
المحتويات

1  نبذة عن شركة الخطوط السعودية للتموين
أبرز المالمح المالية والتشغيلية  2

كلمة رئيس مجلس اإلدارة  4
مجـلـس اإلدارة  6

كلمة الرئيس التنفيذي  8
اإلدارة العليا  10

نظـرة عـامـة استـراتيجيـة
االستراتيجية ونموذج األعمال  14

أسواقنا  16

لمحـة عـاّمـة عن األعمـال 
تموين شركات الطيران  18

التجزئة  22
التموين وإدارة المرافق  26

الحج والعمرة  30

لمحـة عـاّمـة عن الشـركـة 
الجودة   34

الموّظفون   36
التكنولوجيا  38

المشتريات وإدارة اإلمداد  40
إدارة المخاطر  41

تقـريـر حـوكمـة الشـركـة  

القـوائـم المـاليـة   
لمحــة مـاليــة عـامــة  88

تقـــريـــر الـمـــراجـــع المستقــل  89
قــــائمــــة المــركــز المـــالي   92

 93  قــــائمــــة الـربــح أو الخســارة والـدخـــل 
الشــامــل اآلخــــر 

قــــائمــــة التغيـــرات في حقـــوق الملكيـــة   94
قــــائمــــة التدفقـــات النقــديـــة   95

إيضــاحــات حــول القـوائــم المــاليــــة   96

المملكــة العربيــة الســعودية ص.ب. 9178، جدة 21413
هاتــف: 0011 686 12 966+ فاكــس: 1864 686 12 966+

saudiacatering.com

التقـريـــر السنـــوي 2017

 منـظــورات
 جـديـدة لخـلــق 

فـرص جـذابــة

20
17

ي 
ـو

سنـ
 ال

يــر
قــر

لت
- ا

ن 
ويــ

مــ
لت

ة ل
ديــ

ـو
سع

 ال
ط

ـو
طـ

لخ
ا

saudiacatering.comالتقـريـــر السنـــوي 2017



 تموين 
شــركات الطيران

التجزئة

 التموين 
 الحج والمرافق

والعمرة

 التركيــز على 
العمالء

االلتــــزام بالجــــودة

العمــل الجماعي

الشفافية

االستدامة

لِقـيَــم  ا

كما من شــأن ســعي الشــركة الدؤوب 
لتحقيــق متطّلبـــات وأهداف الســعودة 

أن يضمــن لنــا لعــب دور رئيســي بّناء 
وذلــك كجزء مــن العمل علــى تطوير 

االقتصــاد الوطنــي، مما يســهم فــي تعزيز 
مســتويات التنميــة والتطويــر بين أوســاط 

أبنــاء الوطــن من الرجال والســيدات 
والشــباب على حد ســواء.

شــهدت جميــع أقســامنا التشــغيلية أداًء جيــداً فــي 
20م، ممــا أســهم فــي تحقيــق نتائــج ماليــة  العــام 17

مبهــرة. وقــد تمّيــزت عمليــات التنويــع المســتمرّة 
بإحــراز مجموعــة مــن الخطــوات المتقّدمــة البــارزة فــي 

العديــد مــن المجــاالت، وباألخــص فيمــا يتعّلــق بقطــاع 
الســكك الحديــدة والتجزئــة واألتمتــة وتوظيــف 

الســيدات. مــن جهــة أخــرى، أّدى االبتــكار فــي توفير 
خدمــات التمويــن للحّجــاج إلــى تعزيــز ريــادة الشــركة 

فــي هذا القطــاع الهام.

ــة   الـرؤيــ
الـوطنيــــة

 نحـــو اقتصـــاد 
ــد جــديــ

 فــي قــلــــب 
عمليـــة التحــــّول

الرسالة
التفــّوق وتحقيــق الريادة في الســوق 

مــن خالل التحســين المســتمر 
للعمليــات، واالبتــكار، وااللتزام 

بمواعيــد التســليم لتحقيــق أفضــل 
مســتويات االســتفادة لعمالئنا.

نبذة عن شــركة الخطوط السعودية للتموين
تأّسســت شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن فــي العام 1981م بهدف 

توفيــر خدمــات التمويــن لصالــح الناقلــة الوطنيــة فــي المملكــة العربية 
الســعودية والمتمّثلــة بالمؤّسســة العاّمــة للخطــوط الجويــة العربيــة 
الســعودية. وقــد شــهدت الشــركة ازدهاراً ونمــواً كبيريــن لتصبح قادرة 

علــى تقديــم باقــة واســعة ومتنّوعة مــن المنتجــات والخدمات مــن ضمنها 
مجموعــة متكاملــة مــن المــواد الغذائيــة والمرّطبــات، إضافــة إلى خدمات 

التجزئــة والضيافــة والدعــم لصالــح العمــالء المحّلييــن والدوليين.

نســتلهم أفكارنــا للمســتقبل بشــكل 
أساســي من مفهوم مشــروع نيوم الريادي 

- والــذي هــو عبارة عــن منطقــة اقتصادية 
بــارزة مــن المقــرّر تطويرها على مســاحة 

26,50 كيلومتــر مربـّـع. وضمــن هذا اإلطار،  0
نتمّيــز بطموحاتنــا المرتبطــة بالتكنولوجيــا 

والمتوافقــة تمامــًا مــع طموحات هذه 
المدينــة المســتقبلية األســطورية.

الطـاقـــة 
ــاه والمـيـ

التنقـــل

ــات  التقنيـ
ــة الحيـويـ

الغـذاء

ــع   التصنيـ
المتطـــور

اإلعالم واإلنتـــاج 
اإلعالمـي

الترفيـــه

العلــوم التقنيــة 
والرقميـــة

المعيشــة كركيــزة 
أساســية لـ”نيــوم”

نـيـوم تتمّيــز مجموعــة العناصــر االســتراتيجية الحيويــة التي تشــّكل أســاس 
عملياتنــا - والمتمّثلــة بالمــوارد البشــرية والمشــتريات والتكنولوجيــا 
20. ومن جهة أخرى، يســهم  30 - بارتباطهــا المباشــر مــع أهــداف رؤيــة 

التركيــز المتزايــد علــى ســبل التنويــع االنتقائــي لألنشــطة بوضع 
شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن علــى الطريــق الصحيح مع 

20، وذلك بشــكل رئيســي في المجاالت التي تشــهد  30 مســار رؤية 
نمــواً مــن الناحيتيــن الديموغرافيــة واالقتصادية.
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أبرز المالمح المالية والتشــغيلية

 تحـقـيــــــــــــق
لنــمــــــــو ا

 اإليــرادات المتحصل من الخطوط 
الســعودية بالنســبة إلجمالي اإليرادات

20 16
2,258,0 0 0

20 15
1,954,0 0 0

20 17
2,684,0 0 0

ضيوف الصاالت

2,684,0 0 0
20 1520 1620 17

947,0الرياض 0 01,142,0 0 01,144,0 0 0

797,0جدة 0 0876,0 0 01,156,0 0 0

20الدمام  8,0 0 0231,0 0 0257,0 0 0

2,0المدينة  0 09,0 0 067,0 0 0

60––القاهرة  ,0 0 0

%19  

يؤّدي اعتماد التكنولوجيا الجديدة وعمليات األتمتة إلى كثير من 
التوفير في العديد من المجاالت الرئيسية. وضمن هذا اإلطار، أسهمت 

عملية نشر األنظمة والكتّيبات اإلرشادية عبر األجهزة اللوحية وبّوابة 
اإلنترنت الداخلية للشركة في توفير حوالي 1 مليون ريال سعودي. 

وّقعت الشركة عقودًا جديدة لتوفير خدمات تموين الطائرات مع 
كل من طيران ناس، طيران ماليندو وطيران هيمااليا، باإلضافة إلى 

شركتي فري بيرد إيرالينز وأونور إير التركيتين. كما اختارت طيران أديل 
السعودية الجديدة شركة الخطوط السعودية للتموين كشريك 

لتوفير الخدمات على متن طائراتها.

تم افتتاح صالة الفرسان الخطوط السعودية األولى في القاهرة، 
باإلضافة إلى توسعة صالة ويلكم )Wellcome( في المدينة 

المنّورة. وقد تم إبرام اتفاقيات خدمة للصالة الجديدة مع كل من 
الخطوط الجوية الفرنسية، طيران ناس، الخطوط الجوية الفلبينية، 

الخطوط الجوية السريالنكية والخطوط الملكية المغربية. 

وّسع قسم التجزئة أعماله ليتوّلى اآلن إدارة خدمات التسّوق على 
متن الطائرات لصالح ثالث شركات إضافية. عالوة على هذا، تم افتتاح 

13 متجراً جديداً. وأصبحت العالمات التجارية الجديدة تشمل كاًل من 
ريتايل تراكس ولونج كافيه في قطاع السكك الحديدية، وأول محل لو 

كادو في جامعة الملك عبد العزيز.

تعكف الشركة على تشغيل السوق الحرّة من خالل التعاون 
المشترَك مع الجاردير، الشركة الفرنسية العمالقة متعّددة الجنسيات. 

سّجل قسم التموين وإدارة المرافق تحسنًا كبيراً فيما يخّص 
االحتفاظ بالعمالء لتصل النسبة إلى 97 بالمئة، كما فاز بالعديد 

من العقود الجديدة التي تنّص على توفير الخدمات للمواقع النائية. 
ومن القطاعات الجديدة التي تتمّيز بالنمو القوي هناك قطاع الرعاية 

الصحية، حيث فاز القسم بعقود مع شركة لتصنيع األدوية وتسع 
عيادات لغسيل الكلي منتشرة في مختلف أنحاء المملكة. 

يشّكل فوز الشركة بعقد إلدارة خدمة األمتعة المفقودة وتخزينها 
لصالح المؤّسسة العاّمة للخطوط الجوية العربية السعودية دلياًل 

آخراً على السعي للتنويع في العديد من المجاالت المختلفة.

رة  أصبحت الشركة بالمرتبة األولى في مجال الوجبات الجاهزة المحضَّ
مسبقًا ضمن قطاع توفير خدمات التموين للحّجاج والمعتمرين. 

10 عّينة طعام تم فحصها، لم يقل أدنى تصنيف  ,0 0 0 من بين أكثر من 
عن معّدل 98 بالمئة، بينما سّجلت جميع عينات المياه تصنيفًا كاماًل 

10 بالمئة.  0 بنسبة 
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حقــوق الملكيــة للمســاهمين

%1.64 
إجمالي توزيع األرباح )ريال ســعودي(

 5.55 للسهم الواحد

 “ منذ العام 2011م حّققت الشركة 
بًا في األرباح السنوية   نمواً مرّكً

 بنسبة 8.9 بالمئة، مما يؤكد 
 علــى االســتمرارية فــي تحقيق 

بالنسبة  العالية   القيمة 
المساهمين.” إلى 

اإلدارة رئيس مجلس  كلمـة 

 ابـتــكـــار اقـتـصــــاد 
ع مــتــنــــــّو

بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، يسعدني أن أعرض عليكم التقرير السنوي لشركة الخطوط السعودية للتموين للسنة 
10 سنوات على خصخصة الشركة. 20م، ويأتي هذا بالتزامن مع مرور  المنتهية في 31 ديسمبر 17

20م كان مليئًا بالتحّديات المختلفة والكثيرة بالنسبة لشركة الخطوط السعودية  في البداية، من المهم اإلشارة إليه أن العام 17
للتموين، لكن رغم كل هذه الصعوبات التي تشهدها األسواق تمّكنت الشركة من تحقيق مجموعة من النتائج الرائعة. ففي ظل 

حالة عدم االستقرار التي تشهدها البيئة االقتصادية العالمية بسبب التحّديات الجّمة التي تحيط بها من مختلف المجاالت، والتأثير 
المستمر ألسعار النفط المنخفضة على القطاع االقتصادي المحّلي، تمّكنت الشركة بحمد هلل تعالى من تسجيل نسبة أرباح صحية. 

وعلى الرغم من االنخفاض الذي شهدناه في اإليرادات، إال أنه تم تسجيل زيادة في األرباح الصافية، وهذا إن دّل على شيء ما فهي 
قة والتي نتجت بشكل أساسي عن التركيز المستمر  المزايا المتعّددة التي تتمّتع بها الشركة باإلضافة إلى مجموعة الفوائد الُمحقَّ

على الكفاءة والجودة ومراقبة التكاليف. 

حققت شركة الخطوط السعودية للتموين على وجه التحديد أرباًحا صافية قدرها 481.74 مليون ريال سعودي، أي بنسبة %7.2 
أقل من السنة الماضية، ليصبح معدل الربح للسهم الواحد 5.72 ريال سعودي. وقد ارتفعت حقوق ملكية المساهمين بنسبة 1.64 

بالمائة لتصل إلى 1,282.9 مليون ريال سعودي. وقد أوصى مجلس اإلدارة بإجراء توزيعات أرباح إجمالية بمقدار 5.55 ريال سعودي 
للسهم الواحد، على أن يتوقف ذلك على موافقة الجمعية العمومية.

بًا في األرباح السنوية بنسبة 8.9 بالمئة، مما يؤّكد على االستمرارية في تحقيق القيمة  ومنذ العام 2011م حّققت الشركة نمواً مرّكً
20م  العالية بالنسبة إلى المساهمين. والجدير ذكره أن القرارات واإلجراءات االستراتيجية والتشغيلية التي تم اتخاذها في العام 17

كانت تهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على هذا التوّجه البارز واستدامته بشكل فّعال. وضمن هذا اإلطار، ال تزال الشركة ماضية في 
تنويع أنشطتها وتقليل اعتمادها على أعمال شركات الطيران كمصدر رئيسي لإليرادات. 

20. ومن  30 د في خطة رؤية  ومن المهم ذكره أن هذه التدابير يجري تنفيذها بما يتوافق مع األهداف الوطنية وذلك على النحو الُمحدَّ
هذا المنطلق، تدعم الشركة بشكل كامل عدداً من األهداف البارزة مثل السعودة وزيادة المشاركة االقتصادية للمرأة السعودية 

وتلبية احتياجات العدد المتزايد للحّجاج والمعتمرين. وتظهر في هذا التقرير كيفية استجابتنا لهذه األهداف بشكل مفّصل، إلى جانب 
20م. طرح المبادرات األخرى المتعّددة التي جرى تنفيذها خالل العام 17

أخيراً وليس آخراً، أريد أن أعّبر عن عميق امتناني لجميع الشركاء والجهات المعنية لدعمهم المتواصل لشركة الخطوط السعودية 
للتموين في هذه الجهود التي تبذلها وتسير بها، والشكر موصول أيضًا إلى زمالئي الكرام أعضاء مجلس اإلدارة وجميع الموّظفين 

على اختالف مواقعهم ومسؤولياتهم، وذلك تقديراً إلخالصهم وتفانيهم في عملهم. ونحن نتطّلع بتفاؤل إلى المستقبل وحريصون 
بقّوة على مواصلة هذا األداء القوي خالل األعوام القادمة وتحقيق المزيد من النجاح وتعزيز مكانتنا بشكل أكبر بمشيئة اهلل تعالى.

واهلل ولي التوفيق...

الدكتـور يحيى اليحيى
رئيـس مجلـس اإلدارة
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اإلدارة مجـلـس 
الدكتــور يحيــى اليحيى

رئيــس مجلس اإلدارة
رئيــس اللجنــة التنفيذية

رائــد إبراهيــم المديهيم

نائــب رئيــس مجلس اإلدارة
رئيــس لجنــة المراجعة

عضــو اللجنــة التنفيذية

أيمن الطيـــار

عضــو مجلس إدارة
عضــو لجنــة المراجعة

عضــو اللجنــة التنفيذية

عبدالمحســن اليحيــى

عضــو مجلس إدارة
عضــو اللجنــة التنفيذية

ســامي عبدالمحســن الحكير

عضــو مجلس إدارة

فهد عبدالمحســن الرشــيد

عضــو مجلس إدارة
 رئيــس لجنة الترشــيحات 

والمكافـــــآت

جوناثــان ســتنت تورياني

عضــو مجلس إدارة
 عضــو لجنة الترشــيحات 

والمكافـــــآت

عضــو اللجنــة التنفيذية

عبــداهلل جميــل طيبة

عضــو مجلس إدارة
 عضــو لجنة الترشــيحات 

والمكافـــــآت

شــوقي محمد مشــتاق

عضــو مجلس إدارة
 عضــو لجنة الترشــيحات 

والمكافـــــآت
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صافي الربح )ريال ســعودي(

 481.7 مليون
اإليرادات )ريال ســعودي(

 2.2 مليار
كلمـــة الرئيـس التنفيـذي

 قـيــــــادة 
لتـمـّيـــــــز ا

كان التنويع المستمر من أبرز المواضيع التي رّكزت عليها شركة 
20م الذي أحرزنا فيه  الخطوط السعودية للتموين خالل العام 17

بالفعل الكثير من التقّدم في شتّى مجاالت العمل التي ننشط بها، 
حيث حّقق كل قسم من األقسام التشغيلية لدينا أداًء جيدًا. وبعد 

سنة شهدت بالواقع العديد من األحداث البارزة، أوّد أن أتناول هنا أربعة 
مجاالت ذات أهمية خاّصة بالنسبة لنا.

التكنولوجيا - تُعّد الفعالية بممارسة األعمال أولوية قصوى في 
شركة الخطوط السعودية للتموين، خصوصًا عند معرفة أن الشركة 

تنّفذ حوالي 1 مليار معاملة في السنة الواحدة. ومن خالل اعتماد األتمتة 
في مختلف العمليات يمكننا تحقيق الكثير من المزايا والمنافع الكبيرة 

لصالح شركتنا وكذلك بالنسبة إلى كافة عمالئنا ومختلف الجهات 
المورّدة للمنتجات والخدمات إلينا. ولقد بدأت هذه المبادرة تؤتي ثمارها 

20م، ليس أقّلها تسجيل انخفاض كبير في حجم  فعليًا في العام 17
المستندات الورقية التي كان يجري استخدامها سابقًا. 

السكك الحديدية - يُعتَبر هذا القطاع جديداً نسبيًا لدى الشركة، لكنه 
يزخر بالكثير من اإلمكانيات الهائلة. فبعد الفوز بعقود التموين والتجزئة 

لخط الدّمام - الرياض وخط الشمال - الجنوب، واصلنا العمل على 
توسعة نطاق عملياتنا أكثر، وقد ظهر هذا من خالل إطالق خدمات إضافية 

على متن القطارات إلى جانب خدمات التموين، وكذلك فيما يتعّلق 
بالمقاهي ومنافذ التجزئة الموجودة في المحّطات. ولدينا اآلن فرصًا 

مماثلة فيما يتعّلق بخط الحرمين السريع حيث ستبدأ تجارب التموين على 
20م.  متن القطارات في الربع األول من العام 18

التجزئة - يتمّيز هذا القطاع بالنمو السريع، أكان على متن الطائرات أو 
على األرض، وكذلك في المطارات والشوارع الراقية بالمدن، حيث قمنا 
20م. ويتوّلى قسم التجزئة اآلن إدارة  بافتتاح 13 متجراً جديداً في العام 17

المبيعات على متن الطائرات لصالح أربع شركات طيران وقد أحرز تقّدمًا 
كبيراً فيما يتعّلق بالتنويع في مجال السوق الحرّة وذلك من خالل مشروع 

مشترك مع الجاردير، الشركة الفرنسية الرائدة متعّددة الجنسيات.

توظيف السيدات - تشّكل السعودة وباألخص الجزء المتعّلق منها 
بتوظيف السيدات وتعزيز إمكانياتهن وقدراتهن أولوية بارزة لدى الشركة. 
ويسعدني أن أبلغكم بأننا قد أحرزنا تقّدمًا ممتازاً في هذا المجال الحيوي 

10 بالمئة من  0 وأن المرأة السعودية قد أصبحت اآلن تشغل ما يقرب 
إجمالي الوظائف المخّصصة عندنا للسيدات. 

من جهتها، تتمّيز األنشطة الخاّصة بقطاع الحج والعمرة بكونها ذي 
أهمية حيوية ضمن ثقافتنا الوطنية وكجزء من سبل تحقيق النمو 
االقتصادي. وضمن هذا المجال تتوّلى شركة الخطوط السعودية 

للتموين مسؤولية مهّمة تتمّثل بتلبية احتياجات الماليين من الحّجاج 
في كل عام. ويُعّد هذا القطاع أيضًا من األسواق عالية القيمة، وبعد 

رة مسبقًا  تمّكنها بنجاح من استحداث مفهوم الوجبات الجاهزة المحضَّ
التي يتم تناولها بمجرّد تسخينها، أصبحت الشركة اآلن تتمّتع بموقع جيد 

يتيح لها تعزيز ريادتها لهذه الفئة المهّمة من األعمال.

وبالنظر إلى المســتقبل، يســعدنا التأكيد أن شــركتنا قد تمّكنت من 
كســب ســمعة متمّيزة في المملكة العربية الســعودية ونحن نتابع 

الخطــى لتنويــع محفظتنا لالســتفادة مــن مختلف الفرص الجديدة 
المتاحــة أمامنــا، وفــي الوقــت ذاته تقليل االعتماد على قطاع شــركات 

الطيــران كمصــدر وحيــد للعمليــات. وبالفعل بدأنــا نلمس تأثير هذه 
20م وســوف يســتمر هذا التأثير أكثر في الســنوات  المبادرات في العام 17

القادمــة بعون اهلل.

في النهاية، أوّد أن أتوّجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى كافة الجهات 
المعنية على دعمها الذي مّكننا من تحقيق مختلف إنجازاتنا في العام 
20م. وأنا على ثقة تاّمة بأن موّظفينا واالستراتيجيات التي نعتمدها  17

وطريقة تنفيذنا لألعمال هي عناصر رئيسية سوف تسمح للشركة 
مواصلة رحلتها نحو تحقيق المزيد من التطّور، إضافة لالرتقاء إلى مراحل 

جديدة تتمّيز بمزيد من النجاح والقّوة.

واهلل ولي التوفيق...

وجدي بن محمد الغبان
الرئيس التنفيذي

“ مــن خالل اعتمــاد األتمتة في مختلف 
 العمليــات يمكننــا تحقيق الكثير 

 من المزايا والمنافع الكبيرة 
 لصالح شــركتنا وكذلك بالنســبة 

 إلى كافــة عمالئنا ومختلف 
 الجهات المــورّدة للمنتجات 

إلينا.” والخدمات 
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العليـــا اإلدارة 
ماتــي كافيكاس

 الرئيــس التنفيذي 
للشــؤون المالية

ســلطان البوق

 المستشــار القانونــي العام 
 ونائــب الرئيــس التنفيذي 

لشــئون الشــركة التنفيذية

جاكوب رويســت

 رئيــس العمليات، 
تمويــن شــركات الطيران

عبد الوهاب ســاعاتي

 رئيــس العمليات، 
التجزئة

مارشــال فيرين

 رئيــس العمليات، 
التمويــن وإدارة المرافق

طارق ثروت

 رئيــس المراجعة 
الداخليــة التنفيــذي

فهــد خياط

 مديــر الرقابــة الداخلية 
وتحســين األداء

وجـــدي الغبــان

الرئيــس التنفيذي
عضــو اللجنــة التنفيذية
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تقود رؤيتنا االســتراتيجية عملية 
التحــّول التــي نشــهدها من شــركة 
متخّصصــة حصــراً بخدمــات تمويــن 

شــركات الطيــران إلــى شركة 
متعّددة الوظائف والخدمات.

ــرة عـــاّمــــــة  نظــــ
استـراتيجيـــــــة 

االستراتيجية ونموذج األعمال  14
عملياتنا  16

لمحـة عـاّمـة عن األعمـال 
تموين شركـــات الطيــران  18

التجزئة  22
التموين وإدارة المرافق  26

الحج والعمــرة  30

لمحـة عـاّمـة عن الشـركـة 
الجــودة   34

الموّظفــــون   36
التكنـولوجيـــا  38

المشتريـــات وإدارة اإلمداد  40
إدارة المخــاطـــر  41
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االستراتيجيـــة ونمـوذج األعمــال

 القيـــــــادة 
 مـــن خـــــــالل 

االبتكـــــــار

تقود رؤيتنا االستراتيجية عملية التحّول التي نشهدها من شركة متخّصصة حصراً بخدمات 
تموين شركات الطيران إلى شركة متعّددة الوظائف والخدمات. وقد أسهم هذا التنويع في 
األنشطة بمساعدتنا بشكل فّعال في تقليل اعتمادنا على شركات الطيران كقطاع أعمال 

أساسي، وهو يرتكز على هدفين دافعين أساسيين هما:

توسيع نطاق العمليات الحالية  
دخول أسواق ترتبط بصورة طبيعية مع خبراتنا األساسية  

20 الخاّصة بالمملكة العربية  30 وتتمّيز استراتيجيتنا بارتباطها المباشر بالركائز الثالث لرؤية 
السعودية، وهي تتمحور حول: الحد من االعتماد على النفط، وتنويع االقتصاد، وتطوير 

قطاعات الخدمة العاّمة.

شركـات   تمويـن 
الطيران

لحــج   ا
والعمـرة

ئــة لتجـز يــن ا لتمـو  ا
والمرافــق

شــركة الخطــوط الســعودية للتموين  15التقرير الســنوي 142017



المنـورة  المديـنــة 

 7,10 0
وجبة/اليوم

وحدة تموين مطار األمير محمد بن عبد العزيز 
الدولي - المدينة المنورة: تأسست في عام 
2004م، وتنتج 7,100 وجبة في المتوسط يوميًا.

2 صــاالت رجــال األعمــال 

1 وحــدة تجزئــة 

%7.6 
ة  جـــد

 45,0 0 0
وجبة/اليوم

وحدة تموين مطار الملك عبد العزيز الدولي - 
جدة: تأسست في عام 1981 م وتنتج 45,000 وجبة 

في المتوسط يوميًا.

11 صــاالت رجــال األعمــال 

13 وحــدة تجزئــة 

18 وحــدة تمويــن 

%14

القــاهــرة 

 3,50 0
وجبة/اليوم

وحدة تموين مطار القاهرة الدولي- مصر: 
تأسست في عام 1984م وتنتج 3,500 وجبة في 

المتوسط يوميًا.

1 صــاالت رجــال األعمــال 

%4

الدمــام 

 8,0 0 0
وجبة/اليوم

وحدة تموين مطار الملك فهد الدولي - 
الدمام: تأسست في عام 1999م، وتنتج 8,000 

وجبة في المتوسط يوميًا.

2 صــاالت رجــال األعمــال 

6 وحــدة تجزئــة 

2 خطــوط حديديــة  

14 وحــدة تمويــن 

%6
الريـــاض 

 37,0 0 0
وجبة/اليوم

وحدة تموين مطار الملك خالد الدولي - 
الرياض: تأسست في عام 1983م وتنتج 37,000 

وجبة في المتوسط يوميًا.

6 صــاالت رجــال األعمــال 

8 وحــدة تجزئــة 

8 خطــوط حديديــة 

14 وحــدة تمويــن 

%1

قطاع تموين شــركات الطيران  
التجزئة قطاع   

– وحــدات تجزئة  
– خطــوط حديدية  

وإدارة المرافق قطاع التموين   
– تمويــن قطــاع األعمــال والصناعة   

– تمويــن المناطــق النائيــة  
– تمويــن الخطــوط الحديدية  

– المغاســل  
والعمرة قطاع الحج   

القــاهرة

الريـــاض

الدمــام

المكرمة مكة 

الطائف

بهــا أ

 المدينة
المنورة

 الخطوط 
 السعودية 
للتموين

ة جـــد

نظــــرة عــاّمــة استـراتيجيـة

تُغطــي عملياتنــا مجموعــة 
واســعة ومتنوعة مــن الخدمات 

المســاندة وخدمــات الضيافــة التي 
نوفرهــا للعمالء من شــركات 
طيــران وغيرها من الشــركات 

البــارزة فــي قطاعات أخرى، 
األفراد. وكذلك 

تنــــا عمليــا

جـــدة 
%4

الريـــاض 
%36.8

الدمــام 
%7.6

المديـنــة المنـورة 
%7.2

القـاهــرة 
%3.4

إجمالي المتوسط
وجبة/اليوم  10 0 ,0 0 0
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نظرة عاّمة اســتراتيجية / لمحة عاّمــة عن األعمال

تموين شركات 
ــران الطـيـ

لمحة عاّمة
70 بالمئة من  يتمّيز قسم تموين شركات الطيران بكونه يوّلد حوالي 
إيرادات الشركة، حيث يقوم بتشغيل ست وحدات إلنتاج األغذية، منها 

خمس وحدات موجودة في المملكة العربية السعودية وذلك في 
المطارات الدولية بكل من جّدة والرياض والدّمام والمدينة، إضافة إلى 

وحدة اإلنتاج المركزية في الرياض، بينما تقع الوحدة السادسة في مطار 
القاهرة الدولي بجمهورية مصر العربية.

ويسير النمو التشغيلي الذي تشهده شركة الخطوط السعودية 
للتموين في مختلف وحداتها بالمملكة العربية السعودية بخطى 

موازية للتوّسع في سوق السفر الجوي وتطّور البنى التحتية للمطارات، 
إلى جانب التوّسع في مجموعة من القطاعات والخدمات الجديدة 

األخرى. ويرتكز نشاطها األساسي المرتبط بشركات الطيران على اإلنتاج 
الكّمي وااللتزام بالجودة وتعزيز االستمرارية، وبالتالي العمل وفقًا ألفضل 

المعايير الدولية المتعّلقة بصحة وسالمة إنتاج األغذية. 

20م سّجلت وحدة الشركة في جّدة  تجدر اإلشارة إلى أنه خالل العام 17
رقمًا قياسيًا جديداً في إنتاج الوجبات اليومية وعدد الرحالت التي قّدمت 

خدمات المناولة لها، إذ بلغ إجمالي عدد الوجبات التي أنتجتها بتاريخ 
122,0 وجبة، كما سّجلت بعدها بيومين تقديم  7 سبتمبر الماضي 56

30 رحلة طيران. خدمات المناولة لصالح 2

المبيعات وتطوير األعمال
توافرت لدى قسم تموين شركات الطيران العديد من األسباب التي 

20م، ومن أبرزها نجاح الشركة في  تشّكل مصدراً للرضى في العام 17
استعادة عدد من العمالء السابقين إلى جانب توقيع مجموعة من 

العقود الجديدة. 

فقد عادت شــركة طيران ناس إلى قائمة العمالء في شــهر نوفمبر 
بعدما وّقعت عقداً جديداً وموّســعًا. وبدأت شــركة الخطوط الســعودية 

للتمويــن خــالل فتــرة زمنية قصيرة بتوفيــر منتجات الطعام والخدمات ألكثر 
10 رحلة مغاَدرة يومية من خمســة مطارات، كما قامت بتدشــين مركز  0 من 

عمليات جديد في أبها، عاصمة منطقة عســير جنوب غرب الســعودية. 
وستســتمر عملية التوّســع لتقديم خدمات جديدة لطيران ناس خالل 

20م.  20م و19 عامي 18

وفي شهر سبتمبر، باشرت طيران أديل، شركة الطيران االقتصادي 
الجديدة المملوكة من قَِبل المؤّسسة العاّمة للخطوط الجوية العربية 
السعودية، عملياتها عبر رحالت محّلية داخل المملكة، وقد وّقعت عقداً 
مة الخدمات على  مع شركة الخطوط السعودية للتموين لتكون مقدِّ
متن الطائرات. وعلى الرغم من أن طيران أديل ال تزال في مرحلة مبكرة 

من نموها االستراتيجي، إال أن هذا العقد يشّكل تطوراً استراتيجيًا مهمًا 
في محفظة شركة الخطوط السعودية للتموين. ونظراً لما تتمّتع به 

طيران أديل من فرص لتصبح إحدى أهم شركات الطيران في المملكة، 
فإن شركة الخطوط السعودية للتموين تمتلك فرصة فريدة ومتمّيزة 

لمشاركة طيران أديل في تحقيق هذا النمو. 

باإلضافة لذلك، أبرم قســم تموين شــركات الطيران مجموعة عقود 
جديدة وذلك مع كل من شــركة طيران ماليندو الماليزية وشــركة طيران 

هيمااليــا وشــركتي فــري بيرد إيرالينز وأونور إيــر التركيتين، كما تم تجديد 
عقود الخدمات مع شــركات الخطوط الجوية الفرنســية والخطوط 

الجوية التشيكية.

يرتكــز نشــاطها األساســي المرتبط بشــركات 
الطيــران علــى اإلنتاج الكّمي وااللتزام بالجودة 

وتعزيز االســتمرارية، وبالتالي العمل وفقًا 
ألفضــل المعايير الدولية المتعّلقــة بصحة 

وســالمة إنتاج األغذية.

 عــدد العامالت اإلناث في 
قســم تموين شركات الطيران

85
 نســبة السعودة في قسم 

تموين شــركات الطيران

% 24 

 توجهــات النمو للوجبات 
علــى متــن الطائرة / اليوم

اإلجمالي

2.68 مليــون
 1%الريــاض

 14%جــدة

 6%الدمــام 

 34%المدينــــة المنـــورة 

 4%القــاهرة 

%19
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تطوير قوائم الطعام واإلنتاج
يتوّلى هذا القســم مســؤولية تطوير الوجبات لجميع العمالء من 

شــركات الطيران وغيرها. ويضم القســم فريقًا دوليًا من الطهاة 
المتخّصصين، من بينهم ســبعة طهاة ســعوديين، يتمّتعون بخبرات 

واســعة فــي تحضيــر األطباق المحّليــة واإلقليمية والدولية، بدًء من الوجبات 
العربيــة األصيلــة وصواًل إلى الوجبات المســتوحاة من المطابخ األوروبية 

واألمريكية واآلسيوية.

المبيعات والخدمات اللوجستية لمعّدات شركات الطيران
تعتمد شركة الخطوط السعودية للتموين في هذا القطاع الحيوي 

الهام على خبراتها في الحصول على المعّدات المناسبة لتحسين 
العمليات الخاّصة بالمأكوالت والمرّطبات على متن الطائرات التي يتم 

توفيرها لشركات الطيران العاملة في المملكة. وتُعّد خدمات المأكوالت 
مة للرّكاب على متن الطائرات من  والمرّطبات اآلمنة وعالية الجودة المقدَّ

األمور األساسية لجميع شركات الطيران، ومن هذا المنطلق، تفي شركة 
الخطوط السعودية للتموين بهذه المسؤولية من خالل سياستها 
المتمّثلة بتوفير حلول متكاملة لتلبية احتياجات العمالء المتنّوعة.

20م، تمّكنت شركة الخطوط السعودية للتموين من إبرام  وفي العام 17
عقود جديدة مع طيران أديل وطيران ناس. وضمن هذا اإلطار، أصبحت اآلن 
شركة الخطوط السعودية للتموين توفر المعّدات والخدمات اللوجستية 

لخمس شركات طيران هي: الخطوط الجوية العربية السعودية، طيران 
ناس، طيران أديل، خطوط الطيران السعودية الخليجية وطيران األثير.

وتتمّيز الشركة بتبّنيها مفاهيم مبتَكرة منخفضة التكلفة فيما يتعّلق 
بتخزين ونقل المعّدات الكبيرة للعمالء من شركات الطيران، عالوة على 
ذلك تمتد تغطية الشركة لتلّبي احتياجات عمالئها داخل المملكة وفي 

30 محّطة دولية.

صاالت الدرجة األولى ودرجة رجال األعمال، إدارة الضيافة
تتمّيز الصاالت المخّصصة للمسافرين الذين يتمّتعون بوالء كبير 

للشركة، وكذلك كبار الشخصيات، بكونها توفر بيئة مريحة تتيح لهم 
االسترخاء خالل األوقات التي يقضونها في المطارات، كما تسهم 

بإبقائهم على اتصال دائم مع أعمالهم وكل ما يتعّلق بحياتهم 
الشخصية. وتشمل المرافق الجديدة، إلى جانب التطوير الدائم لمفهوم 

الضيافة، باقة واسعة من الخدمات الراقية تبدأ من مرحلة ما قبل ركوب 
الطائرة وصواًل إلى الصعود إليها، مع التركيز المستمر على تحسين 

تجربة العمالء عبر إيالء عنصري الجودة واالبتكار اهتمامًا كبيراً وفق أبرز 
أسس االستدامة. 

20م، حيث  وقد شهدت موارد وخدمات الضيافة نمواً كبيراً خالل العام 17
تم افتتاح صالة الفرسان الخطوط السعودية األولى في مطار القاهرة 

الدولي، إضافة إلى تدشين صالة ويلكم )Wellcome( جديدة وبمساحة 
أوسع في مبنى الطيران الداخلي من مطار األمير محمد بن عبد العزيز في 

المدينة المنّورة. 

 )Wellcome( كما جرى إبرام اتفاقيات خدمة جديدة لصالة ويلكم
مع شركة الخطوط الجوية الفرنسية، طيران ناس، الخطوط الجوية 

الفلبينية، الخطوط الجوية السريالنكية والخطوط الملكية المغربية، 
بينما يستمر العمل على توفير خدمات الرحالت المتأّخرة لصالح عدد من 
العمالء مثل إير بلو، الطيران الهندي، طيران اإلمارات، جت إيرويز، الطيران 

الُعماني، الملكية األردنية والخطوط الجوية الدولية الباكستانية.

إضافــة لهــذا، تــم إبرام اتفاقيات شــراكة تتيح الدخول إلى صاالت ويلكم 
)Wellcome( وذلك مع نادي الســفر العالمي، مزايا، مهارة للســفر 

والهيئة الســعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية )مدن(. ويســتمر 
قســم تموين شــركات الطيران في توســعة نطاق تعامالته مع وكاالت 

ومنّظمــات الســفر المختلفة التي تُعّد مــن العمالء المحتَملين لخدمات 
.)Wellcome( صاالت ويلكم

تجدر اإلشارة إلى أن التزام شركة الخطوط السعودية للتموين الثابت 
بأعلى معايير الجودة والخدمة يساعد بمنح الشركاء المحتَملين ثقة 

كبيرة بالقدرة على تعزيز مكانتهم أكثر بين أوساط عمالئهم كمزّودين 
متمّيزين لخدمات الضيافة في المطارات.

)BE GREAT( مبادرة كن عظيمًا
أطلق قسم تموين شركات الطيران خالل النصف الثاني من العام 

20م باقة من المبادرات البارزة التي تم تصميمها كي تسهم بتعزيز  17
التمّيز التشغيلي للشركة. وضمن هذا اإلطار، أنجز القسم مجموعة 

من المشاريع المختلفة التي اندرجت ضمن مفهوم كن عظيمًا 
)Be Great( وذلك في وحدة التموين الموجودة في جّدة حيث جرى 

التركيز على مجموعة من األمور الحيوية من ضمنها تأكيد إشراك 
الموّظفين وتعزيز العمليات التشغيلية الفّعالة وتحسين الجودة 

وتطوير أنظمة تقنية المعلومات وإنشاء البيانات. ويجري حاليًا االستفادة 
من الخبرات البارزة التي تم اكتسابها في جّدة للعمل على إطالق مشاريع 

مماثلة في مناطق أخرى.

المهم ذكره أن جزًء كبيراً من الجهود المبذولة يتركز على موّظفي 
شركة الخطوط السعودية للتموين. ومن هنا تم تصميم برامج تدريبي 

للموّظفين ضمن مختلف الفئات والمستويات الوظيفية يهدف بشكل 
أساسي إلى تعزيز انخراط الموّظفين ومنحهم الفرصة للمساهمة 

بصورة إيجابية وفاعلة في رحلة مفهوم كن عظيمًا )Be Great(. وفقًا 
لهذا، تأّلق حتى اآلن العديد من الموّظفين حيث صاروا من أصحاب 

المشاريع التي يفخرون بها حقًا. وقد ظهرت مزايا ومنافع هذه الجهود 
من خالل االستفادة بشكل أفضل من إمكانيات الموّظفين وكذلك في 

استهالك المواد المتوفرة، وباألخص في قسم تموين شركات الطيران 
واألعمال الشاملة لشركة الطيران.

تــم وضع برامـــج تدريب 
للموظفيــن بجميــع 

مستويـاتهـــم.

)BE GREAT( الموظفــون المتدربــون فــي برنامج كن عظيمًا

20 شخص 0

جاكوب رويســت
رئيــس العمليــات- الخطــوط الجوية

االستراتيجية - تمويـــن شركـــات الطـيـران

تشمل أهدافنا غايات مرتبطة عضويًا باألسس 
االستراتيجية التي نعتمدها:

تحسين جودة وكفاءة الخدمات الستيعاب 
إمكانية النمو المستمر ألساطيل شركات 

الطيران وأعداد الرّكاب؛ ضمان التعاقد 
مع عملينا الرئيسي المتمّثل بالمؤّسسة 

العاّمة للخطوط الجوية العربية السعودية 
20م؛ تسويق وموائمة  20 لما بعد العام 

الموارد بشكل فّعال ألجل إنشاء عالقات 
متينة مع شركات النقل الجوي الجديدة 

والعمالء من شركات الطيران الخاص.

مــن اليســار لليمين:

خـــالد الرديعان
 المديــر العــام للمنطقة الوســطى 

والمنطقــة الشــرقية، تمويــن شــركات الطيران

صــالح العمر
 المديــر العــام للمنطقــة الغربية 

والمنطقــة الجنوبيــة، تمويــن شــركات الطيران
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التجـزئـة
وّســع قســم التجزئة بالشركة نطاق أنشــطته لتشمل 

إدارة عمليــات التســّوق لصالــح ثالث شركات طيران 
إضافية، عالوة على افتتاح منافــذ بيع في المطارات 
ومحّطات الســكك الحديديــة والفنادق والجامعات، 

إلــى جانب تلبيــة الطلب عبر اإلنترنت.

المبيعــات الجوية 

50 منفذ بيع

لمحة عاّمة
كانت المبيعات الجوية في األساس خدمة التسّوق الخاّصة على متن 

طائرات شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، والتي تتوّلى شركة 
الخطوط السعودية للتموين إدارتها منذ العام 1984م. واآلن وّسع قسم 

التجزئة بالشركة نطاق أنشطته لتشمل إدارة عمليات التسّوق لصالح 
ثالث شركات طيران إضافية، عالوة على افتتاح منافذ بيع في المطارات 

ومحّطات السكك الحديدية والفنادق والجامعات، إلى جانب تلبية 
الطلب عبر اإلنترنت للتسليم في المنازل والمكاتب بمختلف أنحاء 

المملكة. كما تمتلك الشركة وتدير سلسلة ال بوتيك المخّصصة لمنافذ 
التجزئة والتي تقع ضمن فنادق من فئة الخمس نجوم في مختلف أنحاء 

المملكة العربية السعودية.

 المبيعات الجوية - على متن الطائرة، منافذ بيع في المطارات، 
متاجر في الشوارع الراقية، وعبر اإلنترنت

بعد أن كان لقسم التجزئة في الشركة عميل واحد فقط هو المبيعات 
الجوية الخاّصة بالخطوط الجوية العربية السعودية، أصبح اآلن يدير عمليات 

التسوق على متن طائرات الخطوط الجوية العربية السعودية، طيران 
البيرق السعودية، طيران ناس وطيران أديل. وتتمّثل الخدمة على متن 

 ،)Blackline Collection( رحالت البيرق في عالمة مجموعة بالك الين 
بينمــا تمتلــك طيــران نــاس خدمــة  مــول طيران ناس )Flynas Mall(؛ في 
 .)Eat & Shop( حيــن تمتلــك طيــران أديــل العالمــة التجارية كل و ســوق

وتتــراوح العمليــات مــن تقديــم خدمــة حصرية عاليــة الخصوصية إلى 
شــركات الطيــران التــي تضــم كبائــن للدرجة األولى، إلى تلبيــة االحتياجات 

المخّصصــة لشــركات الطيران االقتصادي. 

تتمّيز هذه التوّجهات بالحيوية في مختلف األوقات، وفي ظل الزيادة 
بعدد العمالء، قام قسم التجزئة التابع لشركة الخطوط السعودية 

للتموين بتطوير مجموعة منتجاته لتتناسب مع مختلف أذواق 
وشخصيات وفئات الرّكاب. أما فيما يخّص البيرق السعودية، فإن خدمة 

مجموعة بالك الين )Blackline Collection( تلّبي متطّلبات العمالء 
الذين يبحثون عن عالمات تجارية وفئات راقية من المنتجات. وفيما يتعّلق 
بشركات الطيران االقتصادي، فإن العروض المتوفرة عبر مول طيران ناس 
)Flynas Mall( وكل وتسوق لطيران أديل )Eat & Shop( تتمحور حول 

توفير صفقات ممّيزة على المنتجات باإلضافة إلى توفير عالمات تجارية 
مة للجيل  غير فاخرة. كما إن تشكيلة منتجات الطيران االقتصادي مصمَّ

الشاب بحيث تتضّمن المزيد من العالمات الغنية باأللوان والحيوية 
وأحدث األدوات المبتَكرة.

برامج تدريــب للموظف والزبون

36  برنــامج
50 مشـارك 1
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بدأ قسم التجزئة لدى شركة الخطوط السعودية للتموين عملياته 
20م بافتتاح منفذ يحمل العالمة التجارية للمبيعات  األرضية في العام 15

الجوية وذلك في إحدى صاالت السفر المحّلي بمطار جّدة. واآلن، يتم 
50 منفذاً أرضيًا تحت مجموعة متنّوعة من العالمات  تشغيل أكثر من 

التجارية، وهي تنتشر في المطارات اإلقليمية ومحّطات السكك الحديدية 
والمباني الموجودة في الشوارع الراقية. 

20م افتتاح 13 متجراً جديداً،  وشهد التوّسع الكبير الذي حدث في العام 17
وذلك على الرغم من الضغوطات االقتصادية التي أّدت إلى إغالق العديد 

من العالمات التجارية الراقية المعروفة أبواب بعض المتاجر التابعة لها. 
وقد شملت المواقع الجديدة منافذ الخطوط الحديدية ريتايل تراكس في 

الرياض والقصيم والمجمعة، باإلضافة إلى توفير الخدمات على متن 
الطائرات، وكذلك المتاجر الراقية في القصيم وحائل وتبوك والباحة؛ 

وأول متجر لو كادو في جامعة الملك عبد العزيز بجّدة الذي يقود التوّجه 
للتواجد أكثر ضمن القطاع األكاديمي. 

وعبر استكشاف مجاالت خارج نطاق عملياته التي كانت محور اهتمامه 
األساسي، عمل قسم التجزئة في الشركة لمواكبة هذا التوّجه من 
خالل توسعة مجموعة منتجاته وعالماته التجارية، وفي الوقت ذاته 

تعزيز العالقات القائمة مع المورّدين لكي يصبح عالمة مفضلة إلطالق 
المنتجات الجديدة. ونتيجة لذلك، اكتسب قسم التجزئة سمعة إيجابية 

بين أوساط العمالء بكونه وجهة أساسية للحصول على أحدث المنتجات. 

بصفتــه مســؤواًل عــن مهام توفير تشــكيلة منتجــات التجزئة المطلوبة 
للقيــام بالعمليــات علــى متــن الطائرات وفي المنافــذ األرضية، تبرز أهمية 

اســتثمار الشــركة فــي إدارة المخزون لضمان توافــر المنتجات الصحيحة 
باألســعار المناســبة. ويمكن للرّكاب التعرّف على تشــكيلة المنتجات 

عبــر مجــّلات شــركة الطيــران الموجودة على متن الطائرات، بينما ســاعد 
تطويــر الموقــع اإللكتروني skysalesonline.com فــي تحقيق نمو 
مســتمر فــي الطلــب من المســتهلكين على المنتجــات المتوفرة. كما 

تُعــّد وســائل التواصــل االجتماعــي أداة مهّمة فــي تعزيز الحركة والوعي 
حــول العالمات التجارية.

وبهدف زيادة المبيعات، تولي الشركة عناية خاّصة لتقييم وجلب 
العالمات التجارية والمنتجات التي يتم إطالقها حديثًا. كما أسهم الجدول 

الكامل لألنشطة الترويجية في زيادة المبيعات. ويقوم قسم التجزئة 
في الشركة بالتعاون مع المطارات في مختلف أنحاء المملكة بتنظيم 

احتفاالت خاّصة باأليام الوطنية والعطالت المدرسية واألعياد وشهر 
رمضان الكريم - مما يمّكنه من إنشاء عالقات أقوى مع العمالء والهيئة 

العاّمة للطيران المدني. 

يجري حاليًا العمل على افتتاح السوق الحرة، وهي مجال أعمال جديد 
بالنسبة لقسم التجزئة في الشركة، وذلك من خالل التعاون مع الجاردير، 

 40 الشركة الفرنسة متعّددة الجنسيات التي يوجد لديها عمليات في 
دولة تقريبًا. ويختص قسم تجزئة السفر في شركة الجاردير بمجال متاجر 

التجزئة، وخاّصة في المطارات ومحّطات السكك الحديدية.

سوف تعمل المتاجر الجديدة التي يتم افتتاحها مع قسم التجزئة 
في شركة الخطوط السعودية للتموين تحت العالمة التجارية 

Aelia Duty Free الخاّصة بشركة الجاردير، وهي عالمة تجارية دولية 
لتجارة التجزئة عالية الجودة باألسواق الحرّة. وتجمع العالمة التجارية 

Aelia Duty Free بين الشراكة مع العالمات التجارية الدولية وبيئات 
التجزئة التي تتمّيز باالبتكار والتجربة التفاعلية مع اعتماد نهج خدمة عمالء 

وفق معايير اآليزو العالمية.

على الرغم من امتالك شركة الخطوط السعودية للتموين مهارات عالية 
وخبرات واسعة في أعمال التجزئة، إال أنه لم يسبق لها العمل في قطاع 
األسواق الحرّة، وبالتالي فإن الشراكة من الجاردير تمنحها الفرصة لتعزيز 
مجموعة مهاراتها بالتعاون مع واحدة من أفضل الشركات العاملة في 
هذا المجال. وفي الوقت نفسه، تتطابق تقريبًا خبرة التجزئة التي تتمّتع 

بها الشركة مع خبرة الجاردير، مما يجعلها شراكة مثمرة لكال الطرفين. 

وقد وّقع قسم التجزئة بالشركة عقوداً مع مجموعة مختارة من المورّدين 
ألجل توفير منتجات حصرية لمتاجر Aelia Duty-free في كل من جّدة 

والرياض والدّمام. 

وكجزء من عمليات التوّسع األخرى التي تجري دراستها هناك إمكانية 
إقامة مخزن واسع النطاق لدعم التواجد اإللكتروني لخدمة المبيعات 
الجوية. فقد شّكلت دومًا موارد التخزين المحدودة عائقًا أمام تحقيق 

المزيد من النمو في العالم اإللكتروني، إذ يقتصر األمر حاليًا على حوالي 
20 خط منتجات متوفرة للرّكاب. وبمجرّد االنتهاء من توسعة المخزن،  0

سيكون قسم التجزئة في شركة الخطوط السعودية للتموين قادراً على 
توفير جميع المنتجات الموجودة في المتاجر األرضية، مما يسمح للعمالء 

الراغبين بالشراء عبر شبكة اإلنترنت تصفح الموقع لالختيار من بين أكثر 
10 منتج. ,0 0 0 من 

سوف يخدم مركز المستودع المقرّر إنشاؤه المتاجر األرضية التابعة 
لقسم التجزئة باإلضافة إلى المبيعات عبر اإلنترنت والمبيعات على 

متن الطائرات، مما يحّقق المزيد من التوفير في التكلفة ودوران أفضل 
للمخزون وإجراء عروض ترويجية سريعة على المنتجات بطيئة الحركة.

ال بوتيك
تمنح منافذ ال بوتيك التابعة لخدمة المبيعات الجوية ضيوف الفنادق 

الراقية فرصة للتوفير مقارنة بأسعار التجزئة التقليدية، حيث يمكنهم شراء 
منتجات تُعّد حصرية ضمن فئة منتجات التجزئة المخّصصة لقطاع السفر 

والتي ال تتوفر بأي صورة أخرى في األسواق المحّلية. 

وتتمحور االستراتيجية حول تعزيز االستمتاع بتجربة السفر على متن 
الطائرات، والتحسين واالبتكار المستمرين لمجموعة المنتجات وتقديم 

خدمة عالية الجودة للعمالء بأسعار تنافسية جداً، سواء على متن 
الطائرات أو على األرض أو عبر اإلنترنت. ويتم تحديث مجموعة المنتجات 

كل أربعة أشهر لمواكبة التوّجهات الحالية في السوق وتلبية الطلب من 
العمالء الكثر.

20م، كان هناك ستة متاجر ال بوتيك تابعة لخدمة  في نهاية العام 17
المبيعات الجوية في فنادق ضمن فئة الخمس نجوم، ومن المقرّر تنفيذ 

عملية توّسع كبيرة في هذا المجال على مدار السنوات القليلة القادمة.

التوّقعات
مقارنة باألعمال المماثلة، تتوافق عمليات وأداء قسم التجزئة في 

شركة الخطوط السعودية للتموين مع العمليات السائدة في معظم 
المطارات اإلقليمية أو حتى إنها تتخّطاها، عدا عن مطابقة حجم عمليات 

المطارات التي تستفيد من ثالثة أضعاف الحركة. وعادة ما يكون 
المسافرون في هذه المطارات من األوروبيين العابرين الذين يمتلكون 

أوقاتًا إضافية ويبحثون عن بعض الصفقات المربحة لهم، وبالتالي تحّقق 
هذه المطارات جزًء كبيراً من إيراداتها اإلجمالية من بيع المنتجات غير 

المقبولة ثقافيًا في المملكة العربية السعودية. 

20م سيكون عامًا آخراً مليئًا  وبالنظر إلى المستقبل، يبدو أن 18
بالتحّديات، حيث يستمر التوّجه نحو إنفاق استهالكي أقل في مراكز 
التسّوق والمتاجر الراقية. إال أنه من المتوّقع تحقيق االستقرار وقدر من 

التحّسن خالل فصل الصيف وفترة عطلة المدارس، مع سفر أعداد أقل من 
المواطنين للخارج لقضاء عطالتهم. 

ومن بين المشاريع أيضًا إجراء توسعة إضافية لمتاجر التجزئة، حيث من 
المقرّر افتتاح منافذ جديدة في أماكن رئيسية بمختلف أنحاء المملكة.

أما فيما يتعّلق بالسعودة، فإن السعوديون يشغلون معظم الوظائف 
في متاجر قسم التجزئة لدى شركة الخطوط السعودية للتموين، كما 
ال تزال الشركة مستمرّة بتعيين أصحاب المهارات المحلّية وهي تنّظم 
باستمرار برامج تدريبية وتطويرية من أجل تحسين مهاراتهم أكثر. وفي 

20، تفخر الشركة بامتالكها فرق عمل بقطاع  30 إطار الدعم المباشر لرؤية 
التجزئة تتكّون من المواطنين السعوديين بشكل أساسي في جميع 

المجاالت التشغيلية، حيث يمّثل السعوديون العاملون في المتاجر 
الموجودة في المدن الرئيسية ما يقرب من 95 بالمئة من موّظفي 

10 بالمائة في المواقع اإلقليمية.  0 المبيعات، مع نسبة 

20، شّكل موضوع  ومنذ افتتاح أول منفذ مبيعات بالتجزئة في العام 15
توظيف السيدات أولوية بالنسبة لشركة الخطوط السعودية للتموين، 
وهي ال زالت تعتمد هذه السياسة منذ ذلك الحين وتعمل على تفعيلها 

أكثر والسير بها بوتيرة أسرع، لدرجة أن السيدات السعوديات العامالت في 
منافذ التجزئة التابعة للشركة قد أصبحن يشّكلن نسبة 17.3 بالمئة من 

إجمالي موّظفي قسم التجزئة بالشركة.

 

منافــذ ال بوتيــك التابعــة للمبيعات الجوية 

6 متـاجـر

عبد الوهاب ســاعاتي
رئيــس الشــؤون التجارية

االستراتيجية - التجزئــة

تشمل أهدافنا غايات مرتبطة عضويًا باألسس 
االستراتيجية التي نعتمدها:

تطوير أنشــطتنا مدفوعة األجر ســواء على 
األرض أو فــي األجــواء وذلك في المطارات 

الرئيســية؛ االســتفادة القصوى من مشروعنا 
المشــترَك الجديد الخاص بالســوق الحرّة مع 

قســم تجزئة الســفر في شــركة الجاردير وذلك 
بهــدف تعزيــز تجربة العمــالء وجودة المنتجات 

والخدمــات ضمن كامل قســم التجزئة؛ 
تطويــر منّصاتنــا المحمولــة ومنّصات التجارة 

اإللكترونيــة الخاّصــة بنــا من أجل الوصول إلى 
جيــل مــن العمالء الــذي يعتمد على الخدمات 
الرقمية بشــكل بديهي؛ توســعة شــبكتنا من 

المنافــذ الغذائيــة وغير الغذائية.
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الوجبــات المقدمــة للتموين والمرافق
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نظرة عاّمة اســتراتيجية / لمحة عاّمــة عن األعمال

التموين وإدارة 
المرافق 

لمحة عاّمة
انطالقًا من دورهًا األساسي كشركة تقليدية لتموين شركات الطيران، 
وّسعت شركة الخطوط السعودية للتموين أعمالها لتصبح مؤّسسة 

متعّددة الوظائف والخدمات. وقد صار اليوم قسم التموين وإدارة المرافق 
صة  يقّدم مجموعة متنّوعة من الخدمات، بدء من الخدمات المخصَّ
للسكك الحديدية والمواقع النائية والتموين الصناعي، وصواًل إلى 
توفير خدمات األمن في المطارات. ويعود هذا إلى حد كبير للشراكة 

20م مع مجموعة نيوريست  0 االستراتيجية التي تم إطالقها في العام 8
جروب، الشركة الفرنسية المتخّصصة في خدمات التموين. وتتيح الخبرات 

التي تتمّتع بها شركة الخطوط السعودية للتموين اآلن نطاقًا أوسع 
وفرصًا إضافية لزيادة اإليرادات وال سيما في قطاع خدمات المناطق النائية.

وعند إلقاء نظرة اقتصادية أشمل، نرى أن اإلنجازات التجارية التي تحّققت 
20م جاءت في ظل بيئة اقتصادية كثرَت فيها التحّديات  في العام 17

والصعاب مما أثّر على هذه الصناعة بالكامل. فقد ارتفعت تكاليف اليد 
العاملة بسبب إعادة هيكلة أنظمة تصنيف موّظفي خدمات المناطق 

النائية وإعادة تقييم مكافآت نهاية الخدمة والنفقات العاّمة بين األقسام، 
فضاًل عن زيادة الرسوم الحكومية المفروضة على الموّظفين الوافدين، 

إضافة إلى بروز بعض الصعوبات التي أحاطت بعمليات التوظيف.

وقد تمحورت األولوية الرئيسية لقسم التموين وإدارة المرافق في شركة 
الخطوط السعودية للتموين حول االحتفاظ بالعمالء الحاليين والدخول 
إلى قطاعات جديدة. وبناًء عليه، تحّسن معّدل االحتفاظ بالعمالء ليصل 

إلى 97 بالمئة، وقد ترافق هذا مع جهود كبيرة لتطوير األعمال ترّكزت 
بشكل أساسي على الفرص المتاحة لدى العمالء الحاليين باإلضافة إلى 

إيجاد القدرات الالزمة لدخول قطاعات جديدة. وتمّيز النصف الثاني من 
العام بكثير من النجاح حيث تم إبرام العديد من العقود الجديدة.

تموين قطاع السكك الحديدية
منذ توقيع العقد مع المؤّسسة العاّمة للخطوط الحديدية لتوفير 

خدمات التموين على متن رحالتها التي تربط الدّمام والهفوف والرياض، 
تم إطالق العالمة التجارية الونج كافيه والتي تقّدم قائمة مأكوالت 

ومرّطبات متكاملة للرّكاب في محّطات السكك الحديدية وعلى متن 
20م،  القطارات، باإلضافة إلى صاالت فئة رجال األعمال. وفي مارس 17

حصلت الشركة على عقد مماثل من الشركة السعودية للخطوط 
الحديدية التي تشّغل خط الرياض - القريات والذي يبدأ من مطار الملك 

خالد الدولي بالرياض ويمتد باتجاه الشمال الغربي نحو القريات الواقعة 
بالقرب من الحدود األردنية.

حّســن معــّدل االحتفــاظ بالعمــالء ليصل إلى 97 
بالمئــة، وقــد ترافــق هــذا مــع جهود كبيرة لتطوير 

األعمال ترّكزت بشــكل أساســي على الفـــرص 
المتاحــة لــدى العمــالء الحالييــن باإلضافــة إلى إيجاد 

القــدرات الالزمــة لدخول قطاعات جديدة.

 عمــالء قطاعات األعمال 
والصناعــة والمواقع النائية

21المنطقــة الغربيــة

15المنطقة الوســطى

16المنطقــة الشــرقية
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نظرة عاّمة اســتراتيجية / لمحة عاّمة عــن األعمال / التمويــن وإدارة المرافق

20م ببدأ قسم التموين وإدارة المرافق بتجربة الخدمات  وفي مارس 18
في مشروع قطار الحرمين السريع التابع لـلمؤّسسة العاّمة للخطوط 

الحديدية، وهو عبارة عن نظام سكك حديدية للنقل بين المدن بطول 
453 كيلومتراً بحيث يربط المدينة المنّورة ومّكة المكرمة عبر مدينة الملك 

عبداهلل االقتصادية ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جّدة. وستكون 
محّطة جّدة حلقة الربط مع بقية شبكة الخطوط الحديدية بالمملكة.

من المتوّقع أن تسهم خدمة القطار السريع بنقل حوالي ثالثة ماليين 
مسافر في السنة من بينهم نسبة كبيرة من الحّجاج والمعتمرين، بحيث 
320 كيلومتراً بالساعة - أي  دة بسرعة  يجري نقلهم إلى وجهاتهم المحدَّ

ما يعادل سرعة قطار الطلقة الشهير في اليابان.

تحتل البنية التحتية الخاّصة بالخطوط الحديدية أولوية رئيسية لدى 
الحكومة في إطار المخّطط الرئيسي للخطوط الحديدية السعودية 

20، وبالتالي تسود رؤية تفاؤلية في شركة الخطوط السعودية  40 -20 10
للتموين بشأن تحقيق المزيد من النمو في هذا القطاع الحيوي بحيث 

يمكنها تغطية النطاق الكامل لخدمات التموين.

تموين المناطق النائية
إن توفير خدمات التموين في العديد من مواقع استكشاف النفط البرّية 

الواقعة في أجزاء نائية من المملكة العربية السعودية يشّكل جزًء كبيراً 
من أعمال قسم التموين وإدارة المرافق. وقد أسهم التعاون االستراتيجي 
مع نيوريست جروب في االستفادة من التجربة العالمية التي تحظى بها 
هذه الشركة في تقديم مجموعة متكاملة من خدمات التموين والدعم 

للعمالء الناشطين في مناطق نائية قاسية البيئة.

وقد بدأت الشركة بتنفيذ مشروع رئيسي في موقع ناٍء في طريف 
بالتعاون مع أحد العمالء الحاليين منذ منتصف العام، مع توّقعات 

بتحقيق نمو متسارع على مدار السنوات القادمة. كما أبرمت عقوداً 
جديدة لتوفير خدمات التموين والتنظيف والغسيل ألحد العمالء 

 50 ,0 0 0 الحاليين في منجم بوكسيت بالبيثة، حيث توفر الشركة احتياجات 
يوم عمل رجل في السنة. وجرى أيضًا التعاقد مع عميل جديد ينشط 

بقطاع النفط والغاز في المنطقة الشرقية لتوفير الخدمات ذاتها لصالح 
ثالث منّصات حفر مائي ومنّصات نفط - حيث يقّدم كل موقع ما معّدله 

15,0 يوم عمل رجل في السنة. إضافة لهذا، تعاقدت الشركة مع عميل  0 0
حالي ينشط بقطاع النفط والغاز في المنطقة الشرقية لتوفير هذه 

30 يوم عمل رجل  ,0 0 0 الخدمات في منّصتي نفط برّيتين وذلك بمتوّسط 
في السنة لكل واحد من هذه المواقع.

تموين قطاع األعمال والقطاع الصناعي
تنشــط شــركة الخطوط الســعودية للتموين ضمن قطاعي األعمال 

والصناعــة أيضــًا حيث تقوم بتحضير وتقديم الوجبات الرئيســية والوجبات 
الخفيفــة والمرّطبــات في المرافــق المخّصصة للعمالء. ويمّكن هذا 
المفهــوم العمــالء من تقديــم خيارات وجبات طازجة وصحية لصالح 

موّظفيهــم دون أن يضطــروا لالنتقــال إلى مكان آخر وتعطيل العمل. 
ومــن بيــن العمالء المتعّددين ضمن هذا المجال هناك شــركات ضمن 

القطــاع الخــاص وكذلك عدد مــن الدوائر الحكومية، مع وجود مجاالت 
أخــرى لتحقيــق مزيــد من النمو من ضمنها المستشــفيات والعيادات الجاري 

العمــل على تطويرها. 

ق ضمن قطاعات جديدة عبر الفوز بعميلين بارزين  تكّلل النجاح الُمحقَّ
في قطاع الرعاية الصحية يتمّثالن بشركة تصنيع أدوية في جّدة وتسع 
عيادات غسيل للكلي منتشرة في مختلف أنحاء المملكة. عالوة على 

هذا، حّققت الشركة مزيداً من النمو من خالل توقيع عقد دولي مع 
شركة لتصنيع معّدات الطيران العسكرية ينص على تشغيل المطاعم 

صة لموّظفيها الوافدين ضمن مجّمعاتهم الموجودة في  المخصَّ
الرياض. وسيتم التوّسع بهذا المجال ليشمل العقد مدينة الدّمام أيضًا 

20م. في العام 18

خدمات الغسيل
تُعّد خدمات الغسيل السعودية من الشركات الوطنية الرائدة في هذا 

المجال، حيث تتوّلى تنفيذ العقود المبرَمة مع جهات عاملة ضمن 
مجموعة واسعة من القطاعات من بينها الضيافة والرعاية الصحية 

وشركات الطيران والصناعة والتجارة. وقد بدأت الشركة نشاطها في 
20م في الرياض، وقامت بافتتاح مغسلة صناعية حديثة في  بداية العام 13

20م بهدف توفير الخدمات  مدينة الملك عبداهلل االقتصادية في العام 16
في المنطقة الغربية من المملكة. 

وتُعتَبر شركة خدمات الغسيل السعودية األولى والوحيدة في المملكة 
التي تحصل على عالمة الجودة من جمعية االعتماد األلمانية لخدمات 

النسيج المهنية.

تتمّيــز المرافــق الموجودة في مدينة الملــك فهد الطبية بالعاصمة 
الريــاض بقدرتهــا علــى التعامل مع ما يصل إلى 16 طنًا من قطع الغســيل 

يوميًا والتي يعود معظمها إلى المستشــفيات. أما المجال الرئيســي 
لعمليــات المغســلة الموجودة فــي مدينة الملك عبداهلل االقتصادية 

فيترّكــز علــى القطــاع الفندقي وهي تتمّتع بقــدرة إنتاجية يومية تبلغ ما 
معّدله 12 طنًا حاليًا وهي تشــهد نمواً بوتيرة ســريعة. ومن شــأن خطط 
التوســعة القائمــة علــى ثــالث مراحل أن تؤّدي إلى زيادة القدرة اإلنتاجية 

70 طنًا. 50 و 40 و تدريجيــًا إلى 

خدمات األمن
تعمل سيف جيت، وهي شركة جديدة تم إطالقها مؤخراً لتنفيذ عقود 
األمن المبرَمة داخل المملكة، على توفير خدمات رجال األمن للمباني 

في المطارات بمختلف أنحاء السعودية. ونظراً لتبّنيها معايير وعمليات 
معتَمدة من الهيئة العاّمة للطيران المدني، فإن سيف جيت تتمّتع بمكانة 
جيدة لتسويق خدماتها عالية الجودة والفّعالة من حيث الكلفة بنجاح كبير 

لصالح المشّغلين الصناعيين في المطارات.

خدمات األمتعة المفقودة
20م عقداً  أبرمت شــركة الخطوط الســعودية للتموين خالل العام 17

جديداً مع المؤّسســة العاّمة للخطوط الجوية العربية الســعودية 
تتوّلــى بموجبــه إدارة خدمات اســترداد األمتعة المفقودة وخدمة المخازن. 

20م. إضافة لهذا،  وســيدخل هذا االتفاق حّيز التنفيذ اعتباراً من شــهر يناير 18
أتّمت الشــركة إطالق برنامجها الجديد للخدمات اللوجســتية لمتابعة 

وتتّبع األمتعة، وســيجري افتتاح المخزن المركزي لألمتعة رســميًا في شــهر 
20م. فبراير 18

التوّقعات
20م، كان قد تم التفاوض بنجاح على عدد من العقود  مع نهاية العام 17

20م، وهي  الجديدة التي من المفترض أن يبدأ تنفيذها في العام 18
تشمل العقود المرتبطة بإدارة وتشغيل مقاصف تابعة لمصرف سعودي 

كبير ضمن مقرّه الرئيسي المستقبلي ومباني الدعم الخاّصة به حيث 
3,0 موّظف، باإلضافة إلى تشغيل مقاصف تابعة  0 0 سيعمل حوالي 
لشركة بارزة في مجال تصنيع السلع االستهالكية سريعة الحركة في 

مقرّها الرئيسي بالرياض.

وبالنظر إلى المســتقبل، من المتوّقع أن تســتمر البيئة االقتصادية 
المحّليــة واإلقليميــة بمواجهة بعض التحّديات خالل الســنوات القادمة، 

كما من شــأن فرض العديد من الضرائب والقوانين أن يســهم في زيادة 
هذا التحّدي.

20 الرامية لتنويع  30 من جهة أخرى، سيؤّدي التزام الحكومة بتنفيذ رؤية 
االقتصاد وتقليل االعتماد على إيرادات النفط إلى تحقيق قيمة أعلى 

وتوفير المزيد من الفرص. وتعمل شركة الخطوط السعودية للتموين 
حاليًا على تنويع مجاالت عملها بهدف تقليل االعتماد على الدخل 

ق من خدمات شركات الطيران والسير ُقُدمًا بهذا التوّجه. تشّكل  المحقَّ
األعمال الجديدة التي كسبها قسم التموين وإدارة المرافق في العام 

20م مؤّشراً مشّجعًا على النمو في عملية التنويع وكذلك على تحقيق  17
20م وما بعده. المزيد من النمو والتطوير في العام 18

20 بشــكل أساســي أيضًا حول اســتخدام  30 ويتمحور التطابق مع رؤية 
المــواد والخدمــات التــي يتم توليدهــا و/أو تصنيعها محّليًا في المملكة 

العربيــة الســعودية متــى كان ذلك ممكنــًا، واتباع برنامج تعزيز القيمة 
المضافــة اإلجماليــة في المملكة )اكتفاء(، الذي أطلقته شــركة أرامكو 

من أجل وضع خط األســاس لمســتويات التوطين وقياســها ودعم زيادتها. 
كما ستســهم شــركة الخطوط الســعودية للتموين بزيادة القيمة في 

كل جانب من أنشــطتها، مما يعزّز مســتويات النمو والتنّوع االقتصادي 
طويل األجل.

تمتلك المملكة العربية السعودية بصورة عاّمة إمكانيات بارزة لتقديم 
خدمات بارزة من شأنها أن تعزّز دور قسم التموين وإدارة المرافق ضمن 

شركة الخطوط السعودية للتموين ليصبح العبًا رئيسيًا فاعاًل في 
السوق. وقد اكتسبت الشركة الخبرة واالعتراف في سوق ناضج فعاًل، 

وهي لم تعد معروفة بتوفير خدمات تموين راقية لشركات الطيران 
فسحب، بل أصبحت أيضًا مشهورة كمزّود للعديد من الخدمات المتنّوعة 

األخرى وفق أفضل المعايير المعمول بها دوليًا.

المغاسل - متوسط اإلنتاجية اليومية

 28 طن
تمويــن األماكــن النائية - أيام العمل في الســنة 

1.01 مليون 

مارشــال فيرين
رئيــس العمليــات، التمويــن وإدارة المرافق

االستراتيجية - التمويــن وإدارة المرافــق

تشمل أهدافنا غايات مرتبطة عضويًا باألسس 
االستراتيجية التي نعتمدها:

تعزيــز خبراتنا في خدمة الشــركات 
والصناعــات التي يوجــد لديها عمليات 

معّقــدة وفي أماكن نائية، مثل شــركات 
البتروكيماويــات والتعدين؛ توســعة نطاق 

تقديــم خدمات الدعــم للجيش؛ تفعيل 
إمكانيات شــراء منتجات المأكوالت وســلع 

التجزئــة علــى متن القطارات ألجل دعم 
عملية التوّســع الخاّصة بشــبكة السكك 

الحديديــة الوطنية.
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نظرة عاّمة اســتراتيجية / لمحة عاّمــة عن األعمال

 الحـج 
والعمـرة 

ر حجم سوق التموين لقطاعي الحج والعمرة بقيمة كبيرة   يُقدَّ
سنويًا. وتتمّتع شركة الخطوط السعودية للتموين بمكانة جيدة 

تسمح لها االستفادة من هذه الفرصة ألقصى درجة ممكنة، خصوصًا 
وأنها قد أرست لنفسها موقعًا رياديًا كشريك استراتيجي رئيسي 

رة مسبقًا. ضمن المفهوم الجديد للوجبات الجاهزة المحضَّ

وكانت الشركة قد استحدثت وأطلقت مفهوم الوجبات الجاهزة 
20م كخدمة بين الشركات تتعاون  رة مسبقًا في العام 16 المحضَّ

عبرها مع مجموعة مختارة من موفري الخدمة. وانطالقًا من نسبة 1 
بالمئة فقط من خدمات التموين لقطاع الحج والعمرة في العام 

50 بالمئة  دة إلى  20م، من المتوّقع أن تنمو حّصة الوجبات الُمجمَّ 15
على مدار السنوات القليلة القادمة، وذلك بالتزامن مع توّقع انخفاض 

معّدل تحضير األطعمة في الموقع. 

وبعد استثمارها في شاحنتي خدمة متنّقلتين، أصبحت شركة 
الخطوط السعودية للتموين اآلن ملتزمة بتوفير حلول خدمات 

الطعام إلى الشركات في مّكة المكرّمة والمدينة المنّورة بهدف 
مة للحّجاج في المدينتين  تحسين جودة وسالمة األغذية المقدَّ

1,20 وجبة في الساعة  0 المقّدستين. ويمكن لكل شاحنة توفير 
الواحدة ولمدة 16 ساعة، لكن متطّلبات التغذية للحّجاج وحدهم 

- الذين يبلغ عددهم ما يقرب من 2.5 مليون حاج سنويًا - يزيد 
مجموعها عن 35 مليون وجبة على مدى خمسة أيام.

دة  مــن المتوّقــع أن تنمــو حّصة الوجبــات الُمجمَّ
50 بالمئة على مــدار الســنوات القليلة  إلــى 
القادمــة، وذلــك بالتزامــن مع توّقــع انخفاض 

معــّدل تحضيــر األطعمة فــي الموقع.

ســعة حافلة الخدمــة المتنقلة

1,20 وجبة في الساعة  0
 يمكــن لــكل حافلــة أن توفر 1,200 وجبة في الســاعة 

 لمــدة 16 ســاعة، ولكن لتوفيــر متطلبات التغذية 
 للحجــاج وحدهــم - الذيــن يبلــغ عددهم ما يقرب من 

 2.5 حــاج ســنوًيا - بمجمــوع يزيــد عن 35 مليون وجبة 
كل خمســة أيام.
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نظرة عاّمة اســتراتيجية / لمحة عاّمــة عن األعمال / الحــج والعمرة

تعزيزاً لخبراتها التي تسعى من خاللها ألن تصبح المزّود الرائد للوجبات 
لصالح الحّجاج والمعتمرين، تعمل شركة الخطوط السعودية للتموين 

كقّيم على هذا القطاع حيث توفر خدمات الحج اإللكترونية لجميع 
رة مسبقًا - بدًء  المشاركين في سلسلة اإلمداد الخاّصة بالوجبات المحضَّ

من مرحلة اإلنتاج وصواًل إلى مرحلة النقل والتقديم. 

وتتصرّف شركة الخطوط السعودية للتموين كشريك استراتيجي 
للسلطات المحّلية وموفري الخدمات ألجل قيادة عملية االنتقال إلى 

رة مسبقًا والمتمّيزة بكونها آمنة وصحية، وهي بالتالي  الوجبات محضَّ
تعمل على تطوير خدمات ومفاهيم تجزئة حديثة ومتقّدمة من شأنها أن 

توفر مزايا قّيمة بالتوازي مع النمو الحاصل في قطاع السياحة اإلجمالي 
بالمملكة العربية السعودية. 

تضمــن العمليــات والمرافــق ذات المعاييــر العالميــة التــي تتمّيز بها 
الشــركة والمتوافقــة تمامــًا مــع متطّلبات وزارة الحــج والعمرة إنتاج 

منتجــات تمويــن بكّميــات كبيــرة تتمّتــع بالجــودة العالية مــع قابلية إدارة 
التكاليــف بكفــاءة متمّيزة. 

وتسهم المنّصة الرقمية لدى الشركة بجعل العملية الكاملة أكثر 
سالسة وشفافية وفعالية، مع استخدام التقنية لمراقبة الشراء والتحّكم 

بمعايير الجودة وإدارة المخزون ومرافق التخزين، باإلضافة إلى تقليل الفاقد 
من خالل التقديرات الدقيقة لمتطّلبات اإلنتاج. 

20 والتي ترّكز  30 تتوافق هذه المبادرات مع األهداف المبّينة في رؤية 
مة  على إثراء تجربة الحج والعمرة من خالل تحسين جودة الخدمات المقدَّ

20 إلى توفير خدمات الحّجاج والمعتمرين الذين  30 للحّجاج. وتهدف رؤية 
30 مليون شخص سنويًا. ويؤّكد هذا الرقم على  تقّدر زيادة عددهم إلى 

القدرة التجارية الكامنة التي يتمّتع بها قطاع خدمات التموين للحج 
والعمرة، حيث يزيد عدد المعتمرين على مدار العام عن عدد الحّجاج بنحو 
ثالثة أضعاف تقريبًا. وفي الوقت الحالي، تلّبي الشركة احتياجات الحّجاج 

فقط كون العمرة ال تزال غير مدرَجة ضمن األنظمة اإللكترونية الخاّصة 
بالوزارة والتي كان لها األثر الفّعال في جعل عملية التموين والنقل 

واإلقامة في موسم الحج أكثر سهولة وسالسة. 

وبمجرّد تطبيق األنظمة ذاتها في موضوع العمرة، سوف يصبح بإمكان 
شركة الخطوط السعودية للتموين زيادة وتوسعة عملياتها التي 

أثبتت نجاحها بقّوة. وستعمل الشركة على توفير المزيد من الشاحنات 
المتنّقلة بعدما تقوم الوزارة بقياس احتياجات العمرة، وذلك بهدف 

مواكبة النمو في الطلب. وقد يصل عدد هذه الشاحنات إلى عشر أو أكثر 
20م وذلك في إطار العمليات القائمة في مّكة والمدينة. 20 بحلول العام 

االستراتيجية - الحــج والعمرة

تشمل أهدافنا غايات مرتبطة عضويًا باألسس 
االستراتيجية التي نعتمدها:

العمل كشــريك اســتراتيجي للسلطات 
المحّليــة ومقّدمــي الخدمات بهدف قيادة 

عمليــة التحــّول نحــو توفير وجبات جاهزة 
محّضــرة مســبقًا تتمّيــز بكونها آمنة وصحية 

لكافــة الحّجــاج والمعتمرين، وتطوير خدمات 
حديثــة ومفاهيــم تجزئة متمّيزة من شــأنها 

أن تســتفيد مــن النمــو الُمحرز في قطاع 
بالدولة. السياحة 

 عدد الوجبــات المتطلبة 
لفترة الحج ســنويًا 

 35 مليون
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الجـودة

يتوّلى قســم الرقابة الداخلية وتحســين األداء مســؤولية التطوير 
المســتمر لكافة العمليات في شــركة الخطوط الســعودية للتموين، 

مــع الحفــاظ علــى نظام جــودة يرتكز على أفضل المعاييــر الدولية الحائزة 
علــى االعتراف والتقدير. 

ويضم قسم الرقابة الداخلية وتحسين األداء ست إدارات هي: إدارة الجودة؛ 
النظافة وسالمة األغذية؛ السالمة؛ الجودة، الصحة، السالمة والبيئة؛ 

واألمن المركزي. وتعمل جميع هذه اإلدارات على تفعيل رسالة مشترَكة 
وهي: التفّوق وتحقيق الريادة في السوق من خالل التحسين المستمر 

للعمليات، واالبتكار، وااللتزام بمواعيد التسليم لتحقيق أفضل مستويات 
االستفادة لعمالئنا.

الطيران شركات 
يتوّلى قسم الرقابة الداخلية وتحسين األداء مجموعة مسؤوليات هائلة 

10 منتج غذائي ضمن باقة من التشكيالت  0 في ظل وجود أكثر من 
الغذائية المختلفة التي يتم تقديمها على متن كل رحلة تستفيد من 

خدمات المناولة لدى شركة الخطوط السعودية للتموين - وذلك بدًء 
من الوجبات الساخنة والباردة وصواًل إلى الحلويات والمخبوزات ومنتجات 

األلبان والمرّطبات والعصائر الطازجة والوجبات الخفيفة وغيرها الكثير. 
وعند إجراء عملية حسابية بسيطة حيث يتم ضرب عدد هذه الوجبات مع 

30 رحلة يومية، يتم الحصول على  0 عدد 45 شركة طيران وعدد أكثر من 
122,0 وجبة والتي تم إنتاجها في وحدة  كمية اإلنتاج القياسية البالغة 56

20م.  جّدة بشهر سبتمبر 17

وبالتالــي فــإن نســبة األخطاء المحتَملــة كبيرة بالنظر إلى هذا العدد 
الضخم جداً. لكن رغم كل هذا تتمّيز شــركة الخطوط الســعودية 

للتموين بتحقيقها مســتويات عالية من رضى العمالء بشــكل مســتمر. 
وبمعزل عن الضوابط الخاّصة بقســم الرقابة الداخلية وتحســين األداء، 

تُجــري بعــض شــركات الطيران عمليات تدقيــق غير ُمعَلنة مع تحاليل 
بكتيريــة للوجبــات ترّكز على ســالمة األطعمة وجودة الوجبات. وبغض 

النظــر عــن شــركة الطيران ومدى تكرار هــذه االختبارات، فقد أظهرت النتائج 
أعلــى التصنيفات دومًا. 

وتُعّد هذه االختبارات والتحليالت بمثابة إعادة تأكيد على الفحوصات التي 
يقوم بها المختبر المركزي التابع لقسم الرقابة الداخلية وتحسين األداء. 

10 عّينة غذائية مأخوذة من خمس وحدات إنتاج  ,0 0 0 ومن بين ما يزيد عن 
إقليمية، لم يقّل أدنى تصنيف عن معّدل 98 بالمئة، بينما سّجلت جميع 

10 بالمئة.  0 عّينات المياه تصنيفًا كاماًل بنسبة 

إال أن سالمة األغذية ال تقتصر على جوانب الصحة والنظافة فقط، إذ 
لألمن أهمية مماثلة بالنسبة لخدمات تموين شركات الطيران، عالوة 
على الحماية من تعرّض المنتجات للتلّوث بين نقطة اإلنتاج ونقطة 

االستهالك، وكذلك احتمالية استخدام حاويات األطعمة لتهريب المواد 
الممنوعة والخطرة على متن الرحالت الجوية. وبالتالي فإن اإلجراءات 

المضادة لتفادي هذه المخاطر مماثلة إلجراءات نقل األموال وذلك عبر 
استخدام أقفال مضادة للتالعب يمكن فتحها فقط عند وصول الحاويات 

إلى الطائرات بأمان.

بناًء عليه، ساهمت المهارات والخبرات التي يتمّتع بها قسم الرقابة 
الداخلية وتحسين األداء في جعل شركة الخطوط السعودية للتموين 

أول شركة تتأّهل للحصول على اعتماد بموجب لوائح الهيئة العاّمة 
20م والتي تحّدد المتطّلبات  للطيران المدني 151 الصادرة في العام 16
التفصيلية لمزّودي الخدمات األرضية. وقد ُوِضع بالفعل دليل العتماد 

الهيئة العاّمة للطيران المدني وهو يمّثل جزًء مهّمًا وحيويًا من االمتثال 
لالئحة الهيئة العاّمة للطيران المدني 151.

قطاعات أخرى غير شــركات الطيران
تمتد مسؤوليات قسم الرقابة الداخلية وتحسين األداء لتتجاوز نطاق 

تموين شركات الطيران، رغم أن المبادئ نفسها تنطبق على إدارة إنتاج 
األغذية للعمالء من غير قطاع شركات الطيران، منها على سبيل المثال 

ال الحصر تموين المواقع في المناطق النائية وتوفير الوجبات الجاهزة 
بكميات ضخمة للحّجاج والمعتمرين. 

كما يتوّلى القســم مســؤولية المتطّلبات العاّمة لدى شــركة الخطوط 
الســعودية للتموين فيما يتعّلق بأنظمة الصحة والســالمة - بدًء من 

التدريــب المتخّصــص وصــواًل إلى تدريبات إخالء المواقع في حاالت 
الطوارئ. ويُجري قســم الرقابة الداخلية وتحســين األداء اختبارات اإلخالء 

بالحــاالت الطارئــة في جميــع المناطق لضمان توفير أقصى قدر من 
الســالمة للموّظفيــن بمــا يتوافق مع اإلجراءات المعمول بها في 

المملكــة. كمــا يحظــى التدريب بأهمية حيوية خاّصة في مجاالت رئيســية 
مثل مناولة المواد. 

20م، عمل قســم الرقابة الداخلية وتحســين األداء عن قرب  وخالل العام 17
مــع قســم الضيافــة بهدف تطوير اإلجراءات واألنظمــة الخاّصة باألعمال 

الجديــدة مثــل الصــاالت واألجنحة ومواقع الخطــوط الحديدية وغيرها، 
كما تعاون مع قســم الشــؤون القانونية على وضع دليل الســتحداث 

إطــار عمــل قانوني متكامل داخل منظومة شــركة الخطوط الســعودية 
للتمويــن. وتــم أيضــًا إصدار كتّيب لســالمة الموّظفيــن جرى توزيعه على 

جميــع الموّظفين.

يُذَكر أن نشر جميع أنظمة قسم الرقابة الداخلية وتحسين األداء عبر بوابة 
اإلنترنت الداخلية للشركة قد أّدى إلى تخفيض التكاليف أكثر. 

إن االلتزام المستمر بسالمة األغذية يُعّد العنصر األساس لمساهمة قسم 
الرقابة الداخلية وتحسين األداء في تحقيق أهداف ورؤية شركة الخطوط 

20م، مع الحفاظ على إنتاج  20م - 19 السعودية للتموين في عامي 18
عالي الجودة لصالح العمالء والمجتمعات اإلقليمية بصورة مستمرّة. 

وضمن هذا السياق، تتضّمن األولويات تطوير قاعدة أوسع من المورّدين 
المحّليين للمنتجات الطازجة.

20 وتمكين عملية  30 وتشــمل المســاهمة المســتمرّة بتحقيق رؤية 
التوطيــن مجموعــة من المبــادرات الرامية إلى تعزيز خيارات األغذية 

الصحيــة، وتخفيــض التكاليف التشــغيلية من خالل اإلنتاج الضخم لألغذية 
في وحدة اإلنتاج المركزية، وإنشــاء وحدة نســائية ســعودية متكاملة 

فــي المدينــة المنّورة، واالنضمام لشــبكة قادرون الوطنية التي تمّكن 
الموّظفيــن مــن ذوي االحتياجات الخاّصــة من أن يصبحوا أعضاء فّعالين 

في القّوة العاملة.

نظرة عاّمة اســتراتيجية / لمحة عاّمة عن الشــركة

ومــن بيــن أكثر مــن 10,000 عينة أغذية 
مأخــوذة مــن خمــس وحدات إنتــاج إقليمية، 

كان أدنــى تصنيــف 98 بالمائــة.
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الموّظفــون

االستراتيجية - الموّظفــون

تشمل أهدافنا غايات مرتبطة عضويًا باألسس االستراتيجية التي نعتمدها:

توفيــر الفــرص والشــروط الالزمة لجذب المهــارات المتمّيزة؛ إيجاد بيئة 
عمــل داعمــة للســيدات وأصحاب االحتياجــات الخاّصة؛ وضع هيكل 

رســمي لقياس ومكافأة األداء.

الســعودة - تطويــر عالقات وروابــط متينة مع المؤّسســات التعليمية 
المحّلية إلنشــاء مورد مســتمر للمهارات المحّلية الشــابّة؛ تزويد المدراء 

التنفيذييــن الســعوديين بالمهــارات والخبــرات الالزمة لالنتقال إلى 
األدوار القيادية الرئيســية.

تأتي السعودة ضمن المسؤوليات الرئيسية لقسم الموارد البشرية 
في شركة الخطوط السعودية للتموين، إلى جانب السعي المستمر 

الكتساب أصحاب المهارات والخبرات والحفاظ عليها وتطويرها. ومن 
شأن إتباع سياسة خاّصة بالسعودة أن يضمن لعب الشركة لدور رئيسي 

في تنمية االقتصاد الوطني واإلسهام في تحقيق الرفاهية للمواطنين 
السعوديين من الرجال والسيدات والشباب على حد سواء، وفي الوقت 

20 الخاّصة بالمملكة. 30 نفسه الحفاظ على المواءمة مع رؤية 

%33.0 7  1,434 الموّظفون السعوديون 

%5.45  232 الموّظفات 

%5.41  230 الموّظفات السعوديات 

  4,255 المجموع 

السعودة
رفعت شركة الخطوط السعودية للتموين نسبة السعودة في مختلف 

20م، بزيادة عن نسبة 29.5  33.0 بالمئة خالل العام 17 أقسامها إلى 7
بالمئة التي تم تسجيلها في السنة التي سبقت وهي نسبة أعلى بكثير 

من تلك المستهَدفة، مما يؤّهل الشركة للتصنيف ضمن الفئة البالتينية 
في نظام التصنيف الحكومي بهذا الشأن. 

وقد ساعد معّدل دوران الموّظفين الوافدين في تسريع عملية السعودة، 
حيث يجري ملء الوظائف الشاغرة بمواطنين سعوديين يتم توظيفهم 

من خارج الشركة أو ترقيتهم من داخل الشركة. وينطبق هذا على جميع 
المستويات وهو يسّجل أرقامًا قياسية في صفوف اإلدارة العليا. واعتباراً 

20م، سوف يترّكز تخطيط توالي المهام في اإلدارة - من  من العام 18
منصب الرئيس التنفيذي وما أدناه - بصورة خاّصة على السعودة، وذلك 

 .20 30 بما يتوافق مع رؤية 

يشغل السعوديون معظم الوظائف في متاجر قسم التجزئة ضمن 
شركة الخطوط السعودية للتموين وال تزال الشركة مستمرّة في تعيين 

أصحاب المهارات المحّلية وهي توفر باستمرار برامج مخّصصة لتطوير 
وتعزيز مهاراتهم أكثر. 

الموّظفات تمكين 
شّكلت شركة الخطوط السعودية للتموين لجنة للتعامل مع المسائل 

المتعّلقة بالمرأة على وجه الخصوص. وتضم هذه اللجنة ممّثلين 
عن جميع الوظائف الرئيسية في الشركة - مثل التدريب والتوظيف 

والتسويق - إضافة إلى موّظفات من جميع اإلدارات. 

وتتمحور مهام هذه اللجنة حول ضمان تمّتع المرأة بصوت مسموع في 
الشركة وهي تعمل على تحسين األوضاع المختلفة من خالل توفير 

التدريبات المتخّصصة للمدراء والتي تشّجعهم على إيجاد بيئة عمل 
مالئمة للمرأة وتعزيز فرص التطوير. 

وتتمّيز كافة المستويات اإلدارية العليا ووحدات األعمال باعتماد النهج 
العام للشركة الداعم لتمكين الزميالت من النساء، مما يوفر العديد 

من الخيارات لتقّدمهن المهني. كما تعمل الشركة على إقامة شراكات 
مع المؤّسسات المحّلية والمجموعات المدنية المعنية بقضايا المرأة 

لالستفادة من خبراتها وإكمال ما تبذله الشركة من جهود.

والتطوير التدريب 
تحتل السعودة مكانة بارزة في خطط التدريب ومواءمة مهارات وموارد 

ه نسبة 75% من الميزانية إلى المواطنين  اإلدارة العليا، حيث تُوجَّ
السعوديين. وتتم زيادة ميزانيات التدريب بصورة كبيرة على الدوام ومن 

20م. وتُعّد اإلدارة العليا أحد محاور  المتوّقع أن تتضاعف في العام 18
التركيز الرئيسية، وخاّصة في قسم التجزئة، كما تم توفير المزيد من برامج 
شهادة ماجستير إدارة األعمال المصّغرة لمجموعة مختارة من الموّظفين 

في إدارة الشؤون المالية. 

بشكل عام، يتمحور الهدف األساسي حول تعزيز كفاءات ومؤّهالت 
اإلدارة وتطوير المهارات ضمن جميع مستويات المّؤسسة. وتحقيقًا 

لهذه الغاية، تعمل الشركة على إنشاء عالقات وروابط مع المؤّسسات 
التعليمية المحّلية إليجاد مورد دائم للمواهب المحّلية الشابة، وتزويد 

المدراء التنفيذيين السعوديين بالمهارات والخبرات الالزمة لالنتقال إلى 
شغل األدوار القيادية الرئيسية.

ومن المبادئ األساسية األخرى ضمن التزام شركة الخطوط السعودية 
للتموين بتطوير رأس المال البشري هي توفير الفرص والشروط الالزمة 

لجذب المهارات المتمّيزة؛ وإيجاد بيئة عمل داعمة لذوي االحتياجات 
الخاّصة؛ ووضع هيكل رسمي لقياس ومكافأة األداء. وقد تم إحراز تقّدم 

20م، ليس أقلها االنضمام  كبير في كل من هذه المجاالت خالل العام 17
إلى شبكة قادرون الوطنية التي تمّكن الموّظفين من ذوي االحتياجات 

الخاّصة من أن يصبحوا أعضاء فّعالين في القّوة العاملة بالشركة.

نظرة عاّمة اســتراتيجية / لمحة عاّمة عن الشــركة

ويتمثــل نهج الشــركة فــي تمكين 
الزميــالت مــن التواجد علــى جميع 

المســتويات العليــا ووحــدات األعمال.

موظفة سعودية 

%20
20 1320 1420 1520 1620 17

4,255 4,226

3,857 3,866

3,495

إجمالــي عدد الموظفين 

4,255
موظف سعودي 1,434

وافدون 2,821

موظف سعودي

1,434

ذكــور 
%84

إنــــاث 
%16
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التكنولوجيــا

االستراتيجية - التكنولوجيــا

تشمل أهدافنا غايات مرتبطة عضويًا باألسس االستراتيجية التي نعتمدها:

استكشــاف إمكانيــات التكنولوجيــا بشــكل مســتمر ألجــل تعزيــز عملياتنــا 
التجاريــة وتوفيــر الخدمــات الراقيــة والتفاعــل مــع العمالء ضمــن مختلف 

خطــوط األعمــال الخاّصة بنا.

لطالما شّكلت التكنولوجيا واألتمتة أولوية ثابتة لدى شركة الخطوط 
السعودية للتموين وذلك عبر قيادة إدارة التطبيقات التي تتوّلى 

مسؤولية تطوير القدرات في إطار سعي الشركة للتمّيز في مجال 
األنظمة التجارية. وقد تطّلبت البيئة التشغيلية المعّقدة لدى الشركة 
إنشاء بنية تحتية أكثر استجابة يمكن أن تتحرّك بسرعة لدعم األعمال. 

وقد تم في الواقع تحقيق تقّدم سريع في اعتماد وتطبيق حلول 
التكنولوجيا العالية. وفي السنوات األخيرة، اعتمدت الشركة أحدث 

التقنيات السحابية، كما عملت على تحديث مركز بياناتها من خالل إدخال 
تطبيقات قائمة على الشبكة، باإلضافة إلى نقل عدد من وظائف الدعم، 

مثل مّيزة الذكاء التجاري، إلى األنظمة السحابية.

انطلقت هذه العملية مع تطوير منّصة Oracle Fusion الخاّصة 
بالموارد البشرية والتمويل والتي تتوفر من خالل بيئة سحابية كخدمة 

شبكية في مختلف أقسام الشركة. كما نقلت شركة الخطوط 
السعودية للتموين منّصتها الخاصة بالبريد اإللكتروني إلى األنظمة 
 90 0 السحابية، مع توسعة نطاق باقة اإلنتاجية السحابية لتشمل نحو 
جهاز. عالوة على هذا، ترّكز الشركة موقعها اإللكتروني على األنظمة 

السحابية مع تنفيذ عمليات نسخ احتياطي للبيانات في الوقت الفعلي 
عبر النظام السحابي أيضًا. 

ويوّلد النهج التدريجي - المتمّثل في الشراكة مع كل من مايكروسوفت 
وأوراكل لالستفادة من التكنولوجيا والخبرات المتوافرة لديهما - نتائج 

تفوق التوّقعات، والمنفعة الناتجة عن هذا األمر تظهر بشكل واضح في 
تسهيل التعاون وتعزيز الكفاءات التشغيلية وخفض التكاليف وإيجاد 

بنية تحتية موّحدة لالتصاالت. 

وبهدف تحسين أنظمة تكنولوجيا المعلومات التي تنّظم مجموعة 
من العمليات مثل الشراء واستالم المواد، يتم اعتماد مطابقة ثالثية مع 

فواتير المورّدين ونشرها إلكترونيًا لصالح القسم المالي بهدف التحّقق 
منها وربطها مباشرة بحسابات المورّدين. 

6,0 فاتورة في الشهر وتجعل عمليات  0 0 وتغّطي هذه العملية حوالي 
الدفع أكثر شفافية وقابلة للقياس، مما يقّلل ضرورة تكرار األعمال 

وعمليات اإلدخال اليدوي للبيانات. كما تساعد التحسينات التي يتم 
إدخالها على مختلف النواحي المرتبطة بالتكنولوجيا في تقليل 

المخزون والمعّدات الفائضة إلى جانب تبسيط عملية توفير أعداد 
المنتجات التي يجب عرضها، ونقل الشركة العتماد نموذج إنتاج يمكن 

االعتماد عليه أكثر. 

20م ، ال سيما في  وقد بدأت نتائج هذه المبادرة تؤتي ثمارها في العام 17
مرافق اإلنتاج الرئيسية. وتتمّيز الشركة بكونها عازمة على بذل المزيد 
من الجهد لتسخير إمكانيات التكنولوجيا أكثر، وبالتالي انتقلت في 

20م العتماد نظام نقطة بيع مركزية يتيح بشكل أفضل تعّقب  العام 17
المخزون ومخزون الوجبات وغيرها من المعلومات األخرى الهاّمة على 

المستوى اإلقليمي.

يجري اعتماد نظام الطلب اإللكتروني المسَبق للوجبات في بعض 
القطاعات مثل تموين شركات الطيران وقطاع السكك الحديدية 

والصاالت. ويعود هذا بالنفع في نهاية المطاف على مجمل عملية اإلنتاج 
والتشغيل، مما يجعل مهام تسليم المنتجات أكثر كفاءة ويحّسن من 

مستوى االستجابة لطلبات العمالء. 

مــن بيــن اإلنجــازات األخرى هنــاك عملية دمج نظــام تخطيط موارد 
المؤّسســات الخــاص لدى الشــركة مــع نظام AirVison الخاص 

بالمؤّسســة العاّمــة للخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية، بحيث تغّطي 
 AirVision عمليــة التنفيــذ فــي الوقــت الحالــي 95 بالمئــة من فواتير

235,0 في  0 0 التــي تمــت تســويتها، والتــي بلغ عددهــا اإلجمالي حوالي 
20م. العام 17

كما جرى إدخال ضريبة القيمة المضافة على جميع التطبيقات بصورة 
سلسة، وذلك بعد تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية 

لجميع اإلدارات المعنية. وقد أّدى هذا إلى دمج بيانات ضريبة القيمة 
المضافة في 35 نظامًا فرعيًا فضاًل عن تسليم تقارير اإلرجاع الخاصة 

بضريبة القيمة المضافة بدّقة وسرعة.

تشمل األنظمة الجديدة التي يجري تشغيلها إدارة الصيانة في الوحدات 
الموجودة في كل من جّدة والمدينة المنّورة والمتعّلقة بمتاجر المعّدات 
وقطع الغيار، باإلضافة إلى أنظمة األرشفة وإدارة العقود التي تساعد في 

تمكين تنفيذ استراتيجية االستغناء عن األعمال الورقية. كما من شأن 
تطوير بّوابة استقصاء معلومات األعمال القائمة على نظام أوراكل 
أن يدعم عملية اتخاذ القرارات المناسبة من جانب اإلدارة العليا إضافة 

للعمليات التشغيلية التي تعزّز خّطة التحّول. 

وقد رّكزت إدارة مشروع مايكروسوفت دينامكس على عنصر الوفاء 
بمتطّلبات األعمال ومراجعة تحليل األعمال مع المستخدمين الرئيسيين. 

وجرى تنظيم برامج تدريب مكّثفة، وفي الوقت ذاته اعتماد برنامج 
MS Retail في 55 نقطة بيع، وإدارة متطّلبات أنشطة المبيعات الجوية 

على متن الطائرات وتدريب الطاقم على استخدام النظام. 

ومن المهم اإلشارة إليه أن شركة الخطوط السعودية للتموين 
قد استحوذت على حلول تكنولوجيا معلومات بارزة لتعزيز 

 DiliTrust عملية إدارة المعامالت القانونية ويتمّثل هذا بنظام
Corporate Governance . وتعمل هذه المنّصة أيضًا على تبسيط 

اإلدارة القانونية من خالل لوائح المعلومات والتقارير واإلحصائيات 
ومؤّشرات التعّقب الرئيسية، إضافة إلى تحليل ومراقبة األنشطة 

القانونية للشركة وكذلك الشركات الفرعية التابعة لها.

في النهاية، يمكن التأكيد أن شركة الخطوط السعودية للتموين قد 
نجحت في جذب موظّفين متخّصصين من أصحاب الخبرات العالية في 

قطاع تكنولوجيا المعلومات واألنظمة لتلبية الطلب المتزايد على 
التنمية وتمكين التحّول الخاص باستراتيجية الشركة. وتماشيًا مع هدف 

الحكومة بأن تكون في طليعة التقّدم التكنولوجي، تلتزم شركة 
الخطوط السعودية للتموين بأن تكون جزًء أساسيًا من هذا التحّول - 

20م وستسعى لتعزيزه أكثر في  وهو ما أظهرته الشركة في العام 17
السنوات القادمة.

نظرة عاّمة اســتراتيجية / لمحة عاّمة عن الشــركة

 حققــت الشــركة تقدًما ســريًعا 
 فــي اعتمــاد وتنفيذ حلول 

التكنولوجيــا العاليــة.

كمــا تســاعد التحســينات المدخلــة على 
التكنولوجيــا فــي تقليــل المخزون 

والمعــدات الفائضــة وتبســيط عدد 
المنتجــات المعروضــة وانتقال الشــركة 

لنمــوذج إنتاج أقــل ليونة.
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المشــتريات وإدارة اإلمــداد

االستراتيجية - المشتريات

تشمل أهدافنا غايات مرتبطة عضويًا باألسس االستراتيجية التي نعتمدها:

توســيع شــبكتنا من المورّدين المحّليين للمنتجات والخدمات؛ اســتخدام 
التكنولوجيــا فــي تعزيــز الشــفافية والكفــاءة من ناحية الكلفــة فيما يتعّلق 

بجميع سالســل التوريد لدى الشــركة.

يبلغ إجمالي المشــتريات الســنوية لدى شــركة الخطوط السعودية 
للتموين أكثر من 1 مليار ريال ســعودي، وتغّطي هذه المشــتريات عدداً 

كبيــراً جــداً مــن المنتجات والخدمات الضروريــة لعملياتها كثيرة التنّوع - 
بــدًء مــن المنتجات الغذائية، مروراً بالســلع اإللكترونية والعطور وأدوات 

المائدة، وصواًل إلى مســاحيق الغســيل والخيم القماشــية. وإلدارة هذا 
الحجــم الهائــل والتعقيــدات التي تنطــوي عليها هذه العمليات، تم إطالق 

برنامــج تحويلــي لجعــل العملية أكثر فعاليــة من حيث الكلفة وتعزيزها 
مــن الناحية الديناميكية.

فمن خالل العمل الوثيق مع شركتي االستشارات المتخّصصتين - أي 
تي كيرني فيما يخّص المشتريات وكون + نايجل فيما يتعّلق بإدارة 

اإلمداد - تم إنجاز عملية تحليل لمكامن الفجوات وسيجري إطالق البرنامج 
20م. وسيجرى اعتماد عمليات مؤتمتة  التحويلي بدًء من شهر أبريل 18

بالكامل فيما يخّص المعامالت والمشتريات والخدمات اللوجستية، وقد 
حّقق هذا األمر نتائج دراماتيكية لناحية انتفاء الحاجة لألعمال اليدوية. 

من جهة أخرى، تخضع وظائف ومزايا االســتخدام الســهل لنظام المزايدة 
اإللكترونيــة الخــاّص بالمورّدين لعمليات تحديث مســتمرّة وذلك منذ 

20م. فإضافة إلــى المرونة التي يتمّيز بها هذا  إطــالق النظــام فــي العام 15
ــنة، تســهم التطويرات التي  النظام واحتوائه على واجهة مســتخدم ُمحسَّ
تــم القيــام بهــا بتمكين إصدار تقاريــر أكثر دّقة وتوفير قدرات معايرة أفضل. 

كمــا تتيــح البيانــات الصادرة عن النظام إجــراء عمليات تقييم ومقارَنة 
سلســة للعطاءات المشــارِكة في المناقصات وفقًا للمعايير المرعية، 

مما يســّهل عملية اتخاذ القرارات المناســبة والشــّفافة المرتكزة على 
معلومــات واضحة ودقيقة.

واألهــم مــن هــذا كّلــه، ســاعدت التقنية من خالل إتاحــة إمكانية الوصول 
لنطــاق أوســع مــن المورّدين في إنشــاء عالقات جديــدة مع المورّدين 

وزيــادة المنافســة فــي المناقصــات، مما أّدى النخفاض شــامل فــي تكاليف 
المــواد الخــام، علمــًا بأن نظام المزايدة اإللكترونية يشــهد توّســعًا 

بصــورة مّطــردة فــي اإلمدادات غيــر الغذائية مثل المواد االســتهالكية 
والقرطاســية واألزيــاء المدرســية والتجهيــزات، األمر الذي يؤّدي إلــى تحقيق 

توفيــر فــي كثير مــن التكاليف.

ترّكز المرحلة القادمة على زيادة حجم المحتوى المحّلي السعودي في 
عقود التوريد، ودعم منتجي المواد الغذائية على المستوى الوطني 

إضافة إلى مصّنعي السلع وموفري الخدمات. وهذا من شأنه أن يساعد 
على تحفيز االقتصاد المحّلي أكثر بينما يؤّدي في الوقت ذاته إلى تعزيز 

 .20 30 سوق التوظيف وإيجاد المزيد من فرص العمل بما يتماشى مع رؤية 

لعبت التقنية أيضًا دوراً رئيسيًا في تركيز العمليات المتعّلقة بالمشتريات، 
مما ساهم في زيادة الكفاءة في اإلنتاج واالستمرارية في ضمان جودة 

المنتجات. ومن خالل إدراج التقنية في سالسل التوريد، والعمل مع 
موفري الخدمات اللوجستية االستراتيجيين لتتّبع شحنات المواد الهاّمة 

عبر اإلنترنت في الوقت الفعلي، صار اآلن باإلمكان اإلبالغ عن أي تأخيرات 
محتَملة في وقت مبكر مما يساعد في دمج تكاليف الشحن وتقليل 

الخسائر ألدنى حد ممكن. 

سوف تواصل شركة الخطوط السعودية للتموين استثماراتها في مجال 
التقنية وذلك من منطلق وعيها للدور المركزي للمشتريات في تحقيق 

أهداف الشركة المتمحورة حول مراقبة التكاليف والحفاظ على المعايير، 
وفي الوقت نفسه التوافق مع رؤية الحكومة الخاّصة بالمملكة بشكل 

عام عبر كونها شركة رائدة في اعتماد واستخدام أكثر الموارد التقنية 
حداثة وتطّوراً.

إدارة المخاطــر

تواجه شركة الخطوط السعودية للتموين كغيرها من الشركات 
مجموعة من المخاطر المتنّوعة أثناء ممارسة أنشطتها االعتيادية. وما 

من شركة يمكن أن تمضي في ممارسة أعمالها من دون قبول مستوى 
معّين من المخاطر، وبالتالي فإن أية أرباح من المتوّقع تحقيقها عبر 

األنشطة التجارية يجب احتسابها على أساس المخاطر ذات الصلة.

والهدف من إدارة المخاطر هو التأّكد من قدرة الشركة على تنفيذ 
استراتيجياتها بكفاءة عالية وتحقيق أهدافها المنشودة على المديين 

القريب والبعيد. والعامل األبرز في هذا المجال يتمّثل في تحديد المخاطر 
التي يمكن أن تحّد من قدرة الشركة على تحقيق أهدافها، ثم تحديد إن 

كانت تلك المخاطر ضمن المستوى المقبول أم ال. لذلك، ال بد من اتخاذ 
إجراءات لتفادي المخاطر والحّد من تأثيرها وتبديل مسارها أو مراقبتها 

بشكل مستمر لضمان عدم تأثيرها على الشركة وعملياتها. 

ومن هذا المنطلق، تعتمد عمليات الشركة على مجموعة من األدوات 
والحلول التفاعلية واالستباقية الحمائية والوقائية ليس فقط للحماية من 

أية تهديدات محتَملة، بل أيضًا من أجل تحويل بعض هذه المخاطر إلى 
فرص حقيقية.

وبالطبع، ال يمكن معالجة المخاطر إال إذا تم تحديدها وفهمها بدّقة في 
وقت مسبق. كما يجب توافر خطط لمعالجة والتصّدي لهذه المخاطر، 

فضاًل عن اعتماد آلية لمتابعتها باستمرار للتأّكد من السيطرة عليها 
بشكل فّعال. وعليه، فإن إدارة المخاطر تشّكل جزًء أساسيًا من اإلدارة 

االستراتيجية والتشغيلية لدى شركة الخطوط السعودية للتموين.

االستراتيجية المخاطر  عوامل 
يشــّكل تقييــم المخاطــر االســتراتيجية جــزًء من عمليــة التخطيط 

االســتراتيجي فــي الشــركة، حيث تقــوم بتصنيــف المخاطر ووضعها 
ضمــن خانــة المخاطــر االســتراتيجية فــي حال كان لهــا تأثير طويل األمد 

علــى مســار العمــل. وقد أدرجت الشــركة المجــاالت التالية ضمن دائرة 
المخاطر االســتراتيجية:

مخاطــر بيئة العمل
تؤثّر دورات العمل السائدة ضمن االقتصاد بشكل عام والقطاعات 

االستهالكية بشكل خاص على مستوى الطلب على منتجات شركة 
الخطوط السعودية للتموين، وكذلك على وضعها المالي ونتائجها 

التشغيلية. ويمكن لبعض قطاعات العمل أن تتأثّر بالعديد من التغّيرات 
التي تطرأ على الظروف االقتصادية السائدة في األسواق وكذلك في 

معّدالت التوظيف.

ولكن استراتيجية تنويع األعمال التي تعتمدها الشركة تمنحها درجة 
معّينة من االستقرار في األسواق التي تتسم بتقّلباتها الدورية.

مخاطر األســواق والعمالء
تعتمد أنشطة شركة الخطوط السعودية للتموين على استقطاب 

واالحتفاظ بمجموعة متنّوعة من العمالء ضمن قطاعات مختلفة من 
األعمال. ورغم هذا التنّوع، فإن أعمال الشركة ال تزال ترتكز بقّوة على 

عالقاتها البارزة مع المؤّسسة العاّمة للخطوط الجوية العربية السعودية، 
وبالتالي فإن أي تطّور عكسي يخّص الناقلة الوطنية سيكون له تأثير 

سلبي على الشركة.

بناء على هذا، تتوافر لدى الشركة استراتيجيات مدروسة تستند إلى معايير 
الجودة والقيمة واالبتكار وذلك ألجل ترسيخ وتوطيد عالقتها طويلة األمد 
مع عمالئها وزبائنها المختلفين. وتضمن استراتيجية التنويع عدم اعتماد 

شركة الخطوط السعودية للتموين على قطاع واحد من األعمال أو 
منطقة جغرافية محّددة أو مجموعة معّينة من العمالء.

المخاطر السياســية العالمية
يُعّد قطاع الطيران صناعة عالمية وبالتالي فإنه يتأثّر بالتطّورات 

السياسية واالقتصادية ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل 
في مختلف أنحاء العالم. وتعتمد أنشطة شركة الخطوط السعودية 

للتموين إلى حد كبير على قطاع الطيران، وبالتالي فإنها قد تتأثّر سلبًا 
بأي أحداث أو توّجهات قد تشهدها الساحة الدولية.

ومن هذا المنطلق، تحاول الشركة دومًا أن تتوّقع التغّيرات المهّمة في 
السياسة العاّمة والمساهمة في صياغتها بقدر اإلمكان.

المنافسة
تزاول الشركة نشاطها في قطاعات مختلفة يتسم بعضها بمستوى عاٍل 
من التنافسية. وتختلف حّدة المنافسة من قطاع آلخر. ففي بعض األسواق 

تنحصر المنافسة في العب واحد إلى ثالثة العبين أساسيين، بينما قد 
تكون المنافسة مشّتتة في أسواق أخرى، األمر الذي يوفر فرصًا لالندماج 

وتوحيد الجهود. ويمكن اعتبار أن األسعار االستفزازية التي يطرحها 
المنافسون قد تؤثّر على إيرادات وهوامش الربح في شركة الخطوط 

السعودية للتموين في بعض األوقات.

وتهدف الشركة إلى الحد من هذا التأثير عبر ترويج وتعزيز الوعي بعروضنا 
الممّيزة وكذلك التركيز على نقاط قّوتنا ومن ضمنها على سبيل المثال 

ال الحصر مرونة التكاليف واالبتكار وجودةالخدمات.

نظرة عاّمة اســتراتيجية / لمحة عاّمة عن الشــركة

تــم تنفيــذ عمليــات مؤتمتة 
بالكامــل للمعامــالت والمشــتريات 

والخدمــات اللوجســتية.
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البشرية الكوادر  مخاطر  عوامل 
التوظيف

اإلخفاق في اســتقطاب وتوظيف الكوادر البشــرية التي تتمّتع بالمهارات 
المناســبة في مختلف المناصب يمكن أن يحّد من نجاح شــركة الخطوط 

الســعودية للتموين. وتواجه الشــركة تحّديات على هذا الصعيد في 
بعض مجاالت نشــاطها نتيجة افتقار المرّشــحين للعمل إلى الخبرة 

العمليــة فــي القطاع، إلى جانــب صعوبات في القدرة على الحصول 
على أشــخاص من أصحاب المؤّهالت المناســبة. كما يجب أن ال نغفل 

طبيعة العمل الموســمية لبعض األنشــطة والتي قد يكون لها تأثير في 
هذا المجال.

وتهدف الشركة للحّد من هذا النوع من المخاطر عبر تطبيق سياسة 
فعاّلة إلدارة الموارد البشرية وفقًا لألوقات المناسبة وإجراء تنّقالت 

للموّظفين الحاليين من أصحاب الخبرة بين مختلف أقسام العمل، 
وتوفير برامج التدريب والتطوير المهني المالئمة.

الحفــاط والتحفيز
إن االحتفاظ بأفضل الكفاءات من أصحاب المهارات المالءمة وتحفيزها 

أكثر يُعتَبر من أهم العوامل التي تساهم في نجاح شركة الخطوط 
السعودية للتموين على المدى البعيد. ولقد قامت الشركة بتأسيس 

إدارة لألداء والتطوير والتدريب، وأطلقت برامج مكافآت من أجل االحتفاظ 
بأفضل الموّظفين وتطوير مهاراتهم وتحفيزهم باستمرار. كما من شأن 

قنوات التواصل الفّعالة أن تساعد فريق اإلدارة العليا على مراقبة وفهم 
احتياجات ومتطّلبات الموّظفين واالستجابة لها وتلبيتها بالشكل األمثل.

التشغيلية المخاطر  عوامل 
مخاطر العمل

تم تصميم أنظمة الصحة والسالمة المهنية وتعليمات سالمة السفر 
وإرشادات إدارة األزمات بهدف حماية الموّظفين. وتعتمد الشركة أيضًا 

سياسة تأمين مناسبة لجميع كوادرها.

وتنشط شركة الخطوط السعودية للتموين بتشغيل وحدات تموين 
لقطاعات األعمال في خمس مطارات حيث توفر خدماتها، إضافة إلى 
مغسلتين صناعيتين والعديد من المرافق األصغر حجمًا، شاملة منافذ 

تموين ومتاجر تجزئة وصاالت، فضاًل عن المواقع الصناعية ومنّصات 
تنقيب عن النفط على البر. ومعظم تلك المواقع مستأَجرة من قَِبل 

الشركة. ونتيجة لهذا، فإن الشركة معرّضة لمخاطر في مجاالت متنّوعة 
أثناء مزاولة أنشطتها تشمل الصحة المهنية وسالمة الموّظفين والبيئة 

والحرائق واألحداث الطبيعية وأمن المواقع.

تعمل الشــركة على إدارة تلك المخاطر من خالل إجراءات إدارية مدروســة 
وبرامــج للوقايــة مــن وقوع خســائر. وهي تعمد إلــى نقل إدارة المخاطر 

التــي ال تســتطيع التصــّدي لهــا بجهودها الذاتية إلى شــركات التأمين بقدر 
اإلمكان. وتســتخدم شــركة الخطوط الســعودية للتموين بوالص تأمين 

ل  مناســبة لتغطيــة مخاطــر األضرار المتعّلقة بكوادرهــا وأصولها وتعطُّ
األعمــال، وكذلــك فيمــا يتعّلق باألطراف الثالثة وســالمة المنتجات. 
وتخضــع جميــع بوالــص التأمين الخاّصة بالشــركة لكافة القوانين 

المرعية. واألحكام 

تقديــم الخدمــات واالمتثال التعاقدي
لدى شركة الخطوط السعودية للتموين عقوداً مبرَمة مع الكثير من 

العمالء، وبالتالي فإن أي إخفاق في االلتزام بالشروط واألحكام التعاقدية 
يمكن أي يؤّدي إلى تعطيل األعمال وخسارة العقود.

لذلك، تطّبق الشركة آلية متكاملة لضمان االلتزام بالمعايير واالمتثال 
للشروط واألحكام التعاقدية.

المالية المخاطر  عوامل 
تؤّدي األنشطة المتنّوعة التي تمارسها شركة الخطوط السعودية 

للتموين إلى تعريضها لمجموعة متنّوعة من المخاطر المالية ومنها 
مخاطر السوق )كمخاطر التدّفقات النقدية ومعّدالت الفائدة( ومخاطر 

االئتمان ومخاطر السيولة. 

بناًء عليه، قام مجلس اإلدارة باتخاذ إجراءات مالئمة لضمان تقليل 
المخاطر وتنفيذ عمليات المراقبة في جميع أقسام الشركة. وترّكز 

المنهجية الشاملة التي تعتمدها شركة الخطوط السعودية للتموين 
في إدارة المخاطر المالية على تقّلبات األسواق المالية والسلوك 

االئتماني للعمالء، ساعية بذلك إلى الحد من التأثيرات السلبية 
المحتَملة على األداء المالي للشركة. وتتم إدارة المخاطر المالية من 
خالل الجهات المختّصة في المقرّ الرئيسي للشركة وعلى المستوى 

العام للمجموعة، حيث يجري تحديد وتقييم المخاطر المالية والتعامل 
معها أينما كان ذلك ممكنًا وبالشكل المناسب. 

وتعتمد الشركة على مبادئ واضحة وموثّقة رسميًا إلدارة المخاطر المالية 
العاّمة وكذلك األمر بالنسبة للسياسات التي تغّطي مجاالت محّددة 

مثل مخاطر االئتمان واستثمار فائض السيولة.

مخاطــر التدّفقات النقدية وأســعار الفائدة
بما أنه ليس لدى شركة الخطوط السعودية للتموين أي أصول جوهرية 

محّملة بفوائد، فإن دخلها وتدّفقاتها النقدية التشغيلية هي بمنأى عن 
تأثير التغّيرات التي قد تطرأ على أسعار الفائدة. عالوة على هذا، ليس لدى 

الشركة أي التزامات مالية محّملة بفوائد.

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي تلك المتمّثلة في عدم قدرة الطرف المقابل على 

الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما قد يتسّبب بخسائر مالية للشركة. وتُعتَبر 
مخاطر االئتمان الناجمة عن النقد وما يماثله، باإلضافة إلى اإليداعات لدى 
البنوك والمؤّسسات المالية، محدودة ألن األطراف المقابلة هي مصارف 
ومؤّسسات مالية مصّنفة إجمااًل من الدرجة االستثمارية من قَِبل وكاالت 

تصنيف ائتماني عالمية.

وتطّبق الشركة سياسة تكفل حصولها على كافة مستحّقاتها التي 
10 %. وال تشمل هذه السياسة  0 90 يومًا بنسبة  تكون مستحّقة منذ أكثر من 

الموّسسة العاّمة للخطوط الجوية العربية السعودية والعمالء 
الحكوميين اآلخرين. وبفضل الجهود المبذولة على صعيد الرقابة 

الدقيقة واتخاذ إجراءات التحّوط المناسبة، فإن إدارة الشركة ال تتوّقع أية 
خسائر إضافية ناجمة عن تقصير أحد العمالء في األداء.

السيولة مخاطر 
تقوم االستراتيجية الدقيقة والصارمة التي تعتمدها الشركة فيما يخّص 

إدارة مخاطر السيولة على االحتفاظ بكمية كافية من النقد وإمكانية 
صة ومناسبة. توفير التمويل من خالل تسهيالت ائتمانية مخصَّ

وتضمن الشركة التمّتع بالمرونة التمويلية من خالل الحفاظ على 
كميات كافية من أدوات النقد وما يماثله. وتجدر اإلشارة إلى أنه ال توجد 

لدى الشركة أي تسهيالت ائتمانية حاليًا. ويقوم فريق اإلدارة بمراقبة 
مخاطر التعرّض لنقص التمويل من خالل مراجعة توّقعات الوضع 

النقدي على المدى القصير بصورة متواصلة، وأيضًا من خالل اعتماد قراءة 
مستقبلية للوضع النقدي في المدى المتوّسط وذلك على مدار العام.

تكنولوجيــا المعلومات واألمن اإللكتروني
تحرص الشركة باستمرار على رصد مخاطر تكنولوجيا المعلومات واألمن 

اإللكتروني المتعّلقة بعملياتها الداخلية، كما تطّبق بشكل متواصل 
كافة إجراءات الحد من المخاطر من خالل االعتماد على األمن الشبكي 

وحماية نقاط االرتباط الشبكي وإدارة مخاطر الدخول وإدارة الثغرات. 
ويقوم قسم تكنولوجيا المعلومات لدى الشركة بمراقبة مستوى 

التعرّض للتهديدات الداخلية عبر قدرات مسح الثغرات األمنية، وتنسيق 
االستجابة المناسبة للحوادث األمنية اإللكترونية. كما يحرص فريق اإلدارة 

على المتابعة الحثيثة لقدرات األمن اإللكتروني في الشركة والعمل على 
تطويرها واالرتقاء بكفاءتها.

وتعتمــد الشــركة علــى مجموعــة متنّوعــة مــن أنظمــة تكنولوجيا 
المعلومــات ألجــل إدارة وتوفيــر الخدمــات والتواصــل مع العمــالء والزبائن 

والمورّديــن والموّظفيــن. كمــا يرّكــز فريــق اإلدارة علــى تعزيز كفاءة 
أنظمــة المعلومــات والحلــول التقنيــة نظــراً لدورهــا المحــوري في االرتقاء 

بجــودة وفاعليــة األعمــال، األمــر الــذي يتيح خفــض التكاليــف والحد من 
التعــرّض للمخاطر.

وال تدخر الشركة جهداً في رصد ومعالجة مخاطر األمن اإللكتروني، كما 
ستواصل تطوير وتطبيق استراتيجية وعمل األمن اإللكتروني خالل 

السنوات القادمة..

نظرة عاّمة اســتراتيجية / لمحة عاّمة عن الشــركة

أسســت الشــركة برامج إدارة األداء 
والتطويــر والتدريــب، وبرامــج مكافآت 

مــن أجل االحتفــاظ بأفضــل الموظفين 
وتحفيزهــم وتطويرهــم باســتمرار.
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تقـريـــر حـوكمـة الشركـات

1.     نظرة شــاملة للمستشار القانوني العام
تبــرز أهميــة ممارســات الحوكمــة عــن طريــق تعزيــز ثقافــة االلتزام اكثــر منها بفرض سياســات 

وقواعــد. مــن هنــا نركــز علــى تعزيــز ثقافــة الحوكمــة لعاملينــا لينعكس ذلك على الممارســات 
الســليمة ممــا يرفــع مســتوى الشــفافية ويرتقــى بالســلوك المهني.

وتؤمــن الشــركة أن الممارســات الشــفافة تعــزز بنــاء الثقــة بين الشــركة ومســاهميها مما 
يســاهم بفعاليــة فــي نمو وتطور الشــركة.

تتعاطــى الشــركة بموجــب توجيــه مــن مجلــس ادارتهــا ورئيســها التنفيذي مــع حوكمة 
الشــركة بحــرص وعنايــة مــن خــالل رفــع ثقافــة اإللتزام في الشــركة والــذي انتهى الى احداث 

ثورة تشــريعية داخل الشــركة قننت ممارســات عدة وفيها اقرت الشــركة سياســات الســلوك 
المهنــي والتــي احكمــت ســياج الكثيــر مــن الممارســات داخل الشــركة وكذلك طّور جدول 

الصالحيــات والــذي قنــن المعامالت بين ادارات الشــركة.

إن التغيــرات فــي الهيــكل التنظيمــي داخــل الشــركة اســتدعت جهــودا حثيثة مــن ادارة حوكمة 
الشــركة بالعمــل علــى تطويــر الممارســات لتالحــق هــذا التطــور بفعاليــة، ويؤمن فريق 

حوكمــة الشــركة أن رحلــة التطويــر مســتمرة وال تقــف بــأي حــال من األحــوال بالنظر الــى طبيعة 
التطــورات العالميــة فــي ممارســة الحوكمة.

اخيــرا اتقــدم بشــكري الجزيــل الــى فريــق حوكمــة الشــركة نظــراً لمجهودهــم الثــري في االســتنهاض بالممارســات لتقارع افضــل الممارســات العالمية، 
وكلــي ايمــان علــى قــدرة ادارة حوكمــة علــى الحصــول علــى جوائــز عــدة كما كرس ســلفًا بحصول الشــركة علــى جائزة افضل الممارســات في 

المملكــة للعــام 2017.

البوق سلطان 
المستشــار القانونــي العــام ونائــب الرئيــس التنفيــذي لشــئون الشــركة التنفيذية

واللوائح باألنظمة  االلتزام   .2
تلتــزم الشــركة وتتعهــد باالحتفــاظ بأفضــل معاييــر الجــودة واألداء فــي جميــع أنشــطتها. وســيمتد هــذا االلتــزام ليشــمل األنظمــة المنصــوص عليها في 

الئحــة حوكمــة الشــركات ولوائــح التســجيل واإلدراج الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة واألنظمــة واللوائــح األخرى ذات العالقــة ليكــون التزامًا صارمًا 
باتبــاع مــا نصــت عليــه تلــك اللوائــح فــي جميــع عملياتهــا التشــغيلية. وتمتلــك الشــركة سياســة شــاملة حــول تطبيق الئحــة حوكمة الشــركات من خالل 

تحديــث دليــل حوكمــة الشــركة ونظامهــا األساســي بنــاًء علــى نظــام الشــركات والئحــة حوكمة الشــركات المحدثة مــن قبل وزارة التجارة واالســتثمار 
وهيئــة الســوق الماليــة حيــث يلتــزم بهــا أصحــاب المصالــح كأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والموظفيــن لحمايــة مصالح الشــركة واألطراف 

األخــرى ذو العالقــة. وســيقوم مجلــس اإلدارة مــع المســاندة المســتمرة مــن لجانــه الفرعيــة لجنــة المراجعــة ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت واللجنة 
التنفيذيــة بتقديــم الدعــم المســتمر لتعزيــز االلتــزام بالئحــة حوكمــة الشــركات وضمــان اســتمرارية مراجعــة وضبــط تطبيق الالئحــة الفعال.

توضــح المــواد التاليــة مــا تــم تطبيقــه مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئة الســوق المالية وأســباب عــدم التطبيق:

)9( المادة 5 الفقرة 
تثبــت للمســاهم جميــع الحقــوق المرتبطــة بالســهم، وبخاصــة مــا يلي:

)9( تقييد أســهمه في ســجل المســاهمين في الشــركة.

أســباب عــدم التطبيق 
يقــوم المســاهمون بتســجيل أســهمهم عــن طريــق الســوق الماليــة الســعودية )تداول( وذلك ألن الشــركة مدرجة.

)ح( المادة 13 الفقرة 
علــى الشــركة التحقــق مــن تســجيل بيانــات المســاهمين الراغبيــن فــي الحضــور فــي مركــز الشــركة الرئيــس قبل الوقــت المحــدد النعقــاد الجمعية ما لم 

ينص نظام الشــركة األســاس على وســيلة أخرى.

أســباب عــدم التطبيق 
يســجيل المســاهمين فــي موقــع انعقــاد الجمعيــة العامــة قبــل انعقادها. 

المادة 39
يتعيــن عــل الشــركة إيــالء االهتمــام الكافــي بتدريــب وتأهيــل أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة، ووضــع البرامــج الالزمــة لذلك، مع مراعــاة ما يلي:

1(   إعــداد برامــج ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة المعيييــن حديثــًا للتعريــف بســير عمــل الشــركة وأنشــطتها، وبخاصــة مــا يلي:
اســتراتيجية الشــركة وأهدافها. أ. 

الجوانــب الماليــة والتشــغيلية ألنشــطة الشــركة. ب. 
التزامــات أعضــاء مجلــس اإلدارة ومهامهــم ومســؤولياتهم وحقوقهــم. ج. 

مهــام لجــان الشــركة واختصاصاتها. د. 
2(  وضــع اآلليــات الالزمــة لحصــول كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى برامــج ودورات تدريبية بشــكل مســتمر بغــرض تنميــة مهاراتهم 

ومعارفهــم فــي المجــاالت ذات العالقة بأنشــطة الشــركة.

أســباب عــدم التطبيق 
المــادة اختيارية.

المادة 41
أ(  يضــع مجلــس اإلدارة - بنــاًء عــل اقتــراح لجنــة الترشــيحات - اآلليــات الالزمــة لتقييــم أداء المجلــس وأعضائــه ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة ســنويًا وذلك 

مــن خــالل مؤشــرات قيــاس أداء مناســبة ترتبــط بمــدى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة وجودة إدارة المخاطــر وكفايــة أنظمة الرقابــة الداخلية 
د جوانــب القــوة والضعــف واقتــراح معالجتهــا بما يتفــق مع مصلحة الشــركة. وغيرهــا، علــى أن تحــدَّ

ب(  يجــب أن تكــون إجــراءات تقييــم األداء مكتوبــة وواضحــة وأن يفَصــح عنهــا ألعضــاء مجلــس اإلدارة واألشــخاص المعنييــن بالتقييم.
ج(  يجــب أن يشــتمل تقييــم األداء علــى المهــارات والخبــرات التــي يمتلكهــا المجلــس، وتحديــد نقــاط الضعــف والقــوة فيه، مــع العمل علــى معالجة 

نقــاط الضعــف بالطــرق الممكنــة كترشــيح كفايــات مهنيــة تســتطيع تطويــر أداء المجلــس، ويجــب أيضــًا أن يشــتمل تقييــم األداء علــى تقييــم آليات 
العمــل فــي المجلس بشــكل عام.

د(  يراعــى فــي التقييــم الفــردي ألعضــاء مجلــس اإلدارة مــدى المشــاركة الفعالــة للعضــو والتزامــه بــأداء واجباته ومســؤولياته بما فــي ذلك حضور 
جلســات المجلــس ولجانــه وتخصيــص الوقــت الالزم لها.

ـ(  يتخــذ مجلــس اإلدارة الترتيبــات الالزمــة للحصــول علــى تقييــم جهــة خارجيــة مختصــة ألدائه كل ثالث ســنوات. هــ

ســلطان البوق
 المستشــار القانونــي العــام ونائــب الرئيس 

التنفيــذي لشــئون الشــركة التنفيذيــة

محمــد الحربي
مديــر الشــئون القانونيــة وإدارة العقود
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)تتمة(  41 المادة 
و(  يجــري أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن تقييمــًا دوريــًا ألداء رئيــس المجلــس بعــد أخــذ وجهــات نظــر األعضــاء التنفيذيين - مــن دون أن يحضر 

د جوانــب القــوة والضعــف واقتــراح معالجتهــا بما يتفــق مع مصلحة الشــركة. رئيــس المجلــس النقــاش المخصــص لهــذا الغــرض - علــى أن تحــدَّ

أســباب عــدم التطبيق 
اشــتمل تحديــث دليــل حوكمــة الشــركة علــى سياســة للتقييــم ولــم يتــم أي تقييــم خــالل العام 2017م بســبب أن المــادة اختيارية.

المادة 45
علــى مــن يرغــب فــي ترشــيح نفســه لعضويــة مجلــس اإلدارة أن يفصــح للمجلــس وللجمعيــة العامــة عــن أي مــن حاالت تعــارض المصالح - وفق 

اإلجــراءات المقــررة من الهيئة - وتشــمل:

وجــود مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي األعمــال والعقــود التــي تتم لحســاب الشــركة التي يرغب فــي الترشــح لمجلس إدارتها.  )1
اشــتراكه في عمل من شــأنه منافســة الشــركة، أو منافســتها في أحد فروع النشــاط الذي تزاوله.  )2

أســباب عــدم التطبيق 
االلتزام على المرشــح.

المادة 66
علــى لجنــة الترشــيحات عنــد ترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة مراعــاة مــا ورد فــي هــذه الالئحة من شــروط وأحــكام، وما تقــرره الهيئة مــن متطلبات. أ( 

ب(  يجــب أن يفــوق عــدد المرشــحين لمجلــس اإلدارة الذيــن تُطــرح أســماؤهم أمــام الجمعيــة العامــة عــدد المقاعــد المتوافرة حيــث يكون لــدى الجمعية 
العامــة فرصــة االختيــار من بين المرشــحين.

أســباب عــدم التطبيق 
لــم يتــم تطبيــق المــادة بســبب ســريان فتــرة المجلــس الحاليــة وســيتم تطبيقهــا عند انتخــاب مجلس إدارة للــدورة القادمة. 

المادة 68
على الشــركة نشــر إعالن الترشــح في الموقع اإللكتروني للشــركة والموقع اإللكتروني للســوق وفي أي وســيلة أخرى تحددها الهيئة وذلك لدعوة 

األشــخاص الراغبين في الترشــح لعضوية مجلس اإلدارة، على أن يظل باب الترشــح مفتوحًا مدة شــهر على األقل من تاريخ اإلعالن.

أســباب عــدم التطبيق 
لــم يتــم تطبيــق المــادة بســبب ســريان فتــرة المجلــس الحاليــة وســيتم تطبيقهــا عند انتخــاب مجلس إدارة للــدورة القادمة.

المادة 69
ال يخــّل مــا ورد فــي هــذا الفصــل مــن أحــكام بحــق كل مســاهم في الشــركة في ترشــيح نفســه أو غيــره لعضويــة مجلس اإلدارة وفقًا ألحــكام نظام 

الشــركات ولوائحــه التنفيذية.

أســباب عــدم التطبيق 
لــم يتــم تطبيــق المــادة بســبب ســريان فتــرة المجلــس الحاليــة وســيتم تطبيقهــا عند انتخــاب مجلس إدارة للــدورة القادمة.

الخامس الفصل 
:70 المادة 

ل بقــرار مــن مجلــس إدارة الشــركة لجنــة تســمى )لجنــة إدارة المخاطــر( يكــون رئيســها وغالبيــة أعضائهــا مــن أعضاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذيين.  تشــكَّ
ويُشــترط أن يتوافــر فــي أعضائهــا مســتوى مالئــم مــن المعرفة بــإدارة المخاطر والشــؤون المالية.

 :71 المادة 

تختــص لجنــة إدارة المخاطــر بمــا يلي:
1(  وضــع اســتراتيجية وسياســات شــاملة إلدارة المخاطــر بمــا يتناســب مــع طبيعــة وحجــم أنشــطة الشــركة، والتحقــق مــن تنفيذهــا ومراجعتهــا وتحديثها 

بنــاًء عــل المتغيــرات الداخليــة والخارجية للشــركة.
2(  تحديــد مســتوى مقبــول للمخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة والحفــاظ عليــه والتحقــق من عدم تجاوز الشــركة له.

3(  التحقــق مــن جــدوى اســتمرار الشــركة ومواصلــة نشــاطها بنجــاح، مــع تحديــد المخاطــر التي تهدد اســتمرارها خالل االثني عشــر شــهراً القادمة.
4(  اإلشــراف علــى نظــام إدارة المخاطــر بالشــركة وتقييــم فعاليــة نظــم وآليــات تحديــد وقيــاس ومتابعــة المخاطــر التي قــد تتعرض لها الشــركة وذلك 

لتحديــد أوجــه القصور بها.
إعــادة تقييــم قــدرة الشــركة علــى تحمــل المخاطــر وتعرّضهــا لهــا بشــكل دوري )مــن خالل إجــراء اختبارات التحمــل على ســبيل المثال(.  )5

إعــداد تقاريــر مفصلــة حــول التعــرض للمخاطــر والخطــوات المقترحــة إلدارة هــذه المخاطــر، ورفعها إلــى مجلس اإلدارة.  )6
تقديــم التوصيــات للمجلــس حــول المســائل المتعلقــة بــإدارة المخاطر.  )7

ضمــان توافــر المــوارد والنظــم الكافيــة إلدارة المخاطر.  )8
مراجعــة الهيــكل التنظيمــي إلدارة المخاطــر ووضــع توصيــات بشــأنه قبــل اعتمــاده من قبــل مجلس اإلدارة.  )9

التحقــق مــن اســتقالل موظفــي إدارة المخاطــر عــن األنشــطة التــي قد ينشــأ عنها تعــرض الشــركة للمخاطر.  )13
التحقــق مــن اســتيعاب موظفــي إدارة المخاطــر للمخاطــر المحيطــة بالشــركة، والعمــل علــى زيــادة الوعــي بثقافــة المخاطر.  )14

مراجعــة مــا تثيــره لجنــة المراجعــة مــن مســائل قد تؤثر فــي إدارة المخاطر في الشــركة.  )15

المادة 72: 

تجتمــع لجنــة إدارة المخاطــر بصفــة دوريــة كل )ســتة أشــهر( علــى األقــل، وكلما دعــت الحاجة إلى ذلك.

أســباب عــدم التطبيق 
الفصــل اختياري.

المادة 82
يجــب على مراجع الحســابات:

بــذل واجبــي العناية واألمانة للشــركة.  )1
إبــالغ الهيئــة فــي حــال عــدم اتخــاذ مجلــس اإلدارة اإلجراء المناســب بشــأن المســائل المثيرة للشــبهة التــي يطرحها.  )2

3(  أن يطلــب مــن مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة العاديــة إذا لــم ييســر المجــل عملــه. ويكــون مســؤواًل عن تعويــض الضرر الذي يصيب الشــركة 
أو المســاهمين أو الغيــر بســبب األخطــاء التــي تقــع منــه فــي أداء عملــه، وإذا تعــدد المراجعــون واشــتركوا فــي الخطأ، كانــوا مســؤولين بالتضامن.

أســباب عــدم التطبيق 
االلتــزام علــى مراجع الحســابات الخارجي. 

المادة 85
تضــع الشــركة برامــج تطويــر وتحفيــز المشــاركة واألداء للعامليــن فــي الشــركة، علــى أن تتضمــن - بصفــة خاصــة - ما يلي:

1(  تشــكيل لجــان أو عقــد ورش عمــل متخصصــة لالســتماع إلــى آراء العامليــن فــي الشــركة ومناقشــتهم فــي المســائل والموضوعــات محــل 
القــرارات المهمــة.

برامــج منــح العامليــن أســهمًا فــي الشــركة أو نصيبــًا مــن األربــاح التــي تحققهــا وبرامــج التقاعد، وتأســيس صنــدوق مســتقل لإلنفاق على تلــك البرامج.  )2
إنشــاء مؤسســات اجتماعيــة للعامليــن في الشــركة.  )3

أســباب عــدم التطبيق 
المــادة اختيارية. 
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المادة 87
تضــع الجمعيــة العامــة العاديــة - بنــاًء علــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة - سياســة تكفــل إقامــة التــوازن بيــن أهدافها واألهداف التــي يصبــو المجتمع إلى 

تحقيقهــا بغــرض تطويــر األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة للمجتمــع.

أســباب عــدم التطبيق 
المــادة اختيارية.

المادة 88
يضــع مجلــس اإلدارة البرامــج ويحــدد الوســائل الالزمــة لطــرح مبــادرات الشــركة في مجــال العمل االجتماعي، ويشــمل ذلــك ما يلي:

وضــع مؤشــرات قيــاس تربــط أداء الشــركة بمــا تقدمــه مــن مبــادرات في العمــل االجتماعي، ومقارنة ذلك بالشــركات األخرى ذات النشــاط المشــابه.  )1
اإلفصــاح عــن أهــداف المســؤولية االجتماعيــة التــي تتبناهــا الشــركة للعامليــن فيهــا وتوعيتهــم وتثقيفهــم بها.  )2

اإلفصــاح عــن خطــط تحقيــق المســؤولية االجتماعيــة فــي التقاريــر الدورية ذات الصلة بأنشــطة الشــركة.  )3
وضــع برامــج توعيــة للمجتمــع للتعريــف بالمســؤولية االجتماعيــة للشــركة.  )4

أســباب عــدم التطبيق 
المــادة اختيارية.

المادة 95
فــي حــال تشــكيل مجلــس اإلدارة لجنــة مختصــة بحوكمــة الشــركات، فعليــه أن يفــوض إليهــا االختصاصــات المقــررة بموجب المــادة الرابعة والتســعين 
مــن هــذه الالئحــة، وعلــى هــذه اللجنــة متابعــة أي موضوعــات بشــأن تطبيقــات الحوكمــة، وتزويــد مجلس اإلدارة، ســنويًا عل األقــل، بالتقاريــر والتوصيات 

التــي تتوصــل إليها.

أســباب عــدم التطبيق 
المــادة اختيارية.

الرئيسية الشركة  أنشطة   .3
تمويــن  الطائرات  •

التجزئة  •
التمويــن وإدارة المرافق  •

النســبة المئوية اإليرادات*

71%1,825,351,632تمويــن الطائرات

261,536,0التجزئة  0 2%10

123,80التمويــن وإدارة المرافق 4,682%5

2,210إجمالي األنشــطة الرئيســية ,692,316%86

14%346,364,826جميــع القطاعــات األخرى

10%2,557,057,142اإلجمالي  0

* اإليــرادات تتضمــن الدخــل الداخلي

األنشطة الرئيســية للشركات التابعة  .4
تشــغيل وإدارة األســواق الحرة

النســبة المئوية اإليرادات

122,133,0تشــغيل وإدارة األســواق الحرة  0 9%10 0

122,133,0اإلجمالي  0 9%10 0

ــية والتوقعات المستقبلية خطط الشركة والقرارات الرئيس  .5
الرئيسية القرارات 

القرارالتاريخ

20م 17/0 20م )اثنا عشــر شــهراً(1/19 تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن النتائــج الماليــة األوليــة للفتــرة المنتهيــة في 16-12-31

20م 17/0 20م1/26 تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين عــن الربع الرابع 16

20م 17/0 1/31 )IFRS( تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن عــن مراحــل مواكبتهــا لمشــروع التحــول لمعاييــر المحاســبة الدولية
)المرحلــة الثالثة(

20م 17/0 تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن عــن إبرامهــا عقــد مــع المؤسســة العامــة للخطوط الجويــة العربيــة الســعودية لتجهيز 2/12
وإدارة وتشــغيل صالــة الفرســان بمطــار القاهــرة الدولي

20م 17/0 3/0 220 تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن النتائــج الماليــة الســنوية المنتهيــة فــي 16-12-31

20م 17/0 3/0 تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن عــن إبرامهــا عقــد مــع المؤسســة العامــة للخطوط الجويــة العربية الســعودية 7
لتمكيــن مســافريها مــن إســتخدام صالــة الضيافــة بمطــار األميــر محمد بــن عبدالعزيــز بالمدينــة المنورة

20م 17/0 تدعــو شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن مســاهميها إلــى حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة غير العاديــة )االجتماع االول(3/21

20م 17/0 4/0 تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن عــن اضافــة بنــود إلى جدول أعمــال الجمعيــة العامة غيــر العادية2

20م 17/0 تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن نتائــج اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العادية4/18

20م 17/0 5/0 تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن عــن تعييــن نائــب لرئيــس مجلــس إدارتها للــدورة الحالية4

20م 17/0 5/0 20م )ثالثة اشــهر(4 17-0 تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن النتائــج الماليــة األوليــة للفتــرة المنتهيــة فــي 3-31

20م 17/0 5/0 تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين عــن الربــع األول مــن 4
20م عام 17

20م 17/0 20م )ســتة اشــهر(8/15 17-0 6-30 تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن النتائــج الماليــة األوليــة للفتــرة المنتهيــة في 

20م 17/0 تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين عن الربــع الثاني من 8/15
20م عام 17

20م 17/0 تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن عــن إبرامهــا عقــد مــع شــركة طيران اديل و ذلــك لتقديــم خدمات التمويــن وحق بيع 9/11
التجزئــة لألطعمــة والمشــروبات ومنتجــات آخــرى على متــن الطائرات.

20م 17/10 /0 تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن عــن إبرامهــا عقــد مــع المؤسســة العامــة للخطــوط الجويــة العربية الســعودية و ذلك 5
لتقديــم خدمــات توفيــر و تشــغيل مســتودع مركــزي لألمتعة.

20م 17/11/0 20م )تســعة اشــهر(5 17-0 9-30 تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن النتائــج الماليــة األوليــة للفتــرة المنتهيــة في 

20م 17/11/0 تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين عن الربــع الثالث من 5
20م عام 17

20م تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن عــن إبرامهــا عقــد مــع شــركة طيران ناس وذلــك لتقديــم خدمات التمويــن وحق بيع 17/11/26
التجزئــة لألطعمــة والمشــروبات ومنتجــات آخــرى على متــن الطائرات.

20م 17/12/0 تدعــو شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن مســاهميها إلــى حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة غير العاديــة )االجتماع االول(7

20م تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن لمســاهميها عــن بدايــة التصويــت اإللكترونــي علــى بنود اجتمــاع الجمعيــة العامة 17/12/17
الغيــر العاديــة )اإلجتماع األول(

20م تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن نتائــج اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة )اإلجتماع األول(17/12/24

معلومــات عــن خطــط الشــركة وتوقعاتهــا المســتقبلية تــم ذكرهــا فــي الصفحــات مــن 1 - 43 من هــذا التقرير. 

تقـريـــر حـوكمـة الشركـات
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ــركة وأصولها ومطلوباتها رسم بياني بنتائج أعمال الش  .6
بالريال الســعودي

الدخل األصولصافي  المطلوباتإجمالي  إجمالي 

481,737,979 20م  17

519,10 5,487 20م  16

698,50 0 ,954 20م  15

653,932,832 20م  14

569,351,912 20م  13

1,882,961,40 9 20م  17

1,881,785,352 20م  16

1,848,220 ,612 20م  15

1,80 9,313,494 20م  14

1,695,40 5,0 84 20م  13

مقارنة أصول الشــركة ومطلوباتها لخمس سنوات  .7

20م 20م13 20م14 20م15 20م16 17

1,447,116,3811,567,648,9921,335,359,4871,235,756,8771,192,668,183األصــول المتداولة 

248,288,703241,664,502512,861,125646,028,475690,293,226األصول غيــر المتداولة 

1,695,405,0841,809,313,4941,848,220,6121,881,785,3521,882,961,409إجمالــي األصول 

424,369,028459,830,358384,426,935457,923,163431,018,258المطلوبــات المتداولــة 

112,407,044123,776,216145,633,311163,272,642168,998,200المطلوبــات غيــر المتداولة 

536,776,072583,606,574530,060,246621,195,805600,016,458إجمالــي المطلوبات 

5 سنوات  مقارنة األعمال لمدة   .8

10 ريال ســعودي 0 0 20ماألرقام بـ 20م13 20م14 20م15 20م16 17

1,867,498,1652,135,940إجمالــي اإليرادات  ,0 702,260 ,80 0 ,4632,256,650 ,2682,223,394,348

1,175,583,4381,361,365,70تكلفــة اإليرادات 41,436,259,2601,490 ,899,50 11,50 0 ,60 2,393

46,217,36546,20الــزكاة وضريبة الدخل 1,74641,840 ,69433,50 5,84541,669,319

691,914,727774,574,366824,541,20مجمــل الدخل  1765,750 ,767722,791,955

569,351,912653,932,832698,50صافــي الدخل  0 ,954519,10 5,487481,737,979

لإليرادات الجغرافي  التحليل   .9

التحليــل الجغرافــي للعائــدات

اإلجماليمصرالسعودية

20م 172,134,844,56088,549,7882,223,394,348

التحليل الجغرافي لعائدات الشــركات التابعة  .10

20 17

التحليــل الجغرافــي للعائــدات

اإلجماليالسعودية

122,133,0الشــركة الســعودية الفرنســية لتشــغيل وإدارة األســواق الحرة 0 9122,133,0 0 9

600,016,458 2017م 

621,195,805 2016م 

530,060,246 2015م 

583,606,574 2014م 

536,776,072 2013م 

جدول االختالفات الهامة للنتائج التشــغيلية بالمقارنة مع الســنة الماضية او أي توقعات معلنة للشــركة  .11

20 1720 16
لتغير ا

)+( أو )-(
النســبة المئوية

للتغير

2,223,394,3482,256,650اإليــرادات / المبيعات ,268)33,255,920 (%1-

1,50تكلفــة اإليرادات 0 ,60 2,3931,490 ,899,50 19,70 2,892%1

722,791,955765,750مجمــل الدخل ,767)42,958,812(%6-

7,0إيــرادات تشــغيلية أخرى 46,6745,0 14,5112,0 32,163%41

2,845,620(تكاليــف تشــغيلية أخرى ()4,015,996(1,170,376%29

535,40الدخل التشــغيلي )خســارة( 1,882550 ,886,787)15,484,90 5(%3-

التابعة الشركات  معلومات  جدول   .12

النشــاط الرئيسينســبة الملكيةرأس المالاســم الشــركة التابعة
بلد التشــغيل 

بلد التأســيسالرئيسي

 الشــركة الســعودية الفرنســية لتشــغيل 
وإدارة األســواق الحرة

76,894,0 0 تشــغيل وإدارة األســواق الحرة 0%40
فــي المطارات

لمملكة  ا
العربية 

السعودية

لمملكة  ا
العربية 

السعودية 

اإلدارة مجلس   .13
أ. أعضاء مجلس اإلدارة

يتكــون مجلــس اإلدارة مــن مجموعــة مــن الخبــراء المؤهليــن فــي القطاع الخاص.

20م أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي تاريخ 31 ديســمبر 17

اليحيى يحيى 
الخبرات 

40 عاًمــا مــن الخبــرة فــي األوســاط األكاديميــة والحكوميــة والقطــاع الخــاص. وبالتالي فإنــه يجلب معه مهــارة كبيرة  يتمتــع يحيــى اليحيــى بأكثــر مــن 
ومتنوعــة مــن شــأنها أن تســاعد علــى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة. وقــد تكونــت هــذه المهــارات وتــم صقلها من خــالل العديد مــن المناصب 

التــي شــغلها علــى الصعيديــن المحلــي والدولي.

المؤهالت
زمالــة إيزنهــاور للصرافة  •

درجــة الدكتــوراة فــي الهندســة الصناعيــة والعمليــات مــن جامعة ميتشــيغان  •
ماجســتير العلــوم فــي الهندســة الصناعيــة والعمليــات مــن جامعة ميتشــيغان  •

بكالوريــوس العلــوم فــي هندســة النظــم مــن جامعة الملــك فهد للبتــرول والمعادن  •

المديهيم  رائد 
الخبرات 

يمتلــك رائــد المديهيــم خبــرة هندســية وإداريــة متنوعــة تغطــي أكثــر مــن 28 عاًمــا فــي القطاعيــن العام والخــاص. عمل رائد في بدايــة حياتــه المهنية 
فــي أنشــطة هندســية متنوعــة فــي قطاعــات الطاقــة والميــاه ثــم انتقــل إلــى القطاع الخاص واكتســب خبرة واســعة في مواد البنــاء )التجارة 

والتصنيــع( فــي مجــاالت الصلــب واألســمنت والخشــب والجبــس والمســبوكات مســبقة الصنــع والمحــوالت الكهربائية وقد شــارك في عشــرات 
المؤتمــرات والــدورات التدريبيــة والنــدوات والمنتديــات االقتصاديــة فــي مختلــف مجــاالت اإلدارة والتمويــل واالســتراتيجية والقيــادة في داخــل المملكة 

العربيــة الســعودية وفــي العديد مــن دول العالم.

المؤهالت
بكالوريــوس الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة الملك ســعود  •

ماجســتير الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة الملك ســعود  •

تقـريـــر حـوكمـة الشركـات
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)تتمة( اإلدارة  مجلس   .13
)تتمة( أعضاء مجلس اإلدارة  أ. 

الرشيد فهـد 
الخبرات 

فهــد الرشــيد هــو الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة شــركة إعمــار المدينــة االقتصادية، وهي شــركة مدرجة فــي الســوق المالية الســعودية )تداول( والتي 
تقــود تطويــر مدينــة الملــك عبــد اهلل االقتصاديــة التــي تعتبــر أكبــر مشــروع تطويــر مدينــة جديــدة ممولــة من القطــاع الخاص في العالم وأســرع مركز 

للخدمــات اللوجســتية والتصنيــع فــي المنطقــة. والجديــر بالذكــر أن فهــد الرشــيد هــو الرئيــس المؤســس لمؤسســة البحــر األحمــر غيــر الربحية ونائب 
رئيــس مجلــس أمنــاء كليــة األميــر محمد بن ســلمان لألعمــال وريادة األعمال.

ويحتــل الرشــيد عضويــة مجالــس إدارة العديــد مــن الشــركات، بمــا فــي ذلــك مينــاء الملــك عبد اهلل ومجلــس عمادة كليــة هارفارد كينيدي وشــركة 
بتروميــن وشــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن ومؤسســة المــدن الجديــدة ومجلــس مؤسســة »قلوبــال شــيبرز« للمنتدى االقتصــادي العالمي.

قبــل انضمامــه لمدينــة الملــك عبــد اهلل االقتصاديــة شــغل الرشــيد منصــب الرئيــس التنفيــذي للماليــة ونائــب محافــظ الهيئــة العامة لالســتثمار في 
المملكــة العربيــة الســعودية )SAGIA(. وقبــل عملــه فــي الهيئــة العامــة لالســتثمار، قــاد الرشــيد مبــادرات اســتراتيجية فــي مجال االســتثمارات وتمويل 

الشــركات لصالح شــركة أرامكو الســعودية.

المؤهالت
بكالوريــوس إدارة األعمــال مــن جامعة واشــنطن  •

ماجســتير إدارة األعمــال مــن مدرســة ســتانفورد إلدارة األعمال  •

الحكير سامي 
الخبرات 

يمتلك سامي الحكير أكثر من 27 عاما من الخبرة المهنية في إدارة الضيافة الفندقية في المملكة العربية السعودية. بعد تخرجه من جامعة الملك 
1990م و 1994م والعضو  سعود بالرياض، انضم سامي الحكير إلى مجموعة األندلس حيث شغل عدد من المناصب، بما في ذلك المدير العام بين عامي 

20م، أسس عالمة تجارية جديدة للفنادق باسم »MENA Hotels » )فنادق ومنتجعات الشرق األوسط  0 20م. وفي العام 9 0 المنتدب بين عامي 1995م و 9
20م، أصبح سامي الحكير مسؤواًل عن إدارة 32 فندقًا في المملكة العربية  0 وشمال أفريقيا( تحت مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير. ومنذ العام 9

السعودية وفندقين في دبي. يحتل سامي الحكير رئاسة مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة حيث يعتبر العضو المنتدب 
للمجموعة. وباإلضافة إلى ذلك، يشغل الحكير منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة صحارى المملكة العقارية.

المؤهالت
بكالوريــوس العلــوم اإلداريــة مــن جامعة الملك ســعود  •

عبد اهلل طيبه
الخبرات 

يتمتــع عبــداهلل طيبــة بخبــرة تزيــد عــن 28 عاًمــا فــي اإلدارة اإلســتراتيجية والتشــغيلية من خالل العديد مــن المناصب التي احتلها فــي المنطقة. وكان عبد 
اهلل يشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة القــدرة للطاقــة حيــث عمل على تحويل الشــركة إلى منصــة طاقة تابعة لصالــح مجموعة أكوا القابضة. 

ومــن موقعــه هــذا، تمكــن عبــد اهلل مــن وضــع هيكلية لمجموعة طاقة والمصــادر المتجددة والطبيعيــة مدعومة بمنصة خدمات هندســية تلبي 
متطلبات النمو في الشــرق األوســط. ويركز قســم المصادر المتجددة بشــكل أساســي على حلول وتقنيات الطاقة الشمســية باألخص أنظمة الطاقة 

الشمســية المركــزة وأنظمــة الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة فــي حيــن أن قســم المصادر الطبيعية يركــز الغازات الصناعية. أما قســم توليد الطاقة 
فيركــز علــى الفــوز بعقود إلدارة عمليات الهندســة والمشــتريات واإلنشــاء لمشــاريع توليدالكهربــاء بالتقنيات الحراريــة وتقنيات الدورة المركبة. 

المؤهالت
بكالوريــوس العلــوم فــي الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة الملــك فهد للبتــرول والمعادن  •

مشتاق شوقي 
الخبرات 

30 عاًمــا. انضم إلــى الخطوط الجويــة العربية الســعودية عام  يتمتــع شــوقي مشــتاق بخبــرة تشــغيلية وإداريــة فــي مجــال الطيــران والتمويــن تزيــد عــن 
1975م وشــغل العديــد مــن المناصــب اإلداريــة العليــا فــي الســعودية، بمــا فــي ذلــك منصب المدير العــام للتســويق والتدريب مــن العام 1987م وحتى 

20م، ونائــب الرئيــس التنفيذي للشــركة  0 العــام 1997م، ومنصــب المديــر العــام للمبيعــات الجويــة )Sky Sales( مــن العــام 1997م وحتــى العــام 5
20م. وشــغل شــوقي مشــتاق أيضــًا منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي للخصخصة في  0 20م - وحتــى العــام 8 0 الســعودية للتمويــن مــن العــام 5

20م. 20م وحتى العام 15 0 الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية، خــالل الفتــرة مــن العــام 8

المؤهالت
بكالوريــوس العلــوم فــي التســويق واإلدارة، كليــة دافيس آنــد إلكينز  •

مدير مشــاريع  •
مقيــم مرخص  •

تورياني ستنت  جوناثان 
الخبرات 

عمــل جوناثــان ســتنت توريانــي فــي مجموعــة غيــت غورميــه )GGG( فــي الفتــرة مــن 1991م إلى 1997م فــي مناصــب مختلفة، بما في ذلــك العضو 
المنتــدب إلدارة العمليــات، والعضــو المنتــدب لمجموعــة لعمليــات مجموعــة غيــت غورميــه فــي جنــوب أفريقيــا. غــادر جوناثــان مجموعة غيــت غورميه 

فــي العــام 1997م لالنضمــام إلــى مجموعــة نيوانــس )Nuance Group( كالرئيــس التنفيــذي لعملياتهــا فــي أســتراليا قبــل العــودة إلى غيــت غورميه 
20م. ثــم شــغل منصــب الرئيس التنفيــذي لمنطقــة جنوب أوروبا فــي مجموعة  0 20م وحتــى العــام 4 0 0 كرئيــس للقســم األوروبــي للفتــرة مــن العــام 
20م. 0 20م. وهــو الشــريك المؤســس والرئيــس التنفيــذي بالمشــاركة لمجموعــة نيوريســت منذ عام 6 0 20م وحتــى العــام 6 0 كومبــاس مــن العــام 4

المؤهالت
دبلــوم الواليــات المتحــدة األمريكيــة من شــوت روزميري هول  •

بكالوريــوس اآلداب فــي االقتصــاد والتاريــخ من جامعــة ماك جيل  •
دبلــوم مدرســة الفندقــة من مدرســة لــوزان )يعادل بكالوريــوس العلوم(  •

اليحيى المحسن  عبد 
الخبرات 

يتمتــع عبدالمحســن اليحيــى بخبــرة مهنيــة تزيــد عــن 35 عامــًا فــي مجــال التشــغيل واإلدارة. بــدأ مســيرته المهنيــة كمديــر مشــاريع في األعمال الهندســية 
العســكرية فــي وزارة الدفــاع فــي عــام 1981م. أســس فــي العــام 1988م، مطاعــم كودو وظل كمؤســس ورئيــس تنفيذي لشــركة كودو )Kudu( حتى 

20م، حصــل علــى جائزة أفضل رئيــس تنفيذي فــي قطاع التجزئــة. تــم تعيينه عضو  20م حيــث بــاع حصتــه فــي هــذه الشــركة. وفــي العــام 11 أبريــل 15
20م. 0 مجلــس إدارة فــي شــركة الخليــج للتدريــب والتعليــم فــي العام 6

المؤهالت
بكالوريــوس الهندســة المدنيــة مــن جامعــة الملك ســعود )جدة(  •

الطيار أيمن 
الخبرات 

20م، ثم  0 يتمتــع أيمــن الطيــار بأكثــر مــن 22 عامــًا مــن الخبــرة فــي القطــاع المصرفــي، حيــث عمــل في أدوار إداريــة من العام 1996م وحتــى العام 1
20م  0 20م وكبيــر المديريــن التنفيذييــن من العام 4 0 20م وحتــى العام 3 0 شــغل منصــب مديــر األعمــال المصرفيــة الشــخصية خــالل الفتــرة مــن العــام 1

20م فــي المقــر الرئيســي للبنــك الســعودي البريطانــي )ســاب(. ونســبة لتطــوره المســتمر وخبرتــه، انضــم أيمن الطيار إلــى البنك  0 وحتــى العــام 6
20م، شــغر  20م وحتى العام 16 20م. خالل الفترة مــن العام 12 0 األهلــي التجــاري كنائــب رئيــس تنفيــذي وتــرأس شــبكة الفــروع اإلســالمية فــي العــام 6
منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي ورئيــس قســم التمويــل التأجيــري. وفــي الوقــت الراهــن طلــب من أيمــن الطيار أن يترأس قســم المصرفيــة الخاصة. 

تخــرج أيمــن الطيــار مــن جامعــة مونتانــا بالواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي العــام 1993م وحصــل على درجــة البكالوريوس في إدارة األعمــال، تخصص 
تســويق. وكجــزء مــن تطــوره المهنــي، فقــد حضــر العديــد مــن برامــج التدريــب علــى اإلدارة التنفيذية في القطــاع المصرفي فــي جامعة هارفــارد وجامعة 

ســتانفورد وكليــة داردن إلدارة األعمــال وكليــة لنــدن إلدارة األعمــال وبرنامــج إتــش إس بــي ســي )HSBC( لــإلدارة التنفيذية وظل طــوال حياتــه المهنية 
يرتــاد مؤسســات مرموقــة فــي المملكــة المتحدة والواليــات المتحدة.

20م والتي  بنــاًء علــى نظــام الشــركات، تــم تشــكيل مجلــس إدارة شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن للفتــرة الحاليــة التــي بدأت مــن 26 يناير 16
20م مــن تســعة أعضــاء تــم تعيينهــم مــن قبــل الجمعية العامة الســنوية .  ســتنتهي فــي 25 ينايــر 19

20م، كمــا تــم تعيين رائــد المديهيــم نائبًا لرئيــس المجلس  تــم تعييــن يحيــى اليحيــى رئيســًا للمجلــس باإلجمــاع مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي 28 ينايــر 16
للفتــرة الحاليــة بموجــب الصالحيــات الممنوحــة للمجلــس وفقــًا للمــادة 23 مــن النظــام األساســي للشــركة خــالل اجتمــاع المجلــس المنعقــد بتاريخ 3 

20م. مايو 17

المؤهالت
بكالوريــوس إدارة األعمــال فــي التســويق، من جامعــة مونتانا  •

تقـريـــر حـوكمـة الشركـات
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االسم

عــدد االجتماعات )5(

20 17/0 3/0 120 17/0 5/0 320 17/0 8/0 320 17/11/0 220 اإلجمالي17/12/21

3يحيــى اليحيى 

5رائــد المديهيم 

2فهـــد الرشيد

4ســامي الحكير

3عبــد اهلل طيبه

5شــوقي مشتاق

4جوناثــان ســتنت تورياني 

4عبــد المحســن اليحيى

5أيمــن الطيار
20م* 35عقدت آخر جمعية عامة ســنوية في 17 أبريل 17

20م  *تــم عقــد جمعيــة عامــة أخرى في 21 ديســمبر17

عضويــات أعضاء مجلس اإلدارة الحالية والســابقة و/أو عضويتهم في اإلدارة التنفيذية بشــركات أخرى )محليًا ودوليًا( ج. 

اليحيى  يحيى 
عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الحاليــة

مجلــس اإلدارة، بنــك الخليــج العالمــي، البحريــن )ذ.م.م.(
المركــز الدولــي للبنــك الدولــي لتســوية منازعــات االســتثمار، لجــان المصالحــة والمحكميــن للمملكــة العربيــة الســعودية، المملكــة العربيــة 

السعودية)ذ.م.م.(

عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الســابقة 
رئيــس مجلــس اإلدارة، بنــك الخليــج العالمــي، المملكــة المتحــدة )ذ.م.م.(

رئيــس المجلــس االستشــاري لألســواق الناشــئة لمعهــد التمويــل الدولــي، واشــنطن، الواليات المتحــدة )معهد(
رئيــس المجلــس المشــارك االستشــاري لألســواق الناشــئة لمعهــد التمويــل الدولــي، واشــنطن، الواليات المتحــدة )معهد(

عضــو مجلــس اإلدارة، المعهــد الدولــي للتمويــل، واشــنطن، الواليــات المتحدة )ذ.م.م.(
رئيــس مجلــس إدارة شــركة مشــروع توســعة محطــة الشــعيبة، المملكــة العربية الســعودية )ذ.م.م.(

رئيــس مجلــس إدارة شــركة الشــعيبة للميــاه والكهربــاء، المملكــة العربيــة الســعودية )ذ.م.م.(
الرئيــس التنفيــذي، بنــك الخليــج الدولــي، البحرين )ذ.م.م.(

عضــو مجلــس اإلدارة لـــ جــي آي بــي كابيتــال، المملكــة العربية الســعودية )ذ.م.م.(
عضــو اللجنــة التوجيهيــة إلنشــاء الشــركة الســعودية إلعــادة تمويــل العقــارات )SRERC(، المملكــة العربية الســعودية )ذ.م.م.(

عضو المجموعة االستشــارية رفيعة المســتوى المعنية باســتثمار البنية التحتية في مجموعة العشــرين )HLPII(، المملكة العربية الســعودية )ذ.م.م.(
عضــو اللجنــة التوجيهيــة االســتراتيجية لمجموعــة الســنابل، المملكــة العربيــة الســعودية )مدرجــة(

عضــو مجلــس إدارة أوجيــه لالتصــاالت، اإلمــارات العربيــة المتحدة )ذ.م.م.(
عضــو مجلــس اإلدارة بالبنــك األهلــي التجــاري، المملكــة العربيــة الســعودية )مدرجة(

عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو لجنــة المراجعــة ولجنــة االســتثمار، ســعودي ري، الريــاض، المملكــة العربية الســعودية )ذ.م.م.(
عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو اللجنــة التنفيذيــة فــي مؤسســة الخليــج لالســتثمار، الكويت )ذ.م.م.(

ممثــل المملكــة العربيــة الســعودية فــي المجموعــة التوجيهيــة )الواليــات المتحــدة األمريكيــة واالتحــاد األوروبــي واليابــان والمملكــة العربية 
الســعودية( للجهــود الدوليــة إلعــادة إعمــار أفغانســتان، المملكــة العربية الســعودية )مؤسســة(

عضــو المجلــس التنفيــذي للمملكــة العربيــة فــي البنــك الدولــي، واشــنطن، الواليــات المتحــدة )منظمة(
عضــو مجلــس اإلدارة فــي بنــك الخليج الدولــي، البحرين )ذ.م.م.(

عضــو مجلــس اإلدارة فــي اللجنــة الهندســية الســعودية الريــاض، المملكــة العربية الســعودية )ذ.م.م.(

عضــو لجنــة المراجعــة فــي البنــك الســعودي الفرنســي، الريــاض، المملكــة العربية الســعودية )مدرجة(
المديــر العــام للمنطقــة الوســطى فــي شــركة إبراهيــم الجفالــي وأخوانه، الريــاض، المملكــة العربية الســعودية )ذ.م.م.(

عضــو مجلــس اإلدارة فــي البنــك الزراعــي الســعودي، الريــاض، المملكــة العربية الســعودية )ذ.م.م.(
المديــر العــام لمعهــد المصــارف، هيئــة النقــد العربــي الســعودي، الريــاض، المملكــة العربية الســعودية )مؤسســة حكومية(

أســتاذ مســاعد فــي الهندســة الصناعيــة بجامعــة الملــك ســعود، الريــاض، المملكــة العربية الســعودية )مؤسســة حكومية(
استشــاري بشــركة فــورد للســيارات، المملكــة العربية الســعودية )ذ.م.م.(

أســتاذ مســاعد فــي الهندســة الصناعيــة وهندســة النظــم، جامعــة ميشــيغان، الواليــات المتحدة )مؤسســة حكومية(
أســتاذ مســاعد فــي كليــة الدراســات العليــا، كليــة الهندســة، جامعــة الريــاض، المملكــة العربية الســعودية )مؤسســة حكومية(

محلــل مشــاريع فــي صنــدوق التنميــة الصناعــي الســعودي، الريــاض، المملكــة العربية الســعودية )ذ.م.م.(

المديهيم  رائد 
عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الحاليــة

الرئيــس التنفيــذي لشــركة مصــدر لمــواد البنــاء، المملكــة العربيــة الســعودية )مســاهمة مغلقة(
عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة صناعــات التعديــن المتحــدة، المملكــة العربيــة الســعودية )مســاهمة مغلقة(

عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة أســمنت المنطفــة الشــمالية، المملكــة العربيــة الســعودية )مدرجة(
عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة بــاوان، المملكــة العربية الســعودية )مدرجة(
عضــو مجلــس اإلدراة فــي شــركة أســمنت المنطقــة الشــمالية، األردن )مدرجة(

عضــو مجلــس اإلدراة في شــركة أســمنت البادية، ســوريا )مدرجة(
عضــو مجلــس اإلدارة في شــركة أســمنت الســويس، مصر )مدرجة(

عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة اليمامــة للحديــد والصلــب، المملكــة العربية الســعودية )مدرجة(
عضــو مجلــس اإلدارة فــي مجموعــة اليمامــة، المملكــة العربية الســعودية )ذ.م.م.(

عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الســابقة 
عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة العربيــة لألنابيــب، المملكــة العربيــة الســعودية )مدرجة(

الرشيد فهـد 
عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الحاليــة

الرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتــدب لشــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة، المملكــة العربيــة الســعودية )مدرجة(
عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة بتروميــن، المملكــة العربية الســعودية )ذ.م.م.(

عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة تطويــر الموانــيء، المملكــة العربية الســعودية )ذ.م.م.(

عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الســابقة 
نائــب المحافــظ ورئيــس هيئــة المــدن الصناعيــة فــي الهيئــة العامــة العربيــة الســعودية لالســتثمار، المملكــة العربيــة الســعودية )مؤسســة حكومية(

الرئيــس التنفيــذي للماليــة للهيئــة العامــة العربيــة الســعودية لالســتثمار، المملكــة العربيــة الســعودية )مؤسســة حكوميــة(
محلــل مالــي بشــركة أرامكــو الســعودية، المملكــة العربيــة الســعودية )مؤسســة حكومية(

الحكير سامي 
عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الحاليــة

العضــو المنتــدب لمجموعــة عبــد المحســن عبــد العزيــز الحكيــر القابضــة، المملكــة العربيــة الســعودية )مدرجة(
عضــو مجلــس اإلدارة فــي مجموعــة عبــد المحســن عبــد العزيــز الحكيــر القابضــة، المملكــة العربية الســعودية )مدرجة(

نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة فــي شــركة صحــارى المملكــة العقاريــة، المملكــة العربية الســعودية )ذ.م.م.(

عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الســابقة 
الرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتــدب لمجموعــة عبــد المحســن عبــد العزيــز الحكيــر القابضــة، المملكــة العربيــة الســعودية )مدرجة(

عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة التمويــن واالســتراتيجية، المملكــة العربيــة الســعودية )ذ.م.م.(

تقـريـــر حـوكمـة الشركـات
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)تتمة( اإلدارة  مجلس   .13
عضويات أعضاء مجلس اإلدارة الحالية والســابقة و/أو عضويتهم في اإلدارة التنفيذية بشــركات أخــرى )محليًا ودوليًا( )تتمة( ج. 

عبد اهلل طيبه
عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الحاليــة

عضــو مجلــس إدارة شــركة إعمــار المدينــة الصناعيــة، المملكــة العربيــة الســعودية )مدرجة(
عضــو مجلــس إدارة شــركة العيســى للصناعــات، المملكــة العربيــة الســعودية )ذ.م.م.(

عــض مجلــس إدارة شــركة قــدرة للطاقــة، المملكــة العربية الســعودية )ذ.م.م.(

عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الســابقة 
عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي شــركة قــدرة العربيــة، المملكــة العربية الســعودية )ذ.م.م.(

مشتاق شوقي 
عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الســابقة 

استشــاري المديــر العــام للخصخصــة بالخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية، المملكــة العربيــة الســعودية )مؤسســة حكوميــة(
نائــب الرئيــس التنفيــذي للخصخصــة بالخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية، المملكــة العربيــة الســعودية )مؤسســة حكوميــة(

نائــب الرئيــس التنفيــذي للتمويــن بالخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية، المملكــة العربيــة الســعودية )مؤسســة حكوميــة(
المديــر العــام للمبيعــات الجويــة بالخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية، المملكــة العربيــة الســعودية )مؤسســة حكوميــة(

المديــر العــام للتدريــب علــى التســويق بالخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية، المملكــة العربيــة الســعودية )مؤسســة حكومية(
مديــر إدارة تطويــر البرامــج اإلداريــة بالخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية، المملكــة العربيــة الســعودية )مؤسســة حكومية(

مديــر التدريــب علــى المبيعــات بالخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية، المملكــة العربيــة الســعودية )مؤسســة حكومية(
مديــر التدريــب الميدانــي بالخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية، المملكــة العربيــة الســعودية )مؤسســة حكومية(

مديــر تنســيق تأجيــر الطائــرات بالخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية، المملكــة العربيــة الســعودية )مؤسســة حكومية(
مديــر مكتــب بغــداد بالخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية، المملكــة العربيــة الســعودية )مؤسســة حكومية(
مديــر منطقــة جيــزان الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية، المملكــة العربيــة الســعودية )مؤسســة حكومية(

مديــر فريــق عمــل منطقــة الخليــج والشــرق األقصــى الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية، المملكــة العربية الســعودية )مؤسســة حكومية(
مديــر ســجالت الموظفيــن الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية، المملكــة العربيــة الســعودية )مؤسســة حكومية(

تورياني ستنت  جوناثان 
عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الحاليــة

شــريك مؤســس والرئيــس التنفيــذي بالشــراكة لمجموعــة نيوريســت القابضــة إس إل، فرنســا )مســاهمة محــدودة(
عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة دناتــا نيوريســت بيــه تــي واي المحدودة، جنــوب أفريقيا )ذ.م.م.(

عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة ماونتينفيلــد لالســتثمار بيــه تــي واي المحــدودة، جنــوب أفريقيا )ذ.م.م.(
عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة نيوريســت لالســتثمار بالتمويــن بيــه تــي واي المحدودة، جنــوب أفريقيا )ذ.م.م.(

عضــو مجلــس اإلدارة شــركة نيوريســت غانــا المحدودة، غانا )ذ.م.م.(
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة ريكون لألســواق الحــرة، نيجريا

عضــو مجلــس اإلدارة شــركة نيوريســت إيــه إس إل للتمويــن المحــدودة، نيجريــا )ذ.م.م.(
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة نيوريســت إيــه إس إل المحــدودة، نيجريا )ذ.م.م.(

عضــو مجلــس اإلدارة شــركة نيوريســت إيــه إس إل للنفــط والغــاز المحــدودة، نيجريا )ذ.م.م.(
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة نيوريســت للخدمــات، تونس

عضــو مجلــس اإلدارة شــركة التمويــن االســتراتيجي ذ.م.م.، المملكــة العربيــة الســعودية )ذ.م.م.(
عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي شــركة نيوريســت القابضــة كنــدا إنكوربريشــان، كندا

عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي شــركة نيوريســت مونتريــال كوربريشــان، كندا
عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي شــركة نيوريســت تورنتــو كوربريشــان، كندا

عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي شــركة نيوريســت كالغــاري كوربريشــان، كندا
عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي شــركة نيوريســت فانكوفــر كوربريشــان، كندا

عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي شــركة نيوريســت دارفــال للتمويــن كوربريشــان، كندا
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة نيوريســت للتمويــن المحــدودة، قبرص )ذ.م.م.(

عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي شــركة مجموعــة نيوريســت القابضــة المحدودة، اســبانيا )ذ.م.م.(
عضو مجلس اإلدارة شــركة نيوريســت فرنســا إس إيه، فرنســا

مصفــي شــركة ســيرفيريل إيطاليــا إس آر إل، إيطاليــا
المديــر العــام شــركة أوجاكو إس آر إل، لكســمبورغ

المديــر العــام شــركة نيوريســت إس إيه آر إل، لكســمبورج
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة سوســيتيه دي كادر إي آي إس إس إيــه، للكســمبورج

المديــر العــام شــركة ريســتفاليت ماديــرا سيرفســيكوز دي كاترينــغ المحــدودة، البرتغــال )ذ.م.م.(
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة نيوريســت أول المحــدودة، المملكــة المتحــدة )ذ.م.م.(

عضــو مجلــس اإلدارة شــركة إيرشــوب سوليوشــان يــو كيه المحــدودة، المملكــة المتحدة )ذ.م.م.(
عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيذي شــركة نيوريســت شــويز إس إيه، سويســرا

عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي شــركة نيوريســت إنفاليت إس إي، سويســرا
عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي شــركة نيوريســت رستورايشــان إس إيه )ســويس(، سويســرا

نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة شــركة نيوريســت الفلبيــن، الفلبين
الرئيــس التنفيــذي شــركة إيــه إن ســي إيه بيه إيه، سويســرا

عضــو مجلــس اإلدارة شــركة إم إل إتــش آر جــي إم بي إتش، سويســرا
عضو مجلس اإلدارة شــركة آر ســي إم جي إم بي إتش، سويســرا

عضــو مجلــس اإلدارة شــركة إم إل إتــش آر إس إيه إس، سويســرا
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة مارون لالســتثمارات إنكوربريشــان، جزر مارشــال

عضــو مجلــس اإلدارة شــركة آر آي إف كيــه آي إن دي، جــزر فيرجينيــا البريطانيــة
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة آر أو إس دبليــو إي إل إل أو، جــزر فيرجينيــا البريطانيــة

عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الســابقة 
عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة إس إيــه إس بيبيبيز )SAS BEBEBIZ(، فرنســا

اليحيى المحسن  عبد 
عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الحاليــة

عضــو مجلــس اإلدارة شــركة الخليــج الغربيــة، المملكــة العربيــة الســعودية )ذ.م.م.(
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة أول القطــوف، المملكــة العربيــة الســعودية )ذ.م.م.(

عضــو مجلــس اإلدارة شــركة الخليــج للتدريــب والتعليــم، المملكــة العربيــة الســعودية )مدرجة(

عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الســابقة 
عضــو مجلــس اإلدارة، الجمعيــة الســعودية للســمع، المملكــة العربيــة الســعودية )جمعيــة(

الرئيــس التنفيــذي ومالــك شــركة مطاعــم كــودو، المملكــة العربية الســعودية )ذ.م.م.(

الطيار أيمن 
عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الحاليــة

نائــب الرئيــس التنفيــذي ورئيــس المصرفيــة الخاصــة بالبنــك االهلــي التجــاري، المملكــة العربيــة الســعودية )مدرجة(
عضــو مجلــس اإلدارة، البرنامــج االستشــاري بجامعــة دار الحكمــة، المملكــة العربيــة الســعودية )ذ.م.م.(

عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الســابقة 
نائــب الرئيــس التنفيــذي ورئيــس التمويــل التأجيــري بالبنــك األهلــي التجــاري، المملكــة العربيــة الســعودية )مدرجة(

نائــب الرئيــس التنفيــذي ورئيــس مصرفيــة الفــروع بالبنــك األهلــي التجــاري، المملكــة العربية الســعودية )مدرجة(
المديــر التنفيــذي، البنــك الســعودي البريطانــي، المملكــة العربيــة الســعودية )مدرجــة(

مصالح أعضاء مجلس اإلدارة د. 
وصــف مصالــح أعضــاء مجلــس اإلدارة وأقربائهم

االسم 
نهاية الســنةبداية الســنة

ملكيــة األقاربنســبة التغيرصافــي التغير أدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهم

10يحيــى اليحيى  0010 00000
1,0رائــد المديهيم  0 001,0 0 00000

14,0فهـــد الرشيد 0 001,0 0 0013,0 0 0%)92.86(0
1,0ســامي الحكير 0 001,0 0 00000
1,0عبــد اهلل طيبه 0 001,0 0 00000

1,0شــوقي مشتاق 0 001,0 0 00000
1,0جوناثــان ســتنت تورياني  0 001,0 0 00000

29,274036,0عبــد المحســن اليحيى 2206,748%18.730
1,16501,1650000أيمــن الطيار
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)تتمة( اإلدارة  مجلس   .13
مصالــح أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة( د. 

وصــف المصالــح واألوراق التعاقديــة واســتحقاقات اكتتــاب أعضــاء المجلــس أقربائهم

االسم 

نهاية الســنةبداية الســنة

ملكيــة األقاربنســبة التغيرصافــي التغير أدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهم

0000000يحيــى اليحيى 
0000000رائــد المديهيم 

0000000فهـــد الرشيد
0000000ســامي الحكير
0000000عبــد اهلل طيبه

0000000شــوقي مشتاق
0000000جوناثــان تورياني 

0000000عبــد المحســن اليحيى
0000000أيمــن الطيار

العضوية نوع  هـ. 
نــوع العضويةعضــو مجلس اإلدارة 

مســتقل )رئيــس المجلس(يحيــى اليحيى 
مســتقل )نائــب رئيــس المجلس(رائــد المديهيم 

مستقلشــوقي مشتاق
غيــر تنفيذيفهـــد الرشيد

غيــر تنفيذيســامي الحكير
غيــر تنفيذيعبــد اهلل طيبه

غيــر تنفيذيجوناثــان تورياني 
غيــر تنفيذيعبــد المحســن اليحيى

غيــر تنفيذيأيمــن الطيار

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و. 
وفقــًا للمــادة السادســة والســبعين 76 مــن نظــام الشــركات والمــادة الثانيــة والعشــرين 22 من نظام للشــركة األساســي يســتحق أعضــاء مجلس 

اإلدارة لمكافــآت مقابــل عضويتهــم فــي المجلــس بنــاًء علــى مــا تحــدده الجمعيــة العامــة للماســهمين من شــروط وأحكام. ويســتحق عضــو المجلس 
3,0 ريال ســعودي كبدل لحضــور اجتماعــات المجلس. وذلك  0 0 20 ريــال ســعودي عــن عضويتــه، كمــا يســتحق مبلــغ  0 ,0 0 0 مكافــأة ســنوية قدرهــا 
50 ريال  0 ,0 0 0 باإلضافــة إلــى اســتحقاقه لبــدالت أخــرى كبــدل المواصــالت وبــدل اإلقامــة. فــي كل األحوال يجــب أال يتعدى مجمــوع المكافــأة مبلغ 

ســعودي لــكل عضــو علــى أال يتضمــن المجمــوع البــدالت األخــرى مــن المصاريــف كبــدل المواصالت وبدل اإلقامــة. وترتبــط المكافأة جزئيــًا أو كليًا 
بمعاييــر األداء كحضــور االجتماعــات.

س اإلدارة
مجل

س
ضــو المجل

ع

ت الثابتة
كافــآ

الم
ت المتغيــرة

كافــآ
الم

مكافــأة نهايــة الخدمة

الكلي المجموع 

بــدل المصروفات

المكافأة الســنوية

مبلــغ معين

بــدل حضــور اجتماعــات مجلس اإلدارة 

 بــدل حضــور اجتماعــات اللجان

بــدل حضــور الجمعيــة العامة

المكافــأة علــى األعمــال الفنية واإلدارية االستشــارية

مكافــأة رئيــس المجلــس أو العضــو المنتــدب او أمين 
الســر أذا كان مــن األعضاء

المزايــا العينية

لي جمــــــــا ال ا

نســبة من ألألرباح
المكافــآت الدورية

خطــط تحفيزيــة قصيــرة األجل
خطــط تحفيزيــة طويلــة األجل

االســهم الممنوحة 

المصاريف

االجمــــــــــالي

ن
ســتقلي

س الم
ضاء المجل

أوال: أع
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مكافــآت أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة( و. 

سياســة مكافـــأة أعضــاء مجلس اإلدارة
أ.  بنــاًء علــى المــادة 76 مــن نظــام للشــركات ووفقــًا للمــادة 22 مــن النظــام األساســي للشــركة، تكــون مكافأة عضــو مجلس اإلدارة عبارة عــن مبلغ 

محــدد أو بــدل اجتمــاع أو مصالــح عينيــة. ويجــوز الجمــع بيــن اثنيــن أو اكثر من هــذه المصالح. 

 10 0 ,0 0 0 20 ريــال، ويحــق لــكل عضــو لجنــة فرعيــة بالمجلــس الحصــول على مكافأة ســنوية  0 ,0 0 0 ب.  يحصــل كل عضــو مجلــس إدارة علــى مكافــأة ســنوية 
ريــال باإلضافــة إلــى المكافــأة الســنوية المخصصــة لعضويــة مجلــس اإلدارة . كذلــك يســتحق كل عضــو فــي المجلــس واللجنــة الفرعيــة الحصول 

50 ريال في الســنة  0 ,0 0 0 3,0 ريــال ســعودي لــكل اجتمــاع. وبصــوة عامــة نيبغــي أن ال تتجاوز المكافــآت مبلغ  0 0 علــى بــدل حضــور اجتمــاع قــدره 
للعضــو الواحد. 

ج.  عنــد تحديــد مكافــأة عضــو مجلــس اإلدارة، توضــع فــي الحســبان مؤشــرات األداء وكأن هــذه المؤشــرات متعلقــة بكامــل المكافأة أو جــزء منها مع 
تلــك المؤشــرات التــي تتعلــق بالحضور. 

د.  ال يجــوز تعويــض التنفيذييــن مــن أعضــاء المجلــس وموظفــي الشــركة عــن خدماتهــم كأعضــاء فــي مجلــس اإلدارة. وبصورة عامة، ال يجوز إشــراك 
أعضــاء المجلــس غيــر التنفيذييــن وغيــر الموظفيــن فــي أي إجــراءات استشــارية قبــل اعتمــاد لجنــة الترشــيح والمكافــآت. وال يجوز ألعضــاء لجنة 

المراجعــة الحصــول علــى مكافــأة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة عــن خدمات االستشــارات والمحاســبة والخدمــات القانونيــة واالســتثمارية أو المالية 
المقدمــة للشــركة. وال يجــوز للشــركة المســاهمة فــي أي مؤسســة خيريــة ينتمــي إليهــا عضــو المجلس. 

ـ.  أي انتهــاك لتحديــد األجــور يعــد الغيًا وباطاًل. هــ

العالقــة بيــن المكافأة والسياســة
20 ريال ســعودي عــن عضويتهم  0 ,0 0 0 أ.  بنــاًء علــى الفقــرة )أ( مــن السياســة المذكــورة أعــاله، تــم منــح أعضــاء مجلــس اإلدارة مكافأة ســنوية بلغت 

10 ريــال ســعودي إذا كانــوا أعضــاء فــي أي من لجــان المجلــس الفرعية.  0 ,0 0 0 بالمجلــس و
ب.  بنيــت المكافــأة علــى أســاس مؤشــر األداء المتعلــق بحضــور االجتماعــات، حيــث اختلفــت قيمــة بــدل الحضــور بناًء علــى حضور العضــو الجتماعات 

المجلــس واللجنــة التــي يكــون عضواً بها. 
50 ريال ســعودي للعضو. 0 ,0 0 0 لــم تتعــدى مكافــآت اعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الحد الســنوي لــكل عضــو والبالغ  ج. 

ال تشمل المكافآت أي خدمة أخرى بخالف العضوية في مجلس اإلدارة واللجان الفرعيـة. د. 

اإلدارة مجلس  لجــان   .14
مــع أخــذ الحوكمــة بعيــن االعتبــار، للمجلــس ثــالث لجــان فرعيــة رئيســية وهــي: لجنــة المراجعــة ولجنة الترشــيحات والمكافــآت واللجنــة التفيذية.

المراجعة لجنة  أ. 
تتكــون لجنــة المراجعــة مــن ثالثــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن مــن مجلــس اإلدارة منهــم عضــو مــن خــارج مجلــس اإلدارة مختــص فــي الشــؤون الماليــة 

والمحاســبية. و يــرأس اللجنــة عضــو مجلــس إدارة مســتقل. وتشــمل مهــام ومســؤوليات هــذه اللجنــة دراســة نظــام الرقابــة الداخليــة والسياســات 
المحاســبية ومراجعــة أداء مراجــع الحســابات الخارجــي والقوائــم الماليــة واإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخليــة وااللتــزام وتقنيــة المعلومــات 

و تقديــم التقاريــر باإلضافــة لمهــام أخــرى. واإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة مــن أجــل التحقــق مــن مــدى فاعليتهــا فــي تنفيــذ 
األعمــال والمهمــات التــي حددهــا مجلــس اإلدارة. وكذلــك دراســة تقاريــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة للمالحظــات 

التــي ُوضعــت بشــأنها. 

كمــا تتضمــن مســؤوليات اللجنــة رفــع التوصيــات الالزمــة إلــى مجلــس اإلدارة بتعييــن مراجعــي الحســابات الخارجييــن وفصلهــم وتحديــد أتعابهم 
والتأكــد مــن اســتقالليتهم ومتابعــة أعمالهــم ودراســة ومراجعــة خطــة المراجعــة مــع إدارة المراجعــة الداخليــة، وكذلك دراســة مالحظات مراجع 

الحســابات الخارجــي علــى القوائــم الماليــة للشــركة ومتابعــة مــا تــم بشــأنها بخصــوص عرضهــا علــى مجلس اإلدارة وإبداء الــرأي والتوصية في شــأنها 
للمجلــس. كمــا تقــوم اللجنــة بدراســة السياســات المحاســبية المتبعــة وإبــداء الــرأي والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بشــأنها وتقويــم فاعليــة تقدير الشــركة 

للمخاطــر المهمــة والخطــوات التــي اتخذتهــا إدارة الشــركة للســيطرة علــى هــذه المخاطــر ومعالجتها.

20م لــم ترفــع لجنــة المراجعــة بالشــركة اي توصيــات بشــان وجــود تعــارض بينهــا وبين قرارات مجلــس اإلدارة، أو اي توصيات رفــض المجلس  خــالل عــام 17
األخــذ بهــا بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعييــن المراجــع الداخلي. بناًء علــى نظام الشــركات المحدث 

ومــا تتطلبــه مــن تشــكيل لجنــة المراجعــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمســاهمين، وبمــا أن اللجنــة شــكلت قبل صــدور النظام، قامــت الجمعيــة العامة 
20م بالموافقــة علــة تعييــن أعضــاء اللجنــة. للمســاهمين المنعقــدة بتاريــخ 17 أبريــل 17

أعضــاء لجنــة المراجعة

رائد المديهيم )رئيــس اللجنة(
50 إلى 54. لالطــالع علــى الخبــرات والوظائــف الســابقة والمؤهــالت، انظــر الصفحات 

الطيــار أيمن 
لالطــالع علــى الخبــرات والوظائــف الســابقة والمؤهــالت، انظــر الصفحات 52 إلى 56.

عتين  خـالد 
•  الرئيــس التنفيــذي والشــريك اإلداري لمكتــب الماحســبين العالمييــن

عضــو لجنــة المعاييــر المحاســبية فــي الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن  •
عضــو لجنــة االختبــارات بالجمعيــة الســعودية للمراجعيــن الداخلييــن  •

الخبرات 
خــالل العشــرون ســنة الماضيــة، قــام خالــد بتطويــر خبرتــه ومؤهالتــه بطريقــة مكثفــة فــي مجاالت ضمــان المخاطــر والضرائب والمرافعــة وتقنيــة المعلومــات والحوكمة. 

كمــا أنــه محكــم معتمــد من وزارة العدل الســعودية. 

قبــل انضمامــه للمحاســبين العامييــن شــغر العديــد مــن المناصــب فــي اإلدارات التنفيذيــة فــي العديــد مــن مكاتــب المحاســبة العالميــة وشــركات الطاقــة العالمية. 

باإلضافــة إلــى خبرتــه الواســعة فــي مجــاالت المحاســبة وضمــان المخاطــر والضرائــب والمجــاالت األخــرى ذات العالقــة والتي اكتســبها من عمله مــع مختلف الشــركات في 
مجــاالت عــدة في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا.

الوظائف الســابقة
 )Ernst and Young( مراجــع مســتقل فــي إرنســت أند يونغ  •

)TAG( مراجــع مســتقل في تاج  •
عضــو لجنــة المراجعــة فــي مجموعة محمــد عبدالعزيــز الراجحي  •

المؤهالت
بكالوريــوس المحاســبة مــن جامعــة الملك ســعود  •

محاســب قانونــي معتمــد مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن  •
)CMA( محاســب إداري معتمــد  •
)CFE( مفتــش احتيــال معتمد  •

مستشــار مالــي معتمــد فــي المملكــة العربية الســعودية  •
مستشــار إداري معتمــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية  •

جــدول اجتماعــات لجنــة المراجعة

االسم

عدد االجتماعــــات )5(

20 17/0 1/1820 17/0 2/2220 17/0 4/26*20 17/0 7/3120 17/10 اإلجمالي 29/

5رائــد إبراهيــم المديهيم 

4أيمــن الطيار 

5خــــالد عتين 

20م عن طريــق الهاتف. *قامــت لجنــة المراجعــة بعقــد اجتماعهــا فــي 31 يوليــو17

مكافــآت أعضــاء لجنــة المراجعة
اإلجمالي بدل حضــور االجتماعالتعويضــات الثابتــةاالسم

10رائــد إبراهيــم المديهيم  0 ,0 0 012,0 0 0112,0 0 0

10أيمــن الطيار  0 ,0 0 09,0 0 010 9,0 0 0

10خــــالد عتين  0 ,0 0 012,0 0 0112,0 0 0

30اإلجمالي 0 ,0 0 033,0 0 0333,0 0 0

تقـريـــر حـوكمـة الشركـات

شــركة الخطــوط الســعودية للتموين  63التقرير الســنوي 622017
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لجنة الترشيحات والمكافـــــآت ب. 

تتكــون اللجنــة مــن أربعــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن مــن مجلــس اإلدارة، واحــد منهــم عضــو مجلــس إدارة مســتقل. وتتضمن مســئوليات اللجنــة تقديم 
التوصيــات لمجلــس اإلدارة بخصــوص ترشــيح أعضــاء المجلــس ولجانــه الفرعيــة واإلدارة التنفيذيــة وفقــا للسياســات والمعاييــر المعتمــدة، بشــرط عــدم 

ترشــيح أي شــخص ســبق إدانتــه فــي جريمــة مخلــة بالشــرف والمراجعــة الســنوية لمتطلبــات المهــارة الالزمــة لمجلس اإلدارة وإعداد وصــف للمهارات 
والمؤهــالت المطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة بمــا فــي ذلــك تحديــد الوقــت الواجــب تخصيصــه مــن العضــو ألعمال المجلــس وتحديــد مكافآت أعضاء 

المجلــس ولجانــه الفرعيــة واإلدارة التنفيذيــة. 

تقــوم اللجنــة كذلــك بمراجعــة هيــكل وتكويــن المجلــس وتقديــم التوصيــات بخصــوص أي تغييــرات مقترحــة علــى هيــكل وتكوين المجلــس وتحديد 
نقــاط الضعــف والقــوة فــي المجلــس وتقديــم التوصيــات لمعالجتهــا لتحقيــق مصالــح الشــركة. كمــا تقــوم اللجنــة ســنويًا بمراجعة اســتقاللية األعضاء 

المســتقلين وتضمــن عــدم وجــود تضــارب مصالــح إذا كان العضــو يحمــل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخرى. وتقــوم بتطوير سياســات وإجراءات 
واضحــة لمكافــأة أعضــاء المجلــس وكبــار التنفيذييــن وربطها بمؤشــرات أداء. 

وتقــوم اللجنــة بإعــداد تقاريــر دوريــة وســنوية حــول أنشــطتها وتقريــر اإلفصــاح الســنوي وفقــًا لنظــام الشــركة األســاس وتقــدم تلــك التقاريــر إلــى 
مجلــس اإلدارة.

أعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافآت

فهـد الرشيد )رئيــس اللجنــة(
لالطــالع علــى الخبــرات والوظائــف الســابقة والمؤهــالت، انظــر الصفحات 51 إلى 54.

تورياني ستنت  جوناثان 
لالطــالع علــى الخبــرات والوظائــف الســابقة والمؤهــالت، انظــر الصفحات 52 إلى 55.

عبد اهلل طيبه 
لالطــالع علــى الخبــرات والوظائــف الســابقة والمؤهــالت، انظــر الصفحات 51 إلى 55.

شوقي مشتاق *
لالطــالع علــى الخبــرات والوظائــف الســابقة والمؤهــالت، انظــر الصفحات 51 إلى 55.

20م. * تــم تعييــن شــوقي مشــتاق مــن قبــل المجلــس عضواً فــي اللجنــة بتاريخ 3 مايو 17

جــدول اجتماعــات لجنــة الترشــيحات والمكافآت

االسم

عــدد االجتماعات

20 17/0 3/0 1**20 17/0 اإلجمالي 2/22

1فهد الرشــيد 

2جوناثــان ســتنت تورياني 

2عبــد اهلل طيبه 
0شــوقي مشتاق*

20م.  * تــم تعييــن شــوقي مشــتاق مــن قبــل المجلــس عضواً فــي اللجنــة بتاريخ 3 مايو 17

20م عــن طريــق الهاتف. ** عقــدت اللجنــة اجتماعهــا بتاريــخ 22 فبرايــر 17

مكافـــآت أعضــاء لجنــة الترشــيح والمكافآت
اإلجمالي بدل حضــور االجتماعالمكافــآت الثابتةاالسم

10فهد الرشــيد  0 ,0 0 0010 0 ,0 0 0

10جوناثــان ســتنت تورياني  0 ,0 0 03,0 0 010 3,0 0 0

10عبــد اهلل طيبه  0 ,0 0 03,0 0 010 3,0 0 0
64,932064,932شــوقي مشتاق*

364,9326,0اإلجمالي  0 0370 ,932

20م. * تــم تعييــن شــوقي مشــتاق مــن قبــل المجلــس عضواً فــي اللجنــة بتاريخ 3 مايو 17

التنفيذيــة اللجنـة  ج. 
تتكــون اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن مــن مجلــس اإلدارة وعضويــن مســتقلين مــن أعضــاء بمجلس اإلدارة وعضــو واحد مــن اإلدارة التنفيذية 

وهــو الرئيســي التنفيــذي )عضــو تنفيــذي(. مســؤوليات اللجنــة تشــمل مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي إنجــاز مهامه ومســئولياته بشــأن تحديد رســالة 
الشــركة ورؤيتهــا واتجــاه األعمــال ومســاعدته فــي تحديــد األهداف االســتراتيجية واالســتثمارية اللشــركة ومســاعدته فــي تحديد رؤية ومســؤوليات 

المجلــس وتحديــد األهــداف المهمــة واالســتراتيجية لمســاعدة الشــركة لتحقيــق األهــداف المطلوبــة ومســاعدة المجلــس في إجــراء التقييم 
االســتراتيجي الــدوري ألداء الشــركة والمشــاركة فــي تقييــم ومراجعــة أهــم القرارات االســتثمارية وتشــكيل وإعادة تشــكيل الشــراكات االســتراتيجية 

وتحديــد ميزانياتهــا وتطويــر اســتثمارات الشــركة ووتطويــر وتحســين تقنيــة المعلومــات وإدارة العالقــات مــع المورديــن األساســيين ومــن مهامه 
العمليــات التجاريــة المهمــة والسياســات و اإلجــراءات التنفيذيــة لعمليــات الشــركة اليوميــة وإيجــاد ســبل التطويــر والتنســيق بيــن اإلدارة التنفيذيــة 
ومــدراء القطاعــات الرئيســية واإلشــراف علــى أداء الرئيــس التنفيــذي واإلدارة التنفيذيــة ومراجعــة قــدرة الشــريك التجــاري إن وجــد وتحديد اســتراتيجية 
وسياســات االســتثمار والمراجعــة الدوريــة لدراســات الجــدوى لالســتثمارات المحتملــة ومراجعــة واعتمــاد المعاييــر والمؤشــرات لتقييم االســتثمارات 

ومراجعــة األمــور المتعلقــة بالــزكاة والضرائــب المتعلقــة بالعمليــات االســتثمارية بالتنســيق مــع لجنــة المراجعــة ومراجعــة السياســات واإلجراءات 
المحاســبية لجميــع العمليــات االســتثمارية بنــاًء علــى السياســات المحاســبية المعتمــدة واإلفصــاح عنهــا والمراجعــة المســتمرة للمستشــارين 

االســتثماريين وتحديــد مــا إذا احتاجــت الشــركة إلنهــاء خدماتهــم ومراجعــة نتائــج االســتثمارات وتقديــم تقاريــر بذلــك الخصــوص للمجلس وأي مهام 
أخــرى متعلقــة باالســتثمار وسياســات الشــركة وأي مســؤوليات أخرى.

أعضــاء اللجنــة التنفيذيـــة

يحــــيى اليحيى )رئيس اللجنة(
50 إلى 53. لالطــالع علــى الخبــرات والوظائــف الســابقة والمؤهــالت، انظــر الصفحات 

اليحيى المحسن  عبد 
لالطــالع علــى الخبــرات والوظائــف الســابقة والمؤهــالت، انظــر الصفحات 52 إلى 56.

الرشيد فهد 
لالطــالع علــى الخبــرات والوظائــف الســابقة والمؤهــالت، انظــر الصفحات 51 إلى 54.

تورياني  ستنت  جوناثان 
لالطــالع علــى الخبــرات والوظائــف الســابقة والمؤهــالت، انظــر الصفحات 52 إلى 55.

المديهيم  رائد 
50 إلى 54. لالطــالع علــى الخبــرات والوظائــف الســابقة والمؤهــالت، انظــر الصفحات 

الغبان  وجـدي 
لالطــالع علــى الخبــرات والوظائــف الســابقة والمؤهالت، انظــر الصفحة 64.

تقـريـــر حـوكمـة الشركـات
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)تتمة( اإلدارة  مجلس  لجــان   .14
اللجنـــة التنفيذيــة )تتمة( ج. 

جــدول اجتماعــات اللجنــة التنفيذية

االسم

عــدد االجتماعات
*20 17/0 1/31*20 17/0 اإلجمالي 4/17

2يحــــيى اليحيــى 

2عبــد المحســن اليحيى

2فهد الرشــيد

2جوناثــان ســتنت تورياني 

2رائــد المديهيم

2وجـــدي الغبان 

* عقــدت جميــع اجتماعــات اللجنــة عن طريــق الهاتف.

مكافــآت أعضــاء اللجنــة التنفيذية
اإلجمالي بدل حضــور االجتماعالمكافــآت الثابتةاالسم

10يحــــيى اليحيــى  0 ,0 0 0010 0 ,0 0 0

10عبــد المحســن اليحيى 0 ,0 0 0010 0 ,0 0 0

10فهد الرشــيد 0 ,0 0 0010 0 ,0 0 0

10جوناثــان ســتنت تورياني  0 ,0 0 0010 0 ,0 0 0

10رائــد المديهيم 0 ,0 0 0010 0 ,0 0 0

000وجـــدي الغبان 

50اإلجمالي 0 ,0 0 0050 0 ,0 0 0

التنفيذيـة اإلدارة   .15

الغبـان وجدي 
الرئيــس التنفيذي 

الخبرات
يمتلــك وجــدي الغّبــان خبــرة مهنيــة تزيــد علــى 29 عامــًا تولــى خاللهــا مناصــب متعــددة في شــركة الخطــوط الســعودية للتموين، إلى أن تســّلم منصب 

20 م. ويتمتــع الغّبــان بعضويــة ربطــة خدمــات الطيــران الدولــي)IFSA(، والجمعيــة الدوليــة لتموين قطاع الســفر  الرئيــس التنفيــذي فيهــا خــالل عــام 15
)ITCA(، وكذلــك »مجموعــة عمــل شــركات تمويــن الخطــوط الجويــة الخليجيــة)GACWG(، األمــر الــذي يدل بوضــوح على امتالكه خبرة واســعة 

فــي مجــال تمويــن الشــركات العاملــة فــي قطــاع الطيــران وغيــره مــن القطاعــات. وال تقتصــر خبرات الغّبــان على ذلك، بــل تمتد لتشــمل مجاالت 
عديــدة أخــرى بينهــا تطويــر البرمجيــات الخاصــة بتمويــن الخطــوط الجويــة، وأتمتــة عمليــات اإلنتــاج وأنظمــة الغســيل، وتصميــم وتنفيذ مشــاريع وحدات 

التمويــن، والتطويــر العقــاري (إنشــاء وتجديــد الفنــادق ومشــاريع إســكان العمــال)، فضاًل عــن إعــداد الميزانيات ومفاوضات إبــرام العقود.

المؤهالت
ماجســتير إدارة اعمــال مــن كليــة روبــرت كينــدي، جامعة ويلز، سويســرا   •

)IFSA( عضويــة رابطــة خدمــات الطيران الدولي  •
 )ITCA( عضويــة الجمعيــة الدوليــة لتمويــن قطاع الســفر  •

)GACWG( عضويــة مجموعــة عمــل شــركات تمويــن الخطــوط الجويــة الخليجية  •

البوق سلطان 
المستشــار القانونــي العــام ونائــب الرئيــس التنفيــذي لشــئون الشــركة التنفيذية

الخبرات
المشتريات ونظم الشركات اللوجيستية والمرافعة المحلية والدولية والمفاوضات القانونية ومفاوضات الشركات واالستعانة بقانونيين عالميين 

بخصوص القضايا القانونية وصياغة العقود ومذكرات التفاهم والمرافعة اإلدارية وحقوق الملكية الفكرية والتنسيق بين إدارات الشركة المختلفة لمناقشة 
مجلس اإلدارة وسوق الشركات واألنظمة الحكومية وسياسات وإجراءات الشركات 

الوظائف الســابقة
مستشــار قانونــي وأميــن مجلــس اإلدارة بشــركة معادن  •

محامــي معــار لميكروســوفت تحــت إشــراف شــركة محمــد الضبعان وشــركاه لالستشــارات القانونية )افارشــيدز(   •
محامــي ومستشــار قانونــي لــدى المكتــب القانونــي المتحد  •

المؤهالت
الماجســتير فــي الدراســات القانونيــة المقارنــة مــن كليــة إليزابيــث هــاب للحقوق فــي نيويورك  •

البكالوريــوس فــي القانــون مــن جامعــة الملــك عبدالعزيز بجدة  •

كافيكاس  ماتي 
الرئيــس التنفيــذي للشــؤون المالية

الخبرات
يمتلــك ماتــي خبــرة واســعة ألكثــر مــن 25 عام في مجــاالت مختلفة منها المعدات الثقيلة وأتمتة المصانــع ولب الورق والورق وااللكترونيات والخدمات 
الغذائية. وتمتد خبراته في جميع مجاالت المالية من الخزينة اللمحاســبة اإلدارية وخالل عمله شــارك ماتي في مشــاريع كثير للتغير لألفضل واالندماج 

واالســتحواذ، باإلضافة لذلك عمل أيضًا في األمور االســتراتيجية وتقنية المعلومات والرواتب والموارد البشــرية وقد شــارك كضابط احتياطي في القوات 
العســكرية الفنلندية في بلد منشــأه وقد عمل ألكثر من 15 عام في ســنغافورة والصين والهند والبرازيل واآلن في المملكة العربية الســعودية. 

الوظائف الســابقة
نائــب الرئيــس التنفيــذي للماليــة ومراقبــة األعمــال بشــركة فايــزر لخدمات األغذيــة، فنلدنا  •

الرئيــس التنفيــذي اإلقليمــي للماليــة والمديــر العــام لمراقبــة األعمــال فــي البرازيل والهند بشــركة ســالكومب.   •
نائــب الرئيــس التنفيــذي للماليــة بكومبونيتــا بي إل ســي   •

نائــب الرئيــس التنفيــذي للماليــة وتقنيــة المعلومــات بشــركة يــو بــي ام - كايمينــي بالصيــن آســيا المحيــط الهادئ   •
مديــر الماليــة ومراقبــة األعمــال بميتســو للتشــغيل اآللــي بأمريــكا الجنوبيــة، وآســيا المحيــط الهادئ وجنــوب أفريقيا   •

مســؤول الخزينــة فــي تامبيــال للطاقة  •

المؤهالت
بكالوريــوس العلــوم فــي االقتصاد مــن جامعــة تيمبير  •

ماجســتير إدارة األعمــال مــن جامعــة هيلســينكي لالقتصــاد  •

طارق ثروت
رئيــس المراجعــة الداخليــة التنفيذي 

الخبرات
حاصــل علــى ماجيســتير إدارة األعمــال لألعمــال الدوليــة من جامعة ليفربول وبكالوريوس المحاســبة من جامعة االســكندرية بمصر ومســجل كمحاســب 

قانونــي معتمــد. وهــو أيضــًا مراجــع داخلــي معتمــد )CIA( من معهــد المراجعين الداخليين فــي الواليات المتحدة األمريكية )IIA( ومستشــار مالي 
معتمــد )CFC( مــن معهــد االستشــاريين المالييــن )IFC( وحاصــل علــى إجازة في المخاطر )CRMA( مــن معهد المراجعيــن الداخليين في الواليات 

المتحــدة األمريكيــة )IIA( باإلضافــة إلــى االعمــادات واإلجــازات األخــرى في مجــال المراجعة الداخلية والمراقبــة الداخلية. ويمتلك طارق ثــروت خبرة مهنية 
تزيــد علــى 26 عامــًا فــي مجــال الرقابــة الداخليــة، والتفتيــش والتدقيــق المالي والتشــغيلي. فقد عمل كمراجع خارجي في شــركة »ديلويت آند توش 

 20 0 مصــر ليتنقــل بعــد ذلــك إلــى روديــا الفرنســية للكيماويــات في مصر، ليشــغل منصب رئيس المحاســبين، والحقًا منصــب مدير االئتمان. وفي عام 3
م، انضــم طــارق إلــى شــركة عبــد اللطيــف جميــل، وكيل ســيارات تويوتا فــي المملكة العربية الســعودية، حيث تولى مهمة االشــراف على عمليات 
المراجعــة الداخليــة، ليتــم نقلــه بعــد ذلــك إلــى الجزائر ليتســّلم منصب مديــر المراجعة الداخلية، حيث بــدأ المراجعة الداخلية ألعمــال المجموعة في 

شــمال أفريقيا وشــبكتها الدولية. 

وعمل طارق أيضًا لدى شــركة أوراســكوم للتشــييدفي مصر في منصب مدير المراجعة الداخلية، حيث أشــرف على قســم االســمنت في مصر والشــبكة 
الخارجيــة. وبعــد ذلــك انضــم إلــى مجموعــة بن الدن الســعودية فــي منصب رئيس المراجعة الداخلية في قســم المبانــي العامة والمطارات. 

تقـريـــر حـوكمـة الشركـات
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)تتمة( طارق ثروت 
الوظائف الســابقة

رئيــس المراجعــة الداخليــة بمجموعــة بــن الدن - قســم المبانــي العامــة والمطارات   •
مديــر المراجعــة الداخليــة للشــركات بأوراســكوم للتشــييد بمصــر - مســؤول عــن قســم اإلســمنت بمصر والدول األخرى   •

مديــر المراجعــة الداخليــة لشــمال أفريقيــا والشــبكة الخارجيــة بشــركة عبداللطيــف جميــل بالجزائــر  •
مشــرف المراجعــة الداخليــة لــدى عبــد اللطيــف جميــل وكيل ســيارات تويوتا بالســعودية  •

مديــر اإلئتمــان بروديــا الفرنســية للكيماويــات بمصر   •
مديــر المحاســبين بروديــا الفرنســية للكيماويــات بمصــر  •

مشــرف فــي ديلويت أند توتــش بمصر  •

المؤهالت
ماجســتير إدارة أعمــال لألعمــال الدوليــة مــن جامعــة ليفربــول فــي المملكــة المتحدة  •

درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعة االســكندرية بمصر  •
محاســب قانوني   •

)CIA( مـــدقق داخلــي معتمد  •
)IIA(مــن معهــد المراجعيــن الداخليين في الواليــات المتحــدة األمريكية )CRMA( حاصــل علــى إجــازة فــي المخاطــر  •

)IFC( مــن معهــد االستشــاريين الماليين )CFC( استشــاري مالــي معتمــد  •

رويست  جاكوب 
رئيــس العمليــات - تمويــن الطائرات 

الخبرات
انضــم جاكــوب إلــى شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن وفــي جعبته خبرة واســعة اكتســبها على مدى أكثر من 25 عامًا مــن العمل في مناصب 

رفيعــة فــي مجــال تمويــن الخطــوط الجويــة فــي كل مــن أوروبا وآســيا والهند ونيوزيلندا. وقبل توليه منصب المدير العام لشــركة »إل إس جي ســكاي 
20 م. وخالل  0 20 م، شــغل جاكــوب منصــب مدير العمليات فــي تايالند، والهند، ونيبــال وميانمار في عام 5 10 شــيفز« فــي نيوزيلنــدا وجزيــرة ارروتونغــا عــام 
20 م، تولــى منصــب نائــب المدير العام لشــركة »إل إس جي ســكاي شــيفز« فــي العاصمة التايلنديــة بانكوك، لتتم بعد  0 20 م و 2 0 0 الفتــرة بيــن عامــي 
20 م. وتوّلى جاكوب أيضــًا مناصب عديدة في مجال اإلنتــاج واإلدارة في المملكة  0 20 م حتــى عام 5 0 ذلــك ترقيتــه إلــى منصــب المديــر العــام مــن عــام 2

المتحــدة، والبرتغــال وهولنــدا حيــث أدى هنــاك الخدمــة الوطنيــة لمدة عامين بعد أن أتّم دراســة »إدارة الفنادق« )1984 - 1988م(.

الوظائف الســابقة
العضــو المنتــدب بشــركة ال اس جــي ســكاي شــيف نيوزيالنــدا وراروتونجا   •

مديــر العمليــات والتشــغيل بشــركة ال اس جــي ســكاي شــيف تايالنــدا والهندونيبــال وميانمار   •
مديــر عــام ال اس جي ســكاي شــيف تايالنــد وميانمار   •

نائــب مديــر عام ال اس جي ســكاي شــيف تايالند  •
مهــام اداريــة مختلفــة فــي اإلدارة الوســطى مع شــركة الفــا لخدمــات الطيران في أوروبا  •

المؤهالت
بكالوريــوس فــي إدارة الفنــادق 1984-1988 )كليــة الفندقــة( جرونيجان  •

ساعاتي الوهاب  عبد 
رئيــس العمليــات - التجزئــة

الخبرات
انضــم عبــد الوهــاب إلــى شــركة الخطــوط الســعودية للتموين في الرياض عام1991م وشــغل العديد مــن المناصب اإلدارية فيهــا. ويتمتع عبد الوهاب 

بخبــرٍة واســعة تزيــد علــى 26 عامــًا فــي مجــال الطيــران والتجزئة وتموين شــركات الطيران، فضاًل عن خبرته الواســعة بمجال تطوير أعمال التســويق 
والمبيعــات حيــث أدار حســابات الخطــوط الســعودية والخطوط المحليــة والخارجية والطيران الخاص. 

وســاعاتي تنفيــذي متمكــن فــي االســتراتيجيات وإدارة المــوارد مع قدرته الكتشــاف واســتغالل الفرص، ويتمتــع بمهارات تواصل عاليــة تمكنه من الحفاظ 
وإنشــاء عالقــة عمــل جيــدة ومربحــة مــع العمــالء والموردين. وقــد أثبت تطوره من خالل صعوده في الســلم الوظيفي في مناصــب قيادية بالرغم من 

تحديــات مجــال الطيــران المســتمرة، وأطلــق العديــد مــن البرامج المبتكــرة وبرامج للعمالء المميزين وبناء منشــآت مربحــة بعوائد ودخل ممتاز. 

الوظائف الســابقة
•  الرئيــس التنفيــذي للعمليــات التجاريــة 

مديــر عــام مبيعــات الطيران واألعمال  •
مديــر مبيعــات التســويق وخدمــة العمالء   •

•  مديــر المبيعــات والتســويق
مســاعد مديــر الخطــوط األجنبيــة والطيران الخاص   •

مســاعد مديــر الطيــران الملكــي والخاص والخطوط الســعودية  •

المؤهالت
العديــد من الشــهادات فــي المجال  •

فيرين مارشال 
رئيــس العمليــات، التمويــن وإدارة المرافق 

الخبرات
20 عامــًا تولــى خاللهــا مناصــب متنوعة فــي مختلف أقســام التموين لــدى العديد من  يمتلــك مارشــال خبــرة مهنيــة واســعة اكتســبها علــى مــدى نحــو 

الشــركات في قطــاع الضيافــة والتموين. 

وقبــل توليــه منصــب المديــر اإلقليمــي للتمويــن والخدمات الدولية بمنطقة شــرق ووســط أفريقيا في عام 2010م، شــغل مارشــال منصــب المدير العام لخدمات 
تمويــن الرحــالت بشــركة نيورســت لتمويــن الرحــالت فــي تونــس في عــام 2005 م، ليتولى في أعقاب ذلــك منصب العضو المنتدب لنيورســت الجزائر عام 2009م. 

عمــل مارشــال لــدى العديــد مــن الشــركات الرائــدة، منها على ســبيل المثال ال الحصر، يورســت سوديكســو.

الوظائف الســابقة
مديــر اقليمــي لتشــاد وشــرق أفريقيــا في شــركة التموين والخدمــات الدولية   •

العضــو المنتــدب لشــركة التمويــن والخدمــات الدولية لتشــاد   •
العضــو المنتــدب لنيوريســت فــي الجزائر   •

مديــر عــام لتمويــن الرحالت في تونس بشــركة نيوريســت  •
عــدة وظائــف اداريــة فــي التشــغيل فــي غــرب أفريقيــا لمجموعة كومبــاس )يوريســت لخدمات الدعم( وسوديكســهو   •

وعــدة وظائــف مختلفــة فــي اإلدارة الوســطى فــي مجال الفنــادق والتموين في فرنســا   •

المؤهالت
بكالوريــوس تســويق وإدارة فنــادق - ايســتيل مونتبيليــر فرنســا   •

البكالوريــا فــي العلــوم مــن مونتبيلير  •

خياط  فهد 
مديــر عــام الرقابــة الداخلية وتحســين األداء

الخبرات
ســاهم القســم الــذي يتولــى إدارتــه فهــد، فــي تمكيــن الشــركة مــن الحصول علــى شــهادات عالمية مرموقة مثــل اآليزو ونظــام تحليــل المخاطر ونقاط 

التحكــم الحرجــة )HACCP(، ونظــام إدارة الصحــة والســالمة المهنيــة )OHSAS( ومجلــس هيئــة الحــالل. )HAB( وبخبرتــه المهنيــة التــي اكتســبها 
علــى مــدى أكثــر مــن 25 عامــًا، قــدم فهــد تأســيس العمليــات التــي اســتندت إلــى أرقى معاييــر الجودة ولعبت دوراً رئيســيًا فــي تمكين شــركة الخطوط 

الســعودية للتمويــن مــن الفــوز بالعديــد مــن الجوائــز وشــهادات التقديــر في مجــال إنتاج األغذية.

الوظائف الســابقة
نائب مدير التموين وضمان الجودة المكلف بالخطوط السعودية التموين   •
مدير عام لعمليات التموين وضمان الجودة بالخطوط السعودية للتموين   •

مدير عام إدارة ضمان الجودة   •
مدير عام الجودة الشاملة بالخطوط السعودية للتموين   •

مدير عام الموارد البشرية والمشاريع الفنية وجودة وسالمة األغذية الخطوط السعودية للتموين   •
مدير عام المشاريع الفنية وجودة وسالمة األغذية الخطوط السعودية للتموين   •

مدير جودة وسالمة األغذية الخطوط السعودية للتموين   •
•  مدير الصحة وسالمة األغذية الخطوط السعودية للتموين

•  مدير األنشطة الميكروبيولوجية الغذائية لست مختبرات ضبط الجودة الموجودة بجدة والظهران وحالة عمار وجازان والحديثة والرياض بالهيئة 
السعودية للغذاء والدواء بوزارة التجارة

المؤهالت
دكتــوراه العلــوم فــي الفلســفة جامعــة واليــة يوتــا بلوقان يوتا، الواليــات المتحــدة األمريكية   •

•  الماجســتير فــي العلــوم جامعــة واليــة يوتــا بلوقــان يوتا، الواليــات المتحــدة األمريكية
•  بكالوريــوس فــي العلــوم جامعــة واليــة ويبــر بأوقدين يوتا الواليــات المتحــدة األمريكية

تقـريـــر حـوكمـة الشركـات
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مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة

البيان
أعلــى خمــس تنفيذييــن الذيــت تلقوا أعلــى مكافآت 

وتعويضــات )بالريال الســعودي(*

4األجــور والتعويضات , 2 2 8 , 8 0 0 .0 0

3البدالت 9 9 , 0 0 0 .0 8

1المكافــآت الدورية الســنوية , 7 8 1 , 8 4 4 .7 6

2الحوافز , 7 9 5 , 6 3 9 .0 0

صفرأي تعويضــات أو مزايــا عينيــة تدفع شــهريًا أو ســنويًا

9,205,283.84اإلجمالي

* مــن ضمنهــم الرئيــس التنفيــذي والرئيــس التنفيــذي للماليــة

وصــف مصلحــة أعضــاء مجلــس اإلدارة العليــا أو أقربائهم في أســهم الشــركة

االسم 

نهاية الســنةبداية الســنة

ملكيــة األقارب نســبة التغيرصافــي التغير أدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهم

0000000وجــدي الغبان 
0000000ســلطان البوق 

0000000طارق ثروت
0000000ماتــي كافيكاس 

0000000عبد الوهاب ســاعاتي 
0000000فهــد خياط

0000000مارشــال فيرين 
0000000جاكوب رويســت

وصــف المصالــح واألوراق التعاقديــة واســتحقاقات اكتتــاب أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة أو أقربائهــم

االسم 

نهاية الســنةبداية الســنة

ملكيــة األقارب نســبة التغيرصافــي التغير أدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهم

0000000وجــدي الغبان 
0000000ســلطان البوق 

0000000طارق ثروت
0000000ماتــي كافيكاس 

0000000عبد الوهاب ســاعاتي 
0000000فهــد خياط 

0000000مارشــال فيرين 
0000000جاكوب رويســت

سياســة مكافــأة أعضــاء اإلدارة التنفيذية
يحــدد المجلــس أجــر الرئيــس التنفيــذي ومكافآتــه فــي قــرار تعيينــه وتــدون هــذه المكافآت واألجور فــي العقــد المبرم معه.  أ. 

ب.  تكــون مكافــأة وأجــور اإلدارة التنفيذيــة بنــاًء علــى السياســات واإلجــراءات الداخليــة للشــركة، وتحــدد بناًء على الدرجــة الوظيفيــة الممنوحــة لعضو 
اإلدارة التنفيذيــة، وذلــك مــا عــدا مديــر إدارة التدقيــق الداخلــي والتــي تحــدد مكافآتــه وأجــوره من المجلــس بناًء علــى اقتراح لجنــة المراجعة. 

ج.  يراعــى فــي المكافــآت واألجــور الخاصــة بــاإلدارة التنفيذيــة أن تكــون متناســبة مــع المهام والمســئوليات والمؤهــالت العلميــة والخبــرات العملية 
والمهارات ومســتوى األداء.

د.  يجــب علــى الشــركة فــور علمهــا بــأي معلومــات مضللــة قدمهــا عضــو اإلدارة التنفيذيــة الســتغالل الوضــع الوظيفــي للحصول علــى مكافآت غير 
مســتحقة أن توقــف مكافــأة ذلــك الشــخص فــور علمهــا بذلــك، وللشــركة أخــذ مطالبــة ذلــك العضــو عــن كل المكافآت الغيــر مســتحقة التي صرفت 

لــه، ولهــا أن تطالــب بهــا لــدى الجهــات المختصــة أو داخليًا في الشــركة. 
ـ.  علــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت أن تراجــع مكافــآت وأجــور اإلدارة التنفيذيــة دوريــًا لضمــان كفايتهــا بشــكل معقول الســتقطاب وإبقاء أشــخاص  هــ

ذوي كفــاءة وخبــرة والحــرص علــى حثهــم لتنميــة الشــركة على المــدى الطويل.
و.  فــي مكافــأة أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة، يجــب مراعــاة معاييــر ترتبــط بــاألداء كأن تكــون المكافــأة أو جــزء منها مرتبــط بأداءه كاربتــاط المكافأة 

الســنوية بأدائــه تجــاه مســئولياته وأهدافه.

العالقــة بين المكافــــأة والسياســة
تــم تحديــد مكافــأة الرئيــس التنفيــذي عــن طريــق قــرار مجلس اإلدارة وتــم تضمينها فــي العقــد المبرم معه.  أ. 

ب.  تــم تحديــد مكافــآت أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بنــاًء علــى السياســات واإلجــراءات الداخليــة بالشــركة، باســتثناء ما يخص رئيــس المراجعــة الداخلية 
التنفيــذي والتــي حــددت بنــاًء علــى قــرار مجلس اإلدارة وبتوصيــة من لجنــة المراجعة.

بنيــت المكافــآت علــى أســاس مؤشــرات األداء التــي يقيــم أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بناًء عليها ســنويًا. ج. 
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تعــد شــركة الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية احــد كبــار المســاهمين بالشــركة، وتجــري الشــركة جــزءاً كبيراً مــن أعمالها مع الخطــوط الجوية 
العربيــة الســعودية، حيــث تقــدم الوجبــات الخاصــة بالمســافرين وطاقــم القيــادة لكافــة رحــالت الخطــوط الجوية العربيــة الســعودية، كما تقدم 

العديــد مــن الخدمــات اإلضافيــة مثــل إعــداد وتنســيق قوائــم الطعــام، وكذلــك الخدمــات األرضية التي تتضمن بشــكل أساســي، الوجبــات الخاصة 
بموظفــي هــذا القطاع.

20م(، اتفاقية  وقــد اعتمــد مجلــس إدارة شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن فــي اجتماعــه المنعقــد فــي 16 صفــر 1435هـ هجــري )19 ديســمبر 14
الخدمــات التقنيــة الموقعــة مــع مجموعــة نيورســت لتقديــم االستشــارات والخدمــات التقنيــة. وجــرى توقيــع االتفاقية بشــكل مباشــر بين الشــركة 

ومجموعــة نيورســت القابضــة إس إل، حيــث تمتلــك أســهمًا فــي شــركة التمويــن االســتراتيجي الســعودية المحدودة. 

وتهــدف االتفاقيــة إلــى وضــع األســس الكفيلــة بتطويــر وتنميــة إيــرادات وأربــاح الشــركة المذكورة بشــكل عام ولكل قســم من أقســام عملها بشــكل 
خــاص. وتتبنــى االتفاقيــة أيضــا أهدافــًا ونتائــج موضوعيــة لهــذه األقســام. كمــا تركز هــذه االتفاقية علــى النتائــج المرتبطــة بالجوانــب المالية والجودة، 

إلــى جانــب االســتفادة بالشــكل األمثــل مــن األصــول، وتطويــر المــوارد البشــرية. وتقضــي االتفاقية أيضــًا بالحصول علــى الدعم الفنــي لفرص األعمال 
المســتقبلية بمــا فــي ذلــك تمويــن خطــوط الســكك الحديديــة، علمــًا أن مجموعــة نيورســت القابضــة إس إل تعتبــر مــن الشــركات الرائدة في أوروبا 

20م وتــم تجديدها لمدة ثالث ســنوات  والمتخصصــة فــي خدمــات التمويــن علــى متــن القطــارات. وتبلــغ مــدة االتفاقيــة ثــالث ســنوات ابتداًء مــن 1 يناير 14
20م. أخــرى فــي 1 يناير 17

20م. وتشــمل األطــراف المعنية  وقــد اعتمــدت الشــركة جميــع العقــود المبرمــة مــع األطــراف ذات العالقــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العمومية لعام 17
شــركة الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية، ومجموعــة نيورســت القابضــة إس إل، وشــركة الخطــوط الســعودية للشــحن المحدودة، وشــركة 

الخطــوط الســعودية للخدمــات األرضيــة، وشــركة الخطــوط الســعودية للعقــار والتنميــة، وطيــران أديــل، ومجموعــة الحكيــر باالضافة الى شــركة إعمار 
المــدن االقتصاديــة والبنــك االهلــي التجاري والشــركة الســعودية الفرنســية لتشــغيل وإدارة األســواق الحرة.

تقـريـــر حـوكمـة الشركـات

شــركة الخطــوط الســعودية للتموين  71التقرير الســنوي 702017
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شركة الخطوط 
السعودية 

للخدمات األرضية

شــركة تابعة للمؤسســة 
العامــة للخطــوط الجوية 

العربية الســعودية

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2015/01/01م خدمــات تمويــن األطعمة
وينتهــي بتاريخ 2019/12/31م

قيمــة تقديريــة بناًء 
علــى طلبات الشــركة

اتفاقيــة إيجــار بمطــار الملك فهد 
الدولي

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 
2015/11/28م وينتهــي بتاريخ 

2017/11/27م

قيمــة تقديريــة بناًء 
علــى طلبات الشــركة

خدمــات نقــل بمطــار الملك فهد 
الدولي

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 
2015/11/28م وينتهــي بتاريخ 

2017/11/27م

قيمــة تقديريــة بناًء 
علــى طلبات الشــركة

بدأ ســريان العقــد بتاريخ خدمــات غســيل بالرياض
2016/12/26م وينتهــي بتاريخ 

2019/12/25م

قيمــة تقديريــة بناًء 
علــى طلبات الشــركة

بدأ ســريان العقــد بتاريخ خدمات غســيل بجدة
2016/12/26م وينتهــي بتاريخ 

2019/12/25م

قيمــة تقديريــة بناًء 
علــى طلبات الشــركة

شــركة الخطوط 
السعودية 

للشحن

شــركة تابعة للمؤسســة 
العامــة للخطــوط الجوية 

العربية الســعودية

دأ ســريان العقــد بتاريخ 2014/12/08م خدمات الشــحن
وينتهــي بتاريخ 2018/12/31م

قيمــة تقديريــة بناًء 
علــى طلبات الشــركة

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2016/06/01م خدمــات أمنية
وينتهــي بتاريخ 2018/05/30م

قيمــة تقديريــة بناًء 
علــى طلبات الشــركة

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2017/01/01م خدمــات تموين
وينتهــي بتاريخ 2017/12/31م

قيمــة تقديريــة بناًء 
علــى طلبات الشــركة

شركة الخطوط 
السعودية 

لتطوير العقارات

شــركة تابعة للمؤسســة 
العامــة للخطــوط الجوية 

العربية الســعودية

إيجــار وحــدات ســكنية بمجمع 
الخطوط الســعودية

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 
2017/07/15م وينتهــي بتاريخ 

2020/07/15م

1,845,000 ريال 
سعودي

إيجــار لمتجريــن تجارييــن بمجمع 
الخطوط الســعودية

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2018/03/01م 
وينتهــي بتاريخ 2019/03/28م

174,000 ريال ســعودي

اســتثمار لموتيــل بمجمــع الخطوط 
السعودية

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2016/04/01م 
وينتهــي بتاريخ 2023/03/31م

2,400,000 ريال ســعودي

إيجــار للمقر الرئيســي للشــركة 
والمطبــخ المركــزي بمجمع 

الخطوط الســعودية

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2017/01/01م 
وينتهــي بتاريخ 2017/12/31م

6,104,608 ريال 
سعودي

أديل شــركة تابعة للمؤسســة طيران 
العامــة للخطــوط الجوية 

العربية الســعودية

خدمــات تمويــن الطائرات وخدمات 
المبيعــات الجوية

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 
2017/09/05م وينتهــي بتاريخ 

2018/12/31م

9,000,000 ريال ســعودي 
)قيمــة تقديرية(

يبدأ ســريان العقــد بتاريخ إيجــار مبنى
2017/08/01م وينتهــي بتاريخ 

2019/08/01م

587,500 ريال 
سعودي

الشركة 
السعودية 

الفرنسية 
لتشــغيل وإدارة 

الحرة األسواق 

تمتلك الخطوط السعودية 
للتموين 40% من الشركة 

كما أن وجدي الغبان 
الرئيس التنفيذي للخطوط 

السعودية للتموين 
وعبدالوهاب ساعاتي 

رئيس العمليات - التجزئة 
للخطوط السعودية 
للتموين هما أعضاء 

مجلس إدارة الشركة

إدارة وتشــغيل األســواق الحرة في 
المطــارات مع الشــركة الســعودية 

الفرنســية لتشــغيل وإدارة األســواق 
الحرة.

بدأ ســريان العقد في 2016/11/23 
وسيســتمر لمدة 25 ســنة من سريانه 

وذلك ألن مدة الشــركة هو 25 
ســنة واتفق الشــركاء على امتداد 
الخدمات على مدى مدة الشــركة

قيمــة تقديريــة بناًء 
علــى طلبات الشــركة

ملخص معامالت وصفقات األطراف ذات العالقـــة  .17
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المؤسسة 
العامــة للخطوط 

الجويــة العربية 
السعودية

أحــد كبار المســاهمين 
ممــن يملكــون أكثر من 

)5%( من رأس مال الشــركة 
اإلجمالي

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2015/01/01م خدمــات تمويــن الطائرات
وينتهــي بتاريخ 2019/12/31م

قيمــة تقديريــة بناًء 
علــى طلبات الشــركة

 خدمــات تمويــن الطائرات 
لرحــالت البيرق

يبــدأ ســريان العقــد بتاريخ 2016/05/01م 
وينتهــي بتاريخ 2019/04/30م

قيمــة تقديريــة بناًء 
علــى طلبات الشــركة

 خدمــات المبيعــات الجوية 
لرحــالت البيرق

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2016/05/01م 
وينتهــي بتاريخ 2019/04/30م

قيمــة تقديريــة بناًء 
علــى طلبات الشــركة

خدمــات التمويــن والضيافــة لصالة 
الفرســان الصالــة 5 بمطــار الملك 

خالــد الدولي

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2016/10/04م 
وينتهــي بتاريخ 2025/10/30م

قيمــة تقديريــة بناًء 
علــى طلبات الشــركة

خدمــات التمويــن بصالة الفرســان 
بمطــار القاهــرة الدولي

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2016/02/16م 
وينتهــي بتاريخ 2022/02/15م

قيمــة تقديريــة بناًء 
علــى طلبات الشــركة

اتفاقيــة إيجــار بمبنــى )AM1( بمطار 
الملــك خالد الدولي

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2016/03/01م 
وينتهــي بتاريخ 2018/02/28م

5,205,200 ريال 
سعودي

 )AM1(  خدمــات التمويــن مبنى
بمطــار الملــك خالد الدولي

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2016/03/01م 
وينتهــي بتاريخ 2018/02/28م

قيمــة تقديريــة بناًء 
علــى طلبات الشــركة

خدمــات التمويــن والضيافــة لصالة 
)Wellcome( بمطــار األمير 
محمــد بــن عبدالعزيــز الدولي

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2017/02/22م 
وينتهــي بتاريخ 2018/02/22م

قيمــة تقديريــة بناًء 
علــى طلبات الشــركة

اتفاقيــة إدارة وتشــغيل مســتودع 
العفــش المركزي

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2017/10/01م 
وينتهــي بتاريخ 2020/09/30م

27,000,000 ريال 
سعودي

خدمــات التمويــن والضيافــة لصالة 
الفرســان بالصالــة 5 بمطــار الملك 

خالــد الدولي

قيمــة تقديريــة بناًء بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2013/08/07م
علــى طلبات الشــركة

خدمــات التمويــن والضيافــة 
لصــاالت الفرســان بمطــار الملك 
عبــد العزيــز الدولــي بجدة ومطار 

الملــك خالــد الدولــي بالرياض 
 ومطــار الملك 

فهــد الدولــي بالدمــام ومطار االمير 
 محمــد بــن عبــد العزيز الولي 

بالمدينــة المنــورة

قيمــة تقديريــة بناًء بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2011/12/19م
علــى طلبات الشــركة

 خدمــات تمويــن بمبنى إدارة 
تقنيــة المعلومــات للخطــوط 

السعودية

قيمــة تقديريــة بناًء بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2016/01/01م
علــى طلبات الشــركة

خدمــات تمويــن بمبنــى مبيعات 
التذاكــر والحجــوزات بالحي 

الدبلوماســي بالرياض

قيمــة تقديريــة بناًء بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2016/04/07م
علــى طلبات الشــركة

خدمــات تمويــن بمبنــى مبيعات 
التذاكــر والحجــوزات بحي المروج 

بالرياض

قيمــة تقديريــة بناًء بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2013/10/17م
علــى طلبات الشــركة
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 18.  األعمال و العقود تكون الشــركة طرفــا فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحــد أعضاء مجلس اإلدارة وتنفيذيي 
الشــركة ألي شخص ذي عالقة بأي منهم

شــروط العمــل أو العقدمــدة العمــل أو العقدقيمــة العمــل أو العقدطبيعــة العمــل أو العقد
أصحــاب المصلحــة مــن أعضــاء المجلس واإلدارة 

التنفيذيــة واألشــخاص ذوي العالقــة بهم

خدمات إستشــارية وإدارية 
مــع مجموعة نيورســت 

القابضــة إس إل

 قيمــة تقديريــة بناًء 
علــى الخدمة

يبدأ ســريان العقــد بتاريخ 
2017/01/01م وينتهــي بتاريخ 

2019/12/31م

ال توجد شــروط 
تفضيليــة عن 

الســوق المحلي

جوناثــان ســتنت توريانــي عضو 
مجلــس إدارة فــي الخطوط الســعودية 

للتمويــن وشــريك مؤســس والرئيس 
التنفيــذي بالشــراكة فــي مجموعة 

نيوريــس القابضــة إس إل

 عالقــات إيجاريــة لمتاجر 
 البيــع بالتجزئــة مع 

مجموعــة عبدالمحســن 
عبدالعزيــز الحكيــر

يبدأ ســريان العقــد بتاريخ 10% مــن إيــرادات المتاجر
2014/08/15م وينتهــي 

2018/08/14م بتاريخ 

ال توجد شــروط 
تفضيليــة عن 

الســوق المحلي

ســامي الحكيــر عضو مجلس إدارة 
فــي الخطوط الســعودية للتموين 

والعضــو المنتــدب في مجموعة 
عبدالمحســن عبدالعزيــز الحكير 

القابضة 

عقــد توريــد مواد خام 
ومواد اســتهالكية مع 
شــركة الخليــج الغربية 

لإلســتيراد المحدودة 

قيمــة تقديريــة بنــاًء على 
طلبات الشــركة

يبدأ ســريان العقــد بتاريخ 
2015/02/22م وينتهــي 

2018/12/31م بتاريخ 

ال توجد شــروط 
تفضيليــة عن 

الســوق المحلي

عبد المحســن اليحيى عضو مشترك 
في مجلس إدارة الخطوط الســعودية 

للتموين وشــركة الخليج الغربية 
لإلستيراد المحدودة 

عالقــات ايجاريــة لمباني 
ووحدات ســكنية مع 

شــركة إعمــار المدينة 
االقتصادية

قيمــة تقديريــة بنــاًء على 
طلبات الشــركة

يبدأ ســريان العقــد بتاريخ 
2017/01/01م وينتهــي بتاريخ 

2018/12/31م

ال توجد شــروط 
تفضيليــة عن 

الســوق المحلي

فهــد الرشــيد عضــو مجلس إدارة 
فــي الخطــوط الســعودية للتموين 

والرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتدب 
لشــركة إعمــار المدينــة االقتصادية

وعبــد اهلل طيبــة عضــو مجلس إدارة 
مشــترك فــي الخطوط الســعودية 

للتمويــن وشــركة إعمــار المدينة 
االقتصادية 

عالقــات ايجاريــة لمباني 
خدمات الغســيل 

الســعودية بالواحة 
بمدينــة الملــك عبداهلل 

اإلقتصادية 

يبدأ ســريان العقــد بتاريخ 66,600 ريال ســعودي
2017/01/05م وينتهــي بتاريخ 

2018/01/04م

ال توجد شــروط 
تفضيليــة عن 

الســوق المحلي

فهد الرشــيد عضو مجلس إدارة 
فــي الخطوط الســعودية للتموين 

والرئيــس التنفيــذي والعضو المنتدب 
لشــركة إعمــار المدينة االقتصادية

وعبــد اهلل طيبــة عضو مجلس إدارة 
مشــترك في الخطوط السعودية 

للتمويــن وشــركة إعمار المدينة 
االقتصادية

عالقــات ايجاريــة لمبنى 
 خدمات الغســيل 

الســعودية بمدينــة الملك 
عبــداهلل اإلقتصادية

يبدأ ســريان العقــد بتاريخ 250,876 ريال ســعودي 
2012/02/01م وينتهــي بتاريخ 

2032/01/30م

ال توجد شــروط 
تفضيليــة عن 

الســوق المحلي

فهــد الرشــيد عضــو مجلس إدارة 
فــي الخطــوط الســعودية للتموين 

والرئيــس التنفيــذي والعضو المنتدب 
لشــركة إعمــار المدينــة االقتصادية

وعبــد اهلل طيبــة عضــو مجلس إدارة 
مشــترك فــي الخطوط الســعودية 

للتمويــن وشــركة إعمــار المدينة 
االقتصادية

عالقــات مصرفيــة وبنكية 
مــع البنك األهلــي التجاري

كل التعامــالت مــع البنك 
األهلــي التجــاري هي عبارة 

عــن مبالــغ غير مؤثرة 
والتــي تتمثل في رســوم 
إداريــة بنكيــة عادية على 

ســبيل المثال رسوم 
تحويــل أموال. 

يبدأ ســريان العقــد بتاريخ 
2017/01/01م وينتهــي بتاريخ 

2018/12/31م

ال توجد شــروط 
تفضيليــة عن 

الســوق المحلي

أيمــن الطيــار عضــو مجلس إدارة 
بشــركة الخطوط الســعودية 

للتمويــن وعضــو اإلدارة التنفيذيــة 
بالبنــك األهلــي التجاري

ملخص معامالت وصفقات األطراف ذات العالقـــة )تتمة(  .17
20م اإليرادات والمصروفات )بالريال الســعودي( من األطراف ذات العالقة خالل 17

المصروفاتاإليراداتالطــرف ذو العالقة 

1,552,738,8968,317,109المؤسســة العامــة للخطــوط الجويــة العربية الســعودية

11,595191,325مجموعــة عبدالمحســن عبدالعزيــز الحكيــر

11,779,983–مجموعــة نيورســت القابضــة إس إل

–17,433,516شــركة الخطوط الســعودية للشــحن

–21,226,426الشــركة الســعودية الفرنســية لتشــغيل وإدارة األســواق الحرة

72,02216,252,858شــركة الخطــوط الســعودية لتنميــة وتطويــر العقارات

57,423,40471,830شــركة الخطــوط الســعودية للخدمــات األرضية

أديل –667,924طيران 

1,445,061–شــركة إعمــار المدينــة االقتصادية
––البنــك األهلــي التجاري*

3,545,045–شــركة الخليــج الغربيــة لإلســتيراد المحدودة 

*  كل التعامــالت مــع البنــك األهلــي التجــاري هــي عبــارة عــن مبالــغ غيــر مؤثــرة والتــي تتمثل في رســوم إداريــة بنكية عاديــة على ســبيل المثال رســوم تحويل أموال.

20م الذمــم المدينة والدائنة )بالريال الســعودي( من األطراف ذات العالقة خالل 17
الذمــم الدائنةالذمــم الميدنةالطــرف ذو العالقة 

629,963,5659,766,970المؤسســة العامــة للخطــوط الجويــة العربية الســعودية

93,175307,140مجموعــة عبدالمحســن عبدالعزيــز الحكيــر

35,168–مجموعــة نيورســت القابضــة إس إل

29,128,0507,455,197شــركة الخطوط الســعودية للشــحن

–16,658,845الشــركة الســعودية الفرنســية لتشــغيل وإدارة األســواق الحرة

453,84021,155,603شــركة الخطــوط الســعودية لتنميــة وتطويــر العقارات

25,611,471215,194شــركة الخطــوط الســعودية للخدمــات األرضية

أديل –580,214طيران 

280,060–شــركة إعمــار المدينــة االقتصادية
––البنــك األهلــي التجاري*

873,931–شــركة الخليــج الغربيــة لإلســتيراد المحدودة 

*  كل التعامــالت مــع البنــك األهلــي التجــاري هــي عبــارة عــن مبالــغ غيــر مؤثــرة والتــي تتمثل في رســوم إداريــة بنكية عاديــة على ســبيل المثال رســوم تحويل أموال.
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عــالوًة علــى ذلــك، يدخــل فــي رســالة المراجعــة الداخليــة ونشــاطها تقديــم المســاعدة لحمايــة ودعم وتعزيز قيم الشــركة ودعــم رســالتها وأهدافها من 
خــالل تقديــم ضمــان مســتقل واستشــارات مســتقلة للمجلــس ولجنــة المراجعــة. كمــا يشــمل نطــاق عمــل المراجعــة الداخليــة فحص وتقييــم صالحية 

وفعاليــة نظــم الحوكمــة، وإدارة المخاطــر واإلجــراءات الداخليــة بالشــركة فضــاًل عــن فحــص جودة األداء بخصــوص المســئوليات المنوطــة بالمدراء 
لتحقيــق أهداف الشــركة.

تــم تأســيس نشــاط المراجعــة الداخليــة عــن طريــق مجلــس اإلدارة ولجنــة المراجعــة، كمــا تــم تحديد مســئولياته عــن طريــق المجلس ولجنــة المراجعة. 

وتحكــم المراجعــة الداخليــة نفســها بااللتــزام بالتوجيهــات االلزاميــة لمعهــد المراجعــة الداخليــة شــاماًل تعريــف المراجعــة الداخليــة ومدونة الســلوك 
واألخــالق والمعاييــر الدوليــة للممارســات المهنيــة للمراجعــة الداخليــة )يشــار إليهــا فيمــا بعــد بلفــظ »المعاييــر«(، باإلضافــة اللتزامهــا بسياســات وإجراءات 

شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن ذات الصلة. 

وتقــع علــى عاتــق المراجعــة الداخليــة المســؤولية الكاملــة عــن ســرية وحمايــة الســجالت والمعلومــات، كمــا أن للمراجعــة الداخلية الحــق الكامل 
لإلطــالع الحــر الغيــر مقيــد علــى أي وكل ســجالت شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن وممتلكاتهــا وموظفيهــا ذوي العالقــة. ويجــب علــى جميع 

الموظفيــن مســاعدة المراجعــة الداخليــة فــي أنشــطتها ألداء دورهــا والوفــاء بالتزاماتهــا. كمــا تملــك المراجعــة الداخليــة حــق الوصــول واالتصال الحر 
والغيــر مقيــد بمجلــس اإلدارة ولجنــة المراجعة. 

ويتبــع رئيــس المراجعــة الداخليــة التنفيــذي وظيفيــًا إلــى لجنــة المراجعــة وإداريا إلــى الرئيــس التنفيذي. 

وســتظل أنشــطة المراجعــة الداخليــة حــرة مــن أي تدخــل مــن قبــل أي عنصــر في الشــركة بمــا في ذلك مســائل اختيــار المراجعة ونطاقهــا وإجراءاتها 
وعــدد مــرات إجرائهــا ووقتهــا أو محتــوى تقاريرهــا للتمكــن مــن المحافظــة علــى الســلوك المســتقل الضروري والهادف. 

وعلــى رئيــس المراجعــة الداخليــة التنفيــذي أن يؤكــد للمجلــس ســنويًا اســتقاللية نشــاط المراجعــة الداخلية بالشــركة. 

ويشــمل نطــاق نشــاط المراجعــة الداخليــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: فحــص وتقييــم كفــاءة وفعاليــة حوكمة الشــركة وإدارتهــا للمخاطر 
واإلجــراءات الداخليــة وجــودة األداء فــي اطــار االضطــالع بالمســئوليات المكلفــة بهــا لتنفيذ أهداف الشــركة المحددة. 

ويقــوم رئيــس المراجعــة الداخليــة التنفيــذي بتزويــد المجلــس ولجنــة المراجعــة بخطــة المراجعــة الداخليــة ســنويًا لمراجعتهــا واعتمادهــا. 

ويتــم تطويــر خطــة المراجعــة الداخليــة اســتناداً علــى تحديــد أولويــات التدقيــق باســتخدام منهجيــة مبنيــة علــى المخاطــر، بمــا فــي ذلــك مرئيــات اإلدارة 
التنفيذيــة والمجلــس.

ســيقوم رئيــس المراجعــة الداخليــة التنفيــذي بإعــــداد وإصــدار تقريــــر مكتــوب بعــد نهايــة كل مراجعــة ويتــم توزيعــه بالطريقــة المناســبة، ويتم أيضًا 
رفــع نتائــج المراجعــة الداخليــة لمجلــس اإلدارة. وقــد يتضمــن هــذا التقريــر خطــة االجــراءات االداريــة لمعالجــة النتائج الــواردة بالتقرير. وتكــون المراجعة 

الداخليــة مســؤولة عــن متابعــة لنتائــج المراجعــة وتوصياتها. 

20م أن إدارة شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن لــم تفرض أي قيود  وأكــد رئيــس المراجعــة الداخليــة التنفيذيللجنــة المراجعــة أنــه خــالل عــام 17
لنطــاق المراجعــة الداخليــة. باإلضافــة لذلــك أكــدت لجنــة المراجعــة أنــه لــم توجــد نتائج جوهريــة متعلقــة بالمراجعــة الســنوية لفعالية نظــم الرقابة 

الداخليــة ولــم توجــد اختالفــات عــن سياســات الشــركة أو لوائحهــا الداخليــة، كمــا لــم تكتشــف لجنــة المراجعة وجــود أي أمور خارجة عن مســار األعمال 
20م. الطبيعــي أو نقــاط ضعــف واضحــة فــي نظــم الرقابــة الداخليــة بالشــركة او أي مــن عملياتهــا التشــغيلية المختلفــة فــي العام 17

ــاهمين في رأس المال )بالريال السعودي( نسبة مساهمة المس  .24

المساهم
رأس المــال كما 

20 عدد األســــهمفي 16/12/31
رأس المــال كما 

20 النســبة المئويةعدد األسهمفي 17/12/31
التغيــر في 

النســبة المئوية

 المؤسســة العامــة للخطــوط الجوية 
292,740العربية الســعودية  ,0 0 029,274,0 0 0292,740 ,0 0 029,274,0 0 0%35.70%0 .0 0

)59.68%(9.32%189,497,14018,949,71476,413,7907,641,379شــركة التمويــن االســتراتيجي المحدودة

 مجموعــة عبــد المحســن عبــد العزيز 
10%8.67%0071,112,5607,111,256الحكيــر القابضة  0

12.43%46.31%337,762,86033,776,286379,733,65037,973,365الجمهور 

8اإلجمالي  2 0 , 0 0 0 , 0 0 08 2 , 0 0 0 , 0 0 08 2 0 , 0 0 0 , 0 0 08 2 , 0 0 0 , 0 0 0%1 0 0 . 0 0%0 . 0 0

ملخص الدفعات التي تمــت للجهات الحكومية  .19

20 17

لملخص االسبابا المدفوعة
مســتحقة بنهاية الســنة 

الماليــة ولــم تدفع بعد

 المؤسســة العامة 
التأمينــات اإلجتماعيــة 

جميــع المبالغ تم دفعها 2,327,434.16 27,687,996.83 
للفترة ديســمبر 2016م إلى 
نوفمبــر 2017م ومبالغ فترة 
 ديســمبر 2017م تم دفعها 

فــي يناير 2018م

جميــع المبالــغ تــم دفعها 
للفتــرة ديســمبر 2016م إلى 
نوفمبــر 2017م ومبالــغ فترة 
ديســمبر 2017م تــم دفعها 

فــي يناير 2018م

الجمارك
جميــع المبالغ تم دفعها 5,380,431.030 

خــالل العام المالي 2017م
جميــع المبالــغ تــم دفعها 

خــالل العــام المالي 2017م

تكاليــف تأشــيرات وجوازات 
ورســوم مكتب العمل 

جميــع المبالــغ   تم دفعها 9,220,636.530 
لوزارتــي العمل والداخلية 
خــالل العام المالي 2017م

جميــع المبالــغ  تــم دفعها 
لوزارتــي العمــل والداخلية 
خــالل العــام المالي 2017م

الزكاة
 30,171,562 29,522,916

 بند محاســبي للعام 2017م
مــن المدفوعات المســتحقة 

فــي ابريل 2018م

ضريبــة الدخل
 7,408,022 1,667,175

 بند محاســبي للعام 2017م
مــن المدفوعات المســتحقة 

فــي ابريل 2018م

المستحقة المدفوعات   .20

20 1320 1420 1520 1620 17

25,950مســتحقات الموظفيــن ,0 1429,831,46630 ,378,91838,0 12,92732,321,739

185,656,449197,527,94210مصاريــف مســتحقة ومطلوبــات أخرى  6,123,16520 4,690 ,235142,70 3,795

19,120مخصــص إعــادة الهيكلة  ,72513,747,775---

38,273,40الــزكاة وضريبة الدخل 240 ,295,77635,10 9,94327,10 0 ,35231,190 ,0 91

269,0اإلجمالي  0 0 ,590281,40 2,959171,612,0 26269,80 3,51420 6,215,625

الشركة استثمارات   .21

تاريخ االســتحقاقمبلغهتاريخهنوعهاالستثمار 

األجلالبنــك الســعودي البريطانــي - صكوك 20طويل  13/12/1740 ,0 0 0 ,0 0 020 20 /0 2/18

التنظيمي الهيكل   .22
تحتفــظ الشــركة بخدمــات أخصائييــن ذوي خبــرة عاليــة فيــا النشــطة التشــغيلية وأنشــطة الدعــم. وتحتفــظ الشــركة بمعاييــر عاليــة مــن المعرفة 

والمهــارات المطلوبــة إلدارة عملياتهــا التشــغيلية بواســطة العديــد مــن اإلدارات، ويتــم تنســيق بيــن كل منهــا بواســطة الرئيــس التنفيــذي.

المراجعــة الداخلية ونتائج المراجعة الســنوية لنظم الرقابة الداخلية  .23
المراجعـــة الداخليــة عبــارة عــن نشــاط ضمــان واستشــارة مســتقل ويهــدف إلضافــة قيمــة لتحســين العمليــات التشــغيلية لشــركة الخطــوط 

الســعودية للتمويــن. 

وتكمــن رؤيــة المراجعــة الداخليــة علــى أن يكــون محفــز لتحســين بيئــة الرقابــة الداخليــة مــن خــالل رفع مســتوى الوعي وتوفيــر الضمــان. باإلضافة لذلك 
تعمــل علــى تطويــر طــرق مبتكــرة للمراجعــة تجاوبًا مــع التغيرات. 

تقـريـــر حـوكمـة الشركـات

شــركة الخطــوط الســعودية للتموين  77التقرير الســنوي 762017



العامة الجمعية  اجتماعات   .27
20م فــي فرع الشــركة الواقع بوحــدة التمويــن الكائنة  عقــدت شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن اجتماعيــن ناجحيــن للجمعيــة العامــة خــالل عــام 17

فــي مطــار الملــك عبــد العزيــز الدولــي فــي مدينــة جــدة. وقــد أعلنت الشــركة عــن مواعيد هــذه الجمعية في موقع »تــداول« اإللكترونــي ومنصات أخرى 
حســب مــا تقتضيــه األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة وفــي المــدة النظاميــة التــي اقتضتهــا األنظمة والقوانيــن ذات العالقة.

وأظهــرت اإلعالنــات الوقــت والمــكان وجــدول األعمــال. كمــا منحــت الشــركة للمســاهمين الفرصــة في المشــاركة بفعاليــة والتصويت علــى البنود 
المدرجــة فــي جــدول األعمــال، وأبلغتهــم بالضوابــط التــي تحكــم االجتمــاع، وإجــراءات التصويــت من خالل الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامة. كما 
تمكــن المســاهمون مــن التصويــت االلكترونــي فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الثانــي مــن خــالل التقنيــات الموفرة مــن قبل تداول. كمــا تم توزيع 

الملفــات التــي تضــم المعلومــات الكافيــة التــي تُمّكــن المســاهمين مــن اتخــاذ قراراتهــم. كمــا أبلغت الشــركة الجهــات النظاميــة ذات العالقة عن 
نتائــج االجتماعــات مباشــرة بعــد انتهــاء االجتماعــات. وأتيــح للمســاهمين كذلــك اســتعراض محضــر االجتمــاع فــي مكاتب الشــركة أو من خــالل موقعها 

اإللكترونــي بنــاًء علــى طلبهم.

األول العامة  الجمعية  اجتماع  أ. 
20 رجــب 1438هـ وكانت  20م الموافق  بعــد اكتمــال النصــاب القانونــي المطلــوب لالجتمــاع، انعقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة فــي 17 أبريــل 17

نتائــج وقــرارات االجتمــاع على النحــو التالي:

20م.  الموافقــة علــى مــا ورد فــي تقريــر مجلــس اإلدارة للعــام المالــي المنتهي في 16/12/31  •
20م.  •  الموافقــة علــى القوائــم الماليــة للشــركة عــن الســنة المنتهيــة في 16/12/31

20م.  •  الموافقــة علــى تقريــر مراجــع الحســابات عــن الســنة المنتهية في 16/12/31
•  الموافقــة علــى توصيــة لجنــة المراجعــة بتعييــن شــركة كــي بــي إم جــي الفوزان وشــركاه المراجــع الخارجي للشــركة وذلك لمراجعة حســابات 

20م وتم تحديــد أتعابه.  20م وحتــى الربــع األول مــن عام 18 الشــركة والبيانــات الماليــة الربــع ســنوية والســنوية للعــام 17
20م وحتى تاريــخ انعقاد هــذه الجمعية. •  الموافقــة علــى إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن أعمالهــم خالل عــام 16

65.50%( من  537,10 ريال( وبنســبة ) 0 ,0 0 0 20م بواقع ) •  المصادقــة علــى مــا تــم إقــراره مــن مجلــس اإلدارة فيمــا يخــص توزيعــات األربــاح النقدية للعــام 16
رأس المــال بعــد خصــم الــزكاة وقبل خصــم ضريبة الدخل. 

20م.  الموافقــة علــى الترخيــص لمجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نصــف ســنوية أو ربع ســنوية للعــام المالي 17  •
•  الموافقــة علــى صــرف المكافــآت والتعويضــات الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة نظيــر أعمالهــم والمشــار إليهــا فــي تقريــر مجلس اإلدارة وذلك عن 

20م بمبلــغ إجمالــي )2,166,265 ريال(.  20م وحتــى 31 ديســمبر 16 0 ينايــر 16 الفتــرة الممتــدة مــن 1
الموافقــة علــى تعديــل السياســات الداخليــة لمجلس اإلدارة.   •

20م  16/0 •  الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة وتحديــد مهامهــا وضوابــط أعمالهــا ومكافــآت أعضائهــا للــدورة التــي بدأ ســريانها بتاريخ 1/26
20م لألعضــاء التالييــن: 19/0 وتنتهــي بتاريــخ 1/25

رائــد المديهيم  -
أيمــن الطيار  -

-  خالــد عتين

•  الموافقــة علــى تعديــل المــادة الرابعــة مــن النظــام األساســي للشــركة والخاصــة بأنشــطة الشــركة وذلــك بإضافــة أنشــطة جديــدة وتعديــل 
بعض األنشــطة. 

الموافقــة علــى تعديــل المــادة الخامســة مــن النظــام األساســي المتعلقة بمشــاركة الشــركة مع الشــركات األخرى.   •
الموافقــة علــى تعديــل المــادة السادســة مــن النظــام األساســي المتعلقة بمدة الشــركة.   •

الموافقــة علــى تعديــل المــادة التاســعة مــن النظــام األساســي والمتعلقة باألســهم الممتازة.   •
الموافقــة علــى تعديــل المــادة الثامنــة عشــرة مــن النظــام األساســي والمتعلقة بتكويــن مجلس اإلدارة.  •

الموافقــة علــى تعديــل المــادة الواحــد وعشــرون مــن النظــام األساســي والمتعلقة بســلطات مجلس اإلدارة.   •
الموافقــة علــى تعديــل المــادة الثالثــة وعشــرون مــن النظــام األساســي والمتعلقــة بصالحيــات رئيس المجلــس ونائبه.  •

هيكلة توزيع رأس المال واألســهم على المساهمين  .25

%35.70 شــركة الخطــوط الجويــة العربية الســعودية   
شــركة التمويــن االســتراتيجي الســعودية المحدودة %9.32  

مجموعــة عبدالمحســن عبدالعزيــز الحكيــر %8.67  
%46.31 الجمهور   

سياسة وإجراءات األرباح  .26
يجــوز للشــركة توزيــع أربــاح مرحليــة علــى مســاهميها بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي وفقًا للضوابــط التي تضعهــا الجهــات المختصة. أ. 

ب.  تـُـوزع أربــاح الشــركة الصافية الســنوية علــى الوجه اآلتي:

10%( مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقف هــذا التجنيــب متى بلغ  1.  يُجنــب )
30%( مــن رأس المــال المدفوع.  االحتياطــي المذكــور )

2.  للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة، أن تُجنــب نســبة معينــة مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطي اتفاقــي يُخصص ألغراض 
محــدده وفقــًا لمــا تقــرره الجمعية العامــة العادية.

3.  للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن إحتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيع أربــاح ثابتة قدر اإلمــكان على 
المســاهمين. و للجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات إجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة ما 

يكــون قائمــًا من هذه المؤسســات. 
0 4.  يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين بشــرط أن ال يقل عن 5% من رأســمال الشــركة المدفوع

5.  يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة اســتخدام األربــاح المبقــاة واالحتياطيــات االتفاقيــة القابلــة للتوزيــع لســداد المبلــغ المتبقــي مــن قيمة الســهم أو جزء 
منــه، علــى أال يخــل ذلك بالمســاواة بين المســاهمين.

80 في المائــة من صافي األرباح الســنوية للشــركة مع  -60 ويرغــب مجلــس اإلدارة فــي تبنــي سياســة لتوزيــع األربــاح تنــص علــى توزيــع نســبة تتــراوح بين 
األخــذ فــي االعتبــار أهــداف الشــركة واالعتبــارات التجاريــة والقانونيــة والتنظيميــة باإلضافــة إلــى الوضع المالي للشــركة ومســتوى الدخــل الحالي. 

20م مبلــغ 348.5 مليون ريال ســعودي والتي تعادل %66.8  وقــد وزعــت شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن خــالل األربــاع الثــالث األولــى من عــام 17
مــن صافــي الدخــل قبل الــزكاة وضريبة الدخل.

20م بتوزيــع األربــاح التالية )بالريال الســعودي(: وقامــت الشــركة خــالل العــام 17

األرباح توزيع 
األربــاح المقترح 

اإلجماليتوزيعهــا بنهاية الســنة 20 17/0 8/0 620 17/0 9/1020 17/12/11

12%النســبة المئويــــة .50%15 . 0 0%15 . 0 0%13 . 0 0%55 .50

لمبلغ  1ا 0 2 ,50 0 , 0 0 0123 , 0 0 0 , 0 0 0123 , 0 0 0 , 0 0 01 0 6 ,60 0 , 0 0 0455 , 1 0 0 , 0 0 0

تقـريـــر حـوكمـة الشركـات

شــركة الخطــوط الســعودية للتموين  79التقرير الســنوي 782017



ب. اجتمــاع الجمعية العامة الثاني
20م  20م فــي وحدتهــا بمطــار الملــك عبد العزيــز الدولي بجدة في 21 ديســمبر 17 عقــدت الشــركة أيضــا اجتماعــا آخــرا للجمعيــة العامــة خــالل العــام 17

18:30 وجــاءت قــرارات الجمعية العامــة على النحــو التالي: الموافــق 3 ربيــع الثانــي 1439هـــ فــي تمــام الســاعة 
•  الموافقــة علــى تعديــل المــادة الرابعــة مــن النظــام األساســي للشــركة والمتعلقــة بأنشــطة الشــركة وذلــك بإضافــة أنشــطة جديــدة وتعديل 

بعض األنشــطة. 
30%( من رأس المال  10%( مــن صافــي األربــاح لتكويــن اإلحتياطــي النظامــي، وذلــك لتجــاوز اإلحتياطي النظامــي ) •  الموافقــة علــى إيقــاف تجنيــب )

المدفــوع طبقــًا للمــادة 129 من نظام الشــركات. 
الموافقــة علــى تحديــث دليــل الحوكمة الخاص بالشــركة.   •

الموافقــة علــى تحديــث سياســات ومعاييــر وإجــراءات العضويــة بمجلس اإلدارة.   •
الموافقــة علــى تحديــث السياســات الداخليــة لمجلس اإلدارة.   •

الموافقــة علــى تحديــث ميثــاق لجنــة المراجعة.   •
الموافقــة علــى تحديــث ميثــاق لجنــة الترشــيحات والمكافآت.  •

•  الموافقــة علــى تحديــث سياســة مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذية.

حضور الجمعية العامة بواســطة أعضاء المجلس وأعضــاء اللجان وأعضاء اإلدارة التنفيذية ج. 

نــوع العضويةالعضويةاالسم

الجمعيــة العامة

اإلجمالي 20م 20م17/4/17 17/12/21

2مستقلمجلــس اإلدارة )الرئيــس( واللجنــة التنفيـــذية )الرئيــس(يحيــى اليحيى

مجلــس اإلدارة )نائــب الرئيــس( واللجنــة التنفيذيــة ولجنة رائــد المديهيم
المراجعــة )الرئيس(

2مستقل

0غيــر تنفيذيعضــو المجلسســامي الحكير

جوناثان ســتنت 
تورياني

مجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة ولجنــة الترشــيحات 
والمكافآت

غيــر تنفيذي 


1

2مستقلمجلــس اإلدارة ولجنــة التشــيحات والمكافــآتشــوقي مشتاق

مجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة ولجنــة الترشــيحات فهد الرشــيد
والمكافــآت )الرئيس(

غيــر تنفيذي


1

2غيــر تنفيذيمجلــس اإلدارة ولجنــة الترشــيحات والمكافــآتعبــد اهلل طيبه

0غيــر تنفيذيمجلــس اإلدارة ولجنــة المراجعةأيمــن الطيار

1غيــر تنفيذيمجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذيــةعبــد المحســن اليحيى

ياإلدارة التنفيذيــة واللجنــة التنفيذيــةوجـــدي الغبان  2تنفيذ

اإلدارة التنفيذيــة وأميــن المجلــس وأميــن لجنــة المراجعة ســلطان البوق
وأميــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وأميــن اللجنة 

التنفيذيــة 

ي 2تنفيذ

ياإلدارة التنفيذيــةماتــي كافيكاس 1تنفيذ

المساهمين دور   .28
تعتبــر جمعيتنــا العموميــة هــي المنصــة التــي يمــارس فيهــا المســاهمون حقوقهــم بالتصويــت. حيــث إن موافقــة المســاهمين مطلب أساســي 

فيمــا يتعلــق بالقــرارات المهمــة كالموافقــة علــى القوائــم الماليــة وتقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي ومراجعــة والموافقــة علــى توصيــات مجلس اإلدارة 
بخصــوص توزيــع األربــاح وانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة وإجــراء التعديــالت علــى النظام األساســي وتعييــن المراجعيــن الخارجييــن وزيادة رأس المال 

المســجل. ويحــق لــكل مســاهم حضــور الجمعيــة العامــة كمــا يحــق لــه أيضــًا أن يصــوت بصوت واحد عــن كل ســهم يمتلكه في رأس مال الشــركة 
ويجــوز لــه تفويــض بخصــوص شــخص آخــر مــن غيــر موظفي الشــركة وأعضاء مجلــس إدارتهــا ليحضر ويصــوت نيابًة عنه.

اجتماعــات الجمعية العامة )تتمة(  .27
اجتمــاع الجمعية العامة األول )تتمة( أ. 

الموافقــة علــى تعديــل النظــام األساســي بمــا يتوافــق مــع نظام الشــركات الجديد ولوائــح هيئة الســوق المالية.   •
•  الموافقــة علــى التعامــالت التــي ســوف تتــم مــع المؤسســة العامــة للخطــوط الجويــة العربية الســعودية أحد كبار المســاهمين بالشــركة 

20م تمثلت في  والترخيــص لهــا لعــام قــادم والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة الســابق صالــح الجاســر مصلحــة فيهــا علمًا بــأن طبيعــة التعامل فــي 16
خدمــات تمويــن الطائــرات وإدارة وتشــغيل صــاالت األعمــال وخدمــات المبيعــات الجويــة والخدمــات األمنية وخدمات شــراء وتخزيــن المعدات 

1,446,822,0ريــال(، وتختلــف مــدد العقــود بإختــالف طبيعتهــا ومكان تقديــم الخدمة.  0 0 وخدمــات الغســيل، بمبلــغ اجمالــي تقــدر بـ)
•  الموافقــة علــى التعامــالت التــي ســوف تتــم مــع شــركة الخطــوط الســعودية للخدمــات األرضية وهي شــركة تابعة للمؤسســة العامــة للخطوط 

الجويــة العربيــة الســعودية أحــد كبــار المســاهمين بالشــركة والترخيــص لهــا لعــام قــادم والتــي لعضو مجلس اإلدارة الســابق صالح الجاســر 
20م تمثلــت فــي خدمــات تمويــن األطعمة واإلســكان وخدمــات الغســيل بقيمة إجماليــة تقدر بـ  مصلحــة فيهــا علمــًا بــأن طبيعــة التعامــل فــي 16

48.443.0ريــال(، وتختلــف مــدد العقــود بإختــالف طبيعتهــا ومكان تقديــم الخدمة.  0 0 (
•  الموافقــة علــى التعامــالت التــي ســوف تتــم مــع شــركة الخطوط الســعودية للشــحن وهي شــركة تابعــة للمؤسســة العامة للخطــوط الجوية 

العربيــة الســعودية أحــد كبــار المســاهمين بالشــركة والترخيــص لهــا لعــام قــادم والتــي لعضــو مجلس اإلدارة الســابق صالح الجاســر مصلحــة فيها 
14,179,0ريــال(، وتختلف  0 0 20م تمثلــت فــي خدمــات تمويــن الطائــرات والخدمــات األمنيــة بقيمة إجماليــة تقدر بـ ) علمــًا بــأن طبيعــة التعامــل فــي 16

مــدد العقــود بإختــالف طبيعتهــا ومكان تقديــم الخدمة. 
•  الموافقــة علــى التعامــالت التــي ســوف تتــم مــع شــركة الخطــوط الســعودية لتنميــة وتطوير العقــار المحدودة وهي شــركة تابعة للمؤسســة 

العامــة للخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية أحــد كبــار المســاهمين بالشــركة والترخيــص لهــا لعــام قــادم والتــي لعضو مجلس اإلدارة الســابق 
7,659,0 ريال(،  0 0 20م تمثلــت فــي إيجــارات عدد مــن المباني بقيمــة إجماليــة تقدر بـ) صالــح الجاســر مصلحــة فيهــا علمــًا بــأن طبيعــة التعامــل فــي 16

وتختلــف مــدد العقــود بإختــالف طبيعتهــا ومــكان المأجور. 
•  الموافقــة علــى التعامــالت التــي ســوف تتــم مــع شــركة نيوريســت القابضــة والتــي تملك حصــص ملكية في شــركة التمويــن اإلســتراتيجي أحد كبار 

المســاهمين بالشــركة والترخيــص لهــا لعــام قــادم والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة جوناثــان ســتنت توريانــي مصلحــة فيهــا علمًا بــأن طبيعــة التعامل 
20م تمثلــت فــي تقديــم شــركة نيوريــس لخدمــات إستشــارية وإداريــة بقيمــة إجماليــة تقــدر بـ )17,515,986 ريال(، وال توجــد شــروط تفضيلية عن  فــي 16

الســوق المحلي.
•  الموافقــة علــى التعامــالت التــي ســوف تتــم مــع مجموعــة الحكيــر والتــي تملــك حصــص ملكية في شــركة التمويــن االســتراتيجي أحد كبار 

20م  المســاهمين بالشــركة والترخيــص لهــا لعــام قــادم والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة ســامي الحكيــر مصلحــة فيهــا علمــًا بــأن طبيعــة التعامل في 16
تمثلــت فــي عــدد مــن العالقــات اإليجاريــة لمتاجــر البيــع بالتجزئــة، وخدمــات الغســيل بقيمــة تقــدر بـ )144,615 ريــال(، وتختلف مدد العقــود بإختالف 

طبيعتهــا ومــكان تقديــم الخدمــة وال توجــد شــروط تفضيليــة عن الســوق المحلي. 
•  الموافقــة علــى التعامــالت التــي ســوف تتــم مــع شــركة الخليــج الغربيــة لإلســتيراد المحــدودة والترخيــص لها لعام قــادم والتي لعضــو مجلس اإلدارة 

20م تمثلت في  عبدالمحســن اليحيــى مصلحــة فيهــا اعتبــاراً مــن تاريــخ انعقــاد هــذه الجمعيــة ولمــدة عــام واحــد، علمًا بــأن طبيعــة التعامل فــي 16
986,20 ريال( وتبلغ مــدة العقد ســنة ميالدية.  توريــد مــواد خــام ومــواد اســتهالكية للشــركة بقيمــة إجماليــة تبلــغ )2

•  الموافقــة علــى التعامــالت التــي ســوف تتــم مــع شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة والترخيص لهــا لعام قادم والتــي لعضــو مجلس اإلدارة فهد 
الرشــيد مصلحــة فيهــا، بصفتــه عضــواً منتدبــًا ورئيســًا تنفيذيــًا لمجموعــة شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة والمتعاقــدة مــع الشــركة في عدد من 

العالقــات اإليجاريــة محلهــا موقــع خــاص بالمغســلة األوتوماتيكيــة التابعــة للشــركة، ووحــدات ســكنبية بمدينــة الملــك عبــداهلل اإلقتصاديــة مخصصة 
لســكن العامليــن بالشــركة، وال توجــد شــروط تفضيليــة عــن الســوق المحلي. 

•  الموافقــة علــى التعامــالت التــي ســوف تتــم مــع شــركة إعمار المدينــة االقتصاديــة والترخيص لها لعام قــادم والتي لعضو مجلــس اإلدارة المهندس 
عبــد اهلل جميــل طيبــة مصلحــة فيهــا وذلــك اعتبــاراً مــن تاريــخ إنعقــاد هذه الجمعيــة ولمدة عام واحــد، بصفته عضوا في مجلس إدارة شــركة إعمار 

المدينــة االقتصاديــة والمتعاقــدة مــع الشــركة فــي عــدد مــن العالقات اإليجاريــة محلها موقع خــاص بالمغســلة األتوماتيكية التابعة للشــركة، 
ووحــدات ســكنية بمدينــة الملــك عبــد اهلل اإلقتصاديــة مخصصــة لســكن العامليــن بالشــركة، وال توجد شــروط تفضيلية عن الســوق المحلي.

•  الموافقــة علــى التعامــالت التــي ســوف تتــم مــع البنــك األهلــي التجــاري والترخيــص لها لعــام قادم والتــي لعضو مجلس اإلدارة االســتاذ أيمن 
بــن طــارق الطيــار مصلحــة فيهــا وذلــك اعتبــاراً مــن تاريــخ إنعقــاد هــذه الجمعيــة ولمدة عام واحــد، بصفته كبيــر نائبــي الرئيــس التنفيذي ورئيس 

المصرفيــة الخاصــة للبنــك األهلــي التجــاري والمتعاقــد مــع الشــركة فــي عــدد مــن العالقــات المصرفيــة والبنكية، وال توجــد شــروط تفضيلية عن 
الســوق المحلي.

تقـريـــر حـوكمـة الشركـات

شــركة الخطــوط الســعودية للتموين  81التقرير الســنوي 802017



أمــا فيمــا يتعلــق بالمســتثمرين األجانــب، فإننــا نتفهــم أن الشــعور باألمــان حــول عمليــات الشــركة ومنافعهــا علــى المســتوى الدولي أمــر في غاية 
األهميــة، لذلــك فإننــا نســعى لتقديــم صفحــة الكترونيــة مخصصــة فقــط للمعلومــات ذات العالقــة بالمســتثمرين األجانــب، تشــمل دون حصــر الحقــوق 

واإلعفــاءات التــي قــد تواجههــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وكجــزء مــن تلك الجهود، شــاركت الخطــوط الســعودية للتموين فــي تطبيق 
شــايرز إنســايد )Sharesinside( حيــث قامــت بإنشــاء صفحتهــا علــى التطبيــق وتهــدف لتزويــد المســتثمرين األجانــب بجميــع المعلومــات ذات الصلة 

عبــر ذلــك التطبيق.

ومــن وجهــة نظــر فنيــة قــد تتوجــه الشــركة إلنشــاء تطبيــق علــى الهاتــف الجــوال يهــدف لتمكيــن المســتثمرين مــن الوصــول ألخبــار الشــركة 
وبياناتهــا الهامــة.

المخاطر إدارة  سياسة   .33
الغرض

تعتبــر سياســة إدارة المخاطــر هــذه جــزءاً مــن مهــام الرقابة الداخليــة للشــركة وترتيبــات حوكمتها. أ. 
ب.  توضــح السياســة تعريــف الشــركة للمخاطــر وتوضــح الغــرض مــن إدارة المخاطــر، وتفســر طريقــة الشــركة الخاصة بــإدارة المخاطر وتوثق أدوار 

ومســئوليات األطــراف األساســيين، وهــي تصــف دور إجــراء إدارة المخاطــر فــي كامــل نظــام الرقابــة الداخليــة وتحديد إجــراءات التقارير الرئيســية، وأخيراً 
تشــرح اإلجــراء الــذي ســيقوم بــه المجلــس من أجــل تقييــم فعالية إجراءات الرقابــة الداخلية للشــركة.

تعريفــات وغــرض إدارة المخاطر
يمكــن تعريــف الخطــر بأنــه أي شــيء يمكــن أن يعيــق الشــركة أو يمنعهــا مــن تحقيق أي مــن أهدافها. أ. 

ب.  الغــرض مــن هــذه السياســة هــو تحديــد المخاطــر بقــدر اإلمــكان التــي قــد تواجهها الشــركة لتتمكــن من أخذ اإلجــراءات الالزمــة لتجنبها أو خفض 
تأثيرهــا نحــو نتائــج الشــركة وتحقيــق أهدافهــا واســتراتيجيتها بالصــورة المطلوبــة.

دور مجلــس اإلدارة فــي إدارة المخاطــر
علــى مجلــس اإلدارة مســئولية اإلشــراف علــى إدارة المخاطــر فــي الشــركة ككل، ويتمثــل دوره في: أ. 

تحديــد المخاطــر العامــة التــي قد تواجهها الشــركة.  .1
تحديــد اإلجــراء الــالزم لمنــع مواجهــة المخاطــر أو لخفــض تأثيرها على الشــركة.  .2

3.  للمجلــس الحــق فــي تفويــض اإلدارات المعنيــة بأخــذ القــرارت فــي المخاطــر، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر اإلدارة المالية فيمــا يتعلــق بالمخاطر 
الماليــة، واإلدارة القانونيــة وااللتــزام فيمــا يتعلــق بالمخاطــر القانونيــة وال يخلــي التفويــض المجلــس مــن مســئوليته.

وللمجلــس أدوار أخــرى حــددت فــي البــاب المتعلــق به في هــذه الالئحة.  .4

دور لجنــة المراجعــة فــي إدارة المخاطر
دراســة ومراجعــة نظــم إدارة المخاطر بالشــركة. أ. 

دور اإلدارة التنفيذيــة
تنفيــذ السياســات المعتمــدة مــن المجلــس الخاصــة بــإدارة المخاطــر والرقابــة الداخلية. أ. 

ب.  ضمــان أن المخاطــر الصغيــرة تكــون تحــت الســيطرة ويتــم إدارتهــا بصــورة فعالــة، وتقديــم المعلومــات الكافية في الوقــت المحــدد للمجلس 
وللجنــة المراجعــة حــول موقــف تلــك المخاطر ومســتوى الســيطرة عليها.

تقديــم البيانــات والمســتجدات للمجلــس المتعلقــة بالمخاطــر وإداراتهــا المحــددة مــن المجلــس. ج. 
تقديــم البيانــات حــول المخاطــر التــي تطــرأ علــى الشــركة والتي لم يتــم تحديدها. د. 

إجــراءات إدارة المخاطر
أ.  علــى الرئيــس التنفيــذي للشــركة فــور علمــه )إذا تطلبــت الحاجــة بحســب السياســة المتبعــة( إبــالغ المجلــس لتتــم مراجعة األمر بحســب السياســة 

المتبعــة، وإن لــم تتطلــب السياســة إبــالغ المجلــس فعلــى الرئيــس التنفيــذي اتخــاذ مــا يلــزم بخصــوص تلك المخاطــر وإبالغ المجلــس بتلك 
المخاطــر فــي أول اجتماع له.

ب.  تتبــع إجــراءات إدارة المخاطــر بحســب مــا ورد فــي إجــراءات الجهــة ذات العالقــة كالمجلــس واللجان ومختلف إدارات وأقســام الشــركة وذلك بحســب 
نــوع المخاطــر وحجمها.

ج.  يكــون مجلــس اإلدارة ولجنــة المراجعــة مســئوالن عــن مراجعــة فعاليــة سياســة وإجــراءات إدارة المخاطر بالشــركة، وذلــك بناًء علــى المعلومات 
المقدمــة مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة واإلدارات ذات العالقــة والمراجــع الخارجــي.

المستثمر عالقات   .29
فــي عالقــات المســتثمرين بالخطــوط الســعودية للتمويــن نطمــح ألن نكــون فريــق بمعاييــر عالميــة ونلتــزم بــأن نكــون عنصــر أساســي للمجتمع 

المالــي وكــون قيــادة الشــركة مصــدراً موثوقــًا وفعــااًل وشــفافًا للمعلومــات القيمــة. كمــا أننــا ملتزميــن بالمحافظــة علــى قيمنــا األساســية المتمثلة في 
النزاهــة والمعاييــر األخالقيــة العاليــة فــي عالقاتنــا مع أصحــاب المصالح. 

ويضمــن برنامــج عالقــة المســتثمرين الشــفافية فــي جميــع ســبل التواصــل مــع االلتــزام بجميــع المتطلبــات المســتمرة النظاميــة المتعلقــة باإلفصاح 
والصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة، عــالوًة علــى ذلــك، نضمــن تدفــق المعلومــات في الوقت المناســب عبر قنــوات التواصــل المختلفــة كالموقع 

االلكترونــي وإعالنــات تــداول وحضــور المؤتمــرات ونوفــر ســبل تواصــل للمســتثمرين عــن طريــق الهاتــف والبريــد االلكتروني واســتضافة أحداث خاصة 
للمحلليــن المالييــن والمســتثمرين ومــن ضمــن ذلــك يــوم المســتثمر واتصــاالت مناقشــة النتائــج المالية. 

ونتبــع سياســة االتصــال االســتباقي مــع الســوق وإبــالغ أصحــاب المصالــح بــكل التطورات الرئيســية التي ســتؤثر علــى األعمال. كما نقــوم بعقد 
جلســات حــوار مــع مجتمــع المســتثمرين وإفــادة اإلدارة التنفيذيــة بتوقعــات الســوق. وقــد أصبحــت أهميــة حواراتنا مــع المســاهمين تتزايــد حيث يظل 

مســتثمرينا علــى المســتوى الفــردي والمؤسســاتي فــي بحــث دائــم ومســتمر عــن أحــدث المعلومــات حول تطور الشــركة وخططهــا لألعمال 
واإلنجــازات والتحديات.

طلبــــات الحصول على سجالت المساهمين  .30

أســـباب الطلبتاريــخ الطلب العـدد

20م 1. الجمعيــة العامة17/12/21

20م 2. إجراءات الشــركة17/12/18

20م 3. األرباح17/11/22 توزيع 

20م 4. 17/0 األرباح8/22 توزيع 

20م 5. 17/0 األرباح5/23 توزيع 

20م 6. 17/0 الجمعيــة العامة4/17

20م 7. 17/0 إجراءات الشــركة2/16

20م 8. 17/0 1/0 إجراءات الشــركة 1

المساهمين مع  االتصاالت   .31
تحافــظ شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن بانتظــام علــى االتصــال مــع المســاهمين. وقــد اتخــذت الشــركة مجموعة من اإلجــراءات لضمان 

حقوقهــم فــي اإلطــالع علــى المعلومــات عــن طريــق موقع »تداول« وموقع الشــركة: www.saudiacatering.com. وتوفــر الشــركة المعلومات 
الكاملــة والشــاملة حــول أنشــطتها وأعمالهــا مــن خــالل تقريرهــا الســنوي والقوائــم الماليــة األولية وإجــراءات توزيع األرباح. 

وتســعى الشــركة أيضــًا لالحتفــاظ بعالقــة وصــل جيــدة مــع مســاهميها واإلجابــة علــى استفســاراتهم وتزويدهــم بالمعلومــات المطلوبــة فــي 
الوقــت المناســب.

20م المبادرات المخططة لتحســين الشــفافية أو االتصال مع المستثمرين في العام 17  .32
نســعى لتزويــد المســتثمرين المحتمليــن والحالييــن بأصــى درجــات المعرفــة وتمكينهــم مــن الوصــول إلــى التحديثــات المالية للشــركة. وســنقدم 

للمســتثمرين مخطــط شــامل ومفصــل لمــا يمكــن توقعــه للســنة الماليــة القادمــة حرصــًا منــا بدقــة المعلومــات الموفرة للمســاهمين.

كمــا نخطــط لتخصيــص صفحــة الكترونيــة لألســئلة المتكــررة علــى موقــع الشــركة االلكترونــي تهــدف لتقديــم اإلجابات ألســئلة المســتثمرين 
الشــائعة. وبالنســبة للذيــن يحتاجــون للحصــول علــى معلومــات أكثــر مــن محتــوى تلــك الصفحــة، ســيتم تزويدهــم ببريــد الكتروني مباشــر مخصص 

للمســتثمرين. وســيكون الحصــول علــى عنــوان هــذا البريــد االلكترونــي ســهاًل مــن موقــع الشــركة االلكتروني والــذي ســيزود المســتثمرين بإطار زمني 
محــدد الســتقبال الــرد مــن الشــركة حال إرســالهم ألي استفســار لذلك البريــد االلكتروني.
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إقرارات مجلس اإلدارة  .34
يقــر مجلــس اإلدارة علــى ما يلي:

أن ســجالت الحســابات قــد تم إعدادهــا بالشــكل الصحيح.  •
أنــه تــم إعــداد نظــام الرقابــة الداخلية على أســس ســليمة وجــرى تنفيــذه بفاعلية.   •

أنــه ال يوجــد أي شــك فــي قدرة اُلمصــِدر على مواصلة نشــاطه.  •
•  أنــه تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، ووفقــًا لمتطلبات لوائح 

الشــركة ونظامهــا األساســي فيمــا يتعلــق بإعداد ونشــر القوائــم المالية.
ال يوجــد أي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء قامــت بــه الشــركة ألي أداة مــن أدوات الديــن القابلــة للتحويل.  •

•  ال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أســهم أو حقوق خيارات شــراء أو مذكرات حقوق اكتتاب، أو أي حقوق مشــابهة أصدرتها أو منحتها الشــركة. 
•  ال توجــد أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب، أو حقوق مشــابهة 

أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة. 
لــم تصــدر الشــركة أي أســهم أو أدوات ديــن لشــركاتها التابعة.   •

ال يوجــد أي اختــالف عــن معاييــر المحاســبة المعتمــدة )IFRS( مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.  •
•  فيمــا عــدا مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي فقــرة التعامــل مــع األطــراف ذات العالقــة، ال يوجــد أي عقد تكون الشــركة طرفًا فيــه وينطوي علــى أو كان ينطوي 

علــى مصلحــة جوهريــة ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة أو أليمــن أقاربهــم أو شــخص مــن ذوي العالقة.
•  فيمــا عــدا مــا تــم اإلفصــاح عنــه، ال توجــد أي مصلحــة أو أوراق تعاقديــة أو حقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذيين 

وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة، وال يوجــد أي تغييــر فــي تلــك المصلحــة أو تلــك الحقوق خالل الســنة 
20م فيمــا عــدا مــا أفصح عنه ســابقًا.  الماليــة 17

•  ال توجــد أي ترتيبــات أو اتفاقيــات يقــوم مــن خاللهــا أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بالتنازل عــن أي راتب أو أي تعويض.
ال توجــد أي ترتيبــات أو اتفاقيــات يقــوم مــن خاللهــا أي مــن مســاهمي الشــركة بالتنــازل عــن أي حقوق في األرباح.  •

•  فيمــا عــدا مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي البنــد الخــاص بالحصــص المملوكــة مــن قبل أعضــاء مجلس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن أومن قبــل أقاربهم، فإنه ال 
توجــد أي حصــص فــي األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص )عــدا أعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذية وأقاربهــم( وال أي حصص أخرى 

وأوراق ماليــة تعاقديــة وال أي تغييــر فــي تلــك الحصــص بموجــب المــادة 45 مــن قواعد التســجيل واإلدراج.
لــم تتلقــى الشــركة أي ملحوظــات أو مرئيــات مــن المســاهمين بخصــوص الشــركة أو أدائها.   •

20م.  لــم يتــم تقييــم مجلــس اإلدارة خالل العام 17  •
لــم يتضمــن تقريــر مراجــع الحســابات علــى أي تحفظــات على القوائــم المالية الســنوية.  •

20م.  لــم يقــرر أو يــوص المجلــس بتغييــر مراجــع حســابات الشــركة خالل العام 17  •
لــم تتلقــى الشــركة أي عقوبــة أو جــزاء أو تدبيــر احتــرازي أو قيــد احتياطــي مــن الهيئــة أو مــن أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائية.  •

لــم تــوص لجنــة المراجعــة بتعييــن مراجــع داخلــي للشــركة وذلك لوجود قســم المراجعــة الداخلية .   •
•  ال توجــد أي توصيــات للجنــة المراجعــة يوجــد بينهــا وبيــن قــرارات المجلــس تعــارض أو رفــض المجلــس األخــذ بها بشــأن تعيين مراجع حســابات الشــركة 

وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعيين المراجــع الداخلي.
20م.  لــم تقــم الشــركة بــأي مســاهمات اجتماعية خالل 17  •

20م. ال توجــد أي قــروض علــى الشــركة كما في 17/12/31  •
ال توجــد أي اســتثمارات أو احتياطــات أنشــئت لمصلحــة موظفــي الشــركة.  •

ال توجــد أي أســهم خزينة للشــركة.  •
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ــة مـاليــة عـامــة ــع المستقـللمحــ تقـريـر المـراجـ

لقــد كان عام 2017 مليًئا بالتحديات بالنســبة لشــركة الخطوط الســعودية 
للتمويــن. فقــد واصلت أســعار النفط انخفاضها النســبي باإلضافة إلــى التقلبات 
فــي الوضع السياســي العالمي. وفي أعمالنــا، كان التأثير األكبــر لهذه العوامل 

في قطــاع التجزئة.

علــى الرغــم مــن التحديــات الخارجيــة التــي تواجههــا الشــركة، إال أن صافــي مبيعاتها قــد بلغت 
2.2 مليــار ريــال ســعودي، أي أقــل بنســبة 1.5 بالمائــة فقــط مــن عام 2016م. وقد بلغــت أرباحنا 
الصافيــة بعــد اقتطــاع الضريبــة 482 مليــون ريــال ســعودي، أي أقــل بنســبة 7.2 بالمائة من 

األربــاح الصافيــة لعــام 2016م والتــي بلغــت 519 مليــون ريــال ســعودي، أو  بنســبة 21.6 بالمائة 
مــن المبيعــات الصافيــة )2016:  23.0 بالمائــة(. ويعــود نصــف هــذا الفــارق للزيــادات في معدالت 

الــزكاة وضريبــة الدخــل، والخســارة التــي تعرضــت لهــا إحدى الشــركات الزميلة. وترجع نســبة 
أقــل مــن 4.0 بالمائــة إلى انخفــاض الكميــات والمبيعات.

كمــا كان للشــركة أيًضــا عــدد مــن قصــص النجــاح في هــذا العام. فقــد حصلنا علــى العديد من 
العمــاء الجــدد - مثــل طيــران أديــل وطيــران الســعودية الخليجيــة وتجدر اإلشــارة إلى أن هؤالء 

العمــاء قــد أســندوا إلينــا مهمــة توفيــر خدمــات تموين شــركات الطيران - بينما وســعت شــركة 
طيــران نــاس وهــي مــن بين عمائنــا الدائميــن نطاق خدماتهــا معنا.

وفــي قطــاع التجزئــة، اســتطعنا دخــول قطــاع الســوق الحــرة مــن خــال امتــاك نســبة 40 بالمائة من أحد المشــاريع المشــتركة مع قســم تجزئة الســفر في 
شــركة الجارديــر وشــركة إســناد المهمــات األرضيــة. وفــي قطــاع التمويــن والمرافــق، نجحنــا فــي التعاقد مــع العديد مــن العماء الجدد، وذلــك بعد الخروج 
مــن العديــد مــن العقــود غيــر المربحــة فــي عــام 2016م. كمــا تمكننــا مــن توســيع نطاق أعمالنــا في الصاالت خــارج المملكــة العربية الســعودية من خال 

افتتــاح صالــة الفرســان فــي القاهــرة بمصــر. وقــد ســاعدت هــذه اإلنجازات في وضع جيــد وهي مقبلــة على عام 2018م.

حقــق قســم تمويــن شــركات الطيــران، وهــو القســم المختــص بأعمالنــا األساســية القويــة، نســبة 81 بالمائــة مــن المبيعــات الصافية في عام 2017م. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ال زلنــا نوســع قاعــدة عمائنــا مــن خــال دخول مجاالت عمــل جديدة. ومع اعتــدال النمو في أعمــال تموين شــركات الطيران، 

تــزداد أهميــة اإلســهامات التــي تحققهــا خطــوط األعمــال الجديــدة مثل قطــاع التجزئة وصاالت الســفر. 

إننــا فــي وضــع متميــز يمكننــا مــن دعــم اســتراتيجية رؤيــة المملكــة 2030 واالســتفادة منهــا. وبينمــا تســتعد المملكة الســتقبال المزيد مــن الحجاج 
والســياح، فــإن مجموعــة خدمــات الشــركة تربــط العديــد مــن المجــاالت المتأثــرة بصــورة إيجابيــة، بدًءا من خدمــات تموين شــركات الطيــران التقليدية 

وصــواًل إلــى قطــاع خدمات توفيــر الطعــام والضيافة للحجاج والســياح.

اســتطعنا فــي عــام 2017م أن ننفــذ بنجــاح معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة. وقــد كان للتحــول مــن معاييــر الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن 
إلــى معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة أثــًرا بقيمــة أقــل مــن مليــون ريــال ســعودي على أرباحنــا المحتجــزة حيث قمنــا بالفعــل بتنفيــذ المعاييــر الجديدة عند 

االقتضــاء. ومــع ذلــك، فقــد كانــت مهمــة ضمــان التوافق وإعداد أنفســنا لهــذا التحول مهمــة كبيرة.

لقــد بدأنــا نظــام التمويــل والتخطيــط الجديــد الخــاص بنــا فــي شــهر مايــو 2017م. وهــذا النظام ال يســاعدنا فحســب على تلبيــة متطلبــات االمتثال 
واإلفصــاح اإلضافيــة المرتبطــة بلوائــح معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة، وإنمــا يســاعد أيًضــا فــي تحقيــق مزايــا أوســع نطاًقا لألعمــال. كما اســتطعنا أيًضا 
تنفيــذ نظــام تشــغيلي جديــد فــي قســم التجزئــة لدينــا، وواصلنــا تطويــر نظــام تخطيــط موارد المؤسســة الخــاص بالتمويــن ونجحنا في جعــل معظم 

معامــات الشــراء في نظــام واحد فقط.

وســوف نقــوم فــي عــام 2018م بدمــج البيانــات الماليــة الرئيســية وبيانــات المــوارد البشــرية والبيانــات التشــغيلية فــي منصــة تحليلية واحدة. وســيمكننا 
ذلــك مــن تطويــر مؤشــرات أداء صارمــة لمختلــف جوانــب العمــل وعرضهــا عبــر لوحــات المعلومــات لإلدارة والمســتثمرين ، ممــا يعزز الرؤية في الشــركة 

ويتيــح مســتويات أعمــق مــن التحليــل  لصانعــي القرار. 

ســوف تســمح لنــا التحســينات التــي ندخلهــا علــى قدراتنــا وعملياتنــا التحليليــة بمواجهــة الضغــط علــى هوامــش الربــح فــي بعض خطــوط األعمال، كما 
تضمــن اســتمرار الشــركة فــي تقديــم قيمــة لجميع أصحــاب المصلحة.

إلى الســـادة / المســاهمين
شــركة الخطــوط الســعودية للتموين

)شــركة مســاهمة سعودية(
جــدة - المملكــة العربية الســعودية

التقرير عــن مراجعة القوائم المالية 
الــرأي

لقــد راجعنــا القوائــم الماليــة لشــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن )»الشــركة«(، والتــي تشــمل قائمــة المركــز المالــي كما في 31 ديســمبر 2017م، 
وقوائــم الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر، التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة والتدفقــات النقديــة للســنة المنتهيــة في ذلك التاريــخ، واإليضاحات، 

المكونــة مــن ملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة والمعلومــات التفســيرية األخــرى.

وفــي رأينــا، فــإن القوائــم الماليــة المرفقــة تعــرض بعــدل، مــن جميــع الجوانــب الجوهريــة، المركــز المالي للشــركة كما في 31 ديســمبر 2017م، وأداءها 
المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربية الســعودية، 

والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.

الـرأي أسـاس 
لقــد قمنــا بالمراجعــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. ومســؤوليتنا بموجــب تلــك المعاييــر تم 

توضيحهــا فــي قســم »مســؤوليات المراجــع عــن مراجعــة القوائــم الماليــة« فــي تقريرنــا. ونحــن مســتقلون عن الشــركة وفقًا لقواعد ســلوك وآداب 
المهنــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ذات الصلــة بمراجعتنــا للقوائــم الماليــة، كمــا وفينــا أيضــًا بمتطلبــات ســلوك وآداب المهنــة 

األخــرى وفقــًا لتلــك القواعــد. ونعتقــد أن أدلــة المراجعــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتوفير أساســًا لرأينا فــي المراجعة.

األمـــور الرئيسيـة للمراجعـة 
األمــور الرئيســية للمراجعــة هــي تلــك األمــور التــي كانــت، بحســب حكمنــا المهنــي، لهــا األهميــة البالغة عنــد مراجعتنــا للقوائم الماليــة للفتــرة الحالية. 

وقــد تــم تنــاول هــذه األمــور فــي ســياق مراجعتنــا للقوائــم الماليــة ككل، وعنــد تكويــن رأينــا فيها، ولم نقدم رأيــًا منفصًا فــي تلك األمور.

اإلعتـــراف باإليــرادات
باإلشــارة إلــى اإليضــاح رقــم )3( الخــاص بالسياســة المحاســبية المتعلقــة باإلعتــراف باإليــرادات وكذلــك اإليضــاح رقم )21( الخــاص باإلفصاح عن اإليرادات.

كيفيــة معالجــة األمــر الرئيســي فــي مراجعتناأمــر رئيســي للمراجعة

كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م حققــت الشــركة إجمالــي إيرادات بلغ 
2,223 مليــون ريــال ســعودي )2016م: 2,256 مليون ريال ســعودي(.

إن الضغــط المســتمر علــى الشــركة لتلبيــة التوقعــات وتحقيــق 
األهــداف قــد يســاهم في حــدوث تحريفات في اإليرادات.

تــم إعتبــار اإلعتــراف باإليــرادات أمر رئيســي للمراجعــة نظراً لوجود 
خطــر يتمثــل فــي إحتمــال تجــاوز اإلدارة للضوابط والقيــام بتحريف 

المعامــات المتعلقــة باإليــرادات ســواًء من خــال اإلجتهادات 
المســتخدمة أو عنــد تســجيل معامــات وهميــة.

قمنــا بإجــراءات المراجعــة التاليــة فيمــا يتعلــق باإلعتراف باإليرادات:
•  تقييــم مــدى مائمــة السياســات المحاســبية الخاصــة بالشــركة لإلعتراف 

باإليــرادات باإلخــذ باإلعتبــار متطلبــات معاييــر المحاســبة ذات العاقة.
•  تقييــم التصميــم والتنفيــذ وإختبــار مــدى كفــاءة الضوابــط الخاصــة 

بالشــركة بمــا فــي ذلــك ضوابــط مكافحــة الغــش لإلعتــراف باإليــرادات وفقًا 
لسياســة الشــركة.

•  التحقــق مــن خــال العينــة مــن معامــات المبيعــات التي تتــم بالقرب من 
نهايــة الســنة لتقييــم مــا إذا تــم اإلعتــراف باإليرادات فــي الفتــرة الصحيحة.

•  وضــع توقعــات لرصيــد إيــرادات الســنة الحالية بناًء علــى معلومــات تحليل 
االتجاهــات واألخــذ فــي اإلعتبــار حجــم المبيعات ومتوســط األســعار وفهمنا 

للســوق. ومــن ثــم قمنــا بمقارنــة لهــذه التوقعات مــع اإليــرادات الفعلية، وعند 
الضــرورة، القيــام بالمزيــد من اإلستفســارات واإلختبارات.

 •  إختبــار القيــود اليوميــة المرحلــة علــى اإليــرادات لتحديــد أي بنــود غير عادية 
أو غيــر نظامية.

ــاتي كافيكـاس مـ
الرئيــس التنفيــذي للشــؤون المالية

ــد حسيـن محمـ
مـديــــر عــــام المــاليــــة

شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن  89التقريــر الســنوي 882017



ــع المستقـل تقـريـر المـراجـ

التقرير عن مراجعــة القوائم المالية )تتمة(
األمـور الرئيسيـــة للمراجعـة )تتمة(
التغيــر فــي إطــار إعداد القوائــم المالية

باإلشــارة إلــى اإليضــاح رقــم )2( الخــاص بأســاس إعــداد القوائــم الماليــة المتعلقــة بتطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالي وكذلــك اإليضاح رقم )28( 
الخــاص باإلفصاحــات ذات العاقــة بأثــر تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالي

كيفيــة معالجــة األمــر الرئيســي فــي مراجعتناأمــر رئيســي للمراجعة

بالنســبة لجميــع الفتــرات وحتــى الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م، 
كانــت الشــركة تقــوم بإعــداد وعــرض قوائمهــا الماليــة النظامية وفقًا 

لمعاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.

بالنســبة لجميــع الفتــرات الماليــة التــي تبــدأ مــن 1 ينايــر 2017م، تتطلب 
اللوائــح المعمــول بهــا مــن الشــركة إعداد وعــرض قوائــم المالية وفقًا 

للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي الصــادرة عــن مجلــس معايير المحاســبة 
الدوليــة والمعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وكذلــك المعايير 

واإلصــدارات األخــرى الصادرة عــن الهيئة الســعودية للمحاســبين 
القانونييــن )المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة 

العربية الســعودية(.
وعليــه، قامــت الشــركة بإعــداد قوائمهــا الماليــة للســنة المنتهيــة في 31 

ديســمبر 2017م وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية باســتخدام المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 

رقــم 1 »تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي ألول مرة«.
وكجــزء مــن هــذا التحــول للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمدة 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية، أجــرت إدارة الشــركة تحليــًا تفصيليًا 
للفــروق لتحديــد االختافــات بيــن اإلطار الســابق إلعــداد القوائم 

الماليــة والمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية، وتحديــد تســويات التحــول وفقــًا لتحليــل الفروق 

والمتطلبــات ذات الصلــة بالمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 1 وتقييــم 
اإلفصاحــات اإلضافيــة المطلوبــة فــي القوائــم المالية.

تــم اعتبــار ذلــك كأمــر رئيســي للمراجعــة حيث أن تســويات التحول 
تتطلــب تغيــراً فــي إطــار إعــداد القوائــم المالية واإلفصاحــات حولها في 

القوائــم الماليــة تتطلــب اهتمامــًا إضافيــًا خــال مراجعتنا.

قمنــا بإجــراءات المراجعــة التاليــة فيمــا يتعلــق بالتغيــر فــي إطار إعداد 
القوائــم المالية:

•  األخــذ باالعتبــار عمليــة إدارة الشــركة فــي تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقرير 
المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وخاصــة فيما 

يتعلــق باألمــور األخرى التــي تتطلــب اجتهادها.
•  الحصــول علــى فهــم للتحليــل الــذي نفذتــه اإلدارة لتحديــد جميع 

االختافــات الجوهريــة بيــن اإلطــار الســابق للقوائــم الماليــة والمعايير 
الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربية الســعودية 

التــي قــد يكــون لهــا أثر علــى القوائم المالية الشــركة.
•   تقييــم نتائــج تحليــل اإلدارة والقــرارات األساســية المتخــذة فيمــا يتعلق 

بالتحــول باســتخدام معرفتنــا بالمتطلبــات ذات العاقــة بالمعاييــر 
الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربية الســعودية 

وفهمنــا ألعمال وأنشــطة الشــركة.
•  اختبــار تســويات التحــول باألخــذ باالعتبــار تحليــل الفروق الــذي قامت به 

اإلدارة والمعلومــات الماليــة المتعلقــة بهــا واحتســاب هذه التســويات.
•  تقييــم اإلفصاحــات المســتخدمة فيمــا يتعلــق بالتحــول إلــى المعايير 

الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربية الســعودية 
مــن خــال األخــذ باالعتبــار المتطلبــات ذات العاقــة بالمعيار الدولي 

للتقريــر المالــي 1.

األخرى  المعلومات 
إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن المعلومــات األخــرى. وتشــمل المعلومــات األخــرى المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي، ولكن ال تتضمــن القوائم 

الماليــة وتقريرنــا عنهــا، ومــن المتوقــع أن يكــون التقريــر الســنوي متــاح لنــا بعد تاريــخ تقريرنا هذا.

وال يغطــي رأينــا فــي القوائــم الماليــة المعلومــات األخــرى، ولــن نُبدي أي شــكل من أشــكال االســتنتاج التأكيــدي فيها.

وبخصــوص مراجعتنــا للقوائــم الماليــة، فــإن مســؤوليتنا هــي قــراءة المعلومــات األخــرى المحــددة أعــاه عندمــا تصبــح متاحة، وعنــد فعل ذلك، األخذ 
فــي الحســبان مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متســقة بشــكل جوهــري مــع القوائــم الماليــة، أو مــع المعرفة التــي حصلنــا عليها خــال المراجعة، أو 

يظهــر بطريقــة أخــرى أنهــا محرفة بشــكل جوهري.

عندمــا نقــرأ التقريــر الســنوي، إذا َخُلَصنــا إلــى وجــود تحريــف جوهــري فيــه، نكــون مطالبين باإلباغ عــن األمــر للمكلفيــن بالحوكمة.

ــؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية  مس
إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد القوائــم الماليــة وعرضهــا العــادل، وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمدة فــي المملكــة العربية 

الســعودية، والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن وأحــكام نظــام الشــركات ونظام الشــركة 
األساســي، وهــي المســؤولة عــن الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة، لتمكينهــا مــن إعــداد قوائم ماليــة خالية من تحريف جوهري، ســواًء بســبب 

غــش أو خطأ.

وعنــد إعــداد القوائــم الماليــة، فــإن اإلدارة هــي المســؤولة عــن تقديــر قدرة الشــركة على البقاء كمنشــأة مســتمرة وعــن اإلفصاح بحســب مقتضى 
الحــال، عــن األمــور ذات العاقــة باالســتمرارية، واســتخدام أســاس االســتمرارية فــي المحاســبة، مــا لم تكــن هناك نيــة لتصفية الشــركة أو إيقــاف عملياتها، 

أو ليــس هنــاك خيار واقعــي بخاف ذلك.

والمكلفيــن بالحوكمــة هــم المســؤولون عــن اإلشــراف علــى عمليــة التقريــر المالي في الشــركة.

مســؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية 
تتمثــل أهدافنــا فــي الحصــول علــى تأكيــد معقــول عمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة ككل خاليــة مــن تحريف جوهري ســواًء بســبب غــش أو خطأ، وإصدار 
تقريــر المراجــع الــذي يتضمــن رأينــا. إن التأكيــد المعقــول هــو مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد، إال أنــه ليــس ضمانًا علــى أن المراجعة التــي تم القيــام بها وفقًا 

للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ستكشــف دائمــًا عــن أي تحريــف جوهــري عندمــا يكون موجــوداً. ويمكن 
أن تنشــأ التحريفــات عــن غــش أو خطــأ، وتَُعــد جوهريــة إذا كان يمكــن بشــكل معقــول توقــع أنهــا ســتؤثر بمفردهــا أو فــي مجموعهــا على القرارات 

االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون علــى أســاس هذه القوائــم المالية.

وكجــزء مــن المراجعــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، فإننــا نمــارس الحكــم المهنــي ونحافظ على 
نزعــة الشــك المهنــي خــال المراجعــة. وعلينا أيضًا:

•  تحديــد مخاطــر التحريفــات الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة وتقديرهــا ســواًء بســبب غــش أو خطــأ، وتصميــم وتنفيذ إجــراءات مراجعة اســتجابة لتلك 
المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة مراجعــة كافيــة ومناســبة لتوفيــر أساســًا لرأينــا. ويعــد خطــر عدم اكتشــاف تحريــف جوهري ناتج عن غــش أعلى من 

الخطــر الناتــج عــن خطــأ، ألن الغــش قــد ينطــوي علــى تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف متعمد أو إفــادات مضللــة أو تجاوز الرقابــة الداخلية.
•  الحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالمراجعــة، مــن أجــل تصميــم إجــراءات مراجعــة مناســبة للظروف، وليــس بغرض إبداء رأي عن 

فاعليــة الرقابــة الداخلية بالشــركة.
•  تقييــم مــدى مناســبة السياســات المحاســبية المســتخدمة، ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات العاقــة التــي قامــت بها 

اإلدارة.
•  اســتنتاج مــدى مناســبة اســتخدام اإلدارة ألســاس االســتمرارية فــي المحاســبة، واســتناداً إلــى أدلــة المراجعــة التي تــم الحصــول عليها، ما إذا كان 

هنــاك عــدم تأكــد جوهــري ذا عاقــة بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر شــكًا كبيــراً بشــأن قدرة الشــركة على البقــاء كمنشــأة مســتمرة. وإذا َخُلصنا إلى وجود 
عــدم تأكــد جوهــري، فإننــا مطالبــون بــأن نلفــت االنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى اإلفصاحــات ذات العاقــة الواردة في القوائــم الماليــة، أو إذا كانت تلك 

اإلفصاحــات غيــر كافيــة، فإننــا مطالبــون بتعديــل رأينــا. وتســتند اســتنتاجاتنا إلــى أدلــة المراجعــة التــي تم الحصــول عليهــا حتى تاريــخ تقريرنا. ومع 
ذلــك، فــإن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد تتســبب فــي توقف الشــركة عن البقاء كمنشــأة مســتمرة.

•  تقييــم العــرض العــام، وهيــكل ومحتــوى القوائــم الماليــة، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، وما إذا كانت القوائــم الماليــة تعبر عــن المعامات واألحداث 
ذات العاقــة بطريقــة تحقــق عرضــًا عاداًل.

لقــد أبلغنــا المكلفيــن بالحوكمــة، فيمــا يتعلــق، مــن بيــن أمــور أخــرى، بالنطــاق والتوقيــت المخطــط للمراجعــة والنتائــج المهمــة للمراجعــة، بما في 
ذلــك أي أوجــه قصــور مهمــة في الرقابة الداخلية اكتشــفناها خال مراجعتنا لشــركة الخطوط الســعودية للتموين. 

لقــد زودنــا أيضــًا المكلفيــن بالحوكمــة ببيــان يفيــد بأننــا قــد التزمنــا بالمتطلبــات األخاقيــة ذات الصلــة المتعلقــة باالســتقالية، وأبلغناهــم بجميــع 
العاقــات واألمــور األخــرى التــي قــد نعتقــد بشــكل معقــول أنهــا تؤثــر على اســتقالنا، وبحســب مقتضــى الحال إجراءات الوقايــة ذات العاقة.

ومــن األمــور التــي تــم إباغهــا للمكلفيــن بالحوكمــة، نحــدد تلــك األمــور التــي كانــت لها األهميــة البالغــة عند مراجعــة القوائم الماليــة للســنة الحالية، 
وبنــاًء علــى ذلــك تَُعــد األمــور الرئيســة للمراجعــة. ونوضــح هــذه األمــور فــي تقريرنــا ما لــم يمنع نظــام أو الئحة اإلفصــاح العلني عن األمــر، أو عندما، في 

ظــروف نــادرة للغايــة، نــرى أن األمــر ينبغــي أال يتــم اإلبــاغ عنــه فــي تقريرنا بســبب أنه مــن المتوقع بشــكل معقــول أن تفوق التبعــات الســلبية لفعل 
ذلــك فوائــد المصلحــة العامــة من ذلك اإلباغ.

عــن / كــي بي ام جي الفوزان وشــركاه
محاســبون ومراجعــون قانونيون

إبراهيــم عبود باعشــن 
رقــم الترخيص: 382

جــدة فــي 12 رجب 1439هـ
الموافــق 29 مارس 2018م
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20172016إيضاح

212,223,394,3482,256,650,268اإليرادات

)1,490,899,501()1,500,602,393(22تكلفــة المبيعــات

الربح  722,791,955765,750,767إجمالي 

237,046,6745,014,511إيرادات أخرى

)215,862,495()191,591,127(24مصروفــات عموميــة وإدارية

)4,015,996()2,845,620(25مصروفــات أخرى

العمليات من  535,401,882550,886,787الربح 

262,966,5425,882,945إيــرادات تمويلية

)4,158,400()4,845,600(17تكاليــف تمويليــة

1,724,545)1,879,058(صافــي )التكاليف( / اإليرادات التمويلية

–)10,115,526(8الحصــة فــي خســارة إســتثمارات بطريقة حقــوق الملكية

523,407,298552,611,332الربــح قبل الزكاة وضريبة الدخل

)33,505,845()41,669,319(18مصــروف الــزكاة وضريبة الدخل

السنة 481,737,979519,105,487ربح 

اآلخر الشامل  الدخل 

بنود لن يعاد تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخســارة

)11,555,800()12,973,100(17إعــادة قيــاس التزامات مزايــا الموظفين

للسنة األخرى  الشاملة  )11,555,800()12,973,100(الخسارة 

للسنة الشامل  الدخل  468,764,879507,549,687إجمالي 

السهم: ربحية 

275.726.19األساسية

لمخفضة  275.726.19ا

عضــو مجلــس اإلدارة المفوض المديــر العــام التنفيــذي  المديــر المالــي    

قـائمـــة الـربـح أو الخسـارة والـدخـــل الشـامـل اآلخـر 
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م

)بالريال الســعودي(

1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017مإيضاح

الموجودات

5554,462,015525,112,467455,310,635ممتلــكات وآالت ومعدات

61,282,1842,481,0882,743,077موجــودات غير ملموســة

–740,286,38336,176,244إســتثمارات عقارية

––820,642,074إســتثمارات بطريقــة حقــوق الملكية

973,620,57082,258,67654,807,413موجــودات مالية

المتداولة غير  690,293,226646,028,475512,861,125الموجودات 

10109,980,916125,530,978121,261,687مخزون

84,721,772205,170,874–9اســتثمارات فــي أوراق مالية

11854,926,157730,691,867553,395,599ذمــم مدينــة تجارية وذمــم مدينة أخرى

12126,213,452143,101,215130,168,505مدفوعــات مقدمــًا وموجودات أخرى

13101,547,658151,711,045304,248,115نقــد وما فــي حكمه

المتداولة 1,192,668,1831,235,756,8771,314,244,780الموجودات 

الموجودات 1,882,961,4091,881,785,3521,827,105,905إجمالي 

الملكية حقوق 

14820,000,000820,000,000820,000,000رأس المال

15353,835,879340,714,074286,600,187إحتياطــي نظامي

109,109,07299,875,473211,143,512أربــاح مبقاة

الملكية حقوق  1,282,944,9511,260,589,5471,317,743,699إجمالي 

المطلوبات

17168,998,200163,272,642145,633,311مزايــا الموظفين

متداولة غير  168,998,200163,272,642145,633,311المطلوبات 

1831,190,08727,100,35235,109,943إلتزامــات الــزكاة وضريبة الدخل 

19399,828,171430,822,811328,618,952ذمــم دائنــة تجارية وذمــم دائنة أخرى

المتداولة 431,018,258457,923,163363,728,895 المطلوبات 

المطلوبات 600,016,458621,195,805509,362,206إجمالي 

1,882,961,4091,881,785,3521,827,105,905إجمالي حقــوق الملكية والمطلوبات

عضــو مجلــس اإلدارة المفوض المديــر العــام التنفيــذي  المديــر المالــي    

قــائـمــــة المــركــــز المـــالي 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م

)بالريال الســعودي(

تعتبــر اإليضاحــات المرفقــة مــن 1 إلــى 34 جــزًءا ال يتجــزأ مــن هذه القوائــم المالية.تعتبــر اإليضاحــات المرفقــة مــن 1 إلــى 34 جــزًءا ال يتجــزأ مــن هذه القوائــم المالية.
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2016م2017مإيضاح

التدفقات النقدية من األنشــطة التشغيلية
523,407,298552,611,332الربــح قبــل الــزكاة وضريبة الدخل

تســويات لـ:
556,286,98738,186,437 و7استهاك

61,198,9041,131,239إطفاء
29,414,979)14,884,862(11)عكــس( / مخصــص ديــون مشــكوك فــي تحصيلهــا – بالصافي 

394,564)3,983,676(10)عكــس( / مخصــص مخــزون بطــيء الحركــة – بالصافي 
)5,882,945()2,966,542(26إيــرادات تمويلية

174,845,6004,158,400تكاليــف تمويليــة
–810,115,526الحصــة فــي خســارة إســتثمارات بطريقة حقــوق الملكية 

25171,470160,741خســائر مــن بيــع ممتلــكات وآالت ومعدات
1712,010,4009,911,600تكلفــة الخدمــة لمزايــا الموظفين

2,810,000–مخصــص مكافــآت مســتحقة - طويلــة األجل
586,201,105632,896,347

التغييــرات في:
)4,663,855(19,533,738مخزون

)206,711,247()109,349,428(ذمــم مدينــة تجارية وذمــم مدينة أخرى
)12,932,710(16,887,763مدفوعــات مقدمــًا وموجودات أخرى
101,917,562)34,773,501(ذمــم دائنــة تجارية وذمــم دائنة أخرى 
)27,451,263(8,638,106موجــودات ماليــة - خطابــات ضمان 

487,137,783483,054,834النقــد الناتــج من األنشــطة التشــغيلية

)3,664,570()3,789,782(مكافــآت مســتحقة مدفوعــة - طويلــة األجل
)7,131,900()16,487,400(17مزايــا موظفيــن مدفوعة

)41,515,436()37,579,584(18الــزكاة وضريبــة الدخــل المدفوعة
261,436,7851,332,047إيرادات فوائــد محصلة

430,717,802432,074,975صافي النقد الناتج من األنشــطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشــطة االستثمارية:
16,520–9المحصــل مــن بيــع ممتلــكات وآالت ومعدات

86,251,529125,000,000المحصــل مــن بيع إســتثمارات
)144,341,774()89,918,144(شــراء ممتلــكات وآالت ومعــدات وإســتثمارات عقارية

–)30,757,600(8اإلســتحواذ علــى إســتثمارات بطريقــة حقــوق الملكية

)869,250(–6إضافــة موجودات غير ملموســة
)20,194,504()34,424,215(صافي النقد المســتخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشــطة التمويلية
)564,417,541()446,456,974(16توزيعات أربــاح مدفوعة

)564,417,541()446,456,974(صافي النقد المســتخدم في األنشطة التمويلية

)152,537,070()50,163,387(صافي النقــص في النقد وما في حكمه
151,711,045304,248,115النقـــد ومــا فــي حكمه فــي 1 يناير

13101,547,658151,711,045النقـــد وما في حكمه في 31 ديسمبر

نقدية غير  معامالت 
1712,973,10011,555,800إعــادة قياس مزايــا الموظفين

عضــو مجلــس اإلدارة المفوض المديــر العــام التنفيــذي  المديــر المالــي 

االجماليأربــاح مبقاةإحتياطــي نظاميرأس المالإيضاح

820,000,000286,600,187211,143,5121,317,743,699الرصيــد فــي 1 يناير 2016م

الشامل الدخل  إجمالي 

519,105,487519,105,487––ربح الســنة

)11,555,800()11,555,800(––الخســارة الشــاملة األخرى

الشامل الدخل  507,549,687507,549,687––إجمالي 

الشركة مساهمي  مع  المعامالت 

وتوزيعات مساهمات 

)564,703,839()564,703,839(––16توزيعــات أرباح

–)54,113,887(54,113,887–المحــول إلــى االحتياطــي النظامي

820,000,000340,714,07499,875,4731,260,589,547 الرصيد في 31 ديسمبر 2016م

1 يناير 2017م 820,000,000340,714,07499,875,4731,260,589,547الرصيد في 

الشامل الدخل  إجمالي 

481,737,979481,737,979––ربح الســنة

)12,973,100()12,973,100(––الخســارة الشــاملة األخرى

الشامل الدخل  468,764,879468,764,879––إجمالي 

الشركة مساهمي  مع  المعامالت 

وتوزيعات مساهمات 

)446,409,475()446,409,475(––16توزيعــات أرباح

–)13,121,805(13,121,805–المحــول إلــى االحتياطــي النظامي

31 ديسمبر 2017م 820,000,000353,835,879109,109,0721,282,944,951الرصيد في 

عضــو مجلــس اإلدارة المفوض المديــر العــام التنفيــذي  المديــر المالــي 

قائمــة التدفقات النقدية
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م

)بالريال الســعودي(

ــي حقوق الملكية  قائمة التغيرات ف
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م

)بالريال الســعودي(

تعتبــر اإليضاحــات المرفقــة مــن 1 إلــى 34 جــزًءا ال يتجــزأ مــن هذه القوائــم المالية.

تعتبــر اإليضاحــات المرفقــة مــن 1 إلــى 34 جــزًءا ال يتجــزأ مــن هذه القوائــم المالية.
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إيضاحات حــول القوائم المالية
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م

)بالريال الســعودي(

لــدى الشــركة أيضــًا الفــروع التاليــة والتــي تعمــل بموجب ســجل تجاري مســتقل لــكل منها:

التاريخالســجل التجاريموقــع الفرع

16 رجــب 1436هـــ )5 مايو 2015م(4602006306رابغ

1 جمــادى الثانــي 1433هـــ )23 أبريل 2012م(4650055980المدينة

1 جمــادى الثانــي 1433هـــ )23 أبريل 2012م(2050082998الدمام

23 جمــادى األول 1435هـــ )25 مارس 2014م(4031084114مكة

1 جمــادى الثانــي 1433هـــ )23 أبريل 2012م(4030227251جدة

2 محــرم 1437هـــ )16 أكتوبر 2015م(4030285290جدة

1 جمــادى الثانــي 1433هـــ )23 أبريل 2012م(1010336558الرياض

يقــع المكتــب المســجل للشــركة في العنــوان التالي:

شــركة الخطوط السعودية للتموين
شــارع الســائب الجمحي

طريــق األميــر ســلطان بــن عبــد العزيز، حــي المحمدية )5(
صنــدوق بريــد 9178، جــدة 21413 المملكــة العربية الســعودية

المحاسبي األساس   .2
المعايير المحاســبية المطبقة أ. 

تــم إعــداد القوائــم الماليــة المرفقــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات 
األخــرى الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن )يشــار إليهــا فيمــا يلــي بـــ »المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملــة 

العربيــة الســعودية«(.

بالنســبة لجميــع الفتــرات حتــى وبمــا فيهــا الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م، قامــت الشــركة باعــداد وعــرض قوائمهــا الماليــة النظامية وفقًا 
لمعاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ومتطلبــات نظــام 

الشــركات الســعودي والنظــام االساســي للشــركة فيمــا يتعلــق بإعــداد وعــرض القوائــم الماليــة. إن مصطلــح )»معاييــر الهيئة الســعودية للمحاســبين 
القانونييــن«( الــوارد فــي هــذه القوائــم الماليــة يشــير إلــى المعاييــر الصــادرة عــن الهيئــة الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونيين قبــل تطبيق 

المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي.

بالنســبة للفتــرات الماليــة التــي تبــدأ مــن 1 ينايــر 2017م، تلــزم اللوائــح المطبقــة الشــركة إعــداد وعــرض قوائمهــا المالية وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقرير 
المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واالصــدارات األخــرى الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن. وكجزء 

مــن هــذه المتطلبــات، قامت الشــركة بإعــداد هذه القوائــم المالية.

وفقــًا لمتطلبــات هيئــة الســوق الماليــة مــن خــال تعميمهــا بتاريــخ 16 أكتوبــر 2016م، يتعيــن علــى الشــركة تطبيــق نمــوذج التكلفــة لقيــاس الممتلكات 
واآلالت والمعــدات واالســتثمارات العقاريــة والموجــودات غيــر الملموســة عنــد تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي لفتــرة الثــاث ســنوات التي تبدأ 

مــن تاريــخ تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالي.

تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة وفقــًا للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )1( تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالي ألول مرة. قامت الشــركة 
بتطبيــق نفــس السياســات المحاســبية بصــورة ثابتــة لجميــع الفتــرات المعروضــة، كمــا لــو كانت هذه السياســات ســارية.

يعــرض االيضــاح رقــم 28 أثــر التحــول الــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي علــى المركــز المالــي واألداء المالي للشــركة. يتضمــن هذا االيضاح 
التســويات علــى حقــوق الملكيــة وإجمالــي الدخــل الشــامل لفتــرات المقارنــة، وحقــوق الملكيــة فــي تاريــخ التحول وفقــًا لمعاييــر الهيئة الســعودية 

للمحاســبين القانونييــن الســابقة مــع تلــك المدرجــة فــي هــذه الفتــرات وفــي تاريــخ التحول الــى المعايير الدوليــة للتقريــر المالي. 

فــي تاريــخ اعتمــاد هــذه القوائــم الماليــة، كان هنــاك العديــد مــن المعاييــر والتفســيرات )بمــا فــي ذلك التعديــات عليها( قد صــدرت ولكنها لــم تصبح 
ســارية المفعــول بعــد. ال تــزال اإلدارة تقــوم بتقييــم التأثيــر المحتمــل لتطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات فــي الفتــرات المســتقبلية. )انظــر إيضاح 33(.

وأنشطتها الشركة   .1
إن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن )»الشــركة«( مقرهــا المملكــة العربيــة الســعودية. يقــع المركــز الرئيســي للشــركة فــي مركــز التموين س 

و/10-3/22 ص.ب 9178، جــدة 21413، المملكــة العربيــة الســعودية. تــم تســجيل الشــركة كشــركة ســعودية ذات مســئولية محــدودة بتاريــخ 20 محــرم 
1429هـــ )29 ينايــر 2008م( بموجــب الســجل التجــاري رقــم 4030175741. إن رأس مــال الشــركة البالــغ 100,767,000 ريــال ســعودي مقســم إلى 1,007,670 حصة 
قيمــة كل منهــا 100 ريــال ســعودي. وقــد تــم تأســيس الشــركة كشــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل مــن قبل المؤسســة العامــة للخطوط الجويــة العربية 

الســعودية )»الســعودية«( حيــث تمثلــت مســاهمتها فــي رأس المــال بمبلــغ 500,000 ريــال ســعودي نقــداً وبمبلــغ 100,267,000 ريــال ســعودي تمثلت في 
صافــي موجــودات قســم التمويــن التابــع لهــا والمحولــة اعتباراً مــن 1 يناير 2008م.

قامــت الســعودية بتاريــخ 22 أبريــل 2008م ببيــع 493,758 حصــة تمثــل 49٪ مــن إجمالــي رأس مــال الشــركة إلى شــركة التمويــن االســتراتيجي المحدودة. 
وقــد تــم اســتكمال إجــراءات هــذه العمليــة بتاريخ 19 رجب 1429هـــ )22 يوليو 2008م(.

قــرر المســاهمين بتاريــخ 26 ديســمبر 2010م تعديــل عقــد تأســيس الشــركة بحيــث يعكــس بيــع 3٪ مــن حصة الســعودية بالشــركة إلى شــركة الخطوط 
الســعودية المحــدودة، وشــركة الســعودية للطيــران الخــاص المحــدودة، وشــركة الســعودية للعقــار والتنميــة المحــدودة وجميعها شــركات تابعة 

مملوكــة بالكامــل للســعودية.

كمــا قــرر المســاهمين تحويــل الشــركة مــن شــركة ذات مســئولية محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلة وتقســيم رأس مال الشــركة البالغ 000‚767‚100 
ريــال ســعودي إلــى 700‚076‚10 ســهم عــادي قيمــة كل منهــا 10 ريــال ســعودي بــداًل من 670‚007‚1 ســهم قيمة كل منها 100 ريال ســعودي. وقــد حصلت 

الشــركة علــى موافقــة وزيــر التجــارة والصناعــة علــى البيــع والتحويــل المذكوريــن أعــاه فــي 29 محرم 1432هـ )4 ينايــر 2011م(، وحصلت على الســجل 
التجــاري المعــدل فــي 10 ربيــع األول 1432هـــ )13 فبراير 2011م(.

قــرر المســاهمين فــي 19 مــارس 2011م زيــادة رأس مــال الشــركة بمبلــغ 000‚233‚719 ريــال ســعودي عن طريــق تحويل مبلغ 392‚791‚658 ريال ســعودي 
مــن رصيــد األربــاح المبقــاة، وتحويــل مبلــغ 428‚718‚13 ريــال ســعودي مــن رصيــد االحتياطي العــام ومبلغ 46,723,180 مــن االحتياطــي النظامي. قامت 
الشــركة بإنهــاء اإلجــراءات النظاميــة ذات العاقــة وحصلــت علــى الســجل التجــاري المعــدل بتاريــخ 26 جمــادى األولى 1432هـــ )الموافق 30 أبريل 2011م(.

قامــت الشــركة خــال الفتــرة مــن 28 رجــب 1433هـــ )الموافــق 18 يونيــو 2012م( حتــى 4 شــعبان 1433هـــ )24 يونيــو 2012م( ببيع 24.6 مليون ســهم من 
خــال االكتتــاب العــام، ويمثــل الجــزء المكتتــب فيــه 30٪ مــن رأس مــال الشــركة بقيمــة 54 ريال ســعودي للســهم الواحــد متضمن القيمة االســمية 

البالغــة 10 ريــال ســعودي للســهم وعــاوة إصــدار تبلــغ 44 ريــال ســعودي للســهم الواحــد. وبذلــك تم تحويل الشــركة إلى شــركة مســاهمة عامة وبدأت 
التــداول فــي ســوق األوراق الماليــة الســعودية )تــداول( فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي 9 يوليــو 2012م. بعد بيع األســهم، أصبحت الشــركة 

مملوكــة كمــا يلي:

لقيمةعدد األسهم لنسبةا ا

35.7٪29,274,000292,740,000المؤسســة العامــة للخطــوط الجويــة العربية الســعودية

34.3٪28,126,000281,260,000شــركة التمويــن االســتراتيجي المحدودة

30.0٪24,600,000246,000,000مســاهمون مكتتبــون

82,000,000820,000,000٪100

حصلــت الشــركة علــى الســجل التجــاري والنظــام األساســي المعدل والــذي يعكــس االكتتاب العام.

تتمثــل األنشــطة الرئيســية للشــركة فــي تقديــم خدمــات اإلعاشــة المطهيــة وغيــر المطهيــة للقطاعيــن العــام والخــاص وتقديم خدمــات المبيعات 
الجويــة، وإدارة وتشــغيل األســواق الحــرة فــي مطــارات المملكــة العربيــة الســعودية وإدارة وتشــغيل المطاعــم فــي المطارات وأماكــن أخرى وامتاك 

وتشــغيل وإدارة المغاســل المركزيــة.

تقــوم الشــركة بصفــة رئيســية بتقديــم خدمــات تمويــن للخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية وخطــوط طيــران أجنبيــة أخرى في مطــارات جدة، الرياض، 
الدمــام والمدينــة المنــورة بالمملكــة العربيــة الســعودية وإلــى رحــات الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية من مطــار القاهرة الدولي.

شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن  97التقريــر الســنوي 962017



إيضاحات حــول القوائم المالية
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م

)بالريال الســعودي(

الزميلة الشركات  في  االستثمارات  ب. 
الشــركة الزميلــة هــي منشــأة تمــارس عليهــا الشــركة تأثيــراً جوهريــًا. والتأثيــر الجوهــري هــو القدرة على المشــاركة في قــرارات السياســات المالية 

والتشــغيلية للمنشــأة المســتثمر فيهــا ولكــن دون التمتــع بســيطرة أو ســيطرة مشــتركة علــى تلــك السياســات.

تتــم المحاســبة عــن اســتثمارات الشــركة فــي الشــركة الزميلــة باســتخدام طريقة حقــوق الملكية. 

وفقــًا لطريقــة حقــوق الملكيــة، يتــم إثبــات االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة مبدئيــًا بالتكلفــة، ويتــم تعديــل القيمــة الدفتريــة لاســتثمار لكــي يتم إثبات 
التغيــرات فــي حصــة الشــركة مــن صافــي موجــودات الشــركة الزميلــة منــذ تاريــخ االســتحواذ. يتم إدراج الشــهرة المتعلقــة بالشــركة الزميلة فــي القيمة 

الدفتريــة لاســتثمار وال يتــم إطفاؤهــا أو اختبارهــا بصــورة فرديــة لغــرض تحديــد االنخفاض فــي القيمة. 

تعكــس قائمــة الربــح أو الخســارة حصــة الشــركة فــي نتائــج عمليــات الشــركة الزميلــة. وتعــرض أي تغييــرات فــي الدخل الشــامل اآلخر لتلك المنشــاة 
المســتثمر فيهــا كجــزء مــن الدخــل الشــامل اآلخــر للشــركة. باإلضافــة إلــى ذلــك، عند حــدوث تغيير وإثباته مباشــرة فــي حقــوق ملكية الشــركة الزميلة، 

تقيــد الشــركة حصتهــا فــي أي تغييــرات ضمــن قائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة، متــى كان ذلــك مناســبًا. يتم اســتبعاد األرباح والخســائر غير 
المحققــة الناتجــة عــن المعامــات بيــن الشــركة والشــركة الزميلــة بمقــدار الحصــة في الشــركة الزميلة.

يــدرج إجمالــي حصــة الشــركة مــن األربــاح أو الخســائر للشــركة الزميلــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة بعد الربــح التشــغيلي وتمثل الربح أو الخســارة بعد 
الــزكاة والضرائب. 

يتــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة الزميلــة لنفــس فتــرة تقريــر الشــركة. وعنــد الضــرورة، يتم إجــراء تعديات لتتوافــق السياســات المحاســبية مع تلك 
المطبقــة مــن قبل الشــركة. 

بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة، تحــدد الشــركة مــا إذا كان مــن الضــروري إثبــات خســارة االنخفــاض في القيمــة الســتثمارها في الشــركة الزميلة. 
تحــدد الشــركة فــي تاريــخ كل تقريــر مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى االنخفــاض فــي قيمة االســتثمار فــي الشــركة الزميلة. وفي حالــة وجود مثل 

هــذا الدليــل، تحتســب الشــركة مبلــغ االنخفــاض فــي القيمــة بالفــرق بيــن المبلــغ القابــل لاســترداد للشــركة الزميلــة وقيمتــه الدفترية ثم تقــوم بإثبات 
الخســارة فــي قائمة الربح أو الخســارة. 

عنــد فقــد التأثيــر الجوهــري علــى الشــركة الزميلــة، تقــوم الشــركة بقيــاس وإثبــات أي اســتثمار متبقــي بقيمتــه العادلــة. يتــم إثبات أي فرق بيــن القيمة 
الدفتريــة للشــركة الزميلــة عنــد فقــد التأثيــر الجوهــري والقيمــة العادلــة لاســتثمار المتبقــي والمتحصــل مــن البيــع ضمــن قائمة الربح أو الخســارة.

األجنبية بالعمالت  المعامالت  ج. 
يتــم تحويــل المعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة إلــى العملــة الوظيفيــة للشــركة علــى أســاس أســعار التحويل الســائدة بتاريخ تلــك المعامات. 

أمــا الموجــودات والمطلوبــات النقديــة التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة فيجــري تحويلهــا لتعكــس مــا يعادلهــا بالعملــة الوظيفية للشــركة بأســعار 
التحويــل الســائدة بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي. تترجــم البنــود غيــر النقديــة التــي تقــاس بالتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة بأســعار التحويــل في تاريخ 

المعاملــة. تــدرج فروقــات تحويــل العمــات األجنبيــة ضمــن قائمة الربح أو الخســارة.

اإليرادات د. 
يتــم إثبــات اإليــرادات إذا كان مــن المحتمــل وجــود تدفــق منافــع اقتصاديــة للشــركة ويمكــن قياســه بشــكل يمكن االعتمــاد عليه بغــض النظر عن 

توقيــت اســتام الدفعــات. تقــاس اإليــرادات بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو المســتحق. ويؤخــذ فــي االعتبــار الشــروط التعاقديــة للدفعات بعد 
اســتبعاد الضرائــب والرســوم. تقــوم الشــركة بتقييــم ترتيبــات إيراداتهــا علــى أســاس معاييــر محــددة لتحديــد ما إذا كانــت تعمل كطرف رئيســي أو 

كوكيــل. وقــد توصلــت الشــركة إلــى أنهــا تعمــل كطــرف رئيســي فــي جميــع ترتيبــات إيراداتهــا، حيث أنهــا تتحمل مســئولية رئيســية عن توفير الســلع أو 
الخدمــات وتتحمــل مخاطــر المخــزون واالئتمــان. يجــب أن تتحقــق معاييــر اإلثبــات المحــددة التاليــة أيضًا قبــل إثبات اإليرادات:

األساس المحاسبي )تتمــة(  .2
القياس أسس  ب. 

تــم اعــداد القوائــم الماليــة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة، باســتثناء الموجــودات الماليــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلة مــن خال الربح أو 
الخســارة وتظهــر بالقيمــة العادلــة. كمــا تــم إعــداد هــذه القوائــم المالية باســتخدام مبدأ االســتحقاق المحاســبي ومفهوم االســتمرارية.

والنشاط العرض  عملة  ج. 
يتــم عــرض هــذه القوائــم الماليــة بالريــال الســعودي والــذي يمثل عملة العرض والنشــاط للشــركة.

الهامة المحاسبية  السياسات   .3
واألحكام التقديرات  استخدام  أ. 

قامــت اإلدارة عنــد إعــداد هــذه القوائــم الماليــة باســتخدام األحــكام والتقديــرات واالفتراضــات التــي تؤثر فــي تطبيق السياســات المحاســبية وعلى 
المبالــغ المدرجــة للموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات. قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عن هــذه التقديرات.

األحــكام والتقديــرات غيــر المؤكدة
يتــم مراجعــة األحــكام والتقديــرات واالفتراضــات الغيــر مؤكــدة المتعلقــة بهــا والتــي تتضمــن مخاطــر جوهريــة قد تؤدي إلــى تعديــات جوهرية على 

القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات للســنة الماليــة التاليــة علــى أســاس مســتمر. يتــم إظهــار أثــر التعديات التــي تترتــب عنها مراجعــة التقديرات 
المحاســبية فــي فتــرة المراجعــة والفتــرات المســتقبلية التــي تتأثــر بهــذه التعديات.

االنخفــاض فــي قيمــة الذمــم المدينــة التجاريــة والمبالــغ المســتحقة مــن أطراف ذات عاقة
يتــم إجــراء تقديــر للمبالــغ القابلــة للتحصيــل مــن الذمــم المدينــة التجاريــة وكذلــك المبالــغ المســتحقة مــن أطــراف ذات عاقــة عندما يصبــح تحصيل 

المبلــغ بالكامــل غيــر ممكــن. بالنســبة للمبالــغ الفرديــة الهامــة، يتــم إجــراء التقديــر علــى أســاس فــردي. بالنســبة للمبالــغ غير الهامة بشــكل فردي، 
ولكنهــا متأخــرة الســداد، فيتــم تقييمهــا بشــكل جماعــي، ويتــم إثبــات مخصــص باألخــذ باالعتبــار طــول المــدة الزمنية وفقًا لمعدالت االســترداد الســابقة.

فــي تاريــخ التقريــر، بلــغ إجمالــي الذمــم المدينــة التجاريــة والمبالــغ المســتحقة مــن األطــراف ذات عاقــة 203 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 2016م: 175 
مليــون ريــال ســعودي و1 ينايــر 2016م: 140مليــون ريــال ســعودي( و702 مليــون ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2016م: 622 مليــون ريال ســعودي و1 يناير 2016م: 

450 مليــون ريــال ســعودي( علــى التوالــي مــع مخصــص لإلنخفــاض فــي قيمــة الذمــم المدينــة التجاريــة بمبلغ 51 مليون ريال ســعودي )31 ديســمبر 
2016م: 66 مليــون ريــال ســعودي و1 ينايــر 2016م: 36 مليــون ريــال ســعودي( يتــم تســجيل أي فــرق بيــن المبالــغ المحصلــة فعليــا في الفتــرات المســتقبلية 

والمبالــغ المتوقعــة فــي قائمــة الربح أو الخســارة.

مخصــص مخــزون متقادم
يتــم قيــد المخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق، أيهمــا أقــل. عندمــا يصبــح المخــزون قديمــًا أو متقادمــًا، يتــم إجــراء تقدير لصافــي قيمته 
القابلــة للتحقــق. بالنســبة للمبالــغ الفرديــة الهامــة، يتــم إجــراء هــذا التقييــم علــى أســاس فــردي. يتــم تقييم المبالــغ غير الهامة بشــكل فــردي، ولكنها 

قديمــة أو متقادمــة بشــكل جماعــي ويتــم تكويــن مخصــص وفقــًا لنوع المخزون ودرجــة تقادمه.

فــي تاريــخ التقريــر، بلــغ إجمالــي المخــزون 114 مليــون ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2016م: 134 مليــون ريــال ســعودي و1 يناير 2016م: 129مليون ريال ســعودي( 
مــع مخصــص للمخــزون المتقــادم وبطــيء الحركــة بمبلــغ 4.3 مليــون ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2016م: 8.3 مليــون ريــال ســعودي و1 يناير 2016م: 8 

مليــون ريــال ســعودي(. يتــم تســجيل أي فــرق بيــن المبالــغ المحققــة فعليــا فــي الفتــرات المســتقبلية والمبالــغ المتوقعــة فــي قائمة الربح أو الخســارة.

مزايــا الموظفيــن المحددة
يتــم تحديــد تكلفــة خطــط مكافــأة نهايــة الخدمــة والقيمــة الحاليــة اللتزامــات مكافــأة نهايــة الخدمــة باســتخدام تقييمــات اكتواريــة. تتضمــن التقييمات 

االكتواريــة وضــع افتراضــات مختلفــة قــد تختلــف عــن التطــورات الفعليــة فــي المســتقبل وتشــمل تحديد معــدل الخصم، والزيــادة المســتقبلية في 
الرواتــب، ومعــدالت الوفيــات والزيــادة المســتقبلية فــي المعــاش التقاعــدي. ونظــراً لتعقيــد التقييــم واالفتراضــات األساســية وطبيعتــه طويلة األجل، 

فــإن التــزام المنافــع المحــددة عرضــة للتأثــر البالــغ بالتغيــرات فــي هــذه االفتراضــات. يتم في تاريــخ كل تقريــر مراجعة جميــع االفتراضات.

شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن  99التقريــر الســنوي 982017



إيضاحات حــول القوائم المالية
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م

)بالريال الســعودي(

الدخل وضريبة  الزكاة  و. 
تخضــع الشــركة ألنظمــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل )»الهيئــة«( بالمملكــة العربيــة الســعودية. يتــم تكويــن مخصــص الــزكاة وضريبــة الدخل على 
أســاس االســتحقاق. يتــم احتســاب مخصــص الــزكاة علــى أســاس الوعــاء الزكــوي. يتم احتســاب مخصــص الضريبة على أســاس صافي الربــح المعدل. 

إن مبلــغ الــزكاة وضريبــة الدخــل يتــم تقديــره علــى أســاس أفضــل تقييــم لمبلــغ الــزكاة وضريبة الدخــل المتوقع دفعه أو اســتامه والــذي يعكس عدم 
التأكــد المتعلــق بضريبــة الدخــل، إن وجــد. ويتــم قياســها باســتخدام المعــدالت الزكويــة والضريبيــة المطبقــة أو التــي يتــم تطبيقهــا بشــكل كبيــر في 

تاريــخ التقرير.

يتــم إثبــات الضريبــة المؤجلــة فيمــا يتعلــق بالفــروق المؤقتــة بيــن القيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات ألغراض إعــداد التقاريــر المالية 
والمبالــغ المســتخدمة ألغــراض الضريبــة. يتــم إثبــات الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة للخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة والخصومــات الضريبيــة 

غيــر المســتخدمة والفــروق المؤقتــة القابلــة للخصــم إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه مــن المحتمل وجــود أرباح خاضعــة للضريبة فــي المســتقبل يمكن 
اســتخدامها مقابــل ذلــك. يتــم تحديــد األربــاح المســتقبلية الخاضعــة للضريبــة بنــاء علــى خطــط أعمــال الشــركة وعكس الفروقــات المؤقتة. يتــم مراجعة 

الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة فــي تاريــخ كل تقريــر ويتــم تخفيضهــا إلــى الحــد الــذي يصبــح فيــه مــن غير المرجــح تحقيــق المنفعــة الضريبية ذات 
الصلــة، ويتــم عكــس هــذا األنخفــاض عندمــا يتحســن احتمــال تحقــق األربــاح الخاضعــة للضريبــة في المســتقبل. يتــم إعادة تقييــم الموجــودات الضريبية 

المؤجلــة غيــر المثبتــة فــي تاريــخ كل تقريــر، ويتــم إثباتهــا إلــى الحــد الــذي يصبــح فيــه مــن المحتمل وجــود أرباح خاضعــة للضريبة فــي المســتقبل يمكن 
اســتخدامها مقابــل ذلك. 

يتــم قيــاس الضريبــة المؤجلــة وفقــًا للمعــدالت الضريبيــة المتوقــع تطبيــقھا علــى الفروقــات المؤقتــة عنــد عكســها باســتخدام المعــدالت الضريبية 
المطبقــة أو التــي ســيتم تطبيــقھا بشــكل ھبيــر في تاريــخ التقرير.

تقــوم الشــركة باســتقطاع الضرائــب علــى المعامــات مــع األطــراف غيــر المقيمــة وعلــى توزيعات األربــاح المدفوعــة للمســاهمين األجانب، وفقًا 
ألنظمــة الهيئــة والتــي ال يتــم إثباتهــا كمصروفــات نظــًرا ألن مبالــغ االلتزامــات علــى الطــرف المقابــل يتــم اســتقطاعها بالنيابة عنه.

القطاعات معلومات  ز. 
يعــرَف القطــاع بأنــه جــزء يمكــن تمييــزه مــن الشــركة ويعمــل فــي أنشــطة أعمال تؤدي إلــى تحقيق إيــرادات وتكبد تكاليف. تســتخدم إدارة الشــركة 

قطاعــات التشــغيل لتوزيــع المــوارد وتقييــم األداء. ويتــم تجميــع قطاعــات التشــغيل التــي تتشــابه مــن حيث الســمات االقتصاديــة والمنتجات 
والخدمــات وفئــة العمــاء – متــى كان ذلــك مائمــًا – ويتــم إعــداد تقاريــر حولهــا كقطاعات قابلــة يتم التقريــر عنها.

محتملة وموجودات  التزامات  ح. 
ال يتــم إثبــات االلتزامــات المحتملــة فــي القوائــم الماليــة، ولكــن يتــم اإلفصاح عنهــا فقط ما لم يكن هنــاك احتمال تدفق موارد متضمنــة منافع اقتصادية. 

ال يتــم إدراج الموجــودات المحتملــة فــي القوائــم الماليــة، ولكــن يتــم اإلفصــاح عنهــا عندمــا يكــون تدفــق منافــع اقتصادية إلى الشــركة أمــراً محتمًا.

تمويلية وتكاليف  إيرادات  ط. 
يتــم إثبــات إيــرادات أو مصروفــات الفائــدة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة. ويتــم إثبــات دخــل توزيعات األربــاح ضمن قائمــة الربح أو الخســارة في تاريخ 

ثبــوت حق الشــركة باســتام تلك اإليرادات.

التشغيل ربح  ي. 
ينتــج ربــح التشــغيل مــن األنشــطة الرئيســية المســتمرة لــدى الشــركة التــي يتولــد عنهــا إيرادات باإلضافــة إلى اإليــرادات والمصروفات األخــرى المتعلقة 

بأنشــطة التشــغيل. إن ربــح التشــغيل ال يتضمــن صافــي تكاليــف التمويــل والحصــة فــي أربــاح الشــركات المســتثمر فيهــا بطريقــة حقــوق الملكية 
والــزكاة وضرائب الدخل.

المخزون ك. 
يتــم قيــاس المخــزون بســعر التكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق، أيهمــا أقــل. ويتــم تحديــد التكلفــة باســتخدام طريقة المتوســط المرجح. 

وتتضمــن التكلفــة النفقــات التــي يتــم تكبدهــا لشــراء المخــزون، والتكاليــف األخــرى التــي يتــم تكبدهــا من أجــل الوصول بالمخــزون إلى الموقــع بحالته 
الراهنــة. تتكــون صافــي القيمــة القابلــة لاســترداد مــن ســعر البيــع التقديــري خــال الســير االعتيــادي لألعمال، بعد خصــم التكاليــف المتوقعــة اإلضافية 

لإلكمــال والبيع.

تحــدد الشــركة مخصــص تقــادم المخــزون إســتنادا إلــى الخبــرة الســابقة والحالــة الراهنــة والتوقعــات الحاليــة والمســتقبلية فيمــا يتعلــق بالمبيعات.

السياســات المحاسبية الهامة )تتمة(  .3
)تتمة( اإليرادات  د. 

إيــرادات التموين
يتــم إثبــات إيــرادات التمويــن والخدمات األخــرى عند تقديــم الخدمــة للعميل.

مبيعــات البضائع
يتــم إثبــات اإليــرادات مــن المبيعــات عنــد انتقــال مخاطــر ومنافــع الملكيــة للعميــل، وعندمــا يكــون من المحتمل اســترداد مقابــل المبيعــات، وعندما 

تتمكــن اإلدارة مــن تقديــر التكاليــف المتعلقــة بالبيــع ومرتجعــات المبيعــات بشــكل موثــوق فيــه، وعندمــا ال يوجــد مشــاركة إدارية مســتمرة فــي البضائع 
ويمكــن قيــاس مبلــغ اإليــرادات بشــكل موثــوق، وعــادة يكــون ذلــك عنــد تســليم البضائع. يتــم قياس اإليرادات مــن مبيعات البضاعــة بالقيمــة العادلة 

للمقابــل المســتلم أو المســتحق، بعــد خصــم المرتجعــات والخصومــات التجاريــة وخصومــات الكميــات.

إيــرادات الفوائد
يتــم إثبــات إيــرادات الفوائــد على أســاس التناســب الزمني باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعلية.

اإليجار إيرادات 
يتــم المحاســبة عــن إيــرادات اإليجــار الناتجــة عــن عقــود التأجيــر التشــغيلي للعقــارات االســتثمارية علــى أســاس القســط الثابت على مــدى فترات اإليجار 

ويتــم إدراجهــا ضمــن اإليــرادات األخــرى بقائمــة الربــح أو الخســارة والدخل الشــامل اآلخر نظــراً لطبيعتهــا غير التشــغيلية.

الموظفين مزايا  هـ. 
مزايــا الموظفيــن قصيــرة األجل  .1

يتــم احتســاب مزايــا الموظفيــن قصيــرة األجــل كمصروفــات عنــد تقديــم الخدمــة ذات الصلــة. يتــم إثبــات االلتــزام بالمبلــغ المتوقــع دفعــه إذا كان 
لــدى الشــركة التــزام حالــي قانونــي أو تعاقــدي لدفــع هــذا المبلــغ كنتيجــة للخدمــة الســابقة التــي قــام الموظفــن بتقديمهــا، ويمكــن تقديــر االلتــزام 

بشــكل موثوق.

خطــط المزايــا المحددة  .2
يتــم تكويــن مخصــص بالمبالــغ المســتحقة للموظفيــن بموجــب نظــام العمــل الســعودي وعقــود الموظفيــن. يمثــل هــذا االلتزام غيــر الممول 

المبلــغ المســتحق لــكل موظف على أســاس االســتمرارية.

تقــدم الشــركة مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن. إن هــذه المكافــآت غيــر ممولــة، ويتــم تحديــد تكلفــة تقديــم هذه المكآفــآت باســتخدام طريقة وحدة 
اإلئتمــان المتوقعــة والمعدلــة وفقــًا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقم 19. 

إن عمليــات إعــادة القيــاس، والتــي تتكــون مــن األربــاح والخســائر اإلكتواريــة )بعــد إســتبعاد الفائــدة على التــزام المزايا المحــددة( يتم ادراجها مباشــرة في 
قائمــة المركــز المالــي مــع إدراج المبالــغ المدينــة أو الدائنــة المقابلــة فــي األربــاح المبقــاة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخر في الفتــرة التي تنشــأ فيها. ال 

يتــم تصنيــف عمليــات إعــادة القيــاس إلــى قائمــة الربح أو الخســارة فــي فترات الحقة.

يتــم إدراج تكاليــف الخدمــات الســابقة فــي قائمــة الربح أو الخســارة:
بتاريــخ تعديــل البرنامــج أو تخفيــض مــدة الخدمة، و  •

تاريــخ تســجيل الشــركة لتكاليــف إعــادة الهيكلــة ذات الصلــة، )أيهما أســبق(.  •

يتــم احتســاب الفائــدة بتطبيــق معــدل الخصــم علــى اإللتــزام المحــدد. وتقــوم الشــركة بإثبــات التغيــرات التالية ضمــن التــزام المنافع المحــددة تحت بند 
»تكلفــة المبيعــات« و»المصروفــات العموميــة واإلداريــة« ضمــن قائمــة الربح أو الخســارة: 

تكاليــف الخدمــة المكونــة مــن تكاليــف الخدمــة الحاليــة وتكاليــف الخدمــة الســابقة واألربــاح والخســائر مــن التخفيضات والتســويات غيــر الروتينية.  •
مصروفــات أو إيرادات صافــي الفائدة.  •

مزايــا الموظفيــن األخــرى طويلة األجل  .3
إن التــزام الشــركة فيمــا يتعلــق باســتحقاقات الموظفيــن طويلــة األجــل هــو مبلــغ المزايــا المســتقبلية التــي إســتحقها الموظفــون مقابــل خدماتهم 

فــي الفتــرات الحاليــة والســابقة. يتــم خصــم هــذه المزايــا لتحديــد قيمتهــا الحاليــة إذا كان التأثيــر جوهريــا. يتــم إعــادة القياس ضمــن قائمة الربح أو 
الخســارة فــي الفتــرة التي تنشــأ فيها.

مزايا إنهــاء الخدمة  .4
يتــم تحميــل مزايــا إنهــاء الخدمــة كمصروفــات عندمــا ال يكــون مــن الممكــن للشــركة أن تســحب عــرض هــذه المزايا أو عندمــا تقوم الشــركة بإثبات 

تكاليــف إعــادة الهيكلــة، أيهمــا أســبق. ويتــم خصــم هــذه المزايــا إذا لــم يكــن مــن المتوقع تســوية المزايــا بالكامل خال 12 شــهًرا من تاريــخ التقرير.
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إيضاحات حــول القوائم المالية
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م

)بالريال الســعودي(

العقارية اإلستثمارات  ن. 
اإلســتثمار العقــاري هــو عقــار يتــم إقتنــاؤه إمــا لكســب إيــرادات إيجاريــة أو للزيــادة فــي قيمتــه أو كاهما ولكــن ليس بهدف بيعه من خال نشــاط الشــركة 
اإلعتيــادي، وال يســتخدم فــي اإلنتــاج أو توريــد البضائــع أو الخدمــات أو ألغــراض إداريــة. يتــم إظهــار اإلســتثمارات العقاريــة بشــكل أولــي بالتكلفة ويتم إدراج 

تكاليــف المعاملــة ضمــن القيــاس األولــي، ويتــم قياســه الحقــًا وفــق نمــوذج التكلفــة )بالتكلفــة التاريخيــة مخصومــًا منها اإلســتهاك المتراكــم – فيما 
عــدا األراضــي والتــي تــدرج بتكلفتها - وخســائر االنخفــاض المتراكمة(.

الملموسة غير  الموجودات  س. 
يتــم قيــاس الموجــودات غيــر الملموســة التــي يتــم اقتناؤهــا بصــورة مســتقلة بالتكلفــة عنــد االعتــراف األولي بهــا. تتكــون الموجودات غير الملموســة 

مــن برامــج الحاســب اآللــي، والتــي لهــا أعمــار إنتاجيــة محــددة وتقــاس بالتكلفــة ناقصًا اإلطفــاء التراكم وأي خســائر متراكمــة لانخفاض فــي القيمة.

يتــم رســملة النفقــات الاحقــة فقــط عندمــا تزيــد المنافــع االقتصاديــة الكامنــة فــي األصــل التــي تتعلــق به تلــك النفقات. ويتــم إثبات جميــع النفقات 
األخــرى ضمــن قائمــة الربح أو الخســارة عنــد تكبدها.

يتــم احتســاب اإلطفــاء لشــطب تكلفــة الموجــودات غيــر الملموســة بعــد خصــم قيمتهــا المتبقيــة المقــدرة باســتخدام طريقــة القســط الثابت على 
مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة ويتــم االعتــراف بهــا عمومــا ضمــن قائمــة الربــح أو الخســارة. إن العمر المقــدر للموجودات غير الملموســة 5 ســنوات.

المشتقة غير  المالية  األدوات  ع. 
الموجــودات والمطلوبــات الماليــة غيــر المشــتقة ھ اإلعتراف واإلســتبعاد  .1

تقــوم الشــركة مبدئيــًا باإلعتــراف بالقــروض والذمــم المدينــة والودائــع وســندات الديــن المصــدرة في تاريخ نشــوئها. يتــم إثبات جميــع الموجودات 
والمطلوبــات الماليــة األخــرى مبدئيــًا فــي تاريــخ المتاجــرة عندمــا تصبــح المنشــأة طرفا فــي األحــكام التعاقدية لألداة.

تتوقــف الشــركة عــن إثبــات الموجــودات الماليــة عنــد انتهــاء الحقــوق التعاقديــة مــن التدفقــات النقديــة للموجودات، أو عندمــا تقــوم بتحويل حقوق 
اســتام التدفقــات النقديــة التعاقديــة مــن المعاملــة التــي بموجبهــا يتــم تحويــل كافــة مخاطــر ومنافــع ملكيــة الموجــودات الماليــة، أو عندما ال 

تقــوم بتحويــل أو االحتفــاظ بجميــع مخاطــر ومنافــع الملكيــة وال تحتفــظ بالســيطرة علــى الموجــودات المحولــة. يتــم إثبــات أي فوائــد متعلقــة بهذه 
الموجــودات الماليــة التــي تــم التوقــف عــن إثباتهــا والمحتفــظ بهــا مــن قبل الشــركة كموجــودات ومطلوبات بشــكل منفصل.

تتوقــف الشــركة عــن إثبــات المطلوبــات الماليــة عنــد الوفــاء بالتزاماتهــا التعاقديــة، أو إلغائهــا، أو انتهاءها.

يتــم عمــل مقاصــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويتــم عــرض صافــي المبلــغ فــي قائمــة المركز المالــي فقط عندمــا يكون للشــركة الحق 
القانونــي فــي تســوية تلــك المبالــغ وتعتــزم إمــا عمــل تســوية علــى أســاس الصافــي أو االعتراف باألصــل وتســوية المطلوبات في ان اواحد.

الموجــودات الماليــة غيــر المشــتقة - القياس  .2
قــروض وذمــم مدينــة وموجــودات مالية محتفــظ حتى تاريخ االســتحقاق

يتــم قيــاس هــذه الموجــودات مبدئًيــا بالقيمــة العادلــة زائــد أي تكاليــف عائــدة مباشــرة للمعاملــة. الحقــا لاثبــات المبدئي، تقاس هــذه الموجودات 
بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة وبعــد خصــم أي خســارة انخفــاض فــي القيمــة، إن وجدت.

موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خال الربح أو الخســارة
يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة إذا تــم تصنيفهــا كموجــودات محتفــظ بهــا بغــرض المتاجرة أو تم 

تصنيفهــا بهــذا التصنيــف عنــد االثبــات المبدئــي. يتــم إدراج التكاليــف العائــدة مباشــرة للمعاملــة ضمــن قائمــة الربــح أو الخســارة عنــد تكبدهــا. يتم قياس 
الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة بالقيمــة العادلــة ويتــم إثبــات التغيــرات فيهــا، بمــا في ذلك أي فوائــد أو توزيعات 

أربــاح، ضمــن قائمة الربح أو الخســارة.

المطلوبــات الماليــة غيــر المشــتقة  .3
يتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة غيــر المشــتقة مبدئًيــا بالقيمــة العادلــة ناقًصــا أي تكاليــف عائــدة مباشــرة للمعاملــة. الحًقــا لاثبــات المبدئــي، يتم 

قيــاس المطلوبــات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة.

رأس المال ف. 
تصنــف األســهم العاديــة كحقــوق ملكيــة. ويتــم إثبــات التكاليــف اإلضافيــة المتعلقــة مباشــرة بإصــدار األسھم العاديــة خصمــًا من حقــوق الملكية.

السياســات المحاسبية الهامة )تتمة(  .3
تصنيف الموجــودات والمطلوبات )متداولة أو غير متداولة( ل. 

تعــرض الشــركة الموجــودات والمطلوبــات فــي قائمــة المركــز المالــي اســتناداً بيــن تصنيفهــا إلــى بنــود متداولــة أو غيــر متداولــة. يكــون األصــل 
متــداواًل عندما:

يكــون مــن المتوقــع تحققــه أو توجــد نيــة لبيعــه أو اســتهاكه في دورة تشــغيل عادية،   •
يكــون محتفظــًا به بشــكل أساســي بغــرض المتاجرة،  •

يكــون مــن المتوقــع تحققــه خــال اثني عشــر شــهراً بعد فتــرة التقرير، أو  •
•  يكــون فــي صــورة نقــد ومــا فــي حكمــه مــا لــم يكــن مقيداً من التبادل أو االســتخدام لتســوية التزام لفترة اثني عشــر شــهراً على األقل بعد فتــرة التقرير.

تقــوم الشــركة بتصنيــف جميــع الموجــودات األخــرى على أنها غيــر متداولة.

يكــون االلتزام متــداواًل عندما:
يكــون مــن المتوقــع ســداده في دورة تشــغيل عادية،  •

يكــون محتفظــًا به بشــكل أساســي بغــرض المتاجرة،  •
يكــون مســتحق الســداد خــال اثني عشــر شــهراً بعد فتــرة التقرير،  •

فــي حالــة عــدم وجــود حــق غيــر مشــروط بتأجيــل تســوية االلتزام لفترة اثني عشــر شــهراً على األقــل بعد فتــرة التقرير.  •

يتــم تصنيــف جميــع المطلوبــات األخــرى علــى أنها غيــر متداولة.

والمعدات واآلالت  الممتلكات  م. 
االعتــراف والقياس  .1

يتــم قيــاس الممتلــكات واآلالت والمعــدات بالتكلفــة بعــد خصــم االســتهاك المتراكــم وأي خســائر متراكمــة لانخفــاض فــي القيمــة. تــم تحديــد 
تكلفــة بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات فــي 1 ينايــر 2016م، وھو تاريــخ تحــول الشــركة إلــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــى، وذلــك وفقــًا لتكلفتهــا 

في ذلــك التاريخ.

يتــم قيــد نفقــات صيانــة وإصــاح بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات كمصروفــات، فــي حين يتــم رســملة المصروفــات المتعلقة بالتحســينات.

إذا كان لألجــزاء الهامــة مــن بنــد الممتلــكات واآلالت والمعــدات أعمــار إنتاجيــة مختلفــة، عندئــِذ يتــم احتســابها كبنــود منفصلــة )مكونــات هامــة( من 
الممتلــكات واآلالت المعــدات.

يتــم إثبــات أي أربــاح أو خســائر ناتجــة عــن اســتبعاد أحــد بنــود الممتلــكات واآلالت والمعدات ضمــن قائمة الربح أو الخســارة.

تتمثــل األعمــال الرأســمالية تحــت التنفيــذ فــي جميــع التكاليــف المتعلقــة مباشــرة بالمشــروعات تحــت التنفيــذ واإلنشــاء الجاريــة ويتــم رســملتها كبند 
مســتقل ضمــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات. عنــد االنتهــاء يتــم تحويــل تكلفــة اإلنشــاءات إلــى الفئــة المناســبة. ال يتم إســتهاك األعمال الرأســمالية 

تحت اإلنشــاء.

النفقــات الاحقة  .2
يتــم رســملة النفقــات الاحقــة فقــط إذا كان هنــاك احتمــال تدفــق لمنافــع إقتصاديــة مرتبطــة بالنفقات إلى الشــركة.

االستهاك  .3
يتــم احتســاب اإلســتهاك لشــطب تكلفــة بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات بعــد خصــم قيمهــا المتبقيــة المقــدرة باســتخدام طريقــة القســط الثابت 

علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة ويتــم إثباتهــا عمومــا ضمــن قائمة الربح والخســارة. ال يتم اســتهاك األراضي.

فيمــا يلــي األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للبنــود الرئيســية للموجودات:

2 - 30 ســنةتحســينات علــى عقارات مســتأجرة

3 - 15 ســنةمعدات

7 – 10 ســنةمركبات

يتــم مراجعــة طــرق االســتهاك واألعمــار اإلنتاجيــة والقيــم المتبقيــة فــي تاريــخ تاريــخ كل تقريــر وتعدل بحســب ما هو مناســب وذلك لضمان تماشــي 
الطــرق وفتــرة االســتهاك مــع النمــط المتوقــع للمنافــع االقتصاديــة الناتجــة مــن الممتلــكات واآلالت والمعدات.
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إيضاحات حــول القوائم المالية
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م

)بالريال الســعودي(

النقد وما في حكمه ق. 
يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه مــن النقــد واألرصــدة لــدى البنــوك والودائع واالســتثمارات األخرى قصيرة األجــل عالية الســيولة ذات فترات اســتحقاق 

أصليــة ثاثة أشــهر أو أقل.

المخصصات ر. 
يتــم االعتــراف بالمخصــص إذا ظهــر نتيجــة ألحــداث ســابقة أن علــى الشــركة التــزام حالــي قانونــي أو تعاقــدي يمكن تقديــر مبلغه بشــكل موثوق 

ومــن المحتمــل أن يتطلــب تدفقــات خارجــة لمنافــع اقتصاديــة لتســوية هــذا االلتــزام. يتــم تحديــد المخصصــات عن طريق خصــم التدفقــات النقدية 
المســتقبلية المتوقعــة بمعــدل مــا قبــل الضريبــة الــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر المحــددة لالتــزام. يتم 

االعتــراف بتخفيــض الخصــم كتكلفــة تمويل.

اإليجار عقود  ش. 
تحديــد مــا إذا كان الترتيــب يتضمــن إيجار  .1

عنــد بــدء الترتيــب، تحــدد الشــركة مــا إذا كان هــذا الترتيــب هــو عقــد إيجــار أو يتضمــن إيجــار. يتــم إعتبار األصــل المحدد كأصل مؤجــر إذا كان الوفاء أو 
اإللتــزام ببنــود الترتيــب يتطلــب إســتخدام هــذا األصــل المحــدد. ويعطــي الترتيــب الحــق فــي اســتخدام األصل إذا ھان الترتيــب يعطي الشــرھة الحق في 

الســيطرة على اســتخدام األصل.

عنــد بــدء أو مراجعــة الترتيــب، تقــوم الشــركة بفصــل المدفوعــات والمقابــل اآلخــر المطلــوب بموجــب هــذا الترتيب بيــن مدفوعات خاصــة بعقد اإليجار 
وأخــرى متعلقــة بالعناصــر األخــرى للترتيــب علــى أســاس قيمهــا العادلــة النســبية. إذا أبرمــت الشــركة عقــد إيجــار تمويلي بحيــث يكون فصــل المدفوعات 

بشــكل موثــوق غيــر ممكــن، يتــم االعتــراف بأصــل وإلتــزام بمبلــغ يعــادل القيمــة العادلــة لألصــل المعنــي. بعد ذلك يتــم تخفيض االلتزام عند ســداد 
الدفعــات ويتــم االعتــراف بتكلفــة التمويــل المحملــة علــى المطلوبــات باســتخدام معــدل االقتراض للشــركة.

موجــودات مؤجرة  .2
يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار للممتلــكات واآلالت والمعــدات التــي تنقــل إلــى الشــركة بشــكل جوهــري كافــة مخاطر ومزايــا الملكيــة كعقود إيجار 

تمويليــة. يتــم قيــاس الموجــودات المؤجــرة مبدئيــا بمبلــغ يعــادل القيمــة العادلــة أو القيمــة الحاليــة للحــد األدنــى لدفعــات اإليجار، أيهمــا أقل. الحقًا 
لاعتــراف المبدئــي، يتــم المحاســبة عــن الموجــودات وفقــا للسياســة المحاســبية المطبقــة علــى ذلك األصل.

يتــم تصنيــف الموجــودات المحتفــظ بهــا بموجــب عقــود إيجــار أخــرى كإيجــارات تشــغيلية وال يتــم إدراجها فــي قائمــة المركز المالي للشــركة.

مدفوعــات اإليجار  .3
يتــم إثبــات المدفوعــات التــي تتــم بموجــب عقــود التأجيــر التشــغيلي كمصــروف ضمــن الربــح أو الخســارة بطريقــة القســط الثابت على مــدى فترة عقد 

اإليجــار. يتــم إثبــات حوافــز عقــد اإليجــار المســتلمة كجــزء ال يتجــزأ مــن إجمالــي مصروفــات عقد اإليجــار على مدى فتــرة عقد اإليجار.

التشغيلية القطاعات   .4
التقسيم أساس  أ. 

لــدى الشــركة األقســام االســتراتيجية الرئيســية الثــاث التاليــة، والتــي يتــم التقريــر عنهــا. تقــدم هــذه القطاعــات منتجات وخدمــات مختلفــة، وتتم إدارتها 
بشــكل منفصــل نظــراً لوجــود إختافــات رئيســية وجوهرية فــي طبيعتهم.

يوضــح الملخــص التالــي عمليــات كل قطــاع مــن القطاعــات التــي يتــم التقرير عنها للشــركة:

النشــاط والعملياتالقطاع

التمويــن الجــوي ومعــدات شــركات خطــوط الطيران وصــاالت رجال األعمالتمويــن شــركات الطيران

المبيعــات الجويــة واألرضية قطــاع بيــع التجزئة

خدمــات التمويــن للشــركات لغيــر خطــوط الطيــران وخدمات األمــن والمغاســل وخدمات التمويــن للحج خدمــات التمويــن والمرافق
والعمــرة والمخيمــات النائيــة فــي المملكــة العربية الســعودية

يقــوم مجلــس إدارة الشــركة بمراجعــة تقاريــر اإلدارة الداخليــة لــكل قســم اســتراتيجي كل ثاثــة أشــهر على األقل.

السياســات المحاسبية الهامة )تتمة(  .3
القيمة في  االنخفاض   ص. 

الموجــودات الماليــة غير المشــتقة  .1
يتــم تقييــم الموجــودات الماليــة غيــر المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة فــي تاريــخ كل تقريــر لتحديد مــا إذا كان هناك دليل 

موضوعــي علــى االنخفاض فــي القيمة.

يشــمل الدليــل الموضوعــي علــى االنخفــاض فــي قيمــة الموجودات الماليــة ما يلي:
التعثــر أو التأخــر في الســداد؛  -

وجــود مؤشــرات لدخــول المديــن أو الُمْصــِدر مرحلة اإلفاس؛  -
إعــادة هيكلــة المبلــغ المســتحق للشــركة وفًقــا لشــروط ال تســتطيع الشــركة االلتــزام بها؛ أو  -

االختفــاء من ســوق نشــطة بســبب وجود صعوبــات مالية.  -

بالنســبة لاســتثمار فــي أســهم حقــوق الملكيــة، فــإن الدليــل الموضوعــي لانخفــاض فــي القيمــة يشــمل التراجــع الكبير أو المســتمر فــي قيمته 
العادلــة إلــى مــا دون تكلفتــه. تعتبــر الشــركة أن االنخفــاض بنســبة 20٪ جوهريــًا وأن مدة تســعة أشــهر هــي مدة إنخفاض مســتمرة.

الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة
تضــع الشــركة فــي االعتبــار دليــل االنخفــاض فــي قيمــة هــذه الموجــودات على مســتوى الموجــودات الفردية وعلــى المســتوى الجماعي. ويتــم تقييم 

جميــع الموجــودات الفرديــة الهامــة بشــكل فــردي لانخفــاض فــي قيمتهــا. ويتــم تقييــم الموجــودات التــي وجدت غيــر منخفضــة القيمة بشــكل جماعي 
لانخفــاض فــي قيمتهــا والتــي تــم تكبدهــا ولكــن لــم يتــم تحديدهــا بشــكل فــردي. ويتــم تقييم الموجــودات غير الفرديــة الهامة بشــكل جماعي 

لانخفــاض فــي قيمتهــا. ويتــم إجــراء التقييــم الجماعــي مــن خــال تجميــع الموجودات ذات خصائــص المخاطــر المماثلة.

وعنــد تقييــم االنخفــاض الجماعــي، تســتخدم الشــركة المعلومــات التاريخيــة الخاصــة بتوقيــت االســتردادات ومبلــغ الخســارة المتكبــدة وتقــوم بإجراء 
تعديــل إذا كانــت الحالــة االقتصاديــة واالئتمانيــة الحاليــة تشــير إلــى أن الخســائر الحقيقــة أكبــر مــن التــي تــم توقعهــا بناًء علــى اإلتجاهــات التاريخية.

يتــم احتســاب خســارة االنخفــاض فــي القيمــة بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقدرة 
المخصومــة باســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي لألصــل. يتــم االعتــراف بالخســائر ضمــن قائمــة الربــح أو الخســارة ويتم إظهارها في حســاب 

مخصــص. عندمــا تــرى الشــركة أنــه ال توجــد توقعــات واقعيــة الســترداد األصــل، يتــم شــطب المبالــغ ذات الصلة به. وإذا انخفــض مبلغ خســارة االنخفاض 
فــي القيمــة فــي وقــت الحــق، يمكــن لهــذا االنخفــاض إن يكــون متعلقــًا بشــكل موضوعــي بحــدث يقع بعد تســجيل االنخفاض فــي القيمــة، يتم عكس 

خســارة االنخفــاض فــي القيمــة المســجلة ســابقًا من خال الربح أو الخســارة.

الموجــودات غيــر المالية  .2
تقــوم الشــركة بتاريــخ كل تقريــر مالــي بإجــراء تقييــم لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن أصــل مــا قــد إنخفضــت قيمته. وفــي حالة وجود هذا 
المؤشــر أو عنــد الحاجــة الــى إجــراء اختبــار االنخفــاض فــي القيمــة الســنوي لألصــل، تقــوم الشــركة بتقديــر المبلغ القابل لاســترداد لألصــل. إن المبلغ 
القابــل لاســترداد لألصــل هــو القيمــة العادلــة لألصــل أو وحــدة توليــد النقــد ناقصــًا تكاليــف البيــع أو قيمته قيــد االســتخدام أيهما أعلى، ويتــم تحديد 

المبلــغ القابــل لاســترداد لــكل أصــل علــى حــدة إال إذا كان األصــل ال ينتــج تدفقــات نقديــة مســتقلة بشــكل كبير عــن التدفقــات النقديــة الناتجة من 
الموجــودات أو مجموعــات الموجــودات األخــرى. عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة ألصــل مــا أو وحــدة توليــد النقد عــن المبلــغ القابل لاســترداد، يعتبر 

األصــل قــد انخفضــت قيمتــه ويتــم تخفيضــه إلــى قيمتــه القابلــة لاســترداد. عنــد تقييــم القيمــة قيد االســتخدام، تخصــم التدفقات النقديــة المســتقبلية 
المقــدرة إلــى القيمــة الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم قبــل الضرائــب يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقد والمخاطــر المحددة 
لألصــل. وعنــد تحديــد القيمــة العادلــة ناقصــًا تكاليــف البيــع، تؤخــذ معامــات الســوق الحديثــة، إن وجــدت فــي االعتبار. وفي حالــة عدم إمكانيــة تحديد 

هــذه المعامــات، يتــم اســتخدام نمــوذج تقييــم مائــم. إن هــذه العمليــات المحاســبية يتــم تأييدهــا بمضاعفــات التقييــم أو أســعار األســهم المعلنة 
للشــركات التابعــة المتداولــة علنــًا أو مؤشــرات القيمــة العادلــة المتاحــة األخرى.

بالنســبة للموجــودات بخــاف الشــهرة، يتــم إجــراء تقييــم بتاريــخ كل تقريــر لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى أن خســائر االنخفاض فــي القيمة 
التــي تــم االعتــراف بهــا ســابقًا لــم تعــد موجــودة أو قــد انخفضــت. وفي حالــة وجود هذا المؤشــر، تقوم الشــركة بتقديــر المبلغ القابل لاســترداد 

للموجــودات أو وحــدات توليــد النقــد. يتــم عكــس خســائر االنخفــاض فــي القيمــة التــي تــم االعتــراف بها ســابقًا فقط إذا كان هنــاك تغيير فــي االفتراضات 
المســتخدمة لتحديــد المبلــغ القابــل لاســترداد لألصــل منــذ االعتــراف بآخــر خســارة انخفــاض فــي القيمــة. إن مبلــغ العكــس محــدود بحيث ال تتجــاوز القيمة 

الدفتريــة للموجــودات قيمتهــا القابلــة لاســترداد أو القيمــة الدفتريــة التــي كان ليتــم تحديدهــا بالصافــي بعــد االســتهاك، فيمــا لــو لــم يتم تســجيل 
خســارة االنخفــاض فــي القيمــة لألصــل فــي الســنوات الســابقة.يتم االعتــراف بهذا العكس فــي قائمة الربح أو الخســارة.

يتــم اختبــار الموجــودات غيــر الملموســة ذات أعمــار إنتاجيــة غيــر محــددة لتحديــد االنخفــاض فــي القيمــة ســنويًا وعندما تشــير الظروف إلــى أن القيمة 
الدفتريــة قــد تنخفــض قيمتها.
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إيضاحات حــول القوائم المالية
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م

)بالريال الســعودي(

تســويات على المعلومات القطاعية ج. 
اإليرادات  .1

2016م2017م

2,210,692,3162,241,482,420إجمالــي إيــرادات القطاعــات التــي يتم التقريــر عنها

346,364,826337,858,874إيــرادات القطاعات األخرى

)322,691,026()333,662,794(اســتبعاد اإليــرادات بيــن القطاعات

اإليرادات 2,223,394,3482,256,650,268إجمالي 

الربح  .2

2016م2017م

879,906,987650,478,405إجمالــي ربــح القطاعــات التــي يتم التقريــر عنها

)97,867,073()356,499,689(ربــح القطاعات األخرى

الربح 523,407,298552,611,332إجمالي 

الموجودات  .3

31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

1,136,522,3621,025,984,160إجمالــي موجــودات القطاعــات التــي يتم التقريــر عنها
260,828,011238,877,659موجــودات القطاعات األخرى

485,611,036616,923,533مبالــغ غيــر موزعة أخرى
الموجودات 1,882,961,4091,881,785,352إجمالي 

تتمثــل المبالــغ األخــرى غيــر الموزعــة بشــكل رئيســي فــي النقــد ومــا فــي حكمه، وإســتثمارات في أوراق ماليــة، ومدفوعات مقدًمــا، وموجودات أخرى.

المطلوبات  .4

31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

274,864,281244,403,231إجمالــي مطلوبــات القطاعــات التــي يتــم التقريــر عنها
105,165,38899,835,396مطلوبــات القطاعــات األخرى

219,986,789276,957,178مبالــغ غيــر موزعة أخرى
المطلوبات 600,016,458621,195,805إجمالي 

تتمثــل المبالــغ المتعلقــة بالمركــز الرئيســي بشــكل رئيســي فــي الذمــم الدائنــة التجاريــة والذمــم الدائنــة األخــرى، ومطلوبات الــزكاة وضريبة الدخل 
ومزايــا الموظفين.

الجغرافية المعلومات  د. 

2016م2017م اإليرادات

2,134,844,5602,168,733,113المملكــة العربية اســعودية
جميــع الــدول األجنبية

88,549,78887,917,155جمهوريــة مصــر العربيــة – القاهرة
اإليرادات 2,223,394,3482,256,650,268إجمالي 

الرئيسي العميل  هـ. 
تتمثــل اإليــرادات مــن عميــل واحــد للشــركة فــي قطــاع الخطــوط الجوية حوالــي 63٪ من إجمالي إيرادات الشــركة.

القطاعات التشــغيلية )تتمة(  .4
معلومات عن القطاعات التــي يتم التقرير عنها ب. 

31 ديســمبر 2017م

الجوي التجزئةالتموين  والمرافققطاع  التموين 

إجمالي 
التي  القطاعات 
عنها التقرير  يتم 

القطاعات  جميع 
الرئيسياألخرى اإلجماليالمقر 

2,223,394,348–1,778,952,116261,503,197119,889,8142,160,345,12763,049,221إيــرادات خارجية

333,662,794–46,399,51632,8053,914,86850,347,189283,315,605إيرادات بيــن القطاعات

2,557,057,142–1,825,351,632261,536,002123,804,6822,210,692,316346,364,826إيــرادات قطاعية

 ربح/)خســارة( القطــاع قبل 
523,407,298– )356,499,689(846,178,73430,961,7442,766,509879,906,987الــزكاة والضريبة

57,485,891–25,759,8542,897,3646,616,89135,274,10922,211,782االســتهاك واإلطفاء

الموجودات:

1,397,350,373–897,173,262122,050,788117,298,3121,136,522,362260,828,011موجــودات قطاعية

أخرى 485,611,036485,611,036–––––موجودات 

897,173,262122,050,788117,298,3121,136,522,362260,828,011485,611,0361,882,961,409اإلجمالي

       المطلوبات:

380,029,669–222,761,53835,226,36916,876,374274,864,281105,165,388مطلوبــات قطاعية

219,986,789219,986,789–––––مطلوبــات أخرى

222,761,53835,226,36916,876,374274,864,281105,165,388219,986,789600,016,458اإلجمالي

31 ديســمبر 2016م

التمويــن والمرافققطــاع التجزئةالتمويــن الجوي 

 إجمالــي القطاعات 
التــي يتــم التقرير 

عنها
جميــع القطاعات 

اإلجماليالمقر الرئيســياألخرى

2,256,650,268–1,797,997,620269,159,400147,299,1982,214,456,21842,194,050إيــرادات خارجية

322,691,026–80,27927,026,202295,664,824–26,945,923إيرادات بيــن القطاعات

2,579,341,294–1,824,943,543269,159,400147,379,4772,241,482,420337,858,874إيــرادات قطاعية

 ربح/)خســارة( القطــاع قبل 
552,611,332–)97,867,073(650,478,405)8,083,083(609,127,78549,433,703الــزكاة والضريبة

39,317,676–17,206,0641,789,5453,829,91422,825,52316,492,153االســتهاك واإلطفاء

الموجودات:

1,264,861,819–827,834,85496,340,249101,809,0571,025,984,160238,877,659موجــودات قطاعية

أخرى 616,923,533616,923,533–––––موجودات 

827,834,85496,340,249101,809,0571,025,984,160238,877,659616,923,5331,881,785,352اإلجمالي

المطلوبات:

344,238,627–219,719,1276,479,59818,204,506244,403,23199,835,396مطلوبــات قطاعية

276,957,178276,957,178–––––مطلوبــات أخرى

219,719,1276,479,59818,204,506244,403,23199,835,396276,957,178621,195,805اإلجمالي
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إيضاحات حــول القوائم المالية
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م

)بالريال الســعودي(

الدفترية والقيمة  التسوية  ب. 

1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

لتكلفة ا

3,820,8242,951,5742,951,574الرصيــد فــي 1 يناير

–869,250–إضافات

31 ديسمبر 3,820,8243,820,8242,951,574الرصيد في 

المتراكم اإلطفاء 

–1,339,736208,497الرصيــد فــي 1 يناير

1,198,9041,131,239208,497إطفاء

31 ديسمبر 2,538,6401,339,736208,497الرصيد في 

الدفترية 1,282,1842,481,0882,743,077القيم 

اإلطفاء ج. 
يتــم إدراج اإلطفــاء ضمــن »المصروفــات العمومية واإلدارية«.

عقارية إستثمارات   .7
تتمثــل اإلســتثمارات العقاليــة فــي جــزء مــن مبنــى قامــت الشــركة بإنشــاءه ويتــم تأجيره لطرف ذو عاقــة بالدمام. أ. 

الدفترية والقيمة  التسوية  ب. 

1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

لتكلفة ا

––37,017,552الرصيــد فــي 1 يناير

–5,859,33837,017,552إضافات

31 ديسمبر –42,876,89037,017,552الرصيد في 

المتراكم اإلستهالك 

––841,308الرصيــد فــي 1 يناير

–1,749,199841,308المحمل للســنة

31 ديسمبر –2,590,507841,308الرصيد في 

الدفترية –40,286,38336,176,244القيم 

إســتثمارات بطريقة حقوق الملكية  .8
زميلة شركة  في  استثمار  أ. 

قامــت الشــركة فــي 10 مايــو 2017م باالســتثمار فــي الشــركة الســعودية الفرنســية لتشــغيل وإدارة األســواق الحــرة بمبلغ 30,757,600 ريال ســعودي والذي 
يمثــل 40٪ مــن رأس مالها.

قامــت الشــركة بتســجيل حصتهــا مــن الخســائر فــي الشــركة المســتثمر فيهــا مــن 10 مايو 2017م إلى 31 ديســمبر 2017م.

فيما يلي رصيد االســتثمار في الشــركة الزميلة كما في 31 ديسمبر: ب. 

بلد التأســيساالسم

القيمــة الدفتريةنســبة الملكيــة الفعليــة )٪(

31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

الشــركة الســعودية الفرنســية لتشــغيل وإدارة 
األســواق الحرة )شــركة ذات مســئولية محدودة(

المملكــة العربيــة 
–20,642,074–40%السعودية

والمعدات واآلالت  الممتلكات   .5
الدفترية والقيمة  التسوية  أ. 

أراضي
تحســينات على 

مركباتمعداتعقارات مســتأجرة
أعمــال رأســمالية تحت 

لتنفيذ اإلجماليا

التكلفة:

33,786,05838,260,036101,822,41476,057,118296,757,239546,682,865الرصيــد فــي 1 يناير 2016م

996,3574,844,302573,502100,910,061107,324,222–إضافات

)22,792,899(–)8,032,229()13,046,995()1,713,675(–استبعادات

المحــول مــن أعمال رأســمالية تحت 
لتنفيذ –)262,702,712( 191,399,14638,779,58532,523,981–ا

33,786,058228,941,864132,399,306101,122,372134,964,588631,214,188الرصيــد في 31 ديســمبر 2016م

1,374,05619,818,6983,350,88859,515,16484,058,806–إضافات

)6,065,735(–  )944,037()4,915,630()206,068(–استبعادات

المحــول مــن أعمال رأســمالية تحت 
لتنفيذ –)92,809,486(68,508,12023,619,152682,214–ا

33,786,058298,617,972170,921,526104,211,437101,670,266709,207,259الرصيــد في 31 ديســمبر 2017م

المتراكم: االستهالك 

91,372,230–18,979,59750,504,86621,887,767–الرصيــد فــي 1 يناير 2016م

37,345,129–9,694,43318,839,4808,811,216–المحمل للســنة

)22,615,638(–)8,011,063()12,890,900()1,713,675(–استبعادات

106,101,721–26,960,35556,453,44622,687,920–الرصيــد في 31 ديســمبر 2016م

54,537,788–19,739,34323,731,72911,066,716 –المحمل للســنة

)5,894,265(–)944,037()4,778,346()171,882( –استبعادات

154,745,244–46,527,81675,406,82932,810,599 –الرصيــد في 31 ديســمبر 2017م

الدفترية: المبالغ 

33,786,058252,090,15695,514,69771,400,838101,670,266554,462,015في 31 ديسمبر 2017م

33,786,058201,981,50975,945,86078,434,452134,964,588525,112,467في 31 ديسمبر 2016م

1 يناير 2016م 33,786,05819,280,43951,317,54854,169,351296,757,239455,310,635في 

 تتمثــل األعمــال الرأســمالية تحــت التنفيــذ فــي األعمــال اإلنشــائية المتعلقــة بصــاالت »ويلكــم الونــج« فــي مطــار الملــك خالــد الدولي 
)صــاالت رقــم 1، 2، 5( بالرياض.

االســتهالك المحمل للسنة المنتهية في 31 ديســمبر تم توزيعه كالتالي: ب. 

20172016إيضاح

2247,570,47732,507,287تكلفــة المبيعــات

246,967,3114,837,842مصروفــات عموميــة وإدارية

54,537,78837,345,129

الملموسة غير  الموجودات   .6
الملموسة غير  الموجودات  أ. 

تتمثــل الموجــودات غيــر الملموســة فــي برامــج الحاســب اآللــي المحاســبية التــي قامــت الشــركة بتطبيقها خال عام 2015م.

شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن  109التقريــر الســنوي 1082017



إيضاحات حــول القوائم المالية
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م

)بالريال الســعودي(

المالية الموجودات   .9
1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017مإيضاح

الموجودات المالية المقاســة بالتكلفة المطفأة:

940,000,00040,000,00040,000,000-أاالســتثمار فــي صكــوك البنــك الســعودي البريطاني

33,620,57042,258,67614,807,413خطابــات ضمان

 73,620,57082,258,67654,807,413

الموجودات المالية المقاســة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة

84,721,772205,170,874–9-باســتثمار فــي صناديق االســتثمار المشــتركة

 –84,721,772205,170,874

االســتثمار في صكوك البنك السعودي البريطاني أ. 
إن صكــوك البنــك الســعودي البريطانــي )ســاب( )»صكــوك 2«( تحمــل عائــد وفقــًا )ســايبور( زائداً هامش ربح بنســبة 1.4٪ تحســب بشــكل نصف ســنوي. 
ســيتم تســييل صكــوك 2 فــي 2020م إال أن لــدى شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن خيــاراً باســترداد الصكــوك فــي 2018م من خال تقديم إشــعار حق 

الخيــار. قامــت الشــركة بشــراء االســتثمار فــي صكــوك 2 بمبلغ 40,000,000 ريال ســعودي.

االستثمار في الصناديق االســتثمارية المشتركة ب. 
•  يتمثــل االســتثمار فــي وحــدات مــن الصنــدوق االســتثماري المشــترك )الســنبلة( المــدرج بالريال الســعودي. تــم بيع االســتثمار في الســنة الحالية.

• فيمــا يلــي الحركــة فــي الصندوق االســتثماري المشــترك:

1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

84,721,772205,170,874203,512,809الرصيــد في بداية الســنة

–)125,000,000()86,251,529(استبعاد االســتثمار

1,529,7574,550,8981,658,065أربــاح القيمــة العادلــة غيــر المحققة

–84,721,772205,170,874

•  قامــت الشــركة بقيــاس القيمــة العادلــة لاســتثمار فــي الصناديــق االســتثمارية المشــتركة اســتناداً إلى األســعار المتداولة في الســوق النشــطة. 
وتأخــذ الشــركة باالعتبــار القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة األخــرى لتكــون مقاربة بشــكل معقــول للقيمــة العادلة.

المخزون  .10
يلي: مما  المخزون  يتكون  أ. 

1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

28,344,42824,465,9689,762,477بنــود التموين

78,296,18890,688,45183,787,801بنــود مبيعــات التجزئــة )المبيعــات الجوية ســابقًا(

4,535,5923,798,3943,873,824قطــع غيار

3,143,81614,900,94931,765,805مــواد التغليف وأخرى

114,320,024133,853,762129,189,907

)7,928,220()8,322,784()4,339,108(مخصــص مخــزون متقادم وبطــيء الحركة

109,980,916125,530,978121,261,687

إســتثمارات بطريقة حقوق الملكية )تتمة(  .8
فيما يلي الحركة في االســتثمار في الشــركة الزميلة خالل السنة: ج. 

31 ديسمبر 2017م

30,757,600المســاهمة فــي رأس المال

)10,115,526(الحصــة في صافي الخســارة

20,642,074

فيما يلي ملخص بالمعلومات المالية للشــركة المســتثمر فيها في 31 ديســمبر: د. 
الحصــة في صافــي الموجودات  .1

31 ديســمبر 2017م

26,055,824الموجــودات غيــر المتداولة

95,903,343الموجــودات المتداولة

121,959,167إجمالــي الموجودات

550,029المطلوبــات المتداولــة

69,803,954المطلوبــات غيــر المتداولة

70,353,983إجمالــي المطلوبات

الموجودات 51,605,184صافي 

20,642,074حصــة الشــركة في صافــي الموجودات )٪40(

الحصة في الخســارة  .2

31 ديســمبر 2017م

106,170,470اإليرادات

)25,288,816(صافــي الخســارة للفترة

)10,115,526(حصــة الشــركة في خســارة الفترة )٪40(

اختبــار االنخفــاض فــي قيمة الشــركة الزميلة  .3
يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لاســترداد مــن الشــركة المســتثمر فيهــا بطريقــة حقــوق الملكيــة باســتخدام التدفقــات النقديــة المخصومــة. تــم تصنيف 

قيــاس القيمــة العادلــة ضمــن المســتوى 3 للقيمــة العادلــة وذلــك بنــاًء علــى المدخات فــي طريقــة التقييم المســتخدمة.

فيمــا يلــي اإلفتراضــات األساســية المســتخدمة فــي تقديــر القيمــة القابلــة لاســترداد. تمثــل القيمــة المســتخدمة فــي اإلفتراضات أدنــاه تقييم اإلدارة 
لإلتجاهــات المســتقبلية المتعلقــة باألنشــطة والصناعــات المماثلــة والتــي تمــت بنــاًء علــى معلومــات تاريخيــة مــن مصــادر داخليــة وخارجية.

2017

7%معــدل الخصم

0%معــدل النمو 

)2%(معــدل النمــو قبــل الفوائــد والضرائب واالســتهاك واإلطفاء )متوســط خمس ســنوات(

كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م أجــرت إدارة الشــركة تقييمــًا مفصــًا للقيمــة الدفتريــة للشــركة الســعودية الفرنســية لتشــغيل وإدارة األســواق الحــرة على 
أســاس االفتراضات أعاه.
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إيضاحات حــول القوائم المالية
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م

)بالريال الســعودي(

مدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى  .12
تتكــون المدفوعــات مقدمــًا واألخــرى كمــا فــي 31 ديســمبر مما يلي:

1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

92,318,60488,509,66394,244,584مدفوعــات مقدمًا

28,413,46742,933,87326,372,844ذمــم مدينة غيــر مفوترة

1,417,5404,177,7713,983,516تامينــات نقديــة لــدى البنوك

1,628,1061,245,189570,914دفعــات مقدمــة لموردين

2,435,7353,659,8293,117,415ســلف موظفين

2,574,8901,879,232–أخرى

126,213,452143,101,215130,168,505

نقد وما في حكمه  .13
يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه كما فــي 31 ديســمبر مما يلي:

1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

100,402,166150,269,912302,442,075نقــد لــدى البنك – حســابات جارية

1,145,4921,441,1331,806,040نقد فــي الصندوق

101,547,658151,711,045304,248,115

رأس المال  .14
رأس المال: أ. 

1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

82,000,00082,000,00082,000,000المصــدر فــي 1 يناير 2017م )عدد األســهم(
–––المصــدر نقداً

82,000,00082,000,00082,000,000المصــدر فــي 31 ديســمبر 2017م - مدفــوع بالكامــل )عدد األســهم(

820,000,000820,000,000820,000,000المصــدر – بقيمــة اســمية 10 ريال ســعودي

فيما يلي المســاهمين ونســب ملكيتهم في رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر: ب. 

31 ديســمبر 2016م

عدد األسهمالمساهم

القيمــة بالريال 

%السعودي

29,274,000292,740,00035.7المؤسســة العامــة للخطــوط الجويــة العربية الســعودية

18,949,714189,497,14023.1شــركة التمويــن االســتراتيجي المحدودة

33,776,286337,762,86041.2مســاهمون مكتتبــون

82,000,000820,000,000100.0

)تتمة( المخزون   .10
ــزون المتقادم وبطيء الحركة: فيما يلي حركة مخصص المخ ب. 

1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

8,322,7847,928,2206,169,063الرصيــد في بداية الســنة

1,850,8714,544,8163,375,569المحمل للســنة

)1,521,942()3,674,518()5,743,586(المســتخدم خال الســنة

)94,470()475,734()90,961(شــطب خال السنة

4,339,1088,322,7847,928,220الرصيــد في نهاية الســنة

•  عنــد إحتســاب المخصــص يؤخــذ فــي اإلعتبــار طبيعــة المخــزون والمبيعــات المتوقعــة والمعلومــات التاريخيــة وعوامل أخرى.

الذمم المدينــة التجارية والذمم المدينة األخرى  .11
تتكــون الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى في 31 ديســمبر مما يلي: أ. 

1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017مإيضاح

20702,489,160621,822,428449,931,201ذمــم مدينــة تجاريــة مســتحقة مــن أطراف ذات عاقة

203,269,330174,586,634139,766,614ذمــم مدينــة تجاريــة – عماء آخرين

905,758,490796,409,062589,697,815

)36,302,216()65,717,195()50,832,333(11-جمخصــص اإلنخفــاض فــي القيمــة )عماء آخرين(

854,926,157730,691,867553,395,599

•  يتــم تصنيــف الذمــم المدينــة التجاريــة التــي تــم اإلفصــاح عنهــا أعــاه كقروض وذمم تجاريــة مدينة ويتــم قياســها بالتكلفــة المطفاة.
•  ليــس لــدى الشــركة أي ضمانــات مقابــل الذمــم المدينــة، وبالتالــي فــإن أغلبيــة الذمــم المدينــة غيــر مضمونــة. بناًء علــى الخبرة الســابقة فإن الذمم 

المدينــة التجاريــة التــي لــم تنخفــض قيمتهــا يتوقــع اســتردادها بالكامل.

فيما يلي تحليل أعمــار الذمم المدينة التجارية: ب. 

حتى ثاثة أشــهر
أكثــر من ثاثة أشــهر إلى 

اإلجماليأكثر من ســتة أشــهرســتة أشهر

31512,517,608306,895,19486,345,688905,758,490 ديسمبر 2017م

31276,573,098139,797,236380,038,728796,409,062 ديســمبر 2016م

1220,912,54544,814,302323,970,968589,697,815 ينايــر 2016م

فيمــا يلــي ملخص بالحركة في مخصص اإلنخفاض في القيمة )عمالء أطراف ثالثة( للســنة المنتهية في 31 ديســمبر: ج. 

1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

65,717,19536,302,21653,196,829الرصيــد في بداية الســنة

16,116,23036,217,52214,774,074المحمل للســنة

––)750,000(شــطب خال السنة

)31,668,687()6,802,543()30,251,092(المســتخدم خال الســنة

50,832,33365,717,19536,302,216الرصيــد في نهاية الســنة

عنــد تحديــد مــدى إمكانيــة اســترداد الذمــم المدينــة التجاريــة، تضــع الشــركة باعتبارهــا أي تغيــر فــي الجــودة االئتمانيــة للذمم المدينــة التجارية مــن التاريخ 
الــذي يتــم فيــه مبدئيــًا منــح االئتمــان حتــى تاريــخ التقريــر. وهذا يســتند إلــى النمــط التاريخي لــألداء والتحليــل المكثف لمخاطــر االئتمــان المرتبطة 

بالعميــل بمــا فــي ذلــك التصنيفــات االئتمانيــة للعميــل، فــي حالــة توفرهــا. وعليــه، تــرى اإلدارة أنــه ليــس هناك ضرورة الحتســاب مخصــص إضافي أكثر 
مــن مخصــص االنخفــاض فــي قيمــة الذمــم المدينة التجاريــة الحالي.

شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن  113التقريــر الســنوي 1122017



إيضاحات حــول القوائم المالية
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م

)بالريال الســعودي(

المحددة: المزايا  التزامات  أ. 
الحركــة فــي التزامات المزايــا المحددة  .1

يعــرض الجــدول التالــي تســوية األرصــدة االفتتاحيــة مــع األرصــدة الختاميــة لمكافأة نهايــة الخدمــة للموظفين.

1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

155,656,500137,162,600117,238,600الرصيــد فــي 1 يناير
تكلفة الخدمة الحالية المدرجة ضمن الربح أو الخســارة

12,010,4009,911,6008,960,000تكلفــة الخدمة الســابقة
4,845,6004,158,4002,999,100تكاليــف الفوائد 

16,856,00014,070,00011,959,100

المدرجة ضمن الدخل الشــامل اآلخر
12,973,10011,555,80017,044,400الخســارة االكتواريــة الناتجــة من:

)1,413,300(845,700–- االفتراضــات الديمغرافيــة
)12,169,100()867,900()2,779,500(- االفتراضــات المالية

15,752,60011,578,00030,626,800- تعديــات الخبرة
12,973,10011,555,80017,044,400خســارة إعــادة التقييم

أخرى
)9,079,500()7,131,900()16,487,400(المدفوع

168,998,200155,656,500137,162,600مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن فــي نهاية الســنة

االفتراضــات االكتوارية  .2
فيمــا يلــي االفتراضــات االكتواريــة الرئيســية فــي تاريــخ التقرير )المدرجــة بالمتوســط المرجح(:

1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

3.40٪3.50٪3.30%معــدل الخصم
2.75٪2.75٪2.25%المعــدل المتوقــع لزيــادة الرواتب

11٪ إلى 18٪11٪ إلى 18٪11% إلى 18%معــدل دوران الموظفيــن التطوعــي
3٪3٪3%معــدل دوران الموظفيــن غيــر التطوعي

60 سنة60 سنة60 سنةســن التقاعد

تحليــل الحساســية  .3
إن التغيــرات المحتملــة المعقولــة فــي تاريــخ التقريــر التــي قــد تطــرأ علــى إحــدى االفتراضــات االكتواريــة أعــاه، مع بقــاء االفتراضات األخرى ثابتــة، قد يؤثر 

علــى التــزام المزايــا المحــددة بالمبالــغ الظاهرة أدناه.

31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

نقصزيادةنقصزيادة

)151,431,300(160,138,700)173,688,500(164,574,500معــدل الخصــم )تغير بنســبة ٪0.5(
)151,381,100(160,149,900)173,714,400(164,509,000المعــدل المتوقــع لزيــادة الرواتــب )تغير بنســبة ٪0.5(

ورغــم أن التحليــل أعــاه ال يأخــذ باالعتبــار التوزيــع الكامــل للتدفقــات النقديــة المتوقعــة وفقــًا للخطــة، إال أنــه يوفــر تقاربــًا ألثر االفتراضــات الظاهرة.

مكافآت مســتحقة - طويلة األجل ب. 
فيمــا يلــي الحركــة علــى المكافآت المســتحقة خال الســنة:

1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

7,616,1428,470,7116,855,646الرصيــد فــي 1 يناير
2,810,0003,753,745–المخصــص خال الســنة

––)3,826,360(المحــول إلــى مكافــآت قصيرة األجل

)2,138,680()3,664,569()3,789,782(المكافــآت المدفوعة
31 ديسمبر 7,616,1428,470,711–الرصيد في 

)تتمة( رأس المال   .14
فيما يلي المســاهمين ونســب ملكيتهم في رأس مال الشــركة كما في 31 ديسمبر: )تتمة( ب. 

خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م، قامــت شــركة التمويــن االســتراتيجي المحــدودة ببيــع 11,308,335 من أســهمها لشــركة الحكير )شــركة 
مســاهمة ســعودية( ولمســاهمين مكتتبيــن آخريــن. وفيمــا يلــي الهيــكل الجديــد لــرأس المال:

31 ديسمبر 2017م

عدد األسهمالمساهم
بالريال   القيمة 

%السعودي

29,274,000292,740,00035.7المؤسســة العامــة للخطــوط الجويــة العربية الســعودية
7,641,37976,413,7909.3شــركة التمويــن االســتراتيجي المحدودة

7,111,25671,112,5608.7شــركة الحكير )شــركة مســاهمة ســعودية(
37,973,365379,733,65046.3مســاهمون مكتتبــون

82,000,000820,000,000100

العادية: األسهم  ج. 
يحــق لمالكــي هــذه األســهم توزيعــات أربــاح عنــد اإلعــان عنهــا مــن وقــت آلخر، كمــا أن لهم صوت واحد لكل ســهم فــي االجتماعات العامة للشــركة.

النظامي االحتياطي   .15
طبقــًا للنظــام األساســي الجديــد للشــركة المعتمــد باجتمــاع الجمعيــة العامــة بتاريــخ 17 أبريــل 2017م ونظــام الشــركات الســعودي الجديــد، تقوم 

الشــركة بتجنيــب 10٪ مــن أرباحهــا الســنوية كاحتياطــي نظامــي حتــى يعــادل هــذا االحتياطــي 30٪ من رأس المال. 

قامــت الشــركة بتحويــل مبلــغ أكثــر مــن 30٪ لإلحتياطــي النظامــي. والــذي ســيتم عكســه بعــد إعتمــاده في اجتمــاع الجمعيــة العامة في 2018م.

األرباح توزيعات   .16
تم اإلعالن عن توزيعات األرباح التالية ودفعها خالل الســنة: أ. 

31 ديسمبر 2017م

1.30104,674,258 ريــال ســعودي للســهم العــادي بعــد الــزكاة وقبل خصــم الضريبــة )معدلــة بضريبة الدخل(
1.25100,452,959 ريــال ســعودي للســهم العــادي بعــد الــزكاة وقبل خصــم الضريبــة )معدلــة بضريبة الدخل(
1.50120,372,941 ريــال ســعودي للســهم العــادي بعــد الــزكاة وقبل خصــم الضريبــة )معدلــة بضريبة الدخل(
1.50120,909,317 ريــال ســعودي للســهم العــادي بعــد الــزكاة وقبل خصــم الضريبــة )معدلــة بضريبة الدخل(

446,409,475

فيما يلي الحركة في توزيعات األرباح المســتحقة للســنة المنتهية في 31 ديســمبر: ب. 

2016م2017م

3,167,8282,881,530الرصيــد في بداية الســنة
446,409,475564,703,839معلــن عنها خال الســنة

)564,417,541()446,456,974(مدفوعة خال الســنة
3,120,3293,167,828الرصيــد في نهاية الســنة

الموظفين مزايا   .17
1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017مإيضاح

17168,998,200155,656,500137,162,600- أمزايــا الموظفين
7,616,1428,470,711–17- بمزايــا مســتحقة – طويلــة األجل

 168,998,200163,272,642145,633,311
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إيضاحات حــول القوائم المالية
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م

)بالريال الســعودي(

الزكوي الربط  ج. 
قدمــت الشــركة إقراراتهــا الزكويــة والضريبيــة للســنوات مــن 2009م إلــى 2014م، ودفعــت المبالــغ المســتحقة وفقــًا لاقــرارات، وحصلت على إستفســارات 

مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل )الهيئــة( وقامــت بالــرد عليهــا، ومــا تزال حاليــًا بانتظار مراجعــة الردود من قبــل الهيئة.

كمــا قدمــت الشــركة االقــرارات الزكويــة والضريبيــة لعامــي 2015م و2016م والتــي مــا تــزال قيــد المراجعــة من قبــل الهيئة. حصلت الشــركة على شــهادة 
زكاة ســارية حتــى 30 أبريل 2018م.

ذمــم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى  .19
تتكــون الذمــم الدائنــة التجاريــة واألخــرى فــي 31 ديســمبر مما يلي:

1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017مإيضاح

2039,809,2036,272,06615,559,769ذمــم دائنــة تجاريــة مســتحقة ألطراف ذات عاقة
181,873,105178,179,760173,258,903ذمــم دائنــة تجارية أخرى

178,145,863246,370,985139,800,280مصروفات مســتحقة
399,828,171430,822,811328,618,952

اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة  .20
أ.  تتكــون األطــراف ذات العاقــة مــن المســاهمين فــي الشــركة وأقربائهــم حتــى الجيــل الرابــع والشــركات الزميلة وموظفــي اإلدارة العليا 

وكبارالمديريــن التنفيذييــن. يتــم إعتمــاد شــروط واحــكام هــذه المعامــات من قبل إدارة الشــركة.

المعامــالت مع موظفي اإلدارة العليا ب. 
تتكــون تعويضــات موظفــي اإلدارة العليــا ممــا يلي:

2016م2017م

5,775,8145,850,885مزايــا الموظفيــن قصيــرة األجل
145,800145,800مزايــا ما بعــد التوظيف

339,819642,063مزايا إنهــاء الخدمة
6,261,4336,638,748

معامالت مع أطراف ذات عالقة ج. 
تتمثــل معامــات وأرصــدة األطــراف ذات العاقــة للســنة الحاليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر مما يلي:

مبيعــات بضائــع وخدمــات )تحــت بنــد الذمــم المدينــة التجارية والذمــم المدينة األخرى(  .1

الرصيــد فيالمعامــات خال الســنة

1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

األم: الشركة 
1,553,406,8201,452,244,000630,543,779561,458,670393,551,551المؤسســة العامــة للخطــوط الجويــة العربية الســعودية

مساهم:
367,949–93,175–11,595شــركة الحكير – شــركة مســاهمة

شــركات شــقيقة وزميلة:
17,433,51616,967,00029,128,05029,993,08021,772,503شــركة الخطوط الســعودية للشــحن

57,423,40448,614,00025,611,47130,370,67834,239,198الشــركة الســعودية للخدمــات األرضية
الشــركة الســعودية الفرنســية لتشــغيل وإدارة األســواق 

––16,658,845–21,226,426الحرة

––72,02239,000453,840شــركة الخطــوط الجويــة الســعودية للتطويــر العقاري

702,489,160621,822,428449,931,201اإلجمالي

الدخل وضريبة  الزكاة   .18
فيمــا يلــي تفاصيــل الــزكاة وضريبــة الدخــل كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م و31 ديســمبر 2016م و1 يناير 2016م:

1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

29,522,91726,716,42632,624,846زكاة مســتحقة

1,667,170383,9262,485,097ضريبــة الدخل المســتحقة

31,190,08727,100,35235,109,943مخصــص الــزكاة وضريبــة الدخــل كما في 31 ديســمبر

الدخل وضريبة  الزكاة  مخصص  أ. 
فيمــا يلــي الحركــة علــى مخصص الزكاة:  .1

1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

26,716,42632,624,84636,298,829الرصيــد في بداية الســنة

29,522,91626,716,42632,624,849المحمل للســنة

)2,707,918()4,569,900(3,455,137تســوية متعلقــة بالســنوات الســابقة

)33,590,914()28,054,946()30,171,562(مدفوعات خال الســنة

29,522,91726,716,42632,624,846الرصيــد في نهاية الســنة

فيمــا يلــي الحركــة علــى مخصــص ضريبة الدخل:  .2

1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

383,9262,485,0973,996,947الرصيــد في بداية الســنة

9,041,63310,182,97911,889,065المحمل للســنة

1,176,34034,698)350,367(تســوية متعلقــة بالســنة الســابقة

)13,435,613()13,460,490()7,408,022(مدفوعات خال الســنة

1,667,170383,9262,485,097الرصيــد في نهاية الســنة

فيمــا يلــي الــزكاة المحملــة علــى الســنة كما في 31 ديســمبر:  .3

2016م2017م

29,522,91626,716,426الــزكاة المحملــة على الســنة

)4,569,900(3,455,137الــزكاة عن تعديات ســنوات ســابقة

32,978,05322,146,526

9,041,63310,182,979ضريبــة الدخــل المحملــة على الســنة

1,176,340)350,367(الضريبــة عن تعديات ســنوات ســابقة

8,691,26611,359,319

41,669,31933,505,845اجمالــي الــزكاة وضريبــة الدخــل المحملة على الســنة

الزكاة مكونات وعاء  ب. 

1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

690,293,226646,028,475512,861,125موجودات غيــر متداولة

168,998,200163,272,642145,633,311مطلوبــات غيــر متداولة

1,260,589,5471,317,743,669 1,282,944,951حقوق المســاهمين

468,764,879507,549,687698,500,954صافــي الربح
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إيضاحات حــول القوائم المالية
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م

)بالريال الســعودي(

إيرادات أخرى  .23 
20172016

–1,911,986أتعاب إدارة

1,780,0001,710,000تعويضــات طبية

–633,535عموالت

500,061943,366مبيعــات خردة

2,221,0922,361,145أخرى

7,046,6745,014,511

وإدارية عمومية  مصروفات   .24 
20172016إيضاح

119,887,957102,257,936تكاليــف موظفين
21,054,94219,047,718إيجار

10,267,7867,137,118اتعــاب اتفاقيــة خدمات
10,007,86715,343,249أتعاب إدارة

59,915,4146,810,389، 6، 7اســتهاك وإطفاء
6,540,5669,009,456دعاية وتســويق

5,694,4807,555,550مرافــق خدمية
5,047,7423,837,361اتعــاب مهنيــة وتقنية

4,171,1125,159,646سفر
3,029,9322,166,265اتعــاب مجلس اإلدارة

3,007,1103,865,169تأمين
501,353479,898قرطاســة ومطبوعات

260,03677,879اصــاح وصيانة
26,629,082)15,683,701()عكــس( مخصــص إنخفــاض فــي قيمــة الذمم المدينــة التجاريــة - بالصافي

7,888,5316,485,779أخرى

191,591,127215,862,495إجمالــي المصروفــات العموميــة واإلدارية

أخرى مصروفات   .25
20172016

1,476,7101,207,167عمــوالت بنكية

1,197,4402,648,088خســائر صرف عمــات أجنبية

171,470160,741خســائر بيــع ممتلــكات وآالت ومعدات

2,845,6204,015,996

تمويلية إيرادات   .26
20172016

1,436,7851,332,047إيــرادات فوائــد علــى اســتثمارات محتفظ بهــا حتى تاريخ االســتحقاق

1,529,7574,550,898إيــرادات فوائد أخرى

تمويلية 2,966,5425,882,945إيرادات 

2,966,5425,882,945إيــرادات تمويليــة مثبتــة في الربح أو الخســارة

اإلفصــاح عن األطراف ذات العالقة )تتمة(  .20
معامــالت مع أطراف ذات عالقة )تتمة( ج. 

مشــتريات بضائــع )تحــت بنــد الذمــم الدائنــة التجارية والذمــم الدائنة األخرى(  .2

الرصيــد في المعامــات خال الســنة

1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

األم: الشركة 
––8,317,1095,422,0009,766,970المؤسســة العامــة للخطــوط الجويــة العربية الســعودية

مساهمون:
52,904 204,726 11,779,98317,515,97635,168نيورســت جــروب هولدنج اس. ال.

– 63,035 191,325149,415307,140شــركة الحكير، شــركة مســاهمة

شركات شــقيقة:
4,520,92615,506,865 16,252,8587,698,00021,155,603شــركة الخطــوط الجويــة الســعودية للتطويــر العقاري

––7,455,197––شــركة الخطوط الســعودية للشــحن

––215,194–71,830الشــركة الســعودية للخدمــات األرضية

– 1,483,379 3,545,045986,202873,931شــركة الخليــج الغربيــة المحدودة

39,809,2036,272,06615,559,769اإلجمالي

اإليرادات   .21
20172016

1,564,006,2411,578,603,654إيــرادات التموين الجوي
261,503,197269,159,400إيــرادات مبيعــات التجزئة

169,773,018155,416,911إيرادات صــاالت رجال األعمال
164,457,456198,531,405إيــرادات بخاف خطــوط الطيران

أخرى تشغيلية  إيرادات 
42,503,58837,300,418رســوم نقل معــدات الطيران

18,308,38515,928,081مبيعــات مرافــق المجمعــات )تغذيــة الموظفيــن واإلقامة(
2,842,4631,710,399إيــرادات المشــتريات الحصريــة والخدمــات المقدمــة للموردين

 2,223,394,3482,256,650,268

المبيعات تكلفة   .22
20172016إيضاح

894,312,241918,011,500تكلفــة مــواد وبضائع
258,753,141234,645,855تكاليــف موظفين

126,876,905119,850,897إيجــارات وصيانــة وحدات اإلنتاج
547,570,47732,507,287-باستهاك

أخرى تشغيل  تكاليف 
74,040,27084,591,746تكلفــة القــوى العاملــة والنقل

32,556,69546,043,320مســتلزمات ومــواد متنوعة
21,894,52218,394,886اتصــاالت ومنافع

44,598,14236,854,010تكاليــف تشــغيلية أخرى
1,500,602,3931,490,899,501
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إيضاحات حــول القوائم المالية
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م

)بالريال الســعودي(

تســوية قائمــة المركــز المالي  .1

1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م

معاييــر الهيئة 
السعودية 

للمحاســبين 
القانونييــن

أثــر التحول إلى 
المعاييــر الدولية 

إيضاحاتللتقريــر المالي

المعاييــر الدولية

للتقريــر المالي

معاييــر الهيئة 
السعودية 

للمحاســبين 
القانونييــن

أثــر التحول إلى 
المعاييــر الدولية 

إيضاحاتللتقريــر المالي

المعاييــر الدولية

للتقريــر المالي

الموجودات

,28525-1 )أ، ب()38,657,332(563,769,799ممتلــكات وآالت ومعدات 28455,310,635-1 )أ، ب()2,743,077(112,467458,053,712

282,743,077-1 )أ(2,743,077–282,481,088-1 )أ(2,481,088–موجــودات غير ملموســة

,36–عقارات اســتثمارية ,2836-1 )ب(176,244 –28-1 )ب(––176,244

54,807,413–82,258,67654,807,413–82,258,676موجــودات مالية

المتداولة غير  ,646,028,475512,861–646,028,475الموجودات  125–512,861, 125

,21(*28125,530,978142,376,394-1 )ج()23,539,082(*149,070,060مخزون 28121,261,687-1 )ج()114,707

,84,721,772205–84,721,772موجــودات مالية 170,874–205, 170,874

553,395,599–730,691,867553,395,599–730,691,867ذمــم مدينــة تجارية وذمم أخرى

,151,711,045304,248–151,711,045نقــد وما فــي حكمه 115–304,248, 115

 مدفوعــات مقدمة 
أخرى ,143وموجودات  101,215–143, 101,215130, 168,505–130, 168,505

متداولة ,21(1,235,756,8771,335,359,487)23,539,082(1,259,295,959موجودات  114,707( 1,314,244,780

الموجودات  1,827,105,905 )21,114,707(1,881,785,3521,848,220,612)23,539,082(1,905,324,434إجمالي 

الملكية حقوق 

820,000,000–820,000,000820,000,000–820,000,000رأس المال

,286,600  340,714,074 – 340,714,074 احتياطــي نظامي 187 – 286,600, 187 

,211,560  99,875,473 28-1 )د()500,000( 100,375,473 أربــاح مبقاة ,28211-1 )د()416,667( 179 143,512

الملكية حقوق  ,1,260,589,5471,318)500,000(1,261,089,547إجمالي  160,366)416,667(1,317,743,699

المطلوبات

145,633,311–163,272,642145,633,311–163,272,642مكافــآت الموظفين

المتداولة غير  145,633,311–163,272,642145,633,311–163,272,642المطلوبات 

مطلوبــات الــزكاة وضريبة 
,27الدخــل الحالية 100,352–27, 100,352  35, 109,943–  35, 109,943

 ذمــم دائنــة تجارية وذمم 
أخرى 328,618,952  28-1 )ج ، د()20,698,040(349,316,992  28430,822,811-1 )ج ، د()23,039,082(453,861,893دائنة 

متداولة ,28457,923-1 )ج ، د()23,039,082(480,962,245مطلوبات  28363,728,895-1 )ج ، د()20,698,040(163384,426,935

المطلوبات ,621)23,039,082(644,234,887إجمالي  195,805530,060,246)20,698,040(509,362,206

الملكية  حقوق  إجمالي 
1,827,105,905)21,114,707(1,881,785,3521,848,220,612)23,539,082(1,905,324,434والمطلوبات

* يمثــل ذلــك تصحيحــًا لتصنيــف قائمــة المركــز المالــي وليــس أثــراً ناتجــًا عــن التحــول للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. راجــع إيضــاح 28-1 )ج( لمزيد مــن التفاصيل.

السهم ربحية   .27 
األساسية السهم  ربحية  أ. 

تــم إحتســاب ربحيــة الســهم األساســية بنــاًء علــى الربــح العائــد علــى المســاهمين العادييــن والمتوســط المرجح لعدد األســهم العاديــة القائمة.

الربــح العائــد علــى المســاهمين العاديين )األساســي(  .1

20172016

468,764,879507,549,687ربــح الســنة العائد على مســاهمي الشــركة

المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمة )األساســية(  .2

20172016

82,000,00082,000,000أســهم عاديــة مصدرة فــي 1 يناير

––أثر األســهم المصدرة

82,000,00082,000,000المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة في 31 ديســمبر

المخفضة السهم  ربحية  ب. 
لــم يكــن هنــاك أي أســهم مخفضــة خــال الســنة، وبالتالــي فــإن ربحية الســهم المخفضة ســتكون نفس ربحية الســهم األساســية.

ــير التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي تفس  .28
تقــوم الشــركة بإعــداد قوائمهــا الماليــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي للمــرة األولــى وبالتالــي فقــد قامــت بتطبــق المعيار الدولــي للتقرير 
المالــي )1( »تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي للمــرة األولــي«. إن تاريــخ تحــول الشــركة هــو 1 ينايــر 2016م. تــم تطبيق السياســات المحاســبية 
المــذھورة فــي اإليضــاح رقــم 2 عنــد إعــداد القوائــم الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م، والمعلومــات المقارنة التــي تم عرضها للســنة 

المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م وعنــد إعــداد قائمــة المركــز المالــي االفتتاحيــة المعــدة وفًقــا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي فــي 1 يناير 2016م.

يســمح المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم )1( للشــركات التــي تطبــق المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي ألول مــرة ببعــض اإلعفــاءات مــن التطبيق بأثر 
رجعــي لبعــض المتطلبــات طبقــا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي. قامــت الشــركة بتطبيــق اإلعفــاءات التالية:

التقديرات
تتماشــى التقديــرات كمــا فــي 1 ينايــر 2016م و31 ديســمبر 2016م مــع تلــك التقديــرات التــي تــم اتخاذهــا فــي هذه التواريخ وفقــا لمعاييــر الهيئة الســعودية 

للمحاســبين القانوييــن المطبقــة ســابقًا )بعــد التعديــات التــي تعكــس أي فــروق فــي السياســات المحاســبية( دون النظــر الــى مكافــأة نهايــة الخدمة 
حيــث أن تطبيــق معاييــر الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانوييــن المطبقــة ســابقًا ال يتطلــب أي تقديــرات. 

إن التقديــرات المســتخدمة مــن قبــل الشــركة لعــرض هــذه المبالــغ وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي تعكــس الظــروف كما فــي 1 يناير 2016م وهو 
تاريــخ التحــول الــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، وكمــا في 31 ديســمبر 2016م.

تعــرض الجــداول التاليــة توضيحــًا ألثــر التحويــل مــن معاييــر الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن علــى المركــز المالــي للشــركة واألداء المالي 
واإليضاحــات المرفقــة للجداول.
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إيضاحات حــول القوائم المالية
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م

)بالريال الســعودي(

ج(  ضمــن المخــزون، تــم تســجيل مبلــغ 23,539,082 ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م )1 ينايــر 2016م: 21,114,707 ريال ســعودي( متعلــق بمخزون 
محتفــظ بــه علــى ســبيل األمانــة والــذي كان مســجا مطروحــًا مــن مبلــغ بالذمــم الدائنــة التجاريــة والذمــم الدائنة األخرى فــي القوائم الماليــة المعدة 

وفًقــا لمعاييــر الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن. وتــم تعديــل أثــر هــذه المبالــغ بواســطة المخــزون المحتفــظ بــه على ســبيل األمانة 
والمطلوبــات ذات العاقــة.

د(  وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، يجــب إدراج مدفوعــات اإليجــار بموجــب عقــود التأجير التشــغيلي كمصــروف في قائمة الدخــل على مدى فترة 
عقــد اإليجــار بطريقــة القســط الثابــت.  فــي الســابق كان يتــم إثبــات مصروفــات اإليجــار فــي قائمة الدخل عنــد دفعها. بلغ األثر على الربح أو الخســارة 
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م مبلــغ 83,333 ريــال ســعودي، ووصــل األثــر التراكمــي حتــى 1 يناير 2016م إلى مبلغ 416,667 ريال ســعودي.

ه(  فــي الســابق، ووفقــًا لمعاييــر الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، كانــت الــزكاة والضريبــة علــى الشــركات المختلطــة     تعــرض ضمــن 
حقــوق الملكيــة. ووفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي فــإن الــزكاة والضريبــة يجــب أن يتــم عرضهــا ضمــن قائمة الربح أو الخســارة.

و(  فــي القوائــم الماليــة المعــدة وفًقــا لمعاييــر الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، كانــت الحركــة علــى المطلوبــات المتعلقــة بمكافــأة 
نهايــة الخدمــة للموظفيــن تــدرج علــى تكلفــة المبيعــات والمصروفــات العموميــة واإلداريــة. فــي القوائــم الماليــة المعدة وفًقــا للمعاييــر الدولية 

للتقريــر المالــي، يتعيــن إدراج األربــاح والخســائر االكتواريــة ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر، ويتــم توزيع تكلفــة الخدمة علــى تكلفــة المبيعات 
والمصروفــات العموميــة واإلداريــة ويتــم إدراج فوائــد التمويــل ضمــن تكلفــة التمويل.

إدارة رأس المال  .29
تتمثــل أهــداف الشــركة عنــد إدارة رأس المــال فــي حمايــة قــدرة الشــركة علــى االســتمرايية بهدف توفيــر عائــد للمســاهمين والمنافع ألصحــاب المصالح 

األخــرى وكذلــك االحتفــاظ بقاعــدة قويــة لــرأس المــال بغرض كســب ثقــة المســتثمر والمقرض والســوق وكذلك ضمــان التطويــر المســتقبلي لألعمال. 

تقــوم الشــركة بــإدارة هيــكل رأس المــال فــي ســياق الظــروف االقتصاديــة وخصائــص المخاطــر للموجــودات. ومن أجــل الحفاظ على هيــكل رأس المال 
أو تعديلــه، قــد تختــار الشــركة، علــى ســبيل المثــال القــروض قصيرة األجــل أو طويلة األجل.

تراقــب الشــركة العائــد علــى رأس المــال المســتخدم وتقــوم بعمــل التســويات عليــه فــي ضــوء التغيرات ضمن الظــروف االقتصاديــة. ولكي يتم 
الحفــاظ علــى هيــكل رأس المــال أو تعديلــه، قــد تحصــل الشــركة علــى القــروض قصيــرة األجــل أو طويلــة األجل. وتراقب الشــركة رأس المال باســتخدام 

نســبة الديــن إلى حقــوق الملكية.

1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

600,016,458621,195,805509,362,206إجمالــي المطلوبات
)304,248,115()151,711,045()101,547,658(يخصــم: نقــد وما فــي حكمه

الدين 498,468,800469,484,760205,114,091صافي 

1,282,944,9511,260,589,5471,317,743,699إجمالــي حقــوق الملكية
ــبة صافي الدين المعدل إلى حقوق الملكية المعدلة 16٪37٪39%نس

األدوات الماليــة - القيم العادلة وإدارة المخاطر  .30
العادلة القيم  قياس  أ. 

باســتثناء االســتثمارات العقاريــة، فــإن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة للشــركة تقــارب قيمهــا العادلة.

المالية المخاطر  إدارة  ب. 
 تتعــرض أنشــطة الشــركة لمجموعــة مــن المخاطــر الماليــة: مخاطــر الســوق )مخاطــر التدفقــات النقديــة وأســعار الفائــدة(، ومخاطــر اإلئتمــان 

ومخاطر الســيولة.

يركــز برنامــج إدارة المخاطــر الكليــة الخــاص بالشــركة علــى إدارة ســيولة قويــة وكذلــك مراقبــة متغيــرات الســوق المائمــة المتعددة، ممــا يجعلها 
تســعى بثبــات لتقليــل التأثيــرات الســلبية المحتملــة علــى األداء المالــي الخــاص للشــركة.

اإلطــار العــام إلدارة المخاطر
يكــون مجلــس إدارة الشــركة مســئواًل بصــورة عامــة عــن وضــع ومتابعــة اإلطــار العــام إلدارة المخاطــر لدى الشــركة. تركز إدارة المخاطــر الماليــة الكلية 

للشــركة علــى عــدم إمكانيــة التنبــؤ باألســواق الماليــة وســلوك ســداد العمــاء ويســعى لتقليــل التأثيــرات الســلبية المحتملة علــى األداء المالي 
للشــركة. يتولــى قســم الماليــة والمراقبــة بالشــركة إدارة المخاطــر الماليــة الــذي يقــوم بالتحديــد والتقييــم ويتخــذ اإلجــراءات المتعلقــة بالمخاطر 

الماليــة، عندمــا يكون ذلك مناســبًا.

إن مبــادئ إدارة المخاطــر الماليــة الكليــة وكذلــك السياســات التــي تغطــي مجــاالت محــددة مثــل مخاطــر االئتمان واالســتثمار التــي تزيد على الســيولة 
تعتبــر قائمــة ويتــم توثيقها بشــكل رســمي.

تفســير التحول إلى المعايير الدوليــة للتقرير المالي )تتمة(  .28
)تتمة( التقديرات 

تســوية قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر للســنة المنتهيــة في 31 ديســمبر 2016م  .2

معاييــر الهيئة الســعودية 
للمحاســبين القانونييــن

أثــر التحــول للمعايير 
إيضاحاتالدوليــة للتقريــر المالي

المعاييــر الدوليــة للتقريــر 
المالي

2,256,650,268–2,256,650,268اإليرادات

)1,490,899,501(28-1 )و(9,778,861)1,500,678,362(تكلفــة المبيعــات

الربح 755,971,9069,778,861765,750,767إجمالي 

5,014,511–5,014,511إيرادات أخرى

)215,862,495(5,852,006)221,714,501(مصروفــات عموميــة وإدارية

)4,015,996(–)4,015,996(مصروفــات أخرى

5,882,945–5,882,945إيــرادات تمويلية

)4,158,400(28-1 )و()4,158,400(–تكاليــف تمويليــة

541,138,86511,472,467552,611,332الربــح قبل الزكاة وضريبة الدخل

)33,505,845(28-1 )هـ()33,505,845(–الــزكاة وضريبة الدخل

519,105,487)22,033,378(541,138,865الربح

الشامل اآلخر الدخل 

بنــود لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخســارة

)11,555,800(28-1 )و()11,555,800(–إعــادة قيــاس التزامات المزايــا المحددة

الشامل الدخل  507,549,687)33,589,178(541,138,865إجمالي 

تســوية األربــاح المبقــاة للســنة المنتهيــة في 31 ديســمبر 2016م  .3

لمبلغ ا

100,375,473الرصيد الختامي لألرباح المبقاة كما في 31 ديســمبر 2016م وفقًا لمعايير الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين

تعديالت المعاييــر الدولية للتقرير المالي:

لقائمــة المركــز المالــي االفتتاحيــة كمــا فــي 1 يناير 2016م

)416,667(تأثيــر طريقــة القســط الثابــت إليجارات العقــود المحملــة حالًيا

لقائمــة المركــز المالــي االفتتاحيــة كمــا في 31 ديســمبر 2016م

)83,333(تحميــل مســتحقات اإليجــار المؤجلــة المحاســب عنهــا بطريقــة القســط الثابت

ــة للتقارير المالية )500,000(أثر التحول إلى المعاييرالدولي

99,875,473رصيــد االقفال لألرباح المبقاة كما في 31 ديســمبر 2016و وفقًا للمعاييــر الدولية للتقرير المالي

التسويات حول  إيضاحات 
أ(  ضمــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات، تــم إعــادة تصنيــف مبلــغ 2,481,088 ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م )1 يناير 2016م: 2,743,077 ريال 
ســعودي( إلــى الموجــودات غيــر الملموســة التــي تمثــل برامــج الحاســب اآللــي التــي كانت تصنف ســابقًا كجزء مــن الممتلــكات واآلالت والمعدات 

وفقــًا لمعاييــر الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.
ب(  ضمــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات، تــم إعــادة تصنيــف مبلــغ 36,176,244 ريــال ســعودي كمــا في 31 ديســمبر 2016م )1 يناير 2016م: ال شــيء 

ريــال ســعودي( مــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات إلــى العقــارات االســتثمارية تتمثــل فــي مبنــى ســبق تصنيفــه كجزء مــن الممتلكات، واآلالت 
والمعــدات وفقــًا لمعاييــر الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.
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إيضاحات حــول القوائم المالية
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م

)بالريال الســعودي(

اإليجار عقود   .31
مستأجر بصفة  اإليجار  عقود  أ. 

إن دفعــات اإليجــار التشــغيلي تتمثــل فــي اإليجــارات المدفوعــة مــن قبــل الشــركة مقابــل مســاحات مكتبيــة مســتأجرة ألعمــال الشــركة ومكاتــب 
ووحــدات ســكنية، والتــي تــم اســتئجارها بشــكل أساســي مــن الشــركة الســعودية للخطــوط الجويــة والهيئــة العامــة للطيــران المدنــي، ويتــم 

تجديدهــا بشــكل ســنوي.

خــال عــام 2010م، اســتئجرت الشــركة مطبــخ رئيســي فــي مدينــة الريــاض مــن الهيئــة العامــة للطيــران المدني لمدة 10 ســنوات ابتداًء مــن 1 يناير 2010م 
مقابــل إيجــار ســنوي بمبلــغ 17,407,657 ريــال ســعودي. بنهايــة مــدة العقــد، يتــم تجديــد اتفاقيــة عقــد اإليجار مــع الهيئة العامــة للطيــران المدني. وفقًا 

التفاقيــة اإليجــار، يحــق للهيئــة العامــة للطيــران المدنــي 8٪ مــن مبيعــات الشــركة التــي تتجــاوز 290,000,000 ريــال ســعودي ويتم دفــع نســبة ال 8٪ للهيئة في 
أول شــهر من الســنة الاحقة.

خــال عــام 2012م، قامــت الشــركة بتجديــد اتفاقيــة عقــد إيجــار الدمــام مــع الهيئــة العامــة للطيــران المدني لمدة 10 ســنوات ابتــداًء من 3 مايو 2012م 
مقابــل إيجــار ســنوي بمبلغ 5,000,000 ريال ســعودي.

خــال عــام 2014م، قامــت الشــركة بتجديــد اتفاقيــة عقــد إيجــار جــدة مــع الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي لمدة ســنتين ابتداًء من 31 مــارس 2015م مقابل 
إيجــار ســنوي بمبلغ 24,500,000 ريال ســعودي.

خــال عــام 2014م، اســتأجرت الشــركة قطعــة أرض فــي المدينــة لمــدة 30 ســنة مقابــل إيجار ســنوي بمبلغ 3,800,000 ريال ســعودي.

تســتأجر الشــركة عــدداً مــن المخيمــات العماليــة وتؤجــر محــات بموجــب عقــود تأجيــر تشــغيلي. تكــون عقــود اإليجار لفترة 10 ســنوات مع خيــار تجديدها 
بعد ذلــك التاريخ.

الحــد األدنــى لدفعــات عقود اإليجــار الغير قابلــة لإللغاء:  .1

2016م2017م

125,769,953125,591,459أقل من ســنة

602,191,284528,338,180من ســنة الى 5 ســنوات

432,695,384115,300,144أكثر من 5 ســنوات

المبالــغ المثبتــة فــي الربح أو الخســارة:  .2

2016م2017م

100,369,81093,051,477مصــروف عقود اإليجار

13,060,39713,359,968مصــروف اإليجــار المحتمل

–14,364,659إيــرادات عقود اإليجار مــن الباطن

محتملة والتزامات  ارتباطات   .32
كمــا فــي 31 ديســمبر، كانــت لــدى الشــركة االرتباطات وااللتزامــات التالية:

1 ينايــر 2016م31 ديســمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

89,896,80294,794,68188,110,813ارتباطات رأســمالية

33,620,56942,258,67614,807,413تأمينــات خطابــات ضمــان بنكية

تــم إصــدار خطابــات الضمــان مــن قبــل بنــك نيابــة عــن الشــركة للمــورد وبتعهــدات لتلبيــة أي إلتزامات ماليــة للمورد في حالــة التخلف عن الســداد، وهذا 
يتطلــب مــن الشــركة وضــع نقــد لــدى البنــك. كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، قامــت الشــركة بدفــع كامل المبلــغ مقابل خطابــات ضمــان، وبالتالي ال توجد 

أي أعبــاء ماليــة أخــرى مســتحقة الدفع.

األدوات المالية - القيــم العادلة وإدارة المخاطر )تتمة(  .30
)تتمة( المالية  المخاطر  إدارة  ب. 

مخاطــر التدفقــات النقديــة وأســعار الفائدة
نظــراً ألن الشــركة ليــس لديهــا موجــودات هامــة محملــة بفوائــد، فــإن إيــرادات الشــركة والتدفقــات النقديــة الداخلــة التشــغيلية المرتبطة بها مســتقلة 

بشــكل كبيــر عــن التغيــرات فــي أســعار الفائــدة الســائدة في الســوق. ليس لــدى الشــركة مطلوبات محملــة بفوائد.

مخاطــر اإلئتمان
تعكــس مخاطــر اإلئتمــان مخاطــر تعثــر الطــرف اآلخــر فــي ســداد التزاماتــه التعاقديــة ممــا يؤدي إلى خســارة مالية للشــركة. إن مخاطــر اإلئتمان التي تنشــأ 

عــن النقــد ومــا فــي حكمــه والودائــع لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة تعتبــر محدودة ألن األطراف األخرى هــي بنوك ومؤسســات مالية والتــي لديها 
درجــة تصنيــف اســتثماري محــددة مــن وكاالت التصنيــف االئتمانيــة الدولية.

لــدى الشــركة سياســة يتكــون مخصــص كامــل لجميــع الذمــم المدينــة والتــي تكــون متأخــرة ألكثر من 90 يوم. ويســتثنى من هذه السياســة شــركة 
الخطــوط الجويــة الســعودية وبعــض الكيانــات الحكوميــة األخــرى. ونظــراً للمراقبــة المناســبة والمســتمرة والمخصصــات الكافيــة، ال تتوقــع الشــركة أي 

خســائر إضافيــة نتيجــة عــدم إلتزام العماء بالســداد.

فيمــا يلــي أعمــار الذمــم المدينــة التجاريــة والــذم المدينــة األخــرى المتأخــرة وغيــر منخفضــة القيمة كما في 31 ديســمبر 2017م:

2017م

42,277,607أقــل من 90 يوم
25,110,200أكثــر من 90 يوم إلى ســنة

22,149,789أكثر من ســنة

تــرى اإلدارة أن المبالــغ غيــر منخفضــة القيمــة والمتأخــرة ألكثــر مــن 90 يومــًا مــا تــزال قابلــة للتحصيل بالكامل وذلك اســتناداً إلى ســلوك الســداد الســابق 
والتحليــل الشــامل لمخاطــر ائتمــان العمــاء بمــا فــي ذلــك التصنيفــات االئتمانيــة للعمــاء األساســيين، إذا كان ذلــك متاحًا.

مخاطر الســيولة
تشــتمل إدارة مخاطــر الســيولة الحريصــة علــى الحفــاظ علــى النقــد الكافــي وتوفيــر التمويــل مــن مبلــغ كافــي للتســيهات االئتمانيــة الملتزم بها. 

تحافــظ الشــركة علــى المرونــة فــي التمويــل مــن خــال المحافظــة علــى التوفيــر الكافــي ألدوات النقــد وما فــي حكمه. ليس لدى الشــركة أي تســهيات 
ائتمانيــة قائمــة وتراقــب المخاطــر للنقــص المحتمــل فــي النقــد مــن خــال مراجعــة التوقعــات النقديــة علــى المدى القصير على أســاس مســتمر ومن 

خــال التوقعــات النقديــة علــى المدى المتوســط خال الســنة.

التعــرض لمخاطر الســيولة
فيمــا يلــي بيــان باالســتحقاقات التعاقديــة المتبقيــة للمطلوبــات الماليــة فــي تاريــخ التقريــر. إن المبالــغ إجماليــة وغيــر مخصومــة وتشــتمل علــى 

مدفوعــات العمولــة التعاقديــة وال تتضمــن تأثيــر اتفاقيــات المعاوضــة.

الدفترية31 ديســمبر 2017م أكثر من سنةأقل من سنةاإلجماليالقيمة 

المطلوبات
–399,828,171399,828,171399,828,171ذمــم دائنــة تجارية وذمــم دائنة أخرى

أكثر من ســنةأقل من ســنةاإلجماليالقيمــة الدفترية31 ديســمبر 2016م

المطلوبات

–430,822,811430,822,811430,822,811ذمــم دائنــة تجارية وذمــم دائنة أخرى

أكثر من ســنةأقل من ســنةاإلجماليالقيمــة الدفترية1 ينايــر 2016م

المطلوبات

–328,618,952328,618,952328,618,952ذمــم دائنــة تجارية وأخرى

التدفقــات الداخلة/)التدفقــات الخارجــة( المفصــح عنهــا فــي الجــدول أعــاه، تمثــل تدفقــات نقديــة تعاقديــة غيــر مخصومــة تتعلــق بالمطلوبــات المالية 
والتــي ال يتــم إغاقهــا عادّة قبــل االســتحقاق التعاقدي.
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إيضاحات حــول القوائم المالية
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م

)بالريال الســعودي(

المعايير الجديدة أو التعديالت واالشــتراطات القائمة  .33 
فيمــا يلــي بيــان بالمعاييــر التــي صــدرت ولكــن ليســت ســارية المفعول حتــى تاريخ إصدار القوائــم المالية للشــركة.

الجديدة المعايير  أ. 

الســارية للفترات الســنوية 
التــي تبــدأ في أو بعد

المعيــار، التعديــل أو 
لتفسير ملخــص المتطلبــاتا

فتــرات التقرير الســنوي 
 بــدًءا مــن أو بعد تاريخ 

1 ينايــر 2018م، ويســمح 
بالتطبيــق المبكــر

المعيــار الدولي 
إلعــداد التقارير 

الماليــة رقم 
15– اإليرادات 

مــن العقود مع 
العماء

يحــل هــذا المعيــار محــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 11 - عقود اإلنشــاء، ومعيار المحاســبة الدولي 
رقــم 18 - اإليــرادات، وتفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  13 - برامج 

والء العمــاء، وتفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15 - اتفاقيات 
إنشــاء العقــارات، وتفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 18 - تحويل 

الموجــودات مــن العمــاء، وتفســير لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للمعيــار رقــم 31 - اإليرادات - 
معامــات المقايضــة المتضمنــة لخدمــات إعانيــة.

 ينطبــق علــى العقــود مــع العمــاء ولكــن ال ينطبــق علــى عقــود التأميــن أو األدوات الماليــة أو عقود 
اإليجــار، التــي تقــع ضمــن نطــاق المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة األخرى. كما أنــه ال ينطبق إذا 

كان هنــاك شــركتان فــي نفــس مجــال األعمــال يتبــادالن موجودات غيــر نقديــة لتســهيل المبيعات 
ألطراف أخرى.

يقــدم المعيــار نموذجــًا جديــداً لتعريــف تحقــق اإليــرادات يعترف باإليرادات ســواء فــي نقطــة زمنية أو على 
مــدى فتــرة زمنيــة. ويتميــز النمــوذج بوجــود عقــد خماســي الخطــوات لتحليــل المعامــات لتحديد ما إذا 

كان ســيتم االعتــراف باإليــرادات ومقدارهــا ومتــى يتــم االعتراف بها.

فتــرات التقرير الســنوي 
بــدًءا مــن أو بعد تاريخ 
1 ينايــر 2019م، ويســمح 

بالتطبيــق المبكــر

المعيــار الدولي 
إلعــداد التقارير 

الماليــة رقم 16– 
عقــود اإليجار

يغيــر المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 بشــكل جوهــري محاســبة عقود اإليجــار من قبل 
المســتأجرين. فهــو يلغــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 17 النمــوذج المحاســبي المــزدوج الحالي 

الــذي يميــز بيــن عقــود التأجيــر التمويلــي فــي الميزانيــة العموميــة وعقــود اإليجار التشــغيلية خــارج قائمة 
لمركــز المالــي، وبــدال مــن ذلــك يقــدم نموذج المحاســبة الموحد فــي قائمــة المركز المالــي المماثل 

لمحاســبة اإليجــار التمويلــي الحاليــة.
تظــل المحاســبة عــن المؤجــر مماثلــة للممارســة الحاليــة، أي يســتمر المؤجريــن فــي تصنيــف عقود 

اإليجــار كعقــود إيجــار تمويلية وتشــغيلية.
 يتــم اســتبعاد البيــع وإعــادة االســتئجار بشــكل فعــال كهيــكل تمويل خــارج قائمة المركــز المالي.

فتــرات التقرير الســنوي 
بــدًءا مــن أو بعد تاريخ 

1 ينايــر 2018م، ويســمح 
بالتطبيــق المبكــر

المعيــار الدولي 
إلعــداد التقارير 

الماليــة رقم 9 - 
األدوات الماليــة

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 هــو معيــار جديــد لمحاســبة األدوات المالية والذي ســيحل 
محــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 - األدوات الماليــة: االعتــراف والقياس.

يحتــوي المعيــار علــى فئتــي قيــاس رئيســيتين للموجــودات المالية:
- التكلفــة المطفــأة؛ و

- القيمــة العادلة.
يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة ضمــن إحــدى هذه الفئــات عند االعتــراف المبدئي.

يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة إذا تحققــت الشــروط التالية:
-  يتــم االحتفــاظ بهــا ضمــن نمــوذج أعمــال هدفــه االحتفاظ باألصول من أجــل تحصيــل التدفقات 

النقديــة التعاقديــة؛ و
-  تنشــأ شــروطها التعاقديــة فــي تواريــخ محــددة للتدفقــات النقديــة التــي تمثل فقــط مدفوعات من 

أصــل الديــن وفائــدة على أصل الديــن القائم.
يتــم قيــاس جميــع الموجــودات المالية األخــرى بالقيمــة العادلة.

المالية القوائم   34. اعتماد 
تــم اعتمــاد هــذه القوائــم الماليــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ 12 رجب 1439هـــ الموافق 29 مارس 2018م.

عضــو مجلــس اإلدارة المفوض المديــر العــام التنفيــذي  المديــر المالــي    

ن
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ت
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