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المقدمة

أن  السعودية(  )بدجت  للمواصالت  الدولية  المتحدة  الشركة  إدارة  يسر مجلس 
المنتهي  للعام  نتائج أعمالها  المساهمين عن  السنوي للسادة  يقدم تقريره 
في 2020/12/31م وذلك تمهيدًا للموافقة عليه من قبل الجمعية العمومية 

المالية. السوق  ولوائح هيئة  الشركات  لنظام  طبقًا 

وكلمة  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  كلمة  على  التقرير  ويحتوي 
عن  ملخص  إلى  باإلضافة  التنفيذي  والرئيس  المجموعة  رئيس 
التابعة  2020م وشركاتها  المالية خالل عام  الشركة ونتائجها  أداء 
إلى  التقرير  يتطرق  كما  المملكة  خارج  أو  داخل  سواء  الزميلة  أو 
ومعايير  العالقة  ذات  األطراف  مع  تمت  التي  المعامالت  كافة 
ولجانه  اإلدارة  مجلس  وتشكيل  الحوكمة  تطبيق  ومستويات 
المنبثقة عنه وملخص لمهام المجلس ولجانه وكافة المدفوعات 
خالل  التنفيذيين  كبار  و  واللجان  المجلس  أعضاء  عليها  حصل  التي 
الحوكمة  لالئحة  طبقًا  التنفيذيين  وكبار  األعضاء  وإقرارات  العام 

2020م وملخص ألهم ما تم إنجازه خالل عام 
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قبل  من  والمدققة  المعتمدة  المالية  القوائم  إرفاق  تم  كما 
بإعداد  والمكلف  ويونج  أرنست  للشركة  الخارجي  المراجع  مكتب 

التقرير بهذا  القوائم  هذه 

لنظـــام  وفقًا  و  النظامية  للمتطلبات  طبقا  التقرير  هذا  إعداد  تم  وقد 
هيئة  مجلس  عن  والصادرة  الشركات  حوكمة  والئحة  الجديد  الشركات 
1438/5/16هـ  وتاريخ   )2017-16-8( رقم  القرار   بموجب  المالية  السوق 
بالمرسوم  الصادر  الشركات  نظام  على  بناًء  2017/2/13م  الموافق 
هيئة  مجلس  بقرار  والمعدل  و  1437/1/28هـ  وتاريخ   3 م/  رقم  الملكي 
السوق المالية رقم)1-7-2021( وتاريخ 1442/6/1هـ الموافق 2021/1/14م 
الخاصة  الشركات  لنظام  تنفيذًا  الصادرة  التنظيمية  واإلجراءات  الضوابط 
المدرجة  للشركات  االسترشادي  والدليل  المدرجة  المساهمة  بالشركات 
بموجب  المالية  السوق  هيئة  عن  الصادر  اإلدارة  مجلس  تقرير  إعداد  عند 
الموافق  1439/4/8هـ  وتاريخ   17  /  7078  /5  /7 صادر ص/  رقم  التعميم 

2017/12/26م.

ألعمال  واٍف  ملخص  على  يحتوي  التقرير  هذا  إن  المساهمين  السادة 
مفصحًا  يكون  أن  ونأمل  2020م  عام  خالل  ونتائجها  وتطوراتها  الشركة 
على  الشركة  إدارة  مجلس  وأن  وأسئلتكم  استفساراتكم  لكافة  ووافيًا 
تضمنها  التي  المعلومات  حول  استفسارات  أية  على  للرد  تام  استعداد 
الجمعية  اجتماع  خالل  من  وذلك  أخرى  استفسارات  أية  أو  التقرير  هذا 

العامة بإذن اهلل والذي سوف يتم االعالن عن تاريخه الحقًا.

للمواصالت الدولية  المتحدة  الشركة  إدارة  مجلس 

السعودية(   )بدجت 
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين

عن  نيابة  إليه  الموكلة  المهام  إتمام  على  اإلدارة  مجلس  حرص  االستثنائي،  العام  هذا  في 
حضراتكم مستعينا في ذلك بالخبرات المتراكمة المكتسبة خالل السنوات الماضية التي عززت من 
نقاط القوة واستطاعت الصمود في مواجهات الظروف الصعبة التي لحقت باألسواق المحلية 
والدولية هذا العام، حيث قام المجلس بإتباع كافة المعايير النظامية طبقا للوائح واألنظمة ذات 
الصلة واالخذ بعين االعتبار تطبيق جميع اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية التي أصبحت جزء 
ال يتجزأ من سياسية الشركة. وعليه فإن هذا التقرير يعد نموذجا حيا على صالبة ومتانة ومهنية 
2007م وهو العام الذي تم فيه تحويل الشركة الى  السياسات المتبعة في الشركة منذ عام 
شركة مساهمة وقيدها في سوق المال السعودي، حيث ان مجلس اإلدارة يحرص على تطبيق 
اعلى معايير الشفافية متمثلة في ممارسة الحوكمة في ادق تفاصيلها وتقديم تقارير واضحة 

ونتائج مفصلة للمساهمين والمستثمرين التي تمكنهم من اتخاذ القرار بكل يسر وسهولة.

الدولية  المتحدة  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  زمالئي  عن  وبالنيابة  نفسي  عن  باألصالة 
للمواصالت )بدجت السعودية( اسمحوا لي أن اطلع حضرة المساهمين الكرام على التقرير 
العام  السعودية( عن  )بدجت  للمواصالت  الدولية  المتحدة  الشركة  إدارة  السنوي لمجلس 
الكرام  المساهمين  لحضرة  يمكن  التقرير  هذا  في  2020/12/31م.  في  المنتهي  المالي 
ادارتها  الشركة ممثلة في مجلس  قبل  إنجازها من  تم  التي  المهام  االطالع على موجز 

واللجان المنبثقة منه وادارتها التنفيذية وفريق العمل لعام 2020م.
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وبفضل من اهلل ثم بفضل الجهود المبذولة وتبني االستراتيجيات السليمة والتوجيهات الحكيمة 
بالرغم  النجاح  مسيرة  الشركة  واصلت  أركانها  وكافة  الشركة  في  التنفيذية  اإلدارة  قبل  من 
األسواق  في  سواء  التجارية  القطاعات  كافة  تواجهها  التي  الصعبة  االستثنائية  الظروف  من 
السعودية او األسواق العالمية، وبفضل هذه الجهود حققت الشركة أرباح صافية تقدر بـ 187.8 
مليون ريال سعودي خالل هذا العام 2020م مقارنة بـ178.6 مليون ريال سعودي للعام الماضي 
والزيادة  الجائحة  فترة  خالل  المناسبة  االستراتيجيات  وضع  إلى  ذلك  في  السبب  ويعود  2019م 
في مبيعات السيارات وارباحها وارتفاع معدالت الربحية في النصف الثاني من العام وبذلك تم 
الجائحة مما ساعد الشركة في الحفاظ على  التأجير خالل فترة  تعويض اإلنخفاض في عائدات 

مركزها المالي القوي وحصتها السوقية في مجالها مقارنًة بالمنافسين.

ملخص للنتائج المالية لعام 2020م مقارنة بعام 2019م: 

التغيير2019م2020مالبيان  نسبة 

- 6.31% 1,043 مليون ريال977.2 مليون ريال اإليرادات

5.43% 184.1 مليون ريال194.1 مليون ريالصافي األرباح قبل خصم الزكاة

الضريبة والزكاة األرباح بعد  5.17% 178.6 مليون ريال 187.8 مليون ريالصافي 

السهم -2.642.51ربحية 

التابعة والشركات  الشركة  - 9.65% 29,133 ألف سيارة26,322 ألف سيارةأسطول 

بتاريخ  بأنه  أبلغكم  أن  يسرني  2020م  العام  خالل  أرباح  من  الشركة  حققته  ما  على  وبناء 
على  كأرباح  سعودي  ريال   88،958,335 مبلغ  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  أوصى  2021/02/07م 
المساهمين بواقع 1.25 ريال سعودي للسهم الواحد ليكون إجمالي األرباح الموصى بها عن نتائج 

عام 2020م مبلغ 124,541,669 ريال سعودي. 

الدكتور / باسم عبد اهلل عالم

رئيس مجلس اإلدارة
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كلمــة
الــرئــــيس

التنفيــــــذي 
للمجمــــوعــــة

والصالة  الرحيم  الرحمن  اهلل  بســـــم 
الخـلــــق  أشــــرف  على  والســــالم 

آله  وعلى  محمد  سيــــدنا  والمرسلين 
وصحبه وسلم.

السادة مساهمي الشركة المتحدة الدولية 
أن  يسعدني  السعودية(  )بدجت  للمواصالت 

التقي بحضراتكم من خالل هذا التقرير السنوي 
للشركة لعرض نتائجها وأعمالها خالل العام المالي 

2020م.
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بفضل من اهلل وتوفيقه ثم جهود مجلس االدارة مع قيادات الشركة وجميع موظفيها تمكنا من 
المحققة  االرباح  %5.17 عن  بنسبة  2020م  للعام  الشركة  أرباح  زيادة في  االستمرار في تحقيق 
للعام 2019م والتي تقدر بنحو 187.8 مليون ريال سعودي للعام 2020 م مقارنة بـ 178.6 مليون 
ريال سعودي لعام 2019م نتيجة التحكم في مصاريف الشركة وزيادة الربحية في بيع السيارات 

المستعملة.

ونجحنا وهلل الحمد في مواجهة المتغيرات المتسارعة التي ألقت بظاللها على االقتصاد بشكل 
أزمات متوازنة  إدارة  اتباع  المملكة ومواكبتها من خالل  السيارات في  تأجير  عام وخاصة قطاع 
وسياسات مالية متحفظة في ظل التغيرات التي شهدتها األسواق المحلية والعالمية نتيجة اآلثار 

الجانبية لتفشي وباء كورونا.

أفضل  وتوفير  البشري  العنصر  في  االستثمار  على  الماضية  األعوام  في  الثابت  لتركيزنا  وكان 
صحية  عمل  بيئة  وخلق  قدراتهم  وتعزيز  موظفينا  وحماية  لتطوير  الالزمة  واألدوات  اإلمكانيات 
وايجابية األثر الواضح في تشجيعهم وتمكينهم على المضي قدمَا والقيام بواجباتهم الوظيفية 

لتحقيق رؤية واهداف الشركة خالل العام 2020م. 

جميع  لشكر  الفرصة  أنتهز  أن  هنا  أود  للشركة  التنفيذي  والرئيس  المجموعة  رئيس  وبصفتي 
عملهم  في  تفانيهم  على  زمالئي  لجميع  خاص  والشكر  نجاحنا،  في  ساهمت  التي  األطراف 
وابداعهم في أدائهم والذي كان له اكبر األثر على تحقيق هذه النتائج المميزة، وشكري موصول 
لعمالئنا وشركائنا في النجاح لثقتهم ودعمهم ألعمالنا وعالقاتنا التجارية التي تستمر لسنوات 
وثقتهم  توجيهاتهم  على  المجلس  وأعضاء  اإلدارة  مجلس  لرئيس  بالشكر  أتقدم  كما  عديدة، 
ونعاهد مساهمينا ببذل قصارى الجهد في تحقيق النجاح الذي نطمح له جميعًا لسنوات عديدة 

قادمة بإذن اهلل تعالى.

فواز عبداهلل دانش

رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي

 



10  

2020التقرير السنوي 

نبذة عن الشركة

◄النشاط الرئيسي للشركة
تأسست الشركة المتحدة الدولية للمواصالت في 1399/1/16هـ الموافق 1978/12/17م 

ومنذ نشأتها تزاول الشركة نشاط تأجير السيارات بموجب عقد امتياز من شركة بدجت 
العالمية لتأجير السيارات. وتعتبر الشركة المتحدة الدولية للمواصالت )بدجت السعودية( 

صاحبة أكبر امتياز لبدجت العالمية. وباإلضافة إلى نشاط تأجير السيارات على أساس قصير 
األجل تقدم الشركة مختلف خدمات المواصالت مثل تأجير سيارات الركاب والمركبات التجارية 

على أساس طويل األجل وكذلك بيع السيارات المستعملة وهي أنشطة تساهم بصورة كبيرة 
في نمو حجم أعمال الشركة وإيراداتها.
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التأجير  والمحافظة على مستواه عن طريق سياسة تشغيل سيارات  الشركة من جودة أسطولها  وتعزز 
قصير األجل لمدة تتراوح ما بين 18 _ 24 شهرًا يتم بعدها بيع السيارة عادة من خالل إدارة مبيعات السيارات 
المستعملة في الشركة. وتعتمد الشركة باستمرار إلى شراء كميات من السيارات الجديدة من مختلف 
األنواع واألحجام وبيع السيارات المستعملة بهدف الحفاظ على متوسط عمر األسطول أو خفضه كلما 
أمكن وتعتقد إدارة الشركة أن االحتفاظ بأسطول حديث بمتوسط عمر قصير نسبيًا يمنح الشركة ميزة 

تنافسية هامة.

وباإلضافة إلى األنشطة أعاله تملك الشركة المتحدة الدولية للمواصالت شركة الجذور الراسخة للنقليات 
المحدودة )رحال( والتي تعمل بمجال بيع وشراء وتأجير الحافالت والمقطورات عالوة على نقل البضائع 

والمهمات بأجر على الطرق البرية داخل المملكة.

يضاف إلى ما ذكر أعاله حصول الشــــركة على حق امتياز 
وذلك  م   2016 عـــــام  خــــالل   )PAYLESS( لعالمة  حصري 
مع  2016/5/6م  بتاريخ  امتيــــاز  وكــــالة  عـــــقد  بتوقيع 
والتي  العالمة  لهذه  المالكة  العالمية   )ABG( مجموعة 
)سواء  التكلفة  منخفضة  السيارات  تأجير  يتم  خاللها  من 
سيارات مستعملة أو سيارات صغيرة( وذلك داخل المملكة 

العربية السعودية بنظام التأجير قصير األجل.

◄وصف األنشطة الرئيسة للشركة
بيع السيارات المستعملةالتأجير طويل األجلالتأجير قصير األجل

تأجيــر الســيارات علــى أســاس 
أو  أســـبوعي  أو  يومــي 
ــوق  ــالل حقــ ــن خــ ــهري مــ شـ

عالمتــي امتيــــاز 
بدجت و بايلس.

لفتـــــرة  الســــيارات  تأجيــــر 
شــــهر   )48  ،36  ،24  ،12(
لســــيارات الــــركاب مـــن خــالل 
ــن  ــت أو مـ ــاز عالمــة بدجـ امتيـ
ــة)رحال( ــركة التابعـ ــالل الشـ خ

بتأجيــــر الحافــالت والمركبــــات 
التجاريــــة والشــــاحنات بنظــــام 

االجــل طويــل  التأجيــر 

عــرض الســــيارات المســتعملة 
تــــم اإلنتهــــاء مــــن  والتــــي 
ســـواء  اســـتخدامها  فتــــرة 
أو  األجـــل  القصيــر  بالتأجيـــر 
الطويـــل األجـل للبيـع مـن خالل 
معــــارض الشــــركة المخصصــة 
يبلـــغ  والتـــي  الغـــرض  لهـــذا 
عددهـــا )5( معــارض منتشــرة 
بالمــــدن الرئيســية بالمملكــة
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◄تأثير األعمال الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج
النسبة من إجمالي اإليراداتإيرادات النشاط خالل عام 2020م )بآالف الرياالت(البيان 

19 %184,922التأجير قصير األجل

50 %485,732التأجير طويل األجل

31 %306,551أرباح بيع السيارات المستعملة

100 %977,205اإلجمالي 

فــي 31 ديســمبر 2020م بلــغ حجــم أســطول الســيارات فــي الشــركة 
26,322 ســيارة المتحــدة الدوليــة للمواصــات )بدجــت الســعودية( 

8,01518,307
المساهمة 
في إيرادات 

قصيرة 
األجل

المساهمة 
في إيرادات 

طويلة 
األجل

26,322
سيارة

الســيارات لعمالئهــا عبــر )88(  الشــركة  وتؤجــر 
المملكــة  أنحــاء  كافــة  فــي  منتشــر  موقــع 
وتغطــي المواقــع الرئيســية للشــركة المراكــز 
السـكانيــــــة الكبــــــرى والمطــــــارات الــــــدولية 
والداخليــة. باإلضافــة إلــى عــدد )5( معــارض لبيــع 
الســيارات المســتعملة منتشــرة بالمــدن الرئيســية 
بالمملكــة )الريــاض، جــدة، الدمــام، أبهــا، المدينــة 

المنــورة(

v

88

ــا  ــد تناولن ــة عن ــرادات العام ــى اإلي ــركة عل ــة للش ــق اإلقليمي ــر المناط ــن تأثي ــاًل ع ــدث تفصي ــوف نتح )وس
التحليــل الجغرافــي إلجمالــي إيــرادات الشــركة(.
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◄التغير في أسطول الشركة من السيارات خال خمس سنوات )2016 – 2020(

◄ مواقع تأجير السيارات خال خمس سنوات )2016 – 2020(

◄ وصــف األنشــطة الرئيســية التــي تقدمهــا الشــركة مــن خــال شــركتها التابعــة شــركة   
الجــذور الراســخة للنقليــات المحــدودة )رحــال(

التأجيــر طويــل األجــل للشــاحنات والحافــالت والســيارات والمقطــورات والكرافانــات والمقطورات 
المجهــزة.

الشــاحنات والحافــالت والســيارات المجهــزة والمقطــورات والكرافانــات والمقطــورات  بيــع 
المجهــزة.

1

2
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◄تأثير األنشطة الرئيسة للشركة التابعة في حجم أعمال الشركة واسهامه في النتائج على 
 النحو التالي )بمايين الرياالت(

النسبة من إجمالي اإليراداتإيرادات النشاط خالل عام 2020مالبيان 

83 %235 مليون ريال سعوديالتأجير طويل األجل

17 %48 مليون ريال سعوديأرباح بيع السيارات المستعملة

100 %283 مليون ريال سعودياإلجمالي 

 ◄بيان بالشركات التابعة والزميلة للشركة داخل المملكة وخارجها وأنشطتها الرئيسة وبلد  
التأسيس

إسم الشركة م
التابعة

الدولة محل 
التأسيس 

نوع النشاط 
الرئيسي

الدولة المحل 
الرئيس 

لعملياتها

نسبة ملكية 
الشركة فيها

رأس مالها

1

الجذور الراسخة 
للنقليات 

المحدودة 
)شركة تابعة( 

السعودية  

تأجير الشاحنات 
والحافالت 

ونقل البضائع 
والمهمات بأجر 

على الطرق 
البرية

100 مليون ريال 100 %السعودية
سعودي

2
يوني ترانس 

إنفوتيك 
المحدودة

تقنية الهند
1 مليون روبية 100 %الهندالمعلومات

هندي

 تفاصيل األسهم والحصص الصادرة للشركات التابعة والزميلة

إسم الشركة م
التابعة

تابعة 
 /

زميلة

رأسمال 
الشركة

نسبة 
ملكية 
الشركة 

فيها 

قيمة المشاركة أو نوع الحصص/ األسهم
المساهمة بالريال 

السعودي نقديةعينية

الجذور الراسخة 1
للنقليات 
المحدودة

100 تابعة
مليون ريال 

سعودي

560,000 حصة عبارة عن 100 %
عدد 286 سيارة تمثل 
210,000 حصة و ورشة 
الصيانة الرئيسية بجدة 
تمثل 350,000 حصة ) 
قيمة الحصة 100 ريال (

440,000 حصة 
تم تمويلها ذاتيًا 

)قيمة الحصة 100 
ريال(.

100,000,000 ريال 
سعودي

يوني ترانس 2
إنفوتيك 
المحدودة

1مليون تابعة
روبية 
هندي

نقدية تم ــــــــــــــــــ100 %
تمويلها ذاتيًا 
)قيمة الحصة 

تعادل 82,101 ريال 
سعودي(

تعادل 82,101 ريال 
سعودي
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األداء المالي
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 يعود السبب في ارتفاع صافي الربح لعام 2020 م مقارنة بعام 2019 م إلى:

ارتفــاع أربــاح مبيعــات الســيارات المســتعملة نتيجــة اســتراتيجية البيــع التــي عملــت عليهــا الشــركة مــن 
خــالل التركيــز علــى بيــع فئــات معينــة مــن الســيارات فــي توقيــت ومــكان مناســب.

 النتائج المالية المحققة لعام 2020م مقارنة بالعام الماضي

 
حققت الشركة خالل هذا العام صافي أرباح قبل خصم 

الزكاة والضريبة 
)194.1( مليون ريال

في عام 2020م

مقارنة
بـ )184(

مليون ريال
في عام 2019م

مقارنة
 بـ )178.6( 
مليون ريال

في عام 2019م

مقارنة
بـ )1,043(
مليون ريال

في عام 2019م

حققت الشركة خالل هذا العام صافي أرباح بعد خصم 
الزكاة والضريبة

)187.8( مليون ريال
 في عام 2020م

بلغت إيرادات الشركة من أنشطتها الرئيسية
)977.2( مليون ريال

في عام 2020م

ربحية السهم في عام 2020م )2.64( مقابل )2.51( ريال للسهم في عام 2019م.
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 أواًل: النتائج التشغيلية لعام 2020م مقارنة بالعام الماضي )بآالف الرياالت(

التغيرات 2019م 2020م البيان )المبالغ بآالف الرياالت( 
)+( أو )-(

نسبة 
التغيير

-6.35% -977,2051,043,49466,289إيرادات

-9.01%-67,245)746,134()678,889(تكلفة اإليرادات

0.32 % 298,316297,360956إجمالي الربح

 45.35 %2,2501,548702إيرادات تشغيلية – أخرى

-9.55 %-6,377  )66,784()60,407(مصروفات عمومية وإدارية 

1 % 431 )42,946()43,377(مصروفات بيع وتسويق

4.02 % 196,782189,1787,604الربح من العمليات )الربح التشغيلي(

    
اختالف أرقام المقارنة بسبب إعادة تبويب بعض البنود لتتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية.

 تحليل إيرادات الشركة من خال أنشطتها لعام 2020م

184,922 ألف ريال485,732 ألف ريال306,551 ألف ريال2,183 ألف ريال
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ــي  ــة ف ــركتها التابع ــرادات ش ــبة إي ــية ونس ــركة الرئيس ــطة الش ــاهمة أنش ــب مس  نس
ــرادات  ــي اإلي إجمال

اختاف أرقام المقارنة بسبب إعادة تبويب بعض البنود لتتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية

 ثانيًا: مقارنة نتائج األعمال لخمس سنوات )بآالف الرياالت(

2016م2017م2018م2019م2020مالبيان )المبالغ بآالف الرياالت(

977,2051,043,4941,040,9701,173,1581,182,512اإليرادات

)903,463()910,556()765,888()746,134()678,889(تكاليف اإليرادات

298,316297,360275,082262,602279,049إجمالي الربح

187,846178,619169,986149,511170,135صافي الربح
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 التغيــر فــي اإليــرادات التشــغيلية للشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــات )بدجــت 
الســعودية( لمــدة خمــس ســنوات )2016م – 2020م( بماييــن الريــاالت 

 التغيــر فــي صافــي اربــاح الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــات )بدجــت الســعودية( 
لمــدة خمــس ســنوات )2016م – 2020م( بماييــن الريــاالت 

 
  ثالثًا: مقارنة قائمة المركز المالي للشركة المتحدة الدولية للمواصات

)بدجت السعودية( لفترة خمس سنوات من )2016م – 2020م(

2016م2017م2018م2019م2020مالبيان)المبالغ بآالف الرياالت(

340,390190,183226,461210,147224,420موجودات متداولة

1,144,4621,262,6251,209,9231,290,7721,415,377موجودات غير المتداولة

1,484,8521,452,8081,436,3841,500,9191,639,797إجمالي الموجودات

138,588215,220250,641334,308513,653مطلوبات متداولة
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71,68577,78959,38896,264130,806مطلوبات غير متداولة

210,273293,009310,029430,572644,459إجمالي المطلوبات

711,667711,667711,667711,667610,000رأس المال

563,050448,132414,688358,680385,338االحتياطات واألرباح المبقاة

1,274,5791,159,7991,126,3551,070,347995,338إجمالي حقوق المساهمين

00000حقوق األقلية

1,484,8521,452,8081,436,3841,500,9191,639,797إجمالي المطلوبات وحقوق الشركاء

 التغير في الموجودات لخمس سنوات بمايين الرياالت )2016م – 2020م(

  مقارنة األصول والخصوم للشركة بمايين الرياالت للفترة من )2016م - 2020م(
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 التغير في حقوق المساهمين لخمس سنوات من )2016م – 2020م( بمايين الرياالت

 

 مقارنة تكلفة منتجات الطاقة والكهرباء والمياه

تكلفة منتجات الطاقة والكهرباء والمياه خال عام 2019م.

2019/12/31م2019/09/30م2019/06/30م2019/03/31مالفترةم

443,511630,608905,561588,544الكهرباء1

   181,807210,344  213,657179,171الماء2

613,051631,122608,585702,373منتجات الطاقة3

1,270,2191,440,9011,695,9531,501,261اإلجمالي4

تكلفة منتجات الطاقة والكهرباء والمياه خال عام 2020م.

2020/12/31م2020/09/30م2020/06/30م2020/03/31مالفترةم

647,890.79 600,264.25 400,774.91 137,685.80الكهرباء1

239,597.29 253,831.78 140,948.43 182,852.12الماء2

434,059.64 337,946.65 175,979.40 522,182.20منتجات الطاقة3

1,192,042.681,321,547.72 717,702.74 842,720.12اإلجمالي4
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 النتائج المالية للشركات التابعة والزميلة

 1- شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة )شركة تابعة( 

تسـاهم الشـركة المتحـدة الدوليـة للمواصـالت )بدجـت السـعودية( 
فــي شـــركة الجــذور الراســـخة بنســـبة 100% وتعـــد شـــركة تابعـــة. 
حققـــت هـــذه الشـــركة خــالل عـــام 2020م أرباحـــا صافيـــة بلغـــت 
75.5 مليــون ريــال مقارنــة بـــ 50.4 مليــون ريــال لعــام 2019 م بنســبة 

زيــادة تقــدر بـــ %49.8. 

وجاءت هـــذه الزيـــادة نتيجـــة التخطيـــط المتميـــز لإلدارة مـــع نشـــاط فريـــق المبيعـــات فـي تســـويق نشـاط 
الشـركة الرئيسـي وهـو تأجيـر شـاحنات النقـل الثقيـل والسـيارات التجاريـة لفتـرات طويلـة حيــث اســتطاعت 
الشــــركة أن توجــــد لنفســــها المكانــــة المتميــــزة فــــي مجــــال النقــــل وتفــــرض نفســـها علـــى الســـوق 
السـعودي كأحـد الشـركات المتميـزة التـي تقـدم حلـوال متنوعـة فـي مجــال المواصــالت والنقــل الثقيــل 

ممــــا كان لــــه أثــــر فــي زيــــادة حصتهــا الســــوقية ونموهــا المتسارع.

 1.1. مقارنة النتائج المالية لعام 2020 م بالعام الماضي للشركة التابعة )رحال(

التغيرات2019م2020مالبيان 
)+( أو )-(

نسبة التغيير

10.39 %282,380,501255,808,86126,571,640مجمل اإليرادات

-2.49 %-4,609,855)184,853,558()189,463,413(تكلفة اإليرادات

30.95 %92,917,08870,955,30321,961,785مجمل الربح

-48.71 %-409,955)841,600()1,251,555(مصروفات بيع وتسويق

22.71 %4,066,981)17,909,343()13,842,362(مصروفات عمومية وإدارية

49.07 %77,823,17152,204,36025,618,811الدخل من العمليات المستمرة

61.49 %212,791)346,047()133,256(إيرادات أخرى

-13.92 %-388)2,787()3,175(تكاليف تمويل

-49.81 %-729,423)1,464,298()2,193,721(زكاة

49.81 %75،493،01950,391,22925,101,790صافي الدخل
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 2.1. شركة يوني ترانس إنفوتك المحدودة بالهند )شركة زميلة(

تســـاهم الشـــركة بنســـبة 100% مـــن شـركة يونـي ترانـس إنفوتـك المحـــدودة وهـي شـركة تعمل بمجـال 
تقنية المعلومـــات ومقرهـــا الرئيســـي بالهنـــد وتمـــارس نشـــاطها بالهند ويبلغ رأســـمال الشـــركة )مليـــون 
روبيــة هنــدي( بمـــا يعـــادل )82,101( ريـــــال ســـعودي ولــم تحقــق أي إيــرادات خــــالل العــام 2020م مقابـــل 

1.9 مليــون ريــال ســعودي لعــام 2019م

 بيان بإيرادات الشركات التابعة والزميلة وحصة الشركة من صافي ربح كل منها خال عام 
2020م 

نسبة اسم الشركة م
المساهمة

إجمالي اإليرادات
بآالف الرياالت

صافي
الربح /الخسارة 
بآالف الرياالت

حصة الشركة في
األرباح / الخسارة

بآالف الرياالت

2020م2020م2020م

100282,38175,49375,493 %الجذور الراسخة 1

يوني ترانس إنفوتيك 2
المحدودة

% 1000)891()891(

 إيرادات الشركات التابعة والزميلة خال عام 2020م

%١٠٠
الجذور الراسخة

يوني ترانس 
إنفوتيك %0

 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات / مبيعات الشركة داخل المملكة
تؤجــــر الشــــركة الســــيارات لعمالئهــا عبــر )88( موقــع منتشــــر فــــي كافــــة أنحــــاء المملكــــة وتغطــــي 
المواقـع الرئيسـية للشـركة المراكـز السـكانية الكبـرى والمطـارات الدوليـة والداخليـة. بخـالف عـدد )5( معارض 

لبيــع الســيارات المســـتعملة فــي كل مــن المــدن التاليــة: )الريــاض، جــدة، الدمــام، المدينــة المنــورة، أبهــا(.
ولكــــي تضمــــن الشــــركة جــودة الخدمــات المقدمــة إلــى عمالئهــا فــي كافــة أرجــاء المملكــة فقــد 
عمــــدت إلــــى تقســــيم أنشــطتها جغرافيــا إلــى ثالثة مناطــق إقليميــة كبــرى داخــل المملكــة وهــي 

المنطقــة الغربيــة والمنطقــة الوســطى والمنطقــة الشــرقية.
ويتولـــى كل منطقـــة إدارة تنفيذيـــة مســـتقلة تقـــوم بمباشـــرة أعمالهـا وتقديـم تقاريرهـــا الدوريـة عـن 
نتائـــج أعمالهـــا إلـــى اإلدارة الرئيســـية للشـــركة والتـــي تتخـــذ مـــن مدينـــة جـــدة بالمنطقـة الغربيـــة مقـرًا 

رئيســيا لهــا تتولــى مــن خاللهــا إدارة الشــركة ككل.
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 مواقع تأجير السيارات إقليميًا

عدد المواقعالمنطقة الشرقية

8الدمام

1األحساء

3الجبيل

5الخبر

إجمالي المواقع 
17بالمنطقة الشرقية

عدد المواقعالمنطقة الوسطى

20الرياض

3بريدة

1الخرج

1حائل

إجمالي المواقع 
25بالمنطقة الوسطى

عدد المواقعالمنطقة الغربية

14جدة

5مكة المكرمة

7المدينة المنورة

1الطائف

4ينبع

5أبها

1رابغ

3تبوك

1جازان

1بيش

1الباحة

1عسير

1القنفده

1بيشة

إجمالي المواقع 
46بالمنطقة الغربية
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 تحليل لإليرادات المناطق داخل المملكة خال عام 2020م

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

المنطقة الشرقيةالمنطقة الوسطى المنطقة الغربيةنوع النشاط

39،835،886 ريال50،694،027 ريال94,392,227 ريالالتأجير قصير األجل

163،823،656 ريال148،582،783 ريال173,325,849 ريالالتأجير طويل اآلجل

77،199،870 ريال91،093،186 ريال138,257,517 ريالمبيـعات السيـارات

280،859،412 ريال290،369،996 ريال405,975,593 ريالاالجمالي لكل منطقة

 
  

 
 إيرادات الشركة لعام 2020 م طبقًا للتحليل الجغرافي داخل المملكة

 

  التحليل الجغرافي إليرادات الشركة التابعة داخل المملكة )الجذور الراسخة( لعام 2020 م
)يقتصر نشاطها داخل المملكة فقط وليست لها أية أنشطة خارج المملكة(

المجموعالمنطقة الشرقيةالمنطقة الوسطىالمنطقة الغربيةنوع النشاط

234,760,133 ريال65,669,913 ريال80,516,603 ريال88,573,617 ريال التأجير طويل اآلجل

47،620،368 ريال13،365،123 ريال14،780،479 ريال19،474،767 ريالأرباح بيع السيـارات المستعملة  

282,380,501 ريال79,035,036 ريال95,297,082 ريال108,048,384 ريالاإلجمالي
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  تحليل جغرافي إليرادات الشركة التابعة )الجذور الراسخة( داخل المملكة خال عام 2020م

                                     

                          * لم تحقق الشركة أي إيرادات خارج المملكة خال العام 2020م

 التحليل الجغرافي  إلجمالي إيرادات الشركة بماليين الرياالت 2020م

المنطقة الغربية )1(
داخل المملكة

المنطقة الوسطى )2(
داخل المملكة

المنطقة الشرقية )3(
داخل المملكة

إجمالي اإليراداتخارج المملكة )4(

977,205,001 ريال0 ريال280,859,412 ريال290,369,996 ريال405,975,593 ريال

 وصف لخطط وقرارات الشركة خال عام 2020 م

أهم ما تم اتخاذه من قرارت وما تم إنجازه من أعمال خالل عام 2020م وتواريخ ألحداث هامة

ما تم إنجازهالبيـــــــــــــــانالتاريخم

للمواصــالت  2020/01/26م1 الدوليــة  المتحــدة  الشــركة  إعــالن 
)بدجــت الســعودية( عــن مجموعــة مــن اإلجــراءات 
التقنــي  للبرنامــج  ملكيتهــا  حقــوق  لحمايــة 
إلدارة  الشــركة  تســتخدمه  الــذي  التشــغيلي 

. تهــا عمليا

   تــم نشــر إعــالن اإلجــراءات المطلوبــة 
لحمايــة حقــوق ملكيــة البرنامــج التقني 
)بدجــت  تســتخدمه  الــذي  التشــغيلي 

الســعودية( فــي موقــع )تــداول(.

للمواصــالت 2020/02/09م2 الدوليــة  المتحــدة  الشــركة  تعلــن 
ــنوية  ــة الس ــج المالي ــن النتائ ــعودية( ع ــت الس )بدج
المـــوحـــــدة المـــــدققة للسنـــة المنتهيـــة فــــــي 

31-12-2019م.

تــم نشــر إعــالن النتائــج الماليــة الســنوية 
موقــع  فــي   2019 لســنة  الموحــدة 

)تــداول(



27  

2020التقرير السنوي 

ما تم إنجازهالبيـــــــــــــــانالتاريخم

للمواصــالت 2020/02/09م3 الدوليــة  المتحــدة  الشــركة  إعــالن 
عــن توزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين عــن 

2019م. عــام  مــن  الثانــي  النصــف 

تــم نشــر اعــالن تفاصيــل توزيــع األربــاح 
النقديــة علــى المســاهمين عــن النصــف 
2019م فــي موقــع  عــام  الثانــي مــن 

)تــداول(.

للمواصــالت 2020/03/24م4 الدوليــة  المتحــدة  الشــركة  تعلــن 
ــا  ــن اعماله ــض م ــر بع ــن تأث ــعودية( ع ــت الس )بدج
نتيجــة التوجيهــات الحكوميــة االحترازيــة والتدابيــر 
كورونــا  فايــروس  لمواجهــة  المتخــذة  الوقائيــة 

.)COVID-19( المســتجد 

تــم نشــر إعــالن يتعلــق بتأثــر بعــض اعمــال 
اتخاذهــا  نتيجــة  الســعودية(  )بدجــت 
مواجهــة  فــي  االحترازيــة  لإلجــراءات 
خــالل  مــن  المســتجد  كرونــا  فايــروس 

)تــداول( موقــع 

إعــالن الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت عــن 2020/04/07م5
دعــوة مســاهميها لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة 

العاديــة الثامنــة )االجتمــاع األول(.

تــم نشــر إعــالن تفاصيــل الدعــوة فــي 
)تــداول(. موقــع 

للمواصــالت 2020/04/19م6 الدوليــة  المتحــدة  الشــركة  إعــالن 
الدعــوة  تطــورات  آخــر  عــن  الســعودية(  )بدجــت 
الثامنــة  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  النعقــاد 

األول(. )االجتمــاع 

تــم نشــر إعــالن تفاصيــل تطــورات الدعــوة 
العاديــة  العامــة  الجمعيــة  النعقــاد 

الثامنــة فــي موقــع )تــداول(.

إعــالن الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت عــن 2020/04/20م7
آخــر التطــورات إلعــالن الشــركة عــن توزيــع أربــاح 
نقديــة علــى المســاهمين عــن النصــف الثانــي مــن 

عــام 2019م.

تــم نشــر إعــالن تفاصيــل توزيــع األربــاح 
النقديــة علــى المســاهمين عــن النصــف 
موقــع  عبــر  2019م  عــام  مــن  الثانــي 

)تــداول(.

للمواصــالت 2020/05/10م8 الدوليــة  المتحــدة  الشــركة  إعــالن 
مســاهميها  دعــوة  عــن  الســعودية(  )بدجــت 
العاديــة  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  لحضــور 

األول(. )االجتمــاع 

دعــوة  تفاصيــل  إعــالن  نشــر  تــم 
المســاهمين لحضــور اجتمــاع الجمعيــة 
)تــداول(. العاديــة عبــر موقــع  العامــة 

للمواصــالت 2020/06/10م9 الدوليــة  المتحــدة  الشــركة  تعلــن 
التصويــت  بدايــة  عــن  الســعودية(  )بدجــت 
بنــود جــدول أعمــال اجتمــاع  اإللكترونــي علــى 
األول(. )االجتمــاع  العاديــة  العامــة  الجمعيــة 

تــم نشــر إعــالن تفاصيــل التصويــت وبنــود 
جــدول اعمــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة 

العاديــة فــي موقــع )تــداول(.

للمواصــالت 2020/06/16م10 الدوليــة  المتحــدة  الشــركة  تعلــن 
ــة  ــج اجتمــاع الجمعي )بدجــت الســعودية( عــن نتائ

األول(. )االجتمــاع  العاديــة  العامــة 

ــاع  ــج اجتم ــل نتائ ــالن تفاصي ــر إع ــم نش ت
الجمعيــة العامــة العاديــة عبــر موقــع 

)تــداول(.

ــة للمواصــالت عــن 2020/06/21م11 اعــالن الشــركة المتحــدة الدولي
فــي  المنتهيــة  للفتــرة  األوليــة  الماليــة  النتائــج 

أشــهر(. )ثالثــة  2020/03/31م 

النتائــج  تفاصيــل  إعــالن  نشــر  تــم 
ــي  ــة ف ــرة المنتهي ــة للفت ــة األولي المالي
)تــداول(. موقــع  عبــر  2020/03/31م 

للمواصــالت 2020/06/23م12 الدوليــة  المتحــدة  الشــركة  اعــالن 
توزيــع  تاريــخ وطريقــة  عــن  الســعودية(  )بدجــت 
األربــاح عــن النصــف الثانــي للعــام المالــي 2019م.

ــع  ــة توزي ــل طريق ــالن تفاصي ــر إع ــم نش ت
ــام 2019م  ــي للع ــف الثان ــن النص ــاح ع األرب

مــن خــالل موقــع )تــداول(.

ــة للمواصــالت عــن 2020/07/07م13 اعــالن الشــركة المتحــدة الدولي
ــة المراجعــة. اســتقالة عضــو لجن

اســتقالة  تفاصيــل  إعــالن  نشــر  تــم 
األســتاذ/ مفضــل بــن عبــاس بــن اســماعيل 
محمــد علــي )عضــو مســتقل مــن خــارج 
المجلــس( مــن عضويــة لجنــة المراجعة عبر 

موقــع )تــداول(.
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ــة للمواصــالت عــن 2020/07/12م14 اعــالن الشــركة المتحــدة الدولي
تعييــن عضــو لجنــة المراجعــة.

تــم نشــر إعــالن عــن موافقــة مجلــس 
اإلدارة بتعييــن م/ خالــد بــن عبــد اهلل بــن 
خالــد الدبــل )نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة-

عضــو مســتقل( عضــوًا بلجنــة المراجعــة 
مــن خــالل موقــع )تــداول(.

للمواصــالت 2020/07/23م15 الدوليــة  المتحــدة  الشــركة  إعــالن 
عــن النتائــج الماليــة األوليــة  الســعودية(  )بدجــت 
ــهر(. ــتة أش ــي 30-6-2020م )س ــة ف ــرة المنتهي للفت

النتائــج  تفاصيــل  إعــالن  نشــر  تــم 
الماليــة األوليــة للفتــرة المنتهيــة فــي 
)تــداول(. موقــع  عبــر   2020/06/30

إعــالن الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت عــن 2020/07/23م16
ــاح  ــاح نقديــة علــى المســاهمين عــن أرب توزيــع أرب

عــن النصــف األول مــن عــام 2020م.

تــم نشــر إعــالن عــن تفاصيــل توزيــع األربــاح 
أربــاح  عــن  المســاهمين  علــى  النقديــة 
لعــام 2020م عبــر موقــع  النصــف األول 

)تــداول(.

إعــالن الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت عــن 2020/08/13م17
تاريــخ وطريقــة صــرف أربــاح عــن النصــف األول مــن 

ــي 2020م. العــام المال

تــم نشــر إعــالن عــن طريقــة صــرف األربــاح 
المالــي  العــام  مــن  األول  النصــف  عــن 

2020م مــن خــالل موقــع )تــداول(.

ــة للمواصــالت عــن 2020/10/22م18 اعــالن الشــركة المتحــدة الدولي
فــي  المنتهيــة  للفتــرة  األوليــة  الماليــة  النتائــج 

.) أشــهر  )تســعة   30-09-2020

تــم نشــر إعالن عــن النتائج الماليــة األولية 
2020/09/30م  المنتهيــة فــي  للفتــرة 

عــن طريــق موقــع )تــداول(.

عقود المرابحة القائمة بنهاية السنة المالية وموقف سدادها )االعتمادات المصرفية 
ومديونياتها(  

تتـــم المعامـــالت الماليـــة للشـــركة بتوافق مـــع أحـــكام التمويـــل اإلسالمي خاصـة فيمـــا يتعلـق بسياسـة 
القـروض التـي يحـرص مجلـس اإلدارة دائمـا أن تكـون عـن طريـق المرابحـة اإلسالمية وعقود التورق والتي 

ال تتجــاوز أجالهــا 36 شــهر.

ــى 2020/12/31م  ــة حت ــركات التابع ــركة والش ــورق للش ــة والت ــود المرابح ــان بعق ــي بي والتال
ــاالت بالري

اسم الجهة 
المانحة للقرض

مدة مبلغ أصل القرض
القرض

المبالغ المدفوعة 
سدادا للقرض خالل 

السنة

المبلغ المتبقي 
من القرض

المديونية اإلجمالية 
للشركة وشركاتها 

التابعة

البنك السعودي 1
الفرنسي

3,333،333 ريال3,333،333 ريال40,833,333 ريال36 شهر44,166,667 ريال

0 ريال0 ريال16,173,132 ريال36 شهر16,173,132 ريالمصرف الراجحي2

3,333،333 ريال3,333،333 ريال57,006,465 ريال60,339,798 ريالاإلجمالي

تقـر الشـركة بـأن الشركة والشركات التابعة لـم تبـرم أيـة عقـود قـروض جديـدة خـالل عـام 2020 م.
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 المدفوعات النظامية المستحقة

البيان
) المبالغ بالرياالت(

2020

بيان األسبابوصف موجز لها
المسدد

المستحق حتى نهاية 
الفترة المالية السنوية 

ولم يسدد

زكاة الشركة والضريبة 5,007,4500الزكاة والضريبة
المضافة وضريبة 

االستقطاع عن العام 
المالي 2020م

حسب األنظمة

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

مدفوعات المؤسسة 3,372,6220
العامة للتأمينات 

االجتماعية عن العام 
المالي 2020م

حسب األنظمة

حسب األنظمةحسب األنظمة1,662,8550تكاليف تأشيرات وجوازات

حسب األنظمةحسب األنظمة6,902,0050رسوم مكتب العمل

16,944,9320اإلجمالي

 سياسة توزيع األرباح

 أواًل: مقدمة عامة
تـــم إعـــداد سياســـة توزيـــع األربـــاح للشـــركة المتحـــدة الدوليــة للمواصــالت )بدجت 
السـعودية( وفقـا لمتطلبات الئحـة حوكمـة الشـركات الصـادرة عـن هيئـة السـوق 
الماليـــة ووفقـــا لنظـام الشـــركات والنظـام األساسـي للشـــركة بحيـث تنظـم هـذه 
السياســـة العمليـــات واإلجـــراءات المتعلقـــة بتوزيـع األربـــاح واإلعالن عنهـا وتحديد 
وقــت ســدادها. وتســعى الشــركة إلــى تحقيــق سياســة لتوزيــع األرباح ثابتة بشــكل 

عام وتتعهد الشــــركة بإفصاح عــــن أي تغييــــر يطــــرأ علــــى هــــذه السياســة.

وبشــكل عــام تســعى الشــركة دائمــا إلــى االلتزام بتوزيـع أربـاح نقديـة علـى مسـاهميها متـى مـا تـم 
إقـرار ذلـك مـن الجمعيـة العامـة للمسـاهمين مــع األخــذ فــي االعتبار المتغيــرات التــي قــد تطــرأ علــى 
المبلــــغ النقــــدي المــــوزع كأربــــاح كل عــام طبقــا لخطـط الشـركة اإلســـتراتيجية وأهدافهـا المسـتقبلية 
مـــن اســتغالل االحتياطيــات التـــي لديهـــا فـــي الدخـــول بمشـــاريع أو اســـتثمارات تخـــدم وتحقـــق أهـــداف 
الشـــركة والمســـاهمين كمـــا قـــد تختلـــف هـــذه األربــاح ســـنويا بهــدف زيــادة رأســمال الشــركة عــن طريــق 

رســملة جــزء مــن األربــاح المحققــة.

 ثانيًا: سياسة الشركة في توزيع األرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية، على النحو التالي
جنـب عشـرة )10%( مـن األربـاح الصافيـة لتكويـن االحتياطي النظامـي للشركة ويجوز ان تقـر الجمعيـة . 1

العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور )30%( مــن رأس المــال المدفــوع. 

للجمعيــة العامـــة العاديـــة، بنـــاء علـــى اقتـــراح مجلـــس اإلدارة، أن تجنـــب )20%( مـــن صافـــي األربـــاح . 2
لتكويـــن احتياطــي اتفاقــي وتخصيصــه لغــرض أو أغــراض معينــة.
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للجمعيـة العامـة العاديـة أن تقـرر تكويـن احتياطـات أخـرى وذلـك بالقـدر الـذي يحقـق مصلحـة الشـركة . 3
أو يكفـــل توزيـــع أربـــاح ثابتـة قـــدر اإلمكان علـى المسـاهمين وللجمعيـة المذكـورة كذلـك أن تقتطـع 
مـن صافـي األربـاح مبالـغ إلنشـاء مؤسسـات اجتماعيـة لعاملـي الشـركة أو لمعاونـة مـا يكـون قائمـا 

مـــن هـذه المؤسسات.

ــال . 4 ــن رأس المـــ ــادل )5%( م ــاهمين تع ــى المس ــى عل ــة أول ــك دفعـــــــ ــد ذل ــي بع ــن الباقــــــــ ــوزع م ي
المدفــوع.

مـــع مراعـــاة األحـــكام المقـــررة فـــي المــــــــــــــادة )الحاديــة والعشــرون( مــــــــــــن النظـــام األساســـي . 5
والمـــادة السادســة والســبعين مـــن نظـــام الشـــركات يخصـــص بعـــد مــا تقــدم نســـبة )10%( مـــن 
الباقـــي مكافـــأة لمجلـــس اإلدارة بحـــد أقصـــى )500،000( خمســـمائة ألـــف ريـــال لـــكل عضـــو. 
ــو. ــا العض ــي يحضره ــات الت ــدد الجلس ــع ع ــبا مـ ــأة متناسـ ــذه المكاف ــتحقاق هـ ــون اسـ ــى أن يكـ  علـ

  ثالثًا استحقاق األرباح
يســـتحق المســـاهم حصتـه فـي األربـــاح وفقـا لقـرار الجمعيـة العامـة الصـادر فـي 
هـــذا الشـــأن ويبيـــن القـــرار تاريــــخ االســتحقاق وتاريــــخ التوزيــــع وتكــــون أحقيــــة 
األربــــاح لمالكــــي األســــهم المســجلين فــي ســجالت المســـاهمين بنهايـة اليـوم 
المحـــدد لالســـتحقاق وتحدد الجهـــة المختصـــة الحـــد األقصـى للمـــدة التـي يجـب 
علــى مجلــس اإلدارة أن ينفــذ أثناءهــا قــرار الجمعيــة العامــة بشــأن توزيــع األربــاح 

علــى المســاهمين.

 رابعًا: قواعد عامة في سياسة توزيع األرباح
تعتمــد سياســة الشــركة الحاليــة علــى توزيــع أربــاح ســنوية علــى مســاهميها 
وليســت أربــاح مرحليــة وفـي حـال أراد مجلـس اإلدارة تغييـر هـذه السياسـة يجـب 
اتبـــاع مـــاورد فـــي شـــأن ذلـــك بالضوابـــط واإلجـــراءات التنظيميـــة الصـــادرة تنفيـــذا 
لنظـــام الشـــركات الخاصـــة بالشـــركات المســـاهمة المدرجـــة كمـــا ينبغـــي أن ينـص 

علــى ذلــك النظــام األساســي للشــركة.

علــى مجلــس اإلدارة أن يضمــن تقريــره الســنوي المقــدم للجمعيــة العامــة األربــاح التــي تــم توزيعهــا 
خالل الخمـس سـنوات الماضيـة بحـد أقصـي متضمنـة األربـاح المقتـرح توزيعهـا للعـام الصـادر عنـه التقريـر 
ونســب األربــاح الموزعــة علــى األربــاح المحققــة وعلــى رأس المــال وإجمالــي مبالــغ األربــاح المقتــرح 

توزيعهــا.

بنهايــــة عــــام 2018م أوصــــى مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتعديــل النظــام األساســي 
للشــــركة بمــــا يســــمح مســــتقبال بتوزيــــع أربــــاح مرحليــــة طبقــــا للضوابــــط واإلجــــراءات الخاصــــة بهــــذه 

الطريقــــة والمنصــوص عليهــا باللوائــح والنظــم.

 خامسًا: اإلعان عن توزيع األرباح

 يوصـــي مجلـــس اإلدارة للجمعيـــة العامـــة بتوزيـــع أربـــاح عـن العـــام المالـي الـــذي اتخـذ فيـه 
قـــرارا باعتمـــاد نتائجــه الماليــة

متـــى أقـــر المجلـــس باألربـاح وأوصـى بهـا للجمعيـة العامـــة فعليـه اإلعالن فـورا بعـد اجتماعـه الـذي تـم 
فيـــه إقـــرار األربـــاح علـــى موقـــع تـــداول تفاصيـــل األربـــاح موضحـــا باإلعالن مقـــدار التوزيـــع ونســـبة األربـاح 
المـراد توزيعهـا إلـى األربـاح المحققـة ورأسـمال الشـركة وإجمالـي مبالـغ األربـاح وطريقـة السـداد وتاريـخ 
التوزيـــع ) إن توفــــر وقــــت اإلعالن  واال يتــــم اإلشارة إلــــى أنــــه ســيتم اإلعالن عــن تاريــــخ التوزيــع الحقــا( 
كمــــا تتــــم اإلشـــارة باإلعالن عـن المسـاهمين المســـتحقين وهـم المسـجلين بسـجالت مركـز إيـداع بنهايـة 
ثانـــي يـــوم  تـــداول يلـــي تاريـــخ انعقـاد الجمعيـــة العامـة والتـي ســـيناقش فيهـا بنـد توزيـــع األرباح طبقـا 

ــات مجلس اإلدارة  لتوصيـ
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لـــن تقـــوم الشـــركة باإلعالن عـــن توزيـع األربـــاح فـي حـال مـا إذا كانـت الشـركة متعثـرة ماليـا أو فـي حالـة 
إفالســها أو إذا كان ذلــك ســيؤدي إلــى تعثــر أو إفــالس الشــركة.

لــن تقــوم الشــركة باإلعالن عــن توزيــع األربــاح فــي حــال مــا إذا كان ذلــك ســيؤثر علــى مالءة رأســمال 
الشــركة ويعرضهــا للتســاؤل مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة.

 سادسًا: تاريخ توزيع األرباح
تدفـــع األربـــاح المقـــرر توزيعهـــا علـى المســـاهمين المسـتحقين طبقـــا للمواعيـد 
والطريقـــة التـــي تـــم علـــى توصيـــات مجلـــس اإلدارة فـــي هـذا الخصـــوص ووفقـا 
اعتمادهـــا مـــن قبـــل الجمعيـــة العامـــة وبنـــاء لتعليمــات وزارة التجــارة واالســتثمار 

ــة. ــة الســوق المالي وهيئ

فـي أي حـال مـن األحـوال يجـب علـى مجلـس اإلدارة تنفيـذ قـرار الجمعيـة العامـة 
فـــي شـــأن توزيـع األربـــاح علـي المسـاهمين المســـتحقين خالل )15( خمسـة عشـر 

يـــوم عمـــل مـــن تاريـــخ اســـتحقاق األربـــاح المحددة بقرار الجمعية العامة.

 تقــــوم الشــــركة بالتعاقــــد مــــع أحــــد البنــوك المحليــــة لتتولــى توزيــع األربــاح الســــنوية وذلــك طبقــا 
لســجالت المســاهمين الــواردة مــن مركــز إيــداع ويتــم التوزيــع عــن طريــق التحويــل المباشــر لحســابات 

المســاهمين المســتحقين والمربوطــة بمحافظهــم االســتثمارية.

فــــي حــــال تعــــذر تحويــــل األربــــاح ألي مــن المســــاهمين بتاريــــخ التوزيــع يمكــن للمســــاهم فــي هــذه 
الحالـــة الرجـــوع للبنـــك المختـــص بالتوزيـع أو باألتصـــال علـى األرقـام التـي يتـم تدوينهـــا بإعالن التوزيـع أو 
الرجــــوع إلدارة عالقات المســــتثمرين بالشــــركة لتســــوية المبالــــغ وإتمــــام التحويل وفــــي كل األحــــوال 
تســتمر الشــركة فــي ســداد التوزيعــات مــن خالل البنــك المختــص للمســاهمين الذيــن لــم يتــم تحويــل 

المبالــغ بحســاباتهم المدونــة بالســجالت.

ال يتــــم احتســــاب فوائــــد علــــى التوزيعــــات غيــــر المطالــــب بهــــا أو التــــي ال يتــــم اســــتالمها مــــن قبــــل 
المســاهم المعنــي الي ســبب مــن األســباب

 إدارة عالقــات المســـتثمرين وإدارة الحســـابات بالشـــركة مســـؤولة عـــن اإلعـــداد والتنســـيق الــالزم إلنهـــاء 
ــص. ــك المخت ــع مــع البن كافــة إجــراءات التوزي

 سابعًا: رسملة األرباح
ــدة  ــهم جديـ ــرح أسـ ــق طـ ــن طريـ ــمالها عـ ــادة رأسـ ــوم بزيـ ــركة أن تقـ ــوز للشـ يجـ
للمســـاهمين الحالييـــن فيهـــا مدفوعـــة بالكامـــل مـــن احتياطاتهــا التـــي يشـــمل 
حســـاب األربـــاح المبقـاة واالحتياطـــي النظامـي وذلـك بعد الحصول على موافقة 

ــة. الهيئ

إذا وافقــــت هيئــــة الســــوق الماليــة علــى زيــــادة رأس المــال عــن طريــق رســملة 
االحتياطيــات يجــــب الحصــــول علــــى موافقــــة الجمعيــة العامــــة غيــــر العاديــــة 
علــى هــذا اإلجــراء خالل )6( ســتة اشــهر مــن تاريـخ موافقـة الهيئـة وإذا لـم يتـم 
الحصـــول علـــى موافقـــة الجمعيـة خالل تلـك المـدة تعـــد موافقـة الهيئة ملغاة 

ويتعيــن علــى الشــركة إعــادة تقديــم الطلــب مــرة أخــرى للهيئــة. 

 ثامنًا: نسبة األرباح التي تم توزيعها خال العام 2020م:
وخــالل عــام 2020م  وبنــاء علــى قــرار مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت )بدجــت 
الســعودية( فــي االجتمــاع المنعقــد يــوم الخميــس 1441/12/02هـــ الموافــق 2020/07/23م بتوزيع أرباح 
نقديــة علــى المســاهمين عــن النصــف األول مــن عــام 2020م بواقــع 0.5 ريــال ســعودي للســهم الواحــد 

ــال ســعودي. بنســبة 5% مــن قيمــة الســهم اإلســمية بإجمالــي مبلــغ وقــدره 35,583,334 ري
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أرباح تم توزيعها عن النصف األول من 
عام 2020م في تاريخ 2020/08/20م

األرباح المقترح توزيعها عن النصف 
الثاني من عام 2020م

إجمالي األرباح التي تم 
صرفها

17،5 %12.5 %5 %النسبة

124,541,669 ريال88,958,335 ريال35,583,334 ريالإجمالي األرباح

* تم اإلعالن بموقع تداول بتاريخ 2021/02/07م عن صدور قرار مجلس اإلدارة بالتوصية للجمعية 
العامة للمساهمين بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2020م

  نمو توزيعات أرباح بدجت السعودية لمساهميها
خال خمس سنوات الماضية بمايين الرياالت من )2016م – 2020م(:

  رأسمال الشركة

تكــون رأس مال الشــركة مــن 71,166,668 ســهم وهــي أســهم عاديــة متســاوية 
القيمــة تبلــغ القيمــة األســمية لــكل منهــا 10 ريــاالت وكانــت اخــر زيــادة لــرأس 
المــــال 2017/4/19م بموجــــب قـــرار الجمعيـــة العامـــة غيـــر العاديـــة الســـابعة تـــم 
زيـادة رأس المـال مـن 610 مليـون ريـال إلـى 711 مليــون ريــال علــى توصيــة مجلــس 
اإلدارة بتاريــــخ 2017/1/19م وطبقــــا لموافقــــة هيئــــة الســوق المالية بنــــاء بتاريخ 

2017/2/1م.
 

  بيان النمو في رأسمال الشركة من 2016م إلى 2020م

مالحظات   رأس المالالسنة المالية

ال يوجد اي توصية من مجلس اإلدارة للزيادة في رأسمال الشركة عن 711 مليون ريال711 مليون ريال2020م

ال يوجد اي توصية من مجلس اإلدارة للزيادة في رأسمال الشركة عن 711 مليون ريال711 مليون ريال2019م
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ال يوجد اي توصية من مجلس اإلدارة للزيادة في رأسمال الشركة عن 711 مليون ريال711 مليون ريال2018م

تمت الزيادة من 610 إلى 711 مليون ريال عن طريق الرسملة من بند األرباح المبقاة 711 مليون ريال2017م
بمنح أسهم مجانية لكل 6 أسهم

تمت الزيادة من 508 إلى 610 مليون ريال عن طريق الرسملة من بند األرباح المبقاة 610 مليون ريال2016م
بمنح أسهم مجانية لكل 5 أسهم

 الزيادة في رأس المال بمايين الرياالت للفترة من 2016م – 2020م  

  قائمة كبار المساهمين بالشركة خال عام 2020م

قائمـــة بكبـــار المســـاهمين بالشـركة خـالل عـام 2020م والـذين يمتلكـون أكثـر مـن 5% مـن اسـهم الشركة 
وحركــة التغيــر )التغييــرات التــي طــرأت علــى ملكيــة( أســهمهم خــالل عــام 2020م.

اسم 
عدد األسهم في الجنسيةالمستثمر

بداية عام 2020م

نسبة الملكية 
في بداية عام 

2020م

عدد األسهم 
في نهاية عام 

2020م

نسبة الملكية 
في نهاية عام 

2020م
مالحظات

مجموعة 
الزاهد 
القابضة

شركة 
وفقًا لسجالت 7.93 %5,641,511 سهم13.12 % 9,340,532 سهم سعودية

المساهمين

فيمــــا يتعلــــق باإلشــــعارات المتعلقــة بملكيــة حصــص كبيــرة مــن األســهم وتغيرهــا خالل عــام 2020م 
ــام 2020م  ــالل ع ــاهمين خ ــار المس ــن كب ــه م ــن نوع ــار م ــق أي إخط ــم تتل ــا ل ــر بأنه ــركة أن تق ــود الش تــ
ــة  ــوق المالي ــات الس ــى معلوم ــاء عل ــاهمين بن ــار المس ــاص بكب ــان الخ ــذا البي ــي ه ــركة ف ــدت الش واعتم

ــداع(. ــعودية )إي الس
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  معامات مع أطراف ذات عاقة

تقـــوم الشـــركة مـــن خالل أعمالهـا وأنشـطتها الرئيسـية بالتعامـل مـع أطـراف ذات عالقـة وتتبـع الشـركة 
فــي هــذه المعامــالت نفــس الشــروط واألســس المتبعــة مــع الغيــر وتشــمل األطــراف ذوو العالقــة طبقــا 

للتعريــف الــوارد بالئحــة حوكمــة الشــركات: 

شــــركات المســــاهمة التــي يملــك فيهــا أي مــن أعضــاء كبار المساهمين في الشركة
مجلــــس اإلدارة أو كبــــار التنفيذييــن أو أقاربهــم ما نسبته 

)5%( أو أكثــر

أعضــــاء مجلــــس إدارة الشــــركة أو أي مــــن شــــركاتها التابعــة 
وأقاربهــم

الشـــركات التـــي يكـــون ألي مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة أو 
كبــــار التنفيذييــــن أو أقاربهــــم تأثيــــر فــــي قراراتهــا ولــو 
بإســداء النصــح أو التوجيــه ويســتثنى مــن ذلــك النصائـح 
ــن شــخص  ــي مـ ــكل مهنـ ــدم بشـ ــي تقـ ــات التـ والتوجيهـ

مرخــص لــه فــي ذلــك

كبــــار التنفيذييــــن فــــي الشــــركة أو أي مــن شــــركاتها التابعة 
وأقاربهــم

ــي  ــر فــ ــه تأثيــ ــه وتوجيهاتــ ــون لنصائحــ ــخص يكــ أي شــ
وكبــــار  إدارتهــــا  مجلــــس  وأعضــــاء  الشــــركة  قــــرارات 
تنفيذيهــا ويســــتثنى مــــن ذلــــك النصائــــح والتوجيهــــات 
التــــي تقــــدم بشــــكل مهنــــي مــــن شــــخص مرخــــص لــه 

فــي ذلــك
  

كبــــار  لــــدى  التنفيذييــــن  وكبــــار  اإلدارة  مجلــــس  أعضــــاء 
الشــركة فــي  المســاهمين 

المنشــــآت -مــــن غيــــر الشــــركات- المملوكــــة لعضــــو مجلــس 
اإلدارة أو أحــد كبــار التنفيذييــن أو أقاربهــم

الشــــركات التــــي يكــون أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبار 
التنفيذييــن أو أقاربهــم شــريكا فيهــا

ــس اإلدارة ً أو  ــاء مجلــ ــن أعضــ ــون أي مــ ــي يكــ ــركات التــ الشــ
كبــــار التنفيذييــــن أو أقاربهــــم عضــوا فــــي مجلــس إدارتها أو 

ــن فيهــا ــار التنفيذيي مــن كب

 الشركات القابضة أو التابعة للشركة

ــراف  ــن األط ــركة وبي ــن الش ــت بي ــي تم ــات الت ــإن الصفق ــف ف ــذا التعري ــى ه ــاء عل  وبن
ذوي العاقــة خــال عــام 2020م والتــي ســيتم عرضهــا للجمعيــة العامــة للتصديــق 

ــي: ــا يل ــي كم ــا وه عليه

طبيعة العمل او 
العقد

مبلغ العمل 
او العقد

اسم العضو/ كبار التنفيذيين شروط العمل او العقدمدة العمل أو العقد
او أي شخص ذي عالقة بأي 

منهم

عقود تأجير 
سيارات متعددة 
خالل عام 2020م

 64,000
ريال 

سعودي

متعددة المدة طبقًا 
لالتفاق. وتتراوح من 

شهر إلى عام.

عقود تأجير سيارات متعددة 
قامت من خاللها شركة 

الزاهد للتراكتورات إحدى 
شركات مجموعة الزاهد 

أحد كبار المساهمين بتأجير 
سيارات من بدجت خالل عام 
2020م وال يوجد أية شروط 

تفضيلية بالعقد.

م. وفاء هاشم زواوي/
 أ. عالء الدين رياض سامي، 

عضوي مجلس اإلدارة 
وممثلي مجموعة الزاهد 

بمجلس اإلدارة أحد كبار 
المساهمين بالشركة.
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طبيعة العمل او 
العقد

مبلغ العمل 
او العقد

اسم العضو/ كبار التنفيذيين شروط العمل او العقدمدة العمل أو العقد
او أي شخص ذي عالقة بأي 

منهم

عقد تقديم 
خدمات 

استشارية 
قانونية خالل 

عام 2020م

 1,200,000
ريال 

سعودي

ثالث سنوات تجدد 
تلقائيا أو في حال 

عدم الرغبة بالتجديد 
يتم اإلشعار من قبل 

أحد الطرفين كتابيًا

عقد لتقديم خدمات 
قانونية استشارية للشركة 

المتحدة الدولية للمواصالت 
وال يوجد أية شروط تفضيلية 

بالعقد.

د. باسم عبد اهلل عالم رئيس 
مجلس اإلدارة ومالك مكتب
الدكتور / باسم بن عبداهلل 

عالم ومشاركيه لالستشارات.

أعمال وخدمات 
قانونية أخرى 
غير مشمولة 

في نطاق 
عقد الخدمات 

االستشارية خالل 
عام 2020م

507,000
ريال 

سعودي

بناًء على احتياج 
الشركة وليس لها 

مدد محددة وكانت 
خالل وبعد فترة 

الجائحة.

اعمال إضافية وخدمات 
قانونية للشركة المتحدة 

الدولية للمواصالت غير 
مشمولة في نطاق العقد.

د. باسم عبد اهلل عالم رئيس 
مجلس اإلدارة ومالك مكتب 

الدكتور/ باسم بن عبداهلل 
عالم ومشاركيه لالستشارات.

ال يوجــد أي عقــود تــم إبرامهــا بيــن الشــركة وأيــًا مــن شــركاتها التابعــة 
أو الزميلــة خــالل عــام 2020م كمــا أنــه لــم يتــم إبــرام أي صفقــة أو عقــد 
بيــن الشــركة وأي مــن كبــار التنفيذييــن فيهــا خــالل عــام 2020م واقتصــرت 

ــى مــاورد بالجــدول أعــاله.  المعامــالت مــن األطــراف ذوي العالقــة عل

 معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها وفيها  
      مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة 

أواًل: عقــود للتصديــق عليهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة ســابقًا وســيتم عرضهــا علــى 
الجمعيــة العامــة للتصريــح باســتمرارها خــالل عــام 2021م

قيمتهامدتهانوع الصفقةنوع عالقته بالشركةالطرف ذو العالقة

شركة
للتراكتــورات  الزاهــد 
الثقيلــة  والمعــدات 
إحــدى  المحــدودة 
مجموعــة  شــركات 

القابضــة الزاهــد 

أحــد كبــار المســاهمين يمتلــك أكثــر من 
5 % مــن أســهم الشــركة. والتــي لهــا 
الشــركة  إدارة  مجلــس  فــي  ممثليــن 
يوســف  هاشــم  وفــاء  م/  وهمــا 
زواوي والــذي يشــغل منصــب مستشــار 
مجلــس المديريــن بمجموعــة الزاهــد 
القابضــة. وكذلــك أ/ عــالء الديــن ريــاض 
ســامي والــذي يشــغل منصــب العضــو 

بالمجموعــة. التنفيــذي  المنتــدب 

عقــود تأجيــر ســيارات 
قامــت  متعــددة 
ــركة  ــا الش ــن خالله م
بتأجيــر  المذكــورة 
بدجــت  مــن  ســيارات 
خــالل  الســعودية 

2020م عــام 

تتــراوح مدتهــا مــن 
عــام  إلــى  شــهر 
2020م عــام  خــالل 

 64,000
ريال 

سعودي
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قيمتهامدتهانوع الصفقةنوع عالقته بالشركةالطرف ذو العالقة

مكتب
الدكتور باسم بن 

عبداهلل عالم
ومشاركيه 
لالستشارات

عقد لتقديم خدمات رئيس مجلس اإلدارة
قانونية استشارية 
للشركة المتحدة 
الدولية للمواصالت

ثالث سنوات تجدد 
تلقائيا أو في 

حال عدم الرغبة 
بالتجديد يتم 

اإلشعار من قبل أحد 
الطرفين كتابيًا

 1,200,000 
ريال 

سعودي

ــن ريــاض ســامي وتــم  األعمــال المنافســة التــي يمارســها عضــو مجلــس اإلدارة/ عــالء الدي
التصريــح بهــا بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة وســيتم العــرض علــى الجمعيــة القادمــة 

ــه: ــن عدم ــتمرارها م ــح باس للتصري

طبيعة العمل أو النشاط المنافساسم الشركة

عضـــو مجلـــس المديريـــن فـــي شـــركة وارد القابضـــة والتـــي تعمـــل إحـــدى شـــركاتها 

التابعـــة )شـــركة وارد للنقـــل المحــدودة( بمجــال نقــل البضائــع والمهمــات بأجــر: أحــد 

فــروع نشــاط الشــركة التابعــة رحــال

نقل البضائع والمهمات بأجر على 

الطرق البرية بالمملكة

عضـــو مجلـــس المديريـــن فـــي شـــركة وارد القابضـــة والتـــي تعمـــل إحدى شـــركاتها 

التابعـــة )شـــركة وارد للخدمــات الســريعة المحــدودة( بمجــال نقــل البضائــع والمهمات 

بأجــر: أحــد فــروع نشــاط الشــركة التابعــة رحــال

نقل البضائع والمهمات بأجر على 

الطرق البرية بالمملكة
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الجهاز اإلداري للشركة
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 مجلس اإلدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصالت )بدجت السعودية( من )8( ثمانية أعضاء 

وطبقــًا للنظــام األساســي للشــركة فــإن مجلــس اإلدارة يقــع علــى عاتقــه رســم اســتراتيجيات وخطــط 
الشــركة المســتقبلية والسياســات العامــة واألهــداف الماليــة واعتمادهــا ومراقبــة إدارة األعمــال وتقييــم 
أداء الشــركة واإلدارة العليــا وحمايــة ورعايــة مصالــح المســاهمين بجانــب التأكد مــن التزام الشــركة بالقوانين 

واللوائــح وتمثيلهــا فــي عالقتهــا مــع الغيــر والجهــات الحكوميــة والهيئــات المختلفــة.

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية 
والسابقة ومؤهاتهم وخبراتهم: 

1 - أعضاء مجلس اإلدارة واللجان بالدورة الحالية 

 1,1. أعضاء مجلس اإلدارة

الوظائف الوظائف الحاليةاالسمم
السابقة

الخبراتالمؤهالت

باسم عبد اهلل عبد 1
الرحمن عالم

محام ومستشار 
قانوني/ رئيس مجلس 

إد   ارة الشركة المتحدة 
الدولية للمواصالت.    

بكالوريوس علوم ال يوجد
سياسية

ماجستير قانون

دكتوراة فقه 
القانون

25 سنة في مجال المحاماة 
والتحكيم والشريك التنفيذي 

في مكتب د/ باسم عالم 
وشركاه لالستشارات القانونية 

والمحاماة.

خالد عبد اهلل خالد 2
الدبل

رئيس مجلس إدارة 
شركة أكد القابضة/ 
عضو مجلس اإلدارة 
شركة إس جي بي 

الدبل المحدودة. ونائب 
رئيس مجلس إدارة 

الشركة المتحدة الدولية 
للمواصالت.

عضو مجلس 
إدارة شركة 

الدبل

بكالوريوس هندسة 
كيمائية )2003م( 

- ماجيستير إدارة 
أعمال )2005م(

رئيس مجلس المديرين لشركة 
أكد القابضة وخبرة لعشر 

سنوات في مجاالت العقار 
والمقاوالت والتجارة الحرة.

وفاء هاشم يوسف 3
زواوي

مستشار مجلس المديرين 
بمجموعة الزاهد 

القابضة   

مدير عام 
مجموعة 

الزاهد 
القابضة

بكالوريوس علوم 
– هندسة كهربائية 
إلكترونية – جامعة 

والية كاليفورنيا 
)شيكو( – الواليات 
المتحدة األمريكية

مستشار مجلس المديرين 
بمجموعة الزاهد من 1 يونيو 

2017م
مدير عام مجموعة الزاهد من 

2013م
مدير عام اإلدارة بمجموعة 

الزاهد من 2001م
مدير عام الشاحنات والسيارات 
بمجموعة الزاهد من 1989م 

إلى 2000م
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العضو المنتدب عال الدين رياض سامي4
التنفيذي لشركة 
مجموعة الزاهد 

القابضة المحدودة

نائب رئيس 
مجموعة 

الزاهد 
القابضة

بكالوريوس اقتصاد 
جامعة القاهرة 

)1974( -ماجيستير 
التمويل الدولي 

-الجامعة األمريكية 
بالقاهرة )1978(.

1997 نائب رئيس مجموعة 
الزاهد القابضة.

1991 مدير إدارة المالية 
والمحاسبة شركة الزاهد 

للتراكتورات والمعدات الثقيلة 
المحدودة.

1979 مدير فرع البنك 
السعودي الهولندي.

خالد محمد عبد اهلل 5
زاهد

عضو مجلس إدارة 
بالشركة المتحدة 

الدولية للمواصالت

مدير عام 
شؤون 

الشركة 
بالشركة 
المتحدة 

الدولية 
للمواصالت

بكالوريوس العلوم 
جامعة شايمان-

كاليفورنيا )2002(
ماجيستير إدارة 
أعمال-جامعة 

كاليفورنيا )2004(. 

2007-2018 الرئيس التنفيذي 
للعمليات- بدجت السعودية.

2006 مدير عام التحصيل- 
بدجت السعودية.

2005 مدير حسابات كبار 
العمالء – بدجت السعودية.

عبد العزيز عبد الرحمن 6
ناصر العوهلي

عضو مجلس إدارة 
بالشركة المتحدة 

الدولية للمواصالت.

وكيل وزارة 
النقل- رئيس 

هيئة النقل

بكالوريوس هندسة 
مدنية جامعة الملك 

سعود الرياض 1978.
ماجستير هندسة 

مدنية جامعة وين 
ستيت ديترويت 

-أمريكا- 1982م.
دكتوراه هندسة 

مدنية جامعة 
واشنطن-سياتل- 

أمريكا 1987.

1999-2016م وكيل وزارة النقل 
ثم رئيس هيئة النقل.

1993-1999م مدير عام 
الشركة السعودية للنقل 

الجماعي.
1978-1993م عضو هيئة 

تدريس كلية العمارة.

يوسف عبد اهلل عبد 7
العزيز الراجحي.

مدير عام شركة عبد 
اهلل عبد العزيز الراجحي 

وأوالده الصناعية

مدير عام 
شركة 

الراجحي 
للصناعة 
والتجارة.

بكالوريوس علوم 
سياسية جامعة 

الملك سعود 1986.
ماجيستير إدارة 

تنمية جامعة غرب 
متشجن - أمريكا. 

1992

2017-2018 رئيس مجلس إدارة 
شركة المطار.

2005-2018 رئيس مجلس إدارة 
ريادة للفنادق.

2015-2018 رئيس لجنة 
المراجعة- عضو مجلس إدارة 

تبوك الزراعية.

خلود عبد الرحمن خالد 8
الدبل

مدير عام االستثمار- 
شركة جاز العربية 

للخدمات.

محلل تطوير 
أعمال أرامكو 

السعودية

بكالوريوس تغذيه 
طبيه -جامعة 

سايمونز-بوسطن 
أمريكا 2009م.
ماجيستير قيد 
التحضير -إدارة 

أعمال- جامعة 
سانفورد- أمريكا 

2019م

2013-2017م محلل تطوير 
أعمال أرامكو السعودية.

2011-2013 مستشار عقود- 
أرامكو السعودية.
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2,1. أعضاء لجنة المراجعة: 

الوظائف الوظائف الحاليةاالسمم
السابقة

الخبراتالمؤهالت

محمد خليل عبد 1
الرزاق الدهلوي 

)رئيس لجنة 
المراجعة(

نائب الرئيس التنفيذي 
بشركة ناشيونال 

ستاندرد المالية

الرئيس 
التنفيذي 

بشركة عراب 
االستثمارية 

رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس 

التنفيذي 
بشركة التالي 

العربية والمدير 
اإلقليمي 

ببنك يونيكورن 
االستثماري

بكالوريوس الهندسة 
الميكانيكية من جامعة البترول 

والمعادن بالظهران المملكة 
العربية السعودية 1977 دراسات 

عليا في الهندسة من معهد 
ماساشوستس للتكنولوجيا 

بالواليات المتحدة األمريكية 
1979 ماجيستر في الهندسة 
 Purdue الميكانيكية جامعة

الواليات المتحدة األمريكية 
1981 دكتوراه في إدارة نظم 

المعلومات جامعة جورج 
واشنطن الواليات المتحدة 

األمريكية 1986

2018 نائب رئيس 
شركة ستاندرد 

المالية.
2009- 2015م رئيس 
مجلس إدارة شركة 

تالي المحدودة.
 2009-2004

مدير إقليمي 
بنك يونيكورن 

االستثماري

خالد عبد اهلل خالد 2
الدبل

رئيس مجلس إدارة 
شركة أكد القابضة/ 
عضو مجلس اإلدارة 
شركة إس جي بي 

الدبل المحدودة. 
ونائب رئيس مجلس 

إدارة الشركة المتحدة 
الدولية للمواصالت.

عضو مجلس 
إدارة شركة 

الدبل

بكالوريوس هندسة كيمائية 
)2003م( - ماجيستير إدارة 

أعمال )2005م(

رئيس مجلس 
المديرين لشركة أكد 
القابضة وخبرة لعشر 
سنوات في مجاالت 

العقار والمقاوالت 
والتجارة الحرة.

لؤلؤه بنت محمد 3
بكر

شريك مؤسس بشركة 
كروم المشورة.

مدير قطاع 
المصرفية 

كريديت سويس.

بكالوريوس إدارة أعمال -قسم 
محاسبة- جامعة الملك سعود 

.1997
ماجيستير إدارة أعمال- تمويل 

واقتصاد- جامعة كولومبيا 
نيويورك- أمريكا 2004.

2007-2011 مدير 
قطاع المصرفية 
كريديت سويس.

2004-2006 مدير 
االستشارات التمويلية 

البنك األهلي.
1997-2001 مدير 

وحدة التمويل 
المركب سامبا.

مفضل عباس 4
علي )عضو لجنة 

المراجعة(

PWC مدير التدقيق شريك بمكتب
والمراجعة 

بمكتب السيد 
العيوطي 

وشركاه 
للمراجعة ومدير 

إدارة االلتزام 
بشركة سدكو

بكالوريوس المحاسبة من 
جامعة الملك فهد 1995

عضو بالهيئة 
السعودية 

للمحاسبين 
القانونيين ومدير 

المراجعة والتدقيق 
سابقًا بالعديد من 

الشركات مثل سدكو 
والبنك األهلي.

* صــدرت موافقــة مجلــس اإلدارة بتاريــخ 1441/11/21هـــ الموافــق 2020/07/12م بتعييــن المهندس/ خالــد بن عبداهلل 
الدبــل )عضــو مجلــس إدارة مســتقل( عضــوًا بلجنــة المراجعــة بــداًل عــن األســتاذ/ مفضــل بــن عبــاس علي.
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3,1. أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:

الوظائف الوظائف الحاليةاالسمم
السابقة

الخبراتالمؤهالت

خالد بن عبد 1
اهلل الدبل 

)رئيس لجنة 
المكافآت 

والترشيحات(

رئيس مجلس إدارة شركة أكد 
القابضة

عضو مجلس اإلدارة شركة إس 
جي بي الدبل المحدودة. 

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة 
المتحدة الدولية للمواصالت.

عضو مجلس 
إدارة شركة 

الدبل

بكالوريوس هندسة 
كيمائية )2003م( 

 ماجيستير إدارة 
أعمال )2005م(

رئيس مجلس المديرين 
لشركة أكد القابضة 

وخبرة لعشر سنوات في 
مجاالت العقار والمقاوالت 

والتجارة الحرة.

سامر بن سعود 2
سمان

)عضو لجنة 
المكافآت 

والترشيحات – 
خارج مجلس 

اإلدارة( 

مدير خدمات الموارد البشرية 
 جامعة الملك عبدهلل للعلوم 

والتقنية 

مدير االستثمار  
صندوق دعم 

االبتكار
جامعة الملك 

عبدهلل للعلوم 
والتقنية

ماجستير ادارة عامة 
-جامعة كولمبيا- 

نيويورك

بكالوريوس 
في الهندسة 

الميكانيكية - جامعة 
كنساس األمريكية.

ادارة تطوير االعمال 
واالستثمار- ارامكو 

السعودية.

مسؤول تطوير األعمال 
منطقة الشرق األوسط - 

شركة كارجيل- اإلمارات 

معاذ بن ماجد 3
العوهلي

)عضو لجنة 
المكافآت 

والترشيحات - 
خارج مجلس 

اإلدارة(

عضو مجلس إدارة شركة األحساء 
للتنمية 

الرئيس التنفيذي - شركة رسال 
القابضة  

عضو مجلس 
اإلدارة شركة 

العوهلي 
القابضة

بكالوريوس ادارة 
مالية مصرفية

 جامعة العلوم 
التطبيقية - البحرين 

2007م

ادارة االستثمار بيت 
التمويل الخليجي -البحرين.
محلل مالي - شركة اعيان 

كابيتال - الكويت.
مؤسس شركة تمرية.

الرئيس التنفيذي 
للشركة الدولية للعقار 

)2010م-2016م(.

 
4,1. أعضاء لجنة االستثمار:

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

باسم عبد اهلل 1
عبد الرحمن 

عالم

محام ومستشار قانوني/ 
رئيس مجلس إدارة 

الشركة المتحدة الدولية 
للمواصالت. 

بكالوريوس علوم ال يوجد
سياسية

ماجستير قانون

دكتوراة فقه 
القانون

25 سنة في مجال المحاماة 
والتحكيم والشريك التنفيذي 

في مكتب د/ باسم عالم 
وشركاه لالستشارات القانونية 

والمحاماة.

خلود عبد 2
الرحمن خالد 

الدبل

مدير عام االستثمار- 
شركة جاز العربية 

للخدمات.

محلل تطوير أعمال 
أرامكو السعودية

بكالوريوس تغذيه 
طبيه -جامعة 

سايمونز-بوسطن 
أمريكا 2009م.
ماجيستير قيد 
التحضير -إدارة 

أعمال- جامعة 
سانفورد- أمريكا 

2019م

2013-2017م محلل تطوير 
أعمال أرامكو السعودية.

2011-2013 مستشار عقود- 
أرامكو السعودية.
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الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

فواز عبد اهلل 3
أحمد دانش

رئيس المجموعة 
والرئيس التنفيذي 

لشركة بدجت السعودية 
وعضو مجلس المديرين 

بشركة ترانزليس الهندية 
القابضة المحدودة. شركة 

تابعة لشركة بدجت 
السعودية. عضو مجلس 

المديرين بشركة يوني 
ترانس إنفوتيك الهندية 

المحدودة شركة تابعة

بدأ عمله بشركة 
صافوال وشغل عدة 

مناصب بالغرفة 
التجارية بجدة 

وكذلك بالمجموعة 
المتحدة العربية 

للتأمين التعاوني 
عضو اللجنة الوطنية 
للشركات المساهمة

1993 بكالوريوس 
قانون من جامعة 
الملك عبد العزيز 

بجدة المملكة 
العربية السعودية

خبرات في مجال النقل بكافة 
أنشطته وشغل عدة مناصب 

بالغرفة التجارية بجدة بخالف 
أعماله بشركة صافوال سابقا 

ثم عمل في مجال التأمين 
ومنذ عام 2002م يعمل 
بشركة بدجت السعودية.

رافيش محمد 4
حسين تاتلي

الرئيس المالي للشركة 
المتحدة الدولية 

للمواصالت بدجت لتأجير 
السيارات والفانات شركة 

مساهمة مسجلة 
بالمملكة العربية 

السعودية

عمل بالعديد من 
المناصب بمكتب 
المراجعة أرنست 

ويونغ من عام 1997 
حتى عام 2002م 

وذلك بمكتب 
مومباي وجدة.

حاصل على درجة 
البكالوريوس في 

اإلحصاء من جامعة 
بومباي بالهند 

حاصل على درجة 
الدكتوراه في 
المحاسبة من 

جامعة اس ام سي 
سويسرا

عمل بالعديد من المناصب 
بمكتب المراجعة أرنست 

ويونغ من عام 1997 حتى 
عام 2002م وذلك بمكتب 

مومباي وجدة.

سامر بن سعود 5
سمان( عضو 

لجنة المكافآت 
والترشيحات 

-خارج مجلس 
اإلدارة( 

مدير خدمات الموارد 
البشرية - جامعة الملك 

عبدهلل للعلوم والتقنية 

مدير االستثمار 
-صندوق دعم 

االبتكار - جامعة 
الملك عبدهلل للعلوم 

والتقنية

ماجستير ادارة عامة 
-جامعة كولمبيا- 

نيويورك
بكالوريوس 

في الهندسة 
الميكانيكية - 

جامعة كنساس 
األمريكية.

ادارة تطوير االعمال 
واالستثمار- ارامكو 

السعودية.
مسؤول تطوير األعمال 

منطقة الشرق األوسط - 
شركة كارجيل- اإلمارات 

 2- أعضاء اإلدارة التنفيذية

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

فواز عبد اهلل 1
أحمد دانش

رئيس المجموعة 
والرئيس التنفيذي 

لشركة بدجت السعودية 
وعضو مجلس المديرين 

بشركة ترانزليس الهندية 
القابضة المحدودة. شركة 

تابعة لشركة بدجت 
السعودية. عضو مجلس 

المديرين بشركة يوني 
ترانس إنفوتيك الهندية 

المحدودة شركة تابعة

بدأ عمله بشركة 
صافوال وشغل عدة 

مناصب بالغرفة 
التجارية بجدة وكذلك 
بالمجموعة المتحدة 

العربية للتأمين 
التعاوني عضو اللجنة 

الوطنية للشركات 
المساهمة

1993 بكالوريوس 
قانون من جامعة 
الملك عبد العزيز 

بجدة المملكة 
العربية السعودية

خبرات في مجال النقل 
بكافة أنشطته وشغل 

عدة مناصب بالغرفة 
التجارية بجدة بخالف 

أعماله بشركة صافوال 
سابقا ثم عمل في مجال 
التأمين ومنذ عام 2002م 

يعمل بشركة بدجت 
السعودية.

رافيش محمد 2
حسين تاتلي

الرئيس المالي للشركة 
المتحدة الدولية 

للمواصالت بدجت لتأجير 
السيارات والفانات شركة 

مساهمة مسجلة 
بالمملكة العربية 

السعودية

عمل بالعديد من 
المناصب بمكتب 
المراجعة أرنست 

ويونغ من عام 1997 
حتى عام 2002م 

وذلك بمكتب 
مومباي وجدة.

حاصل على درجة 
البكالوريوس في 

اإلحصاء من جامعة 
بومباي بالهند 

حاصل على درجة 
الدكتوراه في 
المحاسبة من 

جامعة اس ام سي 
سويسرا

عمل بالعديد من المناصب 
بمكتب المراجعة أرنست 

ويونغ من عام 1997 حتى 
عام 2002م وذلك بمكتب 

مومباي وجدة.
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أســماء الشــركات التــي يكــون عضــو مجلــس اإلدارة عضــوًا فــي مجالــس إدارتهــا الحاليــة والســابقة أو مــن 
مديريهــا

االسم

أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في 

مجالس إدارتها الحالية أو 
من مديريها

داخل 
المملكة/

خارج 
المملكة

الكيان القانوني

أسماء الشركات التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة عضوًا في 
مجالس إدارتها السابقة أو من 

مديريها

داخل 
المملكة/

خارج 
المملكة

الكيان القانوني

1-باسم عبد 
اهلل عبد 

الرحمن عالم

شركة الجذور الراسخة للنقليات 
ــــــــــــال يوجدال يوجدذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالمحدودة

2-خالد عبد 
اهلل الدبل

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة1-شركة أكد القابضة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة الدبل
محدودة ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة2-شركة إس جي بي الدبل

3- وفاء 
هاشم 
يوسف 
زواوي

1-الشركة العربية لصناعة 
ذات مسؤولية داخل المملكةأو سي إس العربيةذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالسيارات والشاحنات

محدودة

2-الزاهد للتركتورات والمعدات 
مؤسسة منطقة حرهخارج المملكةالعربية لصناعة السيارات والشاحناتشركة منطقة حرهخارج المملكةالثقيلة مينا

4-عالء الدين 
رياض سامي

1-شركة توتال السعودية 
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةللمنتجات البترولية

ــــــــــــــــــــــــال يوجد

شركة مساهمةخارج المملكة2-شركة توتال المغرب
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة3-شركة وارد القابضة

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة4-شركة الزاهد للسياحة
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة5-شركة مشاريع الضيافة

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكة6-زينيا انت فينشرز
شركة مساهمةخارج المملكة7-البنك األهلي األردني
8-شركة الجونا للتنمية 

ذات مسؤولية محدودةخارج المملكةالسياحية

5-خالد 
محمد عبد 

اهلل زاهد
ــــــــــــال يوجدال يوجدــــــــــــال يوجدال يوجد   

6-خلود عبد 
الرحمن خالد 

الدبل
ــــــــــــال يوجدال يوجدــــــــــــال يوجدال يوجد 

7-عبدالعزيز 
عبد الرحمن 

العوهلي
ــــــــــــال يوجدال يوجد

ذات مسؤولية خارج المملكةشركة النقل السعودية البحرينية
محدودة

ذات مسؤولية خارج المملكةشركة المالحة العربية المتحدة
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة تطوير النقل التعليمي
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة السعودية للخطوط الحديدية
محدودة

8-يوسف 
عبد اهلل 

عبد العزيز 
الراجحي

شركة مساهمةداخل المملكة1-شركة تبوك للتنمية الزراعية.

شركة مساهمةخارج المملكةشركة شروق باك

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة2-شركة الراجحي للصناعة.
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة3-شركة الراجحي للتعليم.

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة4-شركة رياده للفنادق.
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة5-شركة آفاق الغذاء

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة6-شركة تقنية الخليج
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة7-شركة تبوك للتسويق

ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة8-شركة المطار
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكة9-شركة كول للسفر والسياحة
ذات مسؤولية محدودةخارج المملكة10-بنك بنجالديش اإلسالمي
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 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه

يتكــون مجلــس إدارة الشــركة وفــق نظامهــا األساســي مــن ثمانيــة أعضــاء لــدورة مدتهــا ثــالث ســنوات، 
بــدأت فــي 2018/06/21م وحتــى 2021/06/20م، ويوضــح البيــان ادنــاه أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة 

وتصنيــف عضوياتهــم حتــى تاريــخ 31 ديســمبر 2020م:

تصنيف العضويةاسم العضوم

غير تنفيذيالدكتور / باسم عبد اهلل عبد الرحمن عالم - رئيس مجلس اإلدارة 1

مستقلالمهندس/ خالد عبد اهلل خالد الدبل - نائب رئيس مجلس اإلدارة2

غير تنفيذيالمهندس/ وفاء هاشم يوسف زواوي - عضو مجلس اإلدارة3

غير تنفيذياألستاذ / عالء الدين رياض سامي - عضو مجلس اإلدارة4

مستقلاألستاذة/ خلود عبد الرحمن خالد الدبل - عضو مجلس اإلدارة5

غير تنفيذياألستاذ/ خالد محمد عبد اهلل زاهد - عضو مجلس اإلدارة6

مستقلالدكتور / عبد العزيز عبد الرحمن ناصر العوهلي - عضو مجلس اإلدارة7

مستقلاألستاذ/ يوسف عبد اهلل عبد العزيز الراجحي - عضو مجلس اإلدارة8

تــم تغييــر صفــة عضويــة عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ / خالــد محمــد زاهــد مــن عضــو تنفيــذي الــى عضــو غيــر تنفيــذي  	
ــاًء علــى اســتقالته مــن منصــب مديــر عــام شــؤون الشــركة بتاريــخ 2020/04/27م حيــث كان اخــر يــوم عمــل لــه بتاريــخ  بن

2020/05/26م، وتــم إشــعار هيئــة الســوق الماليــة بذلــك.

 اجتماعات مجلس اإلدارة: 

عقد مجلس اإلدارة خالل عام 2020م عدد )4( اجتماعات، ويوضح البيان التالي اجتماعات المجلس و 
سجل الحضور لكل اجتماع:

عدد االجتماعات )4( اجتماعات خالل عام 2020م

اسم العضو
األول

2020/02/06م
الثاني

2020/06/17م
الثالث

2020/07/23م
الرابع

2020/10/22م
اإلجمالي

4باسم عبد اهلل عالم

4خالد عبد اهلل الدبل

4وفاء هاشم زواوي

4عالء الدين رياض سامي

4خلود عبد الرحمن الدبل

4خالد محمد زاهد

4عبد العزيز عبد الرحمن العوهلي

4يوسف عبد اهلل الراجحي
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  الجمعيات العامة للمساهمين:

 عقدت الشركة خالل عام 2020م عدد )1( اجتماع لجمعيات المساهمين وقد كان أعضاء مجلس اإلدارة 
الحاضرين لهذه الجمعيات على النحو التالي: 

اجتماع الجمعية العامة العادية  االسم
2020/06/15م

باسم عبد اهلل عالم

خالد عبد اهلل الدبل

وفاء هاشم زواوي

عالء الدين رياض سامي

خلود عبد الرحمن الدبل

خالد محمد زاهد

عبد العزيز عبد الرحمن العوهلي

يوسف عبد اهلل الراجحي

  نتائج الجمعيات العامة )العادية / غير العادية( التي عقدت خال عام 2020م: 

 نتائج الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2020/06/15م:

الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 31/ 2019/12م.. 1

الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.. 2

الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.. 3

الموافقــة علــى تعييــن مكتــب إرنيســت ويونــغ كمراجــع خارجــي لحســابات الشــركة مــن بين المرشــحين . 4
بنــاًء علــى توصيــة لجنــة المراجعــة وذلــك لفحــص وتدقيــق القوائم الماليــة للربــع األول والثانــي والثالث 

والرابــع والســنوية مــن العام المالــي 2020م.

الموافقــة علــى تعييــن الســادة/ كــي بــي ام جــي الفــوزان وشــركاه مراجعــًا لحســابات الشــركة مــن بين . 5
المرشــحين بنــاًء علــى توصيــة لجنــة المراجعــة وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم الماليــة للربــع 

األول والثانــي والثالــث والرابــع والســنوية مــن العــام المالــي 2021م .

ــة . 6 ــنة المالي ــن الس ــس اإلدارة ع ــاء مجل ــأة ألعض ــال كمكاف ــغ 2,530,000 ري ــرف مبل ــى ص ــة عل الموافق
المنتهيــة فــي 2019/12/31م.

الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة وشــركة الزاهــد للتراكتــورات والمعــدات . 7
الثقيلة المحــــــــدودة والتي لعضوي مجلــــــــس اإلدارة م/ وفاء هاشم زواوي-عضــــــــو غير تنفيذي- 
أ/ عــالء الديــن ريــاض ســامي-عضو غيــر تنفيــذي- مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا وهــي عبــارة عــن عقــود 
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تأجيــر ســيارات متعــددة المــدة مــن شــهر إلــى عــام والترخيــص بهــا لعــام قــادم. علمــًا بــأن التعامــالت 
لعــام 2019م بلغــت 31,000 ريــال. وال يوجــد أيــة شــروط تفضيليــة بهــذه العقــود.

ــم . 8 ــد اهلل عال ــن عب ــن الشــركة ومكتــب د/ باســم ب الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بي
ومشــاركيه لالستشــارات القانونيــة والمحامــاة والتــي لرئيــس مجلــس اإلدارة د/ باســم عبــد اهلل عالــم 
ــم الخدمــات االستشــارية  ــارة عــن عقــد لتقدي ــر تنفيــذي- وهــو عب مصلحــة مباشــرة فيهــا -عضــو غي
والقانونيــة للشــركة ســنويًا ومــدة التعاقــد ثــالث ســنوات وتــم تفعيــل العقــد بدايــة مــن 2019/7/18م 
ــال وال  ــت 1,200,000 ري ــام 2019م بلغ ــالت لع ــأن التعام ــًا ب ــنويًا. علم ــال س ــد 1,200,000 ري ــة العق وقيم

يوجــد أيــة شــروط تفضيليــة بهــذا العقــد.

الموافقــة علــى اشــتراك عضــو مجلــس اإلدارة أ/عــالء الديــن ريــاض ســامي فــي عمــل منافــس ألعمــال . 9
الشــركة.

الموافقــة علــى تفويــض مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة بشــكل نصــف أو ربــع ســنوي عــن العــام . 10
المالــي 2020م.

الموافقــة علــى قــرار مجلــس اإلدارة بمــا تــم توزيعــه مــن أربــاح نقديــة عــن النصــف األول لعــام 2019م . 11
بواقــع 0.5 ريــال للســهم وبنســبة 5% مــن رأس المــال وبإجمالــي مبلــغ وقــدره 35,6 مليــون ريــال.

الموافقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة عــن النصــف الثاني مــن عــام 2019م بواقع . 12
0,5 ريــال للســهم الواحــد تمثــل نســبة 5% مــن رأس المــال بإجمالــي مبلــغ وقــدره 35,6 مليــون ريــال علــى 
أن تكــون األحقيــة للمســاهمين المالكيــن لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة والمقيديــن 
فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى شــركة مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ 

االســتحقاق. وســيتم اإلعــالن عــن تاريــخ توزيــع األربــاح الحقــًا.

ــة المنتهيــة فــي 2019/12/31م.. 13 ــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة المالي  الموافقــة علــى إب

  عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها لعام 2020م: 

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

أسبــــاب الطلـــــبتاريخ الطلبعدد طلبات الشركة

إجراءات الشركة2020/02/02م1

إجراءات الشركة2020/05/04م2

إجراءات الشركة2020/06/01م3

إلجراءات الجمعية العامة2020/06/14م4

سجل المستحقين لتوزيع أرباح2020/06/17م5

إجراءات الشركة2020/06/24م6

سجل المستحقين لتوزيع أرباح2020/08/05م7

إجراءات الشركة2020/09/02م8

إجراءات الشركة2020/10/01م9
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  لجان مجلس اإلدارة 

لمجلس اإلدارة ثالث لجان فرعية لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات ولجنة االستثمار.

  1. أوال: لجنة المراجعة:

إن لــدى لجنــة المراجعــة ميثــاق يتوافــق مــع قانــون الشــركات ونظــام حوكمــة الشــركات الصــادر عــن هيئــة 
ــل  ــخ 19 أبري ــة بتاري ــة العادي ــة العمومي ــل الجمعي ــن قب ــه م ــة علي ــت الموافق ــذي تم ــة وال ــوق المالي الس

2017م.

  1.1. أعضاء اللجنة: 

حيث تضم اللجنة كاًل من األعضاء اآلتية أسمائهم:

طبيعة العضويةاالسم

رئيس اللجنةاألستاذ/ محمد بن خليل دهلوي - عضو مستقل من خارج المجلس1

عضو اللجنةالمهندس/ خالد بن عبداهلل الدبل - عضو مجلس إدارة مستقل *2

عضو اللجنةاألستاذة / لؤلؤه بنت محمد بكر - عضو مستقل من خارج المجلس3

عضو اللجنةاألستاذ/ مفضل بن عباس علي - عضو مستقل من خارج المجلـس *4

* صــدرت موافقــة مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2020/7/12م بتعييــن المهنــدس/ خالــد بــن عبــد اهلل بــن خالــد الدبــل 
)عضــو مجلــس إدارة مســتقل( عضــوًا بلجنــة المراجعــة بــداًل عــن العضــو المســتقيل االســتاذ/ مفضــل بــن 

عبــاس علــي وذلــك حتــى نهايــة الــدورة الحاليــة 20-6-2021م.

  2.1. موجز بمسؤوليات اللجنة

تتولى اللجنة المسؤوليات التالية: 

التأكد من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية.. 1
اإلشراف على اعمال المراجعة الداخلية وتقييم فعالية انظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.. 2
اإلشراف على اعمال مراجع الحسابات.. 3
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات ذات العالقة.. 4

تقوم اللجنة بمهامها من خالل األنشطة الرئيسية التالية: 

مراجعــة فعاليــة التقاريــر الماليــة للمجموعــة وسياســات الرقابــة الداخليــة وإجــراءات تحديــد وتقييــم . 1
المخاطــر والتقريــر عنهــا.

مراقبة سالمة ونزاهة القوائم المالية المرحلية والسنوية للمجموعة.. 2
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تحليل أي قضايا مهمة أو غير مألوفة ضمن التقارير المالية.. 3
مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة.. 4
التحقق من التقديرات المحاسبية في النواحي الجوهرية الواردة في التقارير المالية.. 5
مراقبة دور وفعالية المراجع الداخلي.. 6
الموافقة على الخطة السنوية الخاصة بأعمال المراجعة الداخلية.. 7
تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن ترشيح مراجع الحسابات.. 8
االتفاق على نطاق عمل المراجع وخطة المراجعة السنوية واستعراض نتائجها.. 9

إبقاء العالقة مع المراجع قيد المراقبة.. 10
تقييم فعالية عملية المراجعة.. 11
مراقبة مدى التزام المجموعة بالقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.. 12

  3.1. التواصل مع مجلس اإلدارة

 يقوم رئيس اللجنة برفع تقارير عن المستجدات وأهم المواضيع التي نوقشت في اللجنة إلى مجلس 
اإلدارة. 

لم يتم اكتشاف أي تعارض بين اللجنة ومجلس اإلدارة في خالل السنة.

  4.1. األنشطة الرئيسية خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

قامت اللجنة بواجباتها ومسؤولياتها خالل السنة المالية وفقا لميثاقها كما يلي:

أ - التقارير المالية

قامت اللجنة بالتحقق من عدالة ونزاهة وشفافية القوائم المالية وذلك من خالل التالي:

دراســة القوائــم الماليــة االوليـــــــــة والسنــــــويــــــة للمجموعــة وعرضهــا علــى مجلــس اإلدارة مــع ابــداء 
ــات. ــرأي والتوصي ال

التحقق من التقديرات المحاسبية فيما يتعلق بالمسائل الجوهرية الواردة في القوائم المالية.

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة بالشركة. 

ب - المراجعة الداخلية

ــر والقوائــم  ــة الداخليــة والتحقــق مــن ســالمة التقاري مــن منطلــق أهميــة تقييــم فعاليــة أنظمــة الرقاب
الماليــة للشــركة، إضافــة الــى أهميــة االشــراف علــى المراجعيــن الداخلييــن ومراجــع الحســابات والتحقــق 
مــن التــزام الشــركة بالقوانيــن واالنظمــة والسياســات ذات العالقــة، قامــت الجمعيــة العموميــة بتعييــن 
لجنــة المراجعــة والموافقــة علــى ميثاقهــا بمــا يتوافــق مــع قانــون الشــركات ونظــام حوكمــة الشــركات 

الصــادر مــن هيئــة ســوق المــال.

تلعــب المراجعــة الداخليــة دورا هامــا فــي تقييــم فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة مــن خــالل برنامــج 
ــة علــى عمــل  ــم المســتمر للمخاطــر فــي الشــركة. وقــد أشــرفت اللجن ــذي يقــوم بالتقيي المراجعــة وال
فريــق المراجعــة الداخليــة علــى مــدار العــام وتأكــدت مــن اســتمرار اســتقاللية المراجعيــن الداخلييــن. وبنــاء 
علــى توصيــات المراجعــة الداخليــة أوصــت اللجنــة اإلدارة باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحســين أنظمــة الرقابــة 
الداخليــة وفقــا الحتياجــات العمــل وأفضــل الممارســات، وهــذا يوفــر قناعــة مقبولــة للجنــة المراجعــة عــن 
مــدى فاعليــة تصميــم وتطبيــق نظــام الرقابــة الداخليــة، علمــا بــأن أي نظــام رقابــة داخليــة بغــض النظــر 

عــن مــدى ســالمة تصميمــه وفاعليــة تطبيقــه ال يمكــن أن يوفــر تأكيــدا مطلقــا.
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ت - المحاسب القانوني

قامــت اللجنــة بتقييــم االســتقاللية لمراجــع الحســابات ومراجعــة نطــاق عملهــم وشــروط التعاقــد معهــم، 
وبنــاء عليــه قامــت اللجنــة بتاريــخ 03 فبرايــر 2020م بالتوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح اي مــن المراجعيــن 

التالييــن:

BDO د. العمري •

• كي بي إم جي

وقــد وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة والمنعقــدة بتاريــخ 15 يونيــو 2020م علــى تعييــن مكتــب المراجــع 
الخارجــي KPMG كمراجــع حســابات الشــركة وذلــك لفحــص وتدقيــق القوائــم الماليــة الربــع ســنوية 

ــي 2021م. والســنوية عــن العــام المال

ــي  ــام المال ــابات للع ــع الحس ــع مراج ــة م ــراءات التالي ــت باإلج ــد قام ــة ق ــإن اللجن ــك، ف ــى ذل ــة إل وباإلضاف
2020م:

ــع . 1 ــة م ــال المراجع ــة أعم ــه وفعالي ــه وعدالت ــابات وموضوعيت ــع الحس ــتقاللية مراج ــن اس ــق م التحق
مراعــاة القواعــد والمعاييــر ذات الصلــة.

مراجعة أنشطة وخطة عمل مراجع الحسابات للمجموعة.. 2

مراجعة تقارير المحاسب القانوني والمالحظات على القوائم المالية.. 3

ث - االلتزام

تأكدت اللجنة من التزام المجموعة بالقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.. 1

راجعت نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ باإلجراءات الالزمة بشأنها.  . 2

مراجعة العقود والتعامالت المقترح ان تجريها الشركة مع االطراف ذوي العالقة.. 3

 حضور االجتماعات

يلتــزم جميــع أعضــاء اللجنــة باالجتمــاع أربــع مــرات علــى األقــل فــي الســنة ابتــداء 
مــن 2020م وذلــك وفقــا لميثاقهــا.

باإلضافــة إلــى ذلــك، قامــت اللجنــة بمراجعــة القوائــم الماليــة الربــع الســنوية 
وغيرهــا مــن األمــور فــي بعــض الحــاالت عــن طريــق التمريــر. كمــا قامــت بالتفاعــل 

ــن. ــن الداخليي ــع اإلدارة والمراجعي ــم م المنتظ

 5.1. القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

قامــت اللجنــة بدراســة القوائــم الماليــة للشــركة خــالل العــام المالــي 2020 وابــداء توصيــات بشــأنها الــي 
مجلــس اإلدارة والتأكــد مــن التــزام الشــركة باألنظمــة والقوانيــن والسياســات ذات الصلــة، كمــا قامــت 

ــات بترشــيحه. ــم توصي ــي والتحقــق مــن اســتقالليته وتقدي بمتابعــة خطــة واعمــال المحاســب القانون

وبعــد مراجعــة اللجنــة للقوائــم الماليــة الســنوية تــرى اللجنــة بــأن القوائم الماليــة للعام المالــي المنتهي 
فــي 31 ديســمبر 2020م، تمتثــل لجميــع االنظمــة ذات الصلــة مــن كافــة النواحــي الجوهريــة وعليــه أوصــت 

اللجنــة لمجلــس اإلدارة باعتمــاد القوائــم الماليــة الســنوية للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020م.
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 6.1. اجتماعات اللجنة:

 عقــدت لجنــة المراجعــة خــالل عــام 2020م عــدد )6( اجتماعــات وقــد شــارك أعضــاء اللجنــة بالحضــور كمــا 
هــو موضــح أدنــاه:  

عدد االجتماعات )6( اجتماعات خالل عام 2020م

اإلجماليالسادسالخامسالرابعالثالثالثانياألولاسم العضو

2020/10/21م2020/07/22م2020/06/23م2020/06/16م2020/04/06م2020/02/03م

6محمد بن خليل دهلوي

2ــــخالد بن عبداهلل الدبل

6لؤلؤه بنت محمد بكر

4ــمفضل بن عباس علي

تــم تغييــر صفــة عضويــة عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ / خالــد محمــد زاهــد مــن عضــو تنفيــذي الــى عضــو غيــر تنفيــذي  	
ــه بتاريــخ  ــر عــام شــؤون الشــركة بتاريــخ 2020/04/27م حيــث كان اخــر يــوم عمــل ل ــاًء علــى اســتقالته مــن منصــب مدي بن

2020/05/26م، وتــم إشــعار هيئــة الســوق الماليــة بذلــك.

 وفيما يلي أهم نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة

تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة للشــركة بتنفيــذ خطــة المراجعــة الســنوية والمعتمــدة مــن قبــل لجنــة 
المراجعــة لتقييــم الرقابــة الداخليــة المطبقــة وذلــك مــن خــالل أخــذ عينــات عشــوائية لألنشــطة المخطــط 
ــة  ــراءات الرقاب ــاءة إج ــة وكف ــن فاعلي ــة ع ــدات معقول ــى تأكي ــول عل ــا والحص ــدف فحصه ــا به مراجعته

الداخليــة خــالل العــام.

يقــوم  مراجــع الحســابات بتخطيــط وتنفيــذ أعمــال المراجعــة للحصــول علــى درجــة معقولــة مــن القناعــة 
بــأن القوائــم الماليــة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة وفقــا لمعاييــر المحاســبة المعتمــدة فــي المملكــة 
ــة  ــة خــالل عــام 2020م، و تؤكــد اللجن ــات المالي ــى البيان ــر متحفــظ عل ــم راي غي ــج عنهــا تقدي والتــي نت
علــي اطالعهــا علــي مــا عــرض مــن قبــل مراجــع الحســابات و إدارة المراجعــة الداخليــة مــن مالحظــات تتعلق 
ــة الداخليــة و انهــا قامــت بمناقشــتها مــع اإلدارة التنفيذيــة و التــي تقــوم و بشــكل  ــز نظــم الرقاب بتعزي
مســتمر باتخــاذ التدابيــر الالزمــة لتنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة المطلوبــة لتصحيــح و تطويــر السياســات و 

اإلجــراءات و أنظمــة الحاســب االلــي . 

 رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

وبنــاء علــى الفحــص الســنوي إلجــراءات الرقابــة الداخليــة خــالل عــام 2020م فــإن نتائــج هــذا الفحــص وفــرت 
ــات  ــة العملي ــركة وصح ــق بالش ــة المطب ــة الداخلي ــام الرقاب ــة نظ ــة وكفاي ــأن فاعلي ــة بش ــات مقبول ضمان

واإلعــداد والعــرض العــادل للتقاريــر الماليــة وكذلــك االمتثــال للقوانيــن واللوائــح.

أوصــت لجنــة المراجعــة لــإلدارة التنفيذيــة باالســتمرار فــي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحســين أنظمــة الرقابــة 
الداخليــة وفقــا الحتياجــات العمــل وأفضــل الممارســات، علمــًا بــأن أي نظــام رقابــة داخليــة بغــض النظــر عــن 

مــدى ســالمة تصميمــه وفاعليــة تطبيقــه ال يمكــن أن يوفــر تأكيــدًا مطلقــًا.
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  2. ثانيًا: لجنة المكافآت والترشيحات: 

 أواًل: أهداف اللجنة 	
وضــع سياســات المكافــآت والعضويــة بمجلــس اإلدارة ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة بالشــركة واإلشــراف . 1

والتأكــد مــن تطبيــق هــذه السياســات.

القيــام بالمراجعــة واإلشــراف علــى تنفيــذ خطــط للتعاقــب علــى المناصــب والتطويــر المســتمر وتدريب . 2
أعضــاء مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي وكبــار المســؤولين التنفيذيين.

اإلشــراف علــى تصميــم نظــام برنامــج إدارة األداء واألجــور وكيفية تنفيــذه والتأكد بأن األجور تتماشــى . 3
مــع سياســات الشــركة وبرامجهــا واســتراتيجياتها بعيــدة المــدى فــي مجــال أعمالهــا ومتابعــة األداء 
ومراقبــة حزمــة المكافــآت المطبقــة ومقارنتهــا بالمكافــآت المنافســة فــي الســوق وخطــط الحفــاظ 

علــى الموظفيــن الموهوبيــن.

تولــى مســؤولية التقييــم باإلضافــة إلــى مراقبــة األداء ســواء بالنســبة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة . 4
التنفيذيــة واإلشــراف علــى سياســات الموارد البشــرية.

اإلشراف على عملية الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية.. 5

ثانيًا: ضوابط وإجراءات عمل اللجنة 	

تجتمــع لجنــة المكافــآت والترشــيحات بصفــة دوريــة علــى أال تقــل اجتماعاتهــا عــن اجتماعيــن خــالل . 1
الســنة الماليــة للشــركة بمعــدل اجتمــاع واحــد كل ســتة أشــهر.

يجــوز للجنــة المكافــآت والترشــيحات أن تعقــد اجتماعــات اســتثنائية حســب مــا تقتضيــه الضــرورة كمــا . 2
يحــق لرئيــس اللجنــة أو أغلبيــة األعضــاء الدعــوة لعقــد اجتمــاع اســتثنائي وفقــًا لمــا تقتضيــه الحاجــة. 

ويكتمــل النصــاب القانونــي الجتمــاع اللجنــة عنــد حضــور أغلبيــة أعضائهــا.

ــة أو مــن يفوضــه مــن أعضــاء . 3 ــل رئيــس اللجن ــة مــن قب توجــه الدعــوة لحضــور اجتماعــات اللجنــة كتاب
اللجنــة أو أميــن الســر قبــل مــدة كافيــة مــن موعــد االجتمــاع. كمــا يتــم تزويــد أعضــاء اللجنــة بجــدول 

أعمــال االجتمــاع والوثائــق الالزمــة قبــل فتــرة كافيــة مــن موعــد االجتمــاع.

في حالة تعذر حضور رئيس اللجنة يجوز له تفويض أحد أعضائها لترأس االجتماع.. 4

فــي حــال تعــذر حضــور العضــو لالجتمــاع أصالــة يتــم بــذل الجهــد الكافــي لتمكيــن العضــو مــن الحضــور . 5
مــن خــالل االســتعانة بوســائل االتصــال الحديثــة وفــي هــذه الحالــة يكــون حضــور العضــو بمثابــة الحاضــر 

أصالة.

اإلنابــة: فــي حــال تعــذر حضــور العضــو أصالــة يجــوز للعضــو إنابــة عضــوًا أخــر مــن أعضــاء اللجنــة نيابــة . 6
ــور ذات  ــي حض ــد ف ــو واح ــن عض ــر م ــن أكث ــوب ع ــة( أن ين ــر أصال ــة )الحاض ــو اللجن ــوز لعض ــه وال يج عن

ــاع. االجتم

التصويــت: يكــون لــكل عضــو فــي اللجنــة صــوت واحــد وتصــدر قــرارات اللجنــة بأغلبيــة اصــوات األعضــاء . 7
الحاضريــن والممثليــن فــي االجتمــاع وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح الــرأي الــذي فيــه رئيــس اللجنــة أو 

مــن يفوضــه باالجتمــاع.

يقــوم أميــن ســر اللجنــة بتوثيــق اجتماعــات اللجنــة وإعــداد محاضــر لهــا تتضمــن مــا دار مــن نقاشــات . 8
ومــداوالت وتوثيــق توصيــات اللجنــة ونتائــج التصويــت وحفظهــا فــي ســجل خــاص ومنظم وبيان أســماء 
األعضــاء الحاضريــن والتحفظــات التــي أبدوهــا وتوقيــع هــذه المحاضــر مــن جميــع األعضــاء الحاضريــن 

وأميــن الســر وتحفــظ تلــك المحاضــر ضمــن وثائــق الشــركة.
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ــخ . 9 ــن تاري ــل م ــام عم ــة اي ــالل ثالث ــا خ ــاء لتوقيعه ــات لألعض ــر االجتماع ــال محاض ــر إرس ــن الس ــى أمي عل
االجتمــاع ويلتــزم األعضــاء بمراجعــة المحضــر والتوقيــع عليــه خــالل ســبعة ايــام عمــل مــن تاريــخ 
ــع  ــه م ــن مالحظت ــه تدوي ــاء علي ــن األعض ــل أي م ــن قب ــات م ــود أي مالحظ ــة وج ــي حال ــتالم وف االس

التوقيــع وعلــى اللجنــة مناقشــة هــذه المالحظــة باجتماعهــا القــادم.

يتابع مجلس اإلدارة أعمال واداء اللجنة من خالل التقارير الدورية التي ترفع إلى مجلس اإلدارة.. 10

ال يحــق ألي عضــو فــي مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة عــدا أميــن ســر اللجنــة وأعضــاء اللجنــة . 11
حضــور اجتماعاتهــا إال إذا طلبــت اللجنــة االســتماع إلــى رأيــه أو الحصــول علــى مشــورته أو بنــاًء علــى 

دعــوة مســبقة لحضــور االجتمــاع.

ــة أن يشــترك فــي أي عمــل مــن شــأنه منافســة الشــركة أو أن يتجــر فــي أحــد . 12 ال يجــوز لعضــو اللجن
ــه. ــذي تزاول فــروع النشــاط ال

ــى أســرار الشــركة وال يجــوز . 13 ــس اإلدارة بالمحافظــة عل ــه عضــو مجل ــزم ب ــة بمــا يلت ــزم عضــو اللجن يلت
ألعضــاء اللجنــة أن يذيعــوا إلــى المســاهمين أو إلــى الغيــر مــا أطلعوا عليه بســبب مباشــرتهم لعملهم 

باللجنــة وإال وجــب عزلهــم ومســاءلتهم بالتعويــض عــن الضــرر الــذي قــد يترتــب علــى ذلــك.

أن يحافــظ علــى الكفــاءة الالزمــة لمزاولــة األعمــال المنــوط بــه تنفيذهــا ومواكبــة التطــورات الحديثــة . 14
ذات العالقــة بأعمــال المنشــأة.

أن يفصــح لمجلــس اإلدارة عــن العمليــات التــي تمــت بينــه وبيــن الشــركة وطبيعــة العالقــة وذلــك وفــق . 15
مــا يتطلبــه معيــار العمليــات مــع األطــراف ذوي العالقــة وأن يفصــح عــن العالقــة التــي تربطــه بمجلــس 

اإلدارة والمــدراء التنفيذيين بالشــركة.

 ثالثًا: مهام اللجنة: 	

تختــص لجنــة المكافــآت والترشــيحات بمســؤوليات مراجعــة وتقييــم المكافــآت وكذلــك تحديــد ضوابــط 
الترشــيح لمجلــس اإلدارة ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة وتقديــم تقاريــر للمجلــس عــن اعمالهــا بصفــة دوريــة. 

وفيمــا يلــي أهــم اختصاصــات اللجنــة:

 المهام والمسؤوليات فيما يتعلق بالمكافآت:

عــن . 1 المنبثقــة  واللجــان  اإلدارة  والمكافــآت ألعضــاء مجلــس  للتعويضــات  واضحــة  وضــع سياســات 
المجلــس واإلدارة التنفيذيــة بالشــركة بمــا يتماشــى مــع معاييــر األداء وبمــا يعــزز تحفيــز الجهــاز 
اإلداري والمحافظــة علــى الكــوادر المتميــزة. ويجــب التأكــد أن تكــون هــذه السياســات متوافقــة مــع 
المتطلبــات النظاميــة المنصــوص عليهــا بنظــام الشــركات ولوائــح ونظــم هيئــة الســوق الماليــة. ويتــم 
عــرض هــذه السياســات علــى مجلــس اإلدارة لمناقشــتها تمهيــدًا لعرضهــا علــى الجمعيــة العامــة 

العتمادهــا.

اإلشــراف والمتابعــة علــى تنفيــذ نظــام المكافــآت والمراجعــة الدوريــة لسياســات المكافــآت وتقييــم . 2
مــدى فعاليتهــا فــي تحقيــق أهدافهــا.

توضيــح العالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت المطبقــة طبقــًا لقــرار الجمعيــة . 3
العامــة وبيــان أي انحــراف جوهــري عــن هــذه السياســة.

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة )بمــا فيهــم رئيــس المجلــس والعضــو . 4
ــركة  ــن بالش ــار التنفيذيي ــه وكب ــة من ــان المنبثق ــس( واللج ــر المجل ــن س ــه وأمي ــم تعيين ــدب إن ت المنت

وفقــًا لسياســات المكافــآت المعتمــدة.

ــل . 5 ــرة األج ــة وقصي ــز طويل ــك الحواف ــي ذل ــا ف ــذي بم ــس التنفي ــآت الرئي ــة لمكاف ــة والمراجع التوصي
وتقديــم توصياتهــا بشــأن ذلــك إلــى مجلــس اإلدارة.

ــا األخــرى . 6 ــة والمزاي ــر العامــة للمكافــآت المالي ــات الرئيــس التنفيــذي بخصــوص المعايي مراجعــة توصي



53  

2020التقرير السنوي 

ــن وموظفــي الشــركة والتأكــد مــن مطابقتهــا لسياســة المكافــآت. ــار التنفيذيي لكب

التأكــد مــن اإلفصــاح عــن تفاصيــل التعويضــات الماليــة التــي تدفعهــا الشــركة ألعضــاء مجلــس اإلدارة . 7
وخمســة مــن كبــار التنفيذييــن بالشــركة الذيــن يحصلــون علــى أعلــى التعويضــات علــى أن يكــون مــن 
بينهــم الرئيــس التنفيــذي والرئيــس المالــي للشــركة وذلــك بتقريــر مجلــس اإلدارة طبقــًا لقواعــد الئحــة 

حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بهــذا الخصــوص.

النظــر فــي دفــع مكافــآت إضافيــة إلــى اي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مقابــل مجهــودات إضافيــة أو . 8
خدمــات استشــارية أو فنيــة  أخــرى يقــوم بهــا العضــو وعــرض توصيــة اللجنــة بهــذا الخصــوص علــى 

المجلــس العتمادهــا.

ــى . 9 ــذه إل ــة ه ــر المراجع ــع تقاري ــآت ورف ــام المكاف ــتقلة لنظ ــنوية مس ــة س ــراء مراجع ــن إج ــد م التأك
مجلــس اإلدارة.

القيــام علــى أســاس ســنوي أو بنــاًء علــى طلــب مــن مجلــس اإلدارة بمراجعــة نظــام المكافــآت فــي . 10
الشــركة والسياســات المرتبطــة بــه والتأكــد مــن توافــق هــذه السياســات على المــدى القصيــر والطويل 
مــع سياســات المخاطــر ورفــع توصيــات مناســبة إلــى المجلــس بشــأن تعديــل وتحديــث هــذه السياســات.

 المهام والمسؤوليات فيما يتعلق بالترشيحات:

اقتــراح سياســات ومعاييــر واضحــة للعضويــة فــي مجلــس اإلدارة ولجانــه المنبثقــة واإلدارة التنفيذيــة . 1
وممثلــي الشــركة فــي الشــركات التابعــة.

المراجعــة الدوريــة بشــكل ســنوي لهيــكل وتشــكيل مجلــس اإلدارة والتوصيــة بإجــراء تغييــرات إن . 2
ــس  ــة المجل ــرات لعضوي ــارات أو الخب ــة للمه ــات الالزم ــنوية للمتطلب ــة الس ــع المراجع ــر م ــب األم تتطل
واإلدارة التنفيذيــة وإعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــالت المطلوبــة لعضويــة المجلــس وشــغل وظائــف 
اإلدارة التنفيذيــة بمــا فــي ذلــك تحديــد الوقــت الــذي يتعيــن علــى العضــو تخصيصــه ألعمــال المجلــس.

االحتفــاظ بســجل دائــم يحتــوي علــى معلومــات حــول مؤهــالت ومهــارات أعضــاء مجلــس اإلدارة وذلــك . 3
لمتابعــة المهــارات اإلضافيــة المطلوبــة لتمكيــن المجلــس مــن القيــام بمهامه.

ــار . 4 ــن واألعضــاء المســتقلين وكب ــر التنفيذيي ــن واألعضــاء غي وضــع وصــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذيي
ــن. التنفيذيي

وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.. 5

التأكــد مــن تنفيــذ برامــج تدريبيــة لجميــع اعضــاء المجلــس تتعلــق باالحتياجــات التطويريــة التــي يتــم . 6
إقرارهــا والتــي تتماشــى مــع أنشــطة العمــل.

ــس ولجانــه وفقــًا لقواعــد هيئــة الســوق . 7 التأكــد عــل اســاس ســنوي مــن اســتقاللية اعضــاء المجل
الماليــة بالنســبة لألعضــاء المســتقلين.

التأكــد علــى اســاس ســنوي مــن اتبــاع اإلجــراءات المفروضــة فــي حالــة وجــود تعــارض مصالــح بالنســبة . 8
ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وشــركاتها التابعــة.

وضع اإلجراءات الخاصة في حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.. 9

تحديــد جوانــب القــوة والضعــف فــي مجلــس اإلدارة واقتــراح الحلــول لمعالجتهــا بمــا يتفــق مــع . 10
ــالل: ــن خ ــركة م ــة الش مصلح

اقتــراح آليــات الزمــة لتقييــم أداء المجلــس وأعضائــه ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة ســنويًا مــن خــالل أ. 
ــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة وجــودة إدارة  ــط بمــدى تحقي ــاس أداء مناســبة ترتب مؤشــرات قي
المخاطــر وكفايــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة وغيرهــا. علــى أن تحــدد جوانــب القــوة والضعــف واقتــراح 

معالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة الشــركة.

مســاعدة المجلــس فــي مســؤولياته فــي اتخــاذ الترتيبــات الالزمــة للحصــول علــى تقييــم جهــة ب. 
خارجيــة مختصــة ألدائــه كل ثــالث ســنوات واإلشــراف علــى عمليــة التقييــم.
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تقديــم توصيــات للمجلــس فــي حــال شــغور أحــد مقاعــد عضويــة اي مــن لجــان المجلــس بتعييــن أعضاء . 11
جــدد عنــد الحاجة.

دراسة ومراجعة توصية الرئيس التنفيذي الخاصة بتعيين أو إنهاء خدمة كبار التنفيذيين.. 12

دراســة ومراجعــة خطــط التعاقــب اإلداري أو اإلحــالل الوظيفــي للشــركة بصفــة عامــة وللمجلــس . 13
والرئيــس التنفيــذي وكبــار التنفيذييــن بصفــة خاصــة.

توفيــر مســتوى مناســب مــن التدريــب والتعريــف لألعضــاء الجــدد فــي المجلــس واللجــان عــن مهــام . 14
ــة. الشــركة ومنجزاتهــا بمــا يمكنهــم مــن أداء أعمالهــم بالكفــاءة المطلوب

التوصيــة إلــى المجلــس وتســمية المرشــحين لمهــام الرئيــس التنفيــذي والرئيــس المالــي ومديــر عــام . 15
المراجعــة الداخليــة ومديــر عــام المخاطــر.

ــغيلي . 16 ــوذج التش ــركة والنم ــي للش ــكل التنظيم ــة الهي ــع ومراجع ــي وض ــس اإلدارة ف ــاعدة مجل مس
ــة. ــركاتها التابع ــركة األم وش ــن الش ــة بي ــم العالق ــذي ينظ ال

        

  أعضاء اللجنة: 

تضم اللجنة بتاريخ 31 ديسمبر 2020م كاًل من األعضاء التالية أسمائهم
:

طبيعة العضويةاالســــــــــــــــم

رئيس اللجنةاألستاذ/ خالد بن عبداهلل الدبل - عضو مجلس إدارة مستقل1

عضو اللجنةاألستاذ/ سامر سمان - عضو من خارج المجلس2

عضو اللجنةاألستاذ/ معاذ العوهلي - عضو من خارج المجلس3

  اجتماعات اللجنة:

 عقــدت لجنــة المكافــآت والترشــيحات خــالل عــام 2020م عــدد )2( اجتماعــات وقــد شــارك أعضــاء اللجنــة 
بالحضــور كمــا هــو موضــح أدنــاه:  

عدد االجتماعات )2( اجتماعات خالل عام 2020م

األولاسم العضو 
2020/02/13م

الثاني
اإلجمالي2020/12/11م

2األستاذ/ خالد بن عبداهلل الدبل

2األستاذ/ سامر سمان

2األستاذ/ معاذ العوهلي
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  3. ثالثًا: لجنة االستثمار:

 
 أعضاء اللجنة: 

تــم تشــكيل اللجنــة بقــرار مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2019/11/28م حيــث تضــم اللجنــة كاًل مــن األعضــاء التاليــة 
أســمائهم:

طبيعة العضويةاالسم

رئيس اللجنةالدكتور / باسم عبد اهلل عبد الرحمن عالم - عضو غير تنفيذي من مجلس اإلدارة 1

عضو اللجنةاألستاذة/ خلود عبد الرحمن خالد الدبل - عضو مستقل من مجلس اإلدارة 2

عضو اللجنةاألستاذ/ سامر سمان - عضو من خارج المجلس3

عضو اللجنةاألستاذ/ فواز عبد اهلل دانش - رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي4

عضو اللجنةاألستاذ/ محمد رافيش تاتلي - المدير المالي للمجموعة5

 اجتماعات اللجنة: 

بســبب الظــروف االســتثنائية خــالل فتــرة جائحــة كورونــا تــم تأجيــل نشــاط 
العــام 2021م. إلــى  اللجنــة  واجتماعــات 

 الغرض من اللجنة:
تهــدف هــذه الالئحــة إلــى تنظيــم عمــل لجنــة االســتثمار مــن خــالل تحديــد مهامهــا وصالحياتهــا باإلضافــة 
إلــى ضوابــط وإجــراءات عملهــا وقواعــد ترشــيح أعضائهــا. وذلــك فــي ضــوء القواعــد المنظمــة ألعمــال 
اللجــان فــي الشــركات المســاهمة المدرجــة والمنصــوص عليهــا فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن 

هيئــة الســوق الماليــة.

 تشكيل اللجنة:
تشــكل لجنــة االســتثمار بقــرار مــن مجلــس اإلدارة ولمــدة ثــالث ســنوات تبــدأ مــع بدايــة دورة مجلــس  	

اإلدارة وتنتهــي فتــرة العضويــة مــع انتهــاء دورة مجلــس اإلدارة.

ــة االســتثمار مــن ثالثــة أعضــاء علــى األقــل وال تزيــد عضويتهــا عــن  	 ــة لجن ينبغــي أن تشــكل عضوي
خمســة ســواء مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو مــن كبــار التنفيذييــن مــع إمكانيــة تعييــن خبــراء خارجييــن 
فــي عضويــة اللجنــة ســواء كانــوا مــن المســاهمين أو غيرهــم شــريطة أن يكــون مــن بينهــم عضــو 

مســتقل علــى األقــل مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة.

يقــوم مجلــس اإلدارة بتعييــن أحــد أعضائــه رئيســا للجنــة وإذا لــم يتــم هــذا التعييــن مــن المجلــس  	
يختــار أعضــاء اللجنــة )بأغلبيــة األصــوات( مــن بينهــم رئيســًا للجنــة.

وتشكل لجنة االستثمار من أعضاء مجلس اإلدارة وذلك وفقا لقواعد االختيار التالية: 	

أن يكون لدى المرشح خبرات في مجال االستثمار.. 1

أن يكــون لــدى المرشــح إلمــام جيــد بأنشــطة الشــركة وأعمالهــا والمهــارات والخبــرات المطلوبــة . 2
إلدارتها.
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ــف . 3 ــة أو مخال ــكاب عمــل مخــل بالشــرف أو األمان أال يكــون قــد صــدر بحــق المرشــح حكــم بارت
ــر. ــد آخ ــي أي بل ــعودية أو ف ــة الس ــة العربي ــي المملك ــح ف ــة واللوائ لألنظم

أال يكون اختيار المرشح مخالفا لألنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة.. 4

يقــوم عضــو اللجنــة بمهامــه مــن تاريــخ تعيينــه مــن مجلــس اإلدارة كمــا أن عضويتــه تنتهــي بأحــد  	
الحــاالت اآلتيــة:

انتهاء دورة المجلس.. 1

اســتقالته وذلــك دون اإلخــالل بحــق الشــركة بالتعويــض إذا وقعــت االســتقالة فــي وقــت غيــر . 2
مناســب.

صدور حكم قضائي بإشهار إفالسه أو إعساره أو طلبه إجراء تسوية مع دائنيه.. 3

اإلدانــة بارتــكاب عمــل مخــل بالشــرف، أو األمانــة، أو بالتزويــر أو بمخالفــة األنظمــة واللوائــح فــي . 4
المملكــة العربيــة الســعودية أو فــي أي بلــد آخــر.

يحق لمجلس اإلدارة عزل أو استبدال أي من أو كل أعضاء اللجنة في أي وقت يراه مناسبًا. 	

ــة كان لمجلــس اإلدارة أن يعيــن عضــوًا فــي المركــز الشــاغر علــى  	 إذا شــغر مركــز أحــد أعضــاء اللجن
أن يكــون ممــن تتوافــر فيهــم قواعــد االختيــار لعضويــة اللجنــة والمشــار إليهــا فــي هــذه الالئحــة 

ويجــب أن تبلــغ الهيئــة خــالل المــدة النظاميــة مــن تاريــخ حــدوث التعييــن.

علــى الشــركة أن تشــعر الهيئــة بأســماء أعضــاء اللجنــة وصفــات عضويتهــم عنــد تعيينهــم أو عنــد  	
حــدوث أي تغييــرات تطــرأ علــى ذلــك خــالل المــدة النظاميــة التــي حددتهــا الئحــة حوكمــة الشــركات 

الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة.

  مهام ومسؤوليات اللجنة:

العمــل مــع اإلدارة التنفيذيــة لوضــع االســتراتيجية وسياســة لالســتثمار فــي الشــركة بمــا يتناســب مع  	
طبيعــة أعمالهــا واألنشــطة التــي تزاولهــا والمخاطــر التــي تتعــرض لهــا والتوصيــة بشــأنها لمجلــس 

اإلدارة.

ــرات التــي قــد  	 مراجعــة اســتراتيجية وسياســة االســتثمار بشــكل دوري للتأكــد مــن مالءمتهــا للتغي
تطــرأ علــى البيئــة الخارجيــة التــي تعمــل بهــا الشــركة أو التشــريعات المنظمــة ألعمالهــا أو أهدافهــا 
المقترحــة علــى هــذه  التغييــرات  بخصــوص  اإلدارة  لمجلــس  والتوصيــة  أو غيرهــا  االســتراتيجية 

ــة. السياس

اإلشــراف علــى األنشــطة االســتثمارية للشــركة ووضــع إجــراءات مالئمــة لقيــاس األداء االســتثماري  	
وتقييمــه.

ــالت  	 ــق بالتعام ــا يتعل ــركة فيم ــل إدارة الش ــن قب ــة م ــتثمارية المقترح ــرص االس ــم الف ــة وتقيي دراس
ــأنها: ــة بش ــة والتوصي التالي

عمليات االندماج أو االستحواذ على الشركات أو األعمال أو األصول.. 1

أي انهاء، أو بيع أو نقل ملكية أو خروج من استثمار قائم أو التصرف فيه.. 2

المشاريع المشتركة بموجب اتفاقية شركاء.. 3

االســتثمار فــي المشــاريع الجديــدة أو القائمــة أو توســعات المشــاريع التــي لــدى الشــركة . 4
ــا. ــة فيه مصلح

أي فرصة استثمارية ترغب إدارة الشركة الدخول فيها.. 5

دراسة احتماالت التمويل للتعامالت المذكورة أعاله.. 6
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التأكد من التزام الفرص االستثمارية المقترحة باألنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة. 	

تحديد وترتيب األولويات الخاصة بعروض االستثمارات المقترحة. 	

دراسة التقارير الدورية من اإلدارة التنفيذية عن سير أعمال الفرص االستثمارية الموافق عليها. 	

مراجعــة اإلطــار العــام إلجمالــي المخصصــات الرأســمالية والنمــوذج والهيــكل المتبــع فــي تطبيــق  	
األنشــطة االســتثمارية للشــركة والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بخصوصهــا مــع األخــذ فــي االعتبــار 
العوامــل ذات الصلــة مثــل أهــداف العائــد علــى رأس المــال المســتثمر والمقارنــات الالزمــة لتخصيــص 

ــركة. ــتراتيجية للش ــداف االس ــر واأله ــدود المخاط ــال وح راس الم

مراجعــة أثــر المعامــالت والصفقــات المقترحــة علــى قائمــة المركــز المالــي للشــركة بمــا فــي ذلــك  	
التمويــل المطلــوب وتقييــم األثــر علــى نســب الســيولة والمديونيــة والتوصيــة بخصوصهــا للمجلــس.

علــى اللجنــة ومــن خــالل رئيســها تقديــم تقريــر ســنوي لمجلــس اإلدارة عــن كافــة القــرارات واألعمــال  	
التــي قامــت بهــا.

 ضوابط وإجراءات عمل اللجنة:

  اختصاصات رئيس اللجنة: 	

يتولى رئيس اللجنة المهام التالية:

إدارة اجتماعات اللجنة والعمل على تعزيز فعالياتها.. 1

تمثيل اللجنة أمام مجلس اإلدارة.. 2

دعــوة اللجنــة لالنعقــاد مــع تحديــد وقــت وتاريــخ ومــكان االجتمــاع، وذلــك بالتنســيق مــع أعضــاء . 3
اللجنة.

إعــداد جــدول األعمــال مــع األخــذ بعيــن االعتبــار الموضوعــات التــي يرغــب أعضــاء اللجنــة فــي . 4
إدراجهــا.

ــن . 5 ــة تمك ــات كافي ــة بمعلوم ــة مصحوب ــى اللجن ــة عل ــات المعروض ــون الموضوع ــان أن تك ضم
ــا. ــرارات بخصوصه ــاذ الق ــن اتخ ــة م اللجن

التأكد من توافر الوقت الكافي لمناقشة بنود جدول أعمال اجتماعات اللجنة.. 6

تعزيــز المشــاركة الفعالــة لألعضــاء فــي االجتماعــات مــن خــالل دراســة الموضوعــات المطروحــة . 7
علــى جــدول أعمــال اجتماعاتهــا ومناقشــتها وبإبــداء آرائهــم بالشــكل الذي يســهم فــي تحقيق 

أهــداف اللجنــة.

التأكــد مــن توافــر المعلومــات الكاملــة والصحيحــة ألعضــاء اللجنــة فــي الوقــت المناســب . 8
لتمكينهــم مــن تأديــة مهامهــم.

إعــداد التقاريــر الدوريــة عــن أنشــطة اللجنــة ورفــع توصياتهــا ومــا توصلــت إليــه مــن أعمــال . 9
اإلدارة. لمجلــس 

متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.. 10

إجراء التقييم الدوري ألداء اللجنة وأعضائها.. 11

إصــدار توصيــات اللجنــة الخاصــة بــأي اســتثمار لمجلــس اإلدارة التخــاذ القــرار النهائــي فيمــا يخــص . 12
الفرصــة االســتثمارية الموصــي بهــا.
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 واجبات أعضاء اللجنة: 	

االلتــزام بأحــكام نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة واألنظمــة ذات . 1
العالقــة والنظــام األساســي للشــركة عنــد ممارســته لمهامــه واالمتناع عــن القيام أو المشــاركة 

فــي أي عمــل مــن شــأنه اإلضــرار بمصالــح الشــركة.

أن يكــون مــدركًا لمهــام اللجنــة ومســؤولياتها وعليــه تخصيــص الوقــت الكافــي للقيــام بــدوره . 2
فــي تحقيقهــا.

القيام بواجباته بعيدًا عن أي تأثير خارجي سواء من داخل الشركة أو خارجها.. 3

ــة يخطــر . 4 ــررات موضوعي ــب عنهــا إال لمب ــزام بحضورهــا وعــدم التغي ــر لالجتماعــات وااللت التحضي
بهــا رئيــس اللجنــة مســبقًا.

ــى . 5 ــة عل ــات المطروح ــة الموضوع ــالل دراس ــن خ ــة م ــات اللجن ــي اجتماع ــة ف ــاركة الفعال المش
جــدول أعمــال اجتماعاتهــا ومناقشــتها.

ــام . 6 ــة بمه ــع ذات العالق ــاالت والمواضي ــي المج ــة ف ــورات التنظيمي ــة التط ــد لمعرف ــذل الجه ب
اللجنــة ومســؤولياتها.

بــذل الجهــد لمعرفــة كافــة التطــورات فــي مجــال أنشــطة الشــركة وأعمالهــا والمجــاالت األخــرى . 7
العالقة. ذات 

 

 اجتماعات اللجنة: 	

تجتمع اللجنة على األقل مرتين خالل العام الواحد وذلك بناًء على دعوة رئيسها كما يجوز لها أن 
تعقد اجتماعات استثنائية أو طارئة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وذلك بناًء على دعوة من 

رئيسها أو ثالثة من أعضائها.

يشــترط لصحــة االجتمــاع حضــور جميــع أعضــاء اللجنــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة والرئيــس . 1
التنفيــذي.

يجــوز لعضــو اللجنــة المشــاركة فــي اجتماعــات اللجنــة بوســائل االتصــال الحديثة وتعد المشــاركة . 2
بهــذه الحالــة كمــن حضــر أصالة.

ال يجوز لعضو اللجنة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.. 3

توجــه الدعــوة لحضــور اجتمــاع اللجنــة قبــل موعــده ب )5( أيــام علــى األقــل ويرفــق بالدعــوة . 4
ــق والمعلومــات الالزمــة لمناقشــة الموضوعــات المعروضــة باالجتمــاع  جــدول األعمــال والوثائ

واتخــاذ القــرار بشــأنها.

تعقــد اللجنــة اجتماعاتهــا فــي مركــز الشــركة الرئيســي ويجــوز أن تجتمــع خــارج المركز الرئيســي . 5
للشــركة وإذا رأى رئيــس اللجنــة المصلحــة فــي ذلك.

ال يحــق ألي عضــو فــي مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة مــن غيــر أعضــاء اللجنــة حضــور . 6
اجتماعاتهــا إال بدعــوة مــن اللجنــة لالســتماع إلــى رأيــه أو الحصــول علــى مشــورته.

تصــدر قــرارات اللجنــة بأغلبيــة أصــوات األعضــاء الحاضريــن وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح الجانــب . 7
الــذي صــوت معــه رئيــس االجتمــاع.

يحــق لعضــو اللجنــة االعتــراض علــى أي قــرار تتخــذه اللجنــة علــى أن يثبــت اعتراضــه صراحــة فــي . 8
محضــر االجتمــاع مــع بيــان أســباب اعتراضــه.

يقــوم أميــن ســر اللجنــة بإعــداد مســودة محضــر اجتمــاع اللجنــة )متضمنــًا بيانــًا بأســماء األعضــاء . 9
الحاضريــن والغائبيــن باإلضافــة إلــى ملخــص لمــا دار مــن نقاشــات ومــداوالت وقــرارات( وإرســالها 
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لرئيــس وأعضــاء اللجنــة وذلــك خــالل عشــرة ايــام تقويميــة مــن تاريــخ عقــد االجتمــاع لالطــالع 
عليهــا وإبــداء اي مالحظــات عليهــا )إن وجــدت( خــالل ســبعة ايــام تقويميــة مــن تاريــخ إرســالها 
عبــر البريــد اإللكترونــي. وفــي حالــة عــدم اســتالم أيــة مالحظــات يعتبــر ذلــك إقــرارًا بالموافقــة 
ــن  ــع األعضــاء الحاضري ــن الســر وجمي ــة وأمي ــس اللجن ــى المحضــر رئي ــم يوقــع عل عليهــا ومــن ث
ــق  ــك المحاضــر ضمــن الوثائ ــك وتحفــظ تل ــب األمــر ذل ــر فــي حــال تطل ــع بالتمري ويمكــن التوقي

الهامــة للشــركة.

ــر . 10 ــا آلخ ــة وطبق ــًا للحاج ــي وفق ــام المال ــات الع ــال اجتماع ــدول أعم ــخ وج ــة تواري ــد اللجن تعتم
المســتجدات.

 تقييم عمل اللجنة: 	

تقــوم اللجنــة بتقييــم نتائــج أعمالهــا بشــكل دوري علــى أن تتضمــن عناصــر التقييــم علــى ســبيل المثــال 
مســتوى فاعليــة اللجنــة فــي مباشــرتها للمهــام المحــددة لهــا.

 أمين سر اللجنة: 	

تختار اللجنة أمين سر لها من بين أعضائها أو من موظفي الشركة على أال يكون له حق التصويت 
على قراراتها في حال كان من غير أعضاء اللجنة ويكون مسؤوال عن القيام باإلعداد لالجتماعات 
وأنشطة اللجنة وإعداد محاضرها وتوثيقها ومتابعة تنفيذ توصياتها وتوجيهاتها والتواصل بين 
أعضائها واإلجراءات اإلدارية واللوجستية األخرى. ويقوم رئيس اللجنة بتحديد مكافآته وطريقة 

صرفها في ضوء السياسات المعمول بها في هذا الخصوص

وتكون مهام أمين سر اللجنة كما يلي:

تنسيق اجتماعات اللجنة ووضع مقترح لجدول أعمالها بالتنسيق مع رئيس اللجنة.. 1

تبليــغ أعضــاء اللجنــة بمواعيــد االجتماعــات وتزويدهــم بجــدول أعمالهــا والوثائــق الالزمــة لدراســة . 2
بنــود اجتمــاع اللجنــة.

حضور وتوثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها وحفظها في سجل خاص.. 3

حفظ الوثائق والسجالت والتقارير التي تعرض على اللجنة أو تصدر عنها.. 4

تقديم العون والمشورة إلى اللجنة في المسائل التي تندرج ضمن اختصاصاتها.. 5

 االفصاح عن الفرص االستثمارية: 	

تقــوم اللجنــة بتحديــد مــدى الحاجــة إلــى نشــر إعــالن للجمهــور علــى موقــع الســوق الماليــة )تــداول( 
ــس  ــك لمجل ــة بذل ــركة والتوصي ــل إدارة الش ــن قب ــة م ــتثمارية المقترح ــرص االس ــة الف ــا بدراس ــد قيامه عن

اإلدارة علــى أن تراعــي مــا يلــي:

عزم الشركة على تنفيذ الفرصة االستثمارية المقترحة.. 1

عدم القدرة على االلتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وحمايتها.. 2

أن تقــدر اللجنــة هــل مــن المحتمــل ألي مســتثمر أن يأخــذ فــي االعتبــار تلــك الفــرص االســتثمارية عنــد . 3
اتخاذ قــراره االســتثماري.

أن تكــون أحــد الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي لوائــح هيئــة الســوق الماليــة للمعلومــات الجوهريــة . 4
الواجــب اإلفصــاح عنهــا فــورا للجمهــور.
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 سرية أعمال اللجنة:  	

يجــب علــى عضــو اللجنــة االلتــزام بالمحافظــة علــى ســرية المعلومــات التــي أتيحــت لــه ومــا يطلــع عليــه 
مــن وثائــق يحــرص عليهــا حرصــًا تامــًا ألهميتهــا.

 تعارض المصالح: 	

يجــب علــى عضــو اللجنــة تجنــب الحــاالت التــي تــؤدي إلــى تعــارض مصالحــه مــع مصالــح الشــركة . 1
ويقصــد بتعــارض المصالــح وجــود مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ألي عضــو فــي موضــوع مــدرج 
علــى جــدول أعمــال اللجنــة ويكــون مــن شــأن تلــك المصلحــة التأثيــر أو االعتقــاد بتأثيــر تلــك المصلحــة 

فــي اســتقاللية رأي عضــو اللجنــة الــذي يفتــرض أن يكــون معبــرًا عــن وجهــة نظــره المهنيــة.

إذا كان للعضــو أي تعــارض فــي المصالــح فــي بنــد مــدرج علــى جــدول أعمــال اللجنــة فعليــه اإلفصاح . 2
عــن ذلــك قبــل بــدء مناقشــة الموضــوع علــى أن يثبــت ذلــك فــي محضــر االجتمــاع وال يجــوز لــه فــي 
ــته أو التصويــت  ــوع ذي العالقــة أو المشــاركة فــي مناقش هــذه الحالــة حضــور مناقشــة الموض

عليــه.

ال يجــوز أن يكــون لعضــو اللجنــة مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي العقــود واألعمــال التــي تتــم . 3
لحســاب الشــركة كمــا ال يجــوز لــه أن يشــترك فــي أي عمــل مــن شــأنه منافســة الشــركة أو أن ينافــس 
الشــركة فــي أحــد فــروع النشــاط الــذي تزاولــه إال بعــد أن يتــم التأكــد مــن إتمــام اإلجــراءات الالزمــة 

وفقــًا ألنظمــة حوكمــة الشــركات.

 مكافآت أعضاء اللجنة: 	

ــاًء علــى السياســة التــي يضعهــا مجلــس اإلدارة وبمــا . 1 ــة بن تحــدد المكافــأة الســنوية ألعضــاء اللجن
يتوافــق مــع سياســات مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة وتوصيــات لجنــة الترشــيحات 

والمكافــآت.

تكــون مكافــأة أعضــاء اللجنــة مبلغــا مقطوعــا باإلضافــة إلــى بــدل حضــور عــن الجلســات وأي مزايــا . 2
ــم  ــان ويت ــاء اللج ــه وأعض ــس اإلدارة ألعضائ ــا مجل ــي يضعه ــآت الت ــة المكاف ــي سياس ــرد ف ــرى ت أخ

صرفهــا وفقــًا للضوابــط الــواردة فــي تلــك السياســة.

تلتــزم الشــركة بتغطيــة مصاريــف التنقــل والســكن وأي مصاريــف أخــرى لتمكيــن العضــو مــن حضــور . 3
االجتماعــات والمشــاركة فــي أنشــطة اللجنــة ذات العالقــة بمهامهــا.

  اإلدارة التنفيذية للشركة

وتتمثــل مســؤوليات اإلدارة التنفيذيــة للشــركة دون حصــر فــي التأكــد مــن التقيــد بسياســات مجلــس اإلدارة 
وتطبيقهــا علــى أكمــل وجــه وتقديــم المقترحــات الهادفــة إلــى رفــع مســتوى نمــو الشــركة وربحيتهــا 
ــاظ  ــن واالحتف ــن المؤهلي ــد الموظفي ــة وتحدي ــات التقديري ــغيلية والميزاني ــط التش ــق الخط ــع وتطبي ووض

بهــم.

وحرصــًا مــن الشــركة دائمــًا علــى مراقبــة األداء والتأكــد مــن االلتــزام بتطبيــق سياســاتها ومعاييــر الجــودة 
ــة. ونوضــح  ــإلدارة التنفيذي ــًا ل ــًا ومكاني ــى خطــة اجتماعــات مختلفــة ومتنوعــة زمني تعتمــد الشــركة عل

فــي التالــي خطــة هــذه االجتماعــات طبقــًا لنوعياتهــا:

 اجتماعات أسبوعية 	

وهــي تتــم فــي المركز الرئيســي للشــركة وبعضويــة مدراء المناطــق ومديــري اإلدارات المختلفــة لمتابعة 
ــأول ويتــم هــذا االجتمــاع أســبوعيًا ويتــم تنفيــذ توصياتــه داخــل كل إقليــم طبقــًا لتوجهــات  األداء أواًل ب
وسياســات الشــركة مــع رفــع تقاريــر شــهرية مــن مديــري المناطــق إلــى اإلدارة العليــا عــن نتائــج أعمالهــم.
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 اجتماعات ربع سنوية 	
ــذي لمتابعــة أداء كافــة المناطــق  ــة والرئيــس التنفي ــس المجموع وهــذه االجتماعــات تتــم برئاســة رئي
المختلفــة بشــكل عــام وخطــط الشــركة لــكل منطقــة للربــع التالــي وتتــم بالتنــاوب فــي المركــز الرئيســي 

أو اإلقليمــي لــكل منطقــة )الغربيــة _ الوســطى _ الشــرقية(

 اجتماعات سنوية 	

ــي  ــام المنقض ــنوية للع ــج الس ــة النتائ ــة لمراجع ــنة المالي ــة الس ــدة بنهاي ــرة واح ــاع م ــذا االجتم ــم ه ويت
ــل. ــام المقب ــركة للع ــط الش ــاد خط واعتم

  المدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:
سياســة مكافــآت مجلــس اإلدارة ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة والمعتمــدة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة 

لمســاهمي الشــركة والتــي انعقــدت بتاريــخ 1439/3/23هـــ الموافــق 2017/12/11م

 أوال: مقدمة 	

الدوليــة  المتحــدة  بالشــركة  التنفيذيــة  واإلدارة  ولجانــه  اإلدارة  إعــداد سياســة مكافــآت مجلــس  تــم 
للمواصــالت تطبيقــًا لنــص الفقــرة )1( مــن المــادة )61( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة 

الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم )8-16-2017( وتاريــخ 1438/5/16هـــ الموافــق 2017/2/13م.

 ثانيًا: الغرض من السياسة 	

تهــدف هــذه السياســة إلــى اتبــاع معاييــر واضحــة لتحديــد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان 
ــة كمــا  ــة الســوق المالي ــات نظــام الشــركات وأنظمــة هيئ ــن بالشــركة فــي ضــوء متطلب ــار التنفيذيي وكب
ــط  ــا يرتب ــا بم ــا وتحفيزه ــة عليه ــة والمحافظ ــاءات المهني ــتقطاب الكف ــى اس ــة إل ــذه السياس ــدف ه ته

ــاألداء ممــا يســاهم فــي تحســين أداء الشــركة وتحقيــق مصالــح المســاهمين. ب

 ثالثًا: المعايير العامة للمكافآت 	

دون اإلخــالل بأحــكام نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة ولوائحهما التنفيذيــة تختص لجنــة المكافآت 
والترشــيحات بالتوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء المجلــس وأعضــاء اللجــان وكبــار التنفيذييــن 

بالشــركة وفقــًا للمعاييــر التاليــة:

أن تتناسب المكافآت مع نشاط الشركة وتنسجم مع استراتيجية الشركة وأهدافها.. 1

الغــرض مــن المكافــآت تحفيــزي بغــرض حــث أعضــاء المجلــس ولجانــه وأعضــاء اإلدارة . 2 أن يكــون 
التنفيذيــة علــى إنجــاح الشــركة وتنميتهــا علــى المــدى الطويــل ومــن ذلــك مثــاًل ربــط الجــزء المتغيــر 

ــل. ــدى الطوي ــى الم ــاألداء عل ــآت ب ــن المكاف م

بشــاغلها . 3 المنوطــة  والمســؤوليات  والمهــام  الوظيفــة  مســتوى  علــى  بنــاًء  المكافــآت  تحــدد 
األداء. ومســتوى  والمهــارات  العمليــة  والخبــرات  العلميــة  والمؤهــالت 

يجب أن تنسجم المكافآت مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.. 4

عنــد وضــع المكافــآت يجــب األخــذ فــي االعتبــار ممارســات الشــركات األخــرى فــي تحديــد المكافــآت . 5
مــع تفــادي مــا قــد ينشــأ عــن ذلــك مــن ارتفــاع غيــر مبــرر للمكافــآت والتعويضــات.

أن تكــون المكافــآت كافيــة بشــكل مناســب الســتقطاب الكفــاءات المهنيــة والمحافظــة عليهــا . 6
وتحفيزهــا مــع عــدم المبالغــة فيهــا.
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يتــم إعــداد المكافــآت للتعيينــات الجديــدة وخاصــة مــن كبــار التنفيذييــن بالشــركة بالتنســيق مــع لجنــة . 7
المكافــآت والترشــيحات.

يجــوز أن تتفــاوت مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن حيــث المقــدار وذلــك طبقــًا لمعاييــر الخبــرة . 8
واالختصــاص والمهــام المنــوط بهــا العضــو تنفيذهــا وعــدد الجلســات التــي يحضرها واســتقاللية العضو 
وغيرهــا مــن االعتبــارات األخــرى التــي تضعهــا لجنــة المكافــآت والترشــيحات كالمراجعــة الســنوية ألداء 
أعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذيــة وأعضــاء اللجــان كأحــد المعاييــر الهامــة لتحديــد المكافــآت الخاصــة 

بــكل منهــم.

يتــم إيقــاف صــرف المكافــأة أو اســتردادها إذا تبيــن أنهــا تقــررت بنــاًء علــى معلومــات غيــر دقيقــة . 9
قدمهــا عضــو مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة أو عضــو أي مــن لجــان المجلــس وذلــك لمنع اســتغالل 

الوضــع الوظيفــي للحصــول علــى مكافــآت غيــر مســتحقة.

فــي حــال إقــرارا منــح أســهم فــي الشــركة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة أو موظفــي . 10
ــددة  ــراءات مح ــًا إلج ــك طبق ــم ذل ــركة يت ــترتها الش ــهم اش ــدًا أو أس ــدارًا جدي ــت إص ــواء كان ــركة س الش
وتحــت توصيــة وإشــراف لجنــة المكافــآت والترشــيحات وبمــا يتوافــق مــع النظــام األساســي للشــركة 

ونظــام الشــركات ولوائــح هيئــة الســوق الماليــة.

 رابعًا: مكافآت مجلس اإلدارة 	

مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت مبلــغ معيــن أو بــدل حضــور . 1
عــن الجلســات، أو بــدل مصروفــات، أو مزايــا عينيــة، أو نســبة مــن األربــاح ويجــوز الجمــع بيــن اثنتيــن أو 
أكثــر مــن هــذه المزايــا وبمــا ال يتجــاوز مــا نــص عليــه نظــام الشــركات ولوائحــه وفقــًا للجــدول المضمــن 

بهــذه السياســة وأي تعديــالت تطــرأ علــى هــذا الجــدول الحقــًا ويتــم اعتمادهــا وفقــًا لألنظمــة.

تتكــون مكافــأة مجلــس اإلدارة مــن مكافــأة ســنوية إضافــة إلــى بــدل حضــور عــن جلســات المجلــس . 2
ومــن نســبة ال تزيــد عــن )10%( مــن صافــي األربــاح المتبقيــة بعــد توزيــع النســب الــواردة بالمــادة 45 مــن 
النظــام األساســي للشــركة وبحــد أقصــى )500,000( خمســمائة ألــف ريــال لــكل عضــو. علــى أن يكــون 

اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبًا مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو.

يجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل . 3
عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل الســنة الماليــة مــن مكافــآت وبــدل مصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايــا 
وأن يشــتمل كذلــك علــى بيــان مــا قبضــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم عامليــن أو إدارييــن أو مــا قبضــوه 
نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو استشــارات وأن يشــتمل أيضــًا علــى بيــان بعــدد جلســات المجلــس وعــدد 

الجلســات التــي حضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة.

يجــب أن تكــون مكافــأة عضــو مجلــس اإلدارة عادلة ومتناســبة مــع اختصاصاته واألعمال والمســؤوليات . 4
التــي يقــوم بهــا ويتحملهــا كعضــو مجلــس إدارة باإلضافــة إلــى األهــداف المحــددة مــن قبــل المجلــس 

والمــراد تحقيقهــا خــالل الســنة المالية.

يجب أن تكون المكافأة مبنية على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.. 5

تناسب المكافأة مع القطاع الذي تعمل به الشركة وحجمها وخبرة أعضاء المجلس.. 6

أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضـــــاء مجلس ذوي كفاءة وخبـرة مناسبة . 7
وتحفيزهم واإلبقاء عليهم.

يجوز أن تتفاوت مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة طبقًا للمعايير الواردة بهذه السياسة.. 8

يجــب أال تكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين نســبة مــن األربــاح التــي تحققهــا الشــركة . 9
أو أن تكــون مبنيــة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى ربحيــة الشــركة.

إذا قــررت الجمعيــة العامــة إنهــاء عضويــة مــن تغيــب مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بســبب عــدم حضــوره . 10
ثــالث اجتماعــات متتاليــة للمجلــس دون عــذر مشــروع فــال يســتحق هــذا العضــو أي مكافــآت عــن الفترة 
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التــي تلــي آخــر اجتمــاع حضــره ويجــب عليــه إعــادة جميــع المكافــآت التــي صرفــت لــه عــن تلــك الفتــرة

يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة الحصــول علــى مكافــأة مقابــل عضويتــه فــي لجنــة المراجعــة المشــكلة . 11
مــن قبــل الجمعيــة العامــة، أو مقابــل اي أعمــال أو مناصــب تنفيذيــة أو فنيــة أو إداريــة أو استشــارية 
إضافيــة يكلــف بهــا فــي الشــركة وذلــك باإلضافــة إلــى المكافــأة التــي يمكــن أن يحصــل عليهــا بصفته 
ــل مجلــس اإلدارة وفقــًا لنظــام الشــركات  عضــوًا فــي مجلــس اإلدارة وفــي اللجــان المشــكلة مــن قب

والنظــام األساســي للشــركة ونظــم هيئــة الســوق الماليــة.

خامسًا: مكافآت أعضاء اللجان: 	

ــدالت الحضــور وغيرهــا مــن . 1 ــه وب ــس اإلدارة مكافــآت أعضــاء اللجــان المنبثقــة من يحــدد ويعتمــد مجل
ــة المكافــآت والترشــيحات. ــة لجن ــى توصي ــاًء عل االســتحقاقات األخــرى بن

ــغ . 2 ــن مبل ــارة ع ــنوية عب ــأة س ــن مكاف ــس اإلدارة م ــن مجل ــة م ــان المنبثق ــاء اللج ــآت أعض ــون مكاف تك
مقطــوع باإلضافــة إلــى بــدالت حضــور االجتماعــات وغيرهــا مــن االســتحقاقات األخــرى طبقــًا لمــا هــو 

موضــح بالجــدول المرفــق بهــذه السياســة.

مكافــآت أعضــاء لجنــة المراجعــة يتــم اعتمادهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمســاهمين بنــاًء علــى . 3
ــة الترشــيحات والمكافــآت. توصيــة مجلــس اإلدارة ولجن

ــس اإلدارة . 4 ــن مجل ــة م ــان- المنبثق ــة / اللج ــو -اللجن ــآت عض ــد مكاف ــوز أن تزي ــوال ال يج ــي كل األح وف
ــى  ــن الحــد األقص ــس- ع ــو بالمجل ــن عضويــة مجلــس اإلدارة-إذا كان عض ــى مكافآتــه ع ــة إل باإلضاف
ــك باســتثناء  ــال وذل ــف ري ــس طبقــًا لنظــام الشــركات وهــو 500 أل المســموح لمكافــآت أعضــاء المجل
عضــو لجنــة المراجعــة فيجــوز أن تزيــد إجمالــي مبالــغ المكافــآت المخصصــة لــه عــن عضويتــه بلجنــة 

ــس اإلدارة عــن هــذا الحــد. ــه بمجل المراجعــة وعضويت

سادسًا: مكافآت اإلدارة التنفيذية: 	

ــط  ــن وخط ــار التنفيذيي ــن وكب ــع الموظفي ــب لجمي ــة الروات ــيحات بمراجع ــآت والترش ــة المكاف ــوم لجن تق
وبرنامــج الحوافــز بشــكل مســتمر واعتمادهــا وذلــك بنــاًء عــل توصيــة اإلدارة التنفيذيــة وتشــمل مكافــآت 

ــي: ــة اآلت اإلدارة التنفيذي

راتب أساسي )يتم سداده بشكل شهري ودفعه بنهاية كل شهر ميالدي(.. 1

بــدالت وتشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر بــدل الســكن، بــدل المواصــالت، بــدل الهاتــف، بــدل . 2
.............إلــخ. المحروقــات، 

مزايا تأمين طبي للموظف ولعائلته.. 3

مكافأة سنوية مرتبطة بمؤشرات األداء وفقًا للتقييم السنوي بهذا الخصوص.. 4

الخطــط التحفيزيــة قصيــرة األجــل المرتبطــة بــاألداء االســتثنائي والخطــط التحفيزيــة طويلــة األجــل مثــل . 5
برامــج األســهم )إن وجــدت (.

مكافآت سنوية ثابتة لطبيعة عمل بعض التخصصات بالشركة.. 6

الحوافز المرتبطة بالمبيعات.. 7

مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال ال الحصر تذاكر سفر سنوية، إجازة سنوية.. 8

 سابعًا: معايير مكافأة اإلدارة التنفيذية: 	

يتم تحديد مكافآت موظفي الشركة وكبار التنفيذيين بها طبقًا للمعايير التالية:

ــة . 1 ــه المهني ــه وكفاءت ــو قدرات ــركة ه ــف الش ــي لموظ ــب األساس ــل الرات ــد وتعدي ــي تحدي ــي ف يراع
ــه. ــة عمل ــوال خدم ــركة ط ــي بالش ــه المهن وتاريخ
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بالنســبة لموظفــي الشــركة الجــدد أو المعينيــن حديثــًا يتــم تحديــد رواتبهــم بقــرار مــن الرئيــس . 2
التوظيــف. التنفيــذي للشــركة وفقــًا لسياســة الشــركة المتبعــة فــي 

بالنســبة للمكافــآت الثابتــة ســواء كانــت مبلــغ مقطــوع أو نســبة معينــة مــن المبيعات فيتــم تحديدها . 3
واعتمادهــا والتصديــق عليهــا مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي وفقًا للوائــح الحوافــز الداخلية.

ــة المكافــآت والترشــيحات بمراجعــة ســنوية لرواتــب موظفــي الشــركة ورفــع توصياتهــا . 4 تقــوم لجن
ــذي للشــركة. ــس التنفي للرئي

يتــم تحديــد المكافــآت الســنوية المرتبطــة بــاألداء مــن قبــل لجنــة المكافــآت والترشــيحات وذلــك طبقــًا . 5
لتوصيــات وتقاريــر رئيــس المجموعــة والرئيــس التنفيــذي ومــدراء عمــوم اإلدارات.

بالنســبة لكبــار التنفيذييــن فيجــب أن يتــم اعتمــاد الخطــط والبرامــج التحفيزيــة المحــددة لهــم وكذلــك . 6
تعديــل الرواتــب والمزايــا األخــرى مــن قبــل لجنــة المكافــآت والترشــيحات.

يتــم تحديــد بعــض البــدالت نســبة مــن الراتــب األساســي كبــدل الســكن بنســبة 25% مــن الراتــب االساســي . 7
وبــدل المواصالت بنســبة %10.

ــد . 8 ــك بع ــن وذل ــررة للموظفي ــدالت المق ــرف الب ــة ص ــي طريق ــرار ف ــاذ الق ــة اتخ ــإلدارة التنفيذي ــرك ل يت
ــذي. ــس التنفي ــاد الرئي اعتم

ــر ســيارة . 9 ــل توفي ــة مث ــا عيني ــى مزاي ــى طبيعــة عملهــم عل ــاًء عل يحصــل بعــض موظفــي الشــركة بن
وذلــك طبقــًا للشــروط والمعاييــر الموضوعــة مــن قبــل إدارة الشــركة بهــذا الخصــوص ويتــم التصديــق 
علــى توفيــر ســيارة لموظفــي الشــركة مــن قبــل رئيــس المجموعــة والرئيــس التنفيــذي، وفــي حالــة 

حصــول اي مــن موظفــي اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة علــى ســيارة ال يســتحق بــدل المواصــالت.

بعــض مــن البــدالت األخــرى كبــدل المحروقــات وبــدل الهاتــف يتــرك لرئيــس المجموعــة والرئيــس . 10
التنفيــذي تقديرهــا والغائهــا أو إعــادة اعتمادهــا وفقــًا لسياســة داخليــة واضحــة بــإدارة المــوارد 

البشــرية.

بالنســبة لكبــار التنفيذييــن بالشــركة فيتــم عــرض البــدالت المســتحقة لهــم واعتمادهــا مــن قبــل لجنــة . 11
المكافــآت والترشــيحات.

بالنســبة لتذاكــر الطيــران فتصــرف لموظفــي الشــركة غيــر الســعوديين وعائلتهــم بحــد أقصــى زوجــة . 12
وطفليــن مــرة واحــدة فــي الســنة علــى الدرجــة االقتصاديــة وذلــك للموظفيــن المتعاقديــن مــع 
الشــركة بامتيــازات عائليــة. أمــا بالنســبة للموظــف المتعاقــد دون امتيــازات عائليــة فيســتحق تذكــرة 

واحــده لــه هــو فقــط.

يقــوم رئيــس المجموعــة والرئيــس التنفيــذي بتنفيــذ سياســة المكافــآت للموظفيــن وكبــار التنفيذيين . 13
فــي ضــوء الخطــط والبرامــج التــي توصــي بهــا لجنــة المكافــآت والترشــيحات.

ثامنًا: أحكام عامة: 	

ال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة التصويــت علــى بنــد مكافــأة أعضــاء المجلــس فــي اجتمــاع الجمعيــة . 1
العامــة للمســاهمين.

تقــوم الشــركة باإلفصــاح عــن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجان وكبــار التنفيذييــن بالتقرير . 2
الســنوي لمجلــس اإلدارة وفقــًا للضوابــط والتوجيهــات الصــادرة بموجــب نظــام الشــركات وأنظمــة 

هيئــة الســوق الماليــة.

يستحق عضو مجلس اإلدارة المكافأة اعتبارًا من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة.. 3

ــل أميــن ســر . 4 ــن قب ــان م ــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة واللج ــآت الخاص ــداد إجــراءات صــرف المكاف ــم إع يت
ــس مجلــس اإلدارة. ــن قبــل رئي ــا م ــاد أمــر صرفه ــى أن يتــم اعتم ــس عل المجل
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تاسعًا: المكافآت المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان: 	

يجــوز مراجعــة المكافــآت الســنوية والبــدالت المقــررة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو أعضــاء اللجــان بنــاء علــى 
ــاألداء ومــن ثــم أخــذ موافقــة  ــرات المتعلقــة ب ــة المكافــآت والترشــيحات فــي ضــوء المتغي ــة لجن توصي

الجمعيــة العامــة للمســاهمين علــى ذلــك.

عاشرًا: مصروفات ومزايا أخرى: 	
تتحمل الشركة تكاليف التنقل للسفر واإلقامة بجدة ألعضاء المجلس وأعضاء اللجان المقيمين خارج جدة.

ــة  ــة فــي حال ــس واللجــان واإلدارة التنفيذي ــف إقامــة وتنقــل أعضــاء المجل تتحمــل الشــركة كافــة تكالي
عقــد االجتمــاع خــارج مدينــة جــدة.

حادي عشر: أحكام ختامية )النشر والنفاذ والتعديل(: 	
يعمــل بمــا جــاء فــي هــذه السياســة ويتــم االلتــزام بهــا مــن قبــل الشــركة بــدًء مــن تاريــخ اعتمادهــا مــن 
قبــل الجمعيــة العامــة للمســاهمين ويتــم نشــرها علــى موقــع الشــركة اإللكترونــي لتمكيــن الجمهــور 
ــل  ــة مــن قب ــح مــن االطــالع عليهــا. وتعــدل حســب الحاجــة أو بصفــة دوري والمســاهمين وأصحــاب المصال
لجنــة المكافــآت والترشــيحات وتعــرض هــذه التعديــالت مــن قبــل اللجنــة علــى مجلــس اإلدارة الــذي يقــوم 

بدراســة هــذه التعديــالت ويوصــي بهــا للجمعيــة العامــة للمســاهمين التخــاذ القــرار حيالهــا.

العامــة غيــر  الجمعيــة  بنــاء علــى قــرار  االعتمــاد: 2017/12/11م  تاريــخ 
الثامنــة. العاديــة 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

أواًل: األعضاء المستقلين 	

المكافئات المتغيرة ) ريال(المكافئات الثابتة  ) ريال( 
هاية الخدمة ) ريال(

كافأة ن
م

ي ) ريال(
كل

ع ال
المجمو

ت
صروفا

بدل الم

 

غ معين
مبل

ت 
سا

ضور <جل
بدل ح

س
المجل
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مجمو
ت اللجان

سا
جل

مزايا عينية

فنية 
كافأة األعمال ال

م
شارية

ست
واإلدارية واال

س أو 
س المجل

كافأة رئي
م

ب أو أمين 
ضو المنتد

الع
ضاء

سر إن كان من األع
ال

ع
المجمو

سبة من األرباح
ن

ت دورية****
كافآ

م

صيرة 
فيزية ق

ط تح
ط

خ
األجل

طويلة 
فيزية 

ط تح
ط

خ
األجل

م الممنوحة 
ه

س
األ

قيمة(
م إدخال ال

)يت

ع
المجمو

 - 375,000 - 25,000 -  -  - 25,000  - 350,000 -  -  -  - -350,000  أ. خالد عبد اهلل الدبل* 

 - 360,000  - 100,000 -  -  - 100,000 - 260,000  -  -  -  - 10,000 250,000  أ. خلود عبد الرحمن الدبل 

 أ. عبد العزيز عبد الرحمن 
العوهلي 

 250,000 10,000 -  -  -  -  260,000 - 100,000 -  -  - 100,000 -  360,000 - 

 أ. يوسف عبد اهلل 
الراجحي 

 250,000 10,000 -  -  -  -  260,000 -  100,000 -  -  - 100,000 -  360,000 - 

 - 1,455,000 - 325,000 -  -  - 325,000 - 1,130,000 -  -  -  - 1,100,00030,000  المجموع 
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 ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين  	
هاية الخدمة ) ريال( *****المكافئات المتغيرة ) ريال(المكافئات الثابتة  ) ريال( 

كافأة ن
م

ي ) ريال(
كل

ع ال
المجمو

ت
صروفا

بدل الم

 

غ معين
مبل

س
ت المجل

سا
ضور <جل

بدل ح

ت 
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ضور جل
ع بدل ح

مجمو
اللجان

مزايا عينية

فنية 
كافأة األعمال ال

م
شارية

ست
واإلدارية واال

ضو 
س أو الع

س المجل
كافأة رئي

م
سر إن كان من 

ب أو أمين ال
المنتد

ضاء
األع

ع
المجمو

سبة من األرباح
ن

ت دورية****
كافآ

م

صيرة األجل
فيزية ق

ط تح
ط

خ

طويلة األجل
فيزية 

ط تح
ط

خ

م إدخال 
م الممنوحة )يت

ه
س

األ
قيمة(

ال

ع
المجمو

 -  500,000-    --  -  -  -  -  500,000 -  -  -  -  -  500,000 د. باسم عبد اهلل عالم** 

 -  360,000- 100,000-  -  - 100,000 -  260,000 -  -  -  -  10,000 250,000 م. وفاء هاشم زواوي 

 -  360,000- 100,000-  -  - 100,000 -  260,000 -  -  -  -  10,000 250,000 أ. عالء الدين رياض سامي 

 - 807,0341,167,034 100,000-  -  - 100,000 - 453,000 - 193,000 -  -  10,000 250,000 أ. خالد محمد زاهد*** 

 المجموع 
1,250,000 30,000  -  -  193,000  - 1,473,000 - 300,000 -  -  -300,000807,0342,580,034 - 

* تــم إدراج كافــة المبالــغ التــي يتقاضاهــا عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ / خالــد عبــد اهلل الدبــل عــن منصبــه نائبــًا لرئيــس مجلــس اإلدارة، كمــا تــم إدراج المبالــغ التــي 
يتقاضهــا بصفتــه رئيــس لجنــة المكافــآت والترشــيحات ضمــن جــدول مكافــآت لجنــة المكافــآت والترشــيحات وســيتم صرفهــا بمــا ال يتجــاوز الحــد النظامــي المســموح 

بــه، كــم تــم إدراج المبالــغ التــي يتقاضهــا بصفتــه عضــو لجنــة المراجعــة ضمــن جــدول مكافــآت لجنــة المراجعــة.
** يتقاضــى رئيــس مجلــس اإلدارة الدكتــور / باســم عبــد اهلل عالــم مكافــأة عــن منصبــه رئيســًا لمجلــس اإلدارة وقدرهــا 500,000 ريــال، وســيتم صرفهــا بمــا ال 

يتجــاوز الحــد النظامــي المســموح بــه.
*** تــم تغييــر صفــة عضويــة عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ / خالــد محمــد زاهــد مــن عضــو تنفيــذي الــى عضــو غيــر تنفيــذي بنــاًء علــى اســتقالته مــن منصــب 

مديــر عــام شــؤون الشــركة بتاريــخ 2020/04/27م حيــث كان اخــر يــوم عمــل لــه بتاريــخ 2020/05/26م، وتــم إشــعار هيئــة الســوق الماليــة بذلــك.
**** تم التوصية بصرف مكافأة استثنائية لمجلس اإلدارة عن نتائج عام 2020م بناًء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعها رقم 1 لعام 2021م.

ــخ  ــه بتاري ــة بالشــركة، حيــث كان آخــر يــوم عمــل ل ــاإلدارة التنفيذي ــة الخدمــة عــن 15 عامــًا قضاهــا ب ــد محمــد زاهــد مكافــأة نهاي ***** تقاضــى األســتاذ/ خال
2020/05/26م.

مكافآت ومخصصات )5( من كبار التنفيذيين بالشركة لعام 2020م 	

ف كبار 
ظائ

و
فيذيين

التن

هاية المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
كافأة ن

م
الخدمة

كافأة 
ع م

مجمو
س 

فيذيين عن المجل
التن

ت
إن وجد

ي
كل

ع ال
المجمو

ب
روات

ت
بدال

مزايا عينية

ع
المجمو

سنوية *
ت 

كافآ
م

أرباح

فيزية 
ط تح

ط
خ

صيرة األجل
ق

فيزية 
ط تح

ط
خ

طويلة األجل

م 
ه

س
األ

الممنوحة

ع
المجمو

الرئيس 
التنفيذي 

للمجموعة
1,680,000559,5002,239,5004,050,000---4,050,000--6,289,500

المدير المالي 
1,443,459--420,000---783,909239,5501,023,459420,000للمجموعة

مدير عام 
المبيعات 
والتسويق

302,400100,800403,200108,000-103,237-211,237--614,437

مدير عام 
المراجعة 

الداخلية
392,000159,300551,30070,000---70,000--621,300

مدير عام 
الموارد 
البشرية 

والتطوير 
التنظيمي

336,000126,150462,15090,000---90,000--552,150

 9,520,846  -    -    4,841,237  -    -    103,237  -    4,738,000  4,679,609  -   1,185,300  3,494,309 المجموع

* المكافــأة الســنوية للعــام 2020م والتــي تقــرر صرفهــا  مــن قبــل مجلــس اإلدارة لــكل مــن كبــار التنفيذييــن بنــاًء علــى توصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت 
نظيــر األداء المتميــز والنتائــج االســتثنائية والتــي فاقــت التوقعــات فــي ظــل الوضــع االقتصــادي بســبب جائحــة كورونــا
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 مكافآت أعضاء اللجان

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة:  	

المجموع )ريال(المكافآت الثابتة )ريال(االسم

200,000200,000األستاذ/ محمد بن خليل دهلوي )رئيس اللجنة(

95,17895,178األستاذ/ مفضل بن عباس علي )عضو اللجنة(

180,000180,000األستاذة / لؤلؤه بنت محمد بكر )عضو اللجنة(

84,82284,822المهندس/ خالد بن عبداهلل الدبل )عضو اللجنة(

560,000560,000المجموع

مكافــآت أعضــاء لجنــة المراجعــة للــدورة الحاليــة 200,000 ريــال لرئيــس اللجنــة و180,000 ريــال لــكل عضــو ولــم يتقــرر بــدل  	
حضــور جلســات.

ــد اهلل  	 ــن عب ــد ب ــدس/ خال ــن المهن ــق 2020/7/12م بتعيي ــخ 1441/11/21هـــ المواف ــس اإلدارة بتاري ــة مجل ــدرت موافق ص
ــي. ــاس عل ــن عب ــل ب ــتاذ/ مفض ــن االس ــداًل ع ــة ب ــة المراجع ــوًا بلجن ــتقل( عض ــس إدارة مس ــو مجل ــل )عض ــد الدب ــن خال  ب

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات:  	

المجموع )ريال(المكافآت الثابتة )ريال(االسم

125,000125,000األستاذ/ خالد عبد اهلل الدبل )رئيس اللجنة(

125,000125,000األستاذ/ سامر سمان )عضو اللجنة(

125,000125,000األستاذة / معاذ العوهلي )عضو اللجنة (

375,000375,000المجموع

- مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات للدورة الحالية 125,000 ريال لكل عضو ولم يتقرر بدل حضور جلسات. 	
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 وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة 
 وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأقرباؤهم في أسهم او أدوات دين الشركة:  	

م
االسم

نهاية العامبداية العام
نسبة التغييرصافي التغيير

أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

--0اليوجد3,886اليوجد3,886باسم بن عبد اهلل بن عبد الرحمن عالم1

 1362 %40,871اليوجد43,871اليوجد3,000خالد بن عبد اهلل بن خالد الدبل2

--0اليوجد3,886اليوجد3,886وفاء بن هاشم بن يوسف زواوي3

--0اليوجد0اليوجد0عالء الدين بن رياض سامي4

- 99,88% -849,000اليوجد1,000اليوجد850,000خالد بن محمد بن عبد اهلل  زاهد5

--0اليوجد0اليوجد0عبد العزيز بن عبد الرحمن العوهلي6

--0اليوجد72,169اليوجد72,169يوسف بن عبد اهلل الراجحي7

--0اليوجد0اليوجد0خلود بنت عبد الرحمن الدبل8

 بيان بعدد األسهم أو الحصص المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بالشركات التابعة 	

ال يوجد أي أسهم أو حصص يمتلكها أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين بالشركة التابعة.

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم  	
في أسهم أو أدوات دين الشركة

المسمى االسمم
الموظيفي

نهاية العامبداية العام
صافي 
التغيير

نسبة 
التغيير أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

مدير عام شؤون خالد بن محمد بن عبد اهلل  زاهد1
الشركة

 -99,88  %-849,000اليوجد1,000اليوجد850,000

سلطان بن محمد بن عبد اهلل  2
زاهد

مدير عام 
العمليات

 -100 %-700,000اليوجد0اليوجد700,000

قــدم األســتاذ / خالــد محمــد زاهــد اســتقالته مــن منصــب مديــر عــام شــؤون الشــركة بتاريــخ 2020/04/27م حيــث كان اخــر  	
يــوم عمــل لــه بتاريــخ 2020/05/26م، وتــم إشــعار هيئــة الســوق الماليــة بذلــك.

قــدم األســتاذ / ســلطان محمــد زاهــد اســتقالته مــن منصــب مديــر عــام العمليــات بتاريــخ 2020/04/27م حيــث كان اخــر  	
يــوم عمــل لــه بتاريــخ 2020/05/26م.
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 ال يوجد أسهم مملوكة ألشخاص )عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين( أبلغوا الشركة 
بها أو أي تغيير فيها خالل عام 2020م

بيان باألرباح الموزعة على أعضاء مجلس اإلدارة طبقا لنسب ملكيتهم بتاريخ إقرار توزيع  	
األرباح عن النصف الثاني لعام 2019 م بواقع 0.5 على السهم طبقا لقرار الجمعية العامة 

 العادية بتاريخ 2020/06/15م

عدد األسهم المملوكة أعضاء مجلس اإلدارة
بتاريخ إقرار توزيع األرباح

إجمالي مبلغ األرباح الموزعة عن النصف 
الثاني من عام 2019م ) 0,5 ريال عن السهم (

1,943 ريال3,886 سهمباسم بن عبد اهلل بن عبد الرحمن عالم

16,225 ريال32,450 سهمخالد بن عبد اهلل بن خالد الدبل

1,943 ريال3,886 سهموفاء بن هاشم بن يوسف زواوي

425,000 ريال850,000 سهمخالد بن محمد بن عبد اهلل  زاهد

26,084.50 ريال52,169 سهميوسف بن عبد اهلل الراجحي

471,195.50 ريالاإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

بيان باألرباح الموزعة عن النصف األول من عام 2020م على أعضاء مجلس اإلدارة طبقا  	
لنسب ملكيتهم بتاريخ 2020/08/06م بواقع نصف ريال للسهم وفقًا للتفويض الممنوح 

من الجمعية العامة العادية بتاريخ 15 / 06/ 2020 م لمجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية 
 بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.  

عدد األسهم المملوكة أعضاء مجلس اإلدارة
بتاريخ إقرار توزيع األرباح

إجمالــي مبلــغ األربــاح الموزعــة عــن النصــف 
األول مــن عــام 2020م  ) 0.5 ريــال عــن الســهم (

1,943 ريال3,886 سهمباسم بن عبد اهلل بن عبد الرحمن عالم

21,609 ريال43,218 سهمخالد بن عبد اهلل بن خالد الدبل

1,943 ريال3,886 سهموفاء بن هاشم بن يوسف زواوي

100,000 ريال200,000 سهمخالد بن محمد بن عبد اهلل  زاهد

10,000 ريال20,000 سهميوسف بن عبد اهلل الراجحي

135,495 ريالاإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي
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 حوكمة الشركة

تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية 
باستثناء األحكام الواردة أدناه

ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك

أسباب عدم التطبيقنص المادة/الفقرةرقم المادة/ الفقرةم

عــوارض االســتقالل/ أن يكــون قــد أمضــى مــا 20 / ج / 110
يزيــد علــى تســع ســنوات متصلــة أو منفصلــة 

فــي عضويــة مجلــس إدارة الشــركة.

ال تنطبــق حيــث إن تطبيــق المــادة يكــون ابتــداء مــن 
دورات المجلــس التــي ســتبدأ بعــد تاريــخ 2019/1/1م 
علــى  المــادة  هــذه  تطبيــق  يؤثــر  لــن  وبالتالــي 

ــن.  ــاء الحاليي ــتقاللية األعض اس

مادة استرشادية التدريب39 2

مادة استرشادية التقييم341

المواد4
72 ,71 ,70

مواد استرشاديةتشكيل واختصاصات واجتماعات لجنة المخاطر

لجــان 585 تشــكيل  خــالل  مــن  العامليــن  تحفيــز 
العامليــن  منــح  برامــج  أو  آلرائهــم  لالســتماع 

اجتماعيــة مؤسســات  إنشــاء  أو  أســهم 

مادة استرشادية 

المســؤولية االجتماعيــة/ تضــع الجمعيــة العامة 687
بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة سياســة تكفــل 
ــي  ــداف الت ــا واأله ــن أهدافه ــوازن بي ــة الت إقام
ــر  ــى تحقيقهــا بغــرض تطوي ــو المجتمــع إل يصب

األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة للمجتمــع.

مــادة استرشــادية، وللشــركة مبــادرات اجتماعيــة 
ــة. ــرى مختلف ــات أخ ــالل آلي ــن خ م

مــادة استرشــادية، وللشــركة مبــادرات اجتماعيــة مبادرات العمل االجتماعي788
ــة. ــرى مختلف ــات أخ ــالل آلي ــن خ م

مادة استرشادية تشكيل لجنة حوكمة الشركات895

  وبناء عليه فقد التزمت الشركة بالمتطلبات النظامية ومنها:

االلتــزام بنشــر النتائــج الماليــة الربــع الســنوية مــن عــام 2020م خــالل المواعيــد النظاميــة وذلــك بموقــع . 1
تداول.

إعـــداد تقريـــر مجلـــس اإلدارة وفقـــا لقواعـــد الطـــرح وااللتزامات المسـتمرة الصـادرة عـــن هيئـة السـوق . 2
الماليـــة والئحـــة حوكمـــة الشـــركات ونظـــام الشـــركات وتعديالتـــه والضوابـــط واإلجـــراءات التنظيميـــة 
الصـــادرة تنفيـــذا لنظــام الشــركات الخاصــة بالشــركات المســاهمة المدرجــة والصــادرة عــن هيئــة الســوق 

الماليــة.
االلتزام بصيغـــة اإلعالنـــات التـــي حددتهـا هيئـة السـوق الماليـــة ومواعيـد نشـر المعلومـات الجوهريـة . 3

طبقـــا لتعليمــات ال هيئــة الخاصــة بإعالنــات الشــركات.
قــــام أعضــــاء مجلــــس اإلدارة بتعبئــــة وتوقيــــع التعهــدات واإلقــــرارات ونمــاذج اإلفصــــاح المطلوبــة . 4

مــــن قبــــل هيئــة الســوق الماليــة.
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االلتزام بتطبيق التعديالت التي تقرها هيئة السوق المالية على الئحة حوكمة الشركات.. 5
إرسال محضر اجتماع الجمعية العامة للهيئة وإعالم السوق مباشرة بنتائج اإلجتماع فور انتهائه.. 6
إعـــداد نظـــام حوكمـــة خـاص بالشـركة بمـا يتفـق وقواعـد الئحـة حوكمـة الشـركات والنظـم واللوائـح . 7

اآلخـــرى الصــادرة عــن الهيئة.

  إقرار مجلس اإلدارة حسب متطلبات نظام الحوكمة:

حيــث إن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة تؤكــد علــى ضــرورة اإلفصــاح فــي 
ــر الســنوي المعــد  ــة وفقــًا لنمــوذج التقري ــود المطلوب ــع البن ــس اإلدارة عــن جمي ــر الســنوي لمجل التقري
ــر  ــذا التقري ــي ه ــك ف ــى ذل ــارة إل ــم اإلش ــه تت ــن فقرات ــاق أي م ــدم انطب ــال ع ــي ح ــة. وف ــل الهيئ ــن قب م
وأســباب ذلــك مــع التوضيــح فــي نمــوذج اإلفصــاح )8( عــن اإلفصاحــات التــي تمــت بالتقريــر أو التــي لــم 

تتــم واســباب ذلــك.

بنــاء عليــه فــإن مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت )بدجــت الســعودية( يقــر بــأن المواضيع 
التاليــة ال تنطبــق علــى الشــركة ويلتــزم المجلــس باإلفصــاح عنهــا متــى مــا قامــت الشــركة بتطبيقها:

لــــم يعتمــــد مجلــــس اإلدارة علــــى أيــــة وســــائل مــــن جهــــة خارجيــــة لتقييــــم أدائــــه وأداء لجانــــه . 1
وأعضائــــه وإنمــا تتــم عمليــة التقييــم مــن قبــل لجنــة المكافــآت الترشــيحات.

ال يوجــــد اي تعــــارض بيــــن توصيــــات لجنــــة المراجعــــة وبيــــن قــــرارات مجلــــس اإلدارة بشــــأن تعييــــن . 2
مراجــع الحســابات، بــل أن هنــاك اتفــاق بيــن توصيــات اللجنــة ومجلــس اإلدارة بشــأن اســتمرار تعييــن 

المراجــــع الخارجــي للشــركة.

ال يوجـــد أي اختـــالف عـــن معاييـــر المحاسـبة الصـــادرة عـن الهيئـــة السـعودية للمحاســـبين القانونييـن . 3
بشــأن مراجعــة وتقييــم القوائــم الماليــة للشــركة خــالل عــام 2020م

ليسـت هنـاك أيـة فروقـات جوهريـة فـي النتائـج التشـغيلية عـن نتائـج السـنة السـابقة أو أي توقعات . 4
معلنــــة مــــن الشــــركة وقــــد تــــم اإلفصــاح بهــذا التقريــر عــــن النتائــج الماليــة وأســــباب التغيــر فــي 

صافــــي األرباح.

ال يوجــــد أي مصلحــــة فــــي فئــــة األســــهم ذات األحقيــــة فــــي التصويــــت تعــــود ألشــــخاص )عــــدا . 5
أعضــــاء مجلــــس اإلدارة وكبــــار التنفيذييــــن واقربائهــم( أبلغــوا الشــركة بتلــــك الحقــوق وأي تغييــر 

فــــي تلــــك الحقــوق خــالل عــام 2020م.

ليســــت هنــــاك أدوات ديــــن قابلــــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو . 6
حقــوق مشــابهه أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــالل عــام 2020م.

ليســــت هنــــاك أي حقــــوق تحويــــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــــن قابلــة للتحويــل، أو أوراق ماليــة . 7
تعاقديــة، أو مذكــرات حــق اكتتــاب، أو حقــوق مشــابهه أصدرتهــا الشــركة أو منحتهــا خــالل عــام 

2020م.

لــــم يتــــم اســــترداد أو شــــراء أو إلغــــاء مــــن جانــــب الشــركة أو أي مــــن شــــركاتها التابعــة ألي أدوات . 8
ــن قابلــة لالســترداد ولــم يتــم شــراء أيــة أوراق ماليــة مدرجــة ســواء مــن الشــركة أو مــن شــركتها  ديــ

التابعــة.

لـم يتـم عقـد أي اتفـاق تنـازل بموجبـه أحـد أعضـاء مجلـس إدارة الشـركة أو أحـد كبـار التنفيذييـن عن . 9
أي راتــب أو عــوض أو فــي أي مــن شــركاتها التابعــة خــالل عــام 2020م. 

ال يوجد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح لعام 2020م. 10

لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية.. 11
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لــم يكــن هنــاك أي توصيــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة باســتبدال المحاســب القانونــي للشــركة قبــل . 12
نهايــــة الفتــــرة المعيــــن مــــن أجلهــــا. حيــــث أنــــه تــــم التجديــــد لمكتــــب المراجــع الخارجــــي أرنســت 
ويونــــج بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة لمراجعــة حســابات الشــركة وشــركتها التابعــة خــالل عــام 

. 2020م 

لــم يتــم إبــرام عقــود أو اعمــال بيــن الشــركة أو إحــدى شــركاتها التابعــة أو الزميلــة وبيــن الرئيــس . 13
التنفيــذي أو المديــر المالــي للشــركة أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم.

لـم يتـم إبـرام ايـة عقـود بيـن الشـركة، أو أعضـاء مجلـس اإلدارة، أو كبـار التنفيذييـن، أو كبـار المسـاهمين . 14
فيها وبين شــركاتها التابعة أو الزميلة أو ألي شــخص ذي عالقة بهم.

لــم تقــدم الشــركة اي قــرض ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ولــم تضمــن أي قــرض يبرمــه أيــا مــن . 15
األعضــاء مــع الغيــر.

تـــم توضيـــح تفاصيـــل المعلومـات الخاصـــة بالقـروض واإلقـرار بـأن الشـركة التابعـــة )رحال( لـم تبـرم ايـة . 16
عقــــود للحصــــول علــى قــــروض خالل عــام 2020م.

ال يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.. 17

ال يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خالل عام 2020م.. 18

ال يوجد أية عقوبات وقعت على الشركة خالل عام 2020م. 19

ــة بجــدول . 20 ــإدراج موضوعــات معين ــق الشــركة أي إخطــار مــن أي مــن مســاهميها برغبتهــم ب ــم تتل ل
أعمــال الجمعيــة كمــا لــم تتلــق أي إخطــار مــن مســاهمين يملكــون علــى األقــل 5% مــن أســهم 

ــركة. الش

  إقرارات اخرى: 

يقر مجلس اإلدارة أن سجالت الحسابات ُأعدت بالشكل الصحيح.أ. 

يقر مجلس اإلدارة أن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على أسس سليمة وُنّفد بفاعلية. ب. 

 يقــر مجلــس اإلدارة أنــه ال يوجــد أي شــك يذكــر فــي قــدرة الشــركة علــى مواصلــة نشــاطها.ت. 

 المخاطر

إن الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت )بدجــت الســعودية( ككيــان اقتصــادي تتعــرض لبعــض المخاطــر 
مــن خــالل طبيعــة نشــاطها التجــاري كشــركة تعمــل بمجــال النقــل والــذي قــد يواجــه العديــد مــن المخاطــر 
ــة المراجعــة  ــر مجلــس اإلدارة ولجن ــإدارة هــذه المخاطــر ومراقبتهــا عب المتنوعــة. إال أن الشــركة تقــوم ب
وإدارة المخاطــر واإلدارة التنفيذيــة وفريــق العمــل بالشــركة والشــركة التابعة حيث إن الشــركة لها سياســات 

وخطــط لتواجــه بهــا هــذه المخاطــر وتعمــل دائمــًا علــى تطويــر نظــام فعــال إلدارة المخاطــر بالشــركة.

وحيــث أن الشــركة اعتمــدت لمواجهــة المخاطــر المحتملــة التــي قــد تواجــه نشــاطها وتعيــق عملياتهــا 
التشــغيلية وتؤثــر علــى معــدالت النمــو المتوقعــة سياســة إلدارة المخاطــر تعتمــد علــى نظــم وقواعــد 
وإجــراءات منظمــة لمواجهــة المخاطــر المختلفــة المصاحبــة لنشــاط الشــركة كمــا أن الهــدف مــن هــذه 
ــة لتعريــف إدارة المخاطــر وقواعــد تنظيمهــا وأن  السياســة هــو ضمــان تفهــم كافــة األطــراف ذات الصل
تكــون هــذه األطــراف علــى وعــي بمســؤولياتها فيمــا يتعلــق بــإدارة المخاطــر المصاحبــة لنشــاط الشــركة 
وذلــك فــي إطــار العمــل علــى تقويــم وتحســين فاعليــة الرقابة والتحكــم الداخلــي واتباع ضوابــط حوكمة 
الشــركة وأعلــى معاييــر الشــفافية بمــا يســمح بتحقيــق معــدالت نمــو مرتفعــة والتركيــز األساســي إلدارة 

المخاطــر الجديــدة هــو التعــرف عليهــا ومعالجتهــا.
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 مبادئ سياسة إدارة المخاطر:
ترتكن سياسة إدارة المخاطر بالشركة على المبادئ التالية:

ــفافية: تعتمــد سياســة إدارة المخاطــر بالشــركة علــى الشــفافية أمــام جميــع األطــراف ذات  	 1 الش
ــر المعلومــات  ــث يجــب العمــل علــى توفي ــط الحوكمــة بحي ــة وفقــا للقواعــد المنظمــة وضواب الصل
بخصــوص المخاطــر الحاليــة والمســتقبلية وتيســير الوصــول إليهــا بحيــث تســاعد تلــك المعلومــات 

ــم. ــى اتخــاذ القــرارات المالئمــة فــي الوقــت المالئ األفــراد عل

٢ الموضوعيــة: تقــوم أســس تقييــم وإدارة المخاطــر علــى الموضوعيــة مــن خــالل وحــدة المعالجــة  	
ــون  ــى أن تك ــل عل ــع العم ــركة م ــي للش ــكل التنظيم ــداف والهي ــم األه ــى دع ــل عل ــج للعم والمنه
ــدود  ــار ح ــي إط ــر ف ــك المخاط ــإدارة تل ــم المفوضــون ب ــر ه ــع المخاط ــن م ــراد المتعاملي اإلدارات واألف
داخليــة مرســومة مــن خــالل إدارة متخصصــة تعمــل بخبراتهــا فــي مراجعــة المخاطــر دوريــًا باســتخدام 

األســاليب المهنيــة الســليمة.

ــد  	 ــتقالية: تعمــل سياســة إدارة المخاطــر علــى ضمــان اســتقاللية اإلدارة المتخصصــة لتحدي 3 االس
وتقييــم وإدارة المخاطــر باســتخدام أســاليب مهنيــة ســليمة بمــا يضمــن عــدم تدخــل أيــة أطــراف 

ــر. ــم المخاط ــد وتقيي ــد تحدي ــة عن ــة أو خارجي داخلي

4 الثقــة: تعمــل سياســة إدارة المخاطــر بالشــركة علــى كســب ثقــة جميــع األطــراف ذات الصلــة مــن  	
خــالل بنــاء إجــراءات متابعــة واتصــال باألطــراف ذات الصلــة بأيــة تغيــرات فــي أنــواع المخاطــر بمــا فيهــا 

مخاطــر تعــارض المصالــح بيــن األطــراف ذات الصلــة.

5 الفاعليــة: تقــوم سياســة إدارة المخاطر بالشــركة على اســتخدام األســاليب الفعالــة إلدارة المخاطر  	
بغــرض تحديــد وتقييــم وإدارة ومراجعــة المخاطــر بمــا يســمح ببنــاء أفضــل الممارســات لحمايــة مصالــح 
جميــع األطــراف مــن خــالل إتبــاع تلــك اإلجــراءات بمــا يعكــس المصداقيــة فــي بيانــات وإجــراءات إدارة 

المخاطر.

6 المســؤولية: تعمــل سياســة إدارة المخاطــر علــى بيــان حــدود المســؤولية عــن األعمــال واألنشــطة  	
ــد  ــة كل فيمــا يخصــه بمــا يعمــل علــى تحدي المختلفــة للشــركة وتوزيعهــا علــى األطــراف ذات الصل

ســلطات كل فــرد وبيــان مهامــه.

ــة: تقــوم سياســة إدارة المخاطــر علــى االتجــاه نحــو الرقابــة النوعيــة  	 ــة الذاتي ــة النوعي 7  الرقاب
الذاتيــة علــى نظــم وقواعــد وإجــراءات عمليــات إدارة المخاطــر مــن خــالل وضــع قواعــد للجــودة الكليــة 
ــًا ووضــع  ــك المخاطــر دوري ــم وإدارة المخاطــر ومراجعــة تل ــد وتقيي ــات إدارة المخاطــر مــن تحدي لعملي
 برنامــج لذلــك ضمــن دليــل إجــراءات إدارة المخاطــر بمــا يســتهدف ضمــان مصالــح األطــراف ذات الصلــة.

 الخطوات الرئيسية لتطبيق سياسة المخاطر:

تقييم 
المخاطر

مراجعة 
المخاطر

تحديد 
المخاطر

إدارة 
المخاطر

1٢٣٤
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 وتتم هذه الخطوات طبقًا لإلجراءات التالية: 

فحص الخطر  1

تحليل الخطر 2

تعريف الخطر 3

وصف الخطر 4

تقدير الخطر 5

إعداد تقارير الخطر – التهديدات والفرص 6

القرار 7

مواجهة الخطر 8

المتابعة 9

 وقــد تــم تحديــد المخاطــر التــي مــن الممكــن أن تواجــه الشــركة خــال العــام القــادم فــي 
العناصــر التاليــة:

تأثــر االقتصاديــات العالميــة بانخفــاض اســعار النفــط ممــا قــد يؤثــر بشــكل غيــر مباشــر على قطــاع النقل . 1
بشــكل عــام داخــل المملكــة العربيــة الســعودية وقــد يؤدي إلــى انخفاض فــي معدالت التشــغيل.

مــن الممكــن ان تقــوم الجهــات الرســمية بفــرض رســوم إضافيــة او شــروط نظاميــة جديــدة علــى قطــاع ( 2
النقــل ممــا قــد يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى نشــاط الشــركة.

تأثــر المنطقــة باألحــداث السياســية المحيطــة ممــا قــد يؤثــر مســتقباًل علــى فــرص الجــذب االســتثماري ( 3
ونمــو المشــاريع.

ــدول التــي تعتمــد الشــركة ( 4 ــال الســعودي خاصــة بال ــة أمــام الري ارتفــاع ســعر بعــض العمــالت األجنبي
بنســبة كبيــرة علــى أســطولها مــن الســيارات المصنعــة فيهــا )كالســيارات اليابانيــة والكوريــة الصنــع( 

ممــا قــد يــؤدي إلــى زيــادة فــي التكلفــة.

ــا إلــى زيــادة المصاريــف ( 5 ــار الســيارات وزيــادة تكلفــة أعمــال الصيانــة قــد يؤدي ارتفــاع أســعار قطــع غي
ــغيلية. التش

ــرادات الشــركة حيــث إن ( 6 امكانيــة انخفــاض أســعار بيــع الســيارات المســتعملة ممــا قــد يخفــض مــن إي
الشــركة تعتمــد علــى هــذا البنــد بجانــب التأجيــر قصيــر وطويــل األجــل فــي إيراداتهــا.

عــدم التــزام بعــض مــن مســتأجري الســيارات بســداد القيــم اإليجاريــة ممــا قــد يــؤدي إلــى انخفــاض ( 7
عائــد إيــرادات التأجيــر قصيــر األجــل وكذلــك الطويــل األجــل ويزيــد مــن مســتحقات الشــركة لــدى الغيــر 
ــر ســلبي علــى  ــرة مــن الذمــم المدينــة أث وقــد يكــون لعــدم تمكــن الشــركة مــن تحصيــل مبالــغ كبي

نتائــج عملياتهــا. 

ارتفــاع أســعار إيجــار العقــارات وخاصــة إيجــار المواقــع بالمطــارات بالمملكــة قــد يــؤدي إلــى زيــادة فــي ( 8
تكلفــة اإليــرادات نتيجــة ارتفــاع القيمــة اإليجاريــة لمواقــع تأجيــر الســيارات وخاصــة بالمطــارات.

ارتبــاط نمــو الشــركة بقدرتهــا علــى زيــادة إيراداتهــا مــن أنشــطتها الرئيســة عبــر افتتــاح فــروع ومواقــع ( 9
جديــده لتأجيــر الســيارات ولتحقيــق ذلــك تقــوم الشــركة بالعديــد مــن األنشــطة مثــل التخطيــط وانتقــاء 
المواقــع والمفاضلــة بيــن أســعار تأجيــر المواقــع وتجهيــز المواقــع الجديــدة وربطهــا بنظــام الشــركة 
ــي فــإن النجــاح فــي  ــه وبالتال ــع ل ــذي يتب ــج الموقــع بالمقــر الرئيســي ال ــط نتائ ــم رب ــى يت ــي حت اآلل
تحقيــق معــدالت النمــو المســتهدفة ترتبــط بشــكل كبيــر علــى القــدرة علــى القيــام بــكل هــذه 

األنشــطة.
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ــة بهــا خاصــة فــي ( 10 ــدي العامل ــط بكفــاءة وقــدرة العنصــر البشــري واألي نشــاط الشــركة يعتمــد ويرتب
مجــال صيانــة الســيارات والتــي تعكــس مــدى جــودة الخدمــة التــي تقدمهــا الشــركة لعمالئهــا ومــن 
خاللــه تكتســب ثقــة العميــل وبالتالــي تســتطيع تحقيــق أهدافهــا وعليــه فــإن عــدم القــدره علــى 
اســتقطاب الكفــاءات اإلداريــة والمهــارات الفنيــة العاليــة قــد يؤثــر حتمــا علــى أهــداف الشــركة 

ــا. ــدالت نموه ومع

اســتثمارات الشــركة الخارجيــة قــد تواجهــه بعــض المخاطــر مــن أوضــاع وظــروف البلــد التــي يتــم ( 11
االســتثمار فيهــا مثــل الحالــة االقتصاديــة أو السياســية للبلــد محــل االســتثمارات أو حتــى تقلبــات ســعر 

ــال الســعودي.  ــة بالري ــد مقارن ــة هــذا البل عمل

تأثــر إيــرادات الشــركة بتوقيــت المواســم وبالتالــي قــد تتعــرض اإليــرادات للتذبــذب فــي بعــض األوقــات ( 12
مــن فتــرة ألخــرى خــالل الســنة الواحــدة.

مخاطــر الســيولة وهــي عــدم قــدرة الشــركة علــى توفيــر األمــوال الالزمــة للوفــاء بالتزاماتهــا، ولكــن ( 13
تــدار مخاطــر الســيولة بمراقبتهــا بانتظــام للتأكــد مــن توافرهــا واالحتفــاظ بمجموعــة عالقــات جيــدة 

مــع البنــوك والعمــل دائمــًا علــى ضمــان توافــر بنــد النقــد بقوائــم التدفقــات النقديــة بالشــركة.

ارتفاع تكلفة التأمين على السيارات يؤدي إلى الزيادة المباشرة في تكاليف اإليرادات.( 14

ارتفاع تكلفة القروض خالل عام 2021م.( 15

احتماليــة فــرض ضرائــب جديــدة قــد تؤثــر علــى القــوة الشــرائية للعمــالء ممــا يــؤدي بشــكل غيــر مباشــر ( 16
الــى انخفــاض إيــرادات ومداخيل الشــركة.

ارتفــاع المصروفــات نتيجــة القــرارات الخاصــة بزيــادة الرســوم علــى العمالــة الوافــدة مــع الزيــادة فــي ( 17
أســعار الطاقــة ومنتجاتهــا.

مــع اســتمرارية تفشــي الجائحــة واإلصابــات البشــرية بســبب كوفيــد19 واحتماليــة ارتفاعهــا، قــد تبــادر ( 18
الحكومــة بفــرض إجــراءات احترازيــة مشــابهة لإلجــراءات االحترازيــة التــي تــم اتخاذهــا فــي عــام 2020م 

لمحاربــة الفايــروس، ممــا سيتســبب بانخفــاض مداخيــل الشــركة بشــكل مباشــر. 

 االجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه - وبخاصــة غيــر التنفيذييــن- علمــا 
بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال الشــركة وأدائهــا

أقــر مجلــس اإلدارة الئحــة عمــل المجلــس كأحــد لوائــح وسياســات نظــام الحوكمــة بالشــركة. وتحتــوي  	
ــي  ــس اإلدارة والت ــس مجل ــس اإلدارة دور ومســؤوليات رئي ــس مجل ــى اختصاصــات رئي هــذه الالئحــة عل
ــى مالحظــات  ــن عل ــر التنفيذيي ــس وبخاصــة غي ــات الطــالع أعضــاء المجل يضمــن مــن خاللهــا إيجــاد آلي

المســاهمين -إن وجــدت- علــى أداء الشــركة وذلــك مــن طبقــا لآلتــي:

ــر األجــواء المناســبة لتبــادل اآلراء والمناقشــة المفتوحــة بيــن كل  	 تنظيــم عمــل مجلــس اإلدارة وتوفي
ــام مجلــس اإلدارة بمناقشــة  ــدرج فــي جــدول األعمــال. والتحقــق مــن قي ــع التــي ت األعضــاء للمواضي

جميــع المســائل األساســية بشــكل فعــال فــي الوقــت المناســب.

تزويــد المجلــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة بالمعلومــات الالزمــة فــي الوقــت المناســب وتكــون معلومــات  	
كاملــة وواضحــة وصحيحــة وغيــر مضللــة لتمكنهــم مــن اتخــاذ القــرار وأداء مهامهــم.

تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة. 	

ضمان وجود قنوات للتواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة. 	

ــن  	 ــة وبي ــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي ــن كل مــن مجل ــة بي ــاءة والمشــاركة الفعال تشــجيع العالقــات البن
ــاء. ــن والمســتقلين وإيجــاد ثقافــة تشــجع علــى النقــد البن ــر التنفيذيي األعضــاء التنفيذييــن وغي
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الترتيــب لمواعيــد انعقــاد اجتماعــات المجلــس والدعــوة النعقادهــا وإعــداد جــدول األعمــال ورئاســة  	
االجتماعــات وتنظيــم عمليــة التصويــت علــى القــرارات.

عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين. 	

ــه يتــم نقــل استفســارات أو مقترحــات المســاهمين ألعضــاء مجلــس اإلدارة ســواء  وفــي كل األحــوال فإن
فــي لقــاءات الجمعيــات العامــة أو مــن خــالل االستفســارات التــي تتلقاهــا إدارات الشــركة المعنيــة وفــي 
كل األحــوال يتــم مناقشــة أيــة مقترحــات مــن المســاهمين باجتماعــات المجلــس -إن وجــدت- وكذلــك 
يتولــى أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن باجتماعــات الجمعيــة العامــة الــرد علــى استفســارات المســاهمين 

ويتــم إثباتهــا بمحضــر الجمعيــة.

ــد 2021م  ــي الجدي ــام المال ــة الع ــة وخط ــة التقديري ــط الموازن ــس وخط ــرارات المجل ــم ق  أه
ــة ــة العمومي ــس اإلدارة للجمعي ــات مجل وتوصي

أوصــى مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة بتوزيــع أربــاح عــن النصــف الثانــي مــن العــام المالــي 2020م 
ــاح الموزعــة عــن النصــف األول مــن العــام  ــى األرب ــال للســهم الواحــد. هــذا وباإلضافــة إل بواقــع )1.25( ري
ــرات  ــه نظــرًا للظــروف والمتغي ــس اإلدارة أن ــال للســهم كمــا يعتقــد مجل ــي 2020م  بواقــع )0.5( ري المال
االقتصاديــة بالمنطقــة فــإن البحــث عــن الفــرص االســتثمارية ســواء داخــل أو خــارج المملكــة ســيتم بشــكل 
متحفــظ ويتناســب مــع طبيعــة أعمــال الشــركة واألنشــطة التــي تزاولهــا والمخاطــر التــي تتعــرض لهــا وبمــا 
ال يؤثــر علــى المركــز المالــي للشــركة ولخدمــة هــذا التوجــه تقــرر ان تباشــر لجنــة االســتثمار اعمالهــا فــي 
ــاس  ــة لقي ــراءات مالئم ــع إج ــركة ووض ــتثماري للش ــاط االس ــى النش ــراف عل ــوم باإلش ــام 2021م ولتق الع

األداء االســتثماري للشــركة وتقييمــه.

كمــا اعتمــد مجلــس اإلدارة خطــة كاملــة لمواجهــة المخاطــر المحتملــة خــالل عــام 2021 م ويعتقــد مجلس 
اإلدارة أنــه طبقــا للتقديــرات والدراســات الماليــة أن الشــركة ستســتمر فــي النمــو بــإذن اهلل تعالــى خــالل 

عــام 2021م

  قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة:

ويسر مجلس اإلدارة أن يوصي للجمعية العمومية في اجتماعها القادم ما يلي:

التصويــت علــى تقريــر مراجــع حســابات الشــركة عــن العــام المالــي المنتهــي فــي . 1
2020/12/31م.

التصويــت علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة عــن العــام المالــي المنتهــي فــي . 2
2020/12/31م.

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.. 3

ــاًء . 4 ــن المرشــحين بن ــن مراجــع الحســابات الخارجــي للشــركة مــن بي ــى تعيي ــت عل التصوي
علــى توصيــة لجنــة المراجعــة وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم الماليــة للربــع 
ــي  ــام المال ــي 2022م والع ــام المال ــن الع ــنوية م ــع والس ــث والراب ــي والثال األول والثان

ــم. ــد أتعابه ــي 2024م، وتحدي ــام المال 2023م والع

التصويــت علــى صــرف مبلــغ 3,160,000 ريــال ســعودي كمكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة . 5
عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2020/12/31م.
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التصويــت علــى قــرار مجلــس اإلدارة بتعييــن المهنــدس/ خالــد بــن عبــداهلل الدبــل )عضــو . 6
ــخ 2020/07/08م  ــن تاري ــداًء م ــة ابت ــة المراجع ــي لجن ــوًا ف ــتقل( عض ــس إدارة مس مجل
وحتــى نهايــة فتــرة عمــل اللجنــة الحاليــة بتاريــخ 2021/06/20م وذلــك بــداًل مــن عضــو 
اللجنــة الســابق األســتاذ/ مفضــل بــن عبــاس علــي )مــن خــارج المجلــس( علــى أن يســري 
التعيــن ابتــداًء مــن تاريــخ القــرار الصــادر فــي 2020/07/08م، ويأتــي هــذا التعييــن وفقــًا 

لالئحــة عمــل لجنــة المراجعــة.

التصويــت علــى انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة للــدورة القادمــة، التــي تبــدأ مــن تاريــخ . 7
ــخ 2024/06/20م ــي تاري ــي ف ــنوات تنته ــالث س ــا ث 2021/06/21م ومدته

التصويــت علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة وتحديــد مهامهــا وضوابــط عملهــا ومكافــآت . 8
أعضائهــا للــدورة الجديــدة ابتــداًء مــن تاريــخ 2021/06/21م وحتــى انتهــاء الــدورة فــي 
تاريــخ 2024/06/20م وفقــًا لالئحــة عمــل لجنــة المراجعــة بالشــركة المتحــدة الدوليــة 

للمواصــالت، علمــًا أن المرشــحين هــم التاليــة أســماؤهم:

   أ/ خالد بن عبداهلل الدبل(1

  أ/ خالد بن أحمد رفعت(2

  أ/ سامر بن سعود سمان(3

التصويــت علــى تفويــض مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة بشــكل نصــف أو ربــع . 9
ســنوي عــن العــام المالــي 2021م.

التصويــت علــى قــرار مجلــس اإلدارة بمــا تــم توزيعــه مــن أربــاح نقديــة عــن النصــف األول . 10
لعــام 2020م بواقــع 0.5 ريــال للســهم وبنســبة 5% مــن رأس المــال وبإجمالــي مبلــغ 

وقــدره 35.6 مليــون ريــال.

التصويــت علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة عــن النصــف الثانــي مــن عام . 11
2020م بواقــع 1,25 ريــال للســهم الواحــد تمثــل نســبة 12,5% مــن رأس المــال بإجمالــي 
مبلــغ وقــدره 88,958,335 ريــال علــى أن تكــون األحقيــة للمســاهمين المالكيــن لألســهم 
بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة والمقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى 
شــركة مركــز إيــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلي تاريــخ االســتحقاق وســيتم اإلعالن 

عــن تاريــخ توزيــع األربــاح الحقــًا بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة علــى هــذه التوصيــة. 

التصويــت علــى األعمــال والعقــود التــي تمــت بيــن الشــركة وشــركة الزاهــد للتراكتــورات . 12
القابضــة والتــي  الزاهــد  الثقيلــة المحــدودة إحــدى شــركات مجموعــة  والمعــدات 
ــر تنفيــذي- أ/ عــالء الديــن  لعضــوي مجلــس اإلدارة م/ وفــاء هاشــم زواوي -عضــو غي
ريــاض ســامي -عضــو غيــر تنفيــذي- مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا، وهــي عبارة عــن عقود 
تأجيــر ســيارات متعــددة المــدة مــن شــهر إلــى عــام والترخيــص بهــا. علمــًا أن التعامــالت 
لعــام 2020م بلغــت 64,000 ريــال ســعودي وال يوجــد أيــة شــروط تفضيليــة بهــذا العقــد. 

التصويــت علــى األعمــال والعقــود التــي تمــت بين الشــركة ومكتب د/ باســم بــن عبداهلل . 13
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عالــم ومشــاركيه لالستشـــــــارات القانونيــة والمحـــــــاماة والتــي لرئيــس مجـــلس اإلدارة 
د/ باســم بــن عبــداهلل عالــم -عضــو غيــر تنفيــذي- مصلحــة مباشــرة فيهــا، وهــو عبــارة 
ــد  ــة للشــركة ســنويًا ومــدة التعاق ــات االستشــارية والقانوني ــم الخدم عــن عقــد لتقدي
ثــالث ســنوات وتــم تفعيــل العقــد بدايــة مــن 2019/07/18م وقيمــة العقــد 1,200,000 

ريــال ســعودي ســنويًا، وال يوجــد أيــة شــروط تفضيليــة بهــذا العقــد.

التصويــت علــى األعمــال والعقــود التــي تمــت بين الشــركة ومكتب د/ باســم بــن عبداهلل . 14
ــس اإلدارة د/  ــس مجل ــي لرئي ــاة والت ــة والمحام ــارات القانوني ــاركيه لالستش ــم ومش عال
باســم بــن عبــداهلل عالــم -عضــو غيــر تنفيــذي- مصلحــة مباشــرة فيهــا، وهــو عبــارة عــن 
أعمــال وخدمــات قانونيــة أخــرى غيــر مشــمولة فــي نطــاق عقــد الخدمــات االستشــارية 
للشــركة، علمــًا أن التعامــالت لعــام 2020م بلغــت 507,000 ريــال ســعودي وال يوجــد أيــة 

شــروط تفضيليــة بهــذه األعمــال.

ــل . 15 ــي عم ــامي ف ــاض س ــن ري ــالء الدي ــس اإلدارة أ/ع ــو مجل ــتراك عض ــى اش ــت عل التصوي
ــركة. ــال الش ــس ألعم مناف

ــي . 16 ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــن الس ــس اإلدارة ع ــاء مجل ــة أعض ــراء ذم ــى إب ــت عل التصوي
2020/12/31م

  المسؤولية االجتماعية

تؤمــن شــركة بدجــت الســعودية أن خدمــة المجتمــع الســعودي مــن 
خــالل برامجهــا فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة هــو أحــد الثوابــت 
التــي قامــت عليهــا منــذ التأســيس، وخــالل عــام 2020م أطلقــت بدجــت 
الســعودية العديــد مــن المبــادرات والحمــالت االجتماعيــة بالتعــاون 
مــع عــدد مــن الجمعيــات الخيريــة والجهــات الحكوميــة وأيضــًا قامــت 
الشــركة بالعديــد مــن المبــادرات خــالل فتــرة جائحــة كورونــا والتــي تتــم 
مشــاركتها عبــر مواقــع التواصــل االجتماعــي للشــركة بشــكل دوري، 

حيــث تضمنــت  تلــك المبــادرات والحمــالت االجتماعيــة اآلتــي:

 أواًل: دعمــت بدجــت الســعودية جهــود وزارة الصحــة مــن خــالل مبادراتهــا لمكافحــة فايــروس كورونــا من 
خــالل توفيــر 300 ســيارة مجانيــة مــن جمبــع الفئــات فــي كٍل مــن )الريــاض، الدمــام، جــدة، مكــة المكرمــة، 

المدينــة المنــورة( وذلــك لخدمــة أبطالنــا فــي الخطــوط األماميــة لكل مــن الفرق الطبيــة والخدمــات الطبية 

ــا، حيــث تــم دعــم الــوزارة منــذ بدايــة الجائحــة  المســاندة وكــوادر المســح الميدانــي عــن فايــروس كورون

لتســهيل تأديتهــم ألدوارهــم. 
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 ثانيــًا : دعمــت بدجــت الســعودية الجمعيــة الخيريــة الســعودية بمجموعــة مــن الســيارات وذلــك لغــرض 
توزيــع المســتلزمات الطبيــة علــى الفئــات المحتاجــة فــي العديــد مــن مناطــق المملكــة.
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ــًا: كجــزء مــن المســؤولية المجتمعيــة للشــركة تــم توقيــع اتفاقيــة تعــاون مشــترك بيــن بدجــت   رابع
الســعودية وجمعيــة اإلرادة للموهوبيــن مــن ذوي اإلعاقــة وذلــك بحضــور كاًل مــن رئيــس المجموعــة 
والرئيــس التنفيــذي األســتاذ فــواز دانــش، ورئيــس مجلــس إدارة جمعيــة اإلرادة للموهوبيــن مــن ذوي 

ــس. ــار بوق ــتاذ عم ــة األس اإلعاق

ــًا: حرصنــا علــى توزيــع المنصــات الرقميــة وفروعنــا بإرشــادات توعويــة تتيــح للعمــوم االلمــام   خامس
بخطــوات الوقايــة واالحتــراز مــن اإلصابــة بالفايــروس بعــد مشــيئة اهلل وحفظــه، كمــا تــم تخصيــص موظفيــن 
معنييــن بالــرد علــى استفســارات وطلبــات العمــالء خــالل أوقــات الحظــر وذلــك لتخفيــض احتياجاتهــم 

لمراجعــة الفــروع.

ــدف  ــي ته ــد( والت ــا واح ــادرة )غذاؤن ــي مب ــعودية ف ــت الس ــاركت بدج ــث ش ــة( حي ــرًا بمك ــة )ب ــًا: حمل  ثالث
لتوزيــع الســالل الغذائيــة ألكثــر مــن )300,000( فــرد مــن األســر المحتاجــة فــي العديــد مــن مناطــق المملكــة، 

وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك حيث حضت الشركة بدعم وترحيب الوزارة والمجتمع إلنفاذ المشروع.
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 سادســًا: مبــادرة بدجــت الســعودية بمناســبة اليــوم العالمــي للمــرأة بالتعــاون مــع فريــق ميــالد 
التطوعــي وراديــو بانورامــا اف ام فــي احــدى األربطــة بمدينــة جــدة.
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 ســابعًا: مبــادرة بدجــت الســعودية فــي شــتاء المملكــة بالتعــاون مــع جمعيــة تنميــة بمناطــق 
بنــي يزيــد وغميقــة والســعدية والغالــة وجنــوب المملكــة وأيضــًا بالتعــاون مــع فريــق ســفراء التمريــض 
التطوعــي بمدينــة الريــاض حيــث تــم توزيــع )300( حقيبــة شــتوية للعمــال فــي مشــروع قطــار الريــاض، 
كمــا شــملت المبــادرة رعــاة المواشــي بالقــرب مــن مهرجــان الملــك عبدالعزيــز لإلبــل4 فــي محافظــة رمــاح 
, وأيضــا المشــاركة مــع فريــق تطوعــي تبــوك فــي مدينــة تبــوك، وكانــت الحملــة بشــعار #لبس_العافيــة 
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 تاسعًا: صندوق الرعاية االجتماعية للعاملين:

ــك لمســاعدة  ــة للشــركة وذل ــة الداخلي ــدوق كجــزء مــن المســؤولية االجتماعي ــم إنشــاء هــذا الصن لقــد ت
ــة الخارجــة عــن  ــات المالي ــال الصعوب ــى ســبيل المث ــك عل ــة بمــا فــي ذل ــا فــي المواقــف الصعب موظفين

ــال. ــم والدة األطف ــف ودع ــم زواج الموظ ــاة ودع ــر المغط ــي غي ــالج الطب ــات الع ــم مطالب االرادة ودع

 التنوع والمشاركة

نؤمــن فــي بدجــت الســعودية كشــركة مســاهمة عامــة وحاصليــن علــى امتيــاز لعالمــة تجاريــة عالميــة 
أن يكــون العالــم فــي بيئــة عملنــا. لــذا قمنــا بإنشــاء بيئــة عمــل متنوعــة مــن خــالل كوننــا االختيــار األمثــل 
ألفضــل القــوى العاملــة وتحقيــق المزيــد مــن االندمــاج حيــث تدعــم قيمنــا ثقافــة شــاملة مــن خــالل توفيــر 
فــرص متســاوية لــكال الجنســين. يتحســن التــوازن بيــن الجنســين بشــكل متســارع فــي الشــركة حيــث تقــوم 
القــوى العاملــة النســائية بــدور مهــم للغايــة فــي الشــركة بــدًءا مــن مجلــس اإلدارة ومــن ثــم الحســابات 
والمــوارد البشــرية والمشــتريات والتســويق والعمليــات، كمــا نهــدف فــي بدجــت الســعودية إلــى تحقيــق 

دورنــا فــي رؤيــة المملكــة 2030م فــي توظيــف المزيــد مــن القــوى العاملــة النســائية.

 برنامج السعودة وتوطين الوظائف

ــق نســبة ســعودة بنســبة 100% فــي  ــا بتحقي ــا وقــد قمن ــز األساســية لدين الســعودة هــي إحــدى الركائ
جميــع مكاتبنــا للتأجيــر، ونهــدف إلــى زيــادة نســبة الســعودة لدينــا فــي جميــع عملياتنــا وذلــك مــن خــالل 

التطويــر المســتمر لموظفينــا وتوفيــر فــرص متكافئــة وفــق رؤيــة المملكــة 2030م.

 ثامنــًا: كمــا تشــرفت بدجــت الســعودية باســتضافة 35 مــن أبنائنــا األيتــام لحضــور مبــاراة كأس الســوبر 
الســعودي وذلــك بالتعــاون مــع لجنــة المســؤولية االجتماعيــة فــي اإلتحــاد الســعودي.
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والتنميــة  البشــرية  المــوارد  وزارة  ولوائــح  أنظمــة  مــع  البشــرية  المــوارد  ادارة  امتثــال   
عيــة جتما ال ا

نلتــزم فــي بدجــت الســعودية بتطبيــق األنظمــة واللوائــح الجديــدة الصــادرة عــن الجهــات المختصــة بمــا 
فــي ذلــك بنــاء غــرف الطــوارئ فــي ورش العمــل الكبيــرة لدينــا، وتوظيــف المســعفين الطبييــن، والفحــص 
الصحــي الســنوي للقــوى العاملــة لدينــا وفقــًا للوائــح وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، نحــن 
نســعى باســتمرار لالمتثــال للوائــح وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة مــن خــالل إجــراء التقييــم 

الذاتــي لمراقبــة تطــور نســبة االمتثــال لدينــا.

 الصحة والسامة.

هدفنــا فــي بدجــت الســعودية هــو خلــق بيئــة آمنــة وصحيــة لموظفينــا وموردينــا وعمالئنــا، حيــث 
ــة  ــا فــي المملكــة العربي ــة الشــخصية )PPE( فــي ورش العمــل وفروعن ــا معــدات الحماي نوفــر لموظفين

ــا. ــة أو تقليله ــر المحتمل ــى المخاط ــاء عل ــل القض ــن أج ــعودية م الس
ــا  ــة صحــة موظفين ــا لمراقب ــرة لدين ــاء غــرف طــوارئ فــي ورش العمــل الكبي ــا ببن عــالوة علــى ذلــك قمن
خــالل ســاعات العمــل لضمــان ســالمة موظفينــا وصحتهــم فــي جميــع األوقــات والحفــاظ علــى نظــام إدارة 
الصحــة والســالمة والبيئــة وتحســينه باســتمرار لحمايــة صحــة وســالمة موظفينــا وغيرهــم. تســتمر وحــدة 
الصحــة والســالمة بالشــركة فــي إحــراز تقــدم مــع برامــج التفتيــش والتقييــم والتدريــب المســتمر لتحســين 

الرؤيــة والوعــي.

 العمل عن بعد

ــة العمــل عــن بعــد وضــرورة  ــا COVID-19 أهمي ــا بهــا خــالل جائحــة كورون ــا الظــروف التــي مررن أظهــرت لن
تفعيلــه، ليــس فقــط كخطــة بديلــة، ولكــن كأســلوب عمــل جديــد حيــث أظهــرت التجــارب والدراســات نجــاح 

أســلوب العمــل عــن بعــد علــى جميــع المســتويات.

 الخاتمة

يســر مجلــس اإلدارة أن يتقــدم بالشــكر والتقديــر لجميــع مســاهمي الشــركة المتحــدة الدوليــة 
للمواصــالت علــى إســهامهم فــي مواصلــة أعمالهــا ، كمــا يســرها أن تتقــدم بالشــكر أيضــًا إلدارة 
الشــركة وموظفيهــا علــى جهودهــم التــي بذلوها لتشــغيل الشــركة والتي تكللــت بالنجاح وهلل 
الحمــد، وفــي الختــام يــود مجلــس اإلدارة أن يشــكر جميــع عمــالء الشــركة علــى منحهــم الثقــة 
مؤكديــن علــى حــرص الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت علــى تطويــر العالقــة و اســتمرارها 
بتقديــم أفضــل الخدمــات وااللتــزام بجــودة المعاييــر واألداء تجــاه عمالئهــا ، كمــا يؤكــد المجلــس 
ــل  ــن أج ــام 2020م م ــًا  لع ــًا قوي ــون دافع ــوف تك ــازات س ــذه االنج ــي  أن ه ــة ف ــى  ثق ــه عل بأن

تحقيــق غايتنــا االســتراتيجية و إحــراز المزيــد مــن النجاحــات بــإذن اهلل تعالــى.

 واهلل الموفق
مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصالت

)بدجت السعودية(
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