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التقرير السنوي 2018



المملكة العر�ية السعودية

ال��اض

جدة

مكة المكرمة 

الطائف

أبها

الدمام

المدينة المنورة

القاهرة

نيوم

شهدت جميع أقسامنا التشغيلية أداًء جيدًا في عام 2018م، حيث أسهمت 
استراتيجية التنويع المستمرة في تحقيق نتائج مالية مبهرة. وتميز العام بإحراز 
مجموعة من الخطوات المتقدمة في العديد من المجاالت، وباألخص فيما 
يتعلق بقطاع الخطوط الحديدية والتجزئة واألتمتة وتوظيف السيدات، كما 

أدى االبتكار في توفير خدمات التموين للحجاج إلى تعزيز ريادة الشركة في 
هذا القطاع.

األقسام التشغيلية

لمحة عامة

تموين شركات الطيران 
تبلغ حصتنا السوقية أكثر من 90%، وتشمل أنشطتنا في 

تموين شركات الطيران تقديم أكثر من 100,000 وجبة 
يوميًا للمسافرين على متن أكثر من 50 شركة طيران 

محلية ودولية باإلضافة إلى عمالء الخطوط الحديدية 
على امتداد المملكة. 

الحج والعمرة
يتميز قطاع الحج والعمرة بمكانته الرائدة، حيث حقق رقمًا 

قياسيًا بتقديم 640,000 وجبة جاهزة مجمدة ألكثر من 
60,000 حاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة في 5 

أيام فقط خالل موسم الحج في عام 2018م.

التموين والمرافق
قمنا بتعزيز حضورنا في مجال التموين والمرافق عبر إبرام 
19 عقدًا جديدًا في عام 2018م، تغطي 13 موقعًا نائيًا 
جديدًا وستة مواقع تجارية وصناعية جديدة في مختلف 

أنحاء المملكة.

الضيافة
واصل قطاع الضيافة توسيع نطاق خدماته وتنويعها على 

امتداد الصاالت الحديثة في المطارات والخطوط 
الحديدية وغيرها من الوجهات على امتداد المملكة.

التجزئة
ركزت أنشطتنا في قطاع التجزئة على االبتكار وتنويع 

األعمال في عام 2018م وتعزيز قدراتنا في مجال التجارة 
اإللكترونية من خالل منصات بيع مطّورة عبر اإلنترنت 

والهواتف المحمولة باإلضافة إلى رأس المال البشري 
والبنية التحتية المرتبطة بها.

الرحالت الُمَمّونة

220 ألف
منافذ البيع

55

إجمالي عدد الموظفين

4,490
ضيوف الصاالت

2.59 مليون

عدد الوجبات المقدمة

40 مليون
صاالت رجال األعمال

22

الرسالة
التفوق وتحقيق الريادة في السوق من خالل التحسين 
المستمر للعمليات، واالبتكار وااللتزام بمواعيد التسليم 

لتحقيق أفضل مستويات االستفادة لعمالئنا.

القيم
التركيز على العمالء	 
االلتزام بالجودة	 
العمل الجماعي	 
الشفافية	 
االستدامة	 



تأّسست شركة الخطوط السعودية للتموين 
في عام 1981م لتوفير خدمات التموين لصالح 

الناقلة الوطنية في المملكة العربية السعودية 
والمتمّثلة بالمؤّسسة العاّمة للخطوط الجوية 

العربية السعودية. وقد شهدت الشركة ازدهارًا 
ونموًا كبيرين لتصبح قادرة على تقديم باقة واسعة 

ومتنّوعة من المنتجات والخدمات من ضمنها 
مجموعة متكاملة من المواد الغذائية والمرّطبات، 

إضافة إلى خدمات التجزئة والضيافة والدعم لصالح 
العمالء المحليين والدوليين. 

تموين شركات الطيران

التموين والمرافق

الضيافة

الحج والعمرة

التجزئة

أبرز المالمح المالية والتشغيلية
تم افتتاح صالة الفرسان في مبنى الطيران الداخلي الجديد في مطار الملك عبد العزيز الدولي في 

جدة – حيث تستقبل الصالة المسافرين على الخطوط السعودية في مبنى المطار الجديد. 

تم منح عقد تموين قطار الحرمين السريع لشركة الخطوط السعودية للتموين، ما يضمن لنا مركز 
الصدارة في تقديم الخدمات لقطاع الخطوط الحديدية في المملكة.

تم تعزيز الدور اإلداري في شركة الخطوط السعودية للتموين خالل العام، وال سيما ضمن أنشطة 
تطوير األعمال واالستراتيجية.

حافظت شركة الخطوط السعودية للتموين على التصنيف البالتيني في مجال السعودة. وقد ارتفع 
عدد الموظفات السعوديات بنسبة 20% تقريبًا على مدار العام.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

نعمل لنرتقي 
كان العام المنصرم حافاًل بالتحديات، بما في ذلك بمراحل رحلتك

التحديات االقتصادية الصعبة التي أدت هذه الظروف إلى 
اتخاذ مزيد من اإلجراءات الهادفة لخفض التكاليف في 

صناعة الطيران، كما زادت من حساسية العمالء حيال 
األسعار، مما أدى إلى تباطؤ نمو مبيعات التجزئة على 

متن الطائرات. ولكن على الرغم من هذه الرياح 
المعاكسة، تواصل شركة الخطوط السعودية للتموين 

تقديم أداء متميز بحمد اهلل تعالى.

فقد حققت الشركة أرباحًا صافية قدرها 459.3 مليون 
ريال سعودي في عام 2018م، أي أقل بنسبة 4.7% من 

السنة الماضية ليصبح معدل الربح للسهم الواحد 5.60 ريال 
سعودي. كما حققت الشركة منذ العام 2011م نموًا 

إجماليًا، مما يؤكد على االستمرارية في تحقيق القيمة 
العالية بالنسبة إلى المساهمين.

تقديم قيمة مضافة وخدمات أفضل لعمالئنا
ما زالت استراتيجيتنا تتمثل بتطوير قدراتنا كشركة رائدة 
متعددة الخدمات فضاًل عن تنويع أنشطتنا مع الحفاظ 

على جودة وكفاءة خدمات تموين شركات الطيران التي 
تشكل أكثر من 60% من أعمالنا.

من خالل تعزيز قدراتنا المتنامية في قطاعات الخطوط 
الحديدية والضيافة والغسيل والتجزئة واألمن والحج 

والعمرة، سوف نواصل تقديم القيمة األفضل والخدمات 
المتنوعة لعمالئنا.

على الرغم مما شهدناه من انخفاض في اإليرادات، إال أننا 
تمكنا من زيادة رأس المال العامل والتدفق النقدي 

الصحي خالل عام 2018م، واستكملنا عملية التنويع 
االستراتيجي عبر التركيز على الكفاءة والجودة ومراقبة 

التكاليف، بدعم من مجموعة متنامية من األنظمة 
المؤتمتة الجديدة العتماد العمليات الالورقية على امتداد 

الشركة.

تعزيز قوتنا وقدراتنا في مختلف أقسام الشركة
واصلنا العمل على تعزيز آليات الحوكمة والمخاطر لضمان 

االستدامة طويلة األمد للشركة.

وما زلنا نستلهم رؤية المملكة 2030 على امتداد أنشطتنا 
المتنامية، حيث نواصل أداء دورنا الفاعل في دعم 

األهداف الوطنية لتعزيز ريادتنا في مجال السعودة. حيث 
يشّكل المواطنون السعوديون أكثر من 33% من إجمالي 
موظفينا، مما يؤهلنا للحفاظ على تصنيفنا البالتيني. كما 

مضينا قدمًا في تعزيز التنوع ضمن القوى العاملة في 
الشركة خالل عام 2018م، وشهدنا انضمام أعضاء جدد 

من السيدات إلى فريق اإلدارة التنفيذية.

أخيرًا وليس آخرًا، أعبر عن عميق امتناني لكافة شركائنا 
االستراتيجيين وزمالئي الكرام أعضاء مجلس اإلدارة 

وجميع الموظفين على اختالف مواقعهم ومسؤولياتهم، 
وذلك تقديرًا لجهودهم المخلصة. بفضل دعمهم وتفانيهم، 

سنقدم قيمة مضافة لعمالئنا، فيما نستمر بتنويع أنشطتنا 
وتوسيع نطاق أعمالنا خالل العام القادم بمشيئة اهلل 

تعالى.

واهلل ولي التوفيق.

الدكتور يحيى اليحيى
رئيس مجلس اإلدارة

بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، يسعدني أن أعرض عليكم التقرير السنوي لشركة 
الخطوط السعودية للتموين لعام 2018م.

صافي األرباح )ريال سعودي(

 459.3
مليون 

األرباح للسهم الواحد )ريال سعودي(

5.60

»ما زالت استراتيجيتنا تتمثل بتطوير قدراتنا 
كشركة رائدة متعددة الخدمات فضاًل عن 

تنويع أنشطتنا مع الحفاظ على جودة وكفاءة 
خدمات تموين شركات الطيران«

“
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 لجنة الترشيحات والمكافآت  اللجنة التنفيذية لجنة المراجعة

مجلس اإلدارة

يحي اليحيى
رئيس مجلس اإلدارة

رائد المديهم
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أيمن الطيار
عضو مجلس اإلدارة

جوناثان ستنت تورياني
عضو مجلس اإلدارة

عبد اهلل طيبة
عضو مجلس اإلدارة

شوقي مشتاق
عضو مجلس اإلدارة

عبدالمحسن اليحيى
عضو مجلس اإلدارة

سامي الحكير
عضو مجلس اإلدارة

فهد الرشيد
عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة بنك الخليج العالمي الوظائف الحالية
بالبحرين.

 العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
لشركة مصدر لمواد البناء بالمملكة 

العربية السعودية.
 عضو مجلس اإلدارة في الشركة 

المتحدة للصناعات التعدينة بالمملكة 
العربية السعودية.

عضو مجلس اإلدارة شركة إسمنت 
المنطفة الشمالية بالمملكة العربية 

السعودية . 
عضو مجلس اإلدراة في شركة إسمنت 

المنطقة الشمال باالردن.
عضو مجلس اإلدراة في شركة إسمنت 

البادية بسوريا.
عضو مجلس اإلدارة في شركة إسمنت 

السويس بمصر.
عضو مجلس اإلدارة في شركة اليمامة 

للحديد والصلب بالمملكة العربية 
السعودية.

عضو مجلس اإلدارة في شركة باوان 
بالمملكة العربية السعودية.

نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المصرفية 
الخاصة بالبنك األهلي التجاري.

عضو مجلس اإلدارة، البرنامج اإلستشاري 
بجامعة دار الحكمة.

نائب الرئيس التنفيذي وشريك لشركة 
نيوريست القابضة بفرنسا.

مدير وكبير مالكي فندق ريتز كارلتون، 
كندا.

عضو مجلس اإلدارة في شركة التموين 
 االستراتيجية، المملكة العربية السعودية.

عضو مجلس إدارة شركة إعمار المدينة 
اإلقتصادية

عضو مجلس إدارة شركة العيسى 
للصناعات.

عضو مجلس إدارة شركة قدرة للطاقة.

عضو مجلس  اإلدارة بشركة  الخليج متقاعد
الغربية  .

عضو مجلس  اإلدارة بشركة  أول 
القطوف.

عضو مجلس  اإلدارة بشركة  الخليج 
للتدريب  والتعليم.

العضو المنتدب  لمجموعة عبد  المحسن 
عبد  العزيز الحكير  القابضة. 

عضو مجلس  اإلدارة في مجموعة  عبد 
المحسن عبد  العزيز الحكير  القابضة. 
 رئيس مجلس اإلدارة شركة تنامي

العربية المحدودة.
عضو مجلس إدارة شركة تنمية العقار 

والسياحة.
عضو مجلس إدارة شركة االوروبية 

لإلستثمار السياحي والفندقي األردن.

عضو مجلس إدارة بشركة إعمار المدينة 
االقتصادية.

عضو مجلس اإلدارة بشركة بترومين.
عضو مجلس اإلدارة بشركة تطوير 

الموانيء.

 رئيس مجلس اإلدارة، بنك الخليج الوظائف السابقة
العالمي.

رئيس المجلس اإلستشاري لألسواق 
الناشئة لمعهد التمويل  الدولي، 

واشنطن.
الرئيس التنفيذي ، بنك الخليج الدولي، 

البحرين.
عضو مجلس اإلدارة لبنك الخليج الدولي، 

المملكة العربية  السعودية.
عضو المجموعة اإلستشارية رفيعة 

المستوى المعنية باستثمار  البنية التحتية 
.( HLPII )  في مجموعة العشرين

عضو مجلس اإلدارة بالبنك األهلي 
التجاري، المملكة  العربية السعودية.

عضو المجلس التنفيذي للمملكة العربية 
السعودية في البنك الدولي،  واشنطن

المدير العام لمعهد المصارف، هيئة النقد 
العربي السعودي،  الرياض.

عضو مجلس اإلدارة بشركة العربية 
لألنابيب بالمملكة العربية السعودية.

نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التمويل 
التأجيري بالبنك األهلي التجاري.

نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مصرفية 
الفروع بالبنك األهلي التجاري.

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 ألوربا)  بفرنسا.

مؤسس وشريك شركة بي بي بيز، بجنيف 
سويسرا.

عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لشركة قدرة العربية.

مستشار المدير العام للخصخصة 
بالخطوط الجوية العربية  السعودية.

نائب الرئيس التنفيذي للخصخصة 
بالخطوط الجوية العربية  السعودية  .

 نائب الرئيس التنفيذي للتموين
بالخطوط الجوية العربية  السعودية.

المدير العام للمبيعات الجوية بالخطوط 
الجوية العربية  السعودية.

المدير العام للتدريب على التسويق 
بالخطوط الجوية العربية  السعودية.

 عضو مجلس اإلدارة، الجمعية 
السعودية للسمع.

 الرئيس التنفيذي ومالك شركة
مطاعم كودو.

 نائب رئيس اللجنة السياحية في 
الغرفة التجارية  والصناعية في المنطقة 

الشرقية، المملكة العربية السعودية.
عضو مجلس اإلدارة في شركة التموين 
 اإلستراتيجي، المملكة العربية السعودية.

عضو في لجنة السياحة في امارة 
المنطقة الشرقية، المملكة العربية 

السعودية.

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة 
إعمار المدينة االقتصادية.

نائب المحافظ ورئيس هيئة المدن 
الصناعية في الهيئة العامة لإلستثمار.

الرئيس التنفيذي للمالية للهيئة العامة 
لإلستثمار.

محلل مالي بشركة أرامكو السعودية.

زمالة إيزنهاور للصرافة.المؤهالت
درجة الدكتوراة في الهندسة الصناعية 

والعمليات من جامعة ميتشيغان.
ماجستير العلوم في الهندسة الصناعية 

والعمليات من جامعة ميتشيغان.
بكالوريوس العلوم في هندسة النظم 

من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

بكالوريوس الهندسة الكهربائية من 
جامعة الملك سعود.

ماجستير الهندسة الكهربائية من جامعة 
الملك سعود.

بكالوريوس إدارة األعمال في التسويق، 
من جامعة مونتانا.

بكالوريوس اآلداب في االقتصاد جامعة 
ام سي جيل بكندا.

ماجستير في العلوم معهد الفندقة 
بلوزان.

بكالوريوس العلوم في الهندسة 
 الكهربائية من جامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن.

بكالوريوس العلوم في التسويق 
واإلدارة، كلية دافيس آند إلكينز.

بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة 
الملك سعود. 

بكالوريوس العلوم اإلدارية من جامعة 
الملك سعود.

بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة 
واشنطن.

ماجستير إدارة األعمال من مدرسة 
ستانفورد إلدارة األعمال.

 أكثر من 40 عاًما من الخبرة فيالخبرات
األوساط األكاديمية والحكومية 

والقطاع الخاص واألعمال المصرفية.

 خبرة واسعة في مجال الهندسة 
 واإلدارة ألكثر من 28 عاًما في 

القطاعين العام والخاص.

أكثر من 22 عامًا من الخبرة في القطاع 
المصرفي.

أكثر من 28 عام في اإلدارة االستراتيجية 
لتموين الطائرات و التموين الصناعي و 

خدمات الفنادق.

خبرة تزيد عن 28 عاًما في اإلدارة 
اإلستراتيجية والتشغيلية.

 خبرة تشغيلية وإدارية في مجال 
الطيران والتموين تزيد عن 30 عام.

خبرة مهنية تزيد عن 35 عامًا في مجال 
التشغيل واإلدارة.

 أكثر من 27 عاما من الخبرة المهنية
في إدارة الضيافة الفندقية في 

المملكة العربية السعودية.

خبرات متنوعة في اإلدارة اإلستراتيجية و 
التخطيط و اإلستثمار.
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كلمة الرئيس التنفيذي

مسيرة من التنوع 
ومواكبًة للمتغيرات االقتصادية الهادفة الى تعزيز مكانة االستراتيجي

المملكة كقوة اقتصادية كبرى في عالم اليوم وفق 
الرؤية المباركة والطموحة » المملكة 2030 »، كان على 

شركات القطاع الخاص ومن بينها شركة الخطوط 
السعودية للتموين، أن تتواءم مع تلك المتغيرات بالتركيز 

على تطبيق االستراتيجيات المتعلقة بجودة المنتج 
وتحسين األداء وتعزيز التنافسية والدخول الى مجاالت 

عمل جديدة. لذلك فقد حرصنا على تكثيف جهودنا بالعمل 
المتواصل على تحقيق متطلبات عمالءنا بأفضل مستوى 
من الجودة والمهنية والكفاءة وبأقل تكلفٍة ممكنة بما 

يحقق أفضل النتائج المستهدفة للشركاء والمساهمين. 

لقد حققت خدماتنا في مجال تموين شركات الطيران 
في عام 2018م نموًا جيدًا تمثل في تحقيق إيراد إجمالي 
بلغ 1.627 مليار ريال سعودي بزيادة نسبة 7.9% عن العام 
السابق 2017م وذلك للزيادة الملموسة في حركة النقل 

الجوي هذا وسوف نواصل بمشيئة اهلل االستثمار في 
تطوير إمكاناتنا وخدماتنا وفي إعداد وتأهيل كوادرنا 

الوطنية للمحافظة على ريادتنا ولكي نظل على الدوام 
الشريك المفضل لشركائنا المحليين والدوليين . والى 

جانب خدماتنا التقليدية واألساسية لشركات الطيران فقد 
واصل قطاع الضيافة تسجيل معدالت جيدة في خدمة 

المسافرين بالمطارات الدولية واالقليمية عبر صاالت 
درجات األعمال.

كما أنه من المتوقع أن يشهد هذا القطاع انطالقًة كبيرة 
مع التطور المستمر الذي يتحقق في مجال السياحة 

بالمملكة من خالل النمو المضطرد للسياحة الداخلية 
واجتذاب المزيد من السياحة الدولية الى أرجاء ومعالم 

المملكة بما ينعكس وبشكل إيجابي على صناعة النقل 
الجوي وقطاع السياحة والضيافة والفندقة في جميع 

أنحاء المملكة. 

على الجانب اآلخر ، واجهت عملياتنا للمبيعات الجوية 
ومبيعات التجزئة تحديات كبيرة نتيجة لما تشهده هذه 

الخدمات من انحسار وانكماش على مستوى المملكة 
والعالم . ولتفادي اآلثار السلبية لذلك ، تم اعتماد 

استراتيجية تتضمن تقييمًا شاماًل لهذا القطاع وتحديدًا 
دقيقًا لهوامش الربح والخسارة مع آلية تتسم بالمرونة 

والديناميكية بما يضمن استمرار هذه الخدمات ويحافظ 
على المستوى المناسب من االيرادات والحد األدنى من 

الخسائر ، وسوف تكون هذه اآللية بمثابة المنطلق ألي 
توسعات مستقبلية في هذا المجال باالضافة الى تقييم 

منافذ البيع الحالية وجدواها االقتصادية واالستثمارية . 
وبالتوازي مع هذا التوجه ، يتم حاليًا التركيز على مبيعاتنا 
عبر االنترنت مستفيدين ألقصى مدى من اإلسم الجّذاب 
والرصيد الكبير والمكانة المتميزة للمبيعات الجوية التي 

اكتسبتها على مدى عشرات السنين وبما يتناسب مع جيل 
األلفية. 

في ذات السياق ، واصل قطاع الحج والعمرة بالشركة 
والذي تم تأسيسه مؤخرًا تحقيق معدالت اداء متميزة 
تضمنت تقديم 600,000 وجبة في خمسة أيام لخدمة 

60,000 حاج خالل موسم حج 1439ه  حيث سيتم البناء 
على هذا النجاح بتطوير هذا القطاع لتوسيع خدماته خالل 
مواسم الحج القادمة لمواكبة الزيادة السنوية المتوقعة 
في اعداد الحجاج الوافدين الى مكة المكرمة والمدينة 

المنورة والمضمنة برؤية المملكة 2030 والتي تهدف 
الى تحقيق المعدل المستهدف باستقبال 30 مليون حاج 

ومعتمر من جميع أنحاء العالم. 

لقد حرصنا على مواكبة النمو المتواصل في مجاالت 
التموين واالنتاج الغذائي والخدمات من خالل توسيع 
وتطوير خدماتنا والحرص على التواجد الفاعل بمواقع 
األعمال في مختلف مناطق المملكة باالضافة الى 

تقديم منظومة متكاملة من الخدمات المساندة فائقة 
الجودة بما يدعم مكانتنا الرائدة وبما يحقق تطلعات 

عمالئنا ويساعد في توفير بيئة العمل المثالية لكوادرهم 
البشرية ويجعل من شركة الخطوط السعودية للتموين 

الشريك المفضل في جميع األحوال. 

وفي تطبيٍق عملي لقيمنا األساسية في الشفافية ، نقدم 
للمختصين والقراء الكرام من خالل هذا التقرير ، معلوماٍت 

وافية عن األداء التشغيلي والموقف المالي للشركة 
خالل عام 2018م مع النظرة المستقبلية االيجابية، 

مؤكدين حرصنا على إعطاء األولوية إلعداد وتأهيل 
كوادرنا البشرية واالرتقاء الدائم بمستويات األداء 

والخدمات مع تطبيق افضل الممارسات والمستويات 
العالمية في مجال الحوكمة. 

واهلل الموفق

وجدي بن محمد الغّبان 
الرئيس التنفيذي

رغم كل التحديات الراهنة، واصلت شركة الخطوط السعودية تطوير وتوسيع خدماتها 
المتكاملة بحيث أصبحت الشريك المفضل في مجال الخدمات المتعددة وفق أفضل 

معدالت ومعايير الجودة العالمية. 
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اإلدارة التنفيذية

ماتي كيفايكاس 
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

سلطان سعود البوق
المستشار القانوني العام ونائب الرئيس التنفيذي لشئون الشركة التنفيذية

فهد علي خياط
نائب الرئيس التنفيذي للجودة والخدمات المساندة

عبد الوهاب أحمد ساعاتي
رئيس العمليات-التجزئة

سيلفان بينوا
رئيس العمليات – التموين وإدارة المرافق

وجدي محمد الغبـان
الرئيس التنفيذي

طالل عبد الرحيم طعيمي 
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الضيافة

أبراهيم الصيني
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الحج والعمرة

طارق محمد ثروت
رئيس المراجعة الداخلية التنفيذي

جاكوب روست
رئيس العمليات– تموين الطائرات
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نموذج األعمال

الرسالة
التفّوق وتحقيق الريادة في السوق 

من خالل التحسين المستمر للخدمات و 
العمليات واالبتكار وااللتزام بمواعيد 

التسليم لتحقيق أفضل مستويات 
االستفادة لعمالئنا.

المخرجاتأقسامناالمدخالت
المالية

مخصصات رأس المال	 
األصول	 
النقد	 
الدين	 

المادية
األراضي	 
البنية التحتية	 
المعدات	 
التكنولوجيا	 

البشرية
القوى العاملة	 
الخبرات	 
القيادة	 
المشتريات	 

المجتمع والعالقات
الهيئات الحكومية	 
الشراكات والمشاريع المشتركة	 
المجتمع	 
العمالء	 

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/االستدامة	 
سمعة وحقوق ملكية العالمة التجارية	 
شريك موثوق	 

 تموين الطائرات

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

المعايير الدولية الخاصة بصحة وسالمة 
إنتاج األغذية.

 التجزئة

يشهد قسم التجزئة في الشركة نموًا 
متزايدًا من خالل إنتاج آالف المنتجات 

الغذائية وغير الغذائية للعمالء 
المسافرين على متن شركات طيران 
متعددة، وعلى األرض في مختلف 
أنحاء المملكة ، ومن خالل منصات 

متخصصة للتجارة اإللكترونية.

التموين وإدارة 
المرافق

يوفر قسم التموين وإدارة المرافق 
بالشركة مجموعة واسعة من الخدمات 

للعمالء في أربعة قطاعات رئيسية 	 
األعمال والصناعة، المناطق النائية، 

التعليم، والرعاية الصحية.

 الضيافة

يوفر قسم الضيافة بالشركة خدمات 
الضيافة وأنشطة البناء والتشغيل 

واإلدارة لصاالت الضيافة بالمطارات و 
القطارات وغيرها من خدماتالفنادق، 
والفعاليات، وموائد البوفيه الفاخرة 

في كافة أرجاء المملكة.

 الحج والعمرة

يتخصص قسم الحج والعمرة في 
الشركة بإنتاج وتوزيع وجبات آمنة 

وعالية الجودة لقطاع الحج والعمرة 
في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

قيمنا تدعمنا

االستدامةالشفافيةالعمل الجماعيااللتزام بالجودةالتركيز على العمالء
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استراتيجيتنا

الرؤية
تقود رؤيتنا االستراتيجية عملية التحّول التي نشهدها من 

شركة متخّصصة حصرًا بخدمات تموين شركات الطيران إلى 
شركة متعّددة المهام والخدمات تشارك في تحقيق رؤية 

المملكة 2030 من أجل التنمية المستدامة و التنوع 
االقتصادي.

كيف سنقيس النجاح؟ماذا بعد؟ماذا أنجزنا في عام 2018م؟كيف سنحقق ذلك؟

نمو جيد في عام 2018م، ال سيما في قطاع تموين 	 توسيع نطاق العمليات الحالية
الطائرات.

إيجاد وظائف ومهام جديدة.	 

	 توسيع الكافتيريات في محطات القطار والتموين على متن 	 
الطائرات والقطارات.

نمو في تجارة التجزئة عبر اإلنترنت.	 

عام ناجح في مجال تموين الحج والعمرة مع تحول التركيز 	 
باتجاه المؤسسات بداًل من األفراد.

مواصلة النمو والتوسع في تموين القطارات.	 

ضمان تدريب الموظفين على أعلى المستويات.	 

مواصلة تحسين األداء و الخدمات وفق أعلى معايير الجودة.	 

مواصلة االستحواذ على حصة متميزة في قطاع الحج 	 
والعمرة.

الحفاظ على ربحية النشاط األساسي (تموين الطائرات).	 

اإليرادات )ريال سعودي(

2.04 مليار

تنويع األنشطة والدخول إلى 
األسواق المرتبطة بشكل طبيعي 

بخبراتنا األساسية

استكشاف فرص التوسع اإلقليمي عبر خطوط أعمال مختارة.	 

70% من اإليرادات من قطاع تموين الطائرات و30% من 	 
األقسام األخرى.

بحلول نهاية عام 2018م، كان لدى قسم تموين الطائرات 	 
92 عمياًل وقام بتقديم أكثر من 39.9 مليون وجبة على متن 

220,129 رحلة.

دراسة قطاعات جديدة في سوق التموين.	 

االقتراب أكثر من تحقيق هدف الحصول على إيرادات بنسبة 	 
50% من خدمات تموين الطائرات و50% من األقسام األخرى.

هامش الربح )ريال سعودي(

%22.56
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إدارة المخاطر

المخاطر االستراتيجية

مخاطر تكنولوجيا المعلومات واألمن اإللكترونيمخاطر الكوادر البشرية

المخاطر المالية

المخاطر التشغيلية تتبنى شركة الخطوط السعودية للتموين نهجًا 
استراتيجيًا لتحديد المخاطر والتقليل من تأثيرها 
في مختلف أقسامها وعملياتها لحماية مصالح 

مساهمينا والتخفيف من المخاطر المحتملة على 
أعمالنا. 

تواجه شركة الخطوط السعودية للتموين كغيرها من 
الشركات مجموعة من المخاطر المتنوعة أثناء ممارسة 

أنشطتها االعتيادية. وما من شركة يمكن أن تمضي في 
ممارسة أعمالها من دون قبول مستوى معين من 

المخاطر، وبالتالي فإن أية أرباح من المتوقع تحقيقها عبر 
األنشطة التجارية ينبغي تقييمها على أساس المخاطر 

المرتبطة بها. 

والهدف من إدارة المخاطر هو التأكد من قدرة الشركة 
على تنفيذ استراتيجياتها بكفاءة عالية وتحقيق أهدافها 
المنشودة على المدى القريب والبعيد على حد سواء. 

والعامل األبرز في هذا المجال يتمثل في تحديد المخاطر 
التي يمكن أن تحد من قدرة الشركة على تحقيق 

أهدافها، ثم تحديد إن كانت تلك المخاطر ضمن المستوى 
المقبول أم ال. 

وال بد من اتخاذ إجراءات لتفادي المخاطر والحد من 
تأثيرها وتبديل مسارها أو مراقبتها. ومن هذا المنطلق، 

تعتمد عمليات الشركة على مجموعة من األدوات 
والحلول التفاعلية واالستباقية الحمائية والوقائية ليس 

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

وبالطبع، ال يمكن معالجة المخاطر إال إذا تم تحديدها 
وفهمها بدقة في وقت مسبق. كما يجب توافر خطط 

لمعالجة هذه المخاطر والتصدي لها، فضاًل عن اعتماد آلية 
لمتابعتها باستمرار للتأكد من السيطرة عليها بشكل فعال. 
وعليه، فإن إدارة المخاطر تشكل جزءًا أساسيًا من اإلدارة 
االستراتيجية والتشغيلية لدى شركة الخطوط السعودية 

للتموين.

يشكل تقييم المخاطر االستراتيجية جزءًا من عملية 
التخطيط االستراتيجي داخل المجموعة. وتقوم شركة 
الخطوط السعودية للتموين بتحديد المخاطر ووضعها 
ضمن خانة المخاطر االستراتيجية في حال كان لها تأثير 

سلبي طويل األمد على مسار العمل. وقد أدرجت شركة 
الخطوط السعودية للتموين المجاالت التالية ضمن دائرة 

المخاطر االستراتيجية:

مخاطر بيئة العمل  .1
تؤثر دورات العمل السائدة ضمن االقتصاد بشكل عام 
والقطاعات االستهالكية بشكل خاص على مستوى 

الطلب على منتجات شركة الخطوط السعودية للتموين، 
وكذلك على وضعها المالي ونتائجها التشغيلية. ويمكن 

لبعض قطاعات العمل أن تتأثر بالعديد من التغيرات 
السلبية التي تطرأ على الظروف االقتصادية ومعدالت 

التوظيف. 

وتتيح لنا استراتيجية تنويع األعمال التي نعتمدها درجة 
معينة من االستقرار في األسواق التي تتسم بتقلباتها 

الدورية.

مخاطر األسواق والعمالء  .2
تعتمد أنشطة شركة الخطوط السعودية للتموين على 

استقطاب واالحتفاظ بمجموعة متنوعة من العمالء 
ضمن قطاعات مختلفة من األعمال. ورغم هذا التنّوع، فإن 

أعمال الشركة ال تزال ترتكز بقوة على عالقاتها البارزة مع 
المؤّسسة العاّمة للخطوط الجوية العربية السعودية، 
وبالتالي فإن أي تطّور عكسي يخّص الناقلة الوطنية 

سيكون له تأثير سلبي على شركة الخطوط السعودية 
للتموين. 

نحن نملك استراتيجيات مدروسة تستند إلى معايير الجودة 
والقيمة واالبتكار، وذلك لترسيخ وتوطيد عالقتنا طويلة 

األمد مع العمالء والمستهلكين. كما نواصل تنفيذ 
استراتيجية التنويع الخاصة بنا عبر تطوير أعمالنا لكي ال 

نعتمد على قطاع واحد من األعمال أو منطقة جغرافية 
محّددة أو مجموعة معّينة من العمالء.

المخاطر السياسية العالمية  .3
ُيعد قطاع الطيران صناعة عالمية وبالتالي فإنه يتأثر 

بالتطورات السياسية واالقتصادية في مختلف أنحاء 
العالم. وتعتمد أنشطة شركة الخطوط السعودية للتموين 

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

ومن هذا المنطلق، نحن نحاول دومًا أن نتوقع التغيرات 
المهمة في السياسة العامة والمساهمة في صياغتها 

بقدر اإلمكان. 

المنافسة  .4
تزاول شركة الخطوط السعودية للتموين نشاطها في 

قطاعات مختلفة يتسم بعضها بمستوى عاٍل من 
التنافسية. وتختلف حّدة المنافسة من قطاع آلخر 	 ففي 

بعض األسواق تنحصر المنافسة في العب واحد إلى ثالثة 
العبين أساسيين، بينما قد تكون المنافسة مشّتتة في 

أسواق أخرى، األمر الذي يوفر فرصًا لالندماج وتوحيد 
الجهود. ويمكن اعتبار أن األسعار االستفزازية التي يطرحها 

المنافسون قد تؤّثر على إيراداتنا وهوامش ربحنا في 
بعض األوقات. 

نحن نهدف إلى الحد من هذا التأثير عبر ترويج وتعزيز 
الوعي بعروضنا الممّيزة وكذلك التركيز على نقاط قوتنا 

والتي تتضمن المرونة في التكاليف واالبتكار وجودة 
الخدمات.

التوظيف  .1
اإلخفاق في استقطاب وتوظيف الكوادر البشرية التي 

تتمتع بالمهارات المناسبة في مختلف المناصب يمكن أن 
يحد من نجاح شركة الخطوط السعودية للتموين. وتواجه 

المجموعة تحديات على هذا الصعيد في بعض مجاالت 
نشاطها نتيجة افتقار المرشحين للعمل إلى الخبرة العملية 

في القطاع، فضاًل عن طبيعة العمل الموسمية لبعض 
األنشطة والتي قد يكون لها تأثير في هذا المجال.

نحن نهدف للحد من هذا النوع من المخاطر عبر تطبيق 
سياسة فعالة إلدارة الموارد البشرية وفقًا لألوقات 

المناسبة وإجراء تنقالت للموظفين الحاليين من أصحاب 
الخبرة بين مختلف أقسام العمل، وتوفير برامج التدريب 

والتطوير المهني الفّعالة.

الحفاظ والتحفيز  .2
إن االحتفاظ بأفضل الكفاءات من أصحاب المهارات 

المناسبة وتحفيزها بشكل أكبر ُيعتبر من أهم العوامل 
التي تساهم في نجاح المجموعة على المدى البعيد. 

ولقد قمنا بتأسيس إدارة لألداء والتطوير والتدريب، 
وأطلقنا برامج مكافآت من أجل االحتفاظ بأفضل 

الموظفين وتطوير مهاراتهم وتحفيزهم باستمرار. كما 
نقوم بتطوير قنوات التواصل الفعالة بشكل متواصل 

لمساعدتنا على مراقبة وفهم احتياجات ومتطلبات 
الموظفين واالستجابة لها وتلبيتها بالشكل األمثل.

تحرص شركة الخطوط السعودية للتموين باستمرار على 
رصد مخاطر تكنولوجيا المعلومات واألمن اإللكتروني 

المتعلقة بعملياتها الداخلية وتحديثها بشكل متكرر، كما 
تطبق بشكل متواصل كافة إجراءات الحد من المخاطر من 
خالل االعتماد على األمن الشبكي وحماية نقاط االرتباط 

الشبكي وإدارة مخاطر الدخول وإدارة الثغرات. 

ويقوم قسم تكنولوجيا المعلومات لدى المجموعة 
بمراقبة مستوى التعرض للتهديدات الداخلية عبر قدرات 

مسح الثغرات األمنية، وتنسيق االستجابة المناسبة 
للحوادث األمنية اإللكترونية. كما يحرص فريق اإلدارة 

التنفيذية في المجموعة على متابعة تطوير قدرات األمن 
اإللكتروني في شركة الخطوط السعودية للتموين.

نحن نعتمد على مجموعة متنوعة من أنظمة تكنولوجيا 
المعلومات ألجل إدارة وتوفير الخدمات والتواصل مع 

العمالء والمستهلكين والموردين والموظفين. كما نركز 
على تعزيز كفاءة أنظمة المعلومات والحلول التقنية نظرًا 

لدورها المحوري في االرتقاء بجودة وفاعلية األعمال، 
األمر الذي يتيح خفض التكاليف والحد من التعرض 

للمخاطر. 

وسوف يستمر تطوير وتطبيق استراتيجية األمن 
اإللكتروني خالل السنوات القادمة.

تؤدي األنشطة المتنوعة التي تمارسها شركة الخطوط 
السعودية للتموين إلى تعريضها لمجموعة متنوعة من 

المخاطر المالية ومنها مخاطر السوق) كمخاطر التدفقات 
النقدية ومعدالت الفائدة) ومخاطر االئتمان ومخاطر 

السيولة.

انطالقًا من ذلك، قام مجلس اإلدارة باتخاذ إجراءات 
مالئمة لضمان حوكمة المخاطر ومراقبتها في جميع 

أقسام المجموعة. وتركز المنهجية الشاملة التي تعتمدها 
شركة الخطوط السعودية للتموين في إدارة المخاطر 

المالية على تقلبات األسواق المالية والسلوك االئتماني 
للعمالء، ساعية بذلك إلى الحد من التأثيرات السلبية 
المحتملة على األداء المالي للمجموعة. وتتم إدارة 

المخاطر المالية من خالل الجهات المختصة في المقر 
الرئيسي للشركة وعلى المستوى العام للمجموعة، حيث 
يجري تحديد وتقييم المخاطر المالية والتعامل معها أينما 

كان ذلك ممكنًا وبالشكل المناسب.

وتعتمد الشركة على مبادئ واضحة وموثقة رسميًا 
إلدارة المخاطر المالية العامة وكذلك األمر بالنسبة 

للسياسات التي تغطي مجاالت محددة مثل مخاطر 
االئتمان واستثمار فائض السيولة.

مخاطر التدفقات النقدية وأسعار الفائدة  .1
بما أنه ليس لدى شركة الخطوط السعودية للتموين أي 

أصول جوهرية محملة بفوائد، فإن دخل المجموعة 
وتدفقاتها النقدية التشغيلية هي بمنأى عن تأثير التغيرات 

التي قد تطرأ على أسعار الفائدة. عالوة على ذلك، ليس 
لدى شركة الخطوط السعودية للتموين أي التزامات 

مالية محملة بفوائد.

مخاطر االئتمان  .2
مخاطر االئتمان هي تلك المتمثلة في عدم قدرة الطرف 

المقابل على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما قد يتسبب 
بخسائر مالية لشركة الخطوط السعودية للتموين. وُتعتَبر 

مخاطر االئتمان الناجمة عن النقد وما يماثله، باإلضافة 
إلى اإليداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية، محدودة 

ألن األطراف المقابلة هي مصارف ومؤسسات مالية 
مصنفة إجمااًل من الدرجة االستثمارية من ِقَبل وكاالت 

تصنيف ائتماني عالمية.

نحن نراقب باستمرار مستحقاتنا من األطراف الثالثة 
والجهات المعنية األخرى. كما نعتمد سياسة فاعلة إلدارة 

وجمع المستحقات المتأخرة. وحرصًا منا على الحد من 
التأثير السلبي الناجم عن خسائر االئتمان المحتملة من 

هذه المستحقات، قمنا بتوفير مخصصات احتياطية للديون 
الهالكة. وتتماشى هذه السياسة مع متطلبات المعيار 
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 	 األدوات المالية. 

فنحن نستخدم نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة 
الحتساب المخصصات االحتياطية بالنسبة للديون الهالكة. 

مخاطر السيولة  .3
تقوم االستراتيجية الدقيقة والصارمة التي تعتمدها 

الشركة فيما يخص إدارة مخاطر السيولة على االحتفاظ 
بكمية كافية من النقد مع إمكانية توفير التمويل من 

خالل تسهيالت ائتمانية مخصصة ومناسبة. 

نحن نضمن المرونة التمويلية من خالل الحفاظ على 
كميات كافية من أدوات النقد وما يماثله. وتجدر اإلشارة 

إلى أنه ال توجد لدينا أي تسهيالت ائتمانية حاليًا. نحن 
نقوم بمراقبة مخاطر التعرض لنقص التمويل من خالل 

مراجعة توقعات الوضع النقدي على المدى القصير 
بصورة متواصلة، وأيضًا من خالل اعتماد قراءة مستقبلية 

للوضع النقدي في المدى المتوسط وذلك على مدار 
العام. 

مخاطر العمل  .1
تقوم شركة الخطوط السعودية للتموين بتشغيل وحدات 
تموين لقطاعات األعمال في خمسة مطارات حيث توفر 

خدماتها، إضافة إلى مغسلتين صناعيتين والعديد من 
المرافق األصغر حجمًا(تشمل منافذ تموين ومتاجر تجزئة 
وصاالت، فضاًل عن المواقع الصناعية ومنصات التنقيب 

عن النفط على البر وغيرها). ومعظم تلك المواقع 
مستأجرة من ِقَبل شركة الخطوط السعودية للتموين. 
ونتيجة لهذا، فإن شركة الخطوط السعودية للتموين 

معرضة لمخاطر في مجاالت متنوعة أثناء مزاولة أنشطتها 
تشمل الصحة المهنية وسالمة الموظفين والبيئة 

والحرائق واألحداث الطبيعية وأمن المواقع.

نحن نعمل على إدارة تلك المخاطر من خالل إجراءات 
إدارية مدروسة وبرامج للوقاية من وقوع خسائر. وقد تم 

تصميم األنظمة الخاصة بصحة وسالمة العمليات 
التشغيلية، وإرشادات السالمة أثناء بالسفر، وإدارة األزمات، 

لحماية موظفي الشركة. 

نحن نقوم بنقل أية مخاطر ال نستطيع التصدي لها بجهودنا 
الذاتية إلى شركات التأمين بقدر اإلمكان. ونستخدم وثائق 

تأمين مناسبة لتغطية مخاطر األضرار المتعلقة بكوادرنا 
وأصولنا وتعطل األعمال، وكذلك فيما يتعلق بالطرف 
الثالث وسالمة المنتجات. وتخضع جميع وثائق التأمين 

الخاصة بالشركة لكافة الشروط واألحكام المرعية.

تقديم الخدمات واالمتثال التعاقدي  .2
لدى شركة الخطوط السعودية للتموين عقود مبَرمة مع 

الكثير من العمالء، وبالتالي فإن أي إخفاق في االلتزام 
بالشروط واألحكام التعاقدية يمكن أي يؤدي إلى 

تعطيل األعمال.

نحن نعتمد إجراءات تضمن التزامنا بالمعايير التي وضعناها 
وكئلك تلبيتنا لجميع الشروط واألحكام التعاقدية.

المخاطر الرئيسية والتصدي لها 
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مؤشرات األداء الرئيسية

ما أهميته
إلى جانب عدد الرحالت الجوية، من المهم مراقبة عدد 
الوجبات. توفر هذه المؤشرات لمحة عن تطور األعمال.

أداؤنا
زيادة عدد الوجبات بنسبة 10% عن عام 2017م.

ما أهميته
األرباح للسهم الواحد مؤشر مهم بالنسبة لألطراف 

الخارجية ولنا أيضًا. فهي تشير إلى مدى قدرتنا على تلبية 
توقعات مساهمينا.

أداؤنا
انخفضت األرباح للسهم الواحد بنسبة 4.6% عن عام 

2017م.

ما أهميته
يضمن األداء المالي القوي والمستمر قدرتنا على 

مواصلة نمونا وضمان أرباح ثابتة لمساهمينا. 

أداؤنا
انخفض صافي االرباح بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل 

بنسبة 4.7% عن عام 2017م.

ما أهميتها
يعتبر نمو اإليرادات عالمة على النمو الصحي لشركتنا. أدا.

أداؤنا
زادت إيراداتنا بنسبة 4.3% عن عام 2017م.

ما أهميتها
على الرغم من أن الخطوط الجوية العربية السعودية هي 

عميلنا األكثر أهمية وستبقى كذلك، إال أن استراتيجيتنا 
تقوم على تنويع مصادر االيراد.

أداؤنا
انخفض اعتمادنا نقطتين مئويتين عن عام 2017م.

ما أهميته
تتضمن خدمات تموين شركات الطيران عنصرين: الوجبة 

بحد ذاتها والمناولة، أي توصيل الوجبات إلى الطائرة 
وجمع النفايات بعد هبوط الطائرة. وهذا هو المؤشر 

الثالث المهم عند تقييم تموين شركات الطيران.

أداؤنا
حافظت أسعار الوجبات على نفس المستوى في عام 

2017م.

صافي األرباح بعد خصم الزكاة وضريبة 
الدخل )ريال سعودي(

459.3 مليون

عدد الوجبات المقدمة لشركات الطيران

40 مليون
األرباح للسهم الواحد )ريال سعودي(

5.60
اإليرادات

2.04 مليار

اإليرادات المتحصل عليها من الخطوط 
السعودية بالنسبة إلجمالي اإليرادات

*%62.5

متوسط سعر الوجبة، بما في ذلك رسوم 
المناولة )ريال سعودي(

35.7

ما أهميتها
نشاطنا الرئيسي هو تموين شركات الطيران. وعدد 

الرحالت الجوية هو من العوامل الرئيسية التي ينبغي 
مراقبتها.

أداؤنا
زيادة عدد الرحالت الجوية بنسبة 10.1% عن عام 2017م. 

ما أهميته
قطاع الصاالت مهم بالنسبة لنا. وعدد الضيوف مؤشر هام 

ينبغي مراقبته في هذا المجال.

أداؤنا
إرتفاع عدد ضيوف الصاالت بنسبة 1% عن عام 2017م.

ما أهميته
يتوقع مساهمونا أن توفر شركة الخطوط السعودية 

للتموين عائدًا قويًا على استثماراتهم.

أداؤنا
كانت نسبة توزيعات األرباح النقدية في عام 2018م 

أعلى بنسبة 4.6 نقطة مئوية عن عام 2017م.

عدد الرحالت الُمَمّونة

220,129
عدد ضيوف الصاالت

2.59 مليون
توزيعات األرباح النقدية

%99.1

* هذا الرقم يشمل فواتير معدات الطيران، والتي تم تصنيفها بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15 على أنها وكيل مبيعات، 
وبالتالي، يتم تقديمها في البيانات المالية على أساس صاٍف. مع ذلك، تم تقديمها هنا على أساس إجمالي إلعطاء صورة واضحة عن مدى اعتمادنا 

على قطاع شركات الطيران. 
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نظـــــرة عـــامــــــة استـراتيجيــــــة 
لمحـة عـامـة عن األعمـال 

تموين شركات 
الطيران 

الوجبات اليومية على متن الطائرات 

109,000
موظفو تموين شركات الطيران

2,500
المواطنون السعوديون 

%30

تعتبر شركة الخطوط السعودية للتموين المزود 
الرائد لخدمات التموين والخدمات المساندة في 

المملكة العربية السعودية لـعدد 92 شركة 
طيران محلية ودولية من خالل قسم تموين 

شركات الطيران.

حيث تقوم بإنتاج أكثر من 100,000 وجبة لـ 400 رحلة 
مغادرة كل يوم من خالل وحداتها المتخصصة في الدمام 
والمدينة المنورة والرياض وجدة والقاهرة. وتشمل قائمة 
عمالئنا الرئيسيين الخطوط السعودية، طيران ناس، طيران 

فالي أديل، وهي شركة طيران اقتصادي جديدة تابعة 
للخطوط الجوية العربية السعودية.

كما ينتج قسم تموين شركات الطيران 50,000 وجبة 
مجمدة إضافية يوميًا في مصنعنا بالرياض، ويقدم األغذية 

لألقسام األخرى في الشركة، بما في ذلك الضيافة 
والتموين وإدارة المرافق والحج والعمرة. ويبلغ عدد 

موظفينا 2,500 موظف على امتداد عملياتنا، 30% منهم 
تقريبًا من المواطنين السعوديين.

إلى جانب أنشطتنا في مجال إنتاج وتوريد األغذية، نقوم 
بإدارة كافة جوانب المشتريات وسلسلة اإلمداد 

والمخزون العالمي لمعدات تموين الطائرات للخطوط 
السعودية، وطيران أديل، و طيران ناس، وطيران السعودية 

الخليجية، ويشمل ذلك الصحون واألطباق ومستلزمات 
األكل، فضاًل عن مستلزمات النظافة والسماعات 

والبطانيات ولوازم الراحة، و المواد األخرى المطلوبة 
على متن الطائرات. وتمثل األغذية المقدمة إلى شركات 
الطيران ما يقارب 80% من إيراداتنا، في حين تمثل منتجاتنا 

األخرى %20. 

يعتبر قسم تموين شركات الطيران الدعامة األساسية 
ألعمالنا، ويتميز بتكامله الفائق مع الوحدات األخرى في 

الشركة. وفي حين يقدم قسم تموين شركات الطيران 
األغذية والمشروبات ألقسام الضيافة والتموين وإدارة 
المرافق، كما يقوم باالستعانة بخدمات الموظفين من 

قسم التموين وإدارة المرافق، وخدمات الغسيل من 
وحدة خدمات الغسيل السعودية.
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التزام متجدد بالجودة
تركزت جهود قسم تموين شركات الطيران خالل العام 

2018 على تحسين جودة واتساق الخدمات، بهدف 
تحقيق تطلعات الخطوط السعودية بالحصول على تصنيف 

خمس نجوم لجودة شركات الطيران من سكاي تراكس 
بحلول عام 2020. وقد بدأنا بطرح معداتنا وأغذيتنا الجديدة 

لتموين شركات الطيران اعتبارًا من أبريل 2018 على 
الرحالت المتجهة إلى أمريكا الشمالية وأوروبا ووجهات 
مختارة أخرى. كما بدأنا بترقية خدماتنا لشركات الطيران 
عبر اعتماد مفاهيم ومنتجات جديدة للتموين على متن 

الطائرات، بما في ذلك خدمة المساعد الشخصي الجديدة، 
بالتزامن مع تعزيز التواصل مع العمالء وإجراء تحسينات 
على صاالتنا. وقد كانت استجابة العمالء لهذا التطوير 

مشجعة للغاية، حيث نجحنا في تقليل عدد الشكاوى و 
المشاركة في تحقيق إنضباط مواعيد الرحالت خالل عام 

.2018

لقد تلقينا إنطباعات إيجابية كذلك من عمالئنا على رحالت 
كبار الشخصيات في عام 2018، حيث قدمنا خدماتنا 

ألعداد غير مسبوقة من الرحالت على مدار العام، وقمنا 
بتدشين منشأة صغيرة في نيوم لتموين رحالت طيران كبار 

الشخصيات. 

وقد واصل القسم جهوده لالرتقاء بالخدمات من خالل 
إدارة التميز التشغيلي التي تم إنشاؤها في عام 2017، 

والتي نجحت في تطوير اإلجراءات والبنية التحتية لنظام 
تكنولوجيا المعلومات لتعزيز كفاءة التخطيط وإدارة 

العمليات في عام 2018. وتضمنت تلك التحسينات شراء 
وتطبيق برنامج Quintiq إلدارة سلسلة اإلمداد لتعزيز 

الخطط والحضور ألسطول النقل والخدمات اللوجستية.

وتسهم إجراءاتنا العامة لخفض التكلفة، والتي تم 
تطبيقها على مدار العام بهدف زيادة الكفاءة والتقليل 
من النفايات وتحسين اإلنتاج وخطط العمالة، بناًء على 

آليات أكثر دقة لجمع البيانات، وحققنا بفضل ذلك توفير 
بقيمة 31 مليون ريال خالل عام 2018.

واصلنا كذلك تطوير قدرات موظفينا عبر توفير التدريب 
 LEAN ألكثر من 450 موظفًا على أساسيات برنامج

ومهارات حل المشاكل، وقمنا باختيار 24 مرشحًا واعدًا 
 Bulletproof) من بين موظفينا للمشاركة في برنامج

Leader) لتطوير المهارات القيادية لمدة عام واحد، وهو 
مصمم لرعاية وتمكين الجيل المقبل من القادة في 

شركة الخطوط السعودية للتموين.

حقق قسم تموين شركات الطيران إيرادات بقيمة 1.6 
مليار ريال في عام 2018، أي ما يمثل 60% من إجمالي 
إيرادات شركة الخطوط السعودية للتموين خالل العام. 

ومن إجمالي إيرادات العام 2018، حقق القسم إيرادات 
بقيمة 300 مليون ريال من أنشطة إدارة المعدات.

وتقوم وحدة اإلنتاج المركزية في قسم تموين شركات 
الطيران بإنتاج وجبات مجمدة لرحالت الدرجة السياحية 

على الخطوط الجوية السعودية وعمالء آخرين على 
امتداد المملكة، حيث قامت بإنتاج 15,570,130 وجبة 

مجمدة لرحالت الطيران و908,270 وجبة مكونة من 
سندويتشات مغلفة ساخنة لرحالت الطيران في عام 

2018، باإلضافة إلى 585,576 وجبة مجمدة لقسم الحج 
والعمرة في الشركة.

وقد سجلت وحدتنا في مطار الملك خالد الدولي بالرياض 
أكبر عدد لرحالت الطيران التي قدمنا لها خدماتنا في 22 

نوفمبر 2018، حين تعامل قسم تموين شركات الطيران 
مع 273 رحلة من خالل المطار، ووفر أكبر عدد من 

الوجبات في 16 أغسطس 2018، حيث قدم 84,784 
وجبة فردية في يوم واحد، بما في ذلك 57,814 وجبة 

على متن الطائرات. كذلك سجلت وحدة مطار الملك خالد 
الدولي معدالت عالية خالل عمليات التدقيق والمراجعة 

التي أجرتها شركة الخطوط البريطانية (الوضعية الخضراء)، 
والخطوط الجوية الفرنسية (معدل 98%) وطيران الشرق 

األوسط (الوضعية المؤكدة).

وقد فازت صلصة التمر للسلطات (زادي) بجائزة المذاق 
الشهي ضمن جوائز مركوريز السنوية الـ 37، والتي تعتبر 

أرقى جوائز تموين الرحالت في العالم، بينما تم اختيار 
حلويات التمر (زادي) والوجبات الرياضية الخاصة للمشاركة 

في النهائيات.

نظـــــرة عـــامــــــة استـراتيجيــــــة
لمحـة عـامـة عن األعمـال – تموين شركـــات الطيــران

الموظفون الذين حصلوا على التدريب 

450

صـالح العمر
المديـر العـام للمنطقـة الغربية

والمنطقـة الجنوبيـة، تموين الطائرات

جاكوب روست
رئيس العمليات	 تموين الطائرات

خــالد الرديعان
المديـر العـام للمنطقة الوسـطى

إجمالي توفير التكلفة في 2018والمنطقـة الشـرقية، تموين الطائرات

31 مليون 
ريال سعودي
أكبر عدد للوجبات مقدم من وحدة إنتاج واحدة في 

يوم واحد

84,784
٥,٢٩٧

٧,١٣٨

٣١,٠٤٨
٣٢,٨٣٨ ٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٨
٢٠١٧

عدد الوجبات في 2018

39,976

 الخطوط السعودية
 شركات الطيران األخرى

*األرقام في 1,000 وحدة 
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إجمالي عدد العمالء في 2018

92

 العمالء الدائمون لشركات الطيران
 العمالء غير الدائمين لشركات الطيران

 عمالء الطيران الخاص

نظـــــرة عـــامــــــة استـراتيجيــــــة 
لمحـة عـامـة عن األعمـال – تموين شركـــات الطيــران )تتمة(

تعزيز الجودة واالتساق في عام 20192019
سوف يواصل قسم تموين شركات الطيران جهوده 

لتحقيق النمو في عام 2019 بالشراكة مع عمالئنا في 
قطاع الطيران، مدعومًا بمركزنا الريادي، وذلك عبر تحسين 

خدماتنا في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإشراك 
الموظفين وتعزيز مهاراتهم القيادية، مع الحفاظ على 

التزامنا الراسخ بتعزيز جودة واتساق منتجاتنا وخدماتنا.

وفي عام 2018 قامت إدارة المشتريات والتعاقد 
الخارجي االستراتيجي بشراء ما قيمته 1.4 مليار ريال من 

مرافق التخزين والمناولة والسلع والخدمات اإلنشائية، 
وسوف تواصل توجهها نحو المشتريات المؤتمتة بالكامل 

في عام 2019.

وسوف يظل تعزيز جودة المنتجات والخدمات محل 
اهتمامنا الرئيسي في عام 2019، بما يدعم الخطوط 

السعودية في هدفها االستراتيجي للحصول على تصنيف 
5 نجوم في جودة شركات الطيران من »سكاي تراكس« 

بحلول عام 2020، فضاًل عن توحيد معايير إنتاج األغذية 
والعمليات التشغيلية من أجل خفض التكاليف. كما نتطلع 

لتجديد عقدنا األساسي مع الخطوط السعودية بشروط 
مالئمة في عام 2019، لضمان استمرارية عالقتنا 

االستراتيجية طويلة األمد التي تعتبر أساس نجاحنا 
المشترك.

عدد الرحالت في 2018 

220,129

 الخطوط السعودية
 شركات الطيران األخرى

2425 التقرير السنوي لشركة الخطوط السعودية للتموين 2018

ت
كا

شر
 ال

مة
وك

ح
ية

يج
رات

ست
اال

ة 
جع

مرا
ال

ية
مال

 ال
ت

انا
لبي

ا



نظـــــرة عـــامــــــة استـراتيجيــــــة 
لمحـة عـامـة عن األعمـال 

التجزئة

منافذ تجزئة للمبيعات الجوية

55

انطلقت عمليات التجزئة في الشركة عام 1984 
من خالل »المبيعات الجوية«، وهي خدمة 

مرموقة تقدمها الخطوط السعودية على متن 
طائراتها. وفي األعوام التي تلت ذلك، شهدت 

أنشطة التجزئة نموًا كبيرًا بحيث شملت العمليات 
الغذائية وغير الغذائية سواء على متن الطائرات أو 

على األرض، حيث تم تقديم الخدمة لشركات 
طيران متعددة فضاًل عن إدارة عالماتنا التجارية 

في مجموعة من المواقع على امتداد المملكة.

وتقوم شركة الخطوط السعودية للتموين حاليًا بإدارة 
خدمات التسوق على متن الطائرات لصالح خمس عمالء، 
ويشمل ذلك كافة مستويات البيع بالتجزئة، من مبيعات 

الدرجة األولى الحصرية، إلى المتطلبات المتخصصة 
لشركات الطيران االقتصادي. وإلى جانب خدمة المبيعات 
الجوية للخطوط السعودية، نقوم بإدارة مبيعات المنتجات 

الفاخرة لطيران السعودية الخاص ومجموعة بالك الين 
(Blackline Collection) على متن رحالت البيرق 

السعودية، ومنتجات الطيران االقتصادي المخصصة لجيل 
 (Flynas Mall) األلفية التي تقدمها مول طيران ناس
وسوق »ُكل وتسوق« (Eat & Shop) التابعة لطيران 

فالي أديل.

منذ إطالق مبيعاتنا األرضية في عام 2015، قامت شركة 
الخطوط السعودية للتموين بتسريع إجراءات توسيع 
شبكة متاجر التجزئة في مواقع استراتيجية لتغطي 

المطارات ومحطات السكك الحديدية والفنادق الرئيسية. 

وتتمثل استراتيجيتنا في مجال التجزئة بضمان استمرارية 
االبتكار وتحسين منتجاتنا المتنوعة، بالتوازي مع تقديم 

أفضل الخدمات لعمالئنا سواء على متن الطائرات أو على 
األرض. وقد تم اختيار مجموعتنا الواسعة من المنتجات 

بعناية فائقة لتالئم مختلف األعمار والميزانيات واألذواق 
والمناسبات. وهي تضم عالمات تجارية ألشهر المصممين 
العالميين، مع لمسة فريدة مستوحاة من التقاليد المحلية 

األصيلة، بأسعار تقل بنسبة 20% عن سوق التجزئة.
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منافذ المبيعات الجوية

49
منافذ البوتيك التابعة للمبيعات الجوية

9
متاجر تراكس للتجزئة

6

ونقوم حاليًا بإدارة 49 منفذ تجزئة للمبيعات الجوية، بما 
في ذلك 9 منافذ ال بوتيك تقع ضمن فنادق من فئة 

الخمس نجوم، وتوفر منتجات غير متاحة للضيوف في 
السوق المحلي، بحيث ترتقي بتجربة الطيران عبر توفير 

المزيد من المنتجات الحصرية على األرض. كما نقوم بإدارة 
شبكة تضم 6 متجر تراكس للتجزئة، وهي تقع في 

محطات للخطوط الحديدية، إلى جانب خدمات العربات 
على متن القطارات.

باإلضافة إلى ذلك، نقوم بإدارة عمليات التجزئة للمبيعات 
 الجوية عبر اإلنترنت من خالل موقع 

skysalesonline.com، حيث نعرض مجموعتنا الكاملة من 
المنتجات والبضائع مع خدمة التوصيل إلى المنازل 

والمكاتب في سائر أنحاء المملكة.

دفع عجلة االبتكار لتحقيق النمو وخدمة العمالء
في إطار جهودنا لمواجهة تحديات سوق التجزئة، نواصل 
تنظيم مجموعة من حمالت االبتكار لتحقيق النمو، فيما 

نقوم بتنويع أنشطتنا. وقد حافظنا على مكانتنا الرائدة 
التي ال تضاهى في قطاع منتجات الطيران ومحطات 
الخطوط الحديدية في المملكة في عام 2018، كما 

واصلنا التركيز على زيادة مبيعاتنا وتنمية إيراداتنا.

قامت شركة الخطوط السعودية للتموين في مايو 
2018 بتدشين فرعين للمبيعات الجوية ضمن مشروع 

توسعة مطار الملك عبد العزيز الدولي، و ذلك في مبنى 
الطيران الداخلي وصالة الفرسان. وفي الشهر نفسه، قمنا 

بإجراء سحب على سيارة جاغوار ضمن حملتنا التسويقية 
في مطار الرياض، وفي يونيو أجرينا سحبًا بالقرعة في 

الصالة الجنوبية لمطار الملك عبد العزيز احتفااًل بختام 
حملتنا لكأس العالم برعاية مشتركة من الخطوط 

السعودية والمبيعات الجوية. وقامت الشركة بإطالق 
خدمة عربات متخصصة للمبيعات الجوية على متن رحالت 

الحج والعمرة لتلبية احتياجات الركاب المسافرين ألداء 
فريضة الحج و العمرة.

مع تحول قطاع التجزئة بوتيرة متسارعة نحو القنوات 
الرقمية، تقوم شركة الخطوط السعودية للتموين بجهود 

إضافية لتنويع أنشطتها عبر الدخول إلى سوق اإلنترنت 
وتعزيز حضورها عبر منصات البيع اإللكترونية وتطبيقات 

الهاتف المتحرك التي تملك إمكانيات هائلة للنمو.

ضمن جهودنا لتعزيز خدماتنا الرقمية، نواصل تطوير فريقنا 
المتخصص في خدمات اإلنترنت، وعالمتنا التجارية والبنية 

التحتية لمخازننا في المملكة، فيما نعمل مع أبرز 
العالمات التجارية المحلية والعالمية لتطوير خدماتنا.

أهدافنا للعام 2019
في العام 2019، سنواصل العمل على تحسين عمليات 

التجزئة على متن الرحالت. بالتزامن مع ذلك، سوف نستمر 
بتعزيز خدماتنا واالستراتيجية التسعيرية لمتاجرنا األرضية، 

والعمل مع العالمات التجارية العالمية على تطوير 
مفاهيم جديدة.

سوف تقوم شركة الخطوط السعودية للتموين بافتتاح 
منافذ تجزئة جديدة في مواقع رئيسية هذا العام، بما في 

ذلك مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد في جدة. 
وسوف نسعى أيضًا لتوسيع حضورنا في المطارات 
اإلقليمية، عبر افتتاح كافاتيريات في مواقع جديدة 

وتطوير العالقات مع الشركاء اإلقليميين. كذلك سنعزز 
عالقتنا مع قطار الحرمين السريع خالل العام 2019، بعدما 

تم إبرام اتفاقية مع الشبكة في عام 2018 تغطي 
خدمات الخط الثالث.

على مدار األعوام المقبلة، نتوقع أن تركز شركات الطيران 
على التحول نحو نموذج بيع األغذية على متن الرحالت. 

لذلك نسعى للعمل مع طواقم الطيران لتحويلهم إلى 
سفراء لعالمتنا التجارية من خالل الجمع بين التدريب 

والحوافز المصّممة لتعزيز وعيهم بالعالمة التجارية 
ومهاراتهم الترويجية.

عبد الوهاب أحمد ساعاتي
رئيس العمليات-التجزئة

سنوات تأسيس قطاع التجزئة 

34

نظـــــرة عـــامــــــة استـراتيجيــــــة 
لمحـة عـامـة عن األعمـال – التجزئة

 عدد شركات الطيران 
)المبيعات على متن الطائرات(

5

عدد منافذ التجزئة 2016

37
عدد منافذ التجزئة 2017

47
عدد منافذ التجزئة 2018

55

 المبيعات الجوية (صاالت المطارات)
 المبيعات الجوية (صاالت الضيافة)

 المبيعات الجوية (فروع مقار الشركات)
 المبيعات الجوية (ال بوتيك)

 تراكس (محطات القطارات)

 المبيعات الجوية (صاالت المطارات)
 المبيعات الجوية (صاالت الضيافة)

 المبيعات الجوية (فروع مقار الشركات)
 المبيعات الجوية (ال بوتيك)

 تراكس (محطات القطارات)

 المبيعات الجوية (صاالت المطارات)
 المبيعات الجوية (صاالت الضيافة)

 المبيعات الجوية (فروع مقار الشركات)
 المبيعات الجوية (ال بوتيك)

 تراكس (محطات القطارات)
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نظـــــرة عـــامــــــة استـراتيجيــــــة 
لمحـة عـامـة عن األعمـال 

التموين وإدارة 
المرافق

موظفو التموين وإدارة المرافق

700
معدل رضا العمالء

%97

تأسس قسم التموين وإدارة المرافق في عام 
2008 بهدف تنويع إيرادات الشركة واالستفادة 

من خبرتها الواسعة في إدارة األغذية. ويقدم 
القسم حاليًا مجموعة واسعة من الخدمات 

للعمالء في أربعة قطاعات رئيسية: األعمال 
والصناعة )في القطاعين العام والخاص(، 

المناطق النائية )في قطاعي الطاقة والتعدين 
بشكل أساسي(، التعليم، والرعاية الصحية.

نحن نقدم خدمات متكاملة تلبي اإلحتياجات الخاصة 
لعمالئنا. وتشمل هذه الخدمات التموين وإدارة السكن 

والصيانة وخدمات الغسيل وتخزين المؤن وخدمات البيع 
عن طريق أجهزة البيع الذاتي.

كما نسهم في تعزيز جودة الخدمة المقدمة للمرضى 
والموظفين والطالب من خالل تزويد عمالئنا ومستهلكينا 

بخدمات متخصصة عالية الجودة، بما يضمن استدامة 
المؤسسات وأداءها. كما نعمل على الحد من المخاطر 
القانونية عبر ضمان االمتثال الكامل للتشريعات، وتطبيق 

أفضل معايير الجودة والصحة والسالمة والبيئة، واالرتقاء 
بالشفافية في اإلدارة إلى مستويات عالية من خالل 

مراجعة األنشطة الفصلية ومؤشرات األداء الرئيسية، مع 
توفير معدالت جودة متميزة عبر تقديم الخدمات بأسعار 

تنافسية.
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وتقوم وحدة خدمات الغسيل السعودية التي تم إنشاؤها 
في عام 2012 إلضفاء مزيد من التنوع على القسم، 

بتقديم الخدمات للعمالء الداخليين للشركة في وحداتنا 
ومخيماتنا وعملياتنا األخرى في الرياض وجدة، فضاًل عن 

العديد من مقدمي الرعاية الصحية وخطوط الطيران 
والمطاعم والفنادق.

كما تقوم وحدة الخدمات اللوجستية لمتابعة وتتّبع 
األمتعة التي تم إنشاؤها مؤخرًا، بتقديم خدمات استرداد 

األمتعة المفقودة إلى شريكنا الرئيسي »الخطوط 
السعودية« من خالل تتّبع جميع األمتعة المفقودة حول 
العالم وتشغيل المخزن المركزي لألمتعة لصالح الخطوط 

السعودية.

تغطي خدماتنا قطاعات واسعة ومتنوعة، وقد نجحنا 
بتقديمها من خالل إلتزامنا باالتساق واالبتكار ومعايير 

الجودة العالية في تقديم الخدمات لعمالئنا، والتي 
نطبقها على امتداد جميع عملياتنا.

توسيع نطاق حضورنا في المملكة
شهد العام الماضي اتساع أنشطة قسم التموين وإدارة 

المرافق في المواقع النائية بمعدل 65% على أساس 
سنوي وزيادة بمعدل 35% في المناطق الجغرافية التي 

نمارس فيها أعمالنا.

كما واصلنا توسعة وتعزيز بنيتنا التحتية في الدمام، حيث 
قمنا بإنشاء مكتب ومستودع جديدين لدعم األنشطة في 

المواقع النائية، وقد تم تدشين المواقع في أكتوبر 
.2018

وتحافظ الشركة على حضورها القوي في كافة المدن 
التي تعمل فيها، وال تزال الشركة تحقق الريادة ضمن 

فئتها بالمملكة، حيث وصل عدد موظفي قسم التموين 
وإدارة المرافق إلى 1,200 موظف على امتداد عملياتنا 

في المملكة.

ونواصل تعزيز سجلنا المتميز في مجال االحتفاظ بالعمالء، 
ويعتبر ذلك دلياًل على جودة واتساق وموثوقية وتنافسية 

خدماتنا، حيث بلغ إجمالي معدل رضا عمالئنا 97% في 
عام 2018.

خدمات الغسيل السعودية
تعمل خدمات الغسيل السعودية انطالقًا من موقعين: 

منشأة تمتد على مساحة 4,000 متر مربع في مدينة 
الملك فهد الطبية، وتبلغ قدرتها اإلنتاجية 25,000 كلغ 

يوميًا في غسيل المالبس، و21,000 كلغ يوميًا في 
اإلنجاز والكي؛ ومنشأة بمساحة 10,000 متر مربع في 
مدينة الملك عبد اهلل االقتصادية بقدرة إنتاجية متنامية 

تبلغ 40,000 كلغ و24,000 كلغ على التوالي. وتقدم 
المنشأة الثانية خدماتها بشكل أساسي للقطاع الفندقي 
في جدة ومكة المكرمة، باإلضافة إلى الخطوط الجوية 

والمصانع والمطاعم.

وقد كانت إدارة كل منشأة مستقلة عن األخرى في 
السابق، ولكن تم توحيد اإلدارتين خالل العام 2018 للتركيز 

على األهداف المشتركة من خالل فرق اإلدارة 
المتوسطة وفقًا لخطة أعمال جديدة مدتها 10 سنوات.

سجلت خدمات الغسيل السعودية ارتفاعًا في إيرادات كال 
المنشأتين، ونجم عن ذلك زيادة قيمة المبيعات بلغت %74 

مقارنة بالعام 2017. وفي عام 2018 قمنا بإبرام عقود 
هامة في الرياض (مستشفيات الدكتور سليمان حبيب 	 5 

مواقع)، وفي مكة المكرمة (فندق مكة سويس أوتيل 
وفندق سويس أوتيل المقام) وجدة (فندق سنترو سالمة 

من روتانا)، كما تم اختيارنا كمقدم خدمات الغسيل لمخيم 
طنطورة في العال.

إن تزايد حجم األعمال بشكل كبير في كال المنشأتين خالل 
عام 2018، والذي تجاوز ضعف ما تم تحقيقه في عام 

2017. وحققت منشأتنا في مدينة الملك عبداهلل 
االقتصادية بجدة الزيادة األكبر، حيث بلغت أعلى 

مستوياتها خالل موسم الحج بفضل قدرتها على تسليم 
23,900 كلغ في يوم واحد ضمن الوقت المحدد بنسبة 
100%، بالمقارنة مع 9,000 كلغ يوميًا في العام السابق. 

وبعد عدة جوالت من التدقيق، حصلت منشأتنا في الرياض 
على تمديد لشهاداتها من المركز السعودي العتماد 

 .(JCI) المنشآت الصحية، واللجنة الدولية المشتركة

الخدمات اللوجستية لمتابعة وتتّبع األمتعة
تم إنشاء وحدة الخدمات اللوجستية لمتابعة وتتّبع 

األمتعة المفقودة في عام 2018 الستالم مسؤوليات 
خدمات استرداد األمتعة المفقودة من الخطوط 

السعودية. وقد بدأت اإلدارة عملها في 16 يناير وحققت 
معدل 30% في استرداد األمتعة على مدار العام.

يمتد مخزن الخدمات اللوجستية لمتابعة وتتّبع األمتعة 
في جدة على مساحة 2,000 متر مربع، ويتميز بأنظمته 

الحديثة ويتم تشغيله من قبل شركة هلمان العالمية 
للخدمات اللوجستية، ويستخدم نظامًا مبتكرًا إلدارة 

المخازن يتيح له تخزين أمتعة يتجاوز عددها 12,000 في 
وقت واحد.

ونقوم حاليًا بتسليم األمتعة للركاب في المدن الكبرى 
والمناطق النائية على امتداد المملكة.

سيلفان بينوا
رئيس العمليات 	 التموين وإدارة المرافق

نظـــــرة عـــامــــــة استـراتيجيــــــة 
لمحـة عـامـة عن األعمـال –التموين والمرافق

العقود الممنوحة في 2018

19

 ارتفاع حجم إيرادات خدمات الغسيل
في 2018 

x2

 إجمالي العمالء 
- جميع المناطق

40
 إجمالي عدد المواقع 

- جميع المناطق

79
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مستودع خدمة األمتعة المفقودة

2,000 متر مربع
سعة مستودع األمتعة

12,000
معدل التحسن في استرداد األمتعة

%30

سوف تشمل مبادراتنا التنموية في المستقبل توسيع 
أنشطتنا في قطاع الرعاية الصحية حيث يوجد فرص كبيرة 

لتحقيق نمو استراتيجي. ويتضمن ذلك تقديم خدمات 
للمستشفيات، واالستفادة من مبادرات الخصخصة التي 

تقوم بها الحكومة. 

تستهدف وحدة خدمات الغسيل السعودية في عام 
2019 تحقيق نمو أفقي وتوسيع قدراتها في مجال 

التعاون مع الشركات من خالل بناء و/أو االستحواذ على 
منشأة جديدة في الرياض، والتوجه نحو تأجير البياضات، 

فضاًل عن السعي لتوسيع خدماتنا لعمالء التجزئة األفراد، 
من خالل توسيع أنشطتنا في مجال التنظيف الجاف. كما 

نهدف أيضًا لزيادة القدرة اإلنتاجية لمنشأتنا في مدينة 
الملك عبد اهلل االقتصادية.

تهدف وحدة الخدمات اللوجستية لمتابعة وتتّبع األمتعة 
إلى توسيع خدماتها بحيث توفر حلواًل متكاملة لألمتعة 

المفقودة في عام 2019، عبر استحداث خدمات إضافية 
للركاب وأمتعتهم الشخصية. ويشمل ذلك تسليم واستالم 

األمتعة، باإلضافة إلى خدمات استقبال وتوصيل ركاب 
الدرجة األولى ودرجة رجال األعمال. وسوف يدعم ذلك 
خططنا لتوسيع خدماتنا لتشمل شركات الطيران األخرى 

العاملة في المملكة، بدءًا بشركتين جديدتين في عام 
 .2019

إطالق وحدة األمتعة المفقودة 

2018

نظـــــرة عـــامــــــة استـراتيجيــــــة 
لمحـة عـامـة عن األعمـال – التموين والمرافق )تتمة(

خدماتنا في عام 2019
تواصل الشركة جهودها خالل عام 2019 لتحقيق معدالت 

نمو عالية مع إطالق أعمالنا وخدماتنا في المنطقة 
الغربية بالمملكة.

ونهدف كذلك لتحقيق نمو في مجال المساكن عبر 
السماح للشركات الخارجية باستخدام مجمعاتنا، وإجراء 

تقييم وتطوير ألنشطتنا في قطاع الرعاية الصحية.

كما نهدف بصورة عامة لتعزيز تنافسيتنا في عام 2019 
من خالل تطوير قدراتنا التسويقية على المستوى 

التشغيلي لتكون أكثر تركيزًا على العمالء، وزيادة قيمة 
وكفاءة الخدمات المقدمة من مختلف مكونات األقسام 

في شركتنا. وسوف نقوم أيضًا بتطوير نماذجنا الحالية 
إلدارة السلع الستكشاف وسائل الحد من التكاليف، مع 

االستفادة من إجمالي قوتنا الشرائية.

ويتماشى ذلك مع األهداف االستراتيجية لخطتنا 
التوسعية على مدى ثالث سنوات والتي تم إطالقها في 

عام 2016. ويتم بموجبها تركيز أنشطتنا على نقاط القوة 
الرئيسية ألعمالنا، بالتزامن مع تعزيز تنافسية هيكليات 

التكلفة وتكامل سالسل القيمة، وتقديم الخدمات بصورة 
استباقية مع التركيز على العمالء، بما يبرز خبراتنا.

انطالقًا من ذلك، يظل تركيزنا منصبًا على أنشطتنا الرئيسية. 
فقد قمنا باستهداف المزيد من االستثمارات في األعمال 

والصناعة، حيث حددنا المزيد من فرص النمو في هذين 
القطاعين، وسوف نواصل السعي لتحقيق النمو وتوسيع 

أنشطتنا في المناطق النائية، بفضل عالقاتنا المتينة مع 
العمالء الحاليين باإلضافة إلى العمالء الجدد في هذا 

القطاع.

 إجمالي عدد المستفيدين من خدماتنا
- جميع المناطق

3,214,265
 إجمالي الوجبات المقدمة 

- جميع المناطق

8,070,418

3435 التقرير السنوي لشركة الخطوط السعودية للتموين 2018

ت
كا

شر
 ال

مة
وك

ح
ية

يج
رات

ست
اال

ة 
جع

مرا
ال

ية
مال

 ال
ت

انا
لبي

ا



موظفو خدمات الضبافة

800

نظـــــرة عـــامــــــة استـراتيجيــــــة 
لمحـة عـامـة عن األعمـال 

الضيافة*

يتولى قسم إدارة وخدمات الضيافة في شركة 
الخطوط السعودية للتموين بناء وتشغيل وإدارة 

مجموعة متنوعة من الصاالت والموتيالت ومنافذ 
بيع األطعمة والمشروبات في المملكة، بالتعاون 
الوثيق مع أقسامنا األخرى والخطوط السعودية. 

ويقدم القسم أيضًا خدمات إدارة الفعاليات، 
وتنظيف المرافق، والبوفيه والوجبات الفاخرة، 

وفعاليات الشركات.

تأسس القسم في عام 2006 إلدارة صاالت الفرسان التي 
تقدم خدماتها بشكل رئيسي للمسافرين على متن 
الخطوط السعودية، وتضم اليوم نحو 800 موظف 
يعملون على امتداد عملياتها في مجاالت السكن 
والخدمات األرضية والفعاليات والتجزئة والضيافة 

والمباني وإدارة المرافق العامة.

يشمل نموذج البناء والتشغيل واإلدارة (BOM) كافة 
جوانب دورة الضيافة، من إنشاء وإدارة الموتيالت إلى 
تقديم خدمات التجزئة في مجال األغذية والمشروبات 

في مواقع متعددة تشمل صاالت المطارات ومحطات 
السكك الحديدية والقطارات.

وتشمل أنشطتنا الخاصة بالسكك الحديدية خدمات 
الضيافة على متن القطارات وفي الصاالت، مثل تقديم 

األغذية والمشروبات، وتصميم المرافق، وغيرها من 
الخدمات المتخصصة.

*تتضمن النتائج المالية لقطاع الطيران قطاع الضيافة
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ال تزال صاالت الضيافة تمثل الجزء األساسي من عملياتنا 
في الوقت الحاضر، حيث تمثل حوالي 70% من إجمالي 

إيراداتنا في قطاع الضيافة. نقدم خدمات اإلقامة في 
صاالت الفرسان في جدة والرياض والدمام والمدينة 

المنورة والقاهرة، بما في ذلك صالة الفرسان التي تم 
افتتاحها مؤخرًا في مبنى الطيران الداخلي بمطار الملك 

عبد العزيز الدولي، وصاالت (Wellcome) في الرياض 
والمدينة المنورة. كما نوفر اإلقامة في الموتيالت 

للشركات التابعة للخطوط السعودية، بما في ذلك شركة 
الخطوط السعودية للشحن، وقسم الخدمات الطبية في 

الخطوط السعودية.

تشمل خدماتنا األرضية توفير التموين للركاب الذين تم 
تأخير أو إلغاء رحالتهم. كما نقدم الدعم للفعاليات، بما 

في ذلك إعداد المعدات والملحقات والتموين للعمالء 
الداخليين والخارجيين.

توسيع نطاق خدماتنا في عام 2018
على الرغم من أحوال السوق التي مثلت تحديًا كبيرًا في 

عام 2018، شّكل العام الماضي محطة مفصلية لقسم 
إدارة وخدمات الضيافة في الشركة، والسيما في مجال 

خدمات السكك الحديدية التي توفر حاليًا فرصة كبرى 
للنمو بالنسبة للشركة.

فقد فزنا بعقد تقديم الخدمات على متن القطارات من 
»قطار الحرمين السريع«، وهو القطار السريع األول 

والوحيد في المملكة، حيث أوكل إلينا شرف تقديم 

الخدمة على متن رحالت الحرمين لكبار الشخصيات. وقد 
تم افتتاح الخط السريع الجديد في أكتوبر 2018، ويسّير 

رحالته إلى الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة 
المنورة، ويعمل فيه موظفون سعوديون بنسبة %100، 

يقدمون خدمات متكاملة على متن الرحالت بجودة 
تضاهي خدماتنا على متن الرحالت الجوية.

كذلك تم اختيار شركة الخطوط السعودية للتموين من 
قبل الشركة السعودية للخطوط الحديدية لتقديم خدمات 

الضيافة على متن رحالت قطار الجديد التي تتوفر على 
مقصورات معدة للنوم والراحة، وهي الخدمة الوحيدة 

من نوعها في المملكة، وتشمل الخدمات الفندقية 
لمقصورات النوم على متن القطار. هذا باإلضافة إلى 

عقدنا الحالي لتقديم خدمة الوجبات والعربات الفاخرة 
على متن خط قطار الشمال التابع للشركة السعودية 

للخطوط الحديدية، والذي يضاهي بجودته خدمة درجة 
رجال األعمال على متن الطائرات. ويتكامل ذلك مع 

عملياتنا في خط قطار الشرق التابع للمؤسسة العامة 
للخطوط الحديدية بين الرياض والدمام، الذي نقدم له 
الخدمات على متن الرحالت وفي المحطات ومنافذ 

التجزئة والمقاهي وصاالت درجة رجال األعمال.

طالل عبد الرحيم طعيمي 
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الضيافة

نظـــــرة عـــامــــــة استـراتيجيــــــة 
لمحـة عـامـة عن األعمـال – الضيافة

عدد ضيوف الصاالت في 2018

2,591,102

 صالة الفرسان
(Wellcome) صالة ويلكم 

 صاالت القطارات
 الصاالت األخرى (الترانزيت وخط قطار الشمال)

 الرحالت المتأخرة

في مايو 2018، قمنا بافتتاح أحدث وأكبر صالة للفرسان 
على اإلطالق في مبنى الرحالت الداخلية الجديد في 
مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. وبذلك يصل عدد 

صاالت الخطوط السعودية التي نقوم بإدارتها إلى تسع 
صاالت، موزعة على خمس مواقع في المملكة العربية 

السعودية ومصر.

وقد شهد العام الماضي أيضًا نجاحًا كبيرًا في قطاع 
الفنادق، مع إطالق فندقين جديدين هما دار زان سويتس 

(DarZan Suites) في القاهرة وجدة. فقد قمنا باالفتتاح 
األولي لفندق دارزان سويتس بعد تجديده في مدينة 
السعودية بجدة، في حين تم االفتتاح األولي لفندق 

دارزان سيوتس ترانزيت في أكتوبر 2018 في مطار 
القاهرة الدولي.

عدد صاالت الضيافة

22
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إيرادات القسم من الصاالت

%70
الصاالت المدارة لمصلحة الخطوط 

السعودية 

9
الموظفون السعوديون في القطار 

السريع

%100

المملكة العر�ية السعودية

ال��اض

جدة

الدمام

المدينة المنورة

القاهرة

عدد صاالت الضيافة
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نظـــــرة عـــامــــــة استـراتيجيــــــة 
لمحـة عـامـة عن األعمـال – الضيافة )تتمة(

أهدافنا للعام 2019
في العام القادم، سنواصل تطوير قسم إدارة وخدمات 

الضيافة بطريقة استشرافية مبتكرة، بما يضمن التميز 
النوعي لعمالئنا في كافة الفئات والقطاعات، بما في 

ذلك ضيوفنا وركابنا وسائر عمالئنا من الشركات.

وسوف يشهد العام القادم االفتتاح الكبير لموتيل دارزان 
سويتس في مدينة السعودية بجدة، فضاًل عن توسيع 

نطاق خدماتنا على خط قطار الحرمين السريع بالتزامن مع 
أعمال توسعة الخط على مدار عام 2019.

باإلضافة إلى ذلك، نسعى خالل العام 2019 إلى توسيع 
نطاق أعمالنا على امتداد قطاعات متعددة عبر دخولنا 

مجال الترفيه والمشاركة في المناقصات لعدد كبير من 
فرص األعمال الجديدة.

وسوف نركز أيضًا على توفير التدريب والتعريف بطبيعة 
العمل لموظفينا على امتداد كافة أنشطتنا، مع التركيز 

على تقييم المخاطر.

فوق ذلك، سنواصل تقديم خدمات بمواصفات عالمية 
على امتداد كافة أنشطتنا المرتبطة بالضيافة، فيما نقوم 

بتعزيز وتوسيع نطاق خدماتنا بطرق مبتكرة وتوجهات 
جديدة. 

مواقع صاالت الضيافة

10الرياض
5جدة

4الدمام
2المدينة المنورة

1القاهرة
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نظـــــرة عـــامــــــة استـراتيجيــــــة 
لمحـة عـامـة عن األعمـال 

الحج والعمرة*

الوجبات المقدمة في خمسة أيام خالل 
موسم الحج

640,000
الحجاج الذين تمت خدمتهم في خمسة 

أيام خالل موسم الحج

60,000

تتخصص شركة الخطوط السعودية للتموين بإنتاج 
وتوزيع وجبات عالية الجودة لقطاعي الحج 

والعمرة في المدينتين المقدستين، مكة المكرمة 
والمدينة المنورة. وقد تم إطالق خدمات الحج 

والعمرة في عام 2013 وأصبحت قسمًا مستقاًل 
في عام 2018.

ويعكس ذلك فرص النمو االستراتيجي لقطاعي الحج 
والعمرة اللذين يشهدان تطورًا سريعًا، عبر االستفادة من 

التزام الهيئة العامة للطيران المدني بزيادة سعة الرحالت 
الجوية لتلبي احتياجات 30 مليون حاج ومعتمر بحلول عام 

2030، وهو أحد األهداف األساسية المحددة في رؤية 
المملكة 2030. 

يتطلع قسم الحج والعمرة في الشركة إلى توفير حلول 
إلمداد هذه السوق باألغذية من خالل أنشطة القسم 

الموجهة إلى المؤسسات والمستهلكين على حد سواء. 
نحن نقدم وجبات مجمدة سليمة ومغذية لعمالئنا من 

الشركات في مكة المكرمة، ويشمل ذلك بشكل رئيسي 
شركات التموين، بينما تتضمن األنشطة الموجهة 

للمستهلكين تقديم خدمات تموين متكاملة للمعتمرين 
والحجاج، يتم تسليمها من خالل المؤسسات الرسمية 

وبعثات الحج والهيئات الحكومية.

*تتضمن النتائج المالية لقطاع التموين و إدارة المرافق قطاع الحج و 
العمرة
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زوار مكة المكرمة والمدينة المنورة في عام 
2018

9.2 ماليين
يتم إنتاج وجباتنا المجمدة بواسطة وحدة اإلنتاج المركزية 

في الشركة، ويجري تسويقها وتوزيعها بواسطة قسم 
الحج والعمرة. وهي تتضمن الوجبات الفردية والوجبات 

الجماعية التي تقدم بأسلوب البوفيه. ويتم توفير الوجبات 
الجماعية من خالل عشر مؤسسات شريكة لنا، حيث قدمنا 

لها التدريب والدعم المطلوب لتلبية احتياجات الحجاج.

مزود رائد لألغذية في موسم الحج والعمرة
شهد القسم نموًا كبيرًا للغاية في عام 2018، بصفته 

المزود الرائد للوجبات المجمدة الجاهزة للحجاج 
والمعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. فقد 
تمكن القسم من تقديم عدد قياسي من الوجبات بلغ 

640,000 وجبة ألكثر من 60,000 شخص خالل خمسة أيام 
فقط أثناء موسم الحج، بالمقارنة مع 152,000 وجبة في 

عام 2017. وبفضل الزيادة الكبيرة التي حققناها بين 
عامي 2017 و2018، تم تكريم شركة الخطوط السعودية 
للتموين من قبل وزارة الحج والعمرة نظرًا لجودة خدماتها 

واتساع نطاقها.

وفي عام 2018 بلغت حصتنا 12% في سوق الوجبات 
الجاهزة خالل موسم الحج و1% من السوق اإلجمالي 

للحج والعمرة، كما حققنا معدل رضا إجمالي بنسبة %68 
بين عمالء الوجبات المجمدة، وفقًا إلحصائيات وزارة الحج 

والعمرة.

أهدافنا للعام 2019
يهدف قسم الحج والعمرة خالل عام 2019 لتطوير وطرح 

مجموعة جديدة من المنتجات المصممة خصيصًا لتلبية 
احتياجات قطاعي الحج والعمرة، كما سنقوم بإطالق 

عالمة تجارية جديدة لوجباتنا الجاهزة للحج والعمرة 
بالتعاون مع قسم تموين الطائرات، عبر االستفادة من 

خبرته الواسعة في تطوير منتجات مماثلة. ويعكس ذلك 
استراتيجيتنا الهادفة لتعزيز عالمتنا التجارية والحفاظ على 
والء عمالئنا الحاليين، بالتزامن مع توسيع قاعدة عمالئنا 
بشكل كبير في المستقبل ضمن هوية جديدة موثوقة 

تنال رضا عمالئنا.

كذلك نعمل على تعزيز قدراتنا بهدف االستحواذ على 
حصة أكبر في السوق خالل العام المقبل ونملك إمكانات 
كبيرة لتنمية خدماتنا وإيراداتنا وأرباحنا في ظل توافد 9.2 
ماليين زائر إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة في عام 

2018، بما في ذلك 2.2 مليون حاج أثناء موسم الحج.

وتقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ عملية تطوير إلمداداتها 
الغذائية من أجل توفير وجبات مجمدة جاهزة تمتد 

صالحيتها لفترة طويلة، حيث تم استهداف تحقيق زيادة 
بنسبة 15% في عام 2018، و30% في عام 2019، و%45 

بحلول عام 2020. ويوفر ذلك فرصة متميزة لقسم الحج 
والعمرة لمضاعفة حصتنا السوقية واالستفادة من 

موقعنا الحالي كأبرز موّرد للوجبات المجمدة الجاهزة.

سوف نحقق ذلك عبر توفير أعلى معايير الجودة لمنتجاتنا 
وخدماتنا في المدينتين المقدستين لضمان أعلى 

مستويات رضا العمالء، لنصبح الشريك المفضل لعمالئنا 
من الشركات الخاصة والهيئات الحكومية، التي من 

المتوقع أن تمثل نسبة 85% من أعمالنا.

خالل عام 2019، سنقوم أيضًا بتعزيز تحالفاتنا وعالقاتنا 
االستراتيجية القّيمة مع موّردي المواد الخام والمعدات 

لتوسيع نطاق خدماتنا.

نحن ملتزمون بإنجاز ذلك بما يتوافق مع مسؤوليتنا البيئية 
واالجتماعية من خالل اعتمادنا لحلول صديقة للبيئة، بينما 
نسعى لتعزيز الجودة والقدرات اإلنتاجية كقسم مستقل 

ضمن شركة الخطوط السعودية للتموين.

الحصة السوقية من الوجبات الجاهزة 
في موسم الحج

%12

نظـــــرة عـــامــــــة استـراتيجيــــــة 
لمحـة عـامـة عن األعمـال – الحج والعمرة

إبراهيم الصيني 
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الحج 

والعمرة
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األنظمة التي تم تثبيتها في عام 2018

37
إطالق أعمال بوابة األمن

2014

تطبيقات تكنولوجيا المعلومات
تركز إدارة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في الشركة 

على استخدام األتمتة لالستغناء عن العمل اليدوي 
والتخلص من األخطاء البشرية. وقد حققت اإلدارة 
نجاحات متميزة خالل العام 2018، حيث ازداد عدد 

األنظمة التي تم تثبيتها من 30 إلى 37 على مدار العام، 
بما في ذلك أنظمة جديدة تتوافق مع برنامج »إيرفيجن« 
(AirVision)؛ واحتساب ضريبة القيمة المضافة؛ والتموين 

وطلب الوجبات الداخلية؛ وخزائن الموظفين؛ وإدارة 
اجتماعات الجمعية العامة وجدولتها؛ ومبيعات خدمة 

 اإلنترنت Airfi على متن الطائرات؛ وأنظمة التجزئة 
MS Dynamics NAV و LS NAV؛ وإدارة الصيانة؛ والمخزن 

الفني والمشتريات التقنية في كافة المحطات؛ ومخزن 
معدات شركات الخطوط الجوية األجنبية في جدة.

كما قامت اإلدارة في عام 2018 بإطالق تطبيق جديد 
للهاتف المتحرك ألتمتة نظام مالحظات تسليم مواد 

التموين لالستغناء عن المستندات الورقية، كما وفرت 
أنظمة إضافية لألمن والمسح اإللكتروني.

وسوف نواصل في عام 2019 جهودنا لتحقيق الهدف 
االستراتيجي لشركتنا باالستغناء عن المستندات الورقية 
في عملياتنا حيثما كان ذلك ممكنًا في مختلف أقسام 

الشركة. سنقوم كذلك بتطوير مزيد من األنظمة، بما في 
ذلك نظام إدارة عالقات العمالء، والمعدات والتخطيط، 

وإدارة الفنادق، وتوقعات أسعار المواد الخام، وخطط 
عمل مركبات التحميل، ومساكن العمال، فضاًل عن العمل 

على إنجاز بوابة إلكترونية جديدة للشركة.

الشؤون القانونية واالمتثال
يضم قسم الشؤون القانونية واالمتثال فريق عمل متمرس 
يضم ثمانية مستشارين قانونيين، باإلضافة إلى ثالثة خبراء 

 Legal Plus ومساعدين قانونيين. ويتم استخدام منصة
التابعة للقسم إلدارة كافة المعامالت القانونية للشركة 
وتنسيق إجراءات تقديم المشورة القانونية للعمالء في 

الوقت المناسب على امتداد الشركة.

في عام 2018، قمنا باالستثمار في أعضاء فريقنا 
القانوني لتطوير معارفهم ومهاراتهم. وسوف يتواصل 

هذا النهج خالل عام 2019.

الجودة
تضم إدارة الجودة األقسام التالية:

إدارة سالمة األغذية: تتولى مسؤولية سالمة األغذية 	 
واإلجراءات التنظيمية المرتبطة بها، باإلضافة إلى 

شهادات اآليزو 22000:2005، ونظام تحليل المخاطر 
ونقاط التحكم الحرجة HACCP ومجلس هيئة الحالل.

المختبر المركزي: يتولى تقييم جودة األغذية 	 
والمصادقة عليها، باإلضافة إلى المسائل البكتيرية 

والتحليلية المرتبطة باألغذية والمواد الخام.
إدارة الجودة: تتولى مسؤولية اإلشراف على أنظمة 	 

إدارة الجودة، وشهادة اآليزو 9001:2015 على 
امتداد الشركة، بما في ذلك األغذية وسواها من 

الخدمات، باإلضافة إلى جميع إجراءات الشركة 
واألدلة اإلرشادية للسياسات على بوابة اإلنترنت 

(saccportal.saudiacatering.com) الداخلية للشركة
إدارة السالمة: تتولى مسؤولية السالمة المهنية 	 

واإلجراءات التنظيمية المرتبطة بها، فضاًل عن شهادة 
(OHSAS 18000) وشهادة الهيئة العامة للطيران 

المدني 151 المتعلقة بنظام إدارة السالمة الجوية، 
وإجراء تدريبات اإلخالء لضرورات السالمة.

إدارة الجودة، الصحة، السالمة، والبيئة للتموين 	 
والمرافق: تتولى مسؤولية الجودة والصحة 

والسالمة والبيئة في مواقع التموين والمرافق، بما 
في ذلك تموين المناطق النائية، ومنافذ التموين، 

والمقاصف، وتموين الشركات

خالل العام 2018، شملت أنشطتنا الرئيسية في مجال 
الجودة استحداث الطهي بتقنية العبوات الفراغية كجزء 

من مشروع »Top 5«، وإعداد دليل إرشادي للجودة وفقًا 
للوائح الهيئة العامة للطيران المدني السعودية 151 

وإعداد دليل إرشادي لخدمات الغسيل السعودية وخدماتنا 
في قطاع الضيافة.

خدمات األمن
قسم خدمات األمن يوفر خدمات رجال األمن للمباني 
في المطارات، فضاًل عن أمن المرافق التابعة للشركة. 

ويشمل ذلك مباني المدرجات، حيث يتم التحقق من جميع 
الزوار واألغذية الواردة وفقًا لتنظيمات الدول وإجراءات 
شركات الطيران. وقد تم إطالق الشركة تحت اسم بوابة 

األمن في عام 2014، وهي توفر أيضًا خدمات أمن 
الطيران في المطارات األربعة الرئيسية في المملكة.

وتشمل الخدمات األمنية أيضًا مقرنا الرئيسي في جدة؛ 
ومبنى عمليات الفرسان؛ وخدمات شحن الخطوط 

السعودية؛ ومجمع العّزاب في مطار الملك خالد الدولي 
بالرياض؛ وخدمات الغسيل في مدينة الملك عبداهلل 

االقتصادية بجدة؛ والوحدات االستراتيجية في شركة 
الخطوط السعودية للتموين؛ والمجّمعات ومساكن 

العمال في مختلف أنحاء المملكة. وتتوافق هذه 
الخدمات بالكامل مع متطلبات الهيئة العامة للطيران 

المدني في مجاالت السالمة والمعدات والتدريب.

في عام 2018، قمنا بإنشاء مركز التحكم بالعمليات 
بواسطة كاميرات المراقبة بما يتوافق مع متطلبات 

الهيئة العامة للطيران المدني في الرياض، وحصلنا على 
موافقة الهيئة على دليلنا اإلرشادي الجديد حول خدمات 

األمن.

وفي عام 2019، نهدف إلى توسيع نطاق خدماتنا األمنية 
لتشمل المزيد من المرافق، بما في ذلك المواقع النائية 

التي يقوم بإدارتها قسم التموين والمرافق. كما سنقوم 
بإعداد فريق خدمات األمن ليكون جاهزًا لتوفير خدمات 

األمن في مبنى شحن الخطوط السعودية في جدة، مع 
مواصلة السعي لتحقيق هدفنا بأن نصبح المزود الوحيد 
لخدمات أمن الطيران وسالمة األغذية لجميع الشركات 

التابعة للخطوط الجوية السعودية.

نظـــــرة عـــامــــــة استـراتيجيــــــة 
لمحـة عـامـة عن األعمـال – العمليات
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كلمة المدير المالي التنفيذي

مسيرة من التطور 
بلغ صافي مبيعاتنا 2 مليار ريال في عام 2018م، ما يمثل المستمر

زيادة بنسبة 4.3% عن عام 2017م، فيما بلغ صافي األرباح 
بعد اقتطاع الضريبة 459 مليون ريال سعودي (أقل من 

أرباح عام 2017م التي بلغت 482 مليون ريال) أو %22.6 
من صافي المبيعات، ما يمثل تراجعًا بنسبة 4.7% عن عام 

2017م. وتعود أسباب هذا االنخفاض الكبير إلى تراجع 
في اإليرادات واألرباح في قطاع التجزئة، فضاًل عن ارتفاع 
تكاليف الموظفين. مع ذلك، واصل قطاع تموين شركات 

الطيران تحقيق أداء مشجع للغاية في عام 2018م.

ورغم التحديات العديدة التي واجهتها، حققت شركة 
الخطوط السعودية للتموين العديد من النجاحات في عام 
2018م. وكان من أبرز إنجازاتنا خالل العام استكمال توقيع 

عقدنا مع قطار الحرمين السريع، ويعد ذلك مثااًل جليًا عن 
قدرتنا على تكييف خدماتنا لتلبية متطلبات عمالئنا الجدد. 

كما قمنا بتوقيع عقد مع الخطوط الجوية السعودية لبناء 
وتشغيل صالة الفرسان في مبنى الطيران الداخلي الجديد 
في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جده. ووّقع قسم 
التموين والمرافق أيضًا عددًا من العقود التي تم االتفاق 

عليها خالل العام السابق، مما يوفر قاعدة ممتازة لتحقيق 
مزيد من النجاحات في عام 2019م.

كما قمنا باعتماد معيارين دوليين جديدين إلعداد التقارير 
المالية في عام 2018م 	 المعيار الدولي إلعداد التقارير 
المالية 	 15 (اإليرادات من العقود مع العمالء) والمعيار 

الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 (األدوات المالية)، 
وذلك بعد تحضيرات مكثفة. وواصلنا العمل على بناء 

أنظمتنا الخاصة بالتمويل والتخطيط والتشغيل للمساهمة 
في تلبية المزيد من ضوابط االمتثال واإلفصاح المرتبطة 

بلوائح معايير التقارير المالية الدولية. 

هذا و نهدف في عام 2019م إلى دمج البيانات المالية 
والتشغيلية الرئيسية فضاًل عن بيانات الموارد البشرية، 

ضمن منصة تحليلية واحدة. وسوف يتيح لنا ذلك تطوير 
نظام راسخ إلدارة األداء في مختلف جوانب أعمالنا التي 

ستواجه الضغط على هوامش الربح في بعض مجاالت 
العمل وتضمن توفير قيمة مضافة مستمرة لكافة شركائنا 

الرئيسيين.

وقد حقق قسم تموين شركات الطيران، وهو القسم 
المختص بأعمالنا األساسية، صافي مبيعات بنسبة %72 

في عام 2018م، وسوف يظل هذا القسم أساس قوتنا 
والمحرك الرئيسي لتنويع أعمالنا. إال أننا قمنا كذلك، 
وضمن استراتيجيتنا الحالية، بتوسيع ركائز أعمالنا عبر 

الدخول إلى قطاعات جديدة مثل األمن وخدمات الغسيل 
و مناولة األمتعة. ومع تباطؤ النمو في قطاع تموين 

شركات الطيران، ستصبح مساهماتنا في هذه القطاعات 
الجديدة دعائم راسخة لمسيرة نجاحنا في المستقبل.

توفر رؤية 2030 فرصًا ال حصر لها، فيما تستعد المملكة 
الستقبال المزيد من الحجاج والسياح. وتشمل محفظة 

خدماتنا العديد من المجاالت التي ستستفيد بصورة 
مباشرة من هذا التطور 	 بدءًا من خدماتنا التقليدية بتموين 

شركات الطيران وصواًل إلى خدمات الطعام والضيافة 
للحجاج والسياح. بناًء على ذلك، ُتعتبر شركة الخطوط 

السعودية للتموين في موقع مثالي يتيح لها دعم 
االقتصاد السعودي الجديد، بينما نسعى معًا لتحقيق 
األهداف االقتصادية والتنموية للمملكة خالل العقد 

القادم. 

ماتي كافيكاس
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

وكان من أبرز إنجازاتنا خالل العام استكمال توقيع عقدنا مع قطار الحرمين السريع، ويعد 
ذلك مثااًل جليًا عن قدرتنا على تكييف خدماتنا لتلبية متطلبات عمالئنا الجدد.

صافي المبيعات )بالريال السعودي(

2 مليار
صافي األرباح بعد خصم الضريبة )بالريال 

السعودي(

459 مليون
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الموظفات

250
الموظفون ذوو االحتياجات الخاصة

40
المواطنون السعوديون

1,567

يتولى قسم الموارد البشرية مسؤولية تعزيز راحة وإنتاجية 
موظفينا على امتداد شركة الخطوط السعودية للتموين، 

بما في ذلك 4,490 موظفًا يعملون بدوام كامل.

ويتألف القسم من ثالث إدارات رئيسية: إدارة عمليات 
الموارد البشرية التي تضم موظفين موزعين على امتداد 
وحدات األعمال؛ وإدارة استراتيجية الموارد البشرية التي 

تم إنشاؤها في عام 2017 لتطبيق استراتيجيتنا الخاصة 
بالموظفين؛ وإدارة الكفاءة التنظيمية، وتشمل البرامج 
التي جرى إعدادها وتنفيذها لتطوير خبرات ومهارات 

وسلوكيات الموظفين، بما يضمن استمرارية تحسن األداء 
التنظيمي بشكل ملحوظ. 

وتقوم استراتيجية الموظفين على خمس أولويات رئيسية: 
تقديم خدمات الموارد البشرية؛ ثقافة األداء؛ خبرات 

الموظفين؛ تنمية المهارات القيادية؛ وبناء القدرات. ومن 
خالل هذه النقاط األساسية، تسعى استراتيجية الموظفين 

إلى تطوير خدمات الموارد البشرية وإجراءاتها ومسيرة 
تحولها الرقمي، فضاًل عن تعزيز التكلفة وترسيخ ثقافة 

األداء التي تضمن قدرة الشركة على تحسين أداء 
موظفيها وقدراتهم لالرتقاء بأدائها العام.

كما تهدف أيضًا لتعزيز الخبرات اإلجمالية للموظفين عبر 
تحسين الروح المعنوية وتقييم رضا الموظفين من خالل 

آليات لمشاركة المالحظات واآلراء، وبناء قدراتهم بما 
يضمن امتالكهم للمهارات والكفاءات المطلوبة لتلبية 

االحتياجات االستراتيجية الحالية والمستقبلية.

وأخيرًا، تهدف استراتيجية الموظفين إلى تطوير آليات 
راسخة إلعداد القادة من أصحاب المؤهالت العالية لشغل 

المناصب الرئيسية وضمان قوة الشركة في المستقبل.

رعاية موظفينا في عام 2018
حافظت شركة الخطوط السعودية للتموين على عدد 

موظفيها البالغ 4,490 موظفًا مع نهاية عام 2018، 
بزيادة 233 موظفًا عن العام 2017، ويضم طاقمنا 250 
امرأة (بنسبة 5.6% من القوى العاملة)، و40 موظفًا من 
ذوي االحتياجات الخاصة (1%)، و1,567 مواطنًا سعوديًا 

(بنسبة 33%). وقد أفضت جهودنا في مجال السعودة 
خالل عام 2018 إلى زيادة بنسبة 1% مقارنة بالعام 2017، 

مما يتيح لنا االحتفاظ بتصنيف الفئة البالتينية في مجال 
السعودة. 

كذلك واصلنا جهودنا لتعزيز التنوع في قوانا العاملة، بما 
في ذلك توظيف السيدات في بعض المجاالت التي لم 

موظفونا

السعودة

%32.30

اجمالي عدد الموظفين

4,490
 سعوديون

  مقيمون

تشهد حضورًا نسائيًا في السابق، وقمنا بتعيين المزيد من 
النساء في إدارتنا التنفيذية خالل عام 2018. كما حصلنا 
على شهادة المواءمة الذهبية من وزارة العمل بفضل 

سياساتنا القائمة على رعاية الموظفين، ومرافقنا 
المصممة خصيصًا لدعم الموظفين من ذوي اإلعاقات 

في مكان العمل.

قمنا أيضًا بتعزيز آليات التواصل مع موظفينا عبر تنظيم عدد 
من االجتماعات التي تم خاللها عرض مجموعة متنوعة 
من مشاريع الشركة بهدف االستماع آلراء ومالحظات 

والموظفين وزيادة مشاركتهم في مختلف أنشطتنا. وقد 
سعينا أيضًا للتواصل بأسلوب أكثر فاعلية مع موظفينا من 

خالل نشرة إخبارية شهرية رقمية جديدة، تقدم األخبار 
والمعلومات حول أنشطة أقسامنا المختلفة ومبادراتنا 

العامة. وقد تم إصدار ثالثة أعداد من النشرة في عام 
2018، تضمنت معلومات مفيدة وإعالنات خاصة 

بالموظفين. 

تفعيل استراتيجية الموارد البشرية
بعد إطالق إدارة استراتيجية الموارد البشرية الجديدة في 

عام 2018، سعينا على الفور إلجراء توافقات أولية مع 
أكثر من 80 رئيس قسم ومدير قطاع لتعزيز التواصل بين 

إدارة استراتيجية الموارد البشرية ومختلف أقسامنا 
التشغيلية. وقد أتاح لنا ذلك جمع قدر كبير من اآلراء 

والمالحظات األولية حول مختلف جوانب األعمال في 
الشركة.

قمنا كذلك بتطبيق خطة عمل أولية لتقييم المتطلبات 
في مجاالت رئيسية مثل التوظيف واالحتفاظ بالموظفين 

والتقاعد والمزايا وسياسات الموارد البشرية. 

في مجال التوظيف، أجرينا مراجعة لسياسة استقطاب 
الكفاءات وإجراءات العمل، فيما قمنا بتوحيد إجراءات 

التوظيف ضمن إدارة استراتيجية الموارد البشرية التي تم 
إنشاؤها مؤخرًا.

قمنا كذلك بمراجعة أنظمة مزايا التقاعد، بما في ذلك 
التأمين الصحي و غير ذلك من المزايا غير المالية، مثل 

دخول صاالت الضيافة، والخصومات على تذاكر السفر، 
والوجبات المجانية، والمنافع للمعالين. وقد شمل ذلك 
توسيع مزايا الموظفين لتشمل الموظفين المتقاعدين 

وأسر الموظفين المتوفين.
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في هذه األثناء، قمنا بإطالق برنامج جوائز الشباب في 
عام 2018 لتقدير ومكافأة التميز األكاديمي للطالب من 
أبناء الموظفين. ويهدف البرنامج إلى التأثير اإليجابي في 

أسر الموظفين وتعزيز الروابط بين حياتهم المهنية 
والشخصية.

باإلضافة إلى ذلك، سعت إدارة الكفاءة التنظيمية 
للمواءمة بين الهيكليات والعمليات الداخلية لكافة 

مكونات إدارة استراتيجية الموارد البشرية، ومراجعة جميع 
العمليات الحالية لمراجعتها وتحديثها عند الحاجة. كما 

اتخذت اإلدارة إجراءات لتوحيد أنشطة التوظيف من أجل 
تعزيز الكفاءة والفعالية.

تطوير قدرات موظفينا على كافة المستويات
نحن نسعى لتعزيز مهارات موظفينا من خالل التطوير 

المهني المستمر. وقد نظمت الشركة 178 برنامجًا تدريبيًا 
في كافة مواقعنا خالل عام 2018، حيث قمنا بتدريب 

1,191 موظفًا على المهارات اإلدارية والتقنية لتعزيز 
الكفاءة التشغيلية.

وحصل خمسون موظفًا على التدريب في مجال خدمة 
العمالء المصابين بمتالزمة »داونز« والتوحد، كما تم 
تدريب 70 آخرين على التعامل مع العمالء من ذوي 

اإلعاقة.

ويمثل بناء القدرات أهمية استراتيجية لشركة الخطوط 
السعودية للتموين، وقد تمثل ذلك من خالل برنامج 

التدريب على المهارات القيادية، الذي يسعى من خالله 
قسم الموارد البشرية إلى اكتشاف ورعاية قادة 

المستقبل وتزويدهم بالكفاءات المطلوبة من خالل ورش 
العمل (Bullet Proof Workshops) التي تتيح لقادة 
المستقبل تطوير مهاراتهم وتبادل األفكار ومشاركة 

أفضل الممارسات.

استبيان مشاركة الموظفين للعام 2018
نظرًا لكوننا مزود خدمات، نعتبر الموظفين محور عملنا ألن 
مشاركتهم والتزامهم هما أساس نجاحنا. في الربع األخير 

من عام 2018 قمنا بتنفيذ استبيان حول مشاركة 
الموظفين في مختلف أقسام الشركة، وكان الهدف منه 

ضمان استمرارية الحوار المفتوح مع موظفينا، وتعزيز 
مشاركتهم على امتداد مسيرتهم المهنية بما يحسن رضا 

الموظفين ومجمل أدائهم الوظيفي.
وقد كانت االستجابة لالستبيان مشجعة للغاية في عام 

2018، حيث قام 82% من الموظفين بتقديم مالحظاتهم، 
مما يشير إلى ارتفاع مستوى الثقة والدعم وااللتزام لدى 

موظفينا فيما يتعلق بمستقبل الشركة. وما زالت نتائج 
استبيان مشاركة الموظفين قيد التحليل، ونهدف 

الستالمها في أوائل عام 2019. ولدى استكمال البيانات 
األساسية، ستشكل الدعائم الرئيسية لبرامجنا الحالية 

إلشراك الموظفين وتعزيز مستوى رضاهم.

الخدمات الطبية
تتولى وحدة الخدمات الطبية الداخلية مسؤولية توفير 
التغطية الطبية للموظفين، حيث تقدم الرعاية الوقائية 

والعالجية األساسية ألكثر من 9,000 شخص، بما في ذلك 
الموظفون بدوام كامل وأسرهم. وتضمن الخدمات 

الطبية التابعة للشركة سالمة األغذية عبر مراقبة مقدمي 
األغذية بواسطة إجراءات فحص طبي تتم مرتين سنويًا 

وإجراء فحوصات للعاملين بعد عودتهم من اإلجازة.

قمنا خالل عام 2018 بتوسيع تغطيتنا التأمينية الصحية 
لتشمل عالج البدانة، وتعقيدات الوالدة، والعناية بحديثي 

الوالدة، وعالج صمامات القلب، واألطراف الصناعية، 
ونقص الفيتامينات، وزراعة األعضاء، والعالج الطارئ 

واالختياري خارج المملكة.

قمنا كذلك بتوظيف أطباء سعوديين جدد في عياداتنا 
بجدة والرياض، وأطلقنا صندوق الشكاوى عبر البريد 

اإللكتروني لمشكالت التأمين الطبي أو الصحي 
للموظفين، وقدمنا منتجات خاصة بالتوعية الصحية مثل 

المحاضرات والدورات وورش العمل والكتّيبات 
والملصقات.

تدريب الموظفين في 2018

1,534

الموظفون بدوام كامل وعائالتهم الذين 
تتم رعايتهم ضمن الخدمات الصحية لشركة 

الخطوط السعودية للتموين

9,000

برامج التدريب في 2018

178

موظفونا )تتمة(

التزام دائم بدعم موظفينا في عام 2019
سنواصل مراجعة سياساتنا الخاصة بالموارد البشرية ضمن 
جهودنا الحالية لتطبيق استراتيجية الموارد البشرية، فضاًل 

عن تحليل برامج المزايا والمكافآت لتحديد المجاالت التي 
يمكن تحسينها. وتشمل أهدافنا األخرى للعام 2019 

أتمتة إجراءات التوظيف. 

بعد استالم النتائج والمعايير النهائية الستبيان مشاركة 
الموظفين 2018، سنبدأ بإعداد خطة عمل قائمة على 

تلك البيانات إلجراء التحسينات المطلوبة.

كما نهدف لتطوير نظام إلدارة األداء ومراجعة وتعديل 
الوصف الوظيفي الحالي، مع مواصلة جهودنا ألتمتة 

خدمات الموارد البشرية.
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حوكمة الشركات

محمد حمزة الحربي 
مدير الشؤون القانونية والعقود

سلطان البوق
المستشار القانوني العام ونائب الرئيس التنفيذي 

لشؤون الشركة التنفيذية

1. نظرة شاملة للمستشار القانوني العام ونائب 
الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة التنفيذية 

إن االستثمار األمثل واألرشد لقدرات شركة الخطوط 
السعودية للتموين ومواردها يتجلى في تهيئة بيئة عمل 
أساسها المسؤولية والرقابة وااللتزام وعمادها الوضوح 
والشفافية من خالل تعزيز ثقافة اإللتزام أكثر منها بفرض 

سياسات وقواعد. وتبرز مالمح خطة شركة الخطوط 
السعودية للتموين في الحرص على اإللتزام بمتطلبات 

حوكمة الشركات وبالوفاء بحقوق المساهمين والعمالء 
والموظفين وجميع أصحاب المصالح وتعزيز العالقة 
معهم ورعاية مصالحهم وااللتزام بمبادئ الشفافية 

واإلفصاح وتفعيل دور مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
وتحديد مسئولياتهم وتدريبهم بصفة مستمرة،والتأكد 

بصفة مستمرة من وجود آليات لتعزيز فاعلية الرقابة 
الداخلية وإدارة المخاطر. كما تهدف الخطة كذلك 

للتوافق مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة 
السوق المالية والجهات ذات العالقة كأولوية قصوى 

بجانب تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال 
الحوكمة بهدف تعزيز الثقافة المؤسساتية وتطبيق 

قواعد اإلدارة السليمة. 

تتماشى الشركة بموجب توجيه من مجلس إدارتها 
ورئيسها التنفيذي مع حوكمة الشركة بحرص وعناية من 
خالل رفع ثقافة اإللتزام في الشركة والذي انتهى إلى 
إحداث ثورة تشريعية داخل الشركة قننت ممارسات عدة 

وفيها أقرت الشركة سياسات السلوك المهني والتي 
أحكمت سياج الكثير من الممارسات داخل الشركة 

وكذلك طّور جدول الصالحيات والذي قنن المعامالت 
بين إدارات الشركة.

إن التغيرات في الهيكل التنظيمي داخل الشركة 
استدعت جهودًا حثيثة من إدارة حوكمة الشركة بالعمل 

على تطوير الممارسات لتالحق هذا التطور بفعالية، 
ويؤمن فريق حوكمة الشركة أن رحلة التطوير مستمرة 

وال تقف بأي حال من األحوال بالنظر إلى طبيعة 
التطورات العالمية في ممارسة الحوكمة.

أخيرًا، أتقدم بشكري الجزيل إلى فريق حوكمة الشركة 
نظرًا لمجهودهم الثري في اإلستنهاض بالممارسات 
لتقارع أفضل الممارسات العالمية، وكلي إيمان على 

قدرة إدارة حوكمة الشركة اإلستمرار في حصد جوائز 
عدة كما جرى سلفًا بحصول الشركة على جائزة أفضل 

الممارسات في المملكة للعام 2017م و2018م.

سلطان البوق
المستشار القانوني العام ونائب الرئيس التنفيذي لشؤون 

الشركة التنفيذية

2. االلتزام باألنظمة واللوائح 
تلتزم الشركة وتتعهد باإلحتفاظ بأفضل معايير اإللتزام في جميع أنشطتها. ويمتد هذا اإللتزام ليشمل األنظمة المنصوص عليها في الئحة حوكمة الشركات ولوائح التسجيل واإلدراج. 

الصادرة من هيئة السوق المالية، وقواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة، واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة. كما تمتلك الشركة سياسة شاملة مرتبطة بتطبيق 
الئحة حوكمة الشركات هذه السياسة يتم تحديثها بشكل مستمر عند الحاجة بناء على أي تعديالت في األنظمة أو اللوائح أو الممارسات العالمية ويلتزم بسياسة الحوكمة أصحاب 
المصالح كأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين لحماية مصالح الشركة واألطراف األخرى ذات العالقة. ويقوم مجلس اإلدارة بالمساندة المستمرة مع لجانه الفرعية 
المتمثلة في لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية بتقديم الدعم المستمر لتعزيز اإللتزام بالئحة حوكمة الشركات وضمان استمرارية مراجعة وضبط تطبيق 

تلك اللوائح.

تطبق الشركة جميع أحكام الئحة حوكمة الشركات، باستثناء األحكام الواردة أدناه:

المادة 5 الفقرة )9( 
تثبت للمساهم جميع الحقوق المرتبطة بالسهم، وبخاصة ما يلي:)9( تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة.

أسباب عدم التطبيق 
يقوم المساهمون بتسجيل أسهمهم في سجل مساهمي الشركة عن طريق السوق المالية السعودية )تداول( وذلك لكون الشركة مدرجة في سوق األسهم.

المادة39
يتعين على الشركة إيالء االهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، ووضع البرامج الالزمة لذلك، مع مراعاة ما يلي:

إعداد برامج ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية المعييين حديثًا للتعريف بسير عمل  )1
الشركة وأنشطتها، وبخاصة ما يلي:

استراتيجية الشركة وأهدافها. أ. 
الجوانب المالية والتشغيلية ألنشطة الشركة. ب. 

التزامات أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم. ج. 
مهام لجان الشركة واختصاصاتها. د. 

2( وضع اآلليات الالزمة لحصول كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجاالت ذات 
العالقة بأنشطة الشركة.

أسباب عدم التطبيق
المادة اختيارية، إال أن الشركة حسب إجراءات سير العمل المعتاد فإنها تعرف بشكل مستمر ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية استراتجيتها و اهدافها و الجوانب المالية 

والتشغيلية ألنشطتها كما أن إلتزامات و مهام المجلس و اللجان و إختصاصتها متضمنه في الئحة حوكمة الشركة كما تدعوا الشركة أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية للمشاركة 
وحضور ورش العمل والندوات والدورات التدريبية في المجاالت ذات العالقة كما يقوم رئيس المجلس ورؤساء اللجان وأمين سر المجلس بإلمام المجلس ولجانه الفرعية واإلدارة 

التنفيذية بكل التحديثات التي تساهم في أدائهم لمهامهم.

5657 التقرير السنوي لشركة الخطوط السعودية للتموين 2018

ت
كا

شر
 ال

مة
وك

ح
ية

يج
رات

ست
اال

ة 
جع

مرا
ال

ية
مال

 ال
ت

انا
لبي

ا



2. االلتزام باألنظمة واللوائح )تتمة(
المادة 41 

يضع مجلس اإلدارة – بناًء على اقتراح لجنة الترشيحات – اآلليات الالزمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنويًا وذلك من خالل مؤشرات قياس أداء مناسبة  أ( 
د جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق  ترتبط بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدَّ

مع مصلحة الشركة.
يجب أن تكون إجراءات تقييم األداء مكتوبة وواضحة وأن يفَصح عنها ألعضاء مجلس اإلدارة واألشخاص المعنيين بالتقييم. ب( 

يجب أن يشتمل تقييم األداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح  ج( 
كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضًا أن يشتمل تقييم األداء على تقييم آليات العملفي المجلس بشكل عام.

يراعى في التقييم الفردي ألعضاء مجلس اإلدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو وإلتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص  د( 
الوقت الالزم لها.

يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة ألدائه كل ثالث سنوات. هـ( 
يجري أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين تقييمًا دوريًا ألداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر األعضاء التنفيذيين – من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا  و( 

د جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. الغرض –على أن تحدَّ

أسباب عدم التطبيق
هذا اإللتزام إختياري إال أنه قد اشتمل دليل حوكمة الشركة على سياسة للتقييم وقد تم تقييم المجلس خالل العام 2018م 

المادة 45 
على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حاالت تعارض المصالح – وفق اإلجراءات المقررة من الهيئة –، وتشمل:

وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.	 
2اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.	 

أسباب عدم التطبيق
يقع هذا اإللتزام على عاتق طالب الترشح

الفصل الخامس
المادة السبعون 

ل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )لجنة إدارة المخاطر( يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين. وُيشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى  تشكَّ
مالئم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.

المادة الحادية والسبعون 
تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:

وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناًء عل المتغيرات الداخلية والخارجية   )1
للشركة.

تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.  )2
التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خالل االثني عشر شهرًا القادمة.  )3

اإلشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وذلك لتحديد أوجه القصور بها.  )4
إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعّرضها لها بشكل دوري )من خالل إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال(.  )5

إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس اإلدارة.  )6
تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.  )7

ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.  )8
مراجعة الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس اإلدارة.  )9
التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.  )10

التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.   )11
مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.  )12

حوكمة الشركات )يتبع(

المادة الثانية والسبعون 
تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل )ستة أشهر( على األقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

أسباب عدم التطبيق
الفصل اختياري.

المادة 82 
يجب على مراجع الحسابات:

بذل واجبي العناية واألمانة للشركة.  )1
إبالغ الهيئة في حال عدم اتخاذ مجلس اإلدارة اإلجراء المناسب بشأن المسائل المثيرة للشبهة التي يطرحها.  )2

أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية إذا لم ييسر المجل عمله. ويكون  )3
مسؤواًل عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب األخطاء التي تقع منه في أداء عمله، وإذا تعدد المراجعون واشتركوا في الخطأ، كانوا مسؤولين 

بالتضامن.

أسباب عدم التطبيق
يقع هذا اإللتزام على عاتق مراجع الحسابات الخارجي.

المادة 85
تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة واألداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن – بصفة خاصة – ما يلي:

تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة لالستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.  )1
برامج منح العاملين أسهمًا في الشركة أو نصيبًا من األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج.  )2

إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.  )3

أسباب عدم التطبيق
لكون هذا اإللتزام إختياري. إال أن الشركة لديها برامج لتحفيز األداء للعاملين تتمثل في المكافات السنوية التي تمنح للعاملين إضافة إلى قيام الشركة في العام 2018م بإستبيان 

إلكتروني لرصد أراء العاملين. 

المادة 87
تضع الجمعية العامة العادية – بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير األوضاع 

االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.

أسباب عدم التطبيق
لكون هذا اإللتزام إختياري.

المادة 88
يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل االجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:

وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه.  )1
اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.  )2

اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. 4(  )3
4( وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية االجتماعية للشركة.

أسباب عدم التطبيق
لكون هذا اإللتزام إختياري.
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2. االلتزام باألنظمة واللوائح )تتمة(
المادة 93

بيان التفاصيل الالزمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي على حدة:
أعضاء مجلس اإلدارة. أ. 

خمسة من كبار التيفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة على أن يكون ب. 
من ضمنهم الرئيس التيفيذي والمدير المالي. 

أسباب عدم التطبيق
يكون اإلفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين الواردة في الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة )4( من المادة الثالثة والتسعين من الئحة حوكمة الشركات بشكل إجمالي وذلك بموجب قرار 

مجلس هيئة السوق المالية رقم ) 1 – 35 – 2018 ( وتاريخ 9 / 7 / 1439هـ الموافق 26 / 3 / 2018م

المادة 95
في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها االختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه الالئحة، وعلى هذه اللجنة 

متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة، سنويًا عل األقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

أسباب عدم التطبيق
لكون هذا اإللتزام إختياري.

3. أنشطة الشركة الرئيسية 
تموين شركات الطيران	 
التجزئة	 
التموين وإدارة المرافق	 

 اإليرادات 
النسبة المئوية )بالريال السعودي(

69.96% 1,679,817,063 تموين شركات الطيران
7.40% 177,748,465 التجزئة 

6.75% 161,998,121 خدمات التموين وإدارة المرافق
84.11% 2,019,563,649 إجمالي األنشطة الرئيسية

15.89% 381,444,733 جميع القطاعات األخرى
100% 2,401,008,382 اإلجمالي 

اإليرادات تتضمن الدخل الداخلي

4. األنشطة الرئيسية للشركات التابعة 
تشغيل وإدارة األسواق الحرة أو المحالت الغير خاضعة للضرائب 	 

النسبة المئوية اإليرادات

 100%  242,844,499 تشغيل وإدارة األسواق الحرة 
 100%  242,844,499 اإلجمالي 

5. خطط الشركة والقرارات الرئيسية والتوقعات المستقبلية
القرارات الرئيسية

القرارالتاريخ 

إعالن شركة الخطوط السعودية للتموين عن انتقال مقرها الرئيسي 2018/01/01
إعالن شركة الخطوط السعودية للتموين النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2017م2018/03/28
إعالن شركة الخطوط السعودية للتموين عن توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2017م 2018/03/28
دعوة شركة الخطوط السعودية للتموين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية )االجتماع االول( المنعقد تاريخ 2018/05/21م2018/03/30
إعالن شركة الخطوط السعودية للتموين عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 31-03-2018 )ثالثة اشهر(2018/05/02
إعالن شركة الخطوط السعودية للتموين توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع األول من عام 2018م2018/05/06
إعالن شركة الخطوط السعودية للتموين عن بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة الغير العادية )اإلجتماع األول( المنعقد تاريخ 2018/05/15

2018/05/21م
إعالن شركة الخطوط السعودية للتموين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية )اإلجتماع األول( المنعقد تاريخ 2018/05/21م2018/05/22
إعالن شركة الخطوط السعودية للتموين عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 30-06-2018 )ستة اشهر(2018/08/05

حوكمة الشركات )يتبع(

القرارالتاريخ 

إعالن إلحاقي من شركة الخطوط السعودية للتموين بخصوص تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2018-06-30 2018/08/05
)ستة اشهر(

إعالن شركة الخطوط السعودية للتموين توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2018م2018/08/05
إعالن شركة الخطوط السعودية للتموين عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس االدارة2018/10/11
اعالن شركة الخطوط السعودية للتموين عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 30-09-2018 ) تسعة أشهر (2018/11/07
إعالن تصحيحي من شركة الخطوط السعودية للتموين بخصوص النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 30-09-2018م )تسعة أشهر(2018/11/07
إعالن شركة الخطوط السعودية للتموين توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من عام 2018م2018/11/07
إعالن شركة الخطوط السعودية للتموين عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية )اإلجتماع األول( المنعقد بتاريخ 2018/12/17م2018/11/15
إعالن شركة الخطوط السعودية للتموين لمساهميها عن بداية التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة الغير العادية )اإلجتماع األول( المنعقد 2018/12/13

تاريخ 2018/12/17م
إعالن شركة الخطوط السعودية للتموين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير عادية )اإلجتماع األول( المنعقد تاريخ 2018/12/17م2018/12/18
إعالن شركة الخطوط السعودية للتموين عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول( الذي سيعقد بتاريخ 2019/01/27م2018/12/30

المعلومات الخاصة بخطط الشركة وتوقعاتها المستقبلية تم ذكرها في الصفحات من 01 إلى 53 من هذا التقرير.

6. رسم بياني بنتائج أعمال الشركة وأصولها ومطلوباتها )بالريال السعودي( 

7. مقارنة أصول الشركة ومطلوباتها لخمس سنوات )رسم بياني أو جدول(

بالريال السعودي
20142015201620172018

1,235,756,8771,192,668,1831,415,363,541 1,335,359,487  1,567,648,992 األصول المتداولة 
646,028,475690,293,226670,422,118 512,861,125  241,664,502 األصول غير المتداولة 

1,881,785,3521,882,961,4092,085,785,659 1,848,220,612  1,809,313,494 إجمالي األصول
457,923,163431,018,258616,906,370 384,426,935  459,830,358 المطلوبات المتداولة 

163,272,642168,998,200167,423,832 145,633,311  123,776,216 المطلوبات غير المتداولة 
621,195,805600,016,458784,330,202 530,060,246  583,606,574 إجمالي المطلوبات 

إجمالي المطلوباتإجمالي ااألصولصافي الدخل
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8. مقارنة األعمال لمدة 5 سنوات 
بالريال السعودي

2014
بالريال السعودي

2015
بالريال السعودي

2016
بالريال السعودي

2017
بالريال السعودي

2018
بالريال السعودي

2,135,940,0702,260,800,4632,256,650,2681,952,564,9402,035,757,930إجمالي اإليرادات 
1,361,365,7041,436,259,2601,490,899,5011,229,772,9851,339,278,458تكلفة اإليرادات

46,201,74641,840,69433,505,84541,669,31937,114,177الزكاة وضريبة الدخل
774,574,366824,541,201765,750,767722,791,955696,479,472مجمل الدخل 
653,932,832698,500,954519,105,487481,737,979459,280,884صافي الدخل 

9. التحليل الجغرافي لإليرادات 
بالريال السعودي

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة 
االجماليمصرالسعوديةالسنة

2018 1,959,119,018  76,638,912  2,035,757,930 

10. التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركات التابعة 

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة
االجماليالسعوديةالسنة / 2018

 242,844,499 242,844,499الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة األسواق الحرة

11. جدول الفرقات الجوهرية للنتائج التشغيلية بالمقارنة مع السنة الماضية او أي توقعات أعلنتها الشركة 

بالريال السعودي
النسبة المئوية للتغيرالتغير )+( أو )-(20172018

4.26%1,952,564,9402,035,757,93083,192,990اإليرادات / المبيعات
8.90%1,229,772,9851,339,278,458109,505,473تكلفة اإليرادات

)3.64%()26,312,483(722,791,955696,479,472مجمل الدخل
75.34%7,046,67412,355,6515,308,977إيرادات تشغيلية أخرى

42.90%1,220,901)1,624,719()2,845,620(مصروفات تشغيلية أخرى
)5.57%()29,822,064(535,401,882505,579,818الدخل التشغيلي )خسارة(

12. جدول معلومات الشركات التابعة

بالريال السعودي
بلد التأسيسبلد التشغيل الرئيسيالنشاط الرئيسينسبة الملكيةرأس المالاسم الشركة التابعة

الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة 
األسواق الحرة

تشغيل وإدارة األسواق  %40  76,894,000 
الحرة في المطارات

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية 

حوكمة الشركات )يتبع(

13. مجلس اإلدارة 
أ. أعضاء مجلس اإلدارة 

تأسيسا على النظام األساسي للشركة يتشكل مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين للفترة التي بدأ سريانها من 26 يناير 2016م والتي تنتهي في 25 يناير 2019م من 
تسعة أعضاء تم تعيينهم من قبل الجمعية العامة الغير العادية المنعقدة بتاريخ 2016/01/12م. 

تم تعيين يحيى اليحيى رئيسًا للمجلس باإلجماع من قبل مجلس اإلدارة في 28 يناير 2016م، كما تم تعيين رائد المديهيم نائبًا لرئيس المجلس للفترة الحالية بموجب الصالحيات 
الممنوحة للمجلس وفقًا للمادة 23 من النظام األساسي للشركة خالل اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 3 مايو 2017م كما تم تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس والمتمثلة في 

لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 28/01/2016م. أما اللجنة التنفيذية فقد تم تشكيلها بتاريخ 2016/12/06م. 

والنتهاء دورة المجلس لدورته الثانية، فتحت الشركة باب الترشح للدورة الثالثة التي بدأ سريانها بتاريخ 2019/01/26م حيث تم انتخاب أعضاء مجلس األدارة للدورة الجديدة الحالية 
خالل إجتماع الجمعية العامة الغير العادية المنعقد بتاريخ 2018/12/17م.

أعضاء مجلس اإلدارة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2018م 

يحيى عبد اهلل اليحيى 
عضو مجلس اإلدارة مستقل،رئيس المجلس، رئيس اللجنة التنفيذية

الوظائف الحالية
عضو مجلس إدارة بنك الخليج العالمي بالبحرين.

الوظائف السابقة 
رئيس مجلس اإلدارة، بنك الخليج العالمي, بالمملكة المتحدة.	 
رئيس المجلس اإلستشاري لألسواق الناشئة لمعهد التمويل  الدولي، واشنطن.	 
رئيس المجلس المشارك اإلستشاري لألسواق الناشئة لمعهد  التمويل الدولي، واشنطن. 	 
عضو مجلس اإلدارة، المعهد الدولي للتمويل، واشنطن.  	 
رئيس مجلس إدارة شركة مشروع توسعة محطة الشعيبة،  المملكة العربية السعودية.  	 
رئيس مجلس إدارة شركة الشعيبة للمياه والكهرباء،  المملكة العربية السعودية.	 
الرئيس التنفيذي ، بنك الخليج الدولي، البحرين.	 
عضو مجلس اإلدارة لبنك الخليج الدولي، المملكة العربية  السعودية.	 
عضو اللجنة التوجيهية إلنشاء الشركة السعودية إلعادة  تمويل العقارات ) SRERC (، المملكة العربية السعودية .	 
 	. ) HLPII ( عضو المجموعة اإلستشارية رفيعة المستوى المعنية باستثمار  البنية التحتية في مجموعة العشرين
عضو اللجنة التوجيهية اإلستراتيجية لمجموعة السنابل.	 
عضو مجلس إدارة أوجيه لالتصاالت.	 
عضو مجلس اإلدارة بالبنك األهلي التجاري، المملكة  العربية السعودية.	 
عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة ولجنة اإلستثمار،  سعودي ري، الرياض.	 
عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية في مؤسسة  الخليج لإلستثمار، دولة الكويت.	 
ممثل المملكة العربية السعودية في المجموعة التوجيهية   )الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي واليابان  والمملكة العربية السعودية( للجهود الدولية إلعادة إعمار 	 

 أفغانستان.
عضو المجلس التنفيذي للمملكة العربية في البنك الدولي، واشنطن.	 
عضو مجلس اإلدارة في بنك الخليج الدولي، البحرين.	 
عضو مجلس اإلدارة في اللجنة الهندسية السعودية الرياض.	 
عضو لجنة المراجعة في البنك السعودي الفرنسي، الرياض.	 
المدير العام للمنطقة الوسطى في شركة إبراهيم الجفالي  وأخوانه، الرياض.	 
عضو مجلس اإلدارة في البنك الزراعي السعودي، الرياض	 
المدير العام لمعهد المصارف، هيئة النقد العربي السعودي،  الرياض.	 
أستاذ مساعد في الهندسة الصناعية بجامعة الملك سعود،  الرياض.	 
استشاري بشركة فورد للسيارات	 
أستاذ مساعد في الهندسة الصناعية وهندسة النظم،  بجامعة ميشيغان.	 
أستاذ مساعد بكلية الدراسات العليا، كلية الهندسة،  جامعة الرياض.	 
محلل مشاريع بصندوق التنمية الصناعي السعودي، الرياض.	 

المؤهالت العلمية
زمالة إيزنهاور للصرافة.	 
درجة الدكتوراة في الهندسة الصناعية والعمليات من جامعة ميتشيغان.	 
ماجستير العلوم في الهندسة الصناعية والعمليات من جامعة ميتشيغان.	 
بكالوريوس العلوم في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.	 

الخبرات المهنية
يتمتع اليحيى بأكثر من 40 عاًما من الخبرة في األوساط األكاديمية والحكومية والقطاع الخاص واألعمال المصرفية من خالل شغله للعديد من المناصب على الصعيدين المحلي 

والدولي شملت القطاع البنكي وإداة األعمال.
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13. مجلس اإلدارة )تتمة(
أ. أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(

رائد إبراهيم المديهيم 
عضو مجلس اإلدارة مستقل، نائب رئيس المجلس، رئيس لجنة المراجعة، عضو اللجنة التنفيذية

الوظائف الحالية
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصدر لمواد البناء بالمملكة العربية السعودية .	 
عضو مجلس اإلدارة في الشركة المتحدة للصناعات التعدينة بالمملكة العربية السعودية.	 
عضو مجلس اإلدارة شركة إسمنت المنطفة الشمالية بالمملكة العربية السعودية . 	 
عضو مجلس اإلدراة في شركة إسمنت المنطقة الشمال باالردن.	 
عضو مجلس اإلدراة في شركة إسمنت البادية يسوريا.	 
عضو مجلس اإلدارة في شركة إسمنت السويس بمصر.	 
عضو مجلس اإلدارة في شركة اليمامة للحديد والصلب بالمملكة العربية السعودية.	 
عضو مجلس اإلدارة في شركة باوان بالمملكة العربية السعودية.	 

الوظائف السابقة 
عضو مجلس اإلدارة بشركة العربية لألنابيب بالمملكة العربية السعودية.

المؤهالت العلمية
بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود.	 
ماجستير الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود.	 

الخبرات المهنية
يحظى المديهيم بخبرة واسعة في مجال الهندسة واإلدارة ألكثر من 28 عاًما في القطاعين العام والخاص. عمل المديهيم في بداية حياته المهنية في أنشطة هندسية متنوعة 

في قطاعات الطاقة والمياه ثم انتقل إلى القطاع الخاص واكتسب خبرة واسعة في مواد البناء (التجارة والتصنيع) وفي مجاالت الصلب واألسمنت والخشب والجبس 
والمسبوكات مسبقة الصنع والمحوالت الكهربائية وقد شارك في العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية والندوات والمنتديات االقتصادية في مختلف مجاالت اإلدارة والتمويل 

واالستراتيجية والقيادة في داخل المملكة العربية السعودية وفي العديد من دول العالم.

فهد عبد المحسن الرشيد 
عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، عضو اللجنة التنفيذية

الوظائف الحالية
عضو مجلس إدارة بشركة إعمار المدينة االقتصادية.	 
عضو مجلس اإلدارة بشركة بترومين.	 
عضو مجلس اإلدارة بشركة تطوير الموانيء.	 

الوظائف السابقة 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة االقتصادية.	 
نائب المحافظ ورئيس هيئة المدن الصناعية في الهيئة العامة العربية السعودية لإلستثمار.	 
الرئيس التنفيذي للمالية للهيئة العامة العربية السعودية لإلستثمار.	 
محلل مالي بشركة أرامكو السعودية.	 
عضو مجلس اإلدارة بمجموعة عبد المحسن الحكير.	 

المؤهالت العلمية
بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة واشنطن.	 
ماجستير إدارة األعمال من مدرسة ستانفورد إلدارة األعمال.	 

الخبرات المهنية 
يشارك الرشيد في عضوية مجلس إدارة شركة إعمار المدينة االقتصادية، إحدى الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )تداول( والتي تعمل على تطوير مدينة الملك عبد 
اهلل االقتصادية أكبر مشروع تطويري بالمملكة وأسرع مركز للخدمات اللوجستية والتصنيع في المنطقة. والجدير بالذكر أن الرشيد هو الرئيس المؤسس لمؤسسة البحر األحمر غير 

الربحية ونائب رئيس مجلس أمناء كلية األمير محمد بن سلمان لألعمال وريادة األعمال.
كما يشارك الرشيد في عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات، بما في ذلك ميناء الملك عبد اهلل ومجلس عمادة كلية هارفارد كينيدي وشركة بترومين وشركة الخطوط 

السعودية للتموين،  ومؤسسة المدن الجديدة ومجلس مؤسسة "قلوبال شيبرز" للمنتدى االقتصادي العالمي. كما شغل الرشيد منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة 
إعمار المدينة االقتصادية وقبل انضمامه لمدينة الملك عبد اهلل االقتصادية ومنصب الرئيس التنفيذي للمالية ونائب محافظ الهيئة العامة لالستثمار في المملكة العربية السعودية 

)SAGIA(. وقبل عمله في الهيئة العامة لالستثمار، قاد الرشيد مبادرات استراتيجية في مجال االستثمارات وتمويل الشركات لصالح شركة أرامكو السعودية.

حوكمة الشركات )يتبع(

سامي عبد المحسن الحكير 
عضو مجلس غير تنفيذي

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 شركة تنامي العربية المحدودة.	 
عضو مجلس إدارة شركة تنمية العقار والسياحة.	 
عضو مجلس إدارة شركة االوروبية لإلستثمار السياحي والفندقي األردن.	 
مدير عام شركة منتجع شاطئ نصف القمر، المملكة العربية السعودية. 	 
مدير عام شركة سباركيز الند لاللعاب الترفيهية، اإلمارات العربية المتحدة.	 
مدير عام شركة سباركيز ديجيتال الند لأللعاب الترفيهية، اإلمارات العربية المتحدة.	 
مدير عام شركة سباركيز اوشانيكا لأللعاب الترفيهية، اإلمارات العربية المتحدة.	 
مدير عام شركة ديجتال الند لأللعاب الترفيهية – رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة.	 
مدير في مجلس مدراء شركة أساطير للترفيه والسياحة، مصر.	 
عضو مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية.	 

الوظائف السابقة 
نائب رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية  والصناعية في المنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية.	 
عضو مجلس اإلدارة في شركة التموين  اإلستراتيجي، المملكة العربية السعودية.	 
عضو في لجنة السياحة في امارة المنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية.	 

المؤهالت العلمية
بكالوريوس العلوم اإلدارية من جامعة الملك سعود.

الخبرات المهنية
للحكير أكثر من 27 عاما من الخبرة المهنية في إدارة الضيافة الفندقية في المملكة العربية السعودية. بعد تخرجه من جامعة الملك سعود بالرياض، إنضم سامي الحكير إلى 

مجموعة األندلس حيث شغل عدد من المناصب، بما في ذلك المدير العام بين عامي 1990م و 1994م والعضو المنتدب بين عامي 1995م و 2009م. وفي العام 2009م، أسس 
عالمة تجارية جديدة للفنادق باسم " MENA Hotels" )فنادق ومنتجعات الشرق األوسط وشمال أفريقيا( تحت مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير. ومنذ العام 2009م، أصبح الحكير 
مسؤواًل عن إدارة 32 فندقًا في المملكة العربية السعودية وفندقين في دبي. يترأس الحكير مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة حيث يعتبر العضو المنتدب 

للمجموعة. وباإلضافة إلى ذلك، يشغل الحكير منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة صحارى المملكة العقارية.

عبد اهلل جميل طيبة 
عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

الوظائف الحالية 
عضو مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الصناعية.	 
عضو مجلس إدارة شركة العيسى للصناعات.	 
عضو مجلس إدارة شركة قدرة للطاقة.	 

الوظائف السابقة 
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة قدرة العربية.	 

المؤهالت العلمية
بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	 

الخبرات المهنية 
خبرة تزيد عن 28 عاًما في اإلدارة اإلستراتيجية والتشغيلية من خالل العديد من المناصب  التي شغلها في المنطقة. حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة القدرة للطاقة كما 

عمل على تحويل  الشركة إلى منصة طاقة تابعة لصالح مجموعة أكوا القابضة. الى جانب ذلك تمكن طيبة من وضع  هيكلية لمجموعة طاقة والمصادر المتجددة والطبيعية 
مدعومة بمنصة خدمات هندسية تلبي متطلبات النمو في  الشرق األوسط. ويركز قسم المصادر المتجددة بشكل أساسي على حلول وتقنيات الطاقة الشمسية  باألخص أنظمة 

الطاقة الشمسية المركزة وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية  وعمليات الهندسة  والمشتريات واإلنشاء لمشاريع توليدالكهرباء بالتقنيات الحرارية وتقنيات الدورة المركبة.  
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13. مجلس اإلدارة )تتمة(
أ. أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(

شوفي محمد مشتاق 
عضو مجلس اإلدارة مستقل، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الوظائف الحالية
متقاعد

الوظائف السابقة 
مستشار المدير العام للخصخصة بالخطوط الجوية العربية  السعودية.	 
نائب الرئيس التنفيذي للخصخصة بالخطوط الجوية العربية  السعودية  .	 
نائب الرئيس التنفيذي للتموين بالخطوط الجوية العربية  السعودية.	 
المدير العام للمبيعات الجوية بالخطوط الجوية العربية  السعودية.	 
المدير العام للتدريب على التسويق بالخطوط الجوية العربية  السعودية.	 
مدير إدارة تطوير البرامج اإلدارية بالخطوط الجوية العربية  السعودية.	 
مدير التدريب على المبيعات بالخطوط الجوية العربية  السعودية.	 
مدير التدريب الميداني بالخطوط الجوية العربية السعودية.	 
مدير تنسيق تأجير الطائرات بالخطوط الجوية العربية  السعودية.	 
مدير مكتب بغداد بالخطوط الجوية العربية السعودية.	 
مدير منطقة جيزان الخطوط الجوية العربية السعودية.	 
مدير فريق عمل منطقة الخليج والشرق األقصى الخطوط  الجوية العربية السعودية.	 
مدير سجالت الموظفين الخطوط الجوية العربية السعودية.	 

المؤهالت العلمية
بكالوريوس العلوم في التسويق واإلدارة، كلية دافيس آند إلكينز.	 
مدير مشاريع.	 
مقيم مرخص.	 

الخبرات المهنية
يتمتع مشتاق بخبرة تشغيلية وإدارية في مجال الطيران والتموين تزيد عن 30 عاًما. إنضم إلى الخطوط الجوية العربية السعودية عام 1975م وشغل العديد من المناصب اإلدارية 
العليا في السعودية، بما في ذلك منصب المدير العام للتسويق والتدريب من العام 1987م وحتى العام 1997م ومنصب المدير العام للمبيعات الجوية )Sky Sales( من العام 

1997م وحتى العام 2005م ونائب الرئيس التنفيذي الشركة السعودية للتموين من العام 2005م – وحتى العام 2008م. كما تولى منصب نائب الرئيس التنفيذي للخصخصة في 
الخطوط الجوية العربية السعودية، خالل الفترة من العام 2008م وحتى العام 2015م.

جوناثان ستنت تورياني 
عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت، عضو اللجنة التنفيذية 

الوظائف الحالية
نائب الرئيس التنفيذي وشريك لشركة نيوريست القابضة بفرنسا.	 
مدير وكبير مالكي فندق ريتز كارلتون، كندا.	 
عضو مجلس اإلدارة في شركة 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 شركة بي بي بيز، بجنيف سويسرا.	 

المؤهالت العلمية 
بكالوريوس اآلداب في االقتصاد جامعة ام سي جيل بكندا.	 
ماجستير في العلوم معهد الفندقة بلوزان.	 

الخبرات المهنية
عمل جوناثان في مجموعة غيت غورميه )GGG( في الفترة من 1991م إلى 1997م تقلد فيها مناصب مختلفة، بما في ذلك العضو المنتدب إلدارة العمليات، العضو المنتدب 

لمجموعة لعمليات مجموعة غيت غورميه في جنوب أفريقيا. غادر جوناثان مجموعة غيت غورميه في العام 1997م لينضم إلى مجموعة نيوانس )Nuance Group( كرئيس تنفيذي 
لعملياتها في أستراليا وبعدها عاد إلى غيت غورميه كرئيس للقسم األوروبي للفترة من العام 2000م وحتى العام 2004م. بعدها شغل منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة جنوب 

أوروبا في مجموعة كومباس من العام 2004م وحتى العام 2006م. وهو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة نيوريست منذ عام 2006م.

حوكمة الشركات )يتبع(

عبد المحسن عبد العزيز اليحيى
عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي،عضو اللجنة التنفيذية

الوظائف الحالية
عضو مجلس  اإلدارة بشركة  الخليج الغربية  .	 
عضو مجلس  اإلدارة بشركة  أول القطوف.	 
عضو مجلس  اإلدارة بشركة  الخليج للتدريب  والتعليم.	 

الوظائف السابقة 
عضو مجلس اإلدارة، الجمعية السعودية للسمع.	 
الرئيس التنفيذي ومالك شركة مطاعم كودو.	 

المؤهالت العلمية
بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود 

الخبرات المهنية
يحظى عبد المحسن بخبرة مهنية تزيد عن 35 عامًا في مجال التشغيل واإلدارة. بدأ مسيرته المهنية كمدير مشاريع في األعمال الهندسية العسكرية في وزارة الدفاع في عام 

1981م. أسس في العام 1988م مطاعم كودو وظل كمؤسس ورئيس تنفيذي لشركة كودو )Kudu( حتى أبريل 2015م حيث باع حصته في هذه الشركة. وفي العام 2011م، 
حصل على جائزة أفضل رئيس تنفيذي في قطاع التجزئة. تم تعيينه عضو مجلس إدارة في شركة الخليج للتدريب والتعليم في العام 2006م.

أيمن طارق الطيار 
عضو مجلس اإلدارة غير تنفيذي، عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية
نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المصرفية الخاصة بالبنك األهلي التجاري.	 
عضو مجلس اإلدارة، البرنامج اإلستشاري بجامعة دار الحكمة.	 

الوظائف السابقة 
نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التمويل التأجيري بالبنك األهلي التجاري.	 
نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مصرفية الفروع بالبنك األهلي التجاري	 

المؤهالت العلمية
بكالوريوس إدارة األعمال في التسويق، من جامعة مونتانا

الخبرات المهنية
يتمتع الطيار بأكثر من 22 عامًا من الخبرة في القطاع المصرفي، حيث عمل في أدوار إدارية من العام 1996م وحتى العام 2001م، شغل منصب مدير األعمال المصرفية الشخصية 
خالل الفترة من العام 2001م وحتى العام 2003م وكبير المديرين التنفيذيين من العام 2004م وحتى العام 2006م باإلدارة العامة للبنك السعودي البريطاني )ساب(، إنضم الطيار 

إلى البنك األهلي التجاري كنائب رئيس تنفيذي وترأس شبكة الفروع اإلسالمية في العام 2006م. خالل الفترة من العام 2012م وحتى العام 2016م، يشغل حاليا منصب نائب 
الرئيس التنفيذي رئيس المصرفية الخاصة كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التمويل التأجيري. تخرج الطيار من جامعة مونتانا بالواليات المتحدة األمريكية في 

العام 1993م متحصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال، تخصص تسويق. وكجزء من تطوره المهني، فقد حضر العديد من برامج التدريب على اإلدارة التنفيذية في القطاع 
المصرفي في جامعة هارفارد وجامعة ستانفورد وكلية داردن إلدارة األعمال وكلية لندن إلدارة األعمال وبرنامج إتش إس بي سي )HSBC( لإلدارة التنفيذية وظل طوال حياته 

المهنية يرتاد مؤسسات مرموقة في المملكة المتحدة والواليات المتحدة.
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13. مجلس اإلدارة )تتمة(
ب. اجتماعات مجلس اإلدارة 

عدد االجتماعات )6(
االجمالي 2018/02/192018/03/192018/05/212018/08/022018/11/062018/12/17االسم

06يحيى اليحي 
06رائد المديهيم 

××04فهـد الرشيد
××03×سامي الحكير
×05عبد اهلل طيبه

06شوقي مشتاق
×05جوناثان ستنت تورياني 

×××03عبد المحسن اليحيى
×03××أيمن الطيار

ُعقدت آخر جمعية عامة غير عادية في 17 ديسمبر 2018 م كما تم عقد جمعية عامة غير عادية أخرى بتاريخ 21 مايو 2018 م  *

ج. عضويات أعضاء مجلس اإلدارة الحالية والسابقة و/أو عضويتهم في اإلدارة التنفيذية بشركات أخرى )محليًا ودوليًا(

يحيى عبد اهلل اليحيى
عضويات مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية الحالية 

عضو مجلس اإلدارة، ببنك الخليج العالمي بالبحرين، شركة ذات مسؤولية محدودة.

عضويات مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية السابقة 
رئيس مجلس اإلدارة، بنك الخليج العالمي شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في المملكة المتحدة.	 
رئيس المجلس االستشاري لألسواق الناشئة لمعهد التمويل  الدولي، معهد تمويل بواشنطن الواليات المتحدة األمريكية.	 
رئيس المجلس المشارك اإلستشاري لألسواق الناشئة لمعهد  التمويل الدولي، معهد تمويل بواشنطن الواليات المتحدة االمريكية. 	 
عضو مجلس اإلدارة، المعهد الدولي للتمويل، معهد تمويل بواشنطن الواليات المتحدة األمريكية.  	 
رئيس مجلس إدارة شركة مشروع توسعة محطة الشعيبة، شركة ذات مسؤولية محدودة بالمملكة العربية السعودية.  	 
رئيس مجلس إدارة شركة الشعيبة للمياه والكهرباء، شركة مساهمة عامة  بالمملكة العربية السعودية.	 
الرئيس التنفيذي ، بنك الخليج الدولي، شركة ذات مسؤولية محدودة بالبحرين.	 
عضو مجلس اإلدارة لبنك الخليج الدولي، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في المملكة العربية  السعودية.	 
عضو اللجنة التوجيهية إلنشاء الشركة السعودية إلعادة  تمويل العقارات ) SRERC (، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية .	 
عضو المجموعة اإلستشارية رفيعة المستوى المعنية باستثمار  البنية التحتية في مجموعة العشرين ) HLPII (، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في المملكة العربية 	 

السعودية  .
عضو اللجنة التوجيهية اإلستراتيجية لمجموعة السنابل، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية.	 
عضو مجلس إدارة أوجيه لالتصاالت، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في اإلمارات العربية المتحدة.	 
عضو مجلس اإلدارة بالبنك األهلي التجاري، شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها في المملكة  العربية السعودية.	 
عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة ولجنة االستثمار،  سعودي ري، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في الرياض المملكة  العربية السعودية.	 
عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية في مؤسسة  الخليج لالستثمار، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في دولة الكويت.	 
ممثل المملكة العربية السعودية في المجموعة التوجيهية   )الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي واليابان  والمملكة العربية السعودية( للجهود الدولية إلعادة إعمار 	 

 أفغانستان مؤسسة تمارس نشاطها في المملكة  العربية السعودية.
عضو المجلس التنفيذي للمملكة العربية في البنك الدولي،  منظمة تمارس نشاطها بواشنطن الواليات المتحدة االمريكية.	 
عضو مجلس اإلدارة في بنك الخليج الدولي شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في بالبحرين.	 
عضو مجلس اإلدارة في اللجنة الهندسية السعودية شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في بالبحرين بالرياض.	 
عضو لجنة المراجعة في البنك السعودي الفرنسي، شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها في المملكة  العربية السعودية.	 
المدير العام للمنطقة الوسطى في شركة إبراهيم الجفالي  وأخوانه، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في الرياض.	 
عضو مجلس اإلدارة في البنك الزراعي السعودي، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في الرياض.	 
المدير العام لمعهد المصارف، هيئة النقد العربي السعودي، مؤسسة حكومية تمارس نشاطها في  الرياض.	 
أستاذ مساعد في الهندسة الصناعية بجامعة الملك سعود، مؤسسة حكومية تمارس نشاطها في الرياض.	 
استشاري بشركة فورد للسيارات شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في الرياض.	 
أستاذ مساعد في الهندسة الصناعية وهندسة النظم،  بجامعة ميشيغان مؤسسة حكومية تمارس نشاطها في الواليات المتحدة األمريكية.	 
أستاذ مساعد بكلية الدراسات العليا، كلية الهندسة،  جامعة الرياض مؤسسة حكومية تمارس نشاطها في المملكة  العربية السعودية.	 
محلل مشاريع بصندوق التنمية الصناعي السعودي، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في الرياض.	 

حوكمة الشركات )يتبع(

رائد إبراهيم المديهيم
عضويات مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية الحالية 

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصدر لمواد البناء، شركة مساهمة مغلقة تمارس نشاطها في المملكة  العربية السعودية.	 
عضو مجلس اإلدارة في الشركة المتحدة للصناعات التعدينة، شركة مساهمة   مغلقة تمارس نشاطها في المملكة  العربية السعودية.	 
عضو مجلس اإلدارة شركة إسمنت المنطفة الشمالية، شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها في المملكة  العربية السعودية . 	 
عضو مجلس اإلدراة في شركة إسمنت المنطقة الشمالية، شركة مساهمة تمارس نشاطها في األردن .	 
عضو مجلس اإلدراة في شركة إسمنت البادية، شركة مساهمة تمارس نشاطها في سوريا .	 
عضو مجلس اإلدارة في شركة إسمنت السويس، شركة مساهمة تمارس نشاطها في مصر .	 
عضو مجلس اإلدارة في شركة اليمامة للحديد والصلب، شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها في المملكة  العربية السعودية.	 
عضو مجلس اإلدارة في مجموعة اليمامة، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية .	 
عضو مجلس اإلدارة في شركة باوان، شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية.	 

عضويات مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية السابقة  
عضو مجلس اإلدارة بشركة العربية لألنابيب، شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية.

فهد غبد المحسن الرشيد 
عضويات مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية الحالية 

عضو مجلس اإلدارة بشركة إعمار المدينة االقتصادية ،شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية.	 
عضو مجلس اإلدارة بشركة بترومين، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية.	 
عضو مجلس اإلدارة يشركة تطوير الموانيء، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية. 	 

عضويات مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية السابقة 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بشركة إعمار المدينة االقتصادية ،شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية.	 
نائب المحافظ ورئيس هيئة المدن الصناعية في الهيئة العامة العربية السعودية لإلستثمار، جهة حكومية تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية.	 
الرئيس التنفيذي للمالية للهيئة العامة العربية السعودية لإلستثمار، جهة حكومية تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية.	 
محلل مالي بشركة أرامكو السعودية، شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية. 	 
عضو مجلس اإلدارة بمجموعة عبد المحسن الحكير، شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية.	 

سامي عبد المحسن الحكير
عضويات مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية الحالية 

العضو المنتدب  لمجموعة عبد  المحسن عبد  العزيز الحكير  القابضة، شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها في المملكة  العربية السعودية. 	 
عضو مجلس  اإلدارة في مجموعة  عبد المحسن عبد  العزيز الحكير  القابضة، شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها في  المملكة العربية السعودية. 	 
رئيس مجلس االدارة شركة تنامي العربية المحدودة، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية.	 
عضو مجلس إدارة شركة تنمية العقار والسياحة، شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية.	 
عضو مجلس إدارة شركة األوروبية لالستثمار السياحي والفندقي، شركة مساهمة خاصة تمارس نشاطها في األردن.	 
مدير عام شركة منتجع شاطئ نصف القمر، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية. 	 
مدير عام شركة سباركيز الند لأللعاب الترفيهية، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في االمارات العربية المتحدة.	 
مدير عام شركة سباركيز ديجيتال الند لاللعاب الترفيهية ، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في االمارات العربية المتحدة.	 
مدير عام شركة سباركيز اوشانيكا لاللعاب الترفيهية ، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في االمارات العربية المتحدة.	 
مدير عام شركة ديجتال الند لأللعاب الترفيهية – رأس الخيمة، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في االمارات العربية المتحدة.	 
مدير مجلس مدراء شركة أساطير للترفيه والسياحة، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها بمصر.	 
عضو مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها بالمملكة العربية السعودية.	 

عضويات مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية السابقة 
نائب رئيس اللجنة السياحية في الغرفة التجارية  والصناعية في المنطقة الشرقية، جهة حكومية تمارس نشاطها بالمملكة العربية السعودية.	 
عضو مجلس اإلدارة في شركة التموين  اإلستراتيجي شركة مختلطة تمارس نشاطها بالمملكة العربية السعودية.	 
عضو في لجنة السياحة في إمارة المنطقة الشرقية، جهة حكومية تمارس نشاطها بالمملكة العربية السعودية.	 
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13. مجلس اإلدارة )تتمة(
ج. عضويات أعضاء مجلس اإلدارة الحالية والسابقة و/أو عضويتهم في اإلدارة التنفيذية بشركات أخرى )محليًا ودوليًا( ) تتمة(

عبد اهلل جميل طيبة
عضويات مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية الحالية 

عضو مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الصناعية، شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها في المملكة  العربية السعودية. 	 
عضو مجلس إدارة شركة العيسى للصناعات، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية. 	 
عضو مجلس إدارة شركة قدرة للطاقة، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية.	 

عضويات مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية السابقة 
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي شركة قدرة العربية، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية. 

شوفي محمد مشتاق
عضويات مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية الحالية 

متقاعد

عضويات مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية السابقة 
مستشار المدير العام للخصخصة بالخطوط الجوية العربية  السعودية، مؤسسة حكومية تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية. 	 
نائب الرئيس التنفيذي .للخصخصة بالخطوط الجوية العربية  السعودية، مؤسسة حكومية تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية. 	 
نائب الرئيس التنفيذي للتموين بالخطوط الجوية العربية  السعودية، مؤسسة حكومية تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية. 	 
المدير العام للمبيعات الجوية بالخطوط الجوية العربية  السعودية، مؤسسة حكومية تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية. 	 
المدير العام للتدريب على التسويق بالخطوط الجوية العربية  السعودية، مؤسسة حكومية تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية. 	 
مدير إدارة تطوير البرامج اإلدارية بالخطوط الجوية العربية  السعودية، مؤسسة حكومية تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية. 	 
مدير التدريب على المبيعات بالخطوط الجوية العربية  السعودية، مؤسسة حكومية تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية. 	 
مدير التدريب الميداني بالخطوط الجوية العربية السعودية، مؤسسة حكومية تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية. 	 
مدير تنسيق تأجير الطائرات بالخطوط الجوية العربية  السعودية، مؤسسة حكومية تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية. 	 
مدير مكتب بغداد بالخطوط الجوية العربية السعودية، مؤسسة حكومية تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية. 	 
مدير منطقة جيزان الخطوط الجوية العربية السعودية، مؤسسة حكومية تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية. 	 
مدير فريق عمل منطقة الخليج والشرق األقصى الخطوط  الجوية العربية السعودية، مؤسسة حكومية تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية. 	 

مدير سجالت الموظفين الخطوط الجوية العربية السعودية، مؤسسة حكومية تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية. 

جوناثان ستنت تورياني
عضويات مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية الحالية 

نائب الرئيس التنفيذي وشريك لشركة 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 في شركة التموين  االستراتيجي، شركة مختلطة تمارس نشاطها بالمملكة العربية السعودية.	 

عضويات مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية 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.	 

عبد المحسن عبد العزيز اليحيى  
عضويات مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية الحالية 

عضو مجلس  اإلدارة بشركة  الخليج الغربية، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية.	 
عضو مجلس  اإلدارة بشركة  أول القطوف ، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية. 	 
عضو مجلس  اإلدارة بشركة  الخليج للتدريب  والتعليم ، شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية.	 

عضويات مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية السابقة 
عضو مجلس اإلدارة، الجمعية السعودية للسمع، جمعية تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية.	 
الرئيس التنفيذي ومالك شركة مطاعم كودو، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية .	 

حوكمة الشركات )يتبع(

أيمن طارق الطيار
عضويات مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية الحالية 

نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المصرفية الخاصة بالبنك االهلي التجاري، شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية. 	 
عضو مجلس اإلدارة، البرنامج اإلستشاري بجامعة دار الحكمة، شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية. 	 

عضويات مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية الحالية والسابقة 
نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التمويل التأجيري بالبنك األهلي التجاري، شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية .	 
نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مصرفية الفروع بالبنك األهلي التجاري، شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية.	 

د. مصالح أعضاء مجلس اإلدارة 
وصف مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم 

وصف مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة

نهاية السنةبداية السنة
ملكية األقارب نسبة التغيرصافي التغيرعدد االسهمعدد االسهماالسم

100100000يحيى اليحي 
1,0001,000000رائد المديهيم 

1,0001,000000فهـد الرشيد
1,0001,000000سامي الحكير
1,0001,000000عبد اهلل طيبه

1,0001,000000شوقي مشتاق
1,0001,000000جوناثان ستنت تورياني 

0-42%36,02221.02215000عبد المحسن اليحيى
1,1651,165000أيمن الطيار

وصف المصالح واألوراق التعاقدية واستحقاقات اكتتاب أعضاء المجلس أقربائهم: 
وصف المصالح واألوراق التعاقدية واستحقاقات اكتتاب أعضاء المجلس أو أزواجهم وأوالدهم القصر

نسبة التغيرصافي التغيرنهاية السنةبداية السنة
ملكية األقارب أدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهماالسم

0000000يحيى اليحي 
0000000رائد المديهيم 

0000000فهـد الرشيد
0000000سامي الحكير
0000000عبد اهلل طيبه

0000000شوقي مشتاق
0000000جوناثان تورياني 

0000000عبد المحسن اليحيى
0000000أيمن الطيار

وصف مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في الشركات التابعة )الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة األسواق الحرة(: 
وصف مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة

نسبة التغيرصافي التغيرنهاية السنةبداية السنة
ملكية األقارب أدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهماالسم

0000000يحيى اليحي 
0000000رائد المديهيم 

0000000فهـد الرشيد
0000000سامي الحكير
0000000عبد اهلل طيبه
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نسبة التغيرصافي التغيرنهاية السنةبداية السنة
ملكية األقارب أدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهماالسم

0000000شوقي مشتاق
0000000جوناثان تورياني 

0000000عبد المحسن اليحيى
0000000أيمن الطيار

وصف المصالح واألوراق التعاقدية واستحقاقات اكتتاب أعضاء المجلس أقربائهم في الشركات التابعة )الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة 
األسواق الحرة(: 

وصف المصالح واألوراق التعاقدية واستحقاقات اكتتاب أعضاء المجلس أو أزواجهم وأوالدهم القصر

نسبة التغيرصافي التغيرنهاية السنةبداية السنة
ملكية األقارب أدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهماالسم

0000000يحيى اليحي 
0000000رائد المديهيم 

0000000فهـد الرشيد
0000000سامي الحكير
0000000عبد اهلل طيبه

0000000شوقي مشتاق
0000000جوناثان تورياني 

0000000عبد المحسن اليحيى
0000000أيمن الطيار

هـ. نوع العضوية 

نوع العضويةعضو مجلس اإلدارة 

مستقل )رئيس المجلس، رئيس اللجنة التنفيذية(يحيى اليحي 
مستقل )نائب رئيس المجلس، رئيس لجنة المراجعة، عضو اللجنة التنفيذية (رائد المديهيم 

مستقل )عضو لجنة الترشيحات والمكافآت(شوقي مشتاق
غير تنفيذي )رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ، عضو اللجنة التنفيذية (فهـد الرشيد

غير تنفيذي سامي الحكير
غير تنفيذي )عضو لجنة الترشيحات والمكافآت(عبد اهلل طيبه

غير تنفيذي )عضو لجنة الترشيحات والمكافآت ، عضو اللجنة التنفيذية (جوناثان تورياني 
غير تنفيذي )عضو اللجنة التنفيذية (عبد المحسن اليحيى

غير تنفيذي )عضو لجنة المراجعة(أيمن الطيار

و. مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
وفقًا للمادة السادسة والسبعين )76( من نظام الشركات والمادة الثانية والعشرين ) 22( من نظام للشركة األساسي يستحق أعضاء مجلس اإلدارة لمكافآت مقابل عضويتهم في 

المجلس بناًء على ما تحدده الجمعية العامة للمساهمين من شروط وأحكام. ويستحق عضو المجلس مكافأة سنوية قدرها 200,000 ريال سعودي عن عضويته، كما يستحق مبلغ 
3,000 ريال سعودي كبدل لحضور اجتماعات المجلس. وذلك باإلضافة إلى استحقاقه لبدالت أخرى كبدل المواصالت وبدل اإلقامة. في كل األحوال يجب أال يتعدى مجموع 

المكافأة مبلغ 500,000 ريال سعودي لكل عضو على أال يتضمن المجموع البدالت األخرى من المصاريف كبدل المواصالت وبدل اإلقامة. وترتبط المكافأة جزئيًا أو كليًا بمعايير 
األداء كحضور االجتماعات. 

13. مجلس اإلدارة )تتمة(
د. مصالح أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(

وصف مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في الشركات التابعة )الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة األسواق الحرة(: )تتمة( 

حوكمة الشركات )يتبع(

ت الثابتة
المكافآ

ت المتغيرة
المكافآ

س
عضو المجل

المكافأة السنوية

مبلغ معين

بدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة 

بدل حضور اجتماعات اللجان

بدل حضور الجمعية العامة

المكافأة على األعمال الفنية واإلدارية 
االستشارية

مكافأة رئيس المجلس أو العضو 
المنتدب او أمين السر أذا كان من 

األعضاء

المزايا العينية

االجمــــــــــالي

نسبة من ألألرباح

المكافآت الدورية

خطط تحفيزية قصيرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

االسهم الممنوحة 

المصاريف

االجمــــــــالي

مكافأة نهاية الخدمة

المجموع الكلي

بدل المصروفات

ستقلين
س الم

أوال: أعضاء المجل
ى

ى اليحي
يحي

 300,000,00
 –

 18,000,00
 3,000,00

 6,000,00
 –

 –
 64,593,25

 391,593,25
 –

 –
 –

 –
 –

 83,995,32
 83,995,32

 –
475,588,57

0
شتاق

ي م
شوق

 300,000,00
 –

 18,000,00
 3,000,00

 3,000,00
 –

 –
 324,000,00

 –
 –

 –
 –

 –
 33,738,00

 33,738,00
 –

 357,738,00
0

رائد المديهيم
 400,000,00

 –
 18,000,00

 21,000,00
 6,000,00

 –
 –

 445,000,00
 –

 –
 –

 –
 –

 11,031,00
 11,031.00

 –
 456,031,00

0
ي

االجمال
 1,000,000,00

 –
 54,000,00

 27,000,00
 15,000,00

 –
 –

 64,593,25
 1,160,593,25

 –
 –

 –
 –

 –
 128,764,32

 128,764,32
 –

 1,289,357,57
0

س غير التنفيذيين
أوال : أعضاء المجل

فهد الرشيد
 400,000,00

 –
 12,000,00

 –
 3,000,00

 –
 –

 –
 415,000,00

 –
 –

 –
 –

 –
 62,101,00

 62,101,00
 –

 477,101,00
0

ي الحكير
سام

 200,000,00
 –

 12,000,00
 –

 –
 –

 –
 –

 212,000,00
 –

 –
 –

 –
 –

 11,884,94
 11,884,94

  –
 223,884,94

0
هلل طيبه

عبد ا
 300,000,00

  –
 15,000,00

 3,000,00
  –

  –
  –

  –
 318,000,00

  –
  –

  –
  –

  –
 67,415,00

 67,415,00
  –

 385,415,00
0

ي
جوناثان توريان

 400,000,00
  –

 15,000,00
 6,000,00

 3,000,00
  –

  –
  –

 424,000,00
  –

  –
  –

  –
  –

 133,959,77
 133,959,77

  –
 557,959,77

0
ى

هلل اليحي
عبد ا

 300,000,00
  –

 9,000,00
 3,000,00

  –
  –

  –
  –

 312,000,00
  –

  –
  –

  –
  –

 36,790,00
 36,790,00

  –
 348,790,00

0
أيمن الطيـار

 300,000,00
  –

 9,000,00
 9,000,00

 3,000,00
  –

  –
  –

 321,000,00
  –

  –
  –

  –
  –

 24,953,00
 24,953,00

  –
 345,953,00

0
ي 

االجمال
 1,900,000,00

  –
 72,000,00

 21,000,00
 9,000,00

  –
  –

  –
 2,002,000,00

  –
  –

  –
  –

  –
 337,103,71

 337,103,71
  –

 2,339,103,71
0

ي
االجمـال

3,162,593,25
465,868,03

3,628,461
س اإلدارة )تتمة(

13. مجل

س اإلدارة )تتمة(
13. مجل

س اإلدارة )تتمة(
ضاء مجل

ت أع
و. مكافآ

ت )يتبع(
شركا

حوكمة ال
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و. مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )تتمة(
سياسة مكافـأة أعضاء مجلس اإلدارة 

بناًء على المادة 76 من نظام للشركات ووفقًا للمادة 22 من النظام األساسي للشركة، تكون مكافأة عضو مجلس اإلدارة عبارة عن مبلغ محدد أو بدل حضور إجتماع أو مزايا   أ( 
عينية. ويجوز الجمع بين إثنين أو أكثر من هذه المزايا. 

يحصل كل عضو مجلس إدارة على مكافأة سنوية 200,000 ريال، ويحق لكل عضو لجنة منبثقة عن المجلس الحصول على مكافأة سنوية 100,000 ريال باإلضافة إلى المكافأة   ب( 
السنوية المخصصة لعضوية مجلس اإلدارة . كذلك يستحق كل عضو في المجلس واللجان المنبثقة منه الحصول على بدل حضور اجتماع قدره 3000 ريال سعودي لكل اجتماع. 

وبصورة عامة نيبغي أن ال تتجاوز المكافآت مبلغ 500,000 ريال في السنة للعضو الواحد. 
عند تحديد مكافأة عضو مجلس اإلدارة ، توضع في الحسبان مؤشرات األداء وكأن هذه المؤشرات متعلقة بكامل المكافأة أو جزء منها مع تلك المؤشرات التي تتعلق بالحضور.   ج( 

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   د( 
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. 
أي انتهاك لتحديد األجور يعد الغيًا وباطاًل.   ه( 

العالقة بين المكافأة والسياسة
أ( بناًء على الفقرة )أ( من السياسة المذكورة أعاله، تم منح أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة سنوية بلغت 200,000ريال سعودي عن عضويتهم بالمجلس و100,000 ريال سعودي إذا 

كانوا أعضاء في أي من لجان المجلس الفرعية. 
ب( 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.

ج( ال تتعدى مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة عن الحد السنوي لكل عضو والبالغ 500,000 ريال سعودي للعضو. 
د( ال تشمل المكافآت أي خدمة أخرى بخالف العضوية في مجلس اإلدارة واللجان الفرعيـة. 

14. لجــان مجلس اإلدارة 
تاسيسًا على الئحة حوكمة الشركة ونظامها األساسي، يتشكل المجلس من ثالث لجان فرعية رئيسية وهي: لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التفيذية.

لجنة المراجعة  أ . 
تتشكل لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين من مجلس اإلدارة منهم عضو من خارج مجلس اإلدارة مختص في الشؤون المالية والمحاسبية. و يرأس اللجنة عضو مجلس إدارة 

مستقل. وتشمل مهام ومسؤوليات هذه اللجنة في دراسة نظام الرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية ومراجعة أداء مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية واإلشراف على 
إدارة المراجعة الداخلية وااللتزام وتقنية المعلومات وتقديم التقارير، اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال 

والمهمات التي حددها مجلس اإلدارة. وكذلك دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات التي ُوضعت بشأنها. 

كما تتضمن مسؤوليات اللجنة في رفع التوصيات الالزمة إلى مجلس اإلدارة بتعيين مراجعي الحسابات الخارجيين وفصلهم وتحديد أتعابهم والتأكد من استقالليتهم ومتابعة 
أعمالهم ودراسة ومراجعة خطة المراجعة مع إدارة المراجعة الداخلية، دراسة مالحظات مراجع الحسابات الخارجي على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها بخصوص 

عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها للمجلس. كما تقوم اللجنة بدراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها وتقويم 
فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة للسيطرة على هذه المخاطر ومعالجتها.

خالل عام 2018م لم ترفع لجنة المراجعة بالشركة أي توصيات بشان وجود تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو أي توصيات رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع 
حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي. بناًء على نظام الشركات المحدث وما تتطلبه من تشكيل لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة 

للمساهمين، فقد تم إعتماد تشكيل اللجنة خالل اجتماع الجمعية العامة للمساهمين الغير عادية المنعقدة بتاريخ 17 أبريل 2017م .

أعضاء لجنة المراجعة

رائد إبراهيم المديهيم 
رئيس اللجنة

الوظائف الحالية
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصدر لمواد البناء بالمملكة العربية السعودية .	 
عضو مجلس اإلدارة في الشركة المتحدة للصناعات التعدينة بالمملكة العربية السعودية.	 
عضو مجلس اإلدارة شركة إسمنت المنطقة الشمالية بالمملكة العربية السعودية . 	 
عضو مجلس اإلدراة في شركة إسمنت المنطقة الشمالية باالردن.	 
عضو مجلس اإلدراة في شركة إسمنت البادية يسوريا.	 
عضو مجلس اإلدارة في شركة إسمنت السويس بمصر.	 
عضو مجلس اإلدارة في شركة اليمامة للحديد والصلب بالمملكة العربية السعودية.	 
عضو مجلس اإلدارة في شركة باوان بالمملكة العربية السعودية.	 

الوظائف السابقة 
عضو مجلس اإلدارة بشركة العربية لألنابيب بالمملكة العربية السعودية.

المؤهالت العلمية
بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود.	 
ماجستير الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود.	 

الخبرات المهنية
للمديهيم خبرة واسعة في مجال الهندسة واإلدارة ألكثر من 28 عاًما في القطاعين العام والخاص. عمل المديهيم في بداية حياته المهنية في أنشطة هندسية متنوعة في 

قطاعات الطاقة والمياه ثم انتقل إلى القطاع الخاص واكتسب خبرة واسعة في مواد البناء (التجارة والتصنيع) وفي مجاالت الصلب واألسمنت والخشب والجبس والمسبوكات 
مسبقة الصنع والمحوالت الكهربائية وقد شارك في العديدمن المؤتمرات والدورات التدريبية والندوات والمنتديات االقتصادية في مختلف مجاالت اإلدارة والتمويل واالستراتيجية 

والقيادة في داخل المملكة العربية السعودية وفي العديد من دول العالم.

أيمن طارق الطيار
الوظائف الحالية

نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المصرفية الخاصة بالبنك األهلي التجاري.	 
عضو مجلس اإلدارة، البرنامج اإلستشاري بجامعة دار الحكمة.	 

الوظائف السابقة 
نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التمويل التأجيري بالبنك األهلي التجاري.	 
نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مصرفية الفروع بالبنك األهلي التجاري	 

المؤهالت العلمية
بكالوريوس إدارة األعمال في التسويق، من جامعة مونتانا

الخبرات المهنية
يتمتع الطيار بأكثر من 22 عامًا من الخبرة في القطاع المصرفي، حيث عمل في أدوار إدارية من العام 1996م وحتى العام 2001م، شغل منصب مدير األعمال المصرفية الشخصية 
خالل الفترة من العام 2001م وحتى العام 2003م وكبير المديرين التنفيذيين من العام 2004م وحتى العام 2006م باإلدارة العامة للبنك السعودي البريطاني )ساب(، إنضم الطيار 

إلى البنك األهلي التجاري كنائب رئيس تنفيذي وترأس شبكة الفروع اإلسالمية في العام 2006م. خالل الفترة من العام 2012م وحتى العام 2016م، يشغل حاليا منصب نائب 
الرئيس التنفيذي رئيس المصرفية الخاصة كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التمويل التأجيري. تخرج الطيار من جامعة مونتانا بالواليات المتحدة األمريكية في 

العام 1993م متحصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال، تخصص تسويق. وكجزء من تطوره المهني، فقد حضر العديد من برامج التدريب على اإلدارة التنفيذية في القطاع 
المصرفي في جامعة هارفارد وجامعة ستانفورد وكلية داردن إلدارة األعمال وكلية لندن إلدارة األعمال وبرنامج إتش إس بي سي )HSBC( لإلدارة التنفيذية وظل طوال حياته 

المهنية يرتاد مؤسسات مرموقة في المملكة المتحدة والواليات المتحدة.

حوكمة الشركات )يتبع(
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14. لجــان مجلس اإلدارة )تتمة(
لجنة المراجعة )تتمة( أ . 

خـالد علي عتين
الوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي والمدير المشارك في مكتب المحاسبون الدوليون بالرياض .

الوظائف السابقة 
عضو لجنة اإلمتحانات بالمعهد السعودي للمراجعين الداخليين.	 
 	.)SOCPA( عضو لجنة المحاسبة بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 	. )Ernst and Young( مراجع مستقل في إرنست أند يونغ
 	)TAG( مراجع مستقل في شركة تاج

المؤهالت العلمية
بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود	 
محاسب قانوني معتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 	 
مفتش معتمد	 

الخبرات المهنية
يحظى عتين بخبرة تمتد الكثر من عشرين سنة في مجاالت عدة تشمل المخاطر والضرائب والمرافعة وتقنية المعلومات والحوكمة. كما أنه محكم معتمد من وزارة العدل 

السعودية. قبل انضمامه للمحاسبين العاميين شغل العديد من المناصب في اإلدارات التنفيذية في العديد من مكاتب المحاسبة العالمية وشركات مختلفة.

جدول اجتماعات لجنة المراجعة

عدد االجتماعــات )6(
االجمالي 2018/12/27*2018/07/262018/10/30*2018/03/152018/04/30*2018/02/19طبيعة العضويةاالسم

6رئيس اللجنةرائد المديهيم 
6عضوأيمن الطيار 
X5عضوخــالد عتين 

عقدت لجنة المراجعة اجتماعاتها بتاريخ 15/03/2018 وتاريخ 26/07/2018 و تاريخ 27/12/2018 عن طريق المحادثة الجماعية بالهاتف.   *

مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

اإلجمالي بدل حضور اإلجتماعالتعويضات الثابتةاإلسم

100.00018.000118.000رائد المديهيم 
100.0009.000109.000أيمن الطيــار
100.0006.000106.000خالــد عتين 
300.00033.000333.000اإلجمالي 

ب. لجنة الترشيحات والمكافـــآت
تتشكل لجنة الترشيحات والمكافـــآت من أربعة أعضاء غير تنفيذيين من مجلس اإلدارة، من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل. وتتضمن مسئوليات اللجنة في تقديم التوصيات لمجلس 

اإلدارة بخصوص ترشيح أعضاء المجلس ولجانه الفرعية واإلدارة التنفيذية وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة، توصية مجلس اإلدارة باألعضاء المرشحين لكل لجنة من المجلس، 
اإلشراف على تقييم المجلس   والمدراء التنفيذيين،  اإلشراف على جميع المسائل المتعلقة بالرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين ،  مراجعة خطط تعاقب المجلس، دراسة أجور اإلدارة 

التنفيذية وسياسات التحفيز، دراسة خطط التوظيف في الشركة وتمديد العقود وسياسات إنهاء العقود لإلدارة التنفيذية.

كما تقوم اللجنة بمراجعة هيكل وتكوين المجلس وتقديم التوصيات بخصوص أي تغييرات مقترحة على هيكل وتكوين المجلس وتحديد نقاط الضعف والقوة في المجلس وتقديم 
التوصيات لمعالجتها لتحقيق مصالح الشركة. كما تقوم اللجنة سنويًا بمراجعة استقاللية األعضاء المستقلين وتضمن عدم وجود تضارب مصالح إذا كان العضو يحمل عضوية مجلس 

ادارة شركة أخرى. وتقوم بتطوير سياسات وإجراءات واضحة لمكافأة أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وربطها بمؤشرات أداء، إعداد تقارير دورية وسنوية حول أنشطتها وتقرير 
اإلفصاح السنوي وفقًا لنظام الشركة األساس وتقدم تلك التقارير إلى مجلس اإلدارة.

حوكمة الشركات )يتبع(

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

فهد عبد المحسن الرشيد
الوظائف الحالية

عضو مجلس إدارة شركة إعمار المدينة اإلقتصادية	 
عضو مجلس اإلدارة بشركة بترومين.	 
عضو مجلس اإلدارة يشركة تطوير الموانيء.	 

الوظائف السابقة 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إعمار والمدينة اإلقتصادية	 
نائب المحافظ ورئيس هيئة المدن الصناعية في الهيئة العامة العربية السعودية لالستثمار.	 
الرئيس التنفيذي للمالية للهيئة العامة العربية السعودية لالستثمار.	 
محلل مالي بشركة أرامكو السعودية.	 
عضو مجلس اإلدارة بمجموعة عبد المحسن الحكير.	 

المؤهالت العلمية
العضو المنتخب لشركة إعمار المدينة اإلقتصادية	 
بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة واشنطن.	 
ماجستير إدارة األعمال من مدرسة ستانفورد إلدارة األعمال	 

الخبرات المهنية
يشارك فهد الرشيد في عضوية مجلس إدارة شركة إعمار المدينة االقتصادية، إحدى الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )تداول( والتي تعمل على تطوير مدينة الملك 

عبد اهلل االقتصادية أكبر مشروع تطويري بالمملكة وأسرع مركز للخدمات اللوجستية والتصنيع في المنطقة. والجدير بالذكر أن فهد الرشيد هو الرئيس المؤسس لمؤسسة البحر 
األحمر غير الربحية ونائب رئيس مجلس أمناء كلية األمير محمد بن سلمان لألعمال وريادة األعمال.

كما يشارك الرشيد في عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات، بما في ذلك ميناء الملك عبد اهلل ومجلس عمادة كلية هارفارد كينيدي وشركة بترومين وشركة الخطوط 
السعودية للتموين ، و مجموعة عبد المحسن الحكير   ومؤسسة المدن الجديدة ومجلس مؤسسة "قلوبال شيبرز" للمنتدى االقتصادي العالمي. كما شغل الرشيد منصب الرئيس 

التنفيذي والعضو المنتدب بشركة إعمار المدينة االقتصادية وقبل انضمامه لمدينة الملك عبد اهلل االقتصادية ومنصب الرئيس التنفيذي للمالية ونائب محافظ الهيئة العامة لالستثمار 
في المملكة العربية السعودية )SAGIA(. وقبل عمله في الهيئة العامة لالستثمار، قاد الرشيد مبادرات استراتيجية في مجال االستثمارات وتمويل الشركات لصالح شركة أرامكو 

السعودية.

عبد اهلل جميل طيبة
الوظائف الحالية

عضو مجلس إدارة شركة إعمار المدينة الصناعية.	 
عضو مجلس إدارة شركة العيسى للصناعات.	 
عضو مجلس إدارة شركة قدرة للطاقة.	 

الوظائف السابقة 
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة قدرة العربية.

المؤهالت العلمية
بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الخبرات المهنية
يتمتع طيبة بخبرة تزيد عن 28 عاًما في اإلدارة اإلستراتيجية والتشغيلية من خالل العديد من المناصب  التي شغلها في المنطقة. حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة القدرة 

للطاقة كما عمل على تحويل  الشركة إلى منصة طاقة تابعة لصالح مجموعة أكوا القابضة. الى جانب ذلك تمكن طيبة من وضع  هيكلية لمجموعة طاقة والمصادر المتجددة 
والطبيعية مدعومة بمنصة خدمات هندسية تلبي متطلبات النمو في  الشرق األوسط. ويركز قسم المصادر المتجددة بشكل أساسي على حلول وتقنيات الطاقة الشمسية  باألخص 

أنظمة الطاقة الشمسية المركزة وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية  وعمليات الهندسة  والمشتريات واإلنشاء لمشاريع توليدالكهرباء بالتقنيات الحرارية وتقنيات الدورة المركبة.  .
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14. لجــان مجلس اإلدارة )تتمة(
ب. لجنة الترشيحات والمكافـــآت )تتمة(

شوفي محمد مشتاق
الوظائف الحالية

متقاعد

الوظائف السابقة 
مستشار المدير العام للخصخصة بالخطوط الجوية العربية  السعودية.	 
نائب الرئيس التنفيذي للخصخصة بالخطوط الجوية العربية  السعودية  .	 
نائب الرئيس التنفيذي للتموين بالخطوط الجوية العربية  السعودية.	 
المدير العام للمبيعات الجوية بالخطوط الجوية العربية  السعودية.	 
المدير العام للتدريب على التسويق بالخطوط الجوية العربية  السعودية.	 
مدير إدارة تطوير البرامج اإلدارية بالخطوط الجوية العربية  السعودية.	 
مدير التدريب على المبيعات بالخطوط الجوية العربية  السعودية.	 
مدير التدريب الميداني بالخطوط الجوية العربية السعودية.	 
مدير تنسيق تأجير الطائرات بالخطوط الجوية العربية  السعودية.	 
مدير مكتب بغداد بالخطوط الجوية العربية السعودية.	 
مدير منطقة جيزان الخطوط الجوية العربية السعودية.	 
مدير فريق عمل منطقة الخليج والشرق األقصى الخطوط  الجوية العربية السعودية.	 
مدير سجالت الموظفين الخطوط الجوية العربية السعودية.	 

المؤهالت العلمية
بكالوريوس العلوم في التسويق واإلدارة، كلية دافيس آند إلكينز.	 
مدير مشاريع.	 
مقيم مرخص.	 

الخبرات المهنية
يتممتع مشتاق بخبرة تشغيلية وإدارية في مجال الطيران والتموين تزيد عن 30 عاًما. إنضم إلى الخطوط الجوية العربية السعودية عام 1975م وشغل العديد من المناصب اإلدارية 

العليا في السعودية، بما في ذلك منصب المدير العام للتسويق والتدريب من العام 1987م وحتى العام 1997م ومنصب المدير العام للمبيعات الجوية )Sky Sales( من العام 
1997م وحتى العام 2005م ونائب الرئيس التنفيذي الشركة السعودية للتموين من العام 2005م – وحتى العام 2008م. كما تولى منصب نائب الرئيس التنفيذي للخصخصة في 

الخطوط الجوية العربية السعودية، خالل الفترة من العام 2008م وحتى العام 2015م.

جوناثان ستنت تورياني
الوظائف الحالية

نائب الرئيس التنفيذي وشريك لشركة نيوريست القابضة بفرنسا.	 
مدير وكبير مالكي فندق ريتز كارلتون، كندا.	 
عضو مجلس اإلدارة في شركة 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 ألوربا(  بفرنسا.	 
مؤسس وشريك شركة بي بي بيز، بجنيف سويسرا.	 

المؤهالت العلمية
بكالوريوس اآلداب في االقتصاد جامعة ام سي جيل بكندا.	 
ماجستير في العلوم معهد الفندقة بلوزان.	 

الخبرات المهنية
عمل جوناثان في مجموعة غيت غورميه )GGG( في الفترة من 1991م إلى 1997م في مناصب مختلفة، بما في ذلك العضو المنتدب إلدارة العمليات، والعضو المنتدب لمجموعة 

لعمليات مجموعة غيت غورميه في جنوب أفريقيا. غادر جوناثان مجموعة غيت غورميه في العام 1997م لينضم إلى مجموعة نيوانس )Nuance Group( كرئيس تنفيذي لعملياتها 
في أستراليا وبعدها عاد إلى غيت غورميه كرئيس للقسم األوروبي للفترة من العام 2000م وحتى العام 2004م. بعدها شغل منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة جنوب أوروبا في 

مجموعة كومباس من العام 2004م وحتى العام 2006م. وهو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة نيوريست منذ عام 2006م.

حوكمة الشركات )يتبع(

Tجدول اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

عدد االجتماعات )2(
االجمالي 2018/10/11*2018/03/19طبيعة العضويةاإلسم

X1رئيس اللجنةفهد الرشيد 
2عضوجوناثان ستنت تورياني 

2عضوعبد اهلل طيبه 
2عضوشوقي مشتاق

عقدت اللجنة اجتماعها بتاريخ 11 أكتوبر 2018م عن طريق المحادثة الجماعية عبر الهاتف.    *

مكافـآت أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت

االجماليبدل حضور االجتماعالمكافآت الثابتةاالسم

100.0000100.000فهد الرشيد 
100.0003000103.000جوناثان ستنت تورياني 

100.0003000103.000عبد اهلل طيبه 
100.0003000103.000شوقي مشتاق 

400.0009,000409.000اإلجمالي 

ج. اللجنـة التنفيذيــة
تتشكل اللجنة التنفيذيــة من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين من مجلس اإلدارة وعضوين مستقلين من أعضاء بمجلس اإلدارة وعضو من اإلدارة التنفيذية المتمثل في الرئيس التنفيذي 

للشركة )عضو تنفيذي(. تتمثل مسؤوليات اللجنة في مساعدة مجلس اإلدارة في إنجاز مهامه ومسئولياته بشأن تحديد رسالة الشركة ورؤيتها واتجاه األعمال واألهداف اإلستراتيجية 
واإلستثمارية ومساعدة المجلس في إجراء التقييم اإلستراتيجي الدوري ألداء الشركة والمشاركة في تقييم ومراجعة أهم القرارات اإلستثمارية وتشكيل وإعادة تشكيل الشراكات 

اإلستراتيجية وتحديد ميزانياتها وتطوير استثمارات الشركة ووتطوير وتحسين تقنية المعلومات وإدارة العالقات مع الموردين وإيجاد سبل التطوير والتنسيق بين اإلدارة التنفيذية 
ومدراء القطاعات الرئيسية واإلشراف على أداء الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية ومراجعة قدرة الشريك التجاري إن وجد وتحديد استراتيجية وسياسات اإلستثمار والمراجعة الدورية 

لدراسات الجدوى لالستثمارات المحتملة ومراجعة واعتماد المعايير والمؤشرات لتقييم االستثمارات ومراجعة األمور المتعلقة بالزكاة والضرائب بالتنسيق مع لجنة المراجعة 
ومراجعة السياسات واإلجراءات المحاسبية لجميع العمليات االستثمارية بناًء على السياسات المحاسبية المعتمدة واإلفصاح عنها والمراجعة المستمرة للمستشارين االستثماريين 

وتحديد ما إذا احتاجت الشركة إلنهاء خدماتهم ومراجعة نتائج االستثمارات وتقديم تقارير بذلك الخصوص للمجلس وأي مهام أخرى متعلقة باالستثمار.

أعضاء اللجنة التنفيذيـة

يحيى عبد اهلل اليحيى 
رئيس اللجنة

الوظائف الحالية
عضو مجلس اإلدارة، بنك الخليج العالمي بالبحرين.

الوظائف السابقة 
رئيس مجلس اإلدارة، بنك الخليج العالمي بالمملكة المتحدة.	 
رئيس المجلس اإلستشاري لألسواق الناشئة لمعهد التمويل  الدولي، واشنطن.	 
رئيس المجلس المشارك اإلستشاري لألسواق الناشئة لمعهد  التمويل الدولي، واشنطن. 	 
عضو مجلس اإلدارة، المعهد الدولي للتمويل، واشنطن.  	 
رئيس مجلس إدارة شركة مشروع توسعة محطة الشعيبة،  المملكة العربية السعودية.  	 
رئيس مجلس إدارة شركة الشعيبة للمياه والكهرباء،  المملكة العربية السعودية.	 
الرئيس التنفيذي ، بنك الخليج الدولي، البحرين.	 
عضو مجلس اإلدارة لبنك الخليج الدولي، المملكة العربية  السعودية.	 
عضو اللجنة التوجيهية إلنشاء الشركة السعودية إلعادة  تمويل العقارات ) SRERC (، المملكة العربية السعودية .	 
 	. ) HLPII ( عضو المجموعة اإلستشارية رفيعة المستوى المعنية باستثمار  البنية التحتية في مجموعة العشرين
عضو اللجنة التوجيهية اإلستراتيجية لمجموعة السنابل.	 
عضو مجلس إدارة أوجيه لالتصاالت.	 
عضو مجلس اإلدارة بالبنك األهلي التجاري، المملكة  العربية السعودية.	 
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14. لجــان مجلس اإلدارة )تتمة(
ج. اللجنـة التنفيذيــة )تتمة(

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة ولجنة اإلستثمار،  سعودي ري، الرياض.	 
عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية في مؤسسة  الخليج لإلستثمار، دولة الكويت.	 
ممثل المملكة العربية السعودية في المجموعة التوجيهية   )الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي واليابان  والمملكة العربية السعودية( للجهود الدولية إلعادة إعمار 	 

 أفغانستان.
عضو المجلس التنفيذي للمملكة العربية في البنك الدولي،  واشنط.	 
عضو مجلس اإلدارة في بنك الخليج الدولي، البحرين.	 
عضو مجلس اإلدارة في اللجنة الهندسية السعودية الرياض.	 
عضو لجنة المراجعة في البنك السعودي الفرنسي، الرياض.	 
المدير العام للمنطقة الوسطى في شركة إبراهيم الجفالي  وأخوانه، الرياض.	 
عضو مجلس اإلدارة في البنك الزراعي السعودي، الرياض	 
المدير العام لمعهد المصارف، هيئة النقد العربي السعودي،  الرياض.	 
أستاذ مساعد في الهندسة الصناعية بجامعة الملك سعود،  الرياض.	 
استشاري بشركة فورد للسيارات	 
أستاذ مساعد في الهندسة الصناعية وهندسة النظم،  بجامعة ميشيغان.	 
أستاذ مساعد بكلية الدراسات العليا، كلية الهندسة،  جامعة الرياض.	 
محلل مشاريع بصندوق التنمية الصناعي السعودي، الرياض.	 

المؤهالت العلمية
زمالة إيزنهاور للصرافة.	 
درجة الدكتوراة في الهندسة الصناعية والعمليات من جامعة ميتشيغان.	 
ماجستير العلوم في الهندسة الصناعية والعمليات من جامعة ميتشيغان.	 
بكالوريوس العلوم في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.	 

الخبرات المهنية
يتمتع الدكتور يحيى اليحيى بأكثر من 40 عاًما من الخبرة في األوساط األكاديمية والحكومية والقطاع الخاص من خالل شغله للعديد من المناصب على الصعيدين المحلي والدولي 

شملت القطاع البنكي وإداة األعمال.

رائد إبراهيم المديهيم
الوظائف الحالية

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصدر لمواد البناء بالمملكة العربية السعودية .	 
عضو مجلس اإلدارة في الشركة المتحدة للصناعات التعدينة بالمملكة العربية السعودية.	 
عضو مجلس اإلدارة شركة إسمنت المنطفة الشمالية بالمملكة العربية السعودية . 	 
عضو مجلس اإلدراة في شركة إسمنت المنطقة الشمال باالردن.	 
عضو مجلس اإلدراة في شركة إسمنت البادية يسوريا.	 
عضو مجلس اإلدارة في شركة إسمنت السويس بمصر.	 
عضو مجلس اإلدارة في شركة اليمامة للحديد والصلب بالمملكة العربية السعودية.	 
عضو مجلس اإلدارة في شركة باوان بالمملكة العربية السعودية.	 

الوظائف السابقة 
عضو مجلس اإلدارة بشركة العربية لألنابيب بالمملكة العربية السعودية.

المؤهالت العلمية
بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود.	 
ماجستير الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود.	 

الخبرات المهنية
يمتلك المديهيم خبرةواسعة في مجال الهندسة واإلدارة ألكثر من 28 عاًما في القطاعين العام والخاص. عمل المديهيم في بداية حياته المهنية في أنشطة هندسية متنوعة في 

قطاعات الطاقة والمياه ثم انتقل إلى القطاع الخاص واكتسب خبرة واسعة في مواد البناء (التجارة والتصنيع) وفي مجاالت الصلب واألسمنت والخشب والجبس والمسبوكات 
مسبقة الصنع والمحوالت الكهربائية وقد شارك في العديدمن المؤتمرات والدورات التدريبية والندوات والمنتديات االقتصادية في مختلف مجاالت اإلدارة والتمويل واالستراتيجية 

والقيادة في داخل المملكة العربية السعودية وفي العديد من دول العالم.

حوكمة الشركات )يتبع(

فهد عبد المحسن الرشيد
الوظائف الحالية

عضو مجلس إدارة بشركة إعمار المدينة االقتصادية.	 
عضو مجلس اإلدارة بشركة بترومين.	 
عضو مجلس اإلدارة بشركة تطوير الموانيء.	 

الوظائف السابقة 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة االقتصادية.	 
نائب المحافظ ورئيس هيئة المدن الصناعية في الهيئة العامة العربية السعودية لإلستثمار.	 
الرئيس التنفيذي للمالية للهيئة العامة العربية السعودية لإلستثمار.	 
محلل مالي بشركة أرامكو السعودية.	 
عضو مجلس اإلدارة بمجموعة عبد المحسن الحكير.	 

المؤهالت العلمية
بكالوريوس إدارة األعمال من جامعة واشنطن.	 
ماجستير إدارة األعمال من مدرسة ستانفورد إلدارة األعمال.	 

الخبرات المهنية
يشارك الرشيد في عضوية مجلس إدارة شركة إعمار المدينة االقتصادية، إحدى الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية )تداول( والتي تعمل على تطوير مدينة الملك عبد 
اهلل االقتصادية أكبر مشروع تطويري بالمملكة وأسرع مركز للخدمات اللوجستية والتصنيع في المنطقة. والجدير بالذكر أن الرشيد هو الرئيس المؤسس لمؤسسة البحر األحمر غير 

الربحية ونائب رئيس مجلس أمناء كلية األمير محمد بن سلمان لألعمال وريادة األعمال.

يشارك الرشيد في عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات، بما في ذلك ميناء الملك عبد اهلل ومجلس عمادة كلية هارفارد كينيدي وشركة بترومين وشركة الخطوط السعودية 
للتموين،  ومؤسسة المدن الجديدة ومجلس مؤسسة "قلوبال شيبرز" للمنتدى االقتصادي العالمي. كما شغل الرشيد منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة إعمار المدينة 

االقتصادية وقبل انضمامه لمدينة الملك عبد اهلل االقتصادية ومنصب الرئيس التنفيذي للمالية ونائب محافظ الهيئة العامة لالستثمار في المملكة العربية السعودية )SAGIA(. وقبل 
عمله في الهيئة العامة لالستثمار، قاد الرشيد مبادرات استراتيجية في مجال االستثمارات وتمويل الشركات لصالح شركة أرامكو السعودية.

جوناثان ستنت تورياني
الوظائف الحالية

نائب الرئيس التنفيذي وشريك لشركة نيوريست القابضة بفرنسا.	 
مدير وكبير مالكي فندق ريتز كارلتون، كندا.	 
عضو مجلس اإلدارة في شركة 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 ألوربا(  بفرنسا.	 
مؤسس وشريك شركة بي بي بيز، بجنيف سويسرا.	 

المؤهالت العلمية
بكالوريوس اآلداب في االقتصاد جامعة ام سي جيل بكندا.	 
ماجستير في العلوم معهد الفندقة بلوزان.	 

الخبرات المهنية
عمل جوناثان في مجموعة غيت غورميه )GGG( في الفترة من 1991م إلى 1997م في مناصب مختلفة، بما في ذلك العضو المنتدب إلدارة العمليات، والعضو المنتدب لمجموعة 

لعمليات مجموعة غيت غورميه في جنوب أفريقيا. غادر جوناثان مجموعة غيت غورميه في العام 1997م لينضم إلى مجموعة نيوانس )Nuance Group( كرئيس تنفيذي لعملياتها 
في أستراليا وبعدها عاد إلى غيت غورميه كرئيس للقسم األوروبي للفترة من العام 2000م وحتى العام 2004م. بعدها شغل منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة جنوب أوروبا في 

مجموعة كومباس من العام 2004م وحتى العام 2006م. وهو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة نيوريست منذ عام 2006م.
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14. لجــان مجلس اإلدارة )تتمة(
ج. اللجنـة التنفيذيــة )تتمة(

عبد المحسن اليحيى  
الوظائف الحالية

عضو مجلس  اإلدارة بشركة  الخليج الغربية  .	 
عضو مجلس  اإلدارة بشركة  أول القطوف.	 
عضو مجلس  اإلدارة بشركة  الخليج للتدريب  والتعليم.	 

الوظائف السابقة 
عضو مجلس اإلدارة، الجمعية السعودية للسمع.	 
الرئيس التنفيذي ومالك شركة مطاعم كودو.	 

المؤهالت العلمية
بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود 

الخبرات المهنية
يتمتع عبدالمحسن بخبرة مهنية تزيد عن 35 عامًا في مجال التشغيل واإلدارة. بدأ مسيرته المهنية كمدير مشاريع في األعمال الهندسية العسكرية في وزارة الدفاع في عام 1981م. 
أسس في العام 1988م مطاعم كودو وظل كمؤسس ورئيس تنفيذي لشركة كودو )Kudu( حتى أبريل 2015م حيث باع حصته في هذه الشركة. وفي العام 2011م، حصل على 

جائزة أفضل رئيس تنفيذي في قطاع التجزئة. تم تعيينه عضو مجلس إدارة في شركة الخليج للتدريب والتعليم في العام 2006م.

وجدي محمد الغبـان
الوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي 	 
الرئيس التنفيذي لشركة التموين اإلستراتيجي	 

الوظائف السابقة
ال يوجد

المؤهالت
بكالوريوس	 
ماجستير إدارة اعمال من كلية روبرت كيندي، جامعة ويلز، سويسرا 	 
 	)IFSA( عضوية رابطة خدمات الطيران الدولي
 	 )ITCA( عضوية الجمعية الدولية لتموين قطاع السفر
 	)GACWG( عضوية مجموعة عمل شركات تموين الخطوط الجوية الخليجية

الخبــــرات
يحظى الغّبان بخبرة مهنية تزيد عن 29 عامًا تولى خاللها مناصب متعددة في شركة الخطوط السعودية للتموين، إلى أن تسّلم منصب الرئيس التنفيذي فيها خالل عام2015 م. 

ويتمتع الغّبان بعضوية رابطة خدمات الطيران الدولي)IFSA(، والجمعية الدولية لتموين قطاع السفر )ITCA(، وكذلك "مجموعة عمل شركات تموين الخطوط الجوية الخليجية 
)GACWG(،.كما يتمتع الغبان بخبرات أخرى تشمل مجاالت عديدة من بينها تطوير البرمجيات الخاصة بتموين الخطوط الجوية، عمليات اإلنتاج وأنظمة الغسيل، وتصميم وتنفيذ مشاريع 

وحدات التموين، والتطوير العقاري )إنشاء وتجديد الفنادق ومشاريع إسكان العمال)، فضاًل عن إعداد الميزانيات ومفاوضات إبرام العقود.

حوكمة الشركات )يتبع(

جدول اجتماعات اللجنة التنفيذية

عدد االجتماعات )1(
االجمالي 2018/02/19طبيعة العضويةاالسم

1رئيس اللجنةيحــيى اليحيى
1عضوعبد المحسن اليحيى

1عضوفهد الرشيد
1عضوجوناثان تورياني 

1عضورائد المديهيم
1عضووجـدي الغبان 

مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية

االجماليبدل حضور االجتماعالمكافآت الثابتةاالسم

100.0003000103.000يحــيى اليحيى
100.0003000103.000عبد المحسن اليحيى

100.0003000103.000فهد الرشيد
100.0003000103.000جوناثان تورياني 

100.0003000103.000رائد المديهيم
–––وجـدي الغبان 

500.00015.000515.000المجموع

15. اإلدارة التنفيذيـة
وجدي محمد الغبـان

الوظائف الحالية
الرئيس التنفيذي 	 
الرئيس التنفيذي لشركة للتموين اإلستراتيجي	 

الوظائف السابقة
ال يوجد

المؤهالت
بكالوريوس 	 
ماجستير إدارة اعمال من كلية روبرت كيندي، جامعة ويلز، سويسرا 	 
 	)IFSA( عضوية رابطة خدمات الطيران الدولي
 	 )ITCA( عضوية الجمعية الدولية لتموين قطاع السفر
 	)GACWG( عضوية مجموعة عمل شركات تموين الخطوط الجوية الخليجية

الخبــــرات
يحظى الغّبان بخبرة مهنية تزيد عن 29 عامًا تولى خاللها مناصب متعددة في شركة الخطوط السعودية للتموين، إلى أن تسّلم منصب الرئيس التنفيذي فيها خالل عام2015م. 

ويتمتع الغّبان بعضوية رابطة خدمات الطيران الدولي)IFSA(، والجمعية الدولية لتموين قطاع السفر )ITCA(، وكذلك "مجموعة عمل شركات تموين الخطوط الجوية الخليجية 
)GACWG(،.كما يتمتع الغبان بخبرات أخرى تشمل مجاالت عديدة من بينها تطوير البرمجيات الخاصة بتموين الخطوط الجوية، عمليات اإلنتاج وأنظمة الغسيل، وتصميم وتنفيذ مشاريع 

وحدات التموين، والتطوير العقاري )إنشاء وتجديد الفنادق ومشاريع إسكان العمال)، فضاًل عن إعداد الميزانيات ومفاوضات إبرام العقود.
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15. اإلدارة التنفيذيـة )تتمة(
سلطان سعود البوق

الوظائف الحالية
المستشار القانوني العام ونائب الرئيس التنفيذي لشئون الشركة التنفيذية	 
نائب الرئيس التنفيذي للمشتريات والموارد اإلستراتيجية	 

الوظائف السابقة
مستشار قانوني وأمين مجلس اإلدارة بشركة معادن	 
محامي معار لميكروسوفت تحت إشراف شركة محمد الضبعان وشركاه لإلستشارات القانونية )افارشيدز( 	 
محامي ومستشار قانوني لدى المكتب القانوني المتحد	 

المؤهالت
الماجستير في الدراسات القانونية المقارنة من كلية إليزابيث هاب للحقوق في نيويورك	 
البكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة	 

الخبــــرات
مختص في مجال القانون الدولي وقانون معامالت الشركات، يعمل البوق على نطاٍق واسع ضمن القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية واإلجراءات والحوكمة المؤسسية واإللتزام 
بالقوانين ومفاوضات العقود على اختالف أنواعها. كما سبق له التفاوض وصياغة عدد من صفقات اإلستحواذ والمشاريع المشتركة السعودية. البوق حائز على شهادة الماجستير 

في الدرسات القانونية المقارنة من جامعة بيس للحقوق في نيويورك، باإلضافة إلى شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبد العزيز. وسبق للبوق العمل كمستشار 
قانوني أول في شركة معادن العربية كما يتمتع بخبرة واسعة في نظام المشتريات واللوجستيات وتطوير األعمال ومتابعتها.

ماتي كيفايكاس
الوظائف الحالية 

الرئيس التنفيذي للشؤون المالية

الوظائف السابقة
نائب الرئيس التنفيذي للمالية ومراقبة األعمال بشركة فايزر لخدمات األغذية، فنلدنا	 
الرئيس التنفيذي اإلقليمي للمالية والمدير العام لمراقبة األعمال في البرازيل والهند بشركة سالكومب. 	 
نائب الرئيس التنفيذي للمالية بكومبونيتا بي إل سي 	 
نائب الرئيس التنفيذي للمالية وتقنية المعلومات بشركة يو بي ام – كايميني بالصين آسيا المحيط الهادئ 	 
مدير المالية ومراقبة األعمال بميتسو للتشغيل اآللي بأمريكا الجنوبية، وآسيا المحيط الهادئ وجنوب أفريقيا 	 
مسؤول الخزينة بشركة تامبيال للطاقة	 

المؤهالت
بكالوريوس العلوم في االقتصاد من جامعة تيمبير	 
ماجستير إدارة األعمال من جامعة هيلسينكي لالقتصاد	 

الخبــــرات
يمتلك ماتي خبرة واسعة ألكثر من 25 عام في مجاالت مختلفة تشمل المالية والمحاسبة اإلدارية، وخالل عمله شارك ماتي في مشاريع عديدة شملت اإلندماج واإلستحواذ 

واألعمال اإلستراتيجية وتقنية المعلومات والرواتب والموارد البشرية وقد شارك كضابط إحتياطي في القوات العسكرية الفنلندية كما عمل ألكثر من 15عام في سنغافورة والصين 
والهند والبرازيل واآلن في المملكة العربية السعودية.

حوكمة الشركات )يتبع(

طارق محمد ثروت
الوظائف الحالية

رئيس المراجعة الداخلية التنفيذي

الوظائف السابقة
رئيس المراجعة الداخلية بمجموعة بن الدن – قسم المباني العامة والمطارات 	 
مدير المراجعة الداخلية للشركات بأوراسكوم للتشييد بمصر – مسؤول عن قسم اإلسمنت بمصر والدول األخرى 	 
مدير المراجعة الداخلية لشمال أفريقيا والشبكة الخارجية بشركة عبداللطيف جميل بالجزائر	 
مشرف المراجعة الداخلية لدى عبداللطيف جميل وكيل سيارات تويوتا بالسعودية	 
مدير اإلئتمان بروديا الفرنسية للكيماويات بمصر 	 
مشرف في ديلويت أند توتش بمصر	 

المؤهالت
ماجستير إدارة أعمال لألعمال الدولية من جامعة ليفربول في المملكة المتحدة. 	 
درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة االسكندرية بمصر. 	 
محاسب قانوني 	 
 	)CIA( مـدقق داخلي معتمد
 	 .)IIA(من معهد المراجعين الداخليين في الواليات المتحدة األمريكية )CRMA( حاصل على إجازة في المخاطر
 	 .)IFC( من معهد االستشاريين الماليين )CFC( استشاري مالي معتمد

الخبــــرات
حاصل على ماجيستير إدارة األعمال لألعمال الدولية من جامعة ليفربول وبكالوريوس المحاسبة من جامعة اإلسكندرية بمصر ومسجل كمحاسب قانوني معتمد. مراجع داخلي 

معتمد )CIA( من معهد المراجعين الداخليين في الواليات المتحدة األمريكية )IIA( ومستشار مالي معتمد )CFC( من معهد االستشاريين الماليين )IFC( حاصل على إجازة في 
المخاطر )CRMA( من معهد المراجعين الداخليين في الواليات المتحدة األمريكية )IIA(باإلضافة إلى االعمادات واإلجازات األخرى في مجال المراجعة الداخلية والمراقبة الداخلية. 

لطارق ثروت خبرة مهنية تزيد على 26 عامًا في مجال الرقابة الداخلية، والتفتيش والتدقيق المالي والتشغيلي. عمل كمراجع خارجي في شركة "ديلويت آند توش مصر ليتنقل بعد 
ذلك إلى روديا الفرنسية للكيماويات في مصر ، ليشغل منصب رئيس المحاسبين، والحقًا منصب مدير االئتمان. 

وفي عام 2003م، انضم طارق إلى شركة عبد اللطيف جميل، وكيل سيارات تويوتا في المملكة العربية السعودية، حيث تولى مهمة االشراف على عمليات المراجعة الداخلية، ليتم 
نقله بعد ذلك إلى الجزائر ليتسّلم منصب مدير المراجعة الداخلية، حيث تولى قسم المراجعة الداخلية ألعمال المجموعة في شمال أفريقيا وشبكتها الدولية ،كما عمل طارق لدى 

شركة أوراسكوم للتشييد في مصر بمنصب مدير المراجعة الداخلية،وأشرف على قسم اإلسمنت في مصر والشبكة الخارجية. وبعد ذلك انضم إلى مجموعة بن الدن السعودية 
بمنصب رئيس المراجعة الداخلية بقسم المباني العامة والمطارات.

جاكوب روست
الوظائف الحالية

رئيس العمليات– تموين الطائرات 

الوظائف السابقة
العضو المنتدب بشركة ال اس جي سكاي شيف نيوزيالندا وراروتونجا 	 
مدير العمليات والتشغيل بشركة ال اس جي سكاي شيف تايالندا والهندونيبال وميانمار 	 
مدير عام ال اس جي سكاي شيف تايالند وميانمار 	 
نائب مدير عام ال اس جي سكاي شيف تايالند 	 
مهام ادارية مختلفة في اإلدارة الوسطى مع شركة الفا لخدمات الطيران في أوروبا 	 

المؤهالت
بكالوريوس في إدارة الفنادق 1984-1988 )كلية الفندقة( جرونيجان

الخبــــرات
خبرة واسعة تزيد عن 25 عامًا من العمل في مجال تموين الخطوط الجوية في كل من أوروبا وآسيا والهند ونيوزيلندا. قبل توليه منصب المدير العام لشركة "إل إس جي سكاي 

شيفز" في نيوزيلندا وجزيرة ارروتونغا عام2010م، شغل جاكوب منصب مدير العمليات في تايالند، والهند، ونيبال وميانمار، خالل الفترة ما بين عامي 2000م و2002م، تولى منصب 
نائب المدير العام لشركة"إل إس جي سكاي شيفز"في العاصمة التايلندية بانكوك، وتم ترقيته إلى منصب المدير العام من عام، كما توّلى جاكوب أيضًا مناصب عديدة في مجال 

اإلنتاج واإلدارة في المملكة المتحدة ، البرتغال وهولندا غادر جاكوب الشركة بتاريخ 2019/02/28 وذلك النتهاء عقده الوظيفي.
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15. اإلدارة التنفيذيـة )تتمة(
عبد الوهاب أحمد ساعاتي

الوظائف الحالية
رئيس العمليات-التجزئة

الوظائف السابقة
الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية 	 
مدير عام مبيعات الطيران واألعمال	 
مدير مبيعات التسويق وخدمة العمالء 	 
مدير المبيعات والتسويق	 
مساعد مدير الخطوط األجنبية والطيران الخاص 	 
مساعد مدير الطيران الملكي والخاص والخطوط السعودية	 

المؤهالت
شهادات تعليمية وجامعية مختلفة في مجال المبيعات والتسويق.	 

الخبــــرات
إنضم ساعاتي إلى شركة الخطوط السعودية للتموين في الرياض عام1991م وشغل العديد من المناصب اإلدارية فيها. يتمتع بخبرٍة واسعة تزيد على26 عامًا في مجال الطيران 

والتجزئة وتموين شركات الطيران، فضاًل عن خبرته الواسعة في مجال تطوير أعمال التسويق والمبيعات حيث أدار حسابات الخطوط السعودية والخطوط المحلية والخارجية والطيران 
الخاص. 

ساعاتي تنفيذي متمكن في اإلستراتيجيات وإدارة الموارد مع قدرته الكتشاف واستغالل الفرص، كما يتمتع بمهارات تواصل عالية تمكنه من الحفاظ وإنشاء عالقة عمل جيدة 
ومربحة مع العمالء والموردين. وقد أثبت ساعاتي تطوره من خالل صعوده في السلم الوظيفي في مناصب قيادية بالرغم من تحديات مجال الطيران المستمرة، وأطلق العديد من 

البرامج المبتكرة وبرامج للعمالء المميزين وبناء منشآت مربحة بعوائد ودخل ممتاز.

مارشال فيرني
الوظائف الحالية

رئيس العمليات – التموين وإدارة المرافق )سابقًا(

الوظائف السابقة
مدير إقليمي بشركة التموين والخدمات الدولية نيوريست بتشاد وشرق إفريقيا 	 
العضو المنتدب لشركة التموين والخدمات الدولية بتشاد 	 
العضو المنتدب لشركة نيوريست في الجزائر 	 
مدير عام لتموين الرحالت في تونس بشركة نيوريست	 
عدة وظائف إدارية في التشغيل في غرب إفريقيا لمجموعة كومباس وسوديكسو 	 
عدة وظائف مختلفة في اإلدارة الوسطى في مجال الفنادق والتموين في فرنسا	 

المؤهالت
بكالوريوس تسويق وإدارة فنادق – ايستيل مونتبيلير فرنسا	 
بكالوريوس في العلوم من مونتبيلير	 

الخبــــرات
لمارشال خبرة مهنية واسعة اكتسبها على مدى نحو 20 عامًا تولى خاللها مناصب متنوعة في مجال التموين لدى العديد من الشركات في قطاع الضيافة والتموين. وقبل توليه 

منصب المدير اإلقليمي للتموين والخدمات الدولية بمنطقة شرق ووسط أفريقيا في عام 2010 م، شغل مارشال منصب المدير العام لخدمات تموين الرحالت بشركة نيورست 
لتموين الرحالت في تونس في عام 2005 م، ليتولى بعدها منصب العضو المنتدب لنيورست في الجزائر عام 2009م. وعمل مارشال لدى العديد من الشركات الرائدة، منها على 

سبيل المثال ال الحصر، شركة نيورست وشركة سوديكسو. إستقال مارشال من منصبه بشركة الخطوط السعودية للتموين بتاريخ 2018/07/14م.

حوكمة الشركات )يتبع(

فهد علي خياط
الوظائف الحالية

نائب الرئيس التنفيذي للجودة والخدمات المساندة  

الوظائف السابقة
مدير عام   الرقابة   الداخلية   وتحسين   األداء	 
نائب مدير التموين وضمان الجودة المكلف بالخطوط السعودية التموين 	 
مدير عام لعمليات التموين وضمان الجودة بالخطوط السعودية للتموين 	 
مدير عام إدارة ضمان الجودة 	 
مدير عام الجودة الشاملة بالخطوط السعودية للتموين 	 
مدير عام الموارد البشرية والمشاريع الفنية وجودة وسالمة األغذية الخطوط السعودية للتموين 	 
مدير عام المشاريع الفنية وجودة وسالمة األغذية الخطوط السعودية للتموين 	 
مدير جودة وسالمة األغذية الخطوط السعودية للتموين 	 
مدير الصحة وسالمة األغذية الخطوط السعودية للتموين مدير األنشطة الميكروبيولوجية الغذائية لستة مختبرات ضبط الجودة الموجودة بالهيئة السعودية للغذاء والدواء 	 

بوزارة التجارة بكل من جدة والظهران وجازان والرياض.

المؤهالت
دكتوراه العلوم في الفلسفة جامعة والية يوتا بلوقان يوتا، الواليات المتحدة األمريكية 	 
الماجستير في العلوم جامعة والية يوتا بلوقان يوتا، الواليات المتحدة األمريكية بكالوريوس في العلوم جامعة والية ويبر بأوقدين يوتا الواليات المتحدة األمريكية	 

الخبــــرات
يحظى الدكتور فهد خياط بخبرته مهنية على مدى أكثر من 25 عامًا، ساهم القسم الذي تولى إدارته في تمكين الشركة من الحصول على شهادات عالمية مرموقة مثل اآليزو 

ونظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة )HACCP( ، ونظام إدارة الصحة والسالمة المهنية )OHSAS( ومجلس هيئة حالل )HAB(، والفوز بالعديد من الجوائز وشهادات التقدير 
في مجال إنتاج األغذية.

إبراهيم محمود الصيني
الوظائف الحالية

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الحج والعمرة	 
محكم دولي لدى هوتيلر الشرق االوسط	 

الوظائف السابقة
عميد كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة	 
عضو مجلس إدارة جمعية البلد األمين	 

المؤهالت
الدكتوراه في إدارة الضيافة من جامعة سوراي ، المملكة المتحدة	 
شهادة الكفاءة في إدارة الضيافة من المدرسة العليا في لوزان بسويسرا	 

الخبــــرات
الدكتور إبراهيم الصيني هو نائب رئيس قسم الحج والعمرة لشركة الخطوط السعودية للتموين منذ تاريخ 2018/05/06. كان سابًقا عميد كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة. 

كما كان عضًوا في مجلس إدارة جمعية البلد األمين ، وهي شركة خاصة ترّكز على تطوير الضيافة والسياحة في مكة المكرمة، كما يشغل حاليًا منصب محكم دولي لدى هيئة 
"هوتيلر" الشرق األوسط منذ عام 2014م.

الصيني حائز على درجة الدكتوراه في إدارة الضيافة من جامعة سوراي، المملكة المتحدة. حاصل على شهادة الكفاءة في إدارة الضيافة من المدرسة العليا في لوزان بسويسرا. 

طالل عبد الرحيم طعيمي
الوظائف الحالية

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الضيافة

الوظائف السابقة
ال يوجد

المؤهالت
شهادة في العلوم الفنية من الكلية الصناعية بالرياض 1987-1984.

الخبــــرات
إنضم طالل إلى شركة الخطوط السعودية للتموين عام2003م وشغل العديد من المناصب اإلدارية فيها. يتمتع بخبرٍة واسعة تزيد على15 عامًا في مجال الضيافة والتموين ويتمتع 

بمهارات تواصل عالية تمكنه من الحفاظ وإنشاء عالقة عمل جيدة ومربحة مع العمالء. وقد أثبت تطوره من خالل صعوده في السلم الوظيفي في مناصب قيادية، يشرف طالل 
على إدارة وتشغيل صاالت رجال األعمال والضيافة المعروفة بصاالت الفرسان بماطارت المملكة بكل من جدة، الرياض، الدمام والمدينة المنورة باإلضافة إلى قطاعات ومراكز 

ضيافة أخرى.
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15. اإلدارة التنفيذيـة )تتمة(
سيلفان بينوا 

الوظائف الحالية
رئيس العمليات – التموين وإدارة المرافق

الوظائف السابقة
رئيس العمليات بشركة سوديكسو بالصين.	 
رئيس برنامج الغذاء بالصين.	 
رئيس إدارة العقود والتشغيل بالصين.	 
مدير العمليات بالصين.	 
مدير جهوي بالصين.	 
مدير عمليات بالصين.	 

المؤهالت
شهادة مشرف إدارة الضيافة، فرنسا 	 
دبلوم عالي في إدارة المطاعم، مدرسة الضيافة في تولوز ، فرنسا	 
دبلوم في التموين والضيافة،في تولوز ، فرنسا	 

الخبــــرات
يملك سيلفاين خبرة مهنية واسعة اكتسبها على مدى نحو 15 عامًا تولى خاللها مناصب متنوعة في مجال التموين لدى العديد من الشركات في قطاع الضيافة والتموين. وقبل 
توليه منصب رئيس العمليات – التموين وإدارة المرافق بشركة الخطوط السعودية للتموين بتاريخ 2018/07/15م حيث تم تعيينه خلفا لألستاذ مارتيال فيرين والذي تقدم باستقالته 

بتاريخ 2018/07/14م، شغل سيلفيان عدة مناصب بشركة سوديكسو بالصين من بينها رئيس العمليات، رئيس برنامج الغذاء، رئيس إدارة العقود والتشغيل، مدير العمليات ومدير 
جهوي.

مكافآت اإلدارة التنفيذية

القيمةالبيان

4,404,840األجور والتعويضات
380,500البدالت

2,228,948المكافآت الدورية السنوية
—الحوافز

—اي تعويضات او مزايا عينية تدفع شهريا او سنويا
7,014,288االجمالي

وصف مصلحة أعضاء اإلدارة العليا وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة 
وصف مصلحة أعضاء اإلدارة العليا وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة

نهاية السنةبداية السنة

نسبة التغيرصافي التغيرأدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهماإلسم 
ملكية األقارب من 

الدرجة األولى 

0000001,000وجدي الغبان 
0000000سلطان البوق 

0000000طارق ثروت
0000000ماتي كافيكاس 

0000000عبد الوهاب ساعاتي 
0000000فهد علي خياط 

0000000مارشال فيرين 
0000000جاكوب هندريك روست

0000000سيلفاين بينوا
0000000طالل طعيمي

160160000إبراهيم الصيني 

حوكمة الشركات )يتبع(

وصف المصالح واألوراق التعاقدية واستحقاقات اكتتاب أعضاء اإلدارة التنفيذية أو زوجاتهم أو أبنائهم
وصف المصالح واألوراق التعاقدية واستحقاقات اكتتاب أعضاء اإلدارة التنفيذية   أو زوجاتهم او ابنائهم

نهاية السنةبداية السنة

نسبة التغيرصافي التغيرأدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهماإلسم 
ملكية األقارب من 

الدرجة األولى 

0000000وجـدي الغبان
0000000سلطان البوق

0000000طـارق ثروت
0000000ماتي كافيكاس 

0000000عـبد الوهاب ساعاتي 
0000000فهـد علي خياط

0000000مارشال فيرين 
0000000جاكوب روست 

0000000سيلفاين بينوا
0000000طالل طعيمي

0000000إبراهيم الصيني 

وصف مصلحة اإلدارة العليا وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركات التابعة )الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة األسواق الحرة(
وصف مصلحة اإلدارة العليا وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة في أسهم الشركات التابعة

نهاية السنةبداية السنة

نسبة التغيرصافي التغيرأدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهماإلسم 
ملكية األقارب من 

الدرجة األولى 

0000000وجدي الغبان* 
0000000سلطان البوق 

0000000طارق ثروت
0000000ماتي كافيكاس 

0000000عبد الوهاب ساعاتي* 
0000000فهد علي خياط 

0000000مارشال فيرين 
0000000جاكوب هندريك روست

0000000سيلفاين بينوا
0000000طالل طعيمي

0000000إبراهيم الصيني 

يشارك كل من األستاذ وجدي الغبان واألستاذ عبد الوهاب ساعاتي في عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة األسواق الحرة وذلك من دون أي مكافأت او مزيا او حوافز أخرى.   *
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15. اإلدارة التنفيذيـة )تتمة(
وصف المصالح واألوراق التعاقدية واستحقاقات اكتتاب أعضاء اإلدارة التنفيذية أو زوجاتهم أو أبنائهم في الشركات التابعة )الشركة السعودية الفرنسية 

لتشغيل وإدارة األسواق الحرة(
وصف المصالح واألوراق التعاقدية واستحقاقات اكتتاب أعضاء اإلدارة التنفيذية أو زوجاتهم او ابنائهم في الشركات التابعة 

نهاية السنةبداية السنة

نسبة التغيرصافي التغيرأدوات الدينعدد االسهمأدوات الدينعدد االسهماالسم 
ملكية األقارب من 

الدرجة األولى 

0000000وجـدي الغبان*
0000000سلطان البوق

0000000طـارق ثروت
0000000ماتي كافيكاس 

0000000عـبد الوهاب ساعاتي* 
0000000فهـد علي خياط

0000000مارشال فيرين 
0000000جاكوب روست 

0000000سيلفاين بينوا
0000000طالل طعيمي

0000000إبراهيم الصيني 

يشارك كل من األستاذ وجدي الغبان واألستاذ عبد الوهاب ساعاتي في عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة األسواق الحرة وذلك من دون أي مكافآت او مزايا او حوافز أخرى.  *

سياسة مكافأة أعضاء اإلدارة التنفيذية
يحدد المجلس مكافأت وأجر الرئيس التنفيذي في قرار تعيينه وتدون هذه المكافآت واألجور في العقد المبرم معه.  أ. 

تكون مكافأة وأجور اإلدارة التنفيذية بناًء على السياسات واإلجراءات الداخلية للشركة، وتحدد بناًء على الدرجة الوظيفية الممنوحة لعضو اإلدارة التنفيذية، وذلك ما عدا مدير  ب. 
إدارة التدقيق الداخلي والتي تحدد مكافآته وأجوره من المجلس بناًء على اقتراح لجنة المراجعة. 

يراعى في المكافآت واألجور الخاصة باإلدارة التنفيذية أن تكون متناسبة مع المهام والمسئوليات والمؤهالت العلمية والخبرات العملية والمهارات ومستوى األداء. ج. 
يجب على الشركة فور علمها بأي معلومات مضللة قدمها عضو اإلدارة التنفيذية الستغالل الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة أن توقف مكافأة ذلك  د. 

الشخص فور علمها بذلك، وللشركة أخذ مطالبة ذلك العضو عن كل المكافآت الغير مستحقة التي صرفت له، ولها أن تطالب بها لدى الجهات المختصة أو داخليًا في الشركة. 
على لجنة الترشيحات والمكافآت أن تراجع مكافآت وأجور اإلدارة التنفيذية دوريًا لضمان كفايتها بشكل معقول الستقطاب وإبقاء أشخاص ذوي كفاءة وخبرة والحرص على  هـ. 

حثهم لتنمية الشركة على المدى الطويل. 
في مكافأة أعضاء اإلدارة التنفيذية، يجب مراعاة معايير ترتبط باألداء كأن تكون المكافأة أو جزء منها مرتبط بأداءه كاربتاط المكافأة السنوية بأدائه تجاه مسئولياته وأهدافه. و. 

العالقة بين المكافــأة والسياسة
تم تحديد مكافأة الرئيس التنفيذي عن طريق قرار مجلس اإلدارة وتم تضمينها في العقد المبرم معه.   أ( 

تم تحديد مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية بناًء على السياسات واإلجراءات الداخلية بالشركة، باستثناء ما يخص رئيس المراجعة الداخلية التنفيذي والتي حددت بناًء على قرار   ب( 
مجلس اإلدارة وبتوصية من لجنة المراجعة. 

بنيت المكافآت على أساس مؤشرات األداء التي يقيم أعضاء اإلدارة التنفيذية بناًء عليها سنويًا.   ج( 

16. المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تعد شركة الخطوط الجوية العربية السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة، وتجري الشركة جزءًا كبيرًا من أعمالها مع الخطوط الجوية العربية السعودية، حيث تقدم الوجبات 

الخاصة بالمسافرين وطاقم القيادة لكافة رحالت الخطوط الجوية العربية السعودية، كما تقدم العديد من الخدمات اإلضافية مثل إعداد وتنسيق قوائم الطعام، وكذلك الخدمات 
األرضية التي تتضمن بشكل أساسي، الوجبات الخاصة بموظفي هذا القطاع ، خدمات اإليواء لمنسوبي الشركة الى جانب خدمات نقل وتخزين األمتعة المفقودة.

تعد مجموعة نيورست بصفتها المالك لشركة التموين اإلستراتيجي أحد كبار المساهمين بالشركة ولعضوية رئيسها التنفيذي والشريك المؤسس األستاذ جونتان ستينت توريني، أحد 
األطراف ذات العالقة للشركة لتقديمها للخدمات اإلستشارية والتقنية وقداعتمد مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين في اجتماعه المنعقد في 16 صفر 1435هـ 

الموافق 19ديسمبر 2014م، كما تم إعتماد هذه التعامالت واالعمال خالل إجتماع الجمعية العامة لعام 2015م وتم تجديدها والترخيص لها خالل الجمعيات الالحقة لها.

وتهدف اإلتفاقية إلى وضع األسس الكفيلة بتطوير وتنمية إيرادات وأرباح الشركة كما تركز على النتائج المرتبطة بالجوانب المالية والجودة، إلى جانب اإلستفادة بالشكل األمثل من 
األصول، وتطوير الموارد البشرية. وتقضي اإلتفاقية أيضًا بالحصول على الدعم الفني لفرص األعمال المستقبلية بما في ذلك تموين خطوط السكك الحديدية، علمًا بأن مجموعة 

نيورست القابضة إس إل تعتبر من الشركات الرائدة في أوروبا والمتخصصة في خدمات التموين على متن القطارات. وتبلغ مدة اإلتفاقية ثالث سنوات ابتداًء من 1 يناير 2014م وتم 
تجديدها لمدة ثالث سنوات أخرى في 1 يناير 2017م.

وقد اعتمدت الشركة جميع العقود المبرمة مع األطراف ذات العالقة في اجتماع الجمعية العمومية لعام 2018م. وتشمل األطراف المعنية المؤسسة العامة للخطوط الجوية 
العربية السعودية، مجموعة نيورست القابضة إس إل، شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة، شركة الخطوط السعودية للخدمات األرضية، شركة الخطوط السعودية لتنمية 

وتطوير العقار، طيران أديل، مجموعة الحكير باإلضافة إلى شركة إعمار المدينة االقتصادية، البنك االهلي التجاري، شركة الخليج الغربية لإلستيراد المحدودة والشركة السعودية 
الفرنسية لتشغيل وإدارة األسواق الحرة.

حوكمة الشركات )يتبع(

17. ملخص معامالت وصفقات األطراف ذات العالقة

قيمتهامدتهانوع المعاملة/الصفقةعالقته بالشركةالطرف ذو العالقة

المؤسسة العامة للخطوط الجوية 
العربية السعودية

أحد كبار المساهمين بالشركة 
ممن يملكون أكثر من )5%( من 

رأس مال الشركة اإلجمالي

بدأ سريان العقد بتاريخ خدمات تموين الطائرات 
2015/01/01م وينتهي بتاريخ 

2019/12/31م

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة

خدمات تموين الطائرات لرحالت 
البيرق

يبدأ سريان العقد بتاريخ 
2016/05/01م وينتهي بتاريخ 

2019/04/30م

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة

خدمات المبيعات الجوية لرحالت 
البيرق

بدأ سريان العقد بتاريخ 
2016/05/01م وينتهي بتاريخ 

2019/04/30م

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة

خدمات التموين والضيافة لصالة 
الفرسان الصالة 5 بمطار الملك 

خالد الدولي 

بدأ سريان العقد بتاريخ 
2016/10/04م وينتهي بتاريخ 

2025/10/30م

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة

خدمات التموين بصالة الفرسان 
بمطار القاهرة الدولي

بدأ سريان العقد بتاريخ 
2016/02/16م وينتهي بتاريخ 

2022/02/15م

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة

اتفاقية إيجار بمبنى )AM1( بمطار 
الملك خالد الدولي

بدأ سريان العقد بتاريخ 
2016/03/01م وينتهي بتاريخ 

2019/02/28م

5,205,200 ريال سعودي

 )AM1( خدمات التموين مبنى
بمطار الملك خالد الدولي 

بدأ سريان العقد بتاريخ 
2016/03/01م وينتهي بتاريخ 

2019/02/28م

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة

خدمات التموين والضيافة لصالة 
)Wellcome( بمطار األمير محمد بن 

عبدالعزيز الدولي 

بدأ سريان العقد بتاريخ 
2017/02/22م وينتهي بتاريخ 

2019/02/22م

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة

اتفاقية إدارة وتشغيل مستودع 
نقل االمتعة المفقودة 

بدأ سريان العقد بتاريخ 
2017/10/01م وينتهي بتاريخ 

2020/09/30م

27,000,000 ريال سعودي

خدمات التموين والضيافة لصاالت 
الفرسان بمطار الملك عبد العزيز 

الدولي بجدة ومطار الملك خالد 
الدولي بالرياض ومطار الملك فهد 

الدولي بالدمام ومطار األمير 
محمد بن عبد العزيز الولي بالمدينة 

المنورة 

بدأ سريان العقد بتاريخ 
2011/12/19م

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة

خدمات تموين بمبنى إدارة تقنية 
المعلومات للخطوط السعودية

بدأ سريان العقد بتاريخ 
2016/01/01م 

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة

خدمات تموين بمبنى مبيعات 
التذاكر والحجوزات بالحي 

الدبلوماسي بالرياض

بدأ سريان العقد بتاريخ 
2016/04/07م 

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة

خدمات تموين بمبنى مبيعات 
التذاكر والحجوزات بحي المروج 

بالرياض

بدأ سريان العقد بتاريخ 
2013/10/17م

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة

خدمات تموين طائرات مع 
المؤسسة العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية

بدأ سريان العقد بتاريخ 
2019/02/01م وينتهي بتاريخ 

2022/01/31م

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة
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قيمتهامدتهانوع المعاملة/الصفقةعالقته بالشركةالطرف ذو العالقة

خدمات التموين والضيافة لصاالت 
الفرسان بمطار الملك عبد العزيز 

الدولي بجدة ومطار الملك خالد 
الدولي بالرياض ومطار الملك فهد 

الدولي بالدمام ومطار األمير 
محمد بن عبد العزيز الولي بالمدينة 

المنورة لركاب شركة الخطوط 
السعودية وشركات الطيران 

األخرى 

بدأ سريان العقد بتاريخ 
2017/04/16م وينتهي بتاريخ 

2020/07/16م

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة

أتفاقية مستوى تقديم الخدمة 
في مجال تقنية المعلومات 

بدأ سريان العقد بتاريخ 
2018/05/01م وينتهي بتاريخ 

2019/04/30م

ال توجد قيمة للعقد وذلك حسب 
طبيعته

شركة تابعة للمؤسسة العامة الشركة السعودية للخدمات األرضية
للخطوط الجوية العربية السعودية

بدأ سريان العقد بتاريخ خدمات تموين األطعمة 
2015/01/01م وينتهي بتاريخ 

2019/12/31م 

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة

عالقات إيجارية بمطار الملك فهد 
الدولي 

بدأ سريان العقد بتاريخ 
2015/11/28م وينتهي بتاريخ 

2019/11/27م 

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة

خدمات نقل بمطار الملك فهد 
الدولي بالدمام

بدأ سريان العقد بتاريخ 
2015/11/28م وينتهي بتاريخ 

2019/11/27م

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة

بدأ سريان العقد بتاريخ خدمات غسيل بالرياض
2016/12/26م وينتهي بتاريخ 

2019/12/25م

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة

بدأ سريان العقد بتاريخ خدمات غسيل بجدة
2016/12/26م وينتهي بتاريخ 

2019/12/25م

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة

شركة تابعة للمؤسسة العامة شركة الخطوط السعودية للشحن
للخطوط الجوية العربية السعودية

بدأ سريان العقد بتاريخ خدمات الشحن 
2014/12/08م وينتهي بتاريخ 

2019/12/31م

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة

بدأ سريان العقد بتاريخ خدمات أمنية
2016/06/01م وينتهي بتاريخ 

2019/05/30م

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة

بدأ سريان العقد بتاريخ خدمات تموين
2017/01/01م وينتهي بتاريخ 

2019/12/31م

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة

شركة الخطوط السعودية لتنمية 
وتطوير العقار

شركة تابعة للمؤسسة العامة 
للخطوط الجوية العربية السعودية

إيجار وحدات سكنية بمجمع 
الخطوط السعودية 

بدأ سريان العقد بتاريخ 
2017/07/15م وينتهي بتاريخ 

2020/07/15م 

1,845,000 ريال سعودي

إيجار لمتجرين تجاريين بمجمع 
الخطوط السعودية 

بدأ سريان العقد بتاريخ 
2018/03/01م وينتهي بتاريخ 

2019/03/28م 

174,000 ريال سعودي

استثمار لموتيل بمجمع الخطوط 
السعودية

بدأ سريان العقد بتاريخ 
2016/04/01م وينتهي بتاريخ 

2023/03/31م 

2,400,000 ريال سعودي

إيجار للمقر الرئيسي للشركة 
والمطبخ المركزي بمجمع 

الخطوط السعودية

بدأ سريان العقد بتاريخ 
2017/01/01م وينتهي بتاريخ 

2018/12/31م 

6,104,608 ريال سعودي

شركة تابعة للمؤسسة العامة طيران أديل
للخطوط الجوية العربية السعودية

خدمات تموين الطائرات وخدمات 
المبيعات الجوية 

بدأ سريان العقد بتاريخ 
2017/09/05م وينتهي بتاريخ 

2019/12/31م

9,000,000 ريال سعودي )قيمة 
تقديرية(

17. ملخص معامالت وصفقات األطراف ذات العالقة )تتمة(

حوكمة الشركات )يتبع(

قيمتهامدتهانوع المعاملة/الصفقةعالقته بالشركةالطرف ذو العالقة

يبدأ سريان العقد بتاريخ إيجار مبنى 
2017/08/01م وينتهي بتاريخ 

2019/08/01م

587,500 ريال سعودي

المالك الرئيسي لشركة التموين مجموعة نيوريست القابضة إس إل
اإلستراتيجي أحد كبار المساهمين 

بالشركة ولعضوية عضو مجلس 
اإلدارة االستاذ جونتان ستينت 

توريني

خدمات إستشارية وإدارية مع 
مجموعة نيورست القابضة إس إل

يبدأ سريان العقد بتاريخ 
2017/01/01م وينتهي بتاريخ 

2019/12/31م

قيمة تقديرية بناًء على الخدمة

أحد كبار المساهمين بالشركة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير
ولعضوية عضو مجلس اإلدارة 

االستاذ سامي عبد المحسن الحكير

عالقات إيجارية لمتاجر البيع بالتجزئة 
ومواقع أخرى 

يبدأ سريان العقد بتاريخ 
2014/08/15م وينتهي بتاريخ 

2019/08/14م

قيمة تقديرية تمثل 10% من 
ايرادات المتاجر

شركة الخليج الغربية لإلستيراد 
المحدودة 

نظرا لعضوية المهندس عبد 
المحسن اليحيى بالشركة لكونه 

المالك والرئيس التنفيذي لشركة 
الخليج الغربية لإلستيراد المحدودة 

عقد توريد مواد خام ومواد 
استهالكية مع شركة الخليج 
الغربية لإلستيراد المحدودة 

يبدأ سريان العقد بتاريخ 
2015/02/22م وينتهي بتاريخ 

2019/12/31م

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة

بالنظر الى عضوية كل من عضو وشركة إعمار المدينة االقتصادية
مجلس اإلدارة األستاذ فهد عبد 
المحسن الرشيد والمهندس عبد 

اهلل جميل طيبة في مجلس إدارة 
شركة إعمار المدينة اإلقتصادية

عالقات ايجارية لمباني ووحدات 
سكنية مع شركة إعمار المدينة 

االقتصادية

يبدأ سريان العقد بتاريخ 
2018/01/01م وينتهي بتاريخ 

2019/12/31م

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة

بالنظر الى عضوية كل من عضو شركة إعمار المدينة االقتصادية
مجلس اإلدارة األستاذ فهد عبد 
المحسن الرشيد والمهندس عبد 

اهلل جميل طيبة في مجلس إدارة 
شركة إعمار المدينة اإلقتصادية

عالقات إيجارية لعمالة الشركة 
بمدينة الملك عبداهلل االقتصادية

يبدأ سريان العقد بتاريخ 
2017/01/05م وينتهي بتاريخ 

2019/01/04م

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة

بالنظر الى عضوية كل من عضو شركة إعمار المدينة االقتصادية
مجلس اإلدارة األستاذ فهد عبد 
المحسن الرشيد والمهندس عبد 

اهلل جميل طيبة في مجلس إدارة 
شركة إعمار المدينة اإلقتصادية

عالقات إيجارية لمباني خدمات 
الغسيل السعودية بمدينة الملك 

عبداهلل االقتصادية

يبدأ سريان العقد بتاريخ 
2012/02/01م وينتهي بتاريخ 

2032/01/30م

2.50,876 ريال سعودي

بالنظر إلى عضوية كل من عضو البنك األهلي التجاري
مجلس اإلدارة األستاذ أيمن الطيار 

بصفته نائب الرئيس التنفيذي 
ورئيس المصرفية الخاصة بالبنك 

األهلي التجاري

عالقات مصرفية وبنكية مع البنك 
األهلي التجاري

يبدأ سريان العقد بتاريخ 
2018/01/01م وينتهي بتاريخ 

2019/12/31م

كل التعامالت مع البنك األهلي 
التجاري هي عبارة عن مبالغ غير 

مؤثرة والتي تتمثل في رسوم 
إدارية بنكية عادية على سبيل 

المثال رسوم تحويل أموال.
الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل 

وإدارة األسواق الحرة
أحد الشركات التابعة التي تملك 

شركة الخطوط السعودية للتموين 
فيها 40% من رأس مال الشركة 
وكذلك بالنظر إلى مشاركة كل 

من األستاذ وجدي الغبان الرئيس 
التنفيذي للخطوط السعودية 

للتموين و األستاذ عبدالوهاب 
ساعاتي رئيس العمليات – التجزئة 
للخطوط السعودية للتموين في 

عضوية مجلس إدارة الشركة.

إدارة وتشغيل األسواق الحرة في 
المطارات مع الشركة السعودية 

الفرنسية لتشغيل وإدارة األسواق 
الحرة.

بدأ سريان العقد في 
2016/11/23م ويستمر لمدة 25 

سنة على مدى سريان الشركة

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة
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17. ملخص معامالت وصفقات األطراف ذات العالقة )تتمة(
اإليرادات والمصروفات )بالريال السعودي( من األطراف ذات العالقة خالل 2018: 

المصروفاتاإليراداتالطرف ذو العالقة 

1,405,713,6844,050,650المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
98,16827,213مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير

11,390,614–مجموعة نيورست القابضة إس إل
–14,718,896شركة الخطوط السعودية للشحن

–9,855,414الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة األسواق الحرة
13,397,623–شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار

45,144,0791,207,643الشركة السعودية للخدمات األرضية
–3,736,118طيران أديل

2,572,053–شركة إعمار المدينة االقتصادية
900,097,59–البنك األهلي التجاري

7,925,799–شركة الخليج الغربية لإلستيراد المحدودة 

الذمم المدينة والدائنة )بالريال السعودي( من األطراف ذات العالقة خالل 2018م 

الذمم الدائنةالذمم الميدنةالطرف ذو العالقة 

658,978,0274,606,589المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
–)159,913(مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير

)29,850(–مجموعة نيورست القابضة إس إل
14,179,7657,455,197شركة الخطوط السعودية للشحن

–12,338,822الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة األسواق الحرة
418,05221,150,466شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار

32,527,9021,422,838الشركة السعودية للخدمات األرضية
–4,031,337طيران أديل

246,480–شركة إعمار المدينة االقتصادية
––البنك األهلي التجاري

829,168–شركة الخليج الغربية لإلستيراد المحدودة 

18. األعمال و العقود تكون الشركة طرفا فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة وتنفيذيي الشركة وألي شخص ذي عالقة بأي 
منهم

شروط العمل أو العقدمدة العمل أو العقدقيمة العمل أو العقدطبيعة العمل أو العقد
اسم مدير االعمال أو مدير 

المشروع أو طرفهم ذو العالقة

 خدمات إستشارية وإدارية مع مجموعة
نيورست القابضة إس إل

قيمة تقديرية بناًء على 
الخدمة

يبدأ سريان العقد بتاريخ 
2017/01/01م وينتهي بتاريخ 

2019/12/31م

ال توجد شروط تفضيلية عن 
السوق المحلي

جوناثان ستنت تورياني عضو 
مجلس إدارة في الخطوط 
السعودية للتموين وشريك 
مؤسس والرئيس التنفيذي 

بالشراكة في مجموعة 
نيوريست القابضة إس إل

عالقات إيجارية لمتاجر البيع بالتجزئة ومواقعه أخرى مع 
مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير

قيمة تقديرية تمثل 10% من 
ايرادات المتاجر

يبدأ سريان العقد بتاريخ 
2014/08/15م وينتهي بتاريخ 

2019/08/14م

ال توجد شروط تفضيلية عن 
السوق المحلي

سامي الحكير عضو مجلس 
إدارة في الخطوط السعودية 

للتموين والعضو المنتدب 
في مجموعة عبدالمحسن 

عبدالعزيز الحكير القابضة 
عقد توريد مواد خام ومواد استهالكية مع شركة الخليج 

الغربية لإلستيراد المحدودة 
قيمة تقديرية بناًء على طلبات 

الشركة
يبدأ سريان العقد بتاريخ 

2015/02/22م وينتهي بتاريخ 
2018/12/31م

ال توجد شروط تفضيلية عن 
السوق المحلي

عبد المحسن اليحيى عضو 
مشترك في مجلس إدارة 

الخطوط السعودية للتموين 
وشركة الخليج الغربية 

لإلستيراد المحدودة 

حوكمة الشركات )يتبع(

شروط العمل أو العقدمدة العمل أو العقدقيمة العمل أو العقدطبيعة العمل أو العقد
اسم مدير االعمال أو مدير 

المشروع أو طرفهم ذو العالقة

عالقات ايجارية لمباني ووحدات سكنية مع شركة إعمار 
المدينة االقتصادية

قيمة تقديرية بناًء على طلبات 
الشركة

يبدأ سريان العقد بتاريخ 
2017/01/01م وينتهي بتاريخ 

2018/12/31م

ال توجد شروط تفضيلية عن 
السوق المحلي

فهد الرشيد عضو مجلس إدارة 
في الخطوط السعودية 

للتموين وعضو مجلس إدارة 
شركة إعمار المدينة 

االقتصادية وعبد اهلل طيبة 
عضو مجلس إدارة مشترك 

في الخطوط السعودية 
للتموين وشركة إعمار 

المدينةاالقتصادية
عالقات ايجارية لمبني خدمات الغسيل السعودية بالواحة 

بمدينة الملك عبداهلل االقتصادية
يبدأ سريان العقد بتاريخ 66,600 ريال سعودي

2017/01/05م وينتهي بتاريخ 
2019/01/04م

ال توجد شروط تفضيلية عن 
السوق المحلي

فهد الرشيد عضو مجلس إدارة 
في الخطوط السعودية 

للتموين وعضو مجلس إدارة 
شركة إعمار المدينة 

االقتصادية وعبد اهلل طيبة 
عضو مجلس إدارة مشترك 

في الخطوط السعودية 
للتموين وشركة إعمار المدينة 

االقتصادية 
عالقات ايجارية لمباني خدمات الغسيل السعودية بمدينة 

الملك عبداهلل االقتصادية
يبدأ سريان العقد بتاريخ 250,876 ريال سعودي

2012/02/01م وينتهي بتاريخ 
2032/01/30م

ال توجد شروط تفضيلية عن 
السوق المحلي

فهد الرشيد عضو مجلس إدارة 
في الخطوط السعودية 

للتموين وعضو مجلس إدارة 
شركة إعمار المدينة 

االقتصادية وعبد اهلل طيبة 
عضو مجلس إدارة مشترك 

في الخطوط السعودية 
للتموين وشركة إعمار المدينة 

االقتصادية
كل التعامالت مع البنك عالقات مصرفية وبنكية مع البنك األهلي التجاري

األهلي التجاري هي عبارة 
عن مبالغ غير مؤثرة والتي 

تتمثل في رسوم إدارية بنكية 
عادية على سبيل المثال رسوم 

تحويل أموال.

يبدأ سريان العقد بتاريخ 
2017/01/01م وينتهي بتاريخ 

2018/12/31م

ال توجد شروط تفضيلية عن 
السوق المحلي

أيمن الطيار عضو مجلس إدارة 
بشركة الخطوط السعودية 

للتموين وعضو اإلدارة 
التنفيذية بالبنك األهلي 

التجاري

19. ملخص الدفعات التي تمت للجهات الحكومية

2018

المسددالبيان
المستحقات بنهاية السنة المالية 

بيان االسبابوصف موجز لهاولم تسدد بعد

المستحقات المدفوعة تخص 29,439,6112,611,683المؤسسة العامة التأمينات اإلجتماعية 
الفترة من شهر ديسمبر 

2017 وحتى شهر نوفمبر 
2018 اما مستحقات شهر 

ديسمبر 2018 فقد تم 
تسديدها خالل شهر يناير 

2019م

المستحقات المدفوعة تخص 
الفترة من شهر ديسمبر 

2017 وحتى شهر نوفمبر 
2018 اما مستحقات شهر 

ديسمبر 2018 فقد تم 
تسديدها خالل شهر يناير 

2019م
المستحقات المدفوعة تخص 8,850,5610الجمارك

إدارة الجمارك لعام 2018م
المستحقات المدفوعة تخص 

إدارة الجمارك لعام
المستحقات المدفوعة تخص 26,591,4160تكاليف تأشيرات وجوازات ورسوم مكتب العمل 

وزارة العمل ووزارة الداخلية 
لعام 2018م

المستحقات المدفوعة تخص 
وزارة العمل ووزارة الداخلية 

لعام 2018م
المستحقات المدفوعة تخص 29,096,68428,259,464الزكاة

العام المالي 2018م
المدفوعات يتم استحقاقها 

خالل شهر ابريل 2019م
المستحقات المدفوعة تخص 8,897,5662,050,550ضريبة الدخل

العام المالي 2018م
المدفوعات يتم استحقاقها 

خالل شهر ابريل 2019م
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19. ملخص الدفعات التي تمت للجهات الحكومية )تتمة(
20. المدفوعات المستحقة

20142015 2016 2017 2018

40,203,728 32,321,739 29,831,46630,378,91838,012,927مستحقات الموظفين
175,064,403 142,703,795 197,527,942106,123,165204,690,235مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

– – ––13,747,775مخصص إعادة الهيكلة 
30,310,014 31,190,091 40,295,77635,109,94327,100,352الزكاة وضريبة الدخل

245,578,145 206,215,625 281,402,959171,612,026269,803,514اإلجمالي 

21. استثمارات الشركة

تاريخ االستحقاقمبلغهتاريخهنوعهاالستثمار 

2013/12/1740,000,0002020/02/18طويل األجلالبنك السعودي البريطاني – صكوك
قامت الشركة باسترداد واستحقاق االستثمار مع البنك السعودي البريطاني – صكوك بتاريخ 2018/12/31. وذلك قبل تاريخ استحقاقه.

22. الهيكل التنظيمي

تحتفظ الشركة بخدمات أخصائيين ذوي خبرة عالية فيا النشطة التشغيلية وأنشطة الدعم. وتحتفظ الشركة بمعايير عالية من المعرفة والمهارات المطلوبة إلدارة عملياتها التشغيلية 
بواسطة العديد من اإلدارات، ويتم تنسيق بين كل منها بواسطة الرئيس التنفيذي.

23. المراجعة الداخلية ونتائج المراجعة السنوية لنظم الرقابة الداخلية

تعتبر المراجعة الداخلية أحد األنشطة التي تتسم باإلستقاللية والموضوعية من خالل تقديم الخدمات اإلستشارية والتي تعطي قيمة إضافية لتحسين أداء وعمليات شركة الخطوط 
السعودية للتموين.

وتتمثل رؤية المراجعة الداخلية في العمل على تحسين بيئة الرقابة الداخلية من خالل زيادة الوعي وتوفير الضمانات. باإلضافة إلى تطوير أساليب المراجعة التي تتماشى مع 
التغيرات والتطورات التي تمر بها الشركة.

من ناحية أخرى، تتمثل مهام المراجعة الداخلية في المساهمة في حماية وتعزيز قيم الشركة ودعم مهامها وأهدافها من خالل تقديم خدمات التأكيد الموضوعي المستقل 
والخدمات اإلستشارية لمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة بموضوعية و استقاللية. ويشمل نطاق نشاطها أيًضا فحص وتقييم مدى صالحية وفعالية أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر 

واإلجراءات الداخلية للشركة باإلضافة إلى التحقق من مدى المسؤوليات الموكلة إلى المديرين من أجل تحقيق أهداف الشركة.

تم تأسيس إدارة المراجعة الداخلية وتحديد مسؤولياتها من قبل مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة. ويحكم نشاطها ثقافة التوجيه اإللزامي للمدققين الداخليين بما في ذلك تعريف 
التدقيق الداخلي، قواعد السلوك والمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي )المعايير(. كما يلتزم المراجع الداخلي بسياسات وإجراءات الشركة ذات الصلة.

يتميز نشاط المراجعة الداخلية بنوع من الصرامة، السرية والحفاظ على السجالت والمعلومات، حيث يتمتع بجميع الصالحيات لالطالع على جميع سجالت الشركة، وموجوداتها 
الثابثة، وموظفيها ذوي العالقة. كما يلتزم جميع الموظفين بمساعدة المراجعة الداخلية أثناء ممارسة نشاطها والوفاء بالتزاماتها ويمتد نشاط المراجعة الداخلية بمنحها حق 

الوصول واإلتصال الحر والغير مقيد بمجلس اإلدارة ولجنة المراجعة.

يتبع رئيس المراجعة الداخلية التنفيذي من الناحية المهنية للجنة المراجعة وللرئيس التنفيذي من الناحية اإلدارية. ويقوم رئيس المراجعة الداخلية التنفيذي بإعداد تقارير وعرضها على 
لجنة المراجعة والرئيس التنفيذي بشكل دوري، كما تمارس المراجعة الداخلية أعمالها بكل إستقاللية دون أي تدخل من أي شخص ينتمي إلى الشركة، وتتجلى استقاللية قسم 

المراجعة الداخلية في المسائل التي يتم اختيارها للمراجعة ونطاقها وإجراءاتها وعدد مرات إجرائها ووقتها أو محتوى تقاريرها للتمكن من المحافظة على السلوك المستقل 
الضروري والموضوعي.

يؤكد رئيس المراجعة الداخلية التنفيذي للمجلس مرة واحدة على األقل سنوًيا على اإلستقاللية التامة للمراجعة الداخلية. ويكمن نطاق المراجعة الداخلية على سبيل المثال ال الحصر 
في فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية حوكمةالشركة، إدارة المخاطر، ومراجعة العمليات الداخلية ومن بينها التحقق من األداء في القيام بالمسؤوليات المحددة لتحقيق أهداف 

الشركة.

يقوم رئيس المراجعة الداخلية التنفيذي سنويا بتقديم للمجلس خطة المراجعة الداخلية لمراجعتها واعتمادها. ويتم إعداد خطة المراجعة الداخلية إستنادًا على تحديد أولويات التدقيق 
باستخدام منهجية مبنية على المخاطر، بما في ذلك مرئيات اإلدارة التنفيذية والمجلس.

كما يقوم رئيس المراجعة الداخلية التنفيذي بإعــداد وإصدار تقريــر بعد نهاية كل عملية مراجعة ويتم توزيعه بالطريقة المناسبة، ويتم أيضًا رفع نتائج المراجعة الداخلية لمجلس اإلدارة. 
وقد يتضمن هذا التقرير خطة االجراءات االدارية لمعالجة النتائج الواردة بالتقرير. وتقوم المراجعة الداخلية بمتابعة النتائج المراجعة ومدى تطبيق توصياتها. 

خالل عام 2018، أكد رئيس المراجعة الداخلية التنفيذي للجنة المراجعة أن إدارة الشركة لم تفرض أي قيود من شانها عرقلة نطاق التدقيق الداخلي . كما أكدت لجنة المراجعة أنه 
لم تكن هناك أي نتائج جوهرية تتعلق بمراجعة فعالية الرقابة الداخلية السنوية أو أي اختراق أو مخالفة لسياسات الشركة ولوائحها الداخلية ذات أهمية نسبية عالية. باإلضافة إلى 

ذلك، لم تكتشف لجنة المراجعة أي مخالفات أو أي نقاط ضعف ذات أهمية نسبية عالية في نظام الرقابة الداخلية للشركة أو في أي من عملياتها المختلفة في عام 2018.

حوكمة الشركات )يتبع(

24. نسبة مساهمة المساهمين في رأس المال )بالريال السعودي(

المساهم
رأس المال كما في 

عدد األســهمالنسبة المئوية2018/01/01
رأس المال كما في 

النسبة المئويةعدد األسهم2018/12/31
التغير في النسبة 

المئوية

المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية 
 0.00  35.70  29,274,00  0  292,740,000  29,274,000  35.70  292,740,000 السعودية

 0.00  9.31  7,641,379  76,413,790  7,641,379  9.31  76,413,790 شركة التموين االستراتيجي المحدودة
 0.00  8.67  7,111,256  71,112,560  7,111,256  8.67  71,112,560 مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة

 0.00  46.32  37,973,365  379,733,650  37,973,365  46.32  379,733,650 الجمهور
 0.00  100.00  82,000,000  820,000,000  82,000,000  00.100  820,000,000 االجمالي

25. هيكلة توزيع رأس المال واألسهم على المساهمين 

26. سياسة وإجراءات األرباح
للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقًا للضوابط التي تضعها الجهات المختصة. أ( 

يستحق كل مساهم بالشركة حصته في االرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ اإلستحقاق وتاريخ التوزيع  وتكون أحقية االرباح لمالكي  ب( 
األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لإلستحقاق.  

ُتوزع أرباح الشركة الصافية الدورية والسنوية 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   )1
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   )2
العامة العادية.

3(  للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين. و للجمعية 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.  )4
يجوز للجمعية العامة العادية استخدام األرباح المبقاة واالحتياطيات االتفاقية القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه، على أال يخل ذلك بالمساواة بين   )5

المساهمين.

Tكما يتبني مجلس اإلدارة سياسة لتوزيع األرباح مفادها توزيع نسبة تتراوح بين 80-60 في المائة من صافي األرباح السنوية للشركة مع مراعاة أهداف الشركة واالعتبارات التجارية 
والقانونية والتنظيمية باإلضافة إلى الوضع المالي للشركة ومستوى الدخل الحالي. 

وقد وزعت شركة الخطوط السعودية للتموين خالل األرباع الثالث األولى من عام 2018م بمبلغ 348.5 مليون ريال سعودي والتي تعادل 42.5% من صافي الدخل قبل الزكاة 
وضريبة الدخل. 

 المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية – %35.70
 شركة التموين االستراتيجي المحدودة – %9.31

 مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة – %8.67
 الجمهور – %46.43
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26. سياسة وإجراءات األرباح )تتمة(
وقامت الشركة خالل العام 2018 بتوزيع األرباح التالية )بالريال السعودي(

اإلجمالي2018/07/032018/09/262019/01/102019/04/10تاريخ التوزيع

55.5%13%15%14%13.5%النسبة المئويــة
455,100,000 ريال 106,600,000  ريال123,000,000 ريال114,800,000 ريال110,700,000ريالالمبلغ 

27. اجتماعات الجمعية العامة 
عقدت شركة الخطوط السعودية للتموين اجتماعين ناجحين للجمعية العامة خالل عام 2018م في فرع الشركة الواقع بوحدة التموين الكائنة في مطار الملك عبد العزيز الدولي 

في مدينة جدة. وقد أعلنت الشركة عن مواعيد هذه الجمعية في موقع "تداول" اإللكتروني ومنصات أخرى حسب ما تقتضيه األنظمة واللوائح ذات العالقة وفي المدة النظامية 
التي اقتضتها األنظمة والقوانين ذات العالقة، وأظهرت اإلعالنات الوقت والمكان وجدول األعمال. كما منحت الشركة للمساهمين الفرصة في المشاركة بفعالية والتصويت على 

البنود المدرجة في جدول األعمال، وأبلغتهم بالضوابط التي تحكم االجتماع، وإجراءات التصويت من خالل الدعوة النعقاد الجمعية العامة. كما تمكن المساهمون من التصويت 
االلكتروني في اجتماع الجمعية العامة من خالل التقنيات الموفرة من قبل مركز اإليداع تداول. كما تم تزويد المساهمين بالمعلومات الكافية التي ُتمّكنهم من اتخاذ قراراتهم. كما 

أبلغت الشركة الجهات النظامية ذات العالقة عن نتائج اإلجتماعات مباشرة بعد انتهاء اإلجتماعات وفي اآلجال النظامية المحددة. وأتيح للمساهمين كذلك استعراض محضر 
االجتماع في مكاتب الشركة أو من خالل موقعها اإللكتروني بناًء على طلبهم.

أ. اجتماع الجمعية العامة األول 
بعد اكتمال النصاب القانوني المطلوب لإلجتماع، إنعقد إجتماع الجمعية العامة الغير العادية في  1439/09/06هـ الموافق 2018/05/21م وكانت نتائج وقرارات اإلجتماع على 

النحو التالي: 
الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م. 	 
الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2017/12/31م. 	 
الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المنتهية في 2017/12/31م. 	 
ا الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع  الثاني والثالث والرابع 	 

والسنوي من العام المالي 2018م وللربع األول لعام 2019م وتحديد أتعابه . 
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في 2017م. 	 
الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2017م بواقع )455,100,000 ريال( وبنسبة )55.5%( من رأس المال بعد خصم الزكاة وقبل خصم  ضريبة الدخل. 	 
الموافقة على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي و ربع سنوي للعام المالي 2018م وتحديد تاريخ اإلستحقاق والصرف  بحسب الضوابط واإلجراءات 	 

التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها  التوسعية واإلستثمارية. 
الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ وقدره 3,029,932 عن العام المالي المنتهي في 2017/12/31م. 	 
الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم مع شركة نيوريست القابضة والتي تملك حصص ملكية في شركة التموين اإلستراتيجي والتي تعتبر أحد  كبار المساهمين بالشركة 	 

والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة فيها بصفته عضوًا في مجلس  إدارة شركة التموين اإلستراتيجي علمًا بأن طبيعة 
هذه التعامالت تمثلت في تقديم شركة نيوريست لخدمات إستشارية وإدارية، حيث بلغت قيمة  التعامالت خالل عام 2017م بـ)11,779,983 ريال(، بدون شروط تفضيلية.  

الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم مع مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة والتي تعتبر أحد كبار المساهمين بالشركة،  والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو 	 
مجلس اإلدارة األستاذ/ سامي بن عبد المحسن الحكير مصلحة فيها، علمًا بأن طبيعة هذه التعامالت تمثلت في  عدد من العالقات اإليجارية لمتاجر البيع بالتجزئة، حيث بلغت قيمة 

التعامالت خالل عام 2017م بـ)11,595ريال(، بدون شروط تفضيلية. 
الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم مع شركة الخليج الغربية لإلستيراد المحدودة والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس اإلدارة المهندس  عبد المحسن عبد العزيز 	 

اليحيى مصلحة فيها، علمًا بأن طبيعة هذه التعامالت تمثلت في توريد مواد خام ومواد استهالكية للشركة، حيث بلغت قيمة  التعامالت خالل عام 2017م )3,545,045 ريال(، 
بدون شروط تفضيلية. 

الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم مع شركة إعمار المدينة االقتصادية والترخيص لها لعام قادم والتي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ فهد بن عبد  المحسن الرشيد 	 
مصلحة فيها، بصفته عضوًا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًا لشركة إعمار المدينة اإلقتصادية والمهندس عبد اهلل جميل طيبة، بصفته عضوًا  في مجلس إدارة شركة إعمار حيث تمثلت هذه 
التعامالت في عدد من العالقات اإليجارية خاصة بالمغسلة األتوماتيكية التابعة للشركة، ووحدات  سكنية بمدينة الملك عبد اهلل اإلقتصادية مخصصة لسكن العاملين بالشركة، 

وحيث تبلغ قيمة المعامالت التي تمت خالل عام 2017م   )1,445,061ريال(، بدون شروط تفضيلية. 
الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم مع البنك األهلي التجاري والترخيص لها لعام قادم والتي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ أيمن بن طارق الطيار  مصلحة فيها، بصفته 	 

كبير نائبي الرئيس التنفيذي ورئيس المصرفية الخاصة للبنك األهلي التجاري وتمثل هذه التعامالت في عدد من العالقات  المصرفية والبنكية، بدون شروط تفضيلية. 
الموافقة على تعديل المادة الحادية والثالثين من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات العامة. 	 
الموافقة على تعديل المادة الثانية واألربعين من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة. 	 
الموافقة على تعديل المادة السادسة واألربعين من النظام األساسي للشركة والمتعلقة بميزانية الشركة. 	 

حوكمة الشركات )يتبع(

ب. اجتماع الجمعية العامة الثاني
عقدت الشركة أيضا اجتماعا آخرا للجمعية العامة خالل العام 2018 في وحدتها بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة في  10  /  04  /  1440هـ الموافق 17  /  12  /  2018م في تمام 

الساعة 18:30 وجاءت قرارات الجمعية العامة على النحو التالي:
الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين المرشحين للدورة القادمة لمــدة ثالث سنوات ميالدية يبدأ سريانها من تاريخ 26-01-2019م وتنتهي بتاريخ 25-01-2022م   -1

للمرشحين التالية أسمتاؤهم:
جونثان ادوارد ستنت توريني	 
سامي   عبد   المحسن   الحكير	 
رائد إبراهيم سليمان المديهيم	 
حسن   شكيب   مراد   الجابري	 
محمد   عبدالعزيز   السرحان	 
يوسف   حمد   سليمان   اليوسفي	 
عبد   الكريم   السلمي	 
فهد   عبدالمحسن   الرشيد	 
خالد   محمد   عبد   اهلل   الحقيل	 

الموافقة على تعديل المادة الرابعة من النظام األساسي للشركة  -2

ج. حضور الجمعية العامة بواسطة أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وأعضاء اإلدارة التنفيذية

الجمعية العامة
اإلجمالي2018/12/17م2018/21/5منوع العضويةالعضويةاالسم

2مستقلرئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيـذية يحيى اليحيى
2مستقلنائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة رائد المديهيم
XX0غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارة سامي الحكير

X1غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآتجوناثان ستنت تورياني
2مستقلعضو مجلس اإلدارة ولجنة التشيحات والمكافآتشوقي مشتاق

XX0غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت فهد الرشيد
XX0غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارة ولجنة الترشيحات والمكافآتعبد اهلل طيبه

XX0غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارة ولجنة المراجعةأيمن الطيار
XX0غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذيةعبد المحسن اليحيى

2تنفيذيالرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذيةوجـدي الغبان 
X1تنفيذيالمستشار القانوني العام واألمين العام لمجلس اإلدارة سلطان البوق

X1تنفيذيرئيس الشؤون الماليةماتي كيفيكاس

28. دور المساهمين
تعتبر الجمعية العمومية هي المنصة التي يمارس فيها المساهمون حقوقهم بالتصويت وإتخاذ قراراتهم. حيث إن موافقة المساهمين يعد مطلب أساسي فيما يتعلق بالقرارات 

المهمة كالموافقة على القوائم المالية وتقرير مجلس اإلدارة السنوي ومراجعة والموافقة على توصيات مجلس اإلدارة بخصوص توزيع األرباح وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 
وإجراء التعديالت على النظام األساسي وتعيين المراجعين الخارجيين وزيادة رأس المال المسجل. ويحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة كما يحق له أيضًا أن يصوت بصوت واحد 

عن كل سهم يمتلكه في رأس مال الشركة ويجوز له تفويض بخصوص شخص آخر من غير موظفي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ليحضر ويصوت نيابًة عنه. 
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29. عالقات المستثمر
في عالقات المستثمرين بالخطوط السعودية للتموين نطمح ألن نكون فريق بمعايير عالمية ونلتزم بأن نكون عنصر أساسي للمجتمع المالي وكون قيادة الشركة مصدرًا موثوقًا 

وفعااًل وشفافًا للمعلومات القيمة. كما أننا ملتزمين بالمحافظة على قيمنا األساسية المتمثلة في النزاهة والمعايير األخالقية العالية في عالقاتنا مع أصحاب المصالح. 

ويضمن برنامج عالقة المستثمرين الشفافية في جميع سبل التواصل مع االلتزام بجميع المتطلبات المستمرة النظامية المتعلقة باإلفصاح والصادرة من هيئة السوق المالية، عالوًة 
على ذلك، نضمن تدفق المعلومات في الوقت المناسب عبر قنوات التواصل المختلفة كالموقع االلكتروني وإعالنات تداول وحضور المؤتمرات ونوفر سبل تواصل للمستثمرين عن 

طريق الهاتف والبريد االلكتروني واستضافة أحداث خاصة للمحللين الماليين والمستثمرين ومن ضمن ذلك يوم المستثمر واتصاالت مناقشة النتائج المالية. 

ونتبع سياسة االتصال االستباقي مع السوق وإبالغ أصحاب المصالح بكل التطورات الرئيسية التي ستؤثر على األعمال. كما نقوم بعقد جلسات حوار مع مجتمع المستثمرين وإفادة 
اإلدارة التنفيذية بتوقعات السوق. وقد أصبحت أهمية حواراتنا مع المساهمين تتزايد حيث يظل مستثمرينا على المستوى الفردي والمؤسساتي في بحث دائم ومستمر عن أحدث 

المعلومات حول تطور الشركة وخططها لألعمال واإلنجازات والتحديات. 

30. طلبــات الحصول على سجالت المساهمين

أسـباب الطلبتاريخ الطلب العـدد

إجراءات الشركة 12018/01/31
توزيع األرباح2018/04/09 2
الجمعية العامة2018/05/21 3
توزيع األرباح42018/06/24
توزيع األرباح52018/09/16
الجمعية العامة62018/12/17
توزيع األرباح72018/12/24

31. االتصاالت مع المساهمين
تحافظ شركة الخطوط السعودية للتموين بانتظام على اإلتصال مع المساهمين. وقد اتخذت الشركة مجموعة من اإلجراءات لضمان حقوقهم في اإلطالع على المعلومات عن 

طريق موقع "تداول" وموقع الشركة: www.saudiacatering.com. وتوفر الشركة المعلومات الكاملة والشاملة حول أنشطتها وأعمالها من خالل تقريرها السنوي والقوائم المالية 
األولية وإجراءات توزيع األرباح. كما تسعى الشركة أيضًا لالحتفاظ بحلقة وصل جيدة مع مساهميها واإلجابة على استفساراتهم وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة في الوقت 

المناسب. 

32. المبادرات المخططة لتحسين الشفافية أو االتصال مع المستثمرين في العام 2018م
نسعى لتزويد المستثمرين المحتملين والحاليين بأقصى درجات المعرفة وتمكينهم من الوصول إلى التحديثات المالية للشركة. ونقدم للمستثمرين مخطط شامل ومفصل لما يمكن 

توقعه للسنة المالية القادمة حرصًا منا بدقة المعلومات الموفرة للمساهمين.

كما نخطط لتخصيص صفحة إلكترونية لألسئلة المتكررة على موقع الشركة االلكتروني تهدف لتقديم اإلجابات ألسئلة المستثمرين الشائعة. وبالنسبة للذين يحتاجون للحصول على 
معلومات أكثر من محتوى تلك الصفحة، سيتم تزويدهم ببريد الكتروني مباشر مخصص للمستثمرين. وسيكون الحصول على عنوان هذا البريد االلكتروني سهاًل من موقع الشركة 

االلكتروني والذي سيزود المستثمرين بإطار زمني محدد الستقبال الرد من الشركة حال إرسالهم ألي استفسار لذلك البريد االلكتروني. 

أما فيما يتعلق بالمستثمرين األجانب، فإننا نتفهم أن الشعور باألمان حول عمليات الشركة ومنافعها على المستوى الدولي أمر في غاية األهمية، لذلك فإننا نسعى لتقديم صفحة 
الكترونية مخصصة فقط للمعلومات ذات العالقة بالمستثمرين األجانب، تشمل دون حصر الحقوق واإلعفاءات التي قد تواجههم في المملكة العربية السعودية. وكجزء من تلك 

الجهود، شاركت الخطوط السعودية للتموين في تطبيق شايرز انسايت )Shares Insight( حيث قامت بإنشاء صفحتها على التطبيق وتهدف لتزويد المستثمرين األجانب بجميع 
المعلومات ذات الصلة عبر ذلك التطبيق. 

ومن وجهة نظر فنية قد تتوجه الشركة إلنشاء تطبيق على الهاتف الجوال يهدف لتمكين المستثمرين من الوصول ألخبار الشركة وبياناتها الهامة. 

حوكمة الشركات )يتبع(

33. المخاطر 
تواجه شركة الخطوط السعودية للتموين كغيرها من الشركات مجموعة من المخاطر المتنّوعة أثناء ممارسة أنشطتها االعتيادية. وما من شركة ما يمكن أن تمضي في ممارسة 
أعمالها من دون قبول مستوى معّين من المخاطر، وبالتالي فإن أية أرباح من المتوّقع تحقيقها عبر األنشطة التجارية يجب احتسابها على أساس المخاطر ذات الصلة. والهدف من 

إدارة المخاطر هو التأّكد من قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجياتها بكفاءة عالية وتحقيق أهدافها المنشودة على المديين القريب والبعيد. والعامل األبرز في هذا المجال يتمّثل في 
تحديد المخاطر التي يمكن أن تحّد من قدرة الشركة على تحقيق أهدافها، ثم تحديد إن كانت تلك المخاطر ضمن المستوى المقبول أم ال. لذلك، ال بد من اتخاذ إجراءات لتفادي 

المخاطر والحّد من تأثيرها وتبديل مسارها أو مراقبتها بشكل مستمر لضمان عدم تأثيرها على الشركة وعملياتها. ومن هذا المنطلق، تعتمد عمليات الشركة على مجموعة من 
األدوات والحلول التفاعلية واإلستباقية الوقائية ليس فقط للحماية من أية تهديدات محتَملة، بل أيضًا من أجل تحويل بعض هذه المخاطر إلى فرص حقيقية. وبالطبع، ال يمكن 

معالجة المخاطر إال إذا تم تحديدها وفهمها بدّقة في وقت مسبق. كما يجب توافر خطط لمعالجة والتصّدي لهذه المخاطر، فضاًل عن اعتماد آلية لمتابعتها باستمرار للتأّكد من 
السيطرة عليها بشكل فّعال. وعليه، فإن إدارة المخاطر تشّكل جزًء أساسيًا من اإلدارة اإلستراتيجية والتشغيلية لدى شركة الخطوط السعودية للتموين.

عوامل المخاطر االستراتيجية
يشّكل تقييم المخاطر اإلستراتيجية جزًء من عملية التخطيط اإلستراتيجي في الشركة، حيث تقوم بتصنيف المخاطر ووضعها ضمن خانة المخاطر اإلستراتيجية في حال كان لها تأثير 

طويل األمد على مسار العمل. وقد أدرجت الشركة المجاالت التالية ضمن دائرةالمخاطر اإلستراتيجية:

مخاطر بيئة العمل
تؤّثر دورات العمل السائدة ضمن اإلقتصاد بشكل عام والقطاعات اإلستهالكية بشكل خاص على مستوى الطلب على منتجات شركة الخطوط السعودية للتموين، وكذلك على 

وضعها المالي ونتائجها التشغيلية. ويمكن لبعض قطاعات العمل أن تتأّثر بالعديد من التغّيرات التي تطرأ على الظروف اإلقتصادية السائدة في األسواق وكذلك على مستوى 
معّدالت التوظيف. ولكن استراتيجية تنويع األعمال التي تعتمدها الشركة تمنحها درجة معّينة من اإلستقرار في األسواق التي تتسم بتقّلباتها الدورية.

مخاطر األسواق والعمالء
تعتمد شركة الخطوط السعودية للتموين على استقطاب واإلحتفاظ بمجموعة متنّوعة من العمالء ضمن قطاعات مختلفة من األعمال. ورغم هذا التنّوع، فإن أعمال الشركة ال تزال 

ترتكز بقّوة على عالقاتها البارزة مع المؤّسسة العاّمة للخطوط الجوية العربية السعودية، وبالتالي فإن أي تطّور عكسي يخّص الناقلة الوطنية سيكون له تأثير سلبي على الشركة. 
بناًء على هذا، تتوافر لدى الشركة استراتيجيات مدروسة تستند إلى معايير الجودة والقيمة واالبتكار وذلك ألجل ترسيخ وتوطيد عالقتها طويلة األمد مع عمالئها وزبائنها المختلفين. 

وتضمن استراتيجية التنويع عدم اعتماد شركة الخطوط السعودية للتموين على قطاع واحد من األعمال أو منطقة جغرافية محّددة أو مجموعة معّينة من العمالء.

المخاطر السياسية العالمية
ُيعّد قطاع الطيران صناعة عالمية وبالتالي فإنه يتأّثر بالتطّورات السياسية واإلقتصادية ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل في مختلف أنحاء العالم. وتعتمد شركة الخطوط 
السعودية للتموين إلى حد كبير على تموين قطاع الطيران، وبالتالي فإنها قد تتأّثر سلبًا بأي أحداث أو توّجهات قد تشهدها الساحة الدولية. ومن هذا المنطلق، تحاول الشركة دومًا 
أن تتوّقع التغّيرات المهّمة في السياسة العاّمة والمساهمة في صياغتها بقدر اإلمكان. تزاول الشركة نشاطها في قطاعات مختلفة يتم فيها التركيز والمنافسة حسب طبيعة كل 

نشاط. كم جانب أخر يمكن اعتبار األسعار اإلستفزازية التي يطرحها المنافسون في السوق قد تؤّثر على إيرادات وهوامش الربح في شركة الخطوط السعودية للتموين في بعض 
األوقات. وتهدف الشركة إلى الحد من هذا التأثير عبر ترويج وتعزيز الوعي بعروضها الممّيزة وكذلك التركيز على نقاط القوة ومن ضمنها على سبيل المثال ال الحصر مرونة التكاليف 

واإلبتكار وجودةالخدمات.

عوامل مخاطر الكوادر البشرية
التوظيف

اإلخفاق في استقطاب وتوظيف الكوادر البشرية التي تتمّتع بالمهارات المناسبة في مختلف المناصب يمكن أن يحّد من نجاح شركة الخطوط السعودية للتموين. وتواجه الشركة 
تحّديات على هذا الصعيد في بعض مجاالت نشاطها نتيجة افتقار المرّشحين للعمل إلى الخبرة العملية في بعض القطاعات، إلى جانب صعوبات في القدرة على الحصول على 

المؤّهالت المناسبة. وكذلك طبيعة العمل الموسمية لبعض األنشطة والتي قد يكون لها تأثير في هذا المجال مما يجعل الشركة تعمل للحّد من هذا النوع من المخاطر عبر تطبيق 
سياسة فعّالة إلدارة الموارد البشرية وفقًا لألوقات المناسبة وإجراء تنّقالت للموّظفين الحاليين من أصحاب الخبرة بين مختلف أقسام العمل، وتوفير برامج التدريب والتطوير المهني 

المالئمة.

الحفاط والتحفيز
إن االحتفاظ بأفضل الكفاءات من أصحاب المهارات المالءمة وتحفيزها أكثر ُيعتَبر من أهم العوامل التي تساهم في نجاح شركة الخطوط السعودية للتموين على المدى البعيد. 

ولقد قامت الشركة بتأسيس إدارة لألداء والتطوير والتدريب، وأطلقت برامج مكافآت من أجل االحتفاظ بأفضل الموّظفين وتطوير مهاراتهم وتحفيزهم باستمرار. كما من شأن قنوات 
التواصل الفّعالة أن تساعد فريق اإلدارة العليا على مراقبة وفهم احتياجات ومتطّلبات الموّظفين واإلستجابة لها وتلبيتها بالشكل األمثل.
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33. المخاطر )تتمة(
عوامل المخاطر التشغيلية

مخاطر العمل
تم تصميم أنظمة الصحة والسالمة المهنية وتعليمات سالمة السفر وإرشادات إدارة األزمات بهدف حماية الموّظفين. وتعتمد الشركة أيضًا سياسة تأمين مناسبة لجميع كوادرها. 
وتمارس شركة الخطوط السعودية للتموين نشاطاتها بتشغيل وحدات تموين لقطاعات األعمال في خمس مطارات، إضافة إلى مغسلتين صناعيتين والعديد من المرافق تشمل 

منافذ التموين ومتاجر التجزئة وصاالت الضيافة ورجال األعمال. ونتيجة لذلك، فإن الشركة معّرضة لمخاطر في مجاالت متنّوعة أثناء مزاولة أنشطتها تشمل الصحة المهنية وسالمة 
الموّظفين والبيئة والحرائق واألحداث الطبيعية وأمن المواقع. وتعمل الشركة على إدارة تلك المخاطر من خالل إجراءات إدارية مدروسة وبرامج للوقاية من وقوع خسائر. وهي 

تعمد إلى نقل إدارة المخاطر التي ال تستطيع التصّدي لها بجهودها الذاتية إلى شركات التأمين.

كما ترتبظ الشركة بعقود وإلتزامات مع الكثير من العمالء، وبالتالي فإن أي إخفاق في اإللتزام بالشروط واألحكام التعاقدية يمكن أي يؤّدي إلى تعطيل األعمال وخسارة العقود. 
لذلك، تطّبق الشركة آلية متكاملة لضمان االلتزام بالمعايير واالمتثال للشروط واألحكام التعاقدية.

عوامل المخاطر المالية
تؤّدي األنشطة المتنّوعة التي تمارسها شركة الخطوط السعودية للتموين إلى تعريضها لمجموعة متنّوعة من المخاطر المالية ومنها مخاطر السوق كمخاطر التدّفقات النقدية 

ومعّدالت الفائدة ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة. بناًء عليه، قام مجلس اإلدارة باتخاذ إجراءات مالئمة لضمان تقليل المخاطر وتنفيذ عمليات المراقبة في جميع أقسام الشركة. 
وترّكز المنهجية الشاملة التي تعتمدها الشركة في إدارة المخاطر المالية على تقّلبات األسواق المالية والسلوك اإلئتماني للعمالء، ساعية بذلك إلى الحد من التأثيرات السلبية 

المحتَملة على األداء المالي للشركة. وتتم إدارة المخاطر المالية من خالل الجهات المختّصة في المقّر الرئيسي للشركة وعلى المستوى العام للمجموعة، حيث يجري تحديد وتقييم 
المخاطر المالية والتعامل معها أينما كان ذلك ممكنًا وبالشكل المناسب. وتعتمد الشركة على مبادئ واضحة وموّثقة رسميًا إلدارة المخاطر المالية العاّمة وكذلك األمر بالنسبة 

للسياسات التي تغّطي مجاالت محّددة مثل مخاطر االئتمان واستثمار فائض السيولة.

مخاطر التدّفقات النقدية وأسعار الفائدة
بما أنه ليس لدى شركة الخطوط السعودية للتموين أي أصول جوهرية محّملة بفوائد، فإن دخلها وتدّفقاتها النقدية التشغيلية هي بمنأى عن تأثير التغّيرات التي قد تطرأ على أسعار 

الفائدة. عالوة على هذا، ليس لدى الشركة أي التزامات مالية محّملة بفوائد.

مخاطر اإلئتمان
مخاطر اإلئتمان هي تلك المتمّثلة في عدم قدرة الطرف المقابل على الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما قد يتسّبب بخسائر مالية للشركة. وُتعتَبر مخاطر االئتمان الناجمة عن النقد وما 

يماثله، باإلضافة إلى اإليداعات لدى البنوك والمؤّسسات المالية، محدودة ألن األطراف المقابلة هي مصارف ومؤّسسات مالية مصّنفة إجمااًل من الدرجة االستثمارية من ِقَبل 
وكاالت تصنيف ائتماني عالمية.

تتم مراجعة المبالغ المستحقة من طرف ثالث او طرف ذو عالقة بشكل دوري ويتم أخذ اإلجراءات المناسبة بحقها بدء ببدء وبفضل الجهود المبذولة والمراقبة المستمرة لهذه 
المستحقات ، ٌفإن اإلدارة التنفيذية ال تتوّقع أية خسائر إضافية ناجمة عن تقصير أحد العمالء في األداء.

مخاطر السيولة
تقوم اإلستراتيجية الدقيقة والصارمة التي تعتمدها الشركة فيما يخّص إدارة مخاطر السيولة على اإلحتفاظ بكمية كافية من النقد وإمكانية توفير التمويل من خالل تسهيالت 

صة ومناسبة. وتضمن الشركة التمّتع بالمرونة التمويلية من خالل الحفاظ على كميات كافية من أدوات النقد وما يماثله. وتجدر اإلشارة إلى أنه ال توجد لدى الشركة  ائتمانية مخصَّ
أي تسهيالت ائتمانية حاليًا. ويقوم فريق اإلدارة بمراقبة مخاطر التعّرض لنقص التمويل من خالل مراجعة توّقعات الوضع النقدي على المدى القصير بصورة متواصلة، وأيضًا من خالل 

اعتماد قراءة مستقبلية للوضع النقدي في المدى المتوّسط وذلك على مدار العام.

تكنولوجيا المعلومات واألمن اإللكتروني
تحرص الشركة باستمرار على رصد مخاطر تكنولوجيا المعلومات واألمن اإللكتروني المتعّلقة بعملياتها الداخلية، كما تطّبق بشكل متواصل كافة إجراءات الحد من المخاطر من خالل 

اإلعتماد على األمن الشبكي وحماية نقاط االرتباط الشبكي وإدارة مخاطر الدخول وإدارة الثغرات. ويقوم قسم تكنولوجيا المعلومات لدى الشركة بمراقبة مستوى التعّرض 
للتهديدات الداخلية عبر قدرات مسح الثغرات األمنية، وتنسيق اإلستجابة المناسبة للحوادث األمنية اإللكترونية. كما يحرص فريق اإلدارة على المتابعة الحثيثة لقدرات األمن 

اإللكتروني في الشركة والعمل على تطويرها واالرتقاء بكفاءتها. وتعتمد الشركة على مجموعة متنّوعة من أنظمة تكنولوجيا المعلومات ألجل إدارة وتوفير الخدمات والتواصل 
مع العم اء والزبائن والموّردين والموّظفين. كما يرّكز فريق اإلدارة على تعزيز كفاءة أنظمة المعلومات والحلول التقنية نظرًا لدورها المحوري في االرتقاء بجودة وفاعلية األعمال، 

األمر الذي يتيح خفض التكاليف والحد من التعّرض للمخاطر. وال تدخر الشركة جهدًا في رصد ومعالجة مخاطر األمن اإللكتروني، كما ستواصل تطوير وتطبيق استراتيجية وعمل األمن 
اإللكتروني خالل السنوات القادمة.

حوكمة الشركات )يتبع(

سياسة إدارة المخاطر
أ. الغرض

تعتبر سياسة إدارة المخاطر جزءًا من مهام الرقابة الداخلية للشركة وترتيبات حوكمتها.  .1
توضح السياسة تعريف الشركة للمخاطر وتوضح الغرض من إدارة المخاطر، وتفسر طريقة الشركة الخاصة بإدارة المخاطر وتوثق أدوار ومسئوليات األطراف األساسيين، وهي   .2
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.

ب. تعريفات وغرض إدارة المخاطر
يمكن تعريف الخطر بأنه أي شيء يمكن أن يعيق الشركة أو يمنعها من تحقيق أي من أهدافها.   .1

الغرض من هذه السياسة هو تحديد المخاطر بقدر اإلمكان التي قد تواجهها الشركة لتتمكن من أخذ اإلجراءات الالزمة لتجنبها أو خفض تأثيرها نحو نتائج الشركة وتحقيق   .2
أهدافها واستراتيجيتها بالصورة المطلوبة.

ج. دور مجلس اإلدارة في إدارة المخاطر
على مجلس اإلدارة مسئولية اإلشراف على إدارة المخاطر في الشركة ككل، ويتمثل دوره في:

تحديد المخاطر العامة التي قد تواجهها الشركة.  .1
تحديد اإلجراء الالزم لمنع مواجهة المخاطر أو لخفض تأثيرها على الشركة.  .2

للمجلس الحق في تفويض اإلدارات المعنية بأخذ القرارت في المخاطر، على سبيل المثال ال الحصر اإلدارة المالية فيما يتعلق بالمخاطر المالية، واإلدارة القانونية وااللتزام فيما   .3
يتعلق بالمخاطر القانونية وال يخلي التفويض المجلس من مسئوليته.

وللمجلس أدوار أخرى حددت في الباب المتعلق به في هذه الالئحة.   .4

د. دور لجنة المراجعة في إدارة المخاطر
دراسة ومراجعة نظم إدارة المخاطر بالشركة.  .1

هـ. دور اإلدارة التنفيذية 
تنفيذ السياسات المعتمدة من المجلس الخاصة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.  .1

ضمان أن المخاطر الصغيرة تكون تحت السيطرة ويتم إدارتها بصورة فعالة، وتقديم المعلومات الكافية في الوقت المحدد للمجلس وللجنة المراجعة حول موقف تلك المخاطر   .2
ومستوى السيطرة عليها.

تقديم البيانات والمستجدات للمجلس المتعلقة بالمخاطر وإداراتها المحددة من المجلس.  .3
تقديم البيانات حول المخاطر التي تطرأ على الشركة والتي لم يتم تحديدها.  .4

و. إجراءات إدارة المخاطر 
على الرئيس التنفيذي للشركة فور علمه )إذا تطلبت الحاجة بحسب السياسة المتبعة( إبالغ المجلس لتتم مراجعة األمر بحسب السياسة المتبعة، وإن لم تتطلب السياسة إبالغ   .1

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 بحسب نوع المخاطر وحجمها.   .2

يكون مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة مسئوالن عن مراجعة فعالية سياسة وإجراءات إدارة المخاطر بالشركة، وذلك بناًء على المعلومات المقدمة من قبل اإلدارة التنفيذية   .3
واإلدارات ذات العالقة والمراجع الخارجي.
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34. العقوبات والجزاءات أو التدابير اإلحترازية أو القيود اإلحتياطية المفروضة على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو 
قضائية

سبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبلالجهة الموقعة للمخالفةأسباب المخالفةالعقوبة/ الجزاء/ التدبير اإلحترازي/ القيد اإلحتياطي

غرامة بقيمة عشرة )10.000 ريال سعودي(
لمعهم 

عدم قيام صاحب العمل بتسهيل مهام 
مفتش وزارة العمل 

قامت الشركة بتسديد الغرامة المفروضة وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية
عليها وأكدت على موظفيها على الحرص 

على اتباع األنظمة واللوائح وعدم تكرار ذلك 
مستقباًل.

عدم وجود كراسي راحة كافيه للموظفات غرامة بقيمة عشرة )10.000 ريال سعودي(
بمعارض مبيعات التجزئة في مطار الملك 

عبدالعزيز الدولي وعدم توفر أماكن إستراحة 
للموظفات

قامت الشركة بتوفير عدد الكراسي اإلضافية وزارة العمل والتنمية اإلجتماعية
الالزمة كما أن الشركة توفر إستراحة 

للموظفات بأحد الكافتيريات التابعة لها 
بمطار الملك عبد العزيز الدولي نظرًا لطبيعة 

المطار التشغيلية.
غرامة بقيمة ألف وخمسمئة )1500ريال 

سعودي(
تعطل نظام الحريق الخاص بالمغسلة 

المركزية التابعة للشركة
 هيئة المدن اإلقصادية بمدينة الملك عبد 

اهلل االقتصادية
بعد التحقق التقني من المخالفة اتضح 

للشركة أن نظام مكافحة الحرائق سليم وأن 
سبب عدم عمل النظام يرجع إلى أن مضخة 

المياه الخارجية لم تعمل لكون الصمام 
المرتبط بها كان مغلقًا أثناء فترة التفتيش.

قامت الشركة باإلجراءات التصحيحية الالزمة الهيئة العامة للطيران المدنيمخالفة شروط الصحة العامة والسالمةغرامة بقيمة خمسمئة )500 ريال سعودي(
في حينه وأكدت على موظفيها على 

الحرص على اتباع األنظمة واللوائح وعدم 
تكرار ذلك مستقباًل.

وجود مواد تموينية على رصيف طابق غرامة بقيمة خمسمئة )500 ريال سعودي(
المغادرة في الصالة الدولية رقم )02( بمطار 

الملك خالد الدولي بالرياض.

قامت الشركة باإلجراءات التصحيحية الالزمة الهيئة العامة للطيران المدني
في حينه وأكدت على موظفيها على 

الحرص على اتباع األنظمة واللوائح وعدم 
تكرار ذلك مستقباًل.

وجود صناديق على رصيف طابق القدوم غرامة بقيمة خمسمئة )500 ريال سعودي(
في الصالة الدولية رقم )02( بمطار الملك 

خالد الدولي بالرياض.

قامت الشركة باإلجراءات التصحيحية الالزمة الهيئة العامة للطيران المدني
في حينه وأكدت على موظفيها على 

الحرص على اتباع األنظمة واللوائح وعدم 
تكرار ذلك مستقباًل.

ترك سيارة تابعة للشركة بدون سائق على غرامة بقيمة خمسمئة )500 ريال سعودي(
رصيف الصالة الدولية رقم )02( بمطار الملك 

خالد الدولي بالرياض.

قامت الشركة باإلجراءات التصحيحية الالزمة الهيئة العامة للطيران المدني
في حينه وأكدت على موظفيها على 

الحرص على اتباع األنظمة واللوائح وعدم 
تكرار ذلك مستقباًل.

35- مساهمات الشركة اإلجتماعية خالل 2018م.
في مجال المسؤولية االجتماعية للشركات، استمرت الشركة في تعزيز دورها االجتماعي من خالل مواصلة المشاركة في مبادرتين مهمتين أحداهما مرتبط بالقطاع الرئيسي 

للشركة )قطاع التموين( مع جمعية إطعام الخيرية التي تهدف لحفظ النعمة من الهدر وذلك عن طريق نقل فكرة بنوك الطعام في دول العالم وتطبيقها بالمملكة العربية 
السعودية وبطريقة احترافية تحفظ فيها خصوصية المجتمع والمستفيد. ومن جهة اخرى، واصلنا وبكل فخر عالقتنا مع جمعية قادرون والتي تهدف إلى دمج األشخاص ذوي 

اإلعاقة كأعضاء متكافئين وفاعلين في القوى العاملة، ونؤكد التزامنا الدائم بالعمل معًا من أجل تحقيق االستدامة وبناء مجتمع يستوعب الجميع وُينصفهم وُيتاح فيه العمل لجميع 
الفئات وهذا يأتي في اطار جهودنا في تحقيق الخطة الوطنية ورؤية المملكة 2030. يجدر اإلشارة بأننا في طور تأسيس قسم جديد ُيعنى بالمبادرات اإلجتماعية وذلك لتوسيع 

نطاق المشاركة وربطها بالقيم األساسية للشركة.

حوكمة الشركات )يتبع(

36. إقرارات مجلس االدارة 
يقر مجلس 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.	 
أنه تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية، ووفقًا لمتطلبات لوائح الشركة ونظامها األساسي فيما يتعلق بإعداد ونشر القوائم المالية.	 
ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء قامت به الشركة ألي أداة من أدوات الدين القابلة للتحويل، ما عدى االستثمار مع البنك السعودي البريطاني – صكوك والذي تم 	 

استحقاقه بتاريخ 2018/12/31. وذلك قبل تاريخ استحقاقه.
ال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيارات شراء أو مذكرات حقوق اكتتاب، أو أي حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة. 	 
ال توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة. 	 
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 2018م 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 تتلقى الشركة أي ملحوظات أو مرئيات من المساهمين بخصوص الشركة أو أدائها. 	 
لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات على أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.	 
لم يقرر أو يوصي المجلس بتغيير مراجع حسابات الشركة خالل العام 2018م. 	 
فيما عدى ما تم اإلفصاح عنه في البند رقم )34( لم تتلقى الشركة أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية 	 

أو جهات أخرى.
لم توصي 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 الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو 	 

تعيين المراجع الداخلي.
ال توجد أي قروض على الشركة كما في 2018/12/31م.	 
ال توجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة. 	 
ال توجد أي أسهم خزينة للشركة. 	 
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تقرير مراجع الحسابات المستقل
للسادة مساهمي شركة الخطوط السعودية للتموين

الرأي
لقد راجعنا القوائم المالية لشركة الخطوط السعودية للتموين – شركة مساهمة سعودية – )"الشركة"(، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2018م، وقوائم 
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة مع القوائم المالية، المكونة من 

ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.

وفي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2018م، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية 
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين.

أساس الرأي 
لقد قمنا بالمراجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات 
عن مراجعة القوائم المالية" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم 

المالية، وقد إلتزمنا بمسؤوليتنا األخالقية األخرى وفقًا لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.

أمور المراجعة الرئيسية
أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي إعتبرناها، بحسب حكمنا المهني، األكثر أهمية عند مراجعتنا للقوائم المالية للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا 

للقوائم المالية ككل، وعند تكوين رأينا فيها، وال نبدي رأيًا منفصاًل في تلك األمور. 

اإلعتراف باإليرادات
باإلشارة إلى اإليضاح رقم )3( و )4( الخاص بالسياسة المحاسبية المتعلقة باإلعتراف باإليرادات وكذلك اإليضاح رقم )22( الخاص باإلفصاح عن اإليرادات.

كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتناأمر رئيسي للمراجعة
كما في 31 ديسمبر 2018م حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغ 2.036 مليون ريال 

سعودي )2017م: 1.953 مليون ريال سعودي(.

إن الضغط المستمرعلى الشركة لتلبية التوقعات وتحقيق األهداف قد يساهم في 
حدوث تحريفات في اإليرادات.

باإلضافة إلى ذلك، تماشيًا مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، فإنه 
يتوجب على الشركة تقييم معامالت المبيعات بموجب نموذج من خمس خطوات 

لإلعتراف باإليرادات. 

تم إعتبار اإلعتراف باإليرادات أمر رئيسي للمراجعة نظرًا لوجود خطر يتمثل في إحتمال 
تجاوز اإلدارة للضوابط والقيام بتحريف المعامالت المتعلقة باإليرادات سواًء من خالل 

اإلجتهادات المستخدمة أو عند تسجيل معامالت وهمية.

قمنا بإجراءات المراجعة التالية فيما يتعلق باإلعتراف باإليرادات:

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية الخاصة بالشركة لإلعتراف باإليرادات 	 
باإلخذ باإلعتبار متطلبات معايير المحاسبة ذات العالقة.

تقييم التصميم والتنفيذ وإختبار مدى كفاءة الضوابط الخاصة بالشركة بما في ذلك 	 
ضوابط مكافحة الغش لإلعتراف باإليرادات وفقًا لسياسة الشركة.

التحقق من خالل العينة من معامالت المبيعات التي تتم بالقرب من نهاية السنة 	 
لتقييم ما إذا تم اإلعتراف باإليرادات في الفترة الصحيحة.

وضع توقعات لرصيد إيرادات السنة الحالية بناًء على معلومات تحليل االتجاهات 	 
واألخذ في اإلعتبار حجم المبيعات ومتوسط األسعار وفهمنا للسوق. ومن ثم قمنا 

بمقارنة لهذه التوقعات مع اإليرادات الفعلية، وعند الضرورة، القيام بالمزيد من 
اإلستفسارات واإلختبارات.

تحقق اإليرادات
باإلشارة إلى اإليضاحين رقم )4( و )5( الخاصين بالسياسة المحاسبية المتعلقة باإليرادات وكذلك اإليضاح رقم )23( الخاص باإلفصاح عن اإليرادات.

كيفية معالجة األمر أثناء مراجعتناأمر المراجعة الرئيسي
كما في 31 ديسمبر 2018م حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغ 2.036 مليون ريال 

سعودي )2017م: 1.953 مليون ريال سعودي(.

إن الضغط المستمرعلى الشركة لتحقيق األهداف والتوقعات قد يؤدي إلى وجود 
تحريفات في اإليرادات.

تم إعتبار اإلعتراف باإليرادات كأمر مراجعة رئيسي نظرًا لوجود خطر يتمثل في إحتمال 
تجاوز اإلدارة للضوابط والقيام بتحريف المعامالت المتعلقة باإليرادات، كما يوجد خطر 

عدم تطبيق السياسة المحاسبية الجديدة المتعلقة بتحقق اإليرادات بصورة صحيحة.

قمنا بإجراءات المراجعة التالية فيما يتعلق بتحقق اإليرادات:

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية الخاصة بالشركة المتعلقة بتحقق 	 
اإليرادات مع األخذ في اإلعتبار متطلبات معايير المحاسبة ذات العالقة.

راجعنا الدراسة المعدة من قبل اإلدارة ألثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 	 
)15( للتحقق من معقوليتها والتأكد من صحة وإكتمال أثر التطبيق على القوائم 

المالية للشركة.
تقييم تصميم وتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية المتعلقة بتحقق اإليرادات وفعاليتها 	 

التشغيلية، بما في ذلك إجراءات الرقابة الخاصة بمكافحة الغش وفقًا لسياسة 
الشركة.

فحص، على أساس العينة، لمعامالت اإليرادات التي حدثت في نهاية السنة أو 	 
بعدها للتأكد من تحقق وتسجيل اإليرادات في الفترة الصحيحة.

بناء توقعات لمبلغ اإليرادات للسنة الحالية للقطاعات المختلفة بناًء على تحليل 	 
اإلتجاهات والمعلومات المتاحة األخرى مع األخذ في اإلعتبار حجم المبيعات 

ومتوسط األسعار وفهمنا للسوق، ثم قمنا بمقارنة تلك التوقعات باإليرادات الفعلية 
للسنة وعند اللزوم، قمنا بإجراءات وإستفسارات إضافية.

الفحص، على أساس العينة، لعمليات اإليرادات ومطابقتها مع المستندات المؤيدة 	 
لها للتأكد من صحة تحقق اإليرادات.

الحصول على فهم لطبيعة العقود التي أبرمتها الشركة لكل مصدر جوهري 	 
لإليرادات، وإختبرنا عينة من العقود لتأكيد فهمنا ولتقييم ما إذا كان تطبيق اإلدارة 

لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 15 يتوافق مع معايير المحاسبة.

تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي 9 ألول مرة – "األدوات المالية"
باإلشارة إلى اإليضاح رقم )5( الخاص بالسياسة المحاسبية.

كيفية معالجة األمر أثناء مراجعتناأمر المراجعة الرئيسي
كما في 31 ديسمبر 2018م بلغ رصيد الذمم التجارية المدينة 950 مليون ريال سعودي 

)2017م: 855 مليون ريال سعودي(.

طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي )9( في تاريخ سريانه وهو 1 يناير 2018م 
ليحل محل متطلبات معيار المحاسبة الدولي )39( – "األدوات المالية – اإلعتراف 

والقياس".

ترى اإلدارة أن التغيرات الرئيسية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )9( 
تتعلق بإعتراف وقياس مخصص إنخفاض قيمة الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة 

المطفأة.

تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة 
بالتكلفة المطفأة إنخفضت قيمتها اإلئتمانية، وتقوم تبعًا لذلك بقياس مخصصات 
اإلنخفاض في القيمة بناًء على نموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة وفقًا للمعيار 

الدولي للتقرير المالي )9( بداًل من نموذج الخسائر المتكبدة وفقًا لمعيار المحاسبة 
الدولي )39(.

قامت إدارة الشركة بتطبيق نموذج خسائر إئتمان متوقعة مبسط لتحديد مخصص 
إنخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة. باإلضافة إلى ذلك، طبقت الشركة اإلعفاء الذي 

تسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي )9( بعدم تعديل فترات المقارنة نتيجة تطبيق 
المعيار الدولي للتقرير المالي )9(.

يتضمن نموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة إستخدام إفتراضات مختلفة، تغطي كاًل من 
عوامل االقتصاد الكلي المستقبلية ودراسة اإلتجاهات التاريخية.

إعتبرنا هذا أمرًا رئيسيًا للمراجعة بسبب األحكام والتقديرات المدرجة في تطبيق نموذج 
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة.

تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بها، من بين أمور أخرى، مايلي:

راجعنا تقييم اإلدارة ألثر المعيار الدولي للتقرير المالي )9( من حيث تصنيف وقياس 	 
موجوداته ومطلوباته المالية، وقمنا بفهم النهج المتبع في التنفيذ.

وضعنا في اإلعتبار وقمنا بتقييم إستنتاج اإلدارة بأن المجال الرئيسي لألثر يتعلق 	 
بإنخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة، وذلك بإستخدام خبرتنا ومعرفتنا بالمنشآت 

العاملة في قطاعات مماثلة.
إختبرنا اإلفتراضات الجوهرية، بما في ذلك تلك المتعلقة باألحداث االقتصادية 	 

المستقبلية المستخدمة في إحتساب إحتمالية التعثر في السداد والخسارة 
المتوقعة عند التعثر في السداد وإختبرنا الدقة الحسابية لنموذج الخسائر اإلئتمانية 

المتوقعة.
كما قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات المدرجة في القوائم المالية المرفقة.	 

المعلومات األخرى
إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي، ولكنها ال تتضمن القوائم المالية وتقريرنا عنها، ومن المتوقع 

أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.

وال يغطي رأينا في القوائم المالية المعلومات األخرى، وال ُنبدي أي شكل من أشكال إستنتاجات التأكيد فيما يخص ذلك.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما تصبح متاحة، وعند القيام بذلك، نأخذ بعين اإلعتبار ما إذا كانت المعلومات 
األخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

عند قراءتنا للتقرير السنوي، عندما يكون متاحًا لنا، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، فإنه يتعين علينا إبالغ األمر للمكلفين بالحوكمة.

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية
إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات 

األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، واألحكام المعمول بها في نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها 
اإلدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من تحريف جوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على اإلستمرار وفقًا لمبدأ اإلستمرارية، وعن اإلفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن األمور ذات العالقة 
باإلستمرارية وإستخدام مبدأ اإلستمرارية كأساس في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى اإلدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحوكمة هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في الشركة.
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قائمة المركز المالي 
كما في 31 ديسمبر 2018م

)بالريال السعودي(

إيضاح
31 ديسمبر
2018م

31 ديسمبر
2017م

الموجودات
7586,708,910554,462,015ممتلكات وآالت ومعدات

8258,2691,282,184موجودات غير ملموسة
938,337,43440,286,383إستثمارات عقارية

1015,125,81320,642,074إستثمارات بطريقة حقوق الملكية
1129,991,69273,620,570موجودات مالية أخرى

670,422,118690,293,226الموجودات غير المتداولة
12125,027,878109,980,916مخزون

13950,225,547854,926,157ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
14192,857,373126,213,452مدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى

15147,252,743101,547,658نقد وما في حكمه
1,415,363,5411,192,668,183الموجودات المتداولة

2,085,785,6591,882,961,409إجمالي الموجودات

حقوق الملكية
16820,000,000820,000,000رأس المال

17353,835,879353,835,879إحتياطي نظامي
127,619,578109,109,072أرباح مبقاة

1,301,455,4571,282,944,951إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات

19167,423,832168,998,200مزايا الموظفين
167,423,832168,998,200المطلوبات غير متداولة

2030,310,01431,190,087إلتزامات الزكاة وضريبة الدخل 
21586,596,356399,828,171ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

431,018,258 616,906,370المطلوبات المتداولة
784,330,202600,016,458إجمالي المطلوبات

2,085,785,6591,882,961,409إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

عضو مجلس اإلدارة المفوض المدير العام التنفيذي    المدير المالي   

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية 
تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري سواًء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن 

رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضمانًا على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية 
السعودية ستكشف دائمًا عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجودًا. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وُتَعد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر 

بمفردها أو في مجموعها على القرارات اإلقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة وفقًا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. وعلينا 
أيضًا:

تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة 	 
مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير 

أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.
الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية 	 

بالشركة.
تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.	 
إستنتاج مدى مناسبة إستخدام اإلدارة لمبدأ اإلستمرارية كأساس في المحاسبة، وإستنادًا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا 	 

عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكًا كبيرًا بشأن قدرة الشركة على اإلستمرار وفقا لمبدأ اإلستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت اإلنتباه في 
تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند إستنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي 

تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف الشركة عن اإلستمرار وفقًا لمبدأ اإلستمرارية.
تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضًا 	 

بصورة عادلة.

لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة 
الداخلية تم إكتشافها خالل المراجعة لشركة الخطوط السعودية للتموين )"الشركة"(.

كما زودنا المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة باإلستقاللية، وأبلغناهم بجميع العالقات واألمور األخرى التي قد نعتقد بشكل 
معقول أنها تؤثر على إستقاللنا، وإجراءات الوقاية ذات العالقة، إذا تطلب ذلك.

ومن ضمن األمور التي تم إبالغها للمكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد تلك األمور التي إعتبرناها األكثر أهمية عند مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية، والتي ُتَعد أمور المراجعة 
الرئيسية. ونوضح هذه األمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو الئحة اإلفصاح العلني عن األمر، أو عندما نرى، في ظروف نادرة للغاية، أن األمر ينبغي أال يتم اإلبالغ عنه في تقريرنا ألن 

التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا اإلبالغ.

عن / كي بي ام جي الفوزان وشركاه
محاسبون ومراجعون قانونيون

إبراهيم عبود باعشن
رقم الترخيص 382

جدة في 29 جمادى الثاني 1440هـ
الموافق 6 مارس 2019م

تقرير مراجع الحسابات المستقل
للسادة مساهمي شركة الخطوط السعودية للتموين )يتبع(
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2017م2018مإيضاح

232,035,757,9301,952,564,940اإليرادات
)1,229,772,985()1,339,278,458(24تكلفة المبيعات
696,479,472722,791,955إجمالي الربح 

1312,818,78115,683,701رد اإلنخفاض في الذمم التجارية المدينة 
)207,274,828()214,449,367(26مصروفات عمومية وإدارية

)2,845,620()1,624,719(27مصروفات أخرى
2512,355,6517,046,674إيرادات أخرى

505,579,818535,401,882الربح من العمليات
281,478,3142,966,542إيرادات تمويلية
)4,845,600()5,256,820( 19تكاليف تمويلية

)1,879,058()3,778,506( صافي التكاليف التمويلية
)10,115,526()5,406,251(10الحصة في خسارة إستثمارات بطريقة حقوق الملكية

496,395,061523,407,298الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
)41,669,319()37,114,177( 20مصروف الزكاة وضريبة الدخل

459,280,884481,737,979ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يعاد تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة
)12,973,100(4,690,707 19إعادة قياس إلتزامات مزايا الموظفين

–)110,010(10الحصة في الخسارة الشاملة األخرى للشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
)12,973,100(4,580,697الدخل الشامل اآلخر/)الخسارة الشاملة األخرى( للسنة

463,861,581468,764,879إجمالي الدخل الشامل للسنة

ربحية السهم:
295.605.87األساسية

295.605.87المخفضة 

عضو مجلس اإلدارة المفوض المدير العام التنفيذي    المدير المالي   

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 

قائمة التغيرات في حقوق الملكية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)بالريال السعودي(

االجماليأرباح مبقاةإحتياطي نظاميرأس المالإيضاح

820,000,000340,714,07499,875,4731,260,589,547الرصيد في 1 يناير 2017م
إجمالي الدخل الشامل

481,737,979481,737,979––ربح السنة
)12,973,100()12,973,100(––الخسارة الشاملة األخرى

468,764,879468,764,879––إجمالي الدخل الشامل
المعامالت مع مساهمي الشركة

مساهمات وتوزيعات
)446,409,475()446,409,475(––18توزيعات أرباح معلنة

–)13,121,805(13,121,805–المحول إلى االحتياطي النظامي
820,000,000353,835,879109,109,0721,282,944,951الرصيد في 31 ديسمبر 2017م

820,000,000353,835,879109,109,0721,282,944,951الرصيد في 1 يناير 2018م
إجمالي الدخل الشامل

459,280,884459,280,884––ربح السنة
4,580,6974,580,697––الدخل الشامل اآلخر

463,861,581463,861,581––إجمالي الدخل الشامل
المعامالت مع مساهمي الشركة

مساهمات وتوزيعات
)445,351,075()445,351,075(––18توزيعات أرباح معلنة

820,000,000353,835,879127,619,5781,301,455,457الرصيد في 31 ديسمبر 2018م

عضو مجلس اإلدارة المفوض المدير العام التنفيذي    المدير المالي   

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)بالريال السعودي(
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إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)بالريال السعودي(

قائمة التدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)بالريال السعودي(

الشركة وأنشطتها  .1
إن شركة الخطوط السعودية للتموين )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مقرها المملكة العربية السعودية. وقد تم تسجيل الشركة كشركة سعودية ذات مسئولية محدودة 

بتاريخ 20 محرم 1429هـ )29 يناير 2008م( بموجب السجل التجاري رقم 4030175741. 

تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة وبدأت التداول في سوق األوراق المالية السعودية )تداول( في المملكة العربية السعودية في 9 يوليو 2012م. وحصلت الشركة 
على السجل التجاري والنظام األساسي المعدالن واللذان يعكسان اإلكتتاب العام.

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تقديم خدمات اإلعاشة المطهية وغير المطهية للقطاعين العام والخاص وتقديم خدمات المبيعات الجوية، وإدارة وتشغيل األسواق الحرة في 
مطارات المملكة العربية السعودية وإدارة وتشغيل المطاعم في المطارات وأماكن أخرى وامتالك وتشغيل وإدارة المغاسل المركزية.

تقوم الشركة بصفة رئيسية بتقديم خدمات تموين للخطوط الجوية العربية السعودية وخطوط طيران أجنبية أخرى في مطارات جدة، الرياض، الدمام والمدينة المنورة بالمملكة 
العربية السعودية وإلى رحالت الخطوط الجوية العربية السعودية من مطار القاهرة الدولي.

إن المساهم الرئيسي في الشركة هو المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية )إيضاح 16(.

لدى الشركة أيضًا الفروع التالية والتي تعمل بموجب سجل تجاري مستقل لكل منها:
التاريخالسجل التجاريموقع الفرع

16 رجب 1436هـ )5 مايو 2015م(4602006306رابغ
1 جمادى الثاني 1433هـ )23 أبريل 2012م(4650055980المدينة 

1 جمادى الثاني 1433هـ )23 أبريل 2012م(2050082998الدمام
23 جمادى األول 1435هـ )25 مارس 2014م(4031084114مكة
1 جمادى الثاني 1433هـ )23 أبريل 2012م(4030227251جدة
2 محرم 1437هـ )16 أكتوبر 2015م(4030285290جدة

1 جمادى الثاني 1433هـ )23 أبريل 2012م(1010336558الرياض

يقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التالي:

شركة الخطوط السعودية للتموين
شارع السائب الجمحي

طريق األمير سلطان بن عبد العزيز، حي المحمدية )5(
صندوق بريد 9178

جدة 21413 المملكة العربية السعودية 

أسس إعداد القوائم المالية  .2
المعايير المحاسبية المطبقة أ( 

تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين )يشار إليها فيما يلي بـ "المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.

وفقًا لمتطلبات هيئة السوق المالية من خالل تعميمها بتاريخ 16 أكتوبر 2016م، يتعين على الشركة تطبيق نموذج التكلفة لقياس الممتلكات واآلالت والمعدات واالستثمارات 
العقارية والموجودات غير الملموسة عند تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لفترة الثالث سنوات التي تبدأ من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي. 

ب( أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا مستحقات إلتزامات المنافع المحددة والتي يتم قياسها بالتكلفة الحالية لإللتزامات المستقبلية بإستخدام طريقة 

وحدة اإلئتمان المتوقعة. كما تم إعداد هذه القوائم المالية بإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي ومفهوم اإلستمرارية.

عملة العرض والنشاط ج( 
يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي والذي يمثل عملة العرض والنشاط للشركة.

2017م2018مإيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
459,280,884481,737,979ربح السنة 

تسويات لـ:
37,114,17741,669,319زكاة وضريبة دخل 

762,387,89856,286,987 و9إستهالك
81,023,9151,198,904إطفاء

)15.683.701()12,818,781(13رد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها – بالصافي 
)3,983,676(129,246,193)رد(/مخصص مخزون بطيء الحركة – بالصافي 

)2,966,542()1,478,314(28إيرادات تمويلية
195,256,8204,845,600تكاليف تمويلية

105,406,25110,115,526الحصة في خسارة إستثمارات بطريقة حقوق الملكية 
27105,341171,470خسائر من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

1914,860,77912,010,400تكلفة الخدمة لمزايا الموظفين
–192,400,000مخصص مكافآت مستحقة – طويلة األجل

582,785,163585.402.266
التغييرات في:

19,533,738)24,293,155(مخزون
)108.550.589()82,480,609(ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
16,887,763)66,696,926(مدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى
)34,773,501(66,658,533ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى 

475.973.006478.499.677النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
)3,789,782(–مكافآت مستحقة مدفوعة – طويلة األجل

)16,487,400()19,401,260(19مزايا موظفين مدفوعة
)37,579,584()37,994,250(20الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة

418,577,496420.642.911صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
1,531,3191,436,785إيرادات فوائد محصلة

1140,000,00086,251,529المحصل من بيع إستثمارات
3,628,8788,638,106متحصالت من موجودات مالية – خطابات ضمان 

)89,918,144()92,791,185(7إضافات ممتلكات وآالت ومعدات وإستثمارات عقارية
)30,757,600(–10اإلستحواذ على إستثمارات بطريقة حقوق الملكية

)24.349.324()47.630.988(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
)446,456,974()325,241,423( 18توزيعات أرباح مدفوعة

)446,456,974()325,241,423( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)50,163,387(45,705,085 صافي الزيادة/)النقص( في النقد وما في حكمه
101,547,658151,711,045النقـد وما في حكمه في بداية السنة

15147,252,743101,547,658النقـد وما في حكمه في نهاية السنة

عضو مجلس اإلدارة المفوض المدير العام التنفيذي    المدير المالي   

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)بالريال السعودي(

السياسات المحاسبية الهامة  .4
اإلستثمارات في الشركات الزميلة  أ. 

الشركة الزميلة هي منشأة تمارس عليها الشركة تأثيرًا جوهريًا. والتأثير الجوهري هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة المستثمر فيها ولكن 
دون التمتع بسيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.

تتم المحاسبة عن استثمارات الشركة في الشركة الزميلة بإستخدام طريقة حقوق الملكية. 

وفقًا لطريقة حقوق الملكية، يتم إثبات اإلستثمار في الشركة الزميلة مبدئيًا بالتكلفة، ويتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار إلثبات التغيرات في حصة الشركة في صافي موجودات 
 الشركة الزميلة منذ تاريخ اإلستحواذ. يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لإلستثمار وال يتم إطفاؤها أو إختبارها بصورة فردية لغرض تحديد االنخفاض 

في القيمة. 

تعكس قائمة الربح أو الخسارة حصة الشركة في نتائج عمليات الشركة الزميلة. ويتم عرض أي تغييرات في الدخل الشامل اآلخر لتلك المنشاة المستثمر فيها ضمن الدخل الشامل 
اآلخر للشركة. باإلضافة إلى ذلك، عند حدوث تغيير وإثباته مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة، تقيد الشركة حصتها في هذا التغير مباشرة في قائمة التغيرات في حقوق 

الملكية. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين الشركة والشركة الزميلة بمقدار الحصة في الشركة الزميلة.

يدرج إجمالي حصة الشركة من األرباح أو الخسائر للشركة الزميلة في قائمة الربح أو الخسارة بعد الربح التشغيلي وتمثل الربح أو الخسارة بعد الزكاة والضرائب. 

يتم إعداد القوائم المالية للشركة الزميلة لنفس فترة تقرير الشركة. وعند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على السياسات المحاسبية للشركة الزميلة لتتوافق مع السياسات المحاسبية 
المطبقة من قبل الشركة. 

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد الشركة ما إذا كان من الضروري إثبات خسارة لإلنخفاض في قيمة اإلستثمار في الشركة الزميلة. تحدد الشركة في تاريخ كل تقرير ما إذا كان 
هناك دليل موضوعي على اإلنخفاض في قيمة اإلستثمار في الشركة الزميلة. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تحتسب الشركة مبلغ اإلنخفاض في القيمة بالفرق بين المبلغ 

القابل لإلسترداد للشركة الزميلة وقيمته الدفترية ثم تقوم بإثبات الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة. 

عند فقد التأثير الجوهري على الشركة الزميلة، تقوم الشركة بقياس وإثبات أي إستثمار متبقي بقيمته العادلة. يتم إثبات أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقد التأثير 
الجوهري والقيمة العادلة لإلستثمار المتبقي والمتحصل من البيع ضمن قائمة الربح أو الخسارة.

المعامالت بالعمالت األجنبية ب. 
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية للشركة على أساس أسعار التحويل السائدة بتاريخ تلك المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات النقدية التي 
تتم بالعمالت األجنبية فيجري تحويلها لتعكس ما يعادلها بالعملة الوظيفية للشركة بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي. تترجم البنود غير النقدية التي تقاس بالتكلفة 

التاريخية بعملة أجنبية بأسعار التحويل في تاريخ المعاملة. تدرج فروقات تحويل العمالت األجنبية ضمن قائمة الربح أو الخسارة.

اإليرادات  ج. 
تقوم الشركة بإثبات اإليراد بالمبلغ المحدد لسعر المعاملة المخصص إللتزام األداء. يتم إثبات اإليرادات بالصافي بعد خصم المردودات والخصم التجاري وخصم الكميات والمبالغ 

المحصلة بالنيابة عن أطراف أخرى.

وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي )15( إيرادات العقود مع العمالء، تقوم الشركة بإثبات اإليرادات بناًء على نموذج من خمس خطوات. يتم قياس اإليرادات بالمقابل المحدد في 
العقود مع العمالء ويتم تحققها عند نقطة زمنية محددة عند إنتقال السيطرة إلى العمالء.

بصفة عامة، تأخذ الشركة في اإلعتبار كمؤشرات إلنتقال السيطرة:

وجود حق حالي للشركة في الحصول على المقابل المحدد للبضائع أو الموجودات أو الخدمات أ( 
لدى العميل حق قانوني للبضائع أو الموجودات ب( 

قامت الشركة بنقل السيطرة الفعلية أو المادية للبضائع أو الموجودات للعميل ج( 
لدى العميل المخاطر والمنافع الجوهرية المرتبطة بملكية البضائع د( 

قبول العميل للبضائع هـ( 

إيرادات التموين
يتم إثبات إيرادات التموين والخدمات األخرى عند تقديم الخدمة للعميل. 

معدات شركات خطوط الطيران
يتم تحقق اإليرادات عند إنتقال السيطرة على البضائع للعميل. 

إستخدام التقديرات واألحكام  .3
قامت اإلدارة عند إعداد هذه القوائم المالية باستخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق الشركة للسياسات المحاسبية وعلى المبالغ المدرجة للموجودات 

والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. يتم إثبات التعديالت على تلك التقديرات الحقًا.

األحكام أ. 
تمارس اإلدارة حكمها عند تطبيق السياسات المحاسبية التي لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في القوائم المالية.

تحقق اإليرادات
يتم قياس اإليرادات بناًء على المقابل المحدد في العقود مع العمالء ويتحقق عند نقطة زمنية محددة عندما يتم تحويل السيطرة إلى العميل.

 
تمارس اإلدارة حكمها في تحديد ما إذا كانت الشركة تمثل األصيل أم الوكيل في تعاقداتها، وبناًء عليه تقوم بتسجيل اإليراد إما باإلجمالي أو بالصافي.

األحكام والتقديرات غير المؤكدة ب. 
إن اإلفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة في تاريخ التقرير والتي قد تؤدي إلى تعديالت جوهرية على القيم الدفترية 

للموجودات والمطلوبات تم شرحها أدناه.

مخصص مخزون متقادم
 يتم قيد المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديمًا أو متقادمًا، يتم إجراء تقدير لصافي قيمته القابلة للتحقق. بالنسبة للمبالغ 

الفردية الهامة، يتم إجراء هذا التقييم على أساس فردي. أما للمبالغ الغير هامة، ولكنها قديمة أو متقادمة فيتم تقييمها بشكل جماعي ويتم تكوين مخصص وفقًا لنوع المخزون 
ودرجة تقادمه.

في تاريخ التقرير، بلغ إجمالي المخزون 138 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2017م: 114 مليون ريال سعودي( مع مخصص للمخزون المتقادم وبطيء الحركة بمبلغ 13.4 مليون 
ريال سعودي )31 ديسمبر 2017م: 4.3 مليون ريال سعودي(. يتم تسجيل أي فرق بين المبالغ المحققة فعليا في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في قائمة الربح أو الخسارة.

مزايا الموظفين المحددة
يتم تحديد القيمة الحالية إللتزامات مزايا الموظفين المحددة عن طريق التقييم اإلكتواري. يتضمن ذلك إستخدام العديد من اإلفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في 

المستقبل. تتمثل تلك اإلفتراضات في معدل الخصم ومعدالت الزيادة في الرواتب ومعدالت الوفاة والتقاعد أو اإلستقالة.
نظرًا للتعقيدات المتضمنة في التقييم وطبيعته طويلة األجل فإن إلتزامات المنافع المحددة تكون حساسة للتغيرات في هذه اإلفتراضات. يتم مراجعة اإلفتراضات سنويًا. يتم 

إحتساب معدات الزيادة في الرواتب المستقبلية بناًء على معدالت التضخم المتوقعة واألعمار والترقيات والعرض والطلب في سوق العمالة.

إنخفاض الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للذمم التجارية المدينة والذمم األخرى
إن تحديد الخسائر اإلئتمانية المتوقعة في الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى يتطلب من الشركة األخذ في اإلعتبار بعض التقديرات لعوامل مستقبلية عند إحتساب إحتمالية التأخر 

عن الدفع. قد تختلف تلك التوقعات والتقديرات عن الظروف الفعلية.

االنخفاض في الشركات الزميلة 
تقوم الشركة بإستخدام حكمها في تحديد ما إذا كان هناك إنخفاض في الشركة الزميلة والموجودات المتعلقة بها أم ال. يتضمن ذلك تقييم األدلة الموضوعية للعوامل التي قد 

تؤدي إلى إنخفاض غير مؤقت في قيمة اإلستثمار. إن أي إنخفاض جوهري ومستمر للقيمة العادلة عند التكلفة يعتبر دليل موضوعي على وجود إنخفاض في القيمة. إن تحديد ما 
هو جوهري وما هو مستمر يتطلب حكم اإلدارة.

تعتبر اإلدارة أن اإلنخفاض في القيمة يكون مناسبًا عند وجود أدلة على تردي الوضع المالي للشركة المستثمر فيها أو الصناعة أو أداء القطاع في السوق أو التغير في التكنولوجيا 
أو التدفقات النقدية التشغيلية أو التمويلية.
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تقوم الشركة باستقطاع الضرائب على المعامالت مع األطراف غير المقيمة وعلى توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين األجانب، وفقًا ألنظمة الهيئة ال يتم إثباتها كمصروفات 
نظًرا ألن هذه مبالغ تمثل إلتزامات على الطرف اآلخر يتم إستقطاعها بالنيابة عنه.

المعلومات القطاعية و. 
يعَرف القطاع بأنه جزء يمكن تمييزه من الشركة ويعمل في أنشطة تؤدي إلى تحقيق إيرادات وتكبد تكاليف. تستخدم إدارة الشركة قطاعات التشغيل لتوزيع الموارد وتقييم األداء. 

ويتم تجميع قطاعات التشغيل التي تتشابه من حيث السمات االقتصادية والمنتجات والخدمات وفئة العمالء – متى كان ذلك مالئمًا – ويتم إعداد تقارير حولها كقطاعات قابلة 
للتقرير عنها.

لدى الشركة األقسام االستراتيجية الرئيسية الثالث التالية، والتي يتم التقرير عنها. تقدم هذه القطاعات منتجات وخدمات مختلفة، وتتم إدارتها بشكل منفصل نظرًا لوجود إختالفات 
رئيسية وجوهرية في طبيعتهم.

يوضح الملخص التالي عمليات كل قطاع من القطاعات التي يتم التقرير عنها للشركة:
النشاط والعملياتالقطاع

التموين الجوي ومعدات شركات خطوط الطيران وصاالت رجال األعمالتموين شركات الطيران 
المبيعات الجوية واألرضية قطاع بيع التجزئة

خدمات التموين للشركات لغير خطوط الطيران وخدمات األمن والمغاسل وخدمات التموين للحج والعمرة والمخيمات النائية في خدمات التموين والمرافق 
المملكة العربية السعودية

يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل قسم استراتيجي كل ثالثة أشهر على األقل.

إلتزامات وموجودات محتملة ز. 
ال يتم إثبات االلتزامات المحتملة في القوائم المالية، ولكن يتم اإلفصاح عنها فقط ما لم يكن هناك احتمال بعيد لتدفق خارج لمنافع إقتصادية. 

ال يتم إدراج الموجودات المحتملة في القوائم المالية، ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون من المحتمل أن يحدث تدفق لمنافع إقتصادية إلى الشركة.

إيرادات وتكاليف تمويلية ح. 
 يتم إثبات إيرادات أو مصروفات الفائدة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. ويتم إثبات الدخل من توزيعات األرباح ضمن قائمة الربح أو الخسارة في تاريخ ثبوت حق الشركة بإستالم 

تلك المبالغ.

ربح التشغيل ط. 
ينتج ربح التشغيل من األنشطة الرئيسية المستمرة للشركة والتي يتولد عنها إيرادات باإلضافة إلى اإليرادات والمصروفات األخرى المتعلقة بأنشطة التشغيل. إن ربح التشغيل ال يتضمن 

صافي تكاليف التمويل والحصة في أرباح الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية والزكاة وضرائب الدخل.

إيرادات الفوائد ي. 
يتم إثبات إيرادات الفوائد على أساس التناسب الزمني باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

إيرادات اإليجار ك. 
يتم المحاسبة عن إيرادات اإليجار الناتجة عن عقود التأجير التشغيلي للعقارات االستثمارية على أساس القسط الثابت على مدى فترات اإليجار ويتم إدراجها ضمن اإليرادات األخرى 

بقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر نظرًا لطبيعتها غير التشغيلية.

المخزون ل. 
يتم قياس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. ويتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح. وتتضمن التكلفة النفقات التي يتم تكبدها 

لشراء المخزون، والتكاليف األخرى التي يتم تكبدها من أجل الوصول بالمخزون إلى الموقع بحالته الراهنة. تتكون صافي القيمة القابلة لالسترداد من سعر البيع التقديري خالل السير 
االعتيادي لألعمال، بعد خصم التكاليف المتوقعة اإلضافية لإلكمال والبيع. 

تحدد الشركة مخصص تقادم المخزون إستنادا إلى الخبرة السابقة والحالة الراهنة والتوقعات الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بالمبيعات. 

تصنيف الموجودات والمطلوبات )متداولة أو غير متداولة( م. 
تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي استنادًا بين تصنيفها إلى بنود متداولة أو غير متداولة. يكون األصل متداواًل عندما:

يكون من المتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو استهالكه في دورة تشغيل عادية،	 
يكون محتفظًا به بشكل أساسي بغرض المتاجرة،	 
يكون من المتوقع تحققه خالل اثني عشر شهرًا بعد فترة التقرير، أو	 
يكون في صورة نقد وما في حكمه ما لم يكن مقيدًا من التبادل أو االستخدام لتسوية التزام لفترة اثني عشر شهرًا على األقل بعد فترة التقرير.	 

تقوم الشركة بتصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة.

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .4
اإليرادات )يتبع( ج. 

صاالت رجال األعمال
يتم تحقق اإليرادات عند تقديم الخدمة للمسافرين.

مبيعات البضائع – تجزئة
يتم تحقق اإليرادات عندما تقوم الشركة بالوفاء بإلتزاماتها عن عند تحويل البضائع إلى العمالء. يتم تحويل البضائع عندما تنتقل السيطرة إلى العمالء. 

مزايا الموظفين د. 
مزايا الموظفين قصيرة األجل  .1

يتم احتساب مزايا الموظفين قصيرة األجل كمصروفات عند تقديم الخدمة ذات الصلة. يتم إثبات االلتزام بالمبلغ المتوقع دفعه إذا كان لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي 
لدفع هذا المبلغ كنتيجة للخدمة السابقة التي قام الموظفن بتقديمها، ويمكن تقدير االلتزام بشكل موثوق.

خطط المزايا المحددة  .2
يتم تكوين مخصص بالمبالغ المستحقة للموظفين بموجب نظام العمل السعودي وعقود الموظفين. يمثل هذا االلتزام غير الممول المبلغ المستحق لكل موظف بصفة مستمرة.

تقدم الشركة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين. إن هذه المكافآت غير ممولة، ويتم تحديد تكلفة تقديم هذه المكآفآت باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة والمعدلة وفقًا 
لمعيار المحاسبة الدولي رقم 19. 

 
إن عمليات إعادة القياس، والتي تتمثل في األرباح والخسائر اإلكتوارية )بعد إستبعاد تكلفة الفائدة على إلتزام المزايا المحددة( يتم إدراجها مباشرة في قائمة المركز المالي مع 

إدراج المبالغ المقابلة لها كمدينة أو دائنة في األرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تنشأ فيها. ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى قائمة الربح أو 
الخسارة في فترات الحقة.

يتم إدراج تكاليف الخدمة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة:
بتاريخ تعديل البرنامج أو تخفيض مدة الخدمة، و	 
تاريخ تسجيل الشركة لتكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة.	 

يتم احتساب الفائدة بتطبيق معدل الخصم على اإللتزام المحدد. وتقوم الشركة بإثبات التغيرات التالية ضمن التزام المنافع المحددة تحت بند "تكلفة المبيعات" و"المصروفات 
العمومية واإلدارية" ضمن قائمة الربح أو الخسارة:

تكاليف الخدمة المكونة من تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التخفيضات والتسويات غير الروتينية	 
مصروف أو إيراد الفائدة.	 

مزايا الموظفين األخرى طويلة األجل   .3
إن التزام الشركة فيما يتعلق باستحقاقات الموظفين طويلة األجل هو مبلغ المزايا المستقبلية التي إستحقها الموظفون مقابل خدماتهم في الفترات الحالية والسابقة. يتم خصم 

هذه المزايا لتحديد قيمتها الحالية إذا كان التأثير جوهريا. يتم إعادة القياس ضمن قائمة الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها.

مزايا إنهاء الخدمة  .4
يتم تحميل مزايا إنهاء الخدمة كمصروفات عندما ال يكون من الممكن للشركة أن تسحب عرض هذه المزايا أو عندما تقوم الشركة بإثبات تكاليف إعادة الهيكلة، أيهما أسبق. ويتم 

خصم هذه المزايا إذا لم يكن من المتوقع تسوية المزايا بالكامل خالل 12 شهًرا من تاريخ التقرير. 

الزكاة وضريبة الدخل  هـ. 
تخضع الشركة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( بالمملكة العربية السعودية. يتم تكوين مخصص الزكاة وضريبة الدخل على أساس االستحقاق. يتم احتساب مخصص 
الزكاة على أساس الوعاء الزكوي. يتم احتساب مخصص الضريبة على أساس صافي الربح المعدل. إن مبلغ الزكاة وضريبة الدخل يتم تقديره على أساس أفضل تقييم لمبلغ الزكاة 

وضريبة الدخل المتوقع دفعه أو استالمه والذي يعكس عدم التأكد المتعلق بضريبة الدخل، إن وجد. ويتم قياسها باستخدام المعدالت الزكوية والضريبية المطبقة أو المشروعة فعليًا 
في تاريخ التقرير.

یتم إثبات الضريبة المؤجلة فیما یتعلق بالفروق المؤقتة بین القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات ألغراض إعداد التقاریر المالیة والمبالغ المستخدمة ألغراض الضریبة. يتم إثبات 
الموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر الضريبية غير المستخدمة والخصومات الضريبية غير المستخدمة والفروق المؤقتة القابلة للخصم إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل وجود 

أرباح خاضعة للضريبة في المستقبل يمكن استخدامها مقابل ذلك. يتم تحديد األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة بناء على خطط أعمال الشركة وعكس الفروقات المؤقتة. يتم 
مراجعة الموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ كل تقرير ويتم تخفيضها إلى الحد الذي يصبح فيه من غير المرجح تحقيق المنفعة الضريبية ذات الصلة، ويتم عكس هذا األنخفاض 

عندما يتحسن إحتمال تحقق األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل. يتم إعادة تقييم الموجودات الضريبية المؤجلة غير المثبتة في تاريخ كل تقرير، ويتم إثباتها إلى الحد الذي يصبح 
فيه من المحتمل وجود أرباح خاضعة للضريبة في المستقبل يمكن إستخدامها مقابل ذلك. 

یتم قیاس الضریبة المؤجلة وفقًا للمعدالت الضریبیة المتوقع تطبیقھا علی الفروقات المؤقتة عند عكسها بإستخدام المعدالت الضریبیة المطبقة في تاریخ التقریر.

إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
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الموجودات غير الملموسة ع. 
يتم قياس الموجودات غير الملموسة التي يتم اقتناؤها بصورة مستقلة بالتكلفة عند االعتراف األولي بها. تتكون الموجودات غير الملموسة من برامج الحاسب اآللي، والتي لها 

أعمار إنتاجية محددة وتقاس بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء التراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة.

 يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية الكامنة في األصل التي تتعلق به تلك النفقات. ويتم إثبات جميع النفقات األخرى ضمن قائمة الربح أو الخسارة 
عند تكبدها.

يتم احتساب اإلطفاء لشطب تكلفة الموجودات غير الملموسة بعد خصم قيمتها المتبقية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة ويتم 
االعتراف بها عمومًا ضمن قائمة الربح أو الخسارة. إن العمر المقدر لبرامج الحاسب اآللي هو 5 سنوات. 

ف. األدوات المالية غير المشتقة
الموجودات والمطلوبات المالية غير المشتقة – اإلعتراف واإلستبعاد  .1

تقوم الشركة مبدئيًا باإلعتراف بالقروض والذمم المدينة والودائع وسندات الدين المصدرة في تاريخ نشوئها. يتم إثبات جميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى عندما تصبح 
الشركة طرفًا في اإللتزامات التعاقدية لألداة ويكون ذلك عمومًا بتاريخ المتاجرة.

تقوم الشركة بإلغاء إثبات الموجودات المالية عند إنتهاء التدفقات النقدية التعاقدية لتلك الموجودات أو عندما تقوم الشركة بتحويل حق الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية 
من األصل المالي في معاملة يتم من خاللها تحويل كافة مخاطر ومزايا الملكية للموجودات المالية بصورة جوهرية. ويتم إثبات أي فوائد ناتجة من الموجودات المالية المحولة 

التي تقوم الشركة بإنشائها أو اإلحتفاظ بها كموجودات أو مطلوبات منفصلة.

يتم إلغاء إثبات اإللتزام المالي عند وفاء الشركة باإللتزام المترتب أو إلغاء العقد أو إنقضاء أجله.

يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق حالي نافذ نظامًا لتسوية المبالغ المدرجة وتوافر النية لدى 
الشركة لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في نفس الوقت.

الموجودات المالية غير المشتقة – القياس  .2
الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض في القيمة. يتم إثبات إيرادات الفائدة وأرباح 
وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة. يتم إثبات أي ربح أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات صافي األرباح أو الخسائر متضمنة أية فوائد أو توزيعات أرباح بقائمة األرباح أو الخسائر. 

المطلوبات المالية غير المشتقة  .3
يتم قياس المطلوبات المالية غير المشتقة مبدئًيا بالقيمة العادلة ناقصًا أي تكاليف عائدة مباشرة للمعاملة. الحقًا لإلثبات المبدئي، يتم قياس المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة 

باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

رأس المال ص. 
تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية. ويتم إثبات التكاليف اإلضافیة المتعلقة مباشرة بإصدار األسھم العادیة خصمًا من حقوق الملكية.

النقد وما في حكمه ق. 
يتكون النقد وما في حكمه من النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات فترات إستحقاق أصلية ثالثة أشهر أو أقل.

المخصصات ر. 
يتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن على الشركة إلتزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة 
لمنافع إقتصادية لتسوية هذا اإللتزام. يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية 

للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لإللتزام. يتم اإلعتراف بتخفيض الخصم كتكلفة تمويل.

عقود اإليجار ش. 
تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن إيجار  )1

عند بدء الترتيب، تحدد الشركة ما إذا كان هذا الترتيب هو عقد إيجار أو يتضمن إيجار. يتم إعتبار األصل المحدد كأصل مؤجر إذا كان الوفاء أو اإللتزام ببنود الترتيب يتطلب إستخدام هذا 
األصل المحدد. ويعطي الترتيب الحق في استخدام األصل إذا کان الترتيب يعطي الشرکة الحق في السيطرة علی استخدام األصل. 

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .4
تصنيف الموجودات والمطلوبات )متداولة أو غير متداولة( )يتبع( م. 

يكون االلتزام متداواًل عندما:
يكون من المتوقع سداده في دورة تشغيل عادية،	 
يكون محتفظًا به بشكل أساسي بغرض المتاجرة،	 
يكون مستحق السداد خالل اثني عشر شهرًا بعد فترة التقرير،	 
في حالة عدم وجود حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة اثني عشر شهرًا على األقل بعد فترة التقرير.	 

يتم تصنيف جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.

الممتلكات واآلالت والمعدات ن. 
االعتراف والقياس  .1

يتم قياس الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة. 

يتم قيد نفقات صيانة وإصالح بنود الممتلكات واآلالت والمعدات كمصروفات، في حين يتم رسملة المصروفات المتعلقة بالتحسينات.

إذا كان لألجزاء الهامة من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، عندئِذ يتم احتسابها كبنود منفصلة )مكونات هامة( من الممتلكات واآلالت المعدات.

يتم إثبات أي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن قائمة الربح أو الخسارة.

تتمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ في جميع التكاليف المتعلقة مباشرة بالمشروعات تحت التنفيذ واإلنشاء الجارية ويتم رسملتها كبند مستقل ضمن الممتلكات واآلالت 
والمعدات. عند االنتهاء يتم تحويل تكلفة اإلنشاءات إلى الفئة المناسبة. ال يتم إستهالك األعمال الرأسمالية تحت اإلنشاء.

النفقات الالحقة  .2
يتم رسملة النفقات الالحقة فقط إذا كان هناك احتمال تدفق لمنافع إقتصادية مرتبطة بالنفقات إلى الشركة. 

اإلستهالك  .3
يتم احتساب اإلستهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بعد خصم قيمها المتبقية المقدرة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة 

ويتم إثباتها عموما ضمن قائمة الربح والخسارة. ال يتم استهالك األراضي.

فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية للممتلكات واآلالت والمعدات:

2 – 30 سنة  تحسينات على عقارات مستأجرة   
3 – 15 سنة معدات     
7 – 10 سنة مركبات     

يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير وتعدل بحسب ما هو مناسب وذلك لضمان تماشي الطرق وفترة االستهالك مع النمط المتوقع 
للمنافع االقتصادية الناتجة من الممتلكات واآلالت والمعدات.

اإلستثمارات العقارية س. 
يتم تسجيل اإلستثمارات العقارية مبدئيًا بالتكلفة ويتم إستهالكها على مدى العمر المتوقع لها ويتم تحميل مصروف اإلستهالك على قائمة الربح أو الخسارة.

يتم إدراج أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع اإلستثمارات العقارية في قائمة الربح أو الخسارة.

يتم إثبات الدخل من اإليجار كإيراد بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى عمر عقد اإليجار. يتم إثبات حوافز عقد اإليجار كجزء ال يتجزأ من إجمالي الدخل من اإليجار على مدى عمر 
عقد اإليجار.

يتم إدراج اإليرادات من اإليجارات ضمن اإليرادات األخرى في قائمة الربح أو الخسارة.

إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
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ليس هناك أي أثر جوهري من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 15 "اإليراد من العقود مع العمالء" على إثبات إيرادات الشركة بإستثناء إيرادات معدات شركات خطوط الطيران. 
سابقًا كانت الشركة تسجل إيرادات مبيعات معدات شركات خطوط الطيران على أساس إجمالي ولكن وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي يجب على الشركة أن تكون لها السيطرة 
على البضائع حتى تكون الطرف األصيل في المعاملة وليس الوكيل ويتسنى لها أن تحاسب عن اإليرادات باإلجمالي. تقوم الشركة بالنيابة عن العميل بشراء معدات خطوط الطيران 

بناًء على خطة العميل السنوية المعتمدة وفي المقابل تحصل الشركة على عمولة من العميل بنسبة محددة ثابتة باإلضافة إلى التكاليف المتكبدة. ال تملك الشركة السيطرة على 
البضائع ويتمثل إلتزامها في الترتيب مع طرف آخر لتوفير البضائع وبالتالي تقوم الشركة بدور الوكيل وتقوم بإثبات اإليراد بالصافي بداًل من اإلجمالي.

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )15( بأثر رجعي وإثبات أثر تطبيق هذا المعيار في قائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م. 
وفيما يلي أثر التطبيق على قائمة الربح أو الخسارة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و2018م:

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
وفقًا للمعيار الدولي 
وفقًا للسياسة القديمةللتقرير المالي 15

أثر تطبيق المعيار 
 الدولي للتقرير 
المالي 15

)230,916,891(2,035,757,9302,266,674,821اإليرادات
)230,916,891(1.339.278.4581.570.195.349تكلفة المبيعات

–459,280,884459,280,884صافي الربح

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م
 وفقًا للمعيار الدولي 
وفقًا للسياسة القديمةللتقرير المالي 15

 أثر تطبيق المعيار 
 الدولي للتقرير
المالي 15

)270,829,408(1,952,564,9402,223,394,348اإليرادات
)270,829,408(1,229,772,9851,500,602,393تكلفة المبيعات

–481,737,979481,737,979صافي الربح

فيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة الهامة وطبيعة اإلخترف بينها وبين السياسات المحاسبية السابقة.
طبيعة التغير في السياسة المحاسبيةطبيعة وتوقيت تنفيذ إلتزام األداءنوع اإليرد

التموين الجوي وخدمات التموين لغير 
شركات الطيران والمخيمات النائية 

والمغاسل وخدمات التموين للحج والعمرة

 يتحقق اإليراد عند تقديم الخدمة أو تسليم التموين للعميل في نقطة زمنية محددة. 
 يتم إصدار الفواتير وإثبات اإليراد بالصافي بعد خصم الخصومات. ال يوجد نقط والء 

وبالتالي ال يوجد إيراد مؤجل.

بالنسبة للعقود التي تسمح للعميل بإسترجاع البضائع، وفقًا للمعيار رقم 15 يتم تحقق 
اإليراد إلى المدى الذي يكون فيه من المستبعد أن يحدث رد جوهري لإليراد.

يتحقق اإليراد في نقطة زمنية محددة.

ال يوجد أثر من تطبيق المعيار الدولي 
للتقرير المالي 15. يتحقق اإليراد عند تسليم 
البضائع أو تقديم الخدمة. ال يوجد إسترجاع 

لهذه الخدمات والبضائع.

تقوم الشركة بأداء دور الوكيل بالنيابة عن العميل وتقوم بشراء المعدات وفي المقابل معدات شركات خطوط الطيران
 تحصل على عمولة ثابتة باإلضافة إلى التكاليف المتكبدة. ال يكون للشركة السيطرة 

 على البضائع قبل نقلها للعميل ويتحقق اإليراد عند نقطة زمنية محددة عند إستالم 
البضائع من المورد.

يتحقق اإليراد عند إنتقال السيطرة إلى 
 العميل بالصافي ويتمثل مبلغ اإليراد 

في العمولة.

 يتحقق اإليراد عند دخول المسافرين لصاالت رجال األعمال عند نقطة زمنية محددة صاالت رجال األعمال
وبأسعار محددة وفقًا للعقود مع شركات خطوط الطيران.

ال يوجد تأثير من تطبيق المعيار الدولي 
للتقرير المالي 15.

 يتمثل اإليراد في المبيعات الجوية واألرضية. يتم الوفاء باإللتزام عند تسليم العميل مبيعات التجزئة الجوية واألرضية
البضائع عند نقطة زمنية محددة.

ال يوجد تأثير من تطبيق المعيار الدولي 
للتقرير المالي 15. يتحقق اإليراد عند الوفاء 

باإللتزام ويحدث ذلك عند إنتقال السيطرة 
)تسليم البضائع( إلى العمالء.

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .4
عقود اإليجار )يتبع( ش. 

عند بدء أو مراجعة الترتيب، تقوم الشركة بفصل المدفوعات والمقابل اآلخر المطلوب بموجب هذا الترتيب بين مدفوعات خاصة بعقد اإليجار وأخرى متعلقة بالعناصر األخرى للترتيب 
على أساس قيمهما العادلة النسبية. إذا أبرمت الشركة عقد إيجار تمويلي بحيث يكون فصل المدفوعات بشكل موثوق غير ممكن، يتم االعتراف بأصل وإلتزام بمبلغ يعادل القيمة 

العادلة لألصل المعني. بعد ذلك يتم تخفيض اإللتزام عند سداد الدفعات ويتم االعتراف بتكلفة التمويل المحملة على المطلوبات باستخدام معدل اإلقتراض للشركة.

موجودات مؤجرة  )2
يتم تصنيف عقود اإليجار للممتلكات واآلالت والمعدات التي تنقل إلى الشركة بشكل جوهري كافة مخاطر ومزايا الملكية كعقود إيجار تمويلية. يتم قياس الموجودات المؤجرة 

مبدئيا بمبلغ يعادل القيمة العادلة أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار، أيهما أقل. الحقًا لالعتراف المبدئي، يتم المحاسبة عن الموجودات وفقا للسياسة المحاسبية 
المطبقة على ذلك األصل.

يتم تصنيف الموجودات المحتفظ بها بموجب عقود إيجار أخرى كإيجارات تشغيلية وال يتم إدراجها في قائمة المركز المالي للشركة.

مدفوعات اإليجار  )3
يتم إثبات المدفوعات التي تتم بموجب عقود التأجير التشغيلي كمصروف ضمن الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. يتم إثبات حوافز عقد اإليجار 

المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار.

التغير في السياسات المحاسبية الهامة  .5
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 اإليرادات من العقود مع العمالء أ. 

طبقت الشركة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 للمرة األولى في 1 يناير 2018م. 

يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 محل معيار المحاسبة الدولي رقم 11 "عقود اإلنشاءات" ومعيار المحاسبة الدولي رقم 18 "اإليرادات" والتفسيرات ذات الصلة، وتنطبق 
على جميع اإليرادات الناشئة عن العقود مع العمالء، ما لم تكن تلك العقود تقع ضمن نطاق معايير أخرى. يؤسس المعيار الجديد نموذجًا من خمس خطوات الحتساب اإليرادات 

الناشئة عن العقود مع العمالء. بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 يتم إدراج اإليرادات بالمبلغ الذي يعكس الثمن الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل تسليم 
البضائع أو تقديم الخدمات إلى العميل. 

تثبت الشركة اإليراد من العقود مع العمالء بناًء على نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي 15 وهي كما يلي:

الخطوة 1 – تحديد العقد )العقود( مع العميل: العقد هو اتفاقية ُتعقد بين طرفين أو أكثر تؤسس حقوًقا وتعهدات وتضع المعايير التي يجب الوفاء بها لكل عقد،

الخطوة 2 – تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل بتحويل بضائع أو تقديم خدمات إلى العميل.

الخطوة 3 – تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه نظير تحويل البضائع أو الخدمات المزمع تقديمها إلى عميل، باستثناء المبالغ 
المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة؛

الخطوة 4 – تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: في العقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء، ستقوم الشركة بتوزيع سعر المعاملة إلى كل التزام أداء بمبلغ يحدد 
مقدار المقابل الذي تتوقع الشركة الحصول عليه في مقابل الوفاء بكل التزام أداء.

الخطوة 5 – إثبات اإليراد متى )أو عندما( تفي المنشأة بالتزام أداء.

تقوم الشركة بالوفاء بالتزام األداء وتثبت اإليرادات على مدى فترة زمنية من الوقت، في حال تحقق أحد الشروط التالية:
أداء الشركة لاللتزام ال ينشأ موجودات ذات استخدامات بديلة للشركة، كما يكون للشركة الحق في تحصيل المبلغ لألداء المكتمل حتى تاريخه؛	 
أن ينتج عن أداء الشركة إنشاء أو تحسين أصل ما يسيطر عليه العميل كأصل منشأ أو محسن؛	 
أن يقوم العميل في نفس الوقت باستالم واستهالك المنافع المقدمة بواسطة أداء الشركة عند أداء الشركة لعملها.	 

بالنسبة اللتزامات األداء التي ال يتم فيها استيفاء أي من الشروط المذكورة أعاله، يتم إثبات اإليرادات في الوقت الذي يتم فيه استيفاء التزام األداء.

إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
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يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية.

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات صافي المكاسب والخسائر، وتشمل أي فائدة أو دخل 
من توزيعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارة. 

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تخفيض التكلفة المطفأة الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
بخسائر االنخفاض في القيمة )أنظر )2( أدناه(. يتم إثبات إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية 

واالنخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة. يتم إثبات أي أرباح أو خسائر في قائمة الربح أو الخسارة.
االستثمارات في سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر
يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. إن إيرادات الفائدة التي يتم احتسابها باستخدام طريقة الفائدة 
الفعلية، وكذلك أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة يتم اثباتها ضمن الربح أو الخسارة. يتم 

اثبات صافي األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل اآلخر. وعند التوقف عن االثبات، فإن األرباح والخسائر 
المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.

االستثمارات في سندات حقوق الملكية بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم اثبات توزيعات األرباح كإيرادات ضمن الربح أو الخسارة ما لم 
تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم اثبات األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل 

الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها أبدًا إلى الربح أو الخسارة.

 إن أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )9( على القيم الدفترية للموجودات المالية في 1 يناير 2018م يتعلق فقط بالمتطلبات الجديدة لالنخفاض في القيمة، كما هو 
مبين أدناه.

يعرض الجدول التالي واإليضاحات المرفقة فئات القياس األصلية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي )39( وكذلك فئات القياس الجديدة وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي )9( لفئة 
الموجودات المالية الخاصة بالشركة كما في 1 يناير 2018م.

التصنيف األولي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي )39(
التصنيف الجديد وفقًا للمعيار الدولي 

للتقرير المالي )9(

القيمة الدفترية األساسية 
وفقًا لمعيار المحاسبة 
الدولي )39(

القيمة الدفترية الجديدة 
 وفقًا للمعيار الدولي 
للتقرير المالي )9(

73,620,57073,620,570التكلفة المطفأةقروض وذمم مدينة/محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاقموجودات مالية أخرى
854,926,157869,792,668التكلفة المطفأةقروض وذمم مدينةذمم مدينة تجارية

101,547,658101,547,658التكلفة المطفأةقروض وذمم مدينةالنقد واألرصدة البنكية
1.030.094.3851.044.960.896اإلجمالي

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية   )2
يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي )9( نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي )39( بنموذج "الخسائر اإلئتمانية المتوقعة." ويتم تطبيق النموذج الجديد على 
الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود واالستثمارات في سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وليس االستثمارات في 

سندات حقوق الملكية. ووفقُا للمعيار الدولي للتقرير المالي )9( يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية بصورة أبكر من اإلعتراف به وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي )39(.

وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي )9(، يتم قياس وإحتساب مخصصات الخسائر وفقًا إلحدى الطرق التالية:
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة إلثنى عشر شهرًا: وتمثل الخسائر اإلئتمانية المتوقعة من حاالت التعثر المحتملة خالل إثنى عشر شهرًا بعد تاريخ التقرير	 
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة: وتمثل إجمالي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة من كل حاالت التعثر المحتملة على مدى عمر األداة المالية.	 

‘تقوم الشركة بقياس مخصص الخسائر بمبلغ يساوي الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة.

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر اإلئتمان إلحدى الموجودات المالية قد زادات جوهريًا منذ اإلعتراف األولي أو عند تقدير خسائر اإلئتمان المتوقعة تأخذ الشركة في اإلعتبار 
المعلومات المؤيدة المعقولة والتي تكون ذات صلة ومتوفرة بدون تكاليف أو مجهودات غير ضرورية.

بما في ذلك المعلومات والتحاليل النوعية والكمية بناًء على خبرة من الشركة التاريخية والتقييم اإلئتماني والمعلومات المستقبلية.

قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
الخسائر اإلئتمانية المتوقعة هي متوسط إحتماليات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة. ويتم قياسها بالقيمة الحالية للعجز النقدي المحتمل )الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية 

والتدفقات النقدية المتوقع تحصلها(. يتم خصم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة بإستخدام معدل الفائدة الفعلي لألصل المالي.

الموجودات المالية ذات القيمة االئتمانية المنخفضة
تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة قد إنخفضت قيمتها اإلئتمانية. ويعتبر األصل المالي "منخفض القيمة االئتمانية" عند 

حدوث حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.

التغير في السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .5
ب. المعيار الدولي للتقرير المالي )9( – األدوات المالية

بدأت الشركة في تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )9( بدءًا من 1 يناير 2018م.

تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية  )1
يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 متطلبات اإلعتراف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض العقود لشراء أو بيع البنود غير المالية. يستبدل هذا المعيار معيار 

المحاسبة الدولي رقم 39 – األدوات المالية.

يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي 15 بشكل كبير بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي فيما يتعلق بتصنيف وقياس المطلوبات المالية، ولكن يقوم بإلغاء التصنيفات الخاصة 
بالموجودات المالية المتمثلة في األصول المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق والقروض والسلف والمتاحة للبيع.

إن تطبيق المعيار الجديد لم يكن له تأثير جوهري على السياسات المحاسبية المتعلقة بالمطلوبات المالية واألدوات المالية المشتقة.

إن أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي على تصنيف وقياس الموجودات الماية موضح أدناه.

وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 9، فإنه يتم عند اإلثبات المبدئي تصنيف الموجودات المالية على النحو التالي: التكلفة المطفأة، والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
والقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. تعتمد الموجودات بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9 بشكل عام على نموذج األعمال للشركة واألصل المالي وخصائص 

التدفقات النقدية التعاقدية.

تقاس الموجودات المالية مبدئيًا بالتكلفة المطفأة إذا لم يتم االعتراف بها كأصل مالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر باإلضافة إلى استيفاء الشرطين التاليين:
يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.	 
تؤدي الشروط التعاقدية الخاصة بها إلى الدخول في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي هي مجرد مدفوعات أصل والفوائد على المبلغ األساسي المعلق	 

وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي )9(، عند االثبات األولي، يتم تصنيف الموجودات المالية على أنها موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر – إستثمارات في سندات الدين، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – إستثمارات في سندات حقوق الملكية، أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

إن تصنيف الموجودات المالية وفقًا للمعيار الدولي للتقرير المالي )9( عادًة ما يستند إلى نموذج األعمال الذي يتم من خالله إدارة الموجودات المالية وكذلك خصائص تدفقاتها 
النقدية التعاقدية. ال يتم أبدًا فصل المشتقات المتضمنة في العقود التي تكون فيها الموجودات المالية هي المضيف ضمن نطاق المعيار، وبداًل من ذلك، يتم تقييم األداة المالية 

المختلطة ككل بهدف تصنيفها.

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه ولم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و	 
تسفر الشروط التعاقدية عن تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تتمثل في سداد أصل المبلغ فقط والفائدة على أصل المبلغ القائم.	 

يتم قياس االستثمارات في سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه ولم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى كاًل من تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية، و	 
تسفر الشروط التعاقدية عن تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تتمثل في سداد أصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.	 

عند االثبات األولي لالستثمارات في سندات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق للشركة أن تختار بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة 
لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا الخيار على أساس كل إستثمار على حدة.

يتم تصنيف جميع الموجودات المالية غير المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما هو، موضح أعاله، كموجودات مالية يتم قياسها 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وهذا يتضمن جميع الموجودات المالية المشتقة. وعند االثبات األولي، يحق للشركة أن تصنف بشكل نهائي الموجودات المالية التي قد 

تستوفي متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، إذا كان القيام بهذا 
سوف يلغي أو يقلل بشكل جوهري عدم التطابق المحاسبي الذي كان يمكن أن يحدث.

يتم القياس األولي للموجودات المالية )ما لم تكن ذمم تجارية مدينة بدون عنصر مالي جوهري يقاس بشكل أولي بسعر المعاملة( بالقيمة العادلة، باإلضافة إلى تكاليف المعاملة 
المتعلقة باإلقتناء بشكل مباشر للبنود التي ال يتم قياس قيمتها العادلة من خالل الربح والخسارة.

إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
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االنخفاض في القيمة  د. 
الموجودات غير المالية  )1

تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير مالي بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصل ما قد إنخفضت قيمته. وفي حالة وجود هذا المؤشر أو عند الحاجة الى إجراء اختبار 
اإلنخفاض في القيمة السنوي لألصل، تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لإلسترداد لألصل. إن المبلغ القابل لالسترداد لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصًا 

تكاليف البيع أو قيمته عند االستخدام أيهما أعلى، ويتم تحديد المبلغ القابل لإلسترداد لكل أصل على حدة إال إذا كان األصل ال ينتج تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبير عن التدفقات 
النقدية الناتجة من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى. عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو وحدة توليد النقد عن المبلغ القابل لإلسترداد، يعتبر األصل قد إنخفضت 

قيمته ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد. 

عند تقييم القيمة قيد االستخدام، تخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى القيمة الحالية بإستخدام معدل خصم قبل الضرائب يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية 
للنقد والمخاطر المحددة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع، تؤخذ معامالت السوق الحديثة، إن وجدت في االعتبار. وفي حالة عدم إمكانية تحديد هذه 

المعامالت، يتم استخدام نموذج تقييم مالئم. إن هذه العمليات المحاسبية يتم تأييدها بمضاعفات التقييم أو أسعار األسهم المعلنة للشركات المتداولة علنًا أو مؤشرات القيمة 
العادلة المتاحة األخرى.

بالنسبة للموجودات بخالف الشهرة، يتم إجراء تقييم بتاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر االنخفاض في القيمة التي تم االعتراف بها سابقًا لم تعد 
موجودة أو قد إنخفضت. وفي حالة وجود هذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لإلسترداد للموجودات أو وحدات توليد النقد. يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة التي 

تم االعتراف بها سابقًا فقط إذا كان هناك تغيير في اإلفتراضات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لإلسترداد لألصل منذ االعتراف بآخر خسارة انخفاض في القيمة. إن مبلغ العكس 
محدود بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية للموجودات قيمتها القابلة لإلسترداد أو القيمة الدفترية التي كان ليتم تحديدها بالصافي بعد االستهالك، فيما لو لم يتم تسجيل خسارة 

اإلنخفاض في القيمة لألصل في السنوات السابقة. يتم االعتراف بهذا العكس في قائمة الربح أو الخسارة.

يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة لتحديد االنخفاض في القيمة سنويًا وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها.

القطاعات التشغيلية   .6
معلومات عن القطاعات التي يتم التقرير عنها أ. 

31 ديسمبر 2018م

التموين والمرافققطاع التجزئةالتموين الجوي 
إجمالي القطاعات
التي يتم التقرير عنها

 جميع 
اإلجماليالمقر الرئيسيالقطاعات األخرى

2,035,757,930–1,627,855,878177,748,465156,360,9231,961,965,26673,792,664إيرادات خارجية
365,250,452–5,637,19857,598,383307,652,069–51,961,185إيرادات بين القطاعات

2,401,008,382–1,679,817,063177,748,465161,998,1212,019,563,649381,444,733إيرادات قطاعية
ربح/)خسارة( القطاع قبل 

496.395.061–)374.828.129(865.413.9234.521.1201.288.147871.223.190الزكاة والضريبة
63,411,813–29,789,1123,093,5946,708,30839,591,01423,820,799االستهالك واإلطفاء

الموجودات:
1,547,866,756–993,812,786135,197,557129,933,1661,258,943,509288,923,247موجودات قطاعية

537,918,903537,918,903–––––موجودات أخرى
993,812,786135,197,557129,933,1661,258,943,509288,923,247537,918,9032,085,785,659اإلجمالي

       المطلوبات:
496,767,618–291,189,68346,047,24522,060,478359,297,406137,470,212مطلوبات قطاعية

287,562,584287,562,584–––––مطلوبات أخرى
291,189,68346,047,24522,060,478359,297,406137,470,212287,562,584784,330,202اإلجمالي

التغير في السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .5
ب. المعيار الدولي للتقرير المالي )9( – األدوات المالية )يتبع(

التحول  )3
إستخدمت الشركة اإلعفاء الذي يسمح لها بعدم تعديل معلومات المقارنة للفترات السابقة فيما يتعلق بالتغيرات في التصنيف والقياس )يشمل اإلنخفاض في القيمة(. ال يتم 

اإلعتراف بالفروقات في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )9( في األرباح المبقاة كما في 1 يناير 2018م ألن 
المبالغ غير هامة. وعليه، ال تعكس المعلومات المعروضة لسنة 2017م بشكل عام متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )9( بل تعرض معلومات معيار المحاسبة الدولي )39(. 

تم التقييم التالي على أساس الحقائق والظروف القائمة بتاريخ التطبيق األولي:
تحديد نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات المالية فيه.	 
تحديد وإلغاء التسميات السابقة لبعض الموجودات المالية.	 
 تصنيف بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها لغرض المتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.	 

المعايير الجديدة ج.  
اعتبارًا من الفترات المالية التي

ملخص المتطلباتالمعيار، التعديل أو التفسيراتتبدأ في أو بعد

المعيار الدولي للتقارير المالية 16: عقود اإليجار: يستبعد نموذج المحاسبة المزدوج الحالي المعيار الدولي للتقارير المالية )16( 1 يناير 2019م
للمستأجرين والذي يميز بين عقود اإليجار التمويلي داخل قائمة المركز المالي وعقود اإليجار 

التشغيلي خارج قائمة المركز المالي. يوجد نموذج محاسبي منفرد داخل قائمة المركز المالي مشابه 
لمحاسبة عقود اإليجار التمويلي الحالية. تظل محاسبة المؤجر مماثلة للممارسة المتبعة – أي يستمر 

المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إما كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلي.
 )دورة التحسينات السنوية1 يناير 2019م

2015 م – 2017م(
 المعيار الدولي للتقارير المالية 3 

 ومعيار المحاسبة الدولي 12 
ومعيار المحاسبة الدولي23

المعايير المتأثرة بدورة التحسينات السنوية 2015 م – 2017 م ومواضيع التعديالت ھي:
المعيار الدولي للتقارير المالية 3: تجميع األعمال والمعيار الدولي للتقارير المالية 11: الترتيبات 	 

المشتركة – سابقًا تم االحتفاظ بها كحصة في عملية مشتركة.
معيار المحاسبة الدولي 12: ضرائب الدخل نتائج ضريبة الدخل للدفعات على األدوات المالية 	 

المصنفة كحقوق ملكية.
معيار المحاسبة الدولي 23 تكاليف االقتراض – تكاليف االقتراض المؤھلة للرسملة.	 

 تعديالت علي معيار المحاسبة 1 يناير 2019م
الدولي رقم 28

تبين التعديالت بأن المجموعة تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 )األدوات المالية( على 
الحصص طويلة االجل في شركة زميلة أو شركة محاصة التي لم يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية 

فيها من حيث الجوھر تشكل جزءًا من صافي استثمار في شركة زميلة او شركة محاصة )حصص 
طويلة االجل(. ھذا التوضيح ذو صلة ألن نموذج خسارة االئتمان المتوقع في المعيار الدولي للتقرير 

المالي رقم 9ينطبق على ھذه الحصص طويلة االجل.
 تعديالت على المعيار الدولي 1 يناير 2019م

للتقرير المالي رقم 9
بموجب المعيار الدولي رقم 9 فإنه يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من 

خالل دخل شامل آخر شريطة ان التدفقات النقدية التعاقدية ھي فقط مدفوعات أصل الدين 
والفائدة على المبلغ األصلي القائم )معيار اس بي بي آي( واألداة المحتفظ بها ضمن نموذج 

 االعمال المناسب لذلك التصنيف. توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 بأن 
أصل مالي يستوفي متطلبات معيار اس بي بي آي بصرف النظر عن الحدث أو الظرف الذي يسبب 

اإلنهاء المبكر للعقد وبصرف النظر عن الجهة التي تدفع أو تستلم تعويض معقول مقابل اإلنهاء 
المبكر للعقد.

إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م
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المعلومات الجغرافية  .5
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018ماإليرادات

1,959,119,0181,864,015,152المملكة العربية اسعودية
جميع الدول األجنبية

76,638,91288,549,788جمهورية مصر العربية – القاهرة
2,035,757,9301,952,564,940إجمالي اإليرادات

ج. العميل الرئيسي
تتمثل اإليرادات من عميل واحد للشركة في قطاع الخطوط الجوية حوالي 60٪ من إجمالي إيرادات الشركة.

الممتلكات واآلالت والمعدات  .7
التسوية والقيمة الدفترية أ. 
كما في 31 ديسمبر 2018م

أراضي
تحسينات على 
مركباتمعداتعقارات مستأجرة

 أعمال رأسمالية 
اإلجماليتحت التنفيذ

التكلفة:
33,786,058298,617,972170,921,526104,211,437101,670,266709,207,259الرصيد في 1 يناير 2018م

1,046,3585,970,3371,204,21684,570,27492,791,185–إضافات
)64,621,454(– )14,925,579()3,781,947()45,913,928(–استبعادات

–)15,514,345(3,798,6988,472,1803,243,467–المحول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
33,786,058257,549,100181,582,09693,733,541170,726,195737,376,990الرصيد في 31 ديسمبر 2018م

االستهالك المتراكم:
154,745,244–46,527,81675,406,82932,810,599 –الرصيد في 1 يناير 2018م

60,438,949–23,804,63825,563,42811,070,883 –المحمل للسنة
)64,516,113(–)14,911,778()3,690,407()45,913,928( –استبعادات

150,668,080–24,418,52697,279,85028,969,704 –الرصيد في 31 ديسمبر 2018م

تتمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ في األعمال اإلنشائية في السعودية سيتي موتيل في جدة وصالة الفرسان بجدة في مطار الملك عبد العزيز )المطار الجديد( ومشروع الرياض 
سينجال كامب.

ال توجد قيود على أي أصول كما لم يتم رهن أي أصول لصالح أي أطراف أخرى.

المبالغ الدفترية:
33,786,058233,130,57484,302,24664,763,837170,726,195586,708,910في 31 ديسمبر 2018م

أراضي
 تحسينات على 
مركباتمعداتعقارات مستأجرة

 أعمال رأسمالية 
اإلجماليتحت التنفيذ

التكلفة:
33,786,058228,941,864132,399,306101,122,372134,964,588631,214,188الرصيد في 1 يناير 2017م

1,374,05619,818,6983,350,88859,515,16484,058,806–إضافات
)6,065,735(– )944,037()4,915,630()206,068(–استبعادات

–)92,809,486(68,508,12023,619,152682,214–المحول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
33,786,058298,617,972170,921,526104,211,437101,670,266709,207,259الرصيد في 31 ديسمبر 2017م

االستهالك المتراكم:
106,101,721–26,960,35556,453,44622,687,920–الرصيد في 1 يناير 2017م

54,537,788–19,739,34323,731,72911,066,716 –المحمل للسنة
)5,894,265(–)944,037()4,778,346()171,882( –استبعادات

154,745,244–46,527,81675,406,82932,810,599 –الرصيد في 31 ديسمبر 2017م

المبالغ الدفترية:
33,786,058252,090,15695,514,69771,400,838101,670,266554,462,015في 31 ديسمبر 2017م

تتمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ في األعمال اإلنشائية المتعلقة بصاالت "ويلكم الونج" في مطار الملك خالد الدولي )صاالت رقم 1، 2، 5( بالرياض.

ال توجد قيود على أي أصول كما لم يتم رهن أي أصول لصالح أي أطراف أخرى.

القطاعات التشغيلية )يتبع(  .6
معلومات عن القطاعات التي يتم التقرير عنها )يتبع( أ. 

31 ديسمبر 2017م

التموين والمرافققطاع التجزئةالتموين الجوي 
إجمالي القطاعات
التي يتم التقرير عنها

 جميع 
اإلجماليالمقر الرئيسيالقطاعات األخرى

1,952,564,940–1,508,122,708261,503,197119,889,8141,889,515,71963,049,221إيرادات خارجية
333,662,794–46,399,51632,8053,914,86850,347,189283,315,605إيرادات بين القطاعات

2,286,227,734–1,554,522,224261,536,002123,804,6821,939,862,908346,364,826إيرادات قطاعية
ربح/)خسارة( القطاع قبل الزكاة 

523,407,298–)356,499,689(846,178,73430,961,7442,766,509879,906,987والضريبة
57,485,891–25,759,8542,897,3646,616,89135,274,10922,211,782االستهالك واإلطفاء

الموجودات:
1,397,350,373–897,173,262122,050,788117,298,3121,136,522,362260,828,011موجودات قطاعية

485,611,036485,611,036–––––موجودات أخرى
897,173,262122,050,788117,298,3121,136,522,362260,828,011485,611,0361,882,961,409اإلجمالي

       المطلوبات:
380,029,669–222,761,53835,226,36916,876,374274,864,281105,165,388مطلوبات قطاعية

219,986,789219,986,789–––––مطلوبات أخرى
222,761,53835,226,36916,876,374274,864,281105,165,388219,986,789600.016.458اإلجمالي

ب. تسويات على المعلومات القطاعية
اإليرادات  .1

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

2,019,563,6491,939,862,908إجمالي إيرادات القطاعات التي يتم التقرير عنها
381,444,733346,364,826إيرادات القطاعات األخرى

)333,662,794()365,250,452(استبعاد اإليرادات بين القطاعات
2,035,757,9301,952,564,940إجمالي اإليرادات

2. الربح
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

871.223.190879,906,987إجمالي ربح القطاعات التي يتم التقرير عنها
)356,499,689()374.888.124(ربح القطاعات األخرى

496,395,061523,407,298إجمالي الربح

3. الموجودات
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

1.258.943.5091,136,522,362إجمالي موجودات القطاعات التي يتم التقرير عنها
288.923.247260,828,011موجودات القطاعات األخرى

537.918.903485,611,036مبالغ غير موزعة أخرى
2,085,785,6591,882,961,409إجمالي الموجودات

تتمثل المبالغ األخرى غير الموزعة بشكل رئيسي في النقد وما في حكمه، وإستثمارات في أوراق مالية، ومدفوعات مقدًما، وموجودات أخرى. 

المطلوبات  .4
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

359,297,406274,864,281إجمالي مطلوبات القطاعات التي يتم التقرير عنها
137,470,212105,165,388مطلوبات القطاعات األخرى

287,562,584219,986,789مبالغ غير موزعة أخرى
784,330,202600,016,458إجمالي المطلوبات

تتمثل المبالغ المتعلقة بالمركز الرئيسي بشكل رئيسي في الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى، ومطلوبات الزكاة وضريبة الدخل ومزايا الموظفين. 

إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)بالريال السعودي(
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إستثمارات بطريقة حقوق الملكية  .10
استثمار في شركة زميلة أ.  

قامت الشركة في 10 مايو 2017م باالستثمار في الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة األسواق الحرة بمبلغ 30.757.600 ريال سعودي والذي يمثل 40٪ من رأس مالها.
  

قامت الشركة بتسجيل حصتها من الخسائر في الشركة المستثمر فيها بدءًا من 10 مايو 2017م.

ب. فيما يلي رصيد االستثمار في الشركة الزميلة كما في 31 ديسمبر:
القيمة الدفتريةنسبة الملكية الفعلية )٪(

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مبلد التأسيساالسم

 الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة األسواق الحرة 
4015,125,81320,642,074٪40%المملكة العربية السعودية)شركة ذات مسئولية محدودة(

فيما يلي الحركة في االستثمار في الشركة الزميلة خالل السنة: ج.  

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

–20,642,074الرصيد في بداية السنة 
30,757,600–المساهمة في رأس المال
)10,115,526()5,406,251(الحصة في صافي الخسارة

–)110,010(الحصة في الخسائر الشاملة األخرى
15,125,81320,642,074الرصيد في آخر السنة 

فيما يلي ملخص بالمعلومات المالية للشركة المستثمر فيها كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2017م: د. 
في تاريخ إصدار القوائم المالية، لم تكن الشركة المستثمر فيها قد أصدرت قوائم مالية مدققة بعد، وبالتالي فإن البيانات المالية أدناه وحصة الشركة في الخسارة للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2018م تستند إلى مسودة القوائم المالية الداخلية لإلدارة. 

الحصة في صافي الموجودات  )1
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

31,405,42126,055,824الموجودات غير المتداولة
79,893,59095,903,344الموجودات المتداولة

111,299,011121,959,168إجمالي الموجودات
819,847550,029المطلوبات غير المتداولة

72,664,63269,803,954المطلوبات المتداولة
73,484,47970,353,983إجمالي المطلوبات

37,814,53251,605,185صافي الموجودات
15,125,81320,642,074حصة الشركة في صافي الموجودات )٪40(

الحصة في الخسارة  )2
للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر 
2018م

للفترة من
10 مايو 2017م حتى 
31 ديسمبر 2017م

242,844,499106,170,470اإليرادات
)25,288,816()13,515,627(صافي الخسارة للسنة/للفترة

–)275,025(الخسارة الشاملة األخرى
)10,115,526()5,406,251(حصة الشركة في خسارة السنة/الفترة )٪40(

–)110,010(حصة الشركة من الخسارة الشاملة األخرى )٪40(

 لدى الشركة خيار شراء يمكنها من خالله شراء 11٪ من إجمالي أسهم الشركة الزميلة من أحد المساهمين بشرط استيفاء المتطلبات القانونية والحصول على بعض الموافقات. 
إذا استوفت الشركة جميع المتطلبات واشترت 11٪ من أسهمها، فإن حصتها في الشركة المستثمر فيها ستصل إلى 51٪، وبالتالي سيكون لها سيطرة رئيسية على الشركة 

المستثمر فيها ثم تبدأ في التوحيد.

كما في تاريخ القوائم المالية، لم تستطيع الشركة ممارسة خيار الشراء وذلك بسبب عدم إكتمال المتطلبات القانونية، وبالتالي لم تتحقق السيطرة وإستمرت اإلدارة في المحاسبة 
عنها كشركة زميلة.

الممتلكات واآلالت والمعدات )يتبع(  .7
التسوية والقيمة الدفترية )يتبع( أ. 

االستهالك المحمل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر تم توزيعه كالتالي: ب. 
2017م2018مإيضاح

2451,913,34647,570,477تكلفة المبيعات
268,525,6036,967,311مصروفات عمومية وإدارية

60,438,94954,537,788

الموجودات غير الملموسة  .8
الموجودات غير الملموسة أ. 

تتمثل الموجودات غير الملموسة في برامج الحاسب اآللي المحاسبية التي قامت الشركة بتطبيقها خالل عام 2015م.

التسوية والقيمة الدفترية ب. 
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

التكلفة
3,820,8243,820,824الرصيد في 1 يناير

3,820,8243,820,824الرصيد في 31 ديسمبر
اإلطفاء المتراكم

1,339,736 2,538,640الرصيد في 1 يناير
1,198,904 1,023,915إطفاء

2,538,640 3,562,555 الرصيد في 31 ديسمبر
258,2691,282,184القيم الدفترية

اإلطفاء ج. 
يتم إدراج اإلطفاء ضمن "المصروفات العمومية واإلدارية".

إستثمارات عقارية  .9
تتمثل اإلستثمارات العقارية في جزء من مبنى قامت الشركة بإنشاءه ويتم تأجيره لطرف ذو عالقة في الدمام.  أ. 

التسوية والقيمة الدفترية ب. 
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

التكلفة
42,876,89037,017,552الرصيد في 1 يناير

5,859,338–إضافات
42,876,89042,876,890الرصيد في 31 ديسمبر

اإلستهالك المتراكم
2,590,507841,308الرصيد في 1 يناير

1,948,9491,749,199المحمل للسنة
4,539,4562,590,507الرصيد في 31 ديسمبر

38,337,43440,286,383القيم الدفترية

إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)بالريال السعودي(
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الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى  .13
تتكون الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى في 31 ديسمبر مما يلي: أ. 

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مإيضاح

22722,310,992705,084,445-جذمم تجارية مدينة مستحقة من أطراف ذات عالقة
268,417,405203,269,330ذمم تجارية مدينة – عمالء آخرين

990,728,397908,353,775
)53,427,618()40,502,850(13-جيخصم: مخصص الخسار اإلئتمانية المتوقعة

950,225,547854,926,157

يتم تصنيف الذمم المدينة التجارية التي تم اإلفصاح عنها أعاله كقروض وذمم تجارية مدينة ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة. 	 
ليس لدى الشركة أي ضمانات مقابل الذمم المدينة، وبالتالي فإن أغلبية الذمم المدينة غير مضمونة. بناًء على الخبرة السابقة فإن الذمم التجارية المدينة التي لم تنخفض قيمتها 	 

يتوقع استردادها بالكامل.
72٪ من الذمم التجارية مستحقة من كيانات حكومية أو شبه حكومية )2017م: ٪76(.	 

فيما يلي تحليل أعمار الذمم التجارية المدينة: ب. 

حتى ثالثة أشهر
 أكثر من ثالثة أشهر 
اإلجماليأكثر من ستة أشهرإلى ستة أشهر

31761,740,746147,567,84581,419,806990,728,397 ديسمبر 2018م
31625,923,887191,306,34191,123,547908,353,775 ديسمبر 2017م

فيما يلي ملخص بالحركة على مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر: ج. 
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

53,427,61865,717,195الرصيد في بداية السنة
18,711,515–المحمل للسنة

)750,000()538,781(شطب خالل السنة
)30,251,092()12,385,987(الرد خالل السنة

40,502,85053,427,618الرصيد في نهاية السنة

فيما يلي ملخص بالحركة لمخصص رصيد األطراف ذات العالقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر: د. 

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

4,476,0798,620,203الرصيد في بداية السنة
388,045455,204المحمل للسنة

–)17,284(شطب خالل السنة
)4,599,328()820,839(الرد خالل السنة

4,026,0014,476,079الرصيد في نهاية السنة

مدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى  .14
تتكون المدفوعات مقدمًا والموجودات األخرى كما في 31 ديسمبر مما يلي:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

108,903,94292,318,604مدفوعات مقدمًا
–46,914,574ضريبة القيمة المضافة

18,677,23928,413,467ذمم تجارية مدينة غير مفوترة
12,462,6201,628,106دفعات مقدمة لموردين

4,010,5861,417,540تامينات نقدية لدى البنوك
1,888,4122,435,735سلف موظفين

192,857,373126,213,452

تتمثل الذمم التجارية المدينة الغير مفوترة في الفواتير التي لم يتم بعد إعتمادها من العمالء. كما في 31 ديسمبر 2018م لم يكن هناك أي مبالغ غير معتمدة جوهرية متوقفة 	 
ألكثر من سنة.

إستثمارات بطريقة حقوق الملكية )يتبع(  .10
فيما يلي ملخص بالمعلومات المالية للشركة المستثمر فيها كما في 31 ديسمبر 2018م و31 ديسمبر 2017م: )يتبع( د. 

اختبار االنخفاض في قيمة الشركة الزميلة  )3
يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد من الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية باستخدام التدفقات النقدية المخصومة. تم تصنيف قياس القيمة العادلة ضمن المستوى 3 

للقيمة العادلة وذلك بناًء على المدخالت في طريقة التقييم المستخدمة.

فيما يلي اإلفتراضات األساسية المستخدمة في تقدير القيمة القابلة لإلسترداد. تمثل القيم المستخدمة في اإلفتراضات أدناه تقييم اإلدارة لإلتجاهات المستقبلية المتعلقة 
باألنشطة والصناعات المماثلة والتي تمت بناًء على معلومات تاريخية من مصادر داخلية وخارجية.

2017م2018م

7٪7%معدل الخصم
0٪0%معدل النمو 

)2٪()2%(معدل النمو قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء )متوسط لخمسة سنوات قادمة(

أجرت إدارة الشركة في 31 ديسمبر تقييمًا مفصاًل للقيمة الدفترية للشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة األسواق الحرة على أساس اإلفتراضات أعاله. وقد توصلت إلى أنه ال 
يوجد إنخفاض في الشركة الزميلة يجب اإلعتراف به.

الموجودات المالية األخرى  .11
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مإيضاح

الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة:
40,000,000–11-أاالستثمار في صكوك البنك السعودي البريطاني

29,991,69233,620,570خطابات ضمان
29,991,69273,620,570

االستثمار في صكوك البنك السعودي البريطاني أ. 
إن صكوك البنك السعودي البريطاني )ساب( )"صكوك 2"( تحمل عائد وفقًا )سايبور( زائدًا هامش ربح بنسبة 1.4٪ تحسب بشكل نصف سنوي. كان من المفترض أن يتم تسييل 

صكوك 2 في 2020م إال أن لدى شركة الخطوط السعودية للتموين خيارًا باسترداد الصكوك في 2018م من خالل تقديم إشعار حق الخيار. قامت الشركة بإستخدام هذا الحق 
وقامت بتسييل كامل المبلغ في 17 ديسمبر 2018م.

المخزون  .12
يتكون المخزون مما يلي: أ. 

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

32,195,62928,344,428بنود التموين
96,582,46378,296,188بنود مبيعات التجزئة )المبيعات الجوية سابقًا(

6,803,3674,535,592قطع غيار
2,842,7443,143,816مواد التغليف وأخرى

138,424,203114,320,024
)4,339,108()13,396,325(مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة

125,027,878109,980,916

فيما يلي حركة مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة: ب. 
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

4,339,1088,322,784الرصيد في بداية السنة
9,667,4401,850,871المكون خالل السنة

)5,743,586( )421,247(المستخدم خالل السنة
)90,961( )188,976(شطب خالل السنة

13,396,3254,339,108الرصيد في نهاية السنة

عند إحتساب المخصص يؤخذ في اإلعتبار طبيعة المخزون والمبيعات المتوقعة والمعلومات التاريخية وعوامل أخرى. 

إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)بالريال السعودي(
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تم اإلعالن عن توزيعات األرباح التالية خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م:  )2
31 ديسمبر 2017م

26104,674,258 يناير 2017م: 1.30 ريال سعودي للسهم العادي بعد الزكاة وقبل خصم الضريبة )معدلة بضريبة الدخل(
3100,452,959 مايو 2017: 1.25 ريال سعودي للسهم العادي بعد الزكاة وقبل خصم الضريبة )معدلة بضريبة الدخل(

14120,372,941 أغسطس2017م: 1.50 ريال سعودي للسهم العادي بعد الزكاة وقبل خصم الضريبة )معدلة بضريبة الدخل(
2120,909,317 نوفمبر 2017م: 1.50 ريال سعودي للسهم العادي بعد الزكاة وقبل خصم الضريبة )معدلة بضريبة الدخل(

446,409,475

فيما يلي الحركة على رصيد توزيعات األرباح المستحقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر: ب. 
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

3,120,3293,167,828الرصيد في بداية السنة
445,351,075446,409,475معلن عنها خالل السنة

)446,456,974()325,241,423(مدفوعة خالل السنة
123,229,9813,120,329الرصيد في نهاية السنة

مزايا الموظفين  .19
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مإيضاح

19165,023,832168,998,200.أمزايا الموظفين
–192,400,000.بمزايا مستحقة – طويلة األجل

167,423,832168,998,200

التزامات المزايا المحددة  أ. 
الحركة في التزامات المزايا المحددة  )1

يعرض الجدول التالي تسوية األرصدة االفتتاحية مع األرصدة الختامية لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين.
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

168,998,200155,656,500الرصيد في 1 يناير
تكلفة الخدمة الحالية المدرجة ضمن الربح أو الخسارة

14,860,77912,010,400تكلفة الخدمة السابقة
5,256,8204,845,600تكاليف الفوائد 

20,117,59916,856,000
المدرجة ضمن الدخل الشامل اآلخر

12,973,100)4,690,707(الخسائر/)األرباح( االكتوارية الناتجة من:
االفتراضات الديمغرافية  –1,489,821–

االفتراضات المالية  –9,855,947)2,779,500(
تعديالت الخبرة  –)16,036,475(15,752,600

12,973,100)4,690,707(خسارة/)أرباح( إعادة التقييم:
أخرى

)16,487,400()19,401,260( المدفوع
165,023,832168,998,200مكافأة نهاية الخدمة للموظفين في نهاية السنة

نقد وما في حكمه  .15
يتكون النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر مما يلي:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

145,997,345100,402,166نقد لدى البنك – حسابات جارية
1,255,3981,145,492نقد في الصندوق

147,252,743101,547,658

رأس المال  .16
رأس المال أ. 

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

82,000,00082,000,000المصدر في 1 يناير 2018م )عدد األسهم(
––المصدر نقدًا

82,000,00082,000,000المصدر في 31 ديسمبر 2018م – مدفوع بالكامل )عدد األسهم(
820,000,000820,000,000المصدر – بقيمة اسمية 10 ريال سعودي

فيما يلي المساهمين ونسب ملكيتهم في رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2018م و2017م: ب. 

عدد األسهمالمساهم
القيمة بالريال 
%السعودي

29,274,000292,740,00035.7المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
7,641,37976,413,7909.3شركة التموين االستراتيجي المحدودة

7,111,25671,112,5608.7شركة الحكير )شركة مساهمة سعودية(
37,973,365379,733,65046.3مساهمون مكتتبون

82,000,000820,000,000100

األسهم العادية ج. 
يحق لمالكي هذه األسهم توزيعات أرباح عند اإلعالن عنها من وقت آلخر، كما أن لهم صوت واحد لكل سهم في االجتماعات العامة للشركة. 

االحتياطي النظامي  .17
طبقًا للنظام األساسي الجديد للشركة المعتمد باجتماع الجمعية العامة بتاريخ 17 أبريل 2017م ونظام الشركات السعودي الجديد، تقوم الشركة بتجنيب 10٪ من أرباحها السنوية 

كاحتياطي نظامي حتى يعادل هذا االحتياطي 30٪ من رأس المال. 

قامت الشركة بتحويل مبلغ أكثر من 30٪ لإلحتياطي النظامي في سنوات سابقة.

توزيعات األرباح  .18
أ. 

تم اإلعالن عن توزيعات األرباح التالية ودفعها خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م:  )1
31 ديسمبر 2018م

27104,673,521 مارس 2018م: 1.30 ريال سعودي للسهم العادي بعد الزكاة وقبل خصم الضريبة )معدلة بضريبة الدخل( 
5108,541,626 مايو 2018م: 1.35 ريال سعودي للسهم العادي بعد الزكاة وقبل خصم الضريبة )معدلة بضريبة الدخل(

2111,932,975 أغسطس 2018م: 1.40 ريال سعودي للسهم العادي بعد الزكاة وقبل خصم الضريبة )معدلة بضريبة الدخل(
6120,202,953 نوفمبر 2018م: 1.50 ريال سعودي للسهم العادي بعد الزكاة وقبل خصم الضريبة )معدلة بضريبة الدخل(

445,351,075

الحقًا لتاريخ القوائم المالية، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 1.30 ريال سعودي للسهم العادي بمبلغ 106.6 مليون ريال سعودي.

إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)بالريال السعودي(
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فيما يلي الحركة على مخصص ضريبة الدخل:  )2
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

1,667,170383,926الرصيد في بداية السنة
9,024,2719,041,633المحمل للسنة

)350,367(256,675تسوية متعلقة بالسنة السابقة
)7,408,022()8,897,566(مدفوعات خالل السنة

2,050,5501,667,170الرصيد في نهاية السنة

فيما يلي الزكاة المحملة على السنة كما في 31 ديسمبر:  )3
2017م2018م

28,259,46429.522.916الزكاة المحملة على السنة
3.455.137)426,233(تعديالت متعلقة بسنوات سابقة

27,833,23132.978.053
9,024,2719.041.633ضريبة الدخل المحملة على السنة
)350.367(256,675تعديالت متعلقة بسنوات سابقة

9,280,9468.691.266
37,114,17741.669.319إجمالي الزكاة وضريبة الدخل المحملة على السنة

مكونات وعاء الزكاة ب. 
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

670,422,118690,293,226موجودات غير متداولة
167,423,832168,998,200مطلوبات غير متداولة

1,301,455,4571,282,944,951حقوق المساهمين
496,395,061523,407,298صافي الربح

الربط الزكوي ج. 
 قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية للسنوات من 2009م إلى 2014م، ودفعت المبالغ المستحقة وفقًا لالقرارات، وحصلت على إستفسارات من الهيئة العامة للزكاة 

والدخل )الهيئة( وقامت بالرد عليها، وما تزال حاليًا بانتظار مراجعة الردود من قبل الهيئة.

 كما قدمت الشركة االقرارات الزكوية والضريبية لألعوام من 2015م إلى 2017م والتي ما تزال قيد المراجعة من قبل الهيئة. حصلت الشركة على شهادة زكاة سارية 
حتى 30 أبريل 2019م.

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى  .21
تتكون الذمم التجارية الدائنة واألخرى في 31 ديسمبر مما يلي:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مإيضاح

2235,434,40839,809,203-جذمم دائنة تجارية مستحقة ألطراف ذات عالقة
212,663,835181,873,105ذمم دائنة تجارية أخرى

186,889,388175,025,534مصروفات مستحقة
123,229,9813,120,329توزيعات أرباح مستحقة
–28,378,744ضريبة القيمة المضافة

586,596,356399,828,171

مزايا الموظفين )يتبع(  .19
التزامات المزايا المحددة )يتبع( أ. 

االفتراضات االكتوارية  )2
فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية في تاريخ التقرير )المدرجة بالمتوسط المرجح(:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

3.50٪4.30%معدل الخصم
2.25٪4.30%المعدل المتوقع لزيادة الرواتب

11٪ إلى 18٪6.6%معدل دوران الموظفين التطوعي
3٪10.45%معدل دوران الموظفين غير التطوعي

60 سنة60 سنةسن التقاعد

تحليل الحساسية  )3
إن التغيرات المحتملة المعقولة في تاريخ التقرير التي قد تطرأ على إحدى االفتراضات االكتوارية أعاله، مع بقاء االفتراضات األخرى ثابتة، قد يؤثر على التزام المزايا المحددة بالمبالغ 

الظاهرة أدناه.
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

نقصزيادةنقصزيادة

)173,688,500(164,574,500)169,222,795(161,034,306معدل الخصم )تغير بنسبة ٪0,5(
)164,509,000(173,714,400)160,629,165(169,607,321المعدل المتوقع لزيادة الرواتب )تغير بنسبة ٪0,5(

ورغم أن التحليل أعاله ال يأخذ باالعتبار التوزيع الكامل للتدفقات النقدية المتوقعة وفقًا للخطة، إال أنه يوفر تقاربًا ألثر االفتراضات الظاهرة.

مكافآت مستحقة – طويلة األجل ب. 
فيما يلي الحركة على المكافآت المستحقة خالل السنة:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

7,616,142–الرصيد في 1 يناير
–2,400,000المخصص المكون خالل السنة

)3,826,360(–المحول إلى مكافآت قصيرة األجل
)3,789,782(–المكافآت المدفوعة

2,400,000–

يمثل المبلغ السنة األولى من الدورة الثانية من حوافز المكافآت طويلة األجل لإلدارة العليا. لن يكون هناك أي سداد خالل السنة التالية، وبالتالي تم تصنيف الرصيد بالكامل على أنه 
طويل األجل.

الزكاة وضريبة الدخل  .20
فيما يلي تفاصيل الزكاة وضريبة الدخل كما في 31 ديسمبر:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

28,259,46429,522,917زكاة مستحقة
2,050,5501,667,170ضريبة الدخل المستحقة

30,310,01431,190,087مخصص الزكاة وضريبة الدخل كما في 31 ديسمبر

مخصص الزكاة وضريبة الدخل أ. 
فيما يلي الحركة على مخصص الزكاة:  )1

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

29,522,91726,716,426الرصيد في بداية السنة
28,259,46429,522,916المحمل للسنة

3,455,137)426,233(تسوية متعلقة بالسنوات السابقة
)30,171,562()29,096,684(مدفوعات خالل السنة

28,259,46429,522,917الرصيد في نهاية السنة

إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)بالريال السعودي(
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اإليرادات  .23
2017م2018م

1,460,605,4181,335,680,421إيرادات التموين الجوي
177,717,238261,503,197إيرادات مبيعات التجزئة

170,831,566169,773,018إيرادات صاالت رجال األعمال
189,958,393164,457,456إيرادات بخالف خطوط الطيران

إيرادات تشغيلية أخرى
26,580,69618,308,385مبيعات المواقع النائية )تغذية الموظفين واإلقامة(

10,064,6192,842,463إيرادات المشتريات الحصرية والخدمات المقدمة للموردين
2,035,757,9301,952,564,940

تكلفة المبيعات  .24
2017م2018مإيضاح

645,382,870665,986,421تكلفة مواد وبضائع
295,906,356254,854,248تكاليف موظفين

151,697,845126,876,905إيجارات وصيانة وحدات اإلنتاج
751,913,34647,570,477-باستهالك

تكاليف تشغيل أخرى
72,411,14261,769,881تكلفة القوى العاملة والنقل

35,611,66632,556,695مستلزمات ومواد متنوعة
30,389,76521,888,066اتصاالت ومنافع

55,965,46818,270,292تكاليف تشغيلية أخرى
1,339,278,4581,229,772,985

إيرادات أخرى  .25
2017م2018م

3,442,0001,911,986أتعاب إدارة
2,334,4001,780,000تعويضات طبية

790,500633,535عموالت
5,788,7512,721,153أخرى

12,355,6517,046,674

مصروفات عمومية وإدارية  .26
2017م2018مإيضاح

81,023,9151,198,904إطفاء
3,442,1713,029,932اتعاب مجلس اإلدارة

710,474,5538,716,510، 9استهالك
4,217,0093,007,110تأمين 

8,310,55810,007,867أتعاب إدارة
7,004,9256,540,566دعاية وتسويق

116,594,906119,887,957تكاليف موظفين
3,985,0345,047,742اتعاب مهنية وتقنية

24,034,73721,054,942إيجار
271,342260,036اصالح وصيانة

10,547,09910,267,786اتعاب اتفاقية خدمات 
414,027501,353قرطاسة ومطبوعات

9,172,0824,171,112سفر 
6,905,4305,694,480مرافق خدمية

8,051,5797,888,531أخرى
214,449,367207,274,828

اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة  .22
تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين في الشركة وأقربائهم حتى الجيل الرابع والشركات الزميلة وموظفي اإلدارة العليا وكبار المديرين  أ. 

التنفيذيين. يتم إعتماد شروط واحكام هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة. 

المعامالت مع موظفي اإلدارة العليا ب. 
تتكون تعويضات موظفي اإلدارة العليا مما يلي:

2017م2018م

6,536,1965,775,814مزايا الموظفين قصيرة األجل
145,800145,800مزايا ما بعد التوظيف

332,292339,819مزايا إنهاء الخدمة
7,014,2886,261,433

معامالت مع أطراف ذات عالقة  ج. 
تتمثل معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر فيما يلي:

مبيعات بضائع وخدمات )تحت بند الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى(  )1
الرصيد فيالمعامالت خالل السنة

2017م2018م2017م2018م

الشركة األم:
1,409,449,8021,282,577,412663,009,364633,139,064المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

مساهم:
93,175)159,913(98,16811,595شركة الحكير – شركة مساهمة

شركات شقيقة وزميلة:
14,718,89617,433,51614,176,76529,128,050شركة الخطوط السعودية للشحن

45,144,07957,423,40432,527,90225,611,471الشركة السعودية للخدمات األرضية
9,855,41421,226,42612,338,82216,658,845الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة األسواق الحرة

72,022418,052453,840–شركة الخطوط الجوية السعودية للتطوير العقاري
722,310,992705,084,445اإلجمالي

مشتريات بضائع )تحت بند الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى(  )2
الرصيد فيالمعامالت خالل السنة

2017م2018م2017م2018م

الشركة األم:
4,050,6508,317,1094,606,5899,766,970المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

مساهمون:
35,168)29,850(11,390,61411,779,983نيورست جروب هولدنج اس. ال.

307,140–27,213191,325شركة الحكير، شركة مساهمة
شركات شقيقة:

13,397,62316,252,85821,150,46621,155,603شركة الخطوط الجوية السعودية للتطوير العقاري
7,455,1977,455,197––شركة الخطوط السعودية للشحن

1,207,64371,8301,422,838215,194الشركة السعودية للخدمات األرضية
7,925,7993,545,045829,168873,931شركة الخليج الغربية المحدودة

35,434,40839,809,203اإلجمالي

إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)بالريال السعودي(
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األدوات المالية – القيم العادلة وإدارة المخاطر  .31
قياس القيم العادلة أ.  

باستثناء االستثمارات العقارية، فإن الموجودات والمطلوبات المالية للشركة تقارب قيمها العادلة.

ب. إدارة المخاطر المالية
تتعرض أنشطة الشركة لمجموعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق )مخاطر التدفقات النقدية وأسعار الفائدة(، ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة.

يركز برنامج إدارة المخاطر الكلية الخاص بالشركة على إدارة سيولة قوية وكذلك مراقبة متغيرات السوق المالئمة المتعددة، مما يجعلها تسعى بثبات لتقليل التأثيرات السلبية 
المحتملة على األداء المالي الخاص للشركة.

اإلطار العام إلدارة المخاطر
يكون مجلس إدارة الشركة مسئواًل بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى الشركة. تركز إدارة المخاطر المالية الكلية للشركة على عدم إمكانية التنبؤ 

باألسواق المالية وسلوك سداد العمالء ويسعى لتقليل التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للشركة. يتولى قسم المالية والمراقبة بالشركة إدارة المخاطر المالية الذي 
يقوم بالتحديد والتقييم ويتخذ اإلجراءات المتعلقة بالمخاطر المالية، عندما يكون ذلك مناسبًا.

 إن مبادئ إدارة المخاطر المالية الكلية وكذلك السياسات التي تغطي مجاالت محددة مثل مخاطر االئتمان واالستثمار التي تزيد على السيولة تعتبر قائمة ويتم توثيقها 
بشكل رسمي.

مخاطر التدفقات النقدية وأسعار الفائدة
نظرًا ألن الشركة ليس لديها موجودات هامة محملة بفوائد، فإن إيرادات الشركة والتدفقات النقدية الداخلة التشغيلية المرتبطة بها مستقلة بشكل كبير عن التغيرات في أسعار 

الفائدة السائدة في السوق. ليس لدى الشركة مطلوبات محملة بفوائد.

مخاطر اإلئتمان
 تعكس مخاطر اإلئتمان مخاطر تعثر الطرف اآلخر في سداد التزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى خسارة مالية للشركة. إن مخاطر اإلئتمان التي تنشأ عن النقد وما في حكمه 

والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية تعتبر محدودة ألن األطراف األخرى هي بنوك ومؤسسات مالية والتي لديها درجة تصنيف استثماري محددة من وكاالت التصنيف 
االئتمانية الدولية.

الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو كما يلي:
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

موجودات مالية 
29,991,69273,620,570موجودات مالية أخرى

223,888,554145,365,633أرصدة تجارية مدينة
726,336,993709,560,524أرصدة مستحة من أطراف ذات عالقة

22,687,82429,831,007أرصدة مدينة أخرى
145,997,345100,402,166أرصدة لدى البنوك

1,148,902,4081,058,779,900

إن مخاطر االئتمان على األرصدة المدينة واألرصدة لدى البنوك محدودة نظرا لما يلي:
تحتفظ الشركة بأرصدتها لدى بنوك ذات تصنيف إئتماني مرتفع يترواح بين )ب3( و)أ1( وفقًا لتصنيف )Moody‘s( اإلئتماني و)+BBB( وفقًا لتصنيف )Fitch( اإلئتماني. تحتفظ 	 

الشركة بأرصدتها في بنوك في المملكة العربية السعودية القاهرة.
ال تحصل الشركة حاليًا على ضمانات أو تأمين من عمالئها.	 
الموقف المالي لألطراف ذات العالقة ثابت.	 

مخاطر التركيز
كما في 31 ديسمبر 2018م، يمثل أكبر 5 عمالء 75٪ من إجمالي الذمم التجارية المدينة )31 ديسمبر 2017م: 5 عمالء يمثلون 78٪( من إجمالي الذمم التجارية المدينة.

مخاطر السيولة
تشتمل إدارة مخاطر السيولة الحريصة على الحفاظ على النقد الكافي وتوفير التمويل من مبلغ كافي للتسيهالت االئتمانية الملتزم بها. تحافظ الشركة على المرونة في التمويل 

من خالل المحافظة على التوفير الكافي ألدوات النقد وما في حكمه. ليس لدى الشركة أي تسهيالت ائتمانية قائمة وتراقب المخاطر للنقص المحتمل في النقد من خالل مراجعة 
التوقعات النقدية على المدى القصير على أساس مستمر ومن خالل التوقعات النقدية على المدى المتوسط خالل السنة.

مصروفات أخرى  .27
2017م2018م

1,519,3781,476,710عموالت بنكية
105,341171,470خسائر بيع ممتلكات وآالت ومعدات

1,197,440–خسائر صرف عمالت أجنبية
1,624,7192,845,620

إيرادات تمويلية  .28
2017م2018م

1,478,3141,436,785إيرادات فوائد على استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
1,529,757–إيرادات فوائد أخرى

1,478,3142,966,542إيرادات تمويلية
1,478,3142,966,542إيرادات تمويلية مثبتة في الربح أو الخسارة

ربحية السهم  .29
ربحية السهم األساسية أ. 

تم إحتساب ربحية السهم األساسية بناًء على الربح العائد على المساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة.

الربح العائد على المساهمين العاديين )األساسي(  .1
2017م2018م

459,280,884481,737,979ربح السنة العائد على مساهمي الشركة

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )األساسية(  .2
2017م2018م

82,000,00082,000,000أسهم عادية مصدرة في 1 يناير
––أثر األسهم المصدرة

82,000,00082,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في 31 ديسمبر

ربحية السهم المخفضة ب. 
لم يكن هناك أي أسهم مخفضة خالل السنة، وبالتالي فإن ربحية السهم المخفضة ستكون نفس ربحية السهم األساسية. 

إدارة رأس المال  .30
تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في حماية قدرة الشركة على اإلستمرارية بهدف توفير عائد للمساهمين والمنافع ألصحاب المصالح األخرى وكذلك االحتفاظ بقاعدة 

قوية لرأس المال بغرض كسب ثقة المستثمر والمقرض والسوق وكذلك ضمان التطوير المستقبلي لألعمال. 

تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال في سياق الظروف االقتصادية وخصائص المخاطر للموجودات. ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تختار الشركة ما بين، 
على سبيل المثال القروض قصيرة األجل أو طويلة األجل.

 تراقب الشركة العائد على رأس المال المستخدم وتقوم بعمل التسويات عليه في ضوء التغيرات ضمن الظروف االقتصادية. ولكي يتم الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، 
قد تحصل الشركة على القروض قصيرة األجل أو طويلة األجل. وتراقب الشركة رأس المال باستخدام نسبة الدين إلى حقوق الملكية.

2017م2018م

784,330,202600.016.458إجمالي المطلوبات
)101.547.658()147,252,743(يخصم: نقد وما في حكمه

637,077,459498.468.800صافي الدين
1,301,455,4571.282.944.951إجمالي حقوق الملكية

39٪49%نسبة صافي الدين المعدل إلى حقوق الملكية المعدلة

إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)بالريال السعودي(
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عقود اإليجار   .33
لدى الشرکة مکاتب مؤجرة بموجب عقود إیجار تشغیلیة لفترات مختلفة مع خیار تجدید عقود اإلیجار بعد إنتهاء مددها التعاقدية. يتم التفاوض على مدفوعات اإليجار سنويا لتعكس 

أسعار السوق. باإلضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة عقود إيجار متنوعة قابلة لإللغاء، والتي تتضمن بند التجديد السنوي.

الحد األدنى لدفعات عقود اإليجار الغير قابلة لإللغاء:
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

134,545,692118,935,653أقل من سنة
663,587,920589,555,356من سنة الى 5 سنوات

379,955,384406,325,384أكثر من 5 سنوات
1,178,088,9961,114,816,393

اعتماد القوائم المالية  .34
تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 29 جمادى الثاني 1440هـ الموافق 6 مارس 2019م.

عضو مجلس اإلدارة المفوض المدير العام التنفيذي   المدير المالي  

األدوات المالية – القيم العادلة وإدارة المخاطر )يتبع(  .31
إدارة المخاطر المالية )يتبع( ب.  

القيم العادلة للموجودات والمطلوبات
يوضح الجدول أدناه القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية كما في 31 ديسمبر 2017م و2018م. ال يوجد لدى الشركة أي موجودات يتم قياسها بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو الخسارة أو القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في تاريخ 31 ديسمبر 2017م و2018م.

الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مالقيمة الدفترية:

29,991,69273,620,570موجودات مالية أخرى
227.914.555149.841.712ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

722.310.992705.084.445مستحق من أطراف ذات عالقة
22,687,82429,831,007أرصدة مدينة أخرى

145,997,345100,402,166نقدية وأرصدة لدى البنوك
1,148,902,4081,058,779,900

المطلوبات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة
31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018مالقيمة الدفترية:

586,596,356399,828,171ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

جميع الموجودات والمطلوبات المالية المذكورة أعاله مدرجة بالتكلفة المطفأة وال تخضع لتقدير القيمة العادلة.

التعرض لمخاطر السيولة
فيما يلي بيان باالستحقاقات التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية في تاريخ التقرير. إن المبالغ إجمالية وغير مخصومة وتشتمل على مدفوعات العمولة التعاقدية وال تتضمن تأثير 

اتفاقيات المعاوضة.
أكثر من سنةأقل من سنةاإلجماليالقيمة الدفترية31 ديسمبر 2018م

المطلوبات
–586,596,356586,596,356586,596,356ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

أكثر من سنةأقل من سنةاإلجماليالقيمة الدفترية31 ديسمبر 2017م

المطلوبات
–399,828,171399,828,171399,828,171ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

التدفقات الداخلة/)التدفقات الخارجة( المفصح عنها في الجدول أعاله، تمثل تدفقات نقدية تعاقدية غير مخصومة تتعلق بالمطلوبات المالية والتي ال يتم إغالقها عادّة قبل 
االستحقاق التعاقدي.

إرتباطات وإلتزامات محتملة  .32
كما في 31 ديسمبر، كانت لدى الشركة االرتباطات وااللتزامات التالية:

31 ديسمبر 2017م31 ديسمبر 2018م

81,609,12589,896,802ارتباطات رأسمالية
39,590,14335,038,109خطابات ضمان بنكية

تم إصدار خطابات الضمان من قبل بنك نيابة عن الشركة ألحد الموردين وبتعهدات لتلبية أي إلتزامات مالية للمورد في حالة التخلف عن السداد، وهذا يتطلب من الشركة وضع نقد 
لدى البنك. كما في 31 ديسمبر 2018م، قامت الشركة بدفع كامل المبلغ مقابل خطابات ضمان، وبالتالي ال توجد أي أعباء مالية أخرى مستحقة الدفع.

حصلت الشركة على تسهيالت إئتمانية من البنك السعودي البريطاني في أبريل 2018م تتمثل في ضمان بنكي ألحد موردي الشركة مبلغ 5,587,866 ريال سعودي حتى تاريخه.

إيضاحات حول القوائم المالية )يتبع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

)بالريال السعودي(
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