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السـادة والسيدات المـسـاهـمـين في 

شركة الخطوط السعودية للتموين                        المحترمين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسر مجلس إدارة اخلطوط السعودية للتموين أن يضع بني أيديكم التقرير السنوي ملجلس 

اإلدارة عن العام املالي 2012م، والذي يستعرض أداء الشركة وإجنازاتها خالل السنة املالية 

املنصرمة، باإلضافة إلى القوائم املالية وإيضاحاتها وتقرير مراجع احلسابات القانوني للسنة 

املالية املنتهية في 2012/12/31م، بجانب ملخص واف عن مجلس اإلدارة وجلانه.. 

تقرير جملس اإلدارة



كلمة رئيس اجمللس
 

 اأخواين واأخواتي م�شاهمي ال�شركة     املحرتمني

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

ي�سرفني اأن األتقي بكم عرب التقرير ال�سنوي املف�سل ل�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين، واأ�سع بني 

اأيديكم اأهم التطورات والإجنازات يف ال�سركة بجانب النتائج املالية خالل العام املن�سرم 2012م.

وذلك  2008م،  العام  يف  تخ�سي�سها  منذ  الأداء  يف  قيا�سية  معدلت  حتقيق  يف  ال�سركة  ا�ستمرت 

بنمو م�ستمر يف دخلها واأرباحها، وحت�سن جميع موؤ�سرات الأداء والإنتاجية يف ال�سركة، وقد زادت 

اإيرادات ال�سركة منذ عام 2008م حتى العام 2012م مبعدل )59%(، كما ارتفع �سايف دخل ال�سركة 

من )287.000.000( ريال �سعودي اإىل )487.000.000( ريال �سعودي.

ولقد ا�ستمرت ال�سركة يف حتقيق اأهدافها باحل�سول على اأعلى ن�سبة من ال�سوق يف خدمات متوين 

ال�سركات  متوين  خدمات  كقطاع  امل�سابهة  القطاعات  يف  العمل  قاعدة  وتو�سيع  الطريان  �سركات 

الدخل  تو�سيع م�سادر  اإىل  اأدى  والتعدين، ما  البرتول  ل�سركات  العمل اخلارجية  الكربى، ومراكز 

وتخفيف عامل املخاطرة، كما اأن ال�سركة تقوم باإجناز م�ساريع ا�ستثمارية اأخرى مثل م�ساريع تطوير 

امل�ست�سفيات  املتخ�س�سة بخدمة  باملغا�سل  امل�ساريع اخلا�سة  وتطوير  العمالية وخدماتها،  امل�ساكن 

والفنادق.

وتوؤكد ال�سركة ل�سركائها الكرام حر�س جمل�س الإدارة على اأن تظل �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

اأهم مقدم خلدمات الأغذية يف اململكة العربية ال�سعودية، واأحد الكيانات القت�سادية الكربى، واأن 

والعاملني، وتطوير  والإدارة  املجل�س  العمل كفريق واحد مكون من  اأهم عنا�سر جناحها هو  يكون 

جميع الكفاءات يف ال�سركة لت�ستمر يف حتقيق طموحاتها ولتنمو ب�سكٍل متوا�سل.

ويف اخلتام، اتقدم لكم ا�سالة عن نف�سي ونيابة عن اإخواين اأع�ساء جمل�س الإدارة املوقرين بخال�س 

ال�سكر والتقدير لثقتكم وم�ساندتكم، متمنني لكم ول�سركتكم مزيدًا من التوفيق والنجاح.

                                        خالد بن عبداهلل امللحم

رئي�س جمل�س الإدارة



تاريخ الشركة
العربية  1981م، عندما قامت �سركة اخلطوط اجلوية  اإىل عام  لل�سركة  التجاري  العمل  تعود بدايات 

ال�سعودية بتاأ�سي�س وحدة متوين خا�سة يف مطار امللك عبد العزيز الدويل يف جدة والتي قدمت خدمات 

التموين، بالإ�سافة اإىل عدد من اخلدمات الأخرى لرحالت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية واإىل 

غريها من �سركات الطريان التي كانت تقوم بت�سيري رحالت من مطار امللك عبد العزيز الدويل. وقامت 

امللك  بتاأ�سي�س وحدات متوين يف كل من مطار  ال�سعودية يف مراحل لحقة  العربية  اخلطوط اجلوية 

خالد الدويل، ومطار امللك فهد الدويل، ومطار الأمري حممد بن عبدالعزيز الدويل، ويف مطار القاهرة 

اأعمال املبيعات اجلوية على منت رحالت اخلطوط  1985م  التموين يف عام  الدويل. وقد تولت وحدة 

اجلوية العربية ال�سعودية. ويف عامي 2006م و 2007م تولت وحدة التموين اإدارة �سالت الفر�سان.

اأنها كانت  اإل  اأن وحدة التموين كانت جزًء من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية،  وعلى الرغم من 

تدير اأعمالها كوحدة جتارية منف�سلة عن اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية حتى قبل اأن تنف�سل عنها 

يف عام 2008م نتيجة عملية اخل�سخ�سة.

ك�سركة  ال�سركة  بتاأ�سي�س  ال�سعودية  العربية  اجلوية  اخلطوط  قامت  اخل�سخ�سة،  عملية  من  وكجزء 

ال�سركة  ت�سجيل  مت  وقد  2008م(.  يناير   29 )املوافق  1429هـ  حمرم   20 يف  حمدودة  م�سوؤولية  ذات 

يف ال�سجل التجاري برقم 4030175741 براأ�س مال وقداره 100.767.000 ريال �سعودي مق�سم اإىل 

1.007.670 ح�سة بقيمة 100 ريال �سعودي للح�سة. وكجزء من عملية اخل�سخ�سة، نقلت اخلطوط 

اإىل ال�سركة الأ�سول واملوظفني وغالبية العقود املتعلقة بوحدة التموين قبل  اجلوية العربية ال�سعودية 

عملية اخل�سخ�سة لل�سركة.

التجارة  وزير  قرار  مبوجب  م�ساهمة  �سركة  اإىل  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  من  حتويلها  مت  وقد 

وال�سناعة رقم 68/ق ال�سادر بتاريخ 1432/2/22هـ )املوافق 26 يناير 2011م( براأ�س مال وقداره 

10 ريال �سعودي  ا�سمية  10.076.700 �سهم عادي بقيمة  اإىل  100.767.000 ريال �سعودي مق�سم 

لل�سهم. 

مار�س   19 )املوافق  1432/4/14هـ  بتاريخ  املنعقدة  العادية  غري  العامة  اجلمعية  قرار  ومبوجب 

2011م(، متت زيادة راأ�س مال ال�سركة من 100.767.000 ريال �سعودي اإىل 820.000.000 ريال 

10 ريال �سعودي لل�سهم من خالل ر�سملة )1(  �سعودي مق�سم اإىل 82.000.000 �سهم عادي بقيمة 

مبلغ 658,791,392 ريال �سعودي من اأرباح ال�سركة املبقاة؛ و)2( مبلغ 13,718,428 ريال �سعودي من 

الحتياطي العام لل�سركة؛ و)3( مبلغ 46,723,180 ريال �سعودي من الحتياطي النظامي لل�سركة. وقد 

مت حتويل ال�سركة ل�سركة م�ساهمة عامة مبوجب قرار هيئة ال�سوق املالية بتاريخ 1433/7/6هـ املوافق 

2012/5/27م.



األنشطة الرئيسية للشركة
اإن اأن�سطة ال�سركة مق�سمة اإىل ق�سمني رئي�سيني، هما ق�سم خدمة �سركات الطريان، وق�سم اخلدمات لغري �سركات الطريان. ويقوم 

ق�سم خدمة �سركات الطريان بـ:)1(تقدمي خدمات التموين واخلدمات ذات العالقة بها اإىل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية 

وغالبية �سركات الطريان التي تقوم بت�سيري رحالت من وفيما بني املطارات املختلفة يف اململكة. )2(يتوىل مبيعات التجزئة حتت 

عالمة »املبيعات اجلوية« على منت الرحالت التي ت�سريها اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية. )3( يقوم بت�سغيل �سالت الفر�سان 

نيابة عن اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية. 

�سركات  غري  من  العمالء  اإىل  بها  متعلقة  اأخرى  وخدمات  التموين  خدمات  الطريان  �سركات  لغري  اخلدمات  ق�سم  يوفر  بينما 

الطريان، ومن بينهم موؤ�س�سات و�سركات �سخمة، وموؤ�س�سات تعليمية و�سركات لديها عمليات يف مناطق نائية من اململكة العربية 

ال�سعودية.

وتقوم ال�سركة ببناء جممع �سكني يف منطقة ذهبان �سمال مدينة جدة لتوفري �سكن للعمال غري ال�سعوديني الذين توظفهم ال�سركة 

يف جدة، كما �ستقوم ال�سركة بتاأجري جزء من هذا املجمع ال�سكني لأطراف اأخرى ل�ستيعاب موظفي تلك الوحدات الذين يعملون 

يف نف�س املنطقة، واأي�سًا تقوم ال�سركة باإن�ساء وحدة غ�سيل يف مدينة امللك عبداهلل القت�سادية، ومتت املوافقة على ت�سغيل مغ�سلة 

�سناعة مبدينة امللك فهد الطبية يف الريا�س، و�ستقدم هاتني الوحدتني خدمات الغ�سيل املتخ�س�س اإىل الفنادق وامل�ست�سفيات.

رسالة الشركة
ر�سالتنا هي الإرتقاء مبفهوم ال�سيافة لعمالئنا لنمكنهم من حتقيق اأهدافهم. 

اإلسرتاتيجية
تنتهج ال�سركة اإ�سرتاتيجية تركز على اجلوانب الرئي�سية التالية:

> احلفاظ على مكانة ال�سركة الريادية يف قطاع خدمات متوين �سركات الطريان يف اململكة العربية ال�سعودية عن طريق تقدمي 
خدمات ذات جودة عالية باأ�سعار تناف�سية.

واملوؤ�س�سات  الكربى  وال�سركات  املوؤ�س�سات  مثل  عمالء  ا�ستهداف  طريق  عن  الطريان  �سركات  لغري  التموين  خدمات  تطوير   <
التعليمية وال�سركات العاملة يف مناطق نائية من اململكة العربية ال�سعودية من اأجل التقليل من تعر�س ال�سركة للتقلبات يف قطاع 

خدمات متوين �سركات الطريان. 

> امل�ساركة يف جهود اململكة لدعم احلج والعمرة، وتقوم ال�سركة حاليًا بتوفري خدمات التموين اإىل زوار احلرمني ال�سريفني بناًءا 
على طلبات فردية تردها من جهات خمتلفة خالل مو�سمي احلج والعمرة.

ال�سعوديات  املوظفات  املزيد من  توظيف  ب�سكل خا�س على  الرتكيز  مع  ال�سركة  الوظائف يف  �سعودة  برنامج  تطوير  موا�سلة   <
وتزويدهم بالتدريب ال�سروري، وهو ما ت�سجعه وزارة العمل. 

يف  العمالء  جميع  من  امل�ستحقات  وحت�سيل  املوردين  مع  التعامل  �سروط  حت�سني  خالل  من  العامل  املال  راأ�س  فعالية  زيادة   <
اأوقاتها.

امل�ستقبلية يف  التوجهات  توقع  اأجل  العاملية من  و�سبكتها  لل�سركة  الإ�سرتاتيجي  ال�سريك  نيوري�ست،  العمل مع �سركة  ا�ستمرار   <
�سناعة التموين وتطوير منتجات ال�سركة وحت�سني عمليات امل�سرتيات يف ال�سركة.



هيكل املساهمة يف الشركة
يلخ�س اجلدول التايل هيكل امل�ساهمة يف ال�سركة:

 

وحدات التموين
تقع من�ساآت اإنتاج ال�سركة )وحدات التموين( يف كل من مطار امللك عبد العزيز الدويل، ومطار 

الدويل،  العزيز  بن عبد  الأمري حممد  ومطار  الدويل،  فهد  امللك  ومطار  الدويل،  امللك خالد 

ومطار القاهرة الدويل. وتتاألف كل وحدة من اأر�سفة حتميل، وخمازن جافة وباردة، ومطابخ 

لإعداد الوجبات ال�ساخنة والباردة، وخمبز، واأجهزة غ�سيل الأطباق، وق�سم للمناولة.

ــ بتو�سيل الوجبات يف  اأكرب ق�سم يف كل وحدة من وحدات التموين  ــ وهو  ويقوم ق�سم املناولة 

الوقت املحدد اإىل الطائرة، ويقوم هذا الق�سم يف املتو�سط بتو�سيل الوجبات اإىل نحو 107 رحلة 

يوميًا يف كل وحدات التموين.

 اجلودة
تقدم ال�سركة وجبات ذات موا�سفات عالية اجلودة اإىل جميع الركاب بغ�س النظر عن �سركة الطريان اأو الدرجة التي ي�سافرون على 

متنها. وقد مت منح ال�سركة عدد من اجلوائز يف هذا املجال مما ي�سكل اعرتافًا بجودة الأغذية التي تقدمها ال�سركة. وحتظى ال�سالمة 

والنظافة باأهمية بالغة لدى ال�سركة. وقد طبقت ال�سركة اأنظمة و�سوابط متقدمة فيما يت�سل بنوعية وجودة املواد اخلام وعمليات 

الإنتاج واحلالة ال�سحية للموظفني ومراقبة درجات احلرارة واملحافظة على نظافة البيئة. وي�سمن التحليل املخربي الذي تقوم به 

ال�سركة لوجباتها ب�سكل م�ستمر تقدمي هذه الوجبات باأعلى جودة اإىل جميع العمالء. وتتوافق جميع الأغذية التي تعدها ال�سركة مع 

ال�سريعة الإ�سالمية وتعمل بفعالية عالية لتمكني عمالئها يف �سركات الطريان من املغادرة دون تاأخري. 

قطاع اخلدمات املتعلقة بشركات الطريان
اإن�ساء ق�سم اخلدمات لغري  النقل اجلوي. وقبل  ال�سركة ذات العالقة ب�سناعة  اأن�سطة  ي�سم ق�سم خدمات �سركات الطريان كافة 

�سركات الطريان يف عام 2008م، كانت ال�سركة تعمل ب�سكل ح�سري تقريبًا يف جمال خدمات التموين ل�سركات الطريان ويف جمال 

املبيعات اجلوية. ول يزال ق�سم خدمات �سركات الطريان اأهم ق�سم يف ال�سركة، حيث �ساهم بحوايل 92.3% و92.8% و90.6% من 

اإيرادات ال�سركة يف الأعوام 2010م و2011م و2012م على التوايل. وي�سم الق�سم ثالثة اأق�سام فرعية هي: ق�سم خدمات التموين على 

منت الرحالت اجلوية، وق�سم املبيعات اجلوية، والق�سم اخلا�س ب�سالت الفر�سان. ويف عام 2010م، بداأت ال�سركة بتزويد اخلطوط 

اجلوية العربية ال�سعودية مبعدات تتعلق باأن�سطة التموين )مثل الأواين اخلزفية واأدوات املائدة والأطباق(.

الن�سبة املئوية الأ�سهم راأ�س املال )ر.�س( امل�ساهمون

%35.7 29.274.000 292.740.000 املوؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية

%34.3 28.126.000 281.360.00 �سركة التموين الإ�سرتاتيجي

%30.0 24.600.000 246.000.000 اجلمهور

%100.0 82.000.000 820.000.000 الإجمايل

شركة التموين اجلمهور
اإلستراتيجي

املؤسسة العامة 
للخطوط السعودية



 خدمات التموين على منت الرحالت اجلوية
يقدم ق�سم خدمات التموين على منت الرحالت اجلوية الوجبات للركاب واأطقم املالحة )بالإ�سافة لعدد من اخلدمات 

الأخرى املتعلقة بها( على منت رحالت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية، وغالبية �سركات الطريان الأخرى التي ت�سري 

رحالت من واإىل املطارات يف اململكة. وتقدم ال�سركة من خالل هذا الق�سم الوجبات واخلدمات الأخرى املرتبطة بها 

اإىل الكثري من م�سغلي الطريان اخلا�س والرحالت امل�ستاأجرة، وكذلك رحالت ال�سخ�سيات املهمة ورحالت الطريان 

الفردية، واأي�سًا تقوم ال�سركة بتقدمي خدمات التموين اإىل اأعداد كبرية من احلجاج واملعتمرين على منت رحالت العودة 

اإىل بلدانهم بعد اأدائهم ال�سعائر الدينية.

املبيعات اجلوية
والتي  طائراتها،  منت  على  بالتجزئة  البيع  اأعمال  بتحويل  1984م  عام  يف  ال�سعودية  العربية  اجلوية  اخلطوط  قامت 

ت�سمى حاليًا املبيعات اجلوية اإىل وحدة التموين التابعة لها. ويف عام 2007م، اأبرمت ال�سركة واخلطوط اجلوية العربية 

ال�سعودية اتفاقية املبيعات اجلوية، والتي اأعطت لل�سركة احلق احل�سري لبيع منتجات املبيعات اجلوية على منت معظم 

الرحالت الدولية والداخلية التي ت�سريها اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية، وتعترب الرحالت املتجهة من واإىل القاهرة 

وبريوت من اأهم اخلطوط الدولية للمبيعات اجلوية من حيث الإيرادات ال�سنوية، بينما تعترب الرحالت املتجهة من واإىل 

جدة والريا�س من اأهم اخلطوط الداخلية من حيث الإيرادات ال�سنوية. ومتار�س ال�سركة اأن�سطة املبيعات اجلوية فقط 

على منت رحالت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية. 

وت�سرتي ال�سركة منتجات املبيعات اجلوية مبا�سرة من املوردين، ويتم توريد بع�س املنتجات اإىل ال�سركة على اأ�سا�س 

)البيع اأو الإعادة( بحيث يحق لل�سركة اإعادة املنتجات التي ل يتم بيعها اإىل املورد وا�سرتداد ثمنها بالكامل. ويف بع�س 

احلالت، يتم توريد منتجات معينة اإىل ال�سركة على اأ�سا�س ح�سري لفرتة حمدودة من الوقت. 

ويتم حتديث دليل املنتجات الذي توفره ال�سركة للركاب على منت الرحالت ثالث مرات �سنويًا. وي�ستند اختيار منتجات 

املبيعات اجلوية على عدد من العوامل مثل اأمناط ا�ستهالك الركاب وتقدمي منتجات جديدة )مثل العطور اجلديدة( 

منتجات  وت�ستمل  ح�سري.  ب�سكل  ال�سركة  قبل  من  يقدم  املنتج  كان  اإذا  وفيما  منتج  لكل  احلجم  اإىل  ال�سعر  ومعدل 

املبيعات اجلوية ب�سكل رئي�سي على:

> العطور وم�ستح�سرات التجميل. 

> ال�ساعات واملجوهرات. 

> الأقالم والنظارات ال�سم�سية والأجهزة الإلكرتونية. 

> منتجات حتمل �سعار اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية. 

> األعاب الأطفال والهدايا الأخرى.



تقوم ال�سركة بتدريب م�سيفي اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية للقيام بدور موظفي املبيعات ملنتجات املبيعات اجلوية على 

منت الرحالت اجلوية. ومع نهاية عام 2010م، عمل اأكرث من 500 م�سيف من م�سيفي اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية 

ال�سركة يف �سهر يونيو من عام  البيع، �سغلت  يف املبيعات اجلوية. ولغايات حت�سني متابعة امل�سرتيات وزيادة كفاءة عملية 

2009م، نظامًا جديدًا لإدارة اأن�سطة مبيعاتها اجلوية. وي�سمل النظام اجلديد ماكينات نقاط البيع، والتي متكن الركاب 

من �سراء املنتجات اإما نقدًا اأو با�ستخدام بطاقات الئتمان، وكما يراقب هذا النظام يف الوقت نف�سه م�ستويات خمزون كل 

منتج وعمليات ال�سراء املرفو�سة وي�ساعد يف حتديد املنتجات التي تتمتع بطلب مرتفع من قبل الركاب. 

صاالت الفرسان
الفر�سان يف جميع  �سالت  لت�سغيل  املدين  للطريان  العامة  الهيئة  من  رخ�سة  ال�سعودية  العربية  اجلوية  ُمنحت اخلطوط 

املطارات الدولية يف اململكة )مطار امللك عبدالعزيز الدويل، ومطار امللك فهد الدويل، ومطار امللك خالد الدويل، ومطار 

الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل( خلدمة امل�سافرين على منت رحالتها. وتقوم ال�سركة بت�سغيل �سالت الفر�سان بالنيابة 

ال�سعودية  العربية  اجلوية  واخلطوط  ال�سركة  بني  اإبرامهما  مت  اتفاقيتني  مبوجب  ال�سعودية  العربية  اجلوية  اخلطوط  عن 

ودخلتا حيز التنفيذ يف 29 يناير 2008م، ولي�س لهاتني التفاقيتني مدة حمددة. وتقوم ال�سركة بتح�سيل ر�سوم من �سركات 

الطريان، والتي يتم حتديدها وفقًا لعدد ركاب هذه ال�سركات الذين ي�ستخدمون �سالت الفر�سان. وميكن للم�سافرين الذين 

اإىل  ر�سم  دفع  ال�سياحية،  الدرجة  م�سافرين على  املثال  �سبيل  كونهم على  الفر�سان  ا�ستخدام �سالت  باأحقية  يتمتعون  ل 

ال�سركة نظري ا�ستخدام �سالت الفر�سان. وقد بلغت الإيرادات التي حققتها ال�سركة من �سالت الفر�سان نحو 3% و2.7% و 

3% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة يف الأعوام 2010م و2011م و2012م على التوايل. وحتتوي �سالت الفر�سان على مناطق 

خا�سة للجلو�س وتناول الأطعمة ال�ساخنة والباردة وخدمة الإنرتنت. 



قسم اخلدمات لغري شركات الطريان
نظرة عامة

تاريخيًا، اعتادت ال�سركة عندما كانت وحدة تابعة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية على تقدمي خدمات التموين لعدد حمدود 

من العمالء لغري �سركات الطريان، مثل املدار�س اخلا�سة. يف عام 2008م اأ�س�ست ال�سركة ق�سم لهذه اخلدمات ودخلت �سوق 

خدمات التموين لغري �سركات الطريان مرة اأخرى. ويعد هذا الق�سم ذا اأهمية متزايدة لل�سركة، ورغم اأنه مل ي�سهم �سواء بنحو 

2.7%  و3.1% و4.2% من اإيرادات ال�سركة يف الأعوام 2010م و2011م و2012م على التوايل، اإل اأن ال�سركة تتوقع زيادة هذه 

الن�سبة يف امل�ستقبل. 

املطارات  يف  لها  التابعة  الإنتاج  ومن�ساآت  اخلربة  حيث  من  القائمة  واإمكاناتها  مواردها  على  كبرية  ب�سورة  ال�سركة  اعتمدت 

اأنه نظرًا لأن  اإل  اأعمالها يف �سوق خدمات التموين لغري �سركات الطريان،  واخلا�سة بق�سم خدمات �سركات الطريان لتو�سيع 

قاعدة عمالء ال�سركة يف هذا الق�سم اآخذة يف النمو، فاإن ال�سركة تقوم حاليًا بتزويد هذا الق�سم مبوظفني ذوي خربة يف هذا 

املجال خا�سة القادرين على اإدارة العالقات مع عمالء ال�سركة من غري �سركات الطريان وزيادة املعرفة باحتياجاتهم. ويف �سبيل 

هذا الغر�س قامت ال�سركة يف عام 2009م بتعيني مديرًا لالإ�سراف على تطوير هذا الق�سم.

 العمالء
تتمثل اإ�سرتاتيجية ال�سركة يف ا�ستهداف القطاعات الرئي�سية الثالثة التالية يف �سوق خدمات التموين لغري �سركات الطريان: 

)1( ال�سركات العاملة يف مواقع نائية يف اململكة؛ و)2( ال�سركات وامل�سانع واملوؤ�س�سات؛ و)3( التموين املرتبط باأن�سطة احلج 

وال�سركات  املوؤ�س�سات  على  ال�سركة  تركز  واملوؤ�س�سات،  وامل�سانع  ال�سركات  �سريحة  ويف  ال�سريفني.  احلرمني  وزيارة  والعمرة 

ال�سناعية والتجارية الكربى واملوؤ�س�سات التعليمية )وحتديدًا املدار�س اخلا�سة( وامل�ست�سفيات. 

وخدمات  احلرا�سة  وخدمات  والغ�سيل  الغرف  تنظيف  خدمة  لعمالئها  اأي�سًا  ال�سركة  توفر  التموين،  خدمات  اإىل  بالإ�سافة 

مثل  العميل  لدى  من�ساآت حمددة  واإدارة  وامل�سطحات اخل�سراء  بالأ�سجار  والعناية  واإبادة احل�سرات  النفايات  وجمع  النظافة 

�سالت الريا�سة وحمالت احلالقة. 

إجنازات الشركة
مت اإجناز  القرارات التالية خالل العام 2012م:

>  مت البدء يف تنفيذ م�سروع الوحدات ال�سكنية اخلا�س بعمال ال�سركة والذي �سيتثمر جزء منه لتاأجري �سكن لعمال قطاعات 

اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية.

>  متت املوافقة لت�سغيل مغ�سلة يف مدينة امللك فهد الطبية بالريا�س .

>  البدء يف اإجراءات مغ�سلة �سناعية يف مدينة امللك عبداهلل القت�سادية يف رابغ.

>  مت متوين جامعة الأمرية نورة مبدينة الريا�س وت�سغيل املطبخ املركزي لديهم.

>  مت ت�سغيل �سالة درجتي الأويل ورجال الأعمال مبطار امللك عبدالعزيز الدويل )ال�سالة ال�سمالية - اخلطوط الأجنبية(.

 



نتائج الشركة املالية
قوائم الدخل للأعوام 2010م و 2011م و2012م
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2012م 2011م 2010م احل�ساب

1.687.392.692 1.465.271.088 1.193.161.075 الإيرادات

1.059.393.454 906.809.548 647.746.582 تكلفة الإيرادات

121.217.226 139.823.782 131.426.198 م�ساريف اإدارية وعمومية

19.730.787 1.924.001 3.101.387 اإيرادات اأخرى

45.355.099 38.219.602 34.680.474 الزكاة

487.051.225 420.561.759 382.409.208 �سايف الدخل

5.94 5.13 4.664 اخل�سارة )الربح( لل�سهم ريال �سعودي
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التدفقات النقدية للأعوام 2010م و 2011م و2012م

2012م 2011م 2010م احل�ساب

786.183.121 214.255.491 682.293.224 �سايف النقد من العمليات

20.196.793 58.728.299 13.092.710 �سايف النقد امل�ستخدم يف عمليات ال�ستثمار

398.916.751 261.298.301 23,990,345 �سايف النقد امل�ستخدم يف عمليات التمويل

367.069.577 105.771.109 645.210.169 �سايف التغري يف النقد وما يعادله

655.052.918 760.824.027 115.613.858 النقد وما يعادله كما يف 1 يناير

1.022.122.495 655.052.918 760.824.027 النقد وما يعادله كما يف 31 دي�سمرب



سياسة توزيع األرباح
يتوىل جمل�س الإدارة التو�سية باإعالن ودفع اأي اأرباح قبل اإقرارها من قبل امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة. وال�سركة 

لي�ست ملزمة بالإعالن عن اأية اأرباح، واأي قرار للقيام بذلك �سيعتمد على الأرباح ال�سابقة واملتوقعة والتدفق النقدي لدى 

ال�سركة، والتمويل ومتطلبات راأ�س املال، وال�سوق والظروف القت�سادية العامة، وو�سع زكاة ال�سركة، ف�ساًل عن العتبارات 

القانونية والتنظيمية يخ�سع توزيع اأرباح الأ�سهم لقيود معينة واردة يف النظام الأ�سا�سي ويف حالة الإعالن عن الأرباح ف�سيتم 

توزيعها بالريال ال�سعودي. 

يعتزم جمل�س الإدارة اعتماد �سيا�سة لتوزيع الأرباح تن�س على توزيع نحو 60% اإىل 80% من �سايف اأرباح ال�سركة ال�سنوية 

مع الأخذ يف العتبار اأهداف ال�سركة والعتبارات التجارية والقانونية والتنظيمية اآنفة الذكر، بالإ�سافة اإىل الو�سع املايل 

لل�سركة وم�ستوى دخلها يف الوقت احلايل.

الديون البنكية
لي�س على ال�سركة اأي قرو�س قائمة كما يف 31 دي�سمرب 2012م.

الزكاة واملدفوعات النظامية
تقوم ال�سركة بت�سديد الزكاة بعد الإنتهاء من ت�سوية جميع املعلقات وال�ستف�سارات من م�سلحة الزكاة والدخل، كما تخ�سع 

ال�سركة لأنظمة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية.



جملس اإلدارة
أ/ اأع�ساء جمل�س الإدارة

يتكون جمل�س اإدارة ال�سركة من نخبة من الكوادر من اأ�سحاب اخلربات واملوؤهالت العالية وعلى قدر عاٍل من الكفاءة 

ممن يحظون ب�سمعة مميزة يف عامل الأعمال.

2012م دي�سمرب   15 2012م نوفمرب   15 2012م اأكتوبر   15 2012م اأغ�سط�س   2 2012م مايو   8 2012م مار�س   7 2012م يناير   10 تاريخ الجتماع

a a a a a a a خالد عبد اهلل امللحم

رئي�س جمل�س الإدارة

a a a a x a a �سامي عبد املح�سن احلكري

ع�سو جمل�س الإدارة

a a a a a a a با�سل حممد الق�سيب

ع�سو جمل�س الإدارة

a a a a a a a جوناثان �ستنت تورياين

ع�سو جمل�س الإدارة

a x a a x a a يو�سف عبد ال�ستار امليمني

ع�سو جمل�س الإدارة

a a a a a a a �سوقي حممد م�ستاق

ع�سو جمل�س الإدارة

a a a x a a a اللواء/عبد العزيز ال�سيف  )متقاعد(

ع�سو جمل�س الإدارة

a a a a x a a
فهد عبداملح�سن الر�سيد

ع�سو جمل�س الإدارة

a x a a a x a
ح�سن �سكيب اجلابري

ع�سو جمل�س الإدارة

ب/ اجتماعات جمل�س الإدارة

اأع�ساء جمل�س اإدارة �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين كما يف 31 دي�سمرب 2012م

عقد جمل�س الإدارة �سبعة اجتماعات خلل العام املايل 2012م على النحو التايل:

ال�سركات ال�سعودية امل�ساهمة الأخرى التي ي�سارك يف جمل�س اإدارتها  ال�ستقللية احلالة املن�سب اجلن�سية      ال�سم

�سركة اإعمار املدينة القت�سادية - البنك ال�سعودي الربيطاين 

- اأ�سمنت الريا�س 
غري تنفيذي  غري  م�ستقل

رئي�س 

جمل�س

�سعودي خالد عبد اهلل امللحم

جمموعة احلكري * غري تنفيذي غري م�ستقل ع�سو �سعودي  �سامي عبد املح�سن احلكري

ل يوجد غري تنفيذي غري م�ستقل ع�سو �سعودي �سوقي حممد م�ستاق

املتحدة للإلكرتونيات )اأك�سرتا( - )الي�سر للتق�سيط -عبد القادر 

املهيدب و اولده -�سركة بوان - ال�سركة الأوىل لتطوير العقارات 

القاب�سة- الفوزان القاب�سة --   جمموعة الفي�سلية - جمموعة 

عبد اللطيف العي�سى القاب�سة(*[[ 

غري تنفيذي غري م�ستقل ع�سو �سعودي با�سل حممد الق�سيب

البنك الأهلي التجاري غري تنفيذي غري م�ستقل ع�سو �سعودي يو�سف عبد ال�ستار امليمني

غري تنفيذي غري م�ستقل      ل يوجد ع�سو �سوي�سري جوناثان �ستنت تورياين 

م�ستقل      ل يوجد غري تنفيذي ع�سو �سعودي اللواء/ عبد العزيز ال�سيف 

)متقاعد(

�سركة اإعمار املدينة القت�سادية - تطوير املوانئ* م�ستقل غري تنفيذي ع�سو �سعودي فهد عبد املح�سن الر�سيد 

)دار التمليك - بنك الإبداع  - فر�س ال�سعودية لل�ستثمار  

- اأحمد حممد �سامل باع�سن و�سركاه – اجلذور العربية 

- �سدكوكابيتل - �سناديق �سدكو كابيتل العاملية  - �سدكو 

لوك�سمبورغ(*

م�ستقل غري تنفيذي ع�سو �سعودي ح�سن �سكيب اجلابري

*) �سركات غري مدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية(



ج/ جلان جمل�س الإدارة

يف اإطار حوكمة ال�سركة ينبثق عن جمل�س الإدارة اللجان الرئي�سة التالية: جلنة املراجعة، وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت.

> جلنة املراجعة:

تتكون جلنة املراجعة من ثالثة اأع�ساء منهم ع�سوين من جمل�س الإدارة غري التنفيذيني وع�سو ثالث من خارج جمل�س الإدارة 

خمت�س يف ال�سئون املالية واملحا�سبية، وت�سمل مهام وم�سوؤوليات هذه اللجنة درا�سة نظام الرقابة الداخلية والإ�سراف على اإدارة 

املراجعة الداخلية يف ال�سركة من اأجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات التي حددها جمل�س الإدارة.  وكذلك 

م�سوؤوليات  تت�سمن  كما  فيها.  الواردة  للمالحظات  الت�سحيحية  الإجراءات  تنفيذ  ومتابعة  الداخلية  املراجعة  تقارير  درا�سة 

اللجنة التو�سية ملجل�س الإدارة بتعيني مراجعي احل�سابات القانونيني وف�سلهم وحتديد اأتعابهم والتاأكد من ا�ستقالليتهم ومتابعة 

اأعمالهم مع درا�سة ومراجعة خطة املراجعة مع املراجع القانوين، وكذلك درا�سة مالحظاته على القوائم املالية لل�سركة ومتابعة 

مامت ب�ساأنها مع درا�سة القوائم املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�سها على جمل�س الإدارة واإبداء الراأي والتو�سية يف �ساأنها. كما 

تقوم اللجنة بدرا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة واإبداء الراأي والتو�سية ملجل�س الإدارة ب�ساأنها و تقومي فاعلية تقدير ال�سركة 

للمخاطر املهمة واخلطوات التي اتخذتها اإدارة ال�سركة ملراقبة ومواجهة هذه املخاطر.

املنصب االسم

رئي�سًا ح�سن �سكيب اجلابري

ع�سوًا �سوقي حممد م�ستاق

ع�سوًا ماثيو جيندال

2012م اأكتوبر   15 2012م يوليو   17 2012م مار�س   6 فريائر 2012م  25 2012م يناير   9 تاريخ الجتماع

a a a a a
ح�سن �سكيب اجلابري

رئي�سًا

a a a a a
�سوقي حممد م�ستاق

ع�سوًا

a a a a a
ماثيو جيندال

ع�سوًا

جدول اجتماعات اأع�ساء جلنة املراجعة:

ويو�سح اجلدول التايل اأع�ساء جلنة املراجعة



> جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:

مت تفعيل جلنة الرت�سيحات و املكافاآت يف اأكتوبر عام 2011م ، وتتكون اللجنة من ثالثة اأع�ساء غري تنفيذيني من جمل�س الإدارة. 

لل�سيا�سات  وفقًا  املجل�س  لع�سوية  بالرت�سيح  الإدارة  ملجل�س  التو�سية  واملكافاآت  الرت�سيحات  جلنة  وم�سوؤوليات  مهام  وت�سمل 

واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم تر�سيح اأي �سخ�س �سبق اإدانته بجرمية خملة بال�سرف والأمانة. وكذلك املراجعة ال�سنوية 

لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�سوية جمل�س الإدارة واإعداد و�سف للقدرات واملوؤهالت املطلوبة لع�سوية جمل�س 

اأن يخ�س�سه الع�سو لأعمال جمل�س الإدارة.  كما تت�سمن م�سوؤوليات اللجنة  الإدارة مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم 

مراجعة هيكل و ت�سكيل جمل�س الإدارة ورفع التو�سيات يف �ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها، وكذلك حتديد جوانب ال�سعف 

والقوة يف جمل�س الإدارة واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة. كما تقوم اللجنة بالتاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية 

الأع�ساء امل�ستقلني وعدم وجود اأي تعار�س م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�س اإدارة �سركة اأخرى. وكذلك و�سع 

�سيا�سات وا�سحة لتعوي�سات ومكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني ويراعى عند و�سع هذه ال�سيا�سات ا�ستخدام 

معايري ترتبط بالأداء. واأخريًا اإعداد التقارير الدورية وال�سنوية عن اأعمال اللجنة وتقرير الإف�ساح ال�سنوي ح�سب النظام 

وتقدميها ملجل�س الإدارة. 

املن�سب ال�سم

رئي�سًا يو�سف عبدال�ستار امليمني

ع�سوًا با�سل حممد الق�سيب

ع�سوًا فهد عبداملح�سن الر�سيد

ع�سوًا جونثان �ستنت تورياين

2012م 25�سبتمرب  2012م اأغ�سط�س   2 2012م مايو   8 2012م يناير   10 تاريخ الجتماع

x a x a يو�سف عبد ال�ستار امليمني

رئي�سًا

a a a a با�سل حممد الق�سيب

ع�سوًا

a a x a فهد عبداملح�سن الر�سيد

ع�سوًا

a a a a جوناثان �ستنت تورياين

ع�سوًا

جدول اجتماعات اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاأت:

ويو�سح اجلدول التايل اأ�سماء  جلنة الرت�سيحات واملكافاأت:



د / و�سف مل�سلحة اأع�ساء جمل�س الإدارة و اأزواجهم و اأولدهم الق�سر يف اأ�سهم ال�سركة

مقدار التغيري من 2011/12/31م حتى 2012/12/31مملكية الأقارب من الدرجة الأوىلالأ�سهم اململوكةالع�سو

�سفرل يوجد1.000خالد عبد اهلل امللحم

�سفرل يوجد1.000�سامي عبد املح�سن احلكري

�سفرل يوجد1.000�سوقي حممد م�ستاق

�سفرل يوجد1.000با�سل حممد الق�سيب

�سفرل يوجد1.000يو�سف عبد ال�ستار امليمني

�سفرل يوجد1.000جوناثان �ستنت تورياين 

�سفرل يوجد1.000اللواء/ عبد العزيز ال�سيف  )متقاعد(

�سفرل يوجد1.000فهد عبد املح�سن الر�سيد 

�سفرل يوجد1.000ح�سن �سكيب اجلابري

هـ / و�سف مل�سلحة اأع�ساء الإدارة العليا و اأزواجهم و اأولدهم الق�سر يف اأ�سهم ال�سركة

مقدار التغيري من 2010/12/31م حتى 2011/12/31مملكية الأقارب من الدرجة الأوىلالأ�سهم اململوكةالع�سو

عمرو حممد �سقر

رئي�س �سوؤون ال�سركة والأمني العام
�سفرل يوجدل يوجد

جوهارد مار�ست�س

الرئي�س التنفيذي
�سفرل يوجدل يوجد

وجدي حممد الغبان

نائب الرئي�س التنفيذي
�سفرل يوجدل يوجد

حممد بنعمر نبي

املدير العام - اخلدمات امل�سرتكة
�سفرل يوجدل يوجد

فهد على اخلياط

مدير الرقابة الداخلية وحت�سني الأداء
�سفرل يوجدل يوجد

برنوا هرييجي 

رئي�س خدمات ق�سم التموين لغري �سركات الطريان
�سفرل يوجدل يوجد

عبد الوهاب حممد �ساعاتي

مدير عام خدمات الت�سويق ومبيعات الطريان 
�سفرل يوجدل يوجد

طارق يحيى العاي�س 

مدير ق�سم �سيا�سات املوارد الب�سريةوالتقييم 

واخلطط الوظيفية

�سفرل يوجدل يوجد

حممد حذيفة 

مدير امل�سرتيات
�سفرل يوجدل يوجد



الهيكل اإلداري للشركة
ي�سرف على اإدارة ال�سركة فريق من الكوادر املتمر�سة الذين يتمتعون مب�ستوى عاٍل من املعرفة واملهارات ال�سرورية لإدارة عمليات 

ال�سركة. وتتم اإدارة ال�سركة من خالل ثالث اإدارات وتن�سق كل اإدارة مع الرئي�س التنفيذي.

حوكمة الشركات
حر�سًا من اإدارة �سركة ال�سعودية للتموين على حتقيق مبداأ ال�سفافية ووتعزيز اأداء اأن�سطتها املختلفة بهدف توفري املناخ املالءم 

لال�ستثمار يف ال�سوق وزيادة الثقة فيها، ت�سعى ال�سركة خالل اجلمعية العمومية القادمة اإن �ساء اهلل  على تطبيق مبادئ وقواعد 

احلوكمة واختيار اأف�سل املمار�سات مبا يخدم م�سالح م�ساهميها ويحمي حقوق ذوي امل�سلحة.

املوارد البشرية
تنبع اأهمية املوارد الب�سرية كونها اأهم عنا�سر العملية الإنتاجية.. لذلك ميكن القول اإن تو�سع الإنتاج ل يكون بالتو�سع الأفقي 

فقط بل اإن التو�سع الراأ�سي لالإنتاج هو تو�سع مكمل، فالكفاءات اجليدة قادرة على الأداء والعطاء املتميز. وتعتمد ال�سركة على 

ا�ستقطاب قدرات وخربات يف جمالت الإدارة والت�سغيل على حد �سواء اإ�سافة للحفاظ على الكفاءات املتميزة، حيث ي�سكل هذا 

العن�سر دورًا كبريًا يف جناح متطلباتها.

ذوي  ا�ستقطاب  ال�سعودة، خا�سة يف  ن�سبة  م�ستمرة يف  زيادة  ال�سعوديني حيث متكنت من حتقيق  توظيف  اإىل  ال�سركة  وترمي 

الحتياجات اخلا�سة و العن�سر الن�سائي، حيث مت تدريب جمموعة من ال�سباب من ذوي الحتياجات اخلا�سة على كافة الأعمال 

 . والتجهيز  الإنتاج  الدور خ�سو�سًا يف  بهذا  للقيام  والذهني  ال�سخ�سي  ا�ستعدادهم  اأظهروا   وقد  بها،  القيام  ي�ستطيعون  التي 

اقتحمت ق�سم  الرجال، حيث  التموين حكرًا على  اأن ظل مطبخ  بعد  ال�سركة  ال�سعودية  جناحات كبرية يف  الفتاة  اأبرزت   كما 

ال�سركة  اإدارة  راهنت  وقد  منف�سلة.  ن�سائية  اأق�سام  يف  ال�سعوديات  الفتيات  توظيف  م�سروع  عرب  واملبيعات  الهدايا  جتهيز 

اإنتاجهن وكان  العمل،  مع  والتكيف  البتكار  على  جدارتهن  اأثبتت  والتي  التجربة،  عرب  الإتكيت  لفن  الفتيات  اإيجادة  على 

 ي�ساهي الأق�سام الرجالية. 

اخلم�سة التنفيذيني الذين تلقوا اأعلى املكافاآت والتعوي�سات اأع�ساء املجل�س غري التنفيذيني البيان

2.764.704 1.800.000 الرواتب والتعوي�سات

250.260 201.000 البدلت

- ل يوجد املكافاآت الدورية ال�سنوية

- ل يوجد اخلطط التحفيزية

- ل يوجد اأي تعوي�سات اأو مزايا عينية اأخرى تدفع ب�سكل �سهري اأو �سنوي

3.014.964 2.001.000 املجموع

مكافآت أعضاء جملس اإلدارة
 جدول يو�سح مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة ولرواتب خم�سة من كبار التنفيذيني بال�سركة:



املعامالت مع أطراف ذات العالقة
اإن اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية هي امل�ساهم الأكرب يف ال�سركة. وجتري ال�سركة جزءًا كبريًا من اأعمالها مع اخلطوط 

اجلوية  اخلطوط  رحالت  لكافة  والأطقم  بامل�سافرين  اخلا�سة  الوجبات  بتقدمي  ال�سركة  وتقوم  ال�سعودية.  العربية  اجلوية 

العربية ال�سعودية.وعالوة على ذلك، تقوم ال�سركة بتقدمي خدمات اإ�سافية مثل و�سع قوائم الطعام، واإذا ارتفع اأو انخف�س 

عدد امل�سافرين على منت رحالت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية، فاإن خدمات ال�سركة املقدمة للخطوط اجلوية العربية 

ال�سعودية �سوف ترتفع اأو تنخف�س وفقًا لذلك. وبالإ�سافة اإىل ذلك، تقوم ال�سركة بتقدمي خدمات لق�سم اخلدمات الأر�سية 

التابع للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية والتي ت�سمل ب�سكل رئي�سي تقدمي وجبات ملوظفي هذا الق�سم.

اأبرمت ال�سركة اتفاقية مع �سركة نيوري�ست و�سركة التموين الإ�سرتاتيجي تقوم مبوجبها �سركة نيوري�ست بتقدمي امل�ساعدة 

اأتعاب عن هذه اخلدمات حال  اإدارية خمتلفة لل�سركة. ومبوجب هذه التفاقية، ت�ستحق �سركة نيوري�ست  التقنية وخدمات 

حتقق �سروط معينة ووفقًا لهذه التفاقية، تبلغ الأتعاب املدفوعة ل�سركة نيور�ست �سنويا مبلغ 12 مليون ريال �سعودي.

اخملاطر املستقبلية
لتاأثريات  امل�ستقبلية  النقدية وعملياتها  الت�سغيلية وتدفقاتها  ونتائجها  ال�سركة احلالية ومركزها املايل  اأن�سطة  تتعر�س  قد 

�سلبية جوهرية يف حالة حدوث اأي من املخاطر التالية التي يعتربها اأع�ساء جمل�س الإدارة، يف الوقت احلايل، جوهرية، اأو 

يف حالة حتقق اأي خماطر اأخرى غري معلومة لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو يعتربها اأع�ساء جمل�س الإدارة يف الوقت احلايل 

باأنها غري جوهرية.

اأهم تلك املخاطر هي:

>  دخول مناف�سة عاملية يف ال�سوق ال�سعودي.

>  العقود مع �سركات الطريان قابلة لالإنهاء.

> املناف�سة كبرية يف قطاع اخلدمات لغري �سركات الطريان.

الغرامات
مل تتلق ال�سركة اأي خمالفات اأو غرامات من وزارة التجارة وال�سناعة اأو غريها خالل العام 2012م.


