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تظ����ل التوقعات امل�ستقبلي����ة ل�سركة اخلط����وط ال�سعودية للتموين 

قائمة على الثقة يف م�ستقبله����ا امل�سرق ويف التطور اجلاري الذي 

ت�سه����ده اخلدمات الأ�سا�سي����ة واجلديدة الت����ي تقدمها ممثلًة يف 

خدمات الط����ران والبيع بالتجزئة واخلدم����ات امل�ساندة. وميثل 

الرتكيز على دعم القدرة التناف�سية من خالل حت�سني كفاءة الأداء 

عام����اًل جوهريًا يف حتقيق معاير ال�سركة، عالوًة على اأنه يحقق 

لعم����الء ال�سركة اأعلى م�ستويات اجلودة ويقدم لهم حلوًل ت�ستند 

اإىل اأف�س����ل القيم املطبقة. واإ�ساف����ًة اإىل ذلك، فاإن ا�سرتاتيجية 

التنويع التي تتبعها �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين م�ستمرة يف 

التطور والتقدم نحو توفر فر�ص عمل جديدة ت�ستند اإىل كفاءاتنا 

الرئي�سية مبا يتواكب مع تطور الأ�سواق النا�سئة ذات النمو ال�سريع 

داخل اململكة العربية ال�سعودية. وتبذل ال�سركة مزيدًا من اجلهود 

من خ����الل انتهاجها مب����داأ التطوي����ر والبتكار والإب����داع لتقدمي 

م�ستوى متميز من ال�سيافة يتوافق مع تقاليدها وتراثها وثقافتها 

وقيمها العريق����ة، حيث تلتزم على ال����دوام مبهمتها وم�سوؤوليتها 

يف تق����دمي اخلدمات باأف�سل امل�ستوي����ات العاملية لعمالئها الذين 

يوا�سلون معها على طريق التحديات اجلديدة واملكافاآت املتوفرة 

يف ال�سوق ال�سعودي. وت�ساعد فل�سفة قيمنا امل�سرتكة على حتقيق 

قيم����ة ُم�ساف����ة لعمالئنا وبن����اء عالقات طويلة امل����دى معهم عن 

طريق و�سع ترتيبات تعاقدية تعود بالفائدة على الطرفني.

نحو آفاق جديدة
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كلمة رئيس جملس اإلدارة
ال�سعودية  اخلطوط  �سركة  اإدارة  جمل�ص  رئا�سة  م�سوؤولية  بتويل  ت�سرفت  اأن  منذ 

اأتابع بكل العتزاز والتقدير ما حتققه ال�سركة من معدلت متميزة يف  للتموين، واأنا 

الأداء واخلدمات ومن تطور يف حجم الأعمال والإيرادات من خالل خطة ا�سرتاتيجية 

ال�سرح  هذا  ريادة  يوؤكد  مبا  الواقع،  اأر�ص  على  اإجنازات  اإىل  ترتجم  طموحة، 

القت�سادي ويزيد من ثقة �سركائنا وعمالئنا، الأمر الذي ي�سع على عاتقنا م�سوؤوليات 

جديدة تدفعنا نحو موا�سلة الرتقاء باأدائنا وخدماتنا اإىل م�ستويات اأف�سل.

ومن خالل لغة الأرقام وب�سكٍل اأكرث حتديدًا، ت�سهد �سركتنا حت�سنًا م�ستمرًا يف موؤ�سرات 

الأداء والإنتاجية، حيث زادت اإيرادات ال�سركة منذ تاأ�سي�سها يف عام 2008م حتى عام 

2014م مبعدل 242.2% كما ارتفع �سايف الدخل من 270.014.712 ريال �سعودي يف 

2008م اإىل 653.932.832 ريال �سعودي يف عام 2014م.

وتعك�ص هذه املوؤ�سرات اجليدة ومبا ل يدع جماًل لل�سك جناح ال�سركة يف تقدمي اأف�سل 

والطران اخلا�ص  العاملية  الطران  و�سركات  ال�سعودية  لرحالت اخلطوط  اخلدمات 

جديدة  جمالت  اإىل  وخدماتنا  بن�ساطاتنا  انتقلنا  حيث  الفر�سان  �سالت  وت�سغيل 

ت�سمل املوؤ�س�سات التجارية واملوؤ�س�سات التعليمية وال�سركات العاملة يف املناطق النائية 

ال�سركة  ح�سة  زيادة  يف  ُت�سهم  التي  امل�سروعات  من  ذلك  وغر  التجارية،  واملغا�سل 

من �سوق الأعمال، ا�ستنادًا اإىل خرباتها املرتاكمة وريادتها يف جمال الإنتاج الغذائي 

واخلدمات.

واإنه لي�سعدين تقدمي نبذة موجزة عن اأداء ال�سركة واإجنازاتها يف التقرير ال�سنوي لعام 

2014م، واأنتهز هذه الفر�سة كي اأعرب عن عميق امتناين ل�سركائنا لثقتهم ودعمهم 

املتوا�سل لأداء ال�سركة وخدماتها، وعن فائق ال�سكر لأع�ساء جمل�ص الإدارة والزمالء 

الأعزاء وجميع منت�سبي ال�سركة على اختالف منا�سبهم ومواقعهم وم�سوؤولياتهم على 

القادمة  الأعوام  خالل  اأف�سل  معدلت  حتقيق  اإىل  ونتطلع  اإجنازات،  من  حتقق  ما 

مب�سيئة اهلل.

املهند�ص �سالح بن نا�سر اجلا�سر 

رئي�ص جمل�ص الدارة
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ل �سك باأننا جميعنا �سعيدون مبا حققناه من جناح ون�سعر بالفخر حيال ذلك، 

منه  والنطالق  النجاح  هذا  على  احلفاظ  اأن  نف�سه  الوقت  يف  ندرك  اأننا  اإل 

العمل اجلماعي كفريق  الذي يتطلب  الأكرب  التحدي  اإىل جناحات جديدة هو 

فكرًا  اجلودة  ومعاير  بقيم  امل�سرتك  اللتزام  ذلك من خالل  ويتحقق  واحد. 

وممار�سًة واأداًء، مع اإدراكنا التام اأن املناف�سة يف جمال الأعمال ل ت�سمح باأي 

يجعلنا  ما  الأ�سباب  من  تراثنا  يف  جند  واإننا  الرتاخي.  اأو  التفريط  من  نوع 

يجب  ولكن  الكبرة،  ال�ستفادة من خرباتنا  على  وقادرين  اأنف�سنا  من  واثقني 

املتزايدة  للمناف�سة  م�ستعدين  نكون  واأن  اأنف�سنا  حتدي  يف  باجلراأة  نت�سم  اأن 

وامل�ساهمني  ل�سركائنا  العطاء  من  املزيد  تقدمي  يف  الرغبة  لدينا  تكون  واأن 

معنا، و�سوف تتحقق فر�سنا امل�ستقبلية اإذا اأجنزنا اأعمالنا مبزيد من البتكار 

والكفاءة لتحقيق فر�ص عمالئنا من خالل تبني اأف�سل املمار�سات وك�سب ثقتهم 

وتقديرهم وثنائهم على اأدائنا وخدماتنا.

لذا فقد حر�سنا يف �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين على تبني خطط طموحة 

النقل  نطاق  خارج  اإ�سافية  قطاعات  لت�سمل  خدماتنا  وتو�سيع  اأعمالنا  لتنمية 

اجلوي. وتت�سع الفر�ص ال�سوقية لهذا الن�ساط من خالل م�سروعات جديدة يتم 

اختيارها ا�ستنادًا اإىل درا�سات اقت�سادية �سليمة، حيث اأكدت ال�سركة جدارتها 

يف حتقيق التنويع، وان�سمت م�سروعات جديدة لقائمة اأعمالها، وازدادت ثقة 

ال�سركاء وامل�ساهمني يف اأداء ال�سركة وخدماتها ويف روؤيتها الوا�سحة. وقد اأدت 

اإنتاج  املال من خالل خرباتنا يف جمال  راأ�ص  فعالية  زيادة  اإىل  ا�سرتاتيجيتنا 

املواد التموينية وتطوير اخلدمات وزيادة معدلت الإنتاجية. 

ويبقى العن�سر احلا�سم يف حتقيق اأي جناح هو التزام جميع منت�سبي ال�سركة 

بالتفاين والإخال�ص من اأجل حتقيق التميز واجلودة والفهم والإدراك العميق 

لواجبات العمل واحتياجات العمالء. اإننا جميعًا ملتزمون بالعمل اجلاد من اأجل 

حتقيق م�ستقبل م�سرق لهذه املوؤ�س�سة العظيمة التي نعتز بها جميعًا.

جرهارد مار�سيتز

الرئي�ص التنفيذي

كلمة الرئيس التنفيذي
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أكثر من
ثالثين عامًا
من الخبرة 
في مجال 

التموين

ب���داأت �سركة اخلط���وط ال�سعودية للتموين ن�ساطه���ا التج���اري يف عام 1981م، عندما قامت �سركة اخلطوط 

والتي  الدويل يف جدة  العزيز  عبد  امللك  وحدة متوين خا�سة يف مطار  بتاأ�سي�ص  ال�سعودية  العربية  اجلوية 

قدمت خدمات التموين، بجان���ب عدد من اخلدمات الإ�سافي���ة لرحالت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية 

واإىل غرها من �سركات الطران الت���ي تعم���ل م���ن نف����ص املط���ار. وقامت �سرك���ة اخلطوط اجلوية العربية 

ال�سعودية على مدار الأعوام الالحقة باإن�ساء وحدات متوين جديدة يف كل من مطار امللك خالد الدويل ومطار 

1985م  القاهرة الدويل. ويف عام  الدويل ومطار  العزيز  الأم���ر حممد بن عبد  الدويل ومطار  امللك فهد 

�سم���ل الن�س���اط اإدارة اأعمال املبيعات اجلوية على منت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية. ويف عامي 2006م 

و2007م ت���وىل فريق متوي���ن الطائرات م�سوؤولي���ة اإدارة �سالت الفر�سان. وعلى الرغم من اأن وحدة التموين 

كانت ج���زءًا من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية، اإل اأنها كانت تدير اأعمالها كوح���دة جتاري���ة م�ستقل���ة. 

تاريخ الشركة
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وكجزء من عملية اخل�سخ�سة، قامت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية بتاأ�سي�ص �سركة 

اخلطوط ال�سعودية للتموين ك�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة يف 20 حمرم 1429ه�، املوافق 

29 يناير 2008م.

مت ت�سجيل ال�سركة حت����ت ال�سج����ل التج����اري رق����م 4030175741 براأ�����ص مال قدره 

ريال   100 بقيمة  �سهم����ًا،   1.007.670 اإىل  �سعودي مق�سم  ريال   100.767.000

�سعودي لل�سهم الواحد. ونتيجًة لعملية اخل�سخ�سة، نقلت اخلطوط اجلوية العربية 

�سول واملوظفني وغالبية العقود املتعلقة بوحدة  ال�سعودية اإىل ال�سركة اجلدي����دة الأ

التموين، وحتول����ت ال�سرك����ة من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سرك����ة م�ساهمة 

مبوجب قرار وزير التجارة وال�سناعة رقم 68/ق ال�سادر بتاريخ 1432/2/22ه� 

املوافق 26 يناير 2011م. 

 

1432/4/14ه�  بتاريخ  املنعقدة  العادية  غر  العمومي����ة  اجلمعية  قرار  ومبوجب 

املوافق )19 مار�ص 2011م(، مت زيادة راأ�ص مال ال�سركة من 100.767.000 ريال 

�سعودي اإىل 820.000.000 ريال �سعودي مق�سم اإىل 82.000.000 �سهم عادي 

بقيمة 10 ريالت �سعودية لل�سهم الواحد، من خالل ر�سملة:

)1( مبلغ 658.791.392 ريال �سعودي من اأرباح ال�سركة املبقاة؛

)2( مبلغ 13.718.428 ريال �سعودي من الحتياطي العام لل�سركة؛

)3( مبلغ 46.723.180 ريال �سعودي من الحتياطي النظامي لل�سركة.

اإىل �سركة م�ساهمة عامة مبوجب قرار هيئة ال�سوق املالية  وقد مت حتويل ال�سركة 

بتاريخ 1433/7/6ه� املوافق )27 مايو 2012م(.

مفهوم جديد 
للضيافة 

المتميزة بأفضل 
المستويات 

الخدمية
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وحدات التموين

القاهرة

جدة

املدينة املنورة

الدمام

الريا�ص
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اأجل  لعمالئنا من  ال�سيافة  الرتقاء مبفهوم 

متكينهم من حتقيق اأهدافهم.

رسالتنا..

قيمنا..
l اللتزام باجلودة

l فاعلية التكلفة

l العمل كفريق واحد

l روح اخلدمة
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تعمل �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين وفقًا ملعاير ومقايي�ص 

عاملية يف اجلودة تتواكب مع روؤيتنا لتحقيق اأهدافنا. وت�سمل 

نظرتنا خلدمات التموين مفهومًا متكاماًل من القيم يت�سمن 

والتوزيع  الغذائي  الإنتاج  يف  والأمان  وال�سحة  اجلودة 

اأ�س�سنا  وقد  ممكن.  وقت  اأ�سرع  ويف  كفاءة  باأعلى  والت�سليم 

تطوير  برامج  ت�سم  ال�سركة  ملوظفي  دقيقة  منهجية  اأنظمة 

وتدريب على م�ستوى عاملي، عالوة على ال�ستجابة املبا�سرة 

الة. ملتطلبات عمالئنا من خالل اعتماد اأنظمة اإدارية فعَّ

اإعداد  يف  متخ�س�سني  خرباء  لدينا  العمل  فريق  وي�سم 

املبيعات ومراقبة  الطعام ومتخ�س�سني يف جمالت  ومتوين 

وال�سالمة  ال�سحة  معاير  ورقابة  والتدريب  اجلودة 

بروح  ال�سركة  يف  العمل  ويت�سم  بها.  املرتبطة  والعمليات 

الفريق الواحد وروح التعاون يف اإطار ال�سعي اإىل �سمان ر�سا 

العمالء وولئهم. وقد كان تركيزنا على اجلودة حمل تقدير 

عاملية،  جوائز  على  احل�سول  فر�سة  منحنا  مما  عمالئنا 

2011م،  حيث فازت ال�سركة بجائزة التميز البالتينية لعام 

و2011م  و2010م  2009م  اأعوام  يف  ذهبية  جوائز  وخم�ص 

يف  املتخ�س�سة  )مدينا(  منظمة  من  و2013م  و2012م 

مراقبة �سركات التموين اجلوي حول العامل للتاأكد من �سالمة 

�سركات  تقدمها  التي  الأطعمة  اإعداد  يف  املتبعة  الإجراءات 

التموين خلطوط الطران لتقدميها على منت رحالتها.

اجلوائز والشهادات

 الجوائز التي 
حصلت عليها 

الشركة تعكس 
مستوى التوافق 
وجودة الخدمة 

واالبتكار
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2
خدمات متوين 

شركات الطريان
l متوين الرحالت

l صاالت الفرسان
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الطعام  من  حمددة  قوائم  على  بالإ�سراف  التخطيط  يف  خربتها  ال�سركة  ت�ستغل 

لدعم  الة  فعَّ عمليات  اإيجاد  �سمان  �ساأنها  من  والتي  الو�سفات،  وتقييم  ومراجعة 

وحت�سني نوعية وجبات الطعام واخلدمات املقدمة ل�سمان مراعاة التايل:

منت  على  املقدمة  الوجبات  وجودة  حمتوى  حيث  من  العمالء  احتياجات  l   تلبية 

رحالتهم اجلوية.

l  �سمان فاعلية التكلفة امل�ستندة اإىل اجلودة لكافة اأنواع الوجبات املقدمة.

l  فح�ص الو�سفات الغذائية واإعدادها وتقييم املواد اخلام امل�ستعملة.

l  تقدمي جتارب مطبخية متنوعة لإعداد و�سفات اأطعمة جديدة.

l  ترجمة بطاقات قوائم الطعام وطباعتها وتوزيعها على عمالئنا.

l   مراجعة التكاليف والأ�سعار املقدمة لعمالئنا وفقًا للجدول الزمني املتفق عليه.

اأنواع كثرة من الوجبات  ي�سم فريق الطهاة الدويل خرباء متخ�س�سني يف طهي 

واملاأكولت التي تزخر بها املطابخ املحلية والإقليمية والعاملية مثل الوجبات العربية 

والأوروبية والأمريكية والآ�سيوية، واإ�سافًة اإىل ذلك ت�سمم ال�سركة معدات التموين 

الرتفيهية  واحلقائب  املياه  دورات  ومعدات  والأطباق  والعربات  املائدة  اأدوات  مثل 

املقدمة للركاب امل�سافرين.

 نقوم  
بمراجعة 
 احتياجات 

 عمالئنا 
باستمرار  

متوين الرحالت
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ال�سالة  يف  لها  التابعة  كافيه  لوجن  للتموين  ال�سعودية  اخلطوط  �سركة  افتتحت 

يف  بالريا�ص  الدويل  خالد  امللك  مبطار  الداخلية  بالرحالت  اخلا�سة   3  رقم 

24 نوفمرب 2014م، والتي مت جتهيزها لتلبية متطلبات امل�سافرين وتوفر الراحة 

و�سائل  وتقدمي  م�سافرًا،   250 خدمة  ميكنها  بحيث  م�ستوى،  اأعلى  على  واخلدمة 

ال�سرتخاء وال�ستمتاع بالراحة من خالل ت�سميمها املتكامل.

امللك خالد  ومطار  املدين  للطران  العامة  الهيئة  ِقبل  امل�سروع من  اعتماد  وقد مت 

الدويل بالريا�ص، معتربين اأن الت�سميم واخلدمات املقدمة يف الكافيه قد اأ�سهمت 

يف تعزيز �سورة املطار.

تقوم �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين يف جميع �سالت الفر�سان يف اململكة 

الأعمال،  ورجال  الأوىل  الدرجتني  على  ال�سعودية  اخلطوط  ركاب  ب�سيافة 

والوجبات  الكاملة  بالوجبات  �سامل  بوفيه  على  ال�سالت  هذه  وت�ستمل 

خدمات  للتموين  ال�سعودية  اخلطوط  �سركة  وتتيح  واحللويات.  اخلفيفة 

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

الوجن كافيه - مطار الرياض

 صاالت الفرسان
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3
قطاع التجزئة

l املبيعات اجلوية

l بوتيكات حمالت البوتيك
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قامت �سركة اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف عام 1984م بتحويل اأعمال البيع بالتجزئة على منت طائراتها، واملعروفة بخدمة املبيعات 

اجلوية، لفريقها العامل �سمن فريق متوين الرحالت. ويف عام 2007م اأبرمت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية واخلطوط ال�سعودية للتموين 

اتفاقية املبيعات اجلوية، والتي اأعطت لل�سركة احلق الكامل واحل�سري لبيع منتجات املبيعات اجلوية على منت الرحالت الدولية والداخلية 

ها اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية. وقد مت حتقيق منوًا ملمو�سًا خالل الأعوام التالية على م�ستوى رحالت الطران الداخلية  التي ت�سررّ

املوقع  على  الإنرتنت  عرب  الإلكرتوين  الت�سوق  قناة  طريق  عن  واأي�سًا  الطائرة،  منت  على  اجلوية  املبيعات  باأعمال  ال�سركة  وتقوم   والدولية. 

طلقت هذه القناة اجلديدة يف 9 فرباير 2014م ودخلت اخلدمة بكامل طاقتها الت�سغيلية يف الأول 
ُ
www.skysalesonline.com، وقد اأ

من مار�ص 2014م. وبالإ�سافة اإىل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية، فقد و�سعت �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين نطاق عملها لت�سمل اإدارة 

املبيعات اجلوية التي يتم تقدميها على منت رحالت طران "نا�ص". 

ويقوم الفريق باإدارة باقة من املنتجات للتاأكد من توفر اأف�سل املنتجات املتنوعة التي يبحث عنها العميل، وذلك من اأف�سل ال�سلع مبيعًا اإىل 

عة للمبيعات اجلوية، ونقوم ب�سكٍل منتظم مبراجعة باقة منتجاتنا، وحتديث كتالوج املنتجات الذي ت�سدره ال�سركة، ثالث  ال�سلع اخلا�سة امل�سنَّ

مرات �سنويًا. ويف اإطار الهتمام بالعادات الت�سويقية للعميل، قام الفريق بتطوير الن�ساطات الرتويجية داخل الطائرة، مبا يف ذلك تقدمي 

حوافز اإ�سافية لطاقم الطائرة لتحقيق املزيد من املبيعات، كما اأن اإدخال القناة الإلكرتونية عرب الإنرتنت للمبيعات اجلوية جاء نتاجًا لإدراكنا 

كيفية تقدمي اخلدمة وفقًا لحتياجات امل�سافرين يف هذا الع�سر. وت�سمل منتجات املبيعات اجلوية ب�سكٍل رئي�سي على:

l العطور وم�ستح�سرات التجميل 

l ال�ساعات واملجوهرات 

l الأقالم والنظارات ال�سم�سية والأجهزة الإلكرتونية 

l منتجات حتمل العالمة التجارية ل�سركة اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية  

l األعاب الأطفال والهدايا الأخرى

 قطاع التجزئة
 املبيعات اجلوية
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اإدارة  حتولت  2014م  نوفمرب  �سهر  من  ابتداًء 

بوتيكات املبيعات اجلوية املوجودة يف جدة والريا�ص 

اإدارة  حتت  لت�سبح  احلكر  جمموعة  من  والدمام 

اخلطوط  ل�سركة  التابع  اجلوية  املبيعات  ق�سم 

جميع  حتديث  يجري  و�سوف  للتموين.  ال�سعودية 

البوتيكات تدريجيًا وطرح جمموعة متنوعة  حمالت 

املعروفة  التجارية  العالمات  ذات  املنتجات  من 

للبيع. وعالوة على ذلك �سيجري تطبيق مبادئ البيع 

بالتجزئة على �سل�سلة املنتجات والأن�سطة الرتويجية 

التجربة  تطوير  اأجل  من  املت�سوق  �سلوكيات  وفهم 

الكلية للمت�سوق.

حمالت البوتيك
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4
اخلدمات املساندة

l املناطق النائية
l قطاع السكك احلديدية

l قطاع األعمال والصناعة
l خدمات الغسيل السعودية

l خدمات التموين للحج والعمرة
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شهدت الخدمات 
المساندة نموًا 

كبيرًا بزيادة 
تصل إلى %67 
في عام 2014

�سه����د عام 2014م اإطالق عالم����ة "Newrest Saudia" من  

اأجل تقدمي العديد من اخلدم����ات امل�ساندة وخدمات التموين 

لل�سرك����ات الت����ي تعمل يف املناط����ق النائية، حيث تق����وم باإدارة 

وتق����دمي اخلدمة وفق����ًا لعدد املوظف����ني املتاحني ومب����ا يتوافق 

م����ع متطلب����ات العم����الء واحتياجاته����م، وتت�سم����ن خدماته����ا 

توف����ر الوجبات واإدارة ال�سكن والتنظي����ف والغ�سيل بالإ�سافة 

�سيان����ة  واأعم������ال  النفاي����ات  واإدارة  ال�سيان����ة  اأعم����ال  اإىل 

 Newrest" طلقت
ُ
احل���دائق والت�س��جر عند احل��اجة. وقد اأ

Saudia" م����ن اأج����ل دعم �سرع����ة تقدمي اخلدم����ات امل�ساندة 

واإدخ����ال عالم����ة عاملية ب����اإدارة وم���������وارد حملي����ة. و�س���تقدم 

جمموع����ة "Newrest Saudia" اإط����ارًا لأف�س����ل التج����ارب 

العاملي����ة ل�سمان ل�سمان تقدمي قيم����ة اإ�سافية وحلوًل متكاملة 

للعم����الء الذين يعمل����ون يف بيئات �س��عبة. واإنن��������ا نث����ق يف اأن 

"Newrest Saudia" متث����ل رم����زًا للثق����ة وتعك�����ص القواع����د 
الرا�سخة ل�سركة اخلط����وط ال�سعودية للتموين بخربات عاملية 

يف تق����دمي اخلدمات للمناطق النائية من خالل خربات م�سغل 

.Newrest عاملي خلدمات املناطق النائية

املناطق النائية
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ا�ستطاع���ت "Newrest Saudia" يف عام 2014م احل�سول على اأول عقد 

لها مع قطاع ال�سكك احلديدية لتقدمي خدمات الطعام يف حمطات الدمام 

والهف���وف والريا�ص، ف�س���اًل عن تقدمي خدمات الطع���ام اأثناء الرحالت. 

وقد اأدى تطوير عالمة  daily break  اإىل اإتاحة الفر�سة لزوار املحطات 

لال�ستمت���اع مبقه���ى ع�سري يقدم قوائ���م متكاملة للم�سافري���ن. كما يقوم 

الفري���ق اأي�سًا باإدارة اخلدمات الإ�سافية لكبار ال�سخ�سيات، و�سنظل على 

ثقة باأن ا�ستمرار اجلهود للعمل مع العمالء من اأجل تقدمي خدمات �سيافة 

راقية �سيبقى هدفنا الدائم.

قطاع السكك احلديدية
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تت���وىل ال�سرك���ة جتهيز وتق���دمي الوجب���ات الرئي�سية والوجب���ات اخلفيف���ة وامل�سروب���ات واحللويات 

للموظفني يف قطاع الأعمال وال�سناعة من خالل مواقعها املنت�سرة يف مباين العمالء ومكاتبهم.

ومتت���د خدماتنا لتغطي احتياجات جمموع���ة متنوعة من ال�سركات واملكات���ب واملوؤ�س�سات احلكومية 

وموؤ�س�سات الت�سنيع املختلفة.

توفر عالمة الغذاء مفهومًا رائدًا لتموين قطاع الأعمال وال�سناعة يتج�سد من خالل ت�سكيلة يومية 

ذلك  بعمل  ويقوم  بينها،  من  املف�سل  اختيار طعامك  اإمكانية  مع  املختارة،  الطازجة  الأطعمة  من 

ب وحمرتف ومتخ�س�ص يف جمال جتهيز الوجبات وتقدميها. وتت�سمن الوجبات  فريق مهني مدرَّ

وخيارات  والباردة  ال�ساخنة  بامل�سروبات  مزود  مقهى  اإىل  بالإ�سافة  ال�سحية  اخليارات  من  كثر 

اخلدمة ال�سريعة وتقدمي حلول منا�سبة للموظفني امل�ستغرقني يف العمل.

قطاع األعمال والصناعة

الغداء
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فهد  امللك  )مدينة  الريا�ص  يف  متمركزة  جتارية  اأن�سطة  ال�سركة  تنفذ 

ونظرًا  لعمالئها.  التجارية  الغ�سيل  خدمة  تقدمي  اإىل  تهدف  الطبية( 

خلدماتها واملعاير املثالية التي تطبقها يف مدينة امللك فهد الطبية، فقد مت 

منح �سركة خدمات الغ�سيل ال�سعودية ر�سميًا �سهادة اعتماد جودة اخلدمات 

املهنية للمن�سوجات )RAL-GZ992 /1( من ِقبل خمتربات هوين�ستني يف 

مُتنح  التي  الأوىل  املرة  لأنه هذه هي  والعتزاز  بالفخر  ن�سعر  واإننا  اأملانيا. 

فيها هذه اجلائزة املتعلقة باجلودة ل�سركة عاملة باململكة. 

و�سيتم اإن�ساء مغ�سلة جتارية جديدة مبدينة امللك عبداهلل ال�سناعية عام 

2015م خلدمة جدة ومدينة امللك عبد اهلل القت�سادية ومكة املكرمة.

على  القائمة  ال�سركة  ل�سرتاتيجية  نتيجة  املغا�سل  خدمات  تاأ�س�ست  وقد 

وجتعلها  لل�سركة  الكثر  اخلدمة  هذه  ت�سيف  و�سوف  ن�ساطاتها،  تنويع 

والفنادق  الطران  التجارية خلطوط  املغا�سل  الريادة يف جمال  يف موقع 

معاير  لتحقيق  ال�سعي  اإطار  ويف  وامل�ست�سفيات.  ال�سناعية  واملوؤ�س�سات 

تاأجر  اأي�سًا توفر خيار  العميق لحتياجات العمالء، مت  البتكار والفهم 

املالءات من اأجل حتقيق تطلعات العمالء ودعم الكفاءة يف املهام املنجزة.

 تقدمي احللول الرائدة خلدمات
الغسيل السعودية
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خدمات التموين للحج والعمرة
يف اإطار عملها كمقدم خدمات الطعام ل�سركات احلج والعمرة وللموؤ�س�سات التي 

تعمل يف املدينتني املقد�ستني، فاإن وحدة متوين احلج والعمرة التابعة ل�سركة 

طريق  عن  ومنتجاتها  خدماتها  بتعزيز  تتعهد  للتموين  ال�سعودية  اخلطوط 

ا�ستغالل التجهيزات املمتازة لوحدة اإنتاج التموين بالريا�ص والفريق الإداري 

املخل�ص الذي يقودها من اأجل حتقيق ر�سالة ال�سركة وقيمها من خالل توفر 

طعام حالل على اأعلى م�ستوى من اجلودة. وتتمثل الفر�سية الفريدة التي يقوم 

عليها عملنا يف حتقيق اأعلى معاير ال�سالمة يف الطعام وفق املعاير املعمول 

وال�سيوف  والزوار  العمالء  بها لدى وزارة احلج، ويتم ذلك وفقًا لحتياجات 

واحلجاج خالل فرتة اإقامتهم يف اململكة العربية ال�سعودية. ولتوفر مزيد من 

اأوجه الدعم لعمالء ال�سركة، فقد افتتحت مكتبًا جديدًا لها مبكة املكرمة لتن�سيق 

عمليات ال�سركة هناك.
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5
املسؤوليات وااللتزامات 

l معايري اجلودة
l اإلنتاج

l وحدات التموين
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مفهوم 
متكامل 
للتموين 
ووجبات 

ذات مواصفات 
عالية الجودة

تعمل ال�سركة وفقًا ملعاير عاملية يف اجلودة تتواكب مع روؤيتها لتحقيق اأهدافها. وت�سمل نظرة ال�سركة للتموين مفهومًا متكاماًل من القيم يت�سمن اجلودة وال�سحة 

والأمان يف الإنتاج الغذائي والتوزيع والت�سليم باأعلى كفاءة ممكنة.

وقد اأ�س�ست ال�سركة اأنظمة منهجية دقيقة ت�سمل كل موظفي ال�سركة تقوم على برامج تطوير وتدريب على م�ستوى عاملي. ولال�ستجابة املبا�سرة ملتطلبات عمالئها 

الة، تت�سافر من اأجل خلق التاآزر املطلوب بينها وبني عمالئها. والهدف من ذلك كله هو تر�سيخ معاين الثقة والر�سا والولء والتي تتحقق عرب  تعتمد اأنظمة اإدارية فعَّ

تبني الروؤى امل�سرتكة وو�سع اأعلى معاير اجلودة.

اإن تركيز ال�سركة على اجلودة هو ال�سبب الرئي�سي حل�سولها على ال�سهادات واجلوائز العاملية، مثل "اجلائزة الذهبية" من الحتاد الدويل للنقل اجلوي 

)اإياتا( لعاميرّ )2009 - 2010( على التوايل، وبالإ�سافة اإىل ذلك فقد ح�سلت ال�سركة على �سهادات الآيزو )9001:20008( واآيزو )22000:2005( 

و�سهادة نظام حتليل املخاطر ونقاط التحكم احلرجة )الها�سب( و�سهادة نظام اإدارة ال�سالمة وال�سحة املهنية OHSAS )18001:2007(، مما جعلها 

اإحدى �سركات التموين القليلة العاملة يف منطقة ال�سرق الأو�سط التي حققت اأعلى املراتب يف معاير اجلودة والحرتاف املهني.

وحتظى ال�سحة وال�سالمة والنظافة باأهمية بالغة لدى ال�سركة. وقد طبقت ال�سركة اأنظمة و�سوابط �سارمة فيما يتعلق مبعاير �سبط ومراقبة اجلودة للمواد اخلام 

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

هذه الوجبات باأعلى جودة اإىل جميع العمالء. وتتوافق جميع الأغذية التي تعدها ال�سركة مع ال�سريعة الإ�سالمية.

معايري اجلودة
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تتم عملية الإنتاج يف وحدات التموين يف مطار امللك عبدالعزيز 

ومط���ار املل���ك خالد ومط���ار امللك فه���د ومط���ار الأمر حممد 

ومط���ار القاهرة ال���دويل. وقد اأ�س�ست ال�سرك���ة وحدات متوين 

يف مناط���ق خم�س�سة ل�ست���الم الب�سائ���ع، وت�ستخدم خمازن 

للتحكم بدرجة احل���رارة واحلفظ اجل���اف. وُت�سهم جتهيزات 

ومرافق ال�سركة من املطابخ واملخابز وت�سهيالت الغ�سيل وق�سم 

املعاجلة والنقل يف �سمان تو�سيل الوجبات يف الوقت املحدد. 

وتوج����د وحدة خمت�سة لإدارة اأق�س����ام نقل وتو�سيل الوجبات، 

علم����ًا باأن �سب����ط ومراقبة درجة حرارة الطع����ام منذ اإعداده 

وحت����ى و�سوله تتم متابعتها من قبل خمتلف الأق�سام الإدارية 

والتنفيذي����ة ل�سمان اجلودة وال�سالمة يف كافة مراحل الإنتاج 

الغذائ����ي. وتعمل ال�سرك����ة بفاعلية من اأج����ل متكني عمالئها 

الذين ميثلون طيف����ًا وا�سعًا من �سركات الط����ران من ال�سفر 

يف املواعيد املحددة دون اإبطاء اأو تاأخر.

 اإلنتــاج
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متتلك ال�سرك���ة من�ساآت اإنتاج تابعة لها يف كل من مطار امللك عبدالعزيز الدويل 

بج���دة ومطار امللك خال���د الدويل بالريا����ص ومطار امللك فهد ال���دويل بالدمام 

ومط���ار الأمر حمم���د بن عبدالعزي���ز الدويل باملدين���ة املنورة ومط���ار القاهرة 

ال���دويل. وتتاأل���ف كل وحدة م���ن اأر�سفة حتمي���ل وخمازن جافة وب���اردة ومطابخ 

منف�سل���ة لإعداد الوجب���ات ال�ساخنة والب���اردة وخمبز واأجه���زة غ�سيل الأطباق 

والق�س���م اللوج�ست���ي والذي يعترب اأك���رب ق�سم يف كل وحدة من وح���دات التموين، 

وه���و الق�سم امل�سوؤول ع���ن تو�سيل الوجبات يف الوقت املح���دد اإىل الطائرة خالل 

الرحالت اليومية.

 وحدة متوين مطار امللك عبدالعزيز
الدويل - جدة

تع���ود بدايات وح���دة مطار امللك عبدالعزيز الدويل بج���دة اإىل 31 مايو 1981م، 

م�ساحته���ا الإنتاجية 16.699 مرتا مربعا. ويبلغ متو�سط الإنتاج اليومي للوجبات 

38.567 وجبة يوميًا. 

 وحدة متوين مطار امللك خالد الدويل -
الرياض

ب���داأت وح���دة متوين مط���ار امللك خال���د ال���دويل بالريا�ص عمله���ا يف 5 دي�سمرب 

1983م، وتبل���غ م�ساحتها الإنتاجية 16.314 مرتًا مربع���ًا. ويبلغ متو�سط الإنتاج 

اليومي للوجبات 35.670 وجبة يوميًا.

وحدات التموين اإلقليمية
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 وحدة متوين مطار امللك فهد الدويل -
الدمام

ب���داأت وحدة متوين مطار امللك فهد ال���دويل بالدمام عملها الر�سمي يف 28 نوفمرب 

1999م، وتبل���غ م�ساحته���ا الإنتاجي���ة 5.294 م���رتًا مربع���ًا، ويبلغ متو�س���ط الإنتاج 

اليومي للوجبات 8.583 وجبة يوميًا.

 وحدة متوين مطار األمري حممد بن
عبدالعزيز الدويل - املدينة املنورة

ب���داأت وحدة متوين مطار الأمر حممد بن عبدالعزيز الدويل باملدينة املنورة عملها 

يف 6 مار����ص 2004م. وتبل���غ م�ساحتها الإنتاجية 2.950 م���رتًا مربعًا. ويبلغ متو�سط 

الإنتاج اليومي للوجبات يف وحدة التموين هذه 4.721 وجبة يوميًا.

وحدة متوين مطار القاهرة الدويل
ب���داأت وح���دة مطار القاه���رة ال���دويل عمله���ا يف الأول م���ن يولي���و 1984م. وتبلغ 

م�ساحته���ا الإنتاجية 3.798 م���رتًا مربعًا. ويبلغ متو�سط الإنت���اج اليومي للوجبات 

2.827 وجبة يوميًا.

وحدة اإلنتاج املركزية - الرياض
ب���داأ ت�سغيل وح���دة الإنتاج املركزية يف �سه���ر يوليو 2011م وذلك مبط���ار امللك خالد 

الدويل يف الريا�ص، وتبلغ م�ساحتها 7،410 مرتًا مربعًا، باإنتاج �سنوي قدره 18 مليون 

دة وفق اأحدث الو�سائل التقنية التي ت�ستفيد  وجبة. وتنتج هذه الوحدة الوجبات املجمَّ

م���ن �سائل النرتوجني )درجة ح���رارة -18 مئوية(. وتطبق الوح���دة اأنظمة و�سوابط 

�سارم���ة حول نوعية وجودة املواد اخلام وعمليات الإنتاج واحلالة ال�سحية للموظفني 

ومراقب���ة درجات احلرارة واملحافظ���ة على نظافة البيئة وحمايتها. وقد مت العرتاف 

 ،Halal Authority Board )HAB( بالوح���دة ر�سميًا يف عام 2014 من ِقب���ل

وبالت���ايل ح�سلت عل���ى �سهادة املجل�ص ب���اأن منتجاته���ا وعملياته���ا واأنظمتها تتوافق 

مع املعاي���ر العاملي���ة ل�سه���ادة )Halal Authority Board )HAB ومتطلبات 

ال�سريعة الإ�سالمية وفقًا جلميع املدار�ص الفقهية الإ�سالمية املعروفة.

وحدات التموين اإلقليمية
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األداء التشغيلي6
l التقرير السنوي لعام 2014م

l القوائم املالية
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وقطاع  الطران  �سركات  خدمات  يف  تتمثل  رئي�سية  قطاعات  ثالثة  اإىل  تق�سيمها  ميكن  التي  الأن�سطة  من  بالعديد  ال�سركة  تقوم 

التجزئة وقطاع اخلدمات امل�ساندة. 

ويقوم قطاع خدمات �سركات الطران ب�ما يلي:

l  تقدمي خدمات التموين واخلدمات املكملة اإىل �سركة اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية. كما ُتقدم هذه اخلدمات اأي�سًا اإىل غالبية 

�سركات الطران التي تقوم بت�سير رحالتها من املطارات املختلفة يف جميع اأنحاء اململكة.

l اإدارة املعدات داخل الطائرة اأثناء رحالت الطران.

l خدمات تن�سيق قوائم الطعام ل�سركات الطران. 

l اإدارة وحدات التموين الإقليمية ووحدة التموين املركزية يف الريا�ص.

l تقدمي خدمات ال�سيافة امللكية واخلا�سة و�سيافة كبار ال�سخ�سيات.

l ت�سغيل �سالت الفر�سان نيابة عن اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية.

l تقدمي خدمات التموين لل�سركات واملوؤ�س�سات العاملة يف جمال احلج والعمرة باملدينتني املقد�ستني.

متوين شركات الطريان
ت���ويل �سرك���ة اخلطوط ال�سعودية للتموين اهتمامًا خا�س���ًا لقاعدة عمالئها الوا�سعة من �سركات الط���ران الأخرى، وي�سم ق�سم خدمات 

�سرك���ات الط���ران كل اأن�سطة ال�سركة ذات العالقة مبجال النقل اجلوي. قبل تاأ�سي�ص قطاع التجزئة واخلدمات امل�ساندة ، كانت ال�سركة 

تعمل على تقدمي خدمات التموين ل�سركات الطران ب�سكل ح�سري، وميثل قطاع متوين الطائرات املخ�س�ص ل�سركات الطران الن�ساط 

الرئي�سي لل�سركة والذي يحقق معظم دخلها، حيث ُي�سهم بحوايل 92.3% و92.8% و%90.6 

و76.6% و75.1% م���ن اإي���رادات ال�سرك���ة يف الأع���وام 2010م و2011م و2012م و2013م 

و2014م على التوايل. 

 خدمات الرحالت اجلوية:

يق���دم ق�سم خدم���ات الرحالت اجلوية خدم���ات اإ�سافي���ة للركاب واأطق���م املالحة لطران 

اخلط���وط اجلوية العربية ال�سعودية ومعظم خط���وط الطران الأخرى التي تعمل يف خطوط 

�سر من واإىل مطارات اململكة )بالإ�سافة اإىل عدد من اخلدمات املرتبطة الأخرى(. وتقدم 

ال�سرك���ة من خالل ه���ذا الق�سم الوجب���ات واخلدمات الأخ���رى لكثر م���ن م�سغلي الطران 

اخلا�ص والرحالت امل�ستاأجرة وكذلك رحالت كبار ال�سخ�سيات ورحالت الطران الفردية.

مبيعات معدات الطائرات:

متتلك ال�سركة قدرات كبرة ت�ستطيع من خاللها توفر مبيعات املعدات الالزمة لإعداد 

وحت�س���ر الأطعم���ة وامل�سروبات على منت رحالت الطران م���ن واإىل اململكة. كما منتلك 

خ���ربة كبرة يف توريد املع���دات املنا�سبة خلدم���ة الركاب وامل�سافرين م���ن خالل تقدمي 

وجب���ات الطعام وامل�سروبات له���م باأعلى م�ستوى من اجلودة، ومتث���ل هذه اخلدمة جزءًا 

رئي�سيًا من حلول التموين ال�ساملة التي نقدمها.

 األنشطة الرئيسية
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 �سالت الفر�سان: 

تق����وم ال�سرك����ة بت�سغي����ل �سالت الفر�س����ان بالنيابة عن اخلطوط ال�سعودية مبوج����ب اتفاقيتني من النوع غر حمدد امل����دة مت اإبرامهما بني ال�سركة واخلط����وط ال�سعودية ودخلتا 

حي����ز التنفي����ذ يف 29 فرباير 2008م. حيث تكون م�سوؤولة عن حت�سيل الر�سوم من �سركات الطران، والت����ي يتم حتديدها وفقًا لعدد الركاب بهذه ال�سركات املوؤهلني ل�ستخدام 

�سالت الفر�سان. وميكن للم�سافرين الذين ل يتمتعون باأحقية ا�ستخدام �سالت الفر�سان، كونهم على �سبيل املثال م�سافرين على الدرجة ال�سياحية، دفع ر�سوم مبا�سرة نظر 

ا�ستخ����دام �س����الت الفر�سان. وقد بلغت الإيرادات التي حققتها �سالت الفر�سان نحو 3% و2.7% و3% و3.6% و4.2% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة يف الأعوام 2010م و2011م 

و2012م و2013م و2014م عل����ى الت����وايل. اإن اإط����الق ال�س����الت اجلديدة يف ع����ام 2014 �سهد تطورًا مهمًا يف التجهي����زات والتي اأ�سبحت تعت����رب الآن ذات م�ستوى عاملي يف كل 

جوانبها وخدماتها وجودة الأطعمة املقدمة بها. فقد �سهدت ال�سالت اجلديدة تطورًا هائاًل بعد عمليات التاأهيل، فيما �ستظل �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين ملتزمة بتطوير 

مفاهيمها اأكرث من خالل اإدخال مزيد من النماذج ذات العالمات التجارية املعروفة.

قطاع التجزئة
 املبيعات اجلوية:

تتوىل �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين منذ عام 1984م الإ�سراف على خدمة املبيعات اجلوية، والتي تعترب اأحد اأف�سل خدمات املبيعات على منت الطائرات، حيث 

تقوم ال�سركة ب�سراء املنتجات من املزودين، ومن ثم ي�ستمتع الركاب باختيار ما يحلو لهم من املنتجات من جملة املبيعات اجلوية على منت الطائرة. كما بو�سعهم 

اأي�سًا اختيار م�سرتياتهم من املبيعات اجلوية على منت طران نا�ص وحمالت لبوتيك يف الفنادق. وتقوم ال�سركة بتدريب م�سيفي وم�سيفات اخلطوط اجلوية العربية 

ال�سعودية للرتويج ملنتجات املبيعات اجلوية على منت الرحالت اجلوية. ومع نهاية عام 2010م، عمل اأكرث من 500 م�سيف وم�سيفة تابعني للخطوط ال�سعودية يف 

املبيعات اجلوية. وقد قامت ال�سركة يف �سهر يونيو من عام 2009م بتطبيق نظام جديد لإدارة اأن�سطة مبيعاتها اجلوية وذلك بهدف حت�سني متابعة امل�سرتيات وزيادة 

كفاءة عملية البيع.

وقد بلغت اإيرادات املبيعات اجلوية نحو 9.3% و10% و10.5% و10.1% و9.8% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة يف الأعوام 2010 و2011 و2012 و2013 و2014م 

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

%35٫7 29٫274٫000 292٫740٫000 املوؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية

%34٫3 28٫126٫000 281٫260٫00 �سركة التموين الإ�سرتاتيجي املحدودة

%30٫0 24٫600٫000 246٫000٫000 اجلمهور

%100٫0 82٫000٫000 820٫000٫000 الإجمايل

هيكل املساهمة يف الشركة
يلخ�ص اجلدول التايل هيكل امل�شاهمة يف ال�شركة:

إجنازات اخلطوط السعودية للتموين
جنحت �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين يف حتقيق الإجنازات التالية خالل عام 2014:

l  مت الب���دء يف تنفي���ذ م�سروع املرافق ال�سكنية اخلا�سة بعمال ال�سرك���ة، و�سيمول جزء من هذا امل�سروع عن طريق 

تاأجر املرافق ال�سكنية للعاملني يف خمتلف قطاعات اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية.

l  الب���دء يف اإجراءات ت�سغيل مغ�سلة �سناعية يف مدين���ة امللك عبداهلل القت�سادية يف رابغ، ومن املقرر بدء عملها 

يف عام 2015م.

قطاع اخلدمات املساندة
اأ�س�س����ت ال�سرك����ة يف ع����ام 2008م قطاع����ا جديدًا للخدم����ات امل�ساندة. ويعد ه����ذا الق�سم ذا اأهمي����ة متزايدة لتن����واع ن�ساطاتها 

واإ�سرتاتيجي����ة منوه����ا. وي�سهد هذا القطاع منوًا قويًا عامًا بعد اآخر وظل يحق����ق م�ساهمة متزايدة يف اإيرادات ال�سركة وذلك مبا 

ميثل 2.7% و3.1% و4.2% و7.2% و8.3% يف الأعوام 2010 و2011 و2012 و2013 و2014م على التوايل. وقد حققت ال�سركة 

من����وًا كب����رًا يف هذا القطاع و�ست�ستمر يف الرتكيز خالل عام 2015 على زيادة كفاءة عملياته من خالل فر�ص التعهيد اخلارجي 

ذات القيمة العالية. وقد اأ�سهم تطوير العالمة التجارية لفرع Newrest Saudia يف عام 2014 )والتي اأن�سئت حتت مظلة 

�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين( يف اإ�سافة تواجد اأكرب ملوقع ال�سركة يف ال�سوق، كما اأتاح لها ال�ستفادة من اخلربات واملعرفة 

التي تتمتع بها Newrest القاب�سة يف ال�سوق العاملية. 

جت����در الإ�س����ارة اإىل وجود هياكل ت�سغيلية خم�س�سة لفرع نيور�ست ال�سعودي����ة تت�سمن الوظائف الداعمة لتاأمني احتياجات هذا 

القطاع من املوارد الب�سرية وامل�سرتيات والت�سويق والتمويل لتاأمني حاجة القطاع وحاجة العمالء.

وتركز اإ�سرتاتيجية ال�سركة على ا�ستهداف القطاعات الرئي�سية التالية يف �سوق اخلدمات امل�ساندة:

)1( اإدارة املناطق النائية واملخيمات – ال�سركات التي تعمل يف املناطق النائية من اململكة، يف قطاعات النفط والغاز والإن�ساءات واملرافق.

)2( الأعمال وال�سناعة - ال�سركات وامل�سانع واملوؤ�س�سات الكربى مبا فيها امل�سنعون.

)3(  ال�سك����ك احلديدي����ة - تقدمي التموي����ن واخلدمات اخلفيف����ة مل�ساندة البني����ة التحتية لقط����اع ال�سكك احلديدي����ة )احلالية 

وامل�ستقبلية( على م�ستوى اململكة. 

كم����ا تق����دم Newrest Saudia لعمالئها، بالإ�سافة اإىل خدم����ات التموين، خدمات ال�سكن والغ�سي����ل والتنظيف وخدمات 

احلرا�سة واخلدمات الأمنية وجمع النفايات وحماربة الآفات واحلدائق واخلدمات الفنية.
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l مت افتتاح �سالت جديدة للدرجة الأوىل ورجال الأعمال للرحالت الدولية. واحدة يف الريا�ص واإثنتان يف الدمام.

l  �سملت الرتتيبات اجلديدة اإبرام جمموعة من العقود يف قطاع خدمات الدعم لكل من كارفور، ورئا�سة �سركة التعدين العربية ال�سعودية )معادن(، 

واأكادميي���ة الأمر �سلط���ان، ورئا�سة الهيئة العامة للطران املدين، ورئا�س���ة �سركة نابور�ص، و�سركة مار�ص العربي���ة، و�سركة اإ�سمنت اجلوف، ودملا 

للطاقة، وهيئة الت�سالت وتقنية املعلومات، و�سركة اأ�سمنت حائل، ومدر�سة جدة للمعرفة.

l  كم���ا �سمل���ت العقود اجلديدة التي مت احل�سول عليها يف جم���ال خدمات الغ�سيل: �سركة برمير لل�سناعات الغذائي���ة، وم�ست�سفى اأدمه، وال�سعودية 

للخدمات الأر�سية، وم�ست�سفى فيكتوريا، و�سركة كوكاكول، وامل�ست�سفى ال�سعودي الربيطاين، وجامعة الأمرة نورة.

l مت افتتاح مقهى بال�سالة رقم 3 )لوجن كافيه( اخلا�سة بالرحالت الداخلية مبطار امللك خالد الدويل بالريا�ص يف نوفمرب 2014م.

l  مت جتديد عقد �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين املربم مع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية، والذي ي�سمل متديد خدمات �سركة اخلطوط ال�سعودية 

للتموين ملدة 5 �سنوات اإ�سافية، وذلك يف 24 فرباير 2014م عن الفرتة التعاقدية من 1 يناير 2015 وحتى 31 دي�سمرب 2014م.

اسرتاتيجية الشركة
تعزيز  بهدف  اململكة  م�ستوى  اأ�سواق منو جديدة على  اإىل  والدخول  الإيرادات  ل�سمان حتقيق مزيٍد من  تنويع متميزة  ا�سرتاتيجية  ال�سركة  تنتهج 

عمليات التموين الأ�سا�سية لديها. كما اأن الإيرادات اجلديدة التي حتققها ال�سركة بف�سل موقعها الريادي يف جمال متوين اخلطوط اجلوية باململكة 

ت�سهم يف تعزيز منو امل�ساهمني وزيادة العائدات على نحو يوؤكد الطموح الذي تتطلع اإليه اإدارة ال�سركة يف حتقيق الريادة على م�ستوى العديد من 

القطاعات. وتركز ا�سرتاتيجية ال�سركة على اجلوانب الرئي�سية التالية:

l احلفاظ على املكانة الريادية لل�سركة يف قطاع خدمات متوين الطران يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل تقدمي اخلدمات ذات اجلودة والقيمة العالية.

وال�سركات  ال�سكك احلديدية  الكربى وقطاع  وال�سركات  املوؤ�س�سات  للعمالء مثل  ا�ستهداف �سرائح جديدة  امل�ساندة عن طريق  l  تطوير اخلدمات 

العاملة يف املناطق النائية من اململكة العربية ال�سعودية بهدف التقليل من تعر�ص ال�سركة للتقلبات يف قطاع خدمات متوين �سركات الطران. 

l  امل�ساركة يف دعم جهود اململكة من اأجل توفر خدمات احلج والعمرة، وتقوم ال�سركة حاليًا بتوفر خدمات التموين باجلملة اإىل زوار احلرمني 

ي احلج والعمرة. ال�سريفني بناًء على طلبات تردها من جهات خمتلفة خالل مو�سمرّ

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

الالزم، وهو ما ت�سجعه وزارة العمل. 

l زي��ادة فعالية راأ�ص املال العامل من خالل حت�سني �سروط التعامل مع املوردين وحت�سيل امل�ستحقات من جميع العمالء يف اأوقاتها.

l  موا�سلة العمل مع جمموعة Newrest، ال�سريك الإ�سرتاتيجي لل�سركة و�سبكتها العاملية من اأجل تعلم اأف�سل املمار�سات وتعزيز روؤيتها يف جمال اإمدادات 

التموين واخلدمات امل�ساندة مبا ميكن �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين من تطوير منتجاتها وخدماتها وحت�سني كفاءة الأداء لديها على اأكمل وجه.
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اخملاطر املستقبلية
تب���ذل ال�سرك���ة ق�سارى جهده���ا لتفادي اأية تاأثرات �سلبية اأو خماطر قد توؤثر على اأدائها اأو تعوق تقدمها، وهي بذلك تعمل على املحافظة على ن�ساطاتها 

احلالي���ة ومركزه���ا املايل ونتائجها الت�سغيلية وتدفقاتها النقدية وعملياتها امل�ستقبلية وحتر�ص كذلك على عدم تعر�سها لتاأثرات �سلبية جوهرية يف حالة 

حدوث اأي خماطر.

واأهم تلك املخاطر هي:

l دخول دخول مناف�سني يف قطاع متوين �سركات الطران يف ال�سوق ال�سعودي.

l املناف�سة الكبرة التي ي�سهدها قطاع اخلدمات امل�ساندة.

الغرامات والعقوبات
خ�سع���ت ال�سرك���ة لفر�ص غرام���ة مالية خالل العام 2014م، وقدره���ا )320،000( ثالث مئة وع�سرون األف ريال �سعودي، ملخالف���ة الفقرة )اأ( من املادة 

الرابعة والثالثني من قواعد الت�سجيل والإدراج، والتعليمات الواردة يف مناذج الإف�ساح الإلكرتونية رقم )1( ورقم )5( ورقم )6( املعتمدة مبوجب قرار 

جمل����ص الهيئة رق���م )1-39-2012( بتاريخ 1434/2/10ه� )املوافق 23/فرباير/2012م(، لعدم اإر�سال من���وذج الإف�ساح الإلكرتوين رقم )1(، وعدم 

حتدي���ث من���اذج الإف�ساح الإلكرتوني���ة رقم )5( ورقم )6(. وغرامة مالية يف نف�ص العام و قدرها )20.000( ع�سرون األف ريال، ملخالفة الفقرة )اأ( من 

املادة الأربعني من قواعد الت�سجيل والإدراج، والفقرة الفرعية )5( من الفقرة )ب( من الفقرة )1( من التعليمات اخلا�سة باإعالنات ال�سركات املتعلقة 

باجلمعيات العامة من التعليمات اخلا�سة باإعالنات ال�سركات امل�ساهمة املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق املالية ال�سعودية، لعدم اإي�ساح جميع التفا�سيل املتعلقة 

باملوافقة على الأعمال والعقود التي يكون لع�سو جمل�ص الإدارة فيها م�سلحة مبا�سرة اأو غر مبا�سرة يف جدول اأعمال اجلمعية العمومية العادية. 

 وق���د ناق����ص جمل����ص الإدارة هذه املخالفات يف اجتماعه يوم 22 مايو 2014م، ويوم 19 دي�سمرب 2014م، حي���ث اأو�سى بو�سع الآليات والإجراءات الالزمة 

لتجن���ب تك���رار مثل ه���ذه املخالفات يف امل�ستقبل. وقد مت تبليغ هيئة ال�س���وق املالية عن هذه الآليات والإجراءات. واجلدير بالذك���ر اأنه ل توجد عقوبات اأو 

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

املوارد البشرية
تقدم اإدارة املوارد الب�سرية والتطوير دعمًا جوهريًا يف البحث عن اأف�سل الكفاءات العاملة وتطوير قدراتها بالإ�سافة اإىل دعم الإجراءات املتعلقة باإنتاج 

الطعام واخلدمات. ويرتكز النجاح امل�ستقبلي لل�سركة على ا�ستقطاب املوظفني ذوي القدرات واخلربات املالئمة على م�ستوى العديد من جمالت الإدارة 

والعملي���ات الت�سغيلي���ة والوظائف املختلفة. كما تقدم ال�سركة اأف�سل فر�ص التقدم الوظيف���ي واملكافاآت والحتفاظ باملوظفني الأكفاء حتى تظل يف مكانتها 

التناف�سية الرائدة على م�ستوى �سوق العمل، عالوًة على تقدمي فر�ص التطور للموظفني على امل�ستوى ال�سخ�سي واملهني. 

وتلت���زم ال�سرك���ة باملبادئ الأ�سا�سية املح���ددة يف برنامج ال�سعودة، وتعمل ب�سكل م�ستم���ر على مراجعة املمار�سات واخلدمات والق���درات التنظيمية لدعم 

املواطن���ني ال�سعودي���ني يف كافة الوظائف والدرجات. كما تنتهج ال�سركة منهج عمل متميز يف توفر فر�ص العمل للعن�سر الن�سائي على م�ستوى العديد من 

الوظائف العليا ووحدات الأعمال لكي توفر لهن جمموعة متنوعة من اخليارات الوظيفية والتقدم على ال�سعيد املهني.
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الن�سبة القيمة املنطقة

40٫3 263٫564٫247 جدة

47٫5 310٫674٫188 الريا�س

4٫7 30٫499٫267 الدمام

5٫0 32٫632٫130 املدينة املنورة

7٫4 48٫186٫518 م�سر - القاهرة

0٫2- 1٫315٫423- مكة املكرمة

4٫6- 30٫308٫096- الإدارة العامة

100٫0 653٫932٫832 الإجمايل

التحليل اجلغرايف لاليرادات 
اجلدول التايل يو�شح االيرادات التي حققتها ال�شركة خالل عام 2014م: 

2014م 2013م 2012م 2011م 2010م احل�ساب

2٫135٫940٫070 1٫867٫498٫165 1٫687٫392٫692 1٫465٫271٫088 1٫193٫161٫075 الإيرادات

)1٫361٫365٫704( )1٫175٫583٫438( )1٫059٫393٫454( )906٫809٫548( )647٫746٫580( تكلفة الإيرادات

)141٫249٫564( )146٫104٫228( )121٫217٫226( )139٫823٫782( )131٫426٫198( م�ساريف اإدارية وعمومية

20٫608٫030 23٫541٫413 )19٫730٫787( 1٫924٫001 3٫101٫384 اإيرادات اأخرى

)46٫201٫746( )46٫217٫365( )45٫355٫099( )38٫219٫602( )34٫680٫474( الزكاة

653٫932٫832 569٫351٫912 487٫051٫225 420٫561٫759 417٫069٫682 �سايف الدخل

7٫97 6٫94 5٫94 5٫13 5٫09 اخل�سارة )الربح( لل�سهم ريال �سعودي

نتائج الشركة املالية
قوائم الدخل لالأعوام 2010م و 2011م و2012م و2013م و2014م

2014م 2013م 2012م 2011م 2010م احل�ساب

487٫083٫128 500٫360٫200 775٫999٫073 214٫255٫491 682٫293٫224 �سايف النقد من العمليات

)108٫937٫564( )162٫455٫737( )20٫196٫793( )58٫728٫299( )13٫092٫710( �سايف النقد امل�ستخدم يف عمليات ال�ستثمار

)584٫052٫717( )467٫027٫158( )398٫916٫751( )261٫298٫301( )23٫990٫345( �سايف النقد امل�ستخدم يف عمليات التمويل

)205٫907٫153( )129٫122٫695( 356٫885٫529 )105٫771٫109( 645٫210٫169 �سايف التغري يف النقد ويف حكمه

882٫815٫752 1٫011٫938٫447 655٫052٫918 760٫824٫027 115٫613٫858 النقد وما يعادله كما يف 1 يناير

676٫908٫599 882٫815٫752 1٫011٫938٫447 655٫052٫918 760٫824٫027 النقد وما يعادله كما يف 31 دي�سمرب

التدفقات النقدية لالأعوام 2010م و 2011م و2012م و2013م و2014م
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أصول وخصوم الشركة
قوائم جمموع املوجودات وجمموع املطلوبات لالأعوام 2010م و 2011م و2012م و2013م و2014م

2014م 2013م 2012م 2011م 2010م احل�ساب

1٫809٫313٫494 1٫695٫405٫084 1٫556٫772٫463 1٫424٫463٫312 1٫208٫139٫617 جمموع املوجودات

583٫606٫574 536٫776٫072 495٫073٫860 443٫460٫835 384٫479٫297 جمموع املطلوبات

2014م 2013م 2012م 2011م 2010م البيان

29٫831٫466 25٫950٫014 23٫308٫516 20٫722٫956 27٫454٫687 م�ستحقات املوظفني

197٫527٫942 185٫656٫449 153٫091٫217 156٫260٫966 128٫298٫039 م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

13٫747٫775 19٫120٫725 25٫937٫949 28٫035٫806 28٫082٫899 خم�س�س اإعادة الهيكلة

40٫295٫776 38٫273٫402 34٫982٫592 28٫233٫250 26٫311٫949 الزكاة و�سريبة الدخل

281٫402٫959 269٫000٫590 237٫320٫274 233٫253٫008 210٫147٫574 الإجمايل

مدفوعات مستحقة
قوائم امل�شاريف امل�شتحقة لالأعوام 2010م و 2011م و2012م و2013م و2014م

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

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

مفتوح 200٫000٫000 2013/07/25م ق�سري املدى بنك “�سامبا” ل�سالح �سركة ال�سنبلة 1

2015/10/07م 100٫000٫000 2013/04/07م طويل  املدى جمموعة بن لدن فرع �سكوك 2

2020/02/18م 40٫000٫000 2013/12/17م طويل  املدى بنك “�ساب” فرع �سكوك 3

استثمارات الشركة
اجلدول التايل يو�شح حجم اال�شتثمارات التي قامت بها ال�شركة خالل العام  2014م:

الزكاة واملدفوعات النظامية
تقوم ال�سركة بت�سديد الزكاة بعد النتهاء من ت�سوية جميع املعلقات وال�ستف�سارات من م�سلحة الزكاة والدخل.

الديون البنكية
ل توجد على �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين اأي قرو�ص م�ستحقة كما يف 31 دي�سمرب 2014م.
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القيمة الطرف ذو العالقة

1٫427٫655٫000  املوؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية

44٫796٫000 ال�سركة ال�سعودية للخدمات الأر�سية

18٫827٫000 �سركة اخلطوط ال�سعودية لل�سحن

3٫840٫000 ال�سركة ال�سعودية لتطوير العقارات

16٫213٫000 جمموعة نيور�ست القاب�سة ا�س ال

1٫472٫000 جمموعة احلكري

القيمة طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة

444٫546٫756 �سريك املوؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية 

11٫397٫810 �سركة �سقيقة ال�سركة ال�سعودية للخدمات الأر�سية

8٫435٫915 �سركة �سقيقة �سركة اخلطوط ال�سعودية لل�سحن

367٫949 اأحد ال�سركاء النهائيني جمموعة احلكري

االيرادات وامل�شروفات من االأطراف ذات العالقة كما يف 31 دي�شمرب 2014م كما يلي:

الذمم املدينة من اأطراف ذات عالقة كما يف 31 دي�شمرب 2014م كما يلي:

* اأقر  جمل�ص اإدارة �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين، يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 16 �سفر 1435 ه )املوافق 19 دي�سمرب 2014(، الت�سديق على م�سودة التفاقية 
م���ع ال�سري���ك ال�سرتاتيج���ي لتقدمي خ�دمات ال�ست�س���ارات واخلدمات الفنية )اتفاقية تقدمي اخلدم���ات الفنية(. وقد مت توقيع التفاقي���ة ب�سكل مبا�سر بني �سركة 

اخلط���وط ال�سعودي���ة للتموين ونيور�س���ت القاب�سة ا�ص.ال )ال�سري���ك ال�سرتاتيجي(. وتقر التفاقية مب���داأ تنمية وزيادة اإيرادات واأرب���اح ال�سركة بوجه عام وعلى 

م�ستوى كافة قطاعات الأعمال التي تديرها بوجه خا�ص، و�سوف تعتمد التفاقية اإقرار عدد من الأهداف والنتائج املحددة لهذه القطاعات. وبالإ�سافة اإىل ذلك، 

�سرتك���ز التفاقي���ة عل���ى حتقيق النتائج املالية ونتائج اجل���ودة وال�ستخدام الأمثل لالأ�سول وتنمية امل���وارد الب�سرية. كما تقر التفاقية، ع���الوًة على ما �سبق، مبداأ 

احل�س���ول عل���ى الدعم الفني لأعمالها املحتملة م�ستقباًل، مبا يف ذلك متوين قطاع ال�سك���ك احلديدية، حيث تعد جمموعة نيور�ست القاب�سة ا�ص.ال من ال�سركات 

الرائدة يف اأوروبا واملتخ�س�سة يف تقدمي خدمات التموين داخل القطارات. وت�سري هذه التفاقية ملدة 3 �سنوات اعتبارًا من 1 يناير 2014.

ُتع���د �سرك���ة اخلط���وط اجلوية العربية ال�سعودية امل�ساه���م الأكرب يف ال�سركة، وجتري ال�سرك���ة جزءًا كبرًا من اأعمالها م���ع اخلطوط اجلوية العربية 

ال�سعودي���ة. تق���وم ال�سركة بتقدمي الوجبات اخلا�س���ة بامل�سافرين والأطقم لكافة رح���الت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودي���ة، كما تقدم العديد من 

اخلدم���ات الإ�سافي���ة الأخرى مثل و�سع وتن�سيق قوائم الطعام. وتق���وم ال�سركة كذلك بتقدمي اخلدمات الأر�سية والت���ي ت�سمل يف املقام الأول تقدمي 

الوجبات ملوظفي هذا الق�سم. 

وق���د اعتم���دت ال�سركة جميع العقود املربمة مع الأطراف املعنية يف اجتماع اجلمعية العمومي���ة لها لعام 2014م. وت�سمل الأطراف املعنية �سركة اخلطوط 

اجلوي���ة العربي���ة ال�سعودية، وجمموع���ة نيور�ست القاب�سة ا����ص ال، و�سركة اخلطوط ال�سعودية لل�سح���ن املحدودة، و�سركة اخلط���وط ال�سعودية للخدمات 

الأر�سية، و�سركة ال�سعودية للعقار والتنمية.

املعامالت مع األطراف املعنية 
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جملس اإلدارة
اأ/ اأع�شاء جمل�ص االإدارة

يتكون جمل�ص اإدارة ال�سركة من نخبة من الكوادر من اأ�سحاب اخلربات واملوؤهالت العالية وعلى قدر عاٍل من الكفاءة ممن يحظون ب�سمعة مميزة يف عامل الأعمال.

الهيكل التنظيمي للشركة
تتمي����ز ال�سرك����ة بوجود كوادر متخ�س�سة من ذوي اخلربة على م�ستوى العمليات الت�سغيلية الأ�سا�سية واأن�سطة وظائ����ف الدعم لديها. وتتمتع ال�سركة مب�ستوى عاٍل من املعرفة 

واملهارات ال�سرورية لإدارة عملياتها، وتتم اإدارة ال�سركة من خالل ثالث اإدارات حتت اإ�سراف الرئي�ص التنفيذي.

اأع�شاء جمل�ص اإدارة �شركة اخلطوط ال�شعودية للتموين كما يف 31 دي�شمرب 2014م

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

 �سركة احتاد ات�سالت موبايلي ، )�سركة اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية، �سركة الطريان 

املدين القاب�سة، ال�سركة ال�سعودية لالبحاث والت�سويق، موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي*( 
غري م�ستقل رئي�س جمل�س غري  تنفيذي �سعودي �سالح بن نا�سر اجلا�سر 

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

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

ال�سركة املتحدة لاللكرتونيات )اأك�سرتا(، �سركة بوان، )ال�سركة الأوىل لتطوير العقارات القاب�سة، 

�سركة الفوزان القاب�سة، جمموعة الفي�سلية، �سركة جمموعة عبد اللطيف العي�سى القاب�سة*(

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

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

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

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

اإعمار املدينة القت�سادية م�ستقل غري  تنفيذي ع�سو �سعودي فهد عبد املح�سن الر�سيد 

)دار التمليك، بنك الإبداع، فر�س ال�سعودية لال�ستثمار، اأحمد حممد �سامل باع�سن و�سركاه، �سركة 

جمموعة اجلذور العربية، �سدكوكابيتل، SEDCO International Fund، �سدكو لوك�سمبورغ*(

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

*) �سركات غري مدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية(
*)بعد ا�ستقالة املهند�س خالد عبداهلل امللحم يف 2014/8/14 والتي مت اعتمادها من طرف املجل�س مت تعيني املهند�س �سالح بن نا�سر اجلا�سر بدل عنه(.

عقد جمل�ص االإدارة خم�شة اجتماعات خالل العام املايل 2014م على النحو التايل:

ب/  اجتماعات جمل�ص االإدارة

15 دي�سمرب 2014م 21 اأكتوبر 2014م 22 يوليو 2014م 21 اأبريل 2014م 24 فرباير 2014م تاريخ الجتماع

a a x x x �سالح بن نا�سر اجلا�سر 

رئي�س جمل�س الإدارة

a a a a a �سامي عبد املح�سن احلكري

ع�سو جمل�س الإدارة

a a a x a با�سل حممد الق�سيب

ع�سو جمل�س الإدارة

a a a x a جوناثان �ستنت تورياين

ع�سو جمل�س الإدارة

a a a a a يو�سف عبد ال�ستار امليمني

ع�سو جمل�س الإدارة

a a a a a �سوقي حممد م�ستاق

ع�سو جمل�س الإدارة

x a a x x اللواء/ عبد العزيز �سيف ال�سيف

ع�سو جمل�س الإدارة

a a a a a
فهد عبداملح�سن الر�سيد

ع�سو جمل�س الإدارة

a a a a a
ح�سن �سكيب اجلابري

ع�سو جمل�س الإدارة
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l  و�شف مل�شلحة اأع�شاء جمل�ص االإدارة و اأزواجهم و اأوالدهم الق�شر يف اأ�شهم ال�شركة:

ملكية الأقارب من الدرجة الأوىلالأ�سهم اململوكةالع�سو
مقدار التغيري من 2013/12/31م 

حتى 2014/12/31م

�سفرل يوجد1٫000�سالح بن نا�سر اجلا�سر 

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

�سفرل يوجد1٫000�سوقي حممد م�ستاق

�سفرل يوجد1٫000با�سل حممد الق�سيب

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

�سفرل يوجد1٫000جوناثان �ستنت تورياين 

�سفرل يوجد1٫000اللواء/ عبد العزيز �سيف ال�سيف

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

�سفرل يوجد1٫000ح�سن �سكيب اجلابري

l  و�شف مل�شلحة اأع�شاء االإدارة العليا واأزواجهم و اأوالدهم الق�شر يف اأ�شهم ال�شركة:

الأ�سهم اململوكةالع�سو
ملكية الأقارب من الدرجة 

الأوىل

مقدار التغيري من 2013/12/31م 

حتى 2014/12/31م

جرهارد مار�ست�س

الرئي�س التنفيذي
�سفرل يوجدل يوجد

وجدي حممد الغبان

نائب الرئي�س التنفيذي
�سفرل يوجدل يوجد

عمرو حممد �سقر

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

طارق حممد ثروت

رئي�س املراجعة الداخلية التنفيذي
�سفرل يوجدل يوجد

 ماتي تابيو كافيكا�س

املدير العام للعالقات امل�سرتكة

�سفرل يوجدل يوجد

عبد الوهاب حممد �ساعاتي

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

د. فهد علي خياط

مدير عام الرقابة الداخلية وتطوير الداء 
�سفرل يوجدل يوجد

حممد حذيفة �سعيب                                                                               

رئي�س امل�سرتيات املركزية
�سفرل يوجدل يوجد

�سالح ح�سن �سفرجي                                                              

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

جا�ستني فيليب�س

مدير عام الت�سويق والت�سالت
�سفرل يوجدل يوجد

برونو هريي�س                                                                                          

الرئي�س التنفيذي قطاع العمال
�سفرل يوجدل يوجد

ج/ م�شالح جمل�ص االإدارة
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جلان جملس اإلدارة
يف اإطار حوكمة ال�سركة ينبثق عن جمل�ص الإدارة جلنتان رئي�سيتني هما: جلنة املراجعة، وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت.

l جلنة املراجعة:

تتكون جلنة املراجعة من ثالثة اأع�ساء منهم ع�سوين من جمل�ص الإدارة غر التنفيذيني وع�سو ثالث من خارج جمل�ص الإدارة خمت�ص يف ال�سوؤون املالية 

واملحا�سبية، وت�سمل مهام وم�سوؤوليات هذه اللجنة درا�سة نظام الرقابة الداخلية والإ�سراف على اإدارة املراجعة الداخلية يف ال�سركة من اأجل التحقق من 

م���دى فاعليته���ا يف تنفيذ الأعمال واملهمات التي حددها جمل�ص الإدارة. وكذلك درا�سة تقاري���ر املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�سحيحية 

للمالحظ���ات ال���واردة فيها. كما تت�سمن م�سوؤوليات اللجنة رفع التو�سيات الالزمة ملجل�ص الإدارة بتعيني مراجعي احل�سابات القانونيني وف�سلهم وحتديد 

اأتعابهم والتاأكد من ا�ستقالليتهم ومتابعة اأعمالهم مع درا�سة ومراجعة خطة املراجعة مع املراجع القانوين، وكذلك درا�سة مالحظاته على القوائم املالية 

لل�سرك���ة ومتابع���ة ما مت ب�ساأنها م���ع درا�سة القوائم املالية الأولية وال�سنوية قب���ل عر�سها على جمل�ص الإدارة واإبداء ال���راأي والتو�سية يف �ساأنها. كما تقوم 

اللجنة بدرا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة واإبداء الراأي والتو�سية ملجل�ص الإدارة ب�ساأنها و تقومي فاعلية تقدير ال�سركة للمخاطر املهمة واخلطوات التي 

اتخذتها اإدارة ال�سركة ملراقبة ومواجهة هذه املخاطر.

املن�سب ال�سم

رئي�سًا ح�سن �سكيب اجلابري

ع�سوًا �سوقي حممد م�ستاق

ع�سوًا ماثيو جيندال

l اأع�شاء جلنة املراجعة:

23 اأكتوبر 2014م 16 يوليو 2014م 17 اأبريل 2014م 13 فريائر 2014م 16 يناير 2014م تاريخ الجتماع

a a a a a
ح�سن �سكيب اجلابري

رئي�سًا

a a a a a
�سوقي حممد م�ستاق

ع�سوًا

a x a a a
ماثيو جيندال

ع�سوًا

l جدول اجتماعات اأع�شاء جلنة املراجعة:

l جلنة الرت�شيحات واملكافاآت:

مت تعيني جلنة الرت�سيحات واملكافاآت يف اأكتوبر عام 2011م، وتتكون اللجنة من ثالثة اأع�ساء غر تنفيذيني من جمل�ص الإدارة. وت�سمل مهام وم�سوؤوليات 

جلن���ة الرت�سيحات واملكاف���اآت التو�سية ملجل�ص الإدارة بالرت�سيح لع�سوي���ة املجل�ص وفقًا لل�سيا�سات واملعاير املعتمدة م���ع مراعاة عدم تر�سيح اأي �سخ�ص 

�سبق اإدانته بجرمية خملة بال�سرف والأمانة. وكذلك املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�سوية جمل�ص الإدارة واإعداد و�سف 

للق���درات واملوؤه���الت املطلوب���ة لع�سوي���ة جمل�ص الإدارة مبا يف ذلك حتدي���د الوقت الذي يلزم اأن يخ�س�س���ه الع�سو لأعمال جمل����ص الإدارة. كما تت�سمن 

م�سوؤولي���ات اللجن���ة مراجعة هيكل و ت�سكيل جمل����ص الإدارة ورفع التو�سيات ب�ساأن التغيرات التي ميكن اإجراوؤه���ا، وكذلك حتديد جوانب ال�سعف والقوة 

يف جمل����ص الإدارة واق���رتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة. كما تقوم اللجنة بالتاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلني وعدم وجود 

اأي تعار����ص م�سال���ح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�ص اإدارة �سركة اأخرى. وكذلك و�سع �سيا�سات وا�سحة لتعوي�سات ومكافاآت اأع�ساء جمل�ص الإدارة 

وكب���ار التنفيذيني ويراع���ى عند و�سع هذه ال�سيا�سات ا�ستخدام معاير ترتبط بالأداء. واأخرًا تت�سمن مه���ام وم�سوؤوليات اللجنة اإعداد التقارير الدورية 

وال�سنوية عن اأعمال اللجنة وتقرير الإف�ساح ال�سنوي ح�سب النظام وتقدميها ملجل�ص الإدارة. 
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يف�شل اجلدول التايل مدى التزام ال�شركة مبا مت تطبيقه من الئحة احلوكمة  وما مل يتم تطبيقه واأ�شباب ذلك:

ال�سرح مل يتم اللتزام التزام جزئي مت اللتزام رقم املادة وفق لئحة حوكمة ال�سركات

a الثالثة: احلقوق العامة للم�ساهمني

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

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

a ال�ساد�سة: حقوق الت�سويت

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

 a الثامنة: ال�سا�سيات والإجراءات املتعلقة بالإف�ساح

a التا�سعة: الف�ساح يف التقرير جمل�س الإدارة

a العا�سرة: الوظائف الأ�سا�سية ملجل�س الإدارة 

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

a الثانية ع�سر: تكوين جمل�س الإدارة

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

a الرابعة ع�سر: جلنة املراجعة 

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

a ال�سا�سة ع�سر: اجتماعات جمل�س الإدارة وجدول الأعمال

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

a الثامنة ع�سر: تعار�س امل�سالح يف جمل�س الإدارة

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

وزي���ادة وتعزي���ز ثقة العمالء بها، فق���د اأقرت ال�سركة خالل اجلمعية العمومية املنعقدة يف 1434/5/30ه� املواف���ق 31 مار�ص 2014م، تطبيق مبادئ وقواعد 

احلوكمة واختيار اأف�سل املمار�سات مبا يخدم م�سالح م�ساهميها ويحمي حقوقهم.

وتلت���زم ال�سرك���ة باملحافظة على اأف�سل معاير اجلودة والأداء يف كاف���ة اأن�سطتها، وهذا اللتزام ميتد لي�سمل القواع���د املن�سو�ص عليها يف حوكمة ال�سركات 

حيث اإن ال�سركة ملتزمة متامَا بتطبيق اأف�سل القواعد املدرجة بحوكمة ال�سركات يف جميع تعامالتها. وتنتهج ال�سركة �سيا�سة �ساملة يف تطبيق قواعد حوكمة 

ال�سركات وذلك بو�سع النظم واللوائح للمدراء واملوظفني للتقيد بها بغر�ص حماية م�سالح ال�سركة وكافة الأطراف ذات العالقة. ويقوم جمل�ص اإدارة ال�سركة 

بتقدمي الدعم امل�ستمر اإىل اللجان الفرعية مثل جلنة املراجعة واملخاطر ل�سمان اللتزام بقواعد حوكمة ال�سركات مع املراجعة امل�ستمرة لها ومراقبة التطبيق 

الفعلي لها.

املن�سب ال�سم

رئي�سًا يو�سف عبدال�ستار امليمني

ع�سوًا با�سل حممد الق�سيب

ع�سوًا فهد عبداملح�سن الر�سيد

ع�سوًا جونثان �ستنت تورياين

l اأع�شاء  جلنة الرت�شيحات واملكافاأت:

22 يوليو 2014م 21 اأبريل 2014م 24 فربائر 2014م تاريخ الجتماع

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

a x a با�سل حممد الق�سيب - ع�سوًا

a a a فهد عبداملح�سن الر�سيد - ع�سوًا

a x a جوناثان �ستنت تورياين - ع�سوًا

l جدول اجتماعات اأع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاأت:
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املراجعة الداخلية
يت���وىل ق�سم املراجعة الداخلية ب�سك���ل دوري ومنتظم مهام مراجعة نظام الرقابة الداخلية ملختل���ف اإدارات ال�سركة. وت�ستند هذه 

املراجع���ة على اخلطط ال�سنوية التي وافقت عليها جلنة املراجع���ة، وذلك للتاأكد من فعالية هذا النظام وقدرته على حماية اأ�سول 

ال�سرك���ة و�سمان كفاءة ونزاهة الإجراءات والعمليات املالي���ة وغر املالية، والتزام موظفي ال�سركة باللوائح ال�سادرة عن الهيئات 

احلكومي���ة املختلفة واجلهات الرقابية ذات ال�سلة، بالإ�سافة اإىل اللتزام بال�سيا�سات والنظم الداخلية املجازة بوا�سطة ال�سركة. 

كما ُت�سرف جلنة املراجعة ب�سكل متوا�سل على اأعمال جلنة املراجعة الداخلية وتراجع تقاريرها ب�سفة منتظمة. 

ي�سمل نطاق عمل ق�سم املراجعة الداخلية ما يلي:

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

• تقييم الإجراءات واحللول املقدمة من الإدارات ل�سمان مالءمة وفاعلية الإجراءات املقرتحة.
•  اإعداد التقارير ورفع التو�سيات ب�ساأن نتائج املراجعة بالإ�سافة اإىل املتابعة الالحقة لهذه النتائج ل�سمان تطبيقها من قبل 

الإدارات املعنية.

بالإ�ساف���ة اإىل ال���وارد اأع���اله، ف���اإن املراج���ع اخلارجي لل�سرك���ة، وباعتب���ار اأن مراجعة التقري���ر ال�سنوي لل�سركة متث���ل جزءًا من 

م�سوؤوليت���ه، يت���وىل اإجراء تقييم �سام���ل لنظام املراجعة الداخلية لل�سرك���ة واأنظمتها الإلكرتونية واحلا�سوبي���ة ل�سمان الف�سل بني 

الوظائف، واأنظمة املراقبة، والرقابة ال�سارمة على عمليات ال�سركة. 

وينبغ���ي من���ح ال�سالحي���ات الكاملة دون قي���د اإىل ق�سم املراجع���ة الداخلية مبا ميكنها م���ن الطالع على جمي���ع �سجالت ال�سركة 

واأ�سولها الثابتة والجتماع بالقائمني على اإدارة �سوؤونها وذلك مع مراعاة ال�سرية التامة. 

ول�سم���ان ا�ستقاللية املراجعة الداخلية فان مرجعية الرئي�ص التنفيذي لق�س���م املراجعة الداخلية تكون من الناحية الفنية واملهنية 

للجنة املراجعة واإداريا للرئي�ص التنفيذي لل�سركة، حيث ل يتدخل اأي من مديري ال�سركة يف ال�سوؤون الداخلية للمراجعة الداخلية. 
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سياسة توزيع األرباح
يت���وىل جمل����ص الإدارة التو�سية باإع���الن ودفع اأي اأرباح قبل اإقرارها من ِقب���ل امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية. ويت���م املوافقة على اأية اأرباح 

م�ستحقة الدفع يف اجتماع اجلمعية العمومية دون و�سع حد اأدنى حمدد �سلفًا. واأي قرار للقيام بذلك �سيعتمد على الأرباح ال�سابقة واملتوقعة والتدفق 

النقدي لدى ال�سركة، والتمويل ومتطلبات راأ�ص املال، وال�سوق والأو�ساع القت�سادية العامة، وو�سع زكاة ال�سركة. وبالإ�سافة اإىل العتبارات القانونية 

والتنظيمي���ة، يخ�س���ع توزي���ع اأرباح الأ�سهم لقي���ود معينة واردة يف النظ���ام الأ�سا�سي لل�سركة ويف حال���ة الإعالن عن الأرباح ف�سيت���م توزيعها بالريال 

ال�سعودي. 

يعتزم جمل�ص الإدارة اعتماد �سيا�سة لتوزيع الأرباح تن�ص على توزيع نحو 60% اإىل 80% من �سايف اأرباح ال�سركة ال�سنوية مع الأخذ يف العتبار اأهداف 

ال�سركة والعتبارات التجارية والقانونية والتنظيمية اآنفة الذكر، بالإ�سافة اإىل الو�سع املايل لل�سركة وم�ستوى دخلها يف الوقت احلايل.

وتوزع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية على النحو التايل. 

•  يجن���ب ع�س���رة يف املئة )10%( من الأرب���اح ال�سافية لتكوين الحتياط���ي النظامي. ويجوز للجمعي���ة العمومية العادية وقف ه���ذا التجنب متى بلغ 
الحتياطي املذكور مبلغًا م�ساويًا لن�سف راأ�ص املال.

•  للجمعية العمومية العادية اأن تقوم بناًء على تو�سيات جمل�ص الإدارة بتجنيب ن�سبة معينة من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياط اتفاقي باإجماع الآراء 
يخ�س�ص لغر�ص اأو اأغرا�ص معينة.

• يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني ب�سرط األ يقل عن 5% من راأ�ص املال املدفوع.
• يخ�سع توزيع اأرباح الأ�سهم لقيود معينة واردة يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة ويف حالة الإعالن عن الأرباح، ف�سيتم توزيعها بالريال ال�سعودي. 

ول يت���وىل ق�س���م املراجعة الداخلي���ة اأي م�سوؤولية ت�سغيلية مبا�سرة يف اأي من املج���الت اأو الأن�سطة التي يتم مراجعتها. وعل���ى الرئي�ص التنفيذي للمراجعة 

الداخلية التاأكيد �سنويا ملجل�ص الإدارة على ا�ستقاللية ق�سم املراجعة الداخلية.

كم���ا ي�سم���ل نطاق عمل ق�سم املراجعة الداخلية فح�ص وتقييم �سحة وكف���اءة نظم احلوكمة واإدارة املخاطر والإجراءات الداخلية بال�سركة اإ�سافة لفح�ص 

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

اإن جلنة املراجعة الداخلية مل تك�سف عن وجود اأي انتهاك اأو اأي �سعف وا�سح يف نظام الرقابة الداخلية لل�سركة اأو يف خمتلف عملياتها لعام 2014م. ول 

توجد تعليقات جوهرية للمراجعة ال�سنوية ب�ساأن فاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية بال�سركة. 
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اجلمعية العمومية

عق���دت �سرك���ة اخلط���وط ال�سعودية للتموين جمعي���ة عمومية عادية وجمعية عمومية غ���ر عادية خالل عام 2014م يف مركز ال�سرك���ة الواقع يف مطار امللك عبد 

العزي���ز ال���دويل يف مدين���ة جدة، كما هو مبني اأدناه. وقد اأعلنت ال�سركة مواعيد هذه اجلمعية العمومية يف موق���ع تداول الإلكرتوين، واملوقع الإلكرتوين لل�سركة، 

واجلري���دة الر�سمي���ة وال�سحف املحلية قبل خم�سة وع�سرين يومًا على الأقل من اليوم املحدد لالجتماع. واأظهرت الإعالنات الوقت واملكان وجدول الأعمال. كما 

منحت ال�سركة للم�ساهمني الفر�سة يف امل�ساركة بفعالية والت�سويت على البنود املدرجة يف جدول الأعمال، واأبلغتهم بال�سوابط التي حتكم الجتماع، واإجراءات 

الت�سوي���ت م���ن خالل الدعوة لنعقاد اجلمعية العمومية. كما مت توزيع امللفات املعدة اإعدادًا جيدًا والتي ت�سم املعلومات الكافية التي متكن امل�ساهمني من اتخاذ 

قراراتهم. كما اأبلغت ال�سركة هيئة ال�سوق املالية عن نتائج هذا الجتماع مبا�سرًة بعد انتهاء الجتماع. واأتيح للم�ساهمني كذلك ا�ستعرا�ص حم�سر الجتماع يف 

مكاتب ال�سركة اأو من خالل موقعها الإلكرتوين.

اجلمعية العمومية العادية:

ج���اءت نتائ���ج الت�سويت على جدول اأعمال اجتماع اجلمعي���ة العمومية العادية بتاريخ 30 جمادى الثاين لعام 1435 ه���� )املوافق 31 /05/ 2014م( بعد اكتمال 

الن�ساب القانوين على النحو التايل:

• املوافقة على ما ورد يف تقرير جمل�ص الإدارة عن العام املايل املنتهي يف 2013/12/31م.
• املوافقة على القوائم املالية لل�سركة عن ال�سنة املنتهية يف 2013/12/31م واعتماد تقرير مراجع احل�سابات.
• املوافقة على اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�ص الإدارة عن اأعمالهم خالل عام 2013م وحتى تاريخ انعقاد اجلمعية.

•  املوافق���ة عل���ى �س���رف اأرباح نقدية عن الربع الرابع لع���ام 2013م بواقع )1.75 ري�ال �سع���ودي لل�سهم( حيث يكون اإجمايل الأرباح املوزع���ة للربع الرابع لعام 
2013م )143.5 ملي���ون ري����ال �سعودي( و التي متثل )17.5%( من القيمة ال�سمية لل�سهم، علمًا باأن اإجمايل الأرباح املوزعة عن العام املايل 2013م، وبذلك 

�سيك���ون جمم���وع ما �سيتم توزيع���ه لعام 2013م )451 مليون ري�ال �سعودي( بواق���ع )55%( من القيمة ال�سمية لل�سهم و�ستكون اأحقي���ة توزيع الأرباح مل�ساهمي 

ال�سركة امل�سجلني لدى مركز اإيداع الأوراق املالية تداول بنهاية )تداول( يوم بتاريخ 2014/3/31م، مع توزيع الأرباح بدًءا من تاريخ 2014/04/13م.

•  املوافق���ة عل���ى تعيني املحا�س���ب القانوين املر�سح من قبل جلنة املراجع���ة )ديلويت اأند تو�ص بكر اأب���و اخلر و�سركاه( ملراجعة ح�ساب���ات ال�سركة للعام 2014م 
والبيانات املالية الربع �سنوية وحتديد اأتعابه.

• املوافقة واإقرار التعامالت مع الأطراف املعنية والتي متت خالل عام 2013م والرتخي�ص لهذه التعامالت لعام 2014م مع ال�سركة لكل من:
-  �سرك���ة اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودي���ة )�سريك اأ�سا�سي(، وميثلها من اأع�ساء املجل�ص املهند�ص خالد بن عبداهلل امللحم. وبلغت �سفقات خدمات التموين 
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اجلمعية العمومية غر العادية

كم���ا ج���اءت نتائ���ج الت�سوي���ت على ج���دول اأعمال اجتم���اع اجلمعي���ة العمومية غر العادي���ة والتي عق���دت بتاريخ 3 جم���ادى الثاين 1435 ه���� )املوافق 

2014/03/31م( بعد اكتمال الن�ساب القانوين على النحو التايل: 

• املوافقة على ال�ستعانة بالت�سويت الرتاكمي عند الت�سويت لنتخاب اأع�ساء جمل�ص الإدارة.

لرحالت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية خالل عام 2013م مبلغ )1.285.149.000( مليار ريال �سعودي. ومدة العقد خم�ص �سنوات ميالدية جتدد 

�سنويًا ول توجد �سروط تف�سيلية عن ال�سوق املحلي. 

-  �سرك���ة اخلط���وط ال�سعودية للخدمات الأر�سية )�سركة �سقيق���ة(، وميثلها من اأع�ساء املجل�ص املهند�ص خالد بن عب���داهلل امللحم. وبلغت �سفقات خدمات 
التموي���ن ل�سرك���ة اخلط���وط ال�سعودية للخدمات الأر�سية خالل ع���ام 2013م )22.116.000( ريال �سعودي . ومدة العقد �سن���ة ميالدية جتدد �سنويًا ول 

توجد �سروط تف�سيلية عن ال�سوق املحلي.

-  �سركة اخلطوط ال�سعودية لل�سحن ) �سركة �سقيقة(، وميثلها من اأع�ساء املجل�ص املهند�ص خالد بن عبداهلل امللحم. وبلغت �سفقات خدمات التموينل�سركة 
اخلطوط ال�سعودية لل�سحن خالل عام 2013م )26.948.000( ريال �سعودي. وتبلغ مدة العقد �سنة ميالدية جتدد �سنويًا ول توجد �سروط تف�سيلية عن 

ال�سوق املحلي.

-  ال�سركة ال�سعودية لتطوير العقار، وميثلها من اأع�ساء املجل�ص املهند�ص خالد بن عبداهلل امللحم. وبلغ اإجمايل اإيجارات مباين املركز الرئي�سي عام 2013م 
)3.840.000( ريال �سعودي. وتبلغ مدة العقد �سنة ميالدية جتدد �سنويًا ول توجد �سروط تف�سيلية عن ال�سوق املحلي.

-  نيور�س���ت القاب�س���ة ا�ص.ال )اأحد ال�سركاء النهائيني(، وميثلها م���ن اأع�ساء املجل�ص ال�سيد / جوناثان �ستنت تورياين. وبل���غ اإجمايل الأتعاب الإدارية عام 
2013م )12،000،000( ريال. وتبلغ مدة العقد ثالث �سنوات ميالدية جتدد �سنويًا ول توجد �سروط تف�سيلية عن ال�سوق املحلي.

• اإقرار التعامالت خالل عام 2013م واملوافقة على مثل هذه التعامالت لعام 2014م مع ال�سركة لكل من:
-  جمموع���ة احلك���ر )اأحد ال�سركاء النهائيني( وميثلها من اأع�س���اء املجل�ص ال�سيد / �سامي بن عبد املح�سن احلكر. وتبلغ م���دة العقد للبيع بالتجزئة �سنة 

ميالدية جتدد �سنويًا ول توجد �سروط تف�سيلية عن ال�سوق املحلي. ومل يتم حتديد قيمة العقد.

• املوافقة على لئحة احلوكمة املحدثة واملُعدة من قبل اإدارة ال�سركة.
•  املوافق���ة عل���ى ال�سيا�سات واملعاير والإجراءات الوا�سحة واملحددة لع�سوية جمل�ص الإدارة واملو�سوعة من قبل اإدارة ال�سركة واملت�سمنة يف لئحة احلوكمة 

اخلا�سة بال�سركة.

• املوافقة على تفوي�ص جمل�ص الإدارة باقرتاح توزيع اأرباح دورية على امل�ساهمني. 
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إقــــــرارات جملس اإلدارة
يقر جمل�ص الإدارة مبا ياأتي:

• اأن �سجالت احل�سابات قد مت اإعدادها بال�سكل ال�سحيح.
• اأنه مت اإعداد نظام الرقابة الداخلية على اأ�س�ص �سليمة وجرى تنفيذه بفاعلية.

• اأنه ل يوجد اأي �سك يذكر يف قدرة املُ�سِدر على موا�سلة ن�ساطه.
•  اأنه مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقا للمعاير والنظم املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني، ووفقًا ملتطلبات لوائح ال�سركة 

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

• ل يوجد اأي ا�سرتداد اأو �سراء اأو اإلغاء قامت به ال�سركة خالل عام 2014م لأي اأدوات دين قابلة لال�سرتداد.
•  ل توجد اأي اأدوات دين قابلة للتحويل اإىل اأ�سهم اأو اأي حقوق خليارات ال�سراء اأو مذكرات حلقوق اكتتاب اأو اأي حقوق م�سابهة اأ�سدرتها ال�سركة اأو منحتها 

خالل 2014م.

•  فيما عدا ما مت الإف�ساح عنه �سمن فقرة التعامل مع الأطراف املعنية، ل يوجد اأي عقد تكون ال�سركة طرفا فيه وينطوي على اأو كان ينطوي على م�سلحة 
جوهرية لأحد اأع�ساء جمل�ص الإدارة اأو الرئي�ص التنفيذي اأو نائب الرئي�ص لقطاع املالية اأو لأي �سخ�ص تربطه عالقة باأي منهم.

• ل توجد اأي ترتيبات اأو اتفاقيات يقوم من خاللها اأي من اأع�ساء جمل�ص الإدارة اأو اأي من كبار امل�سوؤولني التنفيذيني بالتنازل عن اأي راتب اأو اأي تعوي�ص.
• ل توجد اأي ترتيبات اأو اتفاقيات يقوم من خاللها اأي من م�ساهمي ال�سركة بالتنازل عن اأي حقوق يف الربح.

التواصل مع املساهمني
ت���ويل �سركة اخلط���وط ال�سعودية للتموين اهتمامًا بالغًا بالتوا�سل مع امل�ساهمني، وقد اتخذت ال�سرك���ة العديد من الإجراءات ل�سمان حقوق امل�ساهمني يف 

احل�سول على املعلومات من خالل موقع "تداول" الإلكرتوين واملوقع الإلكرتوين لل�سركة: www.saudiacatering.com. كما تقدم �سركة اخلطوط 

ال�سعودي���ة للتموي���ن معلوم���ات �ساملة عن اأن�سطته���ا واأعمالها من خالل التقري���ر ال�سنوي واإ�سدار البيان���ات املالية الدورية واإج���راءات توزيع الأرباح. هذا 

بالإ�سافة اإىل حر�ص ال�سركة على التوا�سل مع م�ساهميها، والرد على جميع ا�ستف�ساراتهم وتزويدهم باملعلومات املطلوبة يف الوقت املنا�سب.

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

3٫564٫980 2٫374٫000 الرواتب والتعوي�سات

1٫625٫001 ل يوجد البدلت

3٫920٫458 ل يوجد املكافاآت الدورية ال�سنوية

55٫000 ل يوجد اخلطط التحفيزية

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

9٫165٫439 2٫374٫000 املجموع

  مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيني
جدول مكافاآت اأع�شاء جمل�ص االإدارة وخم�شة من كبار التنفيذيني بال�شركة

* نفيدك���م اأن الرئي����ص التنفيذي واملدير املايل يتم اعتبارهم من بني كبار التنفيذيني ح�س���ب التنظيم الإداري لل�سركة ومت اإدراجهم �سمن اأكرب خم�سة 
تنفيذيني تلقوا اأعلى املكافاآت والتعوي�سات.
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التقـريــــر الســـــــنـوي 2012

 شركة اخلطوط السعودية للتموين
 (شركة مساهمة سعودية)

 القوائم املالية وتقرير مراجعي احلسابات
للسنةاملنتهية يف 31 ديسمرب 2014م
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تقرير مراجعي احل�سابات
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�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

قائمة املركز املايل

كما يف 31 دي�سمرب 2014

) بالريال ال�سعودي(

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

قائمة الدخل

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

)بالريال ال�سعودي(

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

قائمة حقوق امل�ساهمني

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

) بالريال ال�سعودي(

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

قائمة التدفقات النقدية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

)بالريال ال�سعودي(

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

قائمة التدفقات النقدية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

)بالريال ال�سعودي(

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

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

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

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

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

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

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

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

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

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

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

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

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

)بالريال ال�سعودي(



71

71

�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

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

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

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

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

)بالريال ال�سعودي(



74

�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

)بالريال ال�سعودي(



75

75

�سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين 

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

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

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

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

)�سركة م�ساهمة �سعودية( 

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

)بالريال ال�سعودي(
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اململكة العربية ال�سعودية  �ص.ب 9178 جدة 21413

هاتف: 6860011 فاك�ص: 6861864

saudiacatering.com


