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 ورسالتها ومهامها وإستراتيجيتهارؤية الشركة 

  رؤية الشركة .أ

تتمثل رؤية الشركة في املحافظة على مركزها الرائد في مجال تقديم الخدمات األرضية لقطاع الطيران في اململكة، وذلك في إطار الدخول 

 املرتقب ملنافسين جدد في قطاع الخدمات األرضية في اململكة.

 رسالة الشركة .ب

 عبر توصيل قيمة مستدامة لعمالئنا من خاللسوف نصبح أكثر مقدم
ً
 واحتراما

ً
 :ي خدمات املناولة األرضية تفضيال

 تقديم خدمات مناولة أرضية احترافية لعمالئنا الكرام من شركات الطيران. 

 تحقيق التميز في مجاالت السالمة والجودة واألمن في العمليات. 

 وتقديم قيمة للشركاءضمان النمو و  التركيز على ثقافة االستدامة 

 التحسين املستمر لإلبتكار في خدماتنا وعملياتنا ومنتجاتنا. 

 وموثوقية في اململكة العربية السعودية 
ً
 تعزيز سمعة الشركة كمقدم الخدمات األرضية األكثر أمانا

 من صب أعيننا السالمة واأل استخدام أحدث األدوات واألساليب واألفكار والسياسات من أجل تطوير أنفسنا باستمرار، واضعين ن

 .ومواكبة متطلبات العالم الحديث

 قيم الشركة .ج

 "التحسين املستمر،  االحتراف،  األمن، الجودة،  السالمة"

 مهام الشركة .د

مهام الشركة في تقديم خدمات عالية الجودة لعمالئها، وتحقيق أعلى مستويات السالمة والحرص على الجودة تتمثل 

 والكفاءة وعلى نمو األرباح وتقديم قيمة مضافة للمساهمين.

 إستراتيجية الشركة .ه

 تهدف استراتيجية الشركة في التركيز على ما يلي: 

  التي تقدمها الشركة من خالل تطبيق أعلى املقاييس واملواصفات العاملية رفع مستويات جودة وسالمة الخدمات األرضية 

  تطوير وتدريب القوى العاملة في الشركة من خالل وضع برامج تدريبية، وتطوير الهيكلة اإلدارية حتى تتمكن الشركة من القيام

 بعملياتها بكفاءة وجودة عالية.

  لسياسات 
ً
 مع متطلبات السعودة الصادرة عن وزارة العمل.االستمرار في سعودة الوظائف تنفيذا

ً
 الشركة وتماشيا

  للعمالء في جميع 
ً
االستعداد لدخول منافسين جدد إلى سوق الخدمات األرضية في اململكة، من خالل تقديم عروض مجدية اقتصاديا

 املطارات التي تعمل بها الشركة والحفاظ على قاعدة عمالئها الحالية.

 تلك املتعلقة استخدام أفضل وأحد 
ً
ث املعدات والتقنيات والعمليات الالزمة لتقديم خدمات عالية الجودة لعمالئها وخصوصا

 بالسالمة واألمن.

  ما يساعد الشركة على زيادة الكفاءة وخفض التكاليف 
ً
تطوير أنظمة الشركة الداخلية وعملياتها بما في ذلك األنظمة اآللية، وخصوصا

 التشغيلية.

 م خدمات جديدة بأساليب حديثة ومتطورة لزيادة حجم أعمال الشركة وإيراداتهااستحداث وتقدي. 

http://saudiags.com/?page_id=526&lang=ar
http://saudiags.com/?page_id=526&lang=ar
http://saudiags.com/?page_id=470&lang=ar
http://saudiags.com/?page_id=470&lang=ar
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 اإلدارةكلمة رئيس مجلس  

والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبدهللا وعلى آله وصحبه  بسم هللا الرحمن الرحيم،

 ،، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته أجمعين وبعد ،السادة مساهمي الشركة السعودية للخدمات األرضية ،،

م ، ويتضمن 2016ديسمبر  31املالية املنتهية في   السنوي ألداء وإنجازات الشركة عن السنةملجلس اإلدارة التقرير  يسعدني أن أقدم

التقرير تغطية وافية حول املؤشرات املالية مع تطبيق أفضل معايير الحوكمة الرشيدة واإلفصاحات ذات العالقة إلى جانب توجهات 

 ة.الشركة االستراتيجية ودورها فيما يخص املسؤولية االجتماعي

م من أهم املراحل العمرية للشركة السعودية للخدمات األرضية، وذلك  يرجع إلى القرارات اإلستراتيجية التى 2016يعتبر العام 

 لتحقيق رؤية اململكة العربية 
ً
اتخذها مجلس اإلدارة للتحول إلى شركة إستثمارية إستراتيجية ذات عوائد جيدة للمستثمرين، تمهيدا

النمو معها وتحقيق أهدافها بما يخدم الوطن واملساهمين واملوظفين والعمالء. حيث تم وضع حجر األساس في م، و 2030السعودية 

م لتطوير كافة إدارات وأقسام الشركة وإعادة بناء هيكلها التنظيمي بالتعاون مع كبرى الشركات اإلستشارية العاملية العاملة 2016

 نحو تحقيق ط
ً
موحاتنا وتطلعاتنا وكسب ثقة مساهمينا، ولتحقيق ذلك فقد عمل مجلس اإلدارة  مع في مجال الطيران، وذلك سعيا

 بيد لتحقيق األهداف املنشودة.
ً
 اإلدارة التنفيذية يدا

م قدرة الشركة على التكّيف مع املتغيرات االقتصادية والتنظيمية والتنافسية، فمع تداعيات 2016اتضح من النتائج املالية لـ 

لبترول على االقتصاد العالمي، وارتفاع حدة املنافسة في القطاع، والتحديات التنظيمية، أظهرت النتائج ارتفاع انخفاض أسعار ا

مقارنة بالعام  %11.58مليون ريال سعودي، وارتفع الربح التشغيلي بنسبة  2,726لتصل إلى  2015مقارنة بـ  %7.3  اإليرادات بنسبة

 ودي. مليون ريال سع 703  السابق ليصل إلى

م عملت الشركة على إعادة توجيه استراتيجية استثماراتها بما يتفق مع خطتها االستثمارية وبما يضمن قيمة 2016خالل العام 

 عصرية إدارية قيم تبني على االستراتيجية، والتي تتركز العملي لخطتها  التطبيق على العمل الشركة مضافة للمساهمين. وواصلت

 اهتماماتها رأس وتضع على حاجة العمالء الخدمات األرضية وتراعي املنافسة الجديدة في القطاع، كما تلبي قطاع متغيرات تالئم

 املوظف، إنتاجية لرفع معدل الخطة واملراجعة. وتسعى والتقييم للقياس قابلة عبر أهداف املحدد بالوقت واملهمات العمل إنجاز

 دوري، وذلك بعرض االستراتيجية بشكل الخطة تطبيق اإلدارة مجلس وتابع املمكنة.  بأفضل الطرق  واملالي اإلداري  الهدر وتقليل

 الخطة اإلستراتيجية. مبادرات مؤشرات أداء

 املقدمة في جميع مطارات اململكة، وستعمل الخدمات النمو في مواصلة على ستحرص شركتكم أيها السادة الكرام، نؤكد لكم أن

بالعنصر البشري وتقنية  تهتم التي الحالية التغيير يوائم مرحلة بما ثقافتهم في شامل ول تح وتحقيق منسوبيها، تطوير على

وبإذن هللا  .الحديثة أفضل األساليب وفق واإلنتاج والنمو التطوير على تساعد عمل بيئة لديه في ما أفضل ليقدم املعلومات،

  شركائنا مع وتوفيقه، نؤكد لكم أننا سنعمل
ً
 لتحقيق  بيد يدا

ً
 الذي العائد على يتفّوق  أو مع يتناسب م، 2017 أكبر بنهاية عائدا

 الرائدة.  تحققه كبرى الشركات

 أشكر م، كما2016أتقدم بالشكر الجزيل ملساهمي الشركة لدعمهم ومشاركتهم الفّعالة خالل العام  أن أود اإلدارة مجلس عن نيابة

 التعاون  ونقدر على ثقتهم بالشركة وجودة خدماتها، عمالئنا
ً
  الهيئات من الشركة تجده الذي البناء أيضا

ً
 اإلشرافية والرقابية، وأخيرا

، أغتنم
ً
م 2016 وتفاٍن عاٍل خالل مهنية من أبدوه ملا وموظفيها إلدارة الشركة والتقدير الشكر عن ألعبر املناسبة هذه وليس آخرا

 ،،أل هللَا التوفيق والنجاح، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،نس.ونتطلع للمزيد من النجاحات خالل العام املقبل بمشيئة هللا

 عبدهللا بن ابراهيم الهويش

 رئيس مجلس اإلدارة 
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 :كلمة الرئيس التنفيذي

 الشركة قدرات تعزيز في كبير حد الى ساهمت عديدة إنجازات م2016 عام خالل األرضية الخدمات حققت وتوفيقه هللا بفضل

 الطريق مهدةم التطور  على وقدرتها الشركة أداء في وموظفيها عمالئها ثقة بدوره عزز  الذي األمر األرضية، الخدمات قطاع في ومكانتها

  تسجيل هو للشركة، القوي  املالي األداء ذلك على دليل وخير زاهر، ملستقبل
ً
 السابق، العام عن %7.3 بنسبة اإليردات إجمالي في نموا

  تحقيق مع
ً
 ..%10 بنسبة باح األر صافي في  نموا

 

 م،2016 خالل لشركةل والنتائج التشغيلي اآلداء تحسن في كبير دور  له كان املدى، طويلة إستراتيجتها وتحقيق بتنفيذ الشركة التزام

  بذلك محققة اململكة، مطارات في إقالع( و هبوط ) رحلة 333,643  لـ األرضية خدماتها بتقديم الشركة قامت حيث
ً
 %8  بنسبة نموا

، 87,946,301 اململكة مطارات جميع في خدمتهم تم الذين املسافرين عدد وبلغ السابق، العام عن
ً
  . %8.21 نمو بنسبة مسافرا

، األرضية للخدمات السعودية الشركة تتشرف
ً
، القادمين الحرام هللا بيت حجاج بخدمة الفعالة باملساهمة سنويا

ً
 خالل من كوذل جوا

   وسلم عليه هللا صلى هللا رسول  مسجد ارةوزي والعمرة الحج مواسم إنجاح في املشاركة
ً
 حج موسم أن تعالى هللا ونحمد عام. بعد عاما

  كان هـ1437
ً
  وذلك املقاييس. بجميع ناجحا

ً
 الشركة ءعمال لخدمة صدر رحابة بكل سعوا الذين بالشركة، العاملين جميع لجهود نتيجة

 .واملسافرين

 

 لبشريةا الكوادر تعزيز على الشركة حرصت ولقد ونموها نجاحها مفاتيح هي يةاألرض للخدمات السعودية في البشري  العنصر إن

   .م 2016 عام خالل ونتائجها اإلدارات داءأ تطوير في همسا والذي الوطن، أبناء من الخبرات بأصحاب ودعمها للشركة

 مجلس بتوجيهات اللتزامها عزوجل، هللا فضل بعد يعود م، 2016 خالل الشركة حققته الذي القوي  املالي داءواأل  اإلنجازات إن

 موظفينا وتفاني إجتهاد ثمرة وذلك عمالئنا، وخدمات إحتياجات تلبية على الدؤوب والعمل منها، املطلوبة األهداف وتحقيق اإلدارة،

 .التنفيذية اإلدارة أعضاء جميع ُيقدره جهد وهو العمل في

 ثقتهم لىع واملساهمين لهم، خدماتنا لتقديم الفرصة منحهم على العمالء اح:النج شركاء لكل والتقدير بالشكر اتوجه الختام، في

 لتحقيق العمل يف وتفانيهم الفعالة مساهمتهم على بالشركة العاملين لجميع والتقدير بالشكر أتقدم كما الشركة، في واالستثمار

 والسنوات م 2017 عام خالل النجاح وقصص زاتاإلنجا من املزيد وتحقيق التوفيق، نسأل وهللا م. 2016 خالل الشركة أهداف

 وبركاته،،، هللا ورحمة عليكم والسالم  .القادمة

 

  العتيبي خلف بن قايد

 التفيذي الرئيس 
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 :الجوائز والتقدير واملشاركات اإلجتماعية

 

  حقق الطرح العام األولي للشركة السعودية للخدمات األرضية جائزة أفضل طرح عام أولي في منطقة الشرق األوسط

مليار ريال سعودي، أكبر طرح عام  2.82ويعد هذا الطرح والبالغة قيمته  emeafinanceم واملقدمة من 2015لعام 

السعودية، وذلك منذ بدء تطبيق برنامج أولي لشركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية 

خصخصتها.وقد تسلم الجائزة سعادة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات األرضية األستاذ/ قايد بن خلف 

العتيبي بحضور سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة األستاذ/ عبدهللا بن ابراهيم الهويش وكبار التنفيذيين بمنطقة 

 افريقيا ومن ضمنهم كبار التنفيذيين للبنوك العاملية الشرق األوسط وشمال

 ( من شهادات الشكر والتقدير على الخدمات التى تقدمها الشركة لعمالئها من 170حصلت الشركة على عدد )

 شركات الطيران املحلية العاملية،

   ه.1437تم تكريم الشركة من معالى وزير النقل ملشاركة الشركة في نجاح خطة الحج لعام 

  تم تكريم الشركة من سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن بمناسبة النجاح في مناولة أمتعة

 هـ.1437الحجاج النيجيريين و األندونيسيين من مبنى الشحن الجوي للعام 

 لذكي.املشاركة باملؤتمر الوزاري العالمي للطيران املدني، من خالل الرعاية لبرنامج الطيار ا 

 .املشاركة بمعرض البحرين الجوي 

 .املشاركة باملؤتمر اآلسيوي للمناولة األرضية التاسع في جزيرة بالي إندونيسيا 

 . املشاركة بالرعاية املاسية في فعاليات املؤتمر الدولي للمناولة األرضية الثامن عشر في مدينة كوبنهاجن 

 املسئولية االجتماعية : 

 من دعائم الحياة املجتمعية الضرورية، ويحّتل مفهوم "املسؤولية االجتماعية وخدمة تعد املسئولية االجتما
ً
عية واحدة

 ضمن سلم أولويات الشركة السعودية للخدمات األرضية 
ً
 بارزا

ً
 وعنوانا

ً
 متقدما

ً
كل ، وتسعى الشركة بش املجتمع" موقعا

مع األنشطة والفعاليات التي تحقق فائدة حقيقية للمجتمستمر في ترسيخ هذا املفهوم واملشاركة الفّعالة في العديد من 

  والوطن: 

 )م.2016 املشاركة بأسبوع املرور الخليجي تحت شعار)قرارك يحدد مصيرك 

  )م. 2016املشاركة باليوم العالمي للدفاع املدني بشعار)اإلعالم وقاية 

  نبراس.املشاركة بالرعاية الرسمية للمشروع الوطني للوقاية من املخدرات 

  املشاركة بالرعاية الذهبية للمؤتمر الوزاري العالمي للطيران املدني تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان

 بن عبد العزيز حفظه هللا. 

 .املشاركة بمؤتمر إبداعي لدعم األسر املنتجة 

  م2016املشاركة بالرعاية الذهبية في مجلة سيرة ومسيرة بمناسبة اليوم الوطني. 
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 تقرير مجلس اإلدارة

 :نبذة عن الشركة والشركات التابعة .1

 تأسيس الشركة   .أ

"( كشركة ذات مسؤولية محدودة في اململكة بموجب سجل الشركةتأسست الشركة السعودية للخدمات األرضية )"

ريال سعودي مقسم  500.000م( برأسمال قدره 14/7/2008هـ )املوافق 11/7/1429وتاريخ  4030181005تجاري رقم 

هـ )املوافق 20/2/1432ريال لكل حصة. وتمت زيادة رأس مال الشركة بتاريخ  100حصة متساوية القيمة بقيمة  5.000إلى 

( ريال سعودي إلى ثمانمائة وستة وثمانون مليون وثمانمائة وتسعة وستون 500،000م( من خمسمائة ألف )24/2/2011

ودي مقسم إلى ثمانية ماليين وثمانمائة وثمانية وستين ألف وستمائة وواحد وتسعين ( ريال سع886.869.100ألف ومائة )

( ريال سعودي. وأصدرت الحصص الجديدة لكل من املؤسسة العامة 100( حصة، قيمة كل حصة مائة )8.868.691)

ية لطيران )"الوطنللخطوط الجوية العربية السعودية )"الخطوط السعودية"( والشركة الوطنية للمساندة األرضية ل

للمساندة االرضية"( وشركة عطار للخدمات االرضية )"العطار للخدمات األرضية"( مقابل استحواذ الشركة على األعمال 

التجارية واألصول املتعلقة بالخدمات األرضية التابعة لكل من الخطوط السعودية والعطار للخدمات األرضية وشركة 

"( وجميع الحصص في الشركة الوطنية لخدمات املناولة املحدودة. وقد صدر قرار معالي عطار للسياحة )"العطار للسياحة

م( باملوافقة على تحويل الشركة من شركة 6/5/2014هـ )املوافق 7/7/1435/ق وتاريخ 171وزير التجارة والصناعة رقم 

ئة وستة وثمانون مليون وثمانمائة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، وزيادة رأس مال الشركة من ثمانما

( ريال 1.880.000.000( ريال سعودي إلى مليار وثمانمائة وثمانين مليون )886.869.100وتسعة وستون ألفا ومائة )

 بقيمة اسمية قدرها 188.000.000سعودي مقسم إلى مائة وثمانية وثمانين مليون )
ً
 عاديا

ً
رياالت سعودية  10( سهما

 وأربعمائة وثمانية وستون للسهم )"األسهم"( 
ً
من خالل رسملة مبلغ أربعمائة وخمسة ماليين وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفا

( ريال سعودي من أرباح الشركة املبقاة، ومبلغ خمسمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وستة وثالثون 405.894.468)

 وأربعمائة واثنين وثالثين )
ً
تمثل صافي رصيد حقوق ملكية إضافية ناشئة عن عملية ( ريال سعودي 587.236.432ألفا

االستحواذ واملدرجة ضمن بند حقوق الشركاء والستيفاء املتطلب النظامي بأن يكون للشركة املساهمة املقفلة خمسة 

مساهمين على األقل فقد تنازلت الخطوط السعودية عن عدد من األسهم لكل من شركة الخطوط السعودية للرحالت 

املحدودة وشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار )وهما شركتان مملوكتان بالكامل للخطوط  الخاصة

 السعودية( كمساهمين في الشركة.

مثل ثالثين باملائة  56,400,000وتم طرح ستة وخمسون مليون وأربعمائة ألف 
ُ
من رأس مال الشركة  ٪30سهم عادي ت

م( وتم تداول وإدراج الشركة 9/6/2016م الى 3/6/2015العام خالل الفترة ) من السعودية للخدمات األرضية لالكتتاب 

 م. 24/6/2015في السوق املالية السعودية بتاريخ 

 النشاط الرئيس ي .ب

يتمثل النشاط الرئيس ي للشركة في تقديم خدمات املناولة األرضية والخدمات املساندة لها داخل مطارات اململكة للعديد 

من شركات الطيران املحلية والدولية. وتقوم الشركة بإبرام اتفاقيات لتقديم الخدمات األرضية مع عمالئها من شركات 
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وتشتمل على  .(IATA) األرضية املعتمدة من قبل اتحاد النقل الجوي الدوليالطيران مبنية على نموذج اتفاقية الخدمات 

تقوم الشركة بتقديم خدمات عدة للمسافرين خدمات املسافرين : :خدمات املناولة األرضية والخدمات املساندة التالية

في املطارات التي تعمل بها، حيث تتولى مهام استقبالهم ونقلهم من وإلى صاالت املغادرة والقدوم، وخدمات تسجيل الركاب 

 توإصدار بطاقات صعود الطائرة وإنهاء إجراءاتهم وإرشادهم والخدمات املتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة وتوفير رافعا

طبية لنقل املرض ى والكراس ي الكهربائية باإلضافة إلى إدارة وتشغيل الحافالت داخل املطارات لنقل املسافرين )وذلك من 

م تقو خدمات التنسيق واإلدارة واإلشراف : خالل شركة األمد السعودي لخدمات املطارات والنقل الجوي املساندة( ، 

لعالقة ومسؤولي الهيئة العامة للطيران املدني ، وذلك إلنهاء اإلجراءات الشركة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات ا

الالزمة للرحالت الجوية بالنيابة عن مختلف شركات الطيران والطائرات املستأجرة، وخاصة خالل مواسم الحج والعمرة 

خدمات مناولة ونقل تقدم الشركة العديد من الخدمات في ساحات املطارات بما فيها خدمات ساحات املطارات : ، 

األمتعة إلى عمالئها من شركات الطيران، وخدمات األسطول بما فيها خدمات الساحة وصعود ونزول املسافرين من وإلى 

قوم تمراقبة الحمولة واالتصاالت وعمليات الطيران: الطائرة وسحب الطائرة على مدرج الطائرات، وتنظيف الطائرات ، 

 ومراقبة الحمولة في الطائرة وتوزيعها الشركة بتقديم الخدمات املتع
ً
لقة بالتواصل والتنسيق مع قائد الطائرة إلكترونيا

تقدم الشركة الخدمات املساندة لشركات الطيران الخدمات املساندة : وإعداد التقارير الالزمة بذلك قبل إقالع الطائرة ، 

توجيه الطائرات للتوقف واإلقالع، والتأكد من عدم بما في ذلك عمليات مراقبة الحركة وإرسال واستقبال املعلومات و 

تقوم الشركة الخدمات األمنية : زيادة حمولة الطائرة والتنسيق مع طاقم الطائرات وتقديم الخدمات الالزمة لهم ، 

 بتقديم املساندة الالزمة لتفتيش الركاب قبل صعود الطائرة وخدمات التعرف على األمتعة. 

 (: )شركة األمد السعودي لخدمات املطارات والنقل الجوي  تأسيس الشركات التابعة .ج

قامت الشركة بتأسيس شركة األمد السعودي لخدمات املطارات والنقل الجوي املساندة، وهي شركة ذات مسؤولية 

م( )"شركة األمد 3/9/2013هـ )املوافق 27/10/1434وتاريخ  4030254190محدودة مقيدة في السجل التجاري رقم 

من الحصص في شركة األمد السعودي  ٪50ريال ومقرها جدة. وتملك الشركة  500،000"( برأس مال قدره السعودي

لصالح شركة األمد للتجارة والتموين، وهي شركة سعودية ذات توصية بسيطة  ٪50بينما تعود ملكية الحصة املتبقية وهي

 م(. 19/7/1987افق هـ )املو 22/11/1407وتاريخ  4030057952بموجب السجل التجاري رقم 

 النشاط الرئيس ي للشركة التابعة  .د

يتمثل النشاط الرئيس ي لشركة األمد السعودي في تقديم خدمات نقل الركاب واملالحين وتشغيل الحافالت في املطارات، 

وقد كان الهدف من تأسيس شركة األمد السعودي دمج العمليات التشغيلية لكل من الشركة وشركة األمد للتجارة 

والتموين فيما يتعلق بنقل املسافرين، حيث أن شركة األمد للتجارة والتموين كانت تقوم بتشغيل حافالت لنقل املسافرين 

 داخل املطارات الدولية ومطار تبوك قبل تأسيس شركة األمد السعودي.

 الشركاء ورأس املال في شركة األمد السعودي ) شركة تابعة(  .ه

حصص قيمة ال النسبة من رأس املال

 بالريال

 اسم الشريك

 الشركة السعودية للخدمات األرضية 250,000 50٪

 شركة األمد للتجارة والتموين 250,000 50٪
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 املجموع 500,000 100٪

 :خالل العام الخطط والتوسعات والتوقعات املستقبلية والقرارات املهمة للشركة .2

 التوقعات املستقبلية  .أ

 في الفترة ما بين األعوام  ٪10.1األرضية أن ينمو بنسبة من املتوقع لقطاع الخدمات 
ً
 2018م و2013سنويا

ً
م. ويتوقع أيضا

، ويعكس هذا النمو التوسعة املستمرة لشبكة م2018أن تقوم الخطوط السعودية بزيادة عدد رحالتها حتى العام 

. الخطوط السعودية في السوق املحلي، وكذلك في السوق الدولي الذي سيكون نموه
ً
 أكثر اعتداال

 حتى عام 
ً
م، ويعود ذلك إلى تطبيق طيران ناس لخططها الهادفة إلى زيادة عدد 2018كما يتوقع أن تسجل طيران ناس نموا

ذات الهيكل الطويل  320طائرات جديدة من نوع أيربص أ 10م استلمت ناس 2013الطائرات في أسطولها. ففي عام 

م. وهذه الزيادة في أعداد الطائرات سوف تؤدي إلى نمو في عدد 2026ول عام طائرة جديدة أخرى بحل 120وسوف تضيف 

 الرحالت وبالتالي زيادة الحاجة للخدمات األرضية وفرص نمو أعمال الشركة.

،  ٪5.5يتوقع نمو رحالت شركات الطيران األخرى )من الشرق األوسط وشمال أفريقيا( في السوق السعودية بنسبة 
ً
سنويا

كبير بدخول مشغلين منخفض ي األسعار من دول الشرق األوسط املجاورة إلى السوق السعودي. ويتوقع مدعومة بشكل 

بحلول  ٪17.3لشركات الطيران من دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا أن تستحوذ على حصة من السوق السعودي تبلغ 

 م. 2018عام 

م هو دخول شركات طيران جديدة إلى 2018م إلى 2015ن كما أن أحد العوامل الرئيسية الداعمة للنمو خالل الفترة م

السعودية الخليجية للطيران وطيران أديل  وتخطط الشركات لبدء عملياتها  وهم طيران نسما والشركةالسوق السعودي 

التشغيلية فور استكمال االجراءات النظامية الستصدار الرخص النهائية للعمل كمشغل جوي، ويتوقع زيادة أسطولهم 

طائرة  16طائرة مع مرور الوقت. ولقد طلبت الشركة السعودية الخليجية للطيران  50طائرات في البداية إلى حوالي  10ن م

طائرات أخرى. وتخطط كال من الشركات بأن تشغل رحالتها عبر املطارات الداخلية  10من طراز بومبارديير مع خيار شراء 

من عدد الرحالت  ٪13.0ية بين املطارات الداخلية. ويتوقع أن تستحوذ على بشكل أولي مع التركيز على الرحالت الرئيس

 م.2018بحلول عام 

 نمو رحالت شركات طيران دول شبه القارة حتى عام 
ً
م، حيث تقوم بنقل أعداد كبيرة من العاملين 2018ومن املتوقع أيضا

من مجموع عدد الرحالت  ٪3.0تمثل هذه الرحالت من تلك املنطقة من وإلى اململكة العربية السعودية، كما يتوقع أن 

م. ويتوقع أن يعتمد هذا النمو على استمرار اململكة في لعب دورها املهم كمركز لتوظيف العمالة من 2018بحلول العام 

 شبه القارة الهندية.

 في اململكة خالل فترة
ً
 طفيفا

ً
 أن تحقق رحالت شركات الطيران الدولية نموا

ً
 ملحدو  كما يتوقع أيضا

ً
دية حقوق الدراسة نظرا

الهبوط في مطارات اململكة املمنوحة لهذه الشركات.  وتعمل الجهات ذات العالقة بدراسة إمكانية فتح السوق بشكل أكبر 

مما سيسمح لشركات الطيران األجنبية من توسيع عملياتها داخل اململكة العربية السعودية، ومن املتوقع لهذا القطاع نمو 

 م.2018من حجم الرحالت في اململكة خالل عام  ٪2.1 يصل إلى
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 حتى عام  ٪4.3يتوقع لقطاع الطيران الخاص أو الغير تجاري تحقيق املزيد من النمو وذلك بمعدل 
ً
 2018سنويا

ً
م، متوافقا

ي عام من حجم السوق ف ٪0.2مع معدالت نموه التاريخية املعتدلة في السوق السعودي. يتوقع لهذا القطاع أن يمثل 

 م.2018

 م2016القرارات املهمة التى أتخدتها الشركة خالل عام  .ب

   من تاريخ 2016خالل عام 
ً
م تم تعيين املهندس/ مزيد بن سرداح الخالدي كعضو مجلس إدارة ) مستقل( إعتبارا

إستقالة  م ، وذلك في املقعد الذي شغر بعد05/04/2019إلكمال دورة املجلس الحالية والتي تنتهي في  م3/1/2016

 رئيس مجلس اإلدارة السابق املهندس /صالح الجاسر ) عضو غير تنفيذي(.

  م.31/12/2016م إعتماد املوازنة العامة واألهداف العامة للشركة للسنة املالية املنتهية في 2016تم خالل عام 

 ( تمت املوافقة على السياسات املحاسبية للتحول للمعايير املحاسبية الدوليةIFRS.) 

 م مع شركة لوفتهانزا اإلستشارية لتقديم خدماتها اإلستشارية في مجال اإلدارة 2016عاقدت الشركة خالل عام ت

 من الشركة لتطوير أنظمتها وقدراتها الداخلية وإعادة هيكلة إداراتها لتتماش ى مع خطط 
ً
واملوارد البشرية ، وذلك سعيا

 بما يعود بالنفع ملساهمي الشركة وموظفيها. 2030لكة وأهداف الشركة وإستراتيجيتها نحو تحقيق رؤية املم

  م تعيين عدد من كبار التنفيذيين أصحاب الخبرات لدعم 2016م الى ديسمبر 2015تم خالل الفترة من ديسمبر

ومساندة اإلدارة التنفيذية لتحقيق أهدافها وتطوير إداراتها نحو مستقبل أفضل في مجال الخدمات األرضية ، حيث 

 من: تم تعيي
ً
 ن كال

بمنصب نائب رئيس أول للمالية : وهو من أصحاب الخبرات الواسعة في اإلدارة املالية  -األستاذ/ عبدهللا الفراج  -1

 وإدارة املراجعة الداخلية في قطاعي البنوك والتأمين في اململكة العربية السعودية .

جال لبشرية : والذي يمتلك خبرة طويلة في مبمنصب نائب الرئيس التنفيذي للموارد ا –األستاذ/ محمد البخاري  -2

 إدارة وتطوير املوارد البشرية في القطاع الصناعي والتجاري .

بمنصب رئيس العمليات : حيث يمتلك خبرات واسعة ومتنوعة في مجال العمليات  –األستاذ/ديريك جوفاريتش  -3

 واملطارات األوروبية.الجوية بالخدمات األرضية  في مطارات الشرق األوسط والخليج 

بمنصب مديرعام إدارة الحوكمة وااللتزام : وهو من أصحاب الخبرات في مجال  –األستاذ/ أيمن الطويل  -4

 الحوكمة وااللتزام في الشركات املساهمة العامة.

 بمنصب مدير عام املخاطر : حيث يمتلك خبرة طويلة في إدارة املخاطر وتقييمها في –األستاذ/ تميم الشريف  -5

 القطاع البنكي واملؤسسات املالية.

  م إطالق خطة التحول والتى تهدف الى تحول وتطوير خدمات ومرافق الشركة لتكون رائدة في 2016تم خالل عام

 مجالها على مستوى اململكة والشرق األوسط لتنافس كبرى الشركات في مجال الخدمات األرضية على مستوى العالم.
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  :إدارة الشركة .3

 كبار التنفيذيين بالشركة  .أ

 الرئيس التنفيذي -  األستاذ/ قايد بن خلف العتيبي .1

 نائب رئيس أول للمالية  –األستاذ/ عبدهللا بن علي الفراج  .2

 رئيس العمليات  –األستاذ/ ديريك جوفان جوزيف غوفارش  .3

 نائب الرئيس للعمليات املساندة  –األستاذ/ سهيل بن فرج الحمد   .4

 نائب الرئيس للموارد البشرية وأمين سر لجنة الترشيحات واملكافآت –ن عبداملجيد البخاري األستاذ/ محمد ب .5

 نائب الرئيس للتخطيط واملساندة  –األستاذ/ احمد بن يحي فالتة  .6

 مدير عام إدارة الحوكمة وااللتزام وأمين سر مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية –األستاذ/ أيمن بن وجيه الطويل  .7

 مدير عام إدارة املراجعة الداخلية وأمين سر لجنة املراجعة وتقييم املخاطر –هاني بن سعيد الغامدي  األستاذ/ .8

 مدير عام إدارة املخاطر –األستاذ/ تميم بن غازي الشريف  .9

 مدير عام إدارة التسويق واملبيعات  –األستاذ/ أحمد بن محمد جنة   .10

 دارة القانونية املكلفمدير عام اإل  –األستاذ/ محمد بن محمود باخريبة  .11

 مدير عام إدارة السالمة والجودة واألمن  –األستاذ/ محمد بن أحمد الظاهري  .12

 إدارات وأقسام الشركة  .ب

تضم الشركة عدة أقسام إدارية تقدم الدعم الالزم ألنشطة الشركة والخدمات التي تقدمها. وفيما يلي ملحة عن أنشطة 

 كل قسم.

 اإلدارة املالية (1

تتمثل مسؤولية اإلدارة املالية في تطبيق سياسات مالية مجدية في مختلف أقسام الشركة بهدف الحفاظ على الشفافية 

   وااللتزام باستراتيجيات الشركة لتحقيق أهدافها. وفيما يلي بعض الوظائف األساسية لإلدارة املالية:

 ء(. إدارة األموال واالئتمان )تحصيل األموال النقدية من العمال 

  تطبيق املعايير املالية وتدابير الربحية املناسبة )بما في ذلك أساس االستحقاق املحاسبي، والتسجيل العادل للنفقات

 واالصول وااللتزامات املالية( وإجراءات قياس الربحية.

  .العمل على تحديث السياسات واإلجراءات املالية الخاصة بالشركة 

 قات التشغيلية(. مراقبة التكاليف )مراقبة النف 

  .املصروفات واملشتريات 

 .إعداد املوازنات التفصيلية لكل إدارة ودمجها باملوازنة العامة للشركة 

  .مراقبة أداء الشركة ومقارنتها باملوازنة املعتمدة وإصدار التقارير الشهرية بشأنها 
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 إدارة التسويق واملبيعات (2

يق خدمات الشركة وتجهيز عروض األسعار. وتتمثل مسؤوليتها في تطوير تقوم إدارة التسويق واملبيعات بالعمل على تسو 

وتطوير العالقات مع العمالء الحاليين وزيادة عدد العمالء وإيرادات الشركة. وتتضمن  أعمال الشركة وجلب عمالء جدد

 أهم أعمال اإلدارة ما يلي:

 .العمل على زيادة إيرادات الشركة من خالل جلب عمالء جدد 

 على الربحية املحققة مع العمالء الحاليين. الحفاظ 

  إعداد التقارير ورفعها إلى إدارة الشركة بخصوص املبيعات والتحليالت املالية املتعلقة بها من أجل املحافظة على

 قدرة الشركة على املنافسة في السوق.

 لشكاوى.تجديد عقود العمالء وتولي مهام الحصول على معلومات من العمالء والتعامل مع ا 

 إدارة املوارد البشرية (3

تواصل الشركة اهتمامها بالعنصر البشري والذي يمثل أهم مواردها من خالل استقطاب أفضل الكوادر الوطنية 

السعودية والحرص على تأهيلهم وتعيينهم في جميع إدارات ومستويات الشركة وفق خطط واستراتيجيات مدروسة بعناية 

وتنفيذ خطة إحالل الوظائف التي يشغلها غير السعوديين بكفاءات وطنية وتقديم برامج ساهمت في رفع نسبة السعودة 

مكثفة ودورات تخصصية تضمن حصولهم على املهارات املهنية الالزمة واملعرفة الوظيفية الضرورية التي من شأنها بناء 

 .رسالة الشركة ورؤيتها وتجسيد تطلعاتها في القيادة والريادة في مجال عملها 

وال يتوقف دور املوارد البشرية في استقطاب املواهب والكفاءات بل تحرص على تحقيق أهدافها من خالل تحديد مؤشرات 

األداء الفعلي للموظف واإلدارة برفع مستوى األداء الوظيفي وزيادة اإلنتاجية من خالل نظام عادل ومنصف مبني بشكل 

 لية والتنمية املستمرة لدى املوظف وخلق البئية العملية التنافسية.علمي ومنهجي يضمن تحقيق أعلى مستويات الفاع

كما تحرص على تحقيق أهدافها من خالل تقديم العديد من البرامج والحوافز لتعزيز الوالء الوظيفي واملحافظة على تلك 

والعمل  لجميع املوظفينالكفاءات والتحقق من جاهزيتها التامة ملواجهة التحديات ، وتسعى إلى خلق الفرص الوظيفية 

 عديدة للترقية 
ً
التنافس ي في ظل اإلستثمار في تعدد مهارات املوظف وتمكينه من العمل في جميع املواقع مما يخلق له فرصا

 وزيادة الخبرة في أقسام عدة.

اس مستوى يوتؤمن بأن رأي املوظف هو الصوت الحقيقي واملشاركة الفعلية في تقييم العالقة الوظيفية ولذلك تولي ق

الرض ى الوظيفي الذي يتم بالتعاون مع إحدى الشركات اإلستشارية العاملية بالغ األهمية وتطبيقه ودراسته والبناء على 

 فرص التحسين .  نقاط القوة والعمل بجدية على

 فوملواكبة ما تشهده املرحلة الحالية من تطور كبير في جميع املجاالت وتنافٍس شديٍد لم تدخر الشركة ج
ً
ي إعتماد هيكل هدا

تنظيمي ينعكس على جودة األداء وخلق بيئة عمل جاذبة ومستقرة وتطبيق أفضل ممارسات تقييم أداء املوظفين بإختيار 

موظفين ذو كفاءة عالية من خالل إدارة املواهب وتطبيق أفضل سياسات اإلستقطاب واملحافظة على تلك الكفاءات من 

 .خالل إدارة املكافآت والحوافز

وإلدراكها بأن ثروتها الحقيقة هي املوارد البشرية حرصت على إختيار أفضل الشركات في مجال تطوير وهيكلة شركات 

الخدمات األرضية )مجموعة لوفتهانزا اإلستشارية( إلعادة هيكل الشركة العام بما يتناسب مع تطلعات املرحلة وزيادة 
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وسيتم تطبيق إعادة الهيكلة وتنفيذ برامجها والتوصيات التي تعزز من الربحية وتحسين الكفاءة والفاعلية التشغيلية 

 تقدمها واملحافظة على تميزها في القيادة والريادة.

 إدارة العمليات (4

تقوم هذه اإلدارة باإلشراف على عمليات الشركة في اململكة من خالل التنسيق مع مدراء أقسام العمليات في الرياض 

الداخلية. كما تقوم هذه اإلدارة بوضع معايير العمل املتعلقة بإدارة العمليات وتحقيق األهداف واملطارات  وجدة والدمام

 عن مسؤوليتها عن سالمة الطيران والعمليات التابعة لها.
ً
 التي حددتها الشركة في املطارات فضال

 فيما يلي بعض أعمال ومهام إدارة العمليات:

  املطارات والتأكد من مطابقتها لسياسات الشركة.اإلشراف على جميع عمليات الشركة في 

 .االلتزام بجميع معايير الطيران بما في ذلك متطلبات الجودة والسالمة 

 .االلتزام بمتطلبات شركات الطيران التي تتعامل مع الشركة 

جميع  وصول( في -وتواصل الشركة تقديم خدماتها األرضية لجميع شركات الطيران للرحالت املحلية والدولية ) مغادرة 

، حيث بلغ مجموع الرحالت املقدم لها خدمات  27محطات ومطارات اململكة البالغة 
ً
( رحلة فعلية 587,752أرضية  )مطارا

هبوط وإقالع(   رحلة 308,167( رحلة فعلية ) 548,268م مقارنة بـ )2016رحلة هبوط وإقالع( خالل عام   333,643) 

 .%7.2م، زيادة بنسبة 2015خالل عام 

كما بلغ عدد املسافرين املقدمة لهم خدمات الشركة من خالل جميع شركات الطيران للرحالت املحلية والدولية ) مغادرة 

م 2016( مسافر خالل عام 87,946,301املسافرين ) وصول( في جميع محطات ومطارات اململكة، حيث بلغ مجموع -

 .%8.21م، زيادة بنسبة 2015( مسافر خالل عام 81,275,327مقارنة بـ )

 إدارة الحوكمة وااللتزام  (5

 من مجلس اإلدارة بأهمية تطبيق مبادىء الحوكمة الرشيدة ، فقد صدر قرار املجلس في بداية العام 
ً
م بإنشاء 2016إيمانا

في مجال الحوكمة وااللتزام تعمل على التأكد من تحقيق الشركة ملبادىء الحوكمة الرئيسية والتي ترتكز  إدارة متخصصة

 مسؤوليات املجلس ، اإلفصاح و الشفافية، سياسات تعارض املصالح.  على: حماية حقوق املساهمين، 

املستثمرين  جمهور  تهم التي املعلومات عن - التقرير هذا في تناولها سبق التي املالية ونتائجها أدائها - الشركة بجانب تفصح و

 مجال في تتبناها الشركة السعودية للخدمات األرضية التي الجيدة الدولية واملمارسات العالقة ذات األنظمة وتقتضيها

ألساس اوالتي تشتمل كذلك على آلية التواصل مع مساهمي الشركة وتضمين حقوقهم في نظام الشركة  واإللتزام  الحوكمة

ودليل سياسات الحوكمة املعتمدة من مجلس اإلدارة والجمعية العامة للمساهمين وتمكينهم من الحصول على املعلومات 

من خالل نشر التقارير املالية وإعالنات الشركة والقرارات الجوهرية عبر موقع "تداول" ووفق ما تقتضيه األنظمة ذات 

 اصل مع املساهمين عبر البريد االلكتروني أو االتصاالت الهاتفية. العالقة. باإلضافة الى تطوير سبل التو 

وعليه فإن الشركة السعودية للخدمات األرضية ممثلة في مجلس ادارتها و اإلدارة التنفيذية ملتزمون بتطوير املعايير 

ن هيئة السوق املالية األدارية و املهنية بالشركة و التي تتفق مع أعراف و مبادئ الئحة حوكمة الشركات الصادرة ع

 .باإلضافة إلى الئحة الحوكمة الداخلية للشركة، و االلتزام بتطبيقها على كافة أعمالها
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 إدارة تقنية املعلومات (6

 تتمثل املسؤوليات الرئيسية إلدارة تقنية املعلومات فيما يلي: 

  .الحفاظ على أداء وسالمة األجهزة وأنظمة البرمجيات 

  واألنظمة عند الضرورة.تحديث األجهزة 

  .الحفاظ على شبكة االتصاالت 

 .إدارة سالمة وجودة أنظمة تقنية املعلومات 

 .العمل على تجديد تراخيص برمجيات الحاسب اآللي التي تستخدمها الشركة 

 .تطوير وتطبيق برمجيات جديدة ناجحة بشكل ذاتي أو من خالل مزودين خارجيين 

  املعلومات التي تعتبر ضرورية الستراتيجيات وأهداف الشركة.تحديد وتطبيق مشاريع تقنية 

  االشراف على استخدام تقنية املعلومات وقد استثمرت الشركة في هذا املجال لضمان استخدام تقنية املعلومات

 بشكل مجد من الناحية االقتصادية.

 .إدارة تدفق املعلومات واملعرفة في مختلف أقسام الشركة 

 دة تتالءم مع احتياجات الشركة ومتطلباتها.تطوير تقنيات جدي 

 إدارة التخطيط (7

تتمثل مسؤولية هذه اإلدارة في إعداد الخطط واإلشراف على تنفيذها لكل قسم من األقسام التالية: قسم الصيانة 

تنسيق يط بالومراقبة الجودة والهندسة واإلدارة والتدريب واألنظمة واإلجراءات والتطوير واملطابقة. وتقوم إدارة التخط

 مع الوحدات التجارية ذات الصلة في الشركة وتشرف على تنفيذ الخطط في كل وحدة من هذه الوحدات واألقسام. 

 اإلدارة القانونية  (8

 تتمثل املسؤوليات الرئيسية لإلدارة القانونية فيما يلي:

  ؤون دارة واإلدارة العليا فيما يتعلق بشمراجعة جميع الوثائق القانونية والعقود وتقديم املشورة القانونية ملجلس اإل

 الشركة القانونية.

 .إعداد مسودات العقود واالتفاقيات القانونية 

 .رفع الدعاوى ومتابعتها ضد الغير وتمثيل الشركة أمام القضاء 

 .تقديم املشورة القانونية لجميع اإلدارات الداخلية في الشركة 

 الصادرة عن الجهات الحكومية فيما يتعلق بأعمال الشركة. مراجعة جميع األنظمة والتعاميم والتوجيهات 

 .اإلشراف على عملية الترشيح والتفاوض مع مكاتب املحاماة واإلستشارات الخارجية عند الحاجة لخدماتها 

 إدارة املراجعة الداخلية  (9

قق من لك النظام املحاسبي للتحاملراجعة الداخلية وتعمل على تقويم أنظمة الرقابة الداخلية بما في ذتضم الشركة إدارة 

متها وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت ، وإقتراح الوسائل واإلجراءات الالزمة لعالجها بما يكفل حماية ئسالمتها ومال 

وحماية حقوق مساهمي الشركة وأصحاب املصلحة بشكل وممتلكاتها من اإلختالس أو الضياع أو التالعب  الشركةأموال 

 .عام

 ما يلي :  على سبيل املثال الداخلية تشمل مسؤوليات إدارة املراجعة 

 لية.يتحديد مدى دقة ومصداقية املعلومات املالية واإلدارية والتشغ 
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 .التحقق من إتباع اإلجراءات والسياسات الداخلية واللوائح والقوانين الخارجية 

 املخاطرلى لجنة املراجعة وتقييم رفع تقارير املراجعة الداخلية إ. 

 إدارة املخاطر  (10

تضم الشركة إدارة متخصصة لتقييم املخاطر وهي مسؤولة عن إعداد وتطبيق سياسات و إجراءات املخاطر في الشركة، 

 ولضمان اإلستقاللية فإن مرجعية إدارة املخاطر تعود إلى لجنة املراجعة وتقييم املخاطراملنبثقة من مجلس إدارة الشركة.

 التنسيق مع كافة مدراء اإلدارات لدراسة املخاطر في كل إدارة عن طريق:كما تقوم اإلدارة ب

  مراجعة السياسات واإلجراءات املطبقة والعمل على تحليل املخاطر املحتملة سواء كانت مالية أو مخاطر إئتمان

 وسيولة أو مخاطر السوق، مع التركيز بشكل مكثف على مخاطر العمليات وفقا لطبيعة نشاط الشركة.

  العمل على تحديد وتقييم املخاطر التي قد تؤثر على سير أعمال الشركة بشكل جوهري، ووضع الخطط الالزمة للحد

 من تأثير هذه املخاطر إلى أقل درجة ممكنة بكفاءة وفاعلية متى ما أمكن ذلك.

 أعمال الشركة.  املراقبة الدائمة لتطبيق الخطط الالزمة وتحديثها والعمل على التأكد من كفاءة إستمرارية  

كما تقوم اإلدارة بالتنسيق مع منظمة آياتا لاللتزام بكافة معايير وإجراءات املخاطر املطلوبة من املنظمات والهيئات 

( لضمان تطبيق الشركة ألفضل املعايير IATA ،IOSA ،ISAGOالرقابية )مثل هيئة الطيران املدني، هيئة سوق املال، 

 في مجال الطيران والخدمات املساندة للطيران . واللوائح الدولية واملحلية

 إدارة السالمة والجودة واألمن (11

 مع 
ً
تتمثل مسؤولية هذه اإلدارة في وضع وتطبيق سياسات السالمة والجودة واألمن لعمليات الشركة وخدماتها تماشيا

ملخاطر لتحديد املخاطر املحتملة السياسات الدولية ذات العالقة. كما أن هذه اإلدارة تتعاون بشكل مستمر مع إدارة ا

والتعامل معها والتي يمكن أن تؤثر على الشركة وموظفيها وعمالئها. وتساهم هذه اإلدارة في تحقيق أهداف الشركة، وفيما 

 يلي ملحة عن أهم أعمال ومسؤوليات اإلدارة:

 .تطبيق سياسات السالمة في الشركة واملحافظة عليها 

  إدارة السالمة والتوعية.وضع برامج للتدريب وكيفية 

  وضع إجراءات السالمة واإلشراف عليها، ووضع نظام مراقبة داخل املنشأة والتأكد من االلتزام بنظام إدارة الجودة

 املطبق في الشركة.

  التعامل مع الجهات ذات العالقة بخصوص إجراءات السالمة املتبعة ومنها الهيئة العامة للطيران املدني واالتحاد

 الدولي للنقل الجوي )أياتا(.

  القيام بمراجعة إجراءات السالمة وتعيين مدققين خارجيين )عند الضرورة( لتحديد وتصحيح أي تقصير في االلتزام

 بسياسة السالمة في الشركة.

 .ضمان استمرار تدريب موظفي الشركة على فهم وتنفيذ مسؤولياتهم املتعلقة بالسالمة خالل أعمالهم اليومية 

 بيق مهام عامة إلدارة املخاطر وضمان قيام الشركة بأعمالها بما يتماش ى مع سياسات الشركة ويشمل ذلك تط

 موظفيها وعمالئها وعملياتها وإدارتها.

 

 



 

م2016تقرير مجلس اإلدارة للعام   

Page 19 of 52 

 م 2017خطة الشركة لتطبيق معايير املحاسبة الدولية بحلول عام  .4

ية املعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية تسعى الشركة جاهدة لاللتزام بخطة التحول إلى معايير املحاسبة الدول

 من 
ً
للمحاسبين القانونيين والقاضية بتطبيق معايير املحاسبة الدولية  للشركات املدرجة في السوق املالي السعودي إعتبارا

إلزام م والقاض ي ب21/8/2016وتاريخ  7/5/7258/16م، وبناًء على تعميم هيئة السوق املالية رقم ص/01/01/2017تاريخ 

الشركات املدرجة باإلفصاح عن مراحل مواكبتهم للتحول ملعايير املحاسبة الدولية، حيث ألتزمت الشركة باإلفصاح 

 للمساهمين والجمهور من خالل اإلعالنات التالية على موقع تداول:

 تعلن الشركة السعودية للخدمات االرضية عن مراحل مواكبتها للتحول للمعايير املحاسبية الدولية :  اإلعالن األول 

(IFRS) :والتى تتمثل في اآلتي 

وجاري العمل على تنفيذها، والتاريخ  (IFRS) تم إعتماد خطة عمل للتحول لتطبيق املعايير املحاسبية الدولية .1

 .م30/10/2016هو املستهدف إلعتماد السياسات املحاسبية 

لم تعين الشركة السعودية للخدمات االرضية مستشار خارجي لهذا الغرض، حيث قامت الشركة بتعيين فريق داخلي  .2

  .مؤهل بالشركة لتنفيذ خطة التحول والذي يمتلك الكفاءة والخبرة الكافية إلنجاز عملية التحول 

 .تم تشكيل فريق داخلي مسئول عن تنفيذ خطة التحول  .3

 .اجه الشركة حتى تاريخه صعوبات في عملية التحول لتطبيق معايير املحاسبة الدوليةلم تو  .4

 للمعايير املحاسببة الدولية هو .5
ً
وذلك عن الربع األول   .م30/11/2016التاريخ املستهدف إلعداد أول قوائم مالية وفقا

 .م2017في عام م فقط وذلك لغرض إستخدامها للمقارنة الربعية 2016والربع الثاني من العام 

إعالن إلحاقي من الشركة السعودية للخدمات األرضية بخصوص مراحل مواكبتها للتحول للمعايير  :اإلعالن الثاني

 املرحلة الثانية (IFRS) املحاسبية الدولية

ورات في م ، تعلن الشركة السعودية للخدمات األرضية عن التط2016/ 8/ 29إلحاقا الى لإلعالن على موقع تداول بتاريخ 

خطة التحول ملعايير املحاسبة الدولية )املرحلة الثانية( حسب متطلبات هيئة السوق املالية. إضافة ملا تم اإلعالن عنه في 

بيق العمل املنجز من الفريق الداخلي في تط تعيين السادة البسام والنمر محاسبون قانونيون ملراجعةاملرحلة األولى، تم 

ولية ملزيد من التأكيد قبل عرض وإعتماد التعديالت في السياسات املحاسبية ذات العالقة خطة التحول للمعايير الد

واألرصدة اإلفتتاحية من لجنة املراجعة ومجلس اإلدارة وبناء عليه تم تغيير التاريخ املستهدف إلعداد أول قوائم مالية وفقا 

 للمعايير الدولية وكذلك إعتماد الس
ً
 25 ياسات املحاسبة ذات العالقة بتطبيق املعايير الدولية إلىللمعايير املحاسبية وفقا

 .م2016/ 12/

 إلعالن الشركة واملنشور على موقع تداول بتاريخ  اإلعالن الثالث :
ً
م بخصوص مراحل مواكبتها 27/10/2016إلحاقا

ح أنه تم اإلنتهاء من إعداد تود الشركة السعودية للخدمات األرضية ان توض (IFRS) للتحول للمعايير املحاسبية الدولية

م حسب املعايير املالية الدولية وكذلك تم إعداد القوائم املالية للربعين األول والثاني من 2016األرصدة اإلفتتاحية للعام 

م حسب املعايير الدولية وتم مراجعتها من قبل املراجع القانوني للشركة وقد تم إعتماد هذه القوائم من قبل 2016عام 

م باإلضافة إلى إعتماد السياسات املحاسبية ذات العالقة الالزمة لتطبيق 25/12/2016اإلدارة بالتمرير بتاريخ مجلس 

م املتوافقة مع املعايير 2016املعايير الدولية. وجاري العمل على اإلنتهاء من مراجعة القوائم املالية للربع الثالث للعام 

م بعد إقفال الحسابات لتلك 31/12/2016ة للربع الرابع وللسنة املالية املنتهية في الدولية، كما سيتم إعداد القوائم املالي

السنة وسيتم اإلعالن عن ذلك في حينه وسيتم كذلك نشر تلك القوائم على موقع الشركة االلكتروني لالطالع عليها من قبل 

 .املساهمين
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 املخاطر وإستمرارية األعمال .5

 للمخاطر التي قد تؤثر على سير عملياتها ونتائج أعمالها، وعلى الرغم 
ً
الشركة السعودية للخدمات األرضية قد تكون عرضة

 في الربع الرابع من العام 
ً
م باملوافقة على 2016من وجود سياسة خاصة بتقييم املخاطر إال أن مجلس اإلدارة قام مؤخرا

 على وضع أسس و إجراءات قوية لتحديد ومعالجة املخاطر والعمل على تأسيس إدارة مستقلة إلدارة املخاطر و 
ً
ذلك حرصا

 تخفيف األثر الناجم عنها ووضع الحلول لتجنبها متى ما أمكن ذلك. 

 
ً
  املخاطر إلدارة بعناية موضوعة وبرامج وشاملة واضحة منهجية وجود ألهمية الشركة من وإدراكا

ً
 أفضل مع وتماشيا

( لتقديم اإلستشارة فيما يخص IATAباإلتفاق مع إتحاد النقل الجوي الدولي ) الشركة قامت فقد الدولية ، املمارسات

 املعايير الدولية الواجب تطبيقها إلدارة املخاطر.

 املنبثقة املراجعة وتقييم املخاطر، لجنة إلشراف والذي يخضع املخاطر لحوكمة العام اإلدارة على اإلطار كما وافق مجلس 

   الشأن. بهذا للمجلس الدورية تقاريرها ترفع والتي اإلدارة مجلس عن

 حوكمة املخاطر والرقابة الداخلية  .أ

 

 
 املخاطر الجوهرية .ب

وفيما يلي قائمة ببعض املخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وعلى الرغم من ذلك فهي ال تشمل جميع املخاطر التي قد 

إذ قد تكون هذه املخاطر غير جوهرية من حيث تأثيرها على سير عمليات الشركة تواجهها الشركة أو الشركات التابعة لها ، 

 أو نتائج أعمالها أو ربما قد تظهر مخاطر مستقبلية غير معلومة للشركة في الوقت الحالي:

 املخاطر التنظيمية  (1

لسوق، ى قطاع األعمال أو ااملخاطر التنظيمية عبارة عن مخاطر التغير في القوانين واللوائح بشكل قد ينعكس جوهري عل

حيث أن أي تغيير في القوانين أو اللوائح الصادرة من قبل كافة الجهات التنظيمية التي تخضع لها الشركة بشكل عام ومن 

يمكن أن تزيد من تكاليف تشغيل الشركة السعودية للخدمات  ( بشكل خاصGACAقبل الهيئة العامة للطيران املدني )

على تغيير املشهد التنافس ي مما يؤثر على الحصة السوقية وربحية الشركة، كما أن عدم التزام األرضية أو قد يعمل 

تقييم المخاطر

يتم تقييم المخاطر في كل إدارة و إعتماد مستواها وأسلوب الحد من آثارها•

تجتمع كل إدارة بشكل دوري لمناقشة أداء المتضمن مراجعة المخاطر •

سجل المخاطر

تقوم إدارة المخاطر بوضع سجل للمخاطر لكل إدارة على حدى ومتابعته ومراقبته•

ع سنوييتم إعداد تقرير شامل لمخاطر الشركة ويتم رفعه للجنة المراجعة والمخاطر بشكل رب•

لجنة المراجعة 
والمخاطر

هة تبعاتهاوفقاً للصالحيات المفوضة تقوم اللجنة بمراجعة المخاطر واإلجراءات المناسبة لمواج•

ة داخل الشركةتقدم اللجنة التقارير الدورية لمجلس اإلدارة عن مدى فعالية األنظمة والبيئة الرقابي•

مجلس اإلدارة

المجلس مسؤول عن الموافقة على السياسات الخاصة بإدارة المخاطر•

لمخاطركما يقوم المجلس بمراجعة كافة التقارير التي يتم رفعها من لجنة المراجعة وتقييم ا•
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الشركة باللوائح التنظيمية بقصد أو بغير قصد قد يعرض الشركة إلى الجزاءات النظامية التي قد تصل إلى حد إلغاء 

 مطار.  27ة في مطارات اململكة وعددها وسحب إحدى التراخيص الصادرة للشركة من الهيئة لتقديم الخدمات األرضي

وعليه فإن الشركة وضعت كافة السياسات واإلجراءات التي تهدف إلى اإللتزام باللوائح والقوانين التنظيمية ذات العالقة، 

  كما تحرص الشركة على التنسيق الدائم والتعاون بما يخدم مصلحة العمالء، إضافة إلى ذلك فإن الشركة تقوم باإللتزام

(، أنظمة IATA(، إتحاد النقل الجوي الدولي )ICAOبكافة معايير املنظمات الدولية مثل املنظمة الدولية للطيران املدني )

 (.ISAGOأياتا للسالمة واملراجعة الخاصة بعمليات الخدمات األرضية )

 املخاطر التشغيلية  (2

 األجهزة أو املوظفين  أو الداخلية  اإلجراءات سالمة أو كفاية عدم عن تنتج قد التي الخسارة في التشغيلية املخاطر تتمثل 

 التقنية والنظم

 مخاطر تركيز اإليرادات في عدد من العمالء .أ

عميل من عمالء الشركة، وتعد الخطوط السعودية أكبر العمالء حيث تمثل أعمال  20من إيردات الشركة في  %87يتركز 

 للقوائم املالية في 
ً
من إجمالي  %52.2م ما نسبته 31/12/2016الخدمات األرضية املقدمة للخطوط السعودية وفقا

 بأن اإلتفاقيات املوقعه مع %7.72طيران ناس مانسبته اإليرادات كما تمثل أعمال الخدمات األرضية املقدمة ل
ً
، علما

م ، إال أن ذلك ال ينفي إمكانية إنهاء هذه اإلتفاقيات في حال اإلخالل الجوهري 31/12/2020الخطوط السعودية تنتهي في 

عامة من الهيئة ال باألحكام والشروط واإللتزامات املتفق عليها، أو في حال إلغاء أو سحب التراخيص الصادرة للشركة

 %52.5للطيران املدني ، كما تعتبر الخطوط السعودية طرف ذو عالقة وأكبر مساهم في الشركة حيث تمتلك ما نسبته 

من أسهم الشركة ، كما يعد طيران ناس أيضا طرف ذو عالقة بسبب وجود مساهم رئيس ي مشترك وهو )الشركة الوطنية 

 من أسهم الشركة. %14.7 لخدمات الطيران( حيث تمتلك ما نسبته

 مخاطر الحوادث واإلصابات .ب

تعتمد الشركة في نشاطاتها على العمل في بيئة معرضة للمخاطر داخل ساحات وصاالت املطارات حيث تضم خدمات 

الشركة على سبيل املثال دفع وسحب الطائرات ، تحديد وتوزيع حمولة الطائرة ، تزويد الطائرة بالوقود ، ونقل الركاب من 

وإلى الصاله ، وقد يؤدي وجود أي خلل أو تقصير فني أو بشري أثناء تقديم أي من هذه الخدمات إلى خسائر و أضرار )ال 

قدر هللا( في األرواح واملمتلكات ، وفي حال إثبات مسئولية الشركة عن هذه األخطاء فإن ذلك يعرض الشركة لإلجراءات 

ء الرخصه أو تعويضات مادية قد ال يغطيها التأمين بشكل كامل. ويوجد في النظامية من غرامات جزائية من سحب أو إلغا

الشركة إدارة متخصصة ومعنية بنظام السالمة والجودة واألمن ، إذ تقوم باملراجعه الدورية ) أسبوعية ، شهرية( للتأكد 

ا عها والعمل على تداركهمن تطبيق السياسات واإلجراءات ، كما تقوم بعمل تقارير خاصة للحوادث لتحليل سبب وقو 

 ووضع املحددات لتجنبها.
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 مخاطر فقد املوظفين املميزين وعدم القدرة على إستقطاب الكفاءات  .ج

في ظل دخول منافسين في مجال تقديم الخدمات األرضية في اململكة فإن الشركة معرضة لخسارة عدد من املوظفيين 

 بأن هناك محدودية في املواهب املدربة في املميزين ذو الكفاءة واإلنتاجية العالية وممن 
ً
تتوفر لديهم الخبرة الالزمة ، علما

 هذا املجال.

 كبار التنفيذين منهم أو في حال عدم 
ً
وفي حال عدم مقدرة الشركة على اإلحتفاظ باملوظفيين املميزين في الشركة وخصوصا

جوهري على عمليات الشركة التشغيلية ونتائج  مقدرتها على إستقطاب كوادر مدربة ومؤهلة فإن ذلك سوف يؤثر بشكل

أعمالها ومركزها املالي. إضافة إلى أن أي تغيير في نظام ولوائح وزارة العمل فيما يتعلق بإستقدام العماله الوافده املؤهلة 

 ة.شركواملدربة سيقيد من قدرة الشركة على إستقدام العمالة الوافدة حيث تمثل جزء مهم من القوى العاملة في ال

 مخاطر تهالك املعدات واآلالت وإحاللها .د

تعد املعدات واآلالت أحد الركائز الهامه التي تعتمد عليها عمليات الشركة التشغيلية في تقديم الخدمات األرضية لشركات 

 
ً
لمعايير ل الطيران بشكل صحيح وبجودة وكفاءة عالية حيث تأتي في الترتيب الثاني من األهمية بعد العنصر البشري ، ووفقا

( فإنه يتوجب على الشركة أن تقوم بإحالل كافة 38فقرة  151الدولية وملتطلبات الهيئة العامة للطيران املدني )املادة رقم 

، وعليه فإن الشركة تقوم بوضع التقديرات الالزمة إلحتياجاتها من صيانه للمعدات  سنة 15املعدات التي يزيد عمرها عن 

 عن اآلالت املستهلكة أو نتيجة للتوسع في أعمال ونشاطات الشركة ، واألجهزة الحالية أو إ
ً
حتياجها آلالت جديدة عوضا

وقد يكون اإلنفاق الفعلي أعلى من ما تم تقديره إما بسبب إرتفاع وتضخم أسعار املعدات أو بسبب دفع مبالغ إضافية 

ركة ذه النفقات إن وجد بشكل سلبي على ربحية الشللموردين لتسريع إجراءات اإلستيراد والشحن. وينعكس اإلرتفاع في ه

 ومركزها املالي.   

 مخاطر التقنية الحديثة في الطائرات واملطارات .ه

 ملا تشهده هذه الصناعه من  تقدم الشركة العديد من الخدمات
ً
املتنوعة وفقا لنوع الطائرة ومتطلبات كل عميل ، ونظرا

 لعدم الحاجة لها أو لوجود  تطور مستمر في التقنية األمر الذي قد يعمل
ً
على تقليص الطلب علي بعض الخدمات نظرا

 إلى أنه من املتوقع أن 
ً
بعض الطائرات املزودة بأحدث التقنيات املتطورة )مثل التشغيل الذاتي ملحركات الطائرة( ، إضافة

في  5م اإلنتهاء من بناءه والصاله رقيتم تزويد املطارات والصاالت الجديدة في اململكة )ومنها مطار امللك عبدالعزيز بعد 

مطار امللك خالد التي تم اإلنتهاء من بنائها( بمعدات أرضية ثابتة لتقديم بعض الخدمات )مثل وحده التكييف املتنقله و 

الجسور الخاصة بنقل الركاب إلى الطائرة( مما يقلل من الطلب على بعض الخدمات الحالية )مثل الحافالت والساللم( 

 على إيرادات الشركة ومركزها املالي. وتعمل الشركة في الوقت الراهن على وضع الخطط لتنويع  األمر
ً
الذي سوف يؤثر سلبا

 ملواجهة أي إنخفاض محتمل في اإليرادات في املستقبل املنظور. 
ً
 مصادر الدخل تحسبا
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 مخاطر إرتفاع املصروفات التشغيلية .و

كشركة وكيان مستقل عن الخطوط السعودية تحمل تكاليف ومصروفات  ترتبت على الشركة كنتيجة طبيعة إلنفصالها

تشغيلية إضافية عن طريق إبرام عقود إتفاقية لتنظيم بعض الخدمات )مثل تقنية املعلومات( ، كما عملت الشركة على 

لك من شأنه . كل ذبما في ذلك من إرتفاع في مصروفات املوظفينتئجار مواقع في مطارات اململكة ،إبرام عقود مباشرة إلس

 بالتعاقد مع شركة لوفتهانزا ت أن يؤثر على معدالت الربحية ومركز الشركة املالي ، و
ً
 لذلك فقد قامت الشركة حاليا

ً
حسبا

لتقديم اإلستشارات فيما يخص إعادة هيكلة الشركة وتقديم أفضل الحلول لتتمكن الشركة من السيطرة على املصاريف 

ة اإلنتاجية وجودة الخدمة املقدمة للعمالء ومن املتوقع أن تتلخص نتائج هذه الدراسة وتدخل التشغيلية مع رفع الكفاء

 م. 2017حيز التطبيق في الربع الثاني من العام 

 املخاطر القانونية .ز

 ةقد يلجأ أي من عمالء الشركة أو موظفيها أو املسافرين أو أي طرف آخر داخل املطارات إلى رفع دعوى قضائية ضد الشرك

بسبب أضرار ناتجة عن عدم التقيد باإلجراءات النظامية ، وفي حال إصدار حكم قضائي يقض ي بمسئولية الشركة أو في 

 .حال تم الصلح بدفع مبالغ تفوق الغطاء التأميني فإن ذلك سوف يؤثر بشكل سلبي على نتائج العمليات التشغيلية للشركة

 مخاطر السمعه .ح

 ، إذ إن تضرر سمعة الشركة بشكل كبير قد إن محافظة الشركة على سمعتها 
ً
 هاما

ً
الجيدة داخل وخارج اململكة يعد أمرا

يؤدي إلى عدم تجديد أو إنهاء بعض العقود املبرمة مع عمالء الشركة أو عدم تمكن الشركة من إستقطاب عمالء جدد مما 

ة بعدة عوامل مثل إنخفاض جودة سوف يؤثر على سير عمليات الشركة ونموها املستقبلي. وقد تتأثر سمعة الشرك

الخدمات األرضية املقدمة أو حصول حوادث ناتجة عن تقصير الشركة ، كما إن تعطل أي من املعدات أو املرافق التي 

تستخدمها الشركة في تقديم الخدمات األرضية )سواء كانت مملوكة للشركة أو للمطار( يحد من قدرة الشركة على القيام 

 يح وبالجودة املطلوبة مما يؤثر على سمعة الشركة.بإعمالها بشكل صح

 مخاطر السوق  .ط

أسعارالخدمات املقدمة  على تطرأ التي املستقبلية النقدية التدفقات تذبذب عن الناتجة املخاطر السوق  مخاطر تمثل

 عوالناتجة عن زيادة املنافسة أو تغيير املناخ اإلقتصادي وإنخفاض عدد رحالت الطيران بما  للعمالء 
ً
لى ينعكس سلبا

 .عمليات ونشاطات الشركة وربحيتها

  مخاطر املنافسة وخصخصة املطارات .ي

م عن فتح الباب للشركات للتقدم بطلب رخص لتقديم الخدمات األرضية 2013أعلنت هيئة العامه للطيران املدني في عام 

م منح شركة سويس بورت رخصة تقديم الخدمات األرضية إلى 9/4/2015في مطارات اململكة ، وقد تم بالفعل بتاريخ 

شركة السوقية وما يتبع ذلك من إنخفاض متوقع في األرباح ، إال جانب الشركة األمر الذي من شأنه أن يؤثر على حصة ال
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 هي املهيمنة في مجال تقديم الخدمات األرضية ، وتعمل الشركة في الوقت الراهن على تنويع 
ً
أن الشركة ال تزال حاليا

 الخدمات املقدمة وتخفيض التكاليف ملواجهة هذه املخاطر.

م عن خططها املستقبلية لخصصة املطارات 19/5/2014ي بالتصريح بتاريخ كما قامت الهيئة العامة للطيران املدن

السعودية من خالل تأسيس شركات تابع لها لرفع كفاءة تشغيل املطارات ومرافقها ، حيث قامت الهيئة بتوقيع عقد مع 

كيته ورة وإعادة ملتركي لبناء وتشغيل مشروع توسعة مطار األمير محمد بن عبدالعزيز في املدينة املن-تحالف سعودي

للهيئة بعد فترة زمنية محددة. وفي حال قيام الهيئة العامة للطيران املدني بمنح رخص حصرية للشركات للقيام ببعض أو 

 كل الخدمات األرضية فإن ذلك سوف يكون له تأثير جوهري على نتائج أعمال الشركة ومركزها املالي.   

 مخاطر اإلقتصاد العالمي (3

دماتها للعديد من خطوط الطيران املحلية واألقليمية والعاملية بمختلف مطارات اململكة ، ومن املمكن أن تقدم الشركة خ

تتأثر هذه الشركات نتيجة التقلبات في اإلقتصاد العالمي وتذبذب أسعار النفط ، كما قد تلجأ بعض شركات الطيران 

قبل الشركة لتخفيض التكلفة التشغيلية لخطوط لتقليص عدد رحالتها وتخفيض الطلب على الخدمات املقدمة من 

 على إيرادات الشركة.
ً
 الطيران مما قد يؤثر سلبا

 مخاطر اإلقتصاد املحلي (4

 ملوازنة اململكة العربية السعودية لعام 
ً
م فإنه من املتوقع أن تنمو إيرادات الدولة 22/12/2016م املعلنة بتاريخ 2017وفقا

م األمر الذي سوف يدعم اإلنفاق الحكومي و ما لذلك من أثر إيجابي 2016قارنة بعام م %31م بما نسبته 2017في العام 

 على اإلقتصاد املحلي. 

 إلرتفاع أسعار الطاقة وتكلفة األيدي العاملة الوافدة األمر الذي 
ً
الجدير بالذكر أن هذا النمو األقتصادي يأتي مصاحبا

 وعلى الرغم الكلي ، االقتصاد بيئة التكاليف في مراقبة على التركيز عم الخاص القطاع في الحذر قد يؤدي إلى رفع  نسبة

  سيؤثر ذلك أن من
ً
تجدر اإلشارة إلى أن أحد أهم ركائز رؤية اململكة   أنه إال السعودية للخدمات األرضية  على الشركة سلبا

 على رفع طاقة الحج والعمره مما  2030العربية العربية السعودية 
ً
هي تنويع مصادر الدخل الغير نفطية والعمل تحديدا

ة كسيسهم في رفع معدل الرحالت ، دون إغفال قرار رفع رسوم التأشيرات وما لذلك من إنعكاس وأثرعلى عمليات الشر 

 التشغيلية.

 مخاطر اإلئتمان  (5

الشركة السعودية  تجاه املالية بالتزاماته الوفاء على نظير طرف أو ضامن أو عميل مقدرة عدم االئتمان مخاطر تمثل

 مالية خسارة تكبد إلى يؤدي بشأن مستحقات الشركة مما للخدمات األرضية

 مخاطر التأخير في سداد املستحقات ومخاطر عدم السداد .أ

 60إلى  30تقوم الشركة بإصدار فواتير الخدمات األرضية لعدد كبير من عمالئها وتقوم بإعطاء مهلة سداد تترواح ما بين 

 من تاريخ إصدار الفاتورة ، وقد 
ً
 في السداد من قبل بعض العمالء يالشركة تأخ تواجهيوما

ً
ي ، مما قد يؤدي إلى نقص فرا
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 تواجه داد فقدإلى التأخر في عدم السلتالي قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وباإلضافة السيولة النقدية املتوفرة للشركة وبا

 
ً
والتي تنحصر في أغلبها في الشركات  على سداد اإللتزاماتعض العمالء من خطوط الطيران عدم قدرة بالشركة أيضا

 الصغيرة التي تعمل بشكل موسمي.

 مخاطر السيولة  (6

وهي املخاطر التي تنجم عن عدم الكفاءة في إدارة التدفقات النقدية والتي قد يترتب على أثرها عدم مقدرة الشركة على 

توفير املبالغ الالزمة للقيام بأعمال الخدمات األرضية املطلوبة من قبل العمالء والوفاء بإلتزامتها مما يستدعي بيع أحد 

 معدل سيولةب وللتقليل من تأثير ذلك تحرص الشركة على اإلحتفاظقيمته العادلة ، األصول في وقت زمني قصير وبأقل من 

  مناسب. نقدية

 للسيولة  إحتياج هناك قد يكون وبالرغم من توفر سيولة مناسبة في الوقت الحالي إال أنه 
ً
شاريع التطوير ملقابلة ممستقبال

 لعدم ، ون تسهيالت بنكيةتقدم الشركة للحصول على في أسلوب ونوعية الخدمات املقدمة األمر الذي يستدعي أن ت
ً
ظرا

وجود سجل إئتماني سابق للشركة فإن ذلك من شأنه أن يخضع الشركة لشروط قد ال تتناسب مع متطلباتها األمر الذي 

 على خطط الشركة التوسعية. 
ً
 قد ينعكس سلبا

  :األصول والخصوم ونتائج األعمال .6

 قائمة املركز املالي  .أ

 اإليضاح
 

 )املبالغ بآالف الرياالت(

 م31/12/2016 م31/12/2015 م31/12/2014 م31/12/2013 م31/12/2012

      املوجودات املتداولة

 502,625 779,438 519,420 427,224 360,486 نقد وارصدة لدى البنوك

 454,806 - - - - استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

 1,071,720 809,438 718,215 528,003 870,040 ذمم مدينة

 313,444 176,607 111,309 106,178 86,873 مدفوعات مقدمة وموجودات كتداولة أخرى 

 - 289 946 2,206 2,655 املخزون 

 2,342,595 1,765,772 1,349,890 1,063,610 1,320,053 إجمالى املوجودات املتداولة

      املوجودات غير املتداولة

 479,573 473,140 543,196 532,257 448,022 ومعداتممتلكات 

 327,933 351,356 403,099 454,841 582,516 موجودات غير ملموسة

 582,816 582,816 582,816 582,816 510,446 اسم الشهرة

 98,337 76,201.06 66,579.32 - - استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

 1,488,658 1,483,513 1,595,690 1,569,914 1,541,283 إجمالى املوجودات غير املتداولة

 3,831,253 3,249,284 2,945,580 2,633,525 2,861,337 صافي االصول 
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 اإليضاح
 )املبالغ بآالف الرياالت(

 م31/12/2016 م 31/12/2015 م31/12/2014 م31/12/2013 م31/12/2012

           املطلوبات وحقوق املساهمين

           املطلوبات املتداولة

 28,233 51,792 30,706 48,658 148,708 ذمم دائنة

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة 

 أخرى 
197,492 236,271 208,041 228,374 437,244 

         6,686 الجزء املتداول من القروض طويلة األجل

 465,477 280,165 238,747 284,929 352,886 إجمالى املطلوبات املتداولة

           املطلوبات غير  املتداولة

 316,376 265,268 222,256 178,228 144,496 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 - - - 12,778 12,778 قروض طويلة االجل

 316,376 265,268 222,256 191,006 157,275 إجمالى املطلوبات غير املتداولة

 781,852 545,433 461,003 475,935 510,160 املطلوباتإجمالى 

           حقوق املساهمين

 1,880,000 1,880,000 1,880,000 886,869 886,869 رأس املال

         1,122,283 حقوق ملكية إضافية

حقوق ملكية إضافية ناشئة عن 

 االستحواذ
(535,046) - - - - 

 - - - 993,131   الزيادة املقترحة في رأس املال

 369,697 301,114 239,007 173,309 112,713 إحتاطي نظامي

 799,703 522,737 365,569 104,281 764,358 أرباح مبقاة

 3,049,400 2,703,852 2,484,576 2,157,590 2,351,176 إجمالي حقوق املساهمين

 3,831,253 3,249,284 2,945,580 2,633,525 2,861,337 إجمالي املطلوبات و حقوق املساهمين

 قائمة الدخل .ب

 اإليضاح
 )املبالغ بآالف الرياالت(

 م31/12/2016 م31/12/2015 م31/12/2014 م31/12/2013 م31/12/2012

 2,726,673 2,540,512 2,408,026 2,143,849 2,007,121 اإليرادات 

 1,802,116 1,703,330 1,526,293 1,308,628 1,173,890 املصاربف التشغيلية

 924,557 837,182 881,732 835,221 833,232 مجمل الربح

           املصاريف

 225,398 189,809 203,336 154,102 173,036 مصاريف عمومية وإدارية

 23,424 51,743 51,743 55,604 55,604 إطفاء  األصول غير امللموسة

إجمالي املصاريف العمومية وإالدارية 

 واالطفاء
228,640 209,706 255,079 241,551 248,821 

 675,736 595,631 626,654 625,514 604,591 الدخل من العمليات الرئيسية

 22,136 34,119 21,503 - - الحصة من ربح شركة مستثمر فيها

الربح من استثمارات محتفظ بها 

 للمتاجرة
4,806 - - - - 

 702,678 629,750 648,156 625,514 604,591 الربح التشغيلي

  -  -  -  - 11,363 دخل االستثمارات

 7,582 15,703 27,618 3,608 2,453 إيرادات اخرى 

 (1,663) (1,069) (1,200) (1,892) (3,256) أعباء تمويلية

 719,960 644,384 674,574 627,230 603,788 الدخل قبل الزكاة 
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 34,132 23,313 17,593 21,270 14,498 الزكاة

 685,829 621,072 656,981 605,960 589,290 صافي الدخل للسنة 

 841,269 794,929 806,718 751,758 717,947 االرباح قبل الزكاة واالهالك واالطفاء

 يوضح نمو متنامي في االرباح وااليرادات.  2016الى  2012إيرادات الشركة والدخل قبل الزكاة واالهالك وصافي الدخل بعد الزكاة في السنوات من عام 

 قائمة التدفقات النقدية  .ج

 اإليضاح
 )املبالغ بآالف الرياالت(

 م31/12/2016 م31/12/2015 م31/12/2014 م31/12/2013 م31/12/2012

           التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

 719,960 644,384 674,574 627,230 603,788 الدخل قبل الزكاة 

 96,222 97,733 79,201 67,032 55,299 االستهالك

 23,424 51,743 51,743 55,604 55,604 إطفاء  موجودات غير امللموسة

 (22,136) (34,119) (21,503) - - الحصة من ربح شركة مسثمر فيها 

 63,740 49,239 52,173 39,839 36,598 مخصص مكافاة نهاية خدمة للموظفين

 29,056 23,712 52,687 20,000 - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 - - - 957 - إستبعاد ممتلكات ومعدات

 (4,806)     أرباح محققة وغير محققة من االسثمارات

 (71) 76 (54) (1,646) - ممتلكات ومعداتخسارة إستبعاد 

 905,389 832,768 888,821 809,016 751,289 النقد من العمليات قبل التغيرات في رأس املال العامل

 (291,338) (114,934) (242,900) (287,307) (215,686) التغيرات في الذمم املدينة

 - 657 1,260 (507) 2,787 التغير في مخزون قطع الغيار

 (136,548) (65,298) (13,422) (19,305) (35,451) التغير في املدفوعات املقدمة واملوجودات املتداولة

 (23,558) 21,086 (17,952) (90,366) 56,139 التغيرات في الذمم الدائنة

 187,413 18,455 (32,054) 34,444 2,829 التغير في املصروفات املستحقة واملطلوبات املتداولة 

 641,357 692,733 583,753 445,974 561,906 التدفقات النقدية من االعمليات

 (12,632) (6,228) (8,144) (6,108) (3,489) مكافاة نهاية الخدمة 

 (12,674) (21,436) (13,769) (16,934) (16,959) زكاة مدفوعة

 616,051 665,069 561,841 422,933 541,458 صافي النقدية من العمليات التشغيلية

صرف راتبين ملوظفي وذلك بسبب مصروفات غير اعتيادية تمثلت في  2015عدا عام  التدفقات التشغيلية من االنشطة التشغيلية توضح نمو في النقدية ما

 مع املكرمة امللكية
ً
 الشركة تماشيا

 اإليضاح
 )املبالغ بآالف الرياالت(

 م31/12/2016 م31/12/2015 م31/12/2014 م31/12/2013 م31/12/2012

           التدفقات النقدية من االنشطة االسشتثمارية

 (102,689) (29,993) (127,083) (151,284) (132,132) شراء ممتلكات و معدات 

 105 2,240 211 1,663 - متحصالت من بيع املعدات

 - 24,498 - - - استثمارات / توزيعات األرباح من االستثمار / أثر االستحواذ

 (950,000) - - - - استثمارات  محتفظ بها للمتاجرة

 500,000 - - - - متحصالت من بيع استثمارات  محتفظ بها للمتاجرة

 (404,821)         يوما  90الودائع املصرفية قصيرة األجل مع أقل من 

 (957,405) (3,255) (126,872) (149,621) (132,132) صافي النقد املستخدم في  األنشطة االستثمارية

           التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

 (340,280) (401,796) (329,995) (199،887) (250,000) توزيع ارباح

 - - (12،778) (6,590) (1,231) سداد القرض

 - - - (97) (6,113) سداد التزام بموجب عقد إيجار تمويلي

 (340،280) (401,796) (342,773) (206,573) (257,344) املستخدم في األنشطة التمويلية صافي التدفق النقدي 
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 (681,634) 260،018 92,196 66،739 151,982 الزيادة / )النقص( في النقد

 779,438 519,420 427,224 360,486 208,504 النقد و مافي حكمة في بداية السنة 

 97,804 779,438 519,420 427,224 360,486 النقد و مافي حكمة في نهاية السنة 

           املعامالت غير النقدية

 - - 28,173 - - نقل األصول إلى حقوق املساهمين 

 - - - 609,344 - مقاصة من االرباح والذمم الدائنة والذمم املدينة

 تحليل جغرافي حسب االيرادات في املحطات الرئيسية والداخلية   .د

 املحطات الرئيسسة 
 )املبالغ بآالف الرياالت(

 م2016 م2015 م2014 م2013 م2012

 جدة -مطار امللك عبدالعزيز 
 

791,675 
   800,060   916,788    947,394    996,866 

 714,827    672,833    664,151     617,955    568,838 الرياض -مطار امللك خالد 

 525,656   445,824    375,341   329,698    281,058   املحطات الداخلية

 292,021    287,880    271,542    245,549   223,861   الدمام -مطار امللك فهد 

  197,303   186,581    180,203    150,586   141,688   املدينة  -مطار االمير  محمد بن عبدالعزيز 

 2,726,673   2,540,512    2,408,026    2,143,849    2,007,121    مجمل االيرادات

 

 
 وصافي االرباحتحليل االيرادات  .ه

 النسبة% الفروقات م31/12/2016 م31/12/2015 اإليضاح

 %7 186,161   2,726,673 2,540,512 االيرادات

 %10 64,757   685,829 621,072 الربح بعد الزكاةصافي 

  إيرادات شركة االمد السعودي ) شركة تابعة (  .و

 م2016 م2015 م2014 اإليضاح

 136,500 109,147 101,896 مجمل االيرادات

 

996,866 
947,394 916,788 

800,060 791,675 
714,827 

672,833 664,151 
617,955 

568,838 
525,656 

445,824 
375,341 

329,698 
281,058 292,021 287,880 271,542 245,549 223,861 197,303 186,581 180,203 150,586 141,688 

 -

 200,000

 400,000

 600,000

 800,000

 1,000,000

 1,200,000

2016 2015 2014 2013 2012

تحليل جغرافي حسب االيرادات في المحطات الرئيسية والداخلية
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 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة مقارنة بالعام املاض ي .ز

 2016مليون ريال عن العام  685.83مليون ريال وصافي أرباح بمقدار  2,726.67إيرادات بمقدار أعلنت الشركة عن 

م , مدعومة بزيادة 2015مليون ريال عن العام  621.07مليون ريال وصافي أرباح بمقدار  2,540.51مقابل إيرادات بمقدار 

م 2016م وزيادة في االيرادات للعام 2015لعام عن ا %8رحلة )هبوط وإقالع( بنسبة تقدر  25.467أعداد الرحالت بـ 

 64.78م بمقدار2016م مما نتج عنه زيادة في صافي االرباح للعام 2015عن العام  %7مليون ريال بنسبة  186.16بمقدار 

 م.2015عن العام  %10مليون ريال بنسبة 

ريال زيادة في مصاريف التشغيل بمقدار مليون 186.16م والتي قدرت بمبلغ 2016نتج عن زيادة االيرادات خالل العام 

عن العام السابق. وعلى الرغم  ٪10مليون ريال بزيادة بنسبة  87.38مليون ريال ، كما زاد إجمالي االرباح بمقدار  98.79

فقط مقارنة بالعام السابق وذلك بسبب تغير  %7إال أن اإليرادات أرتفعت بنسبة  %8من إرتفاع أعداد الرحالت بنسبة 

 اع الطائرات .أنو 

عن العام السابق  نتيجة إلعادة الهيكلة  %3مليون ريال وذلك بنسبة  7.27إرتفعت املصروفات العامة واالدارية بمقدار 

 م .2016االدارية التي حدثت في النصف الثاني من العام 

م بسبب 2016الل العام أنخفضت اإليرادات األخرى وحصة الشركة من ربح شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية خ

م ( وتسجيل 2015مليون في العام  12.5مليون ريال )  4.9م الى 2016إنخفاض دعم صندوق املوارد البشرية في العام 

 9م بمبلغ 2015الشركة ربح إضافي من حصتها في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية تخص أعوام سابقة في العام 

 مليون ريال.

وكنتيجة إلستثمار األرصدة النقدية املتوفرة في قنوات إستثمارية قصيرة األجل فقد تحقق دخل إضافي من اإلستثمار بمبلغ 

 م. 2016مليون ريال خالل العام  16.2

 مليون ريال مقارنة بالعام السابق. 72.93ونتيجة لتلك التغيرات أعاله ، فقد أرتفع الدخل من العمليات بمبلغ 

مقارنة  %10مليون ريال بنسبة  64.76مليون ريال ، وأرتفع صافي الدخل بمبلغ  10.82فع مصروف الزكاة بمبلغ وقد أرت 

 بالعام السابق .

 بيانات الشركات التابعة .ح

 اسم الشركة : شركة األمد السعودي لخدمات املطارات

 ( ريال سعودي 500,000رأس املال ) 

النسبة 

من رأس 

 املال

قيمة 

الحصص 

 بالريال

نشاطها الرئيس  اسم الشريك

  

الدولة محل 

النشاط الرئيس 

 لعملياتها

 الدول محل التأسيس

الشركة السعودية  250,000 50٪

 للخدمات األرضية

يتمثل النشاط الرئيس ي 

لشركة األمد السعودي في 

ململكة العربية ا

 السعودية

اململكة العربية 

 السعودية
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شركة األمد للتجارة  250,000 50٪

 والتموين

تقديم خدمات نقل الركاب 

واملالحين وتشغيل الحافالت 

في املطارات، وقد كان الهدف 

تأسيس شركة األمد من 

السعودي دمج العمليات 

التشغيلية لكل من الشركة 

وشركة األمد للتجارة 

والتموين فيما يتعلق بنقل 

املسافرين، حيث أن شركة 

األمد للتجارة والتموين كانت 

تقوم بتشغيل حافالت لنقل 

املسافرين داخل املطارات 

الدولية ومطار تبوك قبل 

تأسيس شركة األمد 

 السعودي.

 املجموع 500,000 100٪

 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة التابعة  .ط

 املبالغ ) آلف ريال سعودي( اإليردات

 م2016 املنطقة

 74,206 مطار امللك عبدالعزيز –جدة 

 29,051 مطار امللك خالد – الرياض

 312 املطارات الداخلية

 19,501 مطار امللك فهد –الدمام 

 13,430 مطار األمير محمد بن عبدالعزيز –املدينة 

 136,500 إجمالي اإليرادات

 

 

55%

21%

0%

14%

10%

م 2016التوزيع الجغرافي إليردات الشركة التابعة لعام 

مطار الملك عبدالعزيز–جدة  مطار الملك خالد–الرياض  المطارات الداخلية

مطار الملك فهد–الدمام  مطار األمير محمد بن عبدالعزيز–المدينة 
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 سياسة توزيع األرباح .7

وزع أرباح الشركة45لقد نصت املادة ) 
ُ
الصافية السنوية، بعد خصم جميع املصروفات  ( من النظام األساس ي للشركة على ما يلي : ت

 :العمومية و غيرها من املصروفات، على النحو التالي

( من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي. و يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ %10ُيجنب عشرة ) .1

 .االحتياطي املذكور مبلغا مساويا لنصف رأس املال

جنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياٍط اتفاقي ُيخصص  .2
ُ
للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس اإلدارة، أن ت

 .لغرض أو أغراض معينة

 من رأس املال املدفوع. %5يوزع الباقي بعد ذلك على املساهمين بشرط أن ال يقل عن  .3

للشركة على ما يلي : "تدفع األرباح املقرر توزيعها على املساهمين في املكان و املواعيد التي  ( من النظام األساس ي46كما نصت املادة )

 يحددها مجلس اإلدارة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة و الصناعة".

هـ املوافق 16/05/1438*تم تعديل النظام األساس ي للشركة وإعتماده من الجمعية العامة الغير عادية املنعقدة بتاريخ 

 م .13/02/2017

م مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 5/10/2015هـ املوافق 22/12/1436وقد فوضت الجمعية العامة الغير عادية في إجتماعها بتاريخ 

ها طمرحلية كل ربع للمساهمين مع تحديد األحقية وتاريخ التوزيع وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة املالي وتدفقاتها النقدية وخط

 م كما يلي : 2016التوسعية واإلستثمارية وقد أوص ي مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح على املساهمين خالل عام 

 م2015م  عام 2016توزيعات األرباح التى تمت واملقترحة للمساهمين خالل عام  .أ

ه مساهمي الشركة بالتفويض املمنوح لأوص ى مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات األرضية بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على 

م وذلك عن  الربع األول والثاني من عام 5/10/2015هـ املوافق 22/12/1436من الجمعية العامة الغير عادية املنعقدة بتاريخ 

 م ) كما هو موضح أدناه (:2015م وكذلك عن عام 2016

 م 2016توزيعات األرباح عن السنة املالية لعام  (1

الربح املوزع للسهم  طريقة التوزيع تاريخ التوزيع تاريخ االستحقاق تاريخ اإلعالن

 )ريال(

نسبة التوزيع من 

 رأس املال)%(

 %13 1.30 تحويل للحساب م28/02/2017 م13/02/2017 م29/12/2016

 %6.5 0.65 تحويل للحساب م30/08/2016 م14/08/2016 م04/08/2016

 %6.5 0.65 تحويل للحساب م24/05/2016 م08/05/2016 م26/04/2016

 %26 2.60 م ) للسهم( 2016يعه عن السنة املالية لعام ز إجمالي املوزع واملقترح تو 



 

م2016تقرير مجلس اإلدارة للعام   

Page 32 of 52 

 م 2015توزيعات األرباح عن السنة املالية لعام  (2

الربح املوزع للسهم  طريقة التوزيع تاريخ التوزيع تاريخ االستحقاق تاريخ اإلعالن

 )ريال(

نسبة التوزيع من 

 املال)%(رأس 

 %5.1 0.51 تحويل للحساب م08/03/2016 م15/02/2016 م07/02/2016

 %5.1 0.51 تحويل للحساب م26/11/2015 م01/11/2015 م26/10/2015

 %10.2 1.02 تحويل للحساب م28/10/2015 م05/10/2015 م25/08/2015

 %20.4 2.04 م ) للسهم( 2015يعه عن السنة املالية لعام ز إجمالي املوزع واملقترح تو 

 

 
 

 موافقة الجمعية العامة للمساهمين على توزيعات األرباح  .ب

م على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للربع األول والثاني 19/06/2016وافقت الجمعية العامة العادية للمساهمين املنعقدة بتاريخ  .1

( من % 20.4( ريال للسهم وبنسبة )2.04( ريال سعودي بواقع )383,520,000م والبالغة )2015املالية والثالث والرابع عن السنة 

( ريال سعودي ، بناًء على توصيات مجلس اإلدارة بالتفويض املمنوح لها من الجمعية 1,880,000,000رأس مال الشركة البالغ )

 .م5/10/2015العامة الغير عادية والتى عقدت بتاريخ 

م على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح عن الربع األول والربع 05/10/2015وافقت الجمعية العامة الغير عادية املنعقدة بتاريخ  .2

( من رأس مال %10.24( ريال للسهم وبنسبة )1.02( ريـال سعودي بواقع )192,448,496م والبالغة )2015الثاني من السنة املالية 

(ريال سعودي، للمساهمين املسجلين بسجالت الشركة لدى مركز اإليداع لألوراق املالية )تداول( 1,880,000,000الشركة البالغ )

 م.05/10/2015هـ املوافق 22/12/1436بنهاية تداول يوم االثنين

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

1

(  2016-2015) األرباح الموزعة 

(  للسهم) م 2015إجمالي الموزع  لعام  (  للسهم) م 2016إجمالي الموزع  لعام 
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 هيكل املساهمين ورأس املال  .8

ريال سعودي  10بقيمة إسمية تعادل مليون سهم  188مليون ريال سعودي مقسمة على  1,880يبلغ رأس مال الشركة املصرح به 

 م كما يلي : 31/12/2016للسهم الواحد ، موزعة امللكية على املساهمين حتى تاريخ 

 نسبة امللكية % عدد األسهم الجنسية اسم املساهم

 %52.50 98,700,000.00 سعودية املؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية

 %14.70 27,636,000.00 سعودية للطيرانالشركة الوطنية للمساندة االرضية 

 %2.80 5,264,000.00 سعودية شركة عطار للخدمات الالرضية

 %30 56,400,000.00 الجمهور 

 %100 188,000,000.00 اإلجمالي

 
 

 ملكية األسهم ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر .9

توضح الجداول أدناه مصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركة التابعة 

 م. 2016، وأي تغيير في امللكية حدثت خالل عام 

 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة  .أ

 اسم العضو األسهم أدوات الدين

نهاية  النسبة

 العام

بداية  التغير

 العام

نهاية  النسبة

 العام

بداية  التغير

 العام

عبببببببببببببببببدهللا ابببببببببراهببببببببيببببببببم  1000 - 1000 - - - - -

 سليمان الهويش

عبايض ثواب منيع هللا  - 1000 1000 100% - - - -

 الجعيد

عبدالهادي علي سيف  - 1000 1000 100% - - - -

 شايف

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

1

هيكل المساهمين ورأس المال

المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية الشركة الوطنية للمساندة االرضية للطيران شركة عطار للخدمات الالرضية الجمهور
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عطيببببببان عطيببببببه عود   - 1000 1000 100% - - - -

 الحازمي

 

مببببحببببمببببببد عبببببببببببدالببببعببببزيببببز  1000 - 1000 - - - - -

 عبدالرحمن الشايع

مبنصبببببببببببببور عببببببببدالبعبزيبز  1000 - 1000 - - - - -

 راشد البصيلي

د. عببمببر عبببببببببدهللا عببلببي  - 1000 1000 100% - - - -

 جفري 

 م.نادر احمد خالوي * - 1000 1000 100% - - - -

مزيبببد سببببببببببببرداح محمبببد  -  1000 1000 100% - - - -

 الخالدي **

 من تاريخ  ) أستقال*
ً
 م(1/1/2017سعادة املهندس/ نادر بن احمد خالوي من عضوية مجلس اإلدارة إعتبارا

 م(5/1/2016**) عين املهندس /مزيد بن سرداح الخالدي في عضوية املجلس بتاريخ 

 ملكية األزواج واألوالد القصر "ألعضاء مجلس األدارة"   .ب

 اسم العضو األسهم أدوات الدين

نهاية  النسبة

 العام

بداية  التغير

 العام

نهاية  النسبة

 العام

بداية  التغير

 العام

زوجبببببببببة األسبببببببببببببببببببببتببببببببباذ/  3990 - 3990 - - - - -

مببببببببببببببببنصببببببببببببببببببببببببببببور بببببببببببببببببن 

 عبدالعزيز البصيلي

 ملكية األسهم لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر .10

توضح الجداول أدناه مصلحة كبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو الشركة التابعة ، 

 م. 2016وأي تغيير في امللكية حدثت خالل عام 

 ملكية كبار التنفيذيين و األزواج واألوالد القصر "لكبار التنفيذيين بالشركة" .أ

 االسم األسهم أدوات الدين

نهاية  النسبة

 العام

بداية  التغير

 العام

نهاية  النسبة

 العام

بداية  التغير

 العام

 أحمد محمد أحمد جنة 3000 (3000) - 100%- - - - -

مببببببديببببر عببببببام الببببتسبببببببببببببببويببببق 

 واملبيعات

تببببببمببببببيببببببم غببببببازي مببببببحببببببمببببببد   50 - 50 - - - - -

 شريف

 مدير عام إدارة املخاطر

متعب سبببببعود الزهراني   - 250+ 250 100% - - - -

مسببببببببببببببببببتشببببببببببببببببببارالببببببرئببببببيبببببببس 

 التنفيذي
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 مجلس اإلدارة  .11

أنتخبت الجمعية التحويلية أول مجلس إدارة للشركة ملدة خمس سنوات "بشكل إستثنائي" تبدأ من تاريخ قرار وزير التجارة بإعالن 

الفترة حدوث تغيرات في عضوية املجلس م ، و تم خالل 5/5/2019م وتنتهي بتاريخ 6/5/2014تحول الشركة لتبدأ الدورة من تاريخ 

وقد أعلنت الشركة على موقع تداول عن جميع هذه التغيرات فور حدوثها ، كما حصلت على موافقة على الجمعيات العامة السابقة 

 على هذه التغيرات. توضح الجداول التالية : أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، ومناصبهم، وصفة عضويتهم وعضويتهم بالشركات

 ةم. مع العلم بأن هذه االجتماعات مجدول 2016جتماعات املجلس التي ُعقدت خالل عام إاملساهمة واألخرى، وسجل حضورهم ب

 م.2016خالل العام ، ولم يتلَق رئيس املجلس أي طلب بعقد اجتماعات طارئة من أثنين أو أكثر من األعضاء خالل عام 

 تكوين مجلس اإلدارة .12

 صفة املنصب اسم العضو

 العضوية

 العضوية بمجالس إدارت شركات مساهمة ملخص املؤهالت العلمية

 ) مدرجة / غير مدرجة (

بن  األسببببببتاذ/ عبدهللا

 إبراهيم الهويش

رئيس مجلس 

 اإلدارة 

بكالوريوس اقتصاد من جامعة امللك  مستقل

جدة اململكة العربية  –عبدالعزيز 

 م1985السعودية عام 

 

 

 -العضو املنتدب / رئيس اللجنة التنفيذية 

 شركة امالك العاملية للتمويل العقاري 

االتفاق للصناعات  -عضو مجلس اإلدارة  

 الحديدية

 شركة وحدات الوطن  -عضو مجلس اإلدارة  

عضو مجلس اإلدارة / رئيس لجنة املراجعة 

 شركة مطارات الرياض -واملخاطر 

عببايض بن األسبببببببببببتبباذ/

 دثواب الجعي

غير  عضو املجلس

 تنفيذي

بكالوريوس علوم الطيران من أكاديمية  -

 م.1975امللك فيصل الجوية 

ماجستير في العلوم العسكرية من  - 

معهد النزاعات العسكرية في لفنوورث 

 م.1989بالواليات املتحدة األمريكية 

 شركة مكشف للخدمات -الرئيس التنفيذي

الوطنية الشركة  -رئيس مجلس اإلدارة 

 للمساندة األرضية للطيران

 شركة طيران ناس -رئيس مجلس اإلدارة 

عطيان بن األسبببببببببببتاذ/

 عبببببببطبببببببيبببببببة البببببببحبببببببازمببببببي

 

 

غير  عضو املجلس

 تنفيذي

ماجستير في العلوم العسكرية  -

واإلدارية من كلية القوات املسلحة في 

اململكة العربية السعودية في عام 

 م.1987

بكالوريوس في علوم الطيران من  - 

أكاديمية امللك فيصل للطيران في اململكة 

 م.1973العربية السعودية في 

دبلوم قيادة من قاعدة ماكسول  - 

الجوية التابعة للقوات الجوية األمريكية 

 م.1991في عام 

دبلوم تدريب كقائد سرب بريطانيا من  - 

 م1984قاعدة هيلون البريطانية في عام 

دبلوم قادة أسراب في الواليات املتحدة  - 

األمريكية من قاعدة ماكسول الجوية 

التابعة للقوات الجوية األمريكية في عام 

 م.1981

الشركة الوطنية للمساندة  -الرئيس التنفيذي 

 األرضية للطيران

ية الشركة الوطن -قائم باعمال املدير التنفيذي 

 لخدمات الطيران

شركة ناس لخدمات  -عضو مجلس اإلدارة 

 طائرات رجال األعمال
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عببببمببببر بببببن الببببببدكببببتببببور/

 عبدهللا الجفري 

 

غير  عضو املجلس

 تنفيذي

دكتوراه بالتسويق من جامعة االباما  -

)الواليات املتحدة األمريكية( عام 

 م.1989

ماجستير إدارة األعمال من جامعة  - 

امللك فهد للبترول واملعادن عام 

 م.1982

بكالوريوس في اإلدارة الصناعية  - 

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن عام 

 م.1980

 ال يوجد 

عبدالهادي األسببببببببتاذ/

 علي شايف

 

بكالوريوس اإلقتصاد بالجامعة  - مستقل عضو املجلس

 م1970بيروت  –األمريكية 

 

عضو مجلس اإلدارة /عضو اللجنة التنفيذية / 

 األول  البنك –واملكافآت رئيس لجنة الترشيحات 

 شركة بوبا   -عضو مجلس اإلدارة 

دويتشيه العربية  -عضو مجلس اإلدارة 

 السعودية لالوراق املالية

مجموعة شركات  -عضو مجلس اإلدارة 

 املجدوعي.

 عطية للحديد املحدودة. -عضو مجلس اإلدارة 

 نما للشحن -رئيس مجلس اإلدارة 

 و. يو االستشاري اف. دبلي -رئيس مجلس اإلدارة 

شركة  -عضو لجنة الترشيحات واملكافآت 

 النهدي الطبية

منصبببببببببببور األسبببببببببببتببببباذ/ 

 عبدالعزيز البصيلي

بكالوريوس أنظمة من جامعة امللك  مستقل عضو املجلس

سعود بالرياض في اململكة العربية 

 1984السعودية 

رئيس مجلس إدارة شركة إتش إس بي س ي 

 السعودية 

شركة أمالك العاملية  -عضو مجلس اإلدارة 

 للتمويل العقاري 

الشركة السعودية إلعادة  -عضو مجلس اإلدارة 

 التأمين

 عضو مجلس إدارة جبل عمر 

 عضو مجلس إدارة شركة أكسترا

عضو لجنة املراجعة بشركة األسمنت األبيض

  

محمببد بن األسبببببببببببتبباذ/ 

 عبدالعزيز الشايع

 

ماجستير في املحاسبة من جامعة  -    مستقل عضو املجلس

ت الواليا –ايلينوي في اربانا شامبين 

  م1998 –املتحدة، األمريكية 

بكالوريوس محاسبة من جامعة   -  

 م1990  –اإلمام محمد بن سعود 

 

عضو اللجنة التنفيذية الرئيس التنفيذي/

 لتأمينا وإعادة للتأمين والخليج املتوسط شركةب

  التعاوني

 -عضو مجلس اإلدارة / رئيس لجنة املراجعة  

 إتش إس بي س ي السعودية 

 عضو لجنة املخاطر/رئيس لجنة املراجعة

 شركة امالك العاملية للتمويل العقاري ب

كلية االقتصاد  -عضو املجلس اإلستشاري 

 واإلدارة في جامعة القصيم

 عضو لجنة املراجعة  بشركة األسمنت األبيض

عضو مجلس اإلدارة / رئيس لجنة املراجعة 

 بشركة نجم لخدمات التأمين 
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نبادر أحمد املهنبدس/ 

 خالوي *

 

غير  عضو املجلس

 تنفيذي

بكالوريوس في الهندسة امليكانيكية من 

 جامعة امللك فهد للبترول و املعادن

 اليوجد

مزيببببببد بن املهنببببببدس/ 

 سرداح الخالدي **

 

ادارة االعمال من جامعة ماجستير في  مستقل عضو املجلس

 م2005لوزان  سويسرا 

درجة البكالوريوس في الهندسة  - 

الكيميائية من جامعة امللك فهد 

 م1990-للبترول واملعادن

 -نائب الرئيس التنفيذي لقطاع البتروكيماويات 

 .شركة التصنيع الوطنية

 

 من تاريخ ) أستقال سعادة املهندس/ نادر بن احمد خالوي من عضوية مجلس *
ً
 م(1/1/2017اإلدارة إعتبارا

 م(5/1/2016**) عين املهندس /مزيد بن سرداح الخالدي في عضوية املجلس بتاريخ 

 

 إجتماعات مجلس اإلدارة  .13

 م2016بدل حضور أعضاء مجلس اإلدارة لعام 

نسبة  2016اإلجتماعات املنعقدة في عام  اإلسم

 الحضور 
 الخامس الرابع الثالث الثاني األول 

 م2016-12-19 م2016-10-24 م2016-06-14 م2016-04-25 م21-01-2016

 %100 حضور  حضور  حضور  حضور  حضور  األستاذ/ عبدهللا بن إبراهيم الهويش

 %80 حضور  حضور  حضور  - حضور  األستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد

 %100 حضور  حضور  حضور  حضور  حضور  األستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي

 %100 حضور  حضور  حضور  حضور  حضور  الدكتور/ عمر بن عبدهللا جفري 

 %100 حضور  حضور  حضور  حضور  حضور  املهندس/ نادر بن أحمد خالوي *

 %80 - حضور  حضور  حضور  حضور  األستاذ/ عبدالهادي بن علي شايف

 %100 حضور  حضور  حضور  حضور  حضور  األستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي

 %80 - حضور  حضور  حضور  حضور  محمد بن عبدالعزيز الشايعاألستاذ/ 

 %100 حضور  حضور  حضور  حضور  حضور  املهندس/ مزيد بن سرداح الخالدي**

 من تاريخ *
ً
 م(1/1/2017) أستقال سعادة املهندس/ نادر بن احمد خالوي من عضوية مجلس اإلدارة إعتبارا

 م(5/1/2016عضوية املجلس بتاريخ **) عين املهندس /مزيد بن سرداح الخالدي في 
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 تفصيل عن املكافآت والتعويضات املدفوعة لكل من اآلتي كل على حدى .14

 أعضاء مجلس اإلدارة  .أ

أعضاء مجلس اإلدارة  البيان ) ريال سعودي(

 الغير تنفيذيين 

أعضاء مجلس اإلدارة 

املستقلين واللجان من 

 خارج املجلس 

 اإلجمالي

 126,000 69,000 57,000 بدالت حضور جلسات مجلس اإلدارة 

 190,000 107,000 83,000 بدالت حضور جلسات اللجان

 1,110,000 630,000 480,000 املكافآت السنوية لعضوية اللجان

 2,780,000 1,580,000 1.200,000 املكافآت السنوية لعضوية مجلس اإلدارة

 - - - السنوية(الخطط التحفيزية ) املكافآة 

الخطط التحفيزية وأي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 

 تدفع بشكل شهري أو سنوي 

- - - 

 4,206,000 اإلجمالي 

 

 

 م2016مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين لعام  .ب

ضاف ييوضح الجدول أدناه مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات من الشركة، 

 إليهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي :
 تفاصيل مكافآت ومخصصات كبار التنفيذيين البيان 

 ) ريال سعودي(

 5,221,869 الرواتب 

 1,053,429 البدالت 

 1,607,833 املكافآت

 - ي سنو  أو  شهري  بشكل تدفع أخرى  عينية مزايا أو  تعويضات وأي التحفيزية الخطط

 7,883,131 املجموع

 لجان مجلس اإلدارة .15

 لالئحة حوكمة الشركة يتم تشكيل عدد مناسب من اللجان حسب حاجة الشركة وظروفها، لكي يتمكن مجلس 
ً
وفقا
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 إلجراءات عامة يضعها 
ً
جلس تتضمن تحديد مهمة اللجنة ومدة عملها املاإلدارة من تأدية مهماته بشكل فعال وفقا

عليها. ويتابع مجلس اإلدارة عمل اللجان بشكل دوري جلس املوالصالحيات املمنوحة لها خالل هذه املدة وكيفية رقابة 

لجنة املراجعة "لوائح عمل جميع اللجان املنبثقة عنه ومنها جلس املللتحقق من قيامها باألعمال املوكلة إليها. كما يقر 

  وقد تم تشكيل لجان املجلس التالية : وإدارة املخاطر ، لجنة الترشيحات واملكافآت واللجنة التنفيذية" 

 اللجنة التنفيذية .أ

 أعضاء اللجنة  (1

 اللجنة التنفيذية

 املنصب االسم

  األستاذ/ عبدهللا بن إبراهيم الهويش
ً
 رئيسا

  األستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي
ً
 عضوا

  الدكتور/ عمر بن عبدهللا جفري 
ً
 عضوا

  األستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي
ً
 عضوا

  األستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع
ً
 عضوا

 املهام واملسئوليات  (2

تتولى اللجنة كافة املهام املوكلة إليها بموجب النظام األساس ي للشركة وهذه القواعد، ويجوز ملجلس اإلدارة تكليف 

 بأية واجبات أخرى حسب حاجة مجلس اإلدارة والواجبات املوكلة له.  وتضطلع اللجنة في ذلك باملهام التالية:اللجنة 

مراجعة تقارير أداء األعمال، تقارير املوارد البشرية، تقارير عالقات املستثمرين، تقرير املشاركات االجتماعية  .1

 للشركة.

واملبادرات وتحديات التكاليف، واملشاريع االستراتيجية رصد التقارير املرحلية لخطط التشغيل السنوية  .2

 الرئيسية، الخ. 

 الحرص على مراجعة تقارير اإلدارة التنفيذية والعروض واإليضاحات والتي تعتبرها ضرورية لذلك .3

سكرتارية و النظر في تقارير املساهمين، تقارير املفوضين بالتوقيع عن الشركة، تقارير إدارة الشئون القانونية  .4

الشركة، تقارير الشئون املالية والجوانب التشغيلية املتعلقة باإلدارة اليومية للشركة، تقارير وضع الشركة 

 املنافسة،  الخ

إقرار خطة التشغيل السنوية، الخطة االستراتيجية، استراتيجية االستثمار، والتسهيالت االئتمانية / مسائل  .5

 التي حددها مجلس اإلدارة، الخ.أعمال الشركة خارج حدود املخاطر 

اإلحاطة واإلطالع على القضايا واملسائل الرئيسية التي تعرض على الرئيس التنفيذي أو اإلدارة التنفيذية من قبل  .6

 اللجان اإلدارية الداخلية

مساعدة الرئيس التنفيذي للشركة في حدود سلطات اللجنة بشأن املسائل املشار إليها من قبله أو من قبل  .7

 ملجلس كاملوافقات التنظيمية، الخ.ا

النظر في املوافقات الخاصة والالزمة باملصروفات والنفقات والتزامات الشركة فيما يتعلق بأنشطتها وكذلك   .8
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العقارات واملمتلكات من إيجارات ونحوه، وكذلك في الخدمات املساندة، واعتمادها وذلك ضمن الحدود التي 

 يقرها املجلس.

 ف مشاريع ومصاريف الخدمات املساندة مثل األمن والسالمة والصيانة ونحوها واعتمادها.النظر في تكالي .9

 سجل حضور وعدد إجتماعات اللجنة  (3

 ( إجتماعات كما هو موضح في الجدول أدناه:7م أجتمعت اللجنة التنفيذية عدد )2016خالل عام 

 م2016جدول حضور أعضاء اللجنة التنفيذية لعام 

بنسبة  م2016اإلجتماعات املنعقدة في عام  اإلسم

% 
 م12/12/2016 م3/11/2016 م5/9/2016 م5/6/2016 م25/4/2016 م13/3/2016 م20/1/2016

األستاذ/ عبدهللا بن 

 إبراهيم الهويش

 %100 حضور  حضور  حضور  حضور  حضور  حضور  حضور 

األستاذ/ عطيان بن 

 عطية الحازمي

 %100 حضور  حضور  حضور  حضور  حضور  حضور  حضور 

الدكتور/ عمر بن 

 عبدهللا جفري 

 %100 حضور  حضور  حضور  حضور  حضور  حضور  حضور 

األستاذ/ منصور بن 

 عبدالعزيز البصيلي

 %86 حضور  حضور  حضور  حضور  حضور  - حضور 

األستاذ/ محمد بن 

 عبدالعزيز الشايع

 %100 حضور  حضور  حضور  حضور  حضور  حضور  حضور 

 

 املخاطر لجنة املراجعة وتقييم  .ب

 أعضاء اللجنة  (1

 لجنة املراجعة وتقييم املخاطر

 املنصب اإلسم

  األستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع
ً
 رئيسا

  األستاذ/ عبدالهادي بن علي شايف
ً
 عضوا

  الدكتور/ عمر بن عبدهللا جفري 
ً
 عضوا

  املهندس/ نادر بن أحمد خالوي*
ً
 عضوا

  األستاذ/ وليد بن عبدالعزيز كيال
ً
 عضوا
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 من تاريخ *
ً
 م(1/1/2017) أستقال سعادة املهندس/ نادر بن احمد خالوي من عضوية مجلس اإلدارة إعتبارا

 املهام واملسئوليات (2

 ملخص ملهام ومسؤوليات لجنة املراجعة وتقييم املخاطر ما يلي:

دراسة القوائم املالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة. ومراقبة سالمة القوائم املالية وأية  .1

 تقارير رسمية أخرى تصدر عن الشركة بخصوص نتائجها املالية. 

 دراسة السياسات املحاسبية املتعبة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة بشأنها.  .2

 سب القانوني على القوائم املالية ومتابعة ما اتخذ من إجراءات في شأنها. دراسة ملحوظات املحا .3

 دراسة مدى كفاية وفاعلية ضوابط الرقابة املالية الداخلية للشركة ونظم إدارة املخاطر. .4

اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية في الشركة؛ من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال  .5

 لتي حددها لها مجلس اإلدارة. واملهمات ا

وتقييم خطة املراجعة  .شأنه في وتوصياتها رأيها عن مكتوب تقرير ووضع الداخلية الرقابة نظام دراسة .6

 الداخلية السنوية.

 التوصية ويراعى عند أتعابهم، وتحديد وفصلهم القانونيين املحاسبين بتعيين اإلدارة ملجلس التوصية .7

 أعمال نطاق خارج عمل أي واعتماد القانونيين، املحاسبين أعمال ومتابعة .استقالليتهم من التأكد بالتعيين

  .املراجعة بأعمال قيامهم أثناء بها التي يكلفون  املراجعة

 مراجعة مخاطر التقارير املالية والنظر في مستوى املخاطر مقارنة بمستوى املخاطرة املقبول للشركة.  .8

 مرة واحدة على األقل في السنة. مراجعة سجل املخاطر بالكامل .9

 مراجعة تقارير إدارة االلتزام عن مدى التزام الشركة بأنظمة الجهات الرقابية. .10

 اعتماد خطة التفتيش الداخلي إلدارة االلتزام . .11

 سجل حضور وعدد إجتماعات اللجنة (3

 موضح في الجدول أدناه:( إجتماعات كما هو 6م أجتمعت لجنة املراجعة وتقيم املخاطر عدد )2016خالل عام 

 من تاريخ *
ً
 م(1/1/2017) أستقال سعادة املهندس/ نادر بن احمد خالوي من عضوية مجلس اإلدارة إعتبارا

 عضو لجنة املراجعة وتقييم املخاطر من خارج مجلس اإلدارة (  –** ) األستاذ/ وليد بن عبدالعزيز كيال 

 

 م2016جدول حضور أعضاء لجنة املراجعة وتقيم املخاطر لعام 

  

نسبة  م2016املنعقدة في عام اإلجتماعات  اإلسم

 م24/10/2016 م14/07/2016 م18/04/2016 م16/02/2016 م28/01/2016 م20/01/2016 الحضور 

 % 83 حضور  - حضور  حضور  حضور  حضور  األستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع

 %83 حضور  حضور  - حضور  حضور  حضور  املهندس/ نادر بن أحمد خالوي 

 %83 حضور  - حضور  حضور  حضور  حضور  بن علي شايفاألستاذ/ عبدالهادي 

 %100  حضور  حضور  حضور  حضور  حضور  حضور  الدكتور / عمر  بن عبدهللا جفري 

 %100 حضور  حضور  حضور  حضور  حضور  حضور  األستاذ/ وليد بن عبدالعزيز كيال 
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 الرقابة الداخلية بالشركة.نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات  (4

م لألقسام املختلفة في الشركة، تم التأكد بدرجة معقولة 2016 بناء على أعمال املراجعة الداخلية املنفذة خالل السنة املالية لعام

 على سبيل املثال ال الحصر:  تلك اإلجراءات الجوانب الرقابية الهامة التالية ةات الرقابة الداخلية من حيث تغطيمن فاعلية إجراء

 جوهرية في مختلف األقسام التأكد من فاعلية إجراءات فصل املهام ال 

 ية إجراءات تسوية حسابات البنوك التأكد من فاعل 

 حسابات العمالء والذمم املدينة  التأكد من فاعلية إجراءات تسوية 

 ئنة التأكد من فاعلية إجراءات تسوية حسابات املوردين والذمم الدا 

 ة التأكد من فاعلية إجراءات تسوية حسابات األطراف ذات العالق 

  الرقابة في قسم تقنية املعلومات التأكد من فاعلية إجراءات 

 جراءات اإلقفال الدوري للحسابات التأكد من فاعلية إ 

 ت اإلعتراف باإليرادات وتسجيلها التأكد من فاعلية إجراءا 

 املصروفات في الفترة التي تخصها التأكد من فاعلية إجراءات تسجيل 

 إعداد املوازنة التقديرية  التأكد من فاعلية إجراءات 

 التحقق من فاعلية إجراءات الصرف 

  التأكد من فاعلية اإلجراءات األخرى 

 لجنة الترشيحات واملكافآت .ج

 أعضاء اللجنة  (1

 الترشيحات واملكافآت

 املنصب االسم

  األستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد
ً
 رئيسا

  األستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي
ً
 عضوا

  املهندس/ نادر بن أحمد خالوي *
ً
 عضوا

 من تاريخ *
ً
 م(1/1/2017) أستقال سعادة املهندس/ نادر بن احمد خالوي من عضوية مجلس اإلدارة إعتبارا

 املهام واملسئوليات : ملخص ملهام ومسؤوليات لجنة املكافآت والترشيحات ما يلي (2

  املجلس لعضوية بالترشيح اإلدارة ملجلس التوصية .1
ً
من الجمعية العامة   املعتمدة واملعايير للسياسات وفقا

 للمساهمين .

املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات  .2

 واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة.

 يكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات بشأن التعديالت املطلوبة عليه. مراجعة ه .3

 وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين. .4

مراجعة ودراسة تصميم كل الخطط املتعلقة بحوافز األسهم لعرضها على مجلس اإلدارة والجمعية العامة  .5

خطط، تحدد اللجنة ما إذا كانت ستمنح أية أسهم وتحدد القيمة اإلجمالية واملوافقة عليها. في إطار تلك ال
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لتلك األسهم، والحصة املمنوحة لكل من أعضاء املجلس التنفيذيين وأمين سر الشركة وغيرهم من اإلدارة 

 التنفيذية للشركة، وتحدد أيضا مستهدفات األداء التي على أساسها تمنح تلك األسهم.

التعاقد الخاصة بانتهاء العضوية وأية مبالغ تسدد لحسابها تكون عادلة لكل من  التأكد من أن شروط .6

الشخص املعني والشركة، وأن اإلخفاق في تحمل املسؤوليات ال يكافأ عليه وأن هناك إدراك تام لتحمل 

 مسؤولية الحد من الخسائر.

 مراقبة أية تعديالت بخصوص خطط مزايا العاملين في الشركة كلها. .7

اللجنة بترتيب املراجعات الدورية ألدائها، مرة واحدة على األقل كل سنة، وتراجع ميثاقها واختصاصاتها تقوم  .8

للتأكد من أنها تعمل بأقص ى قدر من الفاعلية، وترفع إلى مجلس اإلدارة توصياتها بأية تعديالت تراها ضرورية 

 كي تحصل على موافقة املجلس بشأنها.

 لجنة سجل حضور وعدد إجتماعات ال (3

 ( إجتماعات كما هو موضح في الجدول أدناه:4م أجتمعت لجنة الترشيحات واملكافآت عدد )2016خالل عام 
 م2016جدول حضور أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت لعام 

  

نسبة  م2016اإلجتماعات املنعقدة في عام  اإلسم

 م2016-10-23 م2016-10-10 م2016-4-12 م 2017-1-16 الحضور 

 %100 حضور  حضور  حضور  حضور  األستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد

 %100 حضور  حضور  حضور  حضور  املهندس/ نادر بن أحمد خالوي 

 %100 حضور  حضور  حضور  حضور  األستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي

 من تاريخ *
ً
 م(1/1/2017) أستقال سعادة املهندس/ نادر بن احمد خالوي من عضوية مجلس اإلدارة إعتبارا

 بيان ملجموع عدد إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان التابعة له والجمعية العامة  .16

 عدد اإلجتماعات البيان

 5 إجتماعات مجلس اإلدارة

 7 إجتماعات اللجنة التنفيذية

 6 إجتماعات لجنة املراجعة وتقييم املخاطر

 4 إجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت

 1 إجتماع الجمعية العامة العادية 

 23 املجموع

 
 

 



 

م2016تقرير مجلس اإلدارة للعام   

Page 44 of 52 

 م:2016بيان بقيمة املدفوعات النظامية املستحقة واملسددة خالل عام  .17

العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة والتى بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار  .18

 املساهمين وكبار التنفيذيين أو أي من أقربائهم من الدرجة األولى 

م بالدخول في عدد من العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة ، وقد أتبعت الشركة 2016قامت الشركة خالل عام 

أعضاء "العقود مع األطراف ذات العالقة على أشتملت  حيثنفس الشروط واملعايير املتبعة مع الغير دون أي تفضيالت ـ 

قود ، وفيما يلي ملخص لهذه الع "أقربائهم من الدرجة األولى من ن أو أيمجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وكبار املساهمي

 والتعامالت والتى يوص ي مجلس اإلدارة املصادقة عليها وتجديدها لعام قادم:

 م

 

تفاصيل الطرف ذو 

 العالقة

 طبيعة العالقة
 طبيعة املعامالت

 تفاصيل العقود والتعامالت

شركة الخطوط الجوية  1

السعودية ويمثلها العربية 

من أعضاء مجلس اإلدارة 

الدكتور/ عمر بن عبدهللا 

جفري واملهندس/ نادر بن 

 أحمد خالوي 

مساهم مؤسس 

بالشركة بنسبة 

، عضوية   52.5%

 مجلس اإلدارة 

إتفاقيات لتقديم الخدمات األرضية بين الشركة واملؤسسة العامة للخطوط  .1

يمة الخدمات املقدمة بموجب هذه الجوية العربية السعودية ، وهي ، وبلغت ق

ريال سعودي  وتبلغ  1,321,308,593م مبلغ 2016اإلتفاقيات خالل عام 

 بإتفاق الطرفينمدة اإلتفاقيات سبع سنوا
ً
 بأن. ت تجدد تلقائيا

ً
ه التوجد علما

قيمة إجمالية لإلتفاقيات ويتم تحديد اإليرادات بناًء على الخدمات املقدمة 

 سنوي.من الشركة بشكل 

إتفاقية  املستحقات املالية بين الشركة و املؤسسة العامة للخطوط الجوية  .2

العربية السعودية وتهدف اإلتفاقية لوضع آلية قانونية تنظم طريقة دفع 

املالية بين الطرفين ، وقد بلغ املتوسط الشهري للسداد خالل املستحقات 

تفاقية غير ريال سعودي ، ومدة اإل100,000,300م مبلغ 2016العام 

 محددة. 

العامة للخطوط الجوية  إتفاقية إعارة املوظفين بين الشركة و املؤسسة .3

العربية السعودية ، وتهدف اإلتفاقية لوضع آلية قانونية تنظم طريقة عمل 

إعارة املوظفين من املؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية 

وقد بلغ إجمالي املعامالت  للشركة وحتى بلوغهم السن النظامي للتقاعد

م مبلغ 2016الخاصة باملوظفين املعارين ضمن هذه االتفاقية خالل عام 

 بأنه التوجد  383,973,000
ً
ريال سعودي ، ومدة اإلتفاقية غير محددة. علما

قيمة إجمالية لإلتفاقية ويتم تحديد التكاليف بناًء على عدد املوظفين 

 املعاريين للشركة بشكل سنوي.

 البيان

 

 طبيعة التعامل

 م 2016خالل عام 

 املبلغ

 )آالف ريال سعودي(

 مصلحة الزكاة
  2,607 ضريبة إستقطاع 

 مصلحة الزكاة 
 34,132 زكاة 

 التأمينات اإلجتماعية
 65,510 إشتراكات تأمينات 
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إتفاقية مخازن األمتعة بين الشركة و املؤسسة العامة للخطوط الجوية  .4

العربية السعودية ، وتهدف اإلتفاقية لتشغيل مخزن األمتعة املركزي في مدينة 

جدة لغرض تنظيم وتخزين االمتعة املفقودة وقد بلغت قيمة االيرادات خالل 

تفاقية سنة ريال سعودي  ، وتبلغ مدة اإل 3.309.600م مبلغ 2016عام 

 .
ً
 واحدة تجدد تلقائيا

إتفاقية الخدمات التقنية بين الشركة و املؤسسة العامة للخطوط الجوية  .5

العربية السعودية ، وتهدف اإلتفاقية لتقديم عدد من الخدمات التقنية 

م مبلغ 2016اإللكترونية للشركة وقد بلغت قيمة هذه اإلتفاقية خالل عام 

 بأنه التوجد  ريال 15.212.544
ً
سعودي ، ومدة اإلتفاقية غير محددة. علما

قيمة إجمالية لإلتفاقية ويتم تحديد التكاليف بناًء على الخدمات الفعلية 

 املقدمة للشركة بشكل سنوي.

إتفاقية تشغيل مكاتب التذاكر التي ستتم بين الشركة و املؤسسة العامة  .6

قيمة هذه اإلتفاقية خالل  للخطوط الجوية العربية السعودية ، وقد بلغت 

ريال سعودي ، ومدة اإلتفاقية غير محددة. 4,086,362م  مبلغ 2016عام 

 بأنه التوجد قيمة إجمالية لإلتفاقية ويتم تحديد اإليرادات بناًء على 
ً
علما

 الخدمات املقدمة من الشركة بشكل سنوي.

الشركة  يمية بيناألعمال الخاصة بإستخدام املواقع واملرافق في املطارات األقل .7

و املؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، وبلغت قيمة 

م مبلغ 2016الخدمات املقدمة للشركة بموجب هذه التعامالت خالل عام 

 بأنه  1,796,720
ً
ريال سعودي ، وال توجد مدة محددة لهذه التعامالت. علما

 يف بناًء على الخدماتالتوجد قيمة إجمالية للتعامالت ويتم تحديد التكال

 املقدمة للشركة بشكل سنوي.

الخدمات الجوية  2

الوطنيةتمتلك فيها الشركة 

الوطنية لخدمات الطيران 

املالكة بنسبة  % 39.2نسبة 

من الشركة  % 40.9

الوطنية للمساندة األرضية 

وهي مساهم مؤسس في 

الشركة ويمثلها من أعضاء 

مجلس اإلدارة األستاذ/ 

ب الجعيد عايض بن ثوا

واألستاذ/ عطيان بن عطية 

 الحازمي

شركة تابعة ملساهم  

 %14.7مؤسس بنسبة 

، عضوية مجلس 

 اإلدارة 

إتفاقيات تقديم الخدمات األرضية بين الشركة وشركة طيران ناس ، وبلغت قيمة 

 251,454,000م مبلغ 2016الخدمات املقدمة بموجب هذه اإلتفاقية خالل عام 

 
ً
 بإتفاق الطرفين. علما

ً
ريال سعودي ، وتبلغ مدة العقد خمس سنوات تجدد تلقائيا

بأنه التوجد قيمة إجمالية لإلتفاقية ويتم تحديد اإليرادات بناًء على الخدمات 

 املقدمة من الشركة بشكل سنوي.

شركة الخطوط السعودية  3

للشحن املحدودة تملكها 

املؤسسة العامة للخطوط 

الجوية العربية السعودية 

وهي مساهم  % 70بنسبة 

مؤسس بالشركة ويمثلها من 

أعضاء مجلس اإلدارة 

 

شركة تابعة ملساهم 

مؤسس بالشركة 

،   %52.5بنسبة 

 عضوية مجلس اإلدارة

إتفاقية تقديم الخدمات األرضية بين الشركة و شركة الخطوط السعودية  .1

للشحن املحدودة ، وتهدف اإلتفاقية لتقديم الخدمات األرضية ألسطول 

 ريال 22,152,295م مبلغ 2016الشحن وقد بلغت قيمة اإلتفاقية خالل عام 

 بأنسعودي ، وتبلغ مدة اإلتفاقية سنتين وتجدد تل
ً
 بشكل سنوي. علما

ً
ه قائيا

التوجد قيمة إجمالية لإلتفاقية ويتم تحديد اإليرادات بناًء على الخدمات 

 املقدمة من الشركة بشكل سنوي.
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الدكتور/ عمر بن عبدهللا 

جفري واملهندس/ نادر بن 

 أحمد خالوي 

إتفاقية خدمات الشحن بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للشحن  .2

املحدودة ، وتهدف اإلتفاقية لتقديم خدمات الشحن للشركة وقد بلغت قيمة 

 ريال 132,203مبلغ م 2016تعامالت ضمن هذه اإلتفاقية خالل عام ال

 بأنه 
ً
سعودي ، وتبلغ مدة هذه اإلتفاقية سنتان تجدد بشكل سنوي. علما

التوجد قيمة إجمالية للتكاليف ويتم تحديدها بناًء على الخدمات املقدمة 

 للشركة بشكل سنوي.

الشركة السعودية لهندسة  4

 وصناعة الطيران والتى

تملكها املؤسسة العامة 

للخطوط الجوية العربية 

 % 100السعودية بنسبة 

وهي مساهم مؤسس 

بالشركة ويمثلها من أعضاء 

مجلس اإلدارة الدكتور/ 

عمر بن عبدهللا جفري 

واملهندس/ نادر بن أحمد 

 خالوي 

 

شركة تابعة ملساهم 

مؤسس بالشركة 

،   %52.5بنسبة 

 عضوية مجلس اإلدارة

ة بتقديم الخدمات األرضية بين الشركة و الشركة السعودية األعمال الخاص .1

لهندسة وصناعة الطيران ، وتهدف التعامالت لتقديم الخدمات األرضية من 

ريال  130,640م مبلغ 2016الشركة وقد بلغت قيمة التعامالت خالل عام 

 لشروط وأسعار السوق ، وال توجد 
ً
سعودي ، وقد أنطوت هذه التعامالت طبقا

 بأنه التوجد قيمة إجمالية لاليرادات ويتم مدة 
ً
محددة لهذه األعمال. علما

 تحديدها بناًء على الخدمات املقدمة من الشركة بشكل سنوي.

إتفاقية تقديم خدمات الصيانة بين الشركة و شركة الخطوط السعودية  .2

لهندسة وصناعة الطيران ، وتهدف اإلتفاقية لتقديم عدد من الخدمات 

للشركة ومنها صيانة املعدات وخدمات الدعم والهندسة داخل اللوجستية 

ريال  82,225,415م مبلغ 2016املطارات. وقد بلغت قيمة اإلتفاقية خالل عام 

 بشكل  سنوي ، مع 
ً
سعودي ، وتبلغ مدة اإلتفاقية خمس سنوات وتجدد تلقائيا

 بأنه التوجد قيمة إجمالية % 5زيادة تلقائية بمقدار 
ً
. علما

ً
لإلتفاقية  سنويا

ويتم تحديد التكاليف املدفوعة بناًء على الخدمات املقدمة للشركة بشكل 

 سنوي.

الخطوط الجوية السعودية  5

التموين والتى تملكها 

املؤسسة العامة للخطوط 

الجوية العربية السعودية 

وهي مساهم  % 35.7بنسبة 

مؤسس بالشركة ويمثلها من 

أعضاء مجلس اإلدارة 

بن عبدهللا الدكتور/ عمر 

جفري واملهندس/ نادر بن 

 أحمد خالوي 

 

شركة تابعة ملساهم 

مؤسس بالشركة 

،   %52.5بنسبة 

 عضوية مجلس اإلدارة

إتفاقية خدمة توزيع مجلة املبيعات الجوية على الطائرات بين الشركة و  .1

شركة الخطوط السعودية للتموين ، وتهدف اإلتفاقية لتقديم خدمات توزيع 

الجوية على الطائرات بشكل دوري وقد بلغت قيمة اإلتفاقية  مجلة املبيعات

ريال سعودي ، وتبلغ مدة اإلتفاقية سنة  93,415م مبلغ 2016خالل عام 

 بأنه التوجد قيمة إجمالية لإلتفاقية ويتم تحديد 
ً
. علما

ً
واحدة وتجدد تلقائيا

 اإليرادات بناًء على الخدمات املقدمة من الشركة بشكل سنوي.

ة خدمة اإلعاشة للموظفين بين الشركة و شركة الخطوط السعودية إتفاقي .2

للتموين ، وتهدف اإلتفاقية لتقديم خدمات اإلعاشة ملوظفي الشركة وقد بلغت 

ريال سعودي ، وتبلغ مدة  54,232,338م مبلغ 2016قيمة اإلتفاقية خالل عام 

 بأنه ال
ً
 بشكل سنوي. علما

ً
يمة توجد قاإلتفاقية خمس سنوات وتجدد تلقائيا

إجمالية لإلتفاقية ويتم تحديد التكاليف بناًء على الخدمات املقدمة من 

 الشركة بشكل سنوي.

طيران السعودية الخاص  6

والتى تملكها املؤسسة العامة 

للخطوط الجوية العربية 

 %100السعودية بنسبة 

وهي مساهم مؤسس 

بالشركة ويمثلها من أعضاء 

مجلس اإلدارة  الدكتور/ 

بن عبدهللا جفري عمر 

واملهندس/ نادر بن أحمد 

 خالوي 

 

شركة تابعة ملساهم 

مؤسس بالشركة 

،   %52.5بنسبة 

 عضوية مجلس اإلدارة

إتفاقية تقديم الخدمات األرضية  بين الشركة و شركة الخطوط السعودية  

( ،وتهدف اإلتفاقية لتقديم كافة الخدمات SPAللرحالت الخاصة املحدودة )

فيها خدمات الساحة وخدمات الركاب في جميع مطارات اململكة البالغ األرضية بما 

 وقد بلغت القيمة خالل عام  27عددها 
ً
ريال  36,240,059م مبلغ 2016مطارا

 ، وتبلغ مدة اإلتفاقية  % 5سعودي   مع الزيادة التلقائية في األسعار بمعدل 
ً
سنويا

 بأن
ً
 بشكل سنوي.  علما

ً
ه التوجد قيمة إجمالية ثالث سنوات وتجدد تلقائيا

لإلتفاقية ويتم تحديد اإليرادات بناًء على الخدمات املقدمة من الشركة بشكل 

 سنوي.

خدمات األسطول امللكي  7

والتى تملكها املؤسسة العامة 

إتفاقية تقديم الخدمات األرضية بين الشركة و شركة خدمات األسطول امللكي ،  

وتهدف اإلتفاقية لتقديم كافة الخدمات األرضية بما فيها خدمات الساحة وخدمات 
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للخطوط الجوية العربية 

 % 100السعودية بنسبة 

وهي مساهم مؤسس 

بالشركة ويمثلها من أعضاء 

 مجلس اإلدارة الدكتور/

عمر بن عبدهللا جفري 

واملهندس/ نادر بن أحمد 

 خالوي 

شركة تابعة ملساهم 

مؤسس بالشركة 

،   %52.5بنسبة 

 عضوية مجلس اإلدارة

 وقد بلغت القيمة خالل  27الركاب في جميع مطارات اململكة البالغ عددها 
ً
مطارا

وتبلغ مدة اإلتفاقية سنة واحدة ريال سعودي  16,212,944م مبلغ  2016عام 

 بأنه التوجد قيمة إجمالية لإلتفاقية ويتم تحديد اإليرادات بناء 
ً
. علما

ً
وتجدد تلقائيا

 على الخدمات املقدمة من الشركة بشكل سنوي.

الشركة الوطنية للمساندة  8

األرضية للطيران وهي 

مساهم مؤسس بالشركة 

ويمثلها من أعضاء مجلس 

ذ/ عايض بن اإلدارة األستا

ثواب الجعيد واألستاذ/ 

 عطيان بن عطية الحازمي ،

مساهم مؤسس بنسبة 

، عضوية  14.7%

 مجلس اإلدارة 

األعمال الخاصة بتقديم الخدمات األرضية بين الشركة والشركة الوطنية  

للمساندة األرضية ، وبلغت قيمة الخدمات املقدمة من الشركة بموجب هذه 

ريال سعودي )، وال توجد مدة محددة  7,000 م مبلغ2016التعامالت خالل عام 

 بأنه التوجد قيمة إجمالية للتعامالت ويتم تحديد اإليرادات 
ً
لهذه التعامالت. علما

 بناًء على الخدمات املقدمة للشركة بشكل سنوي.

شركة األمد السعودي  9

لخدمات املطارات والنقل 

 الجوي املساندة

شركة تابعة تمتلكها 

 % 50بنسبة الشركة 

األعمال الخاصة بإعارة املوظفين واملعدات بين الشركة و شركة األمد  .1

السعودي لخدمات املطارات والنقل الجوي ، وبلغت قيمة املصروفات 

 بموجب هذه التعامالت خالل عام 
ً
م مبلغ   2016املدفوعة مقدما

3,017,000  
ً
بأنه  ريال سعودي ، وال توجد مدة محددة لهذه التعامالت. علما

التوجد قيمة إجمالية للتعامالت ويتم تحديد املصروفات بناًء على الخدمات 

 .املقدمة للشركة بشكل سنوي 

إتفاقية خدمات تأجير مركبات تشغيلية بين الشركة و شركة األمد السعودي  .2

الجوي املساندة ، حيث يبلغ إجمالي تأجير املركبات لخدمات املطارات والنقل 

 بأنه  5,076,419م مبلغ 2016عام التشغيلية خالل ال
ً
ريال سعودي علما

ات كاليف بناًء على عدد املركبالتوجد قيمة إجمالية للتعامالت ويتم تحديد الت

 املؤجرة للشركة بشكل سنوي.

شركة الخطوط السعودية  10

العقارية والتى تملكها 

املؤسسة العامة للخطوط 

الجوية العربية السعودية 

مساهم وهي  %100بنسبة 

مؤسس بالشركة ويمثلها من 

أعضاء مجلس اإلدارة 

الدكتور/ عمر بن عبدهللا 

جفري واملهندس/ نادر بن 

 أحمد خالوي 

 

شركة تابعة ملساهم 

مؤسس بالشركة 

،   %52.5بنسبة 

 عضوية مجلس اإلدارة

إتفاقية تقديم خدمات التصميم الهندس ي للمبنى الجديد بين الشركة و شركة   .1

السعودية لتنمية وتطوير العقار ،وتهدف اإلتفاقية لتقديم  عدد من الخطوط 

الخدمات الهندسية والتطوير للشركة فيما يتعلق بمبنى إدارة الشركة الجديد 

ريال سعودي  9.000.000بمدينة جدة وقد بلغت قيمة هذه اإلتفاقية مبلغ 

هاء ن اإلنت)فقط تسعة ماليين ريال سعودي( ، ومدة اإلتفاقية غير محددة لحي

 .من التصاميم

املصاريف املتحملة عن الشركة من قيمة إيجارات مكاتب وسكن لبعض  .2

 1,521,000م مبلغ 2016موظفي الشركة ، وقد بلغ إجمالي التعامالت في عام 

 بأنه التوجد قيمة إجمالية للتعامالت ويتم تحديد ريال سعودي ، 
ً
علما

 ركة بشكل سنوي.بناًء على الخدمات املقدمة للش املصاريف 

ميدغلف طرف ذي عالقة  11

والذي يشغل منصب 

الرئيس التنفيذي بها عضو 

مجلس اإلدارة األستاذ/ 

 محمد بن عبدالعزيز الشايع

إتفاقيات التأمين العام بين الشركة و شركة املتوسط والخليج للتأمين وإعادة  .1 عضوية مجلس اإلدارة 

لتقديم خدمات التغطية التأمينة التأمين )ميدغلف( ، وتهدف اإلتفاقيات 

ضمن وثائق مختلفة ومنها )تأمين الطيران ، تأمين مسؤولية مالية ، تأمين 

أخطار املعدات ، تأمين السيارات ، تأمين املال املحمول ، تأمين أخطار 

اإللكترونيات ، تأمين املسؤولية العامة ، تأمين أخطار أصول ، تأمين 

اإلتفاقيات خالل  ت إجمالي قيمة أقساط هذهمسؤوليات العاملين( وقد بلغ

، وتبلغ مدة اإلتفاقية سنة ريال سعودي  2,384,923 م مبلغ2016عام 

 قبل إنضمام األستاذ/ محمد 
ً
 بأن هذا التعاقد كان ساريا

ً
واحدة فقط. علما
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بن عبدالعزيز الشايع في مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات األرضية 

 
ً
 لشركة املتوسط والخليج للتأمين وإعادة  وقبل أن يصبح رئيسا

ً
تنفيذيا

 التأمين )ميدغلف(.

إتفاقية التأمين الصحي بين الشركة و شركة املتوسط والخليج للتأمين وإعادة  .2

التأمين التعاوني )ميدغلف( وتهدف اإلتفاقية لتقديم خدمات التغطية 

ت خالل تعامال قيمة الالتأمينة الطبية ملنسوبي الشركة وعوائلهم  وقد بلغت 

 بأن القيمة  38,335,666م مبلغ ) 2016عام 
ً
ة االجمالي ريال سعودي( علما

، وتبلغ مدة  سعودي( ريال73,566,192 مبلغ ) املبدئية لهذه اإلتفاقية

 للشروط 
ً
 بأن هذا التعاقد تم وفقا

ً
اإلتفاقية سنة ميالدية واحدة فقط. علما

لة دون أي شروط تفضيلية بما التجارية السائدة بالسوق واملنافسة العاد

  يحقق مصلحة الشركة واملساهمين.

 إقرارات مجلس اإلدارة  .19

 املعايير املحاسبية املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  .أ

 يين.القانونيقر مجلس اإلدارة أنه ال يوجد أي اختالف عن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين 

 تفاصيل األسهم وأدوات الدين لكل الشركات التابعة .ب

 ال يوجد أسهم أو أدوات دين للشركات التابعة  

 ملكية األسهم ذات األحقية في التصويت .ج

يقر مجلس اإلدارة بعدم وجود أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس  

 ( من قواعد التسجيل واإلدراج.45التنفيذيين وأقرباءهم ( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب املادة  )اإلدارة  وكبار 

 القروض على الشركة والشركات التابعة لها .د

يقر مجلس اإلدارة بعدم وجود أي قروض على الشركة و الشركات التابعة )سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير 

 ذلك(.

 ن القابلة للتحويلأدوات الدي .ه

  يقر مجلس اإلدارة بعدم إصدار الشركة أو منحها خالل السنة املالية ألي فئات أو أعداد أي أدوات دين قابلة

 .مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهةللتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو 

  للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية يقر املجلس بأنه ال يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة

 أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرها أو منحها الشركة.

 استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين .و

يقر مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو الشركات التابعة ألي أدوات دين قابلة 

 لالسترداد.

 ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضأي  .ز

يقر مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين 

 عن أي راتب أو تعويض.

 تنازل بمبوجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباحأي ترتيبات أو اتفاق  .ح

 يقر مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.
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 اإلستثمارات أو اإلحتياطيات التى أنشئت ملصلحة موظفي الشركة .ط

 .ت أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركةيقر مجلس اإلدارة أنه ال يوجد أي استثمارا

 تحفظات املحاسب القانوني على القوائم املالية السنوية .ي

 لتقريره عن العام 
ً
يقر مجلس اإلدارة أنه ال توجد أي تحفظات من املحاسب القانوني على القوائم املالية للشركة وفقا

أي معلومات إضافية تطلبها في حالة إبداء املراجع ألي تحفظات م ويلتزم مجلس اإلدارة بتزويد هيئة السوق املالية ب2016

 حول القوائم املالية السنوية. 

 استبدال املحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة املعين من أجلها  .ك

ركة  )كي شيقر مجلس اإلدارة  أنه لم يوص ي بإستبدال املحاسب القانوني قبل إنتهاء الفترة املعين من أجلها ، حيث تم تعيين 

 م السنوية والربعية ولم يتم إستبدالهم خالل العام.2016بي ام جي ( ملراجعة حسابات الشركة لعام 

أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية  .ل

 أخرى 

ة ة من الهيئة أو أي جهكأو جزاء أو قيد إحتياطي مفروض على الشر يقر مجلس اإلدارة  أنه لم  تتعرض الشركة ألي عقوبة 

 إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

 إقرارات اخرى  .م

 .يقر مجلس اإلدارة أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح .أ

ّفد بفاعلية .ب
ُ
عد على أسس سليمة ون

ُ
  .يقر مجلس اإلدارة أن نظام الرقابة الداخلية أ

 .اإلدارة أنه ال يوجد أي شك يذكر في  قدرة الشركة على مواصلة نشاطهايقر مجلس  .ت

 م2016إفصاحات الشركة للمساهمين خالل عام  .20

 م2016إعالنات الشركة السعودية للخدمات األرضية لعام 

الرقم 

 التسلسلي

تاريخ اإلعالن 

 الهجري 

تاريخ اإلعالن 

 امليالدي
 بيان اإلعالن نوع اإلعالن

 تعلن الشركة السعودية للخدمات األرضية عن تعيين عضو مجلس األدارة  إعالن جديد م04/01/2016 هـ 24/03/1437  .1

 إعالن جديد م21/01/2016 هـ 11/04/1437  .2
تعلن الشركة السعودية للخدمات األرضية النتائج املالية األولية للفترة 

( 2015-12-31املنتهية في 
ً
 )اثنا عشر شهرا

 إعالن جديد م07/02/2016 هـ 28/04/1437  .3
تعلن الشركة السعودية للخدمات األرضية عن توزيع أرباح على املساهمين 

  2015عن الربع الرابع للسنة املالية 

 إعالن جديد م24/02/2016 هـ 15/05/1437  .4
تعلن الشركة السعودية للخدمات األرضية النتائج املالية السنوية املنتهية 

 2015-12-31في 

 إعالن جديد م01/03/2016 ه21/05/1437  .5
تعلن الشركة السعودية للخدمات األرضية عن آلية توزيع األرباح للربع 

  2015الرابع عن العام املالي 

 إعالن جديد م19/04/2016 ه12/07/1437  .6
تعلن الشركة السعودية للخدمات األرضية النتائج املالية األولية للفترة 

 )ثالثة اشهر( 2016-03-31في املنتهية 

 إعالن جديد م26/04/2016 ه19/07/1437  .7
تعلن الشركة السعودية للخدمات األرضية عن توزيع أرباح على املساهمين 

 م2016عن الربع االول لعام 
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 إعالن جديد م17/05/2016 ه10/09/1437  .8
تعلن الشركة السعودية للخدمات األرضية عن آلية توزيع األرباح للربع 

  2016االول عن العام املالي 

 إعالن جديد م24/05/2016 ه17/08/1437  .9
تدعو الشركة السعودية للخدمات األرضية مساهميها إلى حضور اجتماع 

 الجمعية العامة العادية )االجتماع االول(

 م24/05/2016 ه17/08/1437  .10
إعالن 

 تصحيحي

إعالن تصحيحي من الشركة السعودية للخدمات األرضية بخصوص 

 الدعوة الى إجتماع الجمعية العامة العادية

 إعالن جديد م30/05/2016 ه23/08/1437  .11
تعلن الشركة السعودية للخدمات األرضية عن تأجيل موعد انعقاد 

 الجمعية العامة العادية

 إعالن جديد م06/06/2016 ه01/09/1437  .12

تعلن الشركة السعودية للخدمات األرضية عن تعميدها شركة املتوسط 

والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني )ميدغلف( لتقديم خدمات 

 التأمين الطبي ملنسوبيها )طرف ذو عالقة(

 إعالن جديد م08/06/2016 ه03/09/1437  .13
األرضية عن اضافة بند باملرفق )أ( ضمن تعلن الشركة السعودية للخدمات 

 جدول أعمال الجمعية العامة العادية

 إعالن جديد م20/06/2016 ه15/09/1437  .14
تعلن الشركة السعودية للخدمات األرضية نتائج اجتماع الجمعية العامة 

 العادية

 إعالن جديد م26/07/2016 ه21/10/1437  .15
 النتائج املالية األولية للفترةتعلن الشركة السعودية للخدمات األرضية 

 )ستة اشهر( 2016-06-30املنتهية في 

 إعالن جديد م04/08/2016 ه01/11/1437  .16
تعلن الشركة السعودية للخدمات األرضية عن توزيع أرباح على املساهمين 

 م2016عن الربع الثاني لعام 

 إعالن جديد م21/08/2016 ه18/11/1437  .17
للخدمات األرضية عن آلية توزيع األرباح للربع تعلن الشركة السعودية 

 م2016الثاني عن العام املالي 

 إعالن جديد م29/08/2016 ه26/11/1437  .18
تعلن الشركة السعودية للخدمات األرضية عن مراحل مواكبتها للتحول 

 (IFRSللمعايير املحاسبية الدولية )

 إعالن جديد م19/10/2016 ه18/01/1438  .19
السعودية للخدمات األرضية النتائج املالية األولية للفترة تعلن الشركة 

 )تسعة اشهر( 2016-09-30املنتهية في 

 م19/10/2016 ه18/01/1438  .20
إعالن 

 تصحيحي

إعالن تصحيحي من الشركة السعودية للخدمات األرضية بخصوص النتائج 

 )تسعة اشهر(  2016-09-30املالية األولية للفترة املنتهية في 

 إعالن إلحاقي م27/10/2016 ه26/01/1438  .21
إعالن إلحاقي من الشركة السعودية للخدمات األرضية بخصوص مراحل 

 ( )املرحلة الثانية(IFRSمواكبتها للتحول للمعايير املحاسبية الدولية )

 إعالن إلحاقي م25/12/2016 ه26/03/1438  .22
بخصوص مراحل إعالن إلحاقي من الشركة السعودية للخدمات األرضية 

 (IFRSمواكبتها للتحول للمعايير املحاسبية الدولية )

 إعالن جديد م29/12/2016 ه30/03/1438  .23

تعلن الشركة السعودية للخدمات األرضية توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 

أرباح نقدية على املساهمين عن النصف الثاني من السنة املالية املنتهية في 

 م2016ديسمبر  31

 

 حوكمة الشركة  اإلفصاحات اإلضافية اإلفصاح حسب اللوائح النظامية :الئحة .21

 لالئحة حوكمة الشركات
ً
هـ 30/3/1431م وتاريخ 2010-10-1رقم  هيئة السوق املالية الصادرة بقرار مجلس تطبيقا

ئحة الشركة بتطبيق ال ها فيم ، فإن مجلس اإلدارة يسره أن يوضح بالجدول أدناه املواد التى التزمت 16/3/2010املوافق 
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 في تقد تبنت الشركة ة السوق املالية السعودية، فحوكمة الشركات الصادرة عن هيئ
ً
 متميزا

ً
الحوكمة  طبيق مبادئنظاما

 عن اعتماد
ً
استوفت متطلبات الئحة حوكمة الشركات من حيث والشفافية ، كما  سياسة مكتوبة لإلفصاحها ل، فضال

وفي الجدول التالي تفصيل ملدى التزام الشركة بالئحة حوكمة الشركات ،  اللية أعضائهاوتكوينها واستق عدد اللجان

 الصادرة من هيئة السوق املالية:

 رقم املادة وفق الئحة حوكمة الشركات م
 تم

 االلتزام

 التزام

 جزئي

 لم يتم

 االلتزام
 الشرح

    • الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين 1

2 
 ممارسة املساهمين لحقوقهمالرابعة: تسهيل 

 وحصولهم على املعلومات
•    

3 
الخامسة: حقوق املساهمين املتعلقة باجتماع 

 الجمعية العامة
•    

    • السادسة : حقوق التصويت 4

    • السابعة: حقوق املساهمين في أرباح األسهم 5

    • الثامنة: السياسات واإلجراءات املتعلقة باإلفصاح 6

    • التاسعة: اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة 7

    • العاشرة : الوظائف األساسية ملجلس اإلدارة 8

    • الحادية عشر : مسؤوليات مجلس اإلدارة 9

    • الثانية عشر: تكوين مجلس اإلدارة 10

    • الثالثة عشر: لجان مجلس اإلدارة واستقالليتها 11

    • املراجعةالرابعة عشر: لجنة  12

    • الخامسة عشر: لجنة الترشيحات واملكافآت 13

14 
السادسة عشر: اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول 

 األعمال
•    

15 
السابعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 وتعويضاتهم
•    

    • الثامنة عشر : تعارض املصالح في مجلس اإلدارة 16

 الخاتمة

أن يتقدم بالشكر والتقدير لجميع مساهمي الشركة السعودية للخدمات األرضية على إسهامهم في  اإلدارة مجلس يسر

 إلدارة الشركة وموظفيها على جهودهم التى بذلوها لتشغيل الشركة 
ً
مواصلة أعمالها ، كما يسرها أن تتقدم بالشكر أيضا

ؤكدين م شكر جميع عمالء الشركة على منحهم الثقة أن يد مجلس اإلدارة والتى تكللت بالنجاح وهلل الحمد، وفي الختام يو 

ودة يم أفضل الخدمات وااللتزام بجى تطوير العالقة و استمرارها بتقدعلعلى حرص الشركة السعودية للخدمات األرضية 

 و أن هذه االنجازات س في ثقة  املعايير واآلداء تجاه عمالئها ، كما يؤكد املجلس بأنه على 
ً
 قويا

ً
 م2017عام ل ف تكون دافعا

 .من أجل تحقيق غايتنا االستراتيجية و إحراز املزيد من النجاحات
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