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المقدمة

ــة للمواصــالت ) بدجــت الســعودية ( أن  يســر مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة الدولي
يقــدم تقريــره الســنوي للســادة المســاهمين عــن نتائــج أعمالهــا للعــام المنتهــي 
فــي 2٠19/12/31م وذلــك تمهيــدًا للموافقــة عليــه مــن قبــل الجمعيــة العموميــة 

طبقًا لنظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية.

ويحتــوي التقريــر علــى كلمــة رئيــس مجلــس إدارة الشــركة ورئيــس المجموعــة 
والرئيــس التنفيــذي باإلضافــة إلــى ملخــص عــن أداء الشــركة ونتائجهــا الماليــة 
خــالل عــام 2٠19م وشــركاتها التابعــة أو الزميلــة ســواء داخــل أو خــارج المملكة 
ــراف ذات  ــع األط ــت م ــي تم ــالت الت ــة المعام ــى كاف ــر إل ــرق التقري ــا يتط كم
العالقــة ومعاييــر و مســتويات تطبيــق الحوكمــة وتشــكيل مجلــس اإلدارة 
ولجانــه المنبثقــة عنــه وملخــص لمهــام المجلــس ولجانــه وكافــة المدفوعــات 
ــن خــالل العــام  ــار التنفيذيي التــي حصــل عليهــا أعضــاء المجلــس واللجــان و كب
وإقــرارات األعضــاء وكبــار التنفيذييــن طبقــًا لالئحــة الحوكمــة وملخــص ألهــم 

ما تم إنجازه خالل 2٠19م
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وقــد تــم إعــداد هــذا التقريــر طبقــا للمتطلبــات النظاميــة و وفقــًا لنظــام 
الشــركات الجديــد والئحــة حوكمــة الشــركات والصــادرة عــن مجلــس هيئــة 
الســوق الماليــة بموجــب القــرار  رقــم )  ٨- 16 - 2٠17  ( وتاريــخ 16 / 5/ 143٨ هـــ 
الموافــق 13 / 2/ 2٠17 م بنــاًء علــى نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكي 
رقــم م/ 3 وتاريــخ 2٨ / 1/ 1437 هـــ والضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة 
تنفيــذًا لنظــام الشــركات الخاصــة بالشــركات المســاهمة المدرجــة والدليــل 
االسترشــادي للشــركات المدرجــة عنــد إعــداد تقريــر مجلــس اإلدارة الصــادر عــن 
هيئــة الســوق الماليــة بموجــب التعميــم رقــم صــادر ص/ 7/ 5/ 7٠7٨ / 17 وتاريخ 

٨/ 4/ 1439 هـ الموافق 26 / 12 / 2٠17 م.

الســادة المســاهمين إن هــذا التقريــر  يحتــوي علــى ملخــص واف ألعمــال 
الشــركة وتطوراتهــا ونتائجهــا خــالل عــام 2٠19 م ونأمــل أن يكــون مفصحــًا 
ووافيــًا لكافــة استفســاراتكم وأســئلتكم وأن مجلــس إدارة الشــركة علــى 
ــا  ــي تضمنه ــات الت ــول المعلوم ــارات ح ــة استفس ــى أي ــرد عل ــام لل ــتعداد ت إس
هــذا التقريــر أو أيــة استفســارات أخــرى وذلــك مــن خــالل إجتمــاع الجمعيــة 

العامة بإذن اهلل والذي سوف يتم االعالن عن تاريخه الحقًا.

مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصالت
) بدجت السعودية (                       

كمــا تــم إرفــاق القوائــم الماليــة المعتمــدة والمدققــة مــن قبــل مكتــب 
المراجــع الخارجــي للشــركة أرنســت ويونــج والمكلــف بإعــداد هــذه القوائــم 

بهذا التقرير
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بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين

مســاهمينا الكــرام باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس اإلدارة يســعدني أن 
أطلعكــم علــى التقريــر الســنوي لمجلــس إدارة الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت ) بدجــت 

السعودية ( عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2019 م.

ومــن خــالل هــذا التقريــر ســتتاح الفرصــة لكافــة المســاهمين لالطــالع علــى موجــز لمــا تــم إنجــازه مــن 
قبــل الشــركة ممثلــة فــي مجلــس إدارتهــا واللجــان المنبثقــة منــه وإدارتهــا التنفيذيــة وفريــق العمــل 

وذلك خالل عام 2019 م 

حيــث حــرص مجلــس إدارة الشــركة خــالل هــذا العــام علــى اتبــاع كافــة المعاييــر النظاميــة طبقــًا للوائح 
ذات الصلــة فــي إعــداد التقريــر وذلــك اســتكمااًل لسياســة الشــركة والتــي تنتهجهــا منــذ عــام 2007 م 
- وهــو تاريــخ القيــد بهيئــة الســوق الماليــة الســعودية عقــب التحــول إلــى شــركة  مســاهمة حيــث 
ــاع أفضــل ممارســات  ــر الشــفافية والحــرص علــى اتب ــاع أعلــى معايي تركــز الشــركة علــى ضــرورة اتب
الحوكمــة حتــى يســهل علــى المســاهمين والمســتثمرين اتخــاذ قراراتهــم بــكل ســهولة ويســر 

واستنادًا إلى تقارير ونتائج صادرة عن الشركة طبقًا ألعلى وأفضل المعايير.

وبحمــد اهلل وتوفيقــه واصلــت الشــركة مســيرتها الناجحــة مرتكزًة علــى الجهود المبذولــة والواضحة 
مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة بكافــة أركانهــا والمعتمــدة علــى تنفيــذ خطــط وتوجيهات مجلــس اإلدارة. 
فقــد حققنــا أرباحــًا صافيــة خــالل عــام 2019 م تقــدر ب 178.6مليــون ريــال مقارنــة ب 170 مليــون ريــال 
لعــام 2018 م ويعــود الســبب فــي ارتفــاع صافــي الربــح الــى زيــادة كفاءة التشــغيل ألســطول الشــركة 
ممــا أدى إلــى تحقيــق أفضــل معــدالت لالســتخدام وبالتالــي ارتفــع معــدل اإليــراد مــع تنويــع قنوات 

التسويق لمنتجاتنا.

1 - كلمة رئيس مجلس اإلدارة

>>>
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 وبنــاء علــى مــا تحقــق مــن نتائــج خــالل عــام 2019 م يســرني ان ابلغكــم انــه خــالل اجتمــاع 
ــون  ــغ 106.75 ملي ــع مبل ــخ2020/02/06 م أوصــى المجلــس بتوزي مجلــس اإلدارة والمنعقــد بتاري
ــال للســهم الواحــد عــن النصــف الثانــي مــن عــام  ــاح علــى المســاهمين بواقــع 1.50 ري ــال كأرب ري
ــس  ــث قــرر مجل ــاح حي ــع األرب ــد توزي 2019 م. كمــا شــهد العــام 2019م  تطــورًا مهمــًا علــى صعي
ــة  ــاح مرحلي ــال كأرب ــون ري ــغ  35.6 ملي ــع مبل اإلدارة فــي اجتماعــه الموافــق 2019/10/24م  توزي
بنــاء علــى مــا تحقــق مــن نتائــج ماليــة بواقــع0.50  ريــال للســهم الواحــد للنصــف األول مــن العــام 

وذلك ألول مرة في تاريخ الشركة .

ــة تابعــه  ــخ 2019/10/24م اســتحداث لجن كمــا قــرر مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاري
لمجلــس اإلدارة تســمى لجنــة االســتثمار لتقــوم علــى العمــل مــع اإلدارة التنفيذيــة لوضــع 
اســتراتيجية وسياســة لالســتثمار فــي الشــركة بمــا يتناســب مــع طبيعــة أعمالهــا واألنشــطة التــي 
تزاولهــا ولدراســة وتقييــم الفــرص االســتثمارية المقترحــة والتوصيــة بهــا لمجلــس إدارة الشــركة. 
فــي الختــام أود أن أتوجــه بالشــكر لكــم علــى ثقتكــم الغاليــة ودعمكــم المتواصــل لنــا وأعدكــم 

بإذن اهلل تعالى بأننا لن ندخر جهدًا في سبيل استمرار تحقيق النجاح والتطور للشركة. 

1-1. الجدول التالي به ملخص للنتائج المالية لعام 2019م مقارنة بعام 2018م : 

نسبة التغيير2018م2019م

0.24% 1041 مليون ريال1043 مليون ريال اإليرادات

5%175 مليون ريال184 مليون ريالصافي األرباح قبل خصم الزكاة

5.06%170 مليون ريال178.6 مليون ريالصافي األرباح بعد الضريبة والزكاة

2.39 ريال2.51 ريالربحية السهم

29,13329,459أسطول الشركة والشركات التابعة

الدكتور /  باسم عبداهلل عالم

رئيس مجلس اإلدارة
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2 - كلمة رئيس المجموعة 
والرئيس التنفيذي:

بســم اهلل الرحمــن الرحيــم والصــالة والســالم 
ســيدنا  والمرســلين  الخلــق  أشــرف  علــى 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

المتحــدة  الشــركة  مســاهمي  الســادة 
الســعودية(  )بدجــت  للمواصــالت  الدوليــة 
يســعدني أن التقــي بكــم مــن خــالل هــذا 
التقريــر الســنوي للشــركة المتحــدة الدوليــة 
للمواصــالت لعــرض نتائجهــا وأعمالهــا خــالل 

العام المالي 2019م. 

بفضــل مــن اهلل عــز وجــل اســتطعنا أن نســتمر فــي تحقيــق أربــاح لعــام2019 م 
ــال لعــام 2018 م أي  ــة بـــ 170 مليــون ري ــال مقارن ــنحو 178.6 مليــون ري تقــدر بـ
ــط  ــذ خط ــة بتنفي ــت اإلدارة التنفيذي ــد قام ــد فق ــا %5 وهلل الحم ــادة قدره بزي
وأفــكار جديــدة وتطبيــق تقنيــات حديثــة حققــت االســتمرار فــي رفــع جــودة 
منتجاتنــا والعمــل بشــكل مســتمر علــى تنويــع قنــوات التســويق والتــي كان 
لهــا أثــارًا إيجابيــة فــي النتائــج المحققــة لعــام 2019 م وســاعدت أيضــا فــي 

استمرار زيادة معدالت الربحية والنمو واإلستمرار في زيادة صافي الربح. 

>>>
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فواز عبد اهلل دانش
رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي

ــس اإلدارة لمــا  ــس مجل ــل الشــكر لكافــة أعضــاء ورئي ــي أن أتقــدم بجزي واســمحوا ل
قدمــوه مــن جهــد وعطــاء وأشــكرهم كذلــك لجهودهــم الدؤوبــة والمتميــزة فــي 
وضــع اســتراتيجيات واضحــة وصريحــة ســاهمت فــي زيــادة معــدالت النمــو وتطويــر 

األداء بما يضمن لنا مستقبال ونتائج أفضل بإذن اهلل.

وأخيــرًا أتقــدم لكافــة مســاهمينا بجزيــل الشــكر علــى ثقتهــم الغاليــة والتــي نعتــز 
ــا ســوف نبــذل قصــار  ــا وزمالئــي مــن فريــق اإلدارة التنفيذيــة ونعاهدكــم أنن بهــا أن

جهودنا لتحقيق طموحاتنا جميعا خالل السنوات القادمة بإذن اهلل تعالى.

إن تركيزنــا علــى االســتثمار القــوي فــي العنصــر البشــري وتدريــب موظفينــا الدائــم 
وتطويــر قدراتهــم الذاتيــة وزيــادة برامــج االنتمــاء للشــركة كان لــه أثــر كبيــر فــي رفــع 
وتناســق  بتكامــل  تعمــل  متناغمــة  منظومــة  وتحقيــق  الموظفيــن  معنويــات 
وفاعليــة لتحقيــق أفضــل النتائــج، كمــا قمنــا بالعمــل علــى اســتقطاب كفــاءات 
ســعودية متميــزة للعمــل معنــا ومشــاركتنا النجــاح وذلــك ضمــن برنامــج الســعودة 
والــذي تتبنــاه إدارة الشــركة تماشــيَا مــع قــرارات الجهــات المعنيــة وتوجهــَا تتبنــاه 

أيضًا اإلدارة لضمان استمرارية وديمومة اعمال الشركة بإذن اهلل تعالى. 
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 : نبذة عن الشركة 
ً
3 - أوال

ُأسســت الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت فــي 16 / 1/ 
تــزاول  الموافــق 17 / 12 / 1978م ومنــذ نشــأتها  1399 هـــ 
الشــركة نشــاط تأجيــر الســيارات بموجــب عقــد امتيــاز مــن 
شــركة بدجــت العالميــة لتأجيــر الســيارات. وتعتبــر الشــركة 
المتحــدة الدوليــة للمواصــالت ) بدجــت الســعودية ( صاحبــة 
ــر  ــة. وباإلضافــة إلــى نشــاط تأجي ــاز لبدجــت العالمي ــر امتي أكب
الســيارات علــى أســاس قصيــر األجــل تقــدم الشــركة مختلــف 
ــات  ــركاب والمركب ــر ســيارات ال ــل تأجي خدمــات المواصــالت مث
ــيارات  ــع الس ــك بي ــل وكذل ــل األج ــاس طوي ــى أس ــة عل التجاري
المســتعملة وهــي أنشــطة تســاهم بصــورة كبيــرة فــي نمو 

حجم أعمال الشركة وإيراداتها.

الشــركة مــن جــودة أســطولها والمحافظــة علــى  وتعــزز 
ــر  ــر قصي مســتواه عــن طريــق سياســة تشــغيل ســيارات التأجي
األجــل لمــدة تتــراوح مــا بيــن 12 _ 24 شــهرًا يتــم بعدهــا بيــع 
الســيارة عــادة مــن خــالل إدارة مبيعــات الســيارات المســتعملة 
ــات أو مــن خــالل  ــة للكمي ــدة العلني فــي الشــركة إمــا بالمزاي
ــى  ــتمرار عل ــركة باس ــد الش ــراد. وتعتم ــركة لألف ــارض الش مع
ــواع  ــف األن ــن مختل ــدة م ــيارات الجدي ــن الس ــات م ــراء كمي ش
واألحجــام وبيــع الســيارات المســتعملة بهــدف الحفــاظ علــى 
متوســط عمــر األســطول أو خفضــه كلمــا أمكــن وتعتقــد 
ــث بمتوســط عمــر  إدارة الشــركة أن االحتفــاظ بأســطول حدي

قصير نسبيًا يمنح الشركة ميزة تنافسية هامة.

النشاط الرئيسي للشركة

ــدأت الشــركة فــي  ــى األنشــطة أعــاله ب وباإلضافــة إل
تنفيــذ سياســتها التوســعية علــى أرض الواقــع مــن 
أو  أخــرى  شــركات  مــع  بالشــراكة  االســتثمار   خــالل 
أنشــطة  بمختلــف  تعمــل  تأســيس شــركات جديــدة 
النقــل فخــالل عــام 2012 م تــم المســاهمة بنســبة  
97.9% والتــي أصبحــت اآلن % 100 فــي تأســيس شــركة 
الجــذور الراســخة للنقليــات المحــدودة ) رحــال ( والتــي 
الحافــالت  وتأجيــر  وشــراء  بيــع  بمجــال  تعمــل 
والمقطــورات عــالوة  علــى نقــل البضائــع والمهمــات 

بأجر على الطرق البرية داخل المملكة.
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4 - وصف األنشطة الرئيسة للشركة في عام ٢٠١٩م

يضــاف إلــى مــا ذكــر أعــاله حصــول الشــركة على 
ــالل  ــة ) PAYLESS (  خ ــري لعالم ــاز حص ــق امتي ح
عــام 2016 م وذلــك بتوقيــع عقــد وكالــة امتيــاز 
 )  ABG  ( مجموعــة  مــع  م   2016  /5  /6 بتاريــخ 
العالميــة المالكــة لهــذه العالمــة والتــي مــن 
خاللهــا يتــم تأجيــر الســيارات منخفضــة التكلفــة 
ــرة(  ــيارات صغي ــتعملة أو س ــيارات مس ــواء س )س
وذلــك داخــل المملكــة العربيــة الســعودية بنظام 

التأجير قصير األجل.

تأجيــــر الســــيارات علــــى أســــاس يومي أو أســـبوعي أو شـــهري مــــن 
خــالل حقــوق امتيــاز عالمتي  بدجت وباي لس

عــــرض الســــيارات المســــتعملة والتــــي تــــم اإلنتهــــاء مــــن فتــــرة 
اســـتخدامها ســـواء بالتأجيـــر القصير األجـل أو الطويـــل األجـل للبيـع مـن 
خالل  معــــارض الشــــركة المخصصــــة لهـذا الغـــرض والتـي يبلـغ عددهـا 

سبعة  معــارض منتشــرة بالمــدن الرئيسية بالمملكة

تأجيــر الســيارات لفتــرة ) 12 ,24 , 36, 48  ( شــهر لســيارات الــركاب مـن 
خالل  امتيـــاز عالمة بدجـــت أو مـــن خالل الشـــركة التابعـــة )رحال( بتأجيــر 

الحافالت والمركبــات التجاريــة والشــاحنات بنظــام التأجير طويل االجل

التأجير 
قصير األجل

التأجير 
طويل األجل

بيع السيارات 
المستعملة
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في 31 ديسمبر 2019 بلغ حجم أسطول الشركة المتحدة 
الدولية للمواصالت ) بدجت السعودية (: 

29,133 سيارة

19,059 سيارة10,074 سيارة

ــة  ــاء المملك ــة أنح ــي كاف ــر ف ــع منتش ــر ) 84 (  موق ــا عب ــيارات لعمالئه ــركة الس ــر الش وتؤج

وتغطــي المواقــع الرئيســية للشــركة المراكــز الســكانية الكبــرى والمطــارات الدوليــة والداخليــة. 

باإلضافــة إلــى عــدد ) 7 ( معــارض لبيــع الســيارات المســتعملة منتشــرة بالمــدن الرئيســية 

بالمملكة )جدة - أبها - الرياض - المدينة المنورة - الدمام - جازان (.

)وسوف نتحدث تفصياًل عن تأثير المناطق اإلقليمية للشركة على اإليرادات العامة عند تناولنا التحليل الجغرافي 

إلجمالي إيرادات الشركة(.  

إيرادات النشاط خالل عام 2019م  البـيـــــــان
النسبة من اجمالي 

اإليرادات

26 %273,469,088التأجير قصير األجل

49 %509,398,134التأجير طويل األجل

25 %260,627,242أرباح بيع السيارات المستعملة

100 %1,043,494,464اإلجــــــــــــــــــمالــــــــي

المساهمة في 
إيرادات قصيرة األجل

المساهمة في 
إيرادات طويلة األجل

5 - تأثير األعمال الرئيسية في حجم أعمال الشركة وأسهامها في النتائج
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5-1. التغير في أسطول الشركة من السيارات  خالل خمس سنوات
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5-2. مواقع  تأجير السيارات خالل خمس سنوات
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6 - وصف األنشطة الرئيسية التي تقدمها الشركة من خالل شركتها التابعة

6-1. تأثير األنشطة الرئيسة للشركة التابعة في حجم أعمال الشركة 

واسهامه في النتائج على النحو التالي ) بماليين الرياالت (

1 -التأجيــــر طويــــل األجــــل للشــــاحنات والحافــــالت والســــيارات المجهــــزة والمقطــورات 

والكرافانــات والمقطورات المجهزة.

والكرافانــات  والمقطــورات  المجهــزة  والســيارات  والحافــالت  الشــاحنات  -بيــع   2

والمقطورات المجهزة.

شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة ) رحال (

إيرادات النشاط خالل عام 2019مالبيان
النسبة من 

اجمالي اإليرادات

86 % 22٠ مليون ريال   التأجير طويل األجل

14 % 36 مليون ريالأرباح بيع السيارات المستعملة

100 %256 مليون ريالاإلجــــــــــــــــــمالــــــــي
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7 - بيان بالشركات التابعة والزميلة للشركة داخل المملكة وخارجها 

وأنشطتها الرئيسية وبلد التأسيس

8 - تفاصيل األسهم والحصص الصادرة للشركات التابعة والزميلة

اسم الشركة

اسم الشركة

م

م

الجذور الراسخة 
للنقليات المحدودة 

)شركة تابعة (

الجذور الراسخة 
للنقليات المحدودة

يوني ترانس إنفوتك 
المحدودة

1

يوني ترانس 2
إنفوتك المحدودة

)شركة زميلة(

تأجير الشاحنات 
والحافالت ونقل 

البضائع والمهمات 
بأجر على الطرق البرية 

تقنية المعلومات

السعودية

الهند

100%

100%

49%

49%

100مليون ريال 
سعودي

100,000,000
ريال سعودي

قيمة الحصة النقدية 
40,230 ريال سعودي 

نسبة المساهمة 
بهذه الشركة 49% 

100مليون ريال 
سعودي

1 مليون روبيه 
هندي

560,000 حصة عبارة عن 
عدد 286 سيارة تمثل 

210,000 حصة و ورشة 
الصيانة الرئيسية بجدة 

تمثل 350,000 حصة 
)قيمة الحصة 100 ريال(

ــــــــــــــــــــــــــ

440,000 حصة  تم 
تمويلها ذاتيًا.

)قيمة الحصة 100 ريال(

نقدية تم تمويلها
ذاتيًا تعادل

40,230 ريال

1 مليون روبيه 
هندي 

السعودية

تابعة

زميلة

الهند

الدولة محل 
التأسيس

تابعة/
زميلة

نوع النشاط 
الرئيسي

رأسمال الشركة

الدولة المحل 
الرئيس لعملياتها

نسبة
الملكية

نسبة
الملكية

نوع الحصص/ االسهم

نقديةعينية

رأس مال 
الشركة

قيمة المشاركة أو 
المساهمة بالريال 

السعودي

1

2
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األداء
المالي
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 : النتائج المالية المحققة لعام 2019م  مقارنة بالعام الماضي
ً
أوال

9 - النتائج التشغيلية لعام 2019م مقارنة بالعام الماضي ) بآالف الرياالت (

يعود السبب في ارتفاع صافي الربح لعام 2019 م مقارنة بعام 2018 م إلى 

ــى ارتفــاع معــدل  ــرة األجــل ممــا أدى ال ــات اإليجــار قصي ــادة الكفــاءة التشــغيلية فــي عملي 1 - زي
اإليراد لكل مركبة في قطاع تأجيرالمركبات قصيرة األجل.

 2- إســتمرار تحســن الطلــب علــى جميــع أصنــاف المركبــات المســتعملة وســعر بيــع الســيارات 
المستعملة.

نسبة التغير %التغيرات +أو)-(2٠1٨م2٠19مالبيان )المبالغ بآاللف الرياالت(

24,٠٪ 1,043,4941,040,9702,524إيرادات
)2,5٨٪-( 19,754- )765,888( ) 746,134 (تكلفة اإليرادات

٨٪297,360275,08222,278إجمالي الربح
)59٪-( 2,264-1,5483,812إيرادات تشغيلية - أخرى

2٠٪11,144 ) 55,640 ( ) 66,784 (مصروفات عمومية وإدارية 
6٪2,288 ) 40,658 ( ) 42,946 (مصروفات بيع وتسويق

 4٪189,178182,5966,582الربح من العمليات )الربح التشغيلي (

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

مقارنة بـ  

مقارنة بـ  

مقارنة بـ  

20192018

عام 2018 م

عام 2018 م

عام 2018 م

 184 مليون ريال

 178.6 مليون ريال

 1043  مليون ريال

 175 مليون ريال

 170 مليون ريال

 1041  مليون ريال

حققت الشركة خالل هذا العام 
صافي أرباح قبل خصم الزكاة 

حققت الشركة خالل هذا العام 
صافي أرباح بعد خصم الزكاة

بلغت إيرادات الشركة من 
أنشطتها الرئيسية

ربحية السهم في عام 2٠19م

2.51 ريال للسهم الواحد
ربحية السهم في عام 2٠1٨م

2.39 ريال للسهم الواحد
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9-1. تحليل إيرادات الشركة من خالل أنشطتها لعام 2019م

9-2. نسب مساهمة وأنشطة الشركة الرئيسية

ونسبة إيرادات شركاتها التابعة والزميلة في اإليرادات

600,000,000

500,000,000

400,000,000

300,000,000

200,000,000

100,000,000

0

273,469,088 ريال 509,398,134 ريال
التأجير قصير األجل التأجير طويل األجل مبيعات السيارات إيرادات أخرى

260,627,242 ريال1,548,318 ريال

التأجير طويل األجل 

التأجير قصير األجل 

مبيعات السيارات

شركة الجذور الراسخة

شركة يوني ترانس

28%

26%

22%

24%

0%

28%26%

22%
24%
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10-1. التغير في اإليرادات التشغيلية للشركة المتحدة الدولية 
للمواصالت )بدجت السعودية( لمدة خمس سنوات

) 2015 م - 2019 م ( بماليين الرياالت

10-2. التغير في صافي ارباح الشركة المتحدة الدولية 
للمواصالت )بدجت السعودية( لمدة خمس سنوات

) 2015 م - 2019 م ( بماليين الرياالت

 :  مقارنة نتائج األعمال لخمس سنوات )بآالف الرياالت(
ً
10 - ثانيا

2015م2016م2017م2018م2019مالبـــيــان

1,043,4941,040,9701,173,1581,182,5121,018,742اإليرادات 

) 735,067 () 903,463 ( ) 910,556 () 765,888 ( ) 746,134 (تكلفة اإليرادات

297,360275,082262,602279,049283,675إجمالي الربح

178,619169,986149,511170,135188,768صافي الربح

1200

1150

1100

1050

1000

950

900

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2018 م 2019 م

2018 م 2019 م

2017 م

2017 م

2016 م

2016 م

2015 م

2015 م

1019

189

1183

170

1173

150

1041 1043

170 179
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10-3. معدالت تحقيق األرباح لخمس سنوات بماليين الرياالت
 ) 2015 م - 2019 م (

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

2018 م 2015 م2016 م2017 م2019 م

170

189

150
170

179

 : مقارنة قائمة المركز المالي الشركة المتحدة الدولية للمواصالت 
ً
11 - ثالثا

)بدجت السعودية( لفترة خمس سنوات من )2015 إلى 2019م( بآالف الرياالت

البـــيــان
2015م2016م2017م2018م2019م

قائمة المركز المالي باآلالف

190,183226,461210,147224,420177,923موجودات متداولة

1,262,6251,209,9231,290,7721,415,3771,524,871موجودات غير المتداولة

1,452,8081,436,3841,500,9191,639,7971,702,794إجمالي الموجودات

215,220250,641334,308513,653516,376مطلوبات متداولة

77,78959,38896,264130,806284,914مطلوبات غير متداولة

293,009310,029430,572644,459801,290إجمالي المطلوبات

711,667711,667711,667610,000508,333رأس المال

448,132414,688358,680385,338393,171االحتياطات واألرباح المبقاة

1,159,7991,126,3551,070,347995,338901,504إجمالي حقوق المساهمين

00000حقوق األقلية

1,452,8081,436,3841,500,9191,639,7971,702,794إجمالي المطلوبات وحقوق الشركاء

2019التقرير السنوي2٠



1703
1640

1501
1436 1453

11-1. التغير في الموجودات من 2015 م - 2019 م بماليين الرياالت

2018 م 2015 م2016 م2017 م2019 م

12 - مقارنة األصول والخصوم للشركة بماليين الرياالت للفترة من  
) 2015م - 2019م (

12-1. التغير في حقوق المساهمين لخمس سنوات
من ) 2015 م - 2019 م ( بماليين الرياالت

2000

1500

1000

500

0
2018 م 2015 م2016 م2017 م2019 م

األصول

الخصوم

1703 1640 1501 1436 1453
801 644 431 310 293

1200

1000

800

600

400

200

0
2018 م 2015 م2016 م2017 م2019 م

902 955
1070 1126 1160
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13 - تكلفة منتجات الطاقة والكهرباء والمياه خالل عام 2019م 
مقارنة بعام 2018م )بالرياالت(

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

443,511630,608905,561588,544الكهرباء

213,657179,171181,807210,344الماء

613,051631,122608,585702,373منتجات الطاقة

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

2018/12/31م2018/09/30م2018/06/30م2018/03/31مالفترة

184,272207,293210,543216,293الكهرباء

375,030315,331297,220518,956الماء

529,406565,676668,711630,610منتجات الطاقة

1,088,7081,088,3001,176,4741,365,859اإلجمالي

2019/12/31م2019/09/30م2019/06/30م2019/03/31مالزيادة / النقص

259,239423,315695,018372,251الكهرباء

308,612-115,413-136,160-161,373-الماء

60,12671,763-83,64565,446منتجات الطاقة

الفرق بين اجمالي 
المصاريف لعام 2019م 

وعام 2018م 
181,511352,601519,479135,402

14 - النتائج المالية للشركات التابعة والزميلة
١- شركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة )شركة تابعة(  

تسـاهم الشـركة المتحـدة الدوليـة للمواصـالت ) بدجـت السـعودية ( في شـركة الجذور الراسـخة 
بنســـبة 100% وتعـــد شـــركة تابعـــة. حققـــت هـذه الشـركة خالل عـــام 2019م أرباحـا صافيـة بلغـت 

50.4 مليون ريال مقارنة بـ 49.3 مليون ريال لعام 2018م بنسبة زيادة تقدر بـ  ٪2 .

وجائـــت هـــذه الزيـــادة نتيجـــة التخطيـط المتميـز لإلدارة مـع نشـاط فريـــق المبيعـات فـي تسـويق 
نشـــاط الشـــركة الرئيســـي وهـو تأجيـر شـاحنات النقـل الثقيـــل والسـيارات التجاريـة لفتـرات طويلـة 
حيــــث اســــتطاعت الشــــركة أن توجــد لنفســــها المكانــة المتميــزة فــي مجــــال النقــل وتفــرض 
نفســـها علـــى الســـوق الســـعودي كأحـــد الشـركات المتميـــزة التـي تقـدم حلـــوال متنوعـة فـي 
مجــــال المواصــــالت والنقــــل الثقيــــل ممــا كان لــه أثــــر فــي زيــادة حصتهــــا الســوقية ونموهــا 

المتسارع.
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٢- شركة يوني ترانس إنفوتك المحدودة بالهند )شركة زميلة(

تســـاهم الشـــركة بنســـبة 49٪ مـــن شـــركة يونـــي ترانـس إنفوتـــك المحـــدودة وهـي شـركة 
تعمل بمجـــال تقنية المعلومـــات ومقرهـا الرئيسـي بالهنـــد وتمـارس نشـاطها بالهند ويبلغ 
رأســـمال الشـــركة ) مليـــون روبيه هندي ( بمـــا يعـــادل )82,101( ريـــال ســـعودي وقـــد بلغـــت 
إيراداتهـــا خـــالل عـــام 2019م 1.9 مليــون ريــال ســعودي مقابــل 2 مليــون ريــال ســعودي لعــام 

2018م 

14-1. مقارنة النتائج المالية لعام 2019 م بالعام الماضي للشركة التابعة )رحال(

نسبة التغييرالتغيرات )+( أو )-(2018م2019مالبيان )المبالغ بآالف الرياالت(

%255,808243,13212,6765مجمل اإليرادات

%180,8344,0262-184,860-تكلفة  اإليرادات

%70,94862,2998,64914مجمل الربح

%133708532-841-مصروفات بيع وتسويق

%11,7466,15752-17,903-مصروفات عمومية وإدارية

%52,20450,4191,7854الدخل من العمليات المستمرة

%346307653213-إيرادات أخرى

%97-9188-3-تكاليف تمويل

%1159-1,330-1,445-زكاة شرعية

%50,41049,3071,1032صافي الدخل
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تؤجــر الشــركة الســيارات لعمالئهــا عبــر) 84 ( موقــع منتشــر فــي كافــة أنحــاء المملكــة وتغطــي 
المواقـع الرئيسـية للشـركة المراكـز السـكانية الكبـرى والمطـارات الدوليـة والداخليـة. بخـالف عـدد )7( 
معـــارض لبيـــع الســـيارات المســـتعملة. ) معـــرض بالريـــاض ومعرضـــان بالدمام,معـــرض بالمدينة المنورة، 

معرض بجـدة , معرض بأبها، معرض جازان (.

ولكــــي تضمــــن الشــــركة جــــودة الخدمــــات المقدمــــة إلــــى عمالئهــــا فــــي كافــة أرجــــاء المملكــة 
فقــد عمــدت إلــى تقســيم أنشــطتها جغرافيــا إلــى ثالثة مناطــق إقليميــة كبــرى داخــل المملكــة 

وهــي المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية.
ويتولـى كل منطقـة إدارة تنفيذيـة مسـتقلة تقـوم بمباشـرة أعمالهـا وتقديـم تقاريرهـا الدوريـة عـن 
نتائـــج أعمالهـــا إلـــى اإلدارة الرئيســـية للشـركة والتـي تتخـذ مـن مدينـة جـــدة بالمنطقـة الغربيـة مقـرًا 

رئيسيا لها تتولى من خاللها إدارة الشركة ككل.

14-2. بيان بإيرادات الشركات التابعة والزميلة وحصة الشركة 
من صافي ربح كل منهاخالل عام 2019م 

اسم الشركة
نسبة 

المساهمة
إجمالي اإليرادات 

بآالف الرياالت
صافي الربح/ الخسارة 

بآالف الرياالت
حصة الشركة في األرباح/ 

الخسارة بآالف الرياالت

2019م2019م2019م

255,80850,39150,391%100الجذور الراسخة

) 114 () 232 (1,920%49يوني ترانس إنفوتك

14-3. إيرادات الشركات التابعة والزملية خالل عام 2019

الجذور الراسخةالجذور الراسخة
100%100%

15 - تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات/ مبيعات الشركة داخل المملكة
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ً
15-1. مواقع تأجير السيارات إقليميا

جدة

رابغ

مكة 
المكرمة

المدينة 
المنورة

الطائف

الرياض

الخرج

الدمام

الجبيل

االحساء

المنـطقـة الـغربيـة

اإلجمالـي 46 موقع بالمنطقة الغربية

إجمالي مواقع تأجير السيارات بالمملكة

اإلجمالـي 23 موقع بالمنطقة الوسطى

اإلجمالـي 15 موقع بالمنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية

المنطقة الوسطى

عدد المواقع

عدد المواقع

جدةعدد المواقع
مكة المكرمة

المدينة المنورة
الطائف

ينبع
أبها
رابغ

تبوك
جازان
بيش

الباحة
عسير

قنفده
بيشه

الرياض
بريده
الخرج
حائل

الدمــام/ الخبــر / الظهــران 
االحساء

الجبيل

18
4
7
2
3
3
1
2
1
1
1
1
1
1

19
2
1
1

11
1
3

حائل

بريده

أبها
قنفده

بيشهعسير

بيش

الباحه

جازان

ينبع

تبوك

84 موقع
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15-2. تحليل إليرادات المناطق داخل المملكة خالل عام 2019م

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

15-4. التحليل الجغرافي إليرادات الشركة التابعة داخل المملكة ) الجذور 
الراسخة( لعام 2019 م

) يقتصر نشاطها داخل المملكة فقط وليست لها أية أنشطة خارج المملكة(

 للتحليل الجغرافي داخل المملكة
ً
15-3. إيرادات الشركة لعام 2019 م طبقا

المجموعالمنطقة الشرقيةالمنطقة الوسطى المنطقة الغربيةنوع النشاط

219,904,350 ريال61,978,418 ريال73,984,376 ريال83,914,556 ريالالتأجير طويل األجل

35,558,462 ريال6,604,292 ريال12,123,669 ريال16,830,501 ريالأرباح بيع السيارات المستعملة

255,462,812  ريال68,582,710 ريال86,108,045 ريال100,772,057 ريالاإلجمالي

المنطقة الشرقيةالمنطقة الوسطىالمنطقة الغربيةنوع النشاطالسنة

57,441,270 ريال72,271,392 ريال143,756,426 ريالالتأجير قصير األجل2019م

157,060,595 ريال160,392,612 ريال191,944,926 ريالالتأجير طويل اآلجل2019م

69,726,197 ريال68,491,461 ريال122,409,584 ريالمبيـعات السيـارات2019م

986,133 ريال401,714 ريال160,471 ريالإيــرادات أخـرى2019م

285,214,195 ريال301,557,179 ريال458,271,407 ريالاالجمالي لكل منطقة2019م

44%

27%

29%

المنطقة الغربية

المنطقة الشرقية

المنطقة الوسطى
المنطقة الغربية

المنطقة الوسطى

المنطقة الشرقية

44%

29%

27%
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والجدول التالي يوضح التحليل الجغرافي إليرادات الشركة خارج المملكة باحتساب حصة الشركة في 
اإليرادات المحققة بالشركات الزميلة خارج المملكة خالل عام 2019 م.

15-6. تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة خارج المملكة 

15-7. التحليل الجغرافي  إلجمالي إيرادات الشركة 2019م ) بالرياالت (

15-5. تحليل جغرافي إليرادات الشركة التابعة ) الجذور الراسخة ( داخل 
المملكة خالل عام 2019م

نسبة المشاركةالنشاطاسم الشركة/ الدولة محل النشاط
اإليرادات خالل عام 

2019م )بماليين الرياالت(
حصة الشركة من اإليرادات 
2018م  )بماليين الرياالت(

1,90,941%49تقنية المعلوماتيوني ترانس إنفوتك/ الهند

المنطقة الغربية  )1(
داخل المملكة

المنطقة الوسطى ) 2 ( 
داخل المملكة

المنطقة الشرقية ) 3 ( 
داخل المملكة

إجمالي اإليراداتخارج المملكة ) 4 (

458,271,406301,557,179285,214,195941,0001,045,983,780

المنطقة الغربية

المنطقة الوسطى

المنطقة الشرقية

39%

34%

27%

39%

27%

34%

المنطقة الغربية

المنطقة الشرقية

المنطقة الوسطى
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أهم ما تم إتخاذه من قرارت وما تم إنجازه من أعمال خالل عام 2019م وتواريخ ألحداث هامة

16 - وصف لخطط وقرارات الشركة خالل عام 2019 م

ما تم من انجازهالبــيـــــــــانالتاريخم

12019/01/03
التصويــت اإللكترونــي علــى بنــود اجتمــاع 
)التاســعة(  العاديــة  العامــة غيــر  الجمعيــة 

)االجتماع األول(

ــود  ــى بن ــي عل ــت اإللكترون ــم نشــر إعــالن التصوي ت
اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة عبــر موقــع 

)تداول(

22019/01/03
الدعــوة لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة 
األول(  )االجتمــاع  التاســعة  العاديــة  غيــر 

)إعالن تذكيري(

تــم نشــر إعــالن الدعــوة لحضــور اجتمــاع الجمعيــة 
العامة غير العادية عبر موقع )تداول(

32019/01/10
نتائــج اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 

التاسعة )االجتماع الثاني(
تــم نشــر إعــالن نتائــج اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر 

العادية التاسعة عبر موقع )تداول(

42019/01/31

توصيــة مجلــس اإلدارة بإعتمــاد المعامــالت 
ــاًء  ــة بن ــراف ذوي العالق ــع األط ــم م ــي ت الت
علــى تبليــغ رئيــس المجلــس عــن المعامــالت 

التي تمت خالل عام 2018

تـــم اســـتعراض التعامــل مــع األطــراف ذات العالقــة 
العامــــة  الجمعيــــة  علـــى  بعرضهـــا  والتوصيـــة 
ــا، حيــث تمــت المصادقــة علــى  ــة عليهــ للموافقــ

إستمرارها من الجمعية.

52019/02/03
النتائــج الماليــة الســنوية الموحــدة المدققــة 

للسنة المنتهية في 31-12-2019م
تمت الموافقــة علــى النتائــج الســنوية)المدققة( 

والحصول على مصادقة الجمعيـة العامة عليها.

62019/02/03
ــة  ــاح نقدي ــع أرب ــس اإلدارة بتوزي ــة مجل توصي

على المساهمين عن عام 2018م.
عبــر   2٠1٨ لعــام  األربــاح  توزيــع  إعــالن  نشــر  تــم 

موقع )تداول(

72019/03/24
الدعــوة لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة 

العادية السابعة )االجتماع األول(
تــم نشــر إعــالن تفاصيــل الدعــوة إلجتمــاع الجمعيــة 

عبر موقع )تداول(

٨2019/04/11
التصويــت اإللكترونــي علــى بنــود اجتمــاع 
)الســابعة(  العاديــة  العامــة  الجمعيــة 

)االجتماع األول(

تــم نشــر إعــالن تفاصيــل التصويــت اإللكترونــي عبــر 
موقع )تداول(
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ما تم من انجازهالبــيـــــــــانالتاريخم

92019/04/17
الدعــوة لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة 
الســابعة )االجتمــاع األول( )إعــالن  العاديــة 

تذكيري(

تــم نشــر إعــالن تفاصيــل الدعــوة إلجتمــاع الجمعيــة 
عبر موقع )تداول(

1٠2019/04/21
العاديــة  العامــة  الجمعيــة  اجتمــاع  نتائــج 

السابعة )االجتماع االول(
تــم نشــر إعــالن تفاصيــل نتائــج الجمعيــة عبــر موقــع 

)تداول(

112019/04/25
المنتهيــة  للفتــرة  األوليــة  الماليــة  النتائــج 

في 31-03-2019 ) ثالثة أشهر (
تــم نشــر إعــالن تفاصيــل النتائــج الماليــة األوليــة عبــر 

موقع )تداول(

122019/05/05
العــام  عــن  األربــاح  توزيــع  وطريقــة  تاريــخ 

المالي 2018م
تــم نشــر إعــالن تاريــخ وطريقــة توزيــع األربــاح لعــام 

2018م عبر موقع )تداول(

132019/07/21
المنتهيــة  للفتــرة  األوليــة  الماليــة  النتائــج 

في 30-06-2019 )ستة أشهر(
تــم نشــر إعــالن تفاصيــل النتائــج الماليــة األوليــة عبــر 

موقع )تداول(

انتقال مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة142019/07/31
تــم نشــر إعــالن تفاصيــل إنتقــال المقــر الرئيســي 

للشركة عبر موقع )تداول(

152019/10/27
المنتهيــة  للفتــرة  األوليــة  الماليــة  النتائــج 

في 30-09-2019 )تسعة أشهر(
تــم نشــر إعــالن تفاصيــل النتائــج الماليــة األوليــة عبــر 

موقع )تداول(

162019/10/27
ــى المســاهمين عــن  ــة عل ــاح نقدي ــع أرب توزي

النصف األول من العام 2019م
ــاح عــن النصــف  ــع أرب ــل توزي ــم نشــر إعــالن تفاصي ت

األول عبر موقع )تداول(

172019/11/07
نصــف  عــن  األربــاح  توزيــع  وطريقــة  تاريــخ 

العام المالي 2019م
تــم نشــر إعــالن تاريــخ و طريقــة توزيــع األربــاح لعــام 

2019م عبر موقع )تداول(
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والتالي بيان بعقود المرابحة والتورق للشركة والشركة التابعة ) رحال ( 
حتى 2019/12/31م بالرياالت

17 - عقود المرابحة القائمة بنهاية السنة المالية وموقف سدادها) اإلعتمادات 
المصرفية ومديونياتها(:

تتـم المعامـالت الماليـة للشـركة بتوافق مـع أحـكام التمويـل اإلسالمي خاصـة فيمـا يتعلـق بسياسـة 
القـــروض التـــي يحـــرص مجلـــس اإلدارة دائمـــا أن تكـــون عـــن طريـــق المرابحـــة اإلسالمية وعقود التورق 

والتي ال تتجاوز أجالها 36 شهر.

تقـــر الشـــركة بـــأن الشـــركة التابعـــة الجـــذور الراسـخة للنقليـــات المحـــدودة  ) رحال (  لـم تبـرم 
أيـة عقـود قـروض جديـدة خـالل عـام 2019 م .

اسم الجهة المانحة 
للقرض

مبلغ أصل 
القرض

مدة القرض
المبالغ 

المدفوعة 
لسداد القرض

المبلغ 
المتبقي من 

القرض

المديونية اإلجمالية 
للشركة وشركاتها 

التابعة

3646,833,33344,166,66744,166,667  شهرًا91,000,000البنك السعودي الفرنسي

361,749,٠55٠٠  شهرًا1,749,٠55بنك الرياض

3653,٠94,5٨116,173,13116,173,131  شهرًا69,267,712بنك الراجحي

1٨1٠,٠٠٠,٠٠٠٠٠  شهرًا1٠,٠٠٠,٠٠٠بنك ساب

3624,444,444٠٠  شهرًا24,444,444بنك سامبا

196,461,211136,121,4136٠,339,79٨6٠,339,79٨اإلجمالي
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18 - المدفوعات النظامية المستحقة

البــيـــان
) المبالغ بالرياالت(

2٠19 م

بيان األسبابوصف موجز لها

المسدد
المستحق حتى 

نهاية  الفترة المالية 
السنوية ولم يسدد

5,047,8000الزكاة
زكاة الشركة عن العام 

المالي 2019م
حسب األنظمة

16,098,988.67428,738الضريبة
تتضمن الضريبة 

المضافة و ضريبة 
اإلستقطاع

حسب األنظمة

المؤسســة العامــة للتأمينــات 
االجتماعية

3,490,8050

مدفوعات المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية عن العام 
المالي 2019م

حسب األنظمة

حسب األنظمةحسب األنظمة812,3960تكاليف تأشيرات وجوازات

حسب األنظمةحسب األنظمة0  7,797,865رسوم مكتب العمل

--33,247,854.67428,738اإلجمالي
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19 - سياسة توزيع األرباح

: مقدمة عامة
ً
أوال

: سياسة الشركة في توزيع األرباح
ً
ثانيا

تـــم إعـــداد سياســـة توزيـــع األربـــاح للشـــركة المتحـــدة الدولية للمواصالت) بدجت الســـعودية ( وفقـــا 
لمتطلبــات الئحـــة حوكمـــة الشـــركات الصـــادرة عـــن هيئـــة الســـوق الماليـــة ووفقـــا لنظـــام الشـــركات 
والنظـــام األساســـي للشـــركة بحيـــث تنظـــم هـــذه السياســـة العمليـــات واإلجـــراءات المتعلقـــة بتوزيـــع 
األربـــاح واإلعــالن عنهـــا وتحديــد وقــت ســدادها . وتســعى الشــركة إلــى تحقيــق سياســة لتوزيــع األربــاح 

ثابتة بشكل عام وتتعهد

الشــــركة بافصــــاح عــــن أي تغييــــر يطــــرأ علــــى هــــذه السياســة. وبشــــكل عــام تســعى الشــــركة دائمــا 
إلــــى اإللتـــزام بتوزيـــع أربـــاح نقديـــة علـــى مســـاهميها متـــى مـــا تـــم إقـــرار ذلـــك مـــن الجمعيـــة العامـــة 
للمســـاهمين مــــع األخــــذ فــــي اإلعتبــــار المتغيــــرات التــــي قــــد تطــــرأ علــــى المبلــــغ النقــــدي المــوزع 
كأربــــاح كل عــــام طبقــــا لخطـــط الشـركة اإلسـتراتيجية وأهدافهـا المســـتقبلية مـن إستغالل اإلحتياطيـات 
التـي لديهـا فـي الدخـول بمشـاريع أو اسـتثمارات تخـدم وتحقـق أهـداف الشـركة والمسـاهمين كمـا قـد 

تختلـف هـذه األرباح سـنويا بهدف زيادة راسمال الشركة عن طريق رسملة جزء من األرباح المحققة

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية, على النحو التالي:-

1( يجنــب عشـــرة ) %10 (مـــن األربـــاح الصافيـــة لتكويـــن اإلحتياطـــي النظامـــي للشـــركة.ويجوز ان تقـــر 
الجمعيـــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ اإلحتياطــي المذكــور ) %30 (مــن رأس المــال 

المدفوع. 
2( للجمعية العامـــة العاديـــة، بنـــاء علـــى اقتـــراح مجلـــس اإلدارة، أن تجنـــب )%20(مـــن صافـــي األربـــاح 

لتكويـن احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
3( للجمعيـــة العامـــة العاديـــة أن تقـــرر تكويـــن احتياطـــات أخـــرى وذلـــك بالقـــدر الـذي يحقـــق مصلحـة 
الشـــركة أو يكفـــل توزيـــع أربـــاح ثابتـة قـدر اإلمكان علـى المســـاهمين وللجمعيـة المذكـورة كذلـك أن 
تقتطـع مـن صافـي األربـاح مبالـغ إلنشـاء مؤسسـات اجتماعيـة لعاملـي الشـركة أو لمعاونـة مـا يكـون 

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

5( مـــع مراعـــاة األحـــكام المقـــررة فـــي المـــادة )الحادية والعشرون ( مـــن النظـــام األساســـي والمـــادة 
السادسـةوالســـبعين مـــن نظـــام الشـــركات يخصـــص بعـــد ماتقـــدم نســـبة )%10( مـــن الباقـــي مكافـــأة 
لمجلـــس اإلدارة بحـــد أقصـــى )500.000 ( خمســـمائة ألـــف ريـــال لـــكل عضـو. علـى أن يكـــون اسـتحقاق 

هـذه المكافـآة متناسـبا مـع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. 
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 إستحقاق األرباح
ً
ثالثا

: قواعد عامة في سياسة توزيع األرباح
ً
رابعا

: اإلعالن عن توزيع األرباح
ً
خامسا

يســـتحق المســـاهم حصتـــه فـــي األربـــاح وفقـا لقـــرار الجمعيـة العامـــة الصـادر فـي هـــذا الشـأن ويبيـن 
القـرار تاريــخ اإلســتحقاق وتاريــخ التوزيــع وتكــون أحقيــة األربــاح لمالكــي األســهم المســجلين فــي 
ســــجالت المســـاهمين بنهايـــة اليـــوم المحـــدد لالســـتحقاق.وتحدد الجهـــة المختصـــة الحـــد األقصـــى 
للمـــدة التـــي يجـــب علــى مجلــس اإلدارة أن ينفــذ أثناءهــا قــرار الجمعيــة العامــة بشــأن توزيــع األربــاح 

على المساهمين.

1- تعتمــــد سياســــة الشــــركة الحاليــــة علــى توزيــع أربــــاح ســنوية علــى مســــاهميها وليســت أربــاح 
مرحليــة وفـي حـال أراد مجلـس اإلدارة تغييـر هـذه السياسـة يجـب اتبـاع مـاورد فـي شـأن ذلـك بالضوابـط 
واإلجـــراءات التنظيميـــة الصـــادرة تنفيـذا لنظـام الشـركات الخاصـة بالشـــركات المسـاهمة المدرجـة كمـا 

ينبغـي أن ينـص على ذلك النظام األساسي للشركة.
2- علــــى مجلــــس اإلدارة أن يضمــــن تقريــــره الســــنوي المقــــدم للجمعيــة العامــــة األربــاح التــي تــم 
توزيعهــا خالل الخمـس سـنوات الماضيـة بحـد أقصـي متضمنـة األربـاح المقتـرح توزيعهـا للعـام الصـادر 
عنـــه التقريـــر ونســب األربــاح الموزعــة علــى األربــاح المحققــة وعلــى رأس المــال وإجمالي مبالــغ األرباح 

المقترح توزيعها.
3- بنهايــــة عــــام 2٠1٨م أوصــــى مجلــــس اإلدارة للجمعيــــة العامــــة غيــــر العاديــــة بتعديــــل النظــــام 
األساســي للشــركة بمــا يســمح مســتقبال بتوزيــع أربــاح مرحليــة طبقــا للضوابــط واإلجــراءات الخاصــة 
بهــــذه الطريقــــة والمنصــوص عليهــا باللوائح والنظم وإعتمدت الجمعية العامة بتاريــخ ٠9 / ٠1 / 2٠19م 

تعديل النظام األساسي للسماح بتوزيع أرباح مرحلية.

1- يوصـــي مجلـــس اإلدارة للجمعيـــة العامـــة بتوزيـــع أربـــاح عـــن العـــام المالـــي الـــذي اتخـذ فيـــه قـرارا 
باعتمـاد نتائجه المالية

2- متـــى أقـــر المجلـــس باألربـــاح وأوصـــى بهـــا للجمعيـــة العامـــة فعليـــه اإلعالن فـــورا بعـــد اجتماعـــه 
الـــذي تـــم فيـــه إقـــرار األربـــاح علـــى موقـــع تـــداول تفاصيـــل األربـــاح موضحـــا باإلعالن مقـــدار التوزيـــع 
ونســـبة األربـــاح المـــراد توزيعهـــا إلـــى األربـــاح المحققـــة ورأســـمال الشـــركة وإجمالـــي مبالـــغ األربـــاح 
وطريقـــة الســـداد وتاريـــخ التوزيـــع ) إن توفــــر وقــــت اإلعالن  واإل يتــــم اإلشارة إلــى أنــــه ســيتم اإلعالن 
عــن تاريــخ التوزيــع الحقــا( كمــا تتــم اإلشـارة باإلعالن عـن المسـاهمين المسـتحقين وهـم المسـجلين 
بسـجالت مركـز إيـداع بنهايـة ثانـي يـوم  تـداول يلـي تاريـخ انعقـاد الجمعيـة العامـة والتـي سـيناقش 

فيهـا بنـد توزيـع األرباح طبقـا لتوصيـات مجلس اإلدارة 
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: تاريخ توزيع األرباح
ً
سادسا

: رسملة األرباح
ً
سابعا

1- تدفـع األربـاح المقـرر توزيعهـا علـى المسـاهمين المسـتحقين طبقـا للمواعيـد والطريقـة التـي تـم 
علـــى توصيـــات مجلـــس اإلدارة فـي هـذا الخصـوص ووفقـا اعتمادهـا مـن قبـل الجمعيـة العامـة وبنـاء 

لتعليمات وزارة التجارة واإلستثمار وهيئة السوق المالية.
2- فـي أي حـال مـن األحـوال يجـب علـى مجلـس اإلدارة تنفيـذ قـرار الجمعيـة العامـة فـي شـأن توزيـع 
األربـاح علـي المسـاهمين المسـتحقين خالل )15( خمسـة عشـر يـوم عمـل مـن تاريـخ اسـتحقاق األربـاح 

المحددة بقرار الجمعية العامة.
3-  تقــــوم الشــــركة بالتعاقــــد مــــع أحــــد البنــــوك المحليــــة أو مع مركز إيداع األوراق المالية لتتولــــى 
توزيــع األربــاح الســنوية وذلــك طبقــا لســجالت المســاهمين الــواردة مــن مركــز إيــداع ويتــم التوزيــع 

عــن طريــق التحويــل المباشــر لحســابات المساهمين المستحقين والمربوطة بمحافظهم األستثمارية.
4- فــــي حــــال تعــــذر تحويــــل األربــــاح ألي مــــن المســاهمين بتاريــــخ التوزيــع يمكــــن للمســاهم فــي 
هــــذه الحالـــة الرجـــوع للبنـــك المختـــص بالتوزيـــع أو باألتصـــال علـى األرقـــام التـي يتـــم تدوينهـا بإعالن 
التوزيـــع أو الرجــــوع إلدارة عالقات المســــتثمرين بالشــــركة لتســــوية المبالــــغ وإتمــــام التحويل.وفــي 
كل األحــــوال تســــتمر الشــــركة فــــي ســداد التوزيعــات مــن خالل البنــــك المختــص للمســاهمين الذيــن 

لــم يتــم تحويــل المبالغ بحساباتهم المدونة بالسجالت.
5- ال يتــم احتســاب فوائــد علــى التوزيعــات غيــر المطالــب بهــا أو التــي ال يتــم اســتالمها مــن قبــل 

المساهم المعني الي سبب من األسباب
6- إدارة عالقات المسـتثمرين وإدارة الحسـابات بالشـركة مسـؤولة عـن اإلعـداد والتنسـيق الالزم إلنهـاء 

كافة إجراءات التوزيع مع البنك المختص. 

1- يجوز للشـــركة أن تقـــوم بزيـــادة رأســـمالها عـــن طريـــق طـــرح أســـهم جديـــدة للمســـاهمين الحالييـــن 
فيهـــا مدفوعـــة بالكامـل مـن احتياطياتهـا التـي يشـمل حسـاب األربـاح المبقـاة واالحتياطـي النظامـي 

وذلـك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
2- إذا وافقــت هيئــة الســوق الماليــة علــى زيــادة رأس المــال عــن طريــق رســملة اإلحتياطيــات يجــب 
الحصــــول علــــى موافقــــة الجميعــة العامــة غيــر العاديــة علــى هــذا اإلجــراء خالل ) 6 ( ســتة اشــهر 
مــــن تاريـــخ موافقـــة الهيئـــة وإذا لـــم يتـــم الحصـــول علـــى موافقـــة الجمعيـــة خالل تلـك المـــدة تعـد 

موافقـة الهيئة ملغاة ويتعين على الشركة إعادة تقديم الطلب مرة أخرى للهيئة. 

3- لـن تقـوم الشـركة باإلعالن عـن توزيـع األربـاح فـي حـال مـا إذا كانـت الشـركة متعثـرة ماليـا أو فـي 
حالـة إفالسها أو إذا كان ذلك سيؤدي إلى تعثر أو إفالس الشركة.

4- لــــن تقــــوم الشــــركة باإلعالن عــــن توزيــــع األربــاح فــي حــال مــا إذا كان ذلــــك ســيؤثر علــى مالءة 
رأســمال الشركة ويعرضها للتساءل من قبل هيئة السوق المالية
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19-1. نسبة األرباح التي تم توزيعها خالل السنة

19-2. نمو توزيعات أرباح بدجت السعودية لمساهميها خالل خمس 
سنوات الماضية بماليين الرياالت  من )2015م - 2019م(

أرباح تم توزيعها عن النصف 
األول من عام 2019م في تاريخ 

31 / 10 / 2019م

األرباح المقترح توزيعها عن 
النصف الثاني من عام 2019م

إجمالي األرباح التي تم صرفها

20 %15 %5 %النسبة

142,333,336  ريال106,750,002 ريال35,583,334 ريالاإلجمالي
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- وخـــالل عـــام 2٠19م وبنـــاء علــى قــرار الجمعيــة العامــة العاديــة تــم توزيــع األرباح المســتحقة عن عام 
2٠1٨م بواقــع )1,5(ريــال ســعودي للســهم الواحــد بنســبة  15٪ من قيمة السهم اإلسمية بإجمالــي 
مبلــــغ وقــــدره 1٠6,75 مليــــون ريــــال مقارنــــة بــ  1٠6,75 مليــــون ريــال ســعودي تــــم توزيعهــا كأربــاح 
عــــن عـــام 2٠17م وذلـــك بعـــد أن حققـــت الشـــركة ربحية وقدرهـــا 2,39 ريـال ســـعودي للسـهم الواحـد 
خـــالل عــــام 2٠1٨م مقارنــــة بــ  2,1٠ ريــــال ســعودي للســهم الواحــد عــن عــام 2٠17م أي تــم توزيــع 

٪66 تقريبا من صافي األرباح المحققة في عام 2٠1٨م. 

- كمــا تــم خــالل عــام 2٠19 م بنــاًء علــى تفويــض الجمعيــة العامــة العاديــة توزيــع أربــاح مرحليــة ألول 
مــرة فــي تاريــخ الشــركة عــن النصــف األول مــن العــام بموجــب قــرار مجلــس اإلدارة وتــم تحديــد تــار يــخ 
التوزيــع 2٠19/1٠/31م  بإجمالــــي مبلــــغ وقــــدره  35,5٨3 مليــون ريــال وتمثــل 5٪ مــن القيمــة األســمية 
للســهم وذلـــك بعـــد أن حققـــت الشـــركة أرباحـــا وقدرهـــا 1,2٠ ريـــال ســـعودي للســـهم الواحـــد خـــالل 

النصف األول من عام 2٠19 م. 

ــة  ــة العام ــة للجمعي ــس اإلدارة بالتوصي ــرار مجل ــدور ق ــن ص ــخ ٠9 / ٠2 / 2٠2٠ م ع ــداول بتاري ــع ت ــالن بموق ــم اإلع *ت
للمساهمين بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2٠19م.
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20-1. بيان النمو في رأسمال الشركة من
2015م إلى 2019م

20-2. الزيادة في رأس المال بماليين الرياالت 
الفترة من 2015م - 2019م

مالحظاترأس المالالسنة المالية

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

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

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

أسهم مجانية لكل 6 أسهم

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

أسهم مجانية لكل 5 أسهم

508 مليون ريال2015م
تمت الزيادة من 406 إلى 508 مليون ريال عن طريق الرسملة من بند األرباح المبقاة بمنح 

أسهم مجانية لكل 4 أسهم

2016 م 2017 م 2018 م 2015 م2019 م

20 - رأسمال الشركة
يتكــــون رأســــمال الشــــركة مــــن 71,166,66٨ ســــهم وهــــي أســــهم عاديــة متســــاوية القيمــة 
تبلــــغ القيمــــة األســــمية لــــكل منهــــا 1٠ ريــاالت وكانــــت اخــر زيــادة لــرأس المــــال 2٠17/4/19م 
بموجــب قـرار الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة السـابعة تـم زيـادة رأس المـال مـن 61٠ مليـون ريـال 
إلـــى711 مليون ريال بناء علــــى توصيــــة مجلــــس اإلدارة بتاريــــخ 2٠17/1/19م وطبقــــا لموافقــة 

هيئــة السوق المالية بتاريخ 2٠17/2/1م.

508

610

711 711 711
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والتالـي قائمـة بكبـار المسـاهمين بالشـركة خـالل عـام2019م والـذي يمتلكـون أكثـر مـن 5 % مـن اسـهم 
الشركة وحركة التغير ) التغييرات التي طرأت على ملكية ( أسهمهم خالل عام 2019م.

فيمــــا يتعلــــق باإلشــــعارات المتعلقــــة بملكيــــة حصــــص كبيــرة مــــن األســهم وتغيرهــــا خالل عــام 2019م 
تــــود الشــركة أن تقــر بأنهــا لــم تتلــق أي إخطــار مــن نوعــه مــن كبــار المســاهمين خــالل عــام 2019 واعتمــدت 

الشركة في هذا البيان الخاص بكبار المساهمين بناء على معلومات السوق المالية السعودية )إيداع( 

تقـــوم الشـــركة مـــن خالل أعمالهـــا وأنشـــطتها الرئيسـية بالتعامـــل مـع أطـراف ذات عالقـــة وتتبـع الشـركة 
فــي هــذه المعامــالت نفــس الشــروط واألســس المتبعــة مــع الغيــر وتشــمل األطــراف ذوو العالقــة طبقــا 

للتعريف الوارد باالئحة حوكمة الشركات: 

- كبار المساهمين في الشركة

- كبــــار التنفيذييــــن فــــي الشــــركة أو أي مــــن شــــركاتها 
التابعة وأقاربهم

- أعضــــاء مجلــــس اإلدارة وكبــــار التنفيذييــــن لــــدى كبــــار 
المساهمين في الشركة

- المنشــــآت -مــــن غيــر الشــركات- المملوكــة لعضــو مجلس 
اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين أو اقاربهم

- الشــــركات التــــي يكــــون أي مــن أعضــــاء مجلــس اإلدارة  أو 
كبار التنفيذيين أو أقاربهم شريكا فيها

- أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من شركاتها التابعة 
وأقاربهم

الشــركات التــي يكــون أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ً أو 
كبــار التنفيذييــن أو أقاربهــم عضــوا فــي مجلــس إدارتها 

أو من كبار التنفيذيين فيها

التــي يملــك فيهــا أي مــن أعضــاء  - شــركات المســاهمة 
مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن أو أقاربهــم مــا نســبته )5 

%( أو أكثر

الشـــركات التـــي يكـــون ألي مـــن أعضـاء مجلـــس اإلدارة أو كبــار 
التنفيذييــــن أو أقاربهــــم تأثيــــر فــــي قراراتهــــا ولــــو بإســــداء 
النصــح أو التوجيــه ويســتثنى مــن ذلــك النصائـح والتوجيهـات 

التـي تقـدم بشـكل مهنـي مـن شخص مرخص له في ذلك

أي شــــخص يكــــون لنصائحــــه وتوجيهاتــــه تأثيــر فــــي قــرارات 
تنفيذييهــــا  وكبــــار  إدارتهــــا  مجلــــس  وأعضــــاء  الشــــركة 
ويســــتثنى مــــن ذلــــك النصائــــح والتوجيهــــات التــــي تقــــدم 

بشــكل مهنــي مــن شــخص مرخــص لــه في ذلك

- الشركات القابضة أو التابعة للشركة

21 - قائمة كبار المساهمين بالشركة خالل عام 2019م

22 - معامالت مع أطراف ذات عالقة

الجنسيةإسم المستثمر
عدد األسهم 

في بداية عام 
2019

نسبة الملكية 
في بداية عام 

2019م

عدد األسهم 
في نهاية عام 

2019

نسبة الملكية 
في نهاية عام 

2019م
مالحظات

مجموعة الزاهد 
القابضة

شركة 
سعودية

11,735,000% 16.59,340,532% 13.12
وفقًا لسجالت 

المساهمين
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22-1. وبناء على هذا التعريف فإن الصفقات التي تمت بين الشركة وبين 
األطراف ذوي العالقة خالل عام 2019م كما يلي:

قيمتها مدتهانوع الصفقةنوع عالقته بالشركةالطرف ذو العالقة

الزاهــد  شــركة 
ــورات والمعدات  للتراكت
المحــدودة  الثقيلــة 
شــركات  إحــدى 
الزاهــد  مجموعــة 

القابضة

المســاهمين  كبــار  أحــد 
يمتلــك أكثــر مــن 5 % مــن 
أســهم الشــركة. والتــي لهــا 
ــس إدارة  ــي مجل ــن ف ممثلي
وفــاء   / م  وهمــا  الشــركة 
زواوي  يوســف  هاشــم 
منصــب  يشــغل  والــذي 
مستشــار مجلــس المديريــن 
بمجموعــة الزاهــد القابضة. 
وكذلــك أ/ عــالء الديــن ريــاض 
يشــغل  والــذي  ســامي 
المنتــدب  العضــو  منصــب 

التنفيذي بالمجموعة.

عقود تأجير سيارات 
متعدده قامت من 

خاللها الشركة 
المذكورة بتأجير 

سيارات من بدجت 
السعودية خالل عام 

2٠19م

تتراوح مدتها من شهر 
إلى عام

31,000 ريال 
سعودي

مكتــب الدكتــور باســم 
عالــم  عبــداهلل  بــن 

ومشاركيه 
لإلستشارات

عقد لتقديم خدمات رئيس مجلس اإلدارة
قانونية إستشارية 
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

ال يوجــد أي عقــود تــم إبرامهــا بيــن الشــركة وأيــًا مــن شــركاتها التابعــة خــالل عــام 2٠19م كمــا أنــه لــم يتــم 
إبــرام أي صفقــة أو عقــد بيــن الشــركة وأي مــن كبــار التنفيذييــن فيهــا خــالل عــام 2٠19م  وإقتصــرت المعامالت 

من األطراف ذوي العالقة على ماورد بالجدول أعاله.
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 فيها وفيها 
ً
22-2. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا

مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة اإلدارة

22-3. األعمال المنافسة التي يمارسها عضو مجلس اإلدارة/ عالء الدين رياض 
سامي وتم التصريح بها بموجب  قرار الجمعية العامة وسيتم العرض على 

الجمعية العامة القادمة للتصريح باستمرارها من عدمه

طبيعة العمل
 او العقد

مبلغ العمل 
او العقد 

مدة العمل أو 
العقد

شروط العمل أو العقد
اسم العضو/ كبار التنفيذيين

 او أي شخص ذي عالقة بأي 
منهم

عقــود تأجيــر ســيارات 

ــام  ــالل ع ــددة خ متع

2019م

 31,٠٠٠ / -
ريال سعودي

متعددة المدة 
طبقًا لالتفاق. 

وتتراوح من شهر 
إلى عام.

عقود تأجير سيارات متعدده قامت من 
خاللها شركة الزاهد للتراكتورات إحدى 

شركات مجموعة الزاهد أحد كبار 
المساهمين بتأجير سيارات من بدجت 

خالل عام 2٠19 م 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.

تقديــم  عقــد 

استشــارية  خدمــات 

قانونيــة خــالل عــام 

2019م

 1,2٠٠,٠٠٠ / -
ريال سعودي

ثالث سنوات تجدد 
تلقائيا أو في حال 

عدم الرغبة 
بالتجديد يتم 

اإلشعار من  قبل 
أحد الطرفين كتابيًا

عقد لتقديم خدمات قانونية إستشارية 
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 لإلستشارات.

ال يوجـــد أيـــة عقـــود أو صفقـــات تمـــت خـــالل عـام 2٠19 م وكانـت الشـــركة طرفـا فيهـا وكانـــت هنـاك مصلحـة 
إلى اي كبـار التنفيذييـن فيها وألي شخص ذي عالقة بأي منهم. 

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 

فروع نشاط الشركة التابعة رحال

نقل البضائع والمهمات بأجر
على الطرق البرية بالمملكة   

عضـو مجلـس المديريـن فـي شـركة وارد القابضـة والتـي تعمـل إحدى شـركاتها التابعـة 
) شـــركة وارد للخدمــات الســريعة المحــدودة ( بمجــال نقــل البضائــع والمهمــات بأجــر: أحد 

فروع نشاط الشركة التابعة رحال

نقل البضائع والمهمات بأجر
على الطرق البرية بالمملكة
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الجهاز اإلداري 
للشركة
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23 - مجلس اإلدارة
يتكون مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصالت )بدجت السعودية( من )٨( ثمانية أعضاء 

وطبقــًا للنظــام األساســي للشــركة فــإن مجلــس اإلدارة يقــع علــى عاتقــه رســم اســتراتيجيات وخطــط 
الشــركة المســتقبلية والسياســات العامــة واألهــداف الماليــة واعتمادهــا ومراقبة إدارة األعمــال وتقييم 
ــركة  ــزام الش ــن الت ــد م ــب التأك ــاهمين بجان ــح المس ــة مصال ــة ورعاي ــا وحماي ــركة واإلدارة العلي أداء الش

بالقوانين واللوائح وتمثيلها في عالقتها مع الغير والجهات الحكومية والهيئات المختلفة.

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

23-1. أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاءاللجان )من داخل المجلس( المنبثقة عنه 

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان 

23-1-1. أعضاء مجلس اإلدارة

الوظائف الحاليةاألسمم
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

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.

خالد عبد اهلل 2
خالد 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 )2٠٠3م(- 

ماجيستير إدارة أعمال 
)2٠٠5م(

رئيس مجلس المديرين لشركة أكد 
القابضة وخبرة لعشر سنوات في مجاالت 

العقار والمقاوالت والتجارة الحرة.

وفاء هاشم 3
يوسف 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 2٠17م

مدير عام مجموعة الزاهد من 2٠13م
مدير عام اإلدارة بمجموعة الزاهد من 

2٠٠1م
مدير عام الشاحنات والسيارات بمجموعة 

الزاهد من 19٨9م إلى 2٠٠٠م

عال الدين رياض 4
سامي

العضو المنتدب التنفيذي 
لشركة مجموعة الزاهد 

القابضة المحدودة

نائب رئيس 
مجموعة 

الزاهد القابضة

بكالوريوس اقتصاد 
جامعة القاهرة 

)1974( -ماجيستير 
التمويل الدولي 

-الجامعة األمريكية 
بالقاهرة )197٨(.

1997 نائب رئيس مجموعة الزاهد 
القابضة.

1991 مدير إدارة المالية والمحاسبة شركة 
الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة 

المحدودة.
1979  مدير فرع البنك السعودي 

الهولندي.
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أعضاء مجلس اإلدارة

الوظائف الحاليةاألسمم
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

خالد محمد 5
عبد اهلل زاهد

الرئيس التنفيذي مدير عام شئون الشركة.
للعمليات بالشركة 

المتحدة الدولية 
للمواصالت

بكالوريوس العلوم جامعة 
شايمان-كاليفورنيا )2٠٠2( 

ماجيستير إدارة أعمال-جامعة 
كاليفورنيا )2٠٠4(.

2٠٠7-2٠1٨ الرئيس التنفيذي 
للعمليات- بدجت السعودية.

2٠٠6 مدير عام التحصيل- بدجت 
السعودية.

2٠٠5 مدير حسابات كبار العمالء 
- بدجت السعودية.

عبد العزيز عبد 6
الرحمن ناصر 

العوهلي

عضو مجلس إدارة بالشركة 
المتحدة الدولية 

للمواصالت.

وكيل وزارة 
النقل-  رئيس هيئة 

النقل

بكالوريوس هندسة مدنية 
جامعة الملك سعود الرياض 

.197٨
ماجيستير هندسة مدنية 

جامعة وين ستيت ديترويت 
-أمريكا- 19٨2م.

دكتوراه هندسة مدنية جامعة 
واشنطن-سياتل- أمريكا 19٨7.

1999-2٠16م وكيل وزارة النقل 
ثم رئيس هيئة النقل.

1993-1999م مدير عام الشركة 
السعودية للنقل الجماعي.

197٨-1993م عضو هيئة تدريس 
كلية العمارة.

يوسف عبد 7
اهلل عبد العزيز 

الراجحي.

مدير عام شركة عبد اهلل 
عبد العزيز الراجحي 

وأوالده الصناعية

مدير عام شركة 
الراحجي للصناعة 

والتجارة.

بكالوريوس علوم سياسية 
جامعة الملك سعود 19٨6.

ماجيستير إدارة تنمية جامعة 
غرب متشجن - أمريكا. 1992

-2٠1٨ رئيس مجلس إدارة شركة 
المطار.

2٠٠5-2٠1٨ رئيس مجلس إدارة 
ريادة للفنادق.

2٠15-2٠1٨ رئيس لجنة 
المراجعة- عضو مجلس إدارة 

تبوك الزراعية.

خلود عبد ٨
الرحمن خالد 

الدبل

مدير عام االستثمار- شركة 
جاز العربية للخدمات.

محلل تطوير أعمال 
أرامكو السعودية

بكالوريوس تغذيه طبيه 
-جامعة سايمونز-بوسطن 

أمريكا 2٠٠9م.
ماجيستير قيد التحضير -إدارة 

أعمال- جامعة سانفورد- 
أمريكا 2٠19م

2٠13-2٠17م محلل تطوير أعمال 
أرامكو السعودية.

2٠11-2٠13 مستشار عقود- 
أرامكو السعودية.

23-1-2. أعضاء لجنة المراجعة

الوظائف الحاليةاألسمم
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

محمد خليل 1
عبد 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 ماساشوسيتس 

للتكتولوجيا بالواليات المتحدة 
األمريكية 1979 ماجيستسر 
في الهندسة الميكانيكية 

جامعة Purdue الواليات 
المتحدة األمريكية 19٨1 
دكتوراه في إدارة نظم 

المعلومات جامعة جورج 
واشنطن الواليات المتحدة 

األمريكية 19٨6

2٠1٨ نائب رئيس شركة ستاندرد 
المالية.

2٠٠9- 2٠15م رئيس مجلس إدارة 
شركة تالي المحدودة.

2٠٠4-2٠٠9 مدير إقليمي بنك 
يونيكورن االستثماري
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أعضاء لجنة المراجعة

الوظائف الحاليةاألسمم
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

مفضل عباس 2
علي )عضو 

لجنة 
المراجعة(

PWC مدير التدقيق شريك بمكتب
والمراجعة بمكتب 

السيد العيوطي 
وشركاه للمراجعة 

ومدير إدارة اإللتزام 
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 .

لؤلؤة محمد 3
عبد الكريم 
بكر.)عضو 

لجنة 
المراجعة(.

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 2٠٠4.

2٠٠7-2٠11 مدير قطاع 
المصرفية كريديت سويس.

2٠٠4-2٠٠6 مدير االستشارات 
التمويلية البنك األهلي.

1997-2٠٠1 مدير وحدة التمويل 
المركب سامبا.

23-1-3. أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

الوظائف الحاليةاألسمم
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

خالد عبد اهلل 1
خالد الدبل 

)رئيس لجنة   
المكافآت 

والترشيحات(

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 
)2٠٠3م(- ماجيستير إدارة 

أعمال )2٠٠5م(

رئيس مجلس المديرين لشركة 
أكد القابضة وخبرة لعشر سنوات 

في مجاالت العقار والمقاوالت 
والتجارة الحرة.

سامر سمان (2
عضو لجنة 
المكافآت 

والترشيحات 
- خارج مجلس 

اإلدارة( 

مدير خدمات الموارد 
البشرية - جامعة الملك 

عبدهلل للعلوم والتقنية 

مدير اإلستثمار 
-صندوق دعم 

اإلبتكار - جامعة 
الملك عبدهلل 

للعلوم والتقنية

ماجستير ادارة عامة -جامعة 
كلومبيا- نيويورك

بكالوريوس في الهندسة 
الميكانيكية - جامعة كنساس 

األمريكية.

ادارة تطوير االعمال واإلستثمار- 
ارامكو السعودية.

مسؤول تطوير األعمال منطقة 
الشرق األوسط - شركة كارجيل- 

اإلمارات 

معاذ 3
العوهلي

( عضو لجنة 
المكافآت 

والترشيحات 
- خارج مجلس 

اإلدارة(

عضو مجلس اإلدارة شركة 
األحساء للتنمية 

الرئيس التنفيذي -شركة 
رسال القابضة  

عضو مجلس اإلدارة 
شركة العوهلي 

القابضة/

بكالوريوس ادارة مالية 
مصرفية - جامعة العلوم 

التطبيقية - البحرين 2٠٠7م

ادارة اإلستثمار بيت التمويل 
الخليجي -البحرين.

محلل مالي - شركة اعيان 
كابيتال - الكويت.

مؤسس شركة تمرية .
الرئيس التنفيذي للشركة 

الدولية للعقار )2٠1٠م-2٠16م( .
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الوظائف الحاليةاألسمم
الوظائف 
السابقة

الخبراتالمؤهالت

فواز عبد اهلل 1
أحمد دانش

رئيس المجموعة والرئيس 
التنفيذي لشركة بدجت السعودية.

عضو مجلس إدارة شركة الجذور 
الراسخة رحال. عضو مجلس 

المديريين بشركة يوني ترانس 
إنفوتيك الهندية المحدودة شركة 

زميلة

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 مجل النقل بكافة 
أنشطته وشغل عدة مناصب 

بالغرفة التجارية بجدة بخالف  
أعماله بشركة صافوال سابقا 

ثم عمل في مجال التأمين 
ومنذ عام 2٠٠2م يعمل 
بشركة بدجت السعودية.

رافيش محمد2
حسين تاتلي

الرئيس المالي للشركة المتحدة 
الدولية للمواصالت بدجت لتأجير 

السيارات والفانات شركة مساهمة 
مسجلة بالمملكة العربية 

السعودية

عمل بالعديد من 
المناصب بمكتب 
المراجعة إرنست 

ويونغ من عام 1997 
حتى عام 2٠٠2م 

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 إرنست 

ويونغ من عام 1997 حتى 
عام 2٠٠2م وذلك بمكتب 

مومباي وجدة.

خالد محمد 3
عبد اهلل زاهد

الرئيس التنفيذي مدير عام شؤون الشركة.
للعمليات بالشركة 

المتحدة الدولية 
للمواصالت

بكالوريوس العلوم 
جامعة شايمان-

كاليفورنيا ) 2٠٠2 (
ماجيستير إدارة أعمال- 

جامعة كاليفورنيا 
) 2٠٠4(

2٠٠7-2٠1٨ الرئيس التنفيذي 
للعمليات- بدجت السعودية

. 2٠٠6 مدير عام التحصيل-
بدجت السعودية.

2٠٠5 مدير حسابات كبار 
العمالء - بدجت السعودية

24 - أعضاء اإلدارة التنفيذية 

 في مجالس إدارتها الحالية 
ً
25 - أسماء الشركات التى يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

والسابقة أو من مديريها

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

باسم عبد اهلل عبد الرحمن 
عالم

شركة الجذور الراسخة 
للنقليات المحدودة

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

ــــــــــــال يوجدال يوجد

خالد عبد اهلل الدبل

1-شركة أكد القابضة
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية 

محدودة
شركة الدبل

داخل 
ذات مسؤولية محدودةالمملكة 2-شركة إس جي بي 

الدبل
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية 

محدودة

وفاء هاشم يوسف زواوي

1-الشركة العربية 
لصناعة السيارات 

والشاحنات

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

أو سي إس العربية
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية محدودة

2-الزاهد للتركتورات 
والمعدات الثقيلة مينا

خارج 
المملكة

شركة منطقة حره
العربية لصناعة 

السيارات والشاحنات
مؤسسة منطقة حرهخارج المملكة
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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

عالء الدين رياض سامي

1-شركة توتال 
السعودية للمنتجات 

البترولية

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

ـــــــــــــال يوجدال يوجد

2-شركة توتال المغرب
خارج 

المملكة
شركة مساهمة

3-شركة وارد القابضة
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية 

محدودة

4-شركة الزاهد للسياحة
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية 

محدودة

5-شركة مشاريع 
الضيافة

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

6-زينيا انت فينشرز
خارج 

المملكة
ذات مسؤولية 

محدودة

7-البنك األهلى األردني
خارج 

المملكة
شركة مساهمة

٨-شركة الجونا للتنمية 
السياحية

خارج 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

ــــــــــــال يوجدال يوجدــــــــــــال يوجدال يوجدخالد محمد عبد اهلل زاهد

خلود عبد الرحمن خالد 
الدبل

ــــــــــــال يوجدال يوجدــــــــــــال يوجدال يوجد

عبدالعزيز عبد الرحمن 
العوهلي

ــــــــــــال يوجدال يوجد

شركة النقل 
السعودية البحرينية

خارج 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة المالحة 
العربية المتحدة

خارج 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة تطوير النقل 
التعليمي

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

شركة السعودية 
للخطوط الحديدية

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

يوسف عبد اهلل عبد العزيز 
الراجحي

1-شركة تبوك للتنمية 
الزراعية.

داخل 
المملكة

شركة مساهمة

شركة مساهمةخارج المملكةشركة شروق باك

2-شركة الراجحي 
للصناعة.

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

3-شركة الراجحي 
للتعليم.

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

4-شركة رياده للفنادق.
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية 

محدودة

5-شركة آفاق الغذاء
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية 

محدودة

6-شركة تقنية الخليج
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية 

محدودة

7-شركة تبوك للتسويق
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية 

محدودة

٨-شركة المطار
داخل 

المملكة
ذات مسؤولية 

محدودة

9-شركة كول للسفر 
والسياحة

داخل 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة

1٠-بنك بنجالديش 
اإلسالمي

خارج 
المملكة

ذات مسؤولية 
محدودة
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26 - تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه

26-1. إجتماعات مجلس اإلدارة

تصنيف العضويةاسم العضوم

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

مستقلاألستاذ/ 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

مستقلاالستاذه/ خلود عبد الرحمن خالد الدبل- عضو مجلس اإلدارة5

تنفيذياالستاذ/ 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

يتكــون مجلــس إدارة الشــركة وفــق نظامهــا األساســي مــن ثمانيــة أعضــاء لــدورة مدتهــا ثــالث ســنوات، 
ــس اإلدارة  ــاء مجل ــماء أعض ــاه أس ــان ادن ــح البي ــى 2٠21/٠6/2٠م، ويوض ــي 2٠1٨/٠6/21م وحت ــدأت ف ب

وتصنيف عضوياتهم حتى تاريخ 31 ديسمبر 2٠19م:

عقــد مجلــس اإلدارة خــالل عــام 2٠19م عــدد )4( إجتماعــات، ويوضــح البيــان التالــي إجتماعــات المجلــس 
وسجل الحضور لكل إجتماع:

اسم العضوم

عدد اإلجتماعات )4( إجتماعات خالل عام 2019م

اإلجمالي األول
2019/01/31م

الثاني
2019/04/25م

الثالث
2019/07/18م

الرابع
2019/10/24م

4√√√√باسم عبد اهلل عالم1

1××√×خالد عبد اهلل الدبل2

4√√√√وفاء هاشم زواوي3

3√√√×عالء الدين رياض سامي4

2√×√×خلود عبد الرحمن الدبل5

4√√√√خالد محمد زاهد6

4√√√√عبد العزيز عبد الرحمن العوهلي7

4√√√√يوسف عبد اهلل الراجحي8
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27 - الجمعيات العامة للمساهمين

نتائج الجمعيات العامة ) العادية / غير العادية( التي عقدت خالل عام 2019م

27-1. نتائج الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2019/01/09م :

اإلسم
اجتماع الجمعية العامة غير العادية  

2019/01/٠9م
اجتماع الجمعية العامة العادية

  2019/04/18م

√√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

عقــدت الشــركة خــالل عــام 2٠19م إجتمــاع جمعيــة عامــة غيــر عاديــة بتاريــخ ٠9 / ٠1 / 2٠19م، و كذلــك 
جمعيــة عامــة عاديــة بتاريــخ 1٨ / ٠4 / 2٠19م وقــد كان أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن لهــذه الجمعيات 

على النحو التي:

1( الموافقــة علــى إضافــة مــادة جديــدة وتأخــذ رقــم )13( بمواد النظام بعنوان شــراء الشــركة ألســهمها 
وبيعها وارتهانها.

2( الموافقــة علــى تعديــل المــادة )2٠( والتــي كانــت )19( مــن النســخة الســابقة مــن النظــام األساســي 
بعنوان صالحيات مجلس اإلدارة.

3( الموافقــة علــى تعديــل المــادة )22( والتــي كانــت )21( مــن النســخة الســابقة مــن النظــام األساســي 
بعنوان صالحيات رئيس مجلس اإلدارة والنائب والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر.

4( الموافقــة علــى تعديــل المــادة )3٠( والتــي كانــت )29( مــن النســخة الســابقة مــن النظــام األساســي 
بعنوان دعوة الجمعيات.

5( الموافقــة علــى تعديــل المــادة )41( والتــي كانــت )4٠( مــن النســخة الســابقة مــن النظــام األساســي 
بعنوان تقارير اللجنة.

6( الموافقــة علــى تعديــل المــادة )45( والتــي كانــت )44( مــن النســخة الســابقة مــن النظام األساســي 
بعنوان الوثائق المالية.
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7( الموافقــة علــى تعديــل المــادة )46( والتــي كانــت )45( مــن النســخة الســابقة مــن النظــام األساســي 
بعنوان توزيع األرباح.

٨( الموافقــة علــى تعديــل المــادة )47( والتــي كانــت )46( مــن النســخة الســابقة مــن النظــام األساســي 
بعنوان استحقاق األرباح واألرباح المرحلية.

ــات  ــالت واإلضاف ــع التعدي ــب م ــا يتناس ــي بم ــام األساس ــواد النظ ــام م ــل أرق ــى تعدي ــة عل 9( الموافق
المقترحة.

1( الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2٠1٨/12/31م.

2( الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2٠1٨/12/31م.

3( الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2٠1٨/12/31م.

4( الموافقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح علــى المســاهمين عــن العــام المالــي 2٠1٨م 
بواقــع 1,5 ريــال للســهم الواحــد تمثــل نســبة 15٪ مــن رأس المــال بإجمالــي مبلــغ وقــدره 1٠6,75٠,٠٠2 
ريــال علــى أن تكــون األحقيــة للمســاهمين المالكيــن لألســهم يــوم االســتحقاق والمقيديــن فــي ســجل 
مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ االســتحقاق .علمــًا بأنــه 

سيتم توزيع األرباح بتاريخ 144٠/9/3هـ الموافق 2٠19/5/٨م.

5( الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2٠1٨/12/31م.

6( الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي تمــت بيــن الشــركة وشــركة الزاهــد للتراكتــورات والمعــدات 
الثقيلــة المحــدودة والتــي لعضــوي مجلــس اإلدارة م/ وفــاء هاشــم زواوي-عضــو غيــر تنفيــذي- , أ/ 
ــارة عــن عقــود  ــر مباشــرة فيهــا وهــي عب ــر تنفيــذي- مصلحــة غي ــاض ســامي-عضو غي ــن ري عــالء الدي
ــال. وال  ــأن التعامــالت لعــام 2٠1٨م بلغــت 44,3٨1 ري ــص بهــا لعــام قــادم. علمــًا ب ــر ســيارات والترخي تأجي

يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقود.

7( الموافقــة علــى اشــتراك عضــو مجلــس اإلدارة عــالء الديــن ريــاض ســامي فــي عمــل منافــس مــن خــالل 
ــة  ــركة وارد القابض ــان لش ــدودة التابعت ــريعة المح ــات الس ــدودة , وارد للخدم ــل المح ــركتي وارد للنق ش
والتــي يشــغل بهــا منصــب عضــو مجلــس المديريــن. والنشــاط هــو نقــل البضائــع والمهمــات بأجــر علــى 

الطرق البرية إحدى أنشطة الشركة التابعة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة )رحال(.

27-2. نتائج الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2019/04/18م :
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٨( الموافقــة علــى صــرف مبلــغ 1,911,19٨ ريــال كمكافــآة ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة المنتهيــة 
في 2٠1٨/12/31م.

9( الموافقــة علــى تعييــن مكتــب إرنيســت ويونــغ كمراجــع الحســابات الخارجــي للشــركة مــن بيــن 
المرشــحين بنــاًء علــى توصيــة لجنــة المراجعــة وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم الماليــة للربــع 
األول والثانــي والثالــث والرابــع والســنوي مــن العــام المالــي لعــام 2٠19م ومقابــل أتعــاب ســنوية 591 

ألف ريال.

ــاح مرحليــة بشــكل نصــف أو ربــع ســنوي عــن  1٠( الموافقــة علــى تفويــض مجلــس اإلدارة بتوزيــع أرب
العــام المالــي 2٠19م وتحديــد تاريــخ االســتحقاق والتوزيــع طبقــا للضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة 
الصــادرة تنفيــذًا لنظــام الشــركات وذلــك بمــا يتناســب مــع وضــع الشــركة المالــي وتدفقاتهــا النقديــة 

وخططها التوسعية واالستثمارية

28 - عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها : 

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات الشركة

إلجراءات الجمعية العامة08 / 01 / 2019م) 1 (

إجراءات الشركة07 / 02 / 2019م) 2 (

إجراءات الشركة07 / 03 / 2019م) 3 (

إلجراءات الجمعية العامة17 / 04 / 2019م) 4 (

سجل المستحقين لتوزيع أرباح25 / 04 / 2019م) 5 (

إجراءات الشركة02 / 07 / 2019م) 6 (

إجراءات الشركة21 / 08 / 2019م) 7 (

سجل المستحقين لتوزيع أرباح04 / 11 / 2019م) 8 (

إجراءات الشركة12 / 11 / 2019م) 9 (
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29 - لجان مجلس اإلدارة
ــد  ــا أعتم ــيحات. كم ــآت والترش ــة المكاف ــة ولجن ــة المراجع ــا لجن ــن هم ــن فرعيتي ــس اإلدارة لجنتي لمجل
مجلــس اإلدارة تشــكيل لجنــة اإلســتثمار بنهايــة عــام 2٠19م حيــث تــم تزويــد إدارة عمليــات اإلفصاحــات 
المســتمرة بقائمــة األعضــاء الذيــن تــم تعينهــم علمــًا بأنه جــاري العمل علــى تحديد وإعتمــاد الصالحيات 

والمسؤوليات والواجبات المنوطة باللجنة خالل عام 2٠2٠م:  

وتضم اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2٠19م كاًل من األعضاء التالية أسمائهم: 

1 - التاكد من سالمة و نزاهة التقارير و القوائم المالية.

2 - اإلشراف على اعمال المراجعة الداخلية و تقييم فعالية انظمة الرقابة الداخلية للمجموعة

3 - اإلشراف على اعمال مراجع الحسابات.

4 - التحقق من التزام الشركة باالنظمة و اللوائح والسياسات ذات العالقة.

تتولى اللجنة المسؤوليات التالية: 

إن لــدى لجنــة المراجعــة ميثــاق يتوافــق مــع قانــون الشــركات ونظــام حوكمــة الشــركات الصــادر 
عــن هيئــة الســوق الماليــة والــذي تمــت الموافقــة عليــه مــن قبــل الجمعيــة العموميــة العاديــة 

بتاريخ 19 أبريل 2٠17.

30 - أوال: لجنة المراجعة:

30-1. أعضاء اللجنة

30-2. موجز بمسؤوليات اللجنة

صفة العضويةاسم العضو

رئيس اللجنةاألستاذ/ محمد بن خليل دهلوي - من خارج المجلس

عضو اللجنةاألستاذ/ مفضل بن عباس علي - من خارج المجلس

عضو اللجنةاألستاذة / لؤلؤه بنت محمد بكر - من خارج المجلس
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يقــوم رئيــس اللجنــة برفــع تقاريــر عــن المســتجدات وأهــم المواضيــع التــي نوقشــت فــي اللجنــة إلــى 
مجلس اإلدارة. 

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

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

1. دراســة القوائــم الماليــة االوليــة والســنوية للمجموعــة وعرضهــا علــى مجلــس اإلدارة مــع ابــداء الــرأي 
والتوصيات.

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

3. دراسة السياسات المحاسبية المتبعه بالشركة. 

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

1(  مراجعــة فعاليــة التقاريرالماليــة للمجموعــة وسياســات الرقابــة الداخليــة وإجــراءات تحديد وتقييم 

المخاطر والتقرير عنها.

2(  مراقبة سالمة ونزاهة القوائم المالية المرحلية والسنوية للمجموعة.

3(  تحليل أي قضايا مهمة أو غير مألوفة ضمن التقارير المالية.

4(  مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة.

5(  التحقق من التقديرات المحاسبية في النواحي الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

6(  مراقبة دور وفعالية المراجع الداخلي.

7(  الموافقة على الخطة السنوية الخاصة بأعمال المراجعة الداخلية.

٨(  تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن ترشيح مراجع الحسابات.

9(  االتفاق على نطاق عمل المراجع وخطة المراجعة السنوية واستعراض نتائجها.

1٠(  إبقاء العالقة مع المراجع قيد المراقبة.

11(  تقييم فعالية عملية المراجعة.

12(  مراقبة مدى التزام المجموعة بالقوانين واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.

أ -  التقارير المالية

تقوم اللجنة بمهامها من خالل األنشطة الرئيسية التالية: 

30-3. التواصل مع مجلس اإلدارة 

30-4. األنشطة الرئيسية خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019
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ــج  ــالل برنام ــن خ ــة م ــة الداخلي ــم الرقاب ــة نظ ــم فعالي ــي تقيي ــا ف ــة دورا هام ــة الداخلي ــب المراجع تلع
المراجعــة والــذي يقــوم بالتقييــم المســتمر للمخاطــر فــي المجموعــة. فيمــا يلــي األنشــطة الرئيســية 

التي قامت بها اللجنة خالل السنة:

1 - مناقشة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام 2٠19 .

2 - دراسة تقارير المراجعة الداخلية و متابعة اجراءات التصحيح.

3 - الرقابة و االشراف علي اداء و انشطة المراجعة الداخلية في الشركة.

ــد  ــروط التعاق ــم و ش ــاق عمله ــة نط ــابات و مراجع ــع الحس ــتقاللية لمراج ــم االس ــة بتقيي ــت اللجن قام
معهم، و بناء عليه قامت اللجنة بالتوصية لمجلس اإلدارة بترشيح اي من المراجعين التاليين :

- ارنست و يونغ 

- كي بي ام جي

و باإلضافة إلى ذلك، فإن اللجنة قامت بما يلي:

1.  التحقــق مــن اســتقاللية مراجــع الحســابات وموضوعيتــه و عدالتــه وفعاليــة أعمــال المراجعــة مــع 
مراعاة القواعد والمعايير ذات الصلة.

2.  مراجعة أنشطة وخطة عمل مراجع الحسابات للمجموعة.

3.  مراجعة تقارير المحاسب القانوني والمالحظات على القوائم المالية.

ــات  ــة السياس ــم فعالي ــمل تقيي ــج يش ــم برنام ــى تقدي ــنوي ال ــة الس ــة الداخلي ــج المراجع ــدف برنام يه
والعمليــات والمخاطــر. حيــث اشــرفت اللجنــة علــى فريــق المراجعــة الداخليــة علــى مــدار العــام وتأكــدت 

من استمرار إستقاللية المراجعين الداخليين.

وبنــاء علــى توصيــات المراجعــة الداخليــة أوصــت اللجنــة اإلدارة باتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لتحســين انظمــة 
الرقابــة الداخليــة وفقــا الحتياجــات العمــل وأفضــل الممارســات. عــالوة علــى ذلــك، فقــد اثنــت اللجنــة 
علــي قيــام االدارة بوضــع سياســة اإلبــالغ عــن المخالفــات والخــط الســاخن لتمكيــن أصحــاب المصالــح مــن 

اإلبالغ عن حاالت عدم اإلمتثال واإلنحراف عن الممارسات القائمة واإلنتهاكات األخالقية.

ب - المراجعة الداخلية

ت -  المحاسب القانوني
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يلتــزم جميــع أعضــاء اللجنــة باالجتمــاع أربــع مــرات علــى األقــل فــي الســنة ابتــداء مــن 2٠19 وذلــك 
وفقا لميثاقها.

باإلضافــة إلــى ذلــك، قامــت اللجنــة بمراجعــة القوائــم الماليــة الربــع الســنوية وغيرهــا مــن األمــور فــي 

بعض الحاالت عن طريق التمرير. كما قامت بالتفاعل المنتظم مع اإلدارة والمراجعين الداخليين.

30-5. حضور االجتماعات 

30-7. إجتماعات اللجنة

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

2.  راجعت نتائج تقارير الجهات الرقابية و التحقق من اتخاذ االجرات الالزمة بشانها.  

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

ث -  االلتزام

30-6. القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

بعــد مراجعــة اللجنــة للقوائــم الماليــة الســنوية للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2٠19، تــرى اللجنــة أن 
القوائم المالية، من كافة النواحي الجوهرية، تمتثل لجميع االنظمة ذات الصلة.

وعليــه أوصــت اللجنــة لمجلــس اإلدارة باعتمــاد القوائــم الماليــة الســنوية للســنة المنتهيــة فــي 31 
ديسمبر 2٠19.

اسم العضوم

عدد اإلجتماعات )4( إجتماعات خالل عام 2019م

اإلجمالي األول
2019/01/24م

الثاني
2019/04/23م

الثالث
2019/07/16م

الرابع
2019/10/24م

4√√√√محمد بن خليل دهلوي1

   4√√√√مفضل بن عباس علي2

4√√√√لؤلؤه بنت محمد بكر3

53 2019التقرير السنوي



تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة للشــركة بتنفيــذ خطــة المراجعــة الســنوية والمعتمــدة مــن قبــل 
لجنــة المراجعــة لتقييــم الرقابــة الداخليــة المطبقــة وذلــك مــن خــالل أخــذ عينات عشــوائية لألنشــطة 
المخطــط مراجعتهــا بهــدف فحصهــا والحصــول علــى تأكيــدات معقــول عــن فاعليــة وكفــاءة 

إجراءات الرقابة الداخلية خالل العام.

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 والتــي نتــج عنهــا تقديــم راي غيــر متحفــظ علــى البيانــات الماليــة خــالل عــام 2٠19م، 
و تؤكــد اللجنــة علــي اطالعهــا علــي مــا عــرض مــن قبــل مراجــع الحســابات و إدارة المراجعــة الداخلية 
مــن مالحظــات تتعلــق بتعزيــز نظــم الرقابــة الداخليــة و انهــا قامــت بمناقشــتها مــع اإلدارة التنفيذيــة 
ــر الالزمــة لتنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة المطلوبــة  و التــي تقــوم و بشــكل مســتمر باتخــاذ التدابي

لتصحيح و تطوير السياسات و اإلجراءات و أنظمة الحاسب االلي . 

وبنــاء علــى الفحــص الســنوي إلجــراءات الرقابــة الداخليــة خــالل عــام 2٠19م فــإن نتائــج هــذا الفحــص 
وفــرت ضمانــات مقبولــة بشــأن فاعليــة وكفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة المطبــق بالشــركة وصحــة 

العمليات واإلعداد والعرض العادل للتقارير المالية وكذلك االمتثال للقوانين واللوائح.

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 

بغض النظر عن مدى سالمة تصميمه وفاعلية تطبيقه ال يمكن أن يوفر تأكيدًا مطلقًا.

32 - رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

31 - وفيما يلي أهم نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة

: لجنة المكافآت والترشيحات: 
ً
33 - ثانيا

بالشــركة  التنفيذيــة  اإلدارة ولجانــه واإلدارة  المكافــآت والعضويــة بمجلــس  1( وضــع سياســات 
واإلشراف والتأكد من تطبيق هذه السياسات.

2( القيــام بالمراجعــة واإلشــراف علــى تنفيــذ خطــط للتعاقــب علــى المناصــب والتطويــر المســتمر 
وتدريب أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين.

: أهداف اللجنة
ً
أوال
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: ضوابط وإجراءات عمل اللجنة
ً
ثانيا

3(  اإلشــراف علــى تصميــم نظــام برنامــج إدارة األداء واألجــور وكيفيــة تنفيــذه والتأكــد بــأن األجــور 
ــا  ــال أعماله ــي مج ــدى ف ــدة الم ــتراتيجياتها بعي ــا واس ــركة وبرامجه ــات الش ــع سياس ــى م تتماش
ومتابعــة األداء ومراقبــة حزمــة المكافــآت المطبقــة ومقارنتهــا بالمكافــآت المنافســة فــي الســوق 

وخطط الحفاظ على الموظفين الموهوبين.

4(  تولــى مســؤولية التقييــم باإلضافــة إلــى مراقبــة األداء ســواء بالنســبة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو 
اإلدارة التنفيذية واإلشراف على سياسات الموارد البشرية.

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

1(  تجتمــع لجنــة المكافــآت والترشــيحات بصفــة دوريــة علــى أال تقــل اجتماعاتهــا عــن اجتماعيــن 
خالل السنة المالية للشركة بمعدل اجتماع واحد كل ستة أشهر.

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

الحاجه. ويكتمل النصاب القانوني الجتماع اللجنة عند حضور أغلبية أعضائها.

ــن  ــه م ــن يفوض ــة أو م ــس اللجن ــل رئي ــن قب ــة م ــة كتاب ــات اللجن ــور اجتماع ــوة لحض ــه الدع 3(  توج
أعضــاء اللجنــة أو أميــن الســر قبــل مــدة كافيــة مــن موعــد االجتمــاع. كمــا يتــم تزويــد أعضــاء اللجنــة 

بجدول أعمال االجتماع والوثائق الالزمة قبل فترة كافية من موعد االجتماع.

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

5(  فــي حــال تعــذر حضــور العضــو لالجتمــاع أصالــة يتــم بــذل الجهــد الكافــي لتمكيــن العضــو مــن 
ــة  ــذه الحال ــي ه ــة ) Conference Call( وف ــال الحديث ــائل االتص ــتعانة بوس ــالل االس ــن خ ــور م الحض

يكون حضور العضو بمثابة الحاضر أصالة.

6(  اإلنابــة: فــي حــال تعــذر حضــور العضــو أصالــة يجــوز للعضــو إنابــة عضــوًا أخــر مــن أعضــاء اللجنــة 
نيابــة عنــه وال يجــوز لعضــو اللجنــة )الحاضــر أصالــة( أن ينــوب عــن أكثــر مــن عضــو واحــد فــي حضــور 

ذات االجتماع.

ــة اصــوات  ــة بأغلبي ــة صــوت واحــد وتصــدر قــرارات اللجن ــكل عضــو فــي اللجن ــت: يكــون ل 7(  التصوي
األعضــاء الحاضريــن والممثليــن فــي االجتمــاع وعنــد تســاوي األصــوات يرجــح الــرأي الــذي فيــه رئيــس 

اللجنة أو من يفوضه باالجتماع.

ــن  ــا دار م ــن م ــا تتضم ــر له ــداد محاض ــة وإع ــات اللجن ــق اجتماع ــة بتوثي ــر اللجن ــن س ــوم أمي ٨(  يق
نقاشــات ومــداوالت وتوثيــق توصيــات اللجنــة ونتائــج التصويــت وحفظهــا فــي ســجل خــاص ومنظــم 
ــع  ــن جمي ــر م ــذه المحاض ــع ه ــا وتوقي ــي أبدوه ــات الت ــن والتحفظ ــاء الحاضري ــماء األعض ــان أس وبي

األعضاء الحاضرين وأمين السر وتحفظ تلك المحاضر ضمن وثائق الشركة.
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ــخ  ــام عمــل مــن تاري ــة اي ــن الســر إرســال محاضــر االجتماعــات لألعضــاء لتوقيعهــا خــالل ثالث 9(  علــى أمي
االجتمــاع ويلتــزم األعضــاء بمراجعــة المحضــر والتوقيــع عليــه خــالل ســبعة ايــام عمــل مــن تاريــخ االســتالم 
وفــي حالــة وجــود أي مالحظــات مــن قبــل أي مــن األعضــاء عليــه تدويــن مالحظتــه مــع التوقيــع وعلــى 

اللجنة مناقشة هذه المالحظة باجتماعها القادم.

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

ــة  ــة وأعضــاء اللجن ــة عــدا أميــن ســر اللجن 11(  ال يحــق ألي عضــو فــي مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذي
ــاًء علــى  ــه أو الحصــول علــى مشــورته أو بن حضــور اجتماعاتهــا إال إذا طلبــت اللجنــة االســتماع إلــى رأي

دعوة مسبقة لحضور االجتماع.

12(  ال يجــوز لعضــو اللجنــة أن يشــترك فــي أي عمــل مــن شــأنه منافســة الشــركة أو أن يتجــر فــي أحــد 
فروع النشاط الذي تزاوله.

13(  يلتــزم عضــو اللجنــة بمــا يلتــزم بــه عضــو مجلــس اإلدارة بالمحافظــة علــى أســرار الشــركة وال يجــوز 
ألعضــاء اللجنــة أن يذيعــوا إلــى المســاهمين أو إلــى الغيــر مــا أطلعــوا عليــه بســبب مباشــرتهم لعملهــم 

باللجنة وإال وجب عزلهم ومساءلتهم بالتعويض عن الضرر الذي قد يترتب على ذلك.

14(  أن يحافــظ علــى الكفــاءة الالزمــة لمزاولــة األعمــال المنــوط بــه تنفيذهــا ومواكبــة التطــورات 
الحديثة ذات العالقة بأعمال المنشأة.

ــك  ــن الشــركة وطبيعــة العالقــة وذل ــات التــي تمــت بينــه وبي 15(  أن يفصــح لمجلــس اإلدارة عــن العملي
ــات مــع األطــراف ذوي العالقــة وأن يفصــح عــن العالقــة التــي تربطــه  ــار العملي ــه معي وفــق مــا يتطلب

بمجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين بالشركة.

1( وضــع سياســات واضحــة للتعويضــات والمكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقة عــن المجلس 
واإلدارة التنفيذيــة بالشــركة بمــا يتماشــى مــع معاييــر األداء وبمــا يعزز تحفيــز الجهــاز اإلداري والمحافظة 
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 

على مجلس اإلدارة لمناقشتها تمهيدًا لعرضها على الجمعية العامة العتمادها.

تختــص لجنــة المكافــآت والترشــيحات بمســؤوليات مراجعــة وتقييــم المكافــآت وكذلــك تحديد 
ضوابــط الترشــيح لمجلــس اإلدارة ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة وتقديــم تقاريــر للمجلــس عــن 

اعمالها بصفة دورية. وفيما يلي أهم اختصاصات اللجنة:

: مهام اللجنة:
ً
ثالثا

33-1. المهام والمسؤوليات فيما يتعلق بالمكافآت:
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1(  اقتــراح سياســات ومعاييــر واضحــة للعضويــة فــي مجلــس اإلدارة ولجانــه المنبثقــة واإلدارة التنفيذيــة 
وممثلي الشركة في الشركات التابعة.

2(  المراجعــة الدوريــة بشــكل ســنوي لهيــكل وتشــكيل مجلــس اإلدارة والتوصيــة بإجــراء تغييــرات إن 
تتطلــب األمــر مــع المراجعــة الســنوية للمتطلبــات الالزمــة للمهــارات أو الخبــرات لعضوية المجلــس واإلدارة 
ــس وشــغل وظائــف اإلدارة  ــة المجل ــة لعضوي ــة وإعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــالت المطلوب التنفيذي

التنفيذية بما في ذلك تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال المجلس.

33-2. المهام والمسؤوليات فيما يتعلق بالترشيحات:

2(  اإلشــراف والمتابعــة علــى تنفيــذ نظــام المكافــآت والمراجعــة الدوريــة لسياســات المكافــآت وتقييــم 
مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.

ــة  ــرار الجمعي ــًا لق ــة طبق ــآت المطبق ــة المكاف ــة وسياس ــآت الممنوح ــن المكاف ــة بي ــح العالق 3(  توضي
العامة وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.

4(  التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة )بمــا فيهــم رئيــس المجلــس والعضــو 
المنتــدب إن تــم تعيينــه وأميــن ســر المجلــس( واللجــان المنبثقــة منــه وكبــار التنفيذييــن بالشــركة وفقــًا 

لسياسات المكافآت المعتمدة.

ــرة األجــل  ــة وقصي ــك الحوافــز طويل ــذي بمــا فــي ذل ــس التنفي ــة والمراجعــة لمكافــآت الرئي 5(  التوصي
وتقديم توصياتها بشأن ذلك إلى مجلس اإلدارة.

6( مراجعــة توصيــات الرئيــس التنفيــذي بخصــوص المعاييــر العامــة للمكافــآت الماليــة والمزايــا األخــرى 
لكبار التنفيذيين وموظفي الشركة والتأكد من مطابقتها لسياسة المكافآت.

7(  التأكــد مــن اإلفصــاح عــن تفاصيــل التعويضــات الماليــة التــي تدفعهــا الشــركة ألعضــاء مجلــس اإلدارة 
ــون علــى أعلــى التعويضــات علــى أن يكــون مــن  ــن يحصل ــن بالشــركة الذي ــار التنفيذيي وخمســة مــن كب
بينهــم الرئيــس التنفيــذي والرئيــس المالــي للشــركة وذلــك بتقريــر مجلــس اإلدارة طبقــًا لقواعــد الئحــة 

حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بهذا الخصوص.

٨(  النظــر فــي دفــع مكافــآت إضافيــة إلــى اي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مقابــل مجهــودات إضافيــة أو 
ــى  ــوص عل ــذا الخص ــة به ــة اللجن ــرض توصي ــو وع ــا العض ــوم به ــرى يق ــة  أخ ــارية أو فني ــات استش خدم

المجلس العتمادها.

ــر المراجعــة هــذه إلــى  9(  التأكــد مــن إجــراء مراجعــة ســنوية مســتقلة لنظــام المكافــآت ورفــع تقاري
مجلس اإلدارة.

1٠(  القيــام علــى أســاس ســنوي أو بنــاًء علــى طلــب مــن مجلــس اإلدارة بمراجعــة نظــام المكافــآت فــي 
الشــركة والسياســات المرتبطــة بــه والتأكــد مــن توافــق هــذه السياســات علــى المــدى القصيــر والطويــل 

مع سياسات المخاطر ورفع توصيات مناسبة إلى المجلس بشأن تعديل وتحديث هذه السياسات.
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ــم يحتــوي علــى معلومــات حــول مؤهــالت ومهــارات أعضــاء مجلــس اإلدارة  3(  االحتفــاظ بســجل دائ
وذلك لمتابعة المهارات اإلضافية المطلوبة لتمكين المجلس من القيام بمهامه.

4(  وضــع وصــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذييــن واألعضــاء غيــر التنفيذييــن واألعضــاء المســتقلين وكبــار 
التنفيذيين.

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

6(  التأكــد مــن تنفيــذ برامــج تدريبيــة لجميــع اعضــاء المجلــس تتعلــق باالحتياجــات التطويريــة التــي يتــم 
إقرارها والتي تتماشى مع أنشطة العمل.

ــة الســوق  7(  التأكــد عــل اســاس ســنوي مــن اســتقاللية اعضــاء المجلــس ولجانــه وفقــًا لقواعــد هيئ
المالية بالنسبة لألعضاء المستقلين.

٨(  التأكــد علــى اســاس ســنوي مــن اتبــاع اإلجــراءات المفروضــة فــي حالــة وجود تعــارض مصالح بالنســبة 
ألعضاء مجلس إدارة الشركة وشركاتها التابعة.

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

1٠(  تحديــد جوانــب القــوة والضعــف فــي مجلــس اإلدارة واقتــراح الحلــول لمعالجتهــا بمــا يتفــق مــع 
مصلحة الشركة من خالل:

ــه واإلدارة التنفيذيــة ســنويًا مــن خــالل  ــات الزمــة لتقييــم أداء المجلــس وأعضائــه ولجان ــراح آلي أ (  اقت
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 

معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
ب (  مســاعدة المجلــس فــي مســؤولياته فــي اتخــاذ الترتيبــات الالزمــة للحصــول علــى تقييــم جهــة 

خارجية مختصة ألدائه كل ثالث سنوات واإلشراف على عملية التقييم.

11(   تقديــم توصيــات للمجلــس فــي حــال شــغور أحــد مقاعــد عضويــة اي مــن لجــان المجلــس بتعييــن 
أعضاء جدد عند الحاجة.

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

13(  دراســة ومراجعــة خطــط التعاقــب اإلداري أو اإلحــالل الوظيفــي للشــركة بصفــة عامــة وللمجلــس 
والرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين بصفة خاصة.

14(  توفيــر مســتوى مناســب مــن التدريــب والتعريــف لألعضــاء الجــدد فــي المجلــس واللجــان عــن مهــام 
الشركة ومنجزاتها بما يمكنهم من أداء أعمالهم بالكفاءة المطلوبة.

ــر  ــة إلــى المجلــس وتســمية المرشــحين لمهــام الرئيــس التنفيــذي والرئيــس المالــي ومدي 15(  التوصي
عام المراجعة الداخلية ومدير عام المخاطر.

16(  مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي وضــع ومراجعــة الهيــكل التنظيمــي للشــركة والنمــوذج التشــغيلي 
الذي ينظم العالقة بين الشركة األم وشركاتها التابعة.
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تضم اللجنة بتاريخ 31 ديسمبر 2٠19م كاًل من األعضاء التالية أسمائهم :

 عقــدت لجنــة المكافــآت والترشــيحات خــالل عــام 2٠19م عــدد )2( إجتماعــات وقــد شــارك أعضــاء 
اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:  

تــم تشــكيل اللجنــة بقــرار مجلــس اإلدارة بتاريــخ 2٨/ 11 / 2٠19م حيــث ســيتم خــالل عــام 2٠2٠م 
إعــداد الئحــة عمــل اللجنــة والتــي تتضمــن سياســات عملهــا وتفاصيــل مهــام عملهــا إلعتمادهــا 

من قبل مجلس اإلدارة وهم أعضاء اللجنة التالية أسمائهم: 

33-3. أعضاء اللجنة 

33-4. إجتماعات اللجنة

34-1. أعضاء اللجنة 

صفة العضويةاسم العضو

رئيس اللجنةاألستاذ/ خالد بن عبداهلل الدبل - مستقل من المجلس

عضو اللجنةاألستاذ/ سامر سمان - من خارج المجلس

عضو اللجنةاألستاذ/ معاذ العوهلي -  من خارج المجلس

صفة العضويةاسم العضو

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

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

عضو اللجنةاألستاذ/ سامر سمان -من خارج المجلس

عضو اللجنةاألستاذ/ فواز عبد اهلل دانش -  رئيس المجموعة و الرئيس التنفيذي

عضو اللجنةاألستاذ/ محمد رافيش تاتلي -  المدير المالي للمجموعة

اسم العضوم

عدد اإلجتماعات )2( إجتماعات خالل عام 2019م

اإلجمالي األول
2019/٠2/13م

الثاني
2019/12/11م

2√√األستاذ/ خالد بن عبد اهلل الدبل1

   2√√األستاذ/ سامر سمان2

2√√األستاذ/ معاذ العوهلي3

: لجنة اإلستثمار: 
ً
34 - ثالثا
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وتتمثــل مســؤوليات اإلدارة التنفيذيــة للشــركة دون حصــر التأكــد مــن التقيــد بسياســات مجلــس اإلدارة 
ــم المقترحــات الهادفــة إلــى رفــع مســتوى نمــو الشــركة وربحيتهــا  وتطبيقهــا علــى أكمــل وجــه وتقدي

ووضع وتطبيق الخطط التشغيلية والميزانيات التقديرية وتحديد الموظفين المؤهلين واالحتفاظ بهم.

ويــرأس اإلدارة التنفيذيــة للشــركة أ/ فــواز عبــد اهلل دانــش الرئيــس التنفيذي للشــركة وتتكون باقــي أعضائها 
مــن الرئيــس المالــي للمجموعــة والمستشــار القانونــي ومديــر إدارات مبيعات ومشــتريات الســيارات اإلقليمي 
والتســويق اإلقليمــي ومديرالعمليــات اإلقليمــي ومديــر مخاطــر وأعمــال التدقيــق الداخلــي ومديــري 

المناطق اإلقليمية للشركة ) الغربية الوسطى والشرقية (.

وحرصــًا مــن الشــركة دائمــًا علــى مراقبــة األداء والتأكــد مــن االلتــزام بتطبيــق سياســاتها ومعاييــر 
الجــودة تعتمــد الشــركة علــى خطــة اجتماعــات مختلفــة ومتنوعــة زمنيــًا ومكانيــًا لــإلدارة 

التنفيذية. ونوضح في التالي خطة هذه االجتماعات طبقًا لنوعياتها:

35 - اإلدارة التنفيذية للشركة

إجتماعات أسبوعية

إجتماعات ربع سنوية

إجتماعات سنوية

وهــي تتــم فــي المركــز الرئيســي للشــركة وبعضويــة مــدراء المناطــق ومديــري اإلدارات المختلفــة 
ــم  ــل كل إقلي ــه داخ ــذ توصيات ــم تنفي ــبوعيًا ويت ــاع أس ــذا االجتم ــم ه ــأول ويت ــة األداء أواًل ب لمتابع
طبقــًا لتوجهــات وسياســات الشــركة مــع رفــع تقاريــر شــهرية مــن مديــري المناطــق إلــى اإلدارة العليا 

عن نتائج أعمالهم.

وهــذه االجتماعــات تتــم برئاســة رئيــس مجلــس اإلدارة لمتابعــة أداء كافــة المناطــق المختلفــة 
بشــكل عــام وخطــط الشــركة لــكل منطقــة للربــع التالــي وتتــم بالتنــاوب فــي المركــز الرئيســي أو 

اإلقليمي لكل منطقة) جدة _الرياض_ الدمام (

ويتــم هــذا االجتمــاع مــرة واحــدة بنهايــة الســنة الماليــة لمراجعــة النتائــج الســنوية للعــام المنقضــي 
واعتماد خطط الشركة للعام المقبل.
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الدوليــة  المتحــدة  بالشــركة  التنفيذيــة  واإلدارة  ولجانــه  اإلدارة  مجلــس  مكافــآت  سياســة  إعــداد  تــم 
للمواصــالت تطبيقــًا لنــص الفقــرة ) 1 ( مــن المــادة ) 61 ( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة 

السوق المالية بموجب القرار رقم ) ٨- 16 - 2٠17 ( وتاريخ 16 / 5/ 143٨ ه الموافق 13 / 2/ 2٠17 م.

تهــدف هــذه السياســة إلــى اتبــاع معاييــر واضحــة لتحديــد مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان 
ــا  ــة كم ــوق المالي ــة الس ــة هيئ ــركات وأنظم ــام الش ــات نظ ــوء متطلب ــي ض ــركة ف ــن بالش 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

باألداء مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح المساهمين.

ــة  ــص لجن ــة تخت ــا التنفيذي ــة ولوائحهم ــوق المالي ــام الس ــركات ونظ ــام الش ــكام نظ ــالل بأح دون اإلخ
المكافــآت والترشــيحات بالتوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء المجلــس وأعضــاء اللجــان وكبــار 

التنفيذيين بالشركة وفقًا للمعايير التالية:

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

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

باألداء على المدى الطويل.

3. تحــدد المكافــآت بنــاًء علــى مســتوى الوظيفــة والمهــام والمســؤوليات المنوطــة بشــاغلها والمؤهالت 
العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى األداء.

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

5. عنــد وضــع المكافــآت يجــب األخــذ فــي االعتبــار ممارســات الشــركات األخــرى فــي تحديــد المكافــآت مــع 
تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

ــة  ــرار الجمعي ــب ق ــدة بموج ــة والمعتم ــه واإلدارة التنفيذي ــس اإلدارة ولجان ــآت مجل ــة مكاف سياس
العامة لمساهمي الشركة والتي انعقدت بتاريخ 23 / 3/ 1439 ه الموافق 11 / 12 / 2٠17 م

36 - المدفوعات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:

أوال: مقدمة

: الغرض من السياسة
ً
ثانيا

: المعايير العامة للمكافآت
ً
ثالثا
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6. أن تكــون المكافــآت كافيــة بشــكل مناســب الســتقطاب الكفــاءات المهنيــة والمحافظة عليهــا وتحفيزها 
مع عدم المبالغة فيها.

7. يتــم إعــداد المكافــآت للتعيينــات الجديــدة وخاصــة مــن كبــار التنفيذييــن بالشــركة بالتنســيق مــع لجنــة 
المكافآت والترشيحات.

٨. يجــوز أن تتفــاوت مكافــآة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن حيــث المقدار وذلك طبقــًا لمعايير الخبــرة واالختصاص 
والمهــام المنــوط بهــا العضــو تنفيذهــا وعــدد الجلســات التــي يحضرهــا واســتقاللية العضــو وغيرهــا مــن 
االعتبــارات األخــرى التــي تضعهــا لجنــة المكافــآت والترشــيحات كالمراجعــة الســنوية ألداء أعضــاء المجلــس 

واإلدارة التنفيذية وأعضاء اللجان كأحد المعايير الهامة لتحديد المكافآت الخاصة بكل منهم.

ــة  ــر دقيق ــات غي ــى معلوم ــاًء عل ــررت بن ــا تق ــن أنه ــتردادها إذا تبي ــآة أو اس ــرف المكاف ــاف ص ــم إيق 9. يت
ــع اســتغالل  ــك لمن ــس وذل ــة أو عضــو أي مــن لجــان المجل ــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذي قدمهــا عضــو مجل

الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

ــي  ــة أو موظف ــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذي ــاء مجل ــركة ألعض ــي الش ــهم ف ــح أس ــرارا من ــال إق ــي ح 1٠. ف
الشــركة ســواء كانــت إصــدارًا جديــدًا أو أســهم اشــترتها الشــركة يتــم ذلــك طبقــًا إلجــراءات محــددة وتحــت 
توصيــة وإشــراف لجنــة المكافــآت والترشــيحات وبمــا يتوافــق مــع النظــام األساســي للشــركة ونظــام 

الشركات ولوائح هيئة السوق المالية.

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

تعديالت تطرأ على هذا الجدول الحقًا ويتم إعتمادها وفقًا لألنظمة.

2.  تتكــون مكافــأة مجلــس اإلدارة مــن مكافــأة ســنوية إضافــة إلــى بــدل حضــور عــن جلســات المجلــس ومــن 
نســبة التزيــد عــن)  1٠ ٪ (مــن صافــي األربــاح المتبقيــة بعــد توزيــع النســب الــواردة بالمــادة 45 مــن النظــام 
األساســي للشــركة و بحــد أقصــى ) 5٠٠,٠٠٠ ( خمســمائة ألــف ريــال لــكل عضــو. علــى أن يكــون اســتحقاق 

هذه المكافآة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

3. يجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة العاديــة علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل 
عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل الســنة الماليــة مــن مكافــآت وبــدل مصروفــات وغيــر ذلــك مــن المزايــا وأن 
ــر  ــن أو مــا قبضــوه نظي ــن أو إداريي ــان مــا قبضــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم عاملي ــك علــى بي يشــتمل كذل
أعمــال فنيــة أو إداريــة أو استشــارات وأن يشــتمل أيضــًا علــى بيــان بعــدد جلســات المجلــس وعــدد الجلســات 

التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

4.  يجــب أن تكــون مكافــآة عضــو مجلــس اإلدارة عادلــة ومتناســبة مــع اختصاصاتــه واألعمــال والمســؤوليات 
ــس  ــل المجل ــى األهــداف المحــددة مــن قب ــس إدارة باإلضافــة إل التــي يقــوم بهــا ويتحملهــا كعضــو مجل

والمراد تحقيقها خالل السنة المالية.

: مكافآت مجلس اإلدارة
ً
رابعا
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: مكافآت أعضاء اللجان:
ً
خامسا

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

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

ــرة مناســبة  ــس ذوي كفــاءة وخب ــة بشــكل معقــول الســتقطاب أعضــاء مجل 7.  أن تكــون المكافــآة كافي
وتحفيزهم واإلبقاء عليهم.

٨. يجوز أن تتفاوت مكافآة أعضاء مجلس اإلدارة طبقًا للمعايير الواردة بهذه السياسة.

9. يجــب أال تكــون مكافــآة أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين نســبة مــن األربــاح التــي تحققهــا الشــركة أو 
أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

1٠. إذا قــررت الجمعيــة العامــة إنهــاء عضويــة مــن تغيــب مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة بســبب عــدم حضــوره 
ثالثــة اجتماعــات متتاليــة للمجلــس دون عــذر مشــروع فــال يســتحق هــذا العضــو أي مكافــآت عــن الفتــرة 

التي تلي آخر اجتماع حضره ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة

11. يجــوز لعضــو مجلــس اإلدارة الحصــول علــى مكافــآة مقابــل عضويتــه فــي لجنــة المراجعــة المشــكلة 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 المكافــآة التــي يمكــن أن يحصــل عليهــا بصفتــه عضــوًا فــي 
مجلــس اإلدارة وفــي اللجــان المشــكلة مــن قبــل مجلــس اإلدارة وفقــًا لنظــام الشــركات والنظــام األساســي 

للشركة ونظم هيئة السوق المالية.

1-  يحــدد ويعتمــد مجلــس اإلدارة مكافــآت أعضــاء اللجــان المنبثقــة منــه وبــدالت الحضــور وغيرهــا مــن 
االستحقاقات األخرى بناًء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.

2-  تكــون مكافــآت أعضــاء اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة مــن مكافــآة ســنوية عبــارة عــن مبلــغ 
مقطــوع باإلضافــة إلــى بــدالت حضــور اإلجتماعــات وغيرهــا مــن االســتحقاقات األخــرى طبقــًا لما هــو موضح 

بالجدول المرفق بهذه السياسة.

ــى  ــاًء عل ــة العامــة للمســاهمين بن ــل الجمعي ــم اعتمادهــا مــن قب ــة المراجعــة يت 3-  مكافــآت أعضــاء لجن
توصية مجلس اإلدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت.

4-  وفــي كل األحــوال ال يجــوز أن تزيــد مكافــآت عضــو -اللجنــة / اللجــان- المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة 
باإلضافــة إلــى مكافآتــه عــن عضويــة مجلــس اإلدارة-إذا كان عضــو بالمجلــس- عــن الحــد األقصــى المســموح 
لمكافــآت أعضــاء المجلــس طبقــًا لنظــام الشــركات وهــو 5٠٠ ألــف ريــال وذلــك باســتثناء عضو لجنــة المراجعة 
فيجــوز أن تزيــد إجمالــي مبالــغ المكافــآت المخصصــة لــه عــن عضويتــه بلجنــة المراجعــة وعضويتــه بمجلــس 

اإلدارة عن هذا الحد.
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: مكافآة اإلدارة التنفيذية:
ً
سادسا

: معايير مكافآة اإلدارة التنفيذية:
ً
سابعا

تقــوم لجنــة المكافــآت والترشــيحات بمراجعــة الرواتــب لجميــع الموظفيــن وكبــار التنفيذيين وخطط 
ــمل  ــة وتش ــة اإلدارة التنفيذي ــل توصي ــاًء ع ــك بن ــا وذل ــتمر واعتماده ــكل مس ــز بش ــج الحواف وبرنام

مكافآت اإلدارة التنفيذية اآلتي:

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

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

2- بــدالت وتشــمل علــى ســبيل المثــال ال الحصــر بــدل الســكن , بــدل المواصــالت , , بــدل الهاتــف , بــدل 
المحروقات,.............إلخ.

3-  مزايا تأمين طبي للموظف ولعائلته.

4-  مكافآة سنوية مرتبطة بمؤشرات األداء وفقًا للتقييم السنوي بهذا الخصوص.

5-  الخطــط التحفيزيــة قصيــرة األجــل المرتبطــة بــاألداء االســتثنائي والخطــط التحفيزيــة طويلــة األجــل مثــل 
برامج األسهم ) إن وجدت (.

6-  مكافآت سنوية ثابتة لطبيعة عمل بعض التخصصات بالشركة.

7-  الحوافز المرتبطة بالمبيعات.

٨- مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال ال الحصر تذاكر سفر سنوية, إجازة سنوية.

1-  يراعــي فــي تحديــد وتعديــل الراتــب األساســي لموظــف الشــركة هــو قدراتــه وكفاءتــه المهنيــة وتاريخه 
المهني بالشركة طوال خدمة عمله.

2- بالنســبة لموظفــي الشــركة الجــدد أو المعينيــن حديثــًا يتــم تحديــد رواتبهــم بقــرار مــن الرئيــس التنفيــذي 
للشركة وفقًا لسياسة الشركة المتبعة في التوظيف.

3-  بالنســبة للمكافــآت الثابتــة ســواء كانــت مبلــغ مقطــوع أو نســبة معينــة مــن المبيعــات فيتــم تحديدهــا 
واعتمادها والتصديق عليها من قبل الرئيس التنفيذي وفقًا للوائح الحوافز الداخلية.

ــا  ــع توصياته ــركة ورف ــي الش ــب موظف ــنوية لروات ــة س ــيحات بمراجع ــآت والترش ــة المكاف ــوم لجن 4-  تق
للرئيس التنفيذي للشركة.

5-  يتــم تحديــد المكافــآت الســنوية المرتبطــة بــاآلداء مــن قبــل لجنــة المكافــآت والترشــيحات وذلــك طبقــًا 
لتوصيات وتقارير الرئيس التنفيذي ومديري اإلدارات.
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: أحكام عامة:
ً
ثامنا

6- بالنســبة لكبــار التنفيذييــن فيجــب أن يتــم اعتمــاد الخطــط والبرامــج التحفيزيــة المحــددة لهــم وكذلــك 
تعديل الرواتب والمزايا اآلخرى من قبل لجنة المكافآت والترشيحات.

7-  يتــم تحديــد بعــض البــدالت كنســبة مــن الراتــب األساســي كبــدل الســكن بنســبة 25٪  مــن الراتب االساســي 
وبدل المواصالت بنسبة ٪1٠

٨-  يتــرك لــإلدارة التنفيذيــة اتخــاذ القــرار فــي طريقــة صــرف البــدالت المقــررة للموظفيــن وذلــك بعــد اعتماد 
الرئيس التنفيذي.

9-  يحصــل بعــض موظفــي الشــركة بنــاًء علــى طبيعــة عملهــم علــى مزايــا عينيــة مثــل توفيــر ســيارة وذلــك 
طبقــًا للشــروط والمعاييــر الموضوعــة مــن قبــل إدارة الشــركة بهــذا الخصــوص ويتــم التصديــق علــى توفيــر 
ســيارة لموظفــي الشــركة مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي. وفــي حالــة حصــول اي مــن موظفــي اإلدارة 

التنفيذية بالشركة على سيارة ال يستحق بدل المواصالت.

1٠- بعــض مــن البــدالت األخــرى كبــدل المحروقــات وبــدل الهاتــف يتــرك للرئيــس التنفيــذي تقديرهــا والغائهــا 
أو إعادة اعتمادها وفقًا لسياسة داخلية واضحة بإدارة الموارد البشرية.

11- بالنســبة لكبــار التنفيذييــن بالشــركة فيتــم عــرض البــدالت المســتحقة لهــم واعتمادهــا مــن قبــل لجنــة 
المكافآت والترشيحات.

12-  بالنســبة لتذاكــر الطيــران فتصــرف لموظفــي الشــركة غيــر الســعوديين وعائلتهــم بحــد أقصى زوجــة وطفلين 
مــرة واحــدة فــي الســنة علــى الدرجــة االقتصاديــة وذلــك للموظفيــن المتعاقديــن مــع الشــركة بامتيــازات عائليــة. 

أما بالنسبة للموظف المتعاقد دون امتيازات عائلية فيستحق تذكرة واحده له هو فقط.

13-  يقــوم الرئيــس التنفيــذي بتنفيــذ سياســة المكافــآت للموظفيــن وكبــار التنفيذييــن فــي ضــوء الخطــط 
والبرامج التي توصي بها لجنة المكافآت والترشيحات

ــة  ــد مكافــآة أعضــاء المجلــس فــي اجتمــاع الجمعي 1-  ال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة التصويــت علــى بن
العامة للمساهمين.

2-  تقــوم الشــركة باإلفصــاح عــن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان وكبــار التنفيذييــن بالتقريــر 
ــة  الســنوي لمجلــس اإلدارة وفقــًا للضوابــط والتوجيهــات الصــادرة بموجــب نظــام الشــركات وأنظمــة هيئ

السوق المالية.

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

4- يتــم إعــداد إجــراءات صــرف المكافــآت الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان مــن قبــل أمين ســر المجلس 
على أن يتم اعتماد أمر صرفها من قبل رئيس مجلس اإلدارة.
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: المكافآت المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان:
ً
تاسعا

حادي عشر: أحكام ختامية ) النشر والنفاذ والتعديل (:

 آخرى:
ً
: مصروفات ومزايا

ً
عاشرا

ــاء علــى  يجــوز مراجعــة المكافــآت الســنوية والبــدالت المقــررة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو أعضــاء اللجــان بن
ــة  ــذ موافق ــم أخ ــن ث ــاألداء وم ــة ب ــرات المتعلق ــوء المتغي ــي ض ــيحات ف ــآت والترش ــة المكاف ــة لجن توصي

الجمعية العامة للمساهمين على ذلك.

يعمــل بمــا جــاء فــي هــذه السياســه ويتــم االلتــزام بهــا مــن قبــل الشــركة بــدًء مــن تاريــخ اعتمادهــا مــن  قبــل 
الجمهــور  لتكميــن  اإللكترونــي  الشــركة  موقــع  علــى  نشــرها  ويتــم  للمســاهمين  العامــة  الجمعيــة 
والمســاهمين وأصحــاب المصالــح مــن اإلطــالع عليهــا. وتعــدل حســب الحاجــة أو بصفــة دوريــة مــن قبــل لجنــة 
المكافــآت والترشــيحات وتعــرض هــذه التعديــالت مــن قبــل اللجنــة علــى مجلــس اإلدارة الــذي يقــوم بدراســة 

هذه التعديالت ويوصي بها للجمعية العامة للمساهمين التخاذ القرار حيالها.

تتحمــل الشــركة تكاليــف التنقــل للســفر واإلقامــة بجــدة ألعضــاء المجلــس وأعضــاء اللجــان المقيميــن 
خارج جدة.

تتحمــل الشــركة كافــة تكاليــف إقامــة وتنقــل أعضــاء المجلــس واللجــان واإلدارة التنفيذيــة فــي حالــة 
عقد االجتماع خارج مدينة جدة.

تاريخ االعتماد: 11 / 12 / 2٠17 م بناء على قرار الجمعية غير العادية الثامنة.
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37 - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: 

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
مكافأة نهاية 
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أواًل: األعضاء المستقلين
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* تــم إدراج كافــة المبالــغ التــي يتقاضاهــا عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ / خالــد عبــد اهلل الدبــل عــن منصبــه نائبــًا لرئيــس مجلــس اإلدارة وقدرهــا 
35٠,٠٠٠ ريال،كمــا تــم إدراج المبالــغ التــي يتقاضهــا بصفتــه رئيــس لجنــة المكافــآت والترشــيحات وقدرهــا 125,٠٠٠ ضمــن جــدول مكافــآت لجنــة 

المكافآت والترشيحات و تم صرفها بما ال يتجاوز الحد النظامي المسموح به.

** يتقاضــى رئيــس مجلــس اإلدارة الدكتــور / باســم عبــد اهلل عالــم مكافــآة عــن منصبــه رئيســًا لمجلــس اإلدارة وقدرهــا 5٠٠,٠٠٠ ريــال فقــط، بمــا 
ال يتجاوز الحد النظامي المسموح به

***عضــو مجلــس اإلدارة األســتاذ / خالــد محمــد زاهــد يشــغل منصــب مديــر عــام شــؤون الشــركة بالتالــي تــم إدراج كافــة المبالــغ التــي يتقاضاهــا 
عــن عملــه بصفتــه أحــد العامليــن بالشــركة بخــالف المبالــغ التــي يتقاضاهــا عــن منصبــه كعضــو مجلــس إدارة. كمــا تــم إدراج المبالــغ التــي 

يتقاضها بصفته مدير شؤون الشركة ضمن المبالغ التي يتقاضاها )5( من كبار التنفيذيين بالشركة.

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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المجموع 
الكلي ) ريال(

بدل 
المصروفات

ين
مع

غ 
مبل

س
جل

لم
ت ا

سا
جل

ر <
ضو

 ح
دل

ب

ان
لج

 ال
ت

سا
جل

ور 
ض

 ح
دل

ع ب
مو

مج

ية
ين

 ع
ايا

مز

ة 
اري

إلد
و ا

ة 
ني

لف
ل ا

ما
ألع

ة ا
فأ

كا
م

ية
شار

ست
اإل

و

و 
ض

لع
و ا

س أ
جل

لم
س ا

رئي
ة 

فأ
كا

م
ضاء

ألع
ن ا

 م
ان

 ك
إن

سر 
 ال

ين
أم

و  
ب أ

تد
من

ال

ع 
مو

مج
ال

اح
ألرب

ن ا
 م

بة
س

ن

ية
ور

ت د
فآ

كا
م

جل
أأل

ة 
صير

 ق
ية

فيز
تح

ط 
ط

خ

جل
األ

ة 
ويل

 ط
ية

فيز
تح

ط 
ط

خ

ة(
يم

لق
ل ا

خا
إد

م 
يت

ة )
وح

من
لم

م ا
سه

األ

وع
جم

لم
ا

--
-

--
-

--
-

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين
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ثالثًا: األعضاء التنفيذيين
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- مكافآت أعضاء لجنة المراجعة للدورة الحالية 2٠٠,٠٠٠ ريال لرئيس اللجنة و 1٨٠,٠٠٠ ريال لكل عضو ولم يتقرر بدل حضور جلسات.

38 - مكافآت ومخصصات ) 5 ( من كبار التنفيذيين بالشركة لعام 2019م

39 - مكافآت أعضاء اللجان

39-1. تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة: 

- بلغــت إجمالــي المبالــغ التــي حصــل عليهــا خمســة مــن كبــار التنفيذييــن مــن ضمنهــم الرئيــس 
التنفيذي والرئيس المالي خالل عام 2٠19 م كأجور وبدالت 

- بلغـــت مخصصـــات مكافـــآة نهايـــة الخدمـــة لخمســـة مـــن كبـــار التنفيذييـــن مـــن ضمنهـــم الرئيـــس 
التنفيـذي والرئيـس المالـي حتى 2٠19/12/31م 

ــة الخدمــة لخمســة مــن  ــدالت ومخصصــات مكافــآة نهاي ــغ الرواتــب والمكافــآت والب ــي مبال -  إجمال
كبار التنفيذيين من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي خالل عام 2٠19 م 

 مبلغ وقدره 5,2٨1,923 ريال

مبلغ وقدره 6,276,395  ريال

مبلغ وقدره  14,57٠,31٨ ريال

البيان
خمسة من كبار التنفيذيين )بما فيهم الرئيس التنفيذي  والمدير المالي ( ) 

ريال سعودي(

4,061,085الرواتب 

1,220,838البدالت

عدد 3 سيارات للتنقل مقابل خصم بدل المواصالتمزايا عينية 

3,012,000مكافآت دورية 

6,276,395مكافآت نهاية الخدمة

14,570,318المجموع الكلي

المجموع ) ريال(المكافآت الثابتة ) ريال(االسم

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

180,000180,000األستاذ/ مفضل بن عباس علي) عضو  اللجنة (

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

560,000560,000المجموع
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39-2. تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة المكافآت و الترشيحات:

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

40-1. بيان بعدد باألسهم أو الحصص المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بالشركات التابعة

- مكافآت أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات للدورة الحالية 125,٠٠٠ ريال لكل عضو ولم يتقرر بدل حضور جلسات.

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

40 - وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة 
وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

40-2. وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين 
وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

االسمم
نهاية العامبداية العام

نسبة التغييرصافي التغيير
أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

1
باسم بن عبد اهلل بن عبد الرحمن 

عالم
% 0صفرال يوجد3,886ال يوجد3,886

 % 63-26,326-ال يوجد15,415ال يوجد41,741خالد بن عبد اهلل بن خالد الدبل2

% 0صفرال يوجد3,886ال يوجد3,886وفاء بن هاشم بن يوسف زواوي3

----ال يوجد0ال يوجد0عالء الدين بن رياض سامي4

 % 32-408,106-ال يوجد850,000ال يوجد1,258,106خالد بن محمد بن عبد اهلل  زاهد5

6
عبد العزيز بن عبد الرحمن 

العوهلي
% 100-3,000-ال يوجد0ال يوجد3,000

 % 20,00038ال يوجد72,169ال يوجد52,169يوسف بن عبد اهلل الراجحي7

----ال يوجد0ال يوجد0خلود بنت عبد الرحمن الدبل٨

االسمم
المسمى 
الموظيفي

نهاية العامبداية العام
صافي 
التغيير

نسبة 
التغيير عدد 

األسهم
أدوات 
الدين

عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

خالد بن محمد بن عبد اهلل  زاهد1
مدير عام شؤون 

الشركة
 % 32-408,106-ال يوجد850,000ال يوجد1,258,106

 % 36-401,050-ال يوجد700,000ال يوجد1,101,050مدير العملياتسلطان بن محمد بن عبد اهلل  زاهد2

ال يوجد أي أسهم أو حصص يمتلكها أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين بالشركة التابعة.
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40-3. بيان باألرباح الموزعة على أعضاء مجلس اإلدارة طبقا لنسب ملكيتهم بتاريخ إقرار توزيع 
األرباح  لعام 2018 م بواقع 1.5 على السهم طبقا لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 18 / 4/ 2019 م

40-5. بيان باألرباح الموزعة عن النصف األول من عام 2019م على أعضاء مجلس اإلدارة طبقا 
 للتفويض الممنوح من 

ً
لنسب ملكيتهم بتاريخ 2019/10/31م بواقع نصف ريال للسهم وفقا

الجمعية العامة العادية بتاريخ 18 / 4/ 2019 م لمجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف 
أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م. 

40-4. بيان باألرباح الموزعة على كبار التنفيذيين طبقا لنسب ملكيتهم بتاريخ قرار توزيع األرباح  
لعام 2018 م  بواقع 1.5 على السهم طبقا لقرار الجمعية العامة العادية بتاريخ 18 / 4/ 2019 م

أعضاء مجلس اإلدارة
عدد األسهم المملوكة بتاريخ 

إقرار توزيع األرباح

إجمالي مبلغ األرباح الموزعة عام 
2018م 

)1,50( ريال عن السهم

3,8865,829.00باسم بن عبد اهلل بن عبد الرحمن عالم

30,00045,000.00خالد بن عبد اهلل بن خالد الدبل

3,8865,829.00وفاء بن هاشم بن يوسف زواوي

1,258,1061,887,159.00خالد بن محمد بن عبد اهلل  زاهد

52,16978,253.50يوسف بن عبد اهلل الراجحي

2,022,070.50اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

أعضاء مجلس اإلدارة
عدد األسهم المملوكة بتاريخ 

إقرار توزيع األرباح

إجمالي مبلغ األرباح الموزعة عن 
النصف األول من عام 2019م 

) 0.5 ريال عن السهم (

3,8861,943باسم بن عبد اهلل بن عبد الرحمن عالم

15,0007,500خالد بن عبد اهلل بن خالد الدبل

3,8861,943وفاء بن هاشم بن يوسف زواوي

850,000425,000خالد بن محمد بن عبد اهلل  زاهد

21,23010,615يوسف بن عبد اهلل الراجحي

447,001اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

كبار التنفيذيين
عدد األسهم المملوكة بتاريخ 

إقرار توزيع األرباح

إجمالي مبلغ األرباح الموزعة عام 
2018م 

) 1,5 ريال عن السهم (

1,258,1061,887,159.00خالد بن محمد بن عبد اهلل  زاهد

1,100,0001,650,000.00سلطان بن محمد بن عبد اهلل  زاهد

3,537,159.00اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي
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40-6. بيان باألرباح الموزعة عن النصف األول من عام 2019م على كبار التنفيذيين طبقا لنسب 
 للتفويض الممنوح من الجمعية 

ً
ملكيتهم بتاريخ 2019/10/31م بواقع نصف ريال للسهم وفقا

العامة العادية بتاريخ 18 / 4/ 2019 م لمجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع 
سنوي عن العام المالي 2019م. 

41-1. ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وال ينطبق وأسباب ذلك

كبار التنفيذيين
عدد األسهم المملوكة بتاريخ 

إقرار توزيع األرباح

إجمالي مبلغ األرباح الموزعة عن 
النصف األول من عام 2019م 

) 0.5 ريال عن السهم (

850,000425,000خالد بن محمد بن عبد اهلل  زاهد

700,000350,000سلطان بن محمد بن عبد اهلل  زاهد

775,000اإلجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي

رقم المادة/ 
الفقرة

أسباب عدم التطبيقنص المادة/ الفقرة 

20 / ج / 10

عوارض اإلستقالل/ أن يكون قد 
أمضى ما يزيد على تسع 

سنوات متصلة أو منفصلة في 
عضوية مجلس إدارة الشركة.

ال تنطبق حيث أن تطبيق المادة يكون ابتداء من دورات المجلس 
التي ستبدأ بعد تاريخ 2019/1/1م وبالتالي لن يؤثر تطبيق هذه 

المادة على استقاللية األعضاء الحاليين

22 / 1 / أ

الوظائف األساسية لمجلس 
اإلدارة/وضع االستراتيجة 

الشاملة للشركة وخطط العمل 
الرئيسة وسياسات وإجراءات 

إدارة المخاطر ومراجعتها 
وتوجيهها

تطبق هذه الفقرة بشكل جزئي حيث أن المجلس وضع سياسات 
المخاطر ويضع إجراءات لها وكيفية مراجعتها وتوجيهها كما أن 
للمجلس خطط عمل رئيسة وأهداف .ولكن تعكف الشركة حاليا 

على تحديث سياسة تشمل خطط وسياسات واستراتيجيات وأهداف 
الشركة الرئيسة حيث أن هذه النقاط من ضمن مهام المجلس ولكن 

لم يتم دمجها بسياسة واحدة

التدريب39 

مادة إسترشادية حيث أن التدريب تقوم الشركة بحسب طلب من 
مجلس اإلدارة أو أعضاء اإلدارة التنفيذية بتمكينهم من دورات 

وبرامج بشكل سنوي

التقييم41

مادة استرشادية حيث أن التقييم هي إحدى مهام لجنة الترشيحات 
والمكافآت بالشركة والتي تقوم بها بشكل دوري. وسيتم مراجعة 
متطلبات هذه المادة ومناقشتها بالمجلس لبحث مدى الحاجة إلى 

التعاقد مع جهة خارجية لتقوم بأعمال التقييم ألعضاء المجلس 
واإلدارة التنفيذية.

41 - حوكمة الشركة

تطبــق الشــركة جميــع األحــكام الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق 
المالية باستثناء األحكام الواردة أدناه
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رقم المادة/ 
الفقرة

أسباب عدم التطبيقنص المادة/ الفقرة 

3 / 46

ضوابط منافسة الشركة / قيام 
رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ 

الجمعية العامة العادية عند 
إنعقادها باألعمال المنافسة 

التي يزاولها عضو المجلس، 
وذلك بعد تحقق مجلس اإلدارة 

من منافسة عضو المجلس 
ألعمال الشركة أو منافستها 
في أحد فروع النشاط الذي 

تزاول وفق معايير تصدرها 
الجمعية العامة للشركة -بناًء 

على إقتراح مجلس اإلدارة 
-وتنشر في الموقع 

اإللكتروني للشركة، على أن 
يتم التحقق من هذه األعمال 

بشكل سنوي

تنطبق جزئيا حيث أنه هناك ضوابط موضوعة بنظام حوكمة 
الشركة وبسياسة تعارض المصالح خاصة باإلجراءات المتبعة في حال 

مزاولة عضو مجلس اإلدارة ألعمال منافسة وسيتم مستقبال عمل 
هذه الضوابط بشكل مستقل بقرار من مجلس اإلدارة.

5 / 50

يجب حضور رؤساء اللجان أو من 
ينيبونهم من أعضائها 

للجمعيات العامة لإلجابة عن 
أسئلة المساهمين.

تم اعتذار بعض رؤساء اللجان عن الحضور للجمعية وقد تم إبالغ 
رئيس المجلس بذلك.

المواد
70 , 71 , 72

تشكيل واختصاصات واجتماعات 
لجنة المخاطر

مادة استرشادية حيث ال تنطبق . وإنما إدارة داخلية للمخاطر. و من 
الممكن مستقبال أن يقوم المجلس بتشكيل هذه اللجنة

85

تحفيز العاملين من خالل تشكيل 
لجان لالستماع آلرائهم أو برامج 

منح العاملين اسهم أو إنشاء 
مؤسسات اجتماعية

مادة استرشادية حيث ال تنطبق. وإنما تقوم الشركة ببرامج 
تحفيزية أخرى للعاملين ومن خالل آليات مختلفة.

87

المسؤولية اإلجتماعية/ تضع 
الجمعية العامة بناء على 

اقتراح مجلس اإلدارة سياسة 
تكفل إقامة التوازن بين 

أهدافها واألهداف التي يصبو 
المجتمع إلى تحقيقها بغرض 

تطوير األوضاع اإلقتصادية 
واإلجتماعية للمجتمع.

مادة استرشادية حيث ال تنطبق . وإنما للشركة مبادرات اجتماعية 
من خالل آليات أخرى مختلفة.

مبادرات العمل االجتماعي88
مادة استرشادية حيث ال تنطبق  و للشركة مبادرات اجتماعية من 

خالل آليات أخرى مختلفة

93 / ب
يكون اإلفصاح الوارد في هذه 

المادة في تقرير  مجلس اإلدارة 
وفقا للجداول المرفقة.

بالنسبة لمكافآت خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى 
المكافآت من ضمنهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي للشركة 

فقد تم اإلفصاح عنها بشكل إجمالي طبقا لقرار مجلس هيئة 
السوق المالية رقم )-1 35-2018( وتاريخ 2018/3/26م. كما وأنه 

الجدول الخاص باإلفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين المحدد في 
الملحق ) 1 (  من الئحة الحوكمة أصبح استرشاديا بموجب التعميم 

الصادر رقم ص/18/2396/5/7 وتاريخ 2018/3/29م

تشكيل لجنة حوكمة الشركات95
مادة استرشادية حيث ال تنطبق . وإنما يتم متابعة تنفيذ نظام 

الحوكمة من قبل اإلدارة التنفيذية وبمراقبة مجلس اإلدارة ومن 
الممكن مستقبال تشكيل هذه اللجنة من قبل المجلس.
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1.  اإللتــزام بنشــر النتائــج الماليــة الربــع الســنوية مــن عــام 2٠19 خــالل المواعيــد النظاميــة وذلــك 
بموقع تداول.

2.  إعـــداد تقريـــر مجلـــس اإلدارة وفقـــا لقواعـــد الطـــرح واإللتزامـــات المســـتمرة الصـــادرة عـــن هيئـــة 
الســـوق الماليـــة والئحـــة حوكمـــة الشـــركات ونظـــام الشـــركات وتعديالتـــه والضوابـــط واإلجـــراءات 
التنظيميـــة الصـــادرة تنفيـــذا لنظــام الشــركات الخاصــة بالشــركات المســاهمة المدرجــة والصــادرة عــن 

هيئة السوق المالية

ــر المعلومـــات  ــا هيئـــة الســـوق الماليـــة ومواعيـــد نشـ 3.  اإللتــزام بصيغـــة اإلعالنـــات التـــي حددتهـ
الجوهريـة طبقـا لتعليمات الهيئة الخاصة باعالنات الشركات

4.  قــام أعضــاء مجلــس اإلدارة بتعبئــة وتوقيــع التعهــدات واإلقــرارات ونمــاذج اإلفصــاح المطلوبــة 
مــن قبــل هيئة السوق المالية.

5.  اإللتزام بتطبيق التعديالت التي تقرها هيئة السوق المالية على الئحة حوكمة الشركات.

6.  إرســال محضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة للهيئــة وإعــالم الســوق مباشــرة بنتائــج اإلجتمــاع فــور 
انتهائه.

7.  إعـــداد نظـــام حوكمـــة خـــاص بالشـــركة بمـــا يتفـــق وقواعـــد الئحـــة حوكمـــة الشـــركات والنظـــم 
واللوائـح اآلخـرى الصادرة عن الهيئة.

حيــث أن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة تؤكــد علــى ضــرورة اإلفصــاح 
فــي التقريــر الســنوي لمجلــس اإلدارة عــن جميــع البنــود المطلوبــة وفقــًا لنمــوذج التقريــر الســنوي 
المعــد مــن قبــل الهيئــة. وفــي حــال عــدم انطبــاق أي مــن فقراتــه تتــم اإلشــارة إلــى ذلــك فــي هــذا 
التقريــر وأســباب ذلــك مــع التوضيــح فــي نمــوذج اإلفصــاح ) ٨ (عــن اإلفصاحــات التــي تمــت بالتقريــر 

أو التي لم تتم واسباب ذلك .

41-2. وبناء عليه فقد التزمت الشركة بالمتطلبات النظامية ومنها:

41-3. إقرار مجلس اإلدارة حسب متطلبات نظام الحوكمة:
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1. لم يعتمد مجلس اإلدارة علــــى أيــــة وســــائل مــــن جهــة خارجيــة لتقييــم أدائــه وأداء لجانــه وأعضائــه 
وإنما تتم عملية التقييم من قبل لجنة المكافآت الترشيحات.

2. ال يوجد أي تعارض بين توصيات لجنــــة المراجعــــة وبيــــن قــــرارات مجلــــس اإلدارة بشــــأن تعييــــن مراجــع 
الحســــابات بــــل أن هنــــاك اتفــــاق بيــن توصيــات اللجنــة ومجلــس اإلدارة بشــــأن اســتمرار تعييــن المراجــع 

الخارجي للشركة.

3. لــم تصــدر توصيــة مــن لجنــة المراجعــة بشــأن الحاجــة إلــى تعييــن مراجــع داخلــي للشــركة حيــث أنــه 
يوجد بالشركة إدارة للمراجعة الداخلية.

4. ال يوجـــد أي اختـــالف عـــن معاييـــر المحاســـبة الصـــادرة عـن الهيئـة الســـعودية للمحاســـبين القانونييـن 
بشأن مراجعة وتقييم القوائم المالية للشركة خالل عام 2٠19م

5. ليسـت هنـاك أيـة فروقـات جوهريـة فـي النتائـج التشـغيلية عـن نتائـج السـنة السـابقة أو أي توقعات 
معلنــــة مــــن الشــــركة وقــــد تــــم اإلفصــــاح بهــــذا التقريــــر عــــن النتائــــج الماليــــة وأســــباب التغيــــر فــي 

صافــي األرباح.

6. ال يوجــــد أي مصلحــــة فــــي فئــــة األســــهم ذات األحقيــــة فــــي التصويــــت تعــــود ألشــــخاص ) عــــدا 
أعضــــاء مجلــــس اإلدارة وكبــــار التنفيذييــــن واقربائهــــم ( أبلغــــوا الشــــركة بتلــــك الحقــــوق وأي تغييــــر 

فــي تلــك الحقوق خالل عام 2٠19م.

7. ليســــت هنــــاك أدوات ديــــن قابلــــة للتحويــــل وأي أوراق ماليــــة تعاقديــة أو مذكــــرات حــق اكتتــاب أو 
حقوق مشابهه أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام 2٠19م.

٨. ليســــت هنــــاك أي حقــــوق تحويــــل أو اكتتــــاب بموجــــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــــل أو أوراق ماليــة 
تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهه أصدرتها الشركة أو منحتها خالل عام 2٠19م.

9. لــم يتــم اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة ألي أدوات ديــن 
قابلة لالسترداد ولم يتم شراء أية أوراق مالية مدرجة سواء من الشركة أو من شركتها التابعة.

1٠. لـم يتـم عقـد أي اتفـاق تنـازل بموجبـه أحـد أعضـاء مجلـس إدارة الشـركة أو أحـد كبـار التنفيذييـن عن 
أي راتب أو عوض أو في أي من شركاتها التابعة خالل عام 2٠19م. 

11. ال يوجد أي اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح لعام 2٠19م

12. لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أي تحفظات على القوائم المالية.

41-4. بنــاء عليــه فــإن مجلــس إدارة الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت ) بدجــت الســعودية ( 
ــأن المواضيــع التاليــة ال تنطبــق علــى الشــركة ويلتــزم المجلــس باإلفصــاح عنهــا متــى مــا  يقــر ب

قامت الشركة بتطبيقها
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13. لــم يكــن هنــاك أي توصيــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة باســتبدال المحاســب القانونــي للشــركة قبــل 
نهايــة الفتــرة المعيــن مــن أجلهــا. حيــث أنــه تــم التجديــد لمكتــب المراجــع الخارجــي أرنســت ويونــج 

بموجب قرار الجمعية العامة لمراجعة حسابات الشركة وشركتها التابعة خالل عام 2٠19م .

14. لــم يتــم إبــرام عقــود أو اعمــال بيــن الشــركة أو إحــدى شــركاتها التابعــة أو الزميلــة وبيــن الرئيــس 
التنفيذي أو المدير المالي للشركة أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

15. لـم يتـم إبـرام ايـة عقـود بيـن الشـركة أو أعضـاء مجلـس اإلدارة أو كبـار التنفيذييـن أو كبـار المسـاهمين 
فيها وبين شركاتها التابعة أو الزميلة أو ألي شخص ذي عالقة بهم.

16. لــم تقــدم الشــركة اي قــرض ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة ولــم تضمــن أي قــرض يبرمــه أيــا مــن 
األعضاء مع الغير.

17. تـم توضيـح تفاصيـل المعلومـات الخاصـة بالقـروض واإلقـرار بـأن الشـركة التابعـة ) رحال ( لـم تبـرم ايـة 
عقــود للحصــول علــى قــروض خالل عــام 2٠19م .

1٨. ال يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة

19. ال يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة خالل عام 2٠19م.

2٠. ال يوجد أية عقوبات وقعت على الشركة خالل عام 2٠19م

21. لــم تتلقــى الشــركة أي إخطــار مــن أي مــن مســاهميها برغبتهــم بــإدراج موضوعــات معينــة بجــدول 
أعمال الجمعية كما لم تتلقى أي إخطار من مساهمين يملكون على األقل 5 ٪ من أسهم الشركة.

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

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

ت . يقر مجلس اإلدارة أنه ال يوجد أي شك يذكر في  قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

41-5. إقرارات أخرى:
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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 
المتنوعــة. إال أن الشــركة تقــوم بــإدارة هــذه المخاطــر ومراقبتهــا عبــر مجلــس اإلدارة ولجنــة المراجعــة 
وإدارة المخاطــر واإلدارة التنفيذيــة وفريــق العمــل بالشــركة والشــركة التابعــة حيــث أن الشــركة لهــا 
ــر نظــام فعــال إلدارة المخاطــر  ــى تطوي سياســات وخطــط لتواجــه بهــا هــذه المخاطــر وتعمــل دائمــًا عل

بالشركة.

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 
السياســة هــو ضمــان تفهــم كافــة األطــراف ذات الصلــة لتعريــف إدارة المخاطــر وقواعــد تنظيمهــا وأن 
تكــون هــذه األطــراف علــى وعــي بمســؤلياتها فيمــا يتعلــق بــإدارة المخاطــر المصاحبــة لنشــاط الشــركة 
وذلــك فــي إطــار العمــل علــى تقويــم وتحســين فاعليــة الرقابــة والتحكــم الداخلــي واتبــاع ضوابــط 
حوكمــة الشــركة وأعلــى معاييــر الشــفافية بمــا يســمح بتحقيــق معــدالت نمــو مرتفعــة والتركيــز 

األساسي إلدارة المخاطر الجديدة هو التعرف عليها ومعالجتها.

تعتمــد سياســة إدارة المخاطــر بالشــركة علــى الشــفافية أمــام جميــع األطــراف ذات الصلــة وفقــا 
للقواعــد المنظمــة وضوابــط الحوكمــة بحيــث يجــب العمــل علــى توفيــر المعلومــات بخصــوص 
المخاطــر الحاليــة والمســتقبلية وتيســير الوصــول إليهــا بحيــث تســاعد تلــك المعلومــات األفــراد علــى 

اتخاذ القرارات المالئمة في الوقت المالئم.

ــل  ــج للعم ــة والمنه ــدة المعالج ــالل وح ــن خ ــة م ــى الموضوعي ــر عل ــم وإدارة المخاط ــس تقيي ــوم أس تق
علــى دعــم األهــداف والهيــكل التنظيمي للشــركة مع العمــل على أن تكــون اإلدارات واألفــراد المتعاملين 
ــإدارة تلــك المخاطــر فــي إطــار حــدود داخليــة مرســومة مــن خــالل إدارة  مــع المخاطــر هــم المفوضــون ب

متخصصة تعمل بخبراتها في مراجعة المخاطر دوريًا باستخدام األساليب المهنية السليمة.

ترتكن سياسة إدارة المخاطر بالشركة على المبادئ التالية:

42 - المخاطر

42-1. مبادئ سياسة إدارة المخاطر:

١- الشفافية :

2 - الموضوعية :
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تعمــل سياســة إدارة المخاطــر علــى ضمــان اســتقاللية اإلدارة المتخصصــة لتحديــد وتقييــم وإدارة 
المخاطــر باســتخدام أســاليب مهنيــة ســليمة بمــا يضمــن عــدم تدخــل أيــة أطــراف داخليــة أو خارجيــة 

عند تحديد وتقييم المخاطر.

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 

تعارض المصالح بين األطراف ذات الصلة.

ــرض  ــر بغ ــة إلدارة المخاط ــاليب الفعال ــتخدام األس ــى اس ــركة عل ــر بالش ــة إدارة المخاط ــوم سياس تق
تحديــد وتقييــم وإدارة ومراجعــة المخاطــر بمــا يســمح ببنــاء أفضــل الممارســات لحمايــة مصالــح جميع 

األطراف من خالل إتباع تلك اإلجراءات بما يعكس المصداقية في بيانات وإجراءات إدارة المخاطر.

ــة  ــطة المختلف ــال واألنش ــن األعم ــؤولية ع ــدود المس ــان ح ــى بي ــر عل ــة إدارة المخاط ــل سياس : تعم
للشــركة وتوزيعهــا علــى األطــراف ذات الصلــة كل فيمــا يخصــه بمــا يعمــل علــى تحديــد ســلطات كل 

فرد وبيان مهامه.

ــد  ــم وقواع ــى نظ ــة عل ــة الذاتي ــة النوعي ــو الرقاب ــاه نح ــى االتج ــر عل ــة إدارة المخاط ــوم سياس : تق
ــات إدارة المخاطــر  ــات إدارة المخاطــر مــن خــالل وضــع قواعــد للجــودة الكليــة لعملي وإجــراءات عملي
مــن تحديــد وتقييــم وإدارة المخاطــر ومراجعــة تلــك المخاطــر دوريــًا ووضــع برنامــج لذلــك ضمــن دليــل 

إجراءات إدارة المخاطر بما يستهدف ضمان مصالح األطراف ذات الصلة.

3 - االستقاللية :

4 - الثقة :

5 - الفاعلية :

6 - المسؤولية :

7 - الرقابة النوعية الذاتية :
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1( فحص الخطر 
2( تحليل الخطر

3( تعريف الخطر
4( وصف الخطر
5( تقدير الخطر

42-2. الخطوات الرئيسية لتطبيق سياسة المخاطر:

تحديد المخاطر
1234

مراجعة المخاطرإدارة المخاطرتقييم المخاطر

 لإلجراءات التالية: 
ً
وتتم هذه الخطوات طبقا

42-3. وقد تم تحديد المخاطر التي من الممكن أن تواجه الشركة خالل العام 
القادم في العناصر التالية:

6( إعداد تقارير الخطر - التهديدات والفرص
7( القرار

٨( مواجهة الخطر
9(  المتابعة

ــر مباشــر علــى قطــاع  ــر بشــكل غي ــة بانخفــاض اســعار النفــط ممــا قــد يؤث ــات العالمي ــر االقتصادي 1( تأث
النقل بشكل عام داخل المملكة العربية السعودية وقد يؤدي إلى انخفاض في معدالت التشغيل.

2( تأثــر المنطقــة باألحــداث السياســية المحيطــة ممــا قــد يؤثــر مســتقباًل علــى فــرص الجــذب االســتثماري 
ونمو المشاريع.

ــال الســعودي خاصــة بالــدول التــي تعتمــد الشــركة  3( ارتفــاع ســعر بعــض العمــالت األجنبيــة أمــام الري
بنســبة كبيــرة علــى أســطولها مــن الســيارات المصنعــة فيهــا ) كالســيارات اليابانيــة والكوريــة الصنــع ( 

مما قد يؤدي إلى زيادة في التكلفة .

4( ارتفــاع أســعار قطــع غيــار الســيارات وزيــادة تكلفــة أعمــال الصيانــة قــد يؤديــا إلــى زيــادة المصاريــف 
التشغيلية.
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5( مراقبــة امكانيــة انخفــاض أســعار بيــع الســيارات المســتعملة ممــا قــد يخفــض مــن إيــرادات الشــركة 
حيث أن الشركة تعتمد على هذا البند بجانب التأجير قصير وطويل األجل في إيراداتها.

6( عــدم التــزام بعــض مــن مســتأجري الســيارات بســداد القيــم اإليجاريــة ممــا قــد يــؤدي إلــى انخفــاض 
عائــد إيــرادات التأجيــر قصيــر األجــل وكذلــك الطويــل األجــل ويزيــد مــن مســتحقات الشــركة لــدى الغيــر وقــد 
ــج  ــى نتائ ــلبي عل ــر س ــة أث ــم المدين ــن الذم ــرة م ــغ كبي ــل مبال ــن تحصي ــركة م ــن الش ــدم تمك ــون لع يك

عملياتها. 

7( ارتفــاع أســعار إيجــار العقــارات وخاصــة إيجــار المواقــع بالمطــارات بالمملكــة قــد يــؤدي إلــى زيــادة 
في تكلفة اإليرادات نتيجة ارتفاع القيمة اإليجارية لمواقع تأجير السيارات وخاصة بالمطارات.

٨( ارتبــاط نمــو الشــركة بقدرتهــا علــى زيــادة إيرادتهــا مــن أنشــطتها الرئيســة عبــر افتتــاح فــروع ومواقــع 
جديــده لتأجيــر الســيارات ولتحقيــق ذلــك تقــوم الشــركة بالعديــد مــن األنشــطة مثــل التخطيــط وانتقــاء 
ــدة وربطهــا بنظــام الشــركة  ــز المواقــع الجدي ــر المواقــع وتجهي ــن أســعار تأجي ــة بي المواقــع والمفاضل
اآللــي حتــى يتــم ربــط نتائــج الموقــع بالمقــر الرئيســي الــذي يتبــع لــه وبالتالــي فــإن النجــاح فــي تحقيق 

معدالت النمو المستهدفة ترتبط بشكل كبير على القدرة على القيام بكل هذه األنشطة.

9( نشــاط الشــركة يعتمــد ويرتبــط بكفــاءة وقــدرة العنصــر البشــري واأليــدي العاملــة بهــا خاصــة فــي 
ــة الســيارات والتــي تعكــس مــدى جــودة الخدمــة التــي تقدمهــا الشــركة لعمالئهــا ومــن  مجــال صيان
خاللــه تكتســب ثقــة العميــل وبالتالــي تســتطيع تحقيــق أهدافهــا وعليــه فــإن عــدم اســتقطاب 

الكفاءات اإلدارية والمهارات الفنية العالية قد يؤثر حتما على أهداف الشركة ومعدالت نموها.

ــم  ــالد التــي يت ــة قــد تواجهــه بعــض المخاطــر مــن أوضــاع وظــروف الب 1٠( اســتثمارات الشــركة الخارجي
ــات ســعر  ــد محــل االســتثمارات أوحتــى تقلب ــة أو السياســية للبل ــة االقتصادي ــل الحال االســتثمار فيهــا مث

عملة هذا البلد مقارنة بالريال السعودي. 

11( تأثــر إيــرادات الشــركة بتوقيــت المواســم وبالتالــي قــد تتعــرض اإليــرادات للتذبــذب فــي بعــض األوقــات 
من فترة ألخرى خالل السنة الواحدة.

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

مع البنوك والعمل دائمًا على ضمان توافر بند النقد بقوائم التدفقات النقدية بالشركة.

13( إرتفاع تكلفة التأمين على السيارات يؤدي إلى الزيادة المباشرة في تكاليف اإليرادات.

14( ارتفاع تكلفة القروض خالل عام 2٠2٠ م.

15( ارتفــاع المصروفــات نتيجــة القــرارات الخاصــة بزيــادة الرســوم علــى العمالــة الوافــدة مــع الزيــادة فــي 
أسعار الطاقة ومنتجاتها.
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ــادل األراء والمناقشــة المفتوحــة بيــن كل  ــر األجــواء المناســبة لتب - تنظيــم عمــل مجلــس اإلدارة وتوفي
األعضــاء للمواضيــع التــي تــدرج فــي جــدول األعمــال. والتحقــق مــن قيــام مجلــس اإلدارة بمناقشــة جميع 

المسائل األساسية بشكل فعال في الوقت المناسب.

- تزويــد المجلــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة بالمعلومــات الالزمــة فــي الوقــت المناســب وتكــون معلومــات 
كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة لتمكنهم من اتخاذ القرار وأداء مهامهم.

- 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
األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين وإيجاد ثقافة تشجع على النقد البناء.

ــد انعقــاد اجتماعــات المجلــس والدعــوة النعقادهــا وإعــداد جــدول األعمــال ورئاســة  - الترتيــب لمواعي
االجتماعات وتنظيم عملية التصويت على القرارات.

- عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين.

أقــر مجلــس اإلدارة الئحــة عمــل المجلــس كأحــد لوائــح وسياســات نظــام الحوكمــة بالشــركة . 
وتحتــوي هــذه الالئحــة علــى اختصاصــات رئيــس مجلــس اإلدارة دور ومســؤليات رئيس مجلــس اإلدارة 
ــى  ــن عل ــر التنفيذيي ــس وبخاصــة غي ــات إلطــالع أعضــاء المجل ــي يضمــن مــن خاللهــا إيجــاد آلي والت

مالحظات المساهمين -إن وجدت- على أداء الشركة وذلك من طبقا لآلتي:

42-4. االجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه - وبخاصة غير 
التنفيذيين- علما بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

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 إدارت 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 

ويتم إثباتها بمحضر الجمعية.
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43 - أهم قرارات المجلس وخطط الموازنة التقديرية وخطة العام المالي الجديد 
2020م وتوصيات مجلس اإلدارة للجمعية العمومية.

43-1. قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة:

أوصــى مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة بتوزيــع أربــاح عــن النصــف الثانــي مــن العــام المالــي 2٠19م بواقع 
1,5 ريــال للســهم الواحــد. هــذا وباإلضافــة إلــى األربــاح الموزعــة عــن النصــف األول مــن العــام المالــي 2٠19م  
بواقــع ) ٠,5( ريــال للســهم كمــا يعتقــد مجلــس اإلدارة أنــه نظــرًا للظــروف والمتغيــرات 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 العــام 
2٠2٠م لتقــوم باإلشــراف علــى النشــاط االســتثماري للشــركة ووضــع إجــراءات مالئمــة لقيــاس األداء 

االستثماري وتقييمه.

كمــا اعتمــد مجلــس اإلدارة خطــة كاملــة لمواجهــة المخاطــر المحتملــة خــالل عــام 2٠2٠ م ويعتقد مجلس 
اإلدارة أنــه طبقــا للتقديــرات والدراســات الماليــة أن الشــركة ستســتمر فــي النمــو بــإذن اهلل تعالــى خــالل 

عام 2٠2٠م

1( الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2٠19 م.

2( الموافقة على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 / 12 / 2٠19 م وقائمة الدخل عن نفس الفترة.

3( المصادقــة علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح عــن النصــف الثانــي مــن العــام المالــي 2٠19 م بواقــع 1,5 
ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل نسبة 15 ٪ من القيمة االسمية للسهم.

4( المصادقــة علــى قــرار مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح عــن النصــف األول مــن العــام المالــي 2٠19 م بواقــع 5٠,٠ 
ريال للسهم الواحد وهو ما يمثل نسبة 5٪ من القيمة األسمية للسهم.

5(  الموافقــة علــى إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن مســئولية إدارة الشــركة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة 
في 31 / 12 / 2٠19 م.

6(  اختيــار مراجــع الحســابات الخارجــي للشــركة بنــاء علــى توصيــة لجنــة المراجعــة حســابات الشــركة الربــع ســنوية 
والختامية للعام المالي 2٠2٠ م والربع األول من عام 2٠21م

ــا  ــع توقعيه ــود المزم ــتمرارها أو العق ــح باس ــة والتصري ــراف ذوي العالق ــع األط ــة م ــود المبرم ــرض العق 7(  ع
للحصول على موافقة من الجمعية. 

٨( عرض األعمال المنافسة التي يقوم بها أحد أعضاء المجلس للتصريح باستمرارها من عدمه.
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43-2. المسؤولية االجتماعية

43-3. برنامج السعودة وتوطين الوظائف

44 - الخاتمة

واهلل الموفق

تؤمــن شــركة بدجــت الســعودية أن خدمــة المجتمــع الســعودي مــن خــالل برامجهــا فــي مجــال المســؤلية 
االجتماعية هو أحد الثوابت التي قامت عليها منذ التأسيس.

ــى  ــاج إل ــي تحت ــات الت ــاعدة الفئ ــالت لمس ــادرات والحم ــن المب ــد م ــعودية العدي ــت الس ــت بدج ــد أطلق وق
الدعم والمساعدة بالمجتمع السعودي.

طبقــُا لتقييــم المنشــأت بنظــام نطاقــات بالموقــع الرســمي لــوزارة العمــل فــإن الشــركة تــم تقســيمها طبقــًا 
لنظــام نطاقــات و طبقــًا ألنشــطتها المتنوعــة إلــى أربعــة أنشــطة ) تجــارة الجملــة والتجزئــة و ورش ومحــالت 
الصيانــة و النقــل البــري للــركاب داخــل المــدن و النقــل البــري للــركاب خــارج المــدن (  وقــد حققــت الشــركة 

نسب السعودة المطلوبة لكل األنشطة بحيث أنها تقع بالنطاق البالتيني.

ــة  ــر لجميــع مســاهمي الشــركة المتحــدة الدولي يســر مجلــس اإلدارة أن يتقــدم بالشــكر والتقدي
للمواصــالت علــى إســهامهم فــي مواصلــة أعمالهــا ، كمــا يســرها أن تتقــدم بالشــكر أيضــًا إلدارة 
ــت بالنجــاح  ــى بذلوهــا لتشــغيل الشــركة والتــى تكلل ــى جهودهــم الت الشــركة وموظفيهــا عل
ــام يــود مجلــس اإلدارة أن يشــكر جميــع عمــالء الشــركة علــى منحهــم  وهلل الحمــد، وفــي الخت
الثقــة مؤكديــن علــى حــرص الشــركة المتحــدة الدوليــة للمواصــالت علــى تطويــر العالقــة و 
اســتمرارها بتقديــم أفضــل الخدمــات وااللتــزام بجــودة المعاييــر واألداء تجــاه عمالئهــا ، كمــا يؤكد 
المجلــس بأنــه علــى  ثقــة فــي  أن هــذه االنجــازات ســوف تكــون دافعــًا قويــًا  لعــام 2٠2٠م مــن 

أجل تحقيق غايتنا االستراتيجية و إحراز المزيد من النجاحات بإذن اهلل تعالى.
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