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تأسست شركة الخطوط السعودية 
للتموين في عام 1981م لتوفير 

خدمات التموين لصالح الناقلة 
الوطنية في المملكة العربية 

السعودية والمتمّثلة بالمؤسسة 
العاّمة للخطوط الجوية العربية 

السعودية. وقد شهدت الشركة 
ازدهارًا ونموًا كبيرين لتصبح قادرة 

على تقديم مجموعة متكاملة من 
المواد الغذائية والمرطبات، إضافة 

إلى خدمات التجزئة والضيافة 
والدعم للعمالء المحليين والدوليين.

لمحة عامة
٦لمحة موجزة

8لمحة عامة عن الشركة
10استعراض العام

1٢شعار العام
4014 عامًا في صور

المراجعة االستراتيجية
18مجلس اإلدارة

٢0كلمة رئيس مجلس اإلدارة
٢٢نموذج األعمال 
٢4اإلدارة التنفيذية

٢٦كلمة الرئيس التنفيذي
30الفرص في السوق وخططنا للمستقبل

3٢خارطة طريق التحول الرقمي
34مراجعة المدير المالي

3٦استراتيجيتنا ورؤية المملكة ٢030
مراجعة أداء وحدات األعمال

38تموين الطائرات
4٢قسم التجزئة

44التموين وإدارة المرافق
50الخدمات المؤسسية والخدمات المساندة

5٦إدارة المخاطر
٦4موظفونا

70حوكمة الشركات

البيانات المالية
118تقرير مراجع الحسابات المستقل 

1٢3قائمة المركز المالي الموحدة
1٢4قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

1٢5قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
1٢٦قائمة التدفقات النقدية الموحدة

1٢7إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

المحتوات
أبرز المالمح 
المالية
اإليرادات

 1.٢1
مليار ريال سعودي
ربحية السهم

0.17 
ريال سعودي

صافي الربح بعد
 الزكاة وضريبة الدخل 

 14.1
 مليون ريال سعودي

تموين شركات 
الطيران

اقرأ المزيد حول أنشطتنا 
في مجال التطوير
على الصفحة 38 .

التجزئة
اقرأ المزيد حول أنشطتنا 

في مجال التحّول
الرقمي على الصفحة 

. 4٢

أقسامنا التشغيلية الثالثة

التموين وإدارة 
المرافق

اقرأ المزيد حول أنشطتنا 
في مجال النمو

على الصفحة 44 .
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الدمام

الرياض
المدينة المنورة

جدة

نيوم

لمحة 
موجزة

على مدى األعوام ال 40 الماضية، قمنا ببناء إرث 
عريق وشراكات راسخة، ورسمنا معالم مسيرة رائدة 

قوامها التحول االستراتيجي لمواكبة المستقبل والبناء 
على نقاط قوتنا لتحقيق النمو والربحية المستدامة 

خالل السنوات القادمة.

عدد الرحالت
 التي تم خدمتها 

140,٢7٢

17,01٦,77٢

1,٢34,3٦٦

عدد الوجبات
 على متن الطائرة

 عدد ضيوف صاالت الضيافة 

2020 2019

2,156

927

1,212.5

2021

اإليرادات
مليون ريال سعودي

أبرز المالمح 
المالية

اإليرادات بحسب القطاع

الطائرات تموين 
التجزئة

التمويــن وإدارة المرافق

%77
%4
%19

افتتاح ويلكام
الونج جدة

تقديم خدمات التموين 
لرالي داكار ٢0٢1 م

احتفاالت الذكرى 
السنوية األربعين

االفتتاح الكبير لصالة 
الفرسان الدولية بمطار الملك 

عبد العزيز الدولي بجدة

أبرز اإلنجازات

اإليرادات

1.21
مليار ريال سعودي

ربح للسهم الواحد 

0.1٧
ريال سعودي

صافي الربح بعد خصم الزكاة 
وضريبة الدخل 

14.1
مليون ريال سعودي

مواقع أعمالنا

القاهرة

٧
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 تسعى شركة الخطوط السعودية للتموين منذ أن تأسست عام 1981م لتحقيق 
مهمتها الرئيسة والمتمثلة في دعم العمالء لتقديم خدمات ومفاهيم ضيافة متطورة 

تحظى بأعلى معايير الجودة والتميز، انطالًقا من ِقيمنا األساسية بااللتزام بالجودة 
وفعالية التكلفة والعمل الجماعي والتركيز على العمالء. وبالتوازي مع جهودنا 

الرامية للحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال تموين الخطوط الجوية المحلية، نلتزم 
أيًضا بتطبيق استراتيجية التنويع التي نهدف من خاللها إلى االستفادة من فرص النمو 

الجديدة، وتقليل االعتماد على مصدر دخٍل واحد، وتحقيق قيمة إضافية لمساهمينا 
وموظفينا.

عن 
الشركة

التفوق وتحقيق الريادة في السوق من 
خالل التحسين المستمر للعمليات واالبتكار 

وااللتزام بمواعيد التسليم لتحقيق أفضل 
مستويات االستفادة لعمالئنا.

التركيز على العمالء  •
العمل الجماعي  •

الشفافية  •
االستدامة  •

االلتزام بالجودة  •

•  االلتزام بأفضل المعايير العالمية 
المعمول بها واللوائح التنظيمية المحلية

•  تبّني ثقافة السالمة ودمجها في 
الثقافة المؤسسية للشركة

•  االلتزام بمصلحة العمالء والمساهمين
•  االلتزام بأداء يفوق توقعات العمالء

•  الحفاظ على القدرة التنافسية
•  دعم وتطوير الموارد البشرية

•  الحفاظ على مكانة الشركة كشريك 
مفضل للموردين المعتمدين

رسالتنا

قيمنا

استراتيجيتنا
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استعراض
العام

أغسطسيناير

أكتوبرمارس
ديسمبرمايو

نوفمبريونيوإبريل سبتمبرفبراير يوليو

تقديم خدمات التموين 
لرالي داكار 2021م

تعزيز رقمنة نظام حركة 
المركبات

افتتاح ويلكام الونج 
جدة

استئناف األعمال لدى 
طيران اديل بدًءا من 17 

مارس 2021م
تأسيس مركز 
الدراسات والبحوث

الطيران العماني عميل 
جديد لدى ويلكام 
الونج جدة   

عودة تدريجية ألنماط 
السفر لمستويات ما قبل 
الجائحة عقب رفع القيود 

المفروضة على السفر

منح شهادة الحالل ألول 
مرة لكامل أقسام شركة 

الخطوط السعودية 
للتموين من قبل الهيئة 
العامة للغذاء والدواء / 
المركز السعودي للحالل

احتفاالت الذكرى 
السنوية األربعين

بدء وحدة اإلنتاج 
المركزية في إنتاج 

وجبات جديدة

تجربة أنماط جديدة 
لنظام نقاط البيع على 

متن الطائرات

االفتتاح الكبير لصالة 
الفرسان الدولية بمطار 
الملك عبد العزيز الدولي 
بجدة

استئناف العمل بوتيرٍة 
طبيعيٍة في وحدة 
التموين بالمدينة

مشروع أكاديمية فنون 
الطهي - المرحلة 01 )جار 
العمل(

الحصول على شهادة 
“مواءمة” الفئة الذهبية

عقد لمدة عامين مع شركة 
طيران اديل لتقديم خدمات 

تموين الرحالت الجوية

إنهاء المرحلة التجريبية 
 QR code لمشروع رمز
الجديد لفريق السعودية

نظام إدارة سالمة 
الطعام للوفاء بمعايير 
22000:2018 ISO

الملكية األردنية عميل 
جديد لدى ويلكام الونج 
جدة  ويلكام الونج 

القطرية عميل جديد 
لدى ويلكام الونج جدة            
ويلكام الونج

تطوير نظام نقاط بيع 
جديد على متن طيران ناس

ارتفاع المعدل السنوي 
إلجمالي الوجبات المجمدة 
التي تنتجها وحدة اإلنتاج 
المركزية بمطار الملك خالد 
الدولي بالرياض

ألول مرة تحصل الشركة 
 17025 ISO على اعتماد
للمعمل المركزي

طرح نظام نقاط بيع جديد 
على متن طيران اديل

التقرير الســنوي لشــركة الخطوط السعودية للتموين 2021م
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تأسست شركة الخطوط السعودية للتموين عام 1981م لتوفير 
خدمات التموين لصالح الناقل الوطني في المملكة العربية السعودية،  

المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية. ومذ ذلك الحين 
وهي تتقدم عبر رحلٍة طموحٍة لتبني لنفسها صرحًا وكيانًا حاضرًا جعلها 

رائدًة ومبتكرًة لخدمات التموين في المملكة.

ولطالما سعت شركة الخطوط السعودية للتموين إلى إيجاد سبٍل جديدة 
لدعم العمالء والمستهلكين ونيل رضاهم ودعم تحقيق أهداف رؤية 

المملكة 2030. ومن هذا المنطلق حرصت الشركة على التطور والتنوع 
على مر السنين، لتتحول إلى كياٍن أكثر كفاءًة يفتح آفاقًا ومجاالٍت 

متكاملة من األعمال.

 على مدار أربعين عاًما خلت، خدمت الشركة الماليين من العمالء 
على الخطوط السعودية وشركاء الطيران فضاًل عما قدمته على متن 

القطارات وفي الصاالت والحفالت والمطاعم والفنادق والمعسكرات 
والفعاليات السياحية والرياضية وغيرها الكثير!

وها نحن خالل 2021م نحتفل بأربعة عقوٍد من التميز في تقديم خدمات 
التموين ونتطلع إلى تسريع وتيرة التنوع الذي ننشده من أجل تقديم 

عروٍض متميزٍة وخدماٍت بمعايير استثنائية للمزيد والمزيد من العمالء - 
أرضًا وجوًا - لعقوٍد وعقوٍد قادمة.

 شعار
العام 

40 عامًا 
من التميز 

التقرير الســنوي لشــركة الخطوط السعودية للتموين 2021م
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2020م2010م1980م
1990م
2000م

40 عامًا في صور
 
ً
 سريعا

ً
 منذ تأسيسها توسعا

ً
تأسست شركة الخطوط السعودية للتموين في عام 1981م، وشهدت على مدار الـ40 عاما

لتمتد عملياتها إلى األسواق المحلية والدولية. كما قامت على مدار األعوام الماضية بتكثيف جهودها لتعزيز برنامج 
التحسين المستمر واالبتكار وتبسيط العمليات بهدف تلبية الطلب المتنامي وتحقيق الكفاءة التشغيلية . تغطي عملياتنا 

مجموعة واسعة من الخدمات المساندة وخدمات الضيافة للعمالء من شركات الطيران وغيرها من الشركات البارزة في 
قطاعات أخرى، حيث يشمل ذلك خدمات التموين في مجال المواد الغذائية والمشروبات، وتنسيق وتخطيط قوائم الطعام، 

وإنتاج وجبات الطعام المجمدة، وإدارة الصاالت، وتنظيم قنوات التسوق، والمغاسل الصناعية، والسكن، وخدمات األمن.

1981م:
تأسيس شركة الخطوط السعودية 

للتموين في مطار الملك عبد العزيز 
الدولي بجدة

1983م:
إطالق عمليات الرياض في مطار 

الملك خالد الدولي

1984م:
إطالق العمليات في مصر بمطار 

القاهرة الدولي

1985م:
تسلم مهام إدارة »المبيعات الجوية«

1999م:
إطالق عمليات الدمام في مطار الملك فهد 

الدولي

العقد األول من القرن 
الحادي والعشرين

2001م:
إطالق عمليات المدينة المنورة في مطار 

األمير محمد بن عبد العزيز الدولي

2006م:
تسلم مهام إدارة صاالت الفرسان

2007م:
صدور المرسوم الملكي بشأن الخصخصة

2008م: 
•   الخصخصة وتأسيس شركة الخطوط 

السعودية للتموين كشركة ذات 
مسؤولية محدودة

•   إطالق الخدمات المساندة لقطاعات غير 
مرتبطة بالطيران، تم إعادة تسميتها الحقًا 

»التموين وإدارة المرافق«

2011م: 
•  التحول إلى شركة مساهمة 

بموجب قرار من وزارة التجارة 
والصناعة

•  إطالق وحدة اإلنتاج المركزية 
في الرياض

2012م: 
الطرح العام األولي لشركة الخطوط 

السعودية للتموين في بورصة 
»تداول«

2013م: 
 إطالق خدمات الغسيل األوتوماتيكية 

- الصناعية في الرياض 

2014م: 
•  إطالق المنصة اإللكترونية 

للمبيعات الجوية عبر موقع 
www.skysalesonline.com

•  توقيع العقد األول في قطاع 
الخطوط الحديدية لتقديم 

الخدمات على متن القطارات
•  تمديد العقد مع الخطوط الجوية 

السعودية لمدة خمس سنوات 
إضافية

2015م:
•  استخدام نظام المناقصة 

اإللكتروني للمواد الغذائية
•  افتتاح متاجر المبيعات الجوية 
في مطارات المملكة العربية 

السعودية

2016م: 
•  شراكة استراتيجية مع المجموعة 

األوروبية »الجاردير « الرائدة 
في تشغيل األسواق الحرة

•  إطالق وحدة متطورة لخدمات 
الغسيل في مدينة الملك عبد 

اهلل االقتصادية
Lounge إطالق ويلكام الونج  •

في مبنى الطيران الدولي 1 و 2 
بمطار الملك خالد الدولي 

2017م: 
 افتتاح صالة الفرسان الدولية األولى 

للخطوط الجوية السعودية في مطار 
القاهرة الدولي

2018م: 
 إطالق برنامج التحول الرقمي

2019م: 
•  تمديد العقد مع الخطوط الجوية 

السعودية لمدة 10 سنوات 
إضافية

•  الدخول إلى قطاع الرياضة 
والترفيه عبر اتفاقية التموين 

والرعاية لرالي داكار 2020م في 
المملكة العربية السعودية

•  توقيع عقد جديد مع الخطوط 
الجوية السعودية لمدة 10 

سنوات لتصميم، بناء وتشغيل 
صالة الفرسان الداخلية في مطار 

الملك عبد العزيز الدولي الجديد

2020م: 
•  إطالق استراتيجية مؤسسية جديدة

•  حماية موظفينا خالل جائحة 
كوفيد-19

•  شريك التموين على مدار عدة 
سنوات لرالي داكار

•  الفوز بعقود كبرى في قطاعي 
األعمال والصناعة

•  المزود الحصري لخدمات التموين 
للحجاج

2021م:
•  افتتاح ويلكام الونج جدة

•  تقديم خدمات التموين لرالي داكار 
2021م

•  احتفاالت الذكرى السنوية األربعين 
•  االفتتاح الكبير لصالة الفرسان 

الدولية بمطار الملك عبد العزيز 
الدولي بجدة

إطالق خط الضيافة والتموين    •
الفاخر "كرافتد"   

40 عـــامـــًا
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المراجعة االستراتيجية

18مجلس اإلدارة
20كلمة رئيس مجلس اإلدارة

22نموذج األعمال 
24اإلدارة التنفيذية

26كلمة الرئيس التنفيذي
30الفرص في السوق وخططنا للمستقبل

32خارطة طريق التحول الرقمي
34مراجعة المدير المالي

36استراتيجيتنا ورؤية المملكة ٢030

مراجعة أداء وحدات األعمال
38تموين الطائرات

42قسم التجزئة
44التموين وإدارة المرافق

50الخدمات المؤسسية والخدمات المساندة
56إدارة المخاطر

64موظفونا



فادي مجدالني
عضو مجلس اإلدارة

 )مستقل(

محمد عبد العزيز السرحان
رئيس مجلس اإلدارة

)مستقل(

حسن شكيب الجابري
عضو مجلس اإلدارة 

)مستقل(

يوسف حمد اليوسفي
عضو مجلس اإلدارة

)مستقل(

جوناثان ستنت تورياني
عضو مجلس اإلدارة

)غير تنفيذي(

خالد محمد الحقيل
عضو مجلس اإلدارة

)مستقل(

عبد الكريم السلمي
عضو مجلس اإلدارة

)غير تنفيذي(

سامي عبد المحسن الحكير
نائب رئيس مجلس اإلدارة

)عضو غير تنفيذي(

رائد إبراهيم المديهيم
عضو مجلس اإلدارة

)مستقل(

 مجلس 
اإلدارة
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المراجعة االستراتيجية



بسم اهلل الرحمن الرحيم،
السيدات والسادة مساهمي شركة الخطوط السعودية للتموين،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

شهدنا في عام 2021م عودة المسافرين الدوليين بحذرٍ إلى التنقل 
جوًا واقتراب نشاط الرحالت الجوية الداخلية من مستويات ما قبل 
الجائحة ، وتمكنت شركة الخطوط السعودية للتموين، بفضل اهلل 

تعالى ثم بفضل نهجها الحذر والمدروس في التخطيط والتنفيذ وما 
بذلته من جهود وما طبقته من ممارسات محكمة لخفض التكاليف، من 

االستفادة من الوتيرة المتسارعة للتعافي االقتصادي وعودة الحياة إلى 
طبيعتها تدريجيًا.

واسُتكِملت هذه الجهود باستراتيجية التنويع التي تنتهجها الشركة 
والتي نواصل جني ثمارها اليوم بينما نتوسع نحو قطاعاٍت جديدة 

ونستكشف فرصًا أكبر في قطاعاتنا المستهدفة. ويتماشى ذلك النهج 
مع جهود المملكة على طريق التنويع االقتصادي بعيدًا عن اعتمادها 

األساسي على المواد الهيدروكربونية لتصبح بذلك قوًة اقتصاديًة 
إقليميًة وعالميًة لمجموعٍة متناميٍة من الصناعات المهمة. فعلى 

سبيل المثال تواصل الشركة ترسيخ دورها الفعال في مجال الرياضة 
والفعاليات كما تواصل تنقيبها عن المزيد من الفرص السانحة لتنويع 

أنشطتها مستقباًل.

وال يعني ذلك مطلقًا أننا قد خلفنا وراءنا تاريخنا الطويل ومكانتنا الرائدة 
في قطاع خدمات الطيران بالمملكة، بل استمرت الشركة في بلوغ 

أهداٍف مهمٍة من استراتيجيتها المنشودة ، إذ واصلت جهودها المبذولة 
في االستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي وأتمتة عمليات 

تموين الطائرات طوال 2021م.

التزامنا بدعم موظفينا
لطالما كانت سالمة موظفي الشركة وعمالئها هي أولويتها القصوى 

وأهم ما يشغلها. ومع التهديدات المتواصلة والتي ألقت بها جائحة 
كوفيد-19 خالل العام 2021م، اتبعنا ما يلزم من تدابير حازمة لضمان 

سالمة موظفينا وعمالئنا وأصحاب المصلحة جميعهم.

وقد عمل قسم الموارد البشرية التابع للشركة بكل طاقاته خالل العام 
من أجل تعزيز بروتكوالت السالمة التي تتبعها الشركة لمكافحة 

فيروس كورونا ودعم هذه البروتوكوالت، والتي كانت تخضع للتدقيق 
والمراجعة المستمرين طوال العام من أجل ضمان اتفاقها والمشورات  

والتوجيهات الحكومية المتغيرة واتساقها معها، وهو ما أسفر عن 
التحديث المستمر ألنماط العمل التي تتبعها الشركة وتعليمات الحجر 

الصحي وإجراءات تعريف الموظفين ببيئة العمل وأساليب التعيين 
وااللتحاق بالعمل افتراضيًا.

كما عملنا على تأمين قنوات اتصاٍل فعالٍة مع موظفينا بغية تقديم 
آخر التوجيهات واإلرشادات الحكومية بشأن إجراءات التحصينات وتدابير 

تجنب الفيروس وواصلنا جهودنا الحثيثة من أجل الترتيب لعودة من 
تقطعت بهم السبل في خارج البالد من الموظفين إثر ما فرضته الجائحة 

من قيود.

وخالل هذا العام تمكنا من توجيه تركيزنا واهتمامنا مجددًا نحو دعم 
وتطوير مواهبنا من العاملين لدينا عبر التطوير المهني المستمر، ال سيما 

عبر إطالق أكاديميتنا الجديدة للطهي في 2022م، والتي سيكون لها 
تأثير كبير في تطوير قدرات موظفينا لتحقيق أعلى المعايير الدولية.

دعم المجتمع والبيئة من حولنا
تكرس شركة الخطوط السعودية للتموين جهودها لدعم المجتمعات 

التي تتلقى خدماتها في أرجاء المملكة وخارجها. ومن هذا المنطلق، 
تحافظ الشركة وعلى وجه الخصوص على التزامها بتحقيق أهداف 

التوطين بما يتفق وأهداف رؤية المملكة 2030. وقد تجسد ذلك حقيقة 
بحصولنا على المستوى البالتيني في برنامج »نطاقات« للتوطين، 

وقد واصلت الشركة جهودها متمثلة في قسم الموارد البشرية خالل 
العام 2021م لدعم اللوائح الجديدة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية بخصوص توطين المناصب القيادية األساسية. هذا ، 

ويعد معظم موظفي مطبخ الوجبات الباردة من السعوديين فيما بدأت 
حصة السعوديين العاملين في مطبخ الوجبات الساخنة بالتزايد هي 

األخرى.

كما ندرس ونستكشف مجموعة جديدة من الحلول لتقليل ما تصدره 
أعمال الشركة من انبعاثات وتقليل التأثير الذي تخلفه عملياتها على 
البيئة من حولنا. وتشمل هذه الجهود زيادة االعتماد على المركبات 

الكهربائية - بما في ذلك مركبات التحميل والتنزيل - وتركيز اهتمامنا 
على سبل إعادة تدوير مخلفات األطعمة، ال سيما من أجل استخدامها 

كعلف للحيوانات.

هيكل قوي للحوكمة وإدارة المخاطر 
إن ما تتمتع به شركة الخطوط السعودية للتموين من هياكل قويٍة 

للحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر َضمن لها مواصلة مسيرتها في 
تحقيق رؤيتها ورسالتها والحد من تعرضها لمخاطر االلتزام باألنظمة 

والعمليات وتمكينها من االلتزام بالحفاظ على سالمة موظفيها وتوفير 
ظروف عمل آمنة لهم. 

وفي عام 2021م انتهينا بنجاح من اعتماد اإلطار العام إلدارة مخاطر 
الشركات )ERM(، والذي أطلقناه ألول مرٍة عام 2019م بغية تعزيز 

قدرات شركة الخطوط السعودية للتموين فيما يتعلق بإدارة المخاطر 
على مستوى المجموعة ككل. وهذا اإلطار الجديد إنما تدعمه إدارة 

مختصُة ُأنشأت تحت مظلة قسم الصحة واألمن ومراقبة المعايير. 

تحقيق القيمة: المستثمرون/األرباح
مع ظهور بوادر التعافي من جائحة كوفيد-19 في سوقنا وقطاعنا بدأ 

هذا العام، استعرضت شركة الخطوط السعودية للتموين مرونة عالية 
والقوة االستراتيجية لتنوعها المستمر. حيث حققنا زيادة بنسبة %30.9 

في اإليرادات وعودة إلى الربحية، ما قدم زخًما إيجابًيا لتسريع النمو 
خالل السنوات القادمة ضمن بيئة تشغيلية أقوى من ذي قبل. 

مواصلة نجاحاتنا في 2022م
انطالقًا من النجاحات التي حققتها الشركة خالل العام 2021م، 

سنواصل جهودنا الحثيثة لتوطيد مكانتها بصفتها الشركة الرائدة في 
قطاع خدمات الطيران مع االستمرار في التنويع وفتح آفاٍق جديدة 

بقطاعاتنا الرئيسية.

من منطلق أواصر التعاون الراسخة بيننا وبين شركائنا من القطاعين 
العام والخاص فضاًل عن توسعة نطاق تجارتنا اإللكترونية، نسعى لبلوغ 
قدٍر أكبر من التوازن بين أنشطة الشركة. ويتزامن ذلك مع مضينا قدمًا 

نحو مرحلًة جديدة في رحلة التنويع التي نتبناها، بما يضيف قيمًة 
حقيقيًة لعمالئنا وشركائنا والقتصاد المملكة ككل، وبما ينسجم مع 

جهودنا الرامية إلى تعزيز دورنا في دعم تحقيق مستهدفات رؤية 
المملكة 2030 وتطلعاتها الطموحة.

نيابًة عن مجلس اإلدارة، أود أن أعرب عن وافر الشكر والتقدير 
لمساهمينا وعمالئنا وشركائنا ، كما أعبر عن فائق التقدير لوزارة الصحة 

والهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية المختلفة ، وعن 
بالغ امتناننا وتقديرنا لكل موظفينا المتميزين والمخلصين لتفانيهم 

وصمودهم في ظل عام آخر حافل بالتحديات والصعوبات. فبفضل اهلل 
ثم بفضل جهودهم وجهود فريق اإلدارة التنفيذية، ثبتت الشركة في 

وجه التحديات وتمكنت من تحقيق ما ترمي إليه من أهداٍف استراتيجية، 
بل وتأهبت لتعود من جديد لمستويات األداء الطبيعية خالل العام 

2022م.

واهلل ولي التوفيق

كلمة 
رئيس مجلس اإلدارة

محمد عبد العزيز السرحان
رئيس مجلس اإلدارة

أظهرت شركة الخطوط السعودية للتموين طوال عام 
٢0٢1م قدراتها المتميزة في التكيف مع التحديات 

وترجمتها إلى فرص، إذ استطاعت أن تعود شيئًا فشيئًا إلى 
مستويات األداء الطبيعية عقب ما واجهته من تحدياٍت 

شائكة ورياٍح عاتية نبعت من تداعيات جائحة كوفيد-19. 
ومذ أطلقت الشركة أولى عملياتها قبل 40 عامًا خلت، 

وهي تحتفظ بمكانتها الرائدة في قطاع خدمات الطيران 
بالمملكة وتتقلد دورًا هامًا في مسيرة التنويع المستمرة 

التي يشهدها االقتصاد الوطني.

إجمالي اإليرادات

1,212.5
 مليون ريال سعودي

إيرادات قسم 
تموين الطائرات

938
مليون ريال سعودي

40 عامًا من التميز في 
تقديم خدمات التموين
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نموذج 
األعمال

روح العمل 
اإلستدامةالجماعي

تعمل شركة الخطوط السعودية للتموين على تحقيق 
قيمة مستدامة ألصحاب المصلحة وذلك باالستفادة من 
نقاط القوة والخبرة الكبيرة التي تتمتع بها وتميزها في 

مجال التموين على مدى 40 عامًا. 

يعزُز ذلك التزاُمها بالتحسين المستمر واالبتكار وتحليها بالمرونة والسرعة عبر قطاعات 
ن الشركة  أعمالها الرئيسية الثالثة. وهذا االلتزام والعمل الدؤوب لتحقيق القيمة يمكِّ
في نهاية المطاف من تحقيق أهدافها االستراتيجية والمساهمة في تحقيق أهداف 

رؤية المملكة 2030.

المخرجاتالمدخالت

قيمنا تدعمنا

المالية
مخصصات رأس المال

األصول
النقد
ين الدَّ

المادية
األراضي

البنية التحتية
المعدات

التكنولوجيا

البشرية
القوى العاملة

الخبرات
القيادة

المشتريات

المجتمع 
والعالقات

الهيئات الحكومية
الشراكات 
والمشاريع
المشتركة

المجتمع

المالية
توزيعات األرباح
العائد على االستثمار
زيادة رأس المال

المادية
متاجر التجزئة
الصاالت
البنية التحتية

البشرية
تدريب وتطوير 
الموظفين
الحفاظ على 
الموظفين
السعودة
صاحب العمل المفضل
ثقافة قائمة على 
األداء

المجتمع 
والعالقات
المسؤولية 
االجتماعية
الثقة بالعالمة 
التجارية وقيمتها
شريك موثوق

كيف نحقق اإليراداتأقسامنا

التركيز على 
العمالء

االلتزام 
الشفافيةبالجودة

تموين 
الطائرات

التجزئة

التموين 
وإدارة 

المرافق

تتميز أنشطتنا األساسية في مجال تموين 
الطائرات بسجل حافل بالنجاحات القائمة على 

الجودة وااللتزام بأفضل المعايير الدولية الخاصة 
بصحة وسالمة إنتاج األغذية.

يشهد قسم التجزئة في الشركة عمليات متزايدة 
من خالل إنتاج آالف المنتجات الغذائية وغير الغذائية 

للعمالء المسافرين على متن شركات طيران 
متعددة وعبر البر في مختلف أنحاء المملكة، ومن 

خالل منصات متخصصة للتجارة اإللكترونية.

عقود طويلة األجل مع شركات الطيران الوطنية؛ تموين شركات 
الطيران الدولية ورحالت الطائرات الخاصة والمستأجرة؛ صاالت 

الطيران وتجهيزات خطوط الطيران.

عقود طويلة األجل مع شركات الطيران الوطنية لتأمين 
المبيعات على متن الطائرات؛ المتاجر األرضية االستراتيجية؛ 

المبيعات اإللكترونية.

التموين والخدمات األخرى التي نوفرها لشركات الطيران 
والخطوط الحديدية والفنادق؛ عقود تموين واسعة النطاق 

للشركات والمناطق النائية والفعاليات والحج والعمرة.

يوفر قسم التموين وإدارة المرافق بالشركة 
مجموعة واسعة من الخدمات للعمالء في أربعة 
قطاعات رئيسية  - األعمال والصناعة، المناطق 
 
ً
النائية، التعليم، والرعاية الصحية، وقد قمنا مؤخرا

بالدخول إلى قطاع الوجبات الجاهزة من خالل 
نموذج للشراكات.
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اإلدارة
التنفيذية

صالح آل عمر
نائب الرئيس التنفيذي 

لقطاع تموين الطائرات

وجدي الغبان
الرئيس التنفيذي

سلطان سعود البوق
نائب الرئيس التنفيذي للخدمات 

المؤسسية والمستشار العام

راشد العرفج
نائب الرئيس للصحة واألمن 

ومراقبة المعايير

جوليان بيشو
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع 

التموين وإدارة المرافق

عبيده الصقار
نائب الرئيس للمشتريات 

والموارد االستراتيجية

توماس بيرن
نائب الرئيس التنفيذي – لقطاع التجزئة

محمود مسعود
الرئيس التنفيذي للشؤون للمالية

طارق محمد ثروت
نائب الرئيس - رئيس المراجعة 

الداخلية التنفيذي
25
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السيدات والسادة المساهمين المحترمين،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

رغم ما تعرض له قطاع الطيران الدولي من تعثراٍت بفعل االضطرابات 
المستمرة التي ألقت بها الجائحة، إال أن بوادر التعافي بدت واضحًة 
خالل العام 2021م، إذ تزايد عدد المسافرين مع رفع اإلغالق العام 

بالمملكة والقيود المفروضة على السفر حول العالم.

كما أسهم تخفيف القيود المفروضة على التنقالت في استئناف 
الفعاليات الكبرى أواخر العام 2021م، وهو ما جعل الفرصة سانحًة 

لتعزيز مشاركتنا في قطاع الفعاليات والمؤتمرات بما يتفق واستراتيجية 
التنويع الواسعة التي تنتهجها الشركة.

ومع تسريع وتيرة تنفيذ استراتيجيتنا خالل عام 2021م، تمكنا من تحقيق 
بعض من الجوانب الرئيسة لخطتنا الشاملة والتي ترمي ألن تتبوأ 

الشركة مكانًة رائدًة في العديد من القطاعات االقتصادية التي تتجاوز 
صميم أعمالها.

انتعاش األداء خالل 2021م
ساهمت عودة حركة السفر والتنقل وإقامة الفعاليات داخل المملكة 
بدور كبير في نمو اإليرادات بنسبة 31% لتبلغ 1.2 مليار ريال سعودي، 

مقارنًة بـ 92٧ مليون ريال سعودي في العام 2020م وهو ما يدل 
على أننا تمكنا من العودة إلى المسار المستهدف للنمو والربحية، في 

حين استقر صافي الربح عند 14مليون ريال سعودي خالل العام 
2021م، بالمقارنة بخسارة 335 مليون ريال سعودي في عام 2020م.

شهد العام 2021م تعاونًا وثيقًا مع شركائنا من شركات الطيران من 
أجل مجابهة التحديات المستمرة التي سببتها الجائحة لقطاع خدماتنا 
الرئيسي، فتمكنا من وضع قوائم خاصة للوجبات على متن الخطوط 

السعودية تراعي تدابير كوفيد-19، كما طرحنا خدماٍت ومفاهيم جديدة 
مميزة لكٍل من طيران ناس وطيران أديل فضاًل عن تقديم وسائل 

الحماية الشخصية لعمالئنا.

وقد استأنف قسم تموين الطائرات تعافيه وانتعاشه خالل العام 
2021م، ال سيما ضمن قطاع الطيران المحلي، حيث عادت مستويات 

األداء تقريبًا إلى عهد ما قبل الجائحة. رغم ذلك لم يسترجع قطاع 
الطيران الدولي سوى 30% من معدالت نشاط العام 2019م.

ورغم انخفاض معدالت اإليرادات وصافي الربح الذي حققه قسم 
تموين الطائرات عن معدالت ما قبل الجائحة، إال أنها شهدت تحسنًا 

ملحوظًا وزيادًة عن معدالت عام 2020م، حيث بلغت اإليرادات 938 
مليون ريال سعودي خالل 2021م ، بما يمثل زيادًة بنسبة 44% عن 

العام 2020م.

 ومع انتعاش قطاع الطيران عقب تخفيف القيود المفروضة على 
السفر بسبب الجائحة، سنكرس جهدنا للبناء على ما أرسيناه من قواعد 

صلبة لالنطالق بعزيمة وقوة نحو تحقيق النمو المستهدف الذي نرمي 
إليه في قطاعنا الرئيسي.

وبالنسبة لقسم التموين وإدارة المرافق، فقد حقق إيراداٍت بلغت 231 
مليون ريال سعودي خالل 2021م، وهو ما يمثل زيادًة بنسبة 10% عن 

العام 2020م كما يبرز نجاح جهودنا المستمرة من أجل التنويع 
واستهداف مجاالٍت جديدة ضمن هذا القطاع. وفي الوقت ذاته، 

ساهم قسم التجزئة بإيرادات بلغت 43 مليون ريال سعودي من 
إجمالي إيرادات المجموعة خالل العام 2021م وهو ما يمثل انخفاض 

بنسبة 33%  عن العام 2020م.

تحول استراتيجي مستدام
مع مرور 40 عامًا على تأسيس شركة الخطوط السعودية للتموين، ها 
نحن في عام 2021م نواصل ما بدأناه من تحوٍل استراتيجي بكل عزم، 
ويبدو ذلك جلّيا في التحسين المستمر لجودة أعمالنا المتعلقة بقطاع 

الطيران وتحسين إدارة تكلفتها فضاًل عن اكتشاف السبل لتحقيق ) النمو 
العضوي ( المزيد من النمو لخدمات التموين وإدارة المرافق.

 تركزت جهودنا خالل العام إلى حٍد بعيد على التوسع في خدمات 
التموين المقدمة لقطاع الرعاية الصحية والقطاع الحكومي، 

مستفيدين من التطور المستمر لقطاع الرعاية الصحية مع توجه هذا 
القطاع إلى الخصخصة بنسبٍة كبيرة. وقد بدا هذا التطور والتحسين جليًا 

مع عقدنا األول الذي أبرمناه مع إحدى المستشفيات الخاصة - 
مستشفى سيتي ميد بالرياض – خالل العام 2021م بغرض توفير وجبات 

غذائية عالية الجودة للمرضى والموظفين. هذا وقد تمكنا كذلك من 
تأمين أكبر عقد لخدمات تموين الحجاج في تاريخ الشركة، من أجل 

تقديم 81٧,000 وجبٍة للحجاج، وانتهينا بنجاح من إطالق خط المنتجات 
المجمدة لتصنيع منتجاتنا الخاصة وتخصيص عالماتها التجارية حسب 

طلب كل عميل.

كما حرصنا على توسيع حجم مشاركتنا في قطاع الفعاليات الرياضية 
بالمملكة، معتمدين في ذلك على ما حققناه من نجاٍح في تقديم 

الوجبات المجمدة والساخنة برالي داكار والذي استمرت فعالياته لـ 15 
يومًا خالل 2021م من أجل اغتنام المزيد من الفرص السانحة مع عودة 

الفعاليات الترفيهية في أواخر العام. كما ظهرت ثمار إعادة الهيكلة 
الكلية لقسم التجزئة لدى الشركة خالل 2021م، مع التوسع في 

عروض المبيعات على متن الطائرات وتقليص حجم منافذ البيع األرضية 
لتتماشى مع األداء والنتائج المحققة.

ولم تكن التجارة اإللكترونية بمنأى عن هذا النجاح، فلطالما كانت أحد 
أهم أولويات التحول الذي تنشده الشركة، فلقد أطلقنا منصًة جديدًة 

لتعزيز طموحنا المنشود في هذا المجال الواعد، لتكمل مسيرة مبيعاتنا 
في المنافذ األرضية، ال سيما من حيث المنتجات الفاخرة، وذلك بإتاحة 

خدمات الطلبات المسبقة والتوصيل للمقاعد على متن الطائرات 
والقطارات.  

كما حرصت الشركة على مراقبة معدالت األسعار طوال العام، مما 
أتاح لها تعديل أسعارها لتتناسب وظروف السوق المتغيرة بالنسبة لكل 

خدماتها، وشددت على وضع تدابير قويٍة لخفض التكاليف تأكيدًا على 
تفوقها المعهود على غيرها في هذا القطاع.

الرقمنة واالبتكار
واصلنا تنفيذ برنامج التحول الرقمي خالل عام 2021م، وبلغ قسم 

تموين الطائرات مرحلة مهمة من التطور من حيث رقمنة تجارب العمالء 
في الصاالت التابعة لنا تمهيدًا لطرح تجربة رقمية جديدة للعمالء خالل 

2022م. كما طورنا مرافق جديدة لنقاط البيع وطرحنا حلواًل جديدة 
 QR code للفواتير اإللكترونية وأكملنا المرحلة التجريبية لمشروع رمز

الجديد لفريق الخطوط السعودية في سبتمبر 2021م.

“ستواصل الشركة المضي بعزيمة 
وثقة مستكملين مسيرتنا في 

تحقيق المستهدفات األساسية 
الستراتيجيتنا لنرسخ ألنفسنا

مكانة رائدة ونعزز إمكاناتنا لنكون 
جاهزين الغتنام الفرص العديدة 

السانحة في ظل تسارع وتيرة نمو 
وتنويع اقتصاد المملكة”

كلمة 
الرئيس التنفيذي

تنويع األعمال من 
أجل غٍد أفضل

وجدي الغبان
الرئيس التنفيذي

لقد جنت شركة الخطوط السعودية للتموين ثمار التنويع الذي تحقق في ظل 
االستراتيجية التي تنتهجها فجاء العام مكلاًل بنجاحاٍت مشجعة، كما استفادت أيضًا 

من عودة عملياتها الرئيسية في قطاع الطيران لمسارها الطبيعي.

نمو اإليرادات

%30.9
تقديم خدمات التموين 

لرالي داكار
٢0٢1م
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وسيشهد العام 2022م المزيد من آفاق الرقمنة واألتمتة، إذ نطرح 
تقنياٍت جديدة تكمل هذه التجربة اإللكترونية لتشمل قطاعاٍت أخرى.

شركة الخطوط السعودية للتموين في 2022م
ستواصل الشركة المضي بعزيمة وثقة في عام 2022م مستكملين 

مسيرتنا في تحقيق المستهدفات األساسية الستراتيجيتنا لنرسخ ألنفسنا 
مكانة رائدة ونعزز إمكاناتنا لنكون جاهزين الغتنام الفرص العديدة 

السانحة في ظل تسارع وتيرة نمو وتنويع اقتصاد المملكة.

وتحقيقًا لما ننشده من غايات، سنواصل تركيزنا على االستثمار في 
المجاالت التي تحتاج إلى تحسين وتطوير قدرات موظفينا واالرتقاء 

بجوانب األتمتة والرقمنة على مستوى خدماتنا وعملياتنا مع مواصلة 
التنويع المستمر ألعمالنا فضاًل عن استمرار دعمنا الصادق للمجتمعات 

التي نعمل فيها.

وبينما نعزز المكانة التي تتبوؤها الشركة كرائدة قطاع خدمات الطيران 
في المملكة، وإذ نعول على العودة التدريجية للرحالت الدولية، تتيح لنا 

سياسة التنويع التي ننتهجها تمهيد السبيل لفتح آفاٍق ومجاالٍت جديدة 
ضمن قسم التموين وإدارة المرافق - كالمرافق الطبية والتعليمية 

والمنشآت الحكومية والقطاعين العام والخاص فضاًل عن عودة الحجاج 
والمعتمرين - إضافًة إلى الفرص السانحة في مجال التجارة اإللكترونية 

الواعد.

وكخطوة سباقة للشركة خالل السنوات المقبلة، سنبحث إمكانية تنفيذ 
عمليات اندماج واستحواذ في قطاعات رئيسية من أجل تسريع وتيرة 

ذلك التنويع المنشود، وبما يدعم مخططات التنويع االقتصادي األكثر 
شمواًل للمملكة  وفق رؤية المملكة 2030.

شكٌر وتقدير
أود أن أعرب عن بالغ شكري وامتناني لمجلس إدارة الشركة على 

توجيهاته السديدة طوال عام شهد تحديات كثيرة على مستوى القطاع 
الذي نعمل فيه. والشكر موصول لموظفينا على ما بذلوه من جهٍد 

وتفاٍن وإخالص رغم كل الصعوبات. 

كما أتوجه بخالص الشكر لمساهمينا وعمالئنا وشركائنا االستراتيجيين 
وأصحاب المصلحة  لدعمهم المستمر وجزيل الشكر لوزارة الصحة 

والهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية المختلفة لما 
قدموه من توجيه وإرشاد وما اتخذوه من قرارات للحفاظ على 

المنجزات وتذليل الصعوبات وتسريع تعافي االقتصاد الوطني من 
تداعيات الجائحة.

وأخيرًا أود ان أعرب عن امتناني الكبير لعمالئنا لثقتهم المستمرة بنا، 
فبهذه الثقة تمكنا من الخروج من الجائحة ونحن أكثر قوًة وتصميمًا 

وعزيمة وأكثر تنويعًا وطموحًا، وبجهوزية تامة الغتنام الفرص السانحة 
لتحقيق مزيٍد من النمو والتطور للعام المقبل وألعواٍم عديدة بعده 

بمشيئة اهلل.

واهلل الموفق
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الفرص في السوق 
وخططنا للمستقبل

 نخوض حالًيا رحلة تحول مثيرة للتنويع االستراتيجي، بهدف ترسيخ أعمالنا 
القائمة واستكشاف سبل جديدة للنمو المستدام واالستثمار فيه لخلق 

القيمة ألعمالنا ومساهمينا.

قطاعــا الرعايــة الصحيــة والهيئــات الحكوميــة جذابان ويمكــن تحقيق النمو فيهما من خالل عمليات االســتحواذ.

ملخص إطار التقييم

قسم التموين وإدارة المرافق

الخطة التنفيذية

نعمــل بفعاليــة الستكشــاف الفــرص المتنوعــة التي تتيح لنا تعزيــز مكانتنا كالعب في قطــاع الخدمات الغذائية.
الفرص في السوق

بيع المنتجات الغذائية الطازجة للمستهلكين 
من خالل منصة للتجارة اإللكترونية

فرصة لتطوير وتشغيل منصة للتجارة • 
اإللكترونية في مجال األغذية والمشروبات

بيع المنتجات الغذائية الطازجة ذات • 
القيمة المضافة، وتشمل الوجبات الجاهزة 

للطهي أو األكل وغيرها من المواد 
الغذائية األساسية، للمستهلكين مباشرة 

من خالل منصة للتجارة اإللكترونية
االستفادة من القدرة على االستعانة • 

بمصادر خارجية وحجم األعمال والخبرة في 
إعداد األغذية ونمو األسواق

توفير منتجات غذائية طازجة للمطاعم 
والفنادق ووجبات جاهزة للطهي أو األكل 

لمتاجر التجزئة
توفير منتجات غذائية طازجة مباشرة إلى • 

الشركات العاملة في مجال الخدمات 
الغذائية

يمكن توسيع األنشطة لتشمل إنشاء سوق • 
لبيع المنتجات للشركات العاملة في مجال 

الخدمات الغذائية
توفير وجبات جاهزة للطهي أو األكل • 

لمتاجر التجزئة من خالل تطوير منتجات 
تحمل عالمات تجارية خاصة )للشركات 

وليس للمستهلكين(

إدارة امتيازات المطاعم من خالل 
الشراكات في قطاع السفر

تشغيل مطاعم ومقاهي بموجب عقود • 
امتياز مع التركيز على قطاع السفر

توسيع األنشطة في قطاع الخدمات • 
الغذائية

االستفادة من منافذ التجزئة في • 
المطارات )استبدال كافيهات المطار 

ومنافذ Trip a Bite( والخبرة في العمل 
ضمن قطاع السفر

سنقوم بمضاعفة تركيزنا على قسم التموين وإدارة المرافق

قمنا بوضع خطة تنفيذية تركز على ٧ مجاالت رئيسية:

التجزئةالتموين وإدارة المرافقتموين الطائرات
 تطوير عمليات قسم التموين تعزيز أنشطة تموين الطائرات

وإدارة المرافق
دفع مسيرة التحول في قطاع 

التجزئة

النموذج التشغيلي  التكلفة   الفرص الجديدة
 استكشاف الفرص 

الجديدة للنمو
 ترشيد تكلفة المواد 

الغذائية والعمالة
إعادة هيكلة الشركة وتوفير القدرات 

المطلوبة

13

إدارة البرامج

4

2

6

٧

5

استهداف القطاعات من خالل الشركة )فرص أعمال تنمية األعمال وتحقيق األرباح
جديدة(

الفعاليات والرياضةاألعمال والصناعةالحج والعمرةالمناطق النائية

تجنب القطاعات التالية )أو استهدافها بشكل 
استهداف القطاعات من خالل عمليات االستحواذانتقائي واستغالل الفرص المتاحة(

الهيئات الحكوميةالرعاية الصحيةالمؤسسات التعليميةمخيمات العمال

مرتفعجاذبية األسواقمنخفض 

كة
شر

ت ال
قدرا

ع
مرتف

ض
منخف

تعزيز أنشطتنا األساسية وتوفير الكفاءات 
المطلوبة

أجندة التكلفة: ترشيد تكلفة المواد الغذائية 	 
والعمالة

توفير الكفاءات المطلوبة )مثاًل: تطوير األعمال، • 
المشتريات، التسويق، تعزيز العالمة التجارية، التحليالت(

توسيع وتنمية القطاعات الحالية التي تحقق ربحية
توسيع األنشطة في قطاعات األعمال والصناعة والفعاليات • 

والرياضة
تنمية األعمال في قطاع الحج بشكل يحقق ربحية والسعي • 

الستغالل الفرص المتاحة في قطاع العمرة من خالل الشراكات 
مع فنادق/وكالء محددين

حماية الشركات في المناطق النائية بالتزامن مع تعزيز الكفاءة• 

تعزيز قدرات الشركات التي تواجه 
تحديات أو التخارج منها

التخارج من الشركات التي ال تحقق ربحية • 
واالستمرار باستخدام الموارد بشكل فعال

تأمين اتفاقيات أفضل أو التخارج منه• 

الدخول إلى قطاعات جديدة
الدخول إلى قطاعي الرعاية الصحية والهيئات • 

الحكومية )الوزارات، القوات المسلحة، 
المؤسسات اإلصالحية والعقابية( من خالل 

عمليات االستحواذ
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خارطة طريق التحول الرقمي

2019م

2021

2022

2023

2018م
المنصات الرقمية الحالية

 •1 UCAS
 •2 UCAS
 •AMLAS
 •MS DYNAMICS
 •Oracle Fusion

انطالق مسيرة التحول الرقمي
في عام 2018م ، بدأت عملية 

التحول الرقمي للمشتريات. بحلول 
عام 2019م ، شمل التحول الرقمي 
كذلك إدارة الشؤون المالية وإدارة 

عمليات الموارد البشرية وإدارة 
الخدمات اللوجستية وإدارة تكنولوجيا 

المعلومات.

تم تكليف شركة 
Accenture Consultancy

بتطوير نماذج التشغيل والعمليات 
والسياسات واإلجراءات لبرنامج 

التحول الرقمي لشركة الخطوط 
السعودية للتموين.

SAP برنامج
إطالق برنامج SAP للتحول الرقمي

 •S/4 HANA
 •C/4 HANA
 •FICO
 •HCM
 •KRONOS
 •SAP ARIBA
 •SUCCESSFACTOR
 •IS RETAIL

7
نماذج تشغيل تم تطويرها

275
)سير عمل( إجراءات تم تطويرها

SAP بدء تنفيذ برنامج

تطوير النموذج التشغيلي 
لمتاجر التجزئة

برنامج إدارة التغيير

SAP ARIBA بدء تشغيل

بدء تشغيل

S/4 HANA
HCM KRONOS

IS RETAIL

بدء تشغيل 
SUCCESSFACTOR

C/4 HANA بدء تشغيل

المهام التي يغطيها برنامج
SAP 

•المالية
•الموارد البشرية

•المشتريات والمصادر االستراتيجية
•الخدمات اللوجستية

•متاجر التجزئة األرضية
•المتاجر اإللكترونية

منصات رقمية أخرى متاحة
 •+Legal
 •Laserfiche
 •Talentera

واجهــت مســيرتنا الخاصــة بالتحول الرقمــي تحديات في عام 2020م بســبب الجائحة العالمية، 
حيــث اضطررنــا لتعليــق المبــادرات المقررة من أجل إعــادة تقييمها. إال أن جهودنا في هذا 

المجــال ستتســارع اعتبارًا من إبريل 2020م .

عدد 
 األقسام 

5
أعضاء متفرغين في 

المشروع

10
 عدد المراحل

4
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مراجعة 
الرئيس التنفيذي
للشؤون المالية

بفضــل االنتعاش الملموس الذي ســجله قســم تموين الطائرات وما 
تبعه من مؤشــرات تحســٍن ملحوظة طرأت على قســم التموين وإدارة 
المرافق، ســجلت شــركة الخطوط الســعودية للتموين صافي إيرادات 

بلغت 1,212.5 مليون ريال ســعودي للعام كاماًل، بزيادٍة نســبتها 
30.9% عــن عام 2020م. أســفر هذا النمو الملحــوظ، مدعومًا بجهودنا 
المســتمرة لخفــض التكاليــف في كل القطاعات، عــن العودة التدريجية 

لمســار الربحيــة، بمــا مكننا من التغلب على حالة الكســاد التي ُمني 
بهــا الســوق فضاًل عن تجــاوز التحديات التي واجهتنــا لتتكلل جهودنا 

فــي نهايــة العام بتســجيل صافي ربٍح بعد خصم الــزكاة وضريبة الدخل 
بلغ 14.1مليون ريال ســعودي وذلك بعد أن كنا قد ســجلنا صافي 

خســارة بلغ 335 مليون ريال ســعودي في العام 2020م.

وأظهــر قســم تموين الطائرات، بما فــي ذلك صاالت الضيافة، أداًء 
قويــًا بتســجيله نمــوًا في اإليرادات بنســبة 44% للعام 2021م لتبلغ 

938 مليون ريال ســعودي مقارنًة بـ 652 مليون ريال ســعودي للعام 
2020م. جــاءت هــذه المعدالت القوية نتيجًة الســتئناف حركة الطيران 

المحلي والدولي والتي تســارعت وتيرتها شــيئًا فشــيئًا على مر العام، 
رغم عدم اســتئناف الرحالت الدولية بمســتويات تقارب مســتويات ما 
قبل الجائحة . ومع كل ما ســبق، شــرعنا في عملية ترشــيد وتحســين 

لكفــاءة التكاليــف المرتبطة بقســم تموين الطائرات، بمــا يتيح تغطية 
تكاليف الموارد البشــرية والمشــتريات.

وواصلت الشــركة مســيرة التنويع االســتراتيجي فيما يتعلق بقســم 
التمويــن وإدارة المرافــق حتى تواكــب عملياتنا في هذا القطاع 

التغيرات المســتقبلية مع التركيز على اســتقطاب المواهب وترشــيد 
التكاليــف والتخــارج من القطاعات غير المربحة. واســتفاد القســم من 
اســتئناف النشــاطين التجاري والســياحي، ال ســيما في النصف الثاني 

مــن العام، ليســجل إيرادات للعام كامــاًل بلغت 231 مليون ريال 
ســعودي عن 2021م، بزيادة قدرها 10% عن إيرادات العام الســابق 

والتــي بلغت 209.9 مليون ريال ســعودي.

وأخيرًا ســجل قســم التجزئة، والذي شــهد تعافيًا هو األبطأ جراء 
التداعيــات المؤثــرة للجائحة، إيراداٍت بلغت 43 مليون ريال ســعودي 
لعام 2021م كاماًل، بانخفاض بنســبة 33% عما ســجله من إيراداٍت 

في العام الســابق بلغت 65 مليون ريال ســعودي. وخالل العام 
2021م، تمكنــا مــن التخــارج من متاجر التجزئة غيــر المربحة ووجهنا 

تركيزنــا نحــو تقويــة أداء مرافق التجزئة التابعــة لنا في المطارات 
الرئيسية. الدولية 

وبدعــم ممــا تطبقه الشــركة من نهج قويم وراســخ في الحوكمة 
وإدارة المخاطــر، نحــن علــى يقيٍن بأننا قد تجاوزنا أســوأ تأثيراٍت قد 

تلقــي بهــا جائحــة كوفيد-19 على شــركتنا وعلى القطاع ككل، 
وتمكنــا مــن الخــروج من هذه األزمة بكياٍن أكثر توســعًا وتنوعًا وأكثر 
مرونــًة مدعوميــن بأكفأ العاملين وأفضل الشــركاء ومقوماٍت تدعم 

تحقيق نجاحاٍت مســتدامة.

وتمكنــا مــن الحفــاظ على قوة مركزنا المالي واســتقرار ميزانيتنا 
العمومية وقوة الســيولة النقدية من عملياتنا مما ســاعد الشــركة 

علــى أن تتبــوأ مكانًة تمكنها من االســتثمار من أجل المســتقبل، بما 
فــي ذلــك عمليات االســتحواذ المحتملة، لتكمل مســيرتها على طريق 

النمو وتحقيق قيمة مســتدامة لمســاهميها.

محمود مسعود
الرئيس التنفيذي للشؤون للمالية

مع ظهور بوادر تعافي السوق والقطاع من التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة 
كوفيد-19 في العام ٢0٢1م، بدا جليًا مدى قوة الشركة وحجم قدراتها ومدى قوة 

التنويع االستراتيجي المستدام الذي انتهجته، وهو ما أتاح انتعاش اإليرادات وعودتنا لمسار 
الربحية. وسيمنحنا هذا التحسن القوي في األداء زخمًا إيجابيًا يمهد لنا الطريق لتسريع 

عجلة نمونا في بيئٍة تشغيليٍة أكثر قوًة وأفضل ظروفًا خالل األعوام القادمة.

إجمالي األرباح

14.1
مليون ريال سعودي 

إجمالي اإليرادات

1,212.5
مليون ريال سعودي  

)%30.9+(

العودة إلى مسار 
النمو وتحقيق األرباح

إيرادات قسم التموين وإدارة 
المرافق

231
مليون ريال سعودي )+%10(

إيرادات التجزئة المرافق

43
مليون ريال سعودي

)%33-(

إيرادات قسم تموين 
الطائرات 

938
مليون ريال سعودي )+%44(

“وتمكنا من الحفاظ على قوة مركزنا المالي 
واستقرار ميزانيتنا العمومية وقوة السيولة النقدية 
من عملياتنا مما ساعد الشركة على أن تتبوأ مكانًة 

تمكنها من االستثمار من أجل المستقبل، بما في 
ذلك عمليات االستحواذ المحتملة، لتكمل مسيرتها 

على طريق النمو وتحقيق قيمة مستدامة 
لمساهميها”
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استراتيجيتنا ورؤية 
المملكة 2030

نمضي اآلن قدمًا في مسيرٍة حافلٍة بالطموح عنوانها التحّول والتنويع 
االستراتيجي، وغايتنا هي ترسيخ أسس متينة ألعمالنا األساسية بالتوازي 

مع استكشاف آفاق النمو المستدام واالستثمار في الفرص الواعدة، 
لتحقيق قيمة مضافة ألعمالنا ومساهمينا. 

األهداف االستراتيجية

بشكل عام، تتماشى أنشطة مسيرة التنويع االستراتيجي لشركة الخطوط السعودية للتموين في القطاعات الرئيسية مع أهداف 
التنويع االقتصادي األوسع للمملكة كما وردت في رؤية السعودية 2030 وتدعم هذه األهداف. ومع أخذ مجموعة األهداف 

في االعتبار، ُصممت األعمال األساسية للشركة وإنجازاتها التشغيلية وأولويات نموها بحيث تضيف قيمة تصاعدية ألعمالنا، وتحقق 
تأثيرًا إيجابيًا تعود ثماره على أصحاب المصلحة المعنيين بنا وعلى وطننا ككل.

دعم أهداف رؤية المملكة 2030
تعتمد أولوياتنا االستراتيجية على مجموعة فريدة من مكامن القوة 
التنظيمية والقدرات األساسية التي قمنا بتطويرها وتجويدها على 

 مر السنين، وتشمل ما يلي:

مشتريات المواد الغذائية
إجمالي مشترياتنا السنوية البالغة حوالي 1 مليار ريال سعودي، 

وعالقاتنا االستراتيجية مع الموردين الرئيسيين.

القيمة المضافة إلعداد الوجبات
وحدة إنتاجنا المركزية الكبرى التي تبلغ طاقتها اإلنتاجية ٧5,000  

وجبة يوميًا، حيث يتم إعداد 200 كيلوجرام من الخضار المقّطعة 
مسبقًا كل ساعة وإنتاج 13 طن شهريًا.

العمل ضمن قطاع الطيران
خبرتنا الواسعة في قطاع الطيران، وتشمل تموين الطائرات 

وصاالت المطارات ومنافذ التجزئة الجوية واألرضية.

إعداد الوجبات وتشغيل المطابخ على نطاق 
واسع

مطابخنا الستة في المدن الرئيسية التي تقدم خدمات متكاملة 
بما في ذلك التخطيط لقوائم الطعام وتنسيق إجراءات توصيل 

الوجبات.

 من أجل تحقيق أهدافنا االستراتيجية، 
سنقوم بما يلي:

تعزيز تنافسيتنا من حيث التكلفة والكفاءة التشغيلية على 
مستوى وحدات األعمال )مثل تكاليف الطعام والقوى العاملة 

في قسم التموين وإدارة المرافق، واإليجارات واليد العاملة 
في قسم التجزئة، والمصروفات التشغيلية للشركة(

إعادة هيكلة الشركة وضخ القدرات المطلوبة )مثل
تطوير األعمال، إدارة الفئات، التسويق، تصميم الهوية

التجارية، وتحليالت البيانات(

متابعة فرص التوسع عبر عمليات االستحواذ في
قطاع الرعاية الصحية والقطاع الحكومي، بالتوازي مع 

استكشاف الفرص المتاحة للمشاريع المشتركة حسب الحاجة

تعزيز قدراتنا 
األساسية

كيف نحقق 
أهدافنا

123
أن نصبح الشركة الرائدة 

في تقديم خدمات 
التموين في المملكة

توطيد شراكتنا مع 
الخطوط الجوية 

العربية السعودية

الدخول إلى قطاع 
التجارة اإللكترونية 

والخدمات الغذائية من 
خالل الشراكات

أهداف رؤية المملكة 
2030

التركيز االستراتيجي لشركة الخطوط 
السعودية للتموين وإسهاماتها

تطوير القطاع السياحي ليصبح ثاني أكبر 
مساهم في الناتج المحلي اإلجمالي بعد 

النفط والغاز بحلول عام 2030

، قامت شركة الخطوط السعودية للتموين بدور 
ً
على مدار 40 عاما

ريادي لتعزيز الجودة والقيمة التي يقدمها قطاع السياحة 
السعودي، من خالل خدمات تموين الطائرات لشركة الطيران 

الوطنية والعديد من شركات النقل المحلية واإلقليمية والدولية 
األخرى، باإلضافة إلى الصاالت وخدمات التجزئة في المطارات، 

وخدمات التموين وإدارة المرافق في مختلف أنحاء المملكة.

تحويل المملكة إلى مركز لوجستي إقليمي 
رائد بحلول عام 2030

يعد قسم تموين الطائرات في شركة الخطوط السعودية 
 للخدمات اللوجستية الدولية واإلقليمية 

ً
 رئيسيا

ً
للتموين داعما

عبر دعمه بالقوة العاملة الالزمة لخدمة الرحالت الجوية.

تعزيز قدرتنا على استقبال المعتمرين من 8 
مليون إلى 30 مليون معتمر كل عام بحلول 
عام 2030 وخدمة الحجاج والمعتمرين بأفضل 

طريقة ممكنة

يقدم قسم خدمات التموين وإدارة المرافق في شركة الخطوط 
السعودية للتموين الوجبات آلالف الحجاج كل عام، فضالً عن 

إسهامات كل من قسم تموين الطائرات وقسم التجزئة في 
تقديم الوجبات وغيرها من أشكال الدعم على امتداد رحلة 

قدومهم إلى المملكة وإقامتهم ومغادرتهم 

زيادة مشاركة الشباب السعودي في 
االقتصاد والنهوض بالقطاعات غير النفطية 

وتحسين نوعية الحياة بشكل عام

تلتزم شركة الخطوط السعودية للتموين باستقطاب وإشراك 
المواهب السعودية على كافة المستويات في الشركة، 

واالحتفاظ بها. وال يقتصر هذا التوجه على االمتثال لألنظمة وإنما 
يتعداه إلى ضمان سعادة ورفاهية موظفينا، فضالً عن اإلسهام 

في تطوير معارفهم ومهاراتهم عبر مجموعة واسعة من 
برامج التدريب والتطوير.

تنويع االقتصاد السعودي وتحسين نوعية 
الحياة من خالل الرياضة والثقافة والترفيه

من خالل دورنا المتنامي في الفعاليات الرياضية والترفيهية 
الرائدة في المملكة، ُيسهم قسم التموين وإدارة المرافق لدينا، 
إلى جانب التركيز على مزيد من االستثمار في التنويع، في توفير 

فرص العمل وتعزيز سمعة وقدرات المملكة لجذب السياح 
واالستثمار من خالل استضافة الفعاليات العالمية.

3٧
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ولتحقيق التوازن المنشود في المشاريع 
ومواصلة الزخم الذي حققناه طوال عام 

2021م، استمر قسم تموين الطائرات في تطبيق 
نهج مدروس قوامه البصيرة الثاقبة واستشراف 
المستقبل في إدارة محفظته، وخضع لتدريبات 
مكثفة على التخطيط المستقبلي لرسم طريق 

واضح للعودة بكفاءة وبشكل تدريجي لتوقعات 
ما قبل الجائحة، مع الحفاظ في نفس الوقت 

على االستقرار المالي للقسم واستدامته.

ومع مضي العام قدمًا، استفاد قسم تموين 
الطائرات من العودة التدريجية ألنماط السفر 

السابقة للجائحة بعد رفع القيود في مايو 
2021م، مما أسفر عن زيادة كبيرة في الطائرات 

وفي أعداد الضيوف في صاالتنا ومنافذ البيع 
بالتجزئة. وواكب ذلك ارتفاع سريع في أعداد 

شركات الطيران األجنبية التي استأنفت رحالتها 
إلى المملكة، فضاًل عن إعادة تسيير العديد 

من رحالت الخطوط الجوية العربية السعودية 
والرحالت المنتظمة.

استجابٌة مرنة
لقد عملنا بجد طوال عام 2021م مع شركائنا 

من شركات الطيران لتطوير مفاهيم جديدة لدعم 
شركات النقل الجوي وسط ظروف استثنائية 
وبيئة عمل يشوبها الغموض، ومن ذلك إعداد 

قوائم طعام خاصة للخطوط الجوية العربية 
السعودية بما يراعي إجراءات الحد من انتشار 

كوفيد-19 ، وتقديم مفاهيم وخدمات جديدة 
متمّيزة لطيران ناس وطيران أديل، فضاًل عن توفير 

معدات الوقاية الشخصية للعمالء.

تمثلت إحدى أبرز قصص النجاح التي سطرها 
قسم تموين الطائرات خالل العام في التدشين 
الضخم في 24 نوفمبر 2021م ألحدث صاالت 
الفرسان وأكبرها على مستوى تحالف "سكاي 
تيم" العالمي في صالة المغادرة الدولية بمطار 

الملك عبد العزيز الدولي بجدة. وهذه الصالة 
االستثنائية تتمّيز بقدرتها على استيعاب أكثر من 

10,000 ضيف يوميًا، وتقدم خدمات ومرافق 
جذابة ال ُتضاهى للمسافرين، بما في ذلك “ركن 

الشوكوالتة“ و “صالة السيجار“. ومع استمرار 

الزيادة في أعداد الطائرات الدولية في العام 
المقبل، من المقرر أن تمنح الصالة الجديدة  

القسم، عاماًل تنافسيًا رئيسيًا في هذا المجال.

دخل قسم تموين الطائرات في مشاريع جديدة 
في عام 2021م، فضاًل عن استقطاب عمالء 

جدد لصالة )Wellcome Lounge( في جدة عبر 
إضافة طيران اإلمارات وطيران االتحاد والملكية 

األردنية والخطوط الجوية القطرية.

كما شهد عام 2021م توقيع شركة الخطوط 
السعودية للتموين عقدًا جديدًا لمدة عامين مع 

طيران أديل، وهناك مفاوضات تجري مع عدد 
من شركات الطيران االقتصادي األخرى لتمديد 

العقود الحالية بشروط وأحكام جديدة لمزيد من 
التوافق مع احتياجات األعمال والتطورات التي 

يشهدها السوق.

أسواقنا واستراتيجيتنا 
ربما كان قطاع تموين الطائرات هو القطاع الذي 

تحمل العبء األكبر من بين جميع القطاعات 
المتأثرة بالقيود المختلفة المفروضة لوقف انتشار  
كوفيد-19 ، ويعود ذلك لتوقف الطائرات وتنقل 

األشخاص عبر الدول منذ أوائل عام 2020م.

ونتيجة لذلك، عانت صناعة السياحة أيضًا من 
تحديات استثنائية نتيجًة للجائحة  حيث انخفضت 

حركة تنقل األشخاص بشكل كبير في عام 
2020م وأوائل عام 2021م، سواًء داخل 

المملكة أو على مستوى العالم، وتفاقمت 
االنقطاعات في سلسلة التوريد طوال األزمة.

وبدوره، عانى قسم تموين الطائرات من تأثيرات 
أخرى النخفاض حركة التنقل في السنوات 

األخيرة، تمثلت في انحسار الفعاليات السياحية 
الرئيسية في جميع أنحاء المملكة - وأبرزها تعليق 

مهرجانات مواسم السعودية في عام 2020م، 
والتي تهدف إلى استقطاب المهتمين بالسياحة 

الترفيهية على المستويين المحلي والعالمي 
إلى المدن الكبرى مثل الرياض، والذي غالبًا ما 

يتم عبر الطائرات. وعلى الرغم من استئناف العديد 
من هذه الفعاليات في عام 2021م، واصلت 

القيود المستمرة تقويض إيرادات ودخل القسم 
طوال العام.

كما تسببت التقلبات الشديدة في أسعار شحن 
البضائع بارتفاع األسعار خالل الربع الثاني من عام 
2021م، وتال ذلك انخفاضها في الربع الثالث ثم 

انتعاشها مؤخرًا بعد أن بدأت التجارة العالمية في 
التعافي.

ومع ذلك، فقد نجح القسم في التغلب على 
هذه الصعوبات غير المسبوقة عبر تبني سياسة 

التنويع بمنتهى البراعة، لفتح المجال أمام مصادر 
جديدة لإليرادات، واستطاع بذلك التفوق على 

نظرائه في األسواق األخرى.

اعتبارًا من الربع األول من عام 2021م، نمت 
ثقة المسافرين بشكل مطرد، وارتفعت أحجام 
األعمال تدريجيًا إلى أن ظهرت بوادر التعافي 
بوضوح خالل فصل الصيف، وبدأت العمليات 

اليومية للقسم تشهد تحّواًل باتجاه النمو.

وانعكاسًا لوتيرة التحّول في منتصف عام 
2021م، نجحنا في مايو من العام ذاته، بإعادة 
تشغيل وحدة تموين القاهرة، وتلى ذلك إعادة 

تشغيل وحدة تموين المدينة المنورة في نوفمبر 
2021م.

وأثمــر التعافي أيضًا عــن مضاعفة جهودنا 
لتوظيــف أفضل الكفــاءات المتقدمة للعمل 

لدينــا من ذوي المهارات العالية لإلســهام 
بشــكل إيجابي في الدفع قدمــًا بطموحاتنا 

نحــو مزيد من النمــو والتعافي، وتعزيز فريق 
العمل  االســتثنائي مــن موظفينا والذي 

احتفظنــا به طــوال فترة األزمة، ويعمل اآلن 
كرافعة رئيســية الســتئناف الخدمات الفعالة 
بســرعة وتلبيــة الطلب المتزايــد على خدماتنا.

وبفضل االســتجابة السريعة للظروف 
المتغيــرة، والتركيــز على القطاعات 

والشــركات المؤهلة بشــكل أفضل لالستفادة 
من الظروف الســائدة، ســاهمت استجابتنا 

المرنة والســريعة لما شــهده السوق من 
تحديــات وعراقيل في التخفيــف من التكاليف 

المتكبــدة نتيجــة الظروف األخيرة ووفرت 
لإليرادات. الحماية 

أداء قســم تموين الطائرات 
في عام 2021م

مع زيادة عــدد الرحالت الجوية، وزيادة 
اإلقبال عبر شــبكة مطــارات المملكة في 
عام 2021م، وعودة فعاليات المواســم 

السعودية، وتوســع محفظة العمالء 
والمشــاريع، نجح قســم تموين الطائرات في 
تجــاوز الضغوط الحالية للســوق وحقق نتائج 

مشــجعة في عام 2021م.

فــي حيــن بقيت اإليرادات وصافي الدخل 
أقــل من مســتويات ما قبــل الجائحة. إال أنهما 

شــهدا تحســنًا ملحوظًا خالل عام 2020م، 
وحقق القســم إيــرادات بلغت 938 مليون 
ريال ســعودي في عام 2021م، وهو ما 

يمثــل زيادة بنســبة 44% مقارنة بعام 2020م.

الرقمي التحّول 

حققنــا في عام 2021م تقدمًا ملموســًا نحو 
االرتقــاء بتجــارب العمالء في صاالتنا من 

خــالل إضفاء الطابع الرقمــي على تجاربهم، 
وقطعنا أشــواطًا كبيرة في مشــروع قوائم 
الطعــام اإللكترونية، والذي سيشــكل جزءًا 

مــن التجربة اإللكترونيــة الجديدة المزمع 
إتاحتهــا في مطلع العام 2022م.

وتــم في عــام 2021م أيضًا إضافة منصات 
جديــدة لنقاط البيع لدى جميع شــركات 

الطيــران المحلية امتثــااًل للمتطلبات الجديدة 
لهيئــة الزكاة والضريبــة والجمارك الخاصة 

بالفواتيــر اإللكترونية، فضاًل عن تحســين 
شــفافية المعامالت، وإتاحــة تحليل البيانات 

أفضل. بشكل 

وفي ســبتمبر 2021م، أنجزنــا أيضًا المرحلة 
التجريبية من مشــروع رمز االســتجابة السريعة 
)QR( الجديــد لطاقم الخطــوط الجوية العربية 

الســعودية، والذي يوفــر تعليمات خدمة 
وتســخين وجبات الطعام التــي تقدمها أطقم 
العمــل أثناء الرحلة، والمصممــة خصيصًا لكل 

قائمــة طعام على حــده ولكل رحلة جوية، 
ويمكــن الوصول إليها عبر رمز االســتجابة 
الســريعة المطبوع على وثائق االســتالم 

والتســليم الخاصة بالطاقم.

تموين الطائرات
بالرغم من استمرار التحديات الكبيرة التي ألّمت بقطاعي السفر والسياحة في عام 

٢0٢1م، واصل قسم تموين الطائرات في شركة الخطوط السعودية للتموين التزامه 
بهدفنا الرئيسي المتمثل في تقديم خدمات عالية الجودة في جميع مشاريعنا المتعاقدين 

عليها وخدماتنا الحالية التي نتيحها لعمالئنا. وفي الوقت نفسه، واصلنا رصد ومتابعة 
الفرص الجديدة المحتملة في جميع أنحاء المملكة من أجل االستفادة منها بما يمكننا من 

الحفاظ على آفاق إيجابية ألعمالنا على الرغم من التحديات السائدة.
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وحدة اإلنتاج المركزية
توفر وحدة اإلنتاج المركزية في الرياض 

والتابعة لشركة  الخطوط السعودية للتموين 
الوجبات المجمدة والفواكه والخضروات 
المقطعة مسبقًا، ومجموعة واسعة من 

المنتجات األخرى لمرافقنا التابعة في 
المطارات ولشركائنا في قطاع الطيران في 

جميع أنحاء المملكة. كما تخدم الوحدة قسم 
التموين وإدارة المرافق التابع للشركة.

وبينما ُتركز وحدة اإلنتاج المركزية لدينا عادًة 
على توفير الوجبات االقتصادية المجمدة 
لعمالئنا من شركات الطيران والمحطات 

المحلية في مطار الملك خالد الدولي ومطار 
الملك عبد العزيز الدولي ومطار األمير محمد بن 

عبد العزيز الدولي ومطار الملك فهد الدولي، 
فقد طرأ تغييٌر على ذلك تماشيًا مع سوق 

الطيران الراكدة. ومع ذلك، واصلنا التمسك 
بأهدافنا الحالية، ولبينا خالل العام احتياجات 
مختلف عمالئنا وخاصة ضمن فئة مجموعة 

منتجات الوجبات الجاهزة المجمدة تحت 
العالمات التجارية الخاصة.

وفي حين ظلت الفعاليات الرئيسية محدودة 
في عام 2021م، قدمت وحدة اإلنتاج 

المركزية في وقت مبكر من العام وجبات 
ساخنة ومجمدة لمدة 15 يومًا لرالي داكار 

2021م، ووّفرت للفعالية ما يعادل 56،46٧ 
كيلوغرامًا من منتجات األطعمة بقيمة إجمالية 

بلغت 1.٧ مليون ريال سعودي.

ونظرًا لتقلبات الطلب في عام 2021م، 
والتهديد الناتج عن إهدار المواد، نفذت وحدة 
اإلنتاج المركزية برنامجًا هامًا لتوفير التكاليف 

يقوم على تفادي الهدر عبر تحويل المواد 
الخام التي تقترب من تاريخ انتهاء صالحيتها بما 
فيها منتجات اللحوم، إلى المناطق التي تزاول 

شركة الخطوط السعودية للتموين نشاطها 
فيها – الستخدامها حيثما أمكن، في تلبية 

متطلبات عمالئها، مما أسفر عن توفير ما يقرب 
من 1.46 مليون ريال سعودي، والمساهمة 

في إحداث تخفيض بنسبة 26.16% في 
النفقات الفعلية مقابل النفقات المدرجة في 

الميزانية.

على الرغم من األوضاع الصعبة في عام 
2021م، حافظت وحدة اإلنتاج المركزية 

على منظورها اإليجابي طوال العام، مما 
مهد الطريق الستئناف اإلنتاج بكفاءة لتلبية 
احتياجات ركاب الدرجة السياحية على متن 
الخطوط الجوية العربية السعودية، وترقية 

العمليات وقدرات التسليم في الوقت المحدد 

لتلبية متطلبات موسمي الحج والعمرة وخط 
إنتاج »سوار«.

ضمنت هذه اإلجراءات تهيئة الوحدة لتلبية 
الزيادة المفاجئة في الطلب على الوجبات 
الجاهزة المجمدة لخدمات الدرجة السياحة 

على الخطوط الجوية العربية السعودية في 
عام 2021م مقارنة بالعام السابق، باإلضافة 

إلى زيادة الطلب على الوجبات المدخنة 
وغيرها، وزيادة طلبات خط إنتاج العالمات 

التجارية الخاصة من الوجبات الجاهزة المجمدة 
التي تباع بالتجزئة لتوزيعها في جميع أنحاء 

المملكة. وشمل ذلك مفهوم إنتاج جديد يقوم 
على تشكيلة وجبات بالجملة، بواقع 4.5 كجم 
لكل صينية من رقائق األلمنيوم، وتم العمل به 

مؤخرًا في نوفمبر 2021م ألعمال التموين 
الخاصة.

تجلت عودة الطلب من خالل ارتفاع معدل 
المبيعات السنوي للوجبات الجاهزة المجمدة 
التي تنتجها وحدة اإلنتاج المركزية في مطار 
الملك خالد الدولي خالل يوليو 2021م، مما 
يعكس إلى حد كبير الحاجة إلى وجبات الحج 

المقّسمة والمخصصة للحجاج.

2020
3,353,0٦5

2021
4,٢75,150

%2٧+
نسبة الزيادة

وجبات مجّمدة

استجابة لعملية التطوير التي تمت على 
قائمة الطعام خالل العام، بدأت وحدة اإلنتاج 
المركزية أيضًا في إنتاج أطباق جديدة مقسمة 
مسبقًا، مع تغليف جديد بالكامل، وتم طرحها 

في سوق التجزئة المحلي اعتبارًا من أبريل 
2021م. ويقوم القسم اآلن بإنتاج 11 تشكيلة 
من األطباق مقارنة باألطباق الخمسة المقدمة 

في عام 2020م.

تموين الطائرات في 2022م
يقف قسم تموين الطائرات على أسس قوية 

ويتمتع بإمكانات عالية لالستفادة من التعافي 
المستمر لحركة المسافرين المتوقع في عام 

2022م وما بعده.

هذا ونتوقع زيادة حادة في عدد الرحالت 
والمسافرين في أعقاب تخفيف القيود 

المفروضة على الحج والعمرة، فضاًل عن تجديد 
التزامات المملكة تجاه تطوير القطاع السياحي 

المحلي.

ونواصل، مع عودة األعمال إلى مستويات 
ما قبل الجائحة، استغالل الفرص المتزايدة 

لتنويع خدماتنا وشراكاتنا لتوليد تدفقات 
إيرادات موازية، ويشمل ذلك قطاعي السياحة 

والفعاليات. ومن المتوقع أن تشهد هذه 
القطاعات انتعاشًا كبيرًا في العام المقبل مع 

الزيادة في رحالت السفن السياحية والزيادة 
الكبيرة في الفعاليات الدولية بما في ذلك 

جولة السعودية من بطولة الفورموال 1 برعاية 
.)FIA( االتحاد الدولي للسيارات

هذا، وسيظل الحفاظ على أعلى مستويات 
جودة وتجانس منتجات األطعمة والوجبات 

التي نقدمها أولوية رئيسية للقسم في العام 
2022م، وسنعمل على افتتاح أكاديمية 

فنون الطهي الخاصة بنا خالل العام بالشراكة 
مع الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة 

)Worldchefs(، التي يمكنها الوصول إلى 
طهاة مشهورين عالميًا بما في ذلك المدربين 

الحائزين على نجمة ميشالن ومؤسسات 
تصنيف أخرى مرموقة مع إمكانية الوصول 

إلى 12 مليون طاٍه حول العالم.

نتطلع أيضًا إلى زيادة عمليات األتمتة والتحول 
الرقمي في عام 2022م، ودمج التقنيات 

الجديدة في صاالتنا وخدمات تموين الطائرات 
إلثراء تجربة العمالء في جميع مجاالت أعمالنا، 

مع دعم عمالئنا من شركات الطيران في 
تحقيق أهدافهم.

ســنواصل باألخص دعم شــريكتنا الدائمة 
الخطــوط الجوية العربية الســعودية تزويدها 

بأفضل منتجات الوجبات والمشــروبات 
وأعالهــا جودة، بجانــب الخدمات المخصصة 

ألطقــم الطائرات، لدعــم جهودها الرامية إلى 
.)Top5( تحقيــق أهــداف برنامجها الطموح
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ومثلمــا كان الحال مع قســمي "تموين 
الطائــرات" و "خدمــات التموين والمرافق"، 

اســتمر تأثير محركات الطلب الســلبية للســوق 
علــى أداء قســم التجزئة الذي واجه ظروفًا 
غير مســتقرة وتحديــات كثيرة على مدار عام 
2021م بســبب الجائحــة، حيث كان التعافي 
فــي قطاع النقل الجــوي بطيئًا خالل النصف 

األول من العام.

وظــل الجانب األكبر مــن تركيزنا منصبًا 
علــى أمان موظفينــا وعمالئنا خالل األزمة 

المســتمرة وذلك من خــالل التأكد من تطبيق 
أعلــى معايير الصحة والســالمة في كل 

عملياتنــا مع إعادة مواءمة نشــاطاتنا وتوحيد 
عملياتنــا لتعزيز كفاءتنا التشــغيلية  اســتعدادًا 

للتعافي.

وكان مــن بين تلك اإلجراءات خفض 
التكاليــف واتخاذ تدابيــر الكفاءة الضرورية 
لمواصلة مســيرة النمــو إضافًة إلى تركيز 
أهــداف التوظيف علــى بناء فريق قيادي 

قــوي لتفعيل أولوياتنا االســتراتيجية مع 
استعادة الســوق انتعاشه تدريجيًا.

لت التأثيــرات الفورية المترتبة  وقد شــكَّ
علــى ركود ســوق النقل الجوي تحديًا 

صعبــًا ألنشــطة مبيعاتنــا الجوية حيث علقت 
شــركات الطيران خدمــات التجزئة امتثااًل 

للقواعــد التنظيميــة والتوصيات ذات الصلة 
بكوفيد-19.

وكان لهــذا تأثيٌر حتمــي على تنفيذ 
االســتراتيجية المؤسســية الجديدة للشركة، 

وكمثــاٍل علــى ذلك، ما حدث مــن تأجيل متكرر 
لمناقصــة التجزئة الخاصة بالشــركة في مطار 

الملــك عبد العزيز الدولــي بجدة، مما أجبرنا 
على االســتمرار في عملياتنا التشــغيلية من 

منفــٍذ مؤقــت صغير عن طريــق تمديد اتفاقاتنا 
الحاليــة. إال أنه بمجرد أن يؤتي هذا المشــروع 
ثماره، ســيؤدي إلــى مضاعفة نطاق حضورنا، 

ممــا ســيتيح لنا إضافة قوائــم جيدة لتعزيز 
تجربــة العمالء في مطــار الملك عبد العزيز 

بجدة. الدولي 

وُرغــم ذلك، فقد نجحنا فــي إنجاز عمليات 
التجديــد الجزئــي لمنفذنا في صاالت 

المغــادرة بمطار الملــك عبد العزيز الدولي 
بجدة؛ واســتطعنا تجديــد تعاقدنا الذي يخدم 
صــاالت الوصول بمطــار الملك خالد الدولي 

بالريــاض، وهو ما ســيتيح لنــا تنفيذ برنامج 
ألعمــال التجديد من شــأنه أن يحقق نموًا 

مرحليــًا مع تزايد أعداد الــركاب؛ كما أبرمنا 
عقدًا مع شــركة مطارات الرياض لتشــغيل 

متجر ســاعات يد وإكسســوارات في طابق 
صــاالت المغادرة بمطــار الملك خالد الدولي 

بالرياض.

وواجهت جهودنا إلنشــاء وإطالق منصة 
جديــدة للتجارة اإللكترونيــة تأجياًل متكررًا 
فــي التنفيــذ في عام 2021م، حيث تأخر 

بدء تشــغيل المنصة مدة ثمانية أشــهر عما 
كان متوقعــًا. ومــع ذلك، نحن واثقون من 
أن هــذه القناة القوية الجديدة ســتؤهلنا 

القتنــاص فرص المبيعــات الفائتة من جديد 
مــع اكتســاب التعافي مزيدًا من الزخم.

نجحنــا كذلك في تنفيذ مبادرٍة اســتراتيجية 
للتخــارج من مواقع صغيــرة غير مربحة خالل 

العام، مما ســيمكننا مــن تحقيق أهدافنا 
وفــق الجداول الزمنيــة المحددة ويعزز من 

مبيعات قســم التجزئة.

أداء قسم التجزئة في عام 2021م 
ن مع مرور الوقت أن التعافي من الجائحة  تبيَّ
أبطأ مما كما كان متوقعًا، ولذا كانت أرقام 

المبيعات في عام 2021م أقل بكثير من 
توقعاتنا وفق الميزانية الموضوعة. فأداؤنا 

المالي يرتبط ارتباطًا قويًا بأعداد الركاب، ومن 
ثم تأثر تعافي القطاع تأثرًا شديدًا باالستئناف 
األبطأ من المتوقع لرحالت الطيران المحلية 

والدولية.

قسم التجزئة في عام 2022م
بفضل نجاحنا في إعادة إطالق منصتنا للتجارة 

اإللكترونية في عام 2021م، واستئنافنا برنامج 
مبيعاتنا الجوية، يسعى قسم التجزئة بالشركة 
في عام 2022م الستئناف العمليات والنمو 

بالوتيرة التي عهدناها قبل الجائحة، واالستفادة 
في الوقت ذاته من االرتفاع المتوقع في 

أعداد الرحالت الجوية والركاب وذلك من خالل 
التوسع في نشاط وحضور متاجر التجزئة األرضية 

التابعة لنا في أنحاء المملكة.

وفي حين ال تزال بواعث القلق قائمة بشأن 
تبعات المتحور الجديد لفيروس كوفيد-19، يظل 
لدينا تفاؤل حذر أننا سنشهد تعافيًا ملحوظًا في 
الربع األول من عام 2022م، ونحن واثقون من 

أن لدينا طواقم العمل المؤهلة والعمليات 
المناسبة الستعادة نمو وزخم أعمالنا.

وتحت قيادة الفريق اإلداري الجديد لقسم 
التجزئة والمكون من نخبة الكفاءات وأهل 

الخبرة، سنواصل مسيرة التحول الرقمي لخدمات 
المبيعات الجوية، وسنضيف خدمة التوصيل إلى 
المقاعد وخدمة الطلب مقدمًا لعدد متزايد من 
المنتجات من أجل تعزيز نمو المبيعات. كما أنه 

بعد إعادة إطالقنا لمنصة التجارة اإللكترونية 
في عام 2021م، فإننا نسعى إلجراء مزيٍد من 
التطوير لهذا المورد الديناميكي لمبيعاتنا في 
عام 2022م في سبيل تحقيق هدفنا النهائي 

وهو الوصول إلى سبعة ماليين مستخدم.

واستنادًا إلى العمل االستثنائي الذي أنجزناه 
في عام 2021م فيما يتعلق بالتخطيط إلعادة 

إطالق برنامج المبيعات الجوية، نمضي قدمًا 
في طريقنا نحو استكمال وطرح ثالث قوائم 

طعام مستقلة للخطوط الجوية السعودية، 
وطيران أديل، وطيران ناس، في سابقة من 

نوعها لدى شركة الخطوط السعودية للتموين، 
وهو ما يسمح بتقديم عروٍض حسب طلب 

العميل تعكس المتطلبات الفريدة لركاب كل 
شركة من شركات الطيران المذكورة.

سنواصل كذلك توفير التدريب المكثف والتطوير 
الشامل لفريق قسم التجزئة بأكمله، واضعين 

تلبية أذواق عمالئنا في صميم عروض خدماتنا 
مع استمرارنا في العمل جاهدين لتلبية توقعات 

شركائنا ومساهمينا.

إيرادات قسم التجزئة 

43
مليون ريال سعودي

إعادة إطالق المنصة 
اإللكترونية 

للمبيعات وبرنامج 
مبيعاتنا الجوية

في عام ٢0٢1م، واصل قسم التجزئة بشركة الخطوط السعودية للتموين تركيزه على 
تسريع وتيرة التحول االستراتيجي بهدف تعزيز مساهمته في إيرادات الشركة وقام 

القسم بإطالق منصة التجارة اإللكترونية الجديدة لزيادة زخم النمو المستقبلي بالرغم من 
ركود السوق المستمر وكثرة التحديات التي تنطوي عليها البيئة التشغيلية.

قسم التجزئة
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قسم التموين 
وإدارة المرافق

ركز قسم التموين وإدارة المرافق في شركة الخطوط السعودية للتموين في عام 
٢0٢1م على تحقيق النمو المستدام وأنهى العام بمبيعات قوية تجاوزت توقعاتنا. 

كما نجح في تحقيق األرباٍح للعام كاماًل ألول مرة في تاريخه، حيث استفاد من مواردنا 
البشرية عالية الخبرة والبنية التحتية الواسعة معززًا جهودنا لتنويع مصادر اإليرادات 

والعودة إلى مسار النمو المستدام.

وانطالقًا من األسس االستراتيجية المهمة 
التي أرستها الشركة في العام السابق، فقد 

تمكن قسم التموين وإدارة المرافق في عام 
2021م من تحقيق أرباٍح ألول مرٍة منذ إنشائه 

رغم ما تسببت به الجائحة من تقلبات وتحديات 
كبيرة ألقت بظاللها على اقتصاد المملكة، 

وهو ما يعد عالمًة بارزًة في استراتيجية 
التنويع التدريجي التي تنتهجها الشركة.

كما أجرى قسم التموين وإدارة المرافق 
مراجعاٍت مستفيضٍة ألداء العقود خالل 

العام، حيث مكنتنا هذه المراجعات من تحديد 
العقود المسببة للخسائر واتخاذ القرار بشأن 

إعادة التفاوض على بنودها أو الخروج منها، 
مما يمهد الطريق أمام إحداث تحوٍل ناجٍح 

في أعمالنا في قطاع تموين قطاع السكك 
الحديدية، والوصول إلى نقطة التعادل في 

النفقات التشغيلية لخدمات الغسيل.

كما عمل القسم على تعزيز هذه اإلجراءات 
بعملياٍت أخرى تهدف لخفض التكاليف، 

فعمل على تحسين اختيار المنتجات، وصقل 
استراتيجية إحالل الموارد البشرية واستقطابها. 

وقد حقق ذلك وفوراٍت تراوحت بين %5 
و20% في عناصر رئيسية من عناصر التكلفة 

على مستوى الشركة.

وشملت اإلنجازات البارزة التي حققها قسم 
التموين وإدارة المرافق في عام 2021م 

إبرام أول عقد رعايٍة صحيٍة للشركة على 
اإلطالق. كما فازت الشركة بأكبر عقٍد 

لخدمات تموين الحج والعمرة في تاريخها، 
حيث قدمنا 81٧,000 وجبٍة للحجاج الذين 

زاروا مكة المكرمة في العام 2021م، 
وأتممنا إطالق وجباتنا المجمدة ذات العالمة 

البيضاء، إلى جانب اإلطالق المبدئي للخدمات 
المتكاملة إلدارة المرافق.

سوُقنا واستراتيجيتنا
استمرت تأثيرات التقلبات والتداعيات السلبية 

الكبيرة للجائحة على سوقنا طوال عام 
2021م وواصلت قطاعاتنا الرئيسية تأثرها بها 

بشكل واسع. وفي حين حقق بعض عمالئنا 
تحوالٍت كبيرة في األداء، إال أن معظم 

عملياتنا قد ظلت مقوضًة بسبب انخفاض 
أعداد العمالء، والقيود المفروضة على 

استقطاب الموارد البشرية، وتناقص وضوح 
الرؤية لمستقبل القطاع األمر الذي أعاق 
عمليات صنع القرار على المدى القصير.  

وقد توقف السفر إلى األماكن المقدسة 
في معظم عام 2021م، مما أثر سلبًا على 

عمليات وحدات خدمات تموين الحج والعمرة، 
وخدمات الغسيل، وخدمات تموين السكك 

الحديدية. ومع ذلك، فقد أدى االنتعاش 
الطفيف في مستوى الزيارات إلى األماكن 

المقدسة بغرض أداء الشعائر الدينية خالل 
الربع الرابع من العام المنصرم إلى زياداٍت 
في متطلبات اإلنتاج والخدمات، ال سيما 
فما يتصل بوحدة خدمات الغسيل، حيث 

اشتد الطلب عليها إبان إعادة فتح الحدود 
أمام حركة المعتمرين القادمين من منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وقد أدى 
ذلك إلى زيادٍة غير متوقعٍة في الطلب 

اليومي بما يصل إلى 20 طنًا من احتياجات 
الغسيل لعمالئنا في قطاع الضيافة في مكة 

المكرمة.

وفيما يتعلق بعمليات خدمات تموين قطاع 
السكك الحديدية لدى الشركة فقد شهد خط 
قطار الحرمين السريع زيادًة مطردًة تصل إلى 

60% في أعداد الركاب خالل العام.

ومع ذلك، فقد عمل قسم التموين وإدارة 
المرافق على ترجمة هذا التحدي إلى فرصة 

لتحقيق المزيد من التحول، مختبرًا بذلك 
مرونة الشركة في وجه التقلبات والدورات 

االقتصادية ومرسخًا أسس ثقافتنا المؤسسية 
وعزيمة موظفينا لمواجهة الصعاب وتجاوزها.

وتتمتع شركة الخطوط السعودية للتموين 
بأسس قوية وسمات جوهريٍة تتفوق بها 

على منافسيها بفضل ما لديها من مجموعة 
المواهب واألصول اإلنتاجية عالية الكفاءة، 

إلى جانب قدرتها على تنويع األعمال 

واالستثمار المستمر في أحدث التقنيات 
والحلول المبتكرة.

وتتفق استراتيجية قسم التموين وإدارة 
المرافق مع خطتنا التي تمتد على مدى 

ثالث سنوات، والتي نقحتها الشركة وأعادت 
صياغتها بناًء على مختلف العوامل التي 

أوهنت من أدائنا وأثرت على أعمالنا في عام 
2020م. إذ تركز هذه االستراتيجية على التميز 

في التنفيذ، مع االنتقال من مساٍر يعتمد 
على العمليات إلى مساٍر آخر يركز على تطوير 

األعمال.

وتحقيقا لهذه الغاية، نواصل السعي إلى 
إضفاء الطابع اإلقليمي على فرق عملنا، 

بهدف زيادة تقسيم أنشطتنا، حتى نتمكن 
من إحداث تطوٍر أكثر حيويًة ومرونًة في 
المستقبل. ويعزز هذا النهج نموذجنا ذي 

التكلفة التشغيلية المنخفضة، ويتيح لنا 
االستفادة الكاملة من مهارات الموظفين 

وإنتاجية األصول عبر مختلف األقسام 
والتخصصات لتلبية متطلبات أعمالنا 

واحتياجات عمالئنا المختلفة.

لذا فإن الغاية المحركة الستراتيجيتنا هي 
المحافظة على المرونة والسرعة في 

االستجابة لفرص السوق فور ظهورها. وهذا 
يعني الحرص على االقتصاد في استثماراتنا 

وفي عمليات جذب العمالء، مع تقديم 
المزيد من التنويع، واالستثمار في بناء 

قدراتنا كالعٍب بارز في قطاع إدارة المرافق 
المتكاملة.

لقد مكنت هذه التطورات قسم التموين 
وإدارة المرافق من االستفادة من اتجاهات 

السوق الحالية من خالل بناء حلوٍل تناسب 
مجموعًة متنوعًة من العمالء ونماذج 

األعمال، مع تلبية متطلبات المشهد المتطور 
في مرحلة ما بعد الجائحة من خالل إطالق 
منتجات وخدمات ذات عالمات تجارية، إلى 
جانب تقديم حلول قوائم الطعام األصيلة، 

وإبرام عقود التجزئة، والتحول نحو إدارة 
المرافق المتكاملة.

 إبرام أول عقد

رعايٍة صحيٍة 
للشركة على

اإلطالق.
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أداء قسم التموين وإدارة المرافق 
في العام 2021م

اســتمر قســم التموين وإدارة المرافق في 
البنــاء على األســس القوية التي تــم تحقيقها 
على مدى الســنوات الثــالث الماضية ليقدم 
فــي النهاية أداًء مشــجعًا للغاية رغم الرياح 

المعاكســة العاتية التي عصفت بالســوق.

وحقق القســم ألول مرٍة دخــاًل صافيًا بلغت 
نســبته ٧% من أرباح الشــركة دون احتساب 

تكاليــف خدمــات الموظفين والمخيمات 
الفرديــة، متجاوزًا بذلــك حجم المبيعات 

المســتهدف بمبلــغ 3 ماليين ريال ليحقق 
262 مليــون ريال، لتنمو إيراداته بنســبة %22 

مقارنة بعام 2020م.

وتعكــس هذه النتائــج جهودنا المبذولة في 
عــام 2021م لتطبيق اســتراتيجيتنا التحولية 
والعودة إلى مســار النمو المســتدام، بما 

فــي ذلك مراجعات األداء الشــاملة لتحديد 
التصــرف الصحيح بشــأن التخارج من العقود 

الخاســرة أو إعــادة التفاوض على بنودها.

كمــا تمكّنــا في عام 2021م على وجه 
التحديــد من إعــادة التفاوض على عقود 
خدمــات تموين قطاع الســكك الحديدية 

لتحقيــق التحول في هــذا القطاع. وتتويجًا 
لهــذه المبادرات والجهــود، حققنا نقطة 

التعــادل في المصروفات التشــغيلية لوحدة 
خدمات الغســيل فــي الربع الرابع من عام 

2021م، حيــث حققنا متوســط أعماٍل يعادل 

98% من مســتويات ما قبــل الجائحة، كما 
وقعنــا 10 عقوٍد جديــدٍة بلغ إجماليها ٧.3 

مليون ريال ســعودي.   

ويشــير ذلك أيضًا إلــى نجاحنا في خفض 
التكاليــف من خالل اختيــار منتجاتنا بدقة، 

األمر الذي أدى إلى وفوراٍت بنســبة 5% في 
تكلفــة البضائع الَمِبيعة.

أنتجــت الشــركة 45٧,000 وجبة ووزعتها في 
عــام 2021م عقب إطــالق منتجاتنا المجمدة 

التــي تحمل العالمــة البيضاء، إلى جانب 
اإلنجــاز الناجح للعقــد الثاني على التوالي 

مــع رالــي داكار، حيث تم توزيع 85,000 
وجبــة طوال الفعالية. كما فازت الشــركة 

بعقــٍد ثالــٍث لتموين الحدث في عام 2022م. 
وباإلضافــة إلــى التركيز الرياضي في داكار، 

فقــد أظهر فريــق الحفالت والفعاليات 
مواهبنــا الحرفية واإلبداعيــة من خالل تنظيم 
العديــد من الفعاليــات، وعلى وجه الخصوص 

مهرجــان البحر األحمر الذي اســتضفنا خالله 
فنانيــن من جميــع أنحاء الوطن العربي 

والعالــم لمدة 64 يومًا فــي مواقع مغلقة 
ومفتوحة.

وفــاز فريقنا بأول عقــٍد للرعاية الصحية مع 
مستشــفى »ســيتي ِميد«، وهي مؤسسٌة 

طبيــٌة مصنفــٌة مــن فئة ٧ نجوم، وتهدف إلى 
توفير أعلى مســتوى مــن الرعاية الصحية 

في المملكة. وقد مّكن مشــروع مستشــفى 
»ســيتي ِميد« عملياتنــا من التكيف مع 

صناعــة الرعاية الصحية واالســتعداد لالنطالق 
بثقــٍة فــي هذا القطاع. واألهم هو أن 

الشــركة حاليًا قد حصلــت على تراخيصها 
ومؤهالتها التي تســمح لها بالمشــاركة 

فــي المناقصــات المتعلقة بوزارة الصحة، 
إذ تمكننــا هــذه المؤهالت من البدء في 

اإلقــدام على قطاٍع معــروٍف بصعوبة تثبيت 
موطئ قدم فيه.

كمــا كان على رأس العقود الرئيســية التي 
أبرمناهــا خالل العــام 2021م اتفاقيٌة مدتها 

خمــس ســنوات بقيمة 180 مليون ريال 
ســعودي مع شــركة معادن الرائدة في 

قطــاع التعدين، وتعد األكبر فــي محفظتنا 
في الســنوات الســت الماضية. كما وقعنا 
عقــدًا بقيمة 22 مليون ريال ســعودي مع 

معســكر اإلنشــاء التابع للشركة العربية 
الســعودية للتجارة واإلنشاء المحدودة 

)ســاتكو(، ليكون بمثابة أول مشــاركٍة 
مهمــٍة لنا في مشــروع »نيوم« الضخم. 

هــذا باإلضافة إلى توقيع عقــٍد جديٍد لتقديم 
خدمــات التموين للمؤسســة العامة للخطوط 

الحديدية على مســتوى الخط الشــمالي 
والخط الشــرقي، لتصــل القيمة اإلجمالية 

لهــذه العالقــة التجارية إلى ٧5 مليون ريال 
خــالل الفترة من 2020-2022م.

وعالوة على ذلك، يقدم قسم التموين وإدارة 
المرافق خدماته حاليًا ألكبر عدد من المنصات 
البحرية للتنقيب عن النفط في تاريخ الشركة، 
فقد وصل عددها إلى 15 منصة، إلى جانب 

وجود عقوٍد فعليٍة لتموين ثالث منصاٍت أخرى 
في الربع األول من العام 2022م.

األعمال والصناعة - 3 مناطق

قطاع السكك الحديدية

الشقق الفندقية

المناطق النائية - منطقتان

الغسيل

الوجبات المجمدة "عالمات تجارية خاصة":

الحج والعمرة

السكن

8.2 مليون
وجبة مقدمة

4.1 طن
مدينة الملك عبداهلل 

االقتصادية

554 ألف
وجبة 

5.3 مليون
الضيوف

 %6٧
النسبة الحالية لإلشغال

58٧ ألف
وجبة مقدمة

80٧ ألف
وجبة مقدمة

1,953
عدد القاطنين في 4 مخيمات / 4 مدن

86
العمالء

1.5 طن 
مدينة الملك فهد الطبية

٧
العمالء

44
مطبخ

9
شركات

أبرز المالمح التشغيلية من بداية العام 2021م حتى تاريخه:
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أكبر عقٍد لخدمات تموين الحج 
والعمرة في تاريخها، حيث 

قدمنا 

 81٧,000
وجبٍة

تعزيز مكانة الشركة كالعٍب 
بارز في قطاع إدارة المرافق 

المتكاملة للمحافظة على 
الوصول إلى العمالء المتميزين، 
وحماية الحصة السوقية وتيسير 

وصول العمالء إلى خدماتها:

جعل نشاط إدارة المرافق • 
مركزيًا في كل أعمال 

الشركة
االستثمار في أنظمة إدارة • 

المرافق الرقمية
بناء الخطة الدعائية• 
المبيعات الداخلية + مبيعات • 

السعودية

استهداف بناء تحالفات 
»شراكة« مع رواد الحلول 

الرقمية واالستفادة من مركزية 
المطابخ لدى الشركة – تطوير 

التعاون مع الشركات بما يخدم 
العميل:

نظام تتبع حركة المركبات• 
قائمة الطعام الرقمية • 
تحليل المبيعات• 
االستبيانات الفاعلة• 
مسار المبيعات - فريق • 

المبيعات

توحيد طريقة عرض عالماتنا 
التجارية ومواءمتها لتعزيز إيجاد 

ثقافة شاملة من »التعاقد 
وحتى التجزئة« داخل الشركة:

تبني الشركة لصورة ذهنية • 
تركز على إدارة المرافق 

المتكاملة
الترويج لخدماتنا:• 

	 First Food
	 Enjoy
	  Trip a Bite
	  Crafted
	 SLS

التفوق على المنافسين من 
خالل قدرتنا على حشد الموارد 
سريعًا واالستفادة من خيارات 

المواد المتاحة والمقاولين 
لصالحنا... وتطوير »الطريقة 

المعتادة لتأدية العمل« مقابل 
»أسلوبنا المبتكر في القيام 

بالعمل«

مكافأة مبادرات خفض • 
التكاليف مكافأة

مبادرات تحسين العمليات • 
وتنفيذها

مكافأة النمو “الديناميكي” • 
لألعمال الجديدة

إضفاء الطابع اإلقليمي على 
فرق العمل، وتعيين الخبرات 

مركزيًا لتنفيذ استراتيجية 
المبيعات وإجراءاتها والمعايير 

المتعلقة بها:

مدير إدارة المرافق • 
المدير الفني للمرافق• 
مدير تطوير العقارات • 

والمرافق
مدير أول للتطوير - • 

المنطقة الشرقية
02 مساعد مدير تطوير - • 

المنطقة الوسطى
مدير المنطقة الوسطى• 

تبنــي توجه يركز على 
التجارية  العالمة 

الحلول وإيجاد 
الرقمنة التموين وإدارة 

المرافــق إدارة المرافق 
المتكاملة

عمل  تصميم 
ديناميكي

العمل فريق 

ســيكون أحد عوامل النجاح المهمة لقســم 
التمويــن وإدارة المرافــق من اآلن فصاعدًا 

هــو مرونة أعمالنا وقدرتنــا على التكيف 
الســريع مع االحتياجــات المتغيرة لعمالئنا 

مــن خالل االبتكار الدائــم، ليتضافر كل ذلك 
في دعم التنفيذ الجادِّ والنشــط الســتراتيجية 

الشركة.

سنســعى إلى التنويع واالســتثمار إلبراز 
قدراتنــا كالعبيــن مهمين في قطاع إدارة 

المرافــق المتكاملة، وسيشــهد عام 2022م 
اإلطــالق الكامل لهذه الجهود، حيث ســنبدأ 
بالتركيــز علــى خدمة مرافقنــا وصيانتها قبل 

توســيع خدماتنا إلى السوق. 

كما ســتواصل شــركة الخطوط السعودية 
للتمويــن اتباع اســتراتيجيٍة جريئٍة لالندماج 
واالســتحواذ لتســتكمل ما تحتاج إليه من 

مهــارات، وتحقق طموحاتها الرئيســية للنمو 
في المســتقبل. وســتوجه الشركة أنشطة 

االندماج واالســتحواذ إلى أهداٍف رئيسيٍة 
تتضمن عمليات اســتحواٍذ اســتراتيجيٍّ على 

األصــول في قطاعــي الرعاية الصحية 
وإدارة المرافــق المتكاملة، تدعمها مشــاريٌع 

مشتركٌة وشــراكاٌت جديدٌة في قطاع 
الشــركات الناشــئة الناضجة، وقطاع المنصات 
الرقمية الناشــئ بهدف زيــادة تنويع محفظة 

أعمال الشــركة المتنامية.

التموين وإدارة المرافق في العام 
2022م

سنواصل في العام 2022م تقليل اعتماد 
محفظة قسم التموين وإدارة المرافق على 

خدمات السكن التي جرت العادة على أن 
تمثل 39% تقريبًا من إيراداتنا، إلى جانب تحقيق 

النمو الذاتي ألعمالنا في القطاعات الحالية 
والجديدة.

ومع استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام، سيركز 
القسم بشكٍل متزايٍد على إدارة نمونا بصورٍة 

تتماشى مع هذا التحدي، مع العمل على 

ترشيد تكاليف االستقدام والموظفين وتحقيق 
التوازن بين هذه التدابير وبين الطلبات المتزايدة 

لعمالئنا.

االستراتيجية األولويات 
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على مدار عام ٢0٢1م، واصلت أقسام الخدمات المؤسسية والخدمات المساندة في 
شركة الخطوط السعودية للتموين تقديم الدعم الحيوي لخطوط أعمال الشركة من 
خالل أقسامها التابعة ممثلة في: قسم الصحة واألمن ومراقبة المعايير، وتكنولوجيا 

المعلومات، والشؤون القانونية واالمتثال. والمشتريات والمصادر االستراتيجية، وإجمااًل، 
نستطيع القول إنه بفضل االستجابات السريعة من جانب تلك األقسام للمتطلبات المتنامية 
التي فرضتها جائحة كوفيد-19 ومقتضيات النشاط األوسع نطاقًا، نجحت المجموعة في 

استئناف نموها من جديد مع التعافي االقتصادي الذي أخذ يكتسب زخمًا متزايدًا.

فقد ظل تركيز أقسام الخدمات المؤسسية 
والخدمات المساندة في شركة الخطوط 

السعودية للتموين ُمنصبًا على تحقيق القيمة 
ألعمالنا ونشاطاتنا المتنوعة، وتوفير الحماية 

في الوقت ذاته لموظفينا وعمالئنا من التهديد 
له الجائحة. وتابع قسم  المستمر الذي ُتشكِّ

الصحة واألمن ومراقبة المعايير تركيزه على 
دعم أهداف االستراتيجية المؤسسية للمجموعة 

من خالل تعزيز أنظمتها المتخصصة للمراقبة 
والتقييم، بهدف تحقيق معايير عالمية في 

مختلف نشاطات وأعمال الشركة، مما يضمن 
أمان وجودة منتجاتنا وتميز منافذنا وأماكن 

عملنا على مدار العام.

ونجح قسم تكنولوجيا المعلومات في الوفاء 
بمتطلبات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 

على مستوى المجموعة ككٍل، حيث واصل 
إجراء التحديثات الضرورية لتعزيز كفاءة أنظمتنا 

من خالل إدخال تحسيناٍت على البرامج 
الحاسوبية، ومضاعفة التركيز على األتمتة في 

مختلف أعمالنا. وفي الوقت ذاته، أضاف قسم 
األمن السيبراني في الشركة تدابير جديدة 

تهدف إلى تأمين العمليات الداخلية والخارجية، 
واالمتثال لمتطلبات وتوصيات الهيئة الوطنية 

لألمن السيبراني.

واضطلع قسم الشؤون القانونية بدوٍر محوري 
في اإلشراف على المهام القانونية ودعمها 

على مستوى الشركة، مع االمتثال في الوقت 
ذاته لمجموعٍة كبيرة من األنظمة واللوائح 

التنظيمية المتغيرة.

قســم الصحة واألمن ومراقبة 
المعايير

خالل عام 2021م، بادر قسم الصحة واألمن 
ومراقبة المعايير بالعمل بفعالية جنبًا إلى 

جنب مع جميع أقسام الشركة لتحقيق رسالة 
المجموعة وأهدافها االستراتيجية، وذلك من 

خالل مراجعة سالمة األغذية والموظفين، 
واألنظمة الطبية، وأنظمة إدارة الجودة عن 

طريق إجراء عمليات تفتيٍش دائمة على جميع 
المرافق وتوفير برامج تدريٍب مستمر لجميع 

العاملين في الشركة.

وأجرى قسم الصحة واألمن ومراقبة المعايير 
مجموعًة من التحديثات على البنية التحتية 

لقطاعي الصحة واألمن بالمجموعة، مع ضمان 
االمتثال للوائح الحكومية واشتراطات االعتماد 

في جميع نشاطاتها وأعمالها. فعلى سبيل 
المثال، نجح القسم في إجراء تحديٍث لنظام 

إدارة سالمة األغذية بهدف تلبية معايير شهادة 
اآليزو 22000: 2018، ونالت عملياتنا في مطار 
الملك خالد الدولي بالرياض ومطار األمير محمد 

بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار 
الملك فهد الدولي بالدمام شهادة الهيئة 

العامة للطيران المدني 151 للمرة األولى، 
كما أمكنه تجديد شهادة الهيئة العامة للطيران 

المدني في مطار الملك عبد العزيز الدولي 
بجدة.

كما استكمل القسم عمليات المراجعة الخارجية 
للحصول على شهادات اآليزو 9001، واآليزو 
45001، واآليزو 22000 إضافًة إلى شهادة 

تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة )HACCP(؛ 
ونجح أيضًا في تنفيذ عدٍد من عمليات المراجعة 

الحكومية من خالل كٍل من وزارة الصحة 
والهيئة العامة للغذاء والدواء في مطار الملك 

عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد 
الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي 

بالدمام، ومطار األمير محمد بن عبد العزيز 
الدولي بالمدينة المنورة؛ واختتم 10 عمليات 

مراجعة خارجية للصحة المهنية والسالمة على 
مستوى الشركة ككٍل، وقد نجحت كل تلك 

قة. العمليات في تلبية االشتراطات الُمطبَّ

كما بدأنا إجراءات الحصول على شهادة اآليزو 
41001: 2018 في قطاعي األمن والسكن. 

نالت وحداتنا لتموين 
الطائرات بمطار الملك 

فهد الدولي بالدمام 
ومطار الملك خالد الدولي 

بالرياض أعلى التقديرات 
في قوائم تقييم سالمة 

األغذية وخدمات الطائرات 
وتجهيزات المطابخ لدى 

خطوط الطيران الفلبينية، 
حيث حصلتا على تقدير 

 »ُمرٍض للغاية« 
)95%-100%( في عام 

٢0٢1م.

الخدمات المؤسسية 
والخدمات المساندة 
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وفيمــا يتعلــق بامتثالنا ألهــم المعايير الوطنية 
الخاصة بســالمة رأس المال البشــري، أصدرت 
الشــركة أكثر من ٧0 توجيهــًا احترازيًا لحماية 
موظفينــا وعمالئنــا من كوفيد-19 خالل عام 

2021م.

ــل التزامنا القوي  وفــي الوقت ذاته، تكلَّ
باإلنصــاف وتكافؤ الفــرص في مكان العمل 

بالنجــاح في تجديد شــهادة المواءمة الذهبية 
لبيئــة العمل الداعمة لألشــخاص ذوي 

اإلعاقــة حيث حصلنا علــى أعلى التقديرات 
فــي تاريخ المجموعة، كما اســتطعنا أن 
نحافــظ على امتثالنا التام الشــتراطات 

الهيئــة العامــة للطيران المدنــي فيما يتعلق 
بــذوي اإلعاقة وذلك فــي وحدتنا التابعة 

بمطــار الملك عبد العزيــز الدولي بجدة وفقًا 
لتوجيهــات مركز الملك ســلمان ألبحاث 
اإلعاقة وهيئة رعاية األشــخاص ذوي 

اإلعاقة.

توســيع مهام قسم الصحة 
واألمــن ومراقبة المعايير

فــي عام 2021م، ُأضيفت إلــى البنية التحتية 
الحالية للشــركة للوائــح التنظيمية واالمتثال 

أدواٌر جديــدة تتعلق بالصحة والســالمة 
واألمــن والبيئة، وكان من بينها تأســيس هيئة 

للشــؤون التنظيمية بهدف اإلشــراف على 
االمتثال لالشــتراطات الحكوميــة والتنظيمية 

المتعلقــة بمنتجاتنا وخدماتنا. كما شــملت 
األدوار الجديدة موافاة القســم بما يســتجد 

من تطورات على مســتوى اللوائــح التنظيمية 
الفنية، وتقديم المشــورة بشــأن االشتراطات 
الفنيــة والعلمية، وإزالة العوائــق الفنية بين 

وحــدات التموين واألطراف الخارجية.

كذلك فقد أنشــأنا قطاعًا للدراســات البحثية 
في عام 2021م بهدف تقديم األســاس 
العلمــي الذي تســتند عليه ابتكاراتنا ذات 

العالقة بســالمة األغذيــة والتغذية والصحة، 
وفــي الوقت ذاته، دعمنــا عمليتي تطوير 

وتعبئــة المنتجات من خالل األنشــطة 
البحثيــة وتعزيز األبحاث التشــاركية متعددة 

التخصصات.

دمــج المفاهيم المبنيــة على المخاطر 
ضن مهام قســم الصحة واألمن 

المعايير ومراقبة 
شــهد عام 2021م تشــكيل لجنة إدارة 

المخاطر على مســتوى الشــركة بهدف 
اإلشــراف على دمــج المفاهيم المبنية 

علــى المخاطر ضمــن مختلف جوانب عمل 
المجموعــة، ما أثمر عــن وضع المعايير 

الخاصة بمؤشــر المخاطــر فيما يخص مراقبة 
جودة وســالمة األغذية وإعداد التقارير ذات 

الصلة.

قت  ومــن بين المبــادرات المحددة التي ُطبِّ
اســتنادًا إلى هــذه المعايير في عام 2021م 

اســتكمال تدريب التخطيــط المبني على 
المخاطر الذي شــهد تخصيصًا لســالل نفايات 
جديــدة على مســتوى جميع أماكن مناولة 
األغذيــة في وحــدات تموين الطائرات في 

كٍل مــن مطار الملــك عبد العزيز الدولي 
بجــدة، ومطار الملــك خالد الدولي بالرياض، 

ومطــار الملك فهــد الدولي بالدمام، ومطار 
األميــر محمــد بن عبد العزيــز الدولي بالمدينة، 

ومطــار القاهرة الدولــي لتجنب انتقال 
الملوثــات بين األطعمــة والحفاظ على التزام 

الدائــم بأعلى معايير ســالمة األغذية.

نظام التفتيش الشــامل 
ُأجريــت أكثر من 1,000 عمليــة تفتيش على 
مــدار العام لضمان االمتثال التــام للمعايير 

قــة، ومن بيــن تلك العمليات 415  الُمطبَّ
عمليــة تفتيــش على الجودة والصحة 

والســالمة والبيئة للمنافــذ والمواقع النائية؛ 
و46 عمليــة تفتيش على ســالمة وجودة 

األغذية بالشــركة؛ و15 عمليــة تفتيش على 
الصحة والســالمة المهنية بالشــركة؛ و643 

عمليــة تفتيــش إقليمية على الصحة والســالمة 
المهنيــة على مســتوى المجموعة بأكملها.

الوعي  تعزيز 
أجرينــا 11,228 تدريبــًا لتعزيز الوعي لدى 
الموظفيــن عبر أنشــطة في مكان العمل 

وتدريبــات علــى مكافحة العدوى على 
مســتوى وحدات تمويــن الطائرات والخدمات 

المســاندة وخدمات التموين والمرافق. 
وقد حضــر 2,949 موظفًا أحدث العروض 

التوضيحية للشــركة حول الصحة والســالمة 
كجــزٍء من تدابيرنا االســتباقية المتعلقة 

بالصحــة والســالمة المهنية، في حين ُعقد 
44 اجتماعــًا للجنة الســالمة بهدف معالجة 

وتســليط الضوء على مســائل مختلفة تتعلق 
بالســالمة، واســُتكملت 29 جولة تفقدية 

للتحقــق من إجراءات إدارة الســالمة في إطار 
التزام الشــركة الدائم بأعلى معايير الســالمة.

التزام مســتمر بأفضل ممارسات 
ق  لتحقُّ ا

ق  تلتزم الشــركة بأرقى ممارســات التحقُّ
للتأكــد من اعتمادهــا أفضل إجراءات الصحة 

والســالمة على مســتوى جميع مرافقها 
ونشــاطاتها وأعمالهــا. ومن األمثلة على 

ذلــك وضع نظاٍم شــامل لالختبارات الصارمة 
ق من تطبيق  لضمــان االمتثال الدائــم. وللتحقُّ
معاييرنــا على مســتوى المجموعة في عام 
2021م، نجــح قســم الصحة واألمن ومراقبة 

المعاييــر في إجــراء االختبارات التالية:

إجراء

٧36
تحلياًل لعيناٍت من المياه.

إجراء

8,968
تحلياًل لعيناٍت من األغذية 

و73٦ من المياه.

إجراء 

 9,889
اختبارًا لبصمة اليد 

و9,889 اختبارًا 
للرقابة على النظافة.

التعامل مع أكثر من  

  200
حادث أمني كجزٍء من 

التدابير األمنية الصارمة في 
مواقع العمليات.

تحليل 

 980
عينًة من المياه واألغذية 

لعمالٍء خارجيين.

وفي ضوء اســتجابتنا االســتباقية للحوادث، 
مــن خالل تدابير المراقبــة العالجية والوقائية 

والطبيــة في عام 2021م:

حمايــة موظفينــا أثناء الجائحة
لــم يتوقف تهديــد )كوفيد-19( على مدار 

العــام ولذلك واصلنــا تطبيق إجراءاتنا 
الة بصرامة على مســتوى  وسياســاتنا الفعَّ

الشــركة في عــام 2021م للتصدي للفيروس. 
ــق خطتنا اإلســتراتيجية واإلجرائية على  وُتطبَّ

ثالثة مســتويات هــي: التدابير الوقائية؛ 
وبروتوكــوالت منع انتقال العدوى 

للموظفيــن؛ وبرنامج التوعية واســع النطاق 
للموظفين بما يشــمل أولئك الذين يســافرون 

ألماكــن ترتفــع فيها معدالت الخطورة.

كما ســعينا لضمان إجــراء فحوصات كوفيد-
19للموظفيــن )حيــث ُأجري أكثر من 5,119 

رنا غرف  فحصــًا فــي عام 2021م(، ولذا وفَّ
زة بشــكٍل جيد في أماكن اإلقامة  عــزل ُمجهَّ

فــي جميع محطاتنا كمــا نظمنا حمالت 
للتطعيم في مخيمات الشــركة.

قســم الصحة واألمــن ومراقبة المعايير 
في عام 2022م

ســيظل تركيز قســم الصحة واألمن ومراقبة 
المعايير بالشــركة منصبًا على ســالمة وأمن 

الموظفيــن والعمالء، وأماكن العمل، 
والمنتجــات، بما يتوافق مــع المعايير الدولية 

واللوائــح التنظيميــة الحكومية، بهدف دعم 
أهداف االمتثال لدى الشــركة.

ســيتواصل انتهاجنا لألســلوب المبني على 
المخاطــر في جميع أعمال قســم الصحة 

واألمــن ومراقبــة المعايير في العام 2022م، 
حيث ســنبادر بالعمل مع جميع أقســام 

الشــركة لتحقيق أهدافنا. كما ســيمضي 
القســم قدمًا في تأســيس وتطوير شراكاٍت 

الــة من خالل التواصل االســتباقي مع  فعَّ
خارجية. كيانات 

ويشــمل ذلك تنشــيط وظيفة الشؤون 
التنظيميــة التــي أسســناها حديثًا كي تتولى 

اإلشراف على االشــتراطات التنظيمية 
الحكوميــة وُتقدم المشــورة الالزمة حول 
القيــود الفنية والعلمية؛ واالســتفادة من 

قســم الدراســات البحثية إلعطاء أسس 
علميــة البتكاراتنا في مجال ســالمة األغذية 

والصحة. والتغذية 

ومن بين أبرز األهداف األخرى التوســع في 
عمليــات األتمتة وابتــكار نظام ذكي لرفع 

التقاريــر في قســم الصحة واألمن ومراقبة 
المعايير؛ ووضع خطة شــاملة الســتمرارية 

نشــاط الشركة؛ وتأســيس لوحات تحكم 
رة للقســم من أجل المراقبة وســرعة  ُمطوَّ

القرار.  اتخاذ 
نجح فريق الخدمات الطبية 
بالشركة في التعامل مع 

 21,663
حالة تتطلب استشارة طبية 

متخصصة.

استدعت 

 1,460
حالة دخول المستشفى لتلقي 

الرعاية الالزمة.  

أمكن التعامل مع 

 12٧
حالة من حاالت الخطورة 

المهنية.

تم إجراء 

 1,001
فحص شامل للكشف عن 

المخدرات كجزٍء من فحوصات 
ما قبل التوظيف.

تم التعامل مع 

 305
حاالت عزل ُمصابة بكوفيد-19 

وإجراء 5,077 فحص كوفيد-19 
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قسم المشتريات والمصادر 
االستراتيجية

نظرًا لما شهده االقتصاد العالمي وقطاع 
السفر من اضطراٍب مستمر خالل عام 2021م، 

وما صاحب ذلك من تقلباٍت في متطلبات 
التوريد لدى مختلف خطوط أعمال شركة 
الخطوط السعودية للتموين، واجه قسم 
المشتريات والمصادر االستراتيجية تحدياٍت 

كبيرة في تلبية أنماط الطلب غير القابلة للتنبؤ 
في عام 2021م. 

وكان من بين العوامل التي أدت إلى تفاقم 
تلك التحديات عوائٌق شديدة أثرت سلبًا على 

التوريد، ومشكالٌت تتعلق بنقص القوى 
العاملة حول العالم، إضافًة إلى الزيادات غير 
المسبوقة في تكاليف الشحن نتيجًة للنقص 

في الحاويات واكتظاظ الموانئ الكبرى في 
مختلف أنحاء العالم، ما أدى إلى مضاعفة 

األسعار سبع مرات مقارنة بأسعار عام 2019م.

وفي ظل تلك الظروف المعاكسة، تم تفعيل 
االستراتيجيات االحتياطية لدى الشركة لضمان 

الجهوزية في بيئٍة يسودها الغموض وذلك 
عبر االنتقال إلى وضعية الطوارئ للتعامل 
مع اضطرابات سلسلة اإلمداد والمشتريات 

باالستفادة من عالقاتنا الوطيدة مع كبار 
الموردين المحليين والدوليين. وبفضل تلك 

التدابير، نجح قسم المشتريات والمصادر 
االستراتيجية في تلبية متطلبات جميع خطوط 

أعمال الشركة، في الوقت المحدد وبأسعار 
تنافسية أيضًا.

الجهوزية العالية في ظروف ضبابية
مت  بفضل استراتيجية الجهوزية التي ُصمِّ

خصيصًا في أعقاب تفشي الجائحة باعتبارها 
أداة استباقية لمواجهة فترات إضافية غير 

مسبوقة من االضطراب، نجح قسم المشتريات 
والمصادر االستراتيجية في تقليل اعتمادنا على 

الموردين الدوليين - الذين يستغرقون ُمهاًل 
زمنية طويلة في التوريد - بالتحول إلى موزعين 
محليين للحد من المشكالت التي تعرقل توافر 

المنتجات.

وخالل عام 2021م، واصل قسم المشتريات 
والمصادر االستراتيجية متابعته لألسعار عن 
كثب، على المستويين العالمي والمحلي، 

لضبط تكاليف المنتجات وإدارة التضخم أيضًا 
من خالل التحوط فيما يتعلق بالمنتجات عالية 

المخاطر.

ومن خالل االستعانة بمصادرنا، استطعنا 
التوصية بمنتجات جديدة في قوائم حالية 

عالية المخاطر شهدت معدالت تضخم مرتفعة 
أو نقصًا في السوق، ومن ثم خفض تكاليف 

المنتجات وضمان استمرارية التوريد، مع تأهيل 
موردين جدد في الوقت ذاته لتحسين جودة 

المواد الخام وتحقيق أمن اإلمدادات.

قت تدابير جديدة أيضًا لضمان تحسين  وقد ُطبِّ
إجراءات طلبات الشراء وإدارة المخزون مع 
التقليل في الوقت ذاته من التخزين خارج 

الشركة لدى مستودعات تابعة ألطراف أخرى 
من أجل ضبط التكاليف، األمر الذي ساعد 

أيضًا في تحسين مستويات الخدمة ومتابعة 
المخزون. وبناًء على ذلك، قمنا بإغالق مستودع 

خارجي تابع لقسم التجزئة ومستودعان آخران 
في قطاع خدمات التموين والمرافق في عام 

2021م. 

مسيرة تحولنا المستمرة للعودة إلى 
مسار النمو

واصل قسم المشتريات والمصادر االستراتيجية 
تطبيق إجراءات تخطيط المبيعات والعمليات 
لتحسين دقة التوقعات، وتحقيق االستخدام 

األمثل للمخزون، ورفع اإلنتاجية. ومن بين 
تلك اإلجراءات، تعيين مدير مساعد لتخطيط 

الطلب بوصفه أمينًا لعمليات تخطيط المبيعات 
والعمليات، وتعزيز أنظمة تخطيط الطلب.

كما استمر تطوير دليل سياسات المشتريات 
الجديد خالل عام 2021م، وهو اآلن في 

انتظار االعتماد النهائي قبل تفعيله في عام 
2022م. من المتوقع أن ُيسهم دليل السياسة 
الجديد في تحسين الحوكمة والرقابة وتحقيق 
مكاسب من تعزيز الكفاءة، مع االستمرار في 

تحديثه من أجل ضمان المواءمة  بين السياسات 
والتغّيرات التي يشهدها كٌل من السوق الذي 

نخدمه والقطاع الذي نعمل فيه.

كما مضى قسم المشتريات والمصادر 
االستراتيجية قدمًا في تنفيذ مبادرة مركزية 

المشتريات في عام 2021م لتحسين الكفاءة 
في جوانب ترشيد ودمج وتوحيد المنتجات. 

قسم المشتريات والمصادر االستراتيجية 
في عام 2022م

من بين الجوانب التي سينصب عليها اهتمام 
قسم المشتريات والمصادر االستراتيجية في 
عام 2022م، التوسع في الرقمنة واألتمتة. 

وسيشمل هذا تسريع وتيرة برنامج التحول 
الرقمي لسالسل التوريد، الذي في ظله 

سيواصل القسم تحديث قدراتنا التكنولوجية، ال 
سيما في الجوانب المتعلقة بما يلي:

•   التخطيط المتطور الستشعار التغييرات في 
العرض والطلب على نحٍو أفضل، وتسريع 

قدرتنا على االستجابة.
زة إلتاحة متابعة  •   الرقابة الشاملة الُمعزَّ

األحداث المرتبطة بسالسل التوريد وتمكين 
قادة سالسل التوريد من اتخاذ قراراٍت 

مدعومة بالبيانات.
•   تطبيق األتمتة المعرفية التي ُتتيح التحليل 

في الزمن الفعلي والتحرك المستقل، مما 
يحقق استقاللية سلسلة التوريد.

ومن بين األمور األخرى ذات الصلة التي 
سُتعطى األولوية في عام 2022م، تطبيق 

برنامج SAP S4 Hana ERP وSAP Ariba، وهو 
حٌل مزدوج من شأنه أن ُيحقق تحسنًا كبيرًا في 
تكامل عمليات اإلنفاق وأن ُيسهم في التحول 

الرقمي لمهام سالسل التوريد.

وفيما يتعلق بجميع مبادرات وبرامج سالسل 
التوريد في العام القادم، سيواصل القسم 

كذلك تعزيز شبكة مشترياتنا المحلية، ما يعكس 
الطبيعة األقل عولمًة لخطوط إمداداتنا أثناء 
الجائحة ويدعم المصالح واألولويات الوطنية 

عن طريق إعطاء األفضلية للصناعات السعودية 
المحلية.  
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إدارة المخاطر

تلتزم شركة الخطوط السعودية للتموين بإنشاء هيكل لحوكمة المخاطر من شأنه أن 
يضمن التحديد السليم للمخاطر واإلبالغ عنها وإعداد تقارير بها لتجنب العوامل التي قد 

تحد من قدرة الشركة على تحقيق أهدافها االستراتيجية وتقليلها قدر اإلمكان. وسيساعد 
هذا الهيكل في تحديد المخاطر والحد والتخفيف منها من خالل أنشطة التخطيط 

والرصد والمراقبة والتحكم على امتداد قطاعات الشركة وأقسامها وعملياتها.

إن إدارة المخاطــر هي واحدة من 
المســؤوليات األساســية التي تضطلع بها 

قيادة الشــركة، كمــا أنها عنصر جوهري 
ومحــوري في عمليات صنع القرار بالشــركة 

وتقــع في صميمهــا. وتتمثل المهام 
والواجبات األساســية التــي تضطلع بها قيادة 

الشــركة فيما يتعلق بــإدارة المخاطر فيما 
يلي:

إجراء تقييم قوي للمخاطر الناشئة • 
والمخاطر الرئيسية؛ 

مراقبة إدارة المخاطر والضوابط الرقابية • 
الداخلية؛ 

تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر. • 

عــام آخر من التميــز والتقدم الكبير 
في مســيرتنا نحو إدارة فعالة 

للمخاطر وقوية 
إدارة المخاطــر هي التكامــل بين الثقافة 
المؤسســية والقدرات والممارسات على 
جميع مســتويات الشــركة، باإلضافة إلى 

وضــع االســتراتيجيات والتنفيذ الفعال لها، 
بهــدف إدارة المخاطر التي تهدد أنشــطة 
توليــد القيمة والحفاظ عليهــا وتحقيقها.

يتحمــل مجلس إدارة شــركة الخطوط 
الســعودية للتموين المســؤولية النهائية عن 

إدارة المخاطــر في الشــركة، من خالل تحديد 
ثقافة الشــركة وسياســتها العليا ومناخها 

األخالقي بشــكل واضح عبــر برنامج متكامل 
وشــامل إلدارة المخاطر. كمــا يتولى المجلس 

تقييــم وإقرار قدرة الشــركة على تحمل 
المخاطر بشــكل عام. وتســير هذه العملية 
بالدعــم المقدم من قســم مراقبة الصحة 

والجــودة والمعاييــر ولجنة إدارة المخاطر 
المنشــأة مؤخرًا، ومــن األدوار التي يضطلع 

بهــا كل منهمــا تقييم المخاطــر المتأصلة في 
مجــاالت كل منهمــا ورصدها ومراقبتها.

ويعتبــر ذلك عنصرًا أساســيًا في الحوكمة 
الرشــيدة للشــركة، ومن ثم فإن الشركة 
ملتزمــة بإدراج إدارة المخاطر باســتمرار 

ضمــن الثقافة التنظيمية للشــركة. ويتحمل 
قســم مراقبة الصحــة والجودة والمعايير 

المســؤولية العامة عن قيادة أنشــطة إدارة 
المخاطــر في الشــركة وذلك بفضل الدعم 
الــذي يحصل عليه مــن لجنة إدارة المخاطر 

ولجنــة المراجعة التي تتولى دورًا إشــرافيًا 
ورقابيــًا من خالل قســم المراجعة الداخلية، 

بينمــا تتولى اإلدارة التنفيذية للشــركة 
مســؤولية المخاطر وتوفيــر البنية التحتية 

المطلوبة.

يهــدف النهج االســتراتيجي إلدارة المخاطر 
في شــركة الخطوط الســعودية للتموين إلى 

ما يلي:

تعزيز قدرة اإلدارة العليا في الشركة على • 
توقع التغييرات والتكّيف معها واالستجابة 

لها.
تزويد مجلس إدارة الشركة وإدارة الشركة • 

بالمعلومات التي يحتاجونها عن المخاطر 
التخاذ قرارات مدروسة.

تحديد األدوار والمسؤوليات الخاصة • 
بالمخاطر بشكل واضح.

توفير المنصة المطلوبة لالستفادة من • 
المعلومات حول المخاطر في التخطيط 

االستراتيجي واإلجراءات والعمليات 
الرئيسية.

تحسين سمعة الشركة وتعزيز ثقة الجمهور • 
والعمالء والشركاء.

إتاحة فهم أفضل لتقلبات المخاطر على • 
مستوى الشركة، مما يوفر إمكانية 

المقارنة بين فترة وأخرى.
وضع وتنفيذ خطط مناسبة للتخفيف من • 

المخاطر والحد منها ورصدها بواسطة 
المسؤولين عن إدارة المخاطر.

تحديد وتقييم نطاق واسع من المخاطر • 
التي يمكن أن تؤثر سلبًا على تحقيق 

أهداف الشركة وغاياتها.
التأكد من أن مستوى المخاطر المقبول • 

لدى الشركة يتوافق مع قدرتها على 
تحمل المخاطر.

تعــد اإلدارة الفعالــة للمخاطر أمرًا بالغ 
األهمية كونها تســاعد الشــركة على 

تحقيــق أهدافهــا المتمثلة في الحفاظ 
علــى قوتهــا المالية العامــة بما يخدم جميع 
أصحــاب المصلحة ويحافــظ على مصالحهم، 
والحفــاظ على قدرتها على االســتمرار وفقًا 
لمبدأ االســتمرارية، مع تمكين الشــركة من 
تحقيــق عوائد مســتدامة طويلة األجل. هذا 
ويتولــى مجلــس اإلدارة، بالتعاون مع إدارة 

الشــركة واللجان ذات الصلــة، مراجعة وتحديد 
مســتوى مراقبة إدارة المخاطر الذي يناســب 

الشركة. 

وعلــى ذلك، تضمن الشــركة مــن ناحيتها تنفيذ 
برامــج إدارة المخاطر فــي جميع القطاعات 
واألقســام والعمليات التي تقوم بتشــغيلها.

لجنــة إدارة المخاطر 
مــن منطلــق الحاجة وإدراكًا ألهمية إدارة 

المخاطر، تنشــئ إدارة شــركة الخطوط 
الســعودية للتمويــن لجنة إدارة المخاطر 

لتتولــى مراقبة أنشــطة إدارة المخاطر 
واإلشــراف عليها على مســتوى الشركة؛ ومن 

ثــم، ُيرجــى االنتباه إلى أن الغرض من إدارة 
المخاطــر ليس القضاء علــى جميع المخاطر 

والحــد منهــا، بل إن الهــدف منها هو الحد من 
العواقــب واآلثار الســلبية المحتملة للمخاطر 

مــن خالل العمل مع جميــع األطراف المعنية 
التخاذ قرارات ذكية بشــأن المخاطر.

يتمثــل الدور المنــوط بلجنة إدارة المخاطر 
تنفيذه في مســاعدة إدارة الشــركة على 

مراقبتهــا لفاعلية إطــار إدارة المخاطر على 
مســتوى الشركة واإلشراف على ذلك. 
وتــؤدي اللجنــة دورها من خالل ما يلي: 

مراقبة القدرة على تحمل المخاطر وقبولها • 
بما يتناسب مع كل قطاع من قطاعات 

األعمال بالشركة، مع مراعاة سياسة 
المخاطر واستراتيجيتها.

التأكد من وجود عمليات وأنظمة مناسبة • 
لتحديد المخاطر وأوجه القصور واإلبالغ 

عنها، بما في ذلك المخاطر الناشئة.
مراقبة االمتثال للقدرة على تحمل المخاطر • 

المعلنة والسياسات واإلجراءات المتعلقة 
بحوكمة إدارة المخاطر وإطار الضوابط 

الرقابية للسيطرة على المخاطر.
مراقبة مواءمة وتوافق إطار المخاطر مع • 

استراتيجية النمو بالشركة، ودعم ثقافة 
تحمل المخاطر في إطار الحوكمة الرشيدة 

والسليمة للمخاطر.
إلقاء نظرة عامة على مشكالت المخاطر • 

الرئيسية المحددة عبر جميع قطاعات 
وإدارات الشركة.

تتألف اللجنة من اإلدارة التنفيذية للشركة، • 
ويشغل الرئيس التنفيذي للشركة منصب 

رئيس اللجنة.

هيــكل إدارة المخاطر
وضعت شــركة الخطوط الســعودية للتموين 

»هيكل إدارة المخاطر« وفقًا إلرشــادات 
مواصفــة األيزو ISO 31000:2018، وعادًة 

مــا يتمحور هيــكل إدارة المخاطر حول قيادة 
الشــركة والتزامها. ويمكــن إثبات فاعلية 

إدارة المخاطــر من خــالل دمجها في جميع 
إدارات وأقســام الشركة، ويشــمل ذلك عملية 

القرار.  صنع 

إطار إدارة 
المخاطر

عملية إدارة 
المخاطر

مبادئ إدارة 
المخاطر
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إطار إدارة المخاطرالمخاطر عملية إدارة المخاطر

القيادة وااللتزام
تحليل المخاطر
تقييم المخاطر

معالجة المخاطر
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مبــادئ إدارة المخاطر 
يتمثــل الغرض مــن إدارة المخاطر في تحقيق 
القيمــة والحفاظ عليها، فهي تحّســن األداء 

وتشــجع االبتــكار وتدعم تحقيق األهداف 
المنشودة. 

ومــن المتطلبات التــي تنص عليها هذه 
المبــادئ أن تتســم عملية إدارة المخاطر 

التالية: بالسمات 
مخصصة• 
واسعة ومستوعبة• 
منظمة وشاملة• 
متكاملة • 
ديناميكية• 
تعتمد على أفضل المعلومات المتاحة• 
تراعي العوامل البشرية والثقافية• 
تتطلب التحسين المستمر• 

توفــر المبادئ المعتمــدة المنصوص عليها 
في مواصفة األيزو ISO 31000 إرشــادات 

حــول خصائص إدارة المخاطر التي تتســم 
بالكفــاءة والفاعلية، كمــا توضح قيمتها 

وشــرح الغرض منها وهدفها. 

ونوضــح فيما يلي هــذه المبادئ الثمانية:
مخصصة: يتميز اإلطار والعمليات • 

واإلجراءات بأنها مخصصة ومتناسبة بما 
يتوافق مع الشركة ويناسبها. 

واسعة ومستوعبة: تتسم عملية إشراك • 
أصحاب المصلحة بشكل مناسب وفي 

الوقت المناسب بأنها عملية واسع 
ومستوعبة لكل األطراف المعنية. 

منظمة وشاملة: تعتمد شركة الخطوط • 
السعودية للتموين نهجًا منظمًا وشاماًل. 

متكاملة: ُتعد إدارة المخاطر جزءًا ال يتجزأ • 
من جميع األنشطة التنظيمية بالشركة 

ومتكاملة معها. 
ديناميكية: إدارة المخاطر في الشركة • 

تتوقع التغييرات وتكتشفها وتعترف وتقر 
بها وتستجيب لها. 

تعتمد على أفضل المعلومات المتاحة: • 
إدارة المخاطر في الشركة تراعي صراحة 

أي قيود على المعلومات المتاحة. 
تراعي العوامل البشرية والثقافية: تراعي • 

الشركة العوامل البشرية والثقافية التي 
تؤثر على جميع جوانب إدارة المخاطر. 

تتطلب التحسين المستمر: تتطلب إدارة • 
المخاطر التحسين المستمر من خالل التعلم 

والخبرات والتجارب التي تمر بها عملية 
إدارة المخاطر بالشركة.

إطار إدارة المخاطر
تبنت الشــركة إطار إدارة المخاطر للمســاعدة 
فــي دمج إدارة المخاطر في جميع األنشــطة 
والوظائف بالشــركة. وســتعتمد فاعلية إدارة 

المخاطــر على مــدى دمجها في عملية 
الحوكمة وجميع األنشــطة األخرى بالشــركة، 

بمــا في ذلــك عملية صنع القرار.

وفي هذا الســياق، نشــير إلى أن قيادة إدارة 
المخاطر في الشــركة وااللتــزام بها تتضمن 

ما يلي:
مواءمة إدارة المخاطر مع استراتيجية • 

الشركة وأهدافها وثقافتها، 
إصدار بيان أو سياسة تحدد نهج أو خطة أو • 

مسار عمل إدارة المخاطر؛
إتاحة الموارد الالزمة إلدارة المخاطر؛• 
تحديد مقدار ونوع المخاطر التي قد • 

تستطيع أو ال تستطيع الشركة تحملها 
)القدرة على تحمل المخاطر(.

وقــد اعتمدت الشــركة المبادئ المذكورة 
بالطريقــة التالية:

والتكامل الدمج 
تحديد أدوار ومسؤوليات مساءلة اإلدارة • 

ومراقبتها واإلشراف عليها؛
التأكد من أن إدارة المخاطر جزء من جميع • 

جوانب الشركة وليست منفصلة عنها.

لتصميم ا
فهم الشركة والسياق الداخلي والخارجي • 

لها؛
توضيح التزام برنامج إدارة مخاطر وتخصيص • 

الموارد له؛
تحديد ترتيبات وآليات التواصل والتشاور.• 

لتنفيذ   ا
وضع خطة تنفيذ مناسبة تتضمن المواعيد • 

النهائية؛
تحديد مكان وموعد وكيفية اتخاذ أنواع • 

مختلفة من القرارات، والمسؤول عن 
اتخاذها؛ 

تعديل عمليات وإجراءات صنع القرار • 
المعمول بها عند الضرورة.

لتقييم   ا
قياس أداء اإلطار مقابل الغرض منه وخطة • 

تنفيذه واإلجراءات والسلوكيات الواردة 
به؛

تحديد ما إذا كان ال يزال من المناسب • 
توفير الدعم الالزم لتحقيق األهداف.

لتحسين   ا
الرصد المستمر لإلطار وتكييفه للتعامل مع • 

التغييرات الخارجية والداخلية؛
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسين قيمة إدارة • 

المخاطر؛
تحسين مالءمة إطار إدارة المخاطر وتناسبه • 

وكفايته وفاعليته.

عمليــة إدارة المخاطر
تتضمــن عملية إدارة المخاطر بالشــركة 
الســعودية لخطــوط التموين التطبيق 

المنهجي للسياســات واإلجراءات 
والممارســات على أنشــطة التواصل والتشاور، 
وتحديد الســياق، وتقييم المخاطــر ومعالجتها 

ورصدها ومراقبتها واســتعراضها وتســجيلها 
واإلبالغ عنهــا وإعداد تقارير بها.

التواصل والتشــاور، ويتضمن ذلك:
جمع مجاالت الخبرة المختلفة لكل خطوة • 

من خطوات عملية إدارة المخاطر؛    
ضمان مراعاة وجهات النظر المختلفة عند • 

تحديد معايير المخاطر وعند تقدير المخاطر؛;
تقديم معلومات كافية لتسهيل مراقبة • 

واإلشراف على المخاطر وصنع القرار؛
بناء شعور بالشمولية واالستيعاب • 

والملكية والمسؤولية بين المتضررين من 
المخاطر.

النطــاق والســياق والمعايير، ويتضمن 
ذلك:

تحديد الغرض من أنشطة إدارة المخاطر • 
ونطاقها؛

تحديد السياق الخارجي والداخلي للشركة؛• 
تحديد معايير المخاطر من خالل تحديد • 

مقدار المخاطر المقبولة ونوعها؛
وضع معايير لتقدير أهمية المخاطر • 

وحجمها ودعم صنع القرار.

تقييــم المخاطر، ويتضمن ذلك:
تحديد المخاطر الكتشاف المخاطر التي • 

قد تساعد في تحقيق األهداف أو تمنع 
تحقيقها ومجموعة العواقب الملموسة 
أو غير الملموسة، مع التعرف على هذه 

المخاطر ووصفها؛
تحليل المخاطر لمعرفة طبيعة وخصائص • 

المخاطر، بما في ذلك مستوى المخاطر/ 
ومصادر المخاطر والعواقب المترتب عليها، 

واحتمالية حدوثها، وأحداث المخاطر، 
والسيناريوهات المختلفة، والضوابط 

الرقابية ومدى فاعليتها؛

تقدير المخاطر وتقييم مستواها لدعم • 
اتخاذ القرارات من خالل مقارنة نتائج تحليل 

المخاطر مع معايير المخاطر الموضوعة 
بهدف تحديد أهمية المخاطر.

معالجــة المخاطر، ويتضمن ذلك:
تحديد الخيار )الخيارات( األنسب لمعالجة • 

المخاطر؛
تصميم خطط لمعالجة المخاطر، بحيث • 

تحدد تلك الخطط كيفية تنفيذ خيارات 
المعالجة.

الرصد والمراقبة واالســتعراض، 
ذلك: ويتضمن 

تحسين جودة وفاعلية تصميم العمليات • 
واإلجراءات وتنفيذها ونتائجها؛

رصد ومراقبة عملية إدارة المخاطر • 
ونتائجها، مع تحديد المسؤوليات بوضوح؛

تخطيط المعلومات وجمعها وتحليلها، • 
وتسجيل النتائج وإبداء المالحظات 

والتعليقات؛

دمج النتائج في أنشطة إدارة األداء • 
وقياسه وإعداد التقارير بشأنه.

التســجيل واإلبالغ وإعداد التقارير، 
ذلك: ويتضمن 

تعميم أنشطة ونتائج إدارة المخاطر عبر • 
جميع قطاعات وإدارات وأقسام الشركة؛

تقديم المعلومات الالزمة لصنع القرار؛• 
تحسين أنشطة إدارة المخاطر؛• 
توفير معلومات المخاطر والتفاعل مع • 

أصحاب المصلحة.

الخريطــة الحرارية إلدارة المخاطر
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القدرة علــى تحمل المخاطر
القــدرة على تحمل المخاطر تشــير إلى نطاق 

المخاطــرة الذي يمكن لشــركة الخطوط 
الســعودية للتمويــن القبول به وتحمله 
لتحقيــق أهدافها. وهــي تختلف وفقًا 

لألهداف االســتراتيجية وفئة المخاطر. 
ح حدود المخاطر للشــركة في  وُتعــّرض وُتوضَّ

البيانــات التالية الخاصــة بالقدرة على تحمل 
المخاطر.

تلتزم شــركة الخطوط الســعودية للتموين 
بتنفيــذ جميع المبادرات االســتراتيجية لتحقيق 

رؤيتها ورســالتها. ويتمثل نهج الشــركة 
فــي تقليل تعرضهــا للمخاطر المرتبطة 

بالمســؤوليات التنظيميــة واالمتثال والمخاطر 
التشــغيلية ومخاطــر الموظفين )مخاطر 

الموارد البشــرية( بالتزامن مع قبول وتشــجيع 
مســتوًى متزايٍد من المخاطر ســعيًا لتحقيق 

رؤيتهــا وأهدافها االســتراتيجية. باإلضافة 
لذلك، تلتزم الشــركة التزامــًا تامًا بحماية 

موجوداتها وضمــان معدالت مرتفعة 
لالحتفــاظ بموظفيها عبر تلبيــة احتياجاتهم 

بهــدف الحفاظ على اســتمرارية العمل. وال 
تتســامح الشــركة مع المخاطر التي تتعلق 

بالســلوك المهني أو الجودة.

تدرك شــركة الخطوط الســعودية للتموين أن 
قدرتهــا على تحمــل المخاطر تتفاوت وفقًا 

للنشــاط الذي تقوم بــه، وأن قبولها للمخاطر 
يعتمــد دائمــًا على ضمان الفهــم التام للفوائد 

والمخاطــر المحتملة قبــل الموافقة على 
التطويــرات، واتخاذ التدابير المناســبة للحد من 

المخاطــر، عند الضرورة.

المخاطر بيئة 
إن بيئــة المخاطر في شــركة الخطوط 

الســعودية للتموين توضــح بيئة المخاطر 
المحــددة التي تعمل فيها الشــركة، والتي 

تحــدد إطار مصادر المخاطر الرئيســية التي 
قــد تتعرض لها الشــركة. ويمثل ذلك الحد 

األدنــى لنطاق تطبيــق عمليات إدارة المخاطر 
بالشــركة، والذي يتكــون من ثماني فئات 

رئيســية للمخاطر: المخاطر االســتراتيجية، 
والمخاطــر المتعلقة بالســمعة، ومخاطر 

الموارد البشــرية، ومخاطــر تقنية المعلومات 
واألمن الســيبراني، والمخاطر الرقابية 

والتنظيميــة، ومخاطــر الحوكمة، والمخاطر 
المالية، والمخاطر التشــغيلية. 

تقوم شــركة الخطوط الســعودية للتموين 
بمراجعــة وتحديث بيئة المخاطر بشــكل 

مســتمر لكونها تعكس بشــكل دقيق بيئاتها 
االســتراتيجية والتشــغيلية. كما تقوم الشركة 

بــإدراج كل مصــدر مخاطر يتم تحديده 
والتعــرف عليه ضمن فئة المخاطر المناســبة 

لتمكيــن صناع القرار من تحديد ســياق 
للعالقات المتبادلة بين أنشــطة الشــركة 

والمخاطــر المرتبطــة بها وفهمها. 

ولكــي تتمكن الشــركة من إدارة المخاطر، 
ينبغــي تحديد المخاطر وفهمها بشــكل 
مســبق. وينبغي وضــع خطط لمعالجة 

المخاطــر والتخفيــف والحد منها، على أن 
تكــون هناك متابعة مســتمرة للضوابط 
الرقابيــة ذات الصلــة. لذلك تمثل إدارة 

المخاطر جزءًا أساســيًا من اإلدارة 
االســتراتيجية والتشــغيلية لشركة الخطوط 

الســعودية للتموين.

فئة المخاطر
القدرة على تحمل 

بيانات القدرة على تحمل المخاطرالمخاطر

منخفضةالمخاطر االستراتيجية

المخاطر المرتبطة باستراتيجية شركة الخطوط السعودية للتموين، وكذلك بالقيم واألولويات والتطبيق 
والتنفيذ. وترتبط المخاطر االستراتيجية بالقرارات على مستوى الشركة، وتنفيذ تلك القرارات، والموارد 

التي يتم تخصيصها لتنفيذ االستراتيجيات. ويشمل ذلك أيضًا االستجابة للتغيرات في البيئة الداخلية 
والخارجية. وتعد اإلدارة السليمة للمخاطر االستراتيجية أمرًا ضروريًا لضمان استدامة الشركة في 

تقديم خدماتها واستمرار قدرتها على مواصلة العمل بشكل مستقل وفعال. ووفقًا لذلك، فإن شركة 
الخطوط السعودية للتموين لديها النية للتكامل التام مع جميع المبادرات االستراتيجية في ضوء 

رؤيتها ورسالتها. 

المخاطر المتعلقة 
منخفضةبسمعة الشركة

المخاطر المرتبطة بتأثر سمعة شركة الخطوط السعودية للتموين سلبًا، مما يعيق إنجاز المهام 
واألهداف االستراتيجية. وتجدر هنا اإلشارة إلى أن المخاطر المتعلقة بالسمعة متأصلة في جميع 

أنشطة الشركة وتشمل عوامل مثل سلوك الموظفين، وممارسات الموارد البشرية، واإلشراف، 
والقرارات القانونية، وقرارات السياسة، والمسؤولية المالية، وأمن المعلومات. وينبغي أن يراعي 

تقييم المخاطر المتعلقة بالسمعة ثقافة اإلدارة، وقواعد تصعيد المشكالت، واالستجابة، واستراتيجيات 
التواصل.

متوسطةمخاطر الموارد البشرية

يشير هذا النوع إلى المخاطر المرتبطة بإدارة الموارد البشرية والمواهب، والتوظيف، والتدريب، 
والحفاظ على الموظفين، والتطوير الوظيفي والقيادي، وتخطيط التعاقب الوظيفي، وإدارة األداء، 
والتعويضات واألجور. وتشمل مخاطر الموارد البشرية أيضًا االمتثال ألنظمة وقوانين العمل وإجراءات 

العمل ولوائح السالمة. وتدير الشركة العديد من المبادرات فضاًل عن برنامج للموظفين للتخفيف والحد 
من هذه المخاطر.

مخاطر تقنية 
المعلومات واألمن 

السيبراني
منخفضة

هذه هي المخاطر المرتبطة بقدرة األنظمة على تلبية متطلبات المستخدمين ودعم القوى العاملة. 
وترتبط هذه المخاطر أيضًا باالبتكار التقني. واتخذت شركة الخطوط السعودية للتموين العديد من 

المبادرات لالمتثال لمعايير الهيئة الوطنية لألمن السيبراني والحد من أي مخاطر مرتبطة باألمن 
السيبراني.

المخاطر الرقابية 
ال تساهل مع المخاطروالتنظيمية

تلك هي المخاطر المرتبطة بعدم وفاء شركة الخطوط السعودية للتموين بالتزاماتها بموجب األنظمة 
والقوانين. وتعد المخاطر الرقابية والتنظيمية متأصلة في جميع األنشطة والقرارات وقد تتضمن 
عوامل مثل اإلشراف وقرارات السياسة وسلوك الموظفين وممارسات الموارد البشرية، فضاًل عن 

االلتزامات التعاقدية. ويعد التنسيق بين اإلدارات المختلفة والهيئات الرقابية والتنظيمية والحكومية 
األخرى أمرًا مهمًا أيضًا لتحديد وإدارة المخاطر القانونية.

ال تساهل مع المخاطرمخاطر الحوكمة
يشير هذا النوع إلى المخاطر المرتبطة بتعارض المصالح بين الموظفين، والحفاظ على المراجعات 

والتحديثات المطلوبة في دليل حوكمة الشركات، وااللتزام بقواعد السلوك المهني للشركة وقواعد 
األخالقيات.

منخفضةالمخاطر المالية
هذه هي المخاطر المرتبطة بانخفاض قيمة الموارد المالية بسبب الظروف االقتصادية الصعبة، وعدم 

كفاءة استخدام الموارد أو زيادة النفقات، مما يعيق قدرة شركة الخطوط السعودية للتموين على 
تحقيق أهدافها.

متوسطةالمخاطر التشغيلية
هي المخاطر المتعلقة بالضوابط الداخلية، وسلوك الموظف، والكفاءة التشغيلية، والرقابة من طرف 
ثالث، واألمن المادي )أمن المنشآت والمرافق المادية(، وتخطيط استمرارية األعمال. وترتبط المخاطر 

التشغيلية للخدمات أيضًا بالمخاطر المالية باعتبارها تمثل العمليات الرئيسية للشركة.

مخاطر األسواق والعمالء• 
مخاطر هوية العالمة التجارية• 
استمرارية األعمال• 

مخاطر التدفقات النقدية • 
وأسعار الفائدة

مخاطر مناولة النقد• 
مخاطر السيولة• 
مخاطر االئتمان• 

االتصال المؤسسي• 
وسائل التواصل • 

االجتماعي

االلتزام• 
إدارة العقود• 
االتصال المؤسسي• 

الموارد البشرية• 
تخطيط التعاقب • 

الوظيفي
التوظيف• 

المخاطر 
االستراتيجية

المخاطر 
المالية

مخاطر 
السمعة 

مخاطر 
الحوكمة

بيئة 
المخاطر

المخاطر 
التشغيلية

المخاطر 
الرقابية 

والتنظيمية

مخاطر تقنية 
المعلومات 

واألمن 
السيبراني

الموارد 
البشرية

مخاطر بيئة األعمال• 
المخاطر السياسية العالمية• 
الشراكة والدمج واالستحواذ• 
مخاطر االستدامة• 

سالمة األغذية• 
خدمة العمالء• 

مخاطر أخطار العمل• 
توقف العمليات• 
المشتريات• 
الجودة• 
تقديم الخدمات وااللتزام • 

التعاقدي

مخاطر تقنية المعلومات• 
مخاطر تطوير التطبيقات• 
مخاطر أمن المعلومات• 

االحتفاظ بالموظفين وتحفيزهم• 
كشف الرواتب• 
التدريب• 
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المخاطر الرئيســية والحد 
منها والتخفيف 

فيمــا يلي وصف وعرض لألســاليب العامة 
للحــد والتخفيف من المخاطــر المتعلقة 

بأهــم مجاالت المخاطر في شــركة الخطوط 
الســعودية للتموين.

المالية المخاطر 

مخاطر التدفقات النقدية وأســعار 
الفائدة

بما أنه ليس لدى شــركة الخطوط الســعودية 
للتمويــن أي أصول جوهريــة محملة بفوائد، 

فــإن دخل المجموعــة وتدفقاتها النقدية 
التشــغيلية بمنــأى عن تأثيــر التغيرات التي قد 
تطرأ على أســعار الفائدة في الســوق. عالوة 

علــى ذلك، ليس لدى الشــركة أي التزامات 
ماليــة محملة بفوائد.

االئتمان مخاطر 
مخاطــر االئتمان هي تلــك المتمثلة في عدم 
قــدرة الطرف المقابل علــى الوفاء بالتزاماته 
التعاقدية مما قد يتســبب في خســائر مالية 

لشــركة الخطوط الســعودية للتموين. وُتعتَبر 
مخاطــر االئتمــان الناجمة عن النقد وما 

يماثلــه، باإلضافة إلــى اإليداعات لدى البنوك 
والمؤسســات المالية، محدودة ألن األطراف 

المقابلــة هي مصارف ومؤسســات مالية 
مصنفــة إجمااًل من الدرجة االســتثمارية من 

ِقَبــل وكاالت تصنيــف ائتماني عالمية.

وتراقب الشــركة باستمرار مســتحقاتها من 
األطــراف الثالثة واألطراف ذات العالقة 
األخــرى، كما تعتمد سياســة فاعلة إلدارة 

وتحصيــل المســتحقات المتأخرة. ونظرًا 
للمراقبة المناســبة واإلشــراف المالئم، ال 

تتوقع اإلدارة أي خســائر إضافية بســبب عدم 
وفاء العمــالء بالتزاماتهم.

السيولة مخاطر 
تقــوم االســتراتيجية الدقيقة والصارمة التي 

تعتمدهــا الشــركة فيما يخص إدارة مخاطر 
الســيولة على االحتفــاظ بكمية كافية من 
النقــد مع إمكانية توفيــر التمويل من خالل 

تســهيالت ائتمانية مخصصة ومناســبة وتضمن 
الشــركة المرونــة التمويلية من خالل الحفاظ 

علــى كميــات كافية من أدوات النقد وما 

يماثلــه. كمــا يراقب فريق اإلدارة مخاطر 
نقــص التمويل من خالل المراجعة المســتمرة 
للتوقعــات النقدية قصيرة األجل، واســتخدام 

التوقعــات النقدية متوســطة األجل على مدار 
العام.

المخاطر االســتراتيجية

مخاطــر بيئة األعمال
تؤثــر دورات األعمال فــي االقتصاد وقطاعات 
األســواق االســتهالكية على مستوى الطلب 

على منتجات شــركة الخطوط الســعودية 
للتمويــن، وكذلك علــى وضعها المالي 

ونتائجها التشــغيلية. ويمكــن لبعض قطاعات 
األعمــال أن تتأثــر بالعديد من التغيرات 

الســلبية التي تطرأ علــى الظروف االقتصادية 
ومســتويات التوظيف. وتتيح اســتراتيجية 
تنويــع األعمال للشــركة درجة معينة من 

االســتقرار في األسواق التي تتســم بتقلباتها 
الدورية.

مخاطر األســواق والعمالء
تعتمد أنشــطة شــركة الخطوط السعودية 

للتمويــن على اســتقطاب مجموعة متنوعة 
مــن العمالء ضمن قطاعــات مختلفة من 

األعمــال واالحتفاظ بهــا. ورغم هذا التنويع، 
فــإن أعمال الشــركة ال تزال ترتكز بقوة 

علــى عالقاتها البارزة مــع الخطوط الجوية 
الســعودية، وبالتالي فإن أي تطّور عكســي 
يخص شــركة الطيران ســيكون له تأثير سلبي 
على الشــركة. وتملك الشــركة استراتيجيات 

لترســيخ عالقتهــا طويلة األمد مع العمالء 
والمســتهلكين على أســاس الجودة والقيمة 

واالبتــكار. كما تتضمن اســتراتيجية التنويع 
عــدم اعتماد الشــركة على قطاع محدد أو 

منطقــة جغرافية محــّددة أو مجموعة معّينة 
العمالء. من 

المخاطر السياســية العالمية
ُيعــد قطاع الطيران صناعــة عالمية وبالتالي 

فإنــه يتأثر بالتطورات السياســية واالقتصادية 
فــي مختلف أنحــاء العالم، وليس في 

المملكة وحدها. وتعتمد أنشــطة شــركة 
الخطــوط الســعودية للتموين إلى حد كبير 

علــى قطــاع الطيران، وبالتالــي فإنها قد تتأثر 
ســلبًا بأي أحداث أو توّجهات قد تشــهدها 

الســاحة الدولية. ومن هــذا المنطلق، تحاول 
الشــركة دومًا أن تتوقــع التغيرات المهمة 

في السياســة العامة وتســاهم في صياغتها 
بقدر اإلمكان.

مخاطر تقنيــة المعلومات واألمن 
السيبراني

تحرص شــركة الخطوط الســعودية للتموين 
باســتمرار على رصد مخاطــر تقنية المعلومات 

واألمن الســيبراني المتعلقــة بعملياتها 
الداخليــة والتخفيف والحد منها باســتخدام 

أمن الشــبكات وحمايــة نقطة النهاية وإدارة 
مخاطر الوصــول وإدارة الثغرات األمنية. 
وتقــوم إدارة تقنيــة المعلومات بمراقبة 

مســتوى التعرض للتهديــدات الداخلية عبر 
قــدرات معالجة الثغرات األمنية، وتنســيق 

االســتجابة لحوادث األمن الســيبراني التي 
يتــم التعرف عليهــا. كما يراقب فريق اإلدارة 

عــن كثب قدرات أمــن المعلومات لدى 
الشركة.

وتعتمد الشــركة علــى مجموعة متنوعة 
مــن أنظمــة تقنية المعلومات إلدارة 

وتوفيــر الخدمــات والتواصل مع العمالء 
والمســتهلكين والمورديــن والموظفين. كما 
يركــز فريق اإلدارة علــى تعزيز كفاءة أنظمة 
وتقنيــة المعلومــات بصفتها أدوات لتمكين 

األعمــال مع تقليل التكلفــة الناتجة والتعرض 
لها.

هذا وتحرص شــركة الخطوط الســعودية 
للتمويــن على تحديد مخاطر األمن الســيبراني 

واالســتجابة لها بشــكل فعال. وعلى ذلك، 
ســوف يســتمر العمل على تطبيق اســتراتيجية 

األمن الســيبراني خالل الســنوات القادمة.

مخاطر الموارد البشــرية

التوظيف مخاطر 
إن عدم اســتقطاب وتوظيف الموارد 

البشــرية التي تتمتع بالمهارات المناســبة 
علــى جميع المســتويات يمكن أن يحد من 
نجاح شــركة الخطوط الســعودية للتموين. 

وتواجه الشــركة تحديــات على هذا الصعيد 
فــي بعض مجاالت نشــاطها نتيجة عدم 

امتالك المرشــحين للعمــل الخبرة العملية 

فــي هذا القطاع، ممــا يتطلب البحث عن 
أشــخاص يمتلكون الكفاءات المناســبة، 

فضــاًل عن طبيعة العمل الموســمية لبعض 
أنشــطتها وأعمالهــا. وبناء على ذلك، تهدف 

الشــركة للحــد من هذا النوع مــن المخاطر عبر 
تطبيق سياســة فعالة إلدارة الموارد البشــرية 
واالســتعانة بالموظفيــن الحاليين من أصحاب 

الخبــرة، وتوفير برامــج التدريب والتطوير 
المهني المناســبة.

مخاطر االحتفــاظ بالموظفين 
وتحفيزهم

يعــد االحتفاظ بأفضل الموارد البشــرية 
وتحفيزهــم من خالل المهارات المناســبة 

مســألة حيوية لنجاح الشــركة على المدى 
البعيــد. ومن هذا المنطلق، قامت الشــركة 

بتأســيس إدارة للتطويــر والتدريب واألداء، 
وأطلقــت برامــج مكافآت من أجل االحتفاظ 

بموظفيهــا وتطويــر وتنمية مهاراتهم 
وتحفيزهم باســتمرار.

وتســاعد قنوات التواصــل الفعالة فريق 
اإلدارة العليــا على رصــد احتياجات الموظفين 

وفهمها واالســتجابة لها.

المخاطر التشــغيلية 

العمل مخاطر 
تــم تصميم أنظمة الشــركة الخاصة بصحة 
وســالمة العمليات التشــغيلية، وإرشادات 
إدارة األزمات، لحماية موظفي الشــركة، 

حيــث يوجد تأمين مناســب لجميع الموظفين. 
ُيذكر أن الشــركة تقوم بتشــغيل وحدات 

تمويــن كبرى في جميــع المطارات المهمة، 
إضافــة إلى مغســلتين صناعيتين والعديد 

مــن المرافق األصغــر حجمًا، بما في ذلك 
منافــذ تموين ومتاجــر تجزئة وصاالت ضيافة، 

فضــاًل عن المواقــع الصناعية والمنصات 
البريــة للتنقيب عن النفــط وخدمات الضيافة 

وخدمــات التمويــن على متن القطارات، 
وغيرها. وتســتأجر الشــركة معظم هذه 

المواقع. 

ونتيجة لهذا، فإن شــركة الخطوط الســعودية 
للتمويــن معرضــة لمخاطر في مجاالت 

متنوعــة أثناء مزاولة أنشــطتها، بما في ذلك 
الصحــة المهنية، وســالمة الموظفين، والبيئة، 

والحرائق، والحــوادث الطبيعية، وأمن 
المواقــع. وتعمل الشــركة على إدارة تلك 

المخاطر من خالل إجراءات إدارية مدروســة 
وبرامــج للوقاية من وقوع الخســائر. وتنتقل 
المخاطر التي ال تتأثر بشــكل مباشــر، حيثما 

أمكن، إلى شــركات التأمين.

كمــا قامت الشــركة بتطبيق عدد من 
اإلرشــادات واإلجراءات لمواجهة جائحة 
كوفيــد-19 في جميــع مجاالت أعمالها.

تقديم الخدمــات وااللتزام التعاقدي
لدى شــركة الخطوط الســعودية للتموين 

عقــود مبرمــة مع الكثير مــن العمالء، وبالتالي 
فإن أي عدم التزام بالشــروط واألحكام 
التعاقديــة يمكــن أي يؤدي إلى تعطيل 

األعمال. ومن ثم، قد وضعت الشــركة 
إجــراءات للتأكد من أنها تفــي بالمعايير 

المطلوبــة، وأنها تمتثل للشــروط واألحكام 
التعاقدية.
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موظفونا

موظفونا هم المورد األهم لدينا وأحد المحركات األساسية لنجاحنا وتقدم مسيرتنا. 
رها في المستقبل.  إنهم بمثابة العمود الفقري للشركة ومفتاح نجاحها وتطوُّ
لذا فإننا نعتبر صحة وسالمة موظفينا بدنيًا ونفسيًا مكونًا محوريًا من مكونات 

استراتيجيتا المؤسسية، وأحد أهم األولويات لدى شركتنا، ال سيما في ظل التهديد 
له جائحة كوفيد-19. المستمر الذي ُتشكِّ

فمع اســتمرار حالــة القلق الناجمة عن 
الجائحة، ظلت جهود قســم الموارد البشــرية 

بالشــركة ُمنصبًة علــى حماية موظفينا، 
وعمالئنــا، وأصحــاب المصلحة خالل عام 

2021م. واستنادًا إلى األســس االستثنائية 
التي أرســينا دعائمهــا عندما بلغت األزمة 

ذروتها في عام 2020م، واصل قســم 
الموارد البشــرية تعزيز بروتوكوالت ســالمة 
موظفينــا من كوفيــد-19 على نحٍو يضمن 

حمايتهــم ومواصلة مســيرة العمل في 
الوقت ذاته.

لقــد خضعت سياســاتنا وإجراءاتنا التي 
طبقناهــا اســتجابًة لجائحة كوفيد-19 

للمراجعــة المســتمرة، بهدف مواءمتها مع 
التوجيهــات الحكوميــة المتغيرة، ما أدى 

إلــى إدخال تحديثاٍت علــى النهج الذي نتبعه 
فيمــا يتعلق بأســاليب العمل، وقواعد الحجر 
الصحــي، وإجراءات تهيئــة الموظفين الجدد، 

والتعريــف ببيئــة العمل عن ُبعد، وإجراءات 
التوظيــف واختيار الكفاءات.

وفي الوقت ذاته، واصل قســم الموارد 
البشــرية حرصه على فتــح قناٍة للتواصل 

مــع موظفينا من أجل إســداء النصح إليهم 
وإحاطتهم علمًا بالتوجيهات واإلرشــادات 

الحكوميــة المتعلقــة بالتطعيم وتدابير 
الوقاية من الفيروس، كما اســتمر القســم 

فــي اتخــاذ الترتيبات الالزمة لعودة 
الموظفيــن العالقين فــي الخارج جراء القيود 

المفروضة بســبب الجائحة.

وحقق القســم أيضًا إنجــازاٍت تتعلق بجوانب 
متنوعة من اســتراتيجية موظفينــا الديناميكية، 

التــي تهدف إلى ضمــان رضاهم الوظيفي 
وتطورهم وســالمتهم النفســية والبدنية، من 

خــالل الحرص الدائم علــى تهيئة بيئة عمل 
ــر أدواٍت جديدة لتعزيز  آمنــة وُملهمة، ما ُيوفِّ
التواصــل مع الموظفين واالرتقاء بمســتوى 

الشــفافية في إجراءات قسم الموارد 
البشرية.

وواصلنــا مســاعينا الرامية إلى تحقيق 
التكامــل في هذه البيئــة الداعمة عن طريق 
بنــاء ثقافٍة محورها األداء ُتشــجع المواهب 

وُتســهم في إعداد قادة مســتقبليين 
اســتثنائيين، وأيضًا من خــالل ضمان تحقيق 

تقدٍم مســتمر في مســيرة التوطين وسياسات 
التوظيــف بما يتوافق مــع أهداف ومتطلبات 

وزارة المــوارد البشــرية والتنمية االجتماعية. 
وقــد أثمر هذا عن وضع لوائــح العمل الداخلية 

الجديــدة، التي حصلــت الحقًا على اعتماد 
الوزارة في عام 2021م.

اســتراتيجية فعالة للموارد البشــرية
ظلــت صحة موظفينا وســالمتهم محور 

تركيــز اســتراتيجيتنا في عام 2021م، نظرًا 
للظروف الســائدة، وفــي الوقت ذاته، واصلنا 

تحقيــق إنجازاٍت على مســتوى الجوانب 
الجوهريــة من هذه االســتراتيجية فيما يتعلق 
بأتمتــة إجراءات الموارد البشــرية وكفاءتها، 

والتدريــب والتطويــر المهني، والمراجعة 
المســتمرة للسياســات، على نحٍو يعكس 

اإلنجــازات المتحققة التــي تقربنا من أهدافنا 
ذات الصلة.

ومــن خالل تحقيق تقــدٍم ملموس في تلك 
الجوانــب الجوهرية، واصلت الشــركة اتخاذ 

خطــوات مهمة نحو الهــدف النهائي المتمثل 
فــي بناء ثقافة مؤسســية داعمة ومحفزة 

ومثمــرة للغاية، مع التركيــز على تنمية 
مهــارات القيادة التــي كانت هدفًا محوريًا 

فــي البرامج الجديــدة التي انطلقت عام 
2021م.

وقد شــهدت مبادراتنــا الناجحة في مجال 
اًل متســارعًا نحو األتمتة  تحســين التكاليف تحوُّ

الكاملــة لبنية وإجراءات مواردنا البشــرية 
مــن خالل حلول )أوراكل( التي اســتعانت 

بها الشــركة خــالل العام، وفي الوقت ذاته، 
ضمنت سياســات الموارد البشــرية تعزيز 

عمليــة توحيــد معايير تحديــد أجور الموظفين 

وَبَدالتهــم، وهو ما عكس فــي مجمله مزيدًا 
من التوافق مع االســتراتيجية المؤسســية 

للشركة. العامة 

ســرعة التكيف في ظل بيئٍة 
متغيرة

واصلت الشــركة مســيرتها الناجحة في 
هــذه الجوانب الجوهرية من اســتراتيجيتها 

خــالل عــام 2021م، بْيد أن حالة االضطراب 
بتها الجائحة دفعتنا إلى  المســتمرة التي ســبَّ

إدخــال تعديالٍت ضرورية علــى قائمة أولوياتنا، 
بهــدف التكيف مع المشــهد المتغير.

مــن بيــن تلك التعديالت اســتجابتنا لمتطلبات 
ل  التوظيــف التــي نتجت عن التحوُّ

االســتراتيجي في العمليــات بما يتوافق مع 
المشــهد الذي فرضتــه جائحة كوفيد-19، 

حيث تطلب األمر من قســم الموارد البشــرية 
التوظيــف الفــوري وغير المتوقع في 

مجــاالت الرعاية الصحيــة واألعمال والصناعة، 
إضافــة إلــى تعيينات ذات أولوية في مجال 

تمويــن الطائرات، و61 وظيفة أساســية 
فــي المطابــخ، وتعييناٍت جديدة في صالة 

الفرســان الدولية الجديدة.

ق قســم الموارد البشــرية إجراءات  كما طبَّ
وصــول جديدة وباقــاٍت للحجر الصحي من 

أجــل موظفينا الحالييــن والموظفين الجدد 
القادميــن إلــى المملكة  بهــدف حمايتهم من 

العدوى.

كمــا أدخلنا تحديثــاٍت على العديد من 
سياســات الموارد البشــرية لدينا بحيث تعكس 
مزايا برنامج المكافآت الشــامل لدى الشــركة 

في عام 2021م، بهدف تحســين دمج 
وتوحيــد البدالت واألجور. كما حققنا تحســنًا 
فــي التكاليف بلغ 50 مليون ريال ســعودي 
بفضــل المبــادرات الحكومية لوزارة الموارد 

البشــرية والتنمية االجتماعية والمســاهمات 
)االشــتراكات( االختيارية للموظفين خالل 

عامي 2020م و2021م.

وفــي الوقت ذاتــه، نجحنا في تلبية 
المتطلبــات الفورية للتغييــرات التنظيمية 
بســرعة على مســتوى الشركة من خالل 
فــرق الموارد البشــرية التي أنجزت 223 

نقــاًل للموظفيــن و٧82 تغييرًا في المهام 
الوظيفيــة و89 ترقيــًة على مدار عام 2021م.

أجرينــا تحديثــاٍت كذلك على الوصف 
الوظيفــي لجميع الوظائف لدى 

الشــركة كــي تعكس بدقة تطور األدوار 
والمســؤوليات، كما دعمنا مختلف أقســام 

الشــركة في حســاب تكاليف العمالة الالزمة 
للمشــروعات الجديدة بما يشــمل خدمات 

مناولــة األمتعــة والمدينة الطبية وصاالت 
المطار.

كمــا اضطلع القســم بمراجعة جميع الوظائف 
والتعيينــات في عام 2021م اســتجابًة 

للقواعــد التنظيميــة الجديدة التي أصدرتها 
وزارة المــوارد البشــرية والتنمية االجتماعية 
بشــأن توطين الوظائف والمهام األساســية، 

وأيًضــا من خالل مقاييــس برنامج »نطاقات« 
ذات الصلة.

واســتكمااًل لهذه الجهود، واصل قســم 
الموارد البشــرية أنشــطته التوعوية من أجل 
توجيــه األنظار إلى متطلبــات برنامج توطين، 

الذي يهــدف إلى توطين أدوار ووظائف 
محددة داخل الشــركة.

وقد حصلت الشــركة من جديٍد على شــهادة 
»مواءمــة« الذهبية في فبراير 2021م 
تثمينــًا للجهــود التي بذلتهــا لضمان توفير 

بيئة عمل داعمة ومناســبة لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة، كما واصلت شــراكتها مع جمعية 
»قادرون« لألشــخاص ذوي اإلعاقة، حيث 

عقــدت عددًا مــن ورش العمل على مدار 
العام.

وحرص قســم الموارد البشــرية على التعاقد 
مع شــركة تأمين جديدة في عام 2021م 
دون أن يؤثــر ذلك علــى الموظفين. ونجح 
فــي ذلك بعد مفاوضــاٍت مكثفة للحصول 

على أفضل األســعار مــع توفير مزايا إضافية 
للموظفيــن فــي الوقت ذاته. وقد تبع ذلك 

إطالق اســتبيان التأمين الســنوي الذي ُتجريه 
الشــركة من أجل الحصول على تقييم بشــأن 

بــدء التعامل مع شــركة تأمين جديدة، وتحديد 
العراقيــل ذات الصلة أو المشــكالت التي لم 

بعد. ُتحل 

وإضافــًة إلى ذلــك، نجحنا في تحديث 
منظومة إدارة قرارات الموارد البشــرية 

لتأســيس دورة أكثــر كفاءة في اتخاذ القرار 
والموافقات.

ل الرقمي المســتمر لقســم  التحوُّ
البشرية الموارد 

في إطار التحول المســتمر لقســم الموارد 
ل  البشــرية على نحــٍو يعكس أهداف التحوُّ

الرقمي لالســتراتيجية المؤسســية لدى 
الشــركة، اعتمدنا منصة Serve+ لتســهيل 

الوصــول إلى خدمات الموارد البشــرية عبر 
اإلنترنــت وبالتالي تعزيز كفاءة القســم 

وســرعة االســتجابة. كما أنشأنا بوابة 
 HR إلكترونيــة جديدة للموظفين ُتعرف باســم

Hub لتقديــم مجموعة أوســع من الخدمات 
لموظفينا بكفاءة وســهولة.

وعــالوًة على ذلــك، أجرينا الكثير من 
التحســينات على منظومة التوظيف بالشــركة 

والمعروفة باســم Talentera، كما أضفنا 
تســع مهام جديدة تتعلــق برفع التقارير في 
إطــار حلول برنامــج )أوراكل( والتي تغطي 

مجــاالت مختلفــة من بينهــا تخطيط التوظيف 
واإلحالل الوظيفــي باإلضافة إلى لوحة 

تحكم موارد بشــرية عالية المســتوى إلتاحة 
المعلومــات المتعلقــة بالبيانات والمقاييس 

المهمــة ذات الصلة بالموارد البشــرية.

وانطلق مشــروٌع تكميلي لضمان مســتوى 
مناســب من المراقبة واألرشــفة لسجالت 

تاريــخ التدريــب في الفترة من عام 201٧م 
إلــى عام 2020م، بينما تعــزز زخم برنامجنا 
الهــادف إلى تجميع قاعــدة بيانات دقيقة 
تعكــس التقدم المحرز فــي عملية تطعيم 
الموظفيــن في إطــار تعاوٍن وثيق مع كٍل 

مــن الفريق الطبي والفريق المســاند لحملة 
التطعيم.

وفي ســبيل التغلب علــى التحديات التي 
نشــأت جراء القيود المفروضــة على التنقل 

وامتثــااًل لبروتوكوالت  الســالمة، تمت 
المقابالت الشــخصية وإجراءات التعريف 

بالشــركة وبيئة العمل عبر شــبكة اإلنترنت 
لحمايــة الموظفيــن الجدد، مع اإلبقاء على 
ترتيبــات عمل الموظفيــن عن بعد لوظائف 

محددة. 

التدريــب والتطوير المهني في 
عام 2021م

حقق القســم إنجازًا جديدًا غير مســبوق في 
جميــع برامج التدريــب الخارجية والداخلية في 
عــام 2021م حيث قــدم أكثر من 44 برنامجًا 

تدريبيــًا، ودوراٍت تثقيفيــة  وتوجيهية لـ 2,098 
متدربــًا، وهو مــا يمثل زيادًة قدرها %2٧ 

مقارنة بالعام الســابق.

وفــي إطار جهودنــا المتواصلة من أجل 
ع قســم الموارد البشــرية  التطوير المهني، وقَّ

بالشــركة ســت اتفاقيات جديدة في مجال 
التدريــب مع شــركاء محليين ودوليين بارزين، 

مــن بينهم األكاديمية الســعودية للطيران 
المدني.

كمــا دعمنا تجديد التدريــب المعتمد من 
الهيئــة العامــة للطيران المدني، والذي 
قدمتــه األكاديمية الســعودية للطيران 

المدني، لضمان اســتمرارية االمتثــال للمعايير 
الوطنيــة والدوليــة في مجال الطيران.

 2,098
متدربًا

  1,232
ساعة تدريب

 %88
من التدريب جرى عبر 

اإلنترنت

مــن بين مبــادرات التدريب األخرى التي 
ُأجريــت في عام 2021م اســتكمال التدريب 

الميدانــي لـ 4٧ متدربًا من كلية الســياحة 
بجامعــة الملك عبد العزيــز كطهاة للرحالت 

الجويــة، إضافًة إلى العديــد من برامج التدريب 
اإلداري التــي انصــب تركيزها على بناء 

وتطويــر القدرات اإلدارية ألكثر من 100 
مشــارك من المستويات اإلدارية.
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حصلنــا أيضًا علــى اعتماد برنامج تدريب 
 )IATA( االتحاد الدولــي للنقل الجوي

لوحداتنــا النموذجية الخاصــة بتدريب موظفي 
 ،GACAR68 ومشــرفي الخطوط األمامية
وأعدنــا صياغة أربعة مــن برامجنا التدريبية 

مســتهدفين بذلك شــرائح متنوعة من 
الموظفيــن من أجــل التركيز على المهارات 

الفنيــة والتواصلية والقيادية.

تخطيــط التوظيف والتعاقب 
الوظيفي

في عام 2021م، ســاعد قسم الموارد 
البشــرية الشــركة في تعيين 445 موظفًا 

إضافيــًا – من بينهم 1٧3 مواطنًا ســعوديًا – 
وبحلــول نهاية العام، بلــغ عدد أفراد مجموعة 

العمل Taskforce داخل الشــركة 44٧ 
موظفًا.

أطلق القســم ثــالث حمالت توظيف جديدة، 
وأبــرم عقودًا مع وكاالت توظيف لشــغل 

وظائف مهمة.

ل القســم عمليات توظيف جديدة  كمــا فعَّ
على شــبكة اإلنترنت، لالســتفادة من منصات  

ل  التواصل االجتماعي الشــهيرة التي ُتســهِّ
التوظيف. عملية 

3,616
موظفًا

َشْغل 445   
وظيفًة في عام ٢0٢1م

1296
مواطنون سعوديون: 

 )%3٧,1٧(
متوسط العمر: 

36 عامًا  

حقق قســم الموارد البشــرية بالشركة قفزة 
كبيــرة في تخطيــط التعاقب الوظيفي في 

عــام 2021م عن طريــق المضي قدمًا في 
تفعيــل مبادرتنا التــي تهدف إلى تحديد 

المناصب المحورية على مســتوى الشــركة، 
ووضع االشــتراطات المركزية للتعاقب 

والتطويــر القيادي، والتقييم اســتنادًا إلى 
أفضل الممارســات التي تنتهجها الشــركات 
العالميــة، وإطالق برنامــج متكامل لتخطيط 

التعاقــب والتطوير القيــادي بدءًا بتقييم 
اســتطالعي للتنفيذيين بالشــركة من أجل 

التحقــق من كفــاءة البرنامج قبل إتاحته 
لمجموعة أوســع نطاقًا من المشــاركين.

كمــا واصلنا تقديــم مجموعة متنوعة من 
التعويضــات لموظفينــا خالل العام. فعلى 

ســبيل المثال، تــم تحديث برنامج مزايا 
للمكافآت لدى الشــركة بشــكٍل منتظم، 

في إطار شــراكٍة مــع الخطوط الجوية 
العربية الســعودية، بهــدف موافاة موظفينا 
وعائالتهــم باســتمرار بآخر عروض وخصومات 
الفنــادق والصــاالت الرياضية والمطاعم في 

مختلــف أنحاء المملكة.

قســم الموارد البشرية في عام 
2022م

ونحن نتطلع إلى عام 2022م، ســيلتزم قســم 
الموارد البشــرية في الشــركة بوضع صحة 

موظفينا وســالمتهم البدنية والنفســية في 
مقدمــة أولوياته. ومن ثم ســيتواصل تطبيق 
الــة، مع تحديثها  بروتوكوالت الســالمة الفعَّ

باســتمراٍر كي تعكــس أحدث التوجيهات 
واإلرشــادات  الحكومية.

كما سيشــهد عــام 2022م ُمضينا قدمًا 
فــي تنفيذ المنظومة الشــاملة إلدارة 

األداء ووضع مؤشــرات األداء الرئيسية 
على مســتوى األقســام إضافًة إلى تطوير 

مشــروعنا التجريبــي المتعلق بتخطيط 
التعاقــب الوظيفي في الشــركة ليصبح 

خطــة تطوير قيــادي متكاملة األركان إلعداد 
القادة المســتقبليين، ما يضمن اســتعدادنا 
الدائــم ألي انفراجــة في األزمة والحفاظ 

على اســتمرارية العمل.

كما ســنواصل العمل من أجل تحســين برامجنا 
التدريبيــة وتنويعها بما يفــي بمتطلبات 

التغييــرات المتالحقــة التي تحدث في مجال 
عملنــا وفي االقتصاد عمومًا، وسنســعى 

جاهديــن إلى رصــد تقييمات وآراء الموظفين 
وفحصهــا فحصًا تامــًا لتحديد الجوانب التي 

تحتاج إلى تحســين.

وقبــل هذا وذاك، ســنظل ملتزمين بضمان 
إتاحــة بيئة عمل تتســم باالنفتاح والكفاءة 
اليــة لجميع موظفينا على مســتوى  والفعَّ
الشــركة، تلك البيئة التــي تحتفي بالتنوع، 

وُتوفــر الفرص لالرتقاء على المســتويين 
ن النجاح على  الشــخصي والمهنــي، وُتثمِّ

جميع المســتويات وتكافئ عليه.

المراجعة االستراتيجية
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حـوكمــــة الشـركـات



1. نظرة شــاملة لنائب الرئيس 
التنفيذي للخدمات المؤسســية 

العام  والمستشار 
لقــد كان عــام 2021 عاًما اســتثنائًيا آخر 

لشــركة الخطــوط الســعودية للتموين والذي 
شــهد مســتويات تعافي جيــدة من تأثيرات 
جائحــة فيروس كورونــا  )كوفيد-19( في 

أعمــال وقطاعــات تشــغيلية مختلفة، والذي 
مــن خالله خضعت نمــاذج الحوكمة في 

شــركة الخطــوط الســعودية للتموين الختبار 
اظهــر مــدى قوتها ومرونتهــا للتكيف مع 

هــذه الظروف الغير مســبوقة.

أدت ثقافتنا الواســعة في االســتثمار 
والتركيــز علــى تطبيق أفضل نمــاذج الحوكمة 

وإدارة المخاطــر الى  تعزيــز ديناميكيات 
عمليــة اتخــاذ القرار في الشــركة من خالل 
مراجعــة كاملــة لمواثيــق اللجان التي تم 

إنشــاؤها ومراجعة الصالحيــات المالية 
والسياســات الداخلية للشــركة بما يتماشــى 
مــع هدفنا المســتمر للتعامل مــع التغييرات 
فــي بيئة األعمــال، والتي أدت إلى إعادة 

هندســة نموذج التشــغيل لدينــا ليكون أصغر 
حجًما وأكثــر فاعلية.

للســنة الخامســة على التوالــي، تم تقدير 
شــركة الخطوط الســعودية للتموين للســنة 

كواحــدة من الشــركات الرائدة فــي المملكة 
لممارســاتنا فــي مجال حوكمة الشــركات، 

وقــد جاء هــذا التكريم اعترافا بدور الشــركة 
فــي الحــرص على تطبيق أعلــى معايير 

الحوكمــة وااللتزام.

نحــن فخوريــن بالتأكيــد لجميع أصحاب 
المصلحة أن شــركة الخطوط الســعودية 
للتمويــن تملــك قاعدة راســخة لحوكمة 

الشــركات، ولديها أهداف واضحة 
تؤكــد على قيمنا األساســية التــي تتمثل 

بالشــفافية والنزاهــة واالنضباط

البوق  سلطان 
نائــب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسســية 

العام  والمستشار 

2. أنشطة الشــركة الرئيسية 

الطيران•  تموين شركات 
التجزئة• 
المرافق•  التموين وإدارة 

* اإليــرادات تتضمن الدخل الداخلي.

3. األنشــطة الرئيســية للشركات التابعة

تشغيل وإدارة األسواق الحرة أو المحالت الغير خاضعة للضرائب • 
التموين واإلعاشة •  تقديم خدمات 
 • 

* لم تحقق شــركة ســاك لخدمات اإلعاشــة أية إيرادات خالل عام 2019م و عام 2020م وعام 2021م علمًا بأن الســنة المالية األولى للشــركة انتهت بتاريخ 31 - 12 -2020م.

حـوكمـة
الشـركـات

النشاط
بالريال  اإليرادات 

المئويةالسعودي * النسبة 
٧5.0%1,054,9٧8,582تموين شــركات الطيران

3.1%43,138,059التجزئة
21.9%308,162,003خدمــات التموين وإدارة المرافق

100.0%1,406,278,644اإلجمالي

النشاط
بالريال  اإليرادات 

المئويةالسعودي النسبة 
100%165,123,492تشــغيل وإدارة األسواق الحرة

0%0تقديم خدمات التموين واإلعاشــة*
100%165,123,492اإلجمالي
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4. خطط الشــركة والقرارات الرئيســية والتوقعات المســتقبلية
المعلومــات الخاصــة بخطــط الشــركة وتوقعاتهــا المســتقبلية تــم ذكرها فــي الصفحات من 2 إلى 6٧ من هــذا التقرير، وفي ما يلي جدول 

توضيحــي لبعــض القــرارات الرئيســية التــي اتخذتها الشــركة واألحدات خالل عــام 2021م والمعلن عنها من خالل موقع الســوق المالية “تداول”.

الرئيسية: القرارات 

11. القروض 
تحصلــت الشــركة خــالل عــام 2021م علــى القروض والتســهيالت البنكية المشــار إليها أدناه وذلك لغــرض تعزيز تدفقاتها النقدية بما يتماشــى مع 

متطلباتها التشــغيلية:

5. مقارنة أصول الشــركة ومطلوباتها لمدة خمس ســنوات )بالريال الســعودي(

6. مقارنة األعمال لمدة خمس ســنوات )بالريال الســعودي(

7. التحليــل الجغرافي لإليرادات )بالريال الســعودي(

8. التحليــل الجغرافــي إلجمالي إيرادات الشــركات التابعة )بالريال الســعودي(

9. جــدول الفروقــات الجوهريــة للنتائج التشــغيلية بالمقارنة مع الســنة الماضية او أي توقعات أعلنتها الشــركة 

10. جدول معلومات الشــركات التابعة

القرار التاريخ 

إعــالن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن عن دعوة مســاهميها إلى حضــور اجتماع الجمعية العامة غيــر العادية ) االجتماع األول ( 2021/12/15

إعــالن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن عن أخر التطورات بشــأن عقدها مع المؤسســة العامة للخطوط الجوية العربية الســعودية المتضمــن تصميم، بناء 2021/11/25
وتشــغيل صالــة الفرســان الدوليــة بالصالة رقم )1( بمطار الملك عبــد العزيز الدولي بجدة

إعالن شــركة الخطوط الســعودية للتموين عن توقيع عقدها مع الشــركة الســعودية للخدمات األرضية2021/11/24

اعالن شــركة الخطوط الســعودية للتموين عن فتح باب الترشــح لعضوية مجلس االدارة 2021/11/08

اعالن شــركة الخطوط الســعودية للتموين عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2021/09/30م  ) تســعة أشــهر ( 2021/11/02

إعالن شــركة الخطوط الســعودية للتموين عن توقيع عقد مع شــركة التعدين العربية الســعودية )معادن( 2021/10/14

إعالن شــركة الخطوط الســعودية للتموين عن توقيع عقد مع الشــركة الســعودية للخطوط الحديدية2021/09/19

إعالن شــركة الخطوط الســعودية للتموين عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2021/06/30م )ســتة أشــهر( 2021/08/12

اعالن شــركة الخطوط الســعودية للتموين عن انخفاض خســائرها المتراكمة إلى 28.8 % من رأس المال26/2021/0٧

إعــالن شــركة الخطــوط الســعودية للتموين عن نتائــج اجتماع الجمعية العامــة العادية )االجتماع األول(2021/05/06

اعــالن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن عن النتائج الماليــة األولية للفترة المنتهية في 2021/03/31م ) ثالثة أشــهر ( 2021/05/05

إعــالن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن عــن قرار مجلس إدارتها بالموافقــة على تحويل فائض االحتياطي النظامي إلى حســاب الخســائر المتراكمة2021/05/05

تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتموين لمســاهميها اإلعالن عــن بداية التصويت اإللكترونــي على بنود الجمعية العامــة العادية )اإلجتماع األول( 2021/05/02

تدعــو شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن مســاهميها لحضور اجتمــاع الجمعية العامة العاديــة )اإلجتماع األول( عن طريق وســائل التقنية الحديثة 2021/04/13

اعــالن شــركة الخطوط الســعودية للتموين عــن النتائج المالية الســنوية المنتهية في 2020/12/31م 2021/03/22

إعالن شــركة الخطوط الســعودية للتموين عن إبرامها عقد مع اإلتحاد الســعودي للســيارات والدراجات النارية لتقديم خدمات الضيافة والتموين لرالي داكار 2021م 2021/01/04

20172018201920202021البيان
المتداولة 1,331,922,9351,2٧9,061,3061,061,948,216 1,192,668,1831,415,363,541األصول 

1,1٧2,342,0891,02٧,939,300868,682,866 690,293,2266٧0,422,118األصــول غير المتداولة
2,504,265,0242,307,000,6061,930,631,082 1,882,961,4092,085,785,659إجمالي األصول

605,361,494869,08٧,4٧85٧1,5٧0,358 431,018,258616,906,3٧0المطلوبــات المتداولة
593,251,5895٧٧,836,243486,541,980 168,998,20016٧,423,832المطلوبــات غير المتداولة

المطلوبات 1,198,613,0831,446,923,7211,058,112,338 600,016,458784,330,202إجمالي 

20172018201920202021البيان
اإليرادات 2,156,266,255926,5٧3,6421,212,50٧,8٧0 1,952,564,9402,035,٧5٧,930إجمالي 

اإليرادات 1,369,334,22٧884,339,821880,662,٧08 1,229,٧٧2,9851,339,2٧8,458تكلفة 
39,134,09118,844,86919,712,588 41,669,3193٧,114,1٧٧الــزكاة وضريبة الدخل

الدخل ٧86,932,02842,233,821331,845,162 ٧22,٧91,955696,4٧9,4٧2مجمل 
الدخل 14,055,459)334,686,399(463,933,403 481,737,979459,280,884صافي 

التحليــل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشــركة
اإلجماليمصرالسعوديةالسنة
20211,180,158,43132,349,4391,212,50٧,8٧0

التحليــل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشــركة
اإلجماليالسعوديةالسنة/2021

165,123,492165,123,492الشــركة الســعودية الفرنســية لتشغيل وإدارة األسواق الحرة
00شــركة ساك لخدمات اإلعاشة

2020م بالريال 
السعودي

2021م بالريال 
السعودي

التغيــر )+( أو )-( 
السعودي بالريال 

المئوية  النسبة 
للتغير

30.86%926,5٧3,6421,212,50٧,8٧0285,934,228اإليرادات/المبيعات
884,339,821(تكلفــة اإليرادات/المبيعات ()880,662,٧08 (3,6٧٧,113%0.42-

الدخل 685.٧3%42,233,821331,845,162289,611,341مجمل 
2٧.٧9%5,03٧,1066,436,9651,399,859إيرادات تشــغيلية - أخرى

1,526,903(مصروفات تشــغيلية - أخرى ()3,٧00,842 ()2,1٧3,939 (%142.38
2٧0,685,206(الربح )خســارة( التشغيلي (60,356,٧35331,041,941

إســم الشركة التابعة

رأس المال 
بالريال 

السعودي
ملكية  نسبة 
فيها الرئيسيالشركة  نشاطها 

المحل  الدولة 
الرئيس 

تها لعمليا
الدولة محل 

التأسيس
الشــركة السعودية الفرنســية لتشغيل وإدارة 

 تشــغيل وإدارة األسواق الحرة 40%٧6,894,000األسواق الحرة
المطارات في 

المملكــة العربية 
السعودية

المملكــة العربيــة 
لسعودية ا

المملكــة العربية تقديم خدمات التموين واإلعاشــة100%5,000,000شــركة ساك لخدمات اإلعاشة
السعودية

المملكــة العربيــة 
لسعودية ا

المانحة التمويلالجهة  نوع 
 مبلغ اصل

التمويلالتمويل مدة 
المسدد  المبلغ 

السنة خالل 
المتبقي الرصيد 

2021/12/31

المديونية 
اإلجمالية 

الشركة  على 
التابعة  وشركاتها 

السعودي  البنك 
البريطاني

قــرض قصير األجل / 
إسالمية ريالمرابحة  أشهر300,000,000   6300,000,00000

لم تحقق شــركة ســاك لخدمات اإلعاشــة أية إيرادات خالل عام 2019م وعام 2020م وعام 2021م نظرًا لتأسيســها بتاريخ 06-04-1441هـ الموافق لـ 03-12-2019م علمًا بأن الســنة 
الماليــة األولى للشــركة انتهت بتاريخ 31-12-2020م.
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12. مجلس اإلدارة
تأسيســا على النظام األساســي للشــركة يتشــكل مجلس إدارة شــركة الخطوط الســعودية للتموين للفترة التي بدأ سريانها من 26 يناير 2019م و 
تنتهــي بتاريــخ 25 ينايــر 2022م مــن 9 أعضاء تــم تعيينهم من قبل الجمعية العامة الغير العاديــة المنعقدة يوم اإلثنين 10-04-1440هـ الموافق 

1٧-12-2018م. 

تم تعيين كاًل من محمد عبد العزيز الســرحان رئيســًا للمجلس و ســامي عبدالمحســن الحكير نائبًا لرئيس المجلس بإجماع جميع أصوات المجلس بتاريخ 
2٧ يناير 2019م، بموجب الصالحيات الممنوحة للمجلس تأسيســًا على المادة 23 من النظام األساســي للشــركة كما تم تشــكيل اللجان المنبثقة 

عــن المجلــس والمتمثلــة فــي لجنة المراجعة ولجنة الترشــيحات والمكافآت بنفس التاريخ الموافــق 2019/01/2٧م. علمًا بأن المجلس لم يعيد 
تشــكيل اللجنة التنفيذية بعد انتهاء دورة المجلس الســابقة بتاريخ 2019/01/25م، وقد تم إعادة تشــكيل اللجنة التنفيذية من قبل المجلس الحالي 

خــالل إجتمــاع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 15-12-2019م.

بتاريــخ 10-05-1441هـــ الموافــق 05-01-2020م تم تعيين فادي ميشــال مجدالني عضوًا لمجلس اإلدارة وعضــو اللجنة التنفيذية وذلك خلفاً  
لمعالي األســتاذ فهد بن عبد المحســن الرشــيد والذي اســتقال من المجلس لظروفه الخاصة بتاريخ 08-04-1441هـ الموافق 05-12-2019م.

محمد عبد العزيز الســرحان
رئيس مجلس اإلدارة )مســتقل( عضو لجنة الترشــيحات والمكافآت، رئيس اللجنة التنفيذية.

الوظائف الحالية
رئيس مجلس إدارة شركة النقل البحري• 

الوظائف السابقة
رئيس مجلس إدارة شركة الصافي دانون المحدودة • 
عضو مجلس إدارة البنك األوربي اإلسالمي بلندن• 
عضو مجلس إدارة شركة رسملة بدبي• 
عضو مجلس إدارة شركة كيوكون بقطر• 
عضو مجلس إدارة مجموعة الفيصلية القابضة• 
نائب رئيس مجلس إدارة بنك فينشر كابيتال في البحرين• 
رئيس مجلس إدارة شركة جوكنور لعصائر الفواكه بتركيا• 
نائب الرئيس لشؤون التوزيع بالشركة العربية السعودية للتسويق والتكرير »سمارك«• 
نائب الرئيس التنفيذي بمجموعة الفيصلية القابضة• 
مستشار بمجموعة الفيصلية القابضة• 
العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة الصافي دانون المحدودة• 
العضو المنتدب لمؤسسة أغذية الصافي دانون المحدودة• 
مدير عام إدارة مصفاة ”بترومين“ في الرياض• 

العلمية المؤهالت 
بكالوريــوس فــي العلوم من جامعة واليــة أوريجون الواليات المتحدة األمريكية

الخبرات المهنية
يحظى الســرحان بخبرة واســعة تمتد ألكثر من 35 عاًما في القطاعين العام والخاص في مجاالت عديدة في اإلدارة وقطاع الطاقة وقطاع 

التغذية والخدمات اللوجســتية. عمل الســرحان في بداية حياته المهنية في أنشــطة متنوعة في قطاعات صناعة البترول وتوزيع منتجاته كما شــارك 
فــي العديــد مــن المؤتمرات والدورات التدريبية والندوات والمنتديات االقتصادية في مختلف مجاالت اإلدارة داخل المملكة العربية الســعودية 

وفي العديد من دول العالم كما اشــتغل في قطاع التغذية والخدمات المهنية والنقل والخدمات اللوجســتية حيث تقلد عدة مناصب قيادية 
بمجموعة الفيصلية القابضة وشــركة الصافي دانون المحدودة، ويترأس الســرحان حاليا مجلس إدارة عدة شــركات من بينها شــركة النقل البحري.

ســامي عبد المحسن الحكير
نائــب رئيــس مجلس اإلدارة )عضو غير تنفيــذي( عضو اللجنة التنفيذية

الوظائف الحالية
العضو المنتدب لمجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة • 
عضو مجلس اإلدارة في مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة • 
رئيس مجلس اإلدارة لشركة تنامي العربية المحدودة• 

الوظائف السابقة
عضو مجلس اإلدارة بشركة التموين اإلستراتيجي، المملكة العربية السعودية• 
عضو في لجنة السياحة بإمارة المنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية• 

العلمية المؤهالت 
بكالوريوس العلوم اإلدارية من جامعة الملك سعود• 

الخبرات المهنية
للحكيــر أكثــر مــن 30 عامــا مــن الخبرة المهنية في إدارة الضيافة الفندقية في المملكة العربية الســعودية. بعد تخرجه من جامعة الملك ســعود 

بالرياض، إنضم ســامي الحكير إلى مجموعة األندلس حيث شــغل عدد من المناصب، بما في ذلك المدير العام بين عامي 1990م و1994م 
والعضو المنتدب بين عامي 1995م و2009م. وفي العام 2009م، أســس عالمة تجارية جديدة للفنادق باســم »MENA Hotels« )فنادق 

ومنتجعات الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا( تحت مجموعة عبد المحســن عبد العزيز الحكير. ومنذ العام 2009م، أصبح الحكير مســؤواًل عن إدارة 32 
فندقــًا فــي المملكــة العربيــة الســعودية وفندقين في دبي. يترأس الحكير مجلس إدارة مجموعة عبد المحســن عبد العزيــز الحكير القابضة حيث يعتبر 

العضــو المنتــدب للمجموعــة. وباإلضافة إلى ذلك، يشــغل الحكير منصب نائب رئيس مجلس إدارة شــركة صحارى المملكة العقارية.

حسن شكيب الجابري
عضو مجلس اإلدارة )مســتقل(، رئيس لجنة المراجعة

الوظائف الحالية
نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة دار التمليك• 

الوظائف السابقة
الرئيس التنفيذي و عضو اللجنة التنفيذية لمجموعة سدكو القابضة• 
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة للشركة السعودية لإلقتصاد والتنمية لألوراق المالية )سدكو كابيتال(• 
رئيس إدارة األعمال المصرفية للشركات في البنك األھلي التجاري• 
نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار المال اإلسالمي والتي أنیب منھا إلدارة ودمج عدد من البنوك• 
مسؤول في البنك السعودي األمریكي )سامبا المالیة( والتي تقلد فیھا عدة مناصب آخرها رئيس المنطقة الغربیة للمجموعة المصرفية • 

للشركات ومدبر أول لخدمات االئتمان
عضو مجلس إدارة ورئيس األعمال المصرفية االستثمارية وعضو منتدب لشركة األھلي المالیة• 

العلمية المؤهالت 
بكالوريوس هندسة زارعيه من الجامعة األمريكية في بيروت• 
برنامج اإلدارة التنفيذية من جامعة كولومبيا في الواليات المتحدة األمريكية• 

الخبرات المهنية
يتمتع الجابري بأكثر من 3٧ عامًا من الخبرة في القطاع االســتثماري والمصرفي وإدارة الشــركات، حيث عمل في أدوار إدارية منذ عام 1984م 

وقد شــغل منصب مدير مســؤول في البنك الســعودي األمريكي )ســامبا المالية( والتي تقلد فيها خالل هذه الفترة عدة مناصب آخرها رئيس 
المنطقــة الغربيــة للمجموعــة المصرفية للشــركات ومدير أول لخدمات اإلئتمان ، كما شــغل منصب نائب الرئيــس التنفيذي لمجموعة دار المال 

اإلســالمي والتي أنيب منها إلدارة ودمج عدد من بنوكها، ومن ثم ثم ترأس إدارة األعمال المصرفية للشــركات في البنك األهلي التجاري 
باإلضافة إلى عضو مجلس اإلدارة ورئيس األعمال المصرفية االســتثمارية وعضو منتدب لشــركة األهلي المالية، كما يشــارك الجابري في عضوية 

عدة مجالس إدارات شــركات مختلفة من بينها دار التمليك، وعضو مجلس إدارة في الشــركة العربية لتجارة المواد البترولیة )أبســكو(.

رائد إبراهيم المديهيم
عضــو مجلس اإلدارة )مســتقل(، عضو لجنة المراجعــة، عضو اللجنة التنفيذية

الوظائف الحالية
نائب رئيس مجلس اإلدارة بشركة مصدر لمواد البناء بالمملكة العربية السعودية • 
رئيس مجلس اإلدارة في الشركة المتحدة للصناعات التعدينية بالمملكة العربية السعودية• 
نائب رئيس مجلس اإلدارة شركة إسمنت المنطقة الشمالية بالمملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس اإلدارة بشركة بوان بالمملكة العربية السعودية • 
عضو مجلس اإلدارة في شركة إسمنت الشمالية باألردن• 
نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة إسمنت البادية بسوريا• 
نائب رئيس مجلس اإلدارة بشركة اليمامة للصناعات الحديدية بالمملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس إدارة بشركة مجموعة كابالت الرياض بالمملكة العربية السعودية• 
رئيس مجلس المديرين بشركة مطارات جدة• 
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العلمية المؤهالت 
ماجستير إدارة أعمال جامعة هارفرد• 
بكالوريوس هندسة الكترونية جامعة كولورادو في بولدر• 

الخبرات المهنية
لليوســفي خبرة واســعة في مجال االســتثمار واالستشــارات االدارية تمتد ألكثر من 15 ســنة شــغل من خاللها مديرًا لالستثمار في عدد من 

الشــركات الســعودية والعالمية كالشــركة الســعودية للتنمية واالســتثمار التقني )تقنية(، والتي أســس خاللها صندوق الرياض تقنية لالستثمار برأس 
المال الجرئ، ،وشــركة باســبورت كابيتال بســان فرانسيســكو بالواليات المتحدة األمريكية، شــركة جدوى لالســتثمار، كما عمل مستشارًا في شركة 

جيل المســتقبل )ذات األســم التجاري ماركو( وشــركة إســتراتيجي آند )& Strategy( والمعروفة ســابقا ببوز آند كو )BOOZ & CO( في الواليات 
المتحدة األمريكية ومركز اللك عبداهلل لبحوث ودراســات البترول. بدأ اليوســفي مســيرته الوظيفية في مجال النفط والغاز كمهندس اتصاالت 

بشــركة الزيت العربية الســعودية )أرامكو الســعودية( ومهندس تنقيب بشــركة شــلمبرجير في الخليج وأمريكا الالتينية. يشــارك اليوسفي حاليا في 
عضوية عدة مجالس إدارات شــركات من بينها شــركة جوا المالية وشــركة المتوســط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني والمؤسســة العامة 

للبريد الســعودي وشــركة الخدمات البريدية واللوجســتية والشركة الســعودية لخدمات السيارات والمعدات )ساسكو(.

خالد محمد الحقيل
عضو مجلس اإلدارة )مســتقل(، عضو لجنة الترشــيحات والمكافآت

الوظائف الحالية
رئيس مجلس إدارة شركة سوسيتي جنرال السعودية• 
عضو مجلس إدارة بشركة الطباعة والتغليف وعضو لجنة المكافآت • 
عضو لجنة المراجعة بشركة أشمور العربية السعودية• 
مدير بشركة الوسيط التجارية • 

الوظائف السابقة
نائب المدير العام بشركة سابك بالواليات المتحدة االمريكية• 
مدير إدارة المخاطر والتأمين بشركة سابك بالمملكة العربية السعودية• 
باحث حلول تسويقية بشركة سابك بالمملكة العربية السعودية• 

العلمية المؤهالت 
شهادة جامعي في إدارة إعمال جامعة هاملن أمريكا • 
دورات مختلفة في اإلدارة والتسويق والمخاطر من جامعة منسوتا بالواليات المتحدة االمريكية• 

الخبرات المهنية
يتمتع األســتاذ خالد الحقيل، بخلفية أكاديمية في إدارة اإلعمال من جامعة هاملين، بوالية مينيســوتا في الواليات المتحدة األمريكية، كما شــارك 

فــي العديــد مــن الــدورات في علم إدارة المخاطــر في المعاهد الدولية في لندن. ويحظى بخبرة تتجاوز 30 عاًمــا في صناعة البتروكيماويات 
والتســويق وإدارة المخاطر ودمج الشــركات في صناعات جديدة مثل شــمس للطاقة المتجددة وكذلك خبرة 9 ســنوات في شــركة ســابك في 

الواليات المتحدة األمريكية؛ حيث تولى تصميم الخطط التســويقية وإدارة الموارد البشــرية، وبناء السياســات العامة للشــركة، ومناولة المنتجات 
وجدولة الشــحنات. كما يتكييء الحقيل على خبرة متخصصة في إدارة المخاطر والتأمين لصالح شــركة ســابك المملكة العربية الســعودية.

يترأس الحقيل حاليا مجلس إدارة شركة سوسيتيه جنرال السعودية، ويشارك في عضوية مجلس إدارة ولجنة المكافأة بشركة الطباعة والتغليف وكذلك 
عضو لجنة المراجعة في شركة أشمور العربية السعودية، وعضو مجلس إدارة مستقل في العديد من الصناديق في أشمور العربية السعودية.

الوظائف السابقة
عضو مجلس اإلدارة بشركة العربية لألنابيب بالمملكة العربية السعودية• 

العلمية المؤهالت 
بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود• 
ماجستير الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود• 

الخبرات المهنية
يحظــى المديهيــم بخبــرة واســعة في مجال الهندســة واإلدارة ألكثر من 30 عاًما في القطاعين العام والخاص. عمــل المديهيم في بداية حياته 

المهنية في أنشــطة هندســية متنوعة في قطاعات الطاقة والمياه ثم انتقل إلى القطاع الخاص واكتســب خبرة واســعة في مواد البناء )التجارة 
والتصنيع( وفي مجاالت الصلب واألســمنت والخشــب والجبس والمســبوكات مســبقة الصنع والمحوالت الكهربائية وقد شــارك في العديد من 

المؤتمــرات والــدورات التدريبيــة والنــدوات والمنتديات االقتصادية في مختلف مجاالت اإلدارة والتمويل واالســتراتيجية والقيادة في داخل 
المملكة العربية الســعودية وفي العديد من دول العالم.

جوناثان ستنت تورياني 
عضــو مجلــس اإلدارة )غير تنفيذي(، عضو لجنة الترشــيحات والمكافــآت، عضو اللجنة التنفيذية 

الوظائف الحالية
نائب الرئيس التنفيذي وشريك بشركة نيوريست القابضة بفرنسا • 
مدير وكبير مالكي فندق ريتز كارلتون، كندا• 
عضو مجلس اإلدارة وشريك بشركة التموين االستراتيجية، المملكة العربية السعودية• 

الوظائف السابقة
مدير التدريب بفندق ريتز كارلتون، مونتريال، بكندا • 
مدير العمليات بشركة قايت قورمات، جنيف، بسويسرا • 
مدير مشروع بشركة أيكاروس لإلستشارات، بلوتون • 
مديرعام شركة قايت، جنوب إفريقيا • 
الرئيس التنفيذي لشركة نيوس بأستراليا • 
رئيس شركة قايت قورمات فرع أمريكا أوربا والشرق األوسط، بجنيف سويسرا • 
الرئيس التنفيذي لمجمع كومباس )المنطقة الجنوبية ألوروبا( بفرنسا • 
مؤسس وشريك بشركة بي بي بيز، بجنيف سويسرا• 

العلمية المؤهالت 
بكالوريوس اآلداب في االقتصاد جامعة ام سي جيل بكندا• 
بكالوريوس في العلوم معهد الفندقة بلوزان • 

الخبرات المهنية
عمــل جوناثــان فــي مجموعــة غيــت غورميه )GGG( في الفترة من 1991م إلى 199٧م تقلد فيها مناصب مختلفــة، بما في ذلك العضو المنتدب 
إلدارة العمليــات، العضــو المنتــدب لمجموعــة لعمليــات مجموعة غيت غورميه في جنوب أفريقيا. غادر جوناثــان مجموعة غيت غورميه في العام 

199٧م لينضــم إلــى مجموعــة نيوانــس )Nuance Group( كرئيس تنفيذي لعملياتها في أســتراليا وبعدها عاد إلى غيت غورميه كرئيس للقســم 
األوروبــي للفتــرة مــن العــام 2000م وحتى العام 2004م. بعدها شــغل منصب الرئيس التنفيذي لمنطقــة جنوب أوروبا في مجموعة كومباس من 

العام 2004م وحتى العام 2006م. وهو الشــريك المؤســس والرئيس التنفيذي لمجموعة نيوريســت منذ عام 2006م.

يوسف حمد اليوسفي
عضو مجلس اإلدارة )مســتقل(, رئيس لجنة الترشــيحات والمكافات

الوظائف الحالية
الرئيس التنفيذي لشركة جوا المالية الدارة االستثمارات• 
شريك في شركة ماركو )جيل المستقبل لإلستثمار( • 

الوظائف السابقة
مؤسس ورئيس مجلس المديرين بشركة جواء الطاقة • 
رئيس االستثمار بالشركة السعودية للتنموية واالستثمار التقني )تقنية( المملوكة من صندوق االستثمارات العامة• 
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عبد الكريم السلمي 
عضــو مجلس اإلدارة )غير تنفيذي(

الوظائف الحالية
الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة لمجموعة رحال بدولة المغرب • 
عضو مجلس إدارة بشركة نيوريست فرع المغرب• 
عضو مجلس إدارة بشركة أتاسا لخدمات التموين والمطاعم بالمغرب• 
رئيس مجلس اإلدارة بمنزه الضيافة بالمغرب • 
عضو مجلس إدارة بشركة مجموعة سيرس )SERHS( ببرشلونة بإسبانيا• 
مساهم ومؤسس بشركة دالمونت المغرب• 
رئيس مجلس اإلدارة بشركة هبي فروتي )Happy Frutti( المغرب• 
رئيس مجلس اإلدارة بشركة مخابز األطلس بالمغرب• 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة رحال ميتر ترايتيور بالمغرب• 
رئيس مجلس اإلدارة لشركة ريزوكاش المغرب• 
رئيس مجلس اإلدارة لشركة بريما فودز المغرب• 
رئيس مجلس اإلدارة لشركة جروباكس المغرب• 
عضو مجلس إدارة وشريك بشركة إيدنريد بالمغرب• 
رئيس مجلس اإلدارة لشركة رياض الغزالن بالمغرب• 

الوظائف السابقة
أستاذ جامعي بجامعة الرباط بالمغرب• 

العلمية المؤهالت 
بكالوريوس في إدارة األعمال من معهد اإلتصاالت جامعة الرباط بالمغرب• 

الخبرات المهنية
يحظى الســلمي بخبرة واســعة تمتد ألكثر من 40 عاًما تشــمل فنون الطهي الفاخر والضيافة وخدمات التموين واإلعاشــة والتخطيط لألحداث 

والمناســبات ســاهم من خاللها في نمو وتطوير أداء العديد من الشــركات والمؤسســات الكبرى على المســتوى المحلي والدولي، اشــتغل في 
بداية مشــواره المهني كأســتاذ جامعي بجامعة الرباط بالمغرب.

ويتقلد حاليا عدة مناصب وظيفية ويترأس ويشــارك في عضوية عدة شــركات كبرى ومؤسســات متخصصة في تقديم خدمات التموين واإلعاشــة 
والخدمات المســاندة لها للعديد من الجهات الحكومية والخاصة كالمطارات ومحطات القطارات وغيرها من الشــركات والمؤسســات العمومية 

والخاصــة والمطاعــم والفنــادق الفخمــة. للســلمي تجربة كبيرة في مجال صناعة األغذية والحلويات الفاخرة والمشــروبات لماركات عالمية معروفة 
وكذلــك خبــرة جيــدة في مجال اإلدارة واإلشــراف والتدريب في مجال التموين والتخطيط وإداد الميزانيات والتطوير وإعداد المشــاريع ومتابعتها 

باإلضافــة إلى خبرة فــي مجال اإلعمال المصرفية والبنوك.

فادي ميشال مجدالني
عضو مجلس اإلدارة )مســتقل( عضو اللجنة التنفيذية

الوظائف الحالية
مدير شريك بشركة إكسلسا بمدينة بيروت بلبنان• 
عضو مجلس إدارة بشركة غسان أحمد السليمان للمفروشات )إيكيا(• 
رئيس مجلس إدارة مؤّسسة إنديفور بلبنان• 

الوظائف السابقة
مجلس إدارة وشريك رئيسي في شركة استراتيجي أند )بوز أند كمبني( باإلمارات العربية المتحدة• 
مؤسس ومدير شريك بشركة دلتا كابيتال ببيروت• 

العلمية المؤهالت 
بكالوريوس هندسة مدنية من الجامعة األمريكية في بيروت• 
ماجستير هندسة مدنية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا• 
ماجستير إدارة األعمال من جامعة هارفارد• 

الخبرات المهنية
تمتع فادي بخبرة تزيد عن 25 عاًما في عدة قطاعات تشــمل االستشــارات وحقوق الملكية الخاصة واالســتثمار باإلضافة الى قطاع النقل 

والخدمات اللوجســتية والعقارات. منذ عام 2018م، كان فادي مجدالني الشــريك اإلداري لشــركة إكسلســا ، وهي شــركة تقوم بإدارة األصول 
واألســهم الخاصة وتركز بشــكل أساســي على االســتثمارات العقارية بالواليات المتحدة. قبل ذلك، كان فادي شــريًكا رئيســًيا في شركة استراتيجي 
أند )بوز أند كمبني ســابقًا(، وهي شــركة استشــارات إدارية عالمية رائدة حيث خدم بعًضا من أكبر الشــركات الخاصة والعامة في الشــرق األوســط. 

كما قاد على مدار 20 عاًما ، عدة شــركات في عدة نشــاطات تشــمل النقل واللوجســتيات والعقارات وصناعات البناء.

12-1. اجتماعــات مجلس اإلدارة 

12-2. العضويات والمناصب اإلدارية التي شغلها أو يشغلها أعضاء مجلس اإلدارة بشركات أخرى )حالية/سابقة – محليًا/دوليًا(

محمد عبد العزيز السرحان
عضويات مجلس اإلدارة والمناصب اإلدارية الحالية 

رئيس مجلس إدارة بشركة النقل البحري شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 

عضويات مجلس اإلدارة والمناصب اإلدارية السابقة
العربية السعودية للتسويق والتكرير »سمارك« مؤسسة عامة تمارس نشاطها داخل المملكة •  بالشركة  التوزيع  الرئيس لشؤون  نائب 

السعودية  العربية 
نائب الرئيس التنفيذي بمجموعة الفيصلية القابضة، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
مستشار بمجموعة الفيصلية، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
مدير عام شركة الصافي دانون المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 

سامي عبد المحسن الحكير
عضويات مجلس اإلدارة والمناصب اإلدارية الحالية 

العضو المنتدب لمجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة، شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس اإلدارة في مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة، شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
رئيس مجلس االدارة شركة تنامي العربية المحدودة، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 

عضويات مجلس اإلدارة والمناصب اإلدارية السابقة
عضو مجلس اإلدارة بشركة التموين اإلستراتيجي شركة مختلطة تمارس نشاطها بالمملكة العربية السعودية• 
عضو في لجنة السياحة بإمارة المنطقة الشرقية، جهة حكومية تمارس نشاطها بالمملكة العربية السعودية• 

جوناثان ستنت تورياني
عضويات مجلس اإلدارة والمناصب اإلدارية الحالية 

نائب الرئيس التنفيذي وشريك بشركة نيوريست القابضة شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها بفرنسا• 
مدير وكبير مالكي فندق ريتز كارلتون، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في كندا• 
عضو مجلس اإلدارة بشركة التموين االستراتيجي، شركة مختلطة تمارس نشاطها بالمملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس إدارة بشركة أي أف سي المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها خارج المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس االدارة بجامعة مكغيل، جهة تعليمية تمارس نشاطها خارج المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس إدارة مدرسة الفندقة بلوزان، جهة تعليمية تمارس نشاطها خارج المملكة العربية السعودية• 

عضويات مجلس اإلدارة والمناصب اإلدارية السابقة
مدير التدريب بفندق ريتز كارلتون، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في مونتريال، كندا• 
مدير العمليات بشركة قايت قورمات، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في جنيف، سويسرا• 
مدير مشروع بشركة أيكاروس لإلستشارات، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في لوتون• 
مديرعام شركة قايت، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في جنوب افريقيا• 
الرئيس التنفيذي لشركة نيوس، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في أستراليا• 
رئيس شركة قايت قورمات فرع أمريكا، أوربا والشرق األوسط شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في جنيف، سويسرا• 
الرئيس التنفيذي لمجمع كومباس )المنطقة الجنوبية ألوربا(، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في فرنسا• 
مؤسس وشريك شركة بي بي بيز، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في جنيف سويسرا• 
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محمد 

السرحان
سامي 
الحكير

حسن 
الجابري

يوسف 
اليوسفي

خالد 
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المديهيم 
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الكريم  عبد 
السلمي

فادي 
مجدالني

*2021/03/21
*2021/05/04
*2021/08/11
*2021/11/02x
*2021/12/16

455555555المجموع 

* إجتماعــات عقــدت عــن بعــد عــن طريــق االتصال المرئي وذلــك ضمن دعم الجهود واالجراءات الوقائيــة واالحترازية المتخذة من قبــل الجهات المختصة وذات العالقــة للتصدي ومنع 
كوفيد-19. انتشار 
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رائد إبراهيم المديهيم 
عضويات مجلس اإلدارة والمناصب اإلدارية الحالية 

نائب رئيس مجلس اإلدارة بشركة مصدر لمواد البناء، شركة مساهمة مغلقة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
رئيس مجلس اإلدارة للشركة المتحدة للصناعات التعدينية، شركة مساهمة مغلقة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس اإلدارة لشركة بوان، شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
نائب رئيس مجلس اإلدارة بشركة إسمنت المنطقة الشمالية، شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس اإلدارة لشركة إسمنت المنطقة الشمالية، شركة مساهمة تمارس نشاطها في األردن• 
نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة إسمنت البادية، شركة مساهمة تمارس نشاطها في سوريا• 
عضو مجلس اإلدارة بشركة إسمنت السويس، شركة مساهمة تمارس نشاطها في مصر• 
نائب رئيس مجلس اإلدارة لشركة اليمامة للحديد والصلب، شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس إدارة بشركة مجموعة كابالت الرياض، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
رئيس مجلس مديري شركة مطارات جدة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 

عضويات مجلس اإلدارة والمناصب اإلدارية السابقة
عضو مجلس اإلدارة بشركة العربية لألنابيب، شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 

حسن شكيب الجابري
عضويات مجلس اإلدارة والمناصب اإلدارية الحالية 

عضو مجلس إدارة في الشركة العربية لتجارة المواد البترولیة )أبسكو(، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس ادارة للشركة السعودية لإلقتصاد و التنمية لألوراق المالية )سدكو كابيتال(، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها داخل المملكة • 

العربية السعودية 
عضو مجلس ادارة شركة المنجم لألغذية، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس ادارة شركة عبد اهلل ابو نيان لإلستثمار القابضة ورئيس لجنة االستثمار، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها داخل المملكة • 

العربية السعودية
عضو مجلس األعمال السعودي البريطاني، قطاع خاص يمارس نشاطه داخل المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس األمناء لمؤسسة معهد التمويل المسؤول )RFI(، جهة حكومية تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 

عضويات مجلس اإلدارة والمناصب اإلدارية السابقة
إدارة شركة سدكو كابیتال لوكسمبورغ لإلستثمارات المالیة، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها داخل المملكة •  رئيس مجلس 

السعودية العربية 
رئيس مجلس إدارة صنادیق سدكو كابیتال العالمیة لإلستثمارات المالیة، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس إدارة في مجموعة إیالف للسفر والسياحة، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس ادارة مدرسة اليسر العالمية، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس اإلدارة بشركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاؤه، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة الخطوط السعودية للتموين، شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
عضو اللجنة االستشارية لهيئة السوق المالية، جهة حكومية تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 

يوسف حمد اليوسفي 
عضويات مجلس اإلدارة والمناصب اإلدارية الحالية 

عضو مجلس المديرين بشركة المستقبل لالستثمار شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس إدارة بشركة سدى، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس إدارة جوا المالية، شركة مساهمة متخصصة في االستثمارات البديلة, تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس إدارة بالشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات ساسكو، شركة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة االستثمار بشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني »ميدغلف • 

للتأمين« شركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية
عضو مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي، مؤسسة سعودية حكومية تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات البريدية واللوجستية، شركة مساهمة مملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات العامة تمارس نشاطها • 

داخل المملكة العربية السعودية
عضو لجنة اإلستثمار بالشركة السعودية لرأس المال الجرئ شركة سعودية حكومية تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 

عضويات مجلس اإلدارة والمناصب اإلدارية السابقة
رئيس االستثمار في الشركة السعودية للتنموية واالستثمار التقني )تقنية( شركة سعودية حكومية تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة السعودي الفرنسي كابيتال شركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة • 

العربية السعودية
مؤسس لشركة جواء الطاقة ورئيس المساهمين، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة لجام للرياضة، شركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية • 

السعودية
محلل قطاع بشركة باسبورت كابيتال بالواليات المتحدة األمريكية شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها خارج المملكة العربية السعودية• 
مستشار بمركز الملك عبد اهلل للدراسات والبحوث البترولية وهو مركز مستقل غير هادف للربح يمارس نشاطه داخل المملكة العربية السعودية• 
مساعد بشركة جدوى لالستثمار شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
مستشار بشركة )BOOZ & CO( والمعروفة حاليا باسم )Strategy &( بالواليات المتحدة األمريكية شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها خارج • 

المملكة العربية السعودية

مهندس حقول نفط، شلمبرجير بالواليات المتحدة األمريكية، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها خارج المملكة العربية السعودية• 
مهندس اتصاالت بشركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( شركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 

خالد محمد الحقيل 
عضويات مجلس اإلدارة والمناصب اإلدارية الحالية

رئيس مجلس إدارة شركة سوسيتيه جنرال السعودية شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس إدارة شركة الطباعة والتغليف وعضو لجنة المكافأة )شركة الطباعة والتغليف( شركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها داخل • 

المملكة العربية السعودية
عضو لجنة المراجعة في شركة أشمور العربية السعودية، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
مدير بشركة الوسيط التجارية شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 

عضويات مجلس اإلدارة والمناصب اإلدارية السابقة
نائب المدير العام بشركة سابك بالواليات المتحدة االمريكية شركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها داخل وخارج المملكة العربية السعودية• 
مدير إدارة المخاطر والتامين بشكة سابك بالمملكة العربية السعودية شركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
باحث حلول تسويقية بشركة سابك بالمملكة العربية السعودية شركة مساهمة مدرجة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 

عبد الكريم السلمي
عضويات مجلس اإلدارة والمناصب اإلدارية الحالية 

الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة لمجموعة رحال بدولة المغرب شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها خارج المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس إدارة بشركة نيوريست - فرع المغرب - شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها خارج المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس إدارة بشركة أتاسا لخدمات التموين والمطاعم بالمغرب، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها خارج المملكة العربية السعودية• 
رئيس مجلس اإلدارة بمنزه الضيافة بالمغرب، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها خارج المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس إدارة شركة مجموعة سيرس )SERHS( بمدينة برشلونة بإسبانيا، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها خارج المملكة • 

العربية السعودية
مؤسس بشركة دالمونت شركة مسؤولية محدودة تمارس نشاطها بالمغرب• 
رئيس مجلس اإلدارة بشركة هبي فروتي )Happy Frutti( المغرب، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها خارج المملكة العربية • 

السعودية
رئيس مجلس اإلدارة بشرك مخابز األطلس بالمغرب، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها خارج المملكة العربية السعودية• 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة رحال ميتر ترايتيور بالمغرب، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها خارج المملكة العربية • 

السعودية
رئيس مجلس اإلدارة شركة ريزوكاش المغرب، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها خارج المملكة العربية السعودية• 
رئيس مجلس اإلدارة شركة بريما فودز بالمغرب، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها خارج المملكة العربية السعودية• 
رئيس مجلس اإلدارة شركة جروباكس بالمغرب، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها خارج المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس إدارة وشريك بشركة إيدنريد بالمغرب، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها خارج المملكة العربية السعودية• 
رئيس مجلس اإلدارة لشركة رياض الغزالن شركة مسؤولية محدودة تمارس نشاطها بالمغرب• 
رئيس مجلس اإلدارة لشركة رزدنس دو فال، شركة مسؤولية محدودة تمارس نشاطها بالمغرب • 

عضويات مجلس اإلدارة والمناصب اإلدارية السابقة
أستاذ جامعي بجامعة الرباط بالمغرب، جهة حكومية تمارس نشاطها خارج المملكة العربية السعودية • 

فادي ميشال مجدالني
عضويات مجلس اإلدارة والمناصب اإلدارية الحالية 

مدير شريك بشركة إكسلسا بمدينة بيروت بلبنان شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها خارج المملكة العربية السعودية• 
عضو مجلس إدارة بشركة غسان أحمد السليمان للمفروشات )إيكيا(، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها داخل المملكة العربية السعودية• 
رئيس مجلس إدارة مؤّسسة إنديفور بلبنان، منظمة غير حكومية نشاطها خارج المملكة العربية السعودية• 

عضويات مجلس اإلدارة والمناصب اإلدارية السابقة
عضو مجلس إدارة وشريك رئيسي في شركة استراتيجي أند )بوز أند كمبني( باإلمارات العربية المتحدة• 
مؤسس ومدير شريك بشركة دلتا كابيتال ببيروت، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها خارج المملكة العربية السعودية• 
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12-3. مصالــح أعضاء مجلس اإلدارة 
وصف مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم في أســهم الشــركة 

12-4. تكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيف أعضائه 

12-5. مكافــآت أعضاء مجلس اإلدارة 
وفقًا للمادة السادســة والســبعين )٧6( من نظام الشــركات والمادة الثانية والعشــرين )22( من نظام الشــركة األساســي يســتحق أعضاء مجلس 

اإلدارة مكافــآة مقابــل عضويتهــم فــي المجلــس بنــاًء على ما تحدده الجمعية العامة للمســاهمين من شــروط وأحكام. حيث يســتحق عضو مجلس 
اإلدارة مكافأة ســنوية قدرها 300,000 ريال ســعودي عن عضويته في مجلس اإلدارة و 100,000 ريال ســعودي مقابل عضويته عن كل 

لجنةمــن لجــان المجلــس. فــي كل األحــوال يجب أال يتعــدى مجموع المكافأة مبلغ 500,000 ريال ســعودي لكل عضو. ال يتضمــن مبلغ المكافأة 
المصاريــف التــي تدفعها الشــركة للعضو لقــاء كمصاريف المواصالت واإلقامة.

سياســة مكافـــأة أعضاء مجلس اإلدارة 

تكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة عبارة عن مبلغ محدد أو بدل حضور إجتماع أو مزايا عينية. ويجوز الجمع بين إثنين أو أكثر من هذه المزايا.• 
يحصل كل عضو مجلس إدارة على مكافأة سنوية 300.000 ريال سعودي، ويحق لكل عضو لجنة منبثقة عن المجلس الحصول على • 

مكافأة سنوية 100,000 ريال سعودي باإلضافة إلى المكافأة السنوية المخصصة لعضوية مجلس اإلدارة. وبصورة عامة يجب أن ال تتجاوز 
المكافآت مبلغ 500,000 ريال سعودي في السنة للعضو الواحد.

عند تحديد مكافأة عضو مجلس اإلدارة، توضع في الحسبان مؤشرات األداء المؤشرات التي تتعلق بالحضور.• 
ال يجوز تعويض التنفيذيين من أعضاء المجلس وموظفي الشركة عن خدماتهم كأعضاء في مجلس اإلدارة. وبصورة عامة، ال يجوز إشراك • 

أعضاء المجلس غير التنفيذيين وغير الموظفين في أي إجراءات استشارية قبل اعتماد لجنة الترشيحات والمكافآت وال يجوز ألعضاء لجنة 
المراجعة الحصول على مكافأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن خدمات االستشارات والمحاسبة والخدمات القانونية واالستثمارية أو 

المالية المقدمة للشركة. وال يجوز للشركة المساهمة في أي مؤسسة خيرية ينتمي إليها عضو المجلس.

وصــف المصالــح واألوراق التعاقديــة وحقــوق اإلكتتاب التي تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم في أســهم وأدوات دين الشــركة

وصف المصالح واألوراق التعاقدية واســتحقاقات اكتتاب أعضاء المجلس وأقاربهم في الشــركات التابعة )شــركة ســاك لخدمات اإلعاشــة(:

وصف المصالح واألوراق التعاقدية واســتحقاقات اكتتاب أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم في الشــركات التابعة )الشــركة الســعودية الفرنســية 
لتشــغيل وإدارة األسواق الحرة(:

العام العامبداية  نهاية 
التغييرعدد األسهمعدد األسهماالسم التغييرصافي  األقاربنسبة  ملكية 

-41,02511,02526.8٧ 30,000محمد عبدالعزيز الســرحان
-----ســامي عبدالمحسن الحكير

---1,0001,000رائــد إبراهيم المديهيم
-----جوناثان ســتنت تورياني

-----حســن شكيب الجابري
-----يوســف حمد اليوسفي

---100100خالــد محمد الحقيل
-----عبد الكريم الســلمي

-----فادي ميشــال مجدالني

العام العامبداية  نهاية 
التغييرأدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهماالسم التغييرصافي  نسبة 

------محمد عبد العزيز الســرحان
------ســامي عبد المحسن الحكير

------رائــد إبراهيم المديهيم
------جوناثان ســتنت تورياني

------حســن شكيب الجابري
------يوســف حمد اليوسفي

------خالــد محمد الحقيل
------عبد الكريم الســلمي

------فادي ميشــال مجدالني 

السنة السنةبداية  نهاية 

اإلسم
 عدد

األسهم
 أدوات
الدين

 عدد
األسهم

 أدوات
الدين

 صافي
لتغيير ا

 نسبة
لتغيير ا

ملكية 
األقارب من 

الدرجة األولى
-------محمد عبد العزيز الســرحان

-------ســامي عبد المحسن الحكير
-------رائــد إبراهيم المديهيم

-------جوناثان ســتنت تورياني
-------حســن شكيب الجابري

-------يوســف حمد اليوسفي
-------خالــد محمد الحقيل

-------عبد الكريم الســلمي
-------فادي ميشــال مجدالني 

السنة السنةبداية  نهاية 

اإلسم
 عدد

األسهم
 أدوات
الدين

 عدد
األسهم

 أدوات
الدين

 صافي
لتغيير ا

 نسبة
لتغيير ا

ملكية 
األقارب من 

الدرجة األولى
-------محمد عبد العزيز الســرحان

-------ســامي عبد المحسن الحكير
-------رائــد إبراهيم المديهيم

-------فادي ميشــال مجدالني 
-------جوناثان ســتنت تورياني

-------حســن شكيب الجابري
-------يوســف حمد اليوسفي

-------خالــد محمد الحقيل
-------عبد الكريم الســلمي

العضويةعضو مجلس اإلدارة تصنيف 
مســتقل )رئيــس المجلــس، عضو لجنة الترشــيحات والمكافآت، رئيس اللجنــة التنفيذية(محمد عبد العزيز الســرحان

غيــر تنفيــذي )نائــب رئيس المجلس، عضو اللجنــة التنفيذية(ســامي عبد المحسن الحكير
مســتقل )عضــو لجنة المراجعة، عضو اللجنــة التنفيذية(رائــد إبراهيم المديهيم

مســتقل )عضو اللجنــة التنفيذية(فادي ميشــال مجدالني 
غيــر تنفيــذي )عضو لجنة الترشــيحات والمكافآت، عضو اللجنــة التنفيذية(جوناثان ســتنت تورياني

مســتقل )رئيس لجنة المراجعة(حســن شكيب الجابري
مســتقل )رئيس لجنة الترشــيحات والمكافآت(يوســف حمد اليوسفي

مســتقل )عضو لجنة الترشــيحات والمكافآت(خالــد محمد الحقيل
تنفيذيعبد الكريم الســلمي غير 
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العالقة بين المكافأة والسياســة

بناًء على الفقرة )أ( من السياسة المذكورة أعاله، تم منح أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة سنوية بلغت 300,000 ريال سعودي عن عضويتهم • 
بالمجلس و 100,000 ريال سعودي إذا كانوا أعضاء في أي من لجان المجلس الفرعية.

بنيت المكافأة على أساس مؤشر األداء المتعلق بحضور اإلجتماعات، حيث اختلفت قيمة بدل الحضور بناًء على حضور العضو الجتماعات • 
المجلس واللجنة التي يكون عضوًا بها.

ال تتعدى مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة عن الحد السنوي لكل عضو والبالغ 500,000 ريال سعودي للعضو.• 
ال تشمل المكافآت أي خدمة أخرى بخالف العضوية في مجلس اإلدارة واللجان الفرعيـة.• 

الجــدول أدنــاه يوضح مكافــآت أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2021م 

13. لجان مجلس اإلدارة 
تأسيســًا على الئحة حوكمة الشــركة ونظامها األساســي، يتشــكل المجلس من ثالث لجان فرعية رئيســية وهي: لجنة المراجعة ولجنة الترشــيحات 

والمكافآت واللجنــة التنفيذية.

المراجعة  13-1. لجنة 
تتشــكل لجنــة المراجعــة مــن 3 أعضــاء غيــر تنفيذيين من مجلس اإلدارة منهــم عضو من خارج مجلس اإلدارة مختص في الشــؤون المالية 

والمحاســبية. ويرأس اللجنة عضو مجلس إدارة مســتقل. وتشــمل مهام ومســؤوليات هذه اللجنة في دراســة نظام الرقابة الداخلية والسياســات 
المحاســبية ومراجعــة أداء مراجــع الحســابات الخارجي والقوائم المالية واإلشــراف علــى إدارة المراجعة الداخلية وااللتــزام وتقنية المعلومات 

وتقديــم التقاريــر، اإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخلية في الشــركة من أجل التحقق من مــدى فاعليتها في تنفيذ األعمــال والمهمات التي 
حددهــا مجلــس اإلدارة. وكذلــك دراســة تقارير المراجعة الداخليــة ومتابعة تنفيذ اإلجــراءات التصحيحية للمالحظات التي ُوضعت بشــأنها.

كمــا تتضمــن مســؤوليات اللجنــة في رفــع التوصيات الالزمة إلى مجلــس اإلدارة بتعيين مراجعي الحســابات الخارجيين وفصلهــم وتحديد أتعابهم 
والتأكــد مــن اســتقالليتهم ومتابعــة أعمالهــم ودراســة ومراجعة خطة المراجعة مع إدارة المراجعة الداخلية، دراســة مالحظات مراجع الحســابات 
الخارجــي علــى القوائــم الماليــة للشــركة ومتابعــة ما تم بشــأنها بخصوص عرضها علــى مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شــأنها للمجلس. 
كمــا تقــوم اللجنــة بدراســة السياســات المحاســبية المتبعة وإبداء الــرأي والتوصية لمجلس اإلدارة بشــأنها وتقويم فاعلية تقدير الشــركة للمخاطر 

المهمــة والخطــوات التي اتخذتها إدارة الشــركة للســيطرة على هذه المخاطــر ومعالجتها.

خــالل عــام 2021م لــم ترفــع لجنــة المراجعة بالشــركة أي توصيات بشــأن وجود تعارض بينها وبين قــرارات مجلس اإلدارة، أو أي توصيات 
رفــض المجلــس األخــذ بها بشــأن تعيين مراجع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديد أتعابه وتقييــم أدائه أو تعيين المراجع الداخلــي. بناًء على نظام 

الشــركات ومــا تتطلبــه مــن تشــكيل لجنــة المراجعة من قبل الجمعية العامة للمســاهمين. هــذا وقد تم إعتماد تشــكيل لجنة المراجعة خالل 
اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهمين الغير عادية المنعقــدة بتاريخ 2٧ يناير 2019م.

13-1-1. اعضــاء لجنة المراجعة

حســن شكيب الجابري
اللجنة رئيس 

)لإلطالع على الســيرة الذاتية للعضو وظائفه الســابقة والحالية إضافة إلى خبراته ومؤهالته يرجى الرجوع إلى القســم رقم 12 صفحة رقم ٧4(

رائــد إبراهيم المديهيم
اللجنة عضو 

)لإلطالع على الســيرة الذاتية للعضو وظائفه الســابقة والحالية إضافة إلى خبراته ومؤهالته يرجى الرجوع إلى القســم رقم 12 صفحة رقم ٧5(

محمــد علي إخوان
اللجنة عضو 

الحالية الوظائف 
إدارة وعضو لجنة المراجعة بشركة البحر األحمر العالمية•  عضو مجلس 

السابقة الوظائف 
المراعي •  المراجعة بشركة  لجنة  عضو 
أستاذ معيد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة • 
استاذًا مساعدًا ثم أستاذًا مشاركًا بكلية الهندسة في جامعة الملك عبد العزيز، جدة )قسم الهندسة الصناعية( • 
التغليف بشركة صافوال•  مدير عام ألنظمة 
مدير التطوير لزيوت الطعام بشركة صافوال• 
لمجموعة صافوال•  المالي  المدير 
رئيس قسم االندماج واالستحواذ بشركة صافوال• 
مستشار أول في مجاالت االستراتيجية والحوكمة بشركة صافوال• 
مستشار أول لمعالي وزير العمل• 

الثابتة المكافــآت المتغيرةالمكافآت 

المجلس عضو 
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أواًل: أعضاء المجلس المســتقلين:

محمــد عبد العزيز 
500,000500,000السرحان

500,000500,000رائــد إبراهيم المديهيم
400,000400,000يوســف حمد اليوسفي

400,000400,000حســن شكيب الجابري
400,000400,000فادي ميشــال مجدالني

400,000400,000خالــد محمد الحقيل 
2,600,00000002,600,000اإلجمالي

ثانيــا: أعضاء المجلس غيــر التنفيذيين:
ســامي عبد المحسن 

400,000400,000الحكير

500,000500,000جوناثان ســتنت تورياني
300,000300,000عبد الكريم الســلمي

1,200,0001,200,000اإلجمالي
3,800,00000003,800,000اإلجمالي

*عبــارة عــن نفقــات ومصاريف تتحملها الشــركة عن عضو مجلــس اإلدارة لغرض تأدية عمله.
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العلمية المؤهالت 
النظم•  العامة وهندسة  الهندسة  البكالوريوس في  شهادة 
العمليات •  الماجستير في مجال بحوث  شهادة 
المتحدة األمریكیة•  النظم االقتصادیة من جامعة ستانفورد، الوالیات  الماجستير والدكتوراة في هندسة  شهادة 

المهنية الخبرات 
التحــق د. إخــوان بجامعــة الملــك عبــد العزيــز بجدة حيث عمل أســتاذ معيــد، انضم إخوان إلى هيئة التدريس بكلية الهندســة فــي جامعة الملك عبد 

العزيز بجدة )قســم الهندســة الصناعية( حیث عمل اســتاذًا مســاعدًا ثم أســتاذًا مشــاركًا فیها حتى عام 199٧م. كما تقلد رئاســة قســم الهندســة 
الصناعیــة مــا بیــن عامــي 1993م و1995م، انضــم إخوان إلى مجموعة صافوال في عام 1995م حیث شــغل عــدة مناصب أبرزها مدير عام 

ألنظمــة التغلیــف، ومدیــر التطویــر لزیــوت الطعام، والمدیر المالي، ثم رئیس قســم االندماج واالســتحواذ، حتى عام 2009م. ثم عمل مستشــار أول 
للمجموعــة فــي مجــاالت االســتراتيجية والحوكمــة حتى عام 2010م، كما شــارك إخوان لجنة المراجعة بشــركة المراعــي. كما عمل منذ 2010م 

وحتــى عــام 2015م مستشــار أول لمعالي وزیر العمل.

13-1-2. دول اجتماعــات لجنة المراجعة

* إجتماعــات عقــدت عــن بعــد عــن طريــق االتصال المرئي وذلــك ضمن دعم الجهود واالجراءات الوقائيــة واالحترازية المتخذة من قبــل الجهات المختصة وذات العالقــة للتصدي ومنع 
كوفيد-19. انتشار 

13-1-3. مكافــآت أعضاء لجنة المراجعة )بالريال الســعودي(

13-1-4. تقرير لـــجنة المراجـــعة للعام 2021م 
تــرى لجنــة المراجعــة أن مــا قامــت بــه من أعمال خالل عــام 2021م يوفر تأكيدًا لكفاية نظــام الرقابة الداخلية والماليــة وإدارة المخاطر بما 

يحقــق قــدرة النظــام علــى حماية أصول الشــركة وضمان كفاءة اإلجــراءات والعمليات المالية وغيــر المالية وبما يحقــق أهدافها، وإلتزام الجهات 
اإلداريــة وموظفيهــا باألنظمــة واللوائــح الصادرة عن الهيئــات الحكومية المختلفة والجهــات الرقابية ذات الصلة.

خــالل عــام 2021م لــم توصــي لجنــة المراجعة بتعيين مراجع داخلي للشــركة وذلك لوجود قســم المراجعة الداخلية، كما تؤكــد اللجنة بعدم 
وجــود أي توصيــات بينهــا وبيــن قرارات المجلس تعارض أو رفض المجلس األخذ بها بشــأن تعيين مراجع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديد أتعابه 

وتقييــم أدائه أو تعييــن المراجع الداخلي.

13-2. لجنة الترشيحات والمكافـــــآت
تتشــكل لجنــة الترشــيحات والمكافـــــآت مــن أربعــة أعضاء غير تنفيذيين مــن مجلس اإلدارة، من بينهم ثالثة أعضاء مســتقلين. وتتضمن مســئوليات 

اللجنــة فــي تقديــم التوصيــات لمجلس اإلدارة بخصوص ترشــيح أعضــاء المجلس ولجانه الفرعيــة واإلدارة التنفيذية وفقا للسياســات والمعايير 
المعتمــدة، توصيــة مجلــس اإلدارة باألعضــاء المرشــحين لكل لجنة من المجلس، اإلشــراف علــى تقييم المجلس والمدراء التنفيذيين، اإلشــراف على 
جميــع المســائل المتعلقــة بالرئيــس التنفيــذي وكبــار التنفيذييــن، مراجعة خطط تعاقب المجلس، دراســة أجور اإلدارة التنفيذية وسياســات التحفيز، 

دراســة خطط التوظيف في الشــركة وتمديد العقود وسياســات إنهاء العقود لإلدارة التنفيذية.

كمــا تقــوم اللجنــة بمراجعــة هيــكل وتكويــن المجلس وتقديــم التوصيات بخصوص أي تغييــرات مقترحة على هيكل وتكويــن المجلس وتحديد 
نقــاط الضعــف والقــوة فــي المجلــس وتقديم التوصيــات لمعالجتها لتحقيق مصالح الشــركة. كما تقوم اللجنة ســنويًا بمراجعة اســتقاللية األعضاء 

المســتقلين وتضمــن عــدم وجــود تضــارب مصالــح إذا كان العضو يحمل عضوية مجلس ادارة شــركة أخرى. وتقوم بتطوير سياســات وإجراءات 
واضحــة لمكافــأة أعضــاء المجلس وكبار التنفيذيين وربطها بمؤشــرات أداء.

كما تقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية وســنوية حول أنشــطتها وتقرير اإلفصاح الســنوي وفقًا لنظام الشــركة األســاس وتقدم تلك التقارير إلى 
مجلس اإلدارة.

13-2-1. أعضــاء لجنة الترشــيحات والمكافآت

يوســف حمد اليوسفي 
اللجنة رئيس 

)لإلطــالع علــى الســيرة الذاتيــة للعضــو وظائفه الســابقة والحالية إضافة إلــى خبراته ومؤهالته يرجى الرجوع إلى القســم رقم 12 صفحة رقم 
)٧6

جوناثان ســتنت تورياني 
اللجنة عضو 

)لإلطالع على الســيرة الذاتية للعضو وظائفه الســابقة والحالية إضافة إلى خبراته ومؤهالته يرجى الرجوع إلى القســم رقم 12 صفحة رقم ٧6(

محمد عبد العزيز الســرحان 
اللجنة عضو 

)لإلطالع على الســيرة الذاتية للعضو وظائفه الســابقة والحالية إضافة إلى خبراته ومؤهالته يرجى الرجوع إلى القســم رقم 12 صفحة رقم ٧4(

خالــد محمد الحقيل 
اللجنة عضو 

)لإلطالع على الســيرة الذاتية للعضو وظائفه الســابقة والحالية إضافة إلى خبراته ومؤهالته يرجى الرجوع إلى القســم رقم 12 صفحة رقم ٧٧(

13-2-2. جــدول اجتماعات لجنة الترشــيحات والمكافآت

* إجتماعــات عقــدت عــن بعــد عــن طريق وســائل االتصــال المرئي وذلك ضمن دعم الجهود واالجــراءات الوقائية واالحترازية المتخذة مــن قبل الجهات المختصــة وذات العالقة للتصدي 
ومنع انتشــار كوفيد-19.

اإلجماليعدد اإلجتماعات )6(

العضو العضويةإسم  20طبيعة 
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31
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اللجنةحســن شكيب الجابري 6رئيس 
6عضورائــد إبراهيم المديهيم

6عضومحمــد علي إخوان

اإلسم
 التعويضات 

الثابتة
بدل حضور 

اإلجمالياإلجتماع
100,0000100,000حســن شكيب الجابري
100,0000100,000رائــد إبراهيم المديهيم

100,0000100,000محمــد علي إخوان
300,0000300,000اإلجمالي

عدد االجتماعات )7(

اإلسم
طبيعة 

اإلجمالي2022/01/262022/06/242022/10/172022/10/212022/10/242022/11/182022/12/08العضوية

اللجنةيوســف حمد اليوسفي ٧رئيس 

٧عضوجوناثان ســتنت تورياني

محمــد عبد العزيز 
٧عضوالسرحان

٧عضوخالــد محمد الحقيل
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13-2-3. مكافــأت أعضاء لجنة الترشــيحات والمكافآت

13-3. اللجنـــة التنفيذيــة 
تتشــكل اللجنــة التنفيذيــــة مــن خمســة أعضــاء غير تنفيذيين مــن بينهم ثالثة أعضاء مجلس اإلدارة مســتقلين. تتمثل مســؤوليات اللجنة في 

مســاعدة مجلس اإلدارة في إنجاز مهامه ومســئولياته بشــأن تحديد رســالة الشــركة ورؤيتها واتجاه األعمال واألهداف اإلســتراتيجية واإلســتثمارية 
ومســاعدة المجلس في إجراء التقييم اإلســتراتيجي الدوري ألداء الشــركة والمشــاركة في تقييم ومراجعة أهم القرارات اإلســتثمارية وتشــكيل 

وإعادة تشــكيل الشــراكات اإلســتراتيجية وتحديد ميزانياتها وتطوير اســتثمارات الشــركة وتطوير وتحســين تقنية المعلومات وإدارة العالقات 
مــع المورديــن وإيجــاد ســبل التطوير والتنســيق بين اإلدارة التنفيذية ومدراء القطاعات الرئيســية واإلشــراف علــى أداء الرئيس التنفيذي واإلدارة 
التنفيذية ومراجعة قدرة الشــريك التجاري إن وجد وتحديد اســتراتيجية وسياســات اإلســتثمار والمراجعة الدورية لدراســات الجدوى لالســتثمارات 

المحتملــة ومراجعــة واعتمــاد المعاييــر والمؤشــرات لتقييم االســتثمارات ومراجعة األمــور المتعلقة بالزكاة والضرائب بالتنســيق مع لجنة 
المراجعــة ومراجعــة السياســات واإلجــراءات المحاســبية لجميع العمليات االســتثمارية بناًء على السياســات المحاســبية المعتمدة واإلفصاح عنها 

والمراجعــة المســتمرة للمستشــارين االســتثماريين وتحديــد ما إذا احتاجت الشــركة إلنهــاء خدماتهم ومراجعة نتائج االســتثمارات وتقديم تقارير 
بذلــك الخصــوص للمجلس وأي مهام أخرى متعلقة باالســتثمار. 

13-3-1. أعضاء اللجنة التنفيذيـــة

محمد عبد العزيز الســرحان 
اللجنة رئيس 

)لإلطالع على الســيرة الذاتية للعضو وظائفه الســابقة والحالية إضافة إلى خبراته ومؤهالته يرجى الرجوع إلى القســم رقم 12 صفحة رقم ٧4(

ســامي عبد المحسن الحكير 
اللجنة عضو 

)لإلطالع على السيرة الذاتية للعضو وظائفه السابقة والحالية إضافة إلى خبراته ومؤهالته يرجى الرجوع إلى القسم رقم 12 صفحة رقم ٧4(

رائــد إبراهيم المديهيم 
اللجنة عضو 

)لإلطالع على الســيرة الذاتية للعضو وظائفه الســابقة والحالية إضافة إلى خبراته ومؤهالته يرجى الرجوع إلى القســم رقم 12 صفحة رقم ٧5(

جوناثان ســتنت تورياني 
اللجنة عضو 

)لإلطالع على الســيرة الذاتية للعضو وظائفه الســابقة والحالية إضافة إلى خبراته ومؤهالته يرجى الرجوع إلى القســم رقم 12 صفحة رقم ٧6(

فادي ميشــال مجدالني 
اللجنة  عضو 

)لإلطالع على الســيرة الذاتية للعضو وظائفه الســابقة والحالية إضافة إلى خبراته ومؤهالته يرجى الرجوع إلى القســم رقم 12 صفحة رقم ٧٧(

13-3-2. جــدول اجتماعات اللجنــة التنفيذية

* إجتماعــات عقــدت عــن بعــد عــن طريق وســائل االتصــال المرئي وذلك ضمن دعم الجهود واالجــراءات الوقائية واالحترازية المتخذة مــن قبل الجهات المختصــة وذات العالقة للتصدي 
ومنع انتشــار كوفيد-19.

13-3-3. مكافــآت أعضــاء اللجنة التنفيذية )بالريال الســعودي( 

التنفيذيـة 14. اإلدارة 

14-1. كبار التنفذيين بالشــركة 

وجدي محمد الغبـــان

الحالية الوظائف 
للتموين•  السعودية  الخطوط  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
مدير عام شركة ساك لخدمات اإلعاشة• 
الحرة •  الفرنسية لتشغيل وإدارة األسواق  المديرين للشركة السعودية  عضو مجلس 

السابقة  الوظائف 
للتموين•  السعودية  الخطوط  التنفيذي لشركة  الرئيس  نائب 
للتموين•  السعودية  الخطوط  ، لشركة  للعمليات  التنفيذي  الرئيس 
المدير العام - منطقة الرياض ، لشركة الخطوط السعودية للتموين• 
للتموين•  ، لشركة الخطوط السعودية  بالقاهرة  التموين  رئيس وحدة 

العلمية المؤهالت 
ماجستير إدارة اعمال من كلية روبرت كيندي، جامعة ويلز، سويسرا • 
 •)IFSA( عضوية رابطة خدمات الطيران الدولي
 • )ITCA( الدولية لتموين قطاع السفر عضوية الجمعية 
 •)GACWG( الخليجية  عضوية مجموعة عمل شركات تموين الخطوط الجوية 
التجاري لكلية السياحة – جامعة الملك عبدالعزيز•  عضوية في المجلس 
الفلبيني•  السعودي  األعمال  عضوية مجلس 

المهنية الخبرات 
يحظــى الغّبــان بخبــرة مهنيــة تزيــد عــن 30 عامًا تولى خاللها مناصب متعددة في شــركة الخطوط الســعودية للتموين، إلى أن تســّلم منصب 
الرئيــس التنفيــذي فيهــا خــالل عام2015م. ويتمتع الغّبــان بعضوية رابطة خدمــات الطيران الدولي)IFSA(، والجمعية الدوليــة لتموين قطاع 

الســفر )ITCA(، وكذلــك »مجموعــة عمل شــركات تموين الخطــوط الجوية الخليجيــة« )GACWG(،.كما يتمتع الغبان بخبرات أخرى تشــمل مجاالت 
عديــدة مــن بينهــا تطويــر البرمجيــات الخاصــة بتموين الخطوط الجويــة، عمليات اإلنتاج وأنظمة الغســيل، وتصميم وتنفيذ مشــاريع وحدات التموين، 

والتطويــر العقــاري )إنشــاء وتجديد الفنادق ومشــاريع إســكان العمال(، فضاًل عن إعداد الميزانيــات ومفاوضات إبرام العقود.

الثابتةاالسم اإلجماليبــدل حضور االجتماعالمكافآت 
100,000–100,000يوســف حمد اليوسفي
100,000–100,000جوناثان ســتنت تورياني

100,000–100,000محمد عبد العزيز الســرحان
100,000–100,000خالــد محمد الحقيل

400,000–400,000اإلجمالي

عدد االجتماعات )1(
العضويةاإلسم اإلجمالي2022/06/28طبيعة 

1رئيــس اللجنةمحمد عبد العزيز الســرحان
1عضوســامي عبد المحسن الحكير

1عضوجوناثان ســتنت تورياني
1عضورائــد إبراهيم المديهيم

1عضوفادي ميشــال مجدالني 

الثابتةاالسم اإلجماليبــدل حضور االجتماعالمكافآت 
100,0000100,000محمد عبد العزيز الســرحان

100,0000100,000جوناثان ســتنت تورياني
100,0000100,000رائــد إبراهيم المديهيم

100,0000100,000ســامي عبد المحسن الحكير
100,0000100,000فادي ميشــال مجدالني

500,0000500,000المجموع
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ســلطان سعود البوق
الحالية  الوظائف 

العام •  والمستشار  المؤسسية  للشئون  التنفيذي  الرئيس  نائب 

السابقة  الوظائف 
مستشار قانوني بشركة معادن• 
)افارشيدز( •  القانونية  محامي معار لميكروسوفت تحت إشراف شركة محمد الضبعان وشركاه لإلستشارات 
المتحد•  القانوني  المكتب  لدى  مستشار قانوني 

العلمية المؤهالت 
إليزابيث هاب للحقوق في نيويورك•  الدراسات القانونية المقارنة من كلية  الماجستير في 
البكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبد العزيز بجدة• 

المهنية الخبرات 
مختــص فــي مجــال القانــون الدولي وقانون معامالت الشــركات، يعمل البوق على نطاٍق واســع ضمــن القضايا المتعلقــة بالملكية الفكرية 

واإلجــراءات والحوكمــة المؤسســية واإللتــزام بالقوانيــن ومفاوضات العقود على اختالف أنواعها. كما ســبق لــه التفاوض وصياغة عدد من 
صفقات اإلســتحواذ والمشــاريع المشــتركة الســعودية. البوق حائز على شــهادة الماجســتير في الدراســات القانونية المقارنة من جامعة بيس 

للحقــوق فــي نيويــورك، باإلضافــة إلى شــهادة البكالوريوس في القانون مــن جامعة الملك عبد العزيز. وســبق للبوق العمل كمستشــار قانوني 
أول فــي شــركة معــادن العربية كما يتمتع بخبرة واســعة في نظام المشــتريات واللوجســتيات وتطوير األعمــال ومتابعتها.

مسعود  محمود 
الحالية  الوظائف 

المالية •  للشئون  التنفيذي  الرئيس  نائب 
الحرة •  الفرنسية لتشغيل وإدارة األسواق  المديرين للشركة السعودية  عضو مجلس 

السابقة  الوظائف 
الرئيس التنفيذي للشئون المالية بشركة سي دابليو تي )ألوروبا والشرق األوسط وأفريقيا(، ومقرها لندن وباريس• 
المتحدة لشركة•  المملكة  لندن،  ، ومقرها  ترافيل  المالية بشركة كارلسون واجونلى  التنفيذي للشئون  الرئيس 
الدوحة•  المناعي ومقرها  المالية بشركة  للشئون  التنفيذي  الرئيس 
الرئيس التنفيذي للشئون المالية بشركة دي اتش أل )DHL(، ومقرها لندن، المملكة المتحدة لشركة• 
نائب الرئيس المراقب العالمي بشركة دي اتش أل )DHL(، ومقرها بروكسل• 
الرئيس التنفيذي للشئون المالية بشركة دي اتش أل )DHL(، ومقرها هلسنكي، فنلندا• 

العلمية المؤهالت 
بكالوريوس محاســبة وإدارة ماليــة من القاهرة، مصر

المهنية الخبرات 
يتمتع محمود بخبرة تزيد عن 25 عاًما في مجال الخدمات اللوجســتية والســفر، حيث عمل في عدة شــركات مدرجة وشــركات خاصة معروفة عالميًا، 

كما لديه خبرة واســعة في قيادة النمو، التحول وإعادة الهيكلة، إلى جانب عمليات االندماج واالســتحواذ، االســتثمارات، والتحول المالي.

عبيــده محمود الصقار
الحالية  الوظائف 

االستراتيجية •  والموارد  للمشتريات  الرئيس  نائب 

السابقة  الوظائف 
المدير العام لسالسل اإلمداد لمجموعة دنيا األصواف بالشراكة مع مجموعة سيدكو• 
المدير األول لسالسل اإلمداد لمجموعة شركات باسمح التجارية• 

العلمية المؤهالت 
ماجستير إدارة أعمال من جامعة ماسترخت لإلدارة – هولندا في تخصص اإلدارة االستراتيجية مع مرتبة التميز• 
للبترول والمعادن مع مرتبة الشرف•  باكلوريوس الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد 

المهنية الخبرات 
محترف ذو رؤية واســتراتيجية مع أكثر من 14 عاًما من الخبرة في سلســلة التوريد واللوجســتيات والتخطيط وتحســين التكلفة التشــغيلية والمشتريات 

وتخطيط العرض والطلب والمبيعات وتخطيط العمليات. تم صقل هذه الخبرة عن طريق العمل في عدة قطاعات تشــمل صناعات الســلع 
االســتهالكية، وتجــارة التجزئــة، والبيع بالجملة، والمطاعم والخدمــات الغذائية، وقصاع الفنادق والضيافة، والمالبس واألزياء، والمبيعات والتوزيع.

قبل االنضمام إلى الشــركة الســعودية للتموين، حقق العديد من اإلنجازات في مقدمتها مشــاريع خفض التكاليف التي أدت إلى تحســين الربحية 
وتحســين رأس المال العامل. بناء األهداف والخطط اإلســتراتيجية لسلســلة التوريد وتنفيذ البرامج والمشــاريع التشــغيلية والتكنولوجية لتوفير رؤية 

واضحــة لتدفــق المنتجــات والخدمــات والمعلومات. باإلضافة إلــى العديد من اإلنجازات في مجاالت إدارة المشــاريع والفرق الموزعة المعقدة 
الُمدارة مع التركيز على تطوير الفريق، وتشــجيع النهج المبتكرة وقيادة مشــاريع التحول واألتمتة. خبرة واســعة في مبادرات وتقنيات تحســين 

العمليــات بمــا فــي ذلــك التحول ورســم خرائــط العمليات وتحليل الفجوات عبــر مجاالت عمل متعددة. حصل على العديد مــن جوائز الريادة والتميز.

طارق محمد ثروت
الحالية  الوظائف 

التنفيذي•  الداخلية  المراجعة  رئيس   - التنفيذي  الرئيس  نائب 

السابقة  الوظائف 
رئيس المراجعة الداخلية بمجموعة بن الدن – قسم المباني العامة والمطارات • 
مدير المراجعة الداخلية للشركات بأوراسكوم للتشييد بمصر – مسؤول عن قسم اإلسمنت بمصر والدول األخرى • 
بالجزائر•  اللطيف جميل  الخارجية بشركة عبد  أفريقيا والشبكة  الداخلية لشمال  المراجعة  مدير 
الداخلية لدى عبد اللطيف جميل وكيل سيارات تويوتا بالسعودية•  مشرف المراجعة 
بمصر •  للكيماويات  الفرنسية  بروديا  اإلئتمان  مدير 
بمصر•  للكيماويات  الفرنسية  بروديا  الحسابات  رئيس 
مشرف في ديلويت أند توتش بمصر• 

العلمية المؤهالت 
إدارة أعمال لألعمال الدولية من جامعة ليفربول في المملكة المتحدة•  ماجستير 
البكالوريوس في المحاسبة من جامعة االسكندرية بمصر•  درجة 
قانوني •  محاسب 
 •)CIA( مـدقق داخلي معتمد
 •)CISA( المعتمد المعلومات  مدقق نظم 
 •)IIA( من معهد المراجعين الداخليين في الواليات المتحدة األمريكية )CRMA( حاصل على إجازة في المخاطر
 •)IFC( من معهد االستشاريين الماليين )CFC( استشاري مالي معتمد

المهنية الخبرات 
حاصــل علــى ماجيســتير إدارة األعمــال لألعمــال الدولية من جامعة ليفربول وبكالوريوس المحاســبة من جامعة اإلســكندرية بمصر ومســجل 

كمحاســب قانونــي معتمــد. مراجــع داخلــي معتمد )CIA( مــن معهد المراجعيــن الداخليين في الواليات المتحدة األمريكية )IIA( ومستشــار 
مالــي معتمــد )CFC( مــن معهــد االستشــاريين المالييــن )IFC( حاصل على إجازة فــي المخاطر )CRMA( من معهد المراجعيــن الداخليين في 
الواليــات المتحــدة األمريكيــة )IIA( مدقــق نظــم المعلومات المعتمد )CISA( مــن معهد تدقيق ومراقبة نظــم المعلومات )ISACA(، محقق 
احتيــال معتمــد)CFE( مــن معهــد محققــي االحتيــال المعتمدين )ACFE( باإلضافة إلى االعتمادات واإلجازات األخرى فــي مجال المراجعة 

الداخليــة والمراقبــة الداخليــة. لطــارق ثــروت خبــرة مهنية تزيد على 29 عامًا فــي مجال الرقابة الداخليــة، والتفتيش والتدقيق المالي والتشــغيلي. 
عمــل كمراجــع خارجــي فــي شــركة »ديلويــت آند توش« مصر ليتنقــل بعد ذلك إلى روديا الفرنســية للكيماويات في مصر، ليشــغل منصب رئيس 

المحاســبين، والحقــًا منصــب مديــر االئتمــان. وفي عام 2003م، انضم طارق إلى شــركة عبد اللطيف جميل، وكيل ســيارات تويوتــا في المملكة 
العربيــة الســعودية، حيــث تولــى مهمة االشــراف علــى عمليات المراجعة الداخليــة، ليتم نقله بعد ذلك إلى الجزائر ليتســّلم منصــب مدير المراجعة 

الداخلية، حيث تولى قســم المراجعة الداخلية ألعمال المجموعة في شــمال أفريقيا وشــبكتها الدولية، كما عمل طارق لدى شــركة أوراســكوم 
للتشــييد في مصر بمنصب مدير المراجعة الداخلية، وأشــرف على قســم اإلســمنت في مصر والشــبكة الخارجية. وبعد ذلك انضم إلى مجموعة 

بــن الدن الســعودية بمنصــب رئيــس المراجعــة الداخلية بقســم المبانــي العامة والمطارات و حاليا يشــغل منصب نائب الرئيــس التنفيذي – رئيس 
المراجعــة الداخلية التنفيذي للشــركة.

طــالل عطا اهلل الطعيمي
الحالية  الوظائف 

الرئيس لصاالت المطارات •  نائب 

السابقة  الوظائف 
الشخصيات•  الملكية وكبار  الرحالت  مشرف 
التنفيذي المساعد لقصر األمير الوليد بن طالل•  المدير 
أخرى•  مناصب قيادية 

العلمية المؤهالت 
شهادة في العلوم الفنية من الكلية الصناعية بالرياض 1984-198٧م• 

المهنية الخبرات 
إنضم طالل إلى شــركة الخطوط الســعودية للتموين عام 1989م ثم انتقل من الشــركة ليشــغل مناصب مختلفة كمشــرف للرحالت الملكية 

وكبــار الشــخصيات، وعــاد لإلنضمــام للخطــوط الســعودية للتموين في عام 2004م وشــغل العديد من المناصب اإلدارية فيهــا. يتمتع بخبرٍة 
واســعة تزيــد علــى 30 عامــًا فــي مجــال الضيافة والتموين ويتمتــع بمهارات تواصل عالية تمكنه من الحفاظ وإنشــاء عالقة عمــل جيدة ومربحة مع 

العمــالء. وقــد أثبــت تطــوره مــن خالل صعوده في الســلم الوظيفي في مناصب قيادية، يشــرف طالل على إدارة وتشــغيل صاالت رجال األعمال 
والضيافــة المعروفــة بصــاالت الفرســان وأيضــًا صاالت الويلكــم الونج بمطارات المملكة بــكل من جدة، الرياض، الدمام ،المدينــة المنورة والقاهرة 

باإلضافــة إلى قطاعــات ومراكز ضيافة أخرى.
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خالد ســعود عبــد الرحمن الرديعان
الحالية  الوظائف 

والشرقية•  الوسطى  بالمنطقة  للتموين  الرئيس  نائب 

السابقة  الوظائف 
بالرياض بشركة الخطوط السعودية للتموين •  مدير عام وحده االنتاج المركزي بوحدة التموين 
للتموين•  بالرياض بشركة الخطوط السعودية  التموين  العمليات بوحدة  اداره  مدير 
للتموين •  بالرياض بشركة الخطوط السعودية  التموين  الرحالت بوحدة  مدير قسم تجهيز 
للتموين•  بالرياض بشركة الخطوط السعودية  التموين  العمليات بوحدة  اداره  مساعد مدير 
للتموين•  بالرياض بشركة الخطوط السعودية  التموين  الملكية والخاصة بوحدة  الرحالت  رئيس قسم 

العلمية المؤهالت 
شهادة لغة انجليزية من كندا – مترو تورنتو• 

المهنية الخبرات 
يحظــى الرديعــان بخبــرة مهنيــة تزيــد عــن 30 عامًا في قطاع تمويــن الطائرات وقطاع العمليــات تولى خاللها مناصب متعددة في شــركة الخطوط 
الســعودية للتمويــن، كانــت بدايــات عملــه ممثــل خدمات في إدارة العمليات إلى أن تســّلم منصب نائــب الرئيس لقطاع تمويــن الطائرات المنطقة 

الوســطى والشــرقية، للرديعــان إلمــام تــام في علم الغذاء وصنــع الطعام، كما حضر العديــد من الدورات الخارجية والداخلية فــي مجال التموين 
وفي اإلدارة.

صالح محمــد خليفة آل عمر
الحالية  الوظائف 

الطائرات •  التنفيذي لقطاع تموين  الرئيس  نائب 

السابقة  الوظائف 
للتموين•  الرئيس لقطاع تموين الطائرات لوحدة جدة والمدينة والقاهرة بشركة الخطوط السعودية  نائب 
المدير العام لقطاع تموين الطائرات لوحدة جدة والقاهرة بشركة الخطوط السعودية للتموين• 
للتموين•  السعودية  الخطوط  الطائرات بشركة  القاهرة لقطاع تموين  المدير اإلقليمي بمطار 
للتموين•  السعودية  الخطوط  بالرياض بشركة  التموين  الطائرات بوحدة  العمليات لقطاع تموين  مدير 
للتموين •  الخطوط السعودية  بالرياض بشركة  التموين  العمليات بوحدة  الساحة قسم  مدير 
للتموين•  الخطوط السعودية  بالرياض بشركة  التموين  العمليات بوحدة  القطاع قسم  مدير 
للتموين•  الخطوط السعودية  بالرياض بشركة  التموين  العمليات بوحدة  رئيس قسم  مساعد 
للتموين•  بالرياض بشركة الخطوط السعودية  التموين  مساعد مدير ومراقب المعدات بوحدة 
للتموين•  بالرياض بشركة الخطوط السعودية  التموين  مدير مناوب بوحدة 

العلمية المؤهالت 
شهادة الثانوية العامة تخرج سنة 1989م• 

المهنية الخبرات 
يقــود العمــر حاليــا منظمــة تضــم أكثر مــن 2400 موظف في جدة والرياض والمدينــة المنورة والدمام والقاهرة ونيوم. تم تفويضه لإلشــراف 

علــى تخطيــط قائمــة الطعــام والمبيعــات المركزيــة لقطاع تموين الطائــرات باإلضافة إلى تحقيق اإليرادات المســتهدفة لعام 2019م.لديه 
مهــارات اســتثنائية فــي التواصــل والعرض التقديمــي والتنظيم والعالقات الشــخصية لقيادة الفــرق والتأثير فيها وتدريبها عبــر مناطق جغرافية 

وثقافــات متعــددة. خبــرة جيــدة في استكشــاف المشــكالت وحلها بأقصى قدر من االحتــراف والبقاء على اطالع بنشــاط الرحلة والجدول الزمني 
والتغييــرات التحســينية.، لديــه أداء ممتــاز ونجــاح باهــر في تســهيل التوصيات لكبار الموظفين في مجاالت تحســين إجراءات العمل وتقييم ســير 

العمــل باإلضافــة إلى إنشــاء التقارير الشــهرية ، وإجــراء التحليالت للتوجهات الجديدة ، ومبادرات إســتراتيجية لتحســين الخدمات. 

بيشو  جوليان 
الحالية  الوظائف 

المرافق•  للتموين وإدارة  التنفيذي  الرئيس  نائب 

السابقة  الوظائف 
 •JUBEZONA مستشار االعمال بشركة جيبزونا
 •G4S الرئيس التنفيذي لشركة المجال جروب فور
 •SODEXO المدير اإلقليمي بشركة سوداكسو

العلمية المؤهالت 
 •MIT Sloan School of Management )USA( دبلوم في اإلدارة واالبتكار والتكنولوجيا من معهد
 •GIHE )Switzerland( بكالوريوس إدارة الضيافة الدولية مكن جامعة
 •MIT Sloan School of Management - شهادة في تخطيط العمل الديناميكي
 •Business Analytics Cambridge UK Judge School of Management شهادة محلل االعمال

المهنية الخبرات 
تنفيــذ نمــوذج نمــو ناجــح لتنويع الخدمات لشــركة سوديكســو فرع اندونيســا من نموذج أعمال خاص باألغذيــة فقط إلى إدارة إدارة المرافق 

المتكاملــة إلــى تحقيــق نمــو بنســبة 100% في أقل من عامين مستشــار لمؤسســة الصحــة القابضة )المملكة العربية الســعودية( ، وزارة الصحة 
العامــة، كمــا يحضــى بخبــرة تزيــد عن 12 عاًمــا من هيكلة وتحفيز الفــرق الكبيرة التي تتطلــب أهداًفا واضحة ومركزة قائمة علــى النتائج بما 

يتماشــى مع إســتراتيجية الشــركة وقيمها، 6 ســنوات من الخبرة في العمليات التجارية.

راشــد بن عبد الرحمن العرفج
الحالية  الوظائف 

المعايير•  للصحة واألمن ومراقبة  التنفيذي  الرئيس  نائب 

السابقة  الوظائف 
للغذاء والدواء(•  العامة  )الهيئة  المخاطر  للمراقبة وتقييم  التنفيذي  المدير 
للغذاء والدواء(.•  العامة  )الهيئة  المخاطر  لتقييم  المكلف  التنفيذي  المدير 
رئيس أخصائي صناعة المواد الغذائية )الهيئة العامة للغذاء والدواء(• 

العلمية المؤهالت 
دكتوراه في فلسفة علوم وتكنولوجيا األغذية من جامعة ريدنج.• 
ماجستير في العلوم وتكنولوجيا األغذية وضمان الجودة من جامعة ريدنج• 
الملك سعود•  الحيوية من جامعة  الكيمياء  العلوم،  بكالوريوس 

المهنية الخبرات 
شــغل الدكتــور العرفــج منصــب المديــر التنفيــذي للمراقبــة وتقييم المخاطر فــي الهيئة العامة للغذاء والدواء )SFDA(. كما شــغل منصب رئيس 
العديــد مــن اللجــان ، بمــا فــي ذلــك اللجنة الوطنيــة لتدابير الصحة والصحــة النباتية حيث مثل المملكــة في منظمة التجــارة العالمية بين عامي 

2018م و 2021م ، ولجنــة ســالمة األغذيــة الخليجيــة بيــن عامــي 201٧م و 2021م. تم اختيــاره كمراجع في مجلة مراقبة الغــذاء ، بينما في عام 
2020م تــم ترشــيحه كعضــو مجلس إدارة فــي الجمعية العالمية لعلــوم تنظيم األغذية.

بيرن توماس 
الحالية  الوظائف 

التجزئة •   – التنفيذي  الرئيس  نائب 

السابقة  الوظائف 
مدير عام و عضو مجلس ادارة Aer Rianta International )نيوزيالندا، عمان(• 
مدير عام االسمواق الحرة )صربيا( • 

العلمية المؤهالت 
بالتجزئة )جامعة ستيرلنغ اسكتلندا(•  للبيع  الدولية  إدارة األعمال  ماجستير في 

المهنية الخبرات 
خبيــر و مفكــر اســتراتيجي تصــل خبرتــه في مجال اســواق البيــع بالتجزئة الى أكثر من 20 عام. شــغل خاللها العديد مــن الوظائف القيادية في 

المطارات الدولية في كل من آســيا والمحيط الهادئ والشــرق األوســط وأوروبا الشــرقية. ركز خالل مســيرته على العمالء بقدرته الناجحة في 
قيــادة الفريــق.، كمــا لــه خبرة في اإلدارة العامة / إدارة المشــاريع و التخطيط االســتراتيجي وتوســيع األعمال وتنظيم المواهــب.، كما يتمتع 

بالفطنــة التجاريــة والبراعــة الماليــة فــي تنظيم المشــاريع.، مهــارات إدارة التغيير المتميــز وإدارة فئات المنتجات. كمــا يملك قدرات عالية لإلدارة 
البشــرية وقيــادة الفريــق. و القــدرة على التواصل بشــكل فعال علــى جميع المســتويات.و التميز في العالقات العامة وخدمــة العمالء. باإلضافة 

إلــى معرفة واســعة بســوق البيع بالتجزئــة و بمختلف منتجاته.
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مــن خــالل التنظيــم الداخلــي للشــركة، يعــد الرئيس التنفيذي والمديــر المالي من ضمن كبار التنفيذيين بالشــركة، حيث تــم إدراج مكافآتهم ضمن 
مكافآت كبــار التنفيذيين. 

التزمــت الشــركة باإلفصــاح عــن مكافــآت كبار التنفيذييــن وفقًا للمتطلبــات النظامية الواردة في المادة )93( من الئحة حوكمة الشــركات ، 
وقــد خاطبــت الشــركة هيئــة الســوق المالية من خالل خطابها الصادر برقم )2022033001/م ق ع/1361( بشــأن التفصيــل في مكافآت كبار 

التنفيذيــن علــى النحــو الــوارد فــي الملحــق رقم )1( من الئحة حوكمة الشــركات، بما يتوافق مع نص المــادة )60( من قواعد اإلدراج وااللتزامات 
المســتمرة، حيث اليزال طلب الشــركة تحت المداولة والمناقشــة مع الهيئة، حيث تســعى الشــركة الى التوصل مع الهيئة على تفاهم بشــأن 
اإلفصــاح المذكــور وذلــك لتفــادي أي ضرر غير مســوغ، وإعطــاء االنطباع الصحيح عن آلية إجــراءات المكافآت والتعويضات، والتــي تعتمد على 

تنافســية رأس المال البشــري، حيث ســتلتزم الشــركة باإلفصاح وفقًا لما توجهه هيئة الســوق المالية، وبما يحقق مصالح المســتثمرين واســتقرار 
إفصاحات شــركات السوق المالية.

14-3. مصالــح كبار التنفيذيين بالشــركة وأقاربهم
وصف مصلحة كبار التنفيذيين بالشــركة وأقاربهم في أســهم الشــركة

الثابتة المكافــآت المتغيرةالمكافآت 
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5,804,9482,370,57608,175,524914,2480000914,248682,96009,772,732المجموع

وصــف المصالــح واألوراق التعاقديــة واســتحقاقات اكتتاب كبار التنفيذيين وأقاربهم في الشــركة

وصف مصلحة كبار التنفيذيين وأقرباؤهم في أســهم الشــركات التابعة )الشــركة الســعودية الفرنســية لتشــغيل وإدارة األســواق الحرة(:

* يشــارك كل من األســتاذ وجدي الغبان واألســتاذ محمود مســعود في عضوية مجلس إدارة الشــركة الســعودية الفرنســية لتشــغيل وإدارة األســواق الحرة وذلك من دون أي مكافأت او 
مزايــا او حوافز أخرى.

السنة السنةبداية  نهاية 

اإلسم
 عدد

األسهم
 أدوات
الدين

 عدد
األسهم

 أدوات
الدين

 صافي 
لتغير ا

 نسبة 
لتغير ا

ملكية 
األقارب من 

الدرجة األولى
100––––––وجــدي محمد الغبان
–––––––ســلطان سعود البوق

مسعود  –––––––محمود 
–––––––طارق محمد ثروت

بيرن  –––––––توماس 
–––––––راشــد بن عبد الرحمن العرفج

بيشو –––––––جوليان 
–––––––طــالل عطا اهلل الطعيمي

––––––صالح محمــد خليفة آل عمر
–––––––خالد ســعود عبــد الرحمن الرديعان

–––––––عبيــده محمود الصقار

السنة السنةبداية  نهاية 

اإلسم
 عدد

األسهم
 أدوات
الدين

 عدد
األسهم

 أدوات
الدين

 صافي 
لتغير ا

 نسبة 
لتغير ا

ملكية 
األقارب من 

الدرجة األولى
–––––––وجــدي محمد الغبان
–––––––ســلطان سعود البوق

مسعود  –––––––محمود 
–––––––طارق محمد ثروت

بيرن  –––––––توماس 
–––––––راشــد بن عبد الرحمن العرفج 

بيشو –––––––جوليان 
–––––––طــالل عطا اهلل الطعيمي

–––––––صالح محمــد خليفة آل عمر
–––––––خالد ســعود عبــد الرحمن الرديعان

–––––––عبيــده محمود الصقار

السنة السنةبداية  نهاية 

اإلسم
 عدد

األسهم
 أدوات
الدين

 عدد
األسهم

 أدوات
الدين

 صافي 
لتغير ا

 نسبة 
لتغير ا

ملكية 
األقارب من 

الدرجة األولى
–––––––وجــدي محمد الغبان*
–––––––ســلطان سعود البوق

–––––––محمود مســعود *
–––––––طارق محمد ثروت

بيرن  –––––––توماس 
–––––––راشــد بن عبد الرحمن العرفج

بيشو –––––––جوليان 
–––––––طــالل عطا اهلل الطعيمي

الصيني –––––––إبراهيم 
–––––––صالح محمــد خليفة آل عمر

–––––––خالد ســعود عبــد الرحمن الرديعان
–––––––عبيــده محمود الصقار

14-2. مكافــآت كبار التنفيذيين بالشــركة 
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وصف مصلحة كبار التنفيذيين وأقرباؤهم في أســهم الشــركات التابعة )شــركة ســاك لخدمات اإلعاشــة(:

* يشــغل األســتاذ وجدي الغبان منصب مدير عام شــركة ســاك لخدمات اإلعاشة.

وصف المصالح واألوراق التعاقدية واســتحقاقات اكتتاب كبار التنفيذيين وأقاربهم في الشــركات التابعة )الشــركة الســعودية الفرنســية لتشــغيل 
وإدارة األسواق الحرة(:

* يشــارك كل من األســتاذ وجدي الغبان واألســتاذ محمود مســعود في عضوية مجلس إدارة الشــركة الســعودية الفرنســية لتشــغيل وإدارة األســواق الحرة وذلك من دون أي مكافآت او 
مزايــا او حوافز أخرى.

14-4. سياســة مكافأة أعضــاء اإلدارة التنفيذية
يحــدد المجلــس مكافــأت وأجــر الرئيس التنفيذي في قرار تعيينه وتدون هــذه المكافآت واألجور في العقد المبرم معه.أ. 
تكــون مكافــأة وأجــور اإلدارة التنفيذية بناًء على السياســات واإلجراءات الداخلية للشــركة، وتحدد بناًء على الدرجــة الوظيفية الممنوحة لعضو ب. 

اإلدارة التنفيذيــة، وذلــك مــا عــدا مديــر إدارة التدقيق الداخلي والتي تحدد مكافآته وأجوره من المجلس بنــاًء على اقتراح لجنة المراجعة.
يراعــى فــي المكافــآت واألجور الخاصة باإلدارة التنفيذية أن تكون متناســبة مع المهام والمســئوليات والمؤهــالت العلمية والخبرات العملية ج. 

والمهارات ومستوى األداء.
يجــب علــى الشــركة فــور علمها بأي معلومات مضللة قدمها عضو اإلدارة التنفيذية الســتغالل الوضع الوظيفــي للحصول على مكافآت غير د. 

مســتحقة أن توقف مكافأة ذلك الشــخص فور علمها بذلك، وللشــركة أخذ مطالبة ذلك العضو عن كل المكافآت الغير مســتحقة التي صرفت 
لــه، ولهــا أن تطالب بها لدى الجهات المختصة أو داخليًا في الشــركة.

على لجنة الترشــيحات والمكافآت أن تراجع مكافآت وأجور اإلدارة التنفيذية دوريًا لضمان كفايتها بشــكل معقول الســتقطاب وإبقاء أشــخاص ه. 
ذوي كفــاءة وخبــرة والحرص على حثهم لتنمية الشــركة على المدى الطويل.

فــي مكافــأة أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة، يجــب مراعاة معايير ترتبط باألداء كأن تكون المكافأة أو جزء منهــا مرتبط بأداءه كاربتاط المكافأة و. 
الســنوية بأدائه تجاه مسئولياته وأهدافه.

14-5. العالقة بين المكافــــأة والسياســة

تــم تحديــد مكافــأة الرئيــس التنفيذي عن طريق قرار مجلس اإلدارة وتــم تضمينها في العقد المبرم معه.أ. 
تم تحديد مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية بناًء على السياســات واإلجراءات الداخلية بالشــركة، باســتثناء ما يخص رئيس المراجعة الداخلية ب. 

التنفيــذي والتــي حددت بناًء على قرار مجلــس اإلدارة وبتوصية من لجنة المراجعة. 
بنيت المكافآت على أســاس مؤشــرات األداء التي يقيم أعضاء اإلدارة التنفيذية بناًء عليها ســنويًا. ج. 

وصف المصالح واألوراق التعاقدية واســتحقاقات اكتتاب كبار التنفيذيين وأقاربهم في الشــركات التابعة )شــركة ســاك لخدمات اإلعاشــة(:

* يشــغل األســتاذ وجدي الغبان منصب مدير عام شــركة ســاك لخدمات اإلعاشة.

السنة السنةبداية  نهاية 

اإلسم
 عدد

األسهم
 أدوات
الدين

 عدد
األسهم

 أدوات
الدين

 صافي 
لتغير ا

 نسبة 
لتغير ا

ملكية 
األقارب من 

الدرجة األولى
–––––––وجــدي محمد الغبان*
–––––––ســلطان سعود البوق

مسعود  –––––––محمود 
–––––––طارق محمد ثروت

بيرن  –––––––توماس 
–––––––راشــد بن عبد الرحمن العرفج

بيشو –––––––جوليان 
–––––––طــالل عطا اهلل الطعيمي

–––––––صالح محمــد خليفة آل عمر
–––––––خالد ســعود عبــد الرحمن الرديعان

–––––––عبيــده محمود الصقار

السنة السنةبداية  نهاية 

اإلسم
 عدد

األسهم
 أدوات
الدين

 عدد
األسهم

 أدوات
الدين

 صافي 
لتغير ا

 نسبة 
لتغير ا

ملكية 
األقارب من 

الدرجة األولى
–––––––وجــدي محمد الغبان*
–––––––ســلطان سعود البوق

––––––– محمود مســعود *
–––––––طارق محمد ثروت

بيرن  –––––––توماس 
–––––––راشــد بن عبد الرحمن العرفج

بيشو –––––––جوليان 
–––––––طــالل عطا اهلل الطعيمي

–––––––صالح محمــد خليفة آل عمر
–––––––خالد ســعود عبــد الرحمن الرديعان

–––––––عبيــده محمود الصقار

السنة السنةبداية  نهاية 

اإلسم
 عدد

األسهم
 أدوات
الدين

 عدد
األسهم

 أدوات
الدين

 صافي 
لتغير ا

 نسبة 
لتغير ا

ملكية 
األقارب من 

الدرجة األولى
–––––––وجــدي محمد الغبان*
–––––––ســلطان سعود البوق

مسعود  –––––––محمود 

–––––––طارق محمد ثروت
بيرن  –––––––توماس 

–––––––راشــد بن عبد الرحمن العرفج
بيشو –––––––جوليان 

–––––––طــالل عطا اهلل الطعيمي
–––––––صالح محمــد خليفة آل عمر

–––––––خالد ســعود عبــد الرحمن الرديعان
–––––––عبيــده محمود الصقار
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15. المعامــالت مع األطراف ذات العالقة
تعد شــركة الخطوط الجوية العربية الســعودية أحد كبار المســاهمين بالشــركة، وتجري الشــركة جزءًا كبيرًا من أعمالها مع الخطوط الجوية 

العربيــة الســعودية، حيــث تقــدم الوجبــات الخاصة بالمســافرين وطاقم القيادة لرحالت الخطوط الجوية العربية الســعودية، كما تقدم الشــركة 
العديــد مــن الخدمــات اإلضافيــة للخطــوط الجوية العربية الســعودية مثل إعداد وتنســيق قوائم الطعام، وكذلك خدمات أرضيــة والتي تتضمن 
بشــكل أساســي، إعــداد وتقديــم الوجبات الخاصــة بموظفي هذا القطاع باإلضافة إلى خدمات اإليواء لمنســوبي الشــركة الى جانب خدمات 

تشــغيل وإدارة صــاالت الفرســات بمطارات المملكة ، وخدمات حفــظ االمتعة المفقودة.

تقوم مجموعة نيورســت بصفتها طرف ذو عالقة نظرًا لعضوية رئيســها التنفيذي والشــريك المؤســس األســتاذ جونتان ســتينت توريني واألســتاذ 
عبــد الكريــم الســلمي، والتــي تقــوم بتقديــم الخدمات اإلستشــارية والتقنية للشــركة بما فيها الخدمات االستشــارية والمراجعــة الداخلية لبعض 

اســتراتيجيات وعمليــات الشــركة والتدريــب، وقــد تم تجديــد إعتماد هذه التعامالت واالعمال خــالل إجتماع الجمعيــة العامة لعام 2020م.

باإلضافــة إلــى ذلــك تربط شــركة الخطوط الســعودية للتموين وشــركة التموين اإلســتراتيجي عالقــات إيجارية لمكاتب إداريــة خاصة في مدينة 
الريــاض بصفتهــا أحــد الشــركات المملوكة من طرف شــركة نيوريســت. وتهدف اإلتفاقية اإلستشــارية إلى وضع األســس الكفيلــة بتطوير وتنمية 
إيــرادات وأربــاح الشــركة كمــا تركــز على النتائــج المرتبطة بالجوانب المالية والجودة، إلى جانب اإلســتفادة بالشــكل األمثــل من األصول، وتطوير 

المــوارد البشــرية. وتقضــي اإلتفاقيــة أيضــًا بالحصــول على الدعم الفني لفــرص األعمال المســتقبلية بما في ذلك تموين خطوط الســكك 
الحديديــة، علمــًا بــأن مجموعــة نيورســت القابضــة إس إل تعتبر من الشــركات الرائدة في أوروبــا والمتخصصة في خدمــات التموين للطائرات 

وعلــى متــن القطــارات والمطاعــم الكبــرى. وتبلغ مدة اإلتفاقية ثالث ســنوات انتهــت بتاريخ 31-12-2019م وتم تجديدها لمدة ثالث ســنوات 
أخــرى لتنتهــي بتاريــخ 31-12-2022م. علمــًا بأنــه قد تــم إيقاف العمــل باالتفاقية منذ تاريخ بداية ســريان تجديدها نظــرا للظروف االقتصادية 

العامــة الناتجة عــن جائحة كوفيد-19.

وقــد اعتمــدت الشــركة جميــع العقــود المبرمة مع األطراف ذات العالقة فــي اجتماع الجمعية العمومية لعام 2021م. وتشــمل األطراف 
المعنية المؤسســة العامة للخطوط الجوية العربية الســعودية، مجموعة نيورســت القابضة إس إل، شــركة الخطوط الســعودية للشــحن 

المحــدودة، شــركة الخطــوط الســعودية للخدمات األرضية، شــركة الخطوط الســعودية لتنميــة وتطوير العقار، طيران أديــل، مجموعة الحكير 
باإلضافة إلى الشــركة الســعودية الفرنســية لتشــغيل وإدارة األسواق الحرة.

بالشركةالطرف ذو العالقة قيمتهامدتهانــوع المعاملة/الصفقةعالقته 

العامة  المؤسسة 
الجوية  للخطوط 

السعودية العربية 

أحد كبار المســاهمين 
بالشــركة ممن يملكون 

أكثــر من )5%( من رأس مال 
اإلجمالي الشركة 

خدمــات تموين الطائرات
بدأ ســريان العقد بتاريخ 

2019/12/31م وينتهــي بتاريخ 
31-12-2029م

قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 
الشركة

خدمات التمويــن والضيافة لصالة 
الفرســان الصالــة 5 بمطار الملك 

الدولي خالد 

بدأ ســريان العقد بتاريخ 10-04-
2016م وينتهــي بتاريخ 10-30-

2025م
قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 

الشركة

خدمات التموين بصالة الفرســان 
بمطــار القاهرة الدولي

بدأ ســريان العقد بتاريخ 01-16-
201٧م وينتهــي بتاريخ 01-15-

2021م
قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 

الشركة

 )AM1( اتفاقيــة إيجار بمبنى
بمطــار الملك خالد الدولي

بدأ ســريان العقد بتاريخ 03-01-
2016م وينتهــي بتاريخ 02-28-

2022م
2,685,3٧5 ريال سعودي 

سنويا

 )AM1( خدمــات التموين مبنى
بمطــار الملك خالد الدولي

بدأ ســريان العقد بتاريخ 03-29-
2016م وينتهــي بتاريخ 02-28-

2022م
قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 

الشركة

خدمات التمويــن والضيافة لصالة 
)Wellcome( بمطــار األمير محمد 

بــن عبد العزيز الدولي

بدأ ســريان العقد بتاريخ 02-22-
201٧م وينتهــي بتاريخ 02-22-

2022م
قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 

الشركة

خدمــات التموين والضيافة 
لصاالت الفرســان بمطار الملك 

عبد العزيــز الدولي بجدة ومطار 
الملــك خالد الدولي بالرياض 
ومطــار الملك فهد الدولي 

بالدمــام ومطار األمير محمد 
بــن عبد العزيــز الولي بالمدينة 

المنورة

بدأ ســريان العقد بتاريخ 12-19-
2011م

قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 
الشركة

خدمات تمويــن بمبنى مبيعات 
التذاكــر والحجوزات بالحي 

بالرياض الدبلوماسي 
بدأ ســريان العقد بتاريخ 04-0٧-

2016م
قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 

الشركة

خدمات تمويــن بمبنى مبيعات 
التذاكــر والحجوزات بحي المروج 

بالرياض
بدأ ســريان العقد بتاريخ 10-1٧-

2013م
قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 

الشركة

بدا ســريان العقد بتاريخ 
2010/01/01م وينتهــي بتاريخ 

2022/01/31م

بدأ ســريان العقد بتاريخ 02-01-
2019م وينتهــي بتاخ 01-01-

2022م
قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 

الشركة

15-1. ملخــص معامــالت وصفقات األطراف ذات العالقة 
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بالشركةالطرف ذو العالقة قيمتهامدتهانــوع المعاملة/الصفقةعالقته 

الخطوط  شركة 
الســعودية لتنمية 

العقار وتطوير 

شــركة تابعة للمؤسسة 
العامــة للخطوط الجوية 

السعودية العربية 

عقــد ايجار معــرض تجاري بالمبنى 
الرئيســي لإلدارة العامة للخطوط 

السعودية 

بدأ ســريان العقد بتاريخ 
201٧/0٧/01م وينتهــي بتاريخ 

2022/12/31م
50,000 ريال سعودي

إيجار لمتجــر تجاري بمجمع 
السعودية الخطوط 

بدأ ســريان العقد بتاريخ 
2019/10/01م وينتهــي بتاريخ 

2022/09/30م
40,000 ريال سعودي

اســتثمار لموتيــل بمجمع الخطوط 
السعودية

بدأ ســريان العقد بتاريخ 04-01-
2016م وينتهــي بتاريخ 03-31-

2023م
2,400,000 ريال سعودي

إيجــار لمحل تجاري خاص 
بالمغســلة التابعة للشركة 

بمجمع الخطوط الســعودية

بدأ ســريان العقد بتاريخ 08-01-
2018م وينتهــي بتاريخ 30-0٧-

2021م
58,400 ريال سعودي

عقــد تقديم خدمات فحص 
الجودة والصحة والســالمة 

والبيئة

بدأ ســريان العقد بتاريخ 12-01-
2018م وينتهــي بتاريخ 12-01-

2021م
قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 

الشركة

طيران أديل
شــركة تابعة للمؤسسة 

العامــة للخطوط الجوية 
السعودية العربية 

خدمــات تموين الطائرات 
وخدمــات المبيعات الجوية

بدأ ســريان العقد بتاريخ 
2021/03/01م وينتهــي بتاريخ 

2023/02/28م
قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 

الشركة

خدمــات تموين الطائرات 
المتاخرة  للرحالت 

بدأ ســريان العقد بتاريخ 
2020/12/01م وينتهــي بتاريخ 

2023/10/30م
قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 

الشركة

شــركة السالم لصناعة 
الطيران

شــركة تملك فيها المؤسسة 
العامــة للخطوط الجوية 

السعودية العربية 
تموين خدمات 

بدأ ســريان العقد بتاريخ 
2010/03/05م وينتهــي بتاريخ 

06-01-2023م
قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 

الشركة

نيوريست  مجموعة 
القابضة إس إل

شــركة مالكة لشركة 
التموين االســتراتيجي 

ولعضويةبالنظــر لعضوية 
عضو مجلس اإلدارة االســتاذ 

جونتان ســتينت توريني 
وعضو مجلس اإلدارة 

األســتاذ عبد الكريم السلمي

خدمات إستشــارية وإدارية مع 
مجموعة نيورســت القابضة إس 

إل

وتبلــغ مدة اإلتفاقية ثالث 
ســنوات انتهت بتاريخ 

2019/12/31م.
وتــم تجديديها لمدة ثالث 

ســنوات اخرى لتنتهي بتاريخ 
2022/12/13م. وم تم انهاء 

العقــد قبل موعــد انتهائه بتاريخ 
2021/01/28م

قيمــة تقديريــة بناًء على الخدمة

عبد  مجموعة 
المحســن عبد العزيز 

الحكير

أحد كبار المســاهمين 
بالشــركة وبالنظر لعضوية 

عضو مجلس اإلدارة االســتاذ 
ســامي عبد المحسن الحكير 
في مجموعة عبد المحســن 

عبــد العزيز الحكير

عالقات إيجاريــة لمتاجر البيع 
بالتجزئــة ومواقع أخرى

يبدأ ســريان العقد بتاريخ 15-
08-2014م وينتهــي بتاريخ 

14-08-2020م
قيمــة تقديرية تمثل 10% من 

المتاجر إيرادات 

خدمات التمويــن لفندق هيلتون 
دوبل تري بالرياض

يبدأ ســريان العقد بتاريخ 03-01-
2018م وينتهــي بتاريخ 12-31-

2021م
قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 

الشركة

السعودية  الشركة 
الفرنســية لتشغيل 

وإدارة األسواق 
الحرة

أحد الشــركات التابعة التي 
تملك شــركة الخطوط 

الســعودية للتموين فيها 
40% من رأس مال الشــركة 

وكذلك بالنظر إلى مشــاركة 
كل من األســتاذ وجدي 

الغبــان الرئيس التنفيذي 
للخطوط الســعودية للتموين 

عبدالوهاب  واألستاذ 
ســاعاتي رئيس العمليات – 

التجزئة للخطوط الســعودية 
للتموين فــي عضوية مجلس 

إدارة الشركة

وتتمثــل التعامالت في 
رســوم إدارية وبعض الخدمات 

اللوجســتية المرتبطة بإدارة 
وتشــغيل األسواق الحرة

بدأ ســريان العقد في 11-23-
2016م ويســتمر لمدة 25 سنة 

على مدى ســريان الشركة
قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 

الشركة

بالشركةالطرف ذو العالقة قيمتهامدتهانــوع المعاملة/الصفقةعالقته 

العامة  المؤسسة 
الجوية  للخطوط 

السعودية العربية 

أحد كبار المســاهمين 
بالشــركة ممن يملكون 

أكثــر من )5%( من رأس مال 
اإلجمالي الشركة 

خدمــات التموين والضيافة 
لصاالت الفرســان بمطار الملك 

عبد العزيــز الدولي بجدة ومطار 
الملــك خالد الدولي بالرياض 
ومطــار الملك فهد الدولي 

بالدمــام ومطار األمير محمد 
بــن عبد العزيــز الولي بالمدينة 

المنورة لركاب شــركة الخطوط 
الســعودية وشركات الطيران 

األخرى

بدأ ســريان العقد بتاريخ 04-16-
201٧م وينتهــي بتاريخ 04-15-

2022م
قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 

الشرك

اتفاقية مســتوى تقديم الخدمة 
في مجــال تقنية المعلومات

بدأ ســريان العقد بتاريخ 05-01-
2018م وينتهــي بتاريخ 04-30-

2022م
قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 

الشركة

عقــد تصميم، بناء وتشــغيل صالة 
الفرســان الداخلية بمطار الملك 
عبــد العزيــز الدولي الجديد بجدة

عشــر )10( سنوات اعتبارا من 
تاريــخ التشــغيل الفعلي للصالة

ال توجــد قيمة للعقد وذلك 
طبيعته حسب 

عقــد تقديم خدمات مؤقت 
بصالــة الدرجة األولى ودرجة 

رجال األعمــال بمطار الملك عبد 
العزيــز الدولي الجديد بجدة

بدأ ســريان العقد بتاريخ 
2020/01/02م وينتهــي بتاريخ 

2021/01/01م
قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 

الشركة

مذكرة تفاهــم خدمات التموين 
والضيافة صالة الفرســان 

الداخلية والدوليــة بمطار الملك 
فهــد الدولي بالدمام

بدأ ســريان العقد بتاريخ 
2014/04/09م

قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 
الشركة

السعودية  الشركة 
األرضية للخدمات 

شــركة تابعة للمؤسسة 
العامــة للخطوط الجوية 

السعودية العربية 

خدمــات تموين األطعمة بكل 
مــن مدينة جدة، الرياض، الدمام 

المنورة  والمدينة 

بدأ ســريان العقد بتاريخ 01-
11-2020م وينتهــي بتاريخ 

2022/10/31م
قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 

الشركة

خدمــات نقــل بمطار الملك فهد 
بالدمام الدولي 

بدأ ســريان العقد بتاريخ 11-28-
2015م وينتهــي بتاريخ 11-2٧-

2022م
قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 

الشركة

خدمات غســيل بالرياض، جدة، 
الدمــام والمدينة المنورة

بدأ ســريان العقد بتاريخ 
2021/05/01م وينتهــي بتاريخ 

2024/04/30م
قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 

الشركة

خدمات تمويــن والضيافة لصالة 
)Wellcome lounge( بمطار 
الملــك خالد الدولي بالرياض

بدأ ســريان العقد بتاريخ 12-01-
201٧م وينتهــي بتاريخ 11-30-

2023م
قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 

الشركة

خدمــات ســكن بمطار الملك فهد 
بالدمام الدولي 

بدأ ســريان العقد بتاريخ 11-28-
2015م وينتهــي بتاريخ 11-2٧-

2022م
قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 

الشركة

الخطوط  شركة 
للشحن السعودية 

شــركة تابعة للمؤسسة 
العامــة للخطوط الجوية 

السعودية العربية 

الشحن خدمات 
بدأ ســريان العقد بتاريخ 12-08-
2014م وينتهــي بتاريخ 12-31-

2022م
قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 

الشركة

خدمــات تموين على الطائرة
بدأ ســريان العقد بتاريخ 01-01-
201٧م وينتهــي بتاريخ 12-31-

2022م
قيمــة تقديريــة بناًء على طلبات 

الشركة
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15-2. االيــرادات والمصروفــات )بالريال الســعودي( من األطراف ذات العالقة خالل 2021م

15-3. الذمــم المدينــة والدائنــة )بالريال الســعودي( من األطراف ذات العالقة خالل 2021م 

المصروفاتاإليراداتالطرف ذو العالقة
960,565,٧5٧560,416المؤسســة العامــة للخطوط الجوية العربية الســعودية

56,3٧60مجموعــة عبدالمحســن عبدالعزيز الحكير
0182,504مجموعة نيورســت القابضة إس إل
٧,649,426169,035شركة الخطوط الســعودية للشحن

2,958,2180الشــركة الســعودية الفرنســية لتشغيل وإدارة األسواق الحرة
148,٧٧44,٧2٧,4٧1شــركة الخطوط الســعودية لتنمية وتطوير العقار

2٧,034,3942,031,469الشركة الســعودية للخدمات األرضية
5,٧10,0230طيران أديل

583,6240شركة الســالم لصناعة الطيران
32,4٧4,2190شــركة الخطوط الســعودية للطيران الخاص

المدينةالطرف ذو العالقة الدائنةالذمم  الذمم 
4٧2,553,062450,293المؤسســة العامــة للخطوط الجوية العربية الســعودية

021٧,616مجموعة عبد المحســن عبــد العزيز الحكير
00مجموعة نيورســت القابضة إس إل
8,٧3٧,860٧58,959شركة الخطوط الســعودية للشحن

4,811,٧8٧0الشــركة الســعودية الفرنســية لتشغيل وإدارة األسواق الحرة
1,0٧9,38923,٧88,449شــركة الخطوط الســعودية لتنمية وتطوير العقار

18,41٧,884481,306الشركة الســعودية للخدمات األرضية
1,464,8640طيران أديل

804,5650شركة الســالم لصناعة الطيران
1٧,151,9600شــركة الخطوط الســعودية للطيران الخاص

16. األعمــال والعقــود تكــون الشــركة طرفا فيهــا، وفيها أو كانت فيها مصلحــة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة 
وتنفيذيي الشــركة وألي شــخص ذي عالقة بأي منهم 

17. ملخــص المدفوعــات التي تمت للجهــات الحكومية لعام 2021م

18. المدفوعــات المســتحقة خالل عام 2021م

طبيعــة العمل أو العقد
قيمــة العمل أو 

مــدة العمل أو العقدالعقد
شروط العمل أو 

العقد
اســم العضو/كبــار التنفيذين أو أي 

شــخص ذي عالقة بأي منهم

خدمات إستشــارية وإدارية مع 
مجموعة نيورســت القابضة 

إس إل

تقديرية  قيمة 
بنــاًء على طلبات 

الشركة

وتبلغ مدة اإلتفاقية ثالث ســنوات 
انتهــت بتاريخ 2019/12/31م.

وتم تجديديها لمدة ثالث ســنوات 
اخــرى لتنتهي بتاريخ 2022/12/31م
وتــم انهاء العقد قبــل موعد انتهائه 

بتاريخ 2021/01/28م

ال توجد شروط 
تفضيلية عن الســوق 

المحلي

جوناثان ســتنت توريانــي بصفته عضو 
مجلس إدارة في الخطوط الســعودية 

للتموين وشــريك مؤسس والرئيس 
التنفيذي بالشــراكة في مجموعة 

نيوريســت القابضة إس إل

خدمات إستشــارية وإدارية مع 
مجموعة نيورســت القابضة 

إس إل

تقديرية  قيمة 
بنــاًء على طلبات 

الشركة

وتبلغ مدة اإلتفاقية ثالث ســنوات 
انتهــت بتاريخ 2019/12/31م.

وتم تجديديها لمدة ثالث ســنوات 
اخــرى لتنتهي بتاريخ 2022/12/31م
وتــم انهاء العقد قبــل موعد انتهائه 

بتاريخ 2021/01/28م

ال توجد شروط 
تفضيلية عن الســوق 

المحلي

عبــد الكريم الســلمي بصفته عضو 
مجلس إدارة وشــريك بشركة 

نيوريســت فرع المغرب

عالقات إيجاريــة لمتاجر البيع 
بالتجزئــة ومواقعه أخرى مع 

مجموعة عبد المحســن عبد 
الحكير العزيز 

قيمــة تقديرية تمثل 
10% من ايرادات 

المتاجر

يبدأ ســريان العقد بتاريخ 08-15-
2014م وينتهــي بتاريخ 08-14-

2020م

ال توجد شروط 
تفضيلية عن الســوق 

المحلي

ســامي الحكيــر عضو مجلس إدارة في 
الخطــوط الســعودية للتموين والعضو 
المنتــدب في مجموعة عبد المحســن 

عبــد العزيز الحكير

خدمات التمويــن لفندق هيلتون 
دوبل تري بالرياض

تقديرية  قيمة 
بنــاًء على طلبات 

الشركة

يبدأ ســريان العقد بتاريخ 03-01-
2018م وينتهــي بتاريخ 12-31-

2021م

ال توجد شروط 
تفضيلية عن الســوق 

المحلي

ســامي الحكيــر عضو مجلس إدارة في 
الخطــوط الســعودية للتموين والعضو 
المنتــدب في مجموعة عبد المحســن 

عبــد العزيز الحكير

المسددالبيان

المســتحقات بنهاية 
الســنة المالية ولم 

بيان االسبابوصف موجز لهاتسدد بعد

العامة  المؤسسة 
26,562,4642,335,928التأمينــات اإلجتماعية

المبالــغ المدفوعــة للفتــرة من ديســمبر 
2020 إلــى نوفمبــر 2021 وديســمبر 

2021 المدفوعــة فــي يناير 2022

لمبالــغ المدفوعــة للفتــرة من ديســمبر 
2020 إلــى نوفمبــر 2021 وديســمبر 

2021 المدفوعــة فــي يناير 2022

جميــع المدفوعــات الفعليــة للجمــارك 3,3٧4,1163,3٧4,116الجمارك
فــي الســنة المالية 2021

جميــع المدفوعــات الفعليــة للجمــارك 
فــي الســنة المالية 2021

تكاليف تأشيرات وجوازات 
جميــع المدفوعــات الفعليــة لوزارة 25,504,39825,504,398ورسوم مكتب العمل

العمــل ووزارة الداخليــة
جميــع المدفوعــات الفعليــة لوزارة 

العمــل ووزارة الداخليــة
ســيتم دفعهــا خالل شــهر أبريل 2022مخصصــات الســنة الماليــة 18,283,09220,0٧5,4092021الزكاة

الدخل 00ضريبة 

2021م2020م2019م2018م2017مالعام
32,321,٧3940,203,٧2830,٧36,11031,٧59,٧103٧,٧21,263مســتحقات الموظفين

142,٧03,٧951٧5,064,403139,895,360100,996,280163,562,19٧مصاريف مســتحقة ومطلوبات أخرى
--–––مخصــص إعادة الهيكلة

31,190,09130,310,01434,182,1٧811,518,٧1512,948,211الــزكاة وضريبة الدخل
206,215,625245,578,145204,813,648144,274,705214,231,671اإلجمالي
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19 . الهيــكل التنظيمي 

تحتفــظ الشــركة بخدمــات أخصائييــن ذوي خبرة عالية في األنشــطة التشــغيلية وأنشــطة الدعم. وتحتفظ الشــركة بمعاييــر عالية من المعرفة 
والمهــارات المطلوبــة إلدارة عملياتهــا التشــغيلية بواســطة العديــد من اإلدارات، ويتم تنســيق بين كل منها بواســطة الرئيس التنفيذي.

يتولــى إدارة واإلشــراف علــى نشــاطات الشــركة نخبة مميزة من أعضــاء مجلس اإلدارة وطاقم إداري كفؤ من ذوي الخبــرات والكفاءات العالية 
يتــم توزيــع مهامهم وفقــًا للمخطط اإلداري التالي:

20. المراجعــة الداخليــة ونتائج المراجعة الســنوية لنظــم الرقابة الداخلية 

تعتبــر المراجعــة الداخليــة أحــد األنشــطة التي تتســم باالســتقاللية والموضوعية من خالل تقديم الخدمات االستشــارية والتي تعطــي قيمة مضافة 
لتحســين أداء وعمليات شــركة الخطوط الســعودية للتموين.

وتتمثــل رؤيــة المراجعــة الداخليــة فــي العمل كمحفز لتحســين بيئة الرقابــة الداخلية من خالل زيادة الوعي وتوفيــر الضمانات. باإلضافة إلى 
تطويــر أســاليب المراجعــة التي تتماشــى مع التغيرات والتطورات التي تمر بها الشــركة.

مــن ناحيــة أخــرى، تتمثــل مهــام المراجعــة الداخلية في المســاهمة في حماية وتعزيز قيم الشــركة ودعم مهامهــا وأهدافها من خالل تقديم 
خدمات التأكيد الموضوعي المســتقل والخدمات االستشــارية لمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة بموضوعية واســتقاللية. ويشــمل نطاق نشــاطها 

أيًضــا فحــص وتقييــم مــدى صالحيــة وفعالية أنظمــة الحوكمة وإدارة المخاطر واإلجراءات الداخلية للشــركة باإلضافة إلــى التحقق من مدى 
المســؤوليات الموكلــة إلــى المديرين من أجل تحقيق أهداف الشــركة.

تــم تأســيس إدارة المراجعــة الداخليــة وتحديد مســؤولياتها مــن قبل مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة. ويحكم نشــاطها ثقافــة التوجيه اإللزامي 
للمدققيــن الداخلييــن بمــا فــي ذلــك تعريف التدقيــق الداخلي، قواعد الســلوك والمعايير الدولية للممارســة المهنية للتدقيــق الداخلي )المعايير(. 

كمــا تلتــزم المراجعة الداخلية بسياســات وإجراءات الشــركة ذات الصلة. 

مجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات لجنة الم�اجعةالرئيس التنفيذياللجنة التنفيذية
والمكافآت

مساعد إداري

الخدمات 
المساندة

تمو�ن 
الطائ�ات

التمو�ن 
وإدارة الم�افق

التجزئة

نائب الرئيس 
التنفيذي

نائب الرئيس 
التنفيذي

نائب الرئيس 
التنفيذي

تطو�ر األعمال 
وعمليات الدمج 

واالستحواذ

الخدمات 
المؤسسية 

والمستشار العام

الجودة 
ومعا�ير الرقابة

الم�اجعة 
الداخلية

المالية 
والحسابات

نائب الرئيس 
التنفيذي

نائب الرئيس 
التنفيذي

الرئيس التنفيذي نائب الرئيسنائب الرئيس
للمالية

قطاعات 
األعمال

يتميــز نشــاط المراجعــة الداخليــة بنوع من الصرامة في الســرية والحفاظ على الســجالت والمعلومات، حيث يتمتع بجميــع الصالحيات لالطالع على 
جميع ســجالت الشــركة، وموجوداتها الثابتة، وموظفيها ذوي العالقة. كما يلتزم جميع الموظفين بمســاعدة المراجعة الداخلية أثناء ممارســة 
نشــاطها والوفــاء بالتزاماتهــا ويمتــد نشــاط المراجعة الداخلية بمنحها حــق الوصول واالتصال الحر والغير مقيــد بمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة. 

يتبــع نائــب الرئيــس التنفيــذي - رئيــس المراجعة الداخليــة التنفيذي من الناحيــة المهنية للجنــة المراجعة وللرئيس التنفيــذي من الناحية اإلدارية. 

ويقــوم نائــب الرئيــس التنفيــذي - رئيــس المراجعــة الداخلية التنفيــذي بإعداد تقارير وعرضها علــى لجنة المراجعة والرئيس التنفيذي بشــكل دوري، 
كما تمارس المراجعة الداخلية أعمالها بكل اســتقاللية دون أي تدخل من أي شــخص ينتمي إلى الشــركة، وتتجلى اســتقاللية قســم المراجعة 

الداخليــة فــي المســائل التــي يتــم اختيارهــا للمراجعة ونطاقهــا وإجراءاتها وعدد مرات إجرائها ووقتهــا أو محتوى تقاريرها للتمكــن من المحافظة 
على الســلوك المســتقل الضروري والموضوعي. 

يؤكــد نائــب الرئيــس التنفيــذي - رئيــس المراجعــة الداخلية التنفيــذي للمجلس مرة واحدة على األقل ســنوًيا على االســتقاللية التامة للمراجعة 
الداخليــة. ويكمــن نطــاق المراجعــة الداخليــة على ســبيل المثال ال الحصر في فحــص وتقييم مدى كفاية وفعالية حوكمة الشــركة، إدارة 

المخاطــر، ومراجعــة العمليــات الداخليــة ومن بينهــا التحقق من األداء في القيام بالمســؤوليات المحددة لتحقيق أهداف الشــركة.

يقــوم نائــب الرئيــس التنفيــذي - رئيــس المراجعة الداخلية التنفيذي ســنويا بتقديــم للمجلس خطــة المراجعة الداخلية لمراجعتهــا واعتمادها. ويتم 
إعــداد خطــة المراجعــة الداخليــة اســتنادا على تحديد أولويات التدقيق باســتخدام منهجيــة مبنية على المخاطــر، بما في ذلك مرئيات اإلدارة 

التنفيذيــة والمجلــس. كمــا يقــوم رئيــس المراجعة الداخلية التنفيذي بإعــــداد وإصدار تقريــــر بعد نهايــة كل عملية مراجعة ويتــم توزيعه بالطريقة 
المناســبة، ويتــم أيضــًا رفــع نتائــج المراجعة الداخليــة لمجلس اإلدارة. وقد يتضمن هــذا التقرير خطة االجراءات االداريــة لمعالجة النتائج الواردة 

بالتقريــر. وتقــوم المراجعــة الداخلية بمتابعــة نتائج المراجعة ومــدى تطبيق توصياتها.

خــالل عــام 2021م، أكــد نائــب الرئيــس التنفيــذي - رئيس المراجعــة الداخلية التنفيذي للجنة المراجعة أن إدارة الشــركة لــم تفرض أي قيود على 
نطــاق التدقيــق الداخلــي. كمــا أكــدت لجنــة المراجعــة أنه لم تكن هناك أي نتائــج جوهرية ذات أهمية نســبية عالية تتعلق بمراجعــة فعالية الرقابة 

الداخليــة الســنوية أو أي اختــراق أو مخالفــة لسياســات الشــركة ولوائحهــا الداخلية. باإلضافة إلى ذلك، لم تكتشــف لجنــة المراجعة أي مخالفات 
أو أي نقــاط ضعــف ذات أهميــة نســبية عاليــة في نظــام الرقابة الداخلية للشــركة أو في أي من عملياتهــا المختلفة في عام 2021م. 

21. نســبة مســاهمة المســاهمين في رأس المال )بالريال السعودي(

22. هيكلــة توزيع رأس المال واألســهم على المســاهمين بنهاية 2021/12/31م 

المؤسســة العامــة للخطوط الجوية العربية الســعودية – %35.7
مجموعــة عبد المحســن عبد العزيــز الحكير القابضة – %9.40

%54.9 الجمهور – 

المساهم
رأس المال كما 

في 2021/01/01م
النسبة

المئوية
عدد

األســهم
رأس المال كما 

في 2021/12/31م
 عدد

األســهم
النسبة 
المئوية

التغير في 
النسبة 
المئوية

العامة  المؤسسة 
للخطــوط الجوية العربية 

السعودية
292,٧40,00035.٧029,2٧4,000292,٧40,00029,2٧4,00035.٧000.00

التموين  شركة 
المحدودة -4,816,180481,6180.59000000100االستراتيجي 

مجموعة عبد المحســن 
عبــد العزيز الحكير 

القابضة
٧٧,112,5609.40٧,٧11,256٧٧,112,560٧,٧11,25609.4000.00

45,014,٧4454.91.0٧-54.945,014,٧44450,14٧,440 -450,14٧,440الجمهور
820,000,00010082,000,000820,000,00082,000,00010000.00االجمالي
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23. سياسة وإجراءات األرباح

23-1. سياســة توزيع األرباح 
للشــركة توزيع أرباح مرحلية على مســاهميها بشــكل نصف ســنوي أو ربع ســنوي وفقًا للضوابط التي تضعها الجهات المختصة.أ. 
يســتحق كل مســاهم بالشــركة حصته في االرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشــأن ويبين القرار تاريخ اإلســتحقاق وتاريخ التوزيع ب. 

وتكون أحقية االرباح لمالكي األســهم المســجلين في ســجالت المســاهمين في نهاية اليوم المحدد لإلستحقاق.
ُتوزع أرباح الشــركة الصافية الدورية والســنوية على الوجه اآلتي:ج. 
ُيجنب )10%( من األرباح الصافية لتكوين اإلحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب • 

متى بلغ اإلحتياطي المذكور )30%( من رأس المال المدفوع.
للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة، أن ُتجنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي ُيخصص • 

ألغراض محدده وفقًا لما تقرره الجمعية العامة العادية.
للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر • 

اإلمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي 
الشركة أو لمعاونة ما يكون قائمًا من هذه المؤسسات.

يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بشرط أن ال يقل عن 5% من رأسمال الشركة المدفوع.• 
المتبقي من قيمة •  المبلغ  للتوزيع لسداد  القابلة  المبقاة واالحتياطيات االتفاقية  العادية استخدام األرباح  العامة  للجمعية  يجوز 

السهم أو جزء منه، على أال يخل ذلك بالمساواة بين المساهمين.

كمــا يتبنــي مجلــس اإلدارة سياســة لتوزيــع األربــاح مفادها توزيع نســبة تتراوح بين 60% إلى 80% في المائة من صافي األرباح الســنوية للشــركة 
مــع مراعــاة أهــداف الشــركة واالعتبارات التجارية والقانونيــة والتنظيمية باإلضافة إلى الوضع المالي للشــركة ومســتوى الدخل الحالي.

لم توزع الشــركة أي أرباح نقدية على مســاهميها للعام 2021م.

العامة  24. الجمعيات 

24-1. اجتماعــات الجمعيات العامة
عقــدت شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن اجتماعًا ناجحــًا للجمعية العامة خالل عــام 2021م والذي عقد عن طريق وســائل التقنية الحديثة 
باســتخدام منظومــة تداوالتــي بتاريخ 1442/09/2823هـ الموافق 2021/05/05م تمام الســاعة 22:00 مســاًء وذلك بناًء علــى تعميم هيئة 

الســوق الماليــة الصــادر برقــم )ص/20/2109/5( وتاريخ 21-0٧-1441هـ الموافــق 16-03-2020م القاضي باالكتفاء بعقد جمعيات الشــركات 
المســاهمة المدرجــة عبــر وســائل التقنيــة الحديثــة عن ُبعــد وتعليق عقدها حضوريًا حتى اشــعار آخر وذلك حرصًا على ســالمة المتعاملين في 

الســوق الماليــة ضمــن دعــم الجهــود واالجراءات الوقائية واالحترازيــة المتخذة من قبل الجهــات المختصة وذات العالقة للتصدي ومنع انتشــار 
كوفيــد-19 . وقــد أعلنــت الشــركة عــن مواعيد هــذه الجمعية في موقع »تداول« اإللكتروني ومنصات أخرى حســب مــا تقتضيه األنظمة 

واللوائــح ذات العالقــة وفــي المدة النظاميــة التي اقتضتها األنظمــة والقوانين ذات العالقة.

وأظهــرت اإلعالنــات الوقــت والمــكان وجدول األعمال. كما منحت الشــركة للمســاهمين الفرصة في المشــاركة بفعاليــة والتصويت على البنود 
المدرجــة فــي جــدول األعمــال، وأبلغتهــم بالضوابط التــي تحكم االجتماع، وإجراءات التصويــت من خالل الدعوة النعقــاد الجمعية العامة. كما 

تمكــن المســاهمون مــن التصويــت االلكترونــي في اجتمــاع الجمعية العامة من خــالل التقنيات الموفرة من قبــل مركز اإليداع تداول. كما 
تــم تزويــد المســاهمين بالمعلومــات الكافيــة التــي ُتمّكنهم مــن اتخاذ قراراتهم. كما أبلغت الشــركة الجهات النظاميــة ذات العالقة عن نتائج 

اإلجتماعــات مباشــرة بعــد انتهــاء اإلجتماعــات وفي اآلجال النظامية المحددة. وأتيح للمســاهمين كذلك اســتعراض محضــر االجتماع في مكاتب 
الشــركة أو مــن خالل موقعها اإللكتروني بنــاًء على طلبهم.

بعــد اكتمــال النصــاب القانونــي المطلوب لإلجتمــاع، وكانت نتائج وقرارات اإلجتماع علــى النحو التالي:
الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • 
الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في   2020/12/31م. • 
الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في   2020/12/31م. • 
الموافقة على تعيين السادة شركة كي بي إم جي لالستشارات المهنية )KPMG( مراجعًا لحسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة • 

وتدقيق القوائم المالية للربع  الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م وللربع األول من عام   2022م وتحديد أتعابه.
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. • 
الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2021م.• 
الموافقة على صرف مبلغ )3,٧93,424 ريال سعودي( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة   للسنة المنتهية في 2020/12/31م. • 
الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ جوناثان ستنت • 

إدارة  التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريست القابضة، ونظرًا لعضويته في مجلس  الرئيس  تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب 
 شركة التموين اإلستراتيجي المحدودة، وهذه التعامالت عبارة عن تقديم  شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير 

القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التموين، حيث بلغت قيمة التعامالت  خالل عام 2020م بـ)3,030,066ريال سعودي(، وال توجد 
المحلية. السوق  شروط تفضيلية في 

الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التموين اإلستراتيجي المحدودة والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ • 
جوناثان ستنت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك في مجموعة نيوريست القابضة المالك األساسي لشركة 

التموين االستراتيجي المحدودة، ونظرًا لعضويته في مجلس مديري  شركة التموين اإلستراتيجي، وهذه التعامالت عبارة عالقات إيجارية 
لمكاتب إدارية، حيث بلغت قيمة التعامالت  خالل عام 2020م بـ)44,100 ريال سعودي(، وال توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية.

الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نيوريست القابضة والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ عبد الكريم • 
السلمي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته شريك في شركة نيوريست فرع المغرب، وهذه التعامالت عبارة عن تقديم  شركة نيوريست 
لخدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفير القوى العاملة المتخصصة في قطاعات التموين، حيث بلغت قيمة التعامالت  خالل عام 

2020م )3,030,066ريال(، وال توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية. 
الموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة عبد المحسن عبد العزيز  الحكير القابضة والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ • 

سامي بن عبد المحسن  الحكير مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعامالت عبارة عن عدد من  العالقات اإليجارية لمتاجر البيع بالتجزئة وخدمات تموين 
وإعاشة حيث بلغت قيمة التعامالت  خالل عام 2020م )16,096 ريال سعودي(، وال توجد شروط تفضيلية في السوق المحلية.

24-2. ســجل حضــور الجمعية العامة بواســطة أعضــاء المجلس وأعضاء اللجان وأعضــاء اإلدارة التنفيذية
اجتمــاع الجمعية العامة

العضويةالعضويةاالسم اإلجمالي2021/05/05منوع 

رئيــس مجلــس اإلدارة وعضو لجنة الترشــيحات والمكافآت ورئيس محمد عبد العزيز الســرحان
1مستقلاللجنــة التنفيذية

تنفيذينائــب رئيــس مجلس اإلدارة، عضو اللجنــة التنفيذيةســامي عبد المحسن الحكير 1غير 
1مستقلعضــو مجلس اإلدارة عضــو لجنة المراجعة واللجنــة التنفيذيةرائــد إبراهيم المديهيم

عضــو مجلس اإلدارة عضــو اللجنة التنفيذية ولجنة الترشــيحات جوناثان ســتنت تورياني
تنفيذيوالمكافآت x0غير 

1مستقل عضــو مجلس اإلدارة عضو اللجنــة التنفيذيةفادي ميشــال مجدالني
1مستقلعضــو مجلس اإلدارة ورئيــس لجنة المراجعةحســن شكيب الجابري

1مستقلعضــو مجلــس اإلدارة وعضو لجنة الترشــيحات والمكافآتخالــد محمد الحقيل
1مستقلعضــو مجلــس اإلدارة رئيس لجنة الترشــيحات والمكافآتيوســف حمد اليوسفي

تنفيذيعضو مجلس اإلدارةعبد الكريم الســلمي 1غير 
التنفيذي وجـــدي محمد الغبان 1تنفيذيالرئيس 
1تنفيذينائــب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسســية والمستشــار العامســلطان سعود البوق

حـوكـمــة الشــركــات التقرير الســنوي لشــركة الخطوط السعودية للتموين 2021م

10٧ 106



25. االلتــزام باألنظمة واللوائح 
باإلضافــة إلــى نظامهــا األساســي، لدى شــركة الخطوط الســعودية للتموين دليل حوكمتهــا التي تحرص دومًا على اإللتــزام بأحكامه وتتعهد 

باإلحتفاظ بأفضل معايير اإللتزام والممارســات في جميع أنشــطتها وأعمالها. بما يتماشــى مع الئحة حوكمة الشــركات ولوائح التســجيل 
واإلدراج. الصادرة عن هيئة الســوق المالية، وقواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المســتمرة وقواعد اإلدراج الصادرة عن شــركة الســوق 
الماليــة »تــداول«، واألنظمــة واللوائح األخرى ذات العالقة. كما تقوم الشــركة بتحديث هذه السياســات بشــكل مســتمر عنــد الحاجة بناء على 

أي تعديــالت فــي األنظمــة أو اللوائــح ويلتزم بسياســة الحوكمــة أصحاب المصالح كأعضــاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والموظفين لحماية 
مصالــح الشــركة واألطراف األخرى ذات العالقة. 

ويقــوم مجلــس اإلدارة بالمســاندة المســتمرة مــع لجانــه الفرعية المتمثلة فــي لجنة المراجعة ولجنة الترشــيحات والمكافآت واللجنــة التنفيذية 
بتقديــم الدعــم المســتمر لتعزيــز اإللتــزام بالئحة حوكمة الشــركات وضمان اســتمرارية مراجعة وضبــط تطبيق تلك اللوائح وهي بذلــك تطبق جميع 

أحكام الئحة حوكمة الشــركات، باســتثناء األحكام الواردة أدناه: 

الخامس: الفصل 
 

المادة 70:
ل بقــرار مــن مجلــس إدارة الشــركة لجنة تســمى )لجنة إدارة المخاطر( يكون رئيســها وغالبية أعضائها مــن أعضاء مجلس اإلدارة غير  تشــكَّ

التنفيذييــن. وُيشــترط أن يتوافــر فــي أعضائها مســتوى مالئم من المعرفة بإدارة المخاطر والشــؤون المالية.

المادة 71:
تختــص لجنــة إدارة المخاطر بما يلي:

يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها •  وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما 
للشركة؛ والخارجية  الداخلية  المتغيرات  بناًء عل  وتحديثها 

تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له؛• 
التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خالل االثني عشر شهرًا القادمة؛• 
اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك • 

لتحديد أوجه القصور بها؛
إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعّرضها لها بشكل دوري )من خالل إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال(؛• 
إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس اإلدارة؛• 
المخاطر؛•  بإدارة  المتعلقة  المسائل  للمجلس حول  التوصيات  تقديم 
ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر؛• 
مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة؛• 
التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر؛• 
زيادة الوعي بثقافة المخاطر؛•  بالشركة، والعمل على  إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة  التحقق من استيعاب موظفي 
مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة• 

المــادة 72: اجتماعــات لجنة إدارة المخاطر
تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل )ستة أشهر( على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك• 

أســباب عدم التطبيق:
لــم يشــكل المجلــس لجنــة المخاطــر لكــون تشــكيل هذا النوع من اللجــان يعد اختياريًا، إال أن مهام لجنة المخاطر بالشــركة موكلــة إلى كل من لجنة 

المراجعــة، المراجــع الخارجــي والداخلي بالشــركة كما تســتعين الشــركة بأحد مستشــاريها الخارجيين في هذا المجال.

المادة 87:
تضــع الجمعيــة العامــة العاديــة – بنــاًء علــى اقتراح من مجلس اإلدارة – سياســة تكفل إقامــة التوازن بين أهدافها واألهداف التــي يصبو المجتمع 

إلــى تحقيقهــا بغــرض تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصاديــة للمجتمع.
أســباب عدم التطبيق:

لكــون هــذا اإللتــزام إختيــاري. إال أن للشــركة سياســات تكفل اقامة التوازن بين أهدافهــا وأهداف المجتمع وبما يتماشــى مع الخطط والرأى 
المســتقبلية التــي تضعهــا الدولــة، كمــا تم اعتماد تأســيس إدارة من داخل الشــركة تعنى بإدارة المخاطر الخاصة بالشــركة وترفــع تقاريرها بصفة 

دوريــة للجنــة المراجعة المنبســقة عن مجلس اإلدارة.

المادة 88:
يضــع مجلــس اإلدارة البرامــج ويحــدد الوســائل الالزمة لطرح مبادرات الشــركة في مجال العمل االجتماعي، ويشــمل ذلك ما يلي:

وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه؛• 
بها؛•  للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم  الشركة  تتبناها  التي  المسؤولية االجتماعية  اإلفصاح عن أهداف 
اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة؛• 
للشركة•  االجتماعية  بالمسؤولية  للتعريف  للمجتمع  توعية  برامج  وضع 

أســباب عدم التطبيق:
لكــون هذا اإللتزام إختياري. 

المادة 93:
بيــان التفاصيــل الالزمة بشــأن المكافــآت والتعويضات المدفوعة لــكل ممن يلي على حدة:

أعضاء مجلس اإلدارة.أ. 
خمســة مــن كبــار التنفيذييــن ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشــركة على أن يكون من ضمنهم الرئيــس التنفيذي والمدير المالي.ب. 

أســباب عدم التطبيق:
التزمــت الشــركة باإلفصــاح عــن مكافــآت كبار التنفيذييــن وفقًا للمتطلبــات النظامية الواردة في المادة )93( من الئحة حوكمة الشــركات ، 

وقــد خاطبــت الشــركة هيئــة الســوق الماليــة من خالل خطابها الصادر برقم )2021033001/م ق ع / 106٧( بشــأن التفصيــل في مكافآت كبار 
التنفيذيــن علــى النحــو الــوارد فــي الملحــق رقم )1( من الئحة حوكمة الشــركات، بما يتوافق مع نص المــادة )60( من قواعد اإلدراج وااللتزامات 

المســتمرة، حيث اليزال طلب الشــركة تحت المداولة والمناقشــة مع الهيئة، حيث تطمع الشــركة الى التوصل مع الهيئة على تفاهم بشــأن 
اإلفصــاح المذكــور وذلــك لتفــادي أي ضرر غير مســوغ، وإعطــاء االنطباع الصحيح عن آلية إجــراءات المكافآت والتعويضات، والتــي تعتمد على 

تنافســية رأس المال البشــري، حيث ســتلتزم الشــركة باإلفصاح وفقًا لما توجهه هيئة الســوق المالية، وبما يحقق مصالح المســتثمرين واســتقرار 
إفصاحات شــركات السوق المالية.

المادة 95:
فــي حــال تشــكيل مجلــس اإلدارة لجنــة مختصة بحوكمة الشــركات، فعليه أن يفوض إليهــا االختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتســعين 

مــن هــذه الالئحــة، وعلــى هــذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشــأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة، ســنويًا عــل األقل، بالتقارير 
والتوصيات التــي تتوصل إليها.

أســباب عدم التطبيق:
لكــون هذا اإللتزام إختياري.

المساهمين 26. دور 
تعتبــر الجمعيــة العموميــة هــي المنصــة التــي يمارس فيها المســاهمون حقوقهم بالتصويــت وإتخاذ قراراتهم. حيث إن موافقة المســاهمين يعد 

مطلــب أساســي فيمــا يتعلــق بالقــرارات المهمة كالموافقــة على القوائم المالية وتقرير مجلس اإلدارة الســنوي ومراجعــة والموافقة على 
توصيــات مجلــس اإلدارة بخصــوص توزيــع األربــاح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وإجــراء التعديالت على النظام األساســي وتعيين المراجعين 
الخارجييــن وزيــادة رأس المــال المســجل. ويحــق لــكل مســاهم حضور الجمعيــة العامة كما يحق له أيضًا أن يصوت بصوت واحد عن كل ســهم 

يمتلكــه فــي رأس مــال الشــركة ويجــوز له تفويض بخصوص شــخص آخــر من غير موظفي الشــركة وأعضاء مجلس إدارتها ليحضــر ويصوت نيابًة عنه.

حـوكـمــة الشــركــات التقرير الســنوي لشــركة الخطوط السعودية للتموين 2021م
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المستثمر 27. عالقات 
فــي عالقــات المســتثمرين بالخطــوط الســعودية للتمويــن نطمح ألن نكون فريــق بمعايير عالمية ونلتــزم بأن نكون عنصر أساســي للمجتمع المالي 

وكــون قيــادة الشــركة مصــدرًا موثوقــًا وفعااًل وشــفافًا للمعلومات القيمة. كما أننــا ملتزميــن بالمحافظة على قيمنا األساســية المتمثلة في 
النزاهــة والمعاييــر األخالقيــة العالية في عالقاتنا مــع أصحاب المصالح.

ويضمــن برنامــج عالقــة المســتثمرين الشــفافية في جميع ســبل التواصل مع االلتــزام بجميع المتطلبات المســتمرة النظاميــة المتعلقة باإلفصاح 
والصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة، عالوًة على ذلك، نضمن تدفــق المعلومات في الوقت المناســب عبر قنوات التواصــل المختلفة كالموقع 

االلكترونــي وإعالنــات تــداول وحضــور المؤتمرات ونوفر ســبل تواصل للمســتثمرين عن طريــق الهاتف والبريد االلكتروني واســتضافة أحداث خاصة 
للمحلليــن المالييــن والمســتثمرين ومــن ضمن ذلك يوم المســتثمر واتصاالت مناقشــة النتائج المالية. 

ونتبع سياســة االتصال االســتباقي مع الســوق وإبالغ أصحاب المصالح بكل التطورات الرئيســية التي ســتؤثر على األعمال. كما نقوم بعقد جلسات 
حوار مع مجتمع المســتثمرين وإفادة اإلدارة التنفيذية بتوقعات الســوق. وقد أصبحت أهمية حواراتنا مع المســاهمين تتزايد حيث يظل مســتثمرينا 

على المســتوى الفردي والمؤسســاتي في بحث دائم ومســتمر عن أحدث المعلومات حول تطور الشــركة وخططها لألعمال واإلنجازات والتحديات.

28. طلبــــات الحصول على ســجالت المساهمين 

29. االتصاالت مع المســاهمين 
تحافــظ شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن بانتظــام على اإلتصال مع المســاهمين. وقد اتخذت الشــركة مجموعة من اإلجراءات لضمان 

حقوقهــم فــي اإلطــالع علــى المعلومات عن طريق موقع »تداول« وموقع الشــركة: www.saudiacatering.com. وتوفر الشــركة المعلومات 
الكاملــة والشــاملة حــول أنشــطتها وأعمالها من خالل تقريرها الســنوي والقوائم الماليــة األولية وإجراءات توزيع األرباح.

كمــا تســعى الشــركة أيضــًا لالحتفــاظ بحلقة وصل جيدة مع مســاهميها واإلجابة على استفســاراتهم وتزويدهم بالمعلومــات المطلوبة في 
المناسب. الوقت 

30. المبادرات المخططة لتحســين الشــفافية أو االتصال مع المســتثمرين في العام 2021م
نســعى لتزويــد المســتثمرين المحتمليــن والحالييــن بأقصى درجــات المعرفة وتمكينهم مــن الوصول إلى التحديثات المالية للشــركة. ونقدم 

للمســتثمرين مخطــط شــامل ومفصــل لمــا يمكن توقعه للســنة المالية القادمة حرصًا منــا بدقة المعلومات الموفرة للمســاهمين.

ومــن وجهــة نظــر فنيــة قــد تتوجه الشــركة إلنشــاء تطبيق علــى الهاتف الجوال يهــدف لتمكين المســتثمرين من الوصول ألخبار الشــركة 
وبياناتهــا الهامة.

كمــا تقــوم الشــركة بتخصيــص فريق عمل متخصص للرد على استفســارات وانشــغاالت المســاهمين واألطراف ذات العالقــة عن طريق الهاتف 
 .)investors@Saudiacatering.com( علــى الرقــم 0122339400 تحويلــة رقم 8185 أوعن طريــق البريد اإللكتروني

31. إجــراءات إحاطــة أعضاء المجلس بمقترحات ومالحظات المســاهمين حول الشــركة وأدائها
تقــوم الشــركة بإحاطــة أعضــاء المجلس بمقترحات المســاهمين وملحوظاتهم حيال الشــركة وأدائها مــن خالل اإلجراءات التالية:

عرض مقترحات المساهمين ومالحظاتهم )إن وجدت( على أعضاء المجلس في أقرب اجتماع للمجلس أو أي وسيلة اتصال أخرى فعالة • 
تحقق الغرض وذلك بصفة مستمرة.

يقدمونها.•  التي  الجوهرية  بالمقترحات  المجلس  المستثمرين وإحاطة  لقاءت مستمرة مع  تنظيم 
اجتماع •  أعضاء المجلس إلجتماعات جمعيات المساهمين، حيث يقوم المساهمون بطرح مقترحاتهم وآرائهم على المجلس خالل  حضور 

الجمعية ويقوم مجلس اإلدارة بالرد عليها خالل اإلجتماع. 

يقــوم رئيــس مجلــس اإلدارة بمناقشــة بعــض المواضيع والمقترحات الخاصة بالمســاهمين وأداء الشــركة دون حضور أي مــن التنفيذين متى دعت 
لذلك. الضرورة 

الطلبالعـدد الطلبتاريخ  أسـباب 
اجراءات الشــركة 2021/12/22م1
اجراءات الشــركة 2021/12/08م2
اجراءات الشــركة 2021/10/10م3
اجراءات الشــركة 2021/06/29م4
الجمعيــة العامــة 2021/05/04م5
اجراءات الشــركة 2021/04/06م6
اجراءات الشــركة 2021/01/18م٧

. المخاطر  32
تواجــه شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن كغيرها من الشــركات مجموعة من المخاطر المتنّوعة أثناء ممارســة أنشــطتها االعتيادية. وما من 

شــركة مــا يمكــن أن تمضــي فــي ممارســة أعمالها من دون قبول مســتوى معّين من المخاطــر. وبالتالي فإن أية أرباح من المتوّقــع تحقيقها عبر 
األنشــطة التجارية يجب احتســابها على أســاس المخاطر ذات الصلة.

والهــدف مــن إدارة المخاطــر هــو التأّكد من قدرة الشــركة على تنفيذ اســتراتيجياتها بكفــاءة عالية وتحقيق أهدافها المنشــودة. والعامل األبرز 
فــي هــذا المجــال يتمّثــل فــي تحديــد المخاطــر التي يمكن أن تحّد من قدرة الشــركة على تحقيــق أهدافها، ثم تحديد إن كانت تلــك المخاطر ضمن 
المســتوى المقبــول أم ال. لذلــك، ال بــد مــن اتخــاذ إجراءات لتفادي المخاطر والحّد من تأثيرها وتبديل مســارها أو مراقبتها بشــكل مســتمر لضمان 

عــدم تأثيرها على الشــركة وعملياتها.

ومــن هــذا المنطلــق، تعتمــد عمليــات الشــركة على مجموعة مــن األدوات والحلول التفاعلية واإلســتباقية الوقائية ليس فقــط للحماية من أية 
تهديــدات محتَملــة، بــل أيضًا من أجــل تحويل بعض هذه المخاطر إلــى فرص حقيقية.

وبالطبــع، ال يمكــن معالجــة المخاطــر إال إذا تــم تحديدهــا وفهمهــا بدّقة في وقت مســبق. كما يجب توافر خطــط لمعالجة والتصّدي لهذه 
المخاطــر، فضــاًل عــن اعتمــاد آلية لمتابعتها باســتمرار للتأّكد من الســيطرة عليها بشــكل فّعال. وعليه، فإن إدارة المخاطر تشــّكل جزًء أساســيًا من 

اإلدارة اإلســتراتيجية والتشــغيلية لدى شــركة الخطوط الســعودية للتموين.

عوامل المخاطر االســتراتيجية 
يشــّكل تقييــم المخاطــر اإلســتراتيجية جــزًء من عملية التخطيط اإلســتراتيجي في الشــركة، حيــث تقوم بتصنيف المخاطــر ووضعها ضمن خانة 

المخاطــر اإلســتراتيجية فــي حــال كان لها تأثير طويل األمد على مســار العمل.

وقــد أدرجت الشــركة المجــاالت التالية ضمن دائرة المخاطر اإلســتراتيجية:

مخاطــر بيئة العمل
تؤّثر الدورة االقتصادية بشــكل عام والقطاعات اإلســتهالكية بشــكل خاص على مســتوى الطلب على منتجات شــركة الخطوط الســعودية 
للتمويــن، وكذلــك علــى وضعهــا المالــي ونتائجها التشــغيلية. ويمكــن لبعض قطاعات العمــل أن تتأّثر بالعديد من التغّيــرات التي تطرأ على 

الظروف اإلقتصادية الســائدة في األســواق وكذلك على مســتوى معّدالت التوظيف. ولكن اســتراتيجية تنويع األعمال التي تعتمدها الشــركة 
تمنحها درجة معّينة من اإلســتقرار في األســواق التي تتســم بتقّلباتها الدورية.

مخاطر األســواق والعمالء
تعتمــد شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن على اســتقطاب واإلحتفاظ بمجموعة متنّوعــة من العمالء ضمن قطاعــات مختلفة من األعمال. 

ورغــم هــذا التنــّوع، فــإن أعمال الشــركة ال تزال ترتكز بقّوة علــى عالقاتها البارزة مع المؤّسســة العاّمة للخطوط الجوية العربية الســعودية، 
وبالتالي فإن أي تطّور عكســي يخّص الناقلة الوطنية ســيكون له تأثير ســلبي على الشــركة. بناًء على هذا، تتوافر لدى الشــركة اســتراتيجيات 

مدروســة تســتند إلــى معاييــر الجــودة والقيمة واالبتكار وذلك ألجل ترســيخ وتوطيــد عالقتها طويلة األمد مــع عمالئها وزبائنهــا المختلفين. وتضمن 
اســتراتيجية التنويــع عــدم اعتمــاد شــركة الخطوط الســعودية للتموين على قطاع واحــد من األعمال أو منطقة جغرافيــة محّددة أو مجموعة 

معّينــة من العمالء.

المخاطر السياســية العالمية
ُيعــّد قطــاع الطيــران صناعــة عالميــة وبالتالــي فإنه يتأّثر بالتطّورات السياســية واإلقتصادية ليــس فقط في المملكة العربية الســعودية بل في 

مختلــف أنحــاء العالــم. وتعتمــد شــركة الخطوط الســعودية للتموين إلى حــد كبير على تموين قطــاع الطيران، وبالتالي فإنها قد تتأّثر ســلبًا بأي 
أحــداث أو توّجهــات قــد تشــهدها الســاحة الدولية. ومن هذا المنطلق، تحاول الشــركة دومــًا أن تتوّقع التغّيرات المهّمة في السياســة العاّمة 

والمســاهمة في صياغتها بقدر اإلمكان. تزاول الشــركة نشــاطها في قطاعات مختلفة يتم فيها التركيز والمنافســة حســب طبيعة كل نشــاط. 

عوامل مخاطر الكوادر البشــرية
التوظيف

اإلخفــاق فــي اســتقطاب وتوظيــف الكوادر البشــرية التي تتمّتع بالمهارات المناســبة فــي مختلف المناصب يمكن أن يحّد من نجاح شــركة 
الخطــوط الســعودية للتمويــن. وتواجــه الشــركة تحّديــات على هذا الصعيد فــي بعض مجاالت نشــاطها نتيجة افتقار المرّشــحين للعمل إلى الخبرة 

العمليــة فــي بعــض القطاعــات، إلــى جانب صعوبات في القدرة علــى الحصول على المؤّهالت المناســبة. وكذلك طبيعة العمل الموســمية 
لبعــض األنشــطة والتــي قــد يكــون لهــا تأثير في هــذا المجال مما يجعل الشــركة تعمل للحّد من هذا النــوع من المخاطر عبر تطبيق سياســة فعّالة 

إلدارة المــوارد البشــرية وفقــًا لألوقــات المناســبة وإجراء تنّقالت للموّظفيــن الحاليين من أصحــاب الخبرة بين مختلف أقســام العمل، وتوفير برامج 
التدريــب والتطويــر المهني المالئمة.

حـوكـمــة الشــركــات التقرير الســنوي لشــركة الخطوط السعودية للتموين 2021م
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والتحفيز الحفاط 
إن االحتفــاظ بأفضــل الكفــاءات مــن أصحــاب المهارات المالءمــة وتحفيزها أكثر ُيعتَبر من أهم العوامل التي تســاهم في نجاح شــركة الخطوط 

الســعودية للتمويــن علــى المــدى البعيد. ولقد قامت الشــركة بتأســيس إدارة لــألداء والتطوير والتدريب، وأطلقــت برامج مكافآت من أجل 
االحتفــاظ بأفضــل الموّظفيــن وتطويــر مهاراتهم وتحفيزهم باســتمرار. كما من شــأن قنوات التواصل الفّعالة أن تســاعد فريــق اإلدارة العليا على 

مراقبــة وفهــم احتياجــات ومتطّلبات الموّظفين واإلســتجابة لها وتلبيتها بالشــكل األمثل.

عوامل المخاطر التشــغيلية
العمل مخاطر 

تم تصميم أنظمة الصحة والســالمة المهنية وتعليمات ســالمة الســفر وإرشــادات إدارة األزمات بهدف حماية الموّظفين. وتعتمد الشــركة أيضًا 
سياســة تأمين مناســبة لجميع كوادرها. وتمارس شــركة الخطوط الســعودية للتموين نشــاطاتها بتشــغيل وحدات تموين لقطاعات األعمال في 
خمــس مطــارات، إضافــة إلــى مغســلتين صناعيتين والعديد من المرافق تشــمل منافــذ التموين ومتاجر التجزئة وصــاالت الضيافة ورجال األعمال. 

ونتيجــة لذلــك، فــإن الشــركة معّرضــة لمخاطــر في مجاالت متنّوعة أثناء مزاولة أنشــطتها تشــمل الصحة المهنية وســالمة الموّظفين والبيئة 
والحرائــق واألحــداث الطبيعيــة وأمــن المواقع. وتعمل الشــركة على إدارة تلــك المخاطر من خالل إجراءات إدارية مدروســة وبرامج للوقاية من 

وقــوع خســائر. وهــي تعمــد إلــى نقــل إدارة المخاطر التي ال تســتطيع التصّدي لها بجهودها الذاتية إلى شــركات التأمين. كما ترتبط الشــركة 
بعقــود وإلتزامــات مــع الكثيــر مــن العمــالء، وبالتالي فإن أي إخفاق في اإللتزام بالشــروط واألحكام التعاقدية يمكــن أي يؤّدي إلى تعطيل 

األعمــال وخســارة العقــود. لذلك، تطّبق الشــركة آليــة متكاملة لضمان االلتزام بالمعايير واالمتثال للشــروط واألحــكام التعاقدية.

عوامــل المخاطر المالية
تــؤّدي األنشــطة المتنّوعــة التي تمارســها شــركة الخطوط الســعودية للتموين إلــى تعريضها لمجموعــة متنّوعة من المخاطر الماليــة ومنها مخاطر 
الســوق كمخاطــر التدّفقــات النقديــة ومعــّدالت الفائــدة ومخاطر اإلئتمان ومخاطر الســيولة. بناًء عليه، قام مجلــس اإلدارة باتخاذ إجراءات مالئمة 
لضمــان تقليــل المخاطــر وتنفيــذ عمليــات المراقبة في جميع أقســام الشــركة. وترّكز المنهجية الشــاملة التي تعتمدها الشــركة في إدارة المخاطر 

الماليــة علــى تقّلبــات األســواق الماليــة والســلوك اإلئتماني للعمالء، ســاعية بذلك إلى الحد مــن التأثيرات الســلبية المحتَملة على األداء المالي 
للشــركة. وتتــم إدارة المخاطــر الماليــة مــن خالل الجهات المختّصة في المقّر الرئيســي للشــركة وعلى المســتوى العــام للمجموعة، حيث يجري 

تحديــد وتقييــم المخاطــر الماليــة والتعامــل معها أينما كان ذلك ممكنًا وبالشــكل المناســب. وتعتمد الشــركة على مبادئ واضحة وموّثقة رســميًا 
إلدارة المخاطــر الماليــة العاّمــة وكذلــك األمر بالنســبة للسياســات التي تغّطي مجاالت محّددة مثل مخاطر االئتمان واســتثمار فائض الســيولة.

مخاطــر التدّفقات النقدية وأســعار الفائدة
بمــا أنــه ليــس لــدى شــركة الخطوط الســعودية للتموين أي أصول جوهرية محّملــة بفوائد، فإن دخلهــا وتدّفقاتها النقدية التشــغيلية هي بمنأى 

عــن تأثيــر التغّيــرات التــي قــد تطرأ على أســعار الفائدة. عالوة على هذا، ليس لدى الشــركة أي التزامات ماليــة محّملة بفوائد.

اإلئتمان مخاطر 
مخاطــر اإلئتمــان هــي تلــك المتمّثلــة في عدم قــدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما قد يتســّبب بخســائر مالية للشــركة. 

وُتعتَبــر مخاطــر االئتمــان الناجمــة عــن النقد وما يماثله، باإلضافة إلــى اإليداعات لدى البنوك والمؤّسســات المالية، محدودة ألن األطراف 
المقابلــة هــي مصــارف ومؤّسســات ماليــة مصّنفة إجمااًل من الدرجة االســتثمارية من ِقَبل وكاالت تصنيــف ائتماني عالمية.

تتــم مراجعــة المبالــغ المســتحقة مــن أي طرف ثالث او طرف ذو عالقة بشــكل دوري ويتم أخذ اإلجراءات المناســبة بحقهــا وبفضل الجهود 
المبذولــة والمراقبــة المســتمرة لهــذه المســتحقات، ٌفــإن اإلدارة التنفيذيــة ال تتوّقع أية خســائر إضافية ناجمة عــن تقصير أحد العمالء في األداء.

السيولة مخاطر 
تقــوم اإلســتراتيجية الدقيقــة والصارمــة التــي تعتمدها الشــركة فيما يخّص إدارة مخاطر الســيولة علــى اإلحتفاظ بكمية كافية مــن النقد وإمكانية 
صة ومناســبة. وتضمن الشــركة التمّتع بالمرونــة التمويلية من خالل الحفاظ علــى كميات كافية  توفيــر التمويــل مــن خــالل تســهيالت ائتمانية مخصَّ

مــن أدوات النقــد ومــا يماثلــه. وتجدر اإلشــارة إلى أنه تعاقدت الشــركة على تســهيالت ائتمانية من بعض المؤسســات المالية. ويقوم فريق 
اإلدارة بمراقبــة مخاطــر التعــّرض لنقــص التمويــل من خــالل مراجعة توّقعات الوضع النقــدي على المدى القصير بصــورة متواصلة، وأيضًا من خالل 

اعتمــاد قــراءة مســتقبلية للوضــع النقدي في المدى المتوّســط وذلك على مدار العام.

تكنولوجيــا المعلومات واألمن الســيبراني
تحدد شــركة الخطوط الســعودية للتموين وتســتجيب بفعالية لمخاطر وتهديدات وأحداث األمن الســيبراني ، حيث تم وضع أســس اســتراتيجية في 

األمن الســيبراني يسيســتمر تنفيذها خالل الســنوات القادمة.
 

تماشــيًا مع ذلك ، تقوم إدارات تكنولوجيا المعلومات واألمن الســيبراني بمراقبة مســتويات التعرض للتهديدات وتنســيق خطط االســتجابة 
ألحــداث األمــن الســيبراني المحــددة. يتم تحديــد مخاطر تكنولوجيــا المعلومات واألمن الســيبراني المتعلقة بالعمليات الداخلية للشــركة 

والتخفيف من حدتها باســتخدام مجموعة من األســاليب التي تشــمل أمان الشــبكة وحماية نقطة النهاية وإدارة الوصول والتشــفير وتصنيف 
البيانات.

 
تعتمــد الشــركة علــى مجموعــة متنوعــة من أنظمــة تكنولوجيا المعلومات إلدارة وتقديــم الخدمات والتواصل مع العمالء والمســتهلكين 
والمورديــن والموظفيــن. يراقــب فريــق اإلدارة عن كثــب قدرات أمن المعلومات في SACC ويركــز على تعظيم فعاليــة نظم المعلومات 

والتكنولوجيــا كأداة تمكيــن لألعمــال ، مع العمــل على تقليل التكلفــة الناتجة والتعرض.

سياســة إدارة المخاطر
الغرض

الرقابة الداخلية للشركة وترتيبات حوكمتها.•  إدارة المخاطر جزءًا من مهام  تعتبر سياسة 
توضح السياسة تعريف الشركة للمخاطر وتوضح الغرض من إدارة المخاطر، وتفسر طريقة الشركة الخاصة بإدارة المخاطر وتوثق أدوار • 

ومسئوليات األطراف األساسيين، وهي تصف دور إجراء إدارة المخاطر في كامل نظام الرقابة الداخلية وتحديد إجراءات التقارير الرئيسية، 
وأخيرًا تشرح اإلجراء الذي سيقوم به المجلس من أجل تقييم فعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.

تعريفــات وغرض إدارة المخاطر
يمكن تعريف الخطر بأنه أي شيء يمكن أن يعيق الشركة أو يمنعها من تحقيق أي من أهدافها.• 
الغرض من هذه السياسة هو تحديد المخاطر بقدر اإلمكان التي قد تواجهها الشركة لتتمكن من أخذ اإلجراءات الالزمة لتجنبها أو خفض • 

المطلوبة. بالصورة  واستراتيجيتها  أهدافها  الشركة وتحقيق  نتائج  نحو  تأثيرها 

دور مجلــس اإلدارة في إدارة المخاطر
على مجلس اإلدارة مســئولية اإلشــراف على إدارة المخاطر في الشــركة ككل، ويتمثل دوره في:

التي قد تواجهها الشركة.•  العامة  تحديد المخاطر 
تحديد اإلجراء الالزم لمنع مواجهة المخاطر أو لخفض تأثيرها على الشركة.• 
للمجلس الحق في تفويض اإلدارات المعنية بأخذ القرارت في المخاطر، على سبيل المثال ال الحصر اإلدارة المالية فيما يتعلق بالمخاطر • 

المجلس من مسئوليته. التفويض  القانونية وال يخلي  بالمخاطر  يتعلق  القانونية وااللتزام فيما  المالية، واإلدارة 
وللمجلس أدوار أخرى حددت في الباب المتعلق به في هذه الالئحة.• 

دور لجنــة المراجعــة في إدارة المخاطر
إدارة المخاطر بالشركة.•  دراسة ومراجعة نظم 

دور اإلدارة التنفيذيــة 
الداخلية.•  المخاطر والرقابة  بإدارة  الخاصة  المجلس  المعتمدة من  السياسات  تنفيذ 
إدارتها بصورة فعالة، وتقديم المعلومات الكافية في الوقت المحدد •  ضمان أن المخاطر الصغيرة تكون تحت السيطرة ويتم 

السيطرة عليها. المخاطر ومستوى  تلك  المراجعة حول موقف  للمجلس وللجنة 
المجلس.•  المحددة من  وإداراتها  بالمخاطر  المتعلقة  للمجلس  والمستجدات  البيانات  تقديم 
تقديم البيانات حول المخاطر التي تطرأ على الشركة والتي لم يتم تحديدها.• 

* تــم تشــكيل لجنــة إدارة مخاطــر جديــدة برئاســة الرئيــس التنفيذي وفًقــا للميثاق المتفق عليــه والمعتمد لتقييم المخاطر الســائدة ومراجعتهــا وتقييمها في عام 2022.

إجراءات إدارة المخاطر
التنفيذي للشركة فور علمه )إذا تطلبت الحاجة بحسب السياسة المتبعة( إبالغ المجلس لتتم مراجعة األمر بحسب السياسة •  الرئيس  على 

المتبعة، وإن لم تتطلب السياسة إبالغ المجلس فعلى الرئيس التنفيذي اتخاذ ما يلزم بخصوص تلك المخاطر وإبالغ المجلس بتلك المخاطر 
في أول اجتماع له.

تتبع إجراءات إدارة المخاطر بحسب ما ورد في إجراءات الجهة ذات العالقة كالمجلس واللجان ومختلف إدارات وأقسام الشركة وذلك • 
المخاطر وحجمها. نوع  بحسب 

يكون مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة مسئوالن عن مراجعة فعالية سياسة وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة، وذلك بناًء على المعلومات • 
المقدمة من قبل اإلدارة التنفيذية واإلدارات ذات العالقة والمراجع الخارجي.

33 . المســاهمات الشــركة اإلجتماعية خالل 2021م
في مجال المســؤولية االجتماعية للشــركات، اســتمرت الشــركة في تعزيز دورها االجتماعي من خالل مواصلة المشــاركة في مبادرتين مهمتين 

أحداهمــا مرتبــط بالقطــاع الرئيســي للشــركة )قطــاع التموين( مــع جمعية إطعام الخيريــة التي تهدف لحفظ النعمة مــن الهدر وذلك عن طريق 
نقــل فكــرة بنــوك الطعــام في دول العالــم وتطبيقهــا بالمملكة العربية الســعودية وبطريقة احترافية تحفــظ فيها خصوصية المجتمع والمســتفيد. 

ومــن جهــة اخــرى، واصلنــا وبــكل فخر عالقتنا مــع جمعية قادرون والتي تهدف إلى دمج األشــخاص ذوي اإلعاقة كأعضــاء متكافئين وفاعلين 
فــي القــوى العاملــة، ونؤكــد التزامنــا الدائــم بالعمل معًا من أجل تحقيق االســتدامة وبناء مجتمع يســتوعب الجميع وُينصفهــم وُيتاح فيه العمل 

لجميــع الفئــات وهــذا يأتــي فــي اطــار جهودنا في تحقيق الخطة الوطنية ورؤية المملكة 2030. يجدر اإلشــارة بأننا في طور تأســيس قســم جديد 
ُيعنى بالمبادرات اإلجتماعية وذلك لتوســيع نطاق المشــاركة وربطها بالقيم األساســية للشــركة. 
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34 . اقــرارات مجلس اإلدارة
يقــر مجلــس اإلدارة على ما يلي:

أن سجالت الحسابات قد تم إعدادها بالشكل الصحيح• 
أنه تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة وجرى تنفيذه بفاعلية• 
أنه ال يوجد أي شك في قدرة اُلمصِدر على مواصلة نشاطه• 
إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية، ووفقًا لمتطلبات لوائح الشركة ونظامها األساسي فيما يتعلق •  أنه تم 

المالية القوائم  بإعداد ونشر 
ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء قامت به الشركة ألي أداة من أدوات الدين القابلة للتحويل• 
ال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيارات شراء أو مذكرات حقوق اكتتاب، أو أي حقوق مشابهة أصدرتها أو • 

الشركة منحتها 
ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق • 

الشركة أو منحتها  مشابهة أصدرتها 
لم تصدر الشركة أي أسهم أو أدوات دين لشركاتها التابعة• 
ال يوجد أي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة )IFRS( من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين• 
فيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في فقرة التعامل مع األطراف ذات العالقة، ال يوجد أي عقد تكون الشركة طرفًا فيه وينطوي على أو كان • 

ينطوي على مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو ألي من أقاربهم أو شخص من ذوي العالقة
فيما عدا ما تم اإلفصاح عنه، ال توجد أي مصلحة أو أوراق تعاقدية أو حقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين • 

وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وال يوجد أي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة 
المالية 2020م فيما عدا ما أفصح عنه سابقًا

ال توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات يقوم من خاللها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالتنازل عن أي راتب أو • 
أي تعويض

ال توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات يقوم من خاللها أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في األرباح• 
فيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في البند الخاص بالحصص المملوكة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين أومن قبل أقاربهم، • 

فإنه ال توجد أي حصص في األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية وأقاربهم( وال أي 
حصص أخرى وأوراق مالية تعاقدية وال أي تغيير في تلك الحصص بموجب المادة 45 من قواعد التسجيل واإلدراج

لم تتلق الشركة أي عقوبات أوجزاءات أو تدابير إحترازية أو قيود إحتياطية مفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة • 
إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى

لم تتلق الشركة أي ملحوظات أو مرئيات من المساهمين بخصوص الشركة أو أدائها• 
لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات على أي تحفظات على القوائم المالية السنوية• 
لم توص لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي للشركة وذلك لوجود قسم المراجعة الداخلية• 
ال توجد أي توصيات للجنة المراجعة يوجد بينها وبين قرارات المجلس تعارض أو رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات • 

أدائه أو تعيين المراجع الخارجي الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم 
لم يقرر أو يوصي المجلس بتغيير مراجع حسابات الشركة خالل العام 2021م• 
ال توجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة• 
ال توجد أي أسهم خزينة للشركة.• 
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 لقتسملا تاباسحلا عجارم ریرقت
 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش يمھاسم ةداسلل

 يأرلا

 ،)"ةعومجملا"( اھل ةعباتلا ةكرشلاو )"ةكرشلا"( نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرشل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا انعجار دقل
 لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلل ةدحوملا مئاوقلاو ،م2021 ربمسید 31 يف امك ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق لمشت يتلاو
 عم ةقفرملا تاحاضیإلاو ،خیراتلا كلذ يف ةیھتنملا ةنسلل ةیدقنلا تاقفدتلاو ،ةیكلملا قوقح يف تاریغتلاو ،رخألا لماشلا
  .ىرخألا ةیریسفتلا تامولعملاو ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلل صخلم نم ةنوكملا ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا

 
 دحوملا يلاملا زكرملا ،ةیرھوجلا يحاونلا عیمج نم ،ةلداع ةروصب ضرُعت ةقفرملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا نإ ،انیأر يفو
 ،خیراتلا كلذ يف ةیھتنملا ةنسلل ةدحوملا ةیدقنلا اھتاقفدتو دحوملا يلاملا اھئادأو م2021 ربمسید 31 يف امك ةعومجملل
 نم ةدمتعملا ىرخألا تارادصإلاو رییاعملاو ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقفو
 .نیبساحملاو نیعجارملل ةیدوعسلا ةئیھلا

 يأرلا ساسأ

 رییاعملا كلت بجومب انتیلوؤسمو .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا ةعجارملل ةیلودلا رییاعمللً اقفو ةعجارملاب انمق دقل
 نولقتسم نحنو .اذھ انریرقت يف "ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ةعجارم نع تاباسحلا عجارم تایلوؤسم" مسق يف اھحیضوت مت

 ةیلاملا مئاوقلل انتعجارمب ةلصلا تاذ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا ةنھملا بادآو كولس دعاوقلً اقفو ةعومجملا نع
 ةیفاك اھیلع انلصح يتلا ةعجارملا ةلدأ نأ دقتعنو .دعاوقلا كلتلً اقفو ىرخألا ةیقالخألا انتایلوؤسمب انمزتلا دقو ،ةدحوملا
 .انیأر ءادبإل ساسأ ریفوتل ةبسانمو

 ةیسیئرلا ةعجارملا رومأ

 ةیلاملا مئاوقلل انتعجارم دنع ةیمھأ رثكألا ،ينھملا انمكح بسحب ،اھانربتعا يتلا رومألا كلت يھ ةیسیئرلا ةعجارملا رومأ
 يدبن الو ،اھیف انیأر نیوكت دنعو ،لكك ةیلاملا مئاوقلل انتعجارم قایس يف رومألا هذھ لوانت مت دقو .ةیلاحلا ةنسلل ةدحوملا

 .رومألا كلت يفً الصفنمً ایأر
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 لقتسملا تاباسحلا عجارم ریرقت
 )عبتی( نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش يمھاسم ةداسلل

  تاداریإلا تابثإ

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا نم 24 مقر حاضیإلاو ةیبساحملا ةسایسلل 4 مقر حاضیإلا عجار

 انتعجارم ءانثأ رمألا ةجلاعم ةیفیك يسیئرلا ةعجارملا رمأ

 يلامجإ ةعومجملا تلجس م2021 ربمسید 31 يف امك
 ربمسید 31( يدوعس لایر نویلم 1.213 غلب تاداریإ

 .)يدوعس لایر نویلم 926 :م2020
 
 ءافولل ةعومجملا ىلع سرامت ةرمتسم تاطوغض ةمث
 .تاداریإلا فیرحت ىلإ يدؤی دق امم ،فادھألاو تاعقوتلاب
 
 رطخ ةمثو ةعومجملل يسیئر ءادأ رشؤم تاداریإلا لثمت
 نإف يلاتلابو ،ةیحبرلا ةدایزل اھریدقت يف ةغلابملا نم
 .ةیسیئرلا ةعجارملا رومأ دحأ دعی تاداریإلاب فارتعالا

 :يلی ام ةعجارملا تاءارجإ تنمضت

 ققحتب ةقلعتملا ةیبساحملا تاسایسلا ةمئالم ىدم مییقت •
 ذخألا لالخ نم ةعومجملاب ةصاخلا تاداریإلا
 15 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا تابلطتم رابتعالاب
 ."ءالمعلا عم دوقعلا نم تاداریإلا"
 
 ةیلیغشتلا ةیلعافلا رابتخاو ذیفنتلاو میمصتلا مییقت •

 اقفو تاداریإلا تابثإ دنع ةعومجملل ةیباقرلا طباوضلل
 ؛ةعومجملا ةسایسل

 
 يتلاو ،ةنیعلا ساسأ ىلع ،تاعیبملا تالماعم صحف •

 تناك اذإ ام مییقتل ةنسلا ةیاھن يبناج ىلع تمت
  ؛ةحیحصلا ةرتفلا يف اھتابثإ مت دق تاداریإلا

 
 ققحتلاو ةنیعلا ساسأ ىلع تاداریإلا تالماعم رایتخا •

 تنمضت يتلاو ،ةلصلا تاذ ةمعادلا تادنتسملا نم
 تابثإ ةحصو ةقد نم ققحتلل ةعقوملا تاقافتالا
 .تاداریإلا

 ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا ةمیق يف ضافخنالا

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا نم 13 مقر حاضیإلاو ةیبساحملا تاسایسلل 4 و 3 ماقرأ نیحاضیإلا عجار

 انتعجارم ءانثأ رمألا ةجلاعم ةیفیك يسیئرلا ةعجارملا رمأ

 ممذلا دیصر يلامجإ غلب ،م2021 ربمسید 31 يف امك
 ربمسید 31( يدوعس لایر نویلم 791 ةیراجتلا ةنیدملا

 .)يدوعس لایر نویلم 889 :م2020
 
 تناك اذإ ام مییقتب يلام ریرقت لك خیرات يف ةعومجملا موقت
 تضفخنا دق ةأفطملا ةفلكتلاب ةجردملا ةیلاملا تادوجوملا
 ةمیقلا ضافخنا تاصصخم سیقت يلاتلابو ،ةینامتئالا اھتمیق
 وحنلا ىلع ةعقوتملا ةینامتئالا ةراسخلا جذومن ىلع ًءانب
 .9 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا يف عبتملا

 
 مادختسا ةعقوتملا ةینامتئالا ةراسخلا جذومن نمضتی
 يلكلا داصتقالا لماوع نم الك يطغت ،ةفلتخم تاضارتفا
 .ةیخیراتلا تاھاجتالا ةساردو ةیلبقتسملا
 ماكحألا ببسب يسیئر ةعجارم رمأ اذھ انربتعا دقل
 ةینامتئالا ةراسخلا جذومن قیبطتب ةقلعتملا تاریدقتلاو
 .ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا دیصر ىلع ریثأتلاو ةعقوتملا

 

 :يلی ام ةعجارملا تاءارجإ تنمضت

 ةنیدملا ممذلا ةمیق يف ضافخنالل ةرادإلا مییقت ةعجارم •
 مییقتو ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا جذومنو ةیراجتلا
 .ةمدختسملا تاضارتفالا ةمءالم
 
 ةقلعتملا كلت كلذ يف امب ،ةماھلا تاضارتفالا رابتخا •

 ةیلبقتسملا ةیداصتقالا ثادحألابو ةیخیراتلا تاھاجتالاب
 دادسلا نع فلختلا لامتحا باسحل اھمادختسا مت يتلا
 ةیباسحلا ةقدلا رابتخاو فلختلا دنع ةعقوتملا ةراسخلاو
 ةمءالمو ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا جذومنل
 كارشإب انمق ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .لجسملا صصخملا
 رئاسخلا صصخم ةعجارمل انیدل يلخادلا يئاصخإلا
 .ةعقوتملا ةینامتئالا

 
 ةیلاملا مئاوقلا يف ةجردملا تاحاصفإلا ةیافك ىدم مییقت •

 .ةقفرملا
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 لقتسملا تاباسحلا عجارم ریرقت
 )عبتی( نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش يمھاسم ةداسلل

 ةلوادتملا ریغ تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا نم 34 و 6 ماقرأ نیحاضیإلاو ةیبساحملا تاسایسلل 4 و 3 ماقرأ نیحاضیإلا عجار

 انتعجارم ءانثأ رمألا ةجلاعم ةیفیك يسیئرلا ةعجارملا رمأ

 يف ةعومجملا موقت ،36 يلودلا ةبساحملا رایعمل اقفو
 اھتادوجومل ةیرتفدلا میقلا ةعجارمب يلام ریرقت لك خیرات

 اذإ ام دیدحتل دقنلا دیلوت ةدحو ىوتسم ىلع ةیلاملا ریغ
 تماق .ةمیقلا يف ضافخنالا ىلع رشؤم يأ كانھ ناك
 مییقت ءارجإل لقتسم يجراخ ریبخ نییعتب ةعومجملا
 .ةمیقلا يف ضافخنالا

 
 مت ،هؤارجإ مت يذلا ةمیقلا يف ضافخنالا مییقت ىلع ًءانب
 ةنسلا لالخ ءيش ال غلبمب ةمیقلا ضافخنا ةراسخ جاردإ
 ربمسید 31( م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا

 .)يدوعس لایر نویلم 22.9 :م2020
 
 لامعأ ةطخ ىلإ ةمیقلا يف ضافخنالا مییقت دنتسا
 يتلاو تاونس سمخ ةدمل ةموصخملا ةیدقنلا تاقفدتلا
 ماكحألاو تاضارتفالا نم دیدعلا ىلع تلمتشا
 رومأ دحأ كلذ انربتعا دقف يلاتلابو ،تاریدقتلاو
 .ةیسیئرلا ةعجارملا
 

 :يلی ام ةعجارملا تاءارجإ تنمضت
 
 امیف ةرادإلا اھب موقت يتلا تاءارجإلل مھف ىلع انلصح •

 ًاقفو ةیلاملا ریغ تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالاب قلعتی
 .ةلصلا تاذ ةبساحملا رییاعم تابلطتمل

 
 هدادعإ مت يذلا ةمیقلا يف ضافخنالا مییقت ىلع لوصحلا •

 ةمدختسملا ةیسیئرلا تاضارتفالا ةیلوقعم ىدم مییقتو
 ؛ةیلبقتسملا ةرادإلا ططخو

 
 ةیسیئرلا تاضارتفالا ةعجارمل انیدل نیصصختملا كرشأ •

 كلذ يف امب مادختسالا يف ةمیقلا باسح يف ةمدختسملا
 ىلع ذفنملا ةیساسحلا لیلحتو مدختسملا مصخلا لدعم
 .)يئاھنلا ومنلاو مصخلا تالدعم( ةیسیئرلا تاضارتفالا

 
 مدع نم دكأتلل ةرادإلا سلجم تاعامتجا رضحم ةعجارم •

 لالخ تادعمو تالأو تاكلتمم يأ عیبل تارارق ذاختا
  .ةیلاحلا ةنسلا

 
 ةیلاملا مئاوقلاب ةصاخلا تاحاصفإلا ةیافك ىدم مییقت •

 .ةدحوملا

 ىرخأ تامولعم

 ،يونسلا ریرقتلا يف ةدراولا تامولعملا ىرخألا تامولعملا لمشتو .ىرخألا تامولعملا نع ةلوؤسملا يھ ةرادإلا نإ
 انریرقت خیرات دعب انلً احاتم يونسلا ریرقتلا نوكی نأ عقوتملا نمو .اھنع انریرقتو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا نمضتت ال اھنكلو
 .اذھ
 
 امیف دیكأتلا تاجاتنتسا لاكشأ نم لكش يأ يدُبن الو ،ىرخألا تامولعملا ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف انیأر يطغی الو
 .كلذ صخی

 
 امدنع هالعأ اھیلإ راشملا ىرخألا تامولعملا ةءارق يھ انتیلوؤسم نإف ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلل انتعجارم صوصخبو
 مئاوقلا عم يرھوج لكشب ةقستم ریغ ىرخألا تامولعملا تناك اذإ ام رابتعالا نیعب ذخأن ،كلذب مایقلا دنعو ،ةحاتم حبصت
  .يرھوج لكشب ةفرحم اھنأ ىرخأ ةقیرطب رھظی وأ ،ةعجارملا لالخ اھیلع انلصح يتلا ةفرعملا عم وأ ،ةدحوملا ةیلاملا

 
 رمألا غالبإ انیلع نیعتی ھنإف ،ھیف يرھوج فیرحت دوجو انل نیبت اذإ ،انلً احاتم نوكی امدنع ،يونسلا ریرقتلل انتءارق دنع
 .ةمكوحلاب نیفلكملل

  

 

4 

 لقتسملا تاباسحلا عجارم ریرقت
 )عبتی( نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش يمھاسم ةداسلل

 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا نع ةمكوحلاب نیفلكملاو ةرادإلا تایلوؤسم

 يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعمللً اقفو ةلداع ةروصب اھضرعو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ نع ةلوؤسملا يھ ةرادإلا نإ
 نیعجارملل ةیدوعسلا ةئیھلا نم ةدمتعملا ىرخألا تارادصإلاو رییاعملاو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا
 يتلا ةیلخادلا ةباقرلا نع ةلوؤسملا يھو ،يساسألا ةكرشلا ماظنو تاكرشلا ماظن يف اھب لومعملا ماكحألاو ،نیبساحملاو
  .أطخ وأ شغ ببسب ًءاوس ،يرھوج فیرحت نم ةیلاخ ةدحوم ةیلام مئاوق دادعإ نم اھنیكمتل ،ةیرورض ةرادإلا اھارت

 
 أدبملً اقفو رارمتسالا ىلع ةعومجملا ةردق مییقت نع ةلوؤسملا يھ ةرادإلا نإف ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ دنعو
 ةیرارمتسالا أدبم مادختساو ،ةیرارمتسالاب ةقالعلا تاذ رومألا نع ،بسانم وھ ام بسحب ،حاصفإلا نعو ،ةیرارمتسالا
 يعقاو لیدب دوجو مدع وأ ،اھتایلمع فاقیإ وأ ةعومجملا ةیفصتل ةرادإلا ىدل ةین كانھ نكت مل ام ،ةبساحملا يف ساسأك
 .كلذب مایقلا ىوس
 
 .ةعومجملا يف يلاملا ریرقتلا ةیلمع ىلع فارشإلا نع نولوؤسملا مھ ،ةرادإلا سلجم يأ ،ةمكوحلاب نیفلكملا نإ

 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ةعجارم نع تاباسحلا عجارم تایلوؤسم

 ًءاوس يرھوج فیرحت نم ةیلاخ لكك ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا تناك اذإ امع لوقعم دیكأت ىلع لوصحلا يف انفادھأ لثمتت
 ،دیكأتلا نم ٍلاع ىوتسم وھ لوقعملا دیكأتلا نإ .انیأر نمضتی يذلا تاباسحلا عجارم ریرقت رادصإو ،أطخ وأ شغ ببسب
 ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا ةعجارملل ةیلودلا رییاعمللً اقفو اھب مایقلا مت يتلا ةعجارملا نأ ىلعً انامض سیل ھنأ الإ
 ،أطخ وأ شغ نع تافیرحتلا أشنت نأ نكمیو ً.ادوجوم نوكی امدنع يرھوج فیرحت يأ نعً امئاد فشكتس ةیدوعسلا
 يتلا ةیداصتقالا تارارقلا ىلع اھعومجم يف وأ اھدرفمب رثؤتس اھنأ عقوت لوقعم لكشب نكمی ناك اذإ ةیرھوج َدُعتو
  .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ ىلع ًءانب نومدختسملا اھذختی

 
 ينھملا مكحلا سرامن اننإف ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا ةعجارملل ةیلودلا رییاعمللً اقفو ةعجارملا نم ءزجكو
 ً:اضیأ انیلعو .ةعجارملا لالخ ينھملا كشلا ةعزن ىلع ظفاحنو
 
 میمصتو ،أطخ وأ شغ نع ةجتان تناك ًءاوس ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف ةیرھوجلا تافیرحتلا رطاخم مییقتو دیدحت •

 ءادبال ساسأ ریفوتل ةبسانمو ةیفاك ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلاو ،رطاخملا كلت ةھجاومل ةعجارم تاءارجإ ذیفنتو
 يوطنی دق شغلا نأل ،أطخ نع جتانلا رطخلا نم ىلعأ شغ نع جتان يرھوج فیرحت فاشتكا مدع رطخ دعیو .انیأر
 .ةیلخادلا ةباقرلا تاءارجإ زواجت وأ ةللضم تادافإ وأ دمعتم فذح وأ ریوزت وأ ؤطاوت ىلع
 
 ،فورظلل ةبسانم ةعجارم تاءارجإ میمصت لجأ نم ،ةعجارملاب ةلصلا تاذ ةیلخادلا ةباقرلا ةمظنأل مھف ىلع لوصحلا •

 .ةعومجملاب ةیلخادلا ةباقرلا ةمظنأ ةیلعاف نع يأر ءادبإ ضرغب سیلو
 
 ةقالعلا تاذ تاحاصفإلاو ةیبساحملا تاریدقتلا ةیلوقعم ىدمو ،ةمدختسملا ةیبساحملا تاسایسلا ةبسانم ىدم مییقت •

  .ةرادإلا اھب تماق يتلا
 
 مت يتلا ةعجارملا ةلدأ ىلإً ادانتساو ،ةبساحملا يف ساسأك ةیرارمتسالا أدبمل ةرادإلا مادختسا ةبسانم ىدم جاتنتسا •

 ةردق نأشبً اریبكً اكش ریثت دق فورظ وأ ثادحأب ةقالع اذ يرھوج دكأت مدع كانھ ناك اذإ ام ،اھیلع لوصحلا
 تفلن نأ انیلع نیعتی ھنإف ،يرھوج دكأت مدع دوجو انل نیبت اذإو .ةیرارمتسالا أدبمل اقفو رارمتسالا ىلع ةعومجملا
 ریغ تاحاصفإلا كلت تناك اذإ وأ ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف ةدراولا ةقالعلا تاذ تاحاصفإلا ىلإ انریرقت يف هابتنالا
 .انریرقت خیرات ىتح اھیلع لوصحلا مت يتلا ةعجارملا ةلدأ ىلإ انتاجاتنتسا دنتستو .انیأر لیدعت انیلع نیعتی ھنإف ،ةیفاك
 .ةیرارمتسالا أدبملً اقفو رارمتسالا نع ةعومجملا فقوت ىلإ يدؤت دق ةیلبقتسملا فورظلا وأ ثادحألا نإف ،كلذ عمو
 
 ةیلاملا مئاوقلا تناك اذإ امو ،تاحاصفإلا كلذ يف امب ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىوتحمو لكیھو ،ماعلا ضرعلا مییقت •

 .ةلداع ةروصبً اضرع ققحت ةقیرطب ةقالعلا تاذ ثادحألاو تالماعملا نع ربعت ةدحوملا
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5 

 لقتسملا تاباسحلا عجارم ریرقت
  )عبتی( نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش يمھاسم ةداسلل

 )عبتی( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ةعجارم نع تاباسحلا عجارم تایلوؤسم

 يأر ءادبإل ةعومجملا يف ةیراجتلا ةطشنألا وأ تآشنملل تامولعملاب قلعتی امیف ةبسانمو ةیفاك ةعجارم ةلدأ ىلع لوصحلا
 ةھجلا لظنو .ةعومجملل ةعجارملا ةیلمع ءادأو فارشإلاو ھیجوتلا نع نولوؤسم نحنو .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح
 .ةعجارملا يف انیأر نع ةلوئسملا ةدیحولا
 
 ،ةعجارملل ةمھملا جئاتنلاو ةعجارملل ططخملا تیقوتلاو قاطنلا نأشب ،ىرخأ رومأ نیب نم ،ةمكوحلاب نیفلكملا انغلبأ دقل
 ةیدوعسلا طوطخلا ةكرشل ةعجارملا لالخ اھفاشتكا مت ةیلخادلا ةباقرلا ةمظنأ يف ةمھم روصق ھجوأ يأ كلذ يف امب
 .)"ةعومجملا"( اھل ةعباتلا ةكرشلاو )"ةكرشلا"( نیومتلل

 
 مھانغلبأو ،ةیلالقتسالاب ةقلعتملا ةلصلا تاذ ةیقالخألا تابلطتملاب انمزتلا دق اننأب دیفی نایبب ةمكوحلاب نیفلكملا اندوز امك
 ،ةقالعلا تاذ ةیاقولا تاءارجإو ،انلالقتسا ىلع رثؤت اھنأ لوقعم لكشب دقتعن دق يتلا ىرخألا رومألاو تاقالعلا عیمجب
 .كلذ بلطت اذإ

 
 ةعجارم دنع ةیمھأ رثكألا اھانربتعا يتلا رومألا كلت دیدحتب موقن ،ةمكوحلاب نیفلكملل اھغالبإ مت يتلا رومألا نمض نمو
 عنمی مل ام انریرقت يف رومألا هذھ حضونو .ةیسیئرلا ةعجارملا رومأ َدُعت يتلاو ،ةیلاحلا ةرتفلل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا
 ھنع غالبإلا متی الأ يغبنی رمألا نأ ،ةیاغلل ةردان فورظ يف ،ىرن امدنع وأ ،رمألا نع ينلعلا حاصفإلا ةحئال وأ ماظن
 اذھ ىلع ةبترتملا ةماعلا ةحلصملا دئاوف قوفت نأ ةلوقعم ةجردب عقوتملا نم كلذب مایقلل ةیبلسلا تاعبتلا نأل انریرقت يف
 .غالبإلا

 ةینھملا تاراشتسالل يج مإ يب يك
 
 
 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يریطشلا دمحأ رصان
 454 صیخرتلا مقر

 
 ____ يف ،ةدج
 ___ قفاوملا
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 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق
 م2021 ربمسید 31 يف امك
 )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

 
 م2020 م2021  حاضیإلا 
    تادوجوملا
 455.888.624 408.006.473 6 تادعمو تالآو تاكلتمم
 509.533.448 416.889.017 أ 9 مادختسا قح تادوجوم
 9.292.173 6.474.435 ج 9 نطابلا نم ةرجؤم تادوجوم
 1.116.734 430.684 7  ةسوملم ریغ تادوجوم
 34.611.098 32.652.257 8 ةیرامثتسا تاراقع
 -- -- 10 ةیكلملا قوقح ةقیرطب اھیف رمثتسملا ةكرشلا
 17.497.223 4.230.000 11 ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلام تادوجوم
 1.027.939.300 868.682.866  ةلوادتملا ریغ تادوجوملا

    
 14.190.822 17.600.070 ج 9 نطابلا نم ةرجؤم تادوجوم
 115.963.432 66.611.578 12 نوزخم
 800.596.516 664.797.327 13 ىرخأو ةیراجت ةنیدم ممذ
 90.856.637 136.476.874 14 ىرخأ ةلوادتم تادوجومو امدقم تاعوفدم
 257.453.899 176.462.367 15 ھمكح يف امو دقنلا
 1.279.061.306 1.061.948.216  ةلوادتملا تادوجوملا

    
 2.307.000.606 1.930.631.082  تادوجوملا يلامجإ

    
    تابولطملاو ةیكلملا قوقح
    ةیكلملا قوقح
 820.000.000 820.000.000 17 لاملا سأر
 353.835.879 246.000.000 18 يماظن يطایتحا

 )313.758.994( )193.481.256(  ةمكارتم رئاسخ
 860.076.885 872.518.744  ةیكلملا قوقح يلامجإ

    
    تابولطملا
 412.229.212 330.844.306 ب 9 راجیإ دوقع تابولطم
 165.607.031 155.697.674 20 نیفظوملا عفانم
 577.836.243 486.541.980  ةلوادتملا ریغ تابولطملا

    
 300.000.000 -- 16 لجألا ریصق ضرق
 167.856.691 143.655.076 ب 9 راجیإ دوقع تابولطم
 11.518.715 12.948.211 21  ةقحتسملا لخدلا ةبیرضو ةاكزلا
 389.712.072 414.967.071 22 ىرخأو ةیراجت ةنئاد ممذ
 869.087.478 571.570.358  ةلوادتملا تابولطملا
 1.446.923.721 1.058.112.338  تابولطملا يلامجإ

    
 2.307.000.606 1.930.631.082  تابولطملاو ةیكلملا قوقح يلامجإ
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال اًءزج 39 ىلإ 1 نم ةقفرملا تاحاضیإلا ربتعت
 
 

_____________________ _____________________ _____________________ 
 ضوفملا ةرادإلا سلجم وضع يذیفنتلا سیئرلا يلاملا ریدملا

  

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2021م

)المبالغ بالريال السعودي(
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 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاق
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
 )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(
 

 
 
 

  
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال اًءزج 39 ىلإ 1 نم ةقفرملا تاحاضیإلا ربتعت
 
 
 

_____________________ _____________________ _____________________ 
 ضوفملا ةرادإلا سلجم وضع يذیفنتلا سیئرلا يلاملا ریدملا

 
  

 يلامجإلا ةمكارتم رئاسخ يماظن يطایتحا لاملا سأر حاضیإلا 
      م2021 ربمسید 31 يف امك
      
 860.076.885 )313.758.994( 353.835.879 820.000.000  م2021 ریانی 1 يف دیصرلا

      
 -- 107.835.879 )107.835.879( -- 18 يماظن يطایتحا لیوحت

      
      لماشلا لخدلا يلامجإ
 14.055.459 14.055.459 -- --  ةنسلا حبر
 )1.613.600( )1.613.600( -- --  ىرخألا ةلماشلا ةراسخلا
 12.441.859 12.441.859 -- --   لماشلا لخدلا يلامجإ

      
 872.518.744 )193.481.256( 246.000.000 820.000.000  م2021 ربمسید 31 يف دیصرلا

      
      م2020 ربمسید 31 يف امك
      
 1.305.651.941 131.816.062 353.835.879 820.000.000  م2020 ریانی 1 يف دیصرلا

      
       ةلماشلا ةراسخلا يلامجإ

 )334.686.399( )334.686.399( -- --  ةنسلا ةراسخ
 2.045.832 2.045.832 -- --  رخآلا لماشلا لخدلا
 )332.640.567( )332.640.567( -- --   ةلماشلا ةراسخلا يلامجإ

      
      ةعومجملا ءاكرش عم تالماعملا
      حابرأ تاعیزوتو تامھاسم
 )112.934.489( )112.934.489( -- -- 19 ةنلعم حابرأ تاعیزوت
 860.076.885 )313.758.994( 353.835.879 820.000.000  م2020 ربمسید 31 يف دیصرلا
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 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
 )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(
 

 م2020 م2021 حاضیإلا 
    

 926.573.642 1.212.507.870 24 تاداریإلا
 )884.339.821( )880.662.708( 25 تاعیبم ةفلكت
 42.233.821 331.845.162  حبرلا لمجم
    
 5.037.106 6.436.965 26 ىرخأ تاداریإ
 )256.330.834( )236.330.507( 27 ةیرادإو ةیمومع تافورصم

 رئاسخلا ةمیق يف ضافخنالا ةراسخ صصخم يفاص
 )37.198.396( )37.894.043( 13 ةنیدملا ةیراجتلا ممذلا يف ةعقوتملا ةینامتئالا
 )1.526.903( )3.700.842( 28 ىرخأ تافورصم
 )22.900.000( --  ةمیقلا يف ضافخنالا رئاسخ
 )270.685.206( 60.356.735  ةیلیغشتلا )ةراسخلا( / حبرلا

    
 725.310 591.510 29 ةیلیومت تاداریإ
 )34.394.093( )27.180.198( 30 ةیلیومت فیلاكت

 )33.668.783( )26.588.688(  ةیلیومتلا فیلاكتلا يفاص
    
 ةقیرطب اھیف رمثتسم ةكرش يف رامثتسالا ةراسخ يف ةصحلا

 )8.361.611( -- 10 ةیكلملا قوقح
 ةقیرطب اھیف رمثتسم تاكرش ةمیق يف ضافخنالا ةراسخ
 )3.125.930( -- 10 ةیكلملا قوقح
 )315.841.530( 33.768.047  لخدلا ةبیرضو ةاكزلا لبق )ةراسخلا( / حبرلا

    
 )18.844.869( )19.712.588( 21 لخدلا ةبیرضو ةاكزلل لمحملا
 )334.686.399( 14.055.459  ةنسلا )ةراسخ( / حبر
    
    ىرخألا ةلماشلا )ةراسخلا( / لخدلا

    
    :ةراسخلا وأ حبرلا ىلإ اھفینصت ةداعإ متی نل دونب

    
 2.146.636 )1.613.600( أ 20 ةددحملا عفانملا تامازتلا سایق ةداعإ
 )100.804( -- ج 10 ةلیمزلا ةكرشلل ىرخألا ةلماشلا ةراسخلا يف ةصحلا
 2.045.832 )1.613.600(  ةنسلل رخآلا لماشلا حبرلا / )ةراسخلا(
    
 )332.640.567( 12.441.859   ةنسلل ةلماشلا )ةراسخلا( / لخدلا يلامجإ

    
    مھسلا )ةراسخ( / ةیحبر
 لایرلاب( ةضفخملاو ةیساسألا مھسلا )ةراسخ( / ةیحبر
 )4,08( 0,17 31 )يدوعسلا

    
 

 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال اًءزج 39 ىلإ 1 نم ةقفرملا تاحاضیإلا ربتعت
 
 

_____________________ _____________________ _____________________ 
 ضوفملا ةرادإلا سلجم وضع يذیفنتلا سیئرلا يلاملا ریدملا

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

)المبالغ بالريال السعودي(

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

)المبالغ بالريال السعودي(

القوائم المالية  التقرير الســنوي لشــركة الخطوط السعودية للتموين 2021م
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 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

5 

 
 ریرقتلا اھل دعملا ةأشنملا .1
 

 متو .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا اھرقم ةیدوعس ةلفقم ةمھاسم ةكرش )"ةكرشلا"( نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 لجسلا بجومب )م2008 ریانی 29( ـھ1429 مرحم 20 يف ةیدوعس ةدودحم ةیلوؤسم تاذ ةكرشك ةكرشلا لیجست
  .4030175741 مقر يراجتلا

 
 تامدخ میدقتو صاخلاو ماعلا نیعاطقلل ةیھطملا ریغو ةیھطملا ةشاعإلا تامدخ میدقت يف يسیئرلا ةكرشلا طاشن لثمتی
 يف معاطملا لیغشتو ةرادإو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا تاراطم يف ةرحلا قاوسألا لیغشتو ةرادإو ،ةیوجلا تاعیبملا
 .ةیزكرملا لساغملا ةرادإو لیغشتو كالتماو ىرخأ نكامأو تاراطملا

 
 يف ىرخأ ةیبنجأ ناریط طوطخو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةیوجلا طوطخلل نیومت تامدخ میدقتب ةیسیئر ةفصب ةكرشلا موقت
 راطم نم ةیدوعسلا ةیبرعلا ةیوجلا طوطخلا تالحر ىلإو ةكلمملاب ةرونملا ةنیدملاو مامدلا ،ضایرلا ،ةدج تاراطم
 .يلودلا ةرھاقلا

 
 :ةلصفنم ةیراجت تالجس بجومب لمعت يھو ةیلاتلا عورفلا اضیأ ةكرشلا ىدل

 
 خیراتلا يراجتلا لجسلا عرفلا عقوم
 )م2015 ویام 5( ـھ1436 بجر 16 4602006306 غبار   
 )م2012 لیربأ 23( ـھ1433 ةرخآلا ىدامج 1 4650055980  ةرونملا ةنیدملا
 )م2019 ربمسید 9( ـھ1441 يناثلا عیبر 12 4650216315 ةرونملا ةنیدملا
 )م2012 لیربأ 23( ـھ1433 ةرخآلا ىدامج 1 2050082998 مامدلا
 )م2014 سرام 25( ـھ1435 ىلوألا ىدامج 23 4031084114 ةكم
 )م2012 لیربأ 23( ـھ1433 ةرخآلا ىدامج 1 4030227251 ةدج
 )م2019 ربمتبس 18( ـھ1441 مرحم 19 4030365540 ةدج
 )م2015 ربوتكأ 16( ـھ1437 مرحم 2 4030285290 ةدج
 )م2019 ربمسید 3( ـھ1441 يناثلا عیبر 25 4030371373 ةدج
 )م2021 سطسغأ 18( ـھ1431 مرحم 10 4030426294 ةدج
 )م2012 لیربأ 23( ـھ1433 ةرخآلا ىدامج 1 1010336558 ضایرلا
 )م2019 ربمسید 9( ـھ1441 يناثلا عیبر 12 1010616680 ضایرلا
 )م2019 ربمسید 9( ـھ1441 يناثلا عیبر 12 1010616679 ضایرلا

 
 ةكرشلا"( "ةشاعإلا تامدخل كاس ةكرش" ،اھیلع رطیسملا / لماكلاب ةكولمملا ةعباتلا ةكرشلا يف رامثتسا ةكرشلا ىدل
 .يدوعس لایر نویلم 5 ةعباتلا ةكرشلل ھب حرصملا لاملا سأر غلبی .)"ةعومجملا"( ـب ةعمتجم اھیلإ راشی ،)"ةعباتلا
 اھتایلمع ةعباتلا ةكرشلا أدبت مل .نیومتلا تامدخ میدقت يف يساسأ لكشب ةعباتلا ةكرشلل يسیئرلا يراجتلا طاشنلا لثمتی
 لبق نم يدوعس لایر نویلم 5 غلبم خض مت ،م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ نكلو ،دعب ةیراجتلا

  .كیرش
 
 مألا ةكرشلل ةیلاملا مئاوقلا ىلع )"ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا" وأ "ةیلاملا مئاوقلا"( ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ لمتشت
 .ةعباتلا ةكرشلاو
 
 :يلاتلا ناونعلا يف ةكرشلل لجسملا يسیئرلا زكرملا عقی

 
 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 يحمجلا بئاسلا عراش
  )5( ةیدمحملا يح ،زیزعلا دبع نب ناطلس ریمألا قیرط 

  21413 ةدج ،9178 دیرب قودنص
 .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا
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 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
 )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(
 
 م2020 م2021 حاضیإلا 
    ةیلیغشتلا ةطشنألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا
 )334.686.399( 14.055.459  ةنسلا )ةراسخ( / حبر
    :ـل تالیدعتلا
 18.844.869 19.712.588 21 لخدلا ةبیرضو ةاكزلل لمحملا
 92.544.445 79.673.473 6 تادعمو تالآو تاكلتمم كالھتسا
 1.955.427 1.958.841 8 تاكلتمم يف رامثتسا كالھتسا
 86.875.461 85.237.059 أ 9 مادختسا قح تادوجوم كالھتسا
 729.456 686.050 7 ةسوملم ریغ تادوجوم ءافطإ
 36.511.874 1.063.839 6 ةبوطشم ذیفنتلا تحت تاءاشنإ
 2.923.108 11.661.330 12 يفاصلاب ،مداقتم نوزخم صصخم
 -- 1.396.184  بوطشم نوزخم مداقت

 37.198.396 37.894.043 13 ةعقوتم ةینامتئا رئاسخ صصخم يفاص
 )725.310( )591.510( 29 ةیلیومت تاداریإ
 34.394.093 27.180.198 30 ةیلیومت ةفلكت
 8.361.611 -- 10 ةیكلملا قوقح ةقیرطب اھیف رمثتسم تاكرش ةراسخ يف ةصحلا

 قوقح ةقیرطب اھیف رمثتسم تاكرش ةمیق يف ضافخنالا ةراسخ
 3.125.930 -- 10  ةیكلملا

 275.883 2.767.350 28 تادعمو تالآو تاكلتمم داعبتسا رئاسخ
 22.900.000 -- 6 تادعمو تالآو تاكلتمم ةمیق يف ضافخنا ةراسخ
 17.267.581 9.100.263 20 نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم ةفلكت
 9.806.475 )3.020.100( 20 لجألا ةلیوط - ةقحتسم تآفاكمل صصخم / )سكع(
  288.775.067 38.302.900 
    :يف تارییغتلا
 30.346.348 97.905.146  ىرخأو ةیراجت ةنیدم ممذ
 34.905.418 36.294.340  نوزخم
 13.515.093 )32.353.014(  ىرخأ ةلوادتم تادوجومو امدقم تاعوفدم
 )67.372.592( 25.335.055  ىرخأو ةیراجت ةنئاد ممذ
 49.697.167 415.956.594  ةیلیغشتلا ةطشنألا نم جتانلا دقنلا
    
 )3.760.710( )4.160.690(  ةعوفدم ةیلیومت ةفلكت
 )3.317.577( -- 20 لجألا ةلیوط - ةقحتسم تآفاكم تاعوفدم
 )36.231.699( )20.347.497( 20 ةعوفدم نیفظوم عفانم
 )41.508.332( )18.283.092( 21 ةعوفدملا لخدلا ةبیرضو ةاكزلا
    

 )35.121.151( 373.165.315  ةیلیغشتلا ةطشنألا )يف مدختسملا( / نم جتانلا دقنلا يفاص
    
    ةیرامثتسالا ةطشنألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا
 2.627.472 -- ج 9 نطابلا نم دقعل ةملتسم تاعوفدم
 606.875 550.463  تادعمو تالآو تاكلتمم داعبتسا نم تالصحتم
 )48.567.161( )36.172.974( 6 تادعمو تالآو تاكلتمم ىلإ تافاضإ
 )178.041( -- 8 تاكلتمملا يف رامثتسالل تافاضإ

 )45.510.855( )35.622.511(  ةیرامثتسالا ةطشنألا يف مدختسملا دقنلا يفاص
    
    ةیلیومتلا ةطشنألا نم ةیدقنلا تاقفدتلا
 300.000.000 )300.000.000( 16 لجألا ةریصق ضورق نم تالصحتم / )تاعوفدم(
 )37.721.375( )118.454.281( ب 9 راجیإ دوقع تابولطم تاعوفدم
 )113.096.263( )80.055( 19 ةعوفدم حابرأ تاعیزوت

 149.182.362 )418.534.336(  ةیلیومتلا ةطشنألا نم جتانلا / )يف مدختسملا( دقنلا يفاص
    

 68.550.356 )80.991.532(  ھمكح يف امو دقنلا يف ةدایزلا / )صقنلا( يفاص
 188.903.543 257.453.899  ةنسلا ةیادب يف ھمكح يف امو دقنلا
 257.453.899 176.462.367 15 ةنسلا ةیاھن يف ھمكح يف امو دقنلا

 
 .ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ نم أزجتی ال اًءزج 39 ىلإ 1 نم ةقفرملا تاحاضیإلا ربتعت

 
_____________________ _____________________ _____________________ 

 ضوفملا ةرادإلا سلجم وضع يذیفنتلا سیئرلا يلاملا ریدملا

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

)المبالغ بالريال السعودي(

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

)المبالغ بالريال السعودي(

القوائم المالية  التقرير الســنوي لشــركة الخطوط السعودية للتموين 2021م
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شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

7 

 
 )عبتی( تاریدقتلاو ماكحألا مادختسا .3

 
 )عبتی( 19 دیفوك ةحئاج ریثأت - ةماھلا رومألا

 
 ةجردملا غلابملا دیدحت يف ةیلاحلا ةیداصتقالا تابلقتلل ةلمتحملا راثآلا ریدقتب ةعومجملا تماق ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب
 نیح يف .ةحاتملا تامولعملا ىلع ًءانب ةرادإلل مییقت لضفأ كلذ ربتعتو ةعومجملل ةیلاملا ریغو ةیلاملا تادوجوملل
 لظت ،كلذ عمو .قالغإلا تارتف ةدم لوح نیقیلا مدع نم ریبك ردق كانھ ،ًاتقؤم عاطقنالا نوكی نأ عقوتملا نم ھنأ
   .يداصتقالا ریثأتلا نع ةجتانلا ةروطخلاو تقؤملا قالغإلا ةرتفل ةساسح ةلجسملا غلابملا ىقبتو ةبلقتم قاوسألا

 
 زكرملا نأ ةرادإلا ىرت .اھتایلمع ىلع يبلسلا ریثأتلاو ضرعتلا ةرادإل بثك نع عضولا ةبقارمب ةعومجملا رمتستو
 يف ةیدقاعتلا تامازتلالاب ءافولاو اھتایلمع ةلصاوم نم اھنیكمتل ةیفاك دراوم اھیدلو ایوق لازی ال ةعومجملل يلاملا
 .ةیلاملا رطاخملا نع لیصافتلا نم دیزمل 35 حاضیإلا ةعجارم ىجری .بیرقلا لبقتسملا

 
 ةیرارمتسالا

 
 ةلویسلا رادقم ىلع ًءانب ةیرارمتسالا أدبم ساسأ ىلع رارمتسالا ىلع ةعومجملا ةردقل مییقت ءارجإب ةرادإلا تماق
 دنع اھتامازتلاب ءافولاو رارمتسالل دراوملا اھیدل ةعومجملا نأب ةعنتقم ةرادإلاو .يدقنلا قفدتلا تاعقوتو يلاحلا
 مدع يأب ةیارد ىلع تسیل ةرادإلا نإف ،كلذ ىلعً ةوالع .روظنملا لبقتسملا يف ةیداعلا لامعألا قایس يف اھقاقحتسا
 دادعإ لازی ال ،كلذل .ةیرارمتسالا أدبملً اقفو رارمتسالا ىلع ةعومجملا ةردق نأشبً اریبكً اكش ریثی دق يرھوج دكأت
 .ةیرارمتسالا ساسأ ىلع متی ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا

 
 نوزخم مداقت صصخم
 
 ریدقت متی ،مداقتم وأ میدق تانوزخملا حبصی امدنع .لقأ امھیأ ققحتلل ةلباقلا ةمیقلا يفاص وأ ةفلكتلاب نوزخملا دیق متی

 اقفو صصخم نیوكتو يعامج لكشب اھمییقت متی ةمداقتملا وأ ةمیدقلا غلابملا مییقت متی .ققحتلل ةلباقلا ھتمیق يفاص
 .يجاتنإلا هرمعو ھمداقت ةجردو نوزخملا عونل

 
 لایر نویلم 129.9 :م2020 ربمسید 31( يدوعس لایر نویلم 92.3 نوزخملا يلامجإ غلب ،ریرقتلا خیرات يف
 لایر نویلم 14.0 :م2020 ربمسید 31( يدوعس لایر نویلم 25.7 غلبمب مداقتملا نوزخملل صصخم عم )يدوعس
 ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةعقوتملا غلابملاو ةیلبقتسملا تارتفلا يف ةققحملا غلابملا نیب قرف يأ تابثإ متی .)يدوعس
 .ةدحوملا

 
 راجیإلا دوقع
 
 رجأتسمك ةعومجملا - ءاھنإلاو دیدجتلا تارایخ تاذ دوقعلل راجیإلا دقع ةدم دیدحت )أ

 
 رایخب ةلومشم تارتف يأ بناج ىلإ ،راجیإلا دقعل ءاغلإلل ةلباقلا ریغ ةدملا اھنأ ىلع راجیإلا دقع ةدم ةعومجملا ددحت
 نم ناك اذإ ،راجیإلا دقع ءاھنإ رایخ اھیطغی تارتف يأ وأ ،ھتسرامم متت نأ دكؤملا نم ناك اذإ راجیإلا دقع دیدمت
 .ھتسرامم مدع دكؤملا

 
 نم ناك اذإ ام مییقت يف مكحلا ةعومجملا قبطت .ءاھنإو دیدمت تارایخ لمشت راجیإلا دوقع ضعب ةعومجملا ىدل
 نیعب ذخأت اھنأ ،ينعی اذھو .راجیإلا دقع ءاھنإ وأ دیدجت رایخ ةسرامم مدع وأ ةسرامم لوقعم وحن ىلع دكؤملا
 دیعت ،ءدبلا خیرات دعب .ءاھنإلا وأ دیدجتلل ًءاوس ایداصتقا ازفاح ققحت يتلا ةلصلا تاذ لماوعلا عیمج رابتعالا
 ىلع رثؤیو اھترطیس تحت عقت يتلا فورظلا يف رییغت وأ ریبك ثدح كانھ ناك اذإ راجیإلا دقع ةدم مییقت ةعومجملا
 ةدم نم ءزجك دیدجتلا ةرتف نیمضتب ةعومجملا تماق .ءاھنإلا وأ دیدجتلا رایخ ةسرامم مدع وأ ةسرامم ىلع اھتردق
 .اھتایلمعل ةرجؤملا تادوجوملا ةیمھأ ببسب راجیإلا دقع
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 ةبساحملا سسأ .2
 

 مازتلالا نایب )أ
 
 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملل اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ مت
 رییاعملا" ـب دعب امیف اھیلإ راشی( نیبساحملاو نیعجارملل ةیدوعسلا ةئیھلا نع ةرداصلا ىرخألا تارادصإلاو رییاعملاو
 .)"ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةدمتعملا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا

 
 سایقلا ساسأ )ب

 
 ىلعو ةیرارمتسالاو قاقحتسالا ىلإ ادانتسا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملل اقفو ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ مت
 مادختساب ةیلبقتسملا تامازتلالل ةیلاحلا ةمیقلاب اھتابثإ متی يذلاو ةددحملا عفانملا مازتلا ادع امیف ،ةیخیراتلا ةفلكتلا ساسأ

 قاقحتسالا أدبم ساسأ ىلع ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا دادعإ مت ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةططخملا نامتئالا ةدحو ةقیرط
 .ةیرارمتسالا موھفمو يبساحملا
 

 ضرعلاو طاشنلا ةلمع )ج
 
 .ةعباتلا ةكرشلاو ةكرشلل ضرعلاو طاشنلا ةلمع لثمی يذلاو ،يدوعسلا لایرلاب ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ ضرع متی

 
 تاریدقتلاو ماكحألا مادختسا .3

 
 ةعومجملا قیبطت يف رثؤت تاضارتفاو تاریدقتو ماكحأ مادختساب ةرادإلا تماق ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دادعإ دنع
 تاحاصفإلاو تافورصملاو تاداریإلاو تابولطملاو تادوجوملل اھنع غلبملا غلابملا ىلعو ةیبساحملا تاسایسلل
 .تاریدقتلا هذھ نع ةیلعفلا جئاتنلا فلتخت دقو .ةقفرملا
 
 فورظلا لظ يف ةلوقعم اھنأ دقتعی ةفلتخم ىرخأ لماوعو ةربخلا ىلإ تاضارتفالاو ماكحألاو تاریدقتلا هذھ دنتست
 .ىرخأ رداصم نم اھیلع لوصحلا بعصی يتلا تابولطملاو تادوجوملل ةیرتفدلا میقلا ىلع مكحلل مدختستو ةدوجوملا
 رثأب ةیبساحملا تاریدقتلا تاعجارم تابثإ متی .رمتسم لكشب ةلصلا تاذ تاضارتفالاو تاریدقتلا ةعجارم متتو
 .يلبقتسم
 
 مدعل ةیسیئرلا رداصملاو ةعومجملل ةیبساحملا تاسایسلا قیبطت يف ةرادإلا اھتمدختسا يتلا ةماھلا تاریدقتلاو ماكحألا
 :يلی امك يھ تاریدقتلا نم دكأتلا

 
 19 دیفوك ةحئاج ریثأت - ةماھلا رومألا

 
 ىلإ ىدأ امم ،ملاعلا ىوتسم ىلع ةفلتخم ةیفارغج قطانم ربع )"19 - دیفوك"( انوروك سوریف ةحئاج ترشتنا
 .يملاعلا يداصتقالا دیعصلا ىلع كوكش يف 19 - دیفوك ةحئاج تببستو .ةیداصتقالا ةطشنألاو لامعألا لیطعت
 عیمج يف ةفلتخم ةیزارتحا ریبادتو معد ریبادت نع ،ءاوسلا ىلع ةیلودلاو ةیلحملا ،ةیدقنلاو ةیلاملا تاطلسلا تنلعأو
 تافقوتلا ببسب ریبك لكشب يلاملا ءادألاو ةعومجملا تایلمع ترثأ .ةلمتحملا ةیبلسلا راثآلا ةھجاومل ملاعلا ءاحنأ
 لالخ ةعومجملا ةطشنأو ةیساسألا تایلمعلا قیلعت ىلإ ىدأ امم ةموكحلا اھتضرف يتلا تاراطملل تقؤملا قالغإلاو
 دویق ضعب ةموكحلا تففخ ،م2021 ویام نم يناثلا فصنلا لالخ .م2020 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا مظعم
 ةیزارتحا تاءارجإ بجومب لودلا مظعم عم تالحرلا فانئتساو ًایجیردتو ًایئزج تاراطملا حتف نم مغرلا ىلع ،رفسلا

 ىلع يلاملا اھریثأت رمتسی دقو م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا لاوط اًریبك اًریثأت كانھ نأ الإ ،ةددحم ةیحص
 نم )19 - دیفوك( انوروك سوریف يشفت نع ةمجانلا دكأتلا مدع تالاح تبلطت دقو .ةنسلا ةیاھنل ًاقحال ةعومجملا
 ةینامتئالا رئاسخلا"( ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا دیدحتل ةمدختسملا تاضارتفالاو تالخدملا ثیدحت ةعومجملا
  .م2021 ربمسید 31 يف امك )"ةعقوتملا
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 )عبتی( تاریدقتلاو ماكحألا مادختسا .3

 
 ةیلاملا ریغ تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا

 
 يف ضافخنالا ىلع رشؤم يأ كانھ ناك اذإ ام دیدحتل ةیلاملا ریغ تادوجوملل ةیرتفدلا میقلا ةعجارمب ةعومجملا موقت
 ضافخنالا ةراسخ تابثإ متی .دادرتسالل ةلباقلا تادوجوملا ةمیق ریدقت متی ،رشؤملا كلذ لثم دوجو ةلاح يفو .ةمیقلا
 ةلداعلا ةمیقلا نم ىلعأ يھ يتلاو دادرتسالل ةلباقلا ھتمیق نع لصألل ةیرتفدلا ةمیقلا ھیف دیزت يذلا غلبملاب ةمیقلا يف
 .ىلعأ امھیأ ،مادختسالا ةمیقو عیبلا ةفلكتً اصقان لصألل

 
 يف ضافخنالا سكع ةیلامتحال كلذو اھتمیق يف ضافخنالل تضرعت يتلا كلتو ةیلاملا ریغ تادوجوملا ةعجارم متی
 ةیرتفدلا ةمیقلا لصألل ةیرتفدلا ةمیقلا هدنع زواجتت يذلا دحلا ىلإ ةراسخلا سكع متی .يلام ریرقت لك خیرات يف ةمیقلا
 سكع تابثإ متیو .ةمیقلا يف ضافخنالا ةراسخ تابثإ متی مل لاح يف ،ءافطإلاو كالھتسالا مصخ دعب ،اھدیدحت مت يتلا

 .ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةرشابم تاداریإك ةمیقلا يف ضافخنالا ةراسخ
 
 ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا .4

 مل ام ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف ةضورعملا تارتفلا عیمج ىلع ةیلاتلا ةیبساحملا تاسایسلا قیبطتب ةرادإلا تماق
 .ةیلاحلا ةنسلا ضرع ةقیرط عم ىشامتتل ةنراقملا ماقرألا ضعب فینصت متی .كلذ فالخ ركذی

 
 راجیإلا دوقع .أ

 
 رجأتسمك
 
 مادختسا قح تادوجوم
 .)مادختسالل ةلصلا يذ لصألا رفوت خیرات ،يأ( راجیإلا دقع ءدب خیرات يف مادختسالا قح تادوجوم ةعومجملا تبثت
 متیو ،ةمیقلا يف ضافخنالا رئاسخو مكارتم كالھتسا يأ اصقان ،ةفلكتلاب ایئدبم مادختسالا قح تادوجوم سایق متی
 تامازتلا غلبم ىلع مادختسالا قح تادوجوم ةفلكت لمتشت .راجیإلا دوقع تابولطمل سایق ةداعإ ةیلمع يأل ھلیدعت
 ریدقتو ،ءدبلا خیرات لبق وأ يف تمت يتلا راجیإلا تاعوفدمو ،ةدبكتملا ةیلوألا ةرشابملا فیلاكتلاو ،ةتبثملا راجیإلا
 ةعومجملا نكت مل ام .ةملتسم راجیإ زفاوح يأً اصقان ،ھیلع ماقملا عقوملا ىلع يساسألا لصألا ةلازإو كیكفت فیلاكت
 تادوجوم كالھتسا متی ،راجیإلا دقع ةدم ةیاھن يف رجؤملا لصألا ةیكلم ىلع لوصحلا يف نیقیلا نم لوقعم ردق اھیدل

 ةفاضإلاب .رصقأ امھیأ ،راجیإلا ةدمو ردقملا يجاتنإلا رمعلا ىدم ىلع تباثلا طسقلا ساسأ ىلع ةتبثملا مادختسالا قح
 اھلیدعتو ،تدجو نإ ،ةمیقلا يف ضافخنالا رئاسخ قیرط نع يرود لكشب مادختسالا قح لصأ ضیفخت متی ،كلذ ىلإ
 .راجیإلا دوقع تابولطم سایق ةداعإ تایلمع ضعب ببسب

 
 راجیإ دوقع تابولطم
 دقع ةدم ىدم ىلع اھؤارجإ نیعتی يتلا راجیإلا تاعوفدمل ةیلاحلا ةمیقلاب ایئدبم راجیإلا دوقع تابولطم سایق متی
 ریغ راجیإلا دقع يف ينمضلا ةدئافلا رعس ناك اذإ( ةعومجملل دیازتملا ضارتقالا لدعم مادختساب ةموصخم ،راجیإلا
 نع ةئشانلا ةیلبقتسملا راجیإلا تاعوفدم يف رییغت كانھ نوكی امدنع راجیإلا دوقع تابولطم سایق ةداعإ متی .)رفوتم
 ،ةیقبتملا ةمیقلا نامض بجومب ھعفد عقوتملا غلبملل ةعومجملا ریدقت يف رییغت كانھ ناك اذإ ،لدعم وأ رشؤم يف رییغت
 يأ لیدعت متی .ءاھنإلا وأ دیدمتلا وأ ءارشلا رایخ سرامتس ةعومجملا تناك اذإ ام اھریدقت ةعومجملا تریغ اذإ وأ
 وأ حبرلا ةمئاق ىلع اھلیمحت وأ مادختسالا قح لصأل ةیرتفدلا ةمیقلا لباقم راجیإلا دوقع تابولطم يف سایق ةداعإ
 .ارفص يواست ةلصلا يذ لصألل ةیرتفدلا ةمیقلا تناك اذإ ةدحوملا ةراسخلا

 
 ةفاضإلاب .تاراجیإلا عفد دنع غلبملا ضفخو ةدئافلا دامتعا سكعیل راجیإلا تامازتلا غلبم ةدایز متی دقعلا ةیادب دعب
 وأ راجیإلا ةدم يف رییغت وأ لیدعت كانھ ناك اذإ راجیإلا دوقع تابولطمل ةیرتفدلا ةمیقلا سایق ةداعإ متی ،كلذ ىلإ
 سایق ةداعإ متی ھنأ امك .ةلصلا يذ لصألا ءارشل مییقتلا يف رییغت وأ نومضملا تباثلا راجیإلا تاعوفدم يف رییغت
 يأ( راجیإلا تاعوفدم يفً ا ریغت وأ دقعلا ةدم يفً ا ریغت وأ الیدعت كانھ ناك ام اذإ راجیإلا تامازتلال ةیرتفدلا ةمیقلا
 راجیإلا دقع تاعوفدم دیدحتل مدختسملا لدعملا ىلع رشؤملا يف ریغتلا نع ةجتانلا ةیلبقتسملا تاعوفدملا يف تاریغت
 .يساسألا لصألا ءارش رایخ مییقت يف ریغت وأ )نطابلا نم
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 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
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 )عبتی( تاریدقتلاو ماكحألا مادختسا .3

 
 )عبتی( راجیإلا دوقع
 
 دیازتملا ضارتقالا لدعم ریدقت )ب
 
 ضارتقالا لدعم مدختست اھنإف ،يلاتلابو ،ةلوھسب راجیإلا دقع يف ينمضلا ةدئافلا رعس دیدحت ةعومجملا ىلع رذعتی
 ھعفد ةعومجملا ىلع نیعتی يذلا ةدئافلا لدعم وھ يفاضإلا ضارتقالا لدعم .راجیإلا دوقع تامازتلا سایقل دیازتملا
 قح لصأل ةلثامم ةمیق يذ لصأ ىلع لوصحلل ةمزاللا لاومألاو ،لثامم نامض عم ،ةلثامم ةدم ىلع ضارتقالل
 ام وھو ،"ھعفد ةعومجملا ىلع نیعتی" ام يفاضإلا ضارتقالا لدعم سكعی كلذل .ةلثامم ةیداصتقا ةئیب يف مادختسالا
 .راجیإلا دقع ماكحأو طورش سكعتل لیدعت ىلإ جاتحت امدنع وأ ةظحالملل ةلباق تالدعم رفوت مدع دنع اریدقت بلطتی
 )قوسلا يف ةدئافلا راعسأ لثم( ةظحالملل ةلباق تالخدم مادختساب يفاضإلا ضارتقالا لدعم ریدقتب ةعومجملا موقت

 .اھتاذ ةأشنملاب ةصاخلا تاریدقتلا ضعب میدقت اھیلع نیعتیو اھرفوت دنع
 
 ةددحملا عفانملا مازتلا

 
 لمع كلذ نمضتیو .يراوتكإ مییقت مادختساب ةددحملا عفانملا ططخ بجومب ةعومجملا مازتلال ةیلاحلا ةمیقلا دیدحت متی
 تادایز ،ضیفختلا لدعم دیدحت كلذ لمشیو .لبقتسملا يف ةیلعفلا تاروطتلا نع فلتخت دق يتلا تاضارتفالا نم دیدعلا
 ھتعیبطو مییقتلا ةیلمعب ةصاخلا تادیقعتلا ةجیتنو .نیفظوملا نارود لدعمو تایفولا تالدعم ،ةیلبقتسملا بتاورلا

 عیمج ةعجارم متی .تاضارتفالا هذھ يف تاریغتلا هاجت ةیساسحب زاتمی ةددحملا عفانملا مازتلا نإف ،لجألا ةلیوط
 .)20 حاضیإلا عجار( ایونس تاضارتفالا

 
 ىرخألاو ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا يف ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا ةمیق يف ضافخنالا

 
 ةنیدملا ممذلاو ةیراجتلا ةنیدملا ممذلل ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا باسحل تاصصخم ةفوفصم ةعومجملا مدختست
 ةعومجملا موقت .ةعومجملل اقباس اھتظحالم مت يتلا تالدعملا ىلإ ساسألا يف صصخملا ةفوفصم دنتست .ىرخألا
 لیلحت متی ،ریرقت لك خیرات يف .ةیلبقتسملا تامولعملا عم ةقباسلا ةینامتئالا ةراسخلا ةبرجت طبضل ةفوفصملا میوقتب
 .ةیلبقتسملا تاریدقتلا يف تارییغتلا

 
 ةینامتئالا رئاسخلاو ةعقوتملا ةیداصتقالا فورظلاو ،ایخیرات اھتظحالم مت يتلا مداقتلا تالدعم نیب ةقالعلا مییقت ربتعی
 ةیداصتقالا فورظلا طورش يف رییغتلل ساسح ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا غلبم ربتعی .ةماھلا تامییقتلا نم ةعقوتملا
 رثعتلا ةعومجملاب ةصاخلا ةیداصتقالا فورظلا تاعقوتو ةیخیراتلا ةینامتئالا ةراسخلا ةبرجت لثمت ال دق .ةعقوتملا
  .لبقتسملا يف لیمعلل دادسلا يف يلعفلا

 
 ةیرامثتسالا تاراقعلاو تادعملاو تالآلاو تاكلتمملل ةیجاتنإلا رامعألا

 
 رامعألا تاذ ةیرامثتسالا تاراقعلاو تادعملاو تالآلاو تاكلتمملل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا ةعومجملا ةرادإ ددحت
 ررضلاو تادوجوملل عقوتملا مادختسالا يف رظنلا دعب ریدقتلا اذھ دیدحت متی .كالھتسالا باستحال ةدودحملا ةیجاتنإلا
 متیسو ایونس ةیجاتنإلا رامعألاو كالھتسالا قرط ةعجارمب ةرادإلا موقت .تادوجوملا هذھ ھل ضرعتت يذلا يداملا
 نامضلو ةقباسلا تاریدقتلا نع فلتخی يجاتنإلا رمعلا نأ ةرادإلا دقتعت امدنع لبقتسملا يف كالھتسالا ءابعأ لیدعت
 .تادوجوملا هذھ نم ةیداصتقالا دئاوفلل عقوتملا طمنلا عم كالھتسالا ةرتفو قرط قفاوت
 
 متیو ،ةمھم تارییغت يأ دیدحتل ایونس كالھتسالا قرطو ةیقبتملا میقلاو ةیجاتنإلا رامعألا ةعومجملا ةرادإ عجارت
 .ةیلبقتسملاو ةیلاحلا تارتفلا يف كالھتسالا ةفلكت ىلع ةجتان تارییغت يأ لیدعت
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شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

11 

 
 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا .4
 

 )عبتی( ةیكلملا قوقح ةقیرطب اھیف رمثتسملا ةكرشلا .ب
 
 رامثتسالل ةیرتفدلا ةمیقلا لیدعت متی .ةفلكتلاب ایئدبم ةلیمزلا ةكرشلا يف رامثتسالا لجسی ،ةیكلملا قوقح ةقیرط بجومب
 ةرھشلا جاردإ متی .ذاوحتسالا خیرات ذنم ةلیمزلا ةكرشلا تادوجوم يفاص يف ةعومجملا ةصح يف تاریغتلا لیجستل
 .ةمیقلا ضافخنا دیدحتل يدرف لكشب اھصحف وأ اھؤافطإ متی الو رامثتسالل ةیرتفدلا ةمیقلا يف ةلیمزلا ةكرشلاب ةقلعتملا

 
 يف ریغت يأ ضرع متیو .ةلیمزلا ةكرشلا تایلمع جئاتن يف ةعومجملا ةصح ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق سكعت
 نوكی امدنع ،كلذل ةفاضإ .ةعومجملل رخآلا لماشلا لخدلا نم ءزجك اھیف رمثتسملا تاكرشلل رخآلا لماشلا لخدلا
 يأ نم اھتصح لیجستب ذئدنع موقت ةعومجملا نإف ،ةلیمزلا ةكرشلا يف ةیكلملا قوقح يفً ةرشابم اجردم اریغت كانھ
 ةققحملا ریغ رئاسخلا وأ حابرألا داعبتسا متی .ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاق يف ،لاحلا ىضتقم بسح ،تاریغت
 .ةلیمزلا ةكرشلا يف ةكرشلا ةصح دودح يف ةلیمزلا ةكرشلاو ةعومجملا نیب تالماعملا نم ةجتانلا

 
 دعب ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق ةیادب يف ةلیمزلا ةكرشلا ةراسخ وأ حبر نم ةعومجملا ةصح يلامجإ رھظی
 .ةبیرضلا دعب ةلیمزلا ةكرشلا ةراسخ / حبر ةصح لثمیو يلیغشتلا حبرلا

 
  .ةعومجملل يلاملا ریرقتلا ةرتف سفنل ةلیمزلا ةكرشلل ةیلاملا مئاوقلا دادعإ متی

 
 ةمیق يف ضافخنالا ةراسخ تابثإ يرورضلا نم ناك اذإ ام دیدحتب ةرادإلا موقت ،ةیكلملا قوقح ةقیرط قیبطت دعب
 ضافخنالا ىلع يعوضوم لیلد كانھ ناك اذإ ام يلام ریرقت لك خیرات يف ةرادإلا ددحت .ةلیمزلا اھتكرش يف اھتارامثتسا
 ىلع ةمیقلا يف ضافخنالا غلبم ةرادإلا بستحت ،لیلدلا اذھ لثم دوجو ةلاح يف .ةلیمزلا ةكرشلا يف رامثتسالا ةمیق يف
 ،ةیكلملا قوقح ةقیرطب ھنع بساحملا رامثتسالل ةیرتفدلا ةمیقلاو ةلیمزلا ةكرشلل دادرتسالل لباقلا غلبملا نیب قرفلا ھنأ
 .ةمیقلا ضافخنا ةراسخ تابثاو

 
 متی .ةلداعلا ھتمیقب يقبتم رامثتسا يأ تابثإو سایقب ةرادإلا موقت ،ةلیمزلا ةكرشلا ىلع يرھوجلا ریثأتلا نادقف دنع
 تالصحتملاو يقبتملا رامثتسالل ةلداعلا ةمیقلاو ماھلا ریثأتلا نادقف دنع ةلیمزلا ةكرشلل ةیرتفدلا ةمیقلا نیب قرف يأ تابثإ
 .ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف داعبتسالا نم
 

 ةیبنجألا تالمعلاب تالماعم .ج
 
 فرصلا راعسأل اقفو )يدوعسلا لایرلا( ةعومجملل ةیفیظولا ةلمعلا ىلإ ةیبنجألا تالمعلاب متت يتلا تالماعملا لیوحت متی
 ریرقتلا خیرات يف ةیبنجألا تالمعلاب ةلجسملا ةیدقنلا تابولطملاو تادوجوملا ةدصرأ لوحت .تالماعملا كلت خیرات يف
 متی يتلا ةیدقنلا ریغ دونبلا لیوحت متی .ةیلاملا مئاوقلا خیرات يف ةدئاسلا فرصلا راعسأب ةیفیظولا ةلمعلاب اھلداعی ام ىلإ
 عیمج تابثإ متی .ةلماعملا خیرات يف دئاسلا فرصلا رعس ساسأ ىلع ةیبنجأ ةلمعب ةیخیراتلا ةفلكتلا ساسأ ىلع اھسایق
 .ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةیبنجألا تالمعلا تاقورف
 

  تاداریإلا .د
 
 يلودلا رایعملا يف ددحم وھ امك تاوطخ سمخ نم جذومن ىلع ًءانب ءالمعلا عم دوقعلا نم داریإلا ةعومجملا تبثت
 :يلی امك يھو 15 يلاملا ریرقتلل

 
 عضتو تادھعتو اقوقح سسؤت رثكأ وأ نیفرط نیب دقُعت ةیقافتا وھ دقعلا :لیمع عم )دوقعلا( دقعلا دیدحت – 1 ةوطخلا
 ؛دقع لكل اھب ءافولا بجی يتلا رییاعملا

 
 میدقت وأ عئاضب لیوحتب لیمعلا عم دقعلا يف دعو وھ ءادألا مازتلا :دقعلا يف ءادألا تامازتلا دیدحت – 2 ةوطخلا

 ؛لیمعلا ىلإ تامدخ
 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

10 

 
 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا .4
 

 )عبتی( راجیإلا دوقع .أ
 
 )عبتی( رجأتسمك
 
   ةمیقلا ةضفخنم تادوجوملا راجیإ دوقعو لجألا ةریصق راجیإلا دوقع
 ةمیقلا ةضفخنم تادوجوملا راجیإ دوقعل راجیإلا تامازتلاو مادختسالا قح تادوجوم تابثإ مدع ةعومجملا تراتخا
 ساسأ ىلع فورصمك هذھ راجیإلا دوقعب ةعقوتملا راجیإلا تاعوفدم ةعومجملا تبثت .لجألا ةریصق تاراجیإلاو
 .راجیإلا ةدم ىدم ىلع تباثلا طسقلا

 
 رِّجؤمك
 
 ىلع نیعتی ،16 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا بجومب .ةرجأتسملا اھتادوجوم ضعب نطابلا نم ةعومجملا رجؤت
  .ةلصلا يذ لصألا سیلو ،مادختسالا قح لصأ ىلإ ةراشإلا عم نطابلا نم راجیإلا دقع فینصت مییقت ةرادإلا

 
 هرعس ساسأ ىلع راجیإ نوكم لكل دقعلا يف لباقملا ةرادإلا ددحت ،راجیإ نوكم ىلع يوطنی دقع لیدعت وأ ءدب دنع
  .يبسنلا لقتسملا
 

 .يلیغشت راجیإ دقع وأ يلیومت راجیإ دقع لك ناك اذإ ام راجیإلا دقع ءدب دنع ددحت ،رِّجَؤمك ةعومجملا نوكت امدنع
 عیمج يرھوج لكشب لقنی راجیإلا دقع ناك اذإ ام دیدحتل لماش مییقت ءارجإب ةرادإلا موقت ،راجیإ دقع لك فینصتل
 ،يلیومت راجیإ دقع راجیإلا دقع حبصی ،كلذك رمألا ناك اذإ .ةلصلا يذ لصألا ةیكلمب ةطبترملا عفانملاو رطاخملا
 لثم ،تارشؤملا ضعب اھرابتعا يف ةرادإلا ذخأت ،مییقتلا اذھ نم ءزجك .يلیغشت راجیإ دقع وھف ،كلذك نكی مل اذإو
 .لصألل يجاتنإلا رمعلا نم ربكألا ءزجلا يطغی راجیإلا دقع ناك اذإ ام
 

 لكشب يعرفلا راجیإلا دقعو يسیئرلا راجیإلا دقع يف اھتصح بسحت اھنإف ،اًطیسو اًرجؤم ةعومجملا نوكت امدنع
 ئشانلا مادختسالا قح تادوجوم ىلإ عوجرلاب نطابلا نم راجیإ دقع ىلإ راجیإلا دقع فینصت مییقتب موقتو .لصفنم
 قبطت لجألا ریصق يسیئرلا راجیإلا دقع ناك اذإو .ةلصلا يذ لصألا ىلإ ةراشإلاب سیلو ،يسیئرلا راجیإلا دقع نع
 .يلیغشت راجیإ دقعك نطابلا نم راجیإلا دقع فنصت اھنإف ،هالعأ حضوملا ءافعإلا ةعومجملا ھیلع
 

 تباثلا طسقلا ساسأ ىلع داریإك ةیلیغشتلا راجیإلا دوقع بجومب ةملتسملا راجیإلا تاعوفدم تابثإب ةعومجملا موقت
 .راجیإلا دقع ةدم ىدم ىلع
 

 يلیومتلا راجیإلا دوقع ىلع يلبقتسملا راجیإلا تاعوفدم يلامجإ يلیومتلا راجیإلا دقع يف رامثتسالا يلامجإ لمشی
 ممذلا نیب قرفلا لیجست متی .ضبقلا ةقحتسملا ةردقملا ةیقبتملا غلابملا ىلإ ةفاضإلاب ،)راجیإلا دوقعل ةنیدملا ممذلا(
 متیو ،ضرعلا ضارغأل ةبستكم ریغ يلیومت راجیإ دوقع تاداریإك رجؤملا لصألا ةفلكتو راجیإلا دوقعل ةنیدملا

 متیو يرود لكشب تادوجوملل ةنومضم ریغ ةیقبتم ةمیق يأ ةعجارم متت .يلیومتلا راجیإلا دوقع يلامجإ نم ھمصخ
 .روفلا ىلع ةیقبتملا ةمیقلا يف ضافخنا يأ لیجست
 

 ىلإ يلیغشتلا راجیإلا دقع صوصخب ضوافتلا يف نیرِّجؤملا لبق نم ةدبكتملا ةیلوألا ةرشابملا ةفلكتلا ةفاضإ متی
 .راجیإ تاداریإك سسألا سفنل اقفو راجیإلا دقع ةرتف ىدم ىلع اھتابثإ متیو رجؤملا لصألل ةیرتفدلا ةمیقلا

 
  ةیكلملا قوقح ةقیرطب اھیف رمثتسملا ةكرشلا .ب

 

 ةردقلا يف ماھلا ذوفنلا لثمتی .اھیلع اریبك اریثأت ةعومجملل نوكی يتلا يھ ةیكلملا قوقح ةقیرطب اھیف رمثتسملا ةكرشلا
 ةرطیس وأ ةرطیس نودب نكلو ،اھیف رمثتسملا ةكرشلل ةیلاملاو ةیلیغشتلا ةسایسلاب ةقلعتملا تارارقلا يف ةكراشملا ىلع
  .تاسایسلا هذھ نأشب رارقلا ىلع ةكرتشم
 
 .ةیكلملا قوقح ةقیرط مادختساب ةلیمزلا اھتكرش يف ةعومجملا تارامثتسا باستحا متی
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

13 

 
 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا .4
 

 نیفظوملا عفانم .ه
 

 لجألا ةریصق نیفظوملا عفانم .1
 
 .ةلصلا تاذ ةمدخلا میدقت دنع تافورصمك اھعفد متی موصخم ریغ ساسأ ىلع ةساقملا لجألا ةریصق نیفظوملا ایازم
 غلبملا اذھ عفدب يلاح ينمض وأ ينوناق مازتلا ةعومجملا ىدل ناك اذإ ھعفد عقوتملا غلبملا نع بولطملا تابثإ متی
 .قوثوم لكشب مازتلالا ریدقت نكمیو فظوملا اھمدق يتلا ةقباسلا ةمدخلل ةجیتنك
 

 ةددحملا عفانملا جمارب .2
 

 هذھ .نیفظوملا دوقعو يدوعسلا لمعلا نوناق بجومب نیفظوملل عفدلا ةقحتسملا غلابملل صصخم نیوكت متیو
 عفانملا میدقت ةفلكت دیدحت متی .ةیرارمتسالا ساسأ ىلع فظوم لكل قحتسملا غلبملا لثمت ،ةلومملا ریغ ،تابولطملا
 .19 يلودلا ةبساحملا رایعم بجومب ةلدعملا اھتغیصب ةططخملا ةدحولا نامتئا ةقیرط مادختساب

 
 عفانملا تابولطم يف ةجردملا غلابملا ءانثتساب ،ةیراوتكإلا رئاسخلاو حابرألا نمضتت يتلا ،سایقلا ةداعإ تابثإ متی
 لماشلا لخدلا لالخ نم ةاقبملا حابرألل لباقملا نامتئالا وأ مصخلا عم يلاملا زكرملا ةمئاق يف روفلا ىلع ةددحملا
 يف ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق ىلإ سایقلا ةداعإ تایلمع فینصت ةداعإ متی ال .اھیف ثدحت يتلا ةرتفلا يف رخآلا
 .ةقحاللا تارتفلا

 
 :ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةقباسلا تامدخلا فیلاكت تابثإ متی

 
 و ،اھتدم ضیفخت وأ ةطخلا لیدعت خیرات •
 .ةلصلا تاذ ةلكیھلا ةداعإ فیلاكتل ةعومجملا تابثإ خیرات •

 
 يف ةیلاتلا تاریغتلا ةرادإلا جردتو .ةددحملا عفانملا تابولطم ىلع مصخلا لدعم قیبطت لالخ نم ةدئافلا باستحا متی
 :ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةیرادإلاو ةیمومعلا تافورصملاو تاعیبملا ةفلكت نمض جمانربلا تامازتلا

 
 نم رئاسخلاو حابرألاو ،ةقباسلا تامدخلا فیلاكتو ،ةیلاحلا تامدخلا فیلاكت نم نوكتت يتلا تامدخلا فیلاكت •

 ةینیتورلا ریغ تایوستلاو ةدملا صیفخت
 ةدئافلا تاداریإ وأ تافورصم •

 
 ىرخألا لجألا ةلیوط نیفظوملا عفانم .3

 
 نوفظوملا اھیلع لصح يتلا ةیلبقتسملا عفانملا غلبم وھ لجألا ةلیوط نیفظوملا عفانمب قلعتی امیف ةعومجملا مازتلا نإ
 متی .ایرھوج ریثأتلا ناك اذإ ةیلاحلا اھتمیق دیدحتل ایازملا مصخ متی .ةقباسلا تارتفلاو ةیلاحلا ةرتفلا يف مھتمدخ لباقم
 .اھیف أشنت يتلا ةرتفلا يف ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف سایقلا ةداعإ تابثإ
 

 ةمدخلا ءاھنإ ةأفاكم .4
 

 عفانملا هذھ ضرع بحست نأ ةعومجملل نكمملا نم نوكی ال امدنع يف تافورصمك ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم لیمحت متی
  .قبسأ امھیأ ،ةلكیھلا ةداعإ فیلاكت تابثإب ةعومجملا موقت امدنع وأ

  

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

12 

 
 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا .4
 

 )عبتی( تاداریإلا .د
 
 لقن ریظن ھیلع لوصحلا ةعومجملا عقوتت يذلا لباقملا غلبم وھ ةلماعملا رعس :ةلماعملا رعس دیدحت – 3 ةوطخلا
 ؛ىرخأ فارطأ نع ةباینلاب ةلصحملا غلابملا ءانثتساب ،لیمعلا ىلإ اھمیدقتب دھعتملا تامدخلا وأ عئاضبلا

 
 ،ءادأ مازتلا نم رثكأ ىلع يوتحی يذلا دقعلا يف :دقعلا يف ءادألا تامازتلال ةلماعملا رعس صیصخت – 4 ةوطخلا

 يف ھیلع لوصحلا ةرادإلا عقوتت يذلا لباقملا رادقم ددحی غلبمب ءادأ مازتلا لك ىلإ ةلماعملا رعس عیزوتب ةرادإلا موقتس
 .ءادأ مازتلا لكب ءافولا لباقم
 
 .ءادأ مازتلاب ةأشنملا يفت )امدنع وأ( ىتم داریإلا تابثإ – 5 ةوطخلا

 
 :ةیلاتلا رییاعملا دحأ ءافیتسا لاح يف ،ينمز ىدم ىلع تاداریإلا تبثتو ءادألا مازتلاب ءافولاب ةعومجملا موقت

 
 يف ذفان قح ةعومجملل نوكیو عومجملل ةلیدب تامادختسا تاذ تادوجوم ئشنی ال مازتلالل ةعومجملا ءادأ •

 ؛ھخیرات ىتح لمتكملا ءادألا لباقم لیصحت
 وأ ؛ھنیسحت وأ لصألا ءاشنإ ءانثأ لیمعلا ھیلع رطیسی لصأ نیسحت وأ ءاشنإ ھنع جتنی ةعومجملا ءادأ •
 .اھلمعل ةعومجملا ءادأ دنع ةعومجملا ءادأ نع ةجتانلا عفانملا كالھتساو مالتساب تقولا سفن يف لیمعلا مایق •
 
 يذلا تقولا يف تاداریإلا تابثإ متی ،هالعأ ةروكذملا طورشلا نم يأ ءافیتسا اھیف متی ال يتلا ءادألا تامازتلال ةبسنلاب
 .ءادألا مازتلا ءافیتسا ھیف متی

 
 نیومتلا تاداریإ
  .ءالمعلا ىلإ تامدخلا میدقت دنع ىرخألا تامدخلاو نیومتلا تاداریإ تابثإ متی

 
 ناریط تادعم
  .لیمعلا ىلإ تادعملا ىلع ةرطیسلا لقن متی امدنع ةیوجلا طوطخلا تادعم عیب نم تاداریإلا تابثإ متی

 
 لامعألا تالاص

 .باكرلا ىلإ تامدخلا میدقت دنع لامعألا تالاص نم تاداریإلا تابثإ متی
 
 ةئزجتلاب - عئاضب تاعیبم
 اھمیدقتب دھعتملا )تادوجوملا( عئاضبلا لقنب ءادألا مازتلاب ةعومجملا يفت امدنع عئاضبلا عیب نم تاداریإلا تابثإ متی
 .لصألا كلذ ىلع ةرطیسلا ىلع لیمعلا لوصح دنع لصألا لیوحت ققحتی .لیمعلا ىلإ

 
 ناریطلا طوطخ ریغ
 .ءالمعلا ىلإ تامدخلا میدقت دنع ىرخألا تامدخلاو ةیوجلا طوطخلا ریغل نیومتلا تاداریإ تابثإ متی

 
 میخملا قفارم
 .رھشلا ةیاھن يف ةروتافلا رادصإ دنع تاداریإلا تابثإ مت .كلذ ىلإ امو ةماقإلاو نیومتلا ءادألا مازتلا لمشی دق

 
 قدنفلا - داریإ
 تابثإ متیو ،يموی ساسأ ىلع ىرخألا ةیفاضإلا ءالزنلا تامدخ نمو ةیقدنفلا فرغلا تاعیبم نم تاداریإلا تابثإ متی
 .تامدخلا میدقتو فرغلا لغش درجمب تاداریإلا
 
  ةیفاضإ ةیبط ةیطغت
 .ةینمز ةرتف ىدم ىلع ھلیجست متیو ةیقافتالا يف ددحم وھ امك ءادألا مازتلاب ةعومجملا يفت امدنع لخدلاب فارتعالا متی

 
 .)تدجو نإ( مجحلا تاموصخو ةیراجتلا تاموصخلاو دئاوعلا مصخ دعب تاداریإلا عاونأ عیمج لیجست متی
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15 

 
 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا .4
 

  ةیعاطقلا تامولعملا .ح
 
 دبكتیو تاداریإ اھلالخ نم بستكی لامعأ ةطشنأ سرامی يذلاو ةعومجملا يف ةزیمملا تانوكملا دحأ وھ عاطقلا
 تاعاطق عیمجت متی .ءادألا مییقتو دراوملا صیصختل ةعومجملا ةرادإ لبق نم لیغشتلا تاعاطق مادختسا متی .فیلاكت
 متیو كلذ ىلإ ةجاحلا دنع ءالمعلا ةئفو تامدخلاو تاجتنملاو ةیداصتقالا صئاصخلا ثیح نم لثامتت يتلا لیغشتلا
 .اھنع ررقم تاعاطقك اھجاردإ

 
 لبق نم اھمادختساو اھفیرعت متیو ةكرشلل ةعبات تاعاطق يھو ةیلاتلا ثالثلا ةیجیتارتسالا ماسقألا ةعومجملا ىدل
 لصفنم لكشب اھترادإ متتو ،ةفلتخم تامدخو تاجتنم ماسقألا هذھ مدقت .ةعومجملا ءادأ ةعجارم دنع ةرادإلا سلجم
 .ةفلتخملا اھسیسأت اھدعاوق ببسب

 
 :عاطق لك تایلمع يلاتلا صخلملا حضوی

 
 تایلمعلا اھنع ررقملا تاعاطقلا

  
 لامعألا لاجر ةلاصو ناریطلا تادعمو يوجلا نیومتلا  ناریطلا تالحر
 تنرتنإلا ربعو ةیضرألا رجاتملاو تارئاطلا نتم ىلع رجاتملا ةئزجتلا
 تامدخ ،نألا تامدخ ،تاعانصلا نیومتو لامعألا ،میخملا ةرادإو دعب نع ةرادإلا  قفارملاو نیومتلا

 ةعتمألا ةلوانم تامدخو ةرمعلاو جحلاو لساغملا
 

 .ىلع رھشأ ةثالث لك يجیتارتسا مسق لكل ةیلخادلا ةرادإلا ریراقت ةعجارمب ةعومجملا ةرادإ سلجم موقی
 

 ةلمتحملا تاطابترالا .ط
 
 عفانملا قفدت نوكی امدنع اھنع حاصفإلا متی نكلو ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف ةلمتحملا تادوجوملا تابثإ متی ال
 ةئشان ةلمتحم تامازتلا دعت يتلا ةلمتحملا تابولطملا تابثإل ریرقت لك خیرات يف مییقت ءارجإ متی .المتحم ةیداصتقالا

 عضخت ال ةدكؤم ریغ ةیلبقتسم ثادحأ وأ ثدح عوقو مدع وأ عوقوب الإ اھدوجو دیكأت متی نل ةقباس ثادحأ نع
 .ةعومجملا ةرطیسل لماكلاب

 
 ةیلیومتلا فیلاكتلاو ةیلیومتلا تاداریإلا .ي

 
 .ةیلعفلا ةدئافلا ةقیرط مادختساب تافورصملا وأ ةیلیومتلا تاداریإلا تابثإ متی

 
 يلیغشتلا حبرلا .ك

 
 ىرخألا تاقفنلاو تاداریإلا ىلإ ةفاضإلاب ةعومجملل ةرمتسملا ةیسیئرلا ةیجاتنإلا تاطاشنلا جتان وھ لیغشتلا حبر
 تاكرشلا حابرأ يف ةصحلاو ةیلیومتلا فیلاكتلا يفاص يلیغشتلا حبرلا دعبتسی .ةیجاتنإلا تاطاشنلاب ةلصلا تاذ
 .لخدلا ةبیرضو ةاكزلاو ةیكلملا قوقح ةقیرطب اھیف رمثتسملا

 
 ةیراجیإ تاداریإ .ل

 
 تباثلا طسقلا ساسأ ىلع ةیرامثتسالا تاراقعلل يلیغشتلا راجیإلا دوقع نع ةجتانلا راجیإلا تاداریإ نع ةبساحملا متی

 .ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف اھجاردإ متیو راجیإلا تارتف ىدم ىلع
  

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

14 

 
 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا .4
 

  لخدلا ةبیرضو ةاكزلا .و
 
 يتلاو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ةقبطملا )"ةئیھلا"( كرامجلاو ةبیرضلاو ةاكزلا ةئیھ ةمظنأل ةعومجملا عضخت
 ساسأ ىلع وأ ةاكزلل عضاخلا لدعملا حبرلا نم ٪2.5 ةبسنب ةتباث ةبسنب ةاكزلا لیصحت متیو .تاریسفتلل عضخت
 ءارجإب موقتو ةئیھلل اھعفد عقوتملا غلابملا ساسأ ىلع ةمئالملا تاصصخملا نیوكتب ةعومجملا موقتو .يوكزلا ءاعولا
 ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق ىلع ةاكزلا لیمحت متیو .ةیوكز قورف يأب قلعتی امیف ةاكزلا تارارقإ عضول يونس مییقت
 نم ةرداصلا ةقباس تاونس ىلع طوبرلاب قلعتت يتلاو ،تدجو نإ ،ةیفاضإلا ةاكزلا تابولطم باستحا متیو .ةدحوملا
 .ةیئاھنلا طوبرلا نم ءاھتنالا اھیف متی يتلا ةنسلا يف ةئیھلا

 
 حبرلا ةمئاق يف فورصمك اھتابثإ متی يتلاو ،لخدلا ةبیرضل ةعومجملا يف ءاكرشلا ضعب عضخی ،كلذ ىلع ةوالع
 .ةدحوملا ةراسخلا وأ

 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا يف تابولطملاو تادوجوملل ةیرتفدلا میقلا نیب ةتقؤملا قورفلا ىلع ةلجؤملا ةبیرضلا تابثإ متی
 لكشب ةلجؤملا ةبیرضلا تابولطم تابثإ متیس .ةبیرضلل عضاخلا حبرلا باستحا يف ةمدختسملا ةیبیرضلا ةیعوألاو
 ةلباقلا ةتقؤملا قورفلا عیمجل امومع ةلجؤملا ةبیرضلا تادوجوم تابثإ متی .ةتقؤملا ةیبیرضلا قورفلا عیمجل ماع
 ةلباقلا ةتقؤملا قورفلا ءاقل اھمادختسا نكمی ةبیرضلل ةعضاخ حابرأ ھیف رفوتت نأ نكمی يذلا ردقلاب عاطقتسالل
 تأشن اذإ ةلجؤملا ةبیرضلا تابولطمو تادوجوملا تابثإ متی ال .ةمدختسملا ریغ ةیبیرضلا رئاسخلاو عاطقتسالل
 ال ةلماعم يف تابولطملاو تادوجوملاب يلوألا تابثإلا نع ةمدختسملا ریغ ةیبیرضلا رئاسخلاو ةتقؤملا تاقورفلا
 .ةیلاملا حابرألا وأ ةبیرضلل ةعضاخلا حابرألا ىلع ًءاوس رثؤت

 
 ھیف دعی مل يذلا دحلا ىلإ ضفختو ریرقت ةرتف لك ةیاھن يف ةلجؤملا ةبیرضلا تادوجومل ةیرتفدلا میقلا ةعجارم متی
 .تادوجوملا نم ءزج وأ عیمج لالغتساب حمسی يفاك ةبیرضلل عضاخ حبر رفوت لمتحملا نم
 
 يتلا ةرتفلا يف اھقیبطت عقوتی يتلا ةیبیرضلا تالدعملا ساسأ ىلع ةلجؤملا ةبیرضلا تادوجومو تابولطم سایق متی

 اھب لومعملا )بئارضلا ةمظنأو( ةیبیرضلا تالدعملا ساسأ ىلع تادوجوملا ققحت وأ تابولطملا ةیوست اھیف متیس
 اھعابتا متیس يتلا ةیبیرضلا راثآلا ةلجؤملا ةبیرضلا تادوجومو تامازتلالا سایق سكعی .ریرقتلا ةرتف ةیاھن لولحب
 وأ اھتادوجومل ةیرتفدلا ةمیقلا ةیوست وأ دادرتسا ،ریرقتلا ةرتف ةیاھن يف ،اھب ةعومجملا عقوتت يتلا ةقیرطلا لالخ نم
 .اھتابولطم
 
 ةبیرض لیجست متیو .ةئیھلا ةمظنأل اقفو ةمیقملا ریغ فارطألا عم تالماعملا ىلع بئارض عاطقتساب ةرادإلا موقت
 .تابولطمك هذھ عاطقتسالا

 
 ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض .ز

 
 ةقبطملا ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض ةمظنأل اقفو )"ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض"( ةفاضملا ةمیقلا ةبیرضل ةعومجملا عضخت
 ىلع قبطملا ةبیرضلا لدعم قیبطت لالخ نم ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض غلبم دیدحت متی .ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف
 تامدخلا ىلع ةعوفدملا ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض اصقان )"تاجرخملا ىلع ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض"( دیروتلا ةمیق
 ةبیرض غلبم مصخ دعب تادوجوملاو تافورصملا تابثإ متی .)"تالخدملا ىلع ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض"( ةملتسملا
 دادرتسالل ةلباق ریغ تامدخلا وأ تادوجوملا ءارش دنع ةدبكتملا ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض تناك اذإ الإ ،ةفاضملا ةمیقلا
 دنب نم ءزجك وأ تادوجوملا ءانتقا ةفلكت نم ءزجك ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض لیجست متی ذئدنعف ،ةیبیرضلا ةطلسلا نم
 .ءاضتقالا بسح تافورصملا

 
 

  

القوائم المالية  التقرير الســنوي لشــركة الخطوط السعودية للتموين 2021م

13٧ 136



شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

17 

 
 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا .4
 

 تادعمو تالآو تاكلتمم .ع
 

 سایقلاو تابثإلا .1
 

 .ةمكارتم ةمیقلا يف ضافخنا رئاسخ يأو مكارتملا كالھتسالا مصخ دعب ةفلكتلاب تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا سایق متی
 

  .تافورصمك تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا دونب حالصإو ةنایص تافورصم دیق متی
 

 ةلصفنم دونبك اھباستحا متی ،ةفلتخم ةیجاتنإ رامعأ اھل تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا دونب دحأ نم ةماھ ءازجأ تناك اذإ
  .تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا دونب نم )ةیسیئر تانوكم(

 
 داعبتسالا تالصحتم يفاص نیب قرفلاب ةبستحملا( لصألا تابثإ ءاغلإ نع ةجتان رئاسخ وأ حابرأ يأ تابثإ متی
 .لصألا تابثإ ءاغلإ دنع ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف )لصألل ةیرتفدلا ةمیقلاو
 
 دنبك اھتلمسر متیسو ةیراجلا تاءاشنإلا عیراشمب ةرشابم ةقلعتملا فیلاكتلا عیمج ذیفنتلا تحت ةیلامسأرلا لامعألا لثمت
 لامعألا كالھتسا متی ال .ةبسانملا ةئفلا ىلإ ءاشنإلا ةفلكت لیوحت متی ءاھتنالا دنع .تادعمو تالآو تاكلتممك لقتسم
 .ذیفنتلا تحت ةیلامسأرلا
 
 ةقحاللا تاقفنلا .2

 
  .ةعومجملا ىلإ تافورصملاب ةطبترم ةیلبقتسم ةیداصتقا عفانم قفدت لامتحا دنع طقف اقحال تافورصملا ةلمسر متت

 
 كالھتسا .3

 
 مادختساب ةردقملا ةیقبتملا اھمیق مصخ دعب تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا دونب ةفلكت بطشل كالھتسالا باسح متی

 ال .ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف امومع اھتابثإ متیو ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرط
 .يضارألا كالھتسا متی
 

 :تادوجوملل ةیسیئرلا دونبلل ةردقملا ةیجاتنإلا رامعألا يلی امیف
 

 ةنس 30-1 ةرجأتسم تاراقع ىلع تانیسحتو ينابم
 ةنس 15-3 تادعم
 ةنس 13-3 تارایس
 
 كلذ نوكی امبسح ،اھلیدعت متیو ریرقت لك خیرات يف ةیقبتملا میقلاو ةیجاتنإلا رامعالاو كالھتسالا قرط ةعجارم متی
 تاكلتمملا دونب نع ةجتانلا ةیداصتقالا عفانملل عقوتملا طمنلا عم قفاوتت كالھتسالا ةرتفو ةقیرط نأ نم ققحتلل ،امئالم
 .تادعملاو

 
 ةیرامثتسا تاراقع .ف

 
 .يجاتنإلا اھرمع ىدم ىلع اھكالھتسا متیوو ةفلكتلاب ایئدبم ةیرامثتسالا تاراقعلا سایق متی

 
  داعبتسالا تالصحتم نیب قرفلا لثمت يتلاو( ةیرامثتسالا تاراقعلا داعبتسا نع ةجتان رئاسخ وأ حابرأ يأ تابثإ متی
 ةیرامثتسالا تاراقعلل ردقملا يجاتنإلا رمعلا .ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف )دعبتسملا راقعلل ةیرتفدلا ةمیقلاو
 .ةنس 22-18 وھ

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

16 

 
 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا .4
 

 نیمھاسملا ىلع ةیدقن حابرأ تاعیزوت .م
 
 الو ھب احومسم عیزوتلا اذھ نوكی امدنع نیمھاسملا ىلع ةیدقن تاعیزوت ءارجإل مازتلا يأ تابثإب ةعومجملا موقت
 حابرألا عیزوتب حامسلا متی ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف تاكرشلا ماظنل ًاقفو .ةعومجملا ریدقت بسح عیزوتلا نوكی
 لیجست متیو .ةرادإلا سلجم لبق نم ةیلوألا حابرألا تاعیزوت ىلع ةقفاوملا متیو ءاكرشلا نم ةرارقإ دنع ةیئاھنلا
 .ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف لباقم مازتلا عم ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا ةمئاق يف ةرشابم لباقم غلبم

 
 نوزخم .ن

 
 ىلع يساسأ لكشب نوزخملا ةفلكت دمتعت .لقأ امھیأ دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا يفاص وأ ةفلكتلا رعسب نوزخملا سایق متی

 نوزخملا راضحإل ةدبكتملا ىرخألا فیلاكتلاو نوزخملا ءارش دنع ةدبكتملا تاقفنلا نمضتتو حجرملا طسوتملا ةقیرط
  .يداعلا لمعلا قایس يف يریدقتلا عیبلا رعس يھ ققحتلل ةلباقلا ةمیقلا يفاص .ةنھارلا ھتلاحبو يلاحلا عقوملل

 
 امیف ةیلبقتسملاو ةیلاحلا تاعقوتلاو ةنھارلا ةلاحلاو ةقباسلا ةربخلا ىلإ ادانتسا نوزخملا مداقت صصخم ةرادإلا ددحت
  .تاعیبملاب قلعتی

 
 لوادتملا ریغ فینصت لباقم لوادتملا فینصت .س

 
 ریغ / ةلوادتمك فینصتلا ىلإً ادانتسا ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف تابولطملاو تادوجوملا ةرادإلا ضرعت
 :ناك لاح يف الوادتم لصألا ربتعی .ةلوادتم
 
 ؛ةیداعلا لیغشتلا ةرود يف ھكالھتسا وأ ھعیبل ةین دجوت وأ ھققحت عقوتملا نم •
 ؛ةرجاتملا ضرغل يسیئر لكشب ھب ظفتحم •
 وأ ؛ریرقتلا خیرات دعب ارھش رشع ينثا لالخ ھققحت عقوتملا نم •
 لقألا ىلعً ارھش رشع يتثا ةدمل ام مازتلا ةیوستل ھمادختسا وأ لدابتلا نم هرظح متی مل ام ھمكح يف ام وأ دقن •

 .ریرقتلا ةرتف دعب
 

 .ةلوادتم ریغك ىرخألا تادوجوملا ةفاك فینصتب ةعومجملا موقت
 
 :تناك لاح يف ةلوادتم تابولطملا ربتعت

 
 ؛ةیداعلا لیغشتلا ةرود يف اھتیوست عقوتملا نم •
 ؛ةرجاتملا ضرغل يسیئر لكشب ھب ظفتحم •
 وأ ؛يلاملا ریرقتلا ةرتف دعبً ارھش رشع ينثا لالخ اھتیوست عقوتملا نم •
 خیرات دعب لقألا ىلعً ارھش رشع ينثا ىدم ىلع مازتلالا ةیوست لیجأتل طرشب طبترم ریغ قح دوجو مدع •

 .يلاملا ریرقتلا
 
 .ةلوادتم ریغ تابولطمك ىرخألا تابولطملا عیمج فینصتب ةعومجملا موقت
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شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

19 

 
 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا .4
 

 تاصصخملا .ث
 

 ریدقت نكمی يدقاعت وأ ينوناق يلاح مازتلا ةعومجملا ىدل نأ ةقباس ثادحأل ةجیتن رھظ اذإ صصخملا تابثإ متی
 دیدحت متی .مازتلالا اذھ ةیوستل ةیداصتقا عفانمل ةجراخ تاقفدت بلطتی نأ لمتحملا نمو قوثوم لكشب ھغلبم
 قوسلا تامییقت سكعی يذلا ةبیرضلا لبق ام لدعمب ةعقوتملا ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا مصخ قیرط نع تاصصخملا
 .ةیلیومت ةفلكتك مصخلا ءاغلإ تابثإ متی .مازتلالل ةددحملا رطاخملاو دوقنلل ةینمزلا ةمیقلل ةیلاحلا
 

 ةیلاملا تاودألا .خ
 

  يلوألا سایقلاو تابثإلا .1
 
 ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملا عیمج تابثإ متی .اھتأشن دنع ایئدبم ةردصملا ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا لیجست متی
  .ةادألل ةیدقاعتلا ماكحألا يف افرط ةعومجملا حبصت امدنع ىرخألا

 
 ةیلاملا تابولطملا وأ )يرھوج لیومت رصنع نود ةیراجت ةنیدم ةمذ نكی مل ام( يلاملا لصألل يلوألا سایقلا متی
 فنصملا ریغ دنبلل ةبسنلاب ،هرادصإ وأ هءانتقا ىلإ ةرشابم بسنت يتلا ةلماعملا فیلاكت ادئاز ةلداعلا ةمیقلاب يلاملا
 رعسب ایئدبم ریبك يلیومت نوكم نودب ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا سایق متی .ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب
 .ةلماعملا

 
 ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملا سایقو فینصت .2

 
 ةمیقلاب وأ ،ةأفطملا ةفلكتلاب ةساقم ةیلام تادوجوم اھنأ ىلع ةیلاملا تادوجوملا فینصت متی ،يلوألا تابثالا دنع
 لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب وأ ،نیدلا تاودأ يف تارامثتسا – رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا
 تادوجوملا فینصت نإ .ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب وأ ،ةیكلملا قوقح تاودأ يف تارامثتسا – رخآلا
 تادوجوملا ةرادإ ھلالخ نم متی يذلا لامعألا جذومن ىلإ دنتسی امً ةداع 9 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملل اقفو ةیلاملا
  .ةیدقاعتلا ةیدقنلا اھتاقفدت صئاصخ كلذكو ةیلاملا

 
 حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ددحم ریغ وھو نییلاتلا نیطرشلا ىفوتسا ام اذإ ةأفطملا ةفلكتلاب يلاملا لصألا ساقی
 :ةراسخلا وأ

 
 و ؛ةیدقاعتلا ةیدقنلا تاقفدتلا لیصحت لجأ نم تادوجوملاب ظافتحالا ھفدھ لامعأ جذومن نمض ھب ظافتحالا متی •
 ىلع ةدئافلاو غلبملا لصأ نم تاعوفدم طقف لثمت يتلا ةیدقنلا تاقفدتلل ةددحم خیراوت يف ةیدقاعتلا ھطورش أشنت •

 .قحتسملا غلبملا لصأ
 

 ةددحم ریغ يھو نییلاتلا نیطرشلا تفوتسا اذإ طقف رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب نیدلا ةادأ ساقت
 :ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب

 
 ةیدقنلا تاقفدتلا نم لك لیصحت قیرط نع ھنم ضرغلا ققحتی يذلاو لامعأ جذومن نمض لصألاب ظافتحالا •

 و ؛ةیلاملا تادوجوملا عیبو ةیدقاعتلا
 ىلع ةدئافلاو غلبملا لصأ نم تاعوفدم طقف لثمت يتلا ةیدقنلا تاقفدتلل ةددحم خیراوت يف ةیدقاعتلا ھطورش أشنت •

 .قحتسملا غلبملا لصأ
 

 راتخت نأ ةعومجملل قحی ،ةرجاتملا ضرغب اھب ظافتحالا متی ال يتلا ةیكلملا قوقح تارامثتسال يلوألا تابثإلا دنع
 ىلع رایتخالا اذھ متی .رخآلا لماشلا لخدلا نمض رامثتسالل ةلداعلا ةمیقلا يف ةقحاللا تاریغتلا ضرع يئاھن لكشب
 .ةدح ىلع رامثتسا لك ساسأ

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

18 

 
 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا .4
 

 ةسوملم ریغ تادوجوم .ص
 

 ةسوململا ریغ تادوجوملا نوكتت .ةفلكتلاب ایئدبم لصفنم لكشب اھیلع ذوحتسملا ةسوململا ریغ تادوجوملا سایق متی
  .ةمكارتم ةمیقلا يف ضافخنا رئاسخ يأو مكارتملا ءافطإلا مصخ دعب ةفلكتلاب ساقتو يلآلا بساحلا جمارب نم
 
 .تافورصملا كلت ھب قلعتت يتلا لصألا يف ةنماكلا ةیداصتقالا عفانملا دیزت امدنع طقف ةقحاللا تافورصملا ةلمسر متت
  .اھدبكت دنع ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ىرخألا تاقفنلا عیمج تابثإ متیو
 
 رامعألا ىدم ىلع تباثلا طسقلا ةقیرط مادختساب ةسوململا ریغ تادوجوملا ةفلكتل بطشل ءافطإلا باستحا متی
 ریغ تادوجوملل ردقملا يجاتنإلا رمعلا .ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا يف ماع لكشب اھتابثإ متیو ةردقملا ةیجاتنإلا
  .تاونس 5-2.5 ةسوململا

 
 لاملا سأر .ق

 
 مصخک ةیداعلا مھسألا رادصإل ةرشابم ةدئاعلا ةیفاضإلا فیلاكتلا تابثإ متیو .ةیكلم قوقحك ةیداعلا مھسألا فنصت
 .ةیكلملا قوقح نم
 

 مھسلا ةیحبر .ر
 
 ىلع )طسبلا( ةیداعلا مھسألا يكلام ىلإ ةبوسنملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمسقب ةیساسألا مھسلا ةیحبر ةرادإلا ددحت
 لالخ ةمئاقلا ةیداعلا مھسألا ددعل حجرملا طسوتملا .ماعلا لالخ )ماقملا( ةمئاقلا ةیداعلا مھسألا ددعل حجرملا طسوتملا
 اھرادصإ مت وأ اھؤارش مت يتلا ةیداعلا مھسألا ددعب اھلیدعت دعب ،ماعلا ةیادب يف ةمئاقلا ةیداعلا مھسألا ددع وھ ماعلا

 ةبسنك ةمئاق مھسألا اھیف نوكت يتلا مایألا ددع تقولا حیجرت لماع لثمی .تقولا حیجرت لماع يفً ابورضم ماعلا لالخ
 .تالاحلا نم دیدعلا يفً ایفاك حجرملا طسوتملل لوقعملا بیرقتلا ربتعیو ؛ةنسلا يف مایألا ددع يلامجإ نم
 
 مھسأ ددعل حجرملا طسوتملا ىلع نیمھاسملا ىلإ دئاعلا حبرلا ةمسق لالخ نم ةضفخملا مھسلا ةیحبر باستحا متی

 دنع اھرادصإ متیس يتلا ةیكلملا قوقح مھسأ ددعل حجرملا طسوتملا ىلإ ةفاضإلاب ةنسلا لالخ ةمئاقلا ةیكلملا قوقح
 .ةیكلم قوقح مھسأ ىلإ اھضیفخت لمتحملا ةیكلملا قوقح مھسأ عیمج لوحت

 
 يماظن يطایتحا .ش

 
 ةنس لك يف لخدلا يفاص نم ٪10 لیوحت ةعومجملا ىلع نإف ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف تاكرشلا ماظنل اقفو
 ىلع عیزوتلل حاتم ریغ يطایتحالا اذھ .لاملا سأر نم ٪30 يطایتحالا كلذ غلبی ىتح يماظنلا يطایتحالا ىلإ
 .ةعومجملا يمھاسم
  

 ھمكح يف امو دقنلا .ت
 
 ةریصق تارامثتسالا نم اھریغو كونبلا ىدل بلطلا تحت عئادولاو قودنصلا يف دقنلا ھمكح يف امو دقنلا لمشی
 .لقأ وأ رھشأ ةثالث لالخ ةیلصألا اھقاقحتسا خیراوت نوكت يتلا ةیلاعلا ةلویسلا تاذ لجألا
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شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

21 

 
 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا .4

 
 )عبتی( ةیلاملا تاودألا .خ

 
 تابثإلا ءاغلإ .4

 
 ةیلاملا تادوجوملا
 موقت وأ ،لصألا نم ةیدقنلا تاقفدتلل ةیدقاعتلا قوقحلا يھتنت امدنع ةیلاملا تادوجوملا تابثإ ءاغلإب ةرادإلا موقت
 ایازملاو رطاخملا ةفاك لاقتنا يرھوج لكشب اھبجومب متی ةلماعم يف ةیدقاعتلا ةیدقنلا تاقفدتلا مالتسا قوقح لیوحتب
 ظفتحت الو لصألا ایازمو رطاخم ةفاكب ظافتحالا وأ لیوحتب ةعومجملا اھیف موقت ال يتلا وأ يلام لصأ ةیكلمب ةصاخلا
 .يلاملا لصألا ىلع ةرطیسلاب

 
 وأ عیمجب ظفتحت اھنا الإ ،يلاملا اھزكرم ةمئاق يف ةتبثملا تادوجوملا لیوحتب اھیف موقت تالماعم ةعومجملا يرجت

 .ةلوحملا تادوجوملا تابثإ نع فقوتلا متی ،تالاحلا هذھ يفو .لوحملا لصألل ایازملاو رطاخملا نم ءزج
 
 ةیلاملا تابولطملا
 موقت .اھتدم ءاضقنا وأ اھئاغلإ وأ ةیدقاعتلا اھتامازتلا دادس متی امدنع ةیلاملا تابولطملا تابثإ ءاغلإب ةرادإلا موقت
 ةلدعملا تابولطملل ةیدقنلا تاقفدتلا فلتختو اھطورش لیدعت متی امدنع ةیلاملا تابولطملا تابثإ ءاغلإب اضیأ ةرادإلا
 .ةلداعلا ةمیقلاب ةلدعملا طورشلا ىلع ًءانب ةدیدج ةیلام تابولطم تابثإ متی ةلاحلا هذھ يفو ،يرھوج لكشب

 
  ةصاقملا .5

 
 دوجو دنع طقف يلاملا زكرملا ةمئاق يف يفاصلا غلبملا ضرعیو ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا نیب ةصاقم ءارجإ متی

 ىلع اھتیوستل ءاوس ةین ةعومجملا ىدل نوكی امدنع كلذكو ةجردملا غلابملا كلتل ةصاقم ءارجإل ذفان ينوناق قح
 .دحاو نآ يف تابولطملا ةیوست و لصألا تابثإل وأ يفاصلا ساسأ

 
 يأ كلذ يف امب( عوفدملا لباقملاو ةأفطملا ةیرتفدلا ةمیقلا نیب قرفلا تابثإ متی ،ةیلام تابولطم تابثإ ءاغلإ دنع
 .ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف )ةضرتفم تابولطم وأ ةلوحم ةیدقن ریغ تادوجوم
 

 ةیلاملا تادوجوملا ةمیق يف ضافخنالا .6
 
 ةفلكتلاب ةساقملا ةیلاملا تادوجوملا ىلع ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلل ةراسخلا تاصصخم تابثإب ةكرشلا ةرادإلا موقت
 ىلع ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا يواسی غلبمب ةراسخلا تاصصخم ریدقتب ةرادإلا موقت .دوقعلا تادوجومو ةأفطملا
 .رمعلا ىدم
 
 :ةیلاتلا سسألا دحأل اقفو ةراسخلا تاصصخم سایق متی ،9 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا بجومب

 
 يف رثعتلا ثادحأ نع ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا هذھ جتنت :ارھش 12 ىدم ىلع ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا •

 و ؛ریرقتلا خیرات دعب ارھش 12 لالخ ةلمتحملاو دادسلا
 رثعتلا ثادحأ عیمج نع جتنت يتلا ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا يھ :رمعلا ىدم ىلع ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا •

 .ةیلاملا ةادألل عقوتملا رمعلا رادم ىلع دادسلا يف
 
 رئاسخلا ریدقت دنعو يلوألا تابثإلا ذنم ریبك لكشب تدادزا دق يلام لصأل نامتئالا رطاخم تناك اذإ ام دیدحت دنع
 دوھجم وأ ةفلكت نود ةرفوتملاو ةلص تاذ میعدتلل ةلباقلاو ةلوقعملا تامولعملا يعارت ةرادإلا نإف ،ةعقوتملا ةینامتئالا

    .يرورض ریغ
  

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

20 

 
 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا .4

 
 )عبتی( ةیلاملا تاودألا .خ

 
 رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب وأ ةأفطملا ةفلكتلاب ةساقمك ةفنصملا ریغ ةیلاملا تادوجوملا عیمج نإ
 ةیلاملا تادوجوملا عیمج كلذ لمشی .ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب اھسایق متی ،هالعأ ھنایب مت امل اقفو
 سایقلا تابلطتمب يفی يلام لصأ سایق ءاغلإلل ةلباق ریغ ةروصب ةعومجملا راتخت دق ،يلوألا تابثإلا دنعو .ةقتشملا
 ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب كلذكو ،رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب وأ ةأفطملا ةفلكتلاب
 .أشنی دق يذلا يبساحملا نیابتلا ةیرھوج ةروصب صلقی وأ يغلی كلذب مایقلا ناك اذإ

 
 .ةیلاملا تادوجوملل قحاللا سایقلا ىلع ةیلاتلا ةیبساحملا تاسایسلا قیبطت متی

 
 ةمیقلاب ةیلاملا تادوجوملا
 وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا
 ةراسخلا

 حابرألا يفاص تابثإ متی .ةلداعلا ةمیقلاب اقحال تادوجوملا هذھ سایق متی
 وأ حبرلا ةمئاق يف ،حابرألا تاعیزوت تاداریإ وأ ةدئاف يأ لمشتو ،رئاسخلاو
  .ةدحوملا ةراسخلا

 
 ةفلكتلاب ةیلاملا تادوجوملا
 ةأفطملا

 ,ةلاعفلا ةدئافلا ةقیرط مادختساب ةأفطملا ةفلكتلاب اقحال تادوجوملا هذھ سایق متی
 تاداریإ تابثإ متی .ةمیقلا يف ضافخنالا رئاسخ رادقمب ةأفطملا ةفلكتلا ضیفخت متی
 ةمئاق يف ةمیقلا يف ضافخنالاو ةیبنجألا تالمعلا ةمجرت رئاسخو حابرأو ةدئافلا
 ةمئاق يف ققحتلا مدع دنع ةراسخ وأ حبر يأ تابثإ متی .ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا
 .رخآلا لماشلا لخدلاو ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا

 ةمیقلاب ةنیدم تارامثتسا
 لخدلا لالخ نم ةلداعلا
 رخآلا لماشلا

 ةبستحملا ةدئافلا تاداریإ تابثإ متی .ةلداعلا ةمیقلاب اقحال تادوجوملا هذھ سایق متی
 ةیبنجألا تالمعلا فرص رئاسخو حابرأ جردتو ةلاعفلا ةدئافلا ةقیرط مادختساب
 يفاص تابثإ متی .ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةمیقلا يف ضافخنالاو
 فینصت ةداعإ متی ،تابثالا ءاغلإ دنع .رخآلا لماشلا لخدلا يف رئاسخلاو حابرألا
 ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق ىلإ رخآلا لماشلا لخدلا يف ةمكارتملا رئاسخلاو حابرألا
 .رخآلا لماشلا لخدلاو ةدحوملا

 قوقح تاودأ تارامثتسا
 نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیكلملا

 رخآلا لماشلا لخدلا لالخ

 حابرألا تاعیزوت تابثإ متی .ةلداعلا ةمیقلاب اقحال تادوجوملا هذھ سایق متی
 لكشب حابرألا تاعیزوت لثمت مل ام ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف تاداریإك
 رئاسخلاو حابرألا يفاص تابثا متی .رامثتسالا ةفلكت نم ءزج دادرتسا حضاو
 حبرلا ةمئاق يفً اقلطم اھفینصت ةداعإ متی الو رخآلا لماشلا لخدلا نمض ىرخألا
 .رخآلا لماشلا لخدلاو ةدحوملا ةراسخلا وأ

 
 رئاسخلاو حابرألاو قحاللا سایقلاو فینصتلا – ةیلاملا تابولطملا .3

 
 متی .ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب وأ ةأفطملا ةفلكتلاب ةبوسحم اھرابتعاب ةیلاملا تابولطملا فینصت متی
 وأ ،ةرجاتملا ضرغب ھب ظفتحمك ھفینصت مت اذإ ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب يلاملا مازتلالا فینصت
 نم ةلداعلا ةمیقلاب ةیلاملا تابولطملا تابثإ متی .يلوألا تابثإلا دنع وحنلا اذھ ىلع ھفینصت مت وأ تاقتشملا دحأ ناك
 ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ،ةدئاف تافورصم يأ كلذ يف امب ،رئاسخلاو حابرألا يفاصو ةراسخلا وأ حبرلا لالخ
 تابثإ متی .ةیلعفلا ةدئافلا ةقیرط مادختساب ةأفطملا ةفلكتلاب ىرخألا ةیلاملا تابولطملا سایقً اقحال متی .ةدحوملا
 حبر يأ تابثإ متی .ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةیبنجألا تالمعلا فرص رئاسخو حابرأو دئاوفلا تافورصم
 .ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ققحتلا مدع دنع اضیأ ةراسخ وأ

  

القوائم المالية  التقرير الســنوي لشــركة الخطوط السعودية للتموين 2021م

143 142



شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

23 

 
 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا .4
 

  ةمیقلا يف ضافخنالا .ذ
 
 ةیلاملا ریغ تادوجوملا

 
 دوجو لاح يفو .تادوجوملا ضافخنال تارشؤم يأ كلانھ ناك اذإ ام مییقتب يلام ریرقت لك خیرات يف ةرادإلا موقت
 ةمیقلا ریدقتب موقت ةرادإلا نإف ،ةمیقلا ضافخنال يونس صحف ءارجإ رمألا بلطتی امدنع وأ كلذ ىلع رشؤم يأ
 دعب دقنلل ةدلوملا ةدحولا وأ لصألل ةلداعلا ةمیقلا يھ دادرتسالل ةلباقلا تادوجوملا ةمیق .تادوجوملل دادرتسالل ةلباقلا

 ال لصألا نكی مل ام ،ىلعأ امھیأ - ةلقتسم ةروصب لصأ لكل ددحت يتلاو مادختسالا يف ھتمیق وأ عیبلا فیلاكت مصخ
 زواجتت امدنع .ةعومجملا تادوجوم نم وأ ىرخألا تادوجوملا نع ریبك دح ىلإ ةلقتسم ةلخاد ةیدقن تاقفدت جتنی
 متیو ةمیقلا ضفخنم رابتعا متی ھنإف دادرتسالل ةلباقلا اھتمیق وأ ھتمیق دقنلل ةدلوملا ةدحولا وأ لصألل ةیرتفدلا ةمیقلا

  .دادرتسالل ةلباقلا ھتمیق ىلإ ھتمیق ضفخ
 
 مادختساب ةیلاحلا اھمیق ىلإ لوصولل ةیریدقتلا ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا مصخ متی ،مادختسالا دیق ةمیقلا مییقت قایس يف
 ةقلعتملا رطاخملاو لاملل ةیتقولا ةمیقلا ثیح نم قوسلل ةیلاحلا تامییقتلا سكعی يذلاو ةبیرضلا لبق ام مصخ لدعم
 تناك نإ ،رابتعالا نیعب قوسلا تالماعم رخآ ذخأ متی عیبلا فیلاكت مصخ دعب ةلداعلا ةمیقلا دیدحت دنع .لصألاب
 میعدت متی .ضرغلا اذھل مئالم مییقت جذومن مادختسا متیف ،تالماعملا هذھ لثم دیدحت ىلع ةردقلا مدع ةلاح يفو .ةحاتم
 وأ ماعلا لوادتلل ةحورطملا ةعباتلا تاكرشلل ةجردملا مھسألا راعسأو مییقتلا تافعاضم قیرط نع تاباسحلا كلت
 .ةحاتملا ىرخألا ةلداعلا ةمیقلا تارشؤم
 
 ىلع رشؤم يأ كانھ ناك اذإ ام دیدحتل يلام ریرقت لك خیراتب مییقت ءارجإ متی ،ةرھشلا فالخب تادوجوملل ةبسنلاب
 ،لیلدلا اذھ لثم دوجو ةلاح يفو .تضفخنا دق وأ ةدوجوم دعت مل اقباس اھتابثإ مت يتلا ةمیقلا يف ضافخنالا رئاسخ نأ
 ةمیقلا يف ضافخنالا ةراسخ سكع متی .دقنلل ةدلوملا ةدحولا وأ لصألا نم دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا ریدقتب ةرادإلا موقت
 مت نأ ذنم دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا دیدحتل ةمدختسملا تاضارتفالا يف رییغت كانھ ناك اذإ طقف اقباس اھب فرتعملا
 ھتمیق لصألل ةیرتفدلا ةمیقلا زواجتت ال ثیحب ادودحم دیقلا سكع نوكیو .ةقباسلا ضافخنالا ةراسخ ىلع فرعتلا
 ةراسخ لیجست مدع عم ،ءافطإلاو كالھتسالا حرط دعب ،اھدیدحت متیل ناك ةیرتفدلا ةمیقلا زواجتت وأ دادرتسالل ةلباقلا
 .ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف اذھ دیقلا سكع تابثإ متیو .ةقباس تاونس يف لصألل ةمیقلا يف ضافخنالا

 
 ةیلیومتلا ةفلكتلاو ضورقلا .ض

 
 ضورقلا جاردإ متی ،يئدبملا تابثإلل اقحال .تالماعملل ةدئاعلا فیلاكتلا اصقان ،ةلداعلا ةمیقلاب ایئدبم ضورقلا تابثإ متی
 حبرلا ةمئاق يف دادرتسالا ةمیقو )ةیرودلا تاعوفدملل ةضفخم( ةفلكتلا نیب قرفلا تابثإ متی امنیب ،ةأفطملا ةفلكتلاب
  .ةیلعفلا ةدئافلا ةقیرط مادختساب ضارتقالا ةرتف ىدم ىلع ةراسخلاو
 
 لصألا ةفلكت نم ءزجك لھؤم لصأ جاتنإ وأ ءاشنإل وأ ىلع ذاوحتسالل ةرشابم ةدئاعلا ضارتقالا فیلاكت ةلمسر متی
 ةمئاق نمض لھؤم لصأ جاتنإ وأ ءاشنإ وأ ذاوحتسالاب ةرشابم قلعتت ال يتلا ضارتقالا فیلاكت تابثإ متی .ينعملا
 .ةیلعفلا ةدئافلا ةقیرط مادختساب ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلاو ةراسخلا وأ حبرلا

 
 تافورصملا .ظ

 
 امب ،ةعومجملل ةیساسألا ةیلیغشتلا ةطشنألاب ةرشابم ةطبترملا وأ ةدئاعلا تافورصملا عیمج تاعیبملا فیلاكت لثمت
 ىلإ امو ،تادعملاو تاكلتمملا ةمیق ضافخناو ،نیفظوملاب ةقلعتملا فیلاكتلا :رصحلا ال لاثملا لیبس ىلع كلذ يف
 نیب ةكرتشملا تافورصملا عیزوت متی .ةیرادإو ةیمومع تافورصمك ىرخألا تافورصملا عیمج فینصت متی .كلذ
 فورظو ةعیبطل بسانمو لوقعم ساسأ ىلع ،ءاضتقالا دنع ،ةیرادإلاو ةیمومعلا تافورصملاو تاعیبملا ةفلكت
 .ةكرتشملا تافورصملا

  

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

22 

 
 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا .4
 

 )عبتی( ةیلاملا تاودألا .خ
 
 مییقتلاو ةعومجملل ةیخیراتلا ةربخلا ىلإ ادانتسا ءاوس دح ىلع ةیعونلاو ةیمكلا تالیلحتلاو تامولعملا كلذ لمشیو
       .ةیلبقتسملا تامولعملا كلذ يف امب سوردملا ينامتئالا

 
 730 نم رثكأب اھقاقحتسا تزواجت اذإ ریبك لكشب دادزت ةیلاملا تادوجوملا ىلع نامتئالا رطاخم نأ ةرادإلا ضرتفت
 .ةیموكحلا ریغ فارطألا نم اموی 365 و ةموكحلا نم
 
 :نوكی امدنع دادسلا نع رخأتم يلاملا لصألا نأ ةرادإلا ربتعت

 
 تاءارجإ ىلإ ةعومجملا ءوجل نود ،لماكلاب ةعومجملا ىلإ ةینامتئالا ھتامازتلا نیدملا عفدی نأ حجرملا ریغ نم •

 وأ ؛)اھنم يأ تدجو نإ( ةیلام قاروأ ققحت لثم
 .ءالمعلا عم قافتالا طورشل اقفو ةیلاملا قاقحتسالل زواجتم يلاملا لصألا •

 
 ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا سایق

 
 لكل ةیلاحلا ةمیقلاب ةینامتئالا رئاسخلا سایق متی .ةینامتئالا رئاسخلل حجرم ریدقت يھ ةعقوتملا ةینامتئالا ةراسخلا
 ةعومجملا عقوتت يتلا ةیدقنلا تاقفدتلاو دقعلل اقفو نایكلا ىلإ ةقحتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا نیب قرفلا يأ( يدقنلا زجعلا
 يلاملا لصألل ةیلعفلا ةدئافلا لدعمب ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا مصخ متی .)اھیقلت

 
 ةضفخنملا ةینامتئالا ةمیقلا تاذ ةیلاملا تادوجوملا
 نیدلا قاروأو ةأفطملا ةفلكتلاب ةجردملا ةیلاملا تادوجوملا تناك اذإ ام مییقتب ةرادإلا موقت يلام ریرقت لك خیرات يف
 ھنأب يلاملا لصألا ربتعی .ةینامتئالا اھتمیق يف ضافخنال تضرعت دق رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب
 لصألل ةیلبقتسملا ةیریدقتلا ةیدقنلا تاقفدتلا ىلع راض ریثأت يذ رثكأ وأ ثدح ثودح دنع ةینامتئالا ةمیقلا ضفخنم
 .يلاملا

 
 :ةیلاتلا ةظحالملل ةلباقلا تانایبلا ،يلاملا لصألا ةمیق يف ضافخنالا ىلإ ریشت يتلا ةلدألا لمشت

 
 ؛نیدملل ةریبك ةیلام ةبوعص •
 ؛اموی 365 / 730 ةدمب قاقحتسالا زواجت وأ فلختلا لثم دقعلا قرخ •
 ؛اھلوبق ىوس ارایخ ةعومجملا دجت ال طورشل اقفو ةعومجملا ةطساوب ةفلس وأ ضرق ةلكیھ ةداعإ •
 و ؛ىرخأ يلام میظنت ةداعإ وأ سالفإ ةلاح يف نیدملا لخدی نأ لمتحملا نم حبصأ •
 .ةیلام تابوعص دوجو ببسب ةیلاملا قاروألل طشن قوس بایغ •

 
 ةمیقلا يف ضافخنالا ضرع
 ضرع متی .تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلا نم ةأفطملا ةفلكتلاب ساقت يتلا ةیلاملا تادوجوملل تاصصخم مصخ متی

 ممذلاو دوقعلا تادوجوم كلذ يف امب ،دوقعلا تادوجومو ةیراجتلا ةنیدملا ممذلاب ةقلعتملا ةمیقلا يف ضافخنالا رئاسخ
  .ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف لصفنم لكشب ،يلیومتلا راجیإلا دوقعل ةیراجتلا ةنیدملا

 
 حبرلا ةمئاق ىلع ةراسخلا صصخم لیمحت متی ،رخآلا لماشلا لخدلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب نیدلا تادنسل ةبسنلاب
  .رخآلا لماشلا لخدلا يف ھتابثإ متیو ةدحوملا ةراسخلا وأ
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شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

25 

 
 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا .4

 
 )عبتی( لامعألا تاعیمجت .غ

 
 ةیلاملا مئاوقلا دیحوت دنع ةدعبتسملا تالماعملا .4

 
 )ةیبنجألا تالمعلا تالماعم نم رئاسخلاو حابرألا ادع امیف( تافورصملاو تاداریإلاو ةدصرألا داعبتسا متی
 مئاوقلا دادعإ دنعو ةعومجملا تاكرش نیب ةیلخادلا تالماعملا نم ةجتانلاو ةعومجملا تاكرش نیب ةلدابتملا
 .ةدحوملا ةیلوألا ةیلاملا

 
  ةلیمزلا تاكرشلا يف رامثتسالا .أأ

 
 نایكلا يھ ةلیمزلا ةكرشلا .ةیكلملا قوقح ةقیرط مادختساب ةلیمزلا تاكرشلا يف ةعومجملا تارامثتسا باستحا متی
 ،ةیكلملا قوقح ةقیرط بجومب .كرتشم عورشم وأ ةعبات ةكرش تسیل يھو ،اریبك اریثأت ھیلع ةعومجملا لوازت يذلا
 ةعومجملا ةصح يف ذاوحتسالا دعب ام تارییغت ىلإ ةفاضإلاب ةفلكتلاب يلاملا زكرملا ةمئاق يف رامثتسالا لیجست متی
  .ةلیمزلا ةكرشلا تادوجوم يفاص نم
 
 متی .اھنع ةباینلاب تامازتلا ةعومجملا دبكتت امدنع ةلیمزلا ةكرشلا يف رامثتسالا ةفلكت نع ةدئازلا رئاسخلا تابثإ متی
 ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق سكعت .اھءافطإ متی الو رامثتسالل ةیرتفدلا ةمیقلا يف ةلیمزلا ةكرشلاب ةقلعتملا ةرھشلا جاردإ
 ةعومجملا ةصح جاردإ متی امنیب ،ةلیمزلا ةكرشلا تایلمع جئاتن يف ةعومجملا ةصح ةدحوملا رخآلا لماشلا لخدلاو
 قوقح يف ةرشابم ھتابثإ مت ریغت كانھ ناك اذإ .رخآلا لماشلا لخدلا ةمئاق يف رخآلا لماشلا ةراسخلا / لخدلا يف
 ةمئاق يف لاوحألا بسح تاریغتلا هذھ جردتو تاریغت يأ نم اھتصح تابثإ متی ةعومجملا نإف ةلیمزلا ةكرشلا ةیكلم
 .ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف تاریغتلا

 
 ةكرشلا يف رامثتسالا نأ ىلع يعوضوم لیلد يأ كانھ ناك اذإ ام دیدحتب يلام ریرقت لك خیرات يف ةعومجملا موقت
 ةمیقلا نیب قرفلاب ةمیقلا يف ضافخنالا غلبم باستحاب ةعومجملا موقت ،ةلاحلا هذھ يف .ھتمیق تضفخنا دق ةلیمزلا
 غلبملا ربتعی .ةراسخلا وأ حبرلل ةدحوملا مئاوقلا يف غلبملا جردیو ةیرتفدلا اھتمیقو ةلیمزلا ةكرشلل دادرتسالل ةلباقلا
 امھیأ ،ھمادختسا ةمیق عیبلا فیلاكت مصخ دعب ةلداعلا ةمیقلا وھ ةلیمزلا ةكرشلا يف رامثتسالا نم دادرتسالل لباقلا
 .ىلعأ

 
 يف ةعومجملا ةصح دودح يف ةلیمزلا ةكرشلاو ةعومجملا نیب تالماعملا نم ةجتانلا رئاسخلا وأ حابرألا داعبتسا متی
 ةلیمزلا ةكرشلل ةیبساحملا تاسایسلاو ةقباطتم ةعومجملاو ةلیمزلا ةكرشلا ریراقت دادعإ خیراوت نإ .ةلیمزلا ةكرشلا
 .ةلثامم فورظ يف ةھباشملا ثادحألاو تالماعملل ةبسنلاب ةعومجملا لبق نم ةمدختسملا كلتل ةقباطم
 

  ةلداعلا ةمیقلا سایق .بب
 

 فارطأ نیب ام يماظن ساسأ ىلع متت ةلماعم يف ام مازتلا دادس وأ لصأ ةلدابم نكمی يذلا نمثلا يھ ةلداعلا ةمیقلا
 رظنلا ضغب )جراختلا رعس لثم( ةدئاسلا قوسلا فورظ لظ يف سایقلا خیرات يف )ةعفنم رثكألا وأ( ةیسیئرلا قوسلا
 ىلع ةلداعلا ةمیقلا سایق دنتسیو .رخآ مییقت بولسأ لامعتساب ردقم وأ ةرشابم ةروصبً اظوحلم رعسلا كلذ ناك نإ
 :امإ ثدحت تابولطملا لیوحت وأ لصألا عیب ةلماعم نأ ضارتفا

 
 وأ ،مازتلالا وأ لصألل ةیسیئرلا قوسلا يف •
 .يسیئرلا قوسلا بایغ ةلاح يف مازتلالا وأ لصألل ةبسانم قوس لضفأ يف •
 
 .ةبسانم قوس لضفأ وأ ةیسیئرلا قوسلا ىلإ لوصولا نم ةعومجملا نكمتت نأ بجی

 
 لاح قوسلا يف ةلماعلا فارطألا اھمدختست يتلا تاضارتفالا مادختساب مازتلالا وأ لصألل ةلداعلا ةمیقلا سایق متی
  .اھل ةیداصتقا ةعفنم ربكأ قیقحتل ىعست فارطألا هذھ نأ ضارتفا ىلع ،مازتلالا وأ لصألا ریعست
 
 
 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

24 

 
 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا .4

 
 لامعألا تاعیمجت .غ

 
 ریظنلا عومجم اھرابتعاب ذاوحتسالا ةفلكت ساقت .ذاوحتسالا ةقیرط مادختساب لامعألا تاعیمجت نع ةبساحملا متی
 ةكرشلا يف ةرطیسم ریغ صصح غلبم يأو ةلداعلا ةمیقلاب ذاوحتسالا خیرات يف ھسایق مت يذلا لوحملا لباقملا
 ةرطیسملا ریغ صصحلا سایق امإ راتخت ةعومجملا نإف لامعألا عیمجت تالاح يف ةلح لك يفو .اھیلع ذوحتسملا
 .دیدحتلل ةلباقلا اھیلع ذوحتسملا ةكرشلا تادوجوم يفاص يف ةمئالملا ةصحلاب وأ ةلداعلا ةمیقلاب ةانتقملا ةكرشلا يف
 .ةیرادإلا تافورصملا نمض جردتو ةدبكتم فیلاكتك ذاوحتسالاب ةقلعتملا فیلاكتلا لیمحت متی

 
 يأ ،ةیكلم قوقح تالماعمك ةرطیسلل نادقف اھنع جتنی ال يتلا ةرطیسملا ریغ صصحلا عم تالماعملا باستحا متی
 ةلصلا تاذ مھسألاو ةعوفدم غلابم يأل ةلداعلا ةمیقلا نیب قرفلا لیجست متی .نیكلام مھتفصب نیكلاملا عم تالماعمك
 لیجست متی امك .ةدحوملا ةیكلملا قوقح نمض ةعباتلا ةكرشلا تادوجوم يفاصل ةیرتفدلا ةمیقلاب اھیلع ذوحتسملا
 .ةدحوملا ةیكلملا قوقح يف ةرطیسملا ریغ صصحلا تاداعبتسا نم رئاسخلاو حابرألا

 
 عضخت ال صصح يأو ةعباتلا ةكرشلل تابولطملاو تادوجوملا تابثإ ءاغلإب ةعومجملا موقت ،ةرطیسلا نادقف دنع
 جتان زجع وأ ضئاف يأ تابثإ متی .ةعباتلا ةكرشلاب ةقلعتملا ةدحوملا ةیكلملا صصحل ىرخألا تانوكملاو ةرطیسلل

 ،ةقباسلا ةعباتلا ةكرشلا يف ةصح يأب ةعومجملا تظفتحا اذإ .ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةرطیسلا نادقف نع
 ةقیرطب ھنع بساحم رامثتساك اھباستحا متی كلذ دعب .ةرطیسلا نادقف خیرات يف ةلداعلا ةمیقلاب ةصحلا هذھ ساقت ِذئدنع
 .ةعومجملل ةلصلا تاذ ةیبساحملا ةسایسلل اقفو رامثتسالا نم ىرخأ تائف وأ ةیكلملا قوقح
 
 ةعباتلا تاكرشلا .1

 
 عیمج ققحتت نأ بجی ،ةرطیسلا فیرعت ققحتیل .ةعومجملا اھیلع رطیست يتلا تآشنملا يھ ةعباتلا تاكرشلا
 :ةیلاتلا ثالثلا رییاعملا

 
 ؛ةأشنملا ىلع ةرطیس ةعومجملا ىدل نوكی نأ )1
 و ؛ةأشنملا يف اھتكراشم لالخ نم ةریغتم دئاوع ىلع لوصحلل قوقح وأ ةیقحأ ةعومجملل نوكی نأ )2
 .ةأشنملا تادئاع غلبم يف ریثأتلل ةأشنملا ىلع اھترطیس مادختسا ىلع ةردقلا ةعومجملل نوكی نأ )3
 
 دیحوت فقوتیو كنبلا ىلإ اھیلع ةرطیسلا لاقتنا خیرات نم ارابتعا ةعباتلا تاكرشلل ةیلاملا مئاوقلا دیحوت متی
 ةعباتلا تاكرشلا جئاتن جردت  .اھیلع ةعومجملا ةرطیس فقوت خیرات نم ارابتعا ةعباتلا تاكرشلل ةیلاملا مئاوقلا
 خیرات نم ارابتعا ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ،تدجو نإ ،ةنسلا لالخ اھداعبتسا وأ اھؤانتقا متی يتلا
 .مئالم وھ ام بسح ،داعبتسالا خیرات ىتح وأ ءانتقالا

 
 ةرطیسملا ریغ صصحلا .2

 
 ةكولمملا ریغ ةعباتلا تاكرشلا تادوجوم يفاصو لخد يفاص نم ءزجلا كلذ ةرطیسملا ریغ صصحلا لثمت
 وأ حبرلا ةمئاق يف لصفنم لكشب ةضورعملاو ةعباتلا اھتاكرش يف ،رشابم ریغ وأ رشابم لكشب ،ةكرشلل
  .ةیكلملا قوقح نع لصفنم لكشبو ،ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف ةیكلملا قوقح نمضو ةدحوملا ةراسخلا
 كلذ نع جتن ول ىتح ةیلقألا قوقح ىلع لمحت ةعباتلا تاكرشلل ةرطیسملا ریغ صصحلا صخت رئاسخ يأ نإ

 .ةرطیسملا ریغ صصحلا يف بلاس دیصر
 

 ةلیمزلا تاكرشلا .3
 
 يف تارامثتسالا تابثإ لصألا يف متی .اماھ اذوفن ةعومجملا اھیلع سرامت يتلا تآشنملا يھ ةلیمزلا تاكرشلا
 ىلع ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق يف دیقتو ةیكلملا قوقح ةقیرطل اقفو اقحال ساقتو ةفلكتلاب ةلیمزلا تاكرشلا
 تاریغتلا ادئاز ةفلكتلا ةیكلملا قوقح ةمیق لثمت .لقأ امھیأ ،دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا وأ ةیكلملا قوقح ةمیق ساسأ
 تایطایتحالاو جئاتنلا نم كنبلا ةصح( ةلیمزلا ةكرشلا تادوجوم يفاص نم كنبلا بیصن يف ءانتقالا دعب
  .تدجو نإ ،ةمیقلا يف ضافخنالا رئاسخ صقان )ةرفوتم ةیلام مئاوق رخآل اقفو ةمكارتملا رئاسخلاو حابرألاو
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شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

27 

 
 )عبتی( دعب لوعفملا ةیراس حبصت مل نكلو ةرداصلا تانالعإلا  .5
 

 
 تارتفلل يراس

 أدبت يتلا ةیونسلا
 دعب وأ يف

 وأ لیدعتلا وأ رایعملا
 تابلطتملا صخلم ریسفتلا

 - ریانی - 1
 م2022

 ةقیض تالیدعتلا نم ددع
 رایعملا ىلع قاطنلا
 3 يلودلا يبساحملا

  يلودلا يبساحملا رایعملاو
 يبساحملا رایعملاو 16
 ضعبو 37 يلودلا

 ىلع ةیونسلا تانیسحتلا
 1 يلودلا يبساحملا رایعملا

 يلودلا يبساحملا رایعملاو
 يبساحملا رایعملاو 9
 رایعملاو 41 يلودلا
16 يلودلا يبساحملا  

 

 تاعومجم" ،3 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا ىلع تالیدعتلا
 3 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا يفً اعجرم ّثِدُحت "لامعألا

 ةیبساحملا تابلطتملا رییغت نود يلودلا ریرقتلا میھافم راطإل
 .لامعألا تاعیمجتل

 
 تاكلتمملا" ،16 يلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعتلا
 غلابملا مصخ ةكرشلا ىلع رظحی "تادعملاو تالآلاو
 تاكلتمملا ةفلكت نم ةجتنملا رصانعلا عیب نم ةملتسملا
 مادختسالل لصألل ةكرشلا ریضحت ءانثأ تادعملاو تالآلاو
 ةكرشلا تابثإب ةكرشلا موقتس ،كلذ نمً الدب .دوصقملا

 .لخدلا مئاوق يف ةلصلا تاذ ةفلكتلاو هذھ تاعیبملا تادئاع
 
 ،37 يلودلا ةبساحملا رایعم ىلع تالیدعتلا ددحت
 فیلاكتلا "ةلمتحملا تادوجوملاو تابولطملاو تاصصخملا"
 ببستیس دقعلا ناك اذإ ام مییقت دنع اھجاردإب ةكرشلا موقت يتلا
 .ةراسخ يف
 
 يلودلا رایعملا ىلع ةفیفط تالیدعت ةیونسلا تانیسحتلا لخُدت
 يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا قیبطت" ،1 يلاملا ریرقتلل

 تاودألا" ، 9 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملاو ، "ةرم لوأل
 ةلثمألاو "ةعارزلا" ،41 يلودلا ةبساحملا رایعمو ،"ةیلاملا
 ،16 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا عم ةقفرملا ةیحیضوتلا
 ."راجیإلا دوقع"

 - ریانی - 1
 م2024

 رایعم ىلع تالیدعت
 ضرع" 1 يلودلا ةبساحملا

 نأشب "ةیلاملا مئاوقلا
 تابولطملا فینصت

 يلودلا ةبساحملا رایعم قاطن قیض تالیدعتلا هذھ حضوت
 ةلوادتمك ةفنصم تابولطملا نأ ،"ةیلاملا مئاوقلا ضرع" ،1
 ةرتف ةیاھن يف ةمئاقلا قوقحلا ىلعً ادامتعا ، ةلوادتم ریغ وأ
 .ریرقتلا

 - ریانی - 1
 م2023

 قاطنلا ةقیض تالیدعتلا
 يلودلا ةبساحملا رایعم ىلع
 رایعمو 2 ةسرامملا نایب ،1

 8 يلودلا ةبساحملا

 ةیبساحملا ةسایسلا تاحاصفإ نیسحت ىلإ تالیدعتلا فدھت
 تارییغتلا نیب زییمتلا ىلع ةیلاملا مئاوقلا يمدختسم ةدعاسمو
 .ةیبساحملا تاسایسلا يف تاریغتلاو ةیبساحملا تاریدقتلا يف

 - ریانی - 1
 م2023

 ةبساحملا رایعم ىلع لیدعتلا
 ةبیرضلا - 12 يلودلا

 تادوجومب ةقلعتملا ةلجؤملا
 ةلماعم نع ةئشان تابولطمو

 ةدحاو

 ةلجؤملا ةبیرضلا تابثإ تاكرشلا نم تالیدعتلا هذھ بلطتت
 غلابم ھنع أشنی امم ،يلوألا تابثإلا دنع ،يتلا تالماعملا ىلع
 ةعضاخلاو مصخلل ةعضاخلا ةتقؤملا قورفلا نم ةیواستم
 .ةبیرضلل

 
 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

26 

 
 )عبتی( ةماھلا ةیبساحملا تاسایسلا .4

 
 )عبتی( ةلداعلا ةمیقلا سایق .ب ب

 
 ةیداصتقا عفانم دیلوت ىلع قوسلا يف فارطألا ةردق نابسحلا يف يلاملا ریغ لصألل ةلداعلا ةمیقلا سایق ذخأی
 قیقحت لجأ نم ھمادختسال قوسلا فارطأ نم رخآ فرط ىلإ ھعیب وأ ھنم ةعفنم لضفأ ققحی امیف لصألا مادختساب
 ةمیقلا سایقل ةیفاك تانایب اھب رفوتت يتلاو فورظلل ةبسانملا مییقتلا بیلاسأ ةعومجملا مدختست .ھنم ةعفنم لضفأ
 .ةظحالملل ةلباقلا ریغ تالخدملا مادختسا نم للقیو ةلصلا تاذ ةظحالملل ةلباقلا تالخدملا مادختسا تبثتو ،ةلداعلا
 نمض ةیلاملا مئاوقلا يف اھنع حاصفإلا وأ اھل ةلداعلا ةمیقلا سایق متی يتلا تابولطملاو تادوجوملا عیمج فینصت متی
 ةمیقلا سایقل مھم لخد ىوتسم ىندأ ىلع ًءانب ،يلاتلا وحنلا ىلع حضوم وھ امك ،ةلداعلا ةمیقلل يمرھلا لسلستلا
 :لكك ةلداعلا

 
 .ةقباطتملا تابولطملا وأ تادوجوملل ةطشنلا قاوسألا يف )ةلدعملا ریغ( ةجردملا قوسلا راعسأ - 1 ىوتسملا •
 ریغ وأ ةرشابم ةروصب ةظوحلم ةیرھوجلا تالخدملا نم ىندألا دحلا اھیف نوكی مییقت بیلاسأ - 2 ىوتسملا •

 .ةلداعلا ةمیقلا سایقل ةرشابم
 ةمیقلا سایقل اظوحلم ریغ ةیرھوجلا تالخدملا نم ىندألا دحلا اھیف نوكی يتلا مییقتلا بیلاسأ - 3 ىوتسملا •

 .ةلداعلا
 
 دعب لوعفملا ةیراس حبصت ملو ةرداصلا تانالعإلا .5

 
 يرست يتلاو ،رییاعملا كلت ىلع تالیدعتلاو ىرخألا ةدیدجلا يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملل صخلم يلی امیف
 هذھل ركبملا قیبطتلا مدع ةعومجملا تراتخا :م2022 ریانی 1 دعب وأ يف أدبت يتلا ةیونسلا تارتفلا ىلع
 .ةعومجملل ةیلاملا مئاوقلا ىلع يرھوج ریثأت اھل سیلو تانالعإلا

 

 تارتفلل يراس
 أدبت يتلا ةیونسلا

 دعب وأ يف
 وأ لیدعتلا وأ رایعملا

 ریسفتلا
 

 تابلطتملا صخلم

 - لیربأ - 1
 م2021

 رایعملا ىلع تالیدعتلا
 :16 يلاملا ریرقتلل يلودلا

 تازایتما راجیإ دوقع
 ةحئاجب ةقلعتملا راجیإلا
 ةلیسولا دیدمت :19 - دیفوك

 ةیلمعلا

 مت ،)19 - دیفوك( دجتسملا انوروك سوریف ةحئاجل ةجیتن
 رشن ،م2020 ویام يف .نیرجأتسملا ىلإ راجیإ تازایتما حنم
 يلودلا رایعملا ىلعً الیدعت ةیلودلا ةبساحملا رییاعم سلجم
 نیرجأتسملل ةیرایتخا ةیلمع ةلیسو رفو 16 يلاملا ریرقتلل
 دعی 19 - دیفوكب قلعتملا راجیإلا زایتما ناك اذإ ام مییقتل
 سلجملا رشن ،م2021 سرام 31 يف .راجیإلا دقعل ًالیدعت
 ةلیسولا خیرات دیدمتل ایفاضإً الیدعت ةبساحملا رییاعمل يلودلا
 نكمی .م2022 وینوی 30 ىلإ م2021 وینوی 30 نم ةیلمعلا
 سفنب هذھ راجیإلا تازایتما باسح رایتخا نیرجأتسملل
 .راجیإ تالیدعت كانھ نكت مل ھنأ ول امك ةقیرطلا
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شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

29 

 
 )عبتی( تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا .6

 
 :يلی امم م2020 ربمسید 31 يف امك تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا نوكتت

 

 ضرأ 

 تانیسحتو ينابم
 تاراقع ىلع

 ةرجأتسم
 

 يلامجإلا ءاشنإلا تحت تارایس تادعم
       :ةفلكتلا
 ریانی 1 يف دیصرلا

 771.161.003 92.812.798 122.635.369 214.069.352 307.857.426 33.786.058 )اقباس درو امك( م2020
 فینصت ةداعإ
 -- -- 29.077.295 )43.458.796( 14.381.501 -- )2- أ 6 حاضیإ(
 ریانی 1 يف دیصرلا

 771.161.003 92.812.798 151.712.664 170.610.556 322.238.927 33.786.058 )ھفینصت داعم( م2020
 48.567.161 44.133.869 106.765 3.098.077 1.228.450 --  تافاضإ
 )25.059.034( -- )18.141.256( )6.533.272( )384.506( -- تاداعبتسا
 )36.511.874( )36.511.874( -- -- -- -- بوطشم
 لامعأ نم لوحملا

 -- )62.190.142( 13.853.492 20.175.852 28.160.798 -- ذیفنتلا تحت ةیلامسأر
 ربمسید 31 يف دیصرلا

 758.157.256 38.244.651 147.531.665 187.351.213 351.243.669 33.786.058 م2020
       
       :مكارتملا كالھتسالا
 ریانی 1 يف دیصرلا

 211.000.463 -- 40.702.054 116.985.366 53.313.043 -- )اقباس درو امك( م2020
 فینصت ةداعإ
 -- -- 29.077.295 )43.458.796( 14.381.501 -- )2- أ 6 حاضیإ(
 ریانی 1 يف دیصرلا

 211.000.463 -- 69.779.349 73.526.570 67.694.544 -- )ھفینصت داعم( م2020
 92.544.445 -- 14.053.187 34.602.536 43.888.722 -- ةنسلل لمحملا
 )24.176.276( -- )17.814.231( )6.074.258( )287.787( -- تاداعبتسا

 يف ضافخنالا ةراسخ
 22.900.000 -- -- 7.383.480 15.516.520 -- )34 حاضیإلا( ةمیقلا
 ربمسید 31 يف دیصرلا

 302.268.632 -- 66.018.305 109.438.328 126.811.999 -- م2020
       

       :ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
 455.888.624 38.244.651 81.513.360 77.912.885 224.431.670 33.786.058 م2020 ربمسید 31 يف

 
 .فرط يأل نامضك ھنھر مت لصأ يأ وأ لصأ يأ ىلع دویق يأ دجوت ال  .1- أ 6
 
 ينابم و تارایسلا ىلإ تادعملا نم )مكارتملا كالھتسالاو ةفلكتلا( غلابملا ضعب فینصت ةعومجملا تداعأ .2- أ 6

 .ةتباثلا لوصألا لجسل ًاقفو بسانم لكشب لصألا ةئف سكعتل ةنراقملا ةرتفلا يف ةرجأتسم تاراقع ىلع تانیسحتو
 لوصألا كالھتسا مت ثیح تادعملاو تالآلاو تاكلتمملل ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص ىلع هذھ فینصتلا ةداعإ رثؤت مل
 ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق و ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق ىلع ریثأت يأ كانھ نكی مل يلاتلابو لماكلاب اھفینصت داعملا
 .ةدحوملا

 
 ناریطلا ةلاص يف ةمدخلا قفارمو ينابملاب ةقلعتملا دونبلا يف اھداعبتسا مت يتلا ةیسیئرلا دونبلا تلثمت، ةنسلا لالخ  .3- أ 6

 نكسو ةیدوعسلا ةنیدم نكاسم يف ةرادإلا يفظوم تادعمو ثاثأو ،ضایرلاب يلودلا دلاخ كلملا راطم يف صاخلا
 .تامیخم

 
 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

28 

 
 )عبتی( دعب لوعفملا ةیراس حبصت مل نكلو ةرداصلا تانالعإلا  .5
 

 
 تارتفلل يراس

 أدبت يتلا ةیونسلا
 دعب وأ يف

 وأ لیدعتلا وأ رایعملا
 تابلطتملا صخلم ریسفتلا

 - ریانی - 1
 م2023

 ریرقتلل يلودلا رایعملا
 ،"نیمأتلا دوقع" ،17 يلاملا

 وینوی يف ةلدعملا ھتغیصب
 م2020
 

 ،4 يلاملا ریرقتلل يلودلا رایعملا لحم رایعملا اذھ لحی
 يف تاسرامملا نم ةعونتم ةعومجمب ایلاح حمسی يذلاو
 ریراقتلل يلودلا رایعملا ریغیس .نیمأتلا دوقع نع ةبساحملا
 عیمج لبق نم ةبساحملا ةقیرط يساسأ لكشب 17 ةیلاملا
 عم رامثتسالا دوقعو نیمأتلا دوقع ردصت يتلا تانایكلا
 .ةیرایتخالا ةكراشملا تازیم

 
 تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا .6

 
 ةیرتفدلا ةمیقلاو ةیوستلا .أ

 
 :يلی امم م2021 ربمسید 31 يف امك تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا نوكتت

 

 ضرأ 

 تانیسحتو ينابم
 تاراقع ىلع

 ةرجأتسم
 

 يلامجإلا ءاشنإلا تحت تارایس تادعم
       :ةفلكتلا
 ریانی 1 يف دیصرلا

 758.157.256 38.244.651 147.531.665 187.351.213 351.243.669 33.786.058 م2021
 36.172.974 31.917.322 23.283 3.176.068 1.056.301 --  تافاضإ
 )27.252.318( -- )2.001.559( )18.106.229( )7.144.530( -- تاداعبتسا
 )1.063.839( )1.063.839( -- -- -- -- بوطشم
 ةیلامسأر لامعأ نم لوحملا
 -- )54.794.560( 1.569.627 20.059.030 33.165.903 -- ذیفنتلا تحت
 ربمسید 31 يف دیصرلا

 766.014.073 14.303.574 147.123.016 192.480.082 378.321.343 33.786.058 م2021
       
       :مكارتملا كالھتسالا
 ریانی 1 يف دیصرلا

 302.268.632 -- 66.018.305 109.438.328 126.811.999 -- م2021
 79.673.473 -- 14.860.007 29.232.370 35.581.096 -- ةنسلل لمحملا
 )23.934.505( -- )2.001.559( )17.673.875( )4.259.071( -- تاداعبتسا
 ربمسید 31 يف دیصرلا

 358.007.600 -- 78.876.753 120.996.823 158.134.024 -- م2021
       
       :ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
 408.006.473 14.303.574 68.246.263 71.483.259 220.187.319 33.786.058 م2021 ربمسید 31 يف
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شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

31 

 
 )عبتی( ةیرامثتسالا تاراقعلا .8

 
 ةیرتفدلا ةمیقلاو ةیوستلا .ب
 

  :يلی امك يھ ربمسید 31 يف امك ةیرامثتسالا تاراقعلا ةیوست
 

 م2020 م2021 
   ةفلكتلا
 42.876.890 43.054.931 ریانی 1 يف دیصرلا
 178.041 -- ةفاضإ
 43.054.931 43.054.931 ربمسید 31 يف دیصرلا

   
   مكارتملا كالھتسالا
 6.488.406 8.443.833 ریانی 1 يف دیصرلا
 1.955.427 1.958.841 )27 حاضیإلا( ةنسلل لمحملا
 8.443.833 10.402.674 ربمسید 31 يف دیصرلا

 34.611.098 32.652.257 ربمسید 31 يف ةیرتفدلا ةمیقلا يفاص
 
 اھب فرتعم ةبسانم ةینھم تالھؤم ھیدل( لقتسم يجراخ نمثُم نییعتب ةكرشلا تماق ،م2021 ربمسید 31 يف امك
 تاراقع نیمیقم ىلع ًءانب .يرامثتسالا راقعلل ةلداعلا ةمیقلا دیدحتل )ھمییقت متی يذلا راقعلا ةئفو عقوم يف ةثیدح ةربخو
 .م2021 ربمسید 31 يف امك يراقعلا رامثتسالا ةفلكت نم ربكأ راقعلل ةلداعلا ةمیقلا نإف ، نیلقتسم
 

 كالھتسالا غلبم .ج
 

 .ةیرادإلاو ةیمومعلا تافورصملا يف ةیرامثتسالا تاراقعلا كالھتسا جاردإ مت
 

 نطابلا نم ةرجؤملا تادوجوملاو راجیإلا دوقع تابولطمو مادختسالا قح تادوجوم .9
 

 مادختسالا قح تادوجوم  .أ
 

 :مادختسالا قح تادوجومل ةیرتفدلا ةمیقلا ةیوست نایب يلی امیف
 

 م2021
 ىنبم راجیإ دقع

 يراجت
  راجیإ دقع

 ضرأ
 

 ينكس راجیإ دقع
 راجیإ دقع

 يلامجإلا تارایس
      :ةفلكتلا
 674.768.480 14.763.450 145.445.614 59.814.366 454.745.050  م2021 ریانی 1 يف دیصرلا
 4.057.272 -- -- -- 4.057.272 تافاضإ
 )9.671.069( -- -- -- )9.671.069( راجیإ دوقع تالیدعت
 )2.712.141( -- -- -- )2.712.141( دوقع ءاھنإ
 ربمسید 31 يف دیصرلا

  م2021
446.419.112 59.814.366 145.445.614 14.763.450 666.442.542 

      
      :مكارتملا كالھتسالا
 165.235.032 7.386.784 19.888.124 5.515.672 132.444.452  م2021 ریانی 1 يف دیصرلا
 85.237.059 3.693.392 11.125.874 2.757.835 67.659.958 ةنسلل لمحملا
 -- -- -- -- -- راجیإ دوقع تالیدعت
 )918.566( -- -- -- )918.566( دوقع ءاھنإ
 ربمسید 31 يف دیصرلا

  م2021
199.185.844 8.273.507 31.013.998 11.080.176 249.553.525 

      :ةیرتفدلا میقلا

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

30 

 
 )عبتی( تادعملاو تالآلاو تاكلتمملا  .6
 
 ذیفنتلا تحت ةیلامسأرلا لامعألا .ب

 
 ةلسغمو ،)دیدجلا راطملا( يلودلا زیزعلا دبع كلملا راطم يف ناسرفلا ةلاص يف ءانبلا لامعأ ءاشنإلا تحت لامعألا لثمت
  .ضایرلا ةدحوو ةدج ةدحو ىنبم تالیدعتو ةیداصتقالا هللا دبع كلملا ةنیدم
 

 :يلی امك ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل كالھتسالا عیزوت مت .ج
 

 م2020 م2021   
    
 83.048.580 71.229.649  )25 حاضیإلا( تاعیبم ةفلكت
 9.495.865 8.443.824  )27 حاضیإلا( ةیرادإو ةیمومع تافورصم
  79.673.473 92.544.445 
 

 ةسوململا ریغ تادوجوملا .7
 

  :يلاتلا وحنلا ىلع ةسوململا ریغ تادوجوملا ةیوست
 

 م2020 م2021 
   ةفلكتلا
 5.705.915 5.705.915 ربمسید 31 و ریانی 1 يف دیصرلا

   
   مكارتملا ءافطإلا
 3.859.725 4.589.181 ریانی 1 يف دیصرلا
 729.456 686.050 )27 حاضیإلا( ءافطإ
 4.589.181 5.275.231 ربمسید 31 يف دیصرلا

   
 1.116.734 430.684 ةیرتفدلا میقلا

 
 .ةیرادإلاو ةیمومعلا تافورصملا يف ةسوململا ریغ تادوجوملا ءافطإ جاردإ مت

 
 ةیرامثتسا تاراقع .8
 
 .مامدلا يف ةقالع وذ فرطل هریجأت يرجیو ةعومجملا ھتدیش ىنبم نم ءزج يف ةیرامثتسالا تاراقعلا لثمتت .أ

  
  

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

32 

 416.889.017 3.683.274 114.431.616 51.540.859 247.233.268  م2021 ربمسید 31 يف
 
 )عبتی( نطابلا نم ةرجؤملا تادوجوملاو راجیإلا دوقع تابولطمو مادختسالا قح تادوجوم .9

 
 )عبتی( مادختسالا قح تادوجوم  .أ

 

 م2020
 ىنبم راجیإ دقع

 ينكس راجیإ دقع ضرأ راجیإ دقع يراجت
 راجیإ دقع

 يلامجإلا تارایس
      :ةفلكتلا
 611.600.540 14.763.450 136.844.270 59.814.366 400.178.454 م2020 ریانی 1 يف دیصرلا
 34.729.175 -- 8.601.344 -- 26.127.831 تافاضإ
 32.704.210 -- -- -- 32.704.210 راجیإ دوقع تالیدعت
 )4.265.445( -- -- -- )4.265.445( دوقع ءاھنإ
 674.768.480 14.763.450 145.445.614 59.814.366 454.745.050 م2020 ربمسید 31 يف دیصرلا

      
      :مكارتملا كالھتسالا
 81.854.770 3.693.392 10.250.167 2.757.836 65.153.375 م2020 ریانی 1 يف دیصرلا
 93.793.646 3.693.392 9.637.957 2.757.836 77.704.461 ةنسلل لمحملا
 )6.918.185( -- -- -- )6.918.185( راجیإ دوقع تالیدعت
 )3.495.199( -- -- -- )3.495.199( دوقع ءاھنإ
 165.235.032 7.386.784 19.888.124 5.515.672 132.444.452 م2020 ربمسید 31 يف دیصرلا
      :ةیرتفدلا میقلا
 509.533.448 7.376.666 125.557.490 54.298.694 322.300.598 م2020 ربمسید 31 يف

 
 31( .ضایرلاب 5 باكرلا ةلاصل دیدج رجتم دقعب م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ تافاضإلا قلعتت •

 ةكرش تایرتفاكو نیمرحلا دوقعو )5( ضایرلا ةلاص رجتمب ةقلعتم ةنسلا لالخ تافاضإلا :م2020 ربمسید
 .)ناز راد لزن دوقعو ضایرلاب 2 باكرلا ةلاص يف بیحرتلا ةلاصو ةیدوعسلا تالاصتالا

 
 نم دقعلا ةیاھن نم ناز راد دقع ضیفختب م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ راجیإلا تالیدعت قلعتت •

 ةدحو ىنبم دیدمتب ةنسلا لالخ راجیإلا دوقع تالیدعت قلعتت :م2020 ربمسید 31( .م2023 ىلإ م2026 ةنس
 .)تاونس 3.6 ىلإ ةنس 2.2 نم ةدج

 
 قدنف( 2 ةلاص ةرھاقلا ناسرفلا ةلاص دقعب 2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ دوقعلا ءاھنإ تالاح قلعتت •

 ةكرش ایریتفاكو لیدأ ناریط دوقعب ةنسلا لالخ ءاھنإلا تالاح قلعتت :م2020 ربمسید 31( .ةحابلاو )تیزنارت
 عبرلا يف ةیھتنملا )08 - يس نإ يتیس يف سإ( يراقعلا ریوطتلل ةیدوعسلا ةكرشلا دوقعو ةیدوعسلا تالاصتالا
 .)ةنئادلا ممذلا ىلإ تابولطملا لقنو م2020 ةنس نم ثلاثلا

 
 :يلاتلا وحنلا ىلع ةنسلا كالھتسا عیزوت مت
 
 م2020 م2021 حاضیإلا  

    
 76.176.623 75.941.292 25 تاعیبم ةفلكت
 10.698.838 9.295.767 27 ةیرادإو ةیمومع تافورصم
  85.237.059 86.875.461 
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شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

33 

 
 )عبتی( نطابلا نم ةرجؤملا تادوجوملاو راجیإلا دوقع تابولطمو مادختسالا قح تادوجوم .9

 
 راجیإلا دوقع تابولطم  .ب
 

 :ةنسلا لالخ راجیإلا دوقع تابولطم ةكرح يلی امیف
 م2020 م2021 
   
 533.866.178 580.085.903 ةنسلا ةیادب يف راجیإلا دوقع تابولطم
 26.736.747 4.057.272 راجیإلا دوقع تابولطم ىلإ تافاضإ
 26.912.213 20.275.131 ةیلیومتلا ةفلكتلا ببسب راجیإلا دوقع تابولطم يف ةدایزلا
 33.119.514 )9.631.561( راجیإ دوقع تالیدعت
 )2.827.374( )1.833.082( راجیإ دوقع تابولطم ءاھنإ
 )37.721.375( )118.454.281( ةنسلا لالخ راجیإ دوقع تاعوفدم
 580.085.903 474.499.382 ةنسلا ةیاھن يف راجیإلا دوقع تابولطم
 )167.856.691( )143.655.076( راجیإلا دوقع تابولطم نم لوادتملا ءزجلا :مصخی
 412.229.212 330.844.306 راجیإلا دوقع تابولطم نم لوادتملا ریغ ءزجلا

 
 :ربمسید 31 يف امك راجیإلا دوقع تابولطم يلی امیف
 

 م2021 ربمسید 31
    
 

 تاعوفدمل ىندألا دحلا
 ةدئافلا ةیلبقتسملا راجیإلا

 دحلل ةیلاحلا ةمیقلا
 تاعوفدمل ىندألا

 راجیإلا

 303.761.921 47.694.584 351.456.505 يراجت ىنبم راجیإ دقع

 45.813.903 32.931.843 78.745.746 ضرأ راجیإ دوقع
    
 124.709.199 58.522.975 183.232.174 ينكس راجیإ دوقع

 214.359 18.199 232.558 تارایس راجیإ دوقع
    
 474.499.382 139.167.601 613.666.983 م2021 ربمسید 31 يف امك
    

    م2020 ربمسید 31
 

 تاعوفدمل ىندألا دحلا
 ةدئافلا ةیلبقتسملا راجیإلا

 دحلل ةیلاحلا ةمیقلا
 تاعوفدمل ىندألا

 راجیإلا
 403.029.664 53.356.189 456.385.853 يراجت ىنبم راجیإ دقع
 55.910.472 35.671.158 91.581.630 ضرأ راجیإ دوقع
    
 119.353.637 64.003.696 183.357.333 ينكس راجیإ دوقع

 1.792.130 164.013 1.956.143 تارایس راجیإ دوقع
    
 580.085.903 153.195.056 733.280.959 م2020 ربمسید 31 يف امك
 

  

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

32 

 416.889.017 3.683.274 114.431.616 51.540.859 247.233.268  م2021 ربمسید 31 يف
 
 )عبتی( نطابلا نم ةرجؤملا تادوجوملاو راجیإلا دوقع تابولطمو مادختسالا قح تادوجوم .9

 
 )عبتی( مادختسالا قح تادوجوم  .أ

 

 م2020
 ىنبم راجیإ دقع

 ينكس راجیإ دقع ضرأ راجیإ دقع يراجت
 راجیإ دقع

 يلامجإلا تارایس
      :ةفلكتلا
 611.600.540 14.763.450 136.844.270 59.814.366 400.178.454 م2020 ریانی 1 يف دیصرلا
 34.729.175 -- 8.601.344 -- 26.127.831 تافاضإ
 32.704.210 -- -- -- 32.704.210 راجیإ دوقع تالیدعت
 )4.265.445( -- -- -- )4.265.445( دوقع ءاھنإ
 674.768.480 14.763.450 145.445.614 59.814.366 454.745.050 م2020 ربمسید 31 يف دیصرلا

      
      :مكارتملا كالھتسالا
 81.854.770 3.693.392 10.250.167 2.757.836 65.153.375 م2020 ریانی 1 يف دیصرلا
 93.793.646 3.693.392 9.637.957 2.757.836 77.704.461 ةنسلل لمحملا
 )6.918.185( -- -- -- )6.918.185( راجیإ دوقع تالیدعت
 )3.495.199( -- -- -- )3.495.199( دوقع ءاھنإ
 165.235.032 7.386.784 19.888.124 5.515.672 132.444.452 م2020 ربمسید 31 يف دیصرلا
      :ةیرتفدلا میقلا
 509.533.448 7.376.666 125.557.490 54.298.694 322.300.598 م2020 ربمسید 31 يف

 
 31( .ضایرلاب 5 باكرلا ةلاصل دیدج رجتم دقعب م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ تافاضإلا قلعتت •

 ةكرش تایرتفاكو نیمرحلا دوقعو )5( ضایرلا ةلاص رجتمب ةقلعتم ةنسلا لالخ تافاضإلا :م2020 ربمسید
 .)ناز راد لزن دوقعو ضایرلاب 2 باكرلا ةلاص يف بیحرتلا ةلاصو ةیدوعسلا تالاصتالا

 
 نم دقعلا ةیاھن نم ناز راد دقع ضیفختب م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ راجیإلا تالیدعت قلعتت •

 ةدحو ىنبم دیدمتب ةنسلا لالخ راجیإلا دوقع تالیدعت قلعتت :م2020 ربمسید 31( .م2023 ىلإ م2026 ةنس
 .)تاونس 3.6 ىلإ ةنس 2.2 نم ةدج

 
 قدنف( 2 ةلاص ةرھاقلا ناسرفلا ةلاص دقعب 2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ دوقعلا ءاھنإ تالاح قلعتت •

 ةكرش ایریتفاكو لیدأ ناریط دوقعب ةنسلا لالخ ءاھنإلا تالاح قلعتت :م2020 ربمسید 31( .ةحابلاو )تیزنارت
 عبرلا يف ةیھتنملا )08 - يس نإ يتیس يف سإ( يراقعلا ریوطتلل ةیدوعسلا ةكرشلا دوقعو ةیدوعسلا تالاصتالا
 .)ةنئادلا ممذلا ىلإ تابولطملا لقنو م2020 ةنس نم ثلاثلا

 
 :يلاتلا وحنلا ىلع ةنسلا كالھتسا عیزوت مت
 
 م2020 م2021 حاضیإلا  

    
 76.176.623 75.941.292 25 تاعیبم ةفلكت
 10.698.838 9.295.767 27 ةیرادإو ةیمومع تافورصم
  85.237.059 86.875.461 
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شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

35 

 
 )عبتی( نطابلا نم ةرجؤملا تادوجوملاو راجیإلا دوقع تابولطمو مادختسالا قح تادوجوم .9

 
 )عبتی( نطابلا نم ةرجؤملا تادوجوملا  .ج

 
 :يلاتلا وحنلا ىلع ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق نمض نطابلا نم راجیإلا دوقع تادوجوم ضرع متی ،ربمسید 31 يف
 
 م2020 م2021 
   
 14.190.822 17.600.070 نطابلا نم ةرجؤملا تادوجوملا نم لوادتملا ءزجلا
 9.292.173 6.474.435 نطابلا نم ةرجؤملا تادوجوملا نم لوادتملا ریغ ءزجلا

 24.074.505 23.482.995 
 

 م2020 ربمسید 31 م2021 ربمسید 31 
 
 

 ىندألا دحلا
 تاعوفدمل

 راجیإلا
 ةیلاحلا ةمیقلا

 تاعوفدملل

 ىندألا دحلا
 تاعوفدمل

 راجیإلا
 ةیلاحلا ةمیقلا

 تاعوفدملل
     
 14.190.822 14.568.900 17.600.070 18.118.182 ةدحاو ةنس نم لقأ

 9.292.173 11.675.475 6.474.435 8.339.625 تاونس ةسمخ ىلإ ةنس
 23.482.995 26.244.375 24.074.505 26.457.807  يلامجإلا
 -- )2.761.380( -- )2.383.302( ةیلیومت ءابعأ :مصخی
 23.482.995 23.482.995 24.074.505 24.074.505 ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا

 
 :ربمسید 31 يف امك راجیإلا دوقعل ةنیدملا ممذلا يلی امیف
 

 م2021
    
 ىندألا دحلا 

 راجیإلا تاعوفدمل
 ةدئافلا ةیلبقتسملا

 دحلل ةیلاحلا ةمیقلا
 تاعوفدمل ىندألا

 راجیإلا
 31 يف امك يراجت ىنبم راجیإ دقع
 24.074.505 2.383.302 26.457.807 م2021 ربمسید
 

 م2020
    
 ىندألا دحلا 

 راجیإلا تاعوفدمل
 ةدئافلا ةیلبقتسملا

 دحلل ةیلاحلا ةمیقلا
 تاعوفدمل ىندألا

 راجیإلا
 31 يف امك يراجت ىنبم راجیإ دقع
 23.482.995 2.761.380 26.244.375 م2020 ربمسید

 
  

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

34 

 
 )عبتی( نطابلا نم ةرجؤملا تادوجوملاو راجیإلا دوقع تابولطمو مادختسالا قح تادوجوم .9
 
 )عبتی( راجیإلا دوقع تابولطم  .ب

 
 :يلاتلا وحنلا ىلع ةدحوملا يلاملا زكرملا ةمئاق نمض راجیإلا دوقع تابولطم ضرع متی ،ربمسید 31 يف
 
 م2020 م2021 
   
 167.856.691 143.655.076 راجیإلا دوقع تابولطم نم لوادتملا ءزجلا
 412.229.212 330.844.306 راجیإلا دوقع تابولطم نم لوادتملا ریغ ءزجلا

 474.499.382 580.085.903 
 

 31 يف امك ،راجیإلا تاعوفدم نم ىندألا دحلل ةیلاحلا ةمیقلا عم راجیإلا تاعوفدمل ىندألا دحلا رامعأ يلی امیف
 :م2020 ربمسید 31 و م2021 ربمسید
 
 م2020 ربمسید 31 م2021 ربمسید 31 
 
 

 ىندألا دحلا
 راجیإلا تاعوفدمل

 ةیلاحلا ةمیقلا
 تاعوفدملل

 ىندألا دحلا
 راجیإلا تاعوفدمل

 ةیلاحلا ةمیقلا
 تاعوفدملل

     
 167.856.691 170.010.968 143.655.076 153.443.781 ةدحاو ةنس نم لقأ

 256.677.780 289.210.002 200.590.920 222.238.546 تاونس ةسمخ ىلإ ةنس
 155.551.432 274.059.989 130.253.386 237.984.656  تاونس سمخ نم رثكأ
 580.085.903 733.280.959 474.499.382 613.666.983  يلامجإلا
 -- )153.195.056( -- )139.167.601( ةیلیومت ءابعأ :مصخی
 580.085.903 580.085.903 474.499.382 474.499.382 ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا

 
 نطابلا نم ةرَّجؤملا تادوجوملا  .ج

 
 ةرادإلا تفنص .ضایرلاب يلودلا دلاخ كلملا راطمب 1 ما ھیا ىنبم ةعومجملا يف نطابلا نم راجیإلا دوقع تادوجوم
 يف نیفظوملا نكس نم ریغص ءزج ریجأتب ةعومجملا تماق ،كلذ ىلع ةوالع .يلیومت راجیإ دقعك اذھ راجیإلا دقع
 .يلیغشت راجیإ دقعك ةرادإلا ھتفنص يذلاو نطابلا نم راجیإ دقعب مامدلا

 
 :ةنسلا ىدم ىلع نطابلا نم ةرجؤم تادوجوم يف ةكرحلا يلی امیف
 
    م2020 م2021 

 25.385.157 23.482.995 ةنسلا ةیادب يف نطابلا نم ةرجؤملا تادوجوملا يفاص
 725.310 591.510 ةیلیومت تاداریإ ببسب ةدایز
 )2.627.472( -- ةنسلا لالخ ةملتسم راجیإ دوقع تاعوفدم

 23.482.995 24.074.505 ةنسلا ةیاھن يف نطابلا نم ةرجؤملا تادوجوملا يفاص
 )14.190.822( )17.600.070( نطابلا نم ةرجؤملا تادوجوملا يفاص نم لوادتملا ءزجلا :مصخی
 9.292.173 6.474.435 نطابلا نم ةرجؤملا تادوجوملا يفاص نم لوادتملا ریغ ءزجلا
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شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

37 

 
 )عبتی( ةیكلملا قوقح ةقیرطب اھیف رمثتسملا ةكرشلا .10

 
 :ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةیكلملا قوقح ةقیرطب اھیف رمثتسملا ةكرشلا يف رامثتسالا يف ةكرحلا يلی امیف  .ب
 

 م2020 م2021 
   
 11.588.345 -- يحاتتفا دیصر
 )8.361.611( -- ةراسخلا يفاص يف ةصح
 )3.125.930( -- ةمیقلا يف ضافخنالا ةراسخ
 )100.804( -- ىرخألا ةلماشلا ةراسخلا يف ةصحلا

 -- -- لافقإلا دیصر
 

 :م2020 ربمسید 31 و م2021 ربمسید 31 يف امك اھیف رمثتسملا ةكرشلل ةیلاملا تامولعملا صخلم يلی امیف  .ج
 
 ةیھتنملا ةنسلل ةراسخلا ةصحو هاندأ ةیلاملا مئاوقلا دنتست ،يلاتلابو ،دعب ةعجارم ةیلام مئاوق ةلیمزلا ةكرشلا ردصت مل
  .ةیرادإلا ةیلاملا مئاوقلا ةدوسم ىلإ ،م2021 ربمسید 31 يف
 
 تادوجوملا يفاص يف ةصحلا

    م2020 م2021 
 17.289.177 10,557,485 ةلوادتم ریغ تادوجوم
 58.893.222 92,470,627 ةلوادتم تادوجوم
 76.182.399 103,028,112 تادوجوملا يلامجإ

   
 2.026.300 2,521,799 ةلوادتم ریغ تابولطم
 67.093.657 89,627,998 ةلوادتملا تابولطملا
 69.119.957 92,149,797 تابولطملا يلامجإ

   
 7.062.442 10,878,315 تادوجوملا يفاص

 
 -- -- تادوجوملا يفاص يف ةعومجملا ةصح

 
 -- -- رامثتسالل ةیرتفدلا ةمیقلا

 
   )ةراسخلا( / حبرلا يف ةصحلا

 م2020 م2021 
   
 98.075.233 165.123.492 تاداریإلا

 )20.904.027( 3.730.066  ةنسلل )ةراسخلا( / حبرلا يفاص
 -- -- رخآ لیدعت

 )20.904.027( 3.730.066 ةنسلل ةلدعملا )ةراسخلا( / حبرلا يفاص
 )252.009( -- ىرخألا ةلماشلا ةراسخلا

   
 )8.361.611( -- )٪40( ةنسلا ةراسخ يف ةعومجملا ةصح
 )3.125.930( -- ةمیقلا يف ضافخنالا ةراسخ
 )100.804( -- )٪40( ىرخألا ةلماشلا ةراسخلا يف ةعومجملا ةصح

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

36 

 
 )عبتی( نطابلا نم ةرجؤملا تادوجوملاو راجیإلا دوقع تابولطمو مادختسالا قح تادوجوم .9

 
 يلیغشتلا راجیإلا دقع  .د

 
 لكشب لقنت ال اھنأل ةیلیغشت راجیإ دوقع اھنأ ىلع دوقعلا هذھ ةرادإلا تفنص .ةیرامثتسالا اھتاراقع ةعومجملا رجؤت

 .تادوجوملا ةیكلم نع ةجتانلا تآفاكملاو رطاخملا عیمج يرھوج
 
 لایر نویلم 2.1 غلبمب م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ ةرادإلا لبق نم ةتبثملا ةیراجیإلا تاداریإلا تناك
   .)يدوعس لایر نویلم 3.1 :م2020 ربمسید 31( يدوعس
 
 نیعتی يتلا ةموصخملا ریغ راجیإلا تاعوفدم حضوی راجیإلا تاعوفدم قاقحتسال ًالیلحت يلاتلا لودجلا ضرعی
 .ریرقتلا خیرات دعب اھمالتسا

  
  م2021

  

 8.416.000 ةدحاو ةنس نم لقأ
 42.080.000 تاونس ةسمخ ىلإ ةنس
 16.832.000  تاونس سمخ نم رثكأ

 67.328.000 
 

  م2020
  

 -- ةدحاو ةنس نم لقأ
 94.784.105 تاونس ةسمخ ىلإ ةنس
 56.870.463  تاونس سمخ نم رثكأ

 151.654.568 
 
 ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف تبثملا غلبملا  .3
 

  م2021
  

 20.275.058 راجیإ دوقع تابولطم ىلع ةدئافلا
  591.510 نطابلا نم مادختسا قح تادوجوم ریجأت نم تاداریإ
 8.015.792 لجألا ریصق راجیإ دقعب ةقلعتم راجیإ تافورصم
 -- ةمیقلا ةضفخنم تادوجوم راجیإ دوقعب ةصاخ تاراجیإ
 

  م2020
  

 26.912.213 راجیإ دوقع تابولطم ىلع ةدئافلا
 725.310 نطابلا نم مادختسا قح تادوجوم ریجأت نم تاداریإ
 14.431.678 لجألا ریصق راجیإ دقعب ةقلعتم راجیإ تافورصم
 -- ةمیقلا ةضفخنم تادوجوم راجیإ دوقعب ةصاخ تاراجیإ
 

 ةیكلملا قوقح ةقیرطب اھیف رمثتسملا ةكرشلا .10
 
 ةلیمزلا ةكرشلا يف رامثتسالا  .أ

 
 تاذ ةكرش( ةرادإلاو ةرحلا قاوسألا ةرادإو لیغشتل ةیسنرفلا ةیدوعسلا ةكرشلا يف ٪40 ةبسن ةعومجملا كلتمت 
 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةقباسلا ةنسلا لالخ ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف تسسأت ةكرش يھو ،)ةدودحم ةیلوؤسم

 .ةیكلملا قوقح ةقیرطب ھنع بساحم رامثتسا يف اھرامثتسا ضیفختب ةعومجملا تماقو ،م2020
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شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

39 

 
 )عبتی( ىرخألاو ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا .13

 
  .ةأفطملا ةفلكتلاب اھسایق متیو ةیراجت ةنیدم ممذو ضورقك ةفنصم هالعأ اھنع حصفملا ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا -
 .ةنمؤم ریغ يھو ةنیدملا ممذلا ىلع نامض يأ ةعومجملا ىدل سیل -
 ةیموكح ھبشو ةیموكح تآشنم نم ةقحتسم ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا نم ٪79 ةبسن تناك ،م2021 ربمسید 31 يف -

 .)٪82 :م2020 ربمسید 31(
 

 :ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا رامعأ تغلب لیلحت يلی امیف .ب
 
 
 

 روھش ةثالث ىتح

 ةثالث نم رثكأ
 ةتس ىتحو رھشأ

 يلامجإلا رھشأ ةتس نم رثكأ رھشأ
     

 791.394.059 250.370.706 42.403.530 498.619.823 م2021 ربمسید 31
     

 889.302.363 449.906.938 169.194.344 270.201.081 م2020 ربمسید 31
 

 31 يف ىرخألا ةنیدملا ممذلاو ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا لباقم ةعقوتملا ةینامتئالا رئاسخلا صصخم يف ةكرحلا يلی امیف .ج
 :م2020 ربمسید 31 و م2021 ربمسید

 
 م2020 م2021 
   
 51.625.753 88.705.847  ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 39.033.865 37.894.043 ةنسلل لمحملا
 )1.835.469( -- ةنسلا لالخ سوكعملا
 )118.302( )3.158(  ةنسلا لالخ ةبوطشم غلابم
 88.705.847 126.596.732 ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا

 
 ىرخألا ةلوادتملا تادوجوملاو امدقم تاعوفدملا .14
 

 امم م2020 ربمسید 31 و م2021 ربمسید 31 يف امك ىرخألا ةلوادتملا تادوجوملاو امدقم تاعوفدملا نوكتت
 :يلی

 
 م2020 م2021 
   
 44.255.115 42.288.101 نیدروم ىلإ ةمدقم تاعفد
 17.913.157 39.988.245 امدقم تاعوفدم
 12.342.885 30.803.773 ةرتوفم ریغ ةنیدم ممذ

 7.946.128 2.645.444 تایرتشملا ىلع ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض
 8.005.337 19.398.222 كونبلا ىدل ةیدقن تانیمأت

 394.015 1.353.089 نیفظوملل فلس
 136.476.874 90.856.637 
 
 ربمسید 31 و م2021 ربمسید 31 يف امك .دعب ءالمعلا اھیلع قفاوی مل يتلا ریتاوفلا ةعوفدملا ریغ ةنیدملا ممذلا لثمت

 .ةدحاو ةنس نم لقأ اھب ریتاوف رادصإ متی مل يتلا ةنیدملا ممذلا ةدصرأ رمع ناك ،م2020
  

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

38 

   
 ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلاملا تادوجوملا .11

 
 :يلی امك يھ م2020 ربمسید 31 و م2021 ربمسید 31 يف امك ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلاملا تادوجوملا

 
 م2020 م2021  
    
 17.497.223 4.230.000  تادنسو تانامض ىلع نیمأت عئادو

 
 نوزخملا .12

 
 :يلی امم م2020 ربمسید 31 و م2021 ربمسید 31 يف امك نوزخملا نوكتی    .أ

 م2020 م2021 
   
 82.058.542 53.563.514 ةئزجت دونب
 27.084.037 19.871.308 ةینیومت دونب
 8.500.097 8.331.456 رایغ عطق
 12.331.731 10.517.605 ىرخأ داومو فیلغت

 92.283.883 129.974.407 
   
 )14.010.975( )25.672.305( مداقتم نوزخم صصخم
 66.611.578 115.963.432 

 
 :يلی امك م2020 ربمسید 31 و م2021 ربمسید 31 يف امك مداقتملا نوزخملا صصخم يف ةكرحلا تناك   .ب

 
 م2020 م2021 
   
 11.087.867 14.010.975 ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 2.923.108 11.661.330 ةنسلل لمحملا
 14.010.975 25.672.305 ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا

 
 ةیعونلا لماوعلاو ةیخیراتلا تاھاجتالاو تاعیبملا تاعقوتو نوزخملا ةعیبط ىلع مداقتملا نوزخملا صصخم دمتعی
  .ىرخألا

 
 ىرخألاو ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا .13

 
 :يلی امم م2020 ربمسید 31 و م2021 ربمسید 31 يف امك ىرخألا ةنیدملا ممذلاو ةیراجتلا ةنیدملا ممذلا نوكتت     .أ

 
 م2020 م2021 حاضیإلا 
    
 688.838.692 582.816.290 ج 23  ةقالع تاذ فارطأ – ةیراجت ةنیدم ممذ
 200.463.671 208.577.769  ىرخأ فارطأ – ةیراجت ةنیدم ممذ
  791.394.059 889.302.363 
    
 )88.705.847( )126.596.732( ج 13 ةعقوتم ةینامتئا رئاسخ صصخم :مصخی

  664.797.327 800.596.516 
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شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

41 

 
 )عبتی( لاملا سأر .17

 
 م2020 ربمسید 31 يف امك ءاكرشلا

 
 ةیكلملا ةبسن غلبملا مھسألا ددع ءاكرشلا ءامسأ

    
 %35,70 292.740.000 29.274.000 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةیوجلا طوطخلل ةماعلا ةسسؤملا

 %0,59 481,6180 481.618 ةدودحملا يجیتارتسالا نیومتلا ةكرش
 %9,40 77.112.560 7.711.256 ةیمنتلاو ةحایسلل ریكحلا نسحملا دبع ةعومجم
 %54,31 445.331.260 44.533.126 ماعلا باتتكالا نم نیمھاسملا

 82.000.000 820.000.000 100% 
 
 ھمھسأ )ةدودحملا يجیتارتسإلا نیومتلا ةكرش( نیمھاسملا دحأ عاب ،م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ
 .ةلصلا تاذ ةینوناقلا تاءارجإلا نم ءاھتنالا متو .ماعلا روھمجلل

 
 دحاو توص ىلع لوصحلا مھل قحیو ،رخآل تقو نم اھنع نالعإلا دنع حابرأ تاعیزوت ىلع لوصحلا ءاكرشلل قحی
  .ةعومجملل ةماعلا تاعامتجالا يف مھس لكل

 
 يماظنلا يطایتحالا .18

 
 ،م2017 لیربأ 17 خیراتب ةیمومعلا ةیعمجلا لبق نم اھیلع ةقفاوملا مت يذلاو ةعومجملل يساسألا ماظنلا بجومب
 يطایتحاك ةنس لك اھحبر نم ٪10 نع لقی ال ام لیوحت ةعومجملا ىلع نإف ،دیدجلا يدوعسلا تاكرشلا ماظنو
  .لاملا سأر نم ٪30 يطایتحالا كلذ غلبی ىتح يماظن

 
 زواجت يذلا يماظنلا يطایتحالا نم ضئافلا لیوحتب ةعومجملا تماق ،م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ

 ىلع ةقفاوملا تمتو .ةمكارتملا رئاسخلا باسح ىلإ يدوعس لایر نویلم 107,8 غلابلاو يماظنلا اھیطایتحا نم 30٪
 ربمتبس 31 يف امك يماظنلا يطایتحالا ةكرح يلی امیف .م2021 ویام 4 خیراتب ةیمومعلا ةیعمجلا لبق نم لیوحتلا

 :م2020 ربمسید 31 و م2021
 م2020 م2021 
   
 353.835.879  353.835.879  ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 -- )107.835.879(  ةمكارتملا رئاسخلا ىلإ لیوحت
 353.835.879 246.000.000 ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا

 
 حابرألا تاعیزوت .19

 
 :م2020 ربمسید 31 و م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةنئادلا حابرألا تاعیزوت يف ةكرحلا يلی امیف 

 
 م2020 م2021 
   
 1.422.759 1.260.985 ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 112.934.489 -- ةنسلا لالخ نلعملا
 )113.096.263( )80.055( ةنسلا لالخ عوفدملا

   
 1.260.985 1.180.930 ةنسلا ةیاھن يف دیصرلا

 
 .ریرقتلا خیرات ىتح م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ حابرأ تاعیزوت نع نالعإلا متی مل 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

40 

 
 ھمكح يف امو دقنلا .15

 
 :يلی امم م2020 ربمسید 31 و م2021 ربمسید 31 يف ھمكح يف امو دقنلا نوكتی

 
 م2020 م2021 
   
 257.189.516 175.886.157 ةیراج تاباسح - كونبلا ىدل دقن
 264.383 576.210 قودنصلا يف دقنلا

 176.462.367 257.453.899 
 

 يأ رابتعالا يف ذخألا نود نامتئالا رطاخمل ضرعت ىصقأ )هالعأ ةجردملا( ةیكنبلا ةدصرألل ةیرتفدلا ةمیقلا لثمت
 .يلاملا ریرقتلا خیرات يف ةیكنبلا ةدصرألا نم يأ رثأتت مل ،كلذ ىلع ةوالع .ىرخأ ةینامتئا تازیزعتو تانامض
 
 مكحتلا متیو .نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش مساب باسحلا .رصم يس يب سإ شتإ كنب يف باسح ةعومجملا ىدل
 ھینج نویلم 1.9 هردق غلبم م2021 ربمسید 31 يف امك باسحلا دیصر غلب .ةعومجملا لبق نم لماكلاب باسحلا يف
 .)يرصم ھینج نویلم 1.3 :م2020 ربمسید 31( يرصم
 

 لجألا ریصق ضرق .16
 
 يدوعس لایر نویلم 300 غلبمب ددجتم لیھست ةیقافتا ةعومجملا تمربأ ،م2020 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ
 لالخ .ةیراجت راعسأب ةلومعب لمحم ضرقلا .لماعلا لاملا سأر تابلطتم ةیبلتل )باس( يناطیربلا يدوعسلا كنبلا عم
 ضرقلاب قلعتی امیف مئاق دیصر يأ دجوی الو ضرقلا ةیوستب ةعومجملا تماق ،م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا
 .لجألا ریصق
 
 :يلاتلا وحنلا ىلع م2020 ربمسید 31 و م2021 ربمسید 31 يف لجألا ریصق ضارتقالا ناك

 
 م2020 م2021 
   
 300.000.000 -- لجألا ریصق ضرق

 
 لاملا سأر .17

 
 ىلإ مسقم يدوعس لایر 820.000.000 عوفدملاو ردصملاو ھب حرصملا لاملا سأر غلب ،م2021 ربمسید 31 يف

 يدوعس لایر نویلم 820 :م2020 ربمسید 31( .يدوعس لایر 10 اھنم لك ةمیق يواستم مھس 82.000.000
 .)يدوعس لایر 10 اھنم لك ةمیق ،ةصح نویلم 82 نم نوكم
 

 :يلی امك ةعومجملا لام سأر يف مھصصح بسنو ءاكرشلا ناك ،ربمسید 31 يف .أ
 

 م2021 ربمسید 31 يف امك ءاكرشلا
 
 ةیكلملا ةبسن غلبملا مھسألا ددع ءاكرشلا ءامسأ

    
 %35,70 292.740.000 29.274.000 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةیوجلا طوطخلل ةماعلا ةسسؤملا
 %9,40 77.112.560 7.711.256 ةیمنتلاو ةحایسلل ریكحلا نسحملا دبع ةعومجم
 %54,90 450.147.440 45.014.744 ماعلا باتتكالا نم نیمھاسملا

 82.000.000 820.000.000 100,00% 
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شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

43 

 
 )عبتی( نیفظوملا عفانم .20

 
 )عبتی( ةددحملا عفانملا تامازتلا .أ

 
 حجرملا طسوتملا ناك .تایفولا لوادجو ةروشنملا تاءاصحإلا ىلإ ةیلبقتسملا تایفولاب قلعتت يتلا تاضارتفالا دنتست
 .)ةنس 4.81 :م2020 ربمسید 31( ةنس 4.79 ةددحملا عفانملا تامازتلا ةدمل

 
 ةیساسحلا لیلحت )3

 
 تاضارتفالا دحأ ىلع ،ىرخألا تاضارتفالا تابث عم ،ریرقتلا خیرات يف لوقعم لكشب ةلمتحملا تارییغتلا رثؤت دق
 :هاندأ ةنیبملا غلابملا رادقمب ةددحملا عفانملا ةطخ مازتلاب ةلصلا تاذ ةیراوتكإلا

 
 م2020 م2021 
 صقنلا ةدایزلا صقنلا ةدایزلا 
     
 )ةكرح ٪1( مصخلا لدعم

)141.461.985( 155.643.309 
)148.006.354
( 162.922.795 

 )ةكرح ٪1( ةیلبقتسملا بتاورلا ومن
156.464.689 )140.585.706( 163.693.347 

)147.163.332
( 

 
 مدقی ھنأ الإ ،ةطخلا راطإ يف ةعقوتملا ةیدقنلا تاقفدتلل لماكلا عیزوتلا رابتعالا يف ذخأی ال لیلحتلا نأ نم مغرلا ىلعو
 .ةضورعملا تاضارتفالا ةیساسحل ابراقم اریدقت

 
 لجألا ةلیوط - ةقحتسم تآفاكم .ب

 
 م2020 ربمسید 31 و م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ ةقحتسملا لجألا ةلیوط تآفاكملا يف ةكرحلا
 :يلی امك يھ
 
 م2020 م2021 
   
 4.031.202 10.520.100 ریانی 1 يف دیصرلا
 10.500.000 -- ةنسلا لالخ قحتسملا
 )3.317.577( -- ةعوفدم عفانم
 )693.525( )3.020.100( سكع
 7.500.000 10.520.100 

 
 ةقحتسملا لخدلا ةبیرضو ةاكزلا .21

 
 :يلی امم م2020 ربمسید 31 و م2021 ربمسید 31 يف امك ةقحتسملا لخدلا ةبیرضو ةاكزلا نوكتت

 
 م2020 م2021 
   
 18.645.913 20.075.409   ةقحتسملا ةاكزلا
 )7.127.198( )7.127.198( )درتسم( لخد
 12.948.211 11.518.715 

 
  

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

42 

 
 نیفظوملا عفانم .20

 
 م2020 م2021 تاحاضیإلا  
    
 155.086.931 148.197.674 أ 20 ةددحملا عفانملا ةطخ تامازتلال ةیلاحلا ةمیقلا
 10.520.100 7.500.000 ب 20 لجألا ةلیوط - ةقحتسم تآفاكم
   155.697.674 165.607.031 

 
  ةددحملا عفانملا تامازتلا .أ

 
 .يدوعسلا لمعلا ماظن تابلطتمل اقفو اھیفظومل ةدمتعم ةلومم ریغ ةمدخ ةیاھن ةأفاكم ةطخ ةعومجملا ریدت

 
 ةیافك نامضل م2020 ربمسید 31 و م2021 ربمسید 31 نم اًرابتعا ةلقتسم ةیراوتكا ةسرامم ةعومجملا ترجأ
 ةقیرط مادختساب يدوعسلا لمعلا ماظن يف اھیلع صوصنملا دعاوقلل ًاقفو نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم صصخم
 نیفظوملا عفانم :19 ةیلودلا ةبساحملا رییاعم بجومب بولطم وھ امك ةعقوتملا نامتئالا

 
 ةددحملا عفانملا تابولطم يف ةكرحلا )1
 
 .نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن عفانمل يماتخلا دیصرلا ىلإ يحاتتفالا دیصرلا نم ةیوست يلاتلا لودجلا حضوی

 
 م2020 م2021 
   
 172.719.112 155.086.931 ریانی 1 يف دیصرلا
    ةدحوملا ةراسخلا وأ حبرلا ةمئاق يف ةجردملا ةیلاحلا ةمدخلا ةفلكت
 17.267.581 9.100.263 ةمدخ ةفلكت
 3.478.573 2.744.377  ةیلیومت ةفلكت

 11.844.640 20.746.154 
    رخآلا لماشلا لخدلا يف جردملا

   
 )4.373.099( )11.184.394( ةیلاملا تاضارتفالا -
 2.226.463 12.797.994 ةربخلا ىلع ًءانب لیدعت -
 )2.146.636( 1.613.600 يراوتكإ )حبر( / ةراسخ
   
   ىرخأ
 )36.231.699( )20.347.497( ةعوفدم عفانم
 155.086.931 148.197.674 ربمسید 31 يف امك دیصرلا

 
 ةیراوتكإلا تاضارتفالا )2
 
 :)ةحجرملا تاطسوتملاب ةجردم( ریرقتلا خیرات يف ةیسیئرلا ةیراوتكإلا تاضارتفالا يلی امیف

 م2020 م2021 
   
 %1,92 %2,00 ٪ مصخلا لدعم
 %1,92 %1,00 ٪ ةیلبقتسملا بتاورلا ومن

 ةنس 60 ةنس 60 دعاقتلا نس
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شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(
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 )عبتی( ةقحتسملا لخدلا ةبیرضو ةاكزلا .21

 
 ةاكزلا تانوكم .ب
 

 م2020 م2021  
   
1.027.939.30 868.682.866 ةلوادتم ریغ تادوجوم

0 
 577.836.243 486.541.980 ةلوادتم ریغ تابولطم
 860.076.885 872.518.744 ةیكلملا قوقح يلامجإ
 )315.841.530( 33.768.047 لخدلا ةبیرضو ةاكزلا لبق )ةراسخلا( / حبرلا

 
 ةیوكزلا طوبرلا .ج
 

 ةئیھلا نم تاراسفتسا تقلت دقو .م2018 ىلإ م2009 نم تاونسلل لخدلا ةبیرضو ةاكزلا تارارقإ ةعومجملا تمدق
 نم تاونسلل اطبر ةئیھلا تردصأ .م2020 ىلإ م2009 نم تاونسلل ًادودر تمدقو تاونسلا هذھ عیمجب قلعتی امیف

 ةعومجملا تمدق دقو ةیفاضإ ةیبیرضو ةیوكز تامارغب ةبلاطملل م2020 ربمسید 22 يف م2018 ىلإ م2015
 طبرلا طاقن ةشقانمل ةعومجملا يلثمم عم عامتسا ةسلج ةئیھلا تدقع ،ضارتعالا میدقت دعب .ةئیھلا طبر ىلع اھضارتعا
 .ةیبیرضلا ناجلل ةماعلا ةنامألا ىلإ ةیضقلا دیعصتب ةعومجملا تماق ً.الدعمً اطبر ةئیھلا تردصأ .ضارتعالاو
 اھضارتعا ةعومجملا تمدقو .ةیفاضإ ةیبیرضو ةیوكز تامارغب م2020 و م2019 تاونسللً اطبر ةئیھلا تردصأ

 رارقإلل ةبسنلاب  .ةیلوألا عامتسالا ةسلج دعب ةئیھلا لبق نم ةبولطملا تامولعملا میدقت ددصب يھو ةئیھلا طبر ىلع
 تددسو ،ریخأت ةمارغ عم ةیفاضإ ةبیرضو ةاكزب ةبلاطمب اطبر ةئیھلا تردصأ ،م2008 ةنسل يبیرضلاو يوكزلا
 ةعومجملا نأل ارظنو .م2010 ربوتكأ 11 خیراتب باطخ بجومب اضارتعا تمدقو ھیلع ضرتعملا غلبملا ةعومجملا
 ةیبیرضلا ناجلل ةماعلا ةنامألا ىلإ ضارتعالا ةعومجملا تدعص دقف ،اھضارتعا نأشب ةئیھلا نم راعشإ يأ قلتت مل
 .م2021 ریانی يف
 
 لیربأ 30 ىتح ةاكز ةداھش ىلع ةعومجملا تلصحو .م2020 ةنسل لخدلا ةبیرضو ةاكزلا تارارقإ ةعومجملا تمدق

 .م2022
 

 ىرخألاو ةیراجتلا ةنئادلا ممذلا .22
 
ىرخألاو ةنئادلا ممذلا نوكتت  :يلی امم م2020 ربمسید 31 و م2021 ربمسید 31 يف ةیراجتلا 

 

 حاضیإلا 
 ربمسید 31

 م2021
 ربمسید 31

 م2020
    
 229.570.542 185.714.765  ىرخأ فارطأ - ةیراجت ةنئاد ممذ
 26.124.556 26.787.908 ج 23 ةقالع تاذ فارطأ - ةیراجت ةنئاد ممذ
 132.755.989 201.283.468  ىرخأ ةنئاد ةدصرأو ةقحتسم تافورصم
 1.260.985 1.180.930 19 ةقحتسم حابرأ تاعیزوت

  414.967.071 389.712.072 
 

  

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(
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 )عبتی( ةقحتسملا لخدلا ةبیرضو ةاكزلا .21

 
 لخدلا ةبیرضو ةاكزلا صصخم .أ

 
 :م2020 ربمسید 31 و م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل ةقحتسملا ةكرحلا صخلم يلی امیف )1
 

 م2020 م2021  
   
 29.696.293 18.645.913 ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 18.645.913 20.075.409 ةنسلل لمحملا
 )218.332( )362.821( ةقباسلا تاونسلاب قلعتی لیدعت
 )29.477.961( )18.283.092( ةنسلا لالخ تاعوفدم
 18.645.913 20.075.409 ربمسید 31 يف دیصرلا
 

 :م2020 ربمسید 31 و م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل لخدلا ةبیرض يف ةكرحلا يلی امیف )2
 

 م2020 م2021  
   
 4.485.885 )7.127.198( ةنسلا ةیادب يف دیصرلا
 -- -- ةنسلل لمحملا
 417.288 -- ةقباسلا ةنسلاب قلعتی لیدعت
 )12.030.371( -- ةنسلا لالخ تاعوفدم
 )7.127.198( )7.127.198( ربمسید 31 يف دیصرلا

 
 :يلی امك وھ ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل لمحملا )3
 

 م2020 م2021 
   
 18.645.913 20.075.409 ةنسلل ةلمحملا ةاكزلا
 )218.332( )362.821( ةقباسلا ةنسلا ةاكز ةیوست

 19.712.588 18.427.581 
   
 -- -- ةنسلل لخدلا ةبیرضل لمحملا
 417.288 -- ةقباسلا ةنسلل لخدلا ةبیرض لیدعت

 -- 417.288 
   
 18.844.869 19.712.588 ةنسلل ةلمحملا لخدلا ةبیرضو ةاكزلا يلامجإ
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شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(
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 )عبات( ةقالعلا تاذ فارطألا عم ةدصرألاو تالماعملا .23

 
 :اھنع ةئشانلا ةدصرألاو ةماھلا ةقالعلا تاذ فارطألا تالماعم يلی امیف  .ج
 

 :])13 حاضیإلا( ىرخأو ةیراجت ةنیدم ممذ تحت جردملا[ تامدخلاو عئاضبلا عیب )1
 

 
  تالماعملا میق 

 لافقإلا ةدصرأ  ةنسلل

 ةقالعلا 
 ربمسید 31

 م2021
 ربمسید 31

 2020 2021  م2020
      
 ةیوجلا طوطخلل ةماعلا ةسسؤملا
 585.765.573 472.553.062 768.110.278 960.565.757 كیرش ةیدوعسلا ةیبرعلا

      

 صاخلا ةیدوعسلا ناریط
 ةعبات ةكرش

 17.806.926 17.151.960 26.963.143 32.474.219 ةقیقش
      

 يدوعسلا يكلملا لوطسألا
 ةعبات ةكرش

 41.382.061 49.122.210 25.396.578 28.123.666 ةقیقش
      
 ةسدنھل ةیدوعسلا ةكرشلا
 ناریطلا ةعانصو

 ةعبات ةكرش
 5.364.566 8.622.808 1.477.189 3.264.969 ةقیقش

      

 ناریطلل ناطلس ریمألا ةیمیداكأ
 ةعبات ةكرش

 38.171 49.901 -- 11.730 ةقیقش
      

 لیدأ يالف
 ةعبات ةكرش

 495.995 1.464.864 798.972 5.710.023 ةقیقش
      

 تارئاطلل مالسلا ةكرش
 ةعبات ةكرش

 220.941 804.565 818.315 583.624 ةقیقش
      
 تامدخلل ةیدوعسلا ةكرشلا
 ةیضرألا

 ةعبات ةكرش
 16.567.740 18.417.884 24.463.111 27.034.394 ةقیقش

      

 نحشلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 ةعبات ةكرش

 11.159.362 8.737.860 7.929.169 7.649.426 ةقیقش
      

 ةمھاسملا ریكحلا ةكرش
 ةعبات ةكرش

 )58.831( -- 16.096 56.376 ةقیقش
      
 ةیسنرفلا ةیدوعسلا ةكرشلا
 9.165.574 4.811.787 1.880.188 2.958.218 ةلیمز ةكرش ةرحلا قاوسألا ةرادإو لیغشتل

      
 ةیمنتل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 راقعلا ریوطتو

 ةعبات ةكرش
 930.614 1.079.389 529.910 148.774 ةقیقش

      
 688.838.692 582.816.290     يلامجإلا
 

  

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(
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 ةقالعلا تاذ فارطألا عم ةدصرألاو تالماعملا .23

 
 دامتعا متی .ایلعلا ةرادإلاو ةرادإلا سلجمو ةقیقشلا تاكرشلاو ةعومجملا ءاكرش نم ةقالعلا تاذ فارطألا نوكتت .أ

 علسلا عیب يسیئر لكشب تالماعملا لمشتو .ةعومجملا ةرادإ لبق نم اھیلع قفتم راعسأب تالماعملا هذھ ماكحأو طورش
 .تامدخلاو
  
 اھتیوست متیو لدابتم لكشب اھیلع قفتم طورشب اھراعسأ دیدحت متی ةقالعلا تاذ فارطألا عم ةمئاقلا ةدصرألا عیمج 
 .ادقن

 
 :ةیلاتلا ةقالعلا تاذ فارطألا عم ةعومجملا تلماعت ةنسلا لالخو 
  

 ةقالعلا مسالا
  
 كیرش ةیدوعسلا ةیبرعلا ةیوجلا طوطخلل ةماعلا ةسسؤملا

 ةقیقش ةعبات ةكرش صاخلا ةیدوعسلا ناریط
 ةقیقش ةعبات ةكرش يدوعسلا يكلملا لوطسألا
 ةقیقش ةعبات ةكرش ناریطلا ةعانصو ةسدنھل ةیدوعسلا ةكرشلا
 ةقیقش ةعبات ةكرش ناریطلل ناطلس ریمألا ةیمیداكأ
 ةقیقش ةعبات ةكرش لیدأ يالف
 ةقیقش ةعبات ةكرش تارئاطلل مالسلا ةكرش
 ةقیقش ةعبات ةكرش ةیضرألا تامدخلل ةیدوعسلا ةكرشلا
 ةلیمز ةكرش ةرحلا قاوسألا ةرادإو لیغشتل ةیسنرفلا ةیدوعسلا ةكرشلا

 ةقیقش ةعبات ةكرش راقعلا ریوطتو ةیمنتل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 ةقیقش ةعبات ةكرش ةمھاسملا ریكحلا ةكرش
 ةقیقش ةعبات ةكرش لا سا جندلوھ تسروین ةكرش
 ةقیقش ةعبات ةكرش نحشلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش

 
 ایلعلا ةرادإلا يفظوم عم تالماعم  .ب
 

 :يلی امم نییسیئرلا ةرادإلا يفظوم تاضیوعت نوكتت
 

 م2020 م2021 
   
 6.477.965 8.939.922 لجألا ةریصق نیفظوم عفانم
 248.599 149.850 فیظوتلا دعب ام عفانم
 438.094 682.960 ةمدخلا ءاھنإ ةأفاكم
 9.772.732 7.164.658 
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شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(
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 تاعیبملا ةفلكت .25

 
 م2020 م2021 حاضیإلا 
    
 328.665.219 345.325.252  عئاضبو داوم ةفلكت
 220.918.952 235.899.956  نیفظوم فیلاكت
 83.048.580 71.229.649 ج 6 تادعمو تالآو تاكلتمم كالھتسا
 76.176.623 75.941.292 أ 9 مادختسا قح تادوجوم كالھتسا
 27.473.718 17.683.262  جاتنإلا تادحو ةنایصو تاراجیإ

    
    :ىرخأ ةیلیغشت فیلاكت
 32.354.010 32.499.999  لقنلاو ةلماعلا ىوقلا ةفلكت
 24.613.118 28.892.272  عسوتلل ةلباق دونبو تامزلتسم
 20.635.535 20.680.119  عفانمو تالاصتا
 70.454.066 52.510.907  ىرخأ ةیلیغشت فیلاكت

  880.662.708 884.339.821 
 
 .)ءيش ال غلبم :م2020 ربمسید 31( نوزخملا نم يدوعس لایر نویلم 1.4 بطشب ةنسلا لالخ ةعومجملا تماق

 
 ىرخألا تاداریإلا .26

 
 م2020 م2021 
   
 1.519.947 2.571.239 ةرادإ باعتأ تاداریإ
 2.400.000 2.400.000 ةیبط ایادھ تاداریإ

 -- 74.234 ةیبنجأ تالمع فرص حبر
 1.117.159 1.391.492 ىرخأ

 6.436.965 5.037.106 
 

 ةیرادإلاو ةیمومعلا تافورصملا .27
 

 م2020 م2021 حاضیإلا 
    
 144.328.660 128.412.837  نیفظوم فیلاكت
 17.718.216 20.032.121  ةمدخ ةیقافتا باعتأ
 12.651.867 12.771.733  ةینفو ةینھم باعتأ
 10.698.838 9.295.767 أ 9 مادختسا قح تادوجوم كالھتسا
 9.495.865 8.443.824 ج 6 تادعمو تالآو تاكلتمم كالھتسا
 7.400.643 7.047.762  ةماع عفانم
 15.455.913 5.068.664   جیورتو قیوست
 3.679.764 3.798.750  ةرادإلا سلجم باعتأ
 4.167.659 3.612.173   نیمأت

 3.747.794 3.445.967  رفس
 1.955.427 1.958.841 8 ةیرامثتسا تاراقع كالھتسا
 729.456 686.050 7 ةسوملم ریغ تادوجوم ءافطإ
 2.774.702 280.788   ةنایصو تاحالصإ
 136.922 121.929  تاعوبطمو ةیساطرق
 21.389.108 31.353.301  ىرخأ

  236.330.507 256.330.834 
 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(
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 )عبات( ةقالعلا تاذ فارطألا عم ةدصرألاو تالماعملا .23

 
 )عبتی( :اھنع ةئشانلا ةدصرألاو ةماھلا ةقالعلا تاذ فارطألا تالماعم يلی امیف  .ج

 
 ])22 حاضیإلا( ىرخألاو ةیراجتلا ةنئادلا ممذلا يف جردملا[ ةمدقملا تامدخلاو تاراجیإلاو عئاضبلا ءارش )2

 

 
  تالماعملا میق 

 لافقإلا ةدصرأ ةنسلل

 ةقالعلا 
 ربمسید 31

 م2021
 ربمسید 31

 م2020 م2021 م2020
      
 ةیمنتل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 22.110.575 23.788.449 12.617.487 4.727.471 ةقیقش ةعبات ةكرش راقعلا ریوطتو
      
 ةیوجلا طوطخلل ةماعلا ةسسؤملا
 810.664 450.293 5.406.913 560.416 كیرش ةیدوعسلا ةیبرعلا

      
 ةسدنھل ةیدوعسلا ةكرشلا
 843.425 1.091.285 247.861 247.861 ةقیقش ةعبات ةكرش ناریطلا ةعانصو
      
 1.191.796 758.959 1.673.768 169.035 ةقیقش ةعبات ةكرش نحشلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
      
 تامدخلل ةیدوعسلا ةكرشلا
 819.453 481.306 2.355.686 2.031.469 ةقیقش ةعبات ةكرش ةیضرألا

      
 187.207 217.616 82.821 -- ةقیقش ةعبات ةكرش ةمھاسملا ریكحلا ةكرش
      
 161.436 -- 3.030.066 182.504 ةقیقش ةعبات ةكرش لا سا جندلوھ تسروین ةكرش
      
 26.124.556 26.787.908    يلامجإلا
 

 تاداریإلا .24
    

 م2020 م2021
   
 569.914.365 797.420.325 يوجلا نیومتلا

 199.433.183 250.445.865  ناریطلا طوطخ ریغ
 72.577.387 109.231.754  لامعألا ةلاص

 64.667.672 43.138.058 ةئزجتلا تاعیبم تاداریإ
   
   ىرخأ ةیلیغشت تاداریإ
 17.857.005 11.276.004 )نیفظوملا نكسو ةیذغت( میخملا قفارم تاعیبم
 2.124.030 995.864 نیدروملل تامدخلاو ةیرصحلا تایرتشملا تاداریإ
  1.212.507.870 926.573.642 
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شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(
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 ةیلیغشتلا تاعاطقلا .32

 
 اھنع ررقملا تاعاطقلا نع تامولعم .أ

 
 م2021 ربمسید 31
 

 قفارملاو نیومتلا ةئزجتلا  ناریطلا تالحر
 تاعاطقلا يلامجإ

 يلامجإلا يسیئرلا زكرملا ةماعلا تاقفنلا اھنع ررقملا
        
 1.212.507.870 -- -- 1.212.507.870 231.354.786 43.138.059 938.015.025 ةیجراخ تاداریإ
 193.770.774 -- -- 193.770.774 76.807.217 -- 116.963.557 تاعاطقلا نیب تاداریإ
 1.406.278.644 -- -- 1.406.278.644 308.162.003 43.138.059 1.054.978.582 ةیعاطق تاداریإ
         
 ةاكزلا لبق عاطقلا )ةراسخ( / حبر
 33.768.047 -- (213.401.400) 247.169.447 32.340.185 (36.138.419) 250.967.681 ةبیرضلاو
        
 167.555.423 -- 39.637.176 127.918.247 9.672.745 9.229.655 109.015.847 ءافطإو كالھتسا
         
        :تادوجوملا
 1.432.726.157 -- -- 1.432.726.157 179.102.743 125.140.666 1.128.482.748 ةیعاطق تادوجوم
 497.904.925 497.904.925 -- -- -- -- -- ىرخأ تادوجوم
 1.930.631.082 497.904.925 -- 1.432.726.157 179.102.743 125.140.666 1.128.482.748 يلامجإلا
         
        :تابولطملا
 670.174.701 -- -- 670.174.701 70.560.853 62.128.288 537.485.560 ةیعاطق تابولطم
 387.937.637 387.937.637 -- -- -- -- --  ىرخأ تابولطم
 537.485.560 62.128.288 70.560.853 670.174.701 -- 387.937.637 1.058.112.338 
 

  

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(
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 ىرخألا تافورصملا .28

 م2020 م2021 
   
 552.106 933.492  كونب تالومع
 698.915 -- ةیبنجأ تالمع فرص رئاسخ
 275.882 2.767.350  تادعمو تالآو تاكلتمم عیب نم ةراسخ
 3.700.842 1.526.903 

 
 ةیلیومتلا تاداریإلا .29

 م2020 م2021 
   
 725.310 591.510 نطابلا نم راجیإ دقع تادوجوم ىلع ةیلیومت تاداریإ

   
 ةیلیومتلا فیلاكتلا .30

 
 م2020 م2021 حاضیإلا 
    
 26.912.213 20.275.131 ب 9                                        راجیإ دوقع تابولطم نم دئاوف
 3.478.573 2.744.377 ب 20            نیفظوملل ةمدخلا ةیاھن ةأفاكم ىلع ةدئاف
 4.003.307 4.160.690  لجألا ةریصق ضورق ىلع ةدئاف

  27.180.198 34.394.093 
 

 مھسلا ةیحبر .31
 
 ةیساسألا مھسلا )ةراسخ( / ةیحبر .أ

 
 نییداعلا نیمھاسملل دئاعلا حبرلا ساسأ ىلع تایلمعلا نم لخدلا نم ةیساسألا مھسلا )ةراسخ( / ةیحبر باستحا مت
 .ةمئاقلا ةیداعلا مھسألا ددعل حجرملا طسوتملاو

 
 )يساسألا( نییداعلا نیمھاسملل دئاعلا حبرلا .1

 م2020 م2021 
   
 )334.686.399( 14.055.459 ةنسلا )ةراسخ( / حبر

 
 )يساسألا( ةیداعلا مھسألا ددعل حجرملا طسوتملا .2

 م2020 م2021 
   
 82.000.000 82.000.000 ةنسلا لالخ ةیداعلا مھسألا ددعل حجرملا طسوتملا

 
 ةیساسألا - مھسلا ةیحبر .3

 م2020 م2021 
   
 )4,08( 0,17 مھسلا )ةراسخ( / ةیحبر

 
 ةضفخملا مھسلا ةیحبر .ب

 
 .ةیساسألا مھسلا ةیحبر اھسفن يھ نوكتس ةضفخملا مھسلا ةیحبر نإف ،يلاتلابو ،ةنسلا لالخ ةضفخم مھسأ كانھ نكت مل
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شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(
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 )عبتی( لیغشتلا تاعاطق .32

 
 يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا تاسایقل اقفو اھنع ررقملا تاعاطقلا تامولعم تایوست  .ب
 

 تاداریإلا .1
 

 م2020 م2021 
   
 1.101.519.928 1.406.278.644 ةعباتلا تاعاطقلا تاداریإ يلامجإ
 (174.946.286) (193.770.774) تاعاطقلا نیب تاداریإلا داعبتسا
 926.573.642 1.212.507.870 تاداریإلا يلامجإ

 
 حبرلا .2

 
 م2020 م2021 
   
 (72.841.975) 247.169.447 ةعباتلا تاعاطقلا )ةراسخ( / حبر يلامجإ
 (242.999.555) (213.401.400) ةماعلا تاقفنلا
 (315.841.530) 33.768.047 )ةراسخلا( / حبرلا يلامجإ

 
 تادوجوملا .3

 
 م2020 م2021 
   
 1.712.030.922 1.432.726.157 ةعباتلا تاعاطقلل تادوجوملا يلامجإ
 594.969.684 497.904.925 يسیئرلا زكرملا
 2.307.000.606 1.930.631.082  تادوجوملا يلامجإ
 
 ،امدقم تاعوفدم ،ةیرامثتسا ةیلام قاروأ ،ھمكح يف امو دقنلاب يساسأ لكشب ةصصخملا ریغ ىرخألا غلابملا قلعتت
   .ىرخأ ةلوادتم تادوجومو
 
 تابولطملا .4
 
 م2020 م2021 
   
 916.431.433 670.174.701 ةعباتلا تاعاطقلل تابولطملا يلامجإ
 530.492.288 387.937.637 يسیئرلا زكرملا
 1.446.923.721 1.058.112.338 تابولطملا يلامجإ
 
 عفانمو ةیلاحلا ةبیرضلاو ةاكزلا تامازتلا ،ىرخأو ةیراجت ةنئاد ممذب يساسأ لكشب يسیئرلا زكرملا غلابم قلعتت
   .نیفظوملا
  

  

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(
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 )عبتی( لیغشتلا تاعاطق .32

 
 )عبتی( اھنع ررقملا تاعاطقلا نع تامولعم .أ

 
 م2020 ربمسید 31

 
 

 قفارملاو نیومتلا ةئزجتلا  ناریطلا تالحر
 تاعاطقلا يلامجإ

 يلامجإلا يسیئرلا زكرملا ةماعلا تاقفنلا اھنع ررقملا
        
 926.573.642 -- -- 926.573.642 209.890.736 64.610.182 652.072.724 ةیجراخ تاداریإ
 174.946.286 -- -- 174.946.286 80.062.022 )8.306( 94.892.570 تاعاطقلا نیب تاداریإ
 1.101.519.928 -- -- 1.101.519.928 289.952.758 64.601.876 746.965.294 ةیعاطق تاداریإ
         
 ةاكزلا لبق عاطقلا )ةراسخ( / حبر
 (315.841.530) -- (242.999.555) (72.841.975) (46.988.902) (64.396.159) 38.543.086 ةبیرضلاو
        
 182.104.479 -- 44.228.179 137.876.300 15.046.847 12.936.929 109.892.524 ءافطإو كالھتسا
         
 (22.900.000) -- -- (22.900.000) (22.900.000) -- --  ةمیقلا يف ضافخنالا ةراسخ
        
        :تادوجوملا
 1.712.030.922 -- -- 1.712.030.922 214.018.173 149.536.385 1.348.476.364 ةیعاطق تادوجوم
 594.969.684 594.969.684 -- -- -- -- -- ىرخأ تادوجوم
 2.307.000.606 594.969.684 -- 1.712.030.922 214.018.173 149.536.385 1.348.476.364 يلامجإلا
         
        :تابولطملا
 916.431.433 -- -- 916.431.433 96.489.704 84.947.451 734.994.278 ةیعاطق تابولطم
 530.492.288 530.492.288 -- -- -- -- --  ىرخأ تابولطم
 734.994.278 84.947.451 96.489.704 916.431.433 -- 530.492.288 1.446.923.721 
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شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(
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 ةمیقلا يف ضافخنالا رئاسخ .34

 
 وھ امك دقنلا دیلوت تادحو ىوتسم ىلع هدیدحت متو "مادختسالا ةمیق" ةقیرط ىلع دادرتسالل لباقلا غلبملا ریدقت دمتعا
 مادختسالا ةمیق دیدحت يف .دقن دیلوت ةدحو لك يف ةیلیغشتلا تادوجوملا يفاص نم نوكتیو ةرادإلا لبق نم ددحم
 رعسب )ةینازیملاو سمخلا تاونسلل لمعلا ةطخ مادختساب ةددحملا( ةیدقنلا تاقفدتلا ضیفخت مت ،دقنلا دیلوت تادحول

 .م2025 ةنس ىتح اھضرع متو 10.18٪
 
 مادختسالا قح تادوجوم كلذ يف امب ةیلاملا ریغ تادوجوملل دادرتسالل ةلباقلا غلابملل ةكرشلا مییقت ةیلمع نم ءزجك
 :م2020 ربمسید 31( يدوعس لایر ءيش ال غلبمب ةیمكارت ةمیقلا يف ضافخنا رئاسخ ةكرشلا تتبثأ ؛ةنسلا ةیاھن يف

22,9(. 
  

 ةلباقلا غلابملا زواجتت ةیرتفدلا ةمیقلا تناك اذإ ام دیدحتل ةیلاملا ریغ اھتادوجومل ةیرتفدلا میقلا ةكرشلا تعجار
 يتلا تادوجوملا نم ةعومجم رغصأ يف اعم تادوجوملا عیمجت متی ،ةمیقلا يف ضافخنالا رابتخا ضرغلو .دادرتسالل
 تادوجوملل ةیدقنلا تاقفدتلا نع ریبك دح ىلإ ةلقتسم نوكت يتلاو رمتسملا مادختسالا نم ةلخاد ةیدقن تاقفدت جتنت
 .دقنلل ةدلوملا تادحولا وأ ىرخألا

 
 دعب ةلداعلا اھتمیق وأ امادختسا رثكألا ةمیقلا يھ دقنلل ةدلوملا ةدحولا وأ يلاملا ریغ لصألل دادرتسالل ةلباقلا ةمیقلا نإ

 ةطخب ةردقملا ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا ىلع مادختسالل ةیقبتملا ةمیقلا دیدحت دمتعی .ىلعأ امھیأ ،عیبلا فیلاكت مصخ
 حصفملا( مصخلا تالدعمو ومنلا تالدعم مادختساب ةیلاحلا اھتمیق ىلإ ةضفخملاو تاونس 5 ةدمل ةرادإلا لبق نم ةدمتعم
 .)هاندأ لودجلا يف ةیسیئر تاضارتفاك اھنع
 
 :مادختسالا ةمیق دیدحت يف ةمدختسملا ةیسیئرلا تاضارتفالا

 
 عم ،ةیریدقتلا ةینازیملا يف ءافطإلاو كالھتسالاو ةاكزلاو ةدئافلا لبق حبرلا مادختساب يدقنلا قفدتلا تاعقوت دادعإ مت
 :ةیلاتلا لماوعلاو ،ةقباسلا براجتلا رابتعالا يف ذخألا

 
 تاونسلا ةدمل ةیریدقتلا ةینازیملا يف ءافطإلاو كالھتسالاو ةبیرضلاو ةدئافلا لبق حبرلاو ةردقملا تاداریإلا )1(

  .تاونسلا هذھ لالخ راعسألا ومنو عقوتملا تاعیبملا مجح ساسأ ىلع ةمداقلا سمخلا
 نیسحتلا جماربل ةجیتنك ءافطإلاو كالھتسالاو ةبیرضلاو ةدئافلا لبق حبرلاو شماوھلا لمجم يف ردقملا نسحتلا )2(

 .ایلاح ةكرشلا اھذفنت يتلا
 

 لاملا سأر ةفلكتل حجرملا ةعانصلا طسوتم مادختساب هریدقت مت مصخ لدعم مادختساب ةیدقنلا تاقفدتلا هذھ مصخ مت
 .نیدلا ةفلكتو

 
  :دادرتسالل ةلباقلا غلابملا دیدحتل ةمدختسملا ةیسیئرلا تاضارتفالا يلی امیف

 م2021 م2022 
   
 ٪88 ىلإ ٪23 %43.6 ردقملا يلامجإلا شماھ
 ٪44 ىلإ ٪3 %13.5 ةبكرملا ةیونسلا تاداریإلا ومن لدعم
 ةینازیملا يف ءافطإلاو كالھتسالاو ةبیرضلاو ةدئافلا لبق حبرلا شماوھ
 ٪43 ىلإ ٪10- ٪10.9 ىلإ ٪1.2 ةیریدقتلا
 %10,18 %9,94 مصخلا لدعم
 %2,64 %2,80 يئاھنلا ومنلا لدعم
 
 :ةیلاتلا ةمدختسملا ةیسیئرلا تاضارتفالل ةیساسح رثكأ مادختسالا ةمیق باسح ربتعی

 
  يئاھنلا ومنلا لدعم •
  ةیدقنلا تاقفدتلا تاعقوت ىلع قبطملا ضیفختلا لدعم •

 
 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(
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 )عبتی( لیغشتلا تاعاطق .32

 
 يلاملا ریرقتلل ةیلودلا رییاعملا تاسایقل اقفو اھنع ررقملا تاعاطقلا تامولعم تایوست  .ب
 

 ةیفارغجلا تامولعملا .5
 

 تاداریإلا
 ربمسید 31

 م2021
 ربمسید 31

 م2020
   
 910.774.024 1.180.158.431 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا
 15.799.618 32.349.439 ةرھاقلا - رصم
 926.573.642 1.212.507.870 تاداریإلا يلامجإ

 
 لیمع ربكأ  .ج

 
 نم )٪58 :م2020 ربمسید 31( ٪69 يلاوح ةیوجلا طوطخلا عاطق يف ةعومجملل دحاو لیمع نم تاداریإلا لثمت
 .ةعومجملا تاداریإ يلامجإ
  

 لاملا سأر ةرادإ .33
 
 ةیرارمتسالا أدبمل اقفو رارمتسالا ىلع ةعومجملا ةردق ىلع ظافحلا وھ لاملا سأر ةرادإ دنع ةعومجملا فدھ نإ

 ةیلامسأر ةدعاق ىلع ظافحلاو ؛نیرخآلا ةحلصملا باحصأل عفانمو نیمھاسملل دئاوع میدقت ةلصاوم نم نكمتت ىتح
 .اھلامعأل يلبقتسملا روطتلا ةمادتساو قوسلاو نینئادلاو نیرمثتسملا ةقث لینل ةلاعف
 
 .ةلصلا تاذ تادوجوملل رطاخملا صئاصخو ةیداصتقالا فورظلا قایس يف لاملا سأر لكیھ ةرادإب ةعومجملا موقت
 ضورق وأ لجألا ةریصق ضورق ىلإ ،لاثملا لیبس ىلع ،ةعومجملا أجلت دق ،ھلیدعت وأ لاملا سأر لكیھ ىلع ظافحلل

 يف ةیھتنملا تاونسلا لالخ لاملا سأر ةرادإل تایلمعلا وأ تاسایسلا الو فادھألا يف ریغت كانھ نكی مل .لجألا ةلیوط
 .م2020 ربمسید 31 و م2021 ربمسید 31
   

 فورظلا يف تاریغتلا ءوض يف ھیلع لیدعتلا لاخدإو فظوملا لاملا سأر ىلع دئاعلا ةبقارمب ةعومجملا موقت
 .ةیداصتقالا

 
 .ةیكلملا قوقح ىلإ نویدلا ةبسن مادختساب لاملا سأر اضیأ ةعومجملا بقارت امك

    
 م2020 م2021 
   
 1.446.923.721 1.058.112.338 تابولطملا يلامجإ
 )257.453.899( )176.462.367( ھمكح يف امو دقنلا :مصخی

 1.189.469.822 881.649.971 نیدلا يفاص
   
 860.076.885 872.518.744 ةیكلملا قوقح يلامجإ

   
 %138 %101 ةیكلملا قوقح يلامجإ ىلإ نیدلا يفاص ةبسن
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شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

57 

 
 )عبتی( رطاخملا ةرادإو ةلداعلا میقلا - ةیلاملا تاودألا .35

 
 )عبتی( نامتئالا رطاخم
 
 :ریرقتلا خیرات يف ةعومجملا ھل ضرعتت يذلا نامتئالا رطاخمل ىصقألا دحلا يلامجإ يلی امیف

 
 ربمسید 31 

 م2021
 ربمسید 31

 م2020
   ةیلاملا تادوجوملا
 688.838.692 582.816.290 ةقالع تاذ فارطأ نم قحتسملا
 200.463.671 208.577.769 ةیراجت ةنیدم ممذ
 257.189.516 175.886.157 كونبلا ىدل ةدصرأ
 12.342.885 30.803.773 ةرتوفم ریغ ةنیدم ممذ
 8.005.337 19.398.222 كونبلا ىدل ةیدقن تانیمأت
 23.482.995 24.074.505 نطابلا نم ةرجؤم تادوجوم
 17.497.223 4.230.000 ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلام تادوجوم
 1.045.786.716 1.207.820.319 

 
 :يلی امل ارظن ةدودحم كونبلا ىدل ةدصرألاو ةنیدملا ممذلا ىلع نامتئالا رطاخم نإ

 
 فینصت ساسأ ىلع A1 ىلإ A3 نم حوارتت ةدیج ةینامتئا تافینصت تاذ كونب ىدل ةیدقنلا ةدصرألاب ظافتحالا متی •

 يف كونب ىدل اھب ظفتحم ةیكنبلا ةدصرألا عیمج .ينامتئالا شتیف فینصت ساسأ ىلع +BBB و ينامتئالا يدوم
 .ةرھاقلاو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 .اھئالمع نم تانیمأت / تانامض ىلع ایلاح ةعومجملا لصحت ال •
 

 زكرتلا رطاخم
 ممذلا يلامجإ نم )٪78 :م2020 ربمسید 31( ٪71 يلاوح ءالمع 5 ربكأ لثمی ،م2021 ربمسید 31 يف امك
 .ةمئاقلا ةیراجتلا ةنیدملا

 
 ةلویسلا رطاخم
 ةینامتئالا تالیھستلل ةیفاك غلابمب لیومتلا رفاوتو ،يفاك دقن دوجو ىلع ظافحلا ةلویسلا رطاخمل ةدیشرلا ةرادإلا نمضتت
 ةعومجملا ىدل .ھلداعی امو دقنلا رفوت ىلع ظافحلا لالخ نم لیومتلا يف ةنورملا ىلع ةعومجملا ظفاحت .اھب مزتلملا
 ضارتقا تالیھست ىلع م2020 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلا لالخ ةعومجملا تلصح ثیح ةینامتئا تالیھست
 ةیدقنلا تاعقوتلا ةعجارم لالخ نم لاومألا صقن رطاخم بقارتو يدوعس لایر نویلم 300 ةمیقب لجألا ةریصق
 لیھست ةیوستب ةعومجملا تماق ،كلذ عمو .لجألا ةطسوتم ةیدقن تاعقوت لمع لالخ نمو رمتسم لكشب لجألا ةریصق
 .م2021 ربمسید يف لجألا ریصق ضارتقالا

 
 ةلویسلا رطاخمل ضرعتلا
 نودبو ةیلامجإ غلابم يھ غلابملا نإ .ریرقتلا خیرات يف ةیلاملا تابولطملل ةیقبتملا ةیدقاعتلا تاقاقحتسالا يلی امیف
 ةبیرضو ةبیرضلاو ةاكزلا تابولطمو ةیفصتلا تایقافتا ریثأت ىنثتستو ةیدقاعت دئاوف تاعوفدم لمشتو ،تاموصخ
 .ةفاضملا ةمیقلا

 
 ةدحاو ةنس نم رثكأ  ةدحاو ةنس نم لقأ يلامجإلا ةیرتفدلا ةمیقلا م2021 ربمسید 31

     
      تابولطملا
 -- 414.741.714 414.741.714 414.741.714 ىرخأو ةیراجت ةنئاد ممذ
 460.223.202 153.443.781 613.666.983 474.499.382 راجیإ دوقع تابولطم

 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

56 

 
 )عبتی( ةمیقلا يف ضافخنالا رئاسخ .34

 
 ةیساسحلا لیلحت
 
 .ةیسیئرلا تاضارتفالا يف تارییغتلا ىلع ةبترتملا راثآلل حیضوت يلی امیف
 
 م2020 م2021 
 صقنلا ةدایزلا صقنلا ةدایزلا 
     
 14.346.331 29.167.973 -- -- )ةكرح ٪1( مصخلا لدعم
 27.720.801 16.287.375 -- -- )ةكرح ٪1( ءانیملا ومن
 

 رطاخملا ةرادإو ةلداعلا میقلا - ةیلاملا تاودألا .35
 
 ةلداعلا میقلا سایق  .أ

 
 اھتمیق ةعومجملاب ةصاخلا ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا لداعت ،ةیرامثتسالا تاراقعلا ءانثتساب
 .ابیرقت ةیرتفدلا

 
 ةیلاملا رطاخملا ةرادإ  .ب

 
 رطاخم ،)دئاوفلا راعسأو يدقنلا قفدتلا رطاخم( قوسلا رطاخم :يف ةلثمتم ةیلام رطاخم ةدعل ةعومجملا ضرعتت
  .ةلویسلا رطاخمو ،نامتئالا

 
 تاذ ةعونتملا قوسلا تاریغتم ةبقارمو ةیوقلا ةلویسلا ةرادإ ىلع ةعومجملاب صاخلا رطاخملا ةرادإ جمانرب زكری
 .ةعومجملل يلاملا ءادألا ىلع ةلمتحملا ةیسكعلا تاریثأتلا صیلقت ىلإ رارمتساب يعسلا يلاتلابو ،ةلصلا

 
 ةرادإ جمانرب زكریو .ةعومجملا ىوتسم ىلع اھتبقارمو رطاخملا ةرادإ نامضل ةبسانم لكایھ ةرادإلا سلجم عضو
 تاریثأتلا نم لیلقتلا لواحیو دادسلا يف نئابزلا ةقیرطو ةیلاملا قاوسألا تابلقت ىلع ةعومجملل ةیلكلا ةیلاملا رطاخملا
 .ةعومجملل يلاملا ءادألا ىلع ةلمتحملا ةیبلسلا

 
 رامثتساو نامتئالا رطاخم لثم ةددحم تالاجم يطغت يتلا تاسایسلا كلذكو ،ةیلاملا رطاخملل ةماعلا ةرادإلا ئدابم
 .ایمسر ةقثومو ةدوجوم ةدئازلا ةلویسلا

 
 رطاخملا ةرادإ راطإ

 
 ةرادإ جمانرب زكریو .ةعومجملا ىوتسم ىلع اھتبقارمو رطاخملا ةرادإ نامضل ةبسانم لكایھ ةرادإلا سلجم عضو
 تاریثأتلا نم لیلقتلا لواحیو دادسلا يف نئابزلا ةقیرطو ةیلاملا قاوسألا تابلقت ىلع ةعومجملل ةیلكلا ةیلاملا رطاخملا
 .ةعومجملل يلاملا ءادألا ىلع ةلمتحملا ةیبلسلا

 
 رامثتساو نامتئالا رطاخم لثم ةددحم تالاجم يطغت يتلا تاسایسلا كلذكو ،ةیلاملا رطاخملل ةماعلا ةرادإلا ئدابم
 .ایمسر ةقثومو ةدوجوم ةدئازلا ةلویسلا

 
 نامتئالا رطاخم
 
 امم ،ةیدقاعتلا ھتامازتلاب ءافولا ىلع ءالمعلا دحأ ةردق مدع ةجیتن ریصقت يف ةلثمتملا رطاخملا نامتئالا رطاخم سكعت
 كونبلا ىدل عئادولاو ھمكح يف امو دقنلا نع ةجتانلا نامتئالا رطاخم ربتعت .ةعومجملل ةیلام ةراسخ ىلإ يدؤی
 فینصت ،ةماع ةفصب ،اھل يتلا ةیلاملا تاسسؤملاو كونبلا يھ ةلباقملا فارطألا نأل ةدودحم ةیلاملا تاسسؤملاو
  .ةیلودلا ينامتئالا فینصتلا تالاكو لبق نم نیعم ينامتئا
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شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(
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 )عبتی( رطاخملا ةرادإو ةلداعلا میقلا - ةیلاملا تاودألا .35

 
 قوسلا رطاخم
 
 يف ریغتلا ةجیتن بذبذتلل ةیلاملا تاودألل ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا وأ ةلداعلا ةمیقلا ضرعت يف قوسلا رطاخم لثمتت
 .قوسلا راعسأ

 
 تالومعلا راعسأ رطاخم
 ةجیتن ةیلاملا تاودألل ةیلبقتسملا ةیدقنلا تاقفدتلا ةمیق وأ ةلداعلا ةمیقلا ریغت رطاخم يف تالومعلا راعسأ رطاخم لثمتت
 ریغ ةعومجملا نإف م2020 ربمسید 31و م2021 ربمسید 31 يف امك .قوسلاب ةدئاسلا تالومعلا راعسأ يف ریغتلا
 تالدعم تاذ يھ اھتابولطمو اھتادوجومب ةقلعتملا ةصاخلا ةلومعلا نألً ارظن ةیرھوج تالومع راعسأ رطاخمل ةضرعم
 .ةتباث

 
 تالمعلا رطاخم
 لكشب اھتالماعمل ةیبنجألا تالمعلا فرص راعسأ يف تاریغتلا ببسب ةیلام ةادأ ةمیق بلقت رطاخم يھ تالمعلا رطاخم
 كنرفلاو يتارامإلا مھردلاو ينیلرتسالا ھینجلاو ورویلاو يرصملا ھینجلاو يكیرمألا رالودلاو يدوعسلا لایرلاب يساسأ
 .ةیبنجألا تالمعلا فرص رطاخمل ضرعتت يلاتلابو ةرھاقلا يف لمعتو بناجأ نیدروم ةعومجملا ىدل .يریسیوسلا
 .كلذ ىلع ًءانب ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا ىلع اھرثأ ةرادإو بذبذتلا هذھ ةبقارمب ةعومجملا موقت

 
 :ةلصفنملا ةیبنجألا تالمعلا بسح فنصملا ضرعتلا يلی امیف
 
 م2020 م2021 
 :ةیراجتلا ةنئادلا ممذلا

   
 263.091 1.303.159 يكیرمأ رالود
 15.891.612 10.719.675 يرصم ھینج
 527.013 1.390.218 وروی

 868.208 815.494 ينیلرتسا ھینج
 318.582 62.317 يتارامإ مھرد
 7.738 13.165 يرسیوس كنرف

 
 :ةلصفنملا ةیبنجألا تالمعلا بسح فنصملا ضرعتلا يلی امیف
 
 يروفلا رعسلا  رعسلا طسوتم 
 م2020 م2021 م2020 م2021 
      يدوعس لایر لكل ةیبنجألا ةلمعلا

     
 3,753 3,750 3,750 3,752 يكیرمأ رالود
 0,238 0,240 0,231 0,239 يرصم ھینج
 4,586 4,266 4,459 4,426 وروی

 5,124 5,076 4,913 5,100 ينیلرتسا ھینج
 4,241 4,112 4,205 4,177 يرسیوس كنرف
 1,021 1,021 1,021 1,021 يتارامإ مھرد

 
  

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(
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 )عبتی( رطاخملا ةرادإو ةلداعلا میقلا - ةیلاملا تاودألا .35

 
 ربمسید 31

 ةدحاو ةنس نم رثكأ  ةدحاو ةنس نم لقأ يلامجإلا ةیرتفدلا ةمیقلا م2020
     
      تابولطم
 ةیراجت ةنئاد ممذ
 -- 389.712.072 389.712.072 389.712.072 ىرخأو
 ریصق ضرق
 -- 300.000.000 300.000.000 300.000.000 لجألا

 دوقع تابولطم
 563,269,991 170,010,968 733,280,959 580.085.903 راجیإ

 
 ةموصخملا ریغ ةیدقاعتلا ةیدقنلا تاقفدتلا هالعأ لودجلا يف اھنع حصفملا )ةجراخلا تاقفدتلا( / ةلخادلا تاقفدتلا لثمت
 .يدقاعتلا قاقحتسالا لبق ةداع اھقالغإ متی ال يتلاو ةیلاملا تابولطملاب ةقلعتملا

 
 تابولطملاو تادوجوملل ةلداعلا ةمیقلا

 لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب وأ ةراسخلا وأ حبرلا لالخ نم ةلداعلا ةمیقلاب ةساقم ةیلام تادوجوم يأ ةعومجملا كلمت ال
 تادوجوملل ةیرتفدلا ةمیقلا يلاتلا لودجلا حضوی .م2020 ربمسید 31 و م2021 ربمسید 31 يف رخآلا لماشلا لخدلا
  .م2020 ربمسید 31 و م2021 ربمسید 31 يف ةیلاملا تابولطملاو ةیلاملا

 
   ةأفطملا ةفلكتلاب ةفنصم ةیلام تادوجوم
   
 م2020 م2021 :ةیرتفدلا ةمیقلا

   
 800.596.516 664.797.327 ىرخأو ةیراجت ةنیدم ممذ
   
 257.189.516 175.886.157 كونبلا ىدل ةدصرأ

   
 20.348.222 50.201.995 ىرخأ ةنیدم ممذ
   
 23.482.995 24.074.505 نطابلا نم دوقعب ةرجؤم تادوجوم
   
 17.497.223 4.230.000 ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلام تادوجوم
   
 919.189.984 1.119.114.472 

 
 ةأفطملا ةفلكتلاب ةیلام تابولطم

   
 م2020 م2021 :ةیرتفدلا ةمیقلا

   
 389.712.072 414.967.071 ىرخأو ةیراجت ةنئاد ممذ
 300.000.000 -- لجألا ریصق ضرق
 580.085.903 474.499.382 راجیإ دوقع تابولطم
   
 889.466.453 1.269.797.975 
 
 .ةلداعلا ةمیقلا مییقتل عضخت الو ةأفطملا ةفلكتلاب هالعأ ةروكذملا ةیلاملا تابولطملاو تادوجوملا عیمج
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شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

شركة الخطوط السعودية للتموين )شركة مساهمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )يتبع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
)المبالغ بالريال السعودي( 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

61 

 
 رادصإلل ةیلاملا مئاوقلا دامتعا خیرات .39

 
 نابعش 19 قفاوملا م2022 سرام 22 يف ةرادإلا سلجم لبق نم رادصإلل ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ دامتعا مت

 .ـھ1443
 
 
 
 

 
_____________________ _____________________ _____________________ 

 ضوفملا ةرادإلا سلجم وضع يذیفنتلا سیئرلا يلاملا ریدملا
 

 نیومتلل ةیدوعسلا طوطخلا ةكرش
 )ةیدوعس ةمھاسم ةكرش(
 
 ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا لوح تاحاضیإ
 م2021 ربمسید 31 يف ةیھتنملا ةنسلل
  )يدوعسلا لایرلاب غلابملا(

60 

 
 )عبتی( رطاخملا ةرادإو ةلداعلا میقلا - ةیلاملا تاودألا .35

 
 ةیساسحلا لیلحت
 
 لبق حابرألا نم دیزی وأ للقیس ىرخألا تاریغتملا عیمج تابث عم فرصلا رعس يف ٪1 ةبسنب صقن وأ ةدایز لك 
 .)يدوعس لایر نویلم 0.4 :م2020 ربمسید 31( يدوعس لایر نویلم 0.02 غلبمب ةنسلل لخدلا ةبیرضو ةاكزلا

 
 مھسألا راعسأ رطاخم
 ال ةعومجملا نأ ثیح علسلا رطاخمو ةیكلملا قوقح رطاخم لثم ىرخألا راعسألا رطاخمل ةضرعم ریغ ةعومجملا
  .علسلا وأ ةیلاملا قاروألا لوادت يف رمثتست

 
 دئاوفلا راعسأو يدقنلا قفدتلا رطاخم
 ةطبترملا ةیلیغشتلا ةیدقنلا تاقفدتلاو ةعومجملا لخد نإف ،ةریبك ةدئافب ةلمحم تادوجوم اھیدل سیل ةعومجملا نأل ارظن
 .قوسلا يف ةدئافلا راعسأ يف تاریغتلا نع ریبك لكشب ةلقتسم اھب

 
 ةلمتحملا تامازتلالاو تاطابترالا .36

 
 :ةلمتحملا تاطابترالاو تامازتلالا ةعومجملا ىدل ،ربمسید 31 يف امك
 

 

  ربمسید 31
 م2021

  ربمسید 31
 م2020

   
 91.004.160 67.869.798 ةیلامسأر تامازتلا

   
 63.274.273 60.823.906 نامض باطخ

 
 يف دروملل ةیلام تامازتلا يأ ةیبلتل تادھعتبو دروملل ةعومجملا نع ةباینلاب كنب لبق نم نامضلا تاباطخ رادصإ مت

 تماق ،م2021 ربمسید 31 يف امك .كنبلا ىدل دقن عضو ةعومجملا نم بلطتی اذھو ،دادسلا نع فلختلا ةلاح
 .عفدلا ةقحتسم ىرخأ لیومت ءابعأ يأ دجوت ال يلاتلابو ،نامض تاباطخ لباقم غلبملا لماك عفدب ةعومجملا

 
 نامضلل م2021 ریانی نم ارابتعا )باس( يناطیربلا يدوعسلا كنبلا ىدل ةلدعم ةینامتئا تالیھست ةعومجملا ىدل ناك
 .يدوعس لایر نویلم 37.2 غلبی ھخیرات ىتح ماع ذنم غلبمب دروم ىلإ ةعومجملا نع ةباین رداصلا يفرصملا

 
 ةیلاملا تاودألل ةلداعلا ةمیقلا .37

 
 رامثتسالا يفاصو ةعومجملل ةیلاملا تادوجوملل ةیرتفدلا میقلا نأ ةعومجملا ةرادإ ىرت ،يلاملا ریرقتلا خیرات يف امك
 .ةلداعلا اھمیق برافت يلیومتلا راجیإلا دقع يف
 
 ةلداعلا ةمیقلا سایقو رركتملا ةلداعلا ةمیقلا سایق نم لكل ةقلعتملا تاءارجإلاو تاسایسلا دیدحتب ةعومجملا ةرادا موقت

 .رركتملا ریغ
 

 ةقحاللا ثادحألا .38
 
 ،ةدحوملا ةیلاملا مئاوقلا هذھ يف تالیدعت وأ تاحاصفإ يأ بلطتت ةرتفلا ةیاھن ذنم ةمھم ةقحال ثادحأ كانھ نكت مل
 ریثأتلاو ةئشانلا تاروطتلا نانیبی ناذللا ،"19 دیفوك ةحئاج ریثأت - ةماھلا رومألا" 3 حاضیإلا يف نیبم وھ ام ءانثتساب
 .19 - دیفوك ببسب ةعومجملا ىلع ةلصلا يذ
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