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مواقع مكاتبنا

القاهرة

جدة

املدينة
الريا�ض

الدمام

تنظر �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين بتفاوؤل نحو م�ستقبل زاهر لتطوير اخلدمات، 

اأي�سًا  اأف�سل جتربة لعمالئها، وتهدف  لتوفري  تتناف�س  التي  لت�ساند �سركات الطريان 

ال�سياحة وتطوير الأعمال بالرتكيز على اخلدمات  اإىل حتديث خدماتها يف جمالت 

املميزة  ال�سيافة  درجات  اإىل  لالرتقاء  دومًا  وتعمل  التموين،  قطاع  يف  اجلديدة 

اخلدمات  تقدمي  يف  وم�سوؤوليتها  مبهمتها  التزامًا  العريقة  وقيمها  وتراثها  بتقاليدها 

باأف�سل امل�ستويات العاملية، حيث �سلك عمالوؤها معها دربًا تاريخيًا مليئًا بالتحديات 

واملكافاآت، واأمامها م�ستقبل زاهر وواعد وتفخر دومًا بخدمتها لهم.

نحو اآلفاق
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كلمةرئيس اجمللس
اأخواين واأخواتي م�ساهمي ال�سركة                املحرتمني

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

منذ  الأداء  يف  قيا�سية  معدلت  حتقيق  يف  للتموين  ال�سعودية  اخلطوط  �سركة  ا�ستمرت  اهلل،  بحمد 

تخ�سي�سها يف العام 2008م، وذلك بنمو م�ستمر يف دخلها واأرباحها حيث اأكدت كل املوؤ�سرات التح�سن 

العام  2008م حتى  ال�سركة منذ عام  اإيرادات  زادت  وقد  الإنتاجية وم�ستوى اخلدمات،  املتوا�سل يف 

2013، كما ارتفع �سايف دخل ال�سركة من )287.000.000( ريال �سعودي اإىل )569.000.000( 

ريال �سعودي.

ولقد وا�سلت ال�سركة حتقيق اأهدافها بنجاح من خالل احل�سول على اأعلى ن�سبة من ال�سوق يف خدمات 

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

املتميزة  اخلدمات  تقدمي  عن  ف�ساًل  والتعدين،  البرتول  ل�سركات  اخلارجية  العمل  ومراكز  الكربى 

للحجاج واملعتمرين مما اأدى اإىل تو�سيع م�سادر الدخل وتخفيف عامل املخاطرة، كما اأن ال�سركة تقوم 

امل�ساريع  وتطوير  العمالية وخدماتها،  امل�ساكن  تطوير  م�سروع  مثل  اأخرى  ا�ستثمارية  م�ساريع  باإجناز 

اخلا�سة باملغا�سل املتخ�س�سة يف خدمة امل�ست�سفيات والفنادق.

وتوؤكد ال�سركة ل�سركائها الكرام ومن خالل تطبيق خطتها الإ�سرتاتيجية على حر�س جمل�س الإدارة على 

اأن تظل �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين املقدم الأول خلدمات الأغذية باأعلى املقايي�س واملوا�سفات، 

هو  جناحها  عنا�سر  اأهم  يكون  واأن  ال�سعودية،  العربية  باململكة  الكربى  القت�سادية  الكيانات  واأحد 

العمل كفريق واحد مكون من املجل�س والإدارة والعاملني مع تطوير جميع الكفاءات يف ال�سركة لت�ستمر 

يف حتقيق طموحاتها وتنمية اإيراداتها واأرباحها وموا�سلة النمو وفق املعدلت امل�ستهدفة.

                                                                                             خالد بن عبداهلل امللحم

                                                                                                   رئي�س جمل�س الإدارة

للمحافظة  العمل  من  مزيدًا  يتطلب  لنا حتديًا جديدًا  بالن�سبة  النجاح ميثل  لأن 

عليه والنطالق منه اإىل م�ستويات اأف�سل من الأداء واخلدمات، فاإننا نحر�س يف 

جودة  يف  العاملية  املعايري  اأف�سل  تطبيق  على  للتموين  ال�سعودية  اخلطوط  �سركة 

والتطوير،  التدريب  من  متكاملة  منظومة  خالل  من  الغذائي  الإنتاج  و�سالمة 

الهدف  هو  ذلك  باعتبار  عمالئنا  لتطلعات  املبا�سرة  ال�ستجابة  على  حري�سني 

الإ�سرتاتيجي لنا حاليًا وم�ستقباًل.

ولقد كان للتزامنا التام بتطبيق الربامج والنظم املتطورة يف اإدارة اجلودة وفق 

ل�سركة  الرائدة  املكانة  على  احلفاظ  يف  الأثر  اأطيب  الدولية،  امل�ستويات  اأعلى 

�ساعد  الذي  الأمر  كبري،  وخدمي  اإنتاجي  ك�سرح  للتموين  ال�سعودية  اخلطوط 

على حتقيق مراحل هامة ورئي�سية يف تو�سيع ن�ساطنا والدخول بثقة وجدارة اإىل 

جمالت جديدة بهدف تنويع وزيادة اليرادات ومن ثم حتقيق مراحل هامة من 

اإ�سرتاجتيتنا واأهدافنا.

اخلطوط  ل�سركة  زاهر  مب�ستقبل  تفاوؤلنا  من  تعزز  الإيجابية  املوؤ�سرات  هذه 

ال�سعودية للتموين ومبزيد من النجاح لإدارتها ومن�سوبيها يف جميع مواقع الإنتاج 

واخلدمات، مدركني متامًا اأن التطوير امل�ستمر ملنتجاتنا وتخفي�س تكاليف الإنتاج 

لال�ستمرار  جهودنا  تدعم  التي  القوية  الدوافع  هي  عمالئنا،  ثقة  ذلك  وقبل 

والنطالق نحو م�ستقبل اأكرث ا�سراقًا.

 

                                                                    جريهارد مار�سيتز 

                                                                                                الرئي�س التنفيذي

كلمة الرئيس التنفيذي



سرية الشــركة
امللك  مطار  يف  عامًا،  ثالثني  من  اأكرث  منذ  للتموين  ال�سعودية  اخلطوط  �سركة  تاأ�س�ست 

الطريان.  ل�سركات  الغذائي  الإنتاج  وا�سعة يف جمال  بخربات  ومتيزت  بجدة،  عبدالعزيز 

امللك خالد  لت�سم وحدات متوين يف كل من مطار  ن�ساأتها  ال�سركة ومنت منذ  ثم تطورت 

بالريا�س، ومطار امللك فهد بالدمام، ومطار الأمري حممد بن عبدالعزيز باملدينة املنورة، 

ومطار القاهرة الدويل يف م�سر.  ويف عام 2007 ان�سمت �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

30٪ من اأ�سهم  اأ�سهمها يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية بواقع  للقطاع اخلا�س من خالل طرح 

ال�سركة، حيث كان اأكرب واأجنح طرح لالأ�سهم الأوىل يف عام 2012.
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تعمل ال�سركة وفقًا ملقايي�س عاملية يف اجلودة تتواكب مع روؤيتنا لتحقيق اأهدافنا. نظرتنا 

للتموين ت�سمل مفهومًا متكاماًل من القيم يت�سمن اجلودة وال�سحة والأمان يف الإنتاج 

الغذائي والتوزيع والت�سليم باأ�سرع وقت ممكن. وقد اأ�س�سنا اأنظمة منهجية دقيقة ملوظفي 

ال�سركة ت�سم برامج تطوير وتدريب على م�ستوى عاملي. وال�ستجابة املبا�سرة ملتطلبات 

اإدارية فعالة. فريقنا ي�سمل خرباء متخ�س�سني يف  اأنظمة  عمالئنا من خالل اعتماد 

والتدريب  اجلودة  و�سبط  املبيعات  جمالت  يف  ومتخ�س�سني  الطعام  ومتوين  اإعداد 

ورقابة معايري ال�سحة والعمليات، ويت�سم العمل بروح الفريق الواحد والتعاون لن�سمن 

التقدير  منحنا  قد  اجلودة  على  تركيزنا  التعامل.  يف  بولئهم  ولنحظى  العمالء  ر�سا 

واجلوائز العاملية. حيث فازت ال�سركة باجلائزة البالتينية عام 2011م، وبثالث جوائز 

اجلائزة  وباجلائزة  و2011م.  و2010م  2009م  الأعوام  يف  املنظمة  نف�س  من  ذهبية 

التموين  �سركات  مراقبة  يف  املتخ�س�سة  )مدينا(  منظمة  من  2012م  لعام  الذهبية 

اجلوي حول العامل للتاأكد من �سالمة الإجراءات املتبعة يف اإعداد الأطعمة التي تقدمها 

�سركات التموين خلطوط الطريان لتقدميها على منت رحالتها.

اجلوائز والشهادات

قيمنا..
l اللتزام باجلودة

l فاعلية التكلفة

l العمل كفريق واحد

l حيوية اخلدمة
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Mrs. Sharon Freeth
QSAI Council Chairman

Mr. Jerome Brunet
QSAI Council Vice Chairman
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AWARD OF EXCELLENCE IN CATERING QUALITY

الرتقاء مبفهوم ال�سيافة للعمالء، لتمكينهم 

من حتقيق اأهدفهم.

رسالتنا..



الوجبات
خربة ال�سركة يف التخطيط تتبع ال�سبط للقوائم املحددة ح�سب الرحلة وح�سب درجات اخلدمة، ومنها وجبات خا�سة بالدرجة الأوىل، 

ودرجة رجال الأعمال، والـ VIP والوجبات املجهزة خ�سي�سًا لدرجة ال�سيافة واحلجاج واملعتمرين، بالإ�سافة اإىل اأكرث من 20 وجبة 

الوجبات  العديد من  يتكون من خرباء يف طهي  الدويل  الطهاة  بال�سكري. فريق  النباتيني وامل�سابني  لذوي الحتياجات اخلا�سة مثل 

املحلية والإقليمية املختلفة كالعربية والأوروبية والأمريكية والآ�سيوية، حيث حتر�س ال�سركة على تقدمي الوجبات باأواين �سينية للدرجات 

الأوىل ورجال الأعمال، واأواين لال�ستعمال الفردي )disposable( لدرجة ال�سيافة، اإ�سافة اإىل ذلك ت�سمم ال�سركة معدات التموين 

مثل اأدوات املائدة، والعربات، والأطباق، ومعدات دورات املياه، والعالمات التجارية حلقائب الراحة املقدمة للركاب.

متوين شركات الطريان
تقوم �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين بتزويد كامل للرحالت التجارية التي تغادر من اململكة مبا فيها جميع رحالت اخلطوط 

اجلوية العربية ال�سعودية، موفرة لها التخطيط لقوائم الوجبات واإعداد الوجبات وتو�سيلها وتزويدها بامل�سروبات وكافة اللوازم، 

بالإ�سافة اإىل ذلك توفر ال�سركة خدمات التموين والوجبات على منت الطائرات اخلا�سة وللعديد من م�سغلي رحالت الطائرات 

املوؤجرة ورحالت كبار ال�سخ�سيات )VIP( والرحالت ال�سخ�سية. وكذلك توفر لعمالئها العديد من اخلدمات اخلا�سة التزامًا 

اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  والتزامات  واللحف  بالو�سائد  التزويد  اخلدمات  هذه  وت�سمل  ر�سالتها،  حتقيق  على  وحر�سًا  بقيمتها 

وخدمات التخل�س من النفايات والعديد من اخلدمات الأخرى.
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 خدمة احلجاج
واملعتمرين

يف  واخلدمات  الوجبات  بتزويد  للتموين  ال�سعودية  اخلطوط  تقوم 

احلرمني ال�سريفني للحجاج واملعتمرين اأثناء قيامهم بال�سعائر واأثناء 

مكوثهم يف مكة املكرمة واملدينة املنورة.

 صاالت الفرسان
ال�سعودية على درجتي الأوىل  الفر�سان يف اململكة با�ست�سافة ركاب اخلطوط  للتموين يف جميع �سالت  ال�سعودية  تقوم اخلطوط 

والأعمال، وتت�سمن هذه ال�سالت بوفية �سامل بالوجبات الكاملة والوجبات اخلفيفة واحللويات، وتتيح اخلطوط ال�سعودية للتموين 

خدمات الإنرتنت واملجالت وال�سحف وقوائم املبيعات اجلوية يف ال�سالت اأي�سًا.
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�سيوف الرحمن..

ويف موا�سم احلج والعمرة تخدم ال�سركة عددًا كبريًا من 

احلجاج واملعتمرين على رحالت العودة يف اإطار ماتقدمه 

اإىل  بالإ�سافة  طريان،  �سركة   45 يقارب  ملا  خدمات  من 

الطائرات اخلا�سة.



 املبيعات اجلوية

منذ العام 1984م اأ�سرفت �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين على خدمة املبيعات اجلوية، والتي تعترب اأحد اأف�سل خدمات املبيعات على منت الطائرات، 

حيث تقوم ال�سركة ب�سراء املنتجات من املزودين، ومن ثم يقوم الركاب باختيار املنتجات من جملة املبيعات اجلوية على منت الطائرة، والتي يتم حتديثها 

ثالث مرات �سنويًا. اإ�سافة للمبيعات اجلوية على �سركة نا�س ومواقع لبوتيك يف الفنادق. وتعتمد عملية اختيار املنتجات على العديد من العوامل املهمة 

التي  الأ�سا�سية  الأ�سعار والكمية، واملنتجات  ال�سراء واإطالق املنتجات اجلديدة واتفاقيات ح�سرية مع املزودين والن�سبة مابني  الركاب يف  مثل عادات 

تعر�س على الركاب هي:

l العطور وم�ستح�سرات التجميل.

l ال�ساعات واملجوهرات.

l الأقالم واأدوات الكتابة. 

l النظارات ال�سم�سية والك�س�سورات.

l األعاب الأطفال.

l املنتجات التي حتمل عالمة اخلطوط ال�سعودية.

الشركات الكربى
الرئي�سية  الوجبات  وتقدمي  بتجهيز  ال�سركة  تقوم 

للموظفني  والوجبات اخلفيفة وامل�سروبات واحللويات 

مباين  يف  املقا�سف  خالل  من  الكربى،  ال�سركات  يف 

العمالء ومكاتبهم.

ال�سركات اخلا�سة واملوؤ�س�سات

هذا  يف  خدماتها  تقدم  للتموين  ال�سعودية  اخلطوط 

املجال على النحو التايل:

l ال�سركات الكربى.

l املعاهد التعليمية )املدار�س واجلامعات(.

l امل�ست�سفيات ومراكز ال�سحة. 

العمليات يف املناطق النائية
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تقدم اخلطوط ال�سعودية للتموين العديد من اخلدمات لل�سركات العاملة يف جمالت التنقيب يف املناطق النائية، وتقوم ب�سبط 

وتعديل خدماتها اعتمادًا على متطلباتهم وعدد العاملني، والذي يرتاوح عادة ما بني 50 اإىل 1000 عامل، وتت�سمن خدماتها 

توفري الوجبات واإدارة ال�سكن والتنظيف والغ�سيل، بالإ�سافة اإىل ال�سيانة واإدارة النفايات والأمن عند احلاجة.



الغداء
 

توفـــر هذه اخلدمة مفهومًا جديدًا لتموين ال�سركات بتجربة غداء جميلة وحديثة باإدارة فريق متخ�س�س 

وحمـــرتف مبجال جتهيز وتقدمي الوجبات، تت�سمن الوجبات يف هذه الفئة العديد من اخليارات ال�سحية 

ومقهى مزودًا بامل�سروبات ال�ساخنة والباردة، وثالجة لالأطباق اجلاهزة وال�سطائر.
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املعاهد التعليمية 
واملستشفيات

ومراكز الصحة
 

الأهلية بتزويد  للتموين بخدمة اجلامعات واملدار�س  ال�سعودية  تقوم اخلطوط 

املقا�سف بالوجبات وامل�سروبات واحللويات للطالب واملوظفني باأ�سعار منا�سبة.

ومراكز  امل�ست�سفيات  خلدمة  الالزمة  ال�ستعدادات  كافة  ا�ستكمال  مت  وقد 

ال�سحة التزامًا مبعايري اجلودة العالية التي تلتزم بها ال�سركة كخطوة اأ�سا�سية 

احلديثة  ال�سحية  املراكز  بخدمة  اآملة  مهمتها،  واإجناز  اأهدافها  لتحقيق 

النا�سئة عرب اململكة.



19 20

مقاييس اجلودة
تعمل ال�سركة وفقًا ملقايي�س عاملية يف اجلودة تتواكب مع روؤيتها لتحقيق اأهدافها. نظرتها للتموين ت�سمل مفهومًا متكاماًل من القيم  

يت�سمن اجلودة وال�سحة والأمان يف الإنتاج الغذائي والتوزيع والت�سليم باأ�سرع وقت ممكن.

وقد اأ�س�ست ال�سركة اأنظمة منهجية دقيقة ملوظفي ال�سركة ت�سم برامج تطوير وتدريب على م�ستوى عاملي، وال�ستجابة 

املبا�سرة ملتطلبات عمالئها من خالل اعتماد اأنظمة اإدارية فعالة لإر�ساء العمالء.

ي�سمل فريق ال�سركة خرباء يف اإعداد ومتوين الطعام ومتخ�س�سني يف جمالت املبيعات و�سبط اجلودة والتدريب 

ورقابة معايري ال�سحة والعمليات. ويت�سم بالروح اجلماعية يف العمل ل�سمان ر�سا العمالء ولك�سب ولئهم 

يف التعامل.

 Golden Award( تركيز ال�سركة على اجلودة قد منحها التقدير واجلوائز العاملية، ومن �سمنها جائزة

�سهادات  ال�سركة  نالت  فقد  ذلك  اإىل  وبالإ�سافة   ،)2010-2009( التوايل  على  �سنتني   يف   )IATA

ال�سرق  القليلة يف  التموين  اإحدى �سركات   ISO )2000-900(وSQF وHACCP  مما جعلها 

الأو�سط التي تنال تلك ال�سهادات من القمة والرقي يف مقايي�س اجلودة والحرتاف املهني.

الشركة الوطنية للغسيل
لقد كان عام 2013 اإ�سرتاتيجيا فيما يتعلق بن�ساطات ال�سركة الوطنية للغ�سيل، وذلك من 

خالل  افتتاح وحدة مغا�سل يف مدينة امللك فهد الطبية يف الريا�س و�ستتبع هذه الوحدة اأخرى 

يف مدينة امللك عبداهلل القت�سادية عام 2016م.

قائدا  ال�سركة  �ستجعل  اخلدمة  وهذه  ن�ساطها،  بتنويع  ال�سركة  لإ�سرتاتيجية  كنتيجة  املغ�سلة  ق�سم  وجاء 

يف جمال املغا�سل خلطوط الطريان والفنادق وامل�ست�سفيات. حيث ما يزال ال�سوق ال�سعودي للمغا�سل  غري موحد 

ال�سوق للح�سول على ميزة  اأن تنمو �سريع يف هذه  ال�سركة من خالل مبادرتها  فيما يتعلق بخدمات هذه الأعمال، وت�سعى 

اإ�سرتاتيجية على املناف�سني امل�ستقبليني املحتملني، ومن خالل اإن�سائها هذه املغ�سلة ال�سناعية يف اململكة فاإن ال�سركة قد تعاقدت 

فعليًا على الريادة التقنية التي توؤمن �سيادتها لل�سوق.

معامل  �سركة  من  واملقدمة  املن�سوجات  خلدمات  الأملانية  العتماد  جمعية  �سهادة  على  للغ�سيل  الوطنية  ال�سركة  ح�سلت  وقد 

هوهني�ستني عرب خدماتها يف مدينة امللك فهد الطبية، وهي اأول �سهادة من نوعها حت�سل عليها اململكة.



اإلنتاج 
يتم الإنتاج يف وحدات التموين يف مطار امللك عبدالعزيز، ومطار امللك خالد، ومطار امللك فهد، ومطار الأمري 

حممد، ومطار القاهرة الدويل، وقد اأ�س�ست ال�سركة يف وحدات التموين مناطق خم�س�سة ل�ستالم الب�سائع 

وخمازن حمددة للتربيد والتجفيف واملطابخ واملخابز وت�سهيالت الغ�سيل وق�سمًا للمعاجلة والنقل، والذي ي�سمن 

تو�سيل الوجبات اإىل الطائرات يف الوقت املحدد، وتدير اأق�سام النقل واملعاجلة للرحالت اليومية عرب جميع 

وحدات التموين، وقد خ�س�ست عملية ر�سد ومراقبة حرارة الطعام منذ اإعداده وحتى و�سوله عرب ال�سبكات 

الإلكرتونية من قبل الأق�سام الإدارية والتنفيذية ل�سمان اجلودة وال�سالمة يف كافة مراحل الإنتاج الغذائي.

التقرير السنوي جمللس اإلدارة 
عن السنة املالية املنتهية يف 2013/12/31م  
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تاريخ الشركة
1981م، عندما قامت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية بتاأ�سي�س وحدة متوين خا�سة يف مطار  كانت بدايات �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين يف عام 

امللك عبدالعزيز الدويل يف جدة، لتقدمي خدمات التموين وبع�س اخلدمات الأخرى لرحالت اخلطوط ال�سعودية واإىل غريها من �سركات الطريان التي كانت 

تقوم بت�سيري رحالت من مطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة. وقامت اخلطوط ال�سعودية يف مراحل لحقة بتاأ�سي�س وحدات متوين يف كل من مطار امللك 

خالد الدوليبالريا�س، ومطار امللك فهد الدويل بالدمام، ومطار الأمري حممد بن عبدالعزيز الدويل باملدينة املنورة، ويف مطار القاهرة الدويل. وقد تولت 

وحدة التموين يف عام 1985م تقدمي خدمات املبيعات اجلوية على منت رحالت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية. ويف عامي 2006م و2007م تولت وحدة 

التموين اإدارة �سالت الفر�سان.

وعلى الرغم من اأن وحدة التموين كانت جزًءا من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية، اإل اأنها كانت تدير اأعمالها كوحدة جتارية منف�سلة عن اخلطوط 

ال�سعودية حتى قبل تخ�سي�سها يف عام 2008م.

وكجزء من عملية اخل�سخ�سة، قامت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية بتاأ�سي�س ال�سركة ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة يف 20 حمرم 1429هـ )املوافق 29 

يناير 2008م(. وقد مت ت�سجيل ال�سركة يف ال�سجل التجاري برقم 4030175741 براأ�س مال وقداره 100.767.000 ريال �سعودي مق�سم اإىل 1.007.670 

العقود  واملوظفني وغالبية  الأ�سول  ال�سركة  اإىل  ال�سعودية  نقلت اخلطوط  للح�سة. وكجزء من عملية اخل�سخ�سة، حيث  100 ريال �سعودي  بقيمة  ح�سة 

املتعلقة بوحدة التموين قبل عملية اخل�سخ�سة لل�سركة.

1432/2/22هـ  68/ق ال�سادر بتاريخ  اإىل �سركة م�ساهمة مبوجب قرار وزير التجارة وال�سناعة رقم  وقد مت حتويلها من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة 
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)املوافق 26 يناير 2011م( براأ�س مال وقداره 100.767.000 ريال �سعودي مق�سم اإىل 10.076.700 �سهم عادي بقيمة ا�سمية 

10 ريال �سعودي لل�سهم. 

راأ�س مال  زيادة  2011م(، متت  19 مار�س  1432/4/14هـ )املوافق  بتاريخ  املنعقدة  العادية  العامة غري  ومبوجب قرار اجلمعية 

 10 بقيمة  �سهم عادي   82.000.000 اإىل  �سعودي مق�سم  ريال   820.000.000 اإىل  �سعودي  ريال   100.767.000 ال�سركة من 

ريال �سعودي لل�سهم من خالل ر�سملة )1( 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.
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 األنشطة الرئيسية
تقوم ال�سركة بالعديد من الن�ساطات التي ميكن تق�سيمها اإىل ق�سمني رئي�سيني وهما ق�سم خدمة �سركات الطريان، وق�سم 

اخلدمات لغري �سركات الطريان. ويقوم ق�سم خدمة �سركات الطريان بـما يلي:

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. 

اأما ق�سم اخلدمات لغري �سركات الطريان فيقوم بتقدمي خدمات التموين وخدمات اأخرى متعلقة بها اإىل العمالء من غري 

�سركات 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.

وت�سعى ال�سركة حثيثا لتوفري ال�سكن املريح للعاملني فيها، ومن ذلك بناء 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 اجلهات الذين يعملون يف نف�س املنطقة، واأي�سًا اأن�ساأت ال�سركة وحدة غ�سيل يف مدينة 

امللك عبداهلل القت�سادية، ومتت املوافقة على ت�سغيل مغ�سلة �سناعية مبدينة امللك فهد الطبية يف الريا�س، و�ستقدم هاتني 

الوحدتني خدمات الغ�سيل املتخ�س�س اإىل الفنادق وامل�ست�سفيات.

خدمات شركات الطريان
تـــويل ال�سركة اهتمامًا خا�سًا لعمالئهـــا املمثلني يف �سركات الطريان الأخرى، وي�سم ق�سم خدمـــات �سركات الطريان كل اأن�سطة 

ال�سركـــة ذات العالقـــة ب�سناعة النقل اجلوي. لقد كانـــت ال�سركة يف بداية عملها تعمل ب�سكل ح�ســـري تقريبًا يف جمال خدمات 

التمويـــن ل�سركات الطريان ويف جمـــال املبيعات اجلوية وذلك قبل اإن�ساء ق�سم اخلدمات لغـــري �سركات الطريان يف عام 2008م. 

ول يـــزال ق�سم خدمات �ســـركات الطريان اأهم ق�سم يف ال�سركة، حيث �ساهم بحـــوايل 92.3٪ و92.8٪ و90.6٪ و 76.56٪ من 

اإيرادات ال�سركة يف الأعوام 2010م و2011م و2012م و2013م على التوايل. وي�سم الق�سم ثالثة اأق�سام فرعية هي: ق�سم خدمات 

التموين على منت الرحالت، وق�سم املبيعات اجلوية، بالإ�سافة اإىل الق�سم اخلا�س ب�سالت الفر�سان.

اأ- خدمات التموين على منت الرحالت اجلوية:

يقـــدم ق�سم خدمات التموين على منت الرحالت اجلويـــة الوجبات للركاب واأطقم املالحة )بالإ�سافة لعدد من اخلدمات الأخرى 

املتعلقـــة بهـــا( على منت رحالت اخلطوط اجلويـــة العربية ال�سعودية، وغالبيـــة �سركات الطريان الأخرى التـــي ت�سري رحالت من 

واإىل املطـــارات يف اململكـــة. وتقدم ال�سركة من خالل هذا الق�سم الوجبات واخلدمات الأخرى املرتبطة بها اإىل الكثري من م�سغلي 

الطـــريان اخلا�س والرحـــالت امل�ستاأجرة، وكذلك رحالت ال�سخ�سيـــات املهمة ورحالت الطريان الفرديـــة، واأي�سًا تقوم ال�سركة 

بتقدمي خدمات التموين اإىل اأعداد كبرية من احلجاج واملعتمرين على منت رحالت العودة بعد اأدائهم منا�سك احلج والعمرة.

ب- املبيعات اجلوية: 

قامـــت اخلطـــوط اجلوية العربية ال�سعودية يف عام 1984م بتحويل اأعمال البيع بالتجزئـــة على منت طائراتها، والتي ت�سمى حاليًا 

املبيعـــات اجلويـــة اإىل وحدة التموين التابعة لها. ويف عـــام 2007م، اأبرمت ال�سركة واخلطوط اجلويـــة العربية ال�سعودية اتفاقية 

املبيعات اجلوية، والتي اأعطت لل�سركة احلق احل�سري لبيع منتجات املبيعات اجلوية على منت معظم الرحالت الدولية والداخلية 

التـــي ت�سريها اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية، وتعترب الرحـــالت 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�ســـرتي ال�سركـــة منتجات املبيعات اجلويـــة مبا�سرة من املوردين، ويتم توريد بع�س املنتجـــات 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 

اجلويـــة علـــى عدد من العوامل مثل اأمناط ا�ستهالك الركاب وتقدمي منتجـــات جديدة )مثل العطور اجلديدة( ومعدل ال�سعر اإىل 

احلجم لكل منتج وفيما اإذا كان املنتج يقدم من قبل ال�سركة ب�سكل ح�سري. وت�ستمل منتجات املبيعات اجلوية ب�سكل رئي�سي على:

l العطور وم�ستح�سرات التجميل. 

l ال�ساعات واملجوهرات. 

l الأقالم والنظارات ال�سم�سية والأجهزة الإلكرتونية. 

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

l األعاب الأطفال والهدايا الأخرى.

وتقــــوم ال�سركة بتدريب م�سيفي اخلطوط اجلوية العربية ال�سعوديــــة للقيام بدور موظفي املبيعات ملنتجات املبيعات اجلوية على منت الرحالت 

اجلويــــة. ومــــع نهاية عــــام 2010م، عمل اأكرث من 500 م�سيف مــــن م�سيفي اخلطوط ال�سعوديــــة يف املبيعات اجلوية. ولغايــــات حت�سني متابعة 

امل�سرتيــــات وزيــــادة كفــــاءة عملية البيع، �سغلت ال�سركة يف �سهر يونيو مــــن عام 2009م، نظامًا جديدًا لإدارة اأن�سطــــة 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 الوقــــت نف�ســــه م�ستويات خمزون كل منتج وعمليات ال�سراء املرفو�سة وي�ساعد يف حتديد املنتجات التي تتمتع بطلب مرتفع من قبل الركاب. 

وقــــد بلغــــت ايرادات املبيعات اجلوية  نحو  9.28٪  و10.04٪  و10.48٪ و10.12٪ من اإجمايل اإيرادات ال�سركة يف الأعوام 2010م و2011م 

و2012م و2013م على التوايل.

ج- �ساالت الفر�سان: 

ُمنحـــت اخلطـــوط اجلوية العربية ال�سعودية رخ�سة من الهيئة العامة للطريان املدين لت�سغيل �سالت الفر�سان يف جميع املطارات 

الدولية يف اململكة )مطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة، ومطار امللك فهد الدويل بالدمام، ومطار امللك خالد الدويل بالريا�س، 

ومطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل باملدينة املنورة( خلدمة امل�سافرين على منت رحالتها. وتقوم ال�سركة بت�سغيل �سالت 

الفر�ســـان بالنيابة عن اخلطوط ال�سعوديـــة مبوجب اتفاقيتني مت اإبرامهما بني ال�سركة واخلطـــوط ال�سعودية ودخلتا حيز التنفيذ 
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يف 29 ينايـــر 2008م، ولي�س لهاتني التفاقيتني مـــدة حمددة. وتقوم ال�سركة بتح�سيل ر�سوم من �سركات الطريان، 

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

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

اإىل ال�سركـــة نظـــري ا�ستخدام �سالت الفر�سان. وقد بلغت الإيرادات التي حققتها �سالت الفر�سان نحو 3٪ و٪2.7 

و 3٪ و3.58٪  مـــن اإجمايل اإيرادات ال�سركة يف الأعـــوام 2010م و2011م و2012م و2013م على التوايل. وحتتوي 

�سالت الفر�سان على مناطق خا�سة للجلو�س وتناول الأطعمة ال�ساخنة والباردة وخدمة الإنرتنت.

اخلدمات لغري شركات الطريان
تاريخيــــًا، اعتــــادت ال�سركة عندما كانت وحدة تابعة للخطــــوط اجلوية العربية ال�سعودية على تقــــدمي خدمات التموين لعدد 

حمــــدود مــــن العمالء لغري �ســــركات الطريان، مثل املدار�س اخلا�ســــة. يف عام 2008م اأ�س�ست ال�سركــــة ق�سم لهذه اخلدمات 

ودخلــــت �سوق خدمات التموين لغــــري �سركات الطريان مرة اأخرى. ويعد هذا الق�سم ذا اأهمية متزايدة لل�سركة، ورغم اأنه مل 

ي�سهــــم �ســــواء بنحو 2.7٪  و3.1٪ و4.2٪ و7.24٪ من اإيرادات ال�سركة يف الأعوام 2010م و2011م و2012م و2013م على 

التوايل، اإل اأن ال�سركة تتوقع زيادة هذه الن�سبة يف امل�ستقبل. 

اعتمــــدت ال�سركــــة ب�ســــورة كبــــرية على مواردهــــا واإمكاناتهــــا القائمة مــــن حيث اخلــــربة ومن�ســــاآت الإنتاج التابعــــة لها يف 

املطــــارات واخلا�ســــة بق�سم خدمات �ســــركات الطريان لتو�سيــــع اأعمالها يف �سوق خدمــــات التموين لغري �ســــركات الطريان، 

اإل اأنــــه نظــــرًا لأن قاعــــدة عمــــالء ال�سركــــة يف هذا الق�ســــم اآخذة يف النمــــو، فــــاإن ال�سركة تقوم حاليــــًا بتزويد هــــذا الق�سم 

مبوظفــــني ذوي خــــربة يف هــــذا املجــــال خا�ســــة القادريــــن علــــى اإدارة العالقــــات مــــع عمــــالء ال�سركــــة مــــن غــــري �ســــركات 

الطــــريان وزيــــادة املعرفــــة باحتياجاتهــــم. ويف �سبيل هذا الغر�ــــس قامت ال�سركة يف عــــام 2009م بتعيني مديــــرًا لالإ�سراف 

على تطوير هذا الق�سم.

وتتمثــــل اإ�سرتاتيجيــــة ال�سركــــة يف ا�ستهداف القطاعــــات الرئي�سيــــة الثالثة التالية يف �ســــوق خدمات التمويــــن لغري �سركات 

الطــــريان: )1( ال�ســــركات العاملة يف مواقع نائية يف اململكة؛ و)2( ال�سركات وامل�سانــــع واملوؤ�س�سات؛ و)3( التموين املرتبط 

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

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

بالإ�سافــــة اإىل خدمات التمويــــن، توفر ال�سركة اأي�سًا لعمالئها خدمة تنظيف الغــــرف والغ�سيل وخدمات احلرا�سة وخدمات 

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

�سالت الريا�سة وحمالت احلالقة.  
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الن�سبة املئوية االأ�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 28.126.000 281.260.00 �سركة التموين االإ�سرتاتيجي املحدودة

%30،0 24.600.000 246.000.000 اجلمهور

%100.0 82.000.000 820.000.000 الإجمايل

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

اجلمهور
�سركة التموين 

الإ�سرتاتيجي

املوؤ�س�سة العامة 

للخطوط ال�سعودية

إسرتاتيجية الشركة
تنتهج ال�سركة اإ�سرتاتيجية معدة خ�سي�سًا لتحقيق طموحات عمالئها الكرام وحتافظ على ريادتها على اأن نظل اأهم مقدم 

خلدمات التموين واأحد الكيانات القت�سادية الكربى، وترتكز على اجلوانب الرئي�سية التالية:

ال�سعودية عن طريق  العربية  الريادية يف قطاع خدمات متوين �سركات الطريان يف اململكة  ال�سركة  l احلفاظ على مكانة 

تقدمي خدمات ذات جودة عالية باأ�سعار تناف�سية.

l تطوير خدمات التموين لغري �سركات الطريان عن طريق ا�ستهداف عمالء مثل املوؤ�س�سات وال�سركات الكربى واملوؤ�س�سات 

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. 

l امل�ساركة يف جهود اململكة لدعم احلج والعمرة، وتقوم ال�سركة حاليًا بتوفري خدمات التموين اإىل زوار احلرمني ال�سريفني 

بناًءا على طلبات تردها من جهات خمتلفة خالل مو�سمي احلج والعمرة.

l موا�سلة تطوير برنامج �سعودة الوظائف يف ال�سركة مع الرتكيز ب�سكل خا�س على توظيف املزيد من املوظفات ال�سعوديات 

وتزويدهم بالتدريب ال�سروري، وهو ما ت�سجعه وزارة العمل. 

l زيــادة فعالية راأ�س املال العامل من خالل حت�سني �سروط التعامل مع املوردين وحت�سيل امل�ستحقات من جميع العمالء يف 

اأوقاتها.

l ا�ستمرت ال�سركة يف العمل مع �سركة نيوري�ست، ال�سريك الإ�سرتاتيجي لل�سركة و�سبكتها العاملية من اأجل توقع التوجهات 

امل�ستقبلية يف �سناعة التموين وتطوير منتجات ال�سركة وحت�سني عمليات امل�سرتيات يف ال�سركة.

وحدات التموين
ترتكز من�ساآت اإنتاج ال�سركة اأي وحدات التموين التابعة لها يف كل من مطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة، ومطار امللك خالد 

الـــدويل بالريا�س، ومطار امللك فهـــد الدويل بالدمام، ومطار الأمري حممد بن عبدالعزيز الـــدويل باملدينة، ومطار القاهرة 

الـــدويل. وتتاألف كل وحـــدة من اأر�سفة حتميل، وخمازن جافة وباردة، ومطابخ لإعـــداد الوجبات ال�ساخنة والباردة، وخمبز، 

واأجهزة غ�سيل الأطباق، وق�سم للمناولة.

ويعتـــرب ق�ســـم املناولة  اأكرب ق�سم يف كل وحدة من وحدات التموين وهو يقـــوم بتو�سيل الوجبات يف الوقت املحدد اإىل الطائرة 

خالل الرحالت اليومية يف كل وحدات التموين.

 اجلودة
حتر�ـــس ال�سركـــة اأ�سد احلر�س على تقدمي وجبـــات ذات موا�سفات عالية اجلودة اإىل جميع الـــركاب 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 

الأغذيـــة التـــي تقدمها ال�سركة. وحتظى ال�سالمـــة والنظافة باأهمية بالغة لدى ال�سركة. وقد طبقـــت ال�سركة اأنظمة و�سوابط 

متقدمـــة فيمـــا يت�سل بنوعية وجودة املـــواد اخلام وعمليـــات الإنتاج واحلالة ال�سحيـــة للموظفني ومراقبـــة درجات احلرارة 

واملحافظـــة على نظافـــة البيئة. وي�سمن التحليل املخربي الذي تقوم به ال�سركة لوجباتهـــا ب�سكل م�ستمر تقدمي هذه الوجبات 

باأعلـــى جـــودة اإىل جميـــع العمالء. وتتوافق جميع الأغذيـــة التي تعدها ال�سركة مـــع ال�سريعة الإ�سالمية وتعمـــل بفعالية عالية 

لتمكني عمالئها يف �سركات الطريان من املغادرة دون تاأخري. 

إجنازات الشركة
مت اإجناز  القرارات التالية خالل العام 2013م:

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

اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية.

l متت ت�سغيل وحدة مغا�سل تابعة لل�سركة يف مدينة امللك فهد الطبية يف الريا�س.

l البدء يف اإجراءات مغ�سلة �سناعية يف مدينة امللك عبداهلل القت�سادية يف رابغ، و�سيتم الإنتاج يف عام 2015.

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

l مت افتتاح �سالتي الدرجة الأويل ورجال الأعمال اجلديدة يف الريا�س للرحالت الدولية.
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اخملاطر املستقبلية
تعمل ال�سركة بحر�س لتفادي اأية تاأثريات �سلبية اأو خماطر قد توؤثر على اأدائها اأو تعوق تقدمها، وهي بذلك تعمل على املحافظة على 

ن�ساطاتهـــا احلالية ومركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية وتدفقاتها النقديـــة وعملياتها امل�ستقبلية وتعمل على عدم تعر�سها لتاأثريات 

�سلبية جوهرية يف حالة حدوث اأي خماطر.

واأهم تلك املخاطر هي:

l  دخول مناف�س لقطاع متوين �سركات الطريان يف ال�سوق ال�سعودي.

l  العقود مع �سركات الطريان قابلة لالإنهاء.

l املناف�سة الكبرية يف قطاع اخلدمات لغري �سركات الطريان.

العقوبات والغرامات
تلقـــت ال�سركـــة غرامة مالية خالل العام 2013م قدرها 10اآلف ريال، وذلك لعدم اللتـــزام يف الف�ساح عما مت تطبيقه من اأحكام 

لئحة احلوكمة والأحكام التي مل تطبق واأ�سباب ذلك. 

وقد ناق�س جمل�س الإدارة هذه املخالفات يف اجتماعه  يوم 2013/12/19 وو�سع الآليات والإجراءات الالزمة لتجنب تكرار مثل هذه 

ااملخالفـــات يف امل�ستقبـــل. وقد اأبلغـــت هيئة ال�سوق املالية عن هذه الآليات والإجراءات. ومن اجلديـــر بالذكر اأنه ل توجد عقوبات اأو 

غرامات   اأو غريها يف اإطار الإجراءات الحتياطية على ال�سركة من اأي كيان اإ�سرايف  اأو تنظيمي  اأو ق�سائي.

املوارد البشرية
تـــويل ال�سركة اهتماما كبريا للعن�سر الب�سري باعتباره �سانع النجاحات وامل�سوؤول عن املحافظة عليها. وتنبع 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 

هـــو تو�سع مكمل، فالكفاءات اجليدة قادرة على الأداء والعطـــاء املتميز. وتعتمد ال�سركة على ا�ستقطاب قدرات وخربات يف جمالت 

الن�سبة اليراد الوحدة

%53.92 1.006.953.299.10 منطقة جدة

%31.14 581.454.948.77 منطقة الريا�س

%7.97 148.925.464.03 منطقة الدمام

%3.84 71.639.589.56 منطقة املدينة املنورة

%3.13 58.524.864.52 القاهرة

%100 1.867.498.165.98 الإجمايل

التحليل اجلغرايف لاليرادات 
اجلدول التايل يو�سح اليرادات التي حققتها ال�سركة خالل عام 2013م: 

الإدارة والت�سغيل على حد �سواء اإ�سافة للحفاظ على الكفاءات املتميزة، حيث ي�سكل هذا العن�سر دورًا 

كبريًا يف جناح متطلباتها.

وترمـــي ال�سركـــة اإىل توظيـــف ال�سعوديني حيث متكنت من حتقيـــق زيادة م�ستمـــرة يف ن�سبة ال�سعودة، 

خا�ســـة يف ا�ستقطـــاب ذوي الحتياجـــات اخلا�ســـة و العن�سر الن�سائي، حيـــث مت تدريب جمموعة من 

ال�سبـــاب مـــن ذوي الحتياجات اخلا�سة على كافـــة الأعمال التي ي�ستطيعون القيـــام بها، وقد اأظهروا  

ا�ستعدادهم ال�سخ�سي والذهني للقيام بهذا الدور خ�سو�سًا يف الإنتاج والتجهيز . 

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

حيـــث اقتحمـــت ق�سم جتهيـــز الهدايا واملبيعات عـــرب م�سروع توظيـــف الفتيات ال�سعوديـــات يف اأق�سام 

ن�سائيـــة منف�سلـــة. وقد راهنت اإدارة ال�سركة علـــى اإيجاده الفتيات لفن الإتكيت عـــرب التجربة، والتي 

اأثبتت جدارتهن على البتكار والتكيف مع العمل، وكان اإنتاجهن ي�ساهي الأق�سام الرجالية. 

منطقة جدة

منطقة الريا�س

منطقة الدمام منطقة املدينة املنورة

القاهرة



2013م 2012م 2011م 2010م 2009م احل�ساب

500.445.200 786.183.121 214.255.491 682.293.224 210.856.328 �سايف النقد من العمليات

)162.455.737( )20.196.793( )58.728.299( )13.092.710( )6.061.430( �سايف النقد امل�ستخدم يف عمليات اال�ستثمار

)467.027.158( )398.916.751( )261.298.301( )23.990.345( 26.812.765 �سايف النقد امل�ستخدم يف عمليات التمويل

)129.037.695( 367.069.577 )105.771.109( 645.210.169 79.474.809 �سايف التغري يف النقد ويف حكمه

1.022.122.495 655.052.918 760.824.027 115.613.858 36.139.049 النقد وما يعادله كما يف 1 يناير

893.084.800 1.022.122.495 655.052.918 760.824.027 115.613.858 النقد وما يعادله كما يف 31 دي�سمرب

التدفقات النقدية لالأعوام 2009م و 2010م و 2011م و2012م و2013م

أصول وخصوم الشركة
قوائم جمموع املوجودات وجمموع املطلوبات لالأعوام 2009م و 2010م و 2011م و2012م و2013م

2013م 2012م 2011م 2010م 2009م    احل�ساب

1.688.862.153 1.556.772.463 1.424.463.312 1.208.139.617 814.065.050 جمموع املوجودات

530.233.141 495.073.860 443.460.835 384.479.297 372.813.938 جمموع املطلوبات

2013م 2012م 2011م 2010م 2009م    البيان

25.950.014 23.308.516 20.722.956 27.454.687 48.248.867 م�ستحقات املوظفني

185.656.449 153.091.217 156.260.966 128298.039 128.243.820 م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

19.120.725 25.937.949 28.035.806 28.082.899 29.010.986 خم�س�س اإعادة الهيكلة

38.273.402 34.982.592 28.233.250 26.311.949 15.621.820 الزكاة و�سريبة الدخل

269.000.590 237.320.274 233.253.008 210.147.574 221.125.493

مدفوعات مستحقة
قوائم امل�ساريف امل�ستحقة لالأعوام 2009م و 2010م و 2011م و2012م و2013م

 * وتت�سمن امل�ساريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى خدمات مقدمة ومل ت�سدر بها فواتري بالإ�سافة اإىل اتعاب اإدارة بعد خ�سم �سريبة ا�ستقطاع

تاريخ اال�ستحقاق املبلغ تاريخ اال�ستثمار نوع اال�ستثمار اال�ستثمارات م

2014/1/1 150.000.000 2013/10/2 ق�سري املدى البنك ال�سعودي الربيطاين “ �ساب” 1

2014/1/28 275.781.458.34 2013/10/9 ق�سري املدى البنك ال�سعودي االأمريكي  “�سامبا”  2

مفتوح 300.000.000 2013/7/25 ق�سري املدى بنك “�سامبا” ل�سالح �سركة ال�سنبلة 3

2015/10/7 100.000.000 2013/4/7 طويل  املدى جمموعة بن الدن فرع �سكوك 4

2020/2/18 40.000.000 2013/12/17 طويل  املدى بنك “�ساب” فرع �سكوك 5

استثمارات الشركة
اجلدول التايل يو�سح حجم اال�ستثمارات التي قامت بها ال�سركة خالل العام  2013م:

الزكاة واملدفوعات النظامية
تقـــوم ال�سركـــة بت�سديد الزكاة بعد النتهاء من ت�سوية جميـــع املعلقات وال�ستف�سارات من م�سلحة الزكاة والدخل، كما تخ�سع ال�سركة لأنظمة الزكاة والدخل 

يف اململكة العربية ال�سعودية.

الديون البنكية
ل توجد على �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين اأي قرو�س قائمة كما يف 31 دي�سمرب 2013م.

2013م 2012م 2011م 2010م 2009م    احل�ساب

1.867.498.165 1.687.392.692 1.465.271.088 1.193.161.075 1.031.847.767 الإيرادات

1.175.583.438 1.059.393.454 906.809.548 647.746.580 574.213.098 تكلفة االإيرادات

146.104.228 121.217.226 139.823.782 131.426.198 132.655.940 م�ساريف اإدارية وعمومية

23.541.413 )19.730.787( 1.924.001 3.101.387 )2.074.744( اإيرادات اأخرى

)46.217.365( )45.355.099( )38.219.602( 34.680.474 23.139.772 الزكاة

569.351.912 487.051.225 420.561.759 382.409.208 �سايف الدخل 23553832

6.94 5.94 5.13 4.66 3.94 اخل�سارة )الربح( لل�سهم ريال �سعودي

نتائج الشركة املالية
قوائم الدخل لالأعوام 2009م و 2010م و 2011م و2012م و2013م
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القيمة طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

1280619000 �سريك املوؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية - ذمم جتارية

22116000 �سركة �سقيقة ال�سركة ال�سعودية للخدمات االأر�سية املحدودة

26948000 �سركة �سقيقة �سركة اخلطوط ال�سعودية لل�سحن املحدودة

)3840000( �سركة �سقيقة ال�سركة ال�سعودية يف العقار والتنمية املحدودة

)12000000( اأحد ال�سركاء النهائيني نيور�ست جروب هولدجن ا�س ال

القيمة طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

328749690 �سريك املوؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية - ذمم جتارية

15408492 �سركة �سقيقة ال�سركة ال�سعودية للخدمات االأر�سية املحدودة

11287662 �سركة �سقيقة �سركة اخلطوط ال�سعودية لل�سحن املحدودة

املعامالت مع اجلهات 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 العربية ال�سعودية. 

وتقـــوم ال�سركـــة بتقدمي الوجبـــات اخلا�سة بامل�سافرين والأطقم لكافة رحالتهـــا. وعالوة على ذلك تقوم ال�سركة بتقدمي خدمـــات 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 �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.

اأبرمـــت ال�سركـــة اتفاقيات خالل العام 2013م، مع كل مـــن املوؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعوديـــة )�سريك(، و�سركة نيوري�ست جروب 

هولـــدجن اأ�س ال )اأحد ال�ســـركاء النهائيني(، و�سركة اخلطوط ال�سعوديـــة لل�سحن املحدودة )�سركة �سقيقة(، و�سركة اخلطـــوط ال�سعودية للخدمات 

الأر�سية املحدودة )�سركة �سقيقة(، و�سركة ال�سعودية للعقار والتنمية املحدودة )�سركة �سقيقة(.

االيرادات وامل�سروفات من االأطراف ذات العالقة كما يف 31 دي�سمرب 2013م كما يلي:

الذمم املدينة من اأطراف ذات عالقة كما يف 31 دي�سمرب 2013م كما يلي:

* اإن اتفاقية الإدارة بني ال�سركة ونيور�ست جروب هولدجن ا�س ال، وهي اأحد امل�ساهمني النهائيني انتهت خالل �سهر دي�سمرب 
2013، وتقـــوم ال�سركـــة حاليـــًا بالتفاو�س لتوقيع اتفاقيـــة جديدة مع نيور�ست، كمـــا يف 31 دي�سمـــرب 2013، مت اإدراج ر�سيد 

اأتعـــاب الإدارة املطلـــوب لنيور�ست مببلـــغ 5.520.000 ريال �سعودي بعـــد خ�سم �سريبة ال�ستقطاع مببلـــغ 480.000 ريال 

�سعودي �سمن بند الذمم الدائنة )2012: مت اإدراج مبلغ 10.200.000 ريال �سعودي بعد خ�سم ال�ستقطاع ال�سريبي مببلغ 

1.800.000 ريال �سعودي �سمن بند امل�ساريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى(.

* اإن اليرادات والذمم املدينة لل�سركة ترتكز لدى ال�سعودية وهي �سريك وجهة حكومية.

جملس اإلدارة
اأ/ اأع�ساء جمل�س االإدارة

يتكـــون جمل�ـــس اإدارة ال�سركـــة من نخبة من الكوادر مـــن اأ�سحاب اخلربات واملوؤهالت العاليـــة وعلى قدر عاٍل من 

الكفاءة ممن يحظون ب�سمعة مميزة يف عامل الأعمال.

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.
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عقد جمل�س االإدارة خم�سة اجتماعات خالل العام املايل 2013م على النحو التايل:

ب/  اجتماعات جمل�س االإدارة

19 دي�سمرب 2013م 24 �سبتمرب 2013م 9 مايو 2013م 8 اأبريل 2013م 24 فربائر 2013م تاريخ االجتماع

a a a a a خالد عبد اهلل امللحم

رئي�س جمل�س االإدارة

a a a x a �سامي عبد املح�سن احلكري

ع�سو جمل�س االإدارة

a a a a a با�سل حممد الق�سيب

ع�سو جمل�س االإدارة

a a a a a جوناثان �ستنت تورياين

ع�سو جمل�س االإدارة

a a a x a يو�سف عبد ال�ستار امليمني

ع�سو جمل�س االإدارة

a a a a a �سوقي حممد م�ستاق

ع�سو جمل�س االإدارة

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

ع�سو جمل�س االإدارة

x x a a a
فهد عبداملح�سن الر�سيد

ع�سو جمل�س االإدارة

x a a a a
ح�سن �سكيب اجلابري

ع�سو جمل�س االإدارة

l  و�سف مل�سلحة اأع�ساء جمل�س االإدارة و اأزواجهم و اأوالدهم الق�سر يف اأ�سهم ال�سركة:

ملكية االأقارب من الدرجة االأوىلاالأ�سهم اململوكةالع�سو
مقدار التغيري من 2012/12/31م 

حتى 2013/12/31م

�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 

اللواء/ عبد العزيز ال�سيف 

)متقاعد(
�سفرل يوجد1.000

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

�سفرل يوجد1.000ح�سن �سكيب اجلابري

l  و�سف مل�سلحة اأع�ساء االإدارة العليا واأزواجهم و اأوالدهم الق�سر يف اأ�سهم ال�سركة:

االأ�سهم اململوكةالع�سو
ملكية االأقارب من الدرجة 

االأوىل

مقدار التغيري من 2012/12/31م 

حتى 2013/12/31م

جرهارد مار�ست�س

الرئي�س التنفيذي
�سفرل يوجدل يوجد

وجدي حممد الغبان

نائب الرئي�س التنفيذي
�سفرل يوجدل يوجد

عمرو حممد �سقر

رئي�س �سوؤون ال�سركة التنفيذي واالأمني العام
�سفرل يوجدل يوجد

طارق حممد ثروت

رئي�س املراجعة الداخلية التنفيذي
�سفرل يوجد ل يوجد

حممد بنعمر نبي

املدير املايل ومدير اخلدمات امل�سرتكة
�سفرل يوجدل يوجد

عبد الوهاب حممد �ساعاتي

الرئي�س التنفيذي لل�سوؤون  التجارية
�سفرل يوجدل يوجد

د. فهد على اخلياط

مدير عام الرقابة الداخلية وتطوير االداء 
�سفرل يوجدل يوجد

حممد حذيفة �سعيب                                                                               

رئي�س امل�سرتيات املركزية
�سفرل يوجدل يوجد

�سالح ح�سن �سفرجي                                                              

رئي�س املوارد الب�سرية والتنمية
�سفرل يوجدل يوجد

برينو هريي�س                                                                                          

الرئي�س التنفيذي قطاع االعمال
�سفرل يوجدل يوجد

ج/ م�سالح جمل�س االإدارة اأع�ساء جمل�س اإدارة �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين كما يف 31 دي�سمرب 2013م

ال�سركات ال�سعودية امل�ساهمة االأخرى التي ي�سارك يف جمل�س اإدارتها  اال�ستقاللية احلالة املن�سب اجلن�سية      ال�سم

�سركة اإعمار املدينة االقت�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 لالإلكرتونيات )اأك�سرتا( - )الي�سر للتق�سيط -عبد القادر املهيدب و اأوالده -�سركة 

بوان - ال�سركة االأوىل 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

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

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

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

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

)دار التمليك - بنك االإبداع  - فر�س ال�سعودية لال�ستثمار  - اأحمد حممد �سامل باع�سن و�سركاه 

لوك�سمبورغ(* �سدكو   - �سدكوكابيتل   - العربية  – اجلذور 
م�ستقل غري تنفيذي ع�سو �سعودي ح�سن �سكيب اجلابري

*) �سركات غري مدرجة يف �سوق االأ�سهم ال�سعودية(
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املن�سب ال�سم

رئي�سًا ح�سن �سكيب اجلابري

ع�سوًا �سوقي حممد م�ستاق

ع�سوًا ماثيو جيندال

- اأع�ساء جلنة املراجعة:

23 اأكتوبر 2013م 17 يوليو 2013م 13 اأبريل 2013م 20 فريائر 2013م 15 يناير 2013م تاريخ االجتماع

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:

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

- اأع�ساء  جلنة الرت�سيحات واملكافاأت:

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

l 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�سوؤون 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 درا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�سحيحية 

للمالحظات الواردة فيها. كما تت�سمن م�سوؤوليات 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 

مـــا مت ب�ساأنهـــا مـــع درا�سة القوائم املالية الأوليـــة وال�سنوية قبل عر�سها على جمل�ـــس الإدارة واإبداء الراأي والتو�سية يف �ساأنها. كمـــا 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.

l جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:

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

وت�سمـــل مهـــام وم�سوؤوليات جلنـــة الرت�سيحات واملكافـــاآت التو�سية ملجل�ـــس الإدارة بالرت�سيح لع�سوية املجل�س وفقـــًا لل�سيا�سات 

واملعايـــري املعتمـــدة مع مراعاة عدم تر�سيح اأي �سخ�س �سبق اإدانته بجرمية خملـــة بال�سرف والأمانة. وكذلك املراجعة ال�سنوية 

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

الإدارة مبـــا يف ذلـــك حتديد الوقت الذي يلـــزم اأن يخ�س�سه الع�سو  لأعمـــال جمل�س الإدارة.  كما تت�سمـــن م�سوؤوليات اللجنة 

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�ســـاء امل�ستقلـــني وعدم وجـــود اأي تعار�س م�سالـــح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�س اإدارة �سركـــة اأخرى. وكذلك و�سع 

�سيا�ســـات وا�سحة لتعوي�سات ومكافـــاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني ويراعى عنـــد 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. 

19 دي�سمرب 2013م 24 �سبتمرب 2013م تاريخ االجتماع

a a يو�سف عبد ال�ستار امليمني - رئي�سًا

a a با�سل حممد الق�سيب - ع�سوًا

x x فهد عبداملح�سن الر�سيد - ع�سوًا

a a جوناثان �ستنت تورياين - ع�سوًا

- جدول اجتماعات اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاأت:
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واجلدول التايل تف�سيل ملدى التزام ال�سركة  مبا مت تطبيقه من الئحة احلوكمة  وما مل يتم تطبيقه واأ�سباب ذلك:

ال�سرح مل يتم االلتزام التزام جزئي مت االلتزام رقم املادة وفق الئحة حوكمة ال�سركات

a الثالثة: احلقوق العامة للم�ساهمني

a
الرابعة: ت�سهيل ممار�سة امل�ساهمني حلقوقهم وح�سولهم على 

املعلومات

a اخلام�سة: حقوق امل�ساهمني املتعلقة باجتماع اجلمعية العامة

a ال�ساد�سة: حقوق الت�سويت

a ال�سابعة: حقوق امل�ساهمني يف اأرباح االأ�سهم

 a الثامنة: ال�سا�سيات واالإجراءات املتعلقة باالإف�ساح

a التا�سعة: االف�ساح يف التقرير جمل�س االإدارة

مت اإدراج بند �سيا�سات ومعايري واإجراءت 

الع�سوية ملجل�س االإدارة �سمن جدول 

اأعمال اجلمعية العامة لل�سركة 2014م

a العا�سرة: الوظائف االأ�سا�سية ملجل�س االإدارة 

a احلادية ع�سر: م�سوؤوليات جمل�س االإدارة

a الثانية ع�سر: تكوين جمل�س االإدارة

a الثالثة ع�سر: جلان جمل�س االإدارة وا�ستقالليتها

a الرابعة ع�سر: جلنة املراجعة 

a اخلام�سة ع�سر: جلنة الرت�سيحات واملكافاأت 

a ال�سا�سة ع�سر: اجتماعات جمل�س االإدارة وجدول االأعمال

حوكمة الشركة
حر�سًا من اإدارة �سركة ال�سعودية للتموين على حتقيق مبداأ ال�سفافية وتعزيز اأداء اأن�سطتها املختلفة بهدف توفري املناخ املالئم لال�ستثمار يف 

ال�سوق وزيادة الثقة فيها، فقد تبنت ال�سركة خالل اجلمعية العمومية املنعقدة يف 1434/5/27هـ املوافق 8 /4/ 2013م، على تطبيق مبادئ 

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

تلتزم ال�سركة باملحافظة على اأف�سل معايري مقايي�س اجلودة والأداء يف كافة اأن�سطتها. وهذا اللتزام ميتد لي�سمل القواعد املن�سو�س عليها 

يف حوكمـــة ال�ســـركات حيث اإن ال�سركة ملتزمـــة متامَا بتطبيق اأف�سل القواعد املدرجة بحوكمة ال�ســـركات يف جميع تعامالتها. ولدى ال�سركة 

�سيا�ســـة �ساملة يف تطبيق قواعد حوكمـــة ال�سركات وذلك بو�سع النظم واللوائح للمدراء واملوظفني للتقيد بها بغر�س حماية م�سالح ال�سركة 

وكافـــة الأطـــراف ذات العالقة. ويقوم جمل�س اإدارة ال�سركة مب�ساعدة اللجان الفرعية مثل جلنة املراجعة واملخاطر بالدعم امل�ستمرلتكري�س 

الإلتزام بقواعد حوكمة ال�سركات مع املراجعة امل�ستمرة لها ومراقبة التطبيق الفعلي لها0

املراجعة الداخلية
يقـــوم ق�ســـم املراجعة الداخلية ب�سكل دوري ومنتظم مبراجعة نظام الرقابة الداخليـــة ملختلف اإدارات ال�سركة. وت�ستند هذه املراجعة على اخلطط 

ال�سنويـــة التـــي وافقـــت عليهـــا جلنة املراجعة، وذلـــك للتاأكد من فعاليـــة هذا النظام و قدرتـــه على حماية اأ�ســـول ال�سركة و�سمان كفـــاءة ونزاهة 

الإجـــراءات والعمليـــات املالية وغري املالية، والتزام موظفي ال�سركـــة باللوائح ال�سادرة عن الهيئات احلكوميـــة املختلفة واجلهات التنظيمية ذات 

ال�سلـــة، بالإ�سافـــة اإىل اللتزام بال�سيا�سات والنظم الداخليـــة املجازة بوا�سطة ال�سركة. وت�سرف جلنة التدقيق ب�ســـكل متوا�سل على اأعمال جلنة 

املراجعة الداخلية،كما تراجع تقاريرها بانتظام. 

وي�سمل نطاق دائرة عمل املراجعة الداخلية ما يلي :

الداخلية. املراجعة  جلنة  لعمل  ال�سنوية  الإ�سرتاتيجية  اخلطة  • اإعداد 
بالنتائج. م�سوؤوليها  واإخطار  والت�سغيلية  الإدارية  الإدارات  جلميع  الدورية  الختبارات  وعمل  املراجعة  • اإجراء 

املقرتحة. الإجراءات  وفاعلية  مالءمة  ل�سمان  الإدارات  من  املقدمة  واحللول  الإجراءات  • تقييم 
• تقدمي تقارير وتو�سيات حول نتائج املراجعة وتو�سياتها بالإ�سافة اإىل املتابعة الالحقة لهذه النتائج ل�سمان تطبيقها من قبل الإدارات 

املعنية.

بالإ�سافـــة اإىل الوارد اأعـــاله، فاإن املراجع اخلارجي لل�سركة، وباعتبار اأن مراجعة التقرير ال�سنـــوي لل�سركة ميثل جزءا من م�سوؤوليته، يقوم 

بعمـــل ا�ستعرا�س �سامل لنظام املراجعة الداخلية لل�سركة واأنظمتها الإلكرتونية واحلا�سوبية ل�سمان الف�سل بني الوظائف، واأنظمة املراقبة، 

والرقابة ال�سارمة على عمليات ال�سركة. 

وللمراجعـــة الداخلية ال�سالحيـــات الكاملة دون قيود لالأطالع على جميع �سجالت ال�سركة واأ�سولهـــا الثابتة والجتماع بالقائمني على اإدارة 

�سوؤنها وذلك مع مراعاة ال�سرية التامة. 

ول�سمـــان ا�ستقاللية املراجعة الداخلية فان مرجعية الرئي�س التنفيذي للمراجعـــة الداخلية تكون من الناحية الفنية واملهنية للجنة املراجعة 

واإداريـــا للرئي�ـــس التنفيـــذي لل�سركة. حيث ل يتدخل اأي مـــن مديري ال�سركة يف ال�ســـوؤون الداخلية للمراجعة الداخلية. كمـــا لي�س للمراجعة 

الداخليـــة اأي م�سوؤوليـــة ت�سغيليـــة مبا�سرة يف اأي من املجـــالت اأو الأن�سطة التي يتـــم مراجعتها. وعلى الرئي�س التنفيـــذي للمراجعة الداخلية 

التاأكيد �سنويا ملجل�س الإدارة على ا�ستقاللية املراجعة الداخلية.

واأي�ســـًا ي�سمل نطـــاق املراجعة الداخلية فح�س وتقييم �سحة وكفـــاءة نظم احلوكمة واإدارة املخاطر والإجـــراءات الداخلية بال�سركة اإ�سافة 

لفح�س جودة اأداء امل�سوؤوليات امل�سندة للمديرين بغر�س حتقيق اأهداف ال�سركة. 

اإن  جلنـــة املراجعـــة الداخليـــة مل تكت�سف اأي انتهاك اأو اأي �سعف وا�سح يف نظام الرقابة الداخلية لل�سركة اأو يف خمتلف عملياتها للعام 2013 . ول 

توجد نتائج جوهرية للمراجعة ال�سنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية بال�سركة. 

ال�سرح مل يتم االلتزام التزام جزئي مت االلتزام رقم املادة وفق الئحة حوكمة ال�سركات

a ال�سابعة ع�سر: مكاأفات اأع�ساء جمل�س االإدارة وتعوي�ساتهم

a الثامنة ع�سر: تعار�س امل�سالح يف جمل�س االإدارة
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سياسة توزيع األرباح
تـــوزع اأربـــاح ال�سركة ال�سافية ال�سنويـــة بعد خ�سم جميع امل�سروفـــات العمومية وغريها مـــن امل�سروفات على النحو 

التايل:

1ـ يجنب ع�سرة يف املئة )10٪( من الأرباح ال�سافية لتكوين الحتياطي النظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف 

هذا التجنب متي بلغ الحتياطي املذكور مبلغا م�ساويا لن�سف راأ�س املال.

2ـ للجمعيـــة العامـــة العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة اأن جتنب ن�سبة معينة من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياط 

اتفاقي يخ�س�س لغر�س اأو اأغرا�س معينة.

3ـ يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني ب�سرط األ يقل عن 5٪ من راأ�س املال املدفوع.

يخ�ســـع توزيـــع اأرباح الأ�سهم لقيـــود معينة واردة يف النظـــام الأ�سا�سي ويف حالة الإعالن عن الأربـــاح، ف�سيتم توزيعها 

بالريال ال�سعودي. 

ويتـــوىل جمل�ـــس الإدارة التو�سية باإعالن ودفـــع اأي اأرباح قبل اإقرارها من قبل امل�ساهمـــني يف اجتماع اجلمعية العامة. 

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

النقـــدي لدى ال�سركـــة، والتمويل ومتطلبات راأ�س املال، وال�ســـوق والظروف القت�سادية العامـــة، وو�سع زكاة ال�سركة، 

ف�ســـاًل عـــن العتبارات القانونية والتنظيميـــة يخ�سع توزيع اأرباح الأ�سهم لقيود معينـــة واردة يف النظام الأ�سا�سي ويف 

حالة الإعالن عن الأرباح ف�سيتم توزيعها بالريال ال�سعودي. 

يعتـــزم جمل�ـــس الإدارة اعتمـــاد �سيا�سة لتوزيـــع الأرباح تن�س على توزيع نحـــو 60٪ اإىل 80٪ من �ســـايف اأرباح ال�سركة 

ال�سنويـــة 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.

اجلمعية العمومية
عقدت �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين  جمعية عمومية ناجحة خالل عام 2013، كما هو مبني اأدناه. وقد اأعلنت ال�سركة 

مواعيـــد هذه اجلمعية العمومية يف موقع تداول، وموقع ال�سركة، واجلريدة الر�سمية وال�سحف املحلية قبل خم�سة وع�سرين 

يومـــا علـــى الأقل من اليوم املحدد لالجتمـــاع . واأظهرت الإعالنات الوقت واملكان وجدول الأعمـــال . كما اأن ال�سركة اأعطت 

اأي�ســـا للم�ساهمـــني الفر�سة للم�ساركة بفعالية والت�سويت على امل�سائل املدرجة يف جـــدول الأعمال، واأبلغتهم بالأنظمة التي 

حتكـــم الجتماع، واإجراءات الت�سويت من خالل ا�ستدعـــاء اجلمعية العمومية، وتوزيع امللفات املعدة اإعدادا جيدا، وحتتوي 

على ما يكفي من املعلومات التي متكن امل�ساهمني من اتخاذ قراراتهم . كما اأبلغت ال�سركة هيئة ال�سوق املالية عن نتائج هذا 

الجتمـــاع مبا�ســـرة بعد انتهاء الجتماع. كما مت متكني امل�ساهمني اأي�سا من ا�ستعرا�س حما�سر الجتماع يف مكاتب ال�سركة 

اأو من خالل موقع ال�سركة.

قرارات اجلمعية العمومية احل�سور اجتماع اجلمعية العمومية

lاملوافقة على تقرير جمل�س الإدارة للعام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2012م. 

lاملوافقة على القوائم املالية لل�سركة وتقرير مراقب احل�سابات عن العام املايل املنتهي يف 31 دي�سمرب 2012م. 

lاملوافقة على �سرف اأرباح نقدية عن الربع الرابع لعام 2012 م بواقع ) 1.5( ريال لل�سهم حيث يكون اإجمايل 

الأربـــاح املوزعة للربـــع الرابع لعام 2012 م )123مليـــون ريال( والتي متثل )15٪( من القيمـــة ال�سمية لل�سهم 

وبذلـــك �سيكـــون اإجمـــايل الإرباح املوزعة عن العام املـــايل 2012 م ) 369 مليون ريال( ليكـــون جمموع ما �سيتم 

توزيعـــه لعـــام 2012م )4.5( ريـــال لل�سهـــم بواقع )45٪( مـــن القيمة ال�سميـــة لل�سهم. و�ستكـــون اأحقية توزيع 

الأربـــاح مل�ساهمـــي ال�سركة امل�سجلني لدى مركز اإيداع الأوراق املاليـــة - تداول - بنهاية تداول يوم الثنني بتاريخ 

1434/05/27هـ املوافق 2013/04/08م. و�سوف يتم الإعالن عن موعد �سرف الأرباح لحقًا. 

lاملوافقـــة على مراقب احل�سابات من قبل جلنة املراجعة ملراجعـــة القوائم املالية للعام املايل 2013م والبيانات 

املالية الربع ال�سنوية وحتديد اأتعابه. 

lاملوافقة على لئحة احلوكمة التي اأو�سى بها جمل�س اإدارة ال�سركة. 

lاملوافقة على لئحة عمل جلنة املراجعة والتي اأو�ست بها جلنة مراجعة ال�سركة. 

lاملوافقة على لئحة عمل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت والتي اأو�ست بها جلنة تر�سيحات ومكافاآت ال�سركة. 

lاإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م. 

%72.2

موعد اجتماع اجلمعية 

العمومية العادية

2013/4/8م
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إقــــــرارات جملس اإلدارة
يقر جمل�س الإدارة مبا ياأتي:

. )GAAP(اأن �سجل احل�سابات مت اإعداده بال�سكل ال�سحيح ووفقا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها l

l اأن نظام الرقابة الداخلية مت اإعداده على اأ�س�س �سليمة ومت تنفيذه بفاعلية.

l ل يوجد لدى املجل�س اأي �سك حول قدرة ال�سركة على موا�سلة ن�ساطها.

l مت اإعـــداد القوائم املالية املوحدة وفقا للمعايري والنظـــم املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني، ووفقا ملتطلبات 

لوائح ال�سركة ونظامها الأ�سا�سي فيما يتعلق باإعداد ون�سر التفا�سيل املالية.

l ل يوجد اأي ا�سرتداد اأو �سراء اأو اإلغاء قامت به ال�سركة خالل عام 2013م لأي اأدوات دين قابلة لال�سرتداد.

l ل يوجـــد اأي اأدوات ديـــن قابلـــة للتحويل اإىل اأ�سهم اأو اأي حقوق خيار اأو مذكرات حق اكتتاب اأو حقوق م�سابهة اأ�سدرتها اأو منحتها ال�سركة 

خالل 2013م.

l فيمـــا عـــدا مـــا مت الف�ساح عنه بفقرة التعامل مع اجلهـــات ذات العالقة. ل يوجد اأي عقد تكون ال�سركة طرفـــا فيه وتوجد اأو كانت توجد 

فيه م�سلحة جوهرية لأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي اأو نائب الرئي�س لقطاع املالية اأو لأي �سخ�س ذي عالقة باأي منهم.

l ل يوجد اأي ترتيبات اأو اتفاقات يقوم من خاللها اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو اأي من كبار امل�سوؤولني التنفيذيني بالتنازل عن اأي راتب 

اأو اأي تعوي�س.

l ل يوجد اأي ترتيبات اأو اتفاقات يقوم من خاللها اأي من م�ساهمي ال�سركة بالتنازل عن اأي حقوق يف الربح.

التواصل مع املساهمني
تـــويل �سركـــة اخلطـــوط ال�سعودية للتمويـــن اهتماما بالغـــا للتوا�سل مع امل�ساهمـــني. وقد اتخذت ال�سركـــة العديد من التدابـــري ل�سمان حق 

امل�ساهمـــني يف احل�ســـول علـــى املعلومات من خالل موقـــع  »تداول » وموقع ال�سركـــة على الإنرتنـــتsaudiacatering.com وتوفر 

�سركـــة اخلطوط ال�سعودية للتموين معلومات �ساملة عن اأن�سطة ال�سركة ورجال الأعمال من خالل التقرير ال�سنوي والبيانات املالية الدورية 

واإجراءات توزيع الأرباح. واأي�سا فاإن ال�سركة حري�سة على التوا�سل مع م�ساهميها ، والإجابة على جميع ا�ستف�ساراتهم وتزويدهم باملعلومات 

املطلوبة يف الوقت املنا�سب .

اخلم�سة التنفيذيني الذين تلقوا اأعلى مكافاآت وتعوي�سات اأع�ساء املجل�س غري التنفيذيني البيان

3.423.955 1.800.000 الرواتب والتعوي�سات

456.633 183.000 البدلت

764.000 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

4.644.588 1.983.000 املجموع

  مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيني
جدول مكافاآت اأع�ساء جمل�س االإدارة وخم�سة من كبار التنفيذيني بال�سركة



تقرير مراجعي احل�سابات

�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

قائمة املركز املايل

كما يف 31 دي�سمرب 2013

) بالريال ال�سعودي(
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اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية



�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

قائمة الدخل

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

)بالريال ال�سعودي(

�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

قائمة حقوق امل�ساهمني

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

) بالريال ال�سعودي(
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اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية



�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

قائمة التدفقات النقدية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

)بالريال ال�سعودي(

�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

قائمة التدفقات النقدية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

)بالريال ال�سعودي(
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اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية



�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

)بالريال ال�سعودي(

�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

)بالريال ال�سعودي(

55 54



�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

)بالريال ال�سعودي(

�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

)بالريال ال�سعودي(
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�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

)بالريال ال�سعودي(

�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

)بالريال ال�سعودي(
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�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

)بالريال ال�سعودي(

�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

)بالريال ال�سعودي(
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�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

)بالريال ال�سعودي(

�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

)بالريال ال�سعودي(
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�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

)بالريال ال�سعودي(

�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

)بالريال ال�سعودي(
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