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 التقریر السنوي لمجلس إدارة الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة)

 م2014عن عام 
 بسم هللا والصالة والسالم على رسول هللا سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم أجمعین.

 مساھمینا الكرام مساھمي الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة) یشرفني أن أقدم
بین یدیكم تقریر مجلس اإلدارة السنوي عن أعمال الشركة للعام المالي المنتھي في 

  م.31/12/2014
م معدالت النمو التي نطمح لھا دائماً 2014حققت الشركة خالل عام  عز وجلبفضل من هللا فإنھ و

ققت الشركة نعمل على تحقیقھا سنویا بمعدالت ثابتة إن لم تكن تزید عن األعوام السابقة. فقد ح و
م 2013ملیون لایر لعام  150م مقارنة بـ  2014ملیون لایر لعام  171صافي أرباح قدره 
% كما زادت إیرادات الشركة من أنشطتھا الرئیسة في التأجیر بنوعیھ 14بنسبة زیادة قدرھا 

م 2014إجمالي اإلیرادات خالل عام   فبلغتومبیعات السیارات المستعملة  القصیر والطویل األجل 
  %.14م بنسبة زیادة قدرھا  2013ملیون لایر لعام  780ملیون لایر مقارنة بـ  893

 نسبة التغیر م2013 م2014 
إجمالي اإلیرادات وأرباح 
 بیع السیارات المستعملة

 %14 ملیون لایر 780 ملیون لایر 893

 %14 ملیون لایر 150 ملیون لایر 171 صافي األرباح
 %13 سیارة 24,124 سیارة 27,265 أسطول الشركة

  
وھا نحن الیوم نبدأ سویاً جني ثمار أفكارنا وخطط المجلس من خالل النتائج المتمیزة التي حققتھا 

العام صافي  الشركة التابعة شركة الجذور الراسخة للنقلیات المحدودة فقد حققت الشركة خالل ھذا
بنسبة زیادة تقدر بـ  م2013 لعام ملیون لایر7.5ملیون لایر مقارنة بـ  11.2أرباح یقدر بـ  

 34م مقارنة بـ 2014ملیون لایر خالل عام  62وكما حققت الشركة إیرادات  تقدر بـ  %)50(
 التخطیط المتمیز لإلدارة مع %. وھذا نتیجة82م بنسبة زیادة تقدر بـ 2013ملیون لایر لعام 

النقل الثقیل لفترات  شاحنات جیرق نشاط الشركة الرئیسي وھو تأنشاط فریق المبیعات في تسوی
طویلة وهلل الحمد فاستطاعت ھذه الشركة الولیدة أن تلبي احتیاجات السوق وأن تواجھ التحدیات 
وفي خالل ھذه الفترة الوجیزة استطاعت أن توجد لنفسھا المكانة المتمیزة في مجال النقل 

تقدم حلوال متنوعة في مجال  وتفرض نفسھا على السوق السعودي كأحد الشركات المتمیزة التي
  المواصالت والنقل الثقیل.

باإلضافة إلى مشروع الشراكة مع شركة بارلوورلد العالمیة إلنشاء شركة الخدمات اللوجیستیة 
داخل المملكة العربیة السعودیة والذي نأمل بإذن هللا تعالى في أن تبدأ ھذه الشركة نشاطھا قریبا 

وبالتبعیة  الراسخة (رحال) ابي في معدالت نمو شركة الجذورلما لھذا المشروع من اثر إیج
  الشركة األم بدجت السعودیة. 

ضرورة   و (رحال) وإیماناً من مجلس إدارة شركة بدجت السعودیة بأھمیة شركة الجذور الراسخة
العمل على تطویر ھذه الشركة بما یتناسب للتطلعات المستقبلیة لھا فقد وافق المجلس على زیادة 

ملیون وذلك عن طریق ضخ حصة نقدیة  100ملیون لایر إلى  60أسمال شركة الجذور من ر
ملیون لایر من بند النقد المتوفر من األنشطة التشغیلیة كما بقائمة التدفقات النقدیة  40قدرھا 

  م. 2013لشركة بدجت السعودیة لعام 
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جلس اإلدارة االستراتیجیة وجھد وهلل الحمد فھذه النتائج الملموسة ما ھي إال انعكاس لخطط م
اإلدارة التنفیذیة خالل السنوات الماضیة. فنحن دائماً كفریق عمل بدجت السعودیة نواجھ التحدیات 

 ونعمل على تجاوز الصعاب بقدرة وكفاءة. 
واسمحوا لي مساھمینا الكرام أن نتذكر سویاً رسالتي لكم العام الماضي من خالل التقریر الخاص 

  :م من أن تحدیاتنا تتمثل في2013م بنتائج عا
تطویر األداء بما یتناسب و یستوعب حجم االستثمارت الخارجیة أو الداخلیة التي تم تنفیذھا أو  - 1

  تلك المقبلة علیھا الشركة.
ضرورة تجھیز وإعداد الشركة التابعة شركة الجذور الراسخة للنقلیات المحدودة (رحال) بكافة  - 2

طة التي أنشئت من أجلھا وبخاصة النشاط الذي تم إضافتھ وھو إدارة اإلمكانیات لمواكبة األنش
 وتشغیل المستودعات من أجل المساھمة في شركة الخدمات اللوجیستیة.

العمل على مواكبة التغیرات التي تحدث في مجال تأجیر السیارات داخل السوق السعودي من  - 3
وقت آلخر والعمل على تحدیث أسطول خالل مالمستنا وتعایشنا مع رغبة العمالء المتغیرة من 

 الشركة بما یتالئم ویتناسب مع رغبات السوق.
م بتنفیذ الخطط الموضوعھ لمواجھة ھذه التحدیات حیث 2014وهلل الحمد فقد نجحنا خالل عام 

قمنا بتطویر أداء الشركة التابعة لمواجھة تحدیاتھا ومتطلبات السوق (ویتضح ذلك من خالل 
التي تحققت خالل ھذا العام) كما أننا نعمل دائما على تطویر خدماتنا بمجال  نتائجھا المتمیزة

التأجیر سواء القصیر أو الطویل األجل من خالل تلبیة إحتیاجات وتطلعات عمالئنا بالتنوع 
والتحدیث المستمر في أسطول الشركة والمحافظة على جودة المنتج الذي نقدمھ للعمالء تأكیدا 

سبناھا بالسوق السعودي كأكبر شركة تأجیر سیارات بالشرق األوسط وشمال لسمعتنا التي اكت
 إفریقیا.

  ودلیال على ذلك ھو حصولنا على الجوائز التالیة:
   م من یورو موني.2014أفضل إدارة شركة في مجال النقل على مستوى الشرق األوسط جائزة   - 1
م  (الجائزة 2014ل عام أفضل شركة تأجیر سیارات بالشرق األوسط وشمال إفریقیا خال  - 2

وذلك ضمن فعالیات مؤتمر السیاحة العربي ) MENA TRAVEL AWARD-البالتینیة 
  م.2014

م 2014جائزة الشركة الرائدة بمجال تأجیر السیارات داخل المملكة العربیة السعودیة خالل عام   - 3
لمیة السیاحة العاجائزة  تعد) وWORLD TRAVEL AWARDوالتي تم استالمھا من قبل (

لجودة خدماتھا المقدمة  وذلك لشركة التي تحصل علیھاا التي تمیزبمثابة العالمة التجاریة 
 .للعمالء

كما أننا وبفضل هللا وبحمده قد قمنا بافتتاح ورشة الصیانة الجدیدة بجدة خالل ھذا العام بعد  
ضل شكل ممكن تجھیزھا بأحدث المعدات واالمكانیات والتي تساعدنا على تقدیم خدماتنا بأف

نا. وهلل الحمد تعد ھذه الورشة واحدة من أكبر مراكز اتوتساعدنا في المحافظة على جودة منتج
ً وتبلغ طاقتھا االستیعابیة  25500الصیانة بالشرق األوسط فمساحتھا اإلجمالیة تبلغ  متراً مربعا

والمیكانیكا  موقع إصالح إضافة إلى شمولھا جمیع خدمات الصیانة (كالسمكرة والدھان 210
 220سیارة ومواقف خارجیة تستوعب  110كما أن بھا مواقف داخلیة تستوعب  والكھرباء)

كما  سیارة. 100السیارات المستعملة بطاقة استیعابیة تبلغ  وبیع سیارة عالوة على موقع لعرض
  د أن الموقع الخاص بالوشة یسھل من عملیة وصول العمالء لھا فھي قربیة من مطار الملك عب
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وهلل الحمد فقد كان الفتتاح ھذه الورشة عظیم األثر في ارتفاع  العزیز بجدة وعلى طریق الحرمین.
  .معدالت التشغیل وبالتالي زیادة معدالت النمو

وعلیھ فقد قمنا بمواجھة تحدیاتنا خالل ھذا العام وأثبتنا قدرتنا على مواجھة الصعاب وقدرتنا 
غیرات التي تطرأ على مجال النقل بشكل خاص وعلى النقلیات على تطویر الشركة لمواجھة الت

العمل دائماً منذ بدایة نشأة بدجت السعودیة ھوبشكل عام بما ال یخل باستراتیجاتنا التي ننتھجھا 
  على تقدیم أفضل خدمة للعمیل وبجودة عالیة مھما كانت التحدیات والصعوبات.

الشركة حیث أننا على وشك إنھاء ھذه الدورة  ویسعدني أن أتوجھ بالشكر ألعضاء مجلس إدارة
من المجلس والتي أري أنھا خالل الثالث سنوات الماضیة قد تكللت بالنجاح وكان لقرارات 
واقتراحات أعضاء المجلس طوال ھذه الفترة عظیم األثر في تطویر أداء الشركة والعمل على 

  زیادة معدالت النمو. 
دارة التنفیذیة بقیادة الرئیس التنفیذي األستاذ/ فواز عبد هللا كما أتوجھ بالشكر لفریق عمل اإل

  دانش على جھدھم الدؤوب وإخالصھم وتفانیھم في العمل من أجل شركة بدجت السعودیة
وأخیراً اكرر شكري لكم على ثقتكم الغالیة بدعمكم المتواصل لنا وأعدكم بإذن هللا تعالى بأننا لن 

  حقیق النجاح والتطور للشركة.ندخر جھداً في سبیل استمرار ت
  

  وهللا ولي التوفیق
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  عبد اإللھ عبد هللا زاھد
  رئیس مجلس اإلدارة.
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   النشاط الرئیسي للشركة:وصف  - 1

م ومنذ نشأتھا تزاول الشركة نشاط 17/12/1978ھـ الموافق 16/1/1399تأسست الشركة في 
أجیر السیارات بموجب عقد امتیاز من شركة بدجت العالمیة لتأجیر السیارات.وتعتبر الشركة ت

  .المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة) صاحبة أكبر امتیاز لبدجت العالمیة
خدمات مختلف  وباإلضافة إلى نشاط تأجیر السیارات على أساس قصیر األجل تقدم الشركة

ي تأجیر سیارات الركاب والمركبات التجاریة على أساس طویل األجل المواصالت األخرى وھ
وكذلك بیع السیارات المستعملة وھي أنشطة تساھم بصورة كبیرة في نمو حجم أعمال الشركة 

  وإیراداتھا.
الشركة من جودة أسطولھا والمحافظة على مستواه عن طریق سیاسة تشغیل سیارات وتعزز 

إدارة ھا بیع السیارة عادة من خالل دشھراً یتم بع 24_12تراوح ما بین التأجیر قصیر األجل لمدة ت
. وتعمد ا بالمزایدة العلنیة أو من خالل معارض الشركةإم مبیعات السیارات المستعملة في الشركة

وبیع  واألحجامالشركة باستمرار إلى شراء كمیات كبیرة من السیارات الجدیدة من مختلف األنواع 
تعتقد إدارة تعملة بھدف الحفاظ على متوسط عمر األسطول أو خفضھ كلما أمكن والسیارات المس

  أن االحتفاظ بأسطول حدیث بمتوسط عمر قصیر نسبیاً یمنح الشركة میزة تنافسیة ھامة.الشركة 
من خالل وباإلضافة إلى األنشطة أعاله بدأت الشركة في تنفیذ سیاستھا التوسعیة على أرض الواقع 

الشراكة مع شركات أخرى أو تأسیس شركات جدیدة تعمل بمختلف أنشطة النقل فخالل االستثمار ب
في تأسیس شركة الجذور الراسخة للنقلیات المحدودة  %97.9بنسبة  م تم المساھمة2012عام 

نقل البضائع  لىبیع وشراء وتأجیر الحافالت والمقطورات عالوة عوالتي تعمل بمجال (رحال) 
وتم إضافة نشاط إدارة وتشغیل المستودعات  لطرق البریة داخل المملكة.والمھمات بأجر على ا

تمھیدا لتأسیس شركة تعمل بالخدمات اللوجیستیة داخل المملكة العربیة السعودیة باالشتراك مع 
واحدة من أكبر الشركات العالمیة التي تخدم ھذا المجال وھي شركة بارلوورلد لوجیستكس وتم 

ً تنھي شركة بارلوورلد كافة توقیع مذكرة تفاھم فی ما بین الشركتین من أجل ھذا الغرض وحالیا
االجراءات المطلوبة من الجھات المختصة لالستثمار كشریك أجنبي داخل المملكة العربیة 

  السعودیة.
ً خالل عام  % من شركة ترانزلیس 32.75نسبة ب بالمشاركةم 2012كما قامت الشركة أیضا

وھي شركة رائدة بمجال التأجیر طویل األجل بالھند (كشركة زمیلة)  ة الھندیة القابضة المحدود
  وتمت ھذه المشاركة كبدایة أو خطوة لالستثمار خارج المملكة العربیة السعودیة.

  كة من خالل نشاطھا الرئیسي:روفیما یلي بیان بالخدمات التي تقدمھا الشأ - 1
  ي أو أسبوعي أو شھري.تأجیر السیارات على أساس یوم: التأجیر قصیر األجل
  ) شھر.48, 36, 24, 12: تأجیر السیارات لفترة ( التأجیر طویل األجل
  بیع سیارات التأجیر المستعملة.   مبیعات السیارات:

  : تأجیر سیارة مع سائق.سیارة مع سائق
برنامج خاص للعمالء من الشركات یتضمن أسعاراً أفضل وتسھیالت : سعار خاصة للشركاتأ

  .ائتمانیة
: عروض متمیزة للتأجیر طویل األجل لسیارات الركاب عروض خاصة للتأجیر طویل األجل

  والحافالت والمركبات التجاریة والشاحنات والمعدات الثقیلة مع تأمین شامل وصیانة دوریة.
: برنامج انتماء لألعضاء یوفر لھم تسھیل إنھاء إجراءاتھم بسرعة طاقة بدجت السعودیةب

  عار تفضیلیة وأولویة الحجز .والحصول على أس
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خدمة تأجیر السیارات بدون سائق أو نقل نزالء الفندق  رتوفی إدارة المواصالت والنقل في الفنادق:
  .السائقین النقل مع وتوفیر احتیاجاتھم من

  سیارات فاخرة مع السائق. ر: خدمة خاصة تشمل توفیاللیموزین الخاص
ورش الصیانة الشاملة التابعة للشركة وشاحنات الصیانة : خدمة الصیانة في صیانة السیارات

  في عموم المملكة. عمالءالجوالة التي تغطي احتیاجات ال
لعربي الخلیج ا في دولالمملكة  خارج: تنسیق خدمة تأجیر السیارات خارج المملكة التأجیر خدمات

  .إضافة للدول العربیة المجاورة
السیارات المستعملة والتي تم االنتھاء من فترة  من خالل عرضبیع السیارات المستعملة: 

استخدامھا سواء بالتأجیر القصیر األجل أو الطویل األجل ثم عرضھا للبیع من خالل معارض 
الشركة المخصصة لھذا الغرض ( والتي یبلغ عددھا أربعة معارض منتشرة بالمدن الرئیسیة 

  الدمام).-الریاض-جدة–بالمملكة 
التجارة في الشاحنات والحافالت  :الجذور الراسخة للنقلیات المحدودة -1: عةخدمات الشركة التاب

والمقطورات والكرافانات وتأجیرھا وقطع غیارھا واستیرادھا ونقل البضائع على الطرق البریة 
  : نقنیة المعلومات.یوني ترانس إنفوتك - 2المستودعات.  لداخل المملكة بأجر وإدارة وتشغی

 المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة) لغ حجم أسطول الشركةم ب2014دیسمبر 31وفي 
اإلیرادات بالتأجیر قصیر  في تساھمسیارة ) 11,600( منھاسیارة ) 27,265( من السیارات

جر الشركة السیارات .وتؤبالتأجیر طویل األجل في اإلیرادات تساھمسیارة ) 15,665( و األجل
ر في كافة أنحاء المملكة وتغطي المواقع الرئیسیة للشركة المراكز منتشموقع ) 97(عبر لعمالئھا 

ناطق اإلقلیمیة م(وسوف نتحدث تفصیالً عن تأثیر الوالمطارات الدولیة والداخلیة . السكانیة الكبرى
   جمالي إیرادات الشركة). إلللشركة على اإلیرادات العامة عند تناولنا التحلیل الجغرافي 
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   الخدمات التي تقدمھا الشركة من خالل شركتھا التابعةب - ا

  شركة الجذور الراسخة للنقلیات المحدودة:
تأجیر وبیع الشاحنات والحافالت والسیارات المجھزة والمقطورات والكرافانات والمقطورات  - 1

 المجھزة.
 نقل البضائع والمھمات بأجر على الطرق البریة. - 2
 ات اإلصالح والصیانة من خالل الورش المیكانیكیة والكھربائیة لسیارات النقل الثقیل.خدم - 3
 خدمات شحن البضائع وإدارة وتشغیل المستودعات. - 4

  
 شركة یوني ترانس إنفوتك

تنفیذ مشروع تحدیث أحد الشركات التابعة تعمل بمجال تقنیة المعلومات بالھند وأنشئت بغرض  
  نیة والتي تساعدھا في اتمام أعمالھا.برامج الشركة التقوتطویر
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وفیما یلي بیان بالشركات التابعة والزمیلة للشركة داخل المملكة وخارجھا وأنشطتھا الرئیسة  - 2

  وبلد التأسیس:
محل دولة ال  اسم الشركة  م

  التأسیس
المحل الدولة   نوع النشاط الرئیسي

  الرئیس لعملیاتھا
نسبة 

  الملكیة
رأسمال 
  الشركة

  الحظاتم

الجذور الراسخة   - 1
  للنقلیات المحدودة

تأجیر الشاحنات   السعودیة
والحافالت ونقل 
البضائع والمھمات 
بأجر على الطرق 

وإدارة وتشغیل  البریة
  المستودعات

ملیون 100  %98.75  السعودیة
  لایر سعودي

 25تم تأسیس الشركة برأسمال 
ملیون لایر ثم تم زیادتھ بحصة 

شة الصیانة عینیة عبارة عن ور
الرئیسیة المملوكة لشركة بدجت 

ملیون لایر  35والبالغ قیمتھا 
لیصبح رأسمال الشركة بعد الزیادة 

م 2104وخالل عام ملیون لایر. 60
 100تم زیادة رأسمال الشركة إلى 

ملیون لایر سعودي بدخول الشركة 
المتحدة الدولیة للمواصالت بحصة 

ملیون لایر لتصبح  40نقدیة تبلغ 
  %.98.75 تھا بالشركةحص

ترانزلیس القابضة   - 2
  الھندیة المحدودة

 طویل األجل تأجیر  الھند
  للسیارات

ملیون  241   %32.75  الھند
  روبیھ ھندي

شركة زمیلة تعمل بمجال النقل 
  بالھند

یوني ترانس إنفوتك   - 3
  المحدودة

ملیون  1  %65  الھند  تقنیة المعلومات  الھند
  روبیھ ھندي 

بغرض مشروع  تأسیس الشركة
تحدیث برنامج الشركة ولیس 

  ألغراض ربحیة.

  
  
  

ً في ھذا التقریر عند تحلیل النتائج المالیة  ملحوظة : سیتم التطرق للنتائج المالیة لكل شركة الحقا
  م والتحلیل الجغرافي للنتائج المالیة.2014لعام 

  
  أ تفاصیل األسھم والحصص الصادرة للشركات التابعة والزمیلة- 2
  

تابعة/   اسم الشركة  م
  زمیلة

رأسمال 
  الشركة

نسبة 
  الملكة فیھا

  نوع الحصص/ االسھم
  

  قیمة المشاركة أو المساھمة باللایر السعودي

  نقدیة  عینیة
الجذور   1

الراسخة 
للنقلیات 
  المحدودة

ملیون  100  تابعة
  لایر سعودي

  حصة 560,000 98.75%
سیارة  286عبارة عن عدد 

ة و حص 210,000تمثل 
ورشة الصیانة الرئیسیة 

 350,000بجدة تمثل 
  حصة

427,500  
حصة  تم تمویلھا 

 ً   ذاتیا

  لایر سعودي 98,750,000

یوني ترانس   2
إنفو تك 

  المحدودة

ملیون  1  تابعة
  روبیھ ھندي

نقدیة تم تمویلھا   ـــــــــــــــــــــــــــــــ  65%
ً تعادل  ذاتیا

  لایر 54,166

  لایر سعودي 54,166

ترانزلیس   3
القابضة 
الھندیة 

  المحدودة

ملیون  241  زمیلة
  روبیھ ھندي

سھم  7,904,555  ـــــــــــــــــــــــــــــــ 32.75%
  تم تمولیھا ذاتیا

  لایر سعودي 26,686,466
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  : األداء المالي:- 3

  م مقارنة بالعام الماضي4120أوالً: النتائج المالیة المحققة لعام 
ة أرباحاً صافیة م حیث حققت الشرك2014هللا وتوفیقھ نتائج مالیة إیجابیة لعام  حققت الشركة بحمد

ملیون لایر للعام الماضي ) 150( مقارنة بأرباح قدرھاملیون لایر ) 171( لھذا العام بلغت
زیادة إیرادات الشركة من التأجیر بنوعیھ إلى وتعزي ھذه الزیادة  %)14( زیادة قدرھاب م2013

لھذا (رحال) عالوة على نمو إیرادات الشركات التابعة اح من بیع السیارات المستعملة وزیادة األرب
العام مقارنة بالعام الماضي مما كان لھ أثر في صافي أرباح الشركة لھذا العام. وقد استطاعت إدارة 
الشركة تحقیق أعظم استفادة من أسطول السیارات بتنشیط مبیعاتھا من التأجیر وبخاصة طویل 

  ألجل .ا
  م بالعام الماضي (بآالف الریاالت)4201مقارنة النتائج المالیة لعام 

  نسبة التغیر %  )-التغیرات +أو(  م2013  م2014  البــــــــند
  %13  88,346  668,756 757,102  مجمل اإلیرادات 
  %15  84,446  )553,673(  )638,119(  تكلفة اإلیرادات
  %3  3,900  115,083  118,983  إجمالي الربح

  %1-  264-  )32,329(  )32,065(  مصروفات عمومیة وإداریة
  %11  3286  )30,956(  )34,242(  مصروفات بیع وتسویق

  %2  878  51,798  52,676  الدخل من العملیات
  %22  24,285  111,682  135,967  أرباح بیع السیارات المستعملة

  %15  25,163  163,480  188,643  الدخل من العملیات المستمر
  %43  3,348  )7,816(  )11,164(  / مصروفات أخرىادات إیر

  %35  1,697  )4,875(  )6,572(  زكاة شرعیة
  %125  726  )582(  144  نصیب حقوق الملكیة غیر المسیطرة

  %14  20,844  150,207  171,051  صافي الدخل
 إختالف أرقام المقارنة بسبب إعادة تبویب بعض البنود للتناسب مع عرض الفترة.

  
  م2014إیرادات الشركة من خالل أنشطتھا لعام تحلیل 

إیرادات أخرىمبیعات السیاراتالتأجیر طویل األجلالتأجیر قصیر األجل

3441487814129532541359671143347908
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ًا: االت) م4201إلى  م2010مقارنة قائمة الدخل لفترة خمس سنوات من  ثان آالف الر )  

ان   م2010  م2011  م2012  م2013  م2014  الب
اآلف)ق   رال سعود  رال سعود  رال سعود  رال سعود  رال سعود  ائمة الدخل (

ارات ع الس   510,543  583,071  694,643  780,438  893,069  إجمالي اإلیرادات +أراح ب
  )370,601(  )419,559(  )488,205(  )553,673(  638,119  مصروفات التشغیل

  139,942  163,512  206,438  226,765  254,950  مجمل الدخل
ة وٕادارة   )29,230(  )45,243(  )40,893(  )32,329(  )32,065(  مصروفات عموم

ع وتسو   )7,064(  )6,903(  )28,727(  )30,956(  )34,242(  مصروفات ب
  103,648  111,366  136,818  163,480  188,643  صافي دخل التشغیل

  )5,852(  )7,671(  )6,372(  )7,816(  )11,164(  إیرادات/ مصروفات أخر 
اة   97,796  103,695  130,446  155,664  177,479  صافي الدخل قبل الز

اة    )2,923(  )2,964(  )4,657(  )4,875(  )6,572(  ز
ة   94,873  100,731  125,789  150,789  170,907  صافي دخل السنة قبل حصة االقل

ة   )69(  )4(  )13(  )582(  144  حصة األقل
  94,804  100,727  125,776  150,207  171,051  صافي دخل السنة

  إختالف أرقام المقارنة بسبب إعادة تبویب بعض البنود للتناسب مع عرض الفترة.
  

  



 11

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  



 12

  
  

  بآالف الریاالت م)4120إلى  2010من (مقارنة قائمة المركز المالي لبدجت لفترة خمس سنوات  ثالثاً:
  م2010  م2011  م2012  م2013  م2014  البیان

  لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي قائمة المركز المالي باآلالف
  128,640  145,992  115,413  160,883  171,991  موجودات متداولة

  705,587  849,854 1,030,300 1,181,310  1,390,991  موجودات ثابتة
  834,227  995,846 1,145,713 1,342,193  1,562,928  إجمالي الموجودات

  266,872  369,420  357,050  423,501  472,800  مطلوبات متداولة
  88,075  89,167  171,884  200,795  271,457  مطلوبات للبنوك
  18,161  19,999  23,234  29,187  31,751  مطلوبات اخرى
  373,108  478,586  552,168  653,483  776,008  باتإجمالي المطلو

  183,000  183,000  244,000  305,000  406,667  رأس المال
  278,017  334,156  349,450  383,150  379,780  االحتیاطات واألرباح المبقاة

  461,017  517,156  593,450  688,150  786,447  إجمالي حقوق المساھمین 
  102  104  95  560  527  حقوق األقلیة

إجمالي المطلوبات وحقوق 
  الشركاء

1,562,9821,342,193 1,145,713 995,846  834,227  
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  الشركات التابعة والزمیلة- 4

    لمحدودة (شركة تابعة)شركة الجذور الراسخة للنقلیات ا          - أ
%  (بعد زیادة حصة شركة بدجت بالدخول بحصة نقدیة بمبلغ 98.75تساھم الشركة فیھا بنسبة و

من بند النقد المتوفر من األنشطة التشغیلیة كما بقائمة التدفقات النقدیة ملیون لایر تم تمویلھا  40
ملیون لایر سعودي بدالً من  100لیصبح رأسمال الشركة  م2013لشركة بدجت السعودیة لعام 

ملیون لایر سعودي وھي شركة سعودیة وتمارس أنشطتھا بالمملكة العربیة السعودیة ومقرھا  60
م أرباحاً صافیة بلغت 2014 قد حققت ھذه الشركة خالل عام تعد شركة تابعة وو الرئیسي بجدة)

م  بنسبة 2013الل عام خ لایر ) 7,468,999( ارباحاً صافیة بلغتلایر مقابل   11,218,527
م مبلغ وقدره 2014أرباح عام وكانت حصة شركة بدجت السعودیة من %) 50زیادة قدرھا ( 

م. ھذه الزیادة 2013لایر خالل عام  7,375,637 مبلغ وقدره ) لایر مقابل11,078,295(
ثقیل النقل ال شاحنات نتیجة نشاط فریق المبیعات في تسویق نشاط الشركة الرئیسي وھو تأجیر

  لفترات طویلة
  

% من شركة 65تساھم الشركة بنسبة  :(شركة تابعة) المحدودة بالھند كنفوتإشركة یوني ترانس  - ب
وھي شركة تعمل بمجال تقنیة المعلومات ومقرھا الرئیسي بالھند  المحدودة یوني ترانس إنفوتك

) لایر 83.334ل ((ملیون روبیھ ھندي) بما یعادویبلغ رأسمال الشركة وتمارس نشاطھا بالھند 
لایر سعودي وبلغت خسائرھا لعام  2,764,156  م2014بلغت إیراداتھا خالل عام  قدو سعودي
لایر  267,903بلغ نصیب شركة بدجت من ھذه الخسائر  لایر سعودي 412,158م  2014
ً م  فقد 2013مقارنة بعام   سعودي لغ ب  سعودي لایر) 1,080,192( مبلغ وقدرهبحققت أرباحا

  .لایر) 702,125( ب الشركة منھانصی
 

 : (شركة زمیلة) شركة ترانزلیس القابضة الھندیة المحدودة       -ج 
ومقرھا بالھند وتعمل بنشاط تأجیر السیارات  % وتعد شركة زمیلة32.75تساھم الشركة بنسبة  

 ھندي)ملیون روبیھ  241ویبلغ رأسمال الشركة ( طویل األجل وتمارس نشاطھا الرئیسي بالھند
ملیون لایر سعودي وبلغت خسائرھا خالل ھذا  25م 2014وبلغت إیرادات الشركة خالل عام 

قد حققت و ألف لایر سعودي 393ملیون لایر بلغ نصیب الشركة من ھذه الخسائر 1.2العام 
لایر كان نصیب الشركة من ھذه األرباح  ملیون )3.5م أرباحاً تقدر بـ (2013 لشركة خالل عاما

  لایر.ملیون ) 1.2ره (قدمبلغ و
بیان بإیرادات الشركات التابعة والزمیلة وحصة الشركة من صافي ربح كل منھا خالل عام 

  م 3201مقارنة بعام  م4201
نسبة   اسم الشركة

  المساھمة
إجمالي اإلیرادات 

  بآالف الریاالت
 / الخسارةصافي الربح

  بآالف الریاالت
حصة الشركة في 

 بآالف / الخسارةاألرباح
  الریاالت

  م2013  م2014  م2013  م2014  م2013  م2014
  7,376   11,078  7,469  11,219  34,106  62,224  %98.75  الجذور الراسخة

  1,153  393-  3,521  1,202-  22,265  25,044  %32.75  ترانزلیس
یوني ترانس 

  إنفوتك
65%  2,764  4,344  -412  1,080  -268  702  
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  ات/ مبیعات الشركة داخل المملكةتحلیل جغرافي إلجمالي إیراد - 5
ً منتشراً في كافة أنحاء المملكة وتغطي المواقع ) 97عبر(تؤجر الشركة السیارات لعمالئھا   موقعا

  الرئیسیة للشركة المراكز السكانیة الكبرى والمطارات الدولیة والداخلیة.
ة إلى عمالئھا في كافة أرجاء المملكة فقد عمدت إلى ولكي تضمن الشركة جودة الخدمات المقدم

تقسیم أنشطتھا جغرافیاً إلى ثالثة مناطق إقلیمیة كبرى داخل المملكة وھي المنطقة الغربیة والمنطقة 
  الوسطى والمنطقة الشرقیة.

ئج ویتولى كل منطقة إدارة تنفیذیة مستقلة تقوم بمباشرة أعمالھا وتقدیم تقاریرھا الدوریة عن نتا
ً لھا  أعمالھا إلى اإلدارة الرئیسیة للشركة والتي تتخذ من مدینة جدة بالمنطقة الغربیة مقراً رئیسیا

  .تتولى من خاللھ إدارة الشركة ككل
  والجدول التالي یوضح تقسیم مواقع تأجیر الشركة بالمناطق الثالث:أ - 5

  عدد المواقع  المدینة  المنطقة
  
  
  

  المنـطقـة الـغربیـة

  24  جدة
  8  مكة المكرمة

  8  المدینة المنورة
  4  الطائف

  5  ینبع
  3  أبھا
  1  رابغ
  2  تبوك

  1  جازان
  2  نجران
  1  الباحھ
  1  عسیر

  موقع بالمنطقة الغربیة 60  اإلجمـــــــــــــــالــــي
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  18  الریاض  المنطقة الوسطى
  2  بریده

  1  الخرج
  موقع بالمنطقة الوسطى 21  ياإلجمــــــــــــــــــــالـــ

  
  8  الدمام  المنطقة الشرقیة

  4  الخبر
  1  االحساء

  3  الجبیل
  موقع بالمنطقة الشرقیة 16  اإلجمــــــــــــــــــــالـــي

  
  
  تحلیل إلیرادات المناطق داخل المملكة ب- 5

   غربیةإجمالي إیرادات ومبیعات المنطقة ال
  م2013  م2014  

  186,548,093  207,286,000  ألجلالتأجیر قصیر ا
  108,086,159  154,102,372  التأجیر طویل األجل
  47,228,825  53,893,242  مبیـعات السیـارات

  2,029,422  1,432,829  إیــرادات أخـرى
  343,892,499  416,714,443  اإلجــمـالـــي

  
  إجمالي إیرادات ومبیعات المنطقة الوسطى

  م2013  م2014  
  73,860,765  79,328,358  یر األجلالتأجیر قص

  93,435,905  118,400,065  التأجیر طویل األجل
  26,928,197  33,745,009  مبیـعات السیـارات

  645,071  516,277  إیــرادات أخـرى
  194,869,938  231,989,709  اإلجــمـالـــي

  
  

  إجمالي إیرادات ومبیعات المنطقة الشرقیة
  م2013  م2014  

  58,513,181  57,534,423  ر األجلالتأجیر قصی
  117,835,785  140,450,817  التأجیر طویل األجل
  33,616,811  48,328,863  مبیـعات السیـارات

  1,051,836  1,398,802  إیــرادات أخـرى
  211,017,613  247,712,905  اإلجــمـالـــي
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  ةم طبقاً للتحلیل الجغرافي داخل المملك4201إیرادات الشركة لعام 
  

  
  
  آالف الریاالتب ج التحلیل الجغرافي إلیرادات الشركة التابعة داخل المملكة (الجذور الراسخة)- 5
  

  اإلجمـــــالي  المنطقة الشرقیة  المنطقة الوسطى  المنطقة الغربیة

  م2013  م2014  م2013  م2014  م2013  م2014  م2013  م2014
32,904 21,573 16,139 9,407  13,181 3,126  62,224 34,106  
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  تحلیل جغرافي إلجمالي إیرادات الشركة خارج المملكة- 6

لمملكة باحتساب حصة الشركة والجدول التالي یوضح التحلیل الجغرافي إلیرادات الشركة خارج ا
  لمملكةالمحققة بالشركات الزمیلة أو التابعة خارج ا یراداتفي اإل

نسبة   النشاط  اسم الشركة/ الدولة محل النشاط  م
  المشاركة

اإلیرادات خالل 
 م2014عام 

  باللایر السعودي

حصة الشركة من 
 م2014اإلیرادات 

  باللایر السعودي
  1,796,701  2,764,156  %65  تقنیة المعلومات  یوني ترانس إنفوتك/ الھند  1
  8,201,869  25,043,876  %32.75  یر طویل األجلالتأج  ترانزلیس الھندیة المحدودة/ الھند  2

  

  
  م4201أھم ما تم اتخاذه من قرارات وما تم انجازه من أعمال خالل عام  - 7
  ما تم من انجازه  تاریخ القرار  القرار  م
توصیة مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح عن العام   - 1

  سھملایر  لل 2.25م بواقع 2013المالي 
تم التصدیق على التوصیة بموجب قرار الجمعیة العامة  م19/1/2014

م وتم توزیع األرباح على المساھمین 17/4/2014بتاریخ 
  م13/5/2014بتاریخ 

توصیة مجلس اإلدارة للجمعیة العامة غیر   - 2
 305العادیة بزیادة راسمال الشركة من 

ملیون لایر عن طریق  406ملیون لایر إلى 
  مجانیة منح أسھم

تم التصدیق على التوصیة بموجب قرار الجمعیة العامة  م19/1/2014
بتاریخ م وتم توزیع أسھم المنحة 17/4/2014بتاریخ 

م وتوزیع المبالغ الناتجة عن بیع كسور 20/4/2014
  م.13/5/2014األسھم بتاریخ 

الموافقة على ضمان تمویل إسالمي للشركة   - 3
ملیون  50ة بقیم التابعة الجذور الراسخة

  لایر. 

تم توقیع العقد مع بنك الریاض بصیغة التورق/ المرابحة  م21/4/2014
م وتم تقدیم كفالة تضامنیة من بدجت 21/4/2014بتاریخ 

  م.19/7/2017لھذا التمویل كضامن لھ وینتھي في 
الموافقة على زیادة نسبة المساھمة بالشركة   - 4

 التابعة الجذور الراسخة عن طریق زیادة
 40رأس المال بضخ حصة نقدیة بقیمة 

ملیون لایر یتم تمویلھا من بند النقد المتوفر 
باألنشطة التشغیلیة بقائمة التدفقات النقدیة 

  م2013لشركة بدجت عن عام 

تم زیادة رأسمال شركة الجذور الراسخة (الشركة التابعة)   م3/8/2014
ً لھذا القرار من  لایر  ملیون 100ملیون لایر إلى  60طبقا

% بدالً 98.75وبالتالي زادت حصة بدجت في الشركة إلى 
% . وتم االنتھاء من اإلجراءات بتاریخ 97.9من 

  م 23/10/2014
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  القائمة بنھایة السنة المالیة وموقف سدادھا: عقود المرابحة - 8

 ً ة فیما یتعلق خاص التمویل اإلسالميأحكام  متوافقة معتتم المعامالت المالیة لشركة بدجت دائما
وعقود  اإلسالمیةبسیاسة القروض التي یحرص مجلس اإلدارة دائما أن تكون عن طریق المرابحة 

  .شھر 36إلى  18والتي یتراوح آجالھا من  التورق
  

  باللایر م4201دیسمبر  31كما في والتورق   اإلسالمیةعقود المرابحة أ - 8
قیمة القرض بنھایة   اسم البنك

  م2013عام 
قرض خالل قیمة ال

  م2014عام 
ما تم سداده خالل 

  م 2014عام 
اإلجمالي حتى 

  م31/12/2014
  133,055,555  143,752,446  190,000,000  86,808,001  البنك السعودي الفرنسي

  138,026,636  98,531,986  125,000,000  111,558,622  بنك الریاض
بنك الریاض (الشركة 
التابعة الجذور الراسخة 

  رحال)

0  20,000,000  0  20,000,000  

  6,944,445  16,666,666  0  23,611,111  البنك السعودي الھولندي
  143,341,332  86,881,548  84,999,987  145,222,893  بنك الراجحي

  59,694,443  37,416,666  0  97,111,109  بنك الخلیج الدولي
  32,289,325  16,362,069  0  48,651,394  البنك األھلي التجاري

  5,000,000  5,000,000  10,000,000  0  بنك ساب
  82,416,667  19,583,333  102,000,000  0  بنك سامبا

  35,555,556  4,444,444  40,000,000  0  البنك السعودي لالستثمار
  656,323,959 428,639,158  571,999,987  512,963,130  اإلجمالي
  
  المدة الزمنیة لعقود المرابحة والتورق ب - 8

باللایر  رضقال مبلغ  البنك
   السعودي

المبلغ المقترض 
 م2014خالل عام 

  باللایر السعودي

  مدة التعاقد  نھایة التعاقد  تاریخ العقد

  شھر 36  م2017- 7-16  م2014- 7-16  10,000,000  85,000,000  بنك الراجحي
  شھر 36  م2017- 9- 4  م2014- 9- 4  25,000,000
  شھر 36  م2017- 8-27  م2014- 25-9  30,000,000
  شھر 36  م2017-11-10  م10-11-2014  20,000,000

            
شھر 36  م2017- 2-12  م2014- 2-10  20,000,000  125,000,000  بنك الریاض  

شھر 36  م2017- 3- 6  م2014- 3- 5  20,000,000  
شھر 36  م2017- 3- 9  م2014- 10-3  15,000,000  
شھر 36  م2017- 9- 5  م2014- 9- 3  20,000,000  
شھر 36  م2017- 9-26  م2014- 24-9  30,000,000  
شھر 36  م2017-12-23  م23-12-2014  20,000,000  

            
  شھر 18  م2015- 8-10  م2014- 2-10  10,000,000  10,000,000  بنك ساب

            
شھر 36  م2017- 4-11  م2014- 4-27  15,000,000  102,000,000  بنك سامبا  

شھر 36  م2017- 4-23  م2014- 5- 8  25,000,000  
شھر 36  م2017- 5- 4  م2014- 21-5  50,000,000  

شھر 36  م2017- 6-22  م2014- 7- 9  12,000,000      
  



 20

  
  

مبلغ القرض باللایر   البنك
  السعودي 

المبلغ المقترض 
م 2014خالل عام 

  باللایر السعودي

  مدة التعاقد  نھایة التعاقد  تاریخ العقد

البنك السعودي 
  الفرنسي

شھر 18  م2015- 8-11  م2014- 11-2  20,000,000  190,000,000  
شھر 18  م2015- 9- 9  م2014- 3- 9  30,000,000  
شھر 18  م2015-10-20  م2014- 22-4  15,000,000  
شھر 18  م2015-10-29  م2014- 5- 7  25,000,000  
شھر 18  م2015-11-12  م2014- 21-5  25,000,000  
شھر 18  م2015-12-31  م2014- 7- 9  30,000,000  
شھر 18  م2016- 5- 1  م2014- 11- 6  25,000,000  
شھر 18  م2016- 6-19  م23-12-2014  20,000,000  

           
البنك السعودي 

  لالستثمار
شھر 36  م2017- 8- 6  م2014- 8- 7  40,000,000  40,000,000  

  
  ج المدة الزمنیة لعقود المرابحة والتورق للشركة التابعة الجذور الراسخة للنقلیات (رحال)- 8
  

 مبلغ القرض باللایر  البنك
  السعودي 

المبلغ المقترض 
م 2014خالل عام 

  باللایر السعودي

  مدة التعاقد  نھایة التعاقد  تاریخ العقد

  شھر 36  م2017-12-21  م2014-12-23  20,000,000  20,000,000  بنك الریاض

  
  المدفوعات النظامیة المستحقة: 9

بیة فة بالدولة سواء كانت رقاالجدول أدناه یوضح قیمة المدفوعات النظامیة المستحقة للجھات المختل
  م.2013م مقارنة بعام 2014خالل عام  أو تنظیمیة (بآالف الریاالت)

  م2013  م2014  البیان
  4,387  5,183  الزكاة والضریبة

  2,573  2,874  المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة
  2,807  2,986  تكالیف تأشیرات وتجدید تراخیص

  9,767  11,043  اإلجـمالي
  

  سیاسة توزیع األرباح - 10
للشركة بعد تحولھا إلى شركة  ثامنم ھو العام ال2014دیسمبر  31یعتبر العام المالي المنتھي في 

 تمد مجلس إدارة الشركة في سیاستھمساھمة وقیدھا بالقائمة الرسمیة لھیئة السوق المالیة وقد اع
ً للنظام األساسي بالنظام األساسي  على ما ورد في ذلك الشأن توزیع األرباحب للشركات وطبقا

  للشركة المعتمد من قبل وزارة التجارة والصناعة ونشرة اإلصدار.
  سیاسة المجلس في توزیع األرباح تعتمد على اآلتي:وعلى ذلك فإن 

  % من صافي األرباح  تجنب كاحتیاطي نظامي.10 - 1
 .نظاميالاالحتیاطي % من رأس المال المدفوع یوزع كدفعة أولى على المساھمین بعد تجنیب 5 - 2
%) من الباقي كمكافأة لمجلس اإلدارة بحیث ال تتعدى الحدود 5( بحد أقصى یخصص بعد ما تقدم - 3

القصوى المسموح بھا وفقاً للتعلیمات الصادرة من الجھات الرسمیة.( سنذكر بالتفصیل تباعاً إجمالي 
 م).2014دیسمبر  31 ما یستحقھ أعضاء المجلس من مكافآت خالل العام المالي المنتھي في
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یوزع الباقي بعد ذلك على المساھمین كحصة إضافیة في األرباح كل بنسبة أسھمھ التي یمتلكھا في  - 4
 الشركة.
صرف األرباح بھذه الكیفیة بعد عرضھا على الجمعیة العمومیة في اجتماع الجمعیة اعتماد وسیتم 

  م وعرض تقریر مجلس اإلدارة.2014عام العادیة القادم لمناقشة المیزانیة الختامیة للشركة عن 
 نقدیة سنویة على المساھمین بواقع توزیع أرباح  یقترح مجلس اإلدارة مع ما سبق توضیحھ ماشیاوت

  .% من صافي األرباح40ملیون لایر وبنسبة  69بإجمالي مبلغ  لایر للسھم الواحد 1.7
المستحقة  رباحاألتم توزیع  لثةدیة الثاالعامة غیر العام وبناًء على قرار الجمعیة 2014وخالل عام  - 5

ملیون لایر  68.6لایر سعودي للسھم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره   )2.25( بواقع م2013عن عام 
% 46لایر سعودي للسھم الواحد أي تم توزیع  4.92سعودي بعد أن حققت الشركة ارباحاً وقدرھا 

. وقد تم % من القیمة األسمیة للسھم22.5ل تمث م2013 في عامتقریبا من صافي األرباح المحققة 
 ).ملیون لایر 305( على رأس المال قبل الزیادةالموزعة  رباح احتساب نسبة األ

 
  رأسمال الشركة   - 11

سھم وھي أسھم عادیة متساویة القیمة تبلغ القیمة   40,666,667یتكون رأسمال الشركة من 
بموجب قرار الجمعیة العامة غیر العادیة  م17/4/2014ریاالت  وبتاریخ  10األسمیة لكل منھا 

بناًء على توصیة مجلس ملیون لایر  406ملیون لایر إلى  305تم زیادة رأس المال من  لثةثاال
تمت م 26/1/2014م  وطبقا لموافقة ھیئة السوق المالیة بتاریخ 19/1/2014اإلدارة بتاریخ 

ملیون  101سھم أي بزیادة تبلغ أ ثالثةة لكل طریق منح أسھم مجانیھ بواقع سھم منحعن الزیادة 
وتم توزیعھا على المساھمین المسجلین بنھایة یوم تداول تاریخ انعقاد الجمعیة العامة غیر سھم 

. وتم تمویل ھذه الزیادة من بند األرباح المبقاه كما بقائمة المركز المالي للشركة للعام لثةثاال العادیة
كسور األسھم على المساھمین المستحقین لھا  المبالغ الناتجة عن بیع توزیع وقد تم م.2013المالي 

م وتمت عمیلة البیع بمعرفة 28/4/2014بعد تجمیعھا بمحفظة واحدة وبیعھا بسعر السوق بتاریخ 
 معرفة بنك الریاضب وإیداعھا بحساباتھم تداول وتم تحویل المبالغ الناتجة عن البیع لمستحقیھا

ً لسجالت المساھمین بتاریخ نھایة تداول انعقاد الجمیعة العامة غیر ط م13/5/2014بتاریخ  بقا
  .ثالثةالعادیة ال

  أسھم 3ع سھم لكل قبیان بناتج بیع كسور األسھم الناتجة عن توزیع أسھم المنحة بوا
عدد األسھم 

الناتجة 
تجمیع كسور 

  أسھم المنحة

متوسط   إجمالي المبلغ  تاریخ البیع
  سعر البیع

المسؤل عن   یعتاریخ التوز
تجمیع كسور 
األسھم بمحفظة 

  وبیعھا بالسوق

البنك 
المسؤل 

عن توزیع 
  ناتج البیع

11,496 
  سھم

 889,545.01 م28/4/2014
  لایر

77.37 
  لایر

بنك   تداول  م13/5/2014
  الریاض

  
  معامالت مع أطراف ذات عالقة: - 12
  

أطراف ذات عالقة وتتبع الشركة في تقوم الشركة من خالل أعمالھا وأنشطتھا الرئیسیة بالتعامل مع 
  ھذه المعامالت نفس الشروط واألسس المتبعة مع الغیر.

المساھمین وأعضاء مجلس إدارتھا والمدراء التنفیذیین  كبار وتشمل األطراف ذات العالقة بالشركة
  أو أي من أقاربھم 
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  :يوقد أبرمت الشركة بعض العقود مع األطراف ذات العالقة وبیانھا كالتال
 طبیعة العملیة الطرف ذو العالقة

) عبارة عن وحدة AMCمركز صیانة السیارات (
تجاریة لصیانة وتجارة السیارات مملوكة لألستاذ/ 

عبد اإللھ زاھد رئیس مجلس اإلدارة وأحد مؤسسي 
 %)3.3الشركة (

  وترتبط الشركة مع ھذه المؤسسة باألعمال التالیة:
لایر ) 250,809(كة بھذه المؤسسة بتكلفة إجمالیة تبلغ تم صیانة بعض من سیارات الشر -1

  م.2014خالل عام 
) بشراء عدد من AMCبیع السیارت المستعملة بالمزایدة العلنیة وقد قامت مؤسسة ( -2

  )  لایر31,999,550(  بقیمة  م2014السیارات المستعملة بھذه الطریقة خالل عام 
  .لایر  )32,250,359( م بلغت2014ل عام ) خالAMCإجمالي حجم التعامالت مع مؤسسة (

شركة الزاھد للتراكتورات والمعدات الثقیلة 
المحدودة إحدى شركات مجموعة الزاھد القابضة 

 %)32.3أحد مؤسسي الشركة (

  باألعمال التالیة: ھاوترتبط الشركة مع
ال بقیمة إیجاریة ترتبط الشركة معھا بعقد إیجار موقع لتأجیر السیارات بالمركز العربي لألعم-1

  ) لایر.85.000سنویة تبلغ (
  ) 377,507( قامت الشركة المذكورة بتأجیر سیارات من بدجت بقیمة إجمالیة تبلغ-2

  .م2014خالل عام لایر 
  م2014) لایر خالل عام 569,500بقیمة (  من ھذه الشركةوشاحنات  معداتشراء -3

 .) لایر1,032,007(م 2014اجمالي حجم التعامالت لعام 
أ/ فھد یوسف محمود زاھد أحد أعضاء مجلس 

 إدارة الشركة.
ویؤجر للشركة أحد المواقع المملوكة لھ بموجب عقد إیجار بقیمة إیجاریة سنویة تقدر بـ 

 ) لایر وتستخدمھ الشركة كموقع لتأجیر السیارات بمركز المنتزه بشارع التحلیة.63.193(

 
 2014شركة وایاً من شركاتھا التابعة أو الزمیلة خالل عام یوجد أیة عقود تم إبرامھا بین ال ال. 

  
  شركةالجھاز اإلداري لل - 31

  أ) مجلس اإلدارة:
) أعضاء 7( سبعةمن  )السعودیة (بدجت یتكون مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت

 ً عدد أعضاء المجلس  تم تعدیل م18/4/2012بتاریخ  األولىالعادیة  قرار الجمعیة العامة غیرل طبقا
 . باستحداث عضویة جدیدةاعضاء إلى سبعة  تةمن س

عن الترشیح للعضویة الشاغرة بالمجلس لمن م بموقع تداول 3/2/2013بتاریخ  وقد تم االعالن 
وتم اختیار العضو بموجب قرار الجمعیة العامة غیر العادیة  في الترشح یرغب من المساھمین

ً للعدد المحدد بالنظام م 17/4/2013الثانیة بتاریخ  وبالتالي اكتمل عدد األعضاء بالمجلس طبقا
  م. 20/6/2015لیكتمل عدد أعضاء المجلس بدورتھ الثانیة والتي ستنتھي في األساسي.

وسیتم اإلعالن وقبل موعد الجمعیة العمومیة القادمة للمجلس عن فتح باب الترشیح لعضویة مجلس 
أعضاء مجلس إدارات الشركات المساھمة الواردة بتعمیم وزارة لضوابط ترشیح اإلدارة وذلك طبقا 

ھـ وكذلك تعمیم وزارة التجارة 18/6/1412وتاریخ  222/9362/3245التجارة والصناعة رقم 
ھـ والئحة التسجیل واإلدراج الصادرة 26/12/1420وتاریخ  222/205/3800والصناعة رقم 

الصادرة عن ھیئة السوق المالیة والئحة حوكمة  عن ھیئة السوق المالیة والئحة حوكمة الشركات
الشركة ومعاییر الترشیح لعضویة مجلس اإلدارة والمعدة من قبل لجنة الترشیحات والمكافأت 

 م17/4/2013والمعتمدة بقرار الجمعیة العامة غیر العادیة الثانیة بتاریخ  بالشركة
  على أن یتضمن إخطار الترشیح ما یلي:

 رتھ الذاتیة ومؤھالتھ وخبراتھ في مجال أعمال الشركة.تعریف بالمرشح وسی -1

 بیان بعدد وتاریخ مجالس إدارات الشركات المساھمة التي سبق لھ تولي عضویتھا. -2

 بیان بعدد الشركات المساھمة التي الزال یتولى عضویتھا. -3

 أعمال الشركة.بیان بالشركات أو المؤسسات التي یشترك في إدارتھا أو ملكیتھا وتمارس أعمال شبیھھ ب -4
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إذا كان المرشح قد سبق لھ شغل عضویة مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة) فیجب  -5
علیھ أن یرفق بإخطار الترشیح بیاناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فیھا عضویة المجلس متضمناً المعلومات 

 التالیة:

التي تمت خالل كل سنة من سنوات الدورة وعدد االجتماعات التي حضرھا العضو عدد اجتماعات مجلس اإلدارة  - أ
 أصالة ونسبة حضوره لمجموع االجتماعات.

أسماء اللجان الدائمة التي شارك فیھا العضو وعدد االجتماعات التي عقدتھا كل لجنة من تلك اللجان خالل كل سنة  -  ب
 سبة حضوره إلى مجموع االجتماعات.من سنوات الدورة وعدد االجتماعات التي حضرھا ون

  ملخص النتائج المالیة التي حققتھا الشركة خالل كل سنة من سنوات الدورة.      - ج
) والذي یمكن الحصول علیھ من موقع ھیئة السوق المالیة االلكتروني: 3تعبئة نموذج ھیئة السوق المالیة رقم (    -د

)w.cma.org.saww.(  

 یجب أال یشغل المرشح عضویة مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساھمة في وقت واحد. -6

یجب أن ال یكون للمرشح أي مصلحة أو أن یشترك في أي عمل من شأنھ منافسة الشركة في نشاطھا الرئیسي حسب  -7
 افسة لنشاط الشركة.) من نظام الشركات وأن ال یقوم بأي عمل تنفیذي في شركة من70نص المادة (

یرفق مع طلب الترشیح صورة واضحة من بطاقة األحوال لألفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام  -8
 االتصال الخاصة بالمرشح.

9-   

وفیما یلي سیاسات الترشیح لعضویة مجلس إدارة الشركة والمعدة من قبل لجنة الترشیحات 
  م17/4/2013غیر العادیة الثانیة بتاریخ عامة والمكافآت والمعتمدة بقرار الجمعیة ال

  أوالً اإلجراءات الخاصة بإعالن فتح باب الترشیح بالمجلس:
  خمسة وأربعین یوماً.أن یتم اإلعالن عن فتح باب الترشیح قبل موعد الجمعیة بمدة ال تقل عن 
  یجب أن یتم اإلعالن عن فتح باب الترشیح بموقع تداول أوالً ثم نشره بأحد الجرائد الواسعة االنتشار بالمركز

 الرئیسي للشركة.
  یوم عمل من تاریخ اإلعالن ولن تقبل األوراق المقدمة بعد ذلك التاریخ. 15أن تكون فترة تلقى أوراق المرشحین 
 مقدمة من المرشحین خالل مدة سبعة أیام عمل على األكثر من تاریخ على لجنة الترشیحات دراسة األوراق ال

 ن المقبولین والغیر مقبولین واسباب الرفض.حیاستالمھا أوراق المرشحین وإعداد تقریر شامل عن المرش
   ة نسخة متاحعلى أن تكون ھناك یوم على االقل للوزارة  15تسلم الشركة مستندات الترشیح قبل انعقاد الجمعیة بـ

  . یوم على األقل 15قبل الجمعیة بـ  للمساھمین بالشركة
 ثانیاً: السیاسات الخاصة بمعاییر الترشیح والعضویة بمجلس اإلدارة

  یجب أن یعین بالمجلس عدد كاف من األعضاء ذوي الخبرة بمجال النشاط الرئیسي للشركة عالوة على خبرتھم
 العامة السابقة من واقع سیرتھم الذاتیة.

 ون المرشح لعضویة المجلس حسن السیر والسمعة.أن یك 
 .أال یقل عدد أعضاء المجلس المستقلین عن عضوین أو ثلث أعضاء المجلس أیھما أكثر 
 .غالبیة األعضاء یجب أن یكونوا غیر تنفیذیین 
  للقواعد أن یكون من مساھمي الشركة ویمتلك على األقل لعدد األسھم المطلوبة كأسھم تأھیل لعضویة المجلس طبقا

 سھم). 1000النظامیة (
 ) شركات.5أال تزید عضویتھ بمجالس إدارات شركات مساھمة سعودیة اخرى عن ( 
 .أال یكون عضواً بمجلس إدارة شركة مساھمة منافسة أو تعمل بنفس مجال الشركة الرئیسي  
  أو األمانة. أال یكون المرشح قد سبق أن صدر ضده  أحكام قضائیة في إحدى الجرائم المخلة بالشرف 
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 .أال یكون المرشح قد سبق الحكم علیھ باالفالس 
  أال یكون عضواً بمجلس إدارة شركة مساھمة تم وضعھا تحت الحراسة القضائیة أو تمت تصفیتھا القسریة أثناء فترة

 عضویتھ بھا أو شركة تضامن أثناء فترة شراكتھ فیھا.
 كة شغل فیھا منصب عضو مجلس اإلدارة وقت ارتكاب أال یكون قد سبق صدور حكم قضائي ضده أو ضد اي شر

 المخالفة بسبب االحتیال أو الغش أو مخالفة أنظمة الشركات أو غسل األموال.
  اال یكون قد سبق صدور حكم قضائي ضده بالمسؤلیة المدنیة بشأن تأسیس أو إدارة أي شركة أو منشأة غیر مسجلة

 شركة أو تجاه اي من أعضائھا.بسبب غش أو فعل مسئ أو إساءة سلوك تجاه ال
  أال یكون قد سبق الحكم ضده بعدم أھلیتھ لشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة أو التصرف إلدارة أو تسییر إدارة

 أي شركة.
  أال یكون قد سبق رفض قبول أو تجدید عضویتھ في أي ھیئة مھنیة أو مؤسسة أو جمعیة أو سوق مالیة في أي مكان

فرض علیھ قیود وإجراءات تأدیبیة أو سحب عضویتھ من أي ھیئة ینتمي إلیھا أو من سوق أو أال یكون قد سبق 
 مالیة.

إذا كان لھ مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة في أیة عقود مع الشركة أو إحدى شركاتھا التابعة علیھ تقدیم إقرار بھذه 
مرار ھذه العقود باستثناء االعمال التي العقود لعرضھا على الجمعیة وااللتزام سنویاً بالحصول على ترخیص باست

  تتم عن طریق المنافسة العامة إذا كان ھو صاحب أفضل العروض
ً للنظام األساسي للشركة فإن مجلس اإلدارة یقع على عاتقھ رسم استراتیجیات وخطط الشركة المستقبلیة  وطبقا

وتقییم أداء الشركة واإلدارة العلیا وحمایة  الاألعموالسیاسات العامة واألھداف المالیة واعتمادھا ومراقبة إدارة 
بجانب التأكد من التزام الشركة بالقوانین واللوائح وتمثیلھا في عالقتھا مع الغیر والجھات  ورعایة مصالح المساھمین

  الحكومیة والھیئات المختلفة.
- 6- 20بتاریخ  والتي تنتھي بتشكیل أعضاء مجلس اإلدارة بدورتھ الثانیةوفیما یلي بیان  2- أ- 13

  :وتصنیف أعضائھ م2015
  تعریف موجز بالمؤھالت  تصنیف العضویة  اسم العضو  م
رئیس مجلس إلدارة   عبد اإللھ عبد هللا زاھد  1

  (تنفیذي)
جامعة  بكالریوس وماجیستیر تخطیط المدن

عام  – األمریكیة الوالیات المتحدة -كالیفورنیا
م.رئیس لجنة تأجیر السیارات بالغرفة 1976

ً ا عضو لجنة التخطیط  -لتجاریة بجدة سابقا
  األمریكیة سابقاً.

م جامعة 1979بكالریوس إدارة االقتصاد عام   مستقل عبد الرحمن خالد عبد هللا الدبل  2
الوالیات المتحدة  -والیة فیریس میتشجان

إقتصادیات  -ماجیستیر إدارة األعمال األمریكیة.
ترول م جامعة الملك فھد للب1981التمویل عام 

والمعادن بالمملكة العربیة السعودیة.یشغل منصب 
رئیس مجلس إدارة شركة إس جي بي الدبل 

  المحدودة.
بكالریوس علوم تخصص إدارة أعمال جامعة   غیر تنفیذي  فھد یوسف محمود زاھد  3

الوالیات المتحدة األمریكیة  -ویتیر كالیفورنیا
م).یشغل منصب نائب الرئیس التنفیذي 1972(

  عة الزاھد القابضةلمجمو
بكالریوس محاسبة وإدارة أعمال جامعة القاھرة   مستقل  أسامھ سعد محمد الحداد  4

ماجیستیر  -م1983بجمھوریة مصر العربیة عام 
إدارة أعمال جامعة لندن إلدارة األعمال عام 

م المدیر العام بمجموعة شركات ھادیا عبد 2001
  اللطیف جمیل
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  تعریف موجز بالمؤھالت  یةتصنیف العضو  اسم العضو  م
 -الجامعة األمریكیة - بكالریوس علوم سیاسیة  غیر تنفیذي باسم عبد هللا عبد الرحمن عالم  5

الجامعة -م دكتوراه في فقھ القانون1988واشنطن 
م 1992كلیة واشنطن للقانون  -األمریكیة

 - ماجیستیر في القانون كلیة ھارفارد للقانون
مكتب د. باسم عبد  م الشریك التنفیذي في1994

هللا عالم ومشاركوه لالستشارات القانونیة 
  .والمحاماه

بكالریوس علوم تخصص ھندسة كھربائیة   غیر تنفیذي  وفاء ھاشم یوسف زواوي  6
 -الكترونیة جامعة والیة كالیفورنیا (شیكو)

م). مدیر عام 1980الوالیات المتحدة األمریكیة (
  اإلدارة في مجموعة شركات الزاھد.

ماجیستیر  -م)2003بكالریوس ھندسة كیمائیة ( مستقل خالد عبد هللا خالد الدبل  7
  م)2005إدارة أعمال (

 
  .) اجتماعات4عدد ( م2014مجلس اإلدارة خالل العام المالي  وقد عقد

  م2014سجل الحضور ألعضاء مجلس اإلدارة لعام وفیما یلي  3-أ- 13
   م2014رة خالل عام تاریخ اجتماعات مجلس اإلدا  اسم العضو  م

  ) اجتماعات4(
عدد مرات 

  الحضور
   م22/10/2014 م17/7/2014 م17/4/2014 م19/1/2014

عبد اإللھ عبد هللا  1
  زاھد

√  √  √  √  4  

فھد یوسف محمود   2
  زاھد

√  ×  ×  √  2  

عبد الرحمن خالد   3
  الدبل

√  ×  √  √  3  

  2  √  ×  ×  √  أسامھ سعد الحداد  4
  4  √  √  √  √  وفاء ھاشم زواوي  5
  4  √  √  √  √  باسم عبد هللا عالم  6
  4  √  √  √  √  خالد عبد هللا الدبل  7
  

وال یشغل أي من أعضاء مجلس اإلدارة بشركة بدجت السعودیة عضویة مجلس إدارة شركة 
  مساھمة أخرى.

م وتنتھي في 21/6/2012أھم إنجازات مجلس اإلدارة بدورتھ الحالیة (الثانیة) والتي بدأت في 
  .م20/6/2015

 %.19بمتوسط معدالت نمو متزایدة سنویاً  - 1
بخالف منح  الثالث سنوات الماضیة طوال ملیون لایر 165توزیع أرباح على المساھمین بقیمة  - 2

 .ملیون لایر 223المساھمین أسھم منحة قیمتھا األسمیة بلغت 
ریق ملیون لایر خالل ثالث سنوات عن ط 406ملیون لایر إلى  183زیادة رأسمال الشركة من  - 3

 باستخدام بند األرباح المبقاة المحققة خالل تلك السنوات. منح أسھم مجانیة
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داخلیة و تأسیس شركة تابعة  و مارات خارجیةتثتطویر الشركة وزیادة حجم أعمالھا عن طریق اس - 4
 النقل الثقیل. شاحناتتعمل بمجال نقل البضائع وتأجیر 

یة لتأسیس شركة تقدم خدماتھا اللوجیستیة في المملكة التھیئة للشراكة مع شركة بارلوورلد اللوجیست - 5
 العربیة السعودیة.

  
  ب_ لجان مجلس اإلدارة:- 13

  والمكافآت. اتالمراجعة ولجنة الترشیحھما لجنة  فرعیتینلمجلس اإلدارة لجنتین 
  أوال: لجنة المراجعة:

ومن  ة التنفیذیینمن غیر اعضاء مجلس اإلدار) أعضاء جمیعھم 4تتكون لجنة المراجعة من عدد(
) اجتماعات 4م عدد (2014مختص بالشؤن المالیة والمحاسبیة. وقد عقدت اللجنة خالل عام  بینھم

في وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلیة واالشراف على عملیات المراجعة الداخلیة  وذلك للتأكد من فاعلیة
  ارة.الشركة والتحقق من تنفیذ المھام واألعمال التي حددھا مجلس اإلد

 وقامت اللجنة بالمھام التالیة: 
  بشأن توصیات مجلس اإلدارة لتقاریر عنھ  رفعالتأكد من نظام الرقابة الداخلیة بعد دراستھ وتم و

 اللجنة في شأنھ.
  تم دراسة تقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة عن أیة مالحظات وردت

 فیھا.
  لمراجعة حسابات كي بي إم جي الفوزان والسدحان كمراجع خارجي للشركة التوصیة بتعیین مكتب

والتي وافق علیھا مجلس اإلدارة والجمعیة العامة  م2014لعام  الشركة الربع سنویة والختامیة
وتم التأكید من قبل اللجنة على استقاللیة المكتب المذكور وال یوجد ما ینافي للمساھمین باجتماعھا 

ألف لایر  180بمبلغ  وتمت الموافقة علیھا أتعاب المكتببالشركة وتمت التوصیة  استقاللیتھ عن
 ً  .سنویا

 القوائم المالیة الربع السنویة والختامیة باالشتراك معھ متابعة أعمال المراجع الخارجي ومراجعة. 
  م واعتمادھا من 2015تم دراسة خطة المراجعة مع مكتب المراجع الخارجي كي بي إم جي لعام

 .قبل اللجنة
  دراسة القوائم المالیة األولیة والسنویة ومالحظات المحاسب القانوني علیھا إن وجدت.تم 
 .تم دراسة واعتماد السیاسات المحاسبیة المتبعة 
  دراسة خطة المراجعة واعتمادھا بالتنسیق مع إدارة المراجعة الداخلیة وتقریر بالمخاطر المتوقعة

 وعمل حصر بھا.
 لمجلس اإلدارة فضلھا وأكثرھا خبرة بالسوقأتب المراجعة الخارجیة وترشیح عمل حصر بمكا 

وذلك لیتم تعیین أحد ھذه المكاتب من قبل الجمعیة العامة باجتماعھا القادم حیث أن مكتب كي بي إم 
ً لتعمیم وزارة التجارة 14/4/2015جي سیكمل عامھ الخامس مع الشركة في  م وبالتالي وطبقا

/ق 266ھـ والقرار الوزاري رقم 15/10/1429وتاریخ  222/400/9/5805والصناعة رقم 
ھـ القاضي بـضرورة أال تزید مدة المراجعة للشركات المساھمة التي یقوم بھا 8/8/1429وتاریخ 

. وحیث أنھ قد تم تعیین مكتب كي بي إم جي الفوازن مكتب المراجعة عن خمس سنوات متصلة
الجمعیة العامة العادیة الثالثة بتاریخ بموجب قراركمراجع خارجي للشركة  والسدحان

 م فسیتم بإذن هللا تعالى 14/4/2015 يم وحیث أنھ بذلك سیكمل عامھ الخامس ف14/4/2010
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تعیین مكتب مراجعة خارجي جدید للشركة باجتماع الجمعة العامة القادم لمراجعة حسابات الشركة 
قاد الجمعیة العامة التالیة والتي ستنعقد في عام م وحتى تاریخ انع1/4/2015خالل الفترة من 

  م بإذن هللا تعالى.2016
  

االجتماعات خالل عام  وأسماء أعضائھا ورئیسھا وعددوفیما یلي بیان بتشكیل لجنة المراجعة 
  م وملخص ألبرز المھام2014

/عدد مرات الحضور  المنصب  اسم العضو  م
االجتماعات خالل عام 

   )4م (2014

  لمھام اللجنة ألھم ملخص

  أ/ عبد الرحمن خالد الدبل  1
  (عضو مجلس إدارة مستقل)

اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلیة في الشركة من أجل التحقق من   4/4 رئیس اللجنة
مدى فاعلیتھا في تنفیذ األعمال والمھمات التي حددھا لھا مجلس 

 اإلدارة.
عن رأیھا وتوصیاتھا دراسة نظام الرقابة الداخلیة ووضع تقریر مكتوب 

 في شأنھ.
دراسة تقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ االجراءات التصحیحیة 

 للملحوظات الواردة فیھا.
التوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین المحاسبین القانونیین وفصلھم وتحدید 

 أتعابھم ویراعى عند التوصیة بالتعیین التأكد من استقاللیتھم.
حاسبین القانونیین واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال متابعة أعمال الم

 المراجعة التي یكلفون بھا أثناء قیامھم بأعمال المراجعة.
 دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتھا علیھا.

دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالیة ومتابعة ما تم 
 في شأنھا.

المالیة األولیة والسنویة قبل عرضھا على مجلس اإلدارة دراسة القوائم 
 وإبداء الرأي والتوصیة في شأنھا.

دراسة السیاسات المحاسبیة المتبعة وإبداء الرأي والتوصیة لمجلس 
  اإلدارة في شأنھا

  باسم عبد هللا عالم د/  2
  )غیر تنفیذي(عضو مجلس إدارة 

  4/4  عضواً

  أ/ مفضل عباس علي  3
  بمجلس اإلدارة) (لیس عضواً 

  4/4  عضواً

  محمد إلیاس مؤمنأ/   4
  (لیس عضواً بمجلس اإلدارة)

  4/4  عضواً

  
  ) اجتماعات.4م عدد (2014سجل حضور أعضاء لجنة المراجعة الجتماعات عام 

عدد مرات   م2014خالل عام  لجنة المراجعةتاریخ اجتماعات   اسم العضو  م
  رالحضو
  

 م22/10/2014 م17/7/2014  م17/4/2014 م19/1/2014

عبد الرحمن خالد  1
  الدبل

√  √  √  √  4  

  4  √  √  √  √  باسم عبد هللا عالم  2
  4  √  √  √  √  مفضل عباس علي  3
  4  √  √  √  √  محمد إلیاس مؤمن  4

  
  لفاعلیة إجراءات الرقابة الداخلیة للشركة نتائج المراجعة السنویةوفیما یلي أھم 

العمالء الراغبین في والمستندات المطلوب تقدیمھا من  البیاناتل على بالحصوضرورة التزام موظفي المواقع  -1
ً استئجار السیارات لمدة قصیرة األجل نظراً لعدم التزام  السیارة أو  إعادةالعقد كالتأخیر في شروط منھم ب بعضا

 أو سرقتھا في بعض الحاالت.بعض محتویاتھا  إتالف
مستحقة للشركة عن لى العمالء المتأخرین في سداد المتأخرات الالمتابعة من قسم التحصیل بالشركة ع استمرار -2

 .تأجیر السیارات
 .ضرورة ضبط وإحكام عملیة بیع قطع الغیار المستعملة الناتجة عن الصیانة الدوریة للسیارات بورش الصیانة  -3
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 زیادة تكلفة صیانة السیارات نتیجة الزیادة في أسعار قطع الغیار الجدیدة. -4
كید على موظفي المواقع من حفظ عقود العمالء بأماكن آمنھ ومخصصة لذلك لما لھذا اإلجراء من أھمیة ضرورة التأ -5

 كبیرة في حفظ حقوق الشركة لدى الغیر.
ضرورة ضبط وإدارة عملیات صرف قطع الغیار من مستودعات الشركة وذلك لتالفي نسب العجز التي قد تزید عن  -6

 .النسب المسوح بھا والمتعارف علیھا

خل ورش الشركة لتالفي نسب العجز ضرورة إعادة النظر في عملیات صرف الزیوت من الخزانات المعدة لھا دا - 7

 .والتي قد تزید عن النسب المسموح بھا
  تشكیل لجنة المكافآت  والترشیحات:ثانیاً:

  عضواً     أسامھ سعد الحــداد       رئیساً      األستاذ/        باسم عبد هللا عالم   / دكتورال

  عضواً      اذ/ فواز عبد هللا دانش          األست
متابعة لوذلك  م 2014طوال عام  اجتماعین )2(افآت فقد عقدت أما بالنسبة للجنة الترشیحات والمك

  أداء أعضاء مجلس اإلدارة ورفعت توصیاتھا بخصوص المكافآت المستحقة ألعضاء المجلس عن
وقد كانت من أھم أعمال اللجنة خالل  من استقاللیة اعضاء المجلسوالتأكد  م2014العام المالي  

  اآلتي:م 2014عام 
م والتأكد من استقاللیة األعضاء 2014ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام  صفة العضویة مراجعة - 1

 وااللتزام بالحد األدنى المطلوب ألعضاء المجلس المستقلین.المستقلین 
م وأوصت اللجنة بنھایة العام 2014س اإلدارة خالل عام مراجعة األداء الخاص بأعضاء مجل - 2

  م دون أیة تعدیالت.2014حالي لعام باستمرار المجلس بتشكیلھ ال
  م وملخص ألھم مھامھا:2014بیان بتشكیل اللجنة ورئیسھا وعدد اجتماعتھا خالل عام والتالي 

/ مرات الحضور  المنصب  اسم العضو  م
عدد االجتماعات 

خالل عام )2(
   م2014

  ملخص ألھم لمھام اللجنة

 باسم عبد هللا عالم  1
(عضو مجلس إدارة 

  غیر تنفیذي)

رئیس 
  اللجنة

التوصیة لمجلس اإلدارة بالترشیح لعضویة المجلس وفقاً  -1  2/2
 لسیاسات ومعاییر تحددھا اللجنة.

المراجعة السنویة الحتیاجات المجلس من المھارات المناسبة  -2
 ت المطلوبة للعضویة.للعضویة وإعداد وصف للمؤھال

مراجعة ھیكل مجلس اإلدارة ورفع التوصیات في شأن  -3
 التغییرات التي یمكن إجراؤھا.

تحدید جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح معالجتھا  -4
 بما یتفق ومصلحة الشركة.

التأكد بشكل سنوي من استقاللیة األعضاء المستقلین وعدم  -5
 وجود تعارض مصالح.

حة لتعویضات ومكافأت أعضاء مجلس وضع سیاسات واض -6
  اإلدارة وكبار التنفیذیین.

 أسامھ سعد الحداد  2
(عضو مجلس إدارة 

  مستقل)

عضو 
  اللجنة

2/2  

 فواز عبد هللا دانش  3
(لیس عضواً بمجلس 

  اإلدارة)

عضو 
  اللجنة

2/2  
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  اجتماعین فقط.م 2014الجتماعات عام لجنة الترشیحات سجل حضور أعضاء 
 لجنة الترشیحاتتاریخ اجتماعات   سم العضوا  م

  م2014خالل عام 
  عدد مرات الحضور

           م2/12/2014  م2/4/2014
  2  √  √  باسم عبد هللا عالم 1
  2  √  √  أسامھ سعد الحداد  2
  2  √  √ فواز عبد هللا دانش  3
  
  اإلدارة التنفیذیة للشركة: -ج

دون حصر التأكد من التقید بسیاسات مجلس اإلدارة اإلدارة التنفیذیة للشركة  مسؤولیاتوتتمثل 
وضع وتقدیم المقترحات الھادفة إلى رفع مستوى نمو الشركة وربحیتھا ووتطبیقھا على أكمل وجھ 

  تحدید الموظفین المؤھلین واالحتفاظ بھم.ووتطبیق الخطط التشغیلیة والمیزانیات التقدیریة 
شركة وتتكون باقي دانش الرئیس التنفیذي لل عبد هللا ویرأس اإلدارة التنفیذیة للشركة أ/ فواز

المالي للمجموعة والمستشار القانوني ومدیر إدارات مبیعات ومشتریات  أعضائھا من الرئیس
والتسویق اإلقلیمي ومدیرالعملیات اإلقلیمي ومدیر مخاطر وأعمال التدقیق  اإلقلیمي السیارات

  (الغربیة الوسطى والشرقیة). الداخلي ومدیري المناطق اإلقلیمیة للشركة
ً على مراقبة األداء والتأكد من االلتزام بتطبیق سیاساتھا ومعاییر الجودة  وحرصاً من الشركة دائما

  تعتمد الشركة على خطة اجتماعات مختلفة ومتنوعة زمنیاً ومكانیاً لإلدارة التنفیذیة.
  نوعیاتھا:لونوضح في التالي خطة ھذه االجتماعات طبقاً 

 رئیس المجلس أو : وھي تتم داخل كل منطقة إقلیمیة بشكل مستقل برئاسةجتماعات أسبوعیةا- 1
مدیر المنطقة وبعضویة مدیري اإلدارات المختلفة لمتابعة األداء أوالً بأول ویتم  الرئیس التنفیذي أو

كة مع رفع ھذا االجتماع أسبوعیاً ویتم تنفیذ توصیاتھ داخل كل إقلیم طبقاً لتوجھات وسیاسات الشر
  تقاریر شھریة من مدیري المناطق إلى اإلدارة العلیا عن نتائج أعمالھم.

: وھذه االجتماعات تتم برئاسة رئیس مجلس اإلدارة لمتابعة أداء كافة ربع سنویة اجتماعات- 2
المناطق المختلفة بشكل عام وخطط الشركة لكل منطقة للربع التالي وھذه االجتماعات تتم برئاسة 

 _الریاض_المركز الرئیسي لكل منطقة إقلیمیة (جدة جلس اإلدارة وتتم بالتناوب في رئیس م
 الدمام).

: ویتم ھذا االجتماع مرة واحدة بنھایة السنة المالیة لمراجعة النتائج السنویة سنویة اجتماعات_ 3
  خطط الشركة للعام المقبل. واعتمادللعام المنقضي 

  ة وكبار التنفیذیین:المدفوعات ألعضاء مجلس اإلدار - 41
ً للنظام األساسي  ً مع أنظمةلشركة لطبقا وزارة التجارة والصناعة في ھذا الخصوص فقد  وتماشیا

ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في  مكافآتبلغ إجمالي ما تم رصده من 
عضو من غیر  سنویة لكل آةألف لایر كمكاف 100بواقع لایر ) 600,000( مبلغم 31/12/2014

عالوة على بدل حضور عن الجلسة الواحدة لكل عضو بمبلغ  ) أعضاء6( رئیس مجلس اإلدارة
لایر طبقاً لسجل  57,500بإجمالي مبلغ  ) أعضاء7لكل األعضاء بما فیھم الرئیس ( لایر 2500

  .م2014حضور كل عضو الجتماعات المجلس خالل عام 
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  ة:أوالً: مكافأة أعضاء مجلس اإلدار
أعضاء المجلس غیر   أعضاء المجلس التنفیذیین  البیان

  التنفیذیین/المستقلین
  االجمالي

بدالت 
  الحضور

  لایر 57,500  لایر 47,500  لایر10,000

المكافأت 
  السنویة

  لایر 600,000  لایر 600,000  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لایر 657,500  لایر 647,500  لایر 10,000  اإلجمالي
  لایر. 41,500 أعالة مكافأة أمین سر المجلس والتي تبلغ  بالغیضاف إلى الم

  عضاء مجلس اإلدارة (ماعدا رئیس المجلس) أي نوع من التعویضات األخرى أال یتقاضى أیاً من
  مثل الحوافز أو المزایا العینیة.

كافآت عن عضویتھ والجدیر بالذكر أن رئیس مجلس اإلدارة ال یتقاضى أیة مخصصات أو م
والمشار إلیھ بالجدول أعاله  عن االجتماع الوحد لایر 2500بالمجلس سوى بدل الحضور بواقع 

م. وحیث أن رئیس 2014لعام  اجتماعات )4لایر عن حضوره لعدد ( 10,000بإجمالي مبلغ 
ً إلدارة الشركة ویتقاضى مكافأة شھریة وحوافز سنویة عن إدارتھ  مجلس اإلدارة للشركة متفرغا

على الرغم من أنھ ال یشغل أي منصب تنفیذي بالشركة إال أنھ اكتسب صفة العضو التنفیذي 
   .بالمجلس طبقاً لالئحة حوكمة الشركات

والجدول التالي یوضح المكافآت والحوافز الخاصة برئیس المجلس لیس عن أعمالھ بالمجلس وإنما 
  م2014عن أدائة بالشركة طوال عام 

  عضو تنفیذي–جلس اإلدارة رئیس م  البیان
  لایر 1,800,000  م2014إجمالي المكافآت خالل عام 

  لایر 1,776,233  حوافز
  لایر 3,576,233  اإلجــــمالــــي

م بتدعیم صندوق 2014والجدیر بالذكر أن رئیس مجلس اإلدارة قد قام خالل عام : ملحوظة
من مكافأتھ  لایر قام بالتبرع بھا) 335,218( التكافل االجتماعي الخاص بموظفي الشركة بمبلغ

من مكافآتھ الشھریة  م2014ما تقاضاه رئیس المجلس فعلیا خالل عام  لیصبح إجمالي شھریةال
  لایر.) 3,251,015( مبلغ وقدره

ھم رئیس م من مكافآت بما فی2014عضاء مجلس اإلدارة خالل عام أل تم صرفھ لیكون إجمالي ما 
  إجتماعات مجلس اإلدارة.) لایر شاملة بدالت حضور 4,233,733(مجلس اإلدارة مبلغ وقدره 
  م 4201كبار التنفیذیین بالشركة لعام ) من 5(ثانیاً: مكافآت ومخصصات 

لشركة من ضمنھم الرئیس التنفیذي كبار التنفیذیین با لخمسة من بلغت إجمالي المكافآت المخصصة
  لایر بیانھا كاآلتي:) 3,986,196(م مبلغ وقدره 2014خالل عام والرئیس المالي 

تفاصیل كبار التنفیذیین بالشركة وعددھم خمسة بما فیھم   البیان
  الرئیس التنفیذي والرئیس المالي

  لایر 2,274,000  الرواتب
  لایر 592,896  البدالت

  لایر 904,500  المكافأت الدوریة والسنویة
  لایر 214,800  الخطط التحفیزیة
  تأمین سیارة للنقل   نیة أخرىأي تعویضات أو مزایا عی
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ا خالل ھوتغیرأو التي لھم مصلحة فیھا  اإلدارة بیان بعدد األسھم المملوكة ألعضاء مجلس أ- 51

  م3201عام 
  

عدد األسھم   اسم العضو
المملوكة في 
بدایة عام 

  م 2014

عدد األسھم 
المملوكة في 
نھایة عام 

  م 2014

صافي ونسبة 
التغیر في 
عدد األسھم 

وكة الممل
  خالل العام

عدد األسھم 
التي لھ 

مصلحة فیھا 
عام بدایة 

  م2014

عدد األسھم التي لھ 
مصلحة فیھا بنھایة 

  م2014عام 

صافي 
ونسبة تغیر 
األسھم التي 
لھ مصلحة 
خالل عام 

  م2014

إجمالي ما 
یمكلھ وما لھ 
  مصلحھ فیھ
بنھایة عام 

  م2014

  مالحظات

عبد اإللھ عبد هللا 
  محمود زاھد

2,044,645  
  

1,341,762    
702,883   

1.7%  

75,093 
سھم بواقع 

25,000 
سھم للزوجة 

 50,093و 
  ألبنتھ القاصر

سھم باسم  42 
  الزوجة.

وتم انتفاء مصلحتھ 
من أسھم ابنتھ حیث 
انھا لم تعد في حكم 

  القاصر

 
-75051  

0.18%  

1341804  
3.3%  

تم إحتساب األسھم المملوكة 
لھ والتي لھ مصلحھا فیھا 

ة أسھم المنحة بعد إضاف
م بواقع 2014خالل عام 

  سھم لكل ثالثة اسھم.

عبد الرحمن خالد 
  عبد هللا الدبل

202,945  
  

163,532  39,413  
0.09%  

35,832 
  باسم الزوجة

  سھم 47776
  باسم الزوجھ

11944  
0.03%  

2011308  
0.5%  

تم إحتساب األسھم المملوكة 
لھ والتي لھ مصلحھا فیھا 
بعد إضافة أسھم المنحة 

م بواقع 2014الل عام خ
  سھم لكل ثالثة اسھم.

  
فھد یوسف 

  محمود زاھد
1666  

  
2221  555  

0.001%  
0  0  0  2221  

0.005%  
تم إضافة اسھم المنحة بعد 
زیادة رأس المال بواقع 

  ) سھم555(
أسامھ سعد محمد 

  الحداد
1666  2221  555  

0.001%  
192,697 

سھم باسم 
  زوجتھ

سھم باسم  256,928
  زوجتھ

64,231  
0.15%  

259149  
0.63%  

تم إضافة اسھم المنحة بعد 
زیادة رأس المال بواقع  

من األسھم  ) سھم555(
من  64231المملوكة لھ  و 

األسھم التي لھ مصلحة 
  فیھا.

باسم عبد هللا عبد 
  الرحمن عالم

1666  
  

2221  555  
0.001%  

0  0  0  2221  
0.005%  

تم إضافة اسھم المنحة بعد 
زیادة رأس المال بواقع 

  ) سھم.555(
وفاء ھاشم یوسف 

  زواوي
1666  

  
2221  555  

0.001%  
0  0  0  2221  

0.005%  
تم إضافة اسھم المنحة بعد 
زیادة رأس المال بواقع 

  ) سھم555(
خالد عبد هللا خالد 

  الدبل
2000  2,755  755   

0.001%  
سھم باسم  3700  0

  ابنائھ القصر. 
سھم باسم  10305

شركة أكد القابضة 
 التي یشغل رئیس
مجلس إدارتھا أحدى 
مساھمي شركة 

  بدجت
  

14005  
0.34%  

16760  
0.041%  

تم إحتساب األسھم المملوكة 
لھ والتي لھ مصلحھا فیھا 
بعد إضافة أسھم المنحة 

م بواقع 2014خالل عام 
  سھم لكل ثالثة اسھم.

  

  
  
  ب بیان بعدد باألسھم أو الحصص المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة بالشركات التابعة- 51

 یمتلك عضو مجلس اإلدارة د/ باسم عبد هللا عالم حصة نقدیة بشركة الجذور الراسخة للنقلیات
) حصة قیمة الحصة 12,500وعدد الحصص التي یمتلكھا (المحدودة إحدى الشركات التابعة .

  %) من رأسمال الشركة.1.25) لایر تمثل نسبة (1,250,000) لایر بقیمة (100الواحدة (
  .سھم أو حصص بالشركات التابعة مملوكة ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارةوال توجد أي أ
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  ج األسھم أو الحصص الخاصة بكبار التنفیذیین- 51

أسھم بالشركة أو بأي شركة تابعة  أيكبار التنفیذیین بالشركة وزوجاتھم وأوالدھم القصر ال یمتلك 
  .ولیس لھم أي مصلحة أو حقوق خیار واكتتاب تعود لھم

  
د األسھم المملوكة ألشخاص (عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین) أبلغوا الشركة بھا - 51

  ) من قواعد التسجیل واإلدراج45بموجب المادة (
(أ) من المساھم أمین محمد أمین  7نموذج اإلفصاح ب م28/11/2013تم إخطار الشركة بتاریخ 

من قواعد  45% طبقا لنص المادة 6.2سھم بنسبة  1,894,000شاكر تفید بملكیتھ لعدد أسھم یبلغ 
  التسجیل واإلدراج.

ً لنص المادة  ) من قواعد التسجیل واإلدراج فالتالي یوضح بیان باألسھم 10فقرة ( 43وعلیھ طبقا
  م.2014خالل عام شاكر المملوكة للمساھم أمین محمد أمین 

  
اسم 

  المساھم
عدد األسھم 
المملوكة في بدایة 

  م2014عام 

د األسھم عد
التي لھ 

في  مصلحة
بدایة عام 

  م2014

عدد األسھم 
المملوكة لھ 
بنھایة عام 

  م2014

عدد األسھم 
التي لھ 
مصلحة فیھا 
بنھایة عام 

  م2014

إجمالي ونسبة 
عدد األسھم 
بنھایة عام 

  م2014

صافي التغیر 
  ونسبتھ

  مالحظات

أمین 
محمد 
أمین 
  شاكر

2045136 
  سھم

  %6.7بنسبة 

0  0  0  0   -2045136  
 -6.7%  

م احتساب عدد ت
السھم بدایة من 

م بعد 2014عام 
ان تم إخطار 

كة من قبل رالش
المساھم بزیادة 
نسبة أسھمھ عن 

% خالل عام 5
  م2013

  
  م من واقع سجالت المساھمین الواردة من تداول.2014بیان األسھم للمساھم بنھایة عام 

  :حوكمة الشركة – 61
ات الصادرة من ھیئة السوق المالیة للشركات المدرجة التزمت الشركة بالئحة حوكمة الشرك

ً من الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة) ألھمیة الئحة حوكمة الشركات  وإدراكا
وبناًء على التعمیم الصادر من ھیئة السوق المالیة رقم في تعزیز عملیة اإلفصاح والشفافیة 

الفقرة (ج) من المادة العاشرة من الئحة حوكمة  م بإلزامیة31/12/2012وتاریخ  4/6802
الشركات فقد تم إعداد الئحة حوكمة خاصة بالشركة وتم التصدیق علیھا من  قبل مجلس اإلدارة 

قامت الشركة باستیفاء متطلبات الھیئة م. و26/6/2013وتم إرسالھا لھیئة السوق المالیة بتاریخ 
  ووزارة التجارة والصناعة التي تعزز ذلك

  ومن ھذه المتطلبات المستوفاة ما یلي:  
م خالل المواعید النظامیة وذلك بموقع 2014االلتزام بنشر النتائج المالیة الربع السنویة من عام  - 1

  تداول.
إعداد تقریر مجلس اإلدارة وفقاً لقواعد التسجیل واإلدراج الصادرة من ھیئة السوق المالیة والئحة  - 2

 .حوكمة الشركات في ھذا الخصوص
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االلتزام بصیغة اإلعالنات التي حددتھا ھیئة السوق المالیة ومواعید نشر المعلومات الجوھریة طبقاً  - 3
 لتعلیمات الھیئة الخاصة بإعالنات الشركات.

قام أعضاء مجلس اإلدارة بتعبئة وتوقیع التعھدات واإلقرارات ونماذج اإلفصاح المطلوبة من قبل  - 4
 ھیئة السوق المالیة.

فیذ أي عقوبة أو جزاء أو قید احتیاطي على الشركة من الھیئة أو من أي جھة إشرافیة أو لم یتم تن - 5
 نظامیة أو قضائیة.

 االلتزام بتطبیق كافة التعدیالت التي تقرھا ھیئة السوق المالیة على الئحة حوكمة الشركات. - 6
 ماع فور انتھائھ.إرسال محضر اجتماع الجمعیة العامة للھیئة وإعالم السوق مباشرة بتائج االجت - 7
لمجلس بعد اعتماد ھذه الطریقة تصویت التراكمي في اختیار المرشحین لعضویة ااستخدام طریقة ال - 8

 بالجمعیة غیر العادیة األولى الختیار أعضاء مجلس اإلدارة.
إعداد نظام حوكمة خاص بالشركة بما یتفق وقواعد الئحة حوكمة الشركات والنظم واللوائح  - 9

 .عن الھیئةاألخرى الصادرة 
عضویة مجلس اإلدارة والتي سبق وأن تم اعتمادھا وتم ب الخاصةكما تم تعدیل السیاسات والمعاییر  - 10

ً لتعمیم الھیئة رقم االتصدیق على ھذه التعدیالت بالجمعیة العمومیة غیر الع دیة الثانیة وذلك تطبیقا
رة من الئحة حوكمة م بإلزامیة الفقرة (د) من المادة العاش31/12/2013وتاریخ  4/6802

 الشركات.
والبنود  وما لم یتم تطبیقھ الئحة حوكمة الشركات) عما تم تطبیقھ من أحكام 8تم االفصاح بنموذج ( - 11

   التي ال تنطبق
كما والتي ال تنطبق التي لم تطبقھا الشركة  أحكام الئحة حوكمة الشركاتوالجدیر بالذكر أن 

  ) ھي:8وردت بنموذج (
ة (أ): ال تنطبق حیث تؤكد الشركة أنھا لم تتسلم طلب من المحاسب القانوني أو المادة الخامسة فقر - 1

  م2014% على األقل بانعقاد الجمعیة العمومیة في 5من مساھمین یمثلون 
%) أو أكثر إضافة 5حیث لم یطلب مساھمون یملكون ( ال تنطبق المادة الخامسة فقرة (و): - 2

 .ثالثةر العادیة الالعامة غیموضوع إلى جدول أعمال الجمعیة 
النتخاب  اتم استخدامھالمادة السادسة فقرة (ب): مطبقة جزئیاً حیث أن طریقة التصویت التراكمي  - 3

 7إلى  6المرشح للعضویة المستحدثة بالمجلس بعد قرار الجمعیة العامة بزیادة عدد األعضاء من 
األعضاء. وتم تطبیقھ  أعضاء وتمت الموافقة على اختیار طریقة التصویت التراكمي الختیار

بالجمعیة العامة غیر العادیة الثانیة للشركة الختیار المرشح بالعضویة المستحدثة أما باقي أعضاء 
المجلس فتم اختیارھم سابقاً بطریقة التصویت العادي نظراً لعدم النص حینھا بالنظام األساسي على 

 لمرشح الجدید بالعضویة الشاغرة.طریقة التصویت التراكمي وھو ما تم تفعیلھ عند اختیار ا
ً حیث الالمادة الثانیة عشر فقرة (د):  - 4 یشغل رئیس مجلس اإلدارة اي منصب تنفیذي  مطبقة جزئیا

طبقا لتعریف الئحة حوكمة الشركات النھ  بالمجلس بالشركة ولكنھ یصنف على أنھ عضو تنفیذي
 كة.عن أدائھ بالشرشھریھ متفرغ إلدارة الشركة ویتقاضى مكافأة 

حیث أنھ ال یوجد نص بنظام الشركة یعطي األحقیة ألي  لم تطبقالمادة الثانیة عشرة فقرة (ط):  - 5
 باالمتناع عن التصویت تعیین ممثلین في مجلس اإلدارةیحق لھا صفة اعتباریة  ذاتشخصیة 

وبالتالي تم التصویت من المساھمین أصحاب الشخصیة االعتباریة الحاضرین باجتماع الجمعیة 
 لعمومیة على اختیار كافة أعضاء مجلس اإلدارة.ا
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المادة السادسة عشر فقرة (ب): ال تنطبق حیث لم یتقدم أي من اعضاء المجلس بطلب كتابي لرئیس  - 6

م وكانت كل االجتماعات عادیة بدعوة من رئیس 2014المجلس بعقد اجتماع طارئ طوال عام 
 المجلس.

  : وقواعد التسجیل واإلدراج ام الحوكمةإقرار مجلس اإلدارة حسب متطلبات نظ- 71
أصدرتھما ھیئة السوق المالیة  لتانحیث أن قواعد التسجیل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات ال

یؤكدان على ضرورة اإلفصاح في التقریر السنوي لمجلس اإلدارة عن جمیع البنود المطلوبة وفقاً 
تتم اإلشارة إلى حال عدم انطباق أي من فقراتھ  لنموذج التقریر السنوي المعد من قبل الھیئة. وفي

  ذلك. أسباب) 8صاح (فمع التوضیح في نموذج اإل ذلك في ھذا التقریر
) یقر بأن المواضیع التالیة ال السعودیة بناء علیھ فإن مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت

  ما قامت الشركة بتطبیقھا. ىعنھا مت باإلفصاحتنطبق على الشركة ویلتزم المجلس 
قة أو أي توقعات معلنة یلیة عن نتائج السنة السابشغلیست ھناك أیة فروقات جوھریة في النتائج الت - 1

  وقد تم االفصاح بھذا التقریر عن النتائج المالیھ وأسباب الزیادة في اإلیرادات واألرباح. من الشركة
ة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین بشأن ال یوجد أي اختالف عن معاییر المحاسبة الصادر - 2

 یم القوائم المالیة للشركة.یمراجعة وتق
كبار التنفیذیین وأزواجھم وأوالدھم القصر لال توجد أي مصلحة وحقوق خیار وحقوق اكتتاب تعود  - 3

ء وقد تم توضیح حركة األسھم المملوكة ألعضاأو أي شركة تابعة  في أسھم أو أدوات دین الشركة
واألسھم التي لھم مصلحة فیھا كذلك ما یملكھ عضو مجلس م 2014مجلس اإلدارة خالل عام 

ً تم توضیح حركة األسھم لألشخاص من غیر  اإلدارة من نسبة في إحدى الشركات التابعة وأیضا
 .%5تھم عن كیأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین الذین زادت نسبة مل

ل بین الشركة أو إحدى شركاتھا التابعة أو الزمیلة وبین الرئیس التنفیذي لم یتم إبرام عقود أو اعما - 4
 .أو المدیر المالي للشركة أو ألي شخص ذي عالقة بأي منھم

 فیھا وكبار المساھمینأوكبار التنفیذیین أعضاء مجلس اإلدارة أوألم یتم إبرام ایة عقود بین الشركة  - 5
 . شخص ذي عالقة بھمأو ألي  وبین شركاتھا التابعة أو الزمیلة

أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق وأي أوراق مالیة تعاقدیة  لیست ھناك أدوات دین قابلة للتحویل - 6
 م.2014مشابھھ أصدرتھا أو منحتھا الشركة خالل عام 

 أو أوراق مالیة تعاقدیة أوة للتحویل لیست ھناك أي حقوق تحویل أو اكتتاب بموجب أدوات دین قابل - 7
 م.2014تاب أو حقوق مشابھھ أصدرتھا الشركة أو منحتھا خالل عام مذكرات حق اكت

دین قابلة  ي أدواتشركاتھا التابعة ألمن جانب الشركة أو أي من  لم یتم استرداد اوشراء أو الغاء - 8
  .لالسترداد ولم یتم شراء أیة أوراق مالیة مدرجة

 م.2014في األرباح لعام  ال یوجد أي اتفاق تنازل بموجبھ أحد مساھمي الشركة عن أي حقوق - 9
لم یتم عقد أي اتفاق تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفیذیین عن أي  -10

  باستثناء رئیس مجلس اإلدارة الذي قام بالتنازل عن  أو في أي من شركاتھا التابعة راتب أو عوض
لتكافل االجتماعي المخصص دعم صندوق ا لصالح) لایر 335,218بمبلغ ( جزء من مكافأتھ
 .موظفي الشركةل للحاالت اإلنسانیة

ً من  -11 لم تقدم الشركة اي قرض ألي من أعضاء مجلس اإلدارة ولم تضمن أي قرض یبرمھ أیا
 .األعضاء مع الغیر

 أعضاء مجلس اإلدارة لیست لھم عضویة بمجالس إدارة شركات مساھمة أخرى. -12
 فظات على القوائم المالیة.لم یتضمن تقریر المحاسب القانوني أي تح -13
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ال توجد توصیة من قبل مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني للشركة قبل نھایة الفترة المعین  -14

 م.2015-6- 20من أجلھا والتي تنتھي في 
 

  وطبقاً لقواعد التسجیل واإلدراج یقر المجلس بما یلي: -15
 .أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحیح - 1
  ونفذ بفاعلیة.قابة الداخلیة قد أعد على أسس سلیمة أن نظام الر - 2
 أنھ ال یوجد أي شك یذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطھا.  - 3

 
  :البرامج التي أنشأتھا الشركة لصالح موظفیھا  - 18

م قامت الشركة وبناًء على اقتراح رئیس مجلس اإلدارة حینھا بإنشاء صندوق 2007في نھایة عام 
اعي لمساعدة الحاالت اإلنسانیة للموظفین وقد قام رئیس مجلس اإلدارة بدعم ھذا التكافل االجتم

لایر تم استقطاعھا من مكافآتھ الشھریة من نفس )  335,218( م بمبلغ2014وق طوال عام الصند
م من 2014العام وبالفعل تم مساندة العدید من الحاالت الخاصة من موظفي الشركة خالل عام 

  بصندوق التكافل االجتماعي.  المبالغ المودعة
  

وتوصیات  4120خطط  الموازنة التقدیریة وخطة العام المالي الجدید أھم قرارات المجلس و - 91
  مجلس اإلدارة للجمعیة العمومیة

أوصى مجلس اإلدارة للجمعیة العامة غیر العادیة في اجتماعھا القادم باستخدام بند األرباح المبقاة 
ملیون لایر  508إلى   ملیون لایر 406م في زیادة رأس المال من  2014م بمیزانیة الشركة لعا

رباح عن أكما أوصى بتوزیع أسھم  4 مجانیة بواقع سھم منحة مجاني لكلعن طریق منح أسھم 
استھ التوسعیة یبدء المجلس فعلیا في تنفیذ سكما  لایر للسھم الواحد 1.7م بواقع 2014العام المالي 

المساھمة في إنشاء شركة تخدم مجال النقل بستثمارات الشركة داخلیاً وخارجیاً للشركة من خالل ا
الثقیل ونقل البضائع على الطرق البریة بأجر عالوة على خدمات الشحن وإدارة المخازن تمھیداً 
للبدء في تنفیذ فعالیات الخدمات اللوجیستیة على أرض الواقع داخل المملكة العربیة السعودیة من 

وقیع ھذه الشركة التابعة لمذكرة تفاھم مع شركة بارولورلد العالمیة إلنشاء شركة متخصصة خالل ت
وتم تمدید العمل بھذه المذكرة لحین االنتھاء  داخل المملكة العربیة السعودیةبھذا النوع من النشاط 

في  االستمراكما أوصى المجلس ب من إجراءات تأسیس ھذه الشركة الولیدة مع شركة بارلوورلد
بعد  لتلبیة احتیاجات العمالء المختلفة زیادة اسطول الشركة من السیارات الحدیثة سیاسة تنوع و

ة الكوری لنجاح تجربة السیاراتوذلك  م2013قبل عام  فترة من الحظر خالل السنوات الماضیة
ا تم تطبیقھ عالوة على م ھذاوتقبل العمالء لھا  بالسوق السعودي بجانب السیارات الیابانیھ  الصنع

التشدید على موظفي المواقع بالحرص التام على االستمرار في م من ضرورة 2009بدایة من عام 
ً الحق في تأجیر سیارة مع  لعقود ا نفیذتمتابعة استیفاء كافة بیانات العمیل والتي تتیح لھ نظامیا
حتى تحتفظ الشركة الموحدة التي تبرمھا الشركة مع الشركات الراغبة في التأجیر طویل األجل 

  بحقوقھا تجاه أي طرف قد یرغب في عدم االستمرار في تنفیذ تعاقده.
باستغالل بند م طبقاً لھذه التوصیات 2015تم وضع خطة الموازنة التقدیریة للعام المالي الجدید وقد 

رار في لزیادة رأسمال الشركة واالستم م 2014مركز المالي للشركة لعام األرباح المبقاة بقائمة ال
البحث عن الفرص االستثماریة سواء داخل أو خارج المملكة مع ترقب نتائج االستثمارات الحالیة 
ومدى جدواھا وفعالیتھا على إیرادات الشركة واتخاذ المزید من الخطوات التوسعیة التي تتیح 

   .أخرى إن توفرت للشركة استیعاب فرص استثماریة 
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مو للتقدیرات والدراسات المالیة أن الشركة ستحفاظ على معدالت النویعتقد مجلس اإلدارة أنھ طبقا 
م كما أنھا بانتظار زیادة ھذه المعدالت كنتیجة لعوائد استثمارتھا 2015في األرباح خالل عام 

خاصة من الشركة التابعة رحال مع توقع بزیادة معدالت النمو في ھذه الشركة مع بدایة العمل 
  لمیةوالتي ستعمل بالخدمات اللوجیستیة بالشراكة مع شركة بارلورلد العابمشروع الشركة الجدیدة 

  المخاطر- 20
  وقد تم تحدید المخاطر التي من الممكن أن تواجھ الشركة خالل العام القادم في العناصر التالیة:

خاصة بالدول التي تعتمد الشركة بنسبة  رتفاع سعر بعض العمالت األجنبیة أمام اللایر السعوديا - 1
یؤدي إلى قد مما  كبیرة على أسطولھا من السیارات المصنعة فیھا (كالسیارات الیابانیة الصنع)

 .زیادة في التكلفة 
ارتفاع أسعار قطع غیار السیارات وزیادة تكلفة أعمال الصیانة قد یؤدیا إلى زیادة المصاریف  - 2

 التشغیلیة.
 أنقد یخفض من إیرادات الشركة حیث ا ممبیع السیارات المستعملة  أسعارانخفاض مراقبة امكانیة  - 3

 الشركة تعتمد على ھذا البند بجانب التأجیر قصیر وطویل األجل في إیراداتھا.
عدم التزام بعض من مستأجري السیارات بسداد القیم اإلیجاریة مما قد یؤدي إلى انخفاض عائد  - 4

وقد  لشركة لدى الغیرویزید من مستحقات ا وكذلك الطویل األجلإیرادات التأجیر قصیر األجل 
یكون لعدم تمكن الشركة من تحصیل مبالغ كبیرة من الذمم المدینة أثر سلبي كبیر على نتائج 

 عملیاتھا.
ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة قد یؤدي إلى زیادة في تكلفة اإلیرادات نتیجة ارتفاع القیمة  - 5

 اإلیجاریة لمواقع تأجیر السیارات.
عبر افتتاح فروع ومواقع  أنشطتھا الرئیسةرتھا على زیادة إیرادتھا من ارتباط نمو الشركة بقد - 6

تقوم الشركة بالعدید من األنشطة مثل التخطیط وانتقاء المواقع جدیده لتأجیر السیارات ولتحقیق ذلك 
والمفاضلة بین اسعار تأجیر المواقع وتجھیز المواقع الجدیدة وربطھا بنظام الشركة اآللي حتى یتم 

ائج الموقع بالمقر الرئیسي الذي یتبع لھ وبالتالي فإن النجاح في تحقیق معدالت النمو ربط نت
 المستھدفة ترتبط بشكل كبیر على القدرة على القیام بكل ھذه األنشطة.

نشاط الشركة یعتمد ویرتبط بكفاءة وقدرة العنصر البشري واألیدي العاملة بھا خاصة في مجال  - 7
مدى جودة الخدمة التي تقدمھا الشركة لعمالئھا ومن خاللھ تكتسب  صیانة السیارات والتي تعكس

ثقة العمیل وبالتالي تستطیع تحقیق أھدافھا وعلیھ فإن عدم استقطاب الكفاءات اإلداریة والمھارات 
 قد یؤثر حتما على أھداف الشركة ومعدالت نموھا. العالیة الفنیة

بعض المخاطر من أوضاع وظروف البالد التي یتم اتجاه الشركة لالستثمارات الخارجیة قد یواجھھ  - 8
 أوحتى تقلبات سعر عملة للبلد محل االستثمارات االستثمار فیھا مثل الحالة االقتصادیة أو السیاسیة

 .السعودي ھذا البلد مقارنة باللایر
من لي قد تتعرض اإلیرادات للتذبذب في بعض األوقات اتأثر إیرادات الشركة بتوقیت المواسم وبالت - 9

 فترة ألخرى خالل السنة الواحدة.
تھا ولكن تدار امخاطر السیولة وھي عدم قدرة الشركة على توفیر األموال الالزمة للوفاء بالتزام - 10

واالحتفاظ بمجموعة عالقات جیدة مع البنوك  ھامخاطر السیولة بمراقبتھا بانتظام للتأكد من توافر
 ئم التدفقات النقدیة بالشركة.والعمل دائماً على ضمان توافر بند النقد بقوا
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  توصیات مجلس اإلدارة:قرارات و  - 21
  ما یلي: لقادمفي اجتماعھا ا ارة أن یوصي للجمعیة العمومیة ویسر مجلس اإلد

  م.31/12/2014الموافقة على تقریر مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في  )1
 م وقائمة الدخل عن نفس الفترة.31/12/2014 الموافقة على المیزانیة العمومیة للشركة كما في )2
للسھم لایر  1.7 واقعم ب2014المصادقة على اقتراح مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح عن العام المالي  )3

 من صافي األرباح.% 40 ویمثلللسھم  االسمیةمن القیمة  %17 الواحد وھو ما یمثل نسبة
ئولیة إدارة الشركة عن السنة المالیة المنتھیة الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مس )4

 م.31/12/2014في 
لمراجعة  قبل لجنة المراجعةاختیار مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بین المرشحین من  )5

 م.2015حسابات الشركة الربع سنویة والختامیة للعام المالي 
 ارھا.طراف ذوي العالقة والتصریح باستمرعرض العقود المبرمة مع األ )6
سھم  ملیون 10.2عدد ملیون لایر بمنح  406 ملیون لایر بدال من 508 زیادة رأسمال الشركة إلى )7

  من رأس المال الحالي للشركة %)25ة (أسھم مصدرة بما یمثل نسب أربعة بواقع سھم لكل مجاني
ة المنتھیة في على أن یتم تمویل ھذه الزیادة من بند األرباح المبقاة بقوائم الشركة المالیة للفتر

 م.31/12/2014
 

  المسؤلیة االجتماعیة  - 22
ة أن خدمة المجتمع السعودي من خالل برامجھا في مجال المسؤلیة دیتؤمن شركة بدجت السعو

  ماعیة ھو أحد الثوابت التي قامت علیھا منذ التأسیس.االجت
التي تحتاج إلى الدعم  والحمالت لمساعدة الفئات راتقد أطلقت بدجت السعودیة العدید من المبادو

والمساعدة بالمجتمع السعودي ومن أھم ھذه الحمالت مبادرة (ساعدوا االیتام وذوي االحتیاجات 
  الخاصة واعطوھم سبب لیبتسموا) وتم تنفیذ البرامج التالیة:

لتبرع بلایر واحد من قیمة كل عقد تأجیر سیارة خالل ھذا الشھر لاطالق حملة خالل شھر رمضان 
  الجمعیات الخیریة واألھلیة التي ترعى ذوي االحتیاجات الخاصة واألیتام.لصالح 

تشجیع عمالء الشركة بالتبرع للمؤسسات التي تعمل على رعایة األیتام وذوي االحتیاجات الخاصة 
ات ...إلخ) التي تحمل شعار الشركة بعمن خالل عرض بعض المنتجات الرمزیة (كاألقالم أو الق

أجیر وحث العمالء على شراء ھذه المنتجات من خالل تعریفھم بأنھ یتم توجیھ وعرضھا بمواقع الت
  للتبرع لھذه المؤسسات. أرباحھا  %) من50(
  

  وهللا الموفق
  

  
  الشركة المتحدة الدولیة للمواصالتمجلس إدارة   

  بـــــــدجت الســـعودیـــــــة                                                


