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º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (54) ô©°ùH ΩÉ©dG ÜÉààc’G ∫ÓN øe øjƒªà∏d ájOƒ©°ùdG •ƒ£ÿG ácô°T ∫Ée ¢SCGQ øe %30 πã“o ,…OÉY º¡°S 24^600^000 ìôW
øjƒªà∏d ájOƒ©°ùdG •ƒ£ÿG ácô°T
4030175741 ºbôH …QÉéàdG πé°ùdG ‘ á∏é°ùe ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T
(Ω2011 ôjÉæj 26 ≥aGƒŸG) `g1432/2/22 ïjQÉàH QOÉ°üdG (¥/68) ºbQ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh QGôb ÖLƒÃ áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG É¡∏jƒ– ”

(Ω2012/6/24 ≥aGƒŸG) `g1433/8/4 Ωƒj ≈dEG (Ω2012/6/18 ≥aGƒŸG) `g1433/7/28 Ωƒj øe :ÜÉààc’G IÎa
∫ÉjQ 100^767^000 √QGó≤e ∫Ée ¢SCGôH (Ω2008 ôjÉæj 29 ≥aGƒŸG) `g 1429 Ωôq fi 20 ‘ 4030175741 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG ÖLƒÃ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ácô°ûc ("ácô°ûdG") øjƒªà∏d ájOƒ©°ùdG •ƒ£ÿG ácô°T â°ù°SCÉJ
100^767^000 √QGó≤e ∫Ée ¢SCGôH (Ω 2011 ôjÉæj 26 ≥aGƒŸG) `g 1432/2/22 ïjQÉàH QOÉ°üdG (¥/68) ºbQ áYÉæ°üdGh IQÉéàdG ôjRh QGôb ÖLƒÃ áªgÉ°ùe ácô°T ≈dEG ácô°ûdG πjƒ– ” óbh .º¡°ù∏d ∫ÉjQ 100 áª«≤H º¡°S 1^007^670 ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S
≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ 100^767^000 øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR â“ ,(Ω2011/03/19 ≥aGƒŸG) `g 1432/4/14 ïjQÉàH Ió≤©æŸG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G QGôb ÖLƒÃh .º¡°ù∏d ∫ÉjQ 10 áª«≤H …OÉY º¡°S 10^076^700 ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ
≠∏Ñeh ácô°û∏d ΩÉ©dG »WÉ«àM’G øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ13^718^428 ≠∏Ñeh ácô°ûdG äGOGôjEG øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ 658^791^392 ≠∏Ñe á∏ª°SQ ∫ÓN øe ∂dPh ("º¡°SC’G") º¡°ù∏d ∫ÉjQ 10 áª«≤H …OÉY º¡°S 82^000^000 ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ 820^000^000
.ácô°û∏d »eÉ¶ædG »WÉ«àM’G øe …Oƒ©°S ∫ÉjQ 46^723^180
ÜÉààc’G º¡°SCG πã“h ,º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ 54 ÜÉààc’G ô©°S ¿ƒµ«°Sh .πeÉµdÉH áYƒaóe ájOƒ©°S ä’ÉjQ 10 ÉgQób º¡°ù∏d á«ª°SG áª«≤Hh ("ÜÉààc’G º¡°SCG") º¡°S 24^600^000 Oó©d ("ÜÉààc’G") ácô°ûdG º¡°SCG ‘ ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ‹hC’G ìô£dG ¿ƒµ«°S
:≈∏Y ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G ô°üà≤jh .ácô°û∏d Qó°üoŸG ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %30 ¬àÑ°ùf Ée
á°UÉN ÒjÉ©e Ö°ùëH Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸGh ácô°ûdG ™e QhÉ°ûàdG ó©H äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG πé°S ôjóe É¡ÑWÉN »àdG ("áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒŸG" `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) äÉ°ù°SDƒŸG øe áYƒª› áëjô°ûdG √òg πª°ûJh :äÉ°ù°SDƒŸG øe ¿hôªãà°ùŸG :(CG) áëjô°ûdG ±ƒ°ùa ,ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ (√ÉfOCG (Ü) áëjô°ûdG ‘ ¿ƒaô©ŸG) OGôaC’G ÜÉààcG ∫ÉM ‘ ¬fCG Ék ª∏Y .ÜÉààc’G º¡°SCG ‹ÉªLEG øe %100 πã“ ,º¡°S 24^600^000 áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d Ék «FóÑe ¢ü°ü oN óbh .("áÄ«¡dG") á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g πÑb øe Ék ≤Ñ°ùe IOó
¿hôªãà°ùŸG :(Ü) áëjô°ûdG - h;ÜÉààc’G º¡°SCG øe %50 πã“ »àdGh ,º¡°S 12^300^000 ≈dEG áÑààµŸG äÉ°ù°SDƒª∏d »FóÑe πµ°ûH á°ü°üîŸG º¡°SC’G OóY ¢†«ØîJ ,áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G •ô°ûHh ÜÉààc’G äÉ°ù°SDƒŸG ÜÉààcG πé°S ôjóŸ ≥ëj
âÑãj Éeh á∏eQCG hCG á≤∏£e É¡fCG âÑãj Ée Ωó≤J ¿CG á£jô°T É¡◊É°üd º¡FÉª°SCÉH ÖààµJ ¿CG É¡d ≥ëj å«M …Oƒ©°S ÒZ êhR øe ô°üb
q O’hCG É¡d »àdG á∏eQC’G hCG á≤∏£ŸG ájOƒ©°ùdG ICGôŸG ∂dP ‘ ÉÃ ,Ú«©«Ñ£dG ÚjOƒ©°ùdG ¢UÉî°TC’G áëjô°ûdG √òg πª°ûJh:OGôaC’G
OGôaC’G ÚÑààµª∏d ¢ü°üîoj ±ƒ°Sh .Ö∏£dG Ωó≤e ≥ëH ΩÉ¶ædG ≥Ñ£«°ùa ´ƒædG Gòg øe á«∏ª©H ΩÉ«≤dG âÑK GPEGh ,¬à≤∏£e º°SÉH ÖààcG øe ÜÉààcG Ék «Z’ ó©jh .(" ôªãà°ùŸG" `H øjOôØæeh "OGôaC’G øjôªãà°ùŸG" `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) ô°üo≤dG O’hCÓd É¡àeƒeCG
.ÜÉààc’G º¡°SCG øe %50 πãÁ ÉÃ ,º¡°S 12^300^000 ≈°übCG óëH
á°ù°SDƒŸG ∂∏àªà°S ,ÜÉààc’G á«∏ªY ∫ÉªàcG ó©Hh .ÜÉààc’G πÑb ácô°ûdG º¡°SCG øe %100 Ú©ªà› ¿ƒµ∏àÁ øjòdGh ("Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG" `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) (∑) áëØ°üdG ‘ ºgDhÉª°SCG IOQGƒdG ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πÑb øe ÜÉààc’G º¡°SCG ™«H ºà«°Sh
¿É¶Øàë«°S ‹ÉàdÉHh º¡°SC’G øe %70 ¬àÑ°ùf Ée Ú©ªà› ,Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG øe ¿ÉæKG Éªgh ,("»é«JGÎ°SE’G øjƒªàdG ácô°T") IOhóëŸG »é«JGÎ°SE’G øjƒªàdG ácô°Th ("ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ájƒ÷G •ƒ£ÿG") ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ájƒ÷G •ƒ£î∏d áeÉ©dG
Ók °†a) ÜÉààc’G äÓ°üëàe øe AõL …CG ácô°ûdG º∏à°ùJ ødh ,ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ º¡æe πc á«µ∏e áÑ°ùæd Ék ≤ah Ú©FÉÑdG ÚªgÉ°ùŸG ≈∏Y ,("á«aÉ°üdG äÓ°üëàŸG") ÜÉààc’G äÉ≤Øf º°üN ó©H ,ÜÉààc’G äÓ°üëàe Oƒ©J ±ƒ°Sh .ácô°ûdG ‘ Iô£«°ùe á°üëH
±ô°üàdG RGƒL ΩóY ó«≤d ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ájƒ÷G •ƒ£ÿG ™°†îJ .("á«£¨àdÉH ó¡©àdG" 14 º°ù≤dG ™LGQ Ók °†a) ÜÉààc’G á«£¨J …ó¡©àe πÑb øe πeÉµdÉH ¬à«£¨àH ó¡©àdG ” ób ÜÉààc’G Gòg ¿CÉH Ék ª∏Y .("ÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG " 11 º°ùb ™LGQ
31 ‘ á«¡àæŸG á«dÉŸG áæ°ùdG øY ôFÉ°ùÿGh ìÉHQC’G ÜÉ°ùMh á«eƒª©dG É¡à«fGõ«e ô°ûæH ácô°ûdG ΩÉ«b ÚM ≈dEG É¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG RGƒL ΩóY ó«≤d ÜÉààc’G IÎa ó©H »é«JGÎ°S’G øjƒªàdG ácô°T ™°†îJ Éªc .êGQO’G ïjQÉJ øe äGƒæ°S ™HQCG IÎØd É¡ª¡°SCG ‘
.áÄ«¡dG á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ’EG º¡ª¡°SCG ‘ ±ô°üàdG »é«JGÎ°S’G øjƒªàdG ácô°Th ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG ájƒ÷G •ƒ£î∏d Rƒéj ’ ,√òg ô¶◊G äGÎa AÉ¡àfG ó©Hh .Ω2013 Èª°ùjO
äÉ¡÷G") áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe …CG ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J øµÁ .("ÜÉààc’G IÎa") (Ω2012/6/24 ≥aGƒŸG) `g1433/8/4 ‘ ÜÉààc’G ¥ÓZE’ Ωƒj ôNBG á∏eÉ°T ΩÉjCG 7 IóŸ ôªà°ùjh (Ω2012/6/18 ≥aGƒŸG) `g1433/7/28 ‘ ÜÉààc’G CGóÑj
.((∫) áëØ°üdG ‘ "ÜÉààc’G Ö∏£H Ωó≤àdG á«Ø«c" º°ùb ™LGQ Ók °†a) ÜÉààc’G IÎa ∫ÓN (ì) áëØ°üdGh (R) áëØ°üdG ‘ áLQóŸG ("áª∏à°ùŸG
ƒg Öààµe πµd ÜÉààcÓd ≈°übC’G ó◊G ¿CÉH Ék ª∏Y ,≈fOCG óëc º¡°SCG Iô°ûY ‘ ÜÉààcÓd Ö∏£H Ωó≤àdG ("ÖààµŸG") `H øjOôØæe º¡«dEG QÉ°ûjh ,("OGôaC’G ÚÑààµŸG") `H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûj) ÜÉààc’G º¡°SCÉH ¿ƒÑààµj øjòdG OGôaC’G øjôªãà°ùŸG ≈∏Y Öéj
Öààµe 1^230^000 ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ GPEGh .ÜÉààc’G º¡°SCG ‹ÉªLEG øe Öààµe πc ¬Ñ∏W Ée áÑ°ùf ≈∏Y Ak ÉæH »Ñ°SÉæJ ¢SÉ°SCG ≈∏Y (äóLh ¿EG) á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºà«°S Éª«a Öààµe πµd º¡°SCG 10 ƒg ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G ¿EG .º¡°S 250^000
¿EG - ÜÉààc’G ¢†FÉa IOÉYEG ºàJ ±ƒ°Sh ,áÄ«¡dG √Qô≤J Ée Ö°ùM ¢ü«°üîàdG ºàj ±ƒ°ùa ,Öààµe 12^300^000 ÚÑààµŸG OóY RhÉŒ ∫ÉM ‘h .ÚÑààµŸG ™«ªL ÚH …hÉ°ùàdÉH ÜÉààc’G º¡°SCG ¢ü«°üîJ ºà«°Sh ¢ü«°üîà∏d ≈fOC’G ó◊G øª°†J ’ ácô°ûdG ¿EÉa
Ók °†a) (Ω2012/7/1 ≥aGƒŸG) `g1433/8/11 √É°übCG óYƒe ‘ - óLh ¿EG - ÜÉààc’G ¢†FÉa OQh »FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºàj ±ƒ°Sh .áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G hCG ÜÉààc’G ôjóe πÑb øe äÉYÉ£≤à°SG hCG ä’ƒªY …CG ¿hóH OGôaC’G ÚÑààµŸG ≈dEG - óLh
.("ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T" 15 º°ù≤dG ™LGQ
¥ƒ≤M …CG øe ºgÉ°ùe …CG ™àªàj ødh .É¡«a âjƒ°üàdGh áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†M πbC’G ≈∏Y Ék ª¡°S (20) øjô°ûY ∂∏àÁ ("ºgÉ°ùe") ácô°ûdG ‘ ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉM º¡°S πc »£©j .IóMGh áÄa øe ácô°ûdG º¡°SCG ¿ƒµJ ±ƒ°S
.("ìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S" 9 º°ù≤dG ™LGQ Ók °†a) .É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG ‘h ìô£dG ≈∏Y áÄ«¡dG á≤aGƒe ó©H ácô°ûdG É¡æ∏©J »àdG ìÉHQC’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ÜÉààc’G º¡°SCG ƒ∏eÉM ≥ëà°ùjh .á«∏«°†ØJ âjƒ°üJ
äÉ≤aGƒŸG áaÉc ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ” Éªc ,áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉc ÒaƒJ ”h á«ª°SôdG áªFÉ≤dG ‘ º¡°SC’G π«é°ùàd áÄ«¡∏d Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh .ÜÉààcÓd É¡MôW πÑb ôNBG ¿Éµe …CG ‘ hCG áµ∏ªŸG πNGO AGƒ°S ácô°ûdG º¡°SC’ ¥ƒ°S óLƒj ⁄
ïjQGƒJ" º°ùb ™LGQ Ók °†a) º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ("á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG") ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .º¡°SC’G ìôW á«∏ª©Hh ("QGó°UE’G Iô°ûf"hCG "Iô°ûædG") √òg QGó°UE’G Iô°ûæH ábÓ©dG äGP
ÒZ OGôaC’G ÖfÉL ≈dEG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°ûdGh »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ‘ AÉ°†YC’G ∫hódG »æWGƒeh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùoj ±ƒ°S ,á«ª°SôdG áªFÉ≤dG ‘ º¡°SC’G π«é°ùJ Ö≤Yh .((∫) áëØ°üdG ‘ "øjôªãà°ùª∏d áª¡e
∫ƒNódG ≥jôW øY º¡°SCÓd ájOÉ°üàb’G ™aÉæŸG ≈∏Y PGƒëà°S’ÉH ΩÉ«≤dG ("ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG" `H º¡«dEG QÉ°ûjh) áµ∏ªŸG êQÉN ‘ á∏é°ùŸG äÉ°ù°SDƒŸGh áµ∏ªŸG êQÉN Úª«≤ŸG ÚjOƒ©°ùdG ÒZ OGôaCÓd ≥ëj Éªc .º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH áµ∏ªŸG ‘ Úª«≤ŸG ÚjOƒ©°ùdG
ÖLƒÃ ¬fCG ≈dEG IQÉ°TE’G QóŒh .("º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G" `H º¡«dEG QÉ°ûjh) ÖfÉLC’G øjôªãà°ùŸG ídÉ°üd É¡«a ∫hGóàdGh á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ áLQóŸG º¡°SC’G AGô°ûH áÄ«¡dG πÑb øe º¡d ¢üNôe ¢UÉî°TCG ™e (Swap Agreements) ádOÉÑe äÉ«bÉØJG ‘
.º¡°SCÓd Ú«fƒfÉ≤dG ÚµdÉŸG ºg º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G ≈≤Ñj ±ƒ°S ,(Swap Agreements) ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG
.ÜÉààc’G º¡°SCG ‘ QÉªãà°S’G ¢Uƒ°üîH QGôb …CG PÉîJG πÑb √òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ øjOQGƒdG "IôWÉîŸG πeGƒY" 2 º°ù≤dGh "ΩÉg QÉ©°TEG" º°ùb á°SGQO Öéj
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ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(("áÄ«¡dG") `H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùM É¡Áó≤J ” äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùM ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (ê) áëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG
áMGô°U É¡°ùØf »∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG »£©J ’h Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdGh áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG ‘ É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ
.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG ,Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe
(Ω2012/6/14 ≥aGƒŸG) `g1433/7/24 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

إشعار هام
حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على معلومات تف�صيلية عن ال�شركة و�أ�سهم االكتتاب .عند التقدم بطلب لالكتتاب يف �أ�سهم االكتتاب� ،سوف تتم معاملة امل�ستثمرين
على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند �إلى املعلومات التي حتتويها هذه الن�شرة والتي ميكن احل�صول على ن�سخ منها من ال�شركة �أو مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة �أو
من خالل زيارة موقع ال�شركة الإلكرتوين (� )www.saudiacatering.comأو موقع هيئة ال�سوق املالية (.)www.cma.org.sa
لقد قامت ال�شركة بتعيني �شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال للعمل كم�ست�شار مايل فيما يخت�ص باالكتتاب (ي�شار �إليها فيما يلي بـ «امل�ست�شار املايل») .كما مت تعيني
�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال كمدير لالكتتاب (ي�شار �إليها فيما يلي بـ «مدير االكتتاب») وكمدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات وي�شار �إليها فيما يلي بـ»مدير �سجل
اكتتاب امل�ؤ�س�سات») .كما مت تعيني �شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال و�شركة ال�سعودي الهولندي املالية كمتعهدي تغطية االكتتاب («متعهدا تغطية االكتتاب») فيما
يتعلق بالأ�سهم املطروحة لالكتتاب املذكورة يف هذه الن�شرة.
حتتوي الن�شرة على معلومات مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية .ويتحمل �أع�ضاء
جمل�س الإدارة الذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف الق�سم «( 1-6هيكل ال�شركة وحوكمتها – �أع�ضاء جمل�س الإدارة») جمتمعني ومنفردين كامل امل�س�ؤولية عن دقة املعلومات
الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه ،وي�ؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم ،بعد �إجراء جميع الدرا�سات املمكنة و�إلى احلد املعقول� ،أنه ال توجد �أي وقائع �أخرى ميكن �أن
ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف الن�شرة �إلى جعل �أي �إفادة واردة فيها م�ضللة.
وعلى الرغم من �أن ال�شركة قد �أجرت كافة الدرا�سات املعقولة للتحري عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة كما يف تاريخ �إعدادها� ،إال �أن ق�سم ًا كبري ًا من
املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة بخ�صو�ص ال�سوق والقطاع الذين تعمل فيهما ال�شركة م�ستقاة من م�صادر خارجية .وبالرغم من �أنه لي�س لدى امل�ست�شار املايل
�أو ال�شركة �أو �أي من م�ست�شاري ال�شركة الذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحتني (د) و (ه) من الن�شرة («امل�ست�شارون») �أي �سبب لالعتقاد ب�أن املعلومات املتعلقة
بال�سوق والقطاع تفتقر ب�شكل جوهري �إلى الدقة� ،إال �أن ال�شركة �أو �أي من م�ست�شاريها مل يقم بالتحقق من هذه املعلومات على نحو م�ستقل .وعليه ف�إنه ال يوجد �أي
ت�أكيد �أو �ضمان ب�ش�أن �صحة �أو اكتمال �أي من هذه املعلومات.
�إن املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيري .وعلى وجه اخل�صو�ص ،ف�إن الو�ضع املايل لل�شركة وقيمة �أ�سهم االكتتاب ميكن �أن تت�أثر
ب�شكل �سلبي بالتطورات امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�ضخم �أو ال�ضرائب �أو �أي من العوامل االقت�صادية وال�سيا�سية اخلارجة عن �سيطرة ال�شركة («ف�ض ًال راجع
الق�سم « 2عوامل املخاطرة») .وال ينبغي اعتبار �أو تف�سري تقدمي هذه الن�شرة �أو �أي معلومات �شفهية �أو خطية متعلقة ب�أ�سهم االكتتاب �أو تف�سري هذه املعلومات �أو
االعتماد عليها ب�أي �شكل من الأ�شكال على �أنها وعد �أو ت�أكيد �أو �إقرار ب�ش�أن حتقق �أي �إيرادات �أو نتائج �أو �أحداث م�ستقبلية.
ال يجوز اعتبار الن�شرة مبثابة تو�صية من جانب ال�شركة� ،أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أو امل�ساهمني البائعني �أو امل�ست�شارين للم�شاركة يف هذا االكتتاب .وتعترب
املعلومات الواردة يف الن�شرة ذات طبيعة عامة ،وقد مت �إعدادها دون الأخذ يف االعتبار �أهداف اال�ستثمار الفردية �أو الو�ضع املايل �أو االحتياجات اال�ستثمارية
اخلا�صة لل�شخ�ص الراغب يف اال�ستثمار ب�أ�سهم االكتتاب .ويتحمل كل م�ستلم لن�شرة الإ�صدار ،قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار ،م�س�ؤولية احل�صول على ا�ست�شارة مهنية
م�ستقلة بخ�صو�ص االكتتاب ويجب عليه االعتماد على فح�صه اخلا�ص لل�شركة ومدى مالئمة فر�صة اال�ستثمار واملعلومات الواردة يف الن�شرة للأهداف والأو�ضاع
واالحتياجات املالية اخلا�صة به.

يقتصر هذا االكتتاب على:
ال�شريحة (�أ) :امل�ستثمرون من امل�ؤ�س�سات :وت�شمل هذه ال�شريحة جمموعة من امل�ؤ�س�سات التي خاطبها مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات بعد الت�شاور مع ال�شركة
وامل�ساهمني البائعني بح�سب معايري خا�صة حمددة م�سبق ًا من قبل الهيئة؛ �أو
ق�صر
ال�شريحة (ب) :امل�ستثمرون الأفراد :وت�شمل هذه ال�شريحة الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ّ
من زوج غري �سعودي حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها .و ُيعد الغي ًا اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق
النظام بحق مقدم الطلب.
و ُيحظر �صراحة توزيع هذه الن�شرة �أو بيع �أ�سهم االكتتاب يف �أي دولة �أخرى غري اململكة العربية ال�سعودية .وتطلب ال�شركة وامل�ساهمون البائعون وامل�ست�شار املايل
من متلقي هذه الن�شرة االطالع على �أي قيود نظامية تتعلق باالكتتاب وببيع �أ�سهم االكتتاب ومراعاة التقيد بها.
بيانات تتعلق بقطاع و�سوق خدمات التموين
لقد مت احل�صول على املعلومات وا�ستقاء البيانات التي تت�ضمنها هذه الن�شرة عن قطاع خدمات التموين يف ال�شرق الأو�سط واململكة من ما يلي )1( :بحث ال�سوق
الذي �أجرته �شركة ديجما مانيجمنت كون�سالتينج �إيه جي (�«( )Digma Management Consulting AGشركة ديجما») نيابة عن ال�شركة فيما يت�صل بقطاع
خدمات التموين لغري �شركات الطريان ،وهي �شركة ا�ست�شارات م�ستقلة متخ�ص�صة يف قطاع خدمات التموين؛ ( )2التقرير الذي ن�شره احتاد النقل اجلوي الدويل
(«احتاد النقل اجلوي الدويل») يف �أكتوبر من عام 2011م بعنوان «التوقعات ل�صناعة النقل اجلوي2011 ،م 2015-م» ؛ ( )3املعلومات املتاحة للعموم بخ�صو�ص
قطاع خدمات متوين �شركات الطريان كما هو مذكور �أدناه.

�

ترى ال�شركة �أن املعلومات والبيانات التي مت احل�صول عليها من �أطراف �أخرى والواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه ،مبا يف ذلك ( )1املعلومات التي مت احل�صول عليها
�أو ا�ستخال�صها من التقرير الذي �أعدته �شركة ديجما ب�ش�أن �سوق خدمات التموين لغري �شركات الطريان ومن التقرير الذي ن�شره احتاد النقل اجلوي بعنوان
«التوقعات ل�صناعة النقل اجلوي2011 ،م 2015 -م»؛ ( )2املعلومات التي مت احل�صول عليها من املواقع الإلكرتونية للهيئة العامة للطريان املدين وم�صلحة
الإح�صاءات العامة واملعلومات يف اململكة العربية ال�سعودية و( )3املعلومات امل�ستخل�صة من التقرير االقت�صادي بعنوان « »Quata Countingالذي ن�شره ق�سم
الأبحاث االقت�صادية يف البنك ال�سعودي الفرن�سي بتاريخ  14يونيو 2011م ،هي معلومات وبيانات موثوقة وال يوجد �أي �سبب يدعو ال�شركة لالعتقاد ب�أن تلك
املعلومات غري دقيقة ب�شكل جوهري� ،إال �أنه مل يتم التحقق من �صحة تلك املعلومات والبيانات من قبل �أي ًا من ال�شركة �أو امل�ساهمني البائعني �أو امل�ست�شارين وبالتايل
فال ميكن لهذه الأطراف تقدمي �أي �ضمان ب�ش�أن دقتها واكتمالها.
وال متتلك �شركة ديجما وال �أي من �شركاتها التابعة �أو م�ساهميها �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو �أقاربهم �أي م�ساهمة �أو ح�صة يف ال�شركة .وقد قامت �شركة ديجما
ب�إعطاء موافقتها اخلطية على ا�ستخدام املعلومات التي زودت بها ال�شركة بالطريقة وال�شكل املذكورين يف هذه الن�شرة ومل ت�سحب تلك املوافقة.
املعلومات املالية والإح�صائية
لقد مت �إعداد القوائم املالية للأعوام املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ،والإي�ضاحات املرفقة بها ،والتي متت مراجعتها من قبل املحا�سب
القانوين �شركة ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو اخلري و�شركاه («مراجعو احل�سابات») ،واملدرجة جميع ًا يف الق�سم  17بعنوان « تقارير مراجعي احل�سابات» ،مبا يتفق مع
معايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ( .)SOCPAوتقوم ال�شركة ب�إ�صدار قوائمها املالية بالريال ال�سعودي.
ويف احلاالت التي متت فيها اال�ستعانة مب�صادر خارجية للح�صول على معلومات �إح�صائية لن�شرها يف ن�شرة الإ�صدار هذه ،ف�إن ال�شركة ترى �أن املعلومات املذكورة
متثل �أحدث معلومات متاحة من امل�صدر املعني املحدد.
التوقعات والبيانات امل�ستقبلية
لقد مت �إعداد التوقعات التي ت�ضمنتها ن�شرة الإ�صدار هذه على �أ�سا�س افرتا�ضات حمددة ومعلنة .وقد تختلف ظروف الت�شغيل امل�ستقبلية عن االفرتا�ضات
امل�ستخدمة ،وبالتايل ف�إنه ال يوجد �ضمان �أو ت�أكيد �أو تعهد فيما يتعلق بدقة �أو اكتمال �أي من هذه التوقعات.
متثل بع�ض التوقعات والإفادات الواردة يف هذه الن�شرة «�إفادات م�ستقبلية» .وميكن اال�ستدالل على هذه الإفادات امل�ستقبلية من خالل ا�ستخدام بع�ض املفردات
مثل «تعتزم» �أو «تُقدَّر» �أو»يتوقع» �أو»من املمكن» �أو»�سوف» �أو»ينبغي» �أو»متوقع» �أو «قد» �أو «يعتقد» �أو ال�صيغ النافية لهذه املفردات وغريها من املفردات املقاربة �أو
امل�شابهة لها يف املعنى  .وتعك�س هذه الإفادات امل�ستقبلية وجهة نظر ال�شركة حالي ًا ب�ش�أن الأحداث امل�ستقبلية ،ولكنها ال ت�شكل �ضمان ًا للأداء امل�ستقبلي .علم ًا ب�أن
هناك عوامل عديدة قد ت�ؤثر يف الأداء الفعلي �أو الإجنازات �أو النتائج التي حتققها ال�شركة وت�ؤدي �إلى مثل هذا الأثر واملذكورة ب�شكل �أكرث تف�صي ًال يف �أق�سام �أخرى
من هذه الن�شرة (ف�ض ًال راجع الق�سم « 2عوامل املخاطرة» والق�سم « 4ال�شركة») .و�إذا حتقق واحد �أو �أكرث من هذه املخاطر �أو الأمور غري الأكيدة �أو �إذا ثبت عدم
�صحة �أو دقة �أي ًا من هذه االفرتا�ضات ف�إن النتائج الفعلية لل�شركة قد تختلف ب�صورة جوهرية عن النتائج املذكورة يف هذه الن�شرة.
ومبوجب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج  ،يتعني على ال�شركة �إ�صدار ن�شرة �إ�صدار تكميلية (بعد تقدميها �إلى الهيئة �إذا تبني لل�شركة ،يف �أي وقت بعد �صدور
موافقة الهيئة على ن�شرة الإ�صدار وقبل ت�سجيل �أ�سهمها يف القائمة الر�سمية� ،أي مما يلي )1( :حدوث �أي تغيري ملحوظ يف �أي معلومات جوهرية واردة يف ن�شرة
الإ�صدار �أو �أي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الإدراج والت�سجيل؛ �أو ( )2ظهور �أي م�سائل �إ�ضافية مهمة كان يتوجب ت�ضمينها يف ن�شرة الإ�صدار .وفيما عدا
احلالتني املذكورتني �أعاله ف�إن ال�شركة ال تعتزم حتديث �أو تعديل �أي معلومات عن القطاع �أو ال�سوق الذين تعمل فيهما ال�شركة �أو �أي �إفادات م�ستقبلية واردة يف
هذه الن�شرة �سواء نتيجة ملعلومات جديدة �أو �أحداث م�ستقبلية �أو غري ذلك .ونتيجة ملا تقدم ،ويف �ضوء املخاطر الأخرى ،والأمور غري امل�ؤكدة واالفرتا�ضات ،ف�إن
توقعات الأحداث والظروف امل�ستقبلية الواردة يف هذه الن�شرة قد ال حتدث بال�شكل الذي تتوقعه ال�شركة �أو قد ال حتدث �إطالق ًا .وعليه يجب على امل�ستثمرين
املحتملني فح�ص جميع الإفادات امل�ستقبلية يف �ضوء هذه التف�سريات و�أن ال يعتمدوا على هذه الإفادات ب�شكل �أ�سا�سي.
التعريفات واالخت�صارات
لالطالع على تف�سري بع�ض العبارات و االخت�صارات الواردة يف هذه الن�شرة ،ف�ض ًال راجع الق�سم « 1التعريفات واالخت�صارات».
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دليل هيكل الشركة
جمل�س الإدارة
اال�سم

اجلن�سية

املن�صب

احلالة

اال�ستقاللية

ن�سبة امللكية املبا�شرة �أو غري املبا�شرة يف الأ�سهم بعد
االكتتاب

خالد عبد اهلل امللحم

�سعودي

رئي�س جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

غري م�ستقل

ال يوجد

�سامي عبد املح�سن احلكري

�سعودي

ع�ضو

غري تنفيذي

غري م�ستقل

ال يوجد

�شوقي حممد م�شتاق

�سعودي

ع�ضو

غري تنفيذي

غري م�ستقل

ال يوجد

با�سل حممد الق�ضيب

�سعودي

ع�ضو

غري تنفيذي

غري م�ستقل

ال يوجد

يو�سف عبد ال�ستار امليمني

�سعودي

ع�ضو

غري تنفيذي

غري م�ستقل

ال يوجد

جوناثان �ستنت تورياين

�سوي�سري

ع�ضو

غري تنفيذي

غري م�ستقل

( %1,47ملكية غري مبا�شرة من خالل �شركة نيوري�ست)

اللواء عبد العزيز �سيف ال�سيف (متقاعد)

�سعودي

ع�ضو

غري تنفيذي

م�ستقل

ال يوجد

فهد عبد املح�سن الر�شيد

�سعودي

ع�ضو

غري تنفيذي

م�ستقل

ال يوجد

ح�سن �شكيب اجلابري

�سعودي

ع�ضو

غري تنفيذي

م�ستقل

ال يوجد

امل�صدر :ال�شركة

وفق ًا ملتطلبات نظام ال�شركات ،فقد مت حتويل � 1000سهم من قبل كل من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية و �شركة التموين اال�سرتاتيجي لكل ع�ضو من �أع�ضاء
جمل�س الإدارة وقد �أودعت �شهادات هذه الأ�سهم لدى البنك ال�سعودي الفرن�سي.
العنوان امل�سجل

�شركة اخلطوط ال�سعودية للتموين
منطقة اخلالدية
مدينة ال�سعودية
�ص .ب ،9178 :جدة ، 21413 :اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف ، +966 2 686 0011 :الفاك�س+966 2 686 4889 :
املوقع الإلكرتوينwww.saudiacatering.com :
الربيد الإلكرتوين marketing@saudiacatering.com :
ممثل ال�شركة

خالد عبد اهلل امللحم
رئي�س جمل�س الإدارة
�شركة اخلطوط ال�سعودية للتموين
منطقة اخلالدية
مدينة ال�سعودية
�ص .ب ، 9178 :جدة ،21413 :اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف ، +966 2 686 0011 :الفاك�س+966 2 686 4889 :
املوقع الإلكرتوينwww.saudiacatering.com :
الربيد الإلكرتوين info@saudiacatering.com :
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ممثل ال�شركة

كري�ستوف برينت
الرئي�س التنفيذي
�شركة اخلطوط ال�سعودية للتموين
منطقة اخلالدية
مدينة ال�سعودية
�ص .ب ، 9178 :جدة ، 21413 :اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف ، +966 2 686 0011 :الفاك�س+966 2 686 4889 :
املوقع الإلكرتوينwww.saudiacatering.com :
الربيد الإلكرتوين info@saudiacatering.com :
�سكرتري جمل�س الإدارة

عمرو حممد �صقر
�شركة اخلطوط ال�سعودية للتموين
منطقة اخلالدية
مدينة ال�سعودية
�ص .ب ، 9178 :جدة ، 21413 :اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف ، +966 2 686 0011 :الفاك�س+966 2 686 4889 :
املوقع الإلكرتوينwww.saudiacatering.com :
الربيد الإلكرتوينsecretarygeneral@saudiacatering.com :
مُ�سجِّ ل الأ�سهم

ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
�أبراج التعاونية
 700طريق امللك فهد
�ص .ب ، 60612 :الريا�ض ،11555 :اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف ، +966 1 218 9999 :الفاك�س+966 1 218 1220 :
املوقع الإلكرتوينwww.tadawul.com.sa :
الربيد الإلكرتوين webinfo@tadawul.com.sa :

المستشارون
امل�ست�شار املايل ومدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ومدير االكتتاب

�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال
�ص .ب23454 :
الريا�ض11426 :
اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف ، +966 1 282 6666 :الفاك�س+966 1 282 6823 :
املوقع الإلكرتوينwww.sfc.sa :
امل�ست�شار القانوين ال�سعودي لل ُم�صدر

�شركة اجلدعان و�شركا�ؤهم حمامون وم�ست�شارون قانونيون
�ص .ب3515 :
الريا�ض11481 :
اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف ، +966 1 478 0220 :الفاك�س+966 1 476 9332 :
املوقع الإلكرتوينwww.aljadaan.com :

د

امل�ست�شار القانوين الدويل لل ُم�صدر

كليفورد ت�شان�س �إل �إل بي
الطابق الثاين ،املبنى رقم �ستة
مبنى البوابة ،مركز دبي املايل العاملي
�ص .ب ، 9380 :دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
الهاتف ، +971 4 362 0444 :الفاك�س+971 4362 0445 :
املوقع الإلكرتوينwww.cliffordchance.com :
امل�ست�شار القانوين ال�سعودي للم�ست�شار املايل ومدير االكتتاب ومدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ومتعهدا التغطية

�صالح احلجيالن حمامون وم�ست�شارون قانونيون
�ص .ب1454 :
الريا�ض ، 11431 :اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف ، +966 1 479 2200 :الفاك�س+966 1 479 1717 :
املوقع الإلكرتوينwww.hejailanlaw.com :
امل�ست�شار القانوين الدويل للم�ست�شار املايل ومدير االكتتاب ومدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات ومتعهدا التغطية

فري�شفيلدز بروكهاو�س درينغر �إل �إل بي،
بالتعاون مع �صالح احلجيالن حمامون وم�ست�شارون قانونيون
�ص .ب ، 1454 :الريا�ض ، 11431 :اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف ، +966 1 479 2200 :الفاك�س+966 1 479 1717 :
املوقع الإلكرتوينwww.freshfields.com :
املحا�سبون القانونيون

ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو اخلري و�شركاه
(�إحدى �شركات جمموعة ديلويت �آند تو�ش)
�ص .ب ، 213 :الريا�ض ، 11411 :اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف ، +966 2 652 6727 :الفاك�س+966 2 652 6707 :
املوقع الإلكرتوينwww.deloitte.com :
م�ست�شار العناية املهنية املالية

كي بي �إم جي الفوزان وال�سدحان
�شارع �صالح الدين ،برج كي بي �إم جي
�ص .ب ،92876 :الريا�ض ، 11663 :اململكة العربية ال�سعودية
هاتف ، +966 )1( 874 8500 :فاك�س+966 )1( 874 8600 :
املوقع الإلكرتوينwww.kpmg.com:
ا�ست�شاري ال�سوق

ديجما مانيجمنت كون�سالتينج �إيه جي
Dufourstrasse 55
CH - 8702 Zollikon
Switzerland

الهاتف ، +41 43 444 68 00 :الفاك�س+41 43 444 68 10 :
املوقع الإلكرتوينwww.digma.ch :

مالحظة:
�أعطى امل�ست�شارون املذكورون �أعاله موافقتهم اخلطية على ن�شر �أ�سمائهم وعناوينهم و�شعاراتهم وعلى ت�ضمني �إفاداتهم بال�شكل الوارد يف ن�شرة الإ�صدار هذه كما
مل ي�سحبوا تلك املوافقة ،علم ًا ب�أنهم ال ميتلكون هم �أو �أي من موظفيهم �أو �أقاربهم �أي ن�سبة م�ساهمة �أو ح�صة من �أي نوع يف ال�شركة.

ه

متعهدا التغطية

�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال
�ص .ب23454 .
الريا�ض11426 :
اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف ، +966 1 282 6666 :الفاك�س+966 1 282 6823 :
املوقع الإلكرتوينwww.sfc.sa :

ال�سعودي الهولندي املالية
املعذر ،مبنى الرا�شد
�ص .ب1467 :
الريا�ض11431 :
اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف ، +966 1 276 6345 :الفاك�س+9661 276 7836 :
املوقع الإلكرتوينwww.shc.com.sa :
البنوك الرئي�سية لل�شركة

البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبد العزيز
�ص .ب3555 :
جدة21481 :
اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف ، +966 2 649 3333 :الفاك�س+966 2 643 7426 :
املوقع الإلكرتوينwww.alahli.com.sa :

البنك ال�سعودي الربيطاين
�شارع الأمري عبد العزيز بن م�سعد بن جلوي
�ص .ب9084 :
الريا�ض11413 :
اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف ، +966 1 405 0677 :الفاك�س+966 1 405 0660 :
املوقع الإلكرتوينwww.sabb.com :

و

اجلهات امل�ستلمة

م�سرف الراجحي
طريق �لعليا
�س .ب28 :
�لريا�س11411 :
�ململكة �لعربية �ل�سعودية
�لهاتف� ، +966 1 462 9922 :لفاك�س+966 1 462 4311 :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.alrajhibank.com.sa :

البنك العربي الوطني
�سارع �مللك في�سل
�س .ب9802 :
�لريا�س11423 :
�ململكة �لعربية �ل�سعودية
�لهاتف� ، +966 1 402 9000 :لفاك�س+966 1 402 7747 :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.anb.com.sa :

بنك البالد
طريق �سالح �لدين
�س .ب140 :
�لريا�س11411 :
�ململكة �لعربية �ل�سعودية
�لهاتف� ، +966 1 479 8888 :لفاك�س+966 1 479 8898 :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.bankalbilad.com :

بنك اجلزيرة
طريق خالد �بن �لوليد
�س .ب ، 6277 :جدة 21442
�ململكة �لعربية �ل�سعودية
�لهاتف� ، +966 2 651 8070 :لفاك�س+966 2 653 2478 :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.baj.com.sa :

البنك ال�سعودي الفرن�سي
�سارع �ملعذر
�س .ب56006 :
�لريا�س11554 :
�ململكة �لعربية �ل�سعودية
�لهاتف� ، +966 1 404 2222 :لفاك�س+966 1 404 2311 :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.alfransi.com.sa :

البنك الأهلي التجاري
طريق �مللك عبد �لعزيز
�س .ب3555 :
جدة 21481 :
�ململكة �لعربية �ل�سعودية
�لهاتف� ، +966 2 649 3333 :لفاك�س+966 2 643 7426 :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.alahli.com.sa :

ز

اجلهات امل�ستلمة

بنك الريا�ض
طريق امللك عبد العزيز
�ص .ب22622 :
الريا�ض11614 :
اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف ، +966 1 401 3030 :الفاك�س+966 1 404 2618 :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadbank.com :

جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبد العزيز
�ص .ب833 :
الريا�ض11421 :
اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف ، +966 1 477 4770 :الفاك�س+966 1 479 9402 :
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com.sa :

البنك ال�سعودي الربيطاين
�شارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي
�ص .ب9084 :
الريا�ض11413 :
اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف ، +966 1 405 0677 :الفاك�س+966 1 405 0660 :
املوقع الإلكرتوينwww.sabb.com :

البنك ال�سعودي الهولندي
�شارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي
�ص .ب1467 :
الريا�ض11431 :
اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف ، +966 1 401 0288 :الفاك�س+966 1 403 1104 :
املوقع الإلكرتوينwww.shb.com.sa :

البنك ال�سعودي لال�ستثمار
�شارع املعذر
�ص .ب3533 :
الريا�ض11431 :
اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف ، +966 1 478 6000 :الفاك�س+966 1 477 6781 :
املوقع الإلكرتوينwww.saib.com.sa :

ح

ملخص االكتتاب
ال�شركة

�شركة اخلطوط ال�سعودية للتموين ،وهي �شركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف ال�سجل التجاري حتت رقم  ،4030175741ولقد ت�أ�س�ست ال�شركة
بتاريخ 1429/1/20هـ (املوافق  29يناير 2008م) ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ومت حتويلها �إلى �شركة م�ساهمة مبوجب قرار وزير التجارة
وال�صناعة رقم /68ق ال�صادر بتاريخ 1432/2/22هـ (املوافق  26يناير 2011م).

�أن�شطة ال�شركة

يرتكز ن�شاط ال�شركة على تقدمي خدمات التموين وخدمات الدعم الأخرى ذات العالقة �إلى كل من )1( :عدد من �شركات الطريان املحلية
والدولية التي تقوم بت�سيري رحالت جوية �إلى خارج اململكة العربية ال�سعودية ،مبا يف ذلك اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية؛ و( )2عمالء من
غري �شركات الطريان من بينهم م�ؤ�س�سات و�شركات كربى وم�ؤ�س�سات تعليمية وال�شركات العاملة يف مناطق نائية من اململكة .كما تقوم ال�شركة
�أي�ض ًا ب�أعمال املبيعات اجلوية على منت رحالت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية وب�إدارة وت�شغيل �صاالت الفر�سان يف مطار امللك عبد العزيز
الدويل ومطار امللك خالد الدويل ومطار امللك فهد الدويل ومطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل حتت العالمة التجارية «الفر�سان».

ر�أ�س مال ال�شركة

 820.000.000ريال �سعودي.

�إجمايل عدد الأ�سهم امل�صدرة

� 82.000.000سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل.

عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

� 24.600.000سهم.

عدد الأ�سهم املطروحة للم�ؤ�س�سات
املكتتبة

� 24.600.000سهم كحد �أق�صى ،متثل  %100من �أ�سهم االكتتاب .علم ًا ب�أنه يحق ملدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات بعد احل�صول على موافقة
الهيئة ،تخفي�ض عدد الأ�سهم املخ�ص�صة ب�شكل مبدئي للم�ؤ�س�سات املكتتبة �إلى � 12.300.000سهم كحد �أدنى ،والتي متثل  %50من �أ�سهم
كاف من امل�ستثمرين الأفراد.
االكتتاب يف حال وجود طلب ٍ

عدد الأ�سهم املطروحة للم�ستثمرين
الأفراد

� 12.300.000سهم كحد �أق�صى ،متثل  %50من �أ�سهم االكتتاب.

ن�سبة �أ�سهم االكتتاب من �إجمايل
عدد الأ�سهم املُ�صدرة

ميثل عدد �أ�سهم االكتتاب  %30من ر�أ�س املال امل�صدر لل�شركة.

�سعر االكتتاب

 54ريال �سعودي لكل �سهم اكتتاب

القيمة اال�سمية

 10رياالت �سعودية لل�سهم.

القيمة الإجمالية لأ�سهم االكتتاب

 1٫328٫400٫000ريال �سعودي.

عدد �أ�سهم االكتتاب للم�ؤ�س�سات
املكتتبة

� 24.600.000سهم كحد �أق�صى.

عدد �أ�سهم االكتتاب للمكتتبني
الأفراد

� 12.300.000سهم كحد �أق�صى.

امل�ستثمرون الأفراد

ق�صر من زوج غري �سعودي
ت�شمل هذه ال�شريحة الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ّ
حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها �شريطة �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد الق�صر .ويعد االكتتاب
الغي ًا ملن اكتتب با�سم مطلقته .و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.
�ستتوفر طلبات االكتتاب خالل فرتة االكتتاب لدى جميع فروع اجلهات امل�ستلمة .ويجب تعبئة تلك الطلبات وفق ًا للتعليمات املبينة يف الق�سم
�« 15شروط وتعليمات االكتتاب» .ب�إمكان املكتتبني الأفراد الذين �سبق لهم االكتتاب يف الإ�صدارات الأولية ال�سابقة باململكة العربية ال�سعودية
االكتتاب عن طريق الإنرتنت �أو الهاتف امل�صريف �أو �أجهزة ال�صراف الآيل يف �أي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة التي تقدم كل هذه اخلدمات �أو
بع�ضها لعمالئها.
وت�شمل عدد ًا من امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات (ومن �ضمنها ال�صناديق اال�ستثمارية) التي خاطبها مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات بعد الت�شاور مع
ال�شركة وامل�ساهمني البائعني وا�ستناد ًا �إلى معايري خا�صة حمددة م�سبق ًا من قبل الهيئة.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
للمكتتبني الأفراد

امل�ؤ�س�سات املكتتبة
عدد �أ�سهم االكتتاب املتعهد
بتغطيتها

� 24.600.000سهم.

املبلغ املتعهد بتغطيته

 1٫328٫400٫000ريال �سعودي.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
للم�ؤ�س�سات املكتتبة

ميكن للم�ؤ�س�سات املكتتبة التقدم لالكتتاب ب�أ�سهم االكتتاب من خالل مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات.

احلد الأدنى الكتتاب املكتتبني
الأفراد

� 10أ�سهم

قيمة احلد الأدنى الكتتاب املكتتبني
الأفراد

 540ريال �سعودي

احلد الأق�صى الكتتاب املكتتبني
الأفراد

� 250.000سهم.

قيمة احلد الأق�صى الكتتاب
املكتتبني الأفراد

 13٫500٫000ريال �سعودي.

ط

احلد الأدنى الكتتاب امل�ؤ�س�سات
املكتتبة

� 100.000سهم

قيمة احلد الأدنى الكتتاب امل�ؤ�س�سات
املكتتبة

 5٫400٫000ريال �سعودي

احلد الأق�صى الكتتاب امل�ؤ�س�سات
املكتتبة

بناء على التعليمات املن�صو�ص عليها يف منوذج طلب ال�شراء اخلا�ص بامل�ؤ�س�سات املكتتبة.

قيمة احلد الأق�صى الكتتاب
امل�ؤ�س�سات املكتتبة

 221٫346٫000ريال �سعودي

ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

من املتوقع �أن تبلغ متح�صالت االكتتاب نحو  1٫295٫400٫000ريال �سعودي تقريب ًا (وذلك بعد خ�صم م�صاريف االكتتاب البالغة  33مليون
ريال �سعودي) و�سوف يتم توزيعها على امل�ساهمني البائعني وفق ًا لن�سبة ملكية كل منهم يف �أ�سهم االكتتاب .ولن حت�صل ال�شركة على �أي جزء
من متح�صالت االكتتاب .للح�صول على معلومات �إ�ضافية حول ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب( ،ف�ض ًال راجع الق�سم  11بعنوان «ا�ستخدام
متح�صالت االكتتاب»).

امل�ساهمون البائعون

�أ�سماء امل�ساهمني البائعني مو�ضحة يف اجلدول �أدناه.

المساهمون البائعون
امل�ساهمون البائعون

قبل االكتتاب
ر�أ�س املال (بالريال
�سعودي)

بعد االكتتاب

الأ�سهم

عدد الأ�سهم
املطروحة
لالكتتاب

الن�سبة
املئوية

ر�أ�س املال (بالريال
�سعودي)

الأ�سهم

الن�سبة
املئوية

امل�ؤ�س�سة العامة
للخطوط اجلوية
العربية ال�سعودية

393.600.000

39.360.000

%48,0

10.086.000

292.740.000

29.274.000

%35,7

ال�شركة ال�سعودية
للنقل اجلوي

8.200.000

820.000

%1,0

820.000

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال�شركة ال�سعودية
للرحالت اخلا�صة

8.200.000

820.000

%1,0

820.000

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال�شركة ال�سعودية
لتنمية العقار

8.200.000

820.000

%1,0

820.000

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

�شركة التموين
الإ�سرتاتيجي

401.800.000

40.180.000

%49,0

12.054.000

281.260.000

28.126.000

%34,3

اجلمهور

-

-

-

-

246.000.000

24.600.000

%30,0

820.000.000

82.000.000

%100,0

24.600.000

820.000.000

82.000.000

%100,0

الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة

ي

تخ�صي�ص �أ�سهم
االكتتاب للمكتتبني
الأفراد

يجب على كل مكتتب التقدم بطلب لالكتتاب يف ع�شرة �أ�سهم كحد �أدنى ،علم ًا ب�أن احلد الأق�صى لالكتتاب لكل مكتتب هو �250.000سهم� .إن احلد الأدنى
للتخ�صي�ص هو � 10أ�سهم لكل مكتتب فيما �سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية (�إن وجدت) على �أ�سا�س تنا�سبي بنا ًء على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب من �إجمايل
�أ�سهم االكتتاب .ويف حال جتاوز عدد املكتتبني 1.230.000مكتتب ،ف�إن ال�شركة ال ت�ضمن احلد الأدنى للتخ�صي�ص و�سيتم تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب
بالت�ساوي على جميع املكتتبني .ويف حال �إذا جتاوز عدد املكتتبني 12.300.000مكتتب ،ف�سوف يتم التخ�صي�ص ح�سب ما تقرره الهيئة.

رد �أموال فائ�ض
االكتتاب

�سوف تتم �إعادة فائ�ض �أموال االكتتاب (�إن وجدت) �إلى املكتتبني بدون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات بوا�سطة مدير االكتتاب �أو اجلهة امل�ستلمة ذي العالقة.
و�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص النهائي ورد فائ�ض �أموال االكتتاب (�إن وجدت) يف 1433/8/11هـ (املوافق 2012/7/1م)( .ف�ض ًال راجع الق�سم
�« 2-15شروط وتعليمات االكتتاب – التخ�صي�ص ورد الفائ�ض»).

فرتة االكتتاب

تبد�أ فرتة االكتتاب يف 1433/7/28هـ (املوافق 2012/6/18م) وي�ستمر ملدة � 7أيام �شاملة �آخر يوم لإغالق االكتتاب يف 1433/8/4هـ (املوافق
2012/6/24م).
�سوف يكون لأ�سهم االكتتاب حقوق ًا مت�ساوية مع جميع الأ�سهم الأخرى فيما يتعلق باحل�صول على الأرباح (�إن وجدت) التي تعلنها ال�شركة بعد موافقة الهيئة
على الطرح ويف ال�سنوات املالية التي تليها (ف�ض ًال راجع الق�سم �« 9سيا�سة توزيع الأرباح»).
�سوف تكون �أ�سهم ال�شركة من فئة واحدة .يعطي كل �سهم حامله احلق يف �صوت واحد ،ويحق لكل م�ساهم ميتلك ع�شرين (� )20سهم ًا على الأقل ح�ضور
اجتماع اجلمعية العامة والت�صويت فيها .لن يكون لأي م�ساهم �أي حقوق ت�صويت تف�ضيلية (ف�ض ًال راجع الق�سم  « 9-8و�صف الأ�سهم – حقوق الت�صويت»).

الأرباح
حقوق الت�صويت
القيود على الأ�سهم

تخ�ضع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية لقيد عدم الت�صرف ف �أ�سهمها لفرتة �أربع �سنوات من تاريخ االدراج .كما تخ�ضع �شركة التموين الإ�سرتاتيجي لقيد
عدم جواز الت�صرف يف �أ�سهمها �إلى حني قيام ال�شركة بن�شر ميزانيتها العمومية وح�ساب الأرباح واخل�سائر عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م.
وبعد انتهاء فرتات احلظر هذه ،ال يجوز للخطوط اجلوية ال�سعودية و �شركة التموين اال�سرتاتيجي الت�صرف يف �أ�سهمهم �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة.
كما �أنه بنا ًء على اتفاقية امل�ساهمني ،ف�إنه ال يجوز لكل من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية و �شركة التموين اال�سرتاتيجي حتويل �أي من �أ�سهمهم �إلى �أي
جهة (با�ستثناء �شركاتهم التابعة) حتى تاريخ  31دي�سمرب 2016م �إال بعد احل�صول على على املوافقة اخلطية امل�سبقة للطرف الآخر (ف�ض ًال راجع ق�سم -13
« 3-4-1معلومات قانونية – ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية  -االتفاقيات مع الأطراف ذات العالقة – اتفاقية امل�ساهمني»).

�إدراج وتداول الأ�سهم

مل يوجد قبل هذا االكتتاب �سوق لتداول �أ�سهم ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية وال يف �أي مكان �آخر .وقد تقدمت ال�شركة بطلب للهيئة لت�سجيل الأ�سهم
يف القائمة الر�سمية وقبول تداول الأ�سهم يف ال�سوق املالية .وقد ح�صلت ال�شركة على كافة املوافقات الالزمة فيما يتعلق بن�شرة الإ�صدار هذه وبعملية طرح
الأ�سهم ،كما قدمت ال�شركة كذلك جميع امل�ستندات امل�ؤيدة التي طلبتها الهيئة ،كما مت منح كافة الرخ�ص القانونية الالزمة لإجراء االكتتاب .ومن املتوقع �أن
يبد�أ تداول الأ�سهم يف ال�سوق املالية يف وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخ�صي�ص الأ�سهم (ف�ض َال راجع ق�سم «تواريخ مهمة للم�ستثمرين» يف �صفحة ل).

عوامل املخاطرة

هناك خماطر حمددة تتعلق باال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب .وميكن ت�صنيف هذه املخاطر ب�شكل عام �إلى )1( :خماطر تتعلق بطبيعة ن�شاط ال�شركة)2( .
خماطر تتعلق بال�سوق )3( .خماطر تتعلق بالأ�سهم .و( )4خماطر �سيا�سية ونظامية .يجب درا�سة هذه املخاطر بعناية قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم
االكتتاب (ف�ض ًال راجع الق�سم « 2عوامل املخاطرة»).

التكاليف

�سيتحمل امل�ساهمون البائعون جميع التكاليف املرتبطة باالكتتاب ،واملُقدًّرة مببلغ  33مليون ريال �سعودي ،و�سوف يتم خ�صم هذه التكاليف من املتح�صالت
الإجمالية لالكتتاب البالغة  1٫328٫400٫000ريال �سعودي .وت�شمل هذه التكاليف �أتعاب امل�ست�شارين املاليني وامل�ست�شارين القانونيني (لل�شركة وللم�ست�شار
املايل) واملحا�سبني القانونيني وامل�ست�شارين الإعالميني وم�ست�شاري العالقات العامة و�أتعاب متعهديّ التغطية ونفقات اجلهات امل�ستلمة ونفقات الت�سويق
ونفقات الطباعة والتوزيع وغريها من النفقات ذات العالقة.

ك

تواريخ مهمة للمستثمرين
اجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب
فرتة االكتتاب

من 1433/7/28هـ (املوافق 2012/6/18م)
�إلى 1433/8/4هـ (املوافق 2012/6/24م)

�آخر موعد لتقدمي طلبات االكتتاب و�سداد قيمة الأ�سهم املكتتب بها من قبل املكتتبني الأفراد وامل�ؤ�س�سات املكتتبة

1433/8/4هـ (املوافق 2012/6/24م)

الإعالن عن التخ�صي�ص النهائي

1433/8/11هـ (املوافق 2012/7/1م)

رد مبالغ فائ�ض االكتتاب (يف حالة جتاوز حد االكتتاب)

1433/8/11هـ (املوافق 2012/7/1م)

التاريخ املتوقع لبدء تداول الأ�سهم يف ال�سوق

بعد ا�ستيفاء جميع املتطلبات والإجراءات ذات العالقة

مالحظة:
التواريخ امل�شار �إليها يف اجلدول الزمني �أعاله تقريبية .و�سوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية من خالل �إعالنات تظهر يف ال�صحف املحلية اليومية وعلى موقع
تداول الإلكرتوين (.)www.tadawul.com.sa
كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�صر االكتتاب على �شريحتني:
ال�شريحة (�أ) :امل�ستثمرون من امل�ؤ�س�سات
يقت�صر االكتتاب يف هذه ال�شريحة على جمموعة من امل�ؤ�س�سات التي خاطبها مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات بعد الت�شاور مع ال�شركة وامل�ساهمني البائعني بح�سب
معايري خا�صة حمددة م�سبق ًا من قبل هيئة ال�سوق املالية .وميكن لهذه امل�ؤ�س�سات املكتتبة احل�صول على منوذج طلب االكتتاب من مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات.
ال�شريحة (ب) :امل�ستثمرون الأفراد
ق�صر من زوج غري �سعودي
يقت�صر االكتتاب يف هذه ال�شريحة على الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ّ
الق�صر) .و ُيعد طلب االكتتاب
حيث يحق لها �أن تكتتب يف �أ�سهم ال�شركة ب�أ�سمائهم ل�صاحلها (على �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد ّ
الغي ًا ملن اكتتب با�سم مطلقته .و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.
�ستتوفر طلبات االكتتاب لل ُمكتتبني الأفراد خالل فرتة االكتتاب لدى فروع اجلهات امل�ستلمة .ويجب تعبئة تلك الطلبات وفق ًا للتعليمات املبينة يف الق�سم �« 15شروط
وتعليمات االكتتاب» من هذه الن�شرة.
ب�إمكان املكتتبني الذين �سبق لهم امل�شاركة يف االكتتابات الأولية ال�سابقة االكتتاب عن طريق الإنرتنت �أو الهاتف امل�صريف �أو ال�صراف الآيل يف �أي فرع من فروع
اجلهات امل�ستلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمة لعمالئها �شريطة ا�ستيفاء ال�شروط التالية-:
�أ  -يجب �أن يكون لدى املكتتب ح�ساب لدى �إحدى اجلهات امل�ستلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمات.
ب � -أن ال تكون قد طر�أت �أي تغيريات على املعلومات اخلا�صة باملكتتب منذ اكتتابه يف طرح جرى م�ؤخر ًا.
يجب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب طبق ًا للتعليمات الواردة يف الق�سم �« 15شروط وتعليمات االكتتاب» من هذه الن�شرة .وعلى مقدم الطلب �أن يوافق على كل
البنود الواردة يف منوذج طلب االكتتاب ذات العالقة .وحتتفظ ال�شركة وامل�ساهمون البائعون بحقهم يف رف�ض �أي طلب اكتتاب ب�صورة جزئية �أو كلية يف حالة عدم
ا�ستيفائه لأي من �شروط وتعليمات االكتتاب .وال ي�سمح بتعديل طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد تقدميه .ويعترب طلب االكتتاب يف حال ت�سليمه اتفاق ًا ملزم ًا بني مقدم
الطلب وال�شركة (ف�ض ًال راجع الق�سم �« 15شروط وتعليمات االكتتاب»).

ل

ملخص المعلومات األساسية
الهدف من ملخ�ص املعلومات الأ�سا�سية هو �إعطاء نظرة عامة على املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار .وبالنظر �إلى هذا الهدف املرجو من هذا امللخ�ص ،ف�إنه
ال يت�ضمن جميع املعلومات التي قد تعترب مهمة بالن�سبة للم�ستثمرين املحتملني .وبنا ًء عليه ،يجب قراءة هذا امللخ�ص باعتباره ُمقدمة لن�شرة الإ�صدار ،ونن�صح
م�ستلمي ن�شرة الإ�صدار هذه بقراءتها بالكامل ويجب �أن يكون �أي قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب يتخذه امل�ستثمرون املحتملون قائم ًا على ما ت�ضمنته هذه
الن�شرة يف جمملها.
نلفت انتباهكم على نحو خا�ص �إلى ق�سمي «�إ�شعار هام» و»بيانات تتعلق بقطاع و�سوق خدمات التموين» يف ال�صفحة (�أ) التي تت�ضمن ملخ�ص ًا مل�صادر املعلومات
امل�ستخدمة يف هذا الق�سم.

1.1نبذة عن الشركة
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1التأسيس وتغيرات رأس المال

تعود بدايات العمل التجاري لل�شركة �إلى عام 1981م عندما قامت �شركة اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية بت�أ�سي�س وحدة متوين خا�صة بها يف مطار امللك عبد
العزيز الدويل يف جدة والتي قدمت خدمات التموين بالإ�ضافة �إلى عدد من اخلدمات الأخرى لرحالت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية و�إلى غريها من �شركات
الطريان التي كانت تقوم بت�سيري رحالت من مطار امللك عبد العزيز الدويل .ويف مراحل الحقة ،قامت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية بت�أ�سي�س وحدات متوين
يف كل من مطار امللك خالد الدويل ومطار امللك فهد الدويل ومطار الأمري حممد بن عبد العزيز يف الدويل ويف مطار القاهرة الدويل .وقد تولت وحدة التموين يف
عام 1985م �أعمال املبيعات اجلوية على منت رحالت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية .ويف عامي 2006م و 2007م تولت وحدة التموين �إدارة �صاالت الفر�سان.
وعلى الرغم من �أن وحدة التموين كانت جز ًء من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية� ،إال �أنها كانت تدير �أعمالها كوحدة جتارية منف�صلة عن اخلطوط اجلوية
العربية ال�سعودية حتى قبل �أن تنف�صل عنها يف عام 2008م نتيجة عملية اخل�صخ�صة (يت�ضمن الق�سم  3-1من هذا الق�سم «نبذة عن ال�شركة  -نبذة عامة عن
عملية اخل�صخ�صة»).
وكجزء من عملية اخل�صخ�صة ،قامت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية بت�أ�سي�س ال�شركة ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة يف  20حمرم 1429هـ (املوافق  29يناير
2008م) .وقد مت ت�سجيل ال�شركة يف ال�سجل التجاري برقم  4030175741بر�أ�س مال مقداره  100.767.000ريال �سعودي مق�سم �إلى  1.007.670ح�صة بقيمة
 100ريال �سعودي للح�صة .وكجزء من عملية اخل�صخ�صة ،نقلت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �إلى ال�شركة الأ�صول واملوظفني وغالبية العقود املتعلقة بوحدة
التموين قبل عملية اخل�صخ�صة لل�شركة.
وقد مت حتويل ال�شركة من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة مبوجب قرار وزير التجارة وال�صناعة رقم /68ق ال�صادر بتاريخ 1432/2/22هـ
(املوافق  26يناير 2011م) بر�أ�س مال مقداره  100.767.000ريال �سعودي مق�سم �إلى � 10.076.700سهم عادي بقيمة ا�سمية  10ريال �سعودي لل�سهم.
ومبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 1432/4/14هـ (املوافق  19مار�س 2011م) ،متت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  100.767.000ريال
�سعودي �إلى  820.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى � 82.000.000سهم عادي بقيمة  10ريال �سعودي لكل �سهم من خالل ر�سملة ( )1مبلغ 658.791.392
ريال �سعودي من �أرباح ال�شركة املبقاة و( )2مبلغ  13.718.428ريال �سعودي من االحتياطي العام لل�شركة؛ و( )3مبلغ  46.723.180ريال �سعودي من
االحتياطي النظامي لل�شركة.
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1األنشطة الرئيسية للشركة

ومن اجلدير بالذكر �أن �أن�شطة ال�شركة مق�سمة �إلى ق�سمني رئي�سيني ،ق�سم اخلدمات املتعلقة ب�شركات الطريان وق�سم اخلدمات لغري �شركات الطريان .ويقوم
ق�سم خدمة �شركات الطريان ( )1بتقدمي خدمات التموين واخلدمات ذات العالقة بها �إلى اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية وغالبية �شركات الطريان التي تقوم
بت�سيري رحالت من وفيما بني املطارات املختلفة يف اململكة؛ و( )2يتولى مبيعات التجزئة حتت عالمة «املبيعات اجلوية» على منت الرحالت التي ت�سريها اخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية؛ و( )3يقوم بت�شغيل �صاالت الفر�سان نيابة عن اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية .بينما يوفر ق�سم اخلدمات لغري �شركات الطريان
خدمات التموين وخدمات �أخرى متعلقة بها �إلى العمالء من غري �شركات الطريان ،ومن بينهم م�ؤ�س�سات و�شركات �ضخمة ،وم�ؤ�س�سات تعليمية و�شركات لديها
عمليات يف مناطق نائية من اململكة العربية ال�سعودية.
وتخطط ال�شركة لإن�شاء بناء جممع �سكني يف منطقة ذهبان �شمال مدينة جدة لتوفري �سكن للعمال غري ال�سعوديني الذين توظفهم ال�شركة يف جدة .كما �ستقوم
ال�شركة بت�أجري جزء من هذا املجمع ال�سكني لأطراف �أخرى ال�ستيعاب موظفي تلك الوحدات الذين يعملون يف نف�س املنطقة .وتنوي ال�شركة �إن�شاء وحدتني للغ�سيل،
الأولى يف مدينة امللك عبداهلل االقت�صادية والثانية �ستكون يف الغالب يف مدينة الريا�ض .و�ستقدم هاتني الوحدتني خدمات الغ�سيل �إلى الفنادق وامل�ست�شفيات
ويحتوي الق�سم « 10-4ال�شركة  -مبادرات �أو خطط م�ستقبلية جديدة» على نبذة عن هذه امل�شاريع.

م
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1نبذة عامة عن عملية الخصخصة

بد�أت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية عملية خ�صخ�صة عدد من وحداتها التجارية ،مبا يف ذلك وحدة التموين واملبيعات اجلوية ،وذلك وفق قرار املجل�س
االقت�صادي الأعلى رقم  27/1بتاريخ  1427/02/14هـ (املوافق  14مار�س 2006م) .ولهذا الغر�ض� ،صدر املر�سوم امللكي رقم م 70/بتاريخ  1428/8/15هـ
(املوافق � 28أغ�سط�س 2007م) والذي �سمح للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية بت�أ�سي�س �شركات تابعة مملوكة لها بالكامل داخل اململكة العربية ال�سعودية .وقد
قررت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية البدء بخ�صخ�صة وحدة التموين واملبيعات اجلوية.
وقد مت تنفيذ عملية اخل�صخ�صة من خالل عطاء تناف�سي بد�أ ر�سمي ًا يف � 12أغ�سط�س 2006م .وبعدها تلقت ال�شركة خطابات تعرب عن االهتمام بامل�شاركة يف
عملية اخل�صخ�صة من نحو  70طرف ًا مهتم ًا .ثم �شرعت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف �إجراء تقييم مبدئي خلطابات االهتمام و�أر�سلت م�ستندات الت�أهيل
�إلى  52طرف ًا مهتم ًا ودعتهم �إلى الرد بحلول � 27سبتمرب 2006م .ثم قامت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية وم�ست�شاروها بتقييم العرو�ض املقدمة على �أ�سا�س
القدرات الفنية والإدارية والت�سويقية والت�شغيلية ،بالإ�ضافة �إلى املركز املايل .ويف � 4أكتوبر 2006م� ،أخطرت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية � 16شركة من بني
الأطراف املهتمة البالغ عددهم � 52شركة بت�أهلهم للمناق�صة ،وبنا ًء عليه قامت بتزويدهم مبعلومات وم�ستندات �إ�ضافية ُطلب منهم مبوجبها تقدمي عرو�ضهم
الر�سمية .ثم مت ال�سماح للمتقدمني امل�ؤهلني البالغ عددهم  16متقدم ًا بتنفيذ �إجراءات العناية الواجبة على وحدة التموين واملبيعات اجلوية يف الفرتة من � 4إلى
 15نوفمرب 2006م .كما كان املوعد اخلا�ص بتقدمي املتقدمني امل�ؤهلني لعرو�ضهم الر�سمية بتاريخ  15يناير 2007م� ،إال �أن هذا املوعد مت ت�أجيله من قبل اخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية حتى تاريخ  27فرباير 2007م حتى يتم االنتهاء من �إعداد القوائم املالية املدققة لعام 2006م اخلا�صة بوحدة التموين و املبيعات اجلوية.
وقد كان �صايف الدخل من وحدة التموين واملبيعات اجلوية يف عام 2006م  164مليون ريال �سعودي �أما ككيان م�ستقل (�إفرتا�ضي ًا) فقد بلغ �صايف الدخل 156
مليون ريال �سعودي يف عام 2006م حيث تدفع وحدة التموين و املبيعات اجلوية  %10من �إيرادات املبيعات اجلوية �إلى اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية .وجتدر
الإ�شارة �إلى �أن �صايف الدخل من وحدة التموين و املبيعات اجلوية قبل عملية اخل�صخ�صة كان غري خا�ضع للزكاة على اعتبار �أن الوحدة كانت جزء ًا من اخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية والتي هي م�ؤ�س�سة حكومية غري خا�ضعة للزكاة.
ويف  27فرباير 2007م ،تلقت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية عرو�ض خطية ر�سمية من خم�س متقدمني م�ؤهلني وهم� :شركة اخلليج للتموين ،و �شركة
�صالح مطلق احلناكي التجارية ،و ائتالف �شركات ي�ضم م�ؤ�س�سة فواز احلكري و�شركة خدمات مباين املطارات ال�سنغافورية (Singapore Airport Terminal
 ،)Companyوجمموعة �أجمد �ألفا ،وائتالف �شركات بقيادة جمموعة عبد املح�سن احلكري ي�ضم كل من جمموعة عبداملح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية و�شركة
الفوزان القاب�ضة و�شركة نيوري�ست .ثم خ�ضعت هذه العرو�ض للتقييم على �أ�س�س فنية ومالية من قبل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية وم�ست�شارها املايل بي
�إن بي باريبا و م�ست�شاريها القانونيني �شركة كليفورد ت�شان�س �إل �إل بي و �شركة اجلدعان و �شركا�ؤهم حمامون وم�ست�شارون قانونيون .وقد كانت العرو�ض املالية
الأعلى هي العرو�ض املقدمة من قبل كل من� :شركة اخلليج للتموين ،و �شركة �صالح مطلق احلناكي التجارية ،و ائتالف ال�شركات بقيادة جمموعة عبد املح�سن
احلكري .وقد ُمنحت هذه ال�شركات � 24ساعة ملراجعة عرو�ضها وتقدمي عرو�ض جديدة .ويف اجلولة الثانية من تقدمي العرو�ض اخلطية التي قدمت بتاريخ 28
(وعرف الحق ًا با�سم �شركة التموين اال�سرتاتيجي) ب�أعلى عر�ض مايل حدد القيمة
فرباير 2007م ،تقدم ائتالف ال�شركات بقيادة جمموعة عبد املح�سن احلكري ُ
الإجمالية لوحدة التموين واملبيعات اجلوية بـ  1.704مليار ريال �سعودي وبينّ تفا�صيل عر�ضه باال�ستحواذ على  %49من وحدة التموين واملبيعات اجلوية .ويف نف�س
اليوم مت تر�سية العطاء على ائتالف ال�شركات بقيادة جمموعة عبداملح�سن احلكري.وبتاريخ  19نوفمرب 2007م �أودع ائتالف ال�شركات بقيادة جمموعة عبداملح�سن
احلكري مبلغ  835مليون ريال �سعودي (والذي ميثل �سعر ح�صته يف ال�شركة) لدى بي �إن بي باريبا كوكيل حفظ.
و قد و�صلت عملية اخل�صخ�صة �إلى نهايتها يف �شهر �إبريل من عام 2008م ،وذلك بتحويل � 493.758سهم ًا بقيمة �أ�سمية  100ريال �سعودي لل�سهم ،مبا ميثل
 %49من ر�أ�س مال ال�شركة �إلى �شركة التموين اال�سرتاتيجي والتي ت�أ�س�ست لهذا الغر�ض من قبل كل من �شركة الفوزان القاب�ضة ،وجمموعة عبد املح�سن احلكري
لل�سياحة والتنمية و�شركة نيوري�ست (ك�شركاء م�ؤ�س�سني) .وقد قامت �شركة الفوزان القاب�ضة وجمموعة عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية يف وقت الحق بنقل
�أ�سهمهما يف �شركة التموين اال�سرتاتيجي �إلى كل من �شركة �إجناز وم�ؤ�س�سة احلكري (التابعتني لهما) ،على التوايل (يرجى الرجوع �إلى معلومات �إ�ضافية عن �شركة
التموين اال�سرتاتيجي يف البند « 5-5-4ال�شركة – نظرة عامة على امل�ساهمني البائعني � -شركة التموين اال�سرتاتيجي).
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2.2هيكل المساهمة في الشركة
يلخ�ص اجلدول التايل هيكل امل�ساهمة يف ال�شركة قبل االكتتاب وبعده:
امل�ساهمون البائعون

قبل االكتتاب
ر�أ�س املال (بالريال
�سعودي)

بعد االكتتاب

الأ�سهم

عدد الأ�سهم
املطروحة
لالكتتاب

الن�سبة
املئوية

ر�أ�س املال
(بالريال �سعودي)

الأ�سهم

الن�سبة
املئوية

امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية
العربية ال�سعودية

393.600.000

39.360.000

%48,0

10.086.000

292.740.000

29.274.000

%35,7

ال�شركة ال�سعودية للنقل اجلوي

8.200.000

820.000

%1,0

820.000

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال�شركة ال�سعودية للرحالت
اخلا�صة

8.200.000

820.000

%1,0

820.000

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال�شركة ال�سعودية لتنمية العقار

8.200.000

820.000

%1,0

820.000

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

�شركة التموين الإ�سرتاتيجي

401.800.000

40.180.000

%49,0

12.054.000

281.260.000

28.126.000

%34,3

اجلمهور

-

-

-

-

246.000.000

24.600.000

%30,0

الإجمايل

820.000.000

82.000.000

%100,0

24.600,0

820.000.000

82.000.000

%100,0

امل�صدر :ال�شركة

ويت�ضمن الق�سم ( 5-4ال�شركة  -نظرة عامة على امل�ساهمني البائعني) ملخ�ص عن امل�ساهمني البائعني.

3.3اإلستراتيجية
تنتهج ال�شركة ا�سرتاتيجية تركز على اجلوانب الرئي�سية التالية:












 احلفاظ على مكانة ال�شركة الريادية يف قطاع خدمات متوين �شركات الطريان يف اململكة العربية ال�سعودية عن طريق تقدمي خدمات ذات جودة عالية
ب�أ�سعار تناف�سية.
 تطوير خدمات التموين لغري �شركات الطريان عن طريق ا�ستهداف عمالء مثل امل�ؤ�س�سات وال�شركات الكربى وامل�ؤ�س�سات التعليمية وال�شركات العاملة يف
مناطق نائية من اململكة العربية ال�سعودية من �أجل التقليل من تعر�ض ال�شركة للتقلبات يف قطاع خدمات متوين �شركات الطريان.
 امل�شاركة يف جهود اململكة للرتويج للحج والعمرة .وتقوم ال�شركة حالي ًا بتوفري خدمات التموين �إلى زوار احلرمني ال�شريفني بنا ًء على طلبات فردية تردها
من جهات خمتلفة خالل مو�سمي احلج والعمرة.
 موا�صلة تطوير برنامج �سعودة الوظائف يف ال�شركة مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على توظيف املزيد من املوظفات ال�سعوديات وتزويدهم بالتدريب ال�ضروري،
وهو ما ت�شجعه وزارة العمل.
 خف�ض احل�سابات املدينة من العمالء ،ال �سيما تلك امل�ستحقة على اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية عن طريق ،على �سبيل املثال ،الرتكيز ب�صورة �أكرب
على القطاعات والعمالء الذين يحققون �سيولة لل�شركة �إما ب�شكل فوري �أو من خالل فرتات �سداد �أق�صر.
 ا�ستمرار العمل مع �شركة نيوري�ست ،ال�شريك الفني لل�شركة ،و�شبكتها العاملية من �أجل توقع التوجهات امل�ستقبلية يف �صناعة التموين وتطوير منتجات
ال�شركة وحت�سني عمليات امل�شرتيات يف ال�شركة.

4.4المزايا الرئيسية
تتمتع ال�شركة بعدد من املزايا التي جتعلها تتميز عن مناف�سيها املحتملني والتي توفر الأ�سا�س لنمو م�ستدام و ُمربح لل�شركة .وفيما يلي ملخ�ص ملزايا ال�شركة:
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4العالقة مع الخطوط الجوية العربية السعودية

�أبرمت ال�شركة اتفاقية متوين اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية واتفاقية املبيعات اجلوية مع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية كجزء من برنامج اخل�صخ�صة.
ومبوجب هاتني االتفاقيتني (اللتني تنتهي مدة كل منهما يف  29يناير 2015م)� ،أ�صبحت ال�شركة املقدم احل�صري خلدمات التموين وخدمات املبيعات اجلوية على
الرحالت التي ت�سريها اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �أو التي تقوم جهات �أخرى بت�سيريها ل�صالح اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية .وحتقق كال االتفاقيتني
فوائد عديدة لل�شركة .فقد �ش ّكلت �إيرادات ال�شركة من اخلدمات املقدمة مبوجب هاتني االتفاقيتني نحو  %75،6و %67،7من �إيرادات ال�شركة الإجمالية يف عامي
2010م و 2011م ،على التوايل .وتوفر الطبيعة طويلة الأجل لهاتني االتفاقيتني لل�شركة قدر ًا كبري ًا من اال�ستقرار يف الإيرادات .ورغم �أن هاتني االتفاقيتني �ستنتهي

�

مدتهما يف  29يناير 2015م ،ترى ال�شركة �أنها �ستكون يف مركز قوي لتمديد مدد هاتني االتفاقيتني وفق ًا ل�شروط متاثل ال�شروط احلالية �إلى حد كبري .وي�ستند
هذا االعتقاد �إلى حقيقة �أنه ال توجد حالي ًا يف ال�سوق ال�سعودية �شركات متوين �أخرى حتوز نف�س اخلربة و�إمكانيات الإنتاج املتوفرة لدى ال�شركة وال�ضرورية للوفاء
باحتياجات التموين ال�ضخمة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية.
وبالإ�ضافة �إلى ما تقدم ،تتولى ال�شركة ت�شغيل �صاالت الفر�سان ل�صالح اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية .كما تقوم بتوريد معدات معينة (مثل الأواين اخلزفية
و�أدوات املائدة والأطباق) �إلى اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية والتي ت�ستخدمها اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية فيما يت�صل بخدمات التموين التي تقدمها
ال�شركة �إليها .كما تقدم ال�شركة خدمات التموين �إلى �شركة اخلطوط اجلوية ال�سعودية لل�شحن املحدودة وال�شركة ال�سعودية للخدمات الأر�ضية املحدودة،
وكلتاهما من ال�شركات التابعة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية .ولقد بلغ �إجمايل �إيرادات ال�شركة من تعامالتها املختلفة مع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية
وكل من ال�شركة ال�سعودية للخدمات الأر�ضية املحدودة و�شركة اخلطوط اجلوية ال�سعودية لل�شحن املحدودة (مبا يف ذلك الإيرادات املحققة مبوجب اتفاقية
متوين اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية واتفاقية املبيعات اجلوية) ،نحو  %81,5و %83من �إجمايل �إيرادات ال�شركة يف عامي 2010م و 2011م ،على التوايل.
4 44 -4فريق اإلدارة المؤهل والمتمرس
يعمل لدى ال�شركة فريق �إداري م�ؤهل ومتمر�س .وت�ستفيد ال�شركة من خربة العديد من �أفراد طاقم العمل الذين يعملون لدى ال�شركة (ولدى وحدة متوين اخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية قبل عملية اخل�صخ�صة) منذ �سنوات عديدة .وقد قامت ال�شركة ،منذ انتهاء عملية اخل�صخ�صة ،بتوظيف عدد من املدراء اجلدد يف
منا�صب عليا يتمتعون بخربة دولية وحملية عري�ضة يف �صناعة التموين .كما �أبرمت ال�شركة اتفاقية خدمات �إدارية مع �شركة نيوري�ست ،وهي �شركة متوين دولية
متخ�ص�صة ،تتيح لل�شركة اال�ستفادة من املعرفة الفنية ل�شركة نيوري�ست و�شبكة عالقاتها وخربتها يف جمال التموين.
4 44 -4اقتصاديات الحجم
عملت اتفاقية متوين اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية على متكني ال�شركة من حتقيق اقت�صاديات احلجم يف كافة مراحل عمليات التموين ،مما �أتاح بدوره
لل�شركة فر�صة عر�ض �أ�سعار تناف�سية لعمالئها .كما �أن اقت�صاديات احلجم توفر لل�شركة املرونة الت�شغيلية مبا مي ِّكنها من حتقيق ا�ستفادة �أف�ضل من مواردها
عرب خمتلف الرحالت والعمالء.
4 44 -4الجودة
تتولى ال�شركة ت�شغيل مرافق ترتقي �إلى �أعلى املعايري الدولية ،الأمر الذي مي ِّكنها من توفري وجبات عالية اجلودة �إلى عمالئها .وال�شركة حا�صلة على العديد من
ال�شهادات واجلوائز واالعتمادات الدولية فيما يتعلق بجودة وجباتها ،وكانت �آخر جائزة حت�صل عليها ال�شركة هي اجلائزة الذهبية التي منحها لها احتاد النقل
اجلوي الدويل يف عام 2010م ،وهي واحدة من اجلوائز الذهبية الثالث التي مينحها احتاد النقل اجلوي الدويل على م�ستوى العامل و جائزة التميز يف اجلودة
العاملية للتموين (البالتينية) 2011م ،من حتالف اجلودة و ال�سالمة خلدمات الطريان.
4 44 -4المواقع اإلستراتيجية والمرافق المتقدمة
�إن �أحد العوامل الرئي�سية التي مت ّيز ال�شركة عن مناف�سيها هو موقع وحدات التموين التابعة لها ،والتي تقع جميعها داخل املطارات الدولية وبالتايل ت�ستفيد من
الو�صول ال�سهل �إلى الطائرات .ويحقق هذا عدد ًا من املزايا لل�شركة ومن �ضمنها جعل عملية نقل الوجبات من وحدات التموين �إلى الطائرات �أقل تكلفة و�أ�سرع من
حيث الوقت .كما ا�ستثمرت ال�شركة يف توفري معدات معاجلة متقدمة يف كل مرحلة من مراحل �سل�سلة حت�ضري الطعام.
4 44 -4السجل الحافل باإلنجازات
تتمتع ال�شركة (ووحدة متوين اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية قبل عملية اخل�صخ�صة) بخربة متتد نحو  30عام ًا يف قطاع متوين �شركات الطريان ،مما �أتاح
لل�شركة تطوير عمليات وقدرات ي�صعب ا�ستن�ساخها.

5.5نظرة عامة على سوق التموين في المملكة العربية السعودية
مل تقم ال�شركة �أو �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي من مدرائها �أو امل�ساهمون البائعون �أو امل�ست�شارون بالتحقق من دقة �أو اكتمال املعلومات الواردة يف الأق�سام
الفرعية التالية ويف الق�سم  3بعنوان «نظرة عامة على ال�سوق» ،كما ال يتحمل �أي منهم �أي م�س�ؤولية فيما يت�صل بهذه املعلومات.
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من املرجح �أن ت�ؤدي الزيادة يف عدد امل�سافرين من املطارات داخل اململكة العربية ال�سعودية �إلى ازدياد الطلب على منتجات ال�شركة وخدماتها .وبح�سب ما �أوردته
الهيئة العامة للطريان املدين ،انتقل ما يزيد عن  48مليون م�سافر عرب مطارات اململكة العربية ال�سعودية (�سواء يف رحالت الو�صول �أو املغادرة) يف عام 2010م،
مبا ميثل زيادة بواقع  %8,4عن عام 2009م .وقد بلغ متو�سط معدل النمو ال�سنوي املركب يف �أعداد امل�سافرين من العام 2000م �إلى العام 2010م نحو  %5تقريب ًا.

ع

وقد �شهدت املطارات الرئي�سية باململكة ،وهي مطار امللك عبد العزيز الدويل يف جدة ومطار امللك خالد الدويل يف الريا�ض ومطار امللك فهد الدويل يف الدمام،
معدالت منو عالية يف �أعداد امل�سافرين يف الفرتة بني عامي 2006م و2010م .وترجع الأ�سباب الرئي�سية وراء هذا النمو �إلى ( )1زيادة عدد �سكان هذه املدن،
و( )2زيادة �أعداد امل�سافرين من و�إلى اململكة ،و( )3زيادة عدد احلجاج واملعتمرين من داخل اململكة وخارجها .ويف املقابل� ،شهدت املطارات الإقليمية (مثل
املطارات يف �أبها والق�صيم وجيزان وحائل وتبوك والطائف) معدالت منو متوا�ضعة ن�سبي ًا ،ويف بع�ض احلاالت ،تراجعت حركة امل�سافرين يف هذه املطارات على
مدار الع�شر �سنوات الأخرية.و ترى ال�شركة �أن املطارات الإقليمية قد تُ�سجل منو ًا �أقوى يف امل�ستقبل حيث �أن احلكومة تخطط لتطوير عدد من املناطق عرب اململكة
العربية ال�سعودية ،مبا يف ذلك املناطق التي تقع بها بع�ض هذه املطارات الإقليمية.
ميثل احلج والعمرة �أحد املحركات الرئي�سية حلركة امل�سافرين داخل ومن و�إلى اململكة العربية ال�سعودية .وتتوقع الهيئة العامة للطريان املدين �أن يتوا�صل النمو
يف �أعداد زائري اململكة لأغرا�ض دينية على املدى الطويل ،حيث تعمل احلكومة حالي ًا على تو�سيع احلرمني ال�شريفني وتطوير البنية التحتية مثل �شبكات النقل
وو�سائل الإقامة من �أجل ا�ستيعاب املزيد من احلجاج .وعالوة على ذلك� ،شرعت الهيئة العامة للطريان املدين يف برامج خمتلفة من �أجل ت�شجيع ال�شركات املحلية
والدولية على امل�شاركة يف تطوير مطارات اململكة العربية ال�سعودية وهو الأمر الذي من املتوقع �أن يدعم التنمية االقت�صادية ويرفع م�ستوى حركة النقل اجلوي.
ووفق التقرير ال�صادر عن احتاد النقل اجلوي الدويل بعنوان «توقعات �صناعة الطريان2011 ،م – 2015م» واملن�شور يف �أكتوبر من عام 2011م ،من املتوقع �أن تنمو
حركة امل�سافرين �إلى اململكة العربية ال�سعودية مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  %7,5على مدار الفرتة بني عامي 2011م و2015م .ويتوقع التقرير كذلك �أن تزداد
حركة امل�سافرين يف اململكة العربية ال�سعودية لت�صل �إلى  28,6مليون م�سافر بحلول عام 2015م ،مقارنة بـ  19,9مليون م�سافر يف عام 2011م.
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ن�ش�أت �صناعة التموين لغري �شركات الطريان يف اململكة العربية ال�سعودية منذ فرتة لي�ست بالق�صرية .ويف املا�ضي ،كانت ال�شركات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
وامل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات التعليمية والكيانات الأخرى تعتمد على توفري احتياجاتها من خدمات التموين ب�شكل ذاتي� ،إال �أن عدد ًا متزايد ًا من هذه الكيانات بد�أ
م�ؤخر ًا التعامل مع �شركات متوين متخ�ص�صة لتزويدها بخدمات التموين واخلدمات الأخرى ذات العالقة.
تتمثل ال�شرائح الرئي�سية يف �سوق التموين لغري �شركات الطريان باململكة العربية ال�سعودية يف التموين املرتبط باحلجاج واملعتمرين و زوار احلرمني ال�شريفني
ومتوين ال�شركات العاملة يف مناطق نائية من اململكة وخدمات احلفالت ومتوين امل�ست�شفيات واملراكز الطبية ومتوين ال�شركات وال�صناعات وامل�ؤ�س�سات ومتوين
امل�ؤ�س�سات التعليمية .وترى ال�شركة �أن املعلومات املبينة �أدناه مل تتغري ب�شكل كبري عن عام 2008م ،ومن ثم ف�إن هذه املعلومات ال تزال ،بعد و�ضع جميع الأمور يف
االعتبار ،تعك�س �أ�سا�سيات �سوق متوين غري �شركات الطريان يف اململكة كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار.
�سوق التموين لغري �شركات الطريان يف اململكة العربية ال�سعودية يف عام 2008م
(مبليارات الرياالت ال�سعودية)
خدمات التموين للحج و العمرة

6,9

مواقع نائية

3,9

خدمات احلفالت

2,9

امل�ست�شفيات واملراكز الطبية

1,5

ال�شركات وال�صناعات و امل�ؤ�س�سات

1,3

امل�ؤ�س�سات التعليمية

0,9
17،4

ال�صدر :ديجما

ملخ�ص املعلومات املالية
يجب قراءة املعلومات املالية املختارة �أدناه مع القوائم املالية املدققة للأعوام املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ،مبا يف ذلك املالحظات
1
املرفقة بالقوائم املالية والتي مت �إدراجها يف الق�سم « 17تقارير مراجعي احل�سابات».

 1تن�ص املعايري املحا�سبية للهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني على �أن ال�شركات التي ت�أ�س�ست مبوجب نظم اال�ستثمار الأجنبي يجب عليها �أن تقدم معلوماتها املالية قبل خ�صم �ضريبة الدخل والزكاة .وتظهر
خم�ص�صات �ضريبة الدخل والزكاة ملثل هذه ال�شركات حتت بند حقوق امل�ساهمني.

ف

�أبرز البيانات املالية الأ�سا�سية (ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
2009م

2010م

2011م

�إجمايل الإيرادات

1.031.848

1.193.161

1.465.271

كلفة الإيرادات

574.213

647.747

906.810

الربح الإجمايل

457.635

545.414

558.461

امل�صاريف العمومية والإدارية

132.656

131.426

139.824

2

299.764

382.570

382.342

الربح ال�صايف
املركز املايل

املوجودات املتداولة

742.622

1.140.857

1.314.693

املوجودات غري املتداولة

71.442

67.283

109.770

جمموع املوجودات

814.065

1.208.140

1.424.463

املطلوبات املتداولة

292.830

299.604

348.835

جمموع املطلوبات

372.814

384.479

443.461

حقوق امل�ساهمني

441.251

823.660

981.002

امل�ؤ�شرات املالية الرئي�سية
هام�ش الربح الإجمايل

%44,4

%45,7

%38,1

3

%29,1

%32,1

%26,1

النقد الناجت من ( /امل�ستخدم يف) الأن�شطة الت�شغيلية

210.856

682.293

214.255

النقد الناجت من ( /امل�ستخدم يف) الأن�شطة الإ�ستثمارية

()6.061

()13.093

()58.728

النقد الناجت من ( /امل�ستخدم يف) الأن�شطة التمويلية

()125.320

()23.990

()261.298

�صايف التدفق النقدي

79.475

645.210

()105.771

الن�سبة املتداولة ()x

2,5

3,8

3,8

جمموع املطلوبات �إلى جمموع املوجودات

%45,8

%31,8

%31,1

جمموع اخل�صوم �إلى جمموع حقوق امل�ساهمني

%84,5

%46,7

%45,2

العائد على حقوق امل�ساهمني

%67,9

%46,4

%38,9

معدل العائد على الأ�صول

%36,8

%31,7

%26,9

معدل منو الإيرادات

%0,9

%15,6

%22,8

معدل منو الأرباح

%19,4

%27,2

�صفر%

هام�ش الربح ال�صايف

امل�صدر :القوائم املالية املدققة للأعوام 2009م و 2010م و 2011م

 2بلغت خم�ص�صات الزكاة وال�ضريبة  38.219.602ريال �سعودي يف عام 2011م ،و 34.519.352ريال �سعودي يف عام 2010م ،و 23.139.772ريال �سعودي يف عام 2009م� .إن الربح ال�صايف املذكور يف
اجلدول ميثل الدخل بعد خ�صم تلك املخ�ص�صات.
� 3إن هام�ش الربح ال�صايف معرو�ض يف اجلدول �أعاله بعد خ�صم مبالغ �ضريبة الدخل والزكاة واجبة الدفع من قبل امل�ساهمني .وقبل تلك اخل�صومات ،بلغ هام�ش الربح ال�صايف  %28,7يف عام 2011م و %35,0
يف 2010م ،و %31,3يف 2009م.
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1.1التعريفات واالختصارات
يبني اجلدول التايل التعريفات واالخت�صارات للعبارات املُ�ستخدمة يف ن�شرة الإ�صدار.
املُ�صطلح �أو االخت�صار املُع َّرف

التعريف

الإدراج

�إدراج الأ�سهم يف القائمة الر�سمية واملوافقة على تداول �أ�سهم االكتتاب يف ال�سوق املالية وفق ًا للمادة  19من قواعد الت�سجيل والإدراج.

امل�ست�شارون

م�ست�شارو ال�شركة فيما يت�صل باالكتتاب والواردة �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة (د) وال�صفحة (ه) من ن�شرة الإ�صدار.

�صاالت الفر�سان

ال�صاالت التي تديرها ال�شركة نيابة عن اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية حتت العالمة التجارية «الفر�سان» يف كل من مطار امللك خالد الدويل
ومطار امللك عبد العزيز الدويل ومطار امللك فهد الدويل ومطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل.

م�ؤ�س�سة احلكري

م�ؤ�س�سة جمموعة عبد املح�سن عبد العزيز احلكري – م�صنع بال�ستيك الريا�ض.

املحا�سبون القانونيون

ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو اخلري و�شركا�ؤهم.

الهيئة �أو هيئة ال�سوق املالية

هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية.

املجل�س �أو جمل�س الإدارة

جمل�س �إدارة ال�شركة.

مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات

ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

يوم العمل

�أي يوم (با�ستثناء �أيام اخلمي�س واجلمعة والعطالت الر�سمية) التي تفتح فيها اجلهات امل�ستلمة من �أجل مزاولة �أعمالها املعتادة.

النظام الأ�سا�سي

النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،والذي يرد تلخي�ص له يف الق�سم  12حتت عنوان «ملخ�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة».

CAGR

معدل النمو ال�سنوي املركب ،وهو معدل النمو من �سنة �إلى �سنة على مدى فرتة معينة من الزمن.

وحدة التموين يف مطار القاهرة

وحدة التموين التابعة لل�شركة الكائنة يف مطار القاهرة الدويل.

م�صلحة الإح�صاءات العامة
واملعلومات

م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات يف اململكة العربية ال�سعودية.

رئي�س جمل�س الإدارة

رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة.

نظام ال�سوق املالية

نظام ال�سوق املالية ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 30/بتاريخ  2جمادى الآخرة 1424هـ  ،وتعديالته.

نظام ال�شركات

نظام ال�شركات ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 6/بتاريخ  22ربيع الأول 1385هـ ،وتعديالته.

ال�شركة

�شركة اخلطوط ال�سعودية للتموين ،وهي �شركة م�ساهمة �سعودية.

الئحة حوكمة ال�شركات

الئحة حوكمة ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ،ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية وفق ًا للقرار رقم 2006/212/1م بتاريخ 1427/10/21هـ
(املوافق  12نوفمرب 2006م) وتعديالته.

وحدة التموين يف مطار امللك فهد

وحدة التموين التابعة لل�شركة والكائنة يف مطار امللك فهد الدويل.

�شركة ديجما

ديجما مانيجمنت كون�سالتينج �إيه جي.

الأع�ضاء �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة

�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة.

ال�سوق املالية

ال�سوق املالية ال�سعودية.

اجلمعية العامة غري العادية

�أي اجتماع جمعية عامة غري عادية للم�ساهمني ُيعقد وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة.

امل�ست�شار املايل

ال�سعودي الفرن�سي كابيتال.

الهيئة العامة للطريان املدين

الهيئة العامة للطريان املدين يف اململكة العربية ال�سعودية.

طريان جارودا الأندوني�سي

�شركة بي .تي .جارودا �إندوني�سيا املحدودة.

جمل�س التعاون

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي.

GDP

الناجت املحلي الإجمايل.

اجلمعيات العامة

اجتماع اجلمعية العامة غري العادية و�/أو اجلمعية العامة العادية .وي�شمل م�صطلح «اجلمعية العامة» �أي جمعية عامة لل�شركة.

احلكومة

حكومة اململكة العربية ال�سعودية.

Guestlogix

النظام الآيل لإدارة املبيعات اجلوية.

�شركة �إجناز

�شركة �إجناز امل�شاريع املحدودة.

املطارات الدولية

مطار امللك عبد العزيز الدويل ومطار امللك خالد الدويل ومطار امللك فهد الدويل ومطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل.

1

املُ�صطلح �أو االخت�صار املُع َّرف

التعريف

امل�ستثمرون الأفراد

ق�صر من زوج غري �سعودي
ت�شمل هذه ال�شريحة الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ّ
حيث يحق لها �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها �شريطة �أن تقدم ما يثبت �أنها مطلقة �أو �أرملة وما يثبت �أمومتها للأوالد ال ُق�صر .وال يجوز اكتتاب
ال�شخ�ص با�سم مطلقته ،ويعد االكتتاب الغي ًا ،و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.

امل�ؤ�س�سات املكتتبة

امل�ؤ�س�سات املكتتبة التي خاطبها مدير �سجل اكتتاب امل�ؤ�س�سات بعد مناق�شات مع ال�شركة وامل�ساهمني البائعني بح�سب معايري خا�صة حمددة م�سبق ًا
من قبل هيئة ال�سوق املالية.

وحدة التموين يف مطار امللك عبد
العزيز الدويل

وحدة التموين التابعة لل�شركة والكائنة يف مطار امللك عبد العزيز الدويل.

مطار امللك عبد العزيز الدويل

مطار امللك عبد العزيز الدويل يف مدينة جدة.

مطار امللك فهد الدويل

مطار امللك فهد الدويل يف مدينة الدمام.

مطار امللك خالد الدويل

مطار امللك خالد الدويل يف مدينة الريا�ض.

اململكة

اململكة العربية ال�سعودية.

مدير االكتتاب

ال�سعودي الفرن�سي كابيتال.

قواعد الت�سجيل والإدراج

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية مبوجب املادة  6من نظام ال�سوق املالية ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم
م 30/بتاريخ  2جمادى الآخرة 1424هـ (املوافق  31يوليو 2003م) املعدلة مبوجب قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم  2012-4-1و تاريخ
1433/2/28هـ (املوافق 2012/1/22م).

فرتات احلظر

بالن�سبة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،فرتة احلظر هي �أربع �سنوات من تاريخ االدراج.
بالن�سبة ل�شركة التموين اال�سرتاتيجي ،الفرتة التي تبد�أ يف  1432/2/22هـ (املوافق  26يناير 2011م) (وهو التاريخ الذي �صدر فيه القرار
الوزاري باملوافقة على حتويل ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة) �إلى حني قيام ال�شركة بن�شر ميزانيتها العمومية وح�ساب الأرباح واخل�سائر عن �سنتني
ماليتني (ال تقل كل منهما عن اثني ع�شر �شهر ًا بدء ًا من تاريخ �صدور القرار الوزاري باملوافقة على حتول ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة).
وبعد انتهاء فرتات احلظر هذه ،ال يجوز للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية و �شركة التموين اال�سرتاتيجي الت�صرف يف �أ�سهمهم �إال بعد احل�صول
على موافقة الهيئة.

وحدة التموين يف مطار الأمري
حممد بن عبد العزيز الدويل

وحدة التموين التابعة لل�شركة والكائنة يف مطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل.

�صايف املتح�صالت

متح�صالت االكتتاب بعد خ�صم كافة امل�صاريف ذات ال�صلة باالكتتاب.

طريان نا�س

ال�شركة الوطنية للخدمات اجلوية اخلا�صة (الوطنية للخدمات اجلوية) املحدودة.

�شركة نيوري�ست

�شركة نيوري�ست القاب�ضة �إ�س �إل.

�سعر االكتتاب

 54ريال �سعودي لكل �سهم من �أ�سهم االكتتاب.

�أ�سهم االكتتاب

� 24.600.000سهم متثل  %30من ر�أ�س املال املُ�صدر لل�شركة.

االكتتاب

الطرح العام الأويل لأ�سهم االكتتاب.

فرتة االكتتاب
القائمة الر�سمية

الفرتة التي تبد�أ يف 1433/7/28هـ (املوافق 2012/6/18م) وي�ستمر ملدة � 7أيام �شاملة �آخر يوم لإغالق االكتتاب يف 1433/8/4هـ (املوافق
2012/6/24م).
ً
القائمة الر�سمية للأوراق املالية املدرجة لدى هيئة ال�سوق املالية وفقا لقواعد الت�سجيل والإدراج.

اجلمعية العامة العادية

�أي اجتماع جمعية عامة عادية للم�ساهمني يعقد وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة.

مطار الأمري حممد بن عبد العزيز
الدويل

مطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل يف املدينة املنورة.

اخل�صخ�صة

عملية اخل�صخ�صة التي تقوم بها اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية وفق قرار املجل�س االقت�صادي الأعلى رقم ( )27/1بتاريخ � 14صفر 1427هـ
(املوافق  14مار�س 2006م) والذي مت مبوجبه خ�صخ�صة وحدة التموين التابعة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية.

وحدة التموين يف مطار امللك خالد
الدويل

وحدة التموين التابعة لل�شركة والكائنة يف مطار امللك خالد الدويل.

ال�شركة ال�سعودية للنقل اجلوي

�شركة اخلطوط ال�سعودية للنقل اجلوي.

الهيئة العامة لال�ستثمار

الهيئة العامة لال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعودية.

�سما للطريان

�شركة �سما للطريان املحدودة.

اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية

امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية.

اتفاقية متوين اخلطوط اجلوية
العربية ال�سعودية

اتفاقية التموين املُربمة بني ال�شركة واخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  29يناير 2008م ،كما يتم تعديلها من
وقت �إلى �آخر.
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املُ�صطلح �أو االخت�صار املُع َّرف

التعريف

�شركة التموين الإ�سرتاتيجي

�شركة التموين الإ�سرتاتيجي املحدودة.

�سكرتري جمل�س الإدارة

�سكرتري جمل�س �إدارة ال�شركة.

اجلهات امل�ستلمة

م�صرف الراجحي والبنك العربي الوطني وبنك البالد وبنك اجلزيرة والبنك ال�سعودي الفرن�سي والبنك الأهلي التجاري وبنك الريا�ض
وجمموعة �سامبا املالية والبنك ال�سعودي الربيطاين والبنك ال�سعودي الهولندي والبنك ال�سعودي لال�ستثمار.

امل�ساهمون البائعون

اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،و�شركة التموين الإ�سرتاتيجي ،وال�شركة ال�سعودية للنقل اجلوي ،وال�شركة ال�سعودية للرحالت اخلا�صة ،
وال�شركة ال�سعودية لتنمية العقار.

موظفو الإدارة العليا

موظفو ال�شركة املذكورون يف الق�سم « 3-6هيكل ال�شركة وحوكمتها – الإدارة العليا».

الأ�سهم

الأ�سهم العادية بقيمة ا�سمية  10ريال �سعودي لل�سهم يف ر�أ�س مال ال�شركة.

امل�ساهمون

حاملو الأ�سهم امل�سجلون.

اتفاقية امل�ساهمني

اتفاقية امل�ساهمني املُربمة بني ال�شركة واخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية و�شركة التموين الإ�سرتاتيجي و�شركة �إجناز و�شركة نيوري�ست وم�ؤ�س�سة
احلكري بتاريخ  11مايو 2011م.

املبيعات اجلوية

مبيعات التجزئة على منت رحالت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية.

اتفاقية املبيعات اجلوية

االتفاقية املُربمة بني اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية وال�شركة والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  29يناير 2008م.

SOCPA

الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.

ال�شركة ال�سعودية للرحالت اخلا�صة

�شركة اخلطوط ال�سعودية للرحالت اخلا�صة املحدودة.

ال�شركة ال�سعودية لتنمية العقار

�شركة اخلطوط ال�سعودية لتنمية وتطوير العقار.

املكتتبون

املكتتبون الأفراد يف �أ�سهم االكتتاب وفق ًا لق�سم �« 15شروط وتعليمات االكتتاب».

منوذج طلب االكتتاب/طلب
االكتتاب

منوذج طلب االكتتاب الذي على املكتتبني الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات املكتتبة (ح�سب مقت�ضى احلال) تعبئته لالكتتاب يف �أ�سهم االكتتاب.

تداول

النظام الآيل لتداول الأ�سهم يف ال�سوق املالية.

اتفاقية اخلدمات الإدارية

اتفاقية امل�ساعدات واخلدمات الإدارية املربمة بني ال�شركة و�شركة التموين الإ�سرتاتيجي و�شركة نيوري�ست بتاريخ  1مايو 2010م.

اخلطوط اجلوية الرتكية

تورك هافا يوالري �إيه �أو.

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

نائب رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة.

متعهدا التغطية

�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال و�شركة ال�سعودي الهولندي املالية.

اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية التي �سيتم �إبرامها بني ال�شركة وامل�ساهمني البائعني ومتعهدي التغطية فيما يتعلق ب�أ�سهم االكتتاب.
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2.2عوامل المخاطرة
يتعني على كل من يرغب يف اال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب درا�سة كافة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة بعناية مبا يف ذلك على وجه اخل�صو�ص عوامل املخاطرة
الواردة �أدناه ،علم ًا ب�أن عوامل املخاطرة املبينة �أدناه قد ال ت�شمل جميع املخاطر التي ميكن �أن تواجهها ال�شركة .حيث ميكن �أن تواجه ال�شركة عوامل �أخرى غري
معلومة لها يف الوقت احلايل �أو تعتربها ال�شركة غري جوهرية �إال �أن من �ش�أنها الت�أثري على عملياتها.
وقد تتعر�ض �أن�شطة ال�شركة احلالية ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية وتدفقاتها النقدية وعملياتها امل�ستقبلية لت�أثريات �سلبية جوهرية يف حالة حدوث �أي
من املخاطر التالية التي يعتربها �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،يف الوقت احلايل ،جوهرية� ،أو يف حالة حتقق �أي خماطر �أخرى غري معلومة لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو
يعتربها �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف الوقت احلايل ب�أنها غري جوهرية.
ويف حال وقوع �أي من عوامل املخاطرة الأخرى التي ترى ال�شركة حالي ًا �أنها جوهرية� ،أو يف حال حدوث �أي من املخاطر الأخرى التي مل حتددها ال�شركة �أو التي
ترى ال�شركة حالي ًا �أنها غري جوهرية ،ف�إن قيمة �أ�سهم االكتتاب قد تنخف�ض وقد يخ�سر امل�ستثمرون املحتملون كامل ا�ستثماراتهم يف �أ�سهم االكتتاب �أو جزء ًا منها.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن الرتتيب الذي تظهر فيه عوامل املخاطرة �أدناه ال يعك�س بال�ضرورة �أهميتها �أو ت�أثريها املتوقع على ال�شركة.
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 2 22 -22 -2االعتماد على العالقة مع الخطوط الجوية العربية السعودية
�أبرمت ال�شركة عقود ًا خمتلفة مع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية (ف�ض ًال راجع الق�سم « 4-1-13معلومات قانونية – ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية –
االتفاقيات مع الأطراف ذات العالقة») .كما �أن ال�شركة توفر خدمات التموين �إلى كل من �شركة اخلطوط ال�سعودية لل�شحن املحدودة وال�شركة ال�سعودية للخدمات
الأر�ضية املحدودة ،وهما �شركتان تابعتان للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية .وقد بلغ �إجمايل الإيرادات التي حققتها ال�شركة مبوجب العقود التي �أبرمتها مع
اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية و�شركة اخلطوط اجلوية ال�سعودية لل�شحن املحدودة وال�شركة ال�سعودية للخدمات الأر�ضية املحدودة نحو  %84,1و  %81,5و%83
من �إجمايل �إيرادات ال�شركة يف الأعوام 2009م و2010م و2011م ،على التوايل.
�إن �أي تدهور يف العالقة بني ال�شركة واخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية قد يكون له �أثر ًا �سلبي ًا على جميع �أو بع�ض العقود املربمة بني ال�شركة واخلطوط اجلوية
العربية ال�سعودية و�/أو �شركتيها التابعتني ،وهو ما قد يكون له بدوره ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية وو�ضعها املايل ونتائجها الت�شغيلية (ف�ض ًال
راجع الق�سم « 2-1-2عوامل املخاطرة – املخاطر املتعلقة بعمليات ال�شركة  -االعتماد على تزويد اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية بخدمات التموين» والق�سم
« 3-1-2عوامل املخاطرة – املخاطر املتعلقة بعمليات ال�شركة  -االعتماد على �أن�شطة املبيعات اجلوية» اللذين يبينان املخاطر املتعلقة باتفاقية متوين اخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية واتفاقية املبيعات اجلوية  ،على التوايل).
 2 22 -22 -2االعتماد على تزويد الخطوط الجوية العربية السعودية بخدمات التموين
تقدم ال�شركة ب�شكل ح�صري خدمات التموين وغريها من اخلدمات ذات العالقة �إلى اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية مبوجب اتفاقية متوين اخلطوط اجلوية
العربية ال�سعودية (ف�ض ًال راجع الق�سم « 4-1-13معلومات قانونية – ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية – االتفاقيات مع الأطراف ذات العالقة») .وقد بلغت الن�سبة
املئوية لإيرادات ال�شركة التي حققتها من تعاملها مع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية مبوجب هذه االتفاقية نحو  %66,3و % 57,7من �إجمايل �إيرادات ال�شركة
يف عامي 2010م و2011م ،على التوايل.
ومن املقرر �أن تنتهي االتفاقية يف  29يناير 2015م .وتلتزم اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية قبل انتهاء االتفاقية بتزويد ال�شركة بتفا�صيل ال�شروط التي �ستكون
اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية م�ستعدة على �أ�سا�سها لال�ستمرار يف تلقي خدمات التموين من ال�شركة بعد �إنتهاء مدة هذه االتفاقية.
وال يوجد ما ي�ؤكد �أن اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �سوف ترغب يف جتديد اتفاقية متوين اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية عند انتهاء مدتها� ،أو �أن �أي
�شروط جديدة مقرتحة من قبل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �ستكون ذات جدوى اقت�صادية لل�شركة متكنها من اال�ستمرار يف تقدمي خدمات التموين
للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية  ،كما ال يوجد ما ي�ؤكد مدى قدرة ال�شركة يف احلفاظ على امل�ستوى احلايل من الأرباح من اخلدمات املقدمة �إلى اخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية مبوجب هذه االتفاقية يف حال جتديدها.
ويحق للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية �إنهاء االتفاقية (كلي ًا �أو جزئي ًا) يف عدد من احلاالت ،ومن بينها احلاالت التالية� )1( :إذا ارتكبت ال�شركة �إخال ًال
جوهري ًا وم�ستمر ًا ب�أي من االلتزامات املن�صو�ص عليها يف االتفاقية� ،أو �أخفقت ب�شكل جوهري �أو م�ستمر يف الإلتزام ب�أي منها� ،أو (� )2إذا �أ�صبحت ال�شركة غري
مرخ�ص لها بتقدمي اخلدمات املن�صو�ص عليها يف االتفاقية� ،أو (� )3إذا �أ�صبحت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �صاحبة حق يف �إنهاء اتفاقية ال�شركاء .وال
يوجد �أي �ضمان ب�أن اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية لن تقوم ب�إنهاء هذه االتفاقية �إذا حتققت �أي من هذه احلاالت قبل انتهاء مدتها.
ويف حال مت �إنهاء االتفاقية قبل نهاية مدتها �أو مل تتمكن ال�شركة من جتديدها عند انتهاء مدتها يف  29يناير 2015م �أو مل تتمكن من �إبرام اتفاقية جديدة مع
اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ب�شروط مماثلة ب�شكل جوهري لتلك ال�شروط املوجودة يف االتفاقية حالي ًا� ،أو مل حتافظ على امل�ستوى احلايل من الأرباح
املتحققة مبوجب االتفاقية يف حال جتديدها ،فقد تنخف�ض �إيرادات ال�شركة انخفا�ض ًا كبري ًا ،مما قد ي�ؤدي بدوره �إلى ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمالها امل�ستقبلية
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ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية ،مما قد يجعل يف املح�صلة عملياتها غري جمدية من الناحية االقت�صادية ،وبالتايل يدفعها �إلى وقف ن�شاطها ما مل تتوفر لها
م�صادر دخل بديلة وبنف�س م�ستويات الدخل املتحققة مبوجب هذه االتفاقية.
 2 22 -22 -2االعتماد على أنشطة المبيعات الجوية
�أبرمت ال�شركة اتفاقية مع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية مت منح ال�شركة مبوجبها احلق احل�صري يف بيع عدد من املنتجات (مثل العطور وم�ستح�ضرات
ت�سيها اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �إما بنف�سها �أو من قبل �أطراف �أخرى نياب ًة عنها (ف�ض ًال راجع
التجميل و�ساعات اليد) على رحالت دولية وحملية معينة رّ
الق�سم « 4-1-13معلومات قانونية – ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية – االتفاقيات مع الأطراف ذات العالقة») وال متار�س ال�شركة �أن�شطة املبيعات اجلوية �إال على
منت رحالت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية وفق ًا لإتفاقية املبيعات اجلوية .وقد بلغت الن�سبة املئوية لإيرادات ال�شركة التي حققتها من �أن�شطة املبيعات اجلوية
 %11,3و  %9,3و %10,0تقريب ًا من �إجمايل �إيرادات ال�شركة يف الأعوام 2009م و 2010م و2011م ،على التوايل .ومن املقرر �أن تنتهي اتفاقية املبيعات اجلوية يف
 29يناير 2015م .وتلتزم اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية قبل انتهاء �إتفاقية املبيعات اجلوية بتزويد ال�شركة بتفا�صيل ال�شروط التي �ستكون اخلطوط اجلوية
ت�سيها اخلطوط اجلوية
العربية ال�سعودية م�ستعدة على �أ�سا�سها لال�ستمرار يف منح ال�شركة احلق يف ممار�سة �أن�شطة املبيعات اجلوية على منت الرحالت التي رّ
العربية ال�سعودية �إما بنف�سها �أو من قبل �أطراف �أخرى نياب ًة عنها.
وال يوجد ما ي�ؤكد �أن اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �سوف ترغب يف جتديد �إتفاقية املبيعات اجلوية عند انتهاء مدتها� ،أو �أن �أي �شروط جديدة مقرتحة من
قبل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �ستكون ذات جدوى اقت�صادية لل�شركة متكنها من اال�ستمرار يف ممار�سة �أن�شطة املبيعات اجلوية على منت رحالت اخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية ،كما ال يوجد ما ي�ؤكد مدى قدرة ال�شركة يف احلفاظ على امل�ستوى احلايل من الأرباح من �أن�شطة املبيعات اجلوية يف حال مت جتديد
اتفاقية املبيعات اجلوية.
ويحق للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية �إنهاء اتفاقية املبيعات اجلوية (كلي ًا �أو جزئي ًا) يف عدد من احلاالت ،ومن بينها احلاالت التالية� )1( :إذا �أخلت ال�شركة
يف تقدمي �أن�شطة املبيعات اجلوية ب�شكل جوهري م�ستمر� ،أو (� )2إذا �أخفقت ال�شركة يف ت�سديد الدفعات امل�ستحقة �إلى اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية مبوجب
االتفاقية� ،أو (� )3إذا خ�ضعت ال�شركة حلاالت �إفال�س حمددة يف االتفاقية .وتنتهي االتفاقية �أي�ض ًا يف حالة �إنهاء اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �أو ال�شركة
التفاقية متوين اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية والتي ميكن �إنها�ؤها �إذا �أ�صبح من حق اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �إنهاء اتفاقية ال�شركاء .وال يوجد �أي
�ضمان ب�أن اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية لن تقوم ب�إنهاء اتفاقية املبيعات اجلوية �إذا حتققت �أي من هذه احلاالت قبل انتهاء مدتها.
ويف حال �أي �إنهاء التفاقية املبيعات اجلوية قبل نهاية مدتها �أو عدم قدرة ال�شركة على جتديدها عند انتهاء مدتها يف  29يناير 2015م �أو عدم متكنها من �إبرام
اتفاقية جديدة مع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ب�شروط متاثل ب�شكل جوهري تلك ال�شروط املوجودة يف اتفاقية املبيعات اجلوية حالي ًا� ،أو مل حتافظ ال�شركة
على امل�ستوى احلايل من الأرباح املتحققة مبوجب اتفاقية املبيعات اجلوية يف حال جتديدها ،فقد تنخف�ض �إيرادات ال�شركة انخفا�ض ًا كبري ًا ،مما قد ي�ؤدي بدوره
�إلى ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمالها امل�ستقبلية وو�ضعها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
 2 22 -22 -2التأخر في سداد المستحقات من قبل العمالء
ت�صدر ال�شركة فواتري �أو تتلقى دفعات من عمالئها الذين يتعاملون مع ال�شركة منذ فرتة طويلة بعد تقدميها للخدمات  .وقد تكون هناك حاالت يت�أخر فيها العميل
عن ال�سداد �أو ال يقوم ب�سداد جزء من مبلغ الفاتورة �أو ال يقوم ب�سداد الفاتورة على الإطالق .ويف حال وقوع �أي من هذه احلاالت ،ف�سوف يزداد احتمال تعر�ض
ال�شركة لديون معدومة �أو م�شكوك يف حت�صيلها ،مما قد ي�ؤثر بدوره وب�شكل �سلبي على التدفقات النقدية لل�شركة.
ومتثل �إيرادات ال�شركة من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية و�شركتيها التابعتني ،ال�شركة ال�سعودية للخدمات الأر�ضية املحدودة و�شركة اخلطوط اجلوية
ال�سعودية لل�شحن املحدودة ،ما ن�سبته  %81,5و %83تقريب ًا من �إجمايل �إيرادات ال�شركة يف عامي 2010م و2011م ،على التوايل .وعليه ،ف�إن ت�سديد هذه ال�شركات
للم�ستحقات املرتتبة عليها لل�شركة �سوف ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر على و�ضع التدفقات املالية لل�شركة� .إال �أن اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية و�شركتيها التابعتني
�أخفقت يف ال�سابق يف ت�سديد فواتري ال�شركة �ضمن الفرتة املحددة يف االتفاقيات املربمة مع كل منها (البالغة  90يوم ًا من تاريخ ا�ستالم الفاتورة ذات ال�صلة) .و
ال يرتتب على اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية مبوجب هذه االتفاقية �أي غرامات ت�أخري نتيجة ت�أخرها يف ت�سديد الفواتري املرتتبة عليها لل�شركة.
وبالنظر لأهمية هذا املو�ضوع ولغر�ض احلد من املبالغ املدينة امل�ستحقة على اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،اتفقت ال�شركة مع اخلطوط اجلوية العربية
ال�سعودية يف �شهر يونيو من عام 2008م على �أن تدفع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية لل�شركة مبلغ ًا �شهري ًا ثابت ًا قدره  50مليون ريال �سعودي نظري اخلدمات
املقدمة من قبل ال�شركة .ويف عام 2010م ،بلغ متو�سط املبالغ التي دفعتها اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �إلى ال�شركة نحو  85,3مليون ريال �سعودي يف ال�شهر.
وكما هو مو�ضح يف اجلدول �أدناه ،بلغ متو�سط املبالغ التي دفعتها اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية  66,5مليون ريال �سعودي يف ال�شهر يف عام .2011و بالرغم
من ذلك ،بلغت املبالغ امل�ستحقة لل�شركة على اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية و �شركتيها التابعتني حوايل  526مليون ريال �سعودي (مبا ميثل  218يوم ًا من
املبيعات القائمة) و حوايل  253مليون ريال �سعودي (مبا ميثل  93يوم ًا من املبيعات القائمة) وحوايل  511,8مليون ريال �سعودي (مبا ميثل 151يوم ًا من املبيعات
القائمة) يف نهاية الأعوام 2009م و 2010م و2011م ،على التوايل.
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الجدول  1-2الدفعات الشهرية من قبل الخطوط الجوية العربية السعودية إلى الشركة
ال�شهر

الدفعات يف عام 2010م
(مليون ريال �سعودي)

الدفعات يف عام 2011م
(مليون ريال �سعودي)

الدفعات يف عام 2012م
(مليون ريال �سعودي)

يناير

45,3

50,3

69,4

فرباير

40,5

54,0

60,6

مار�س

32,2

50,1

56,8

ابريل

40,0

50,0

-

مايو

41,7

50,0

-

يونيو

50,6

90,7

-

يوليو

47,0

50,0

-

�أغ�سط�س

50,0

89,3

-

�سبتمرب

50,3

50,0

-

�أكتوبر

55,4

111,5

-

نوفمرب

45,8

70,0

-

دي�سمرب

525,3

82,0

-

امل�صدر :ال�شركة

يف تاريخ  27يناير 2012م مت االتفاق بني ال�شركة و اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية على تعديل اتفاقية متوين اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ليتم زيادة
املبلغ ال�شهري الذي تدفعه اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودة من  50مليون ريال �سعودي �إلى  60مليون ريال �سعودي  .ومت االتفاق كذلك على قيام الطرفني
مبراجعة كافة امل�ستحقات املطلوب دفعها من قبل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �إلى ال�شركة وكذلك امل�ستحقات املطلوب دفعها من قبل ال�شركة �إلى اخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية ب�شكل دوري كل �ستة �أ�شهر .وبعد القيام بهذه املراجعة ،اتفق الأطراف على �إجراء مقا�صة بني املبالغ امل�ستحقة لكل منهما على الطرف
الآخر (�سوا ًء تعلقت تلك املبالغ باتفاقية متوين اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �أم ال) .يتوجب على الطرف الذي يرتتب عليه دفع �أي مبالغ �إلى الطرف الآخر
بعد �إجراء املقا�صة دفع هذه املبالغ خالل ع�شرة �أيام من تاريخ �إجراء املقا�صة.
وبغ�ض النظر عن التعديالت املدخلة على اتفاقية متوين اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،ف�إن ا�ستمرار الت�أخر يف ال�سداد و�/أو زيادة الديون امل�ستحقة على
اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية و�شركتيها التابعتني ،ال�شركة ال�سعودية للخدمات الأر�ضية املحدودة و�شركة اخلطوط اجلوية ال�سعودية لل�شحن املحدودة،
قد ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على التدفقات النقدية لل�شركة يف امل�ستقبل ،مما قد يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها
الت�شغيلية.
 2 22 -22 -2العقود المبرمة باسم الخطوط الجوية العربية السعودية
ال يزال عدد قليل من عقود التموين مع عمالء ال�شركة من �شركات الطريان مربمة با�سم اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ومل يتم نقلها ب�شكل ر�سمي با�سم
ال�شركة (ف�ض ًال راجع اجلدول  « 2-2عوامل املخاطرة  -عقود التموين التي با�سم اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية» والق�سم « 6-13معلومات قانونية  -العقود
والأ�صول امل�سجلة با�سم اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية») .وبالرغم من �أن ال�شركة واخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �سبق و�أن اتفقوا يف مرحلة اخل�صخ�صة
على �أن تنتقل جميع تلك العقود من ا�سم اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �إلى ال�شركة� ،إال �أنه ال يزال عدد من هذه العقود حتى الآن با�سم اخلطوط اجلوية
العربية ال�سعودية .وقد حاولت ال�شركة احل�صول على املوافقة اخلطية له�ؤالء العمالء على نقل هذه العقود با�سم ال�شركة ولكن حتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه مل
يتم احل�صول على هذه املوافقات .وقد بلغ جمموع �إيرادات ال�شركة من هذه العقود نحو  %4,9و %3,7من جمموع �إيرادات ال�شركة يف عامي 2010م و2011م ،على
التوايل .ومع ذلك ،ف�إن ال�شركة قد تولت ممار�سة احلقوق وااللتزامات املحددة يف هذه العقود بالرغم من عدم نقلها با�سم ال�شركة.
ما زالت ال�شركة تنوي نقل تلك العقود ب�شكل ر�سمي �إليها يف �أقرب وقت ممكن بعد انتهاء عملية االكتتاب �إال �أن نقل هذه العقود با�سم ال�شركة يتطلب احل�صول
على موافقة العمالء ذوو العالقة .بالإ�ضافة لذلك ،ف�إن بع�ض �أطراف تلك العقود قد يدّعوا �أن تويل ال�شركة ممار�سة احلقوق وااللتزامات املن�صو�ص عليها يف
هذه العقود يعد �إخال ًال ب�شروطها ،وبالتايل يقوموا ب�إنهاء هذه العقود.
كما �أنه ال يوجد �أي �ضمان على �أنه يف حال مت احل�صول على املوافقات الالزمة على نقل هذه العقود با�سم ال�شركة ف�إن هذه العقود �ست�ستمر بنف�س �شروطها احلالية
�أو ب�شروط �أخرى منا�سبة لل�شركة .وعليه فقد ال تتمكن ال�شركة بعد االنتهاء من عملية االكتتاب من اال�ستمرار يف احل�صول على املردود من هذه العقود ب�شروطها
احلالية �أو احل�صول على �أي مردود �أو فائدة من هذه العقود على الإطالق.
ويف حال حدث �أي من احلاالت امل�شار �إليها فقد ي�ؤدي ذلك �إلى انخفا�ض �أرباح ال�شركة �أو ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها
الت�شغيلية.
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الجدول  2-2عقود التموين التي باسم الخطوط الجوية العربية السعودية
العمالء

�أحدث الإجراءات املتخذة من قبل ال�شركة للت�أثري على نقل

الو�ضع احلايل

اخلطوات املقبلة

طريان ال�شرق الأو�سط
طريان نا�س
اخلطوط اجلوية الرتكية
اخلطوط اجلوية القرب�صية
اخلطوط امللكية املغرب ّية
اخلطوط اجلوية الربيطانية

�أر�سلت ال�شركة خطاب ًا �إلى كل من ه�ؤالء العمالء يف  20نوفمرب 2011م
لتبليغهم عن عزمها لطرح �أ�سهمها يف اكتتاب عام و �سعى ال�شركة
احل�صول على موافقة العمالء اخلطية لنقل العقود ذات العالقة با�سم
ال�شركة .وطلبت ال�شركة من العمالء رفع �أي �أعرتا�ضات قد تكون لديهم يف
غ�ضون  15يوم ًا من ا�ستالم خطاب ال�شركة.

مل ي�صل لل�شركة �أي رد
من ه�ؤالء العمالء.

تعتزم ال�شركة املتابعة مع
ه�ؤالء العمالء حتى يتم نقل
العقود ذات العالقة.

2 22 -22 -2عقود اإليجار المبرمة باسم الخطوط الجوية العربية السعودية
تُ�شغل ال�شركة حالي ًا املباين التي ت�ستخدم من قبل وحدات التموين التابعة لها يف مطار امللك عبدالعزيز الدويل ا�ستناد ًا �إلى عقد �إيجار مربم فيما بني اخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية والهيئة العامة للطريان املدين .وقد انتهى عقد الإيجار اخلا�ص بوحدة التموين يف مطار امللك عبدالعزيز الدويل (والتي تعد �أكرب وحدات
التموين التابعة لل�شركة) يف �شهر مايو من عام 2009م (ف�ض ًال راجع ق�سم « 3-1-13معلومات قانونية – ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية  -عقود الإيجار») .وقد
تولت ال�شركة ممار�سة احلقوق وااللتزامات املن�صو�ص عليها يف هذا العقد .و تعتزم ال�شركة �إبرام عقد �إيجار جديد ب�شكل مبا�شر مع الهيئة العامة للطريان املدين
فيما يتعلق باملباين امل�ستخدمة من قبل هذه الوحدة .وقد خاطبت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية الهيئة العامة للطريان املدين بتاريخ 1433/2/9هـ املوافق 3
يناير 2012م لت�ؤكد فهمها ب�أن عقد الت�أجري هذا ال زال �ساري ًا وقد مت نقله لل�شركة وكذلك الطلب من الهيئة العامة للطريان املدين ت�أكيد ذلك خطي ًا و�إبرام اتفاقية
ت�أجري جديدة يف ما يتعلق باملباين امل�ستخدمة من قبل وحدة التموين يف مطار امللك عبدالعزيز الدويل .بتاريخ  18فرباير 2012م �أكدت الهيئة العامة للطريان
املدين خطي ًا نيتها �إبرام عقود ت�أجري مبا�شرة مع ال�شركة فيما يتعلق باملباين امل�ستخدمة من قبل وحدة التموين يف مطار امللك عبدالعزيز الدويل .وتتوقع ال�شركة
�إبرام عقد �إيجار مبا�شر مع الهيئة العامة للطريان املدين لهذه الوحدة خالل � 12شهر من تاريخ هذه الن�شرة.
وبالرغم من علم هيئة الطريان املدين ب�أن ال�شركة تولت ب�شكل فعلي ممار�سة احلقوق وااللتزامات مبوجب هذه العقود �إال �أن هيئة الطريان املدين قد تدعي بعدم
منح موافقتها اخلطية على قيام ال�شركة بتويل تلك احلقوق وااللتزامات وقد تقوم بالتايل بالطلب من ال�شركة التوقف عن �شغل املباين اخلا�صة بوحدة التموين
يف مطار امللك عبدالعزيز الدويل.
و ال يوجد ما ي�ؤكد �أن ال�شركة �سوف تكون قادرة على �إبرام عقود �إيجار جديدة مع الهيئة العامة للطريان املدين فيما يتعلق باملباين امل�ستخدمة من قبل وحدة
التموين يف مطار امللك عبدالعزيز الدويل� ،أو يف حال متكنها من �إبرام هذا العقد ،ف�إنه ال يوجد ما ي�ؤكد ب�أن هذا العقد �سيكون ب�شروط منا�سبة لل�شركة.
ويف حال حدث �أي من احلاالت امل�شار �إليها �أعاله فقد ي�ؤدي ذلك �إلى انخفا�ض �أرباح ال�شركة �أو ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها
الت�شغيلية.
الجدول  3-2عقود األيجار التي باسم الخطوط الجوية العربية السعودية
عقود االيجار

�أحدث الإجراءات املتخذة من قبل ال�شركة

الو�ضع احلايل

اخلطوات املقبلة

اتفاقية الإيجار فيما يتعلق باملباين
التي ت�ستخدمها وحدة التموين يف
مطار امللك عبدالعزيز الدويل

�أر�سلت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية خطاب ًا �إلى الهيئة العامة
للطريان املدين يف 1433/2/9هـ (املوافق  3يناير 2012م) لت�ؤكد
فهمها ب�أن اتفاقية الت�أجري هذه ال زالت �سارية وقد مت نقلها لل�شركة و
كذلك الطلب من الهيئة العامة للطريان املدين �إبرام اتفاقية جديدة
فيما يتعلق باملباين امل�ستخدمة من قبل وحدة التموين يف مطار امللك
عبدالعزيز الدويل .

بتاريخ  18فرباير 2012م �أكدت الهيئة
العامة للطريان املدين خطي ًا نيتها �إبرام
اتفاقية ت�أجري مبا�شرة مع ال�شركة فيما
يتعلق باملباين امل�ستخدمة من قبل وحدة
التموين يف مطار امللك عبدالعزيز
الدويل.

�ستقوم ال�شركة باملتابعة
مع الهيئة العامة للطريان
املدين بهذا اخل�صو�ص
حتى يتم �إبرام هذه
االتفاقية.

2 22 -22 -2وحدة التموين في مطار القاهرة
�أبرمت كل من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية وميناء القاهرة اجلوي (والذي حتول فيما بعد �إلى �شركة مطار القاهرة) يف عام 1983م اتفاقية �إيجار (ي�شار
�إليها فيما يلي بـ «اتفاقية الإيجار»)ُ ،منحت مبوجبها اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية احلق يف �شغل عدد من املباين وقطع �أرا�ضي يف مطار القاهرة الدويل .و
تبلغ مدة اتفاقية الت�أجري �سنة واحدة قابلة للتجديد ملدة �سنة �أخرى مبوافقة �شركة مطار القاهرة .وت�شمل املباين وقطع الأرا�ضي امل�شمولة باتفاقية الإيجار املبنى
وقطعة الأر�ض امل�ستخدمة حالي ًا من ِقبل وحدة التموين يف مطار القاهرة .وتتمتع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية وال�شركة حالي ًا ب�إعفاءات من دفع �ضريبة
الدخل (والبالغة  %20من الدخل) فيما يتعلق بن�شاطاتهما يف مطار القاهرة الدويل .وقد بلغت �إيرادات ال�شركة من وحدة التموين يف مطار القاهرة الدويل
 47,3مليون ريال �سعودي و  58,5مليون ريال �سعودي و  51,6مليون ريال �سعودي والتي ت�شكل نحو %4,6و  %4,9و %3,5من جمموع �إيرادات ال�شركة يف الأعوام
2009م و 2010م و2011م ،على التوايل.
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وقد �أبرمت ال�شركة واخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية اتفاقية �إيجار من الباطن بتاريخ  27مار�س 2011م (ي�شار �إليها فيما يلي بـ «اتفاقية الإيجار من الباطن»)
منحت مبوجبها اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ال�شركة احلق يف ا�ستخدام املبنى وقطعة الأر�ض امل�ستخدمة حالي ًا من ِقبل وحدة التموين يف مطار القاهرة.
و�سوف تنتهي مدة اتفاقية الإيجار من الباطن يف  31دي�سمرب 2012م� .إال �أنه يف حال مت جتديد اتفاقية الإيجار بني �شركة مطار القاهرة واخلطوط اجلوية العربية
ال�سعودية ،ف�سوف تجُ دد اتفاقية الإيجار من الباطن تلقائي ًا لفرتة مماثلة .بيد �أنه ال يوجد �أي �ضمان ب�أن �شركة مطار القاهرة لن تعرت�ض على اتفاقية الإيجار من
الباطن باعتبارها ت�شكل انتهاك ًا ل�شروط اتفاقية الإيجار التي �أبرمتها مع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،وبالتايل تلغي الإعفاءات ال�ضريبية التي تتمتع بها
ال�شركة حالي ًا و�/أو تفر�ض عقوبات على ال�شركة .ولي�س هناك �أي�ض ًا ما ي�ؤكد �أن �شركة مطار القاهرة لن تنهي اتفاقية الإيجار التي �أبرمتها مع اخلطوط اجلوية
العربية ال�سعودية �أو لن جتددها يف نهاية مدتها ،مما �سوف ي�ؤدي بدوره �إلى �إنهاء �أو عدم جتديد (ح�سبما ينطبق) اتفاقية الإيجار من الباطن املربمة فيما بني
اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية وال�شركة.
ويف حال قامت �شركة مطار القاهرة ب�إلغاء الإعفاءات ال�ضريبية التي تتمتع بها ال�شركة حالي ًا و�/أو قامت ب�إنهاء اتفاقية الإيجار ،فقد تقرر ال�شركة �أو يتم �إلزامها
بوقف �أن�شطتها يف وحدة التموين يف مطار القاهرة مما قد ي�ؤدي �إلى انخفا�ض �أرباح ال�شركة مما �سي�ؤثر بدوره ب�شكل �سلبي على مركز ال�شركة املايل ونتائجها
الت�شغيلية.
 2 22 -22 -2إمكانية إنهاء عدد من العقود مع العمالء
تنتهي مدة عدد من العقود التي �أبرمتها ال�شركة مع عمالئها يف مدد حمددة (و يف هذه احلالة تكون هذه االتفاقيات قابلة للتجديد مبوافقة ال�شركة و العميل ذي
العالقة) .كما ميكن �إنهاء عدد من تلك العقود من قبل العميل منفرد ًا (�سواء مع �إبداء الأ�سباب لهذا الإنهاء �أو بدون �إبداء �أي �سبب) مبوجب �إ�شعار خطي �إلى
ال�شركة  .و ال يوجد ما ي�ضمن �إنهاء �أو جتديد العمالء لعقودهم مع ال�شركة يف امل�ستقبل.
ويف حال �إنهاء واحد �أو �أكرث من العمالء لعقده مع ال�شركة �أو عدم جتديده لعقده عند انتهاء مدته� ،سوف ي�ؤدي ذلك �إلى خ�سارة ال�شركة للإيرادات املتوقعة مبوجب
هذه العقود ،مما قد ي�ؤثر �سلبي ًا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
 2 22 -22 -2اإلخفاق في دخول أسواق جديدة أو النجاح فيها
تخطط ال�شركة للتو�سع وب�شكل كبري يف �أعمالها املتعلقة بخدمات التموين لغري �شركات الطريان والتي تت�ضمن تقدمي خدمات التموين بالإ�ضافة لعدد من اخلدمات
الأخرى ذات العالقة ،مثل خدمات غ�سيل املالب�س وخدمات التنظيف للمواقع البعيدة وال�شركات وامل�ؤ�س�سات الكبرية يف اململكة العربية ال�سعودية واخلدمات
املقدمة للحجاج واملعتمرين .وبالرغم من �أنه �سبق لل�شركة تقدمي اخلدمات للعديد من العمالء من غري �شركات الطريان ،و�إبرام عدد ًا من العقود اجلديدة يف
عامي 2010م و2011م� ،إال �أن قطاع متوين العمالء من غري �شركات الطريان ميثل �سوق ًا جديد ًا ن�سبي ًا لل�شركة ويحتوي هذا ال�سوق على جمموعة ال�صعوبات
والعوائق التي قد حتول دون دخوله .ولي�س هناك ما ي�ضمن �أن تنجح ال�شركة يف تو�سيع �أعمالها يف هذا القطاع �أو �أن حتقق �أرباح ًا من عملياتها فيه.
 2 2 2 -22 -2االعتماد على اتفاقية الخدمات اإلدارية
�أبرمت ال�شركة و�شركة نيوري�ست اتفاقية اخلدمات الإدارية والتي تبلغ مدتها املبدئية خم�س �سنوات تبد�أ من  1يناير 2009م (ف�ض ًال راجع الق�سم 4-1-13
«معلومات قانونية – ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية  -االتفاقيات مع الأطراف ذات العالقة») .وعند انتهاء املدة املبدئية ،تجُ دد اتفاقية اخلدمات الإدارية تلقائي ًا
لفرتات متتابعة مدة كل منها عام واحد �إلى �أن ينهيها �أحد الطرفني .وتت�ضمن اخلدمات التي تقدمها �شركة نيوري�ست �إلى ال�شركة مبوجب اتفاقية اخلدمات
الإدارية ما يلي:
  تقدمي امل�شورة لل�شركة ب�ش�أن تطوير �إ�سرتاتيجيتها التجارية وتنفيذها.
  تقدمي امل�شورة لل�شركة فيما يتعلق بتعيني موظفي الإدارة العليا.
  تقدمي امل�شورة لل�شركة وم�ساعدتها فيما يخ�ص �إجراءات �ضبط اجلودة التي تتبعها ال�شركة.
وتتوقف �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية على قدرة �شركة نيوري�ست على الوفاء بالتزاماتها مبوجب اتفاقية اخلدمات الإدارية
وا�ستمرار �سريان هذه االتفاقية.
ونظر ًا لأن �شركة نيوري�ست هي �أي�ض ًا تقدم خدمات التموين ،فقد تكون هناك حاالت يظهر فيها ت�ضارب يف امل�صالح بني ال�شركة و�شركة نيوري�ست ،وقد ال تتمكن
ال�شركة حينئذ من ا�ستخدام بع�ض ًا من �أو جميع اخلدمات املقدمة من �شركة نيوري�ست .ويف حالة �إنهاء اتفاقية اخلدمات الإدارية �أو عدم جتديدها عند انتهاء
مدتها ،و�إذا �أخفقت ال�شركة يف �إيجاد �شركة بديلة لتقدمي هذه اخلدمات� ،أو �إذا وجد ت�ضارب يف امل�صالح بني ال�شركة و�شركة نيوري�ست ،ف�سوف حترم ال�شركة
ب�شكل م�ؤقت �أو دائم من اخلدمات الإدارية املقدمة من �شركة نيوري�ست ،مما قد ي�ؤثر ًا �سلبي ًا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ومركزها املايل
ونتائجها الت�شغيلية.
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 2 2 2 -22 -2استخدام عالمة نيوريست التجارية
يف تاريخ  8فرباير 2012م �أبرمت ال�شركة مع �شركة نيوري�ست و�شركة التموين اال�سرتاتيجي اتفاقية ترخي�ص با�ستخدام عالمة �شركة نيوري�ست التجارية والتي
منحت �شركة نيوري�ست ال�شركة مبوجبها احلق احل�صري يف ا�ستخدام العالمة التجارية اخلا�صة ب�شركة نيوري�ست (�شريطة ت�سجيل �شركة نيوري�ست لعالمتها
التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية) كجزء من العالمة التجارية التي ت�ستخدمها ال�شركة فيما يتعلق ب�أن�شطة ق�سم اخلدمات لغري �شركات الطريان (ف�ض ًال راجع
الق�سم « 4-1-13معلومات قانونية – ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية – االتفاقيات مع الأطراف ذات العالقة») .وتن�ص االتفاقية على حق �شركة نيوري�ست �إنهاء
هذه االتفاقية �إذا تراجعت ن�سبة م�ساهمتها املبا�شرة �أو غري املبا�شرة يف ال�شركة �إلى ما دون  %10من ر�أ�س مال ال�شركة .كما تن�ص هذه االتفاقية �أي�ض ًا على حق
�شركة نيوري�ست يف �إنهاء هذه االتفاقية يف حالة �إنهاء ال�شركة �أو �شركة نيوري�ست التفاقية اخلدمات الإدارية (ملزيد من التفا�صيل عن اتفاقية اخلدمات االدارية
ف�ض ًال راجع الق�سم « 4-4-1-13معلومات قانونية – ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية  -االتفاقيات مع الأطراف ذات العالقة  -اتفاقيات اخلدمات الإدارية»).
وقد ي�ؤثر �إنهاء اتفاقية ترخي�ص العالمة التجارية �سلبي ًا وب�شكل جوهري على تطوير ق�سم اخلدمات لغري �شركات الطريان و�/أو الأرباح التي يحققها هذا الق�سم،
وهو ما قد يكون له ت�أثري �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
 2 2 2 -22 -2الخبرة في إدارة شركة مساهمة
تُدار ال�شركة منذ ت�أ�سي�سها ك�شركة خا�صة ،ومن ّثم ف�إن موظفو الإدارة العليا لديهم خربة حمدودة �أو لي�س لديهم خربة على الإطالق يف �إدارة ال�شركات امل�ساهمة
العامة .ويف نف�س الوقت ،ف�إن موظفو الإدارة العليا لديهم خربة حمدودة �أو لي�س لديهم خربة على الإطالق يف كيفية التقيد بالقوانني والأنظمة اخلا�صة بال�شركات
امل�ساهمة يف اململكة .ويتوجب على موظفو الإدارة العليا على وجه اخل�صو�ص بذل جهود �إ�ضافية ل�ضمان التزام ال�شركة بالقواعد التنظيمية والقواعد املتعلقة
بالإف�صاح املفرو�ضة على ال�شركات امل�ساهمة مما قد يقلل الوقت الذي يخ�ص�صه موظفو الإدارة العليا لإدارة �أعمال ال�شركة اليومية ،الأمر الذي قد ي�ؤثر بدوره
�سلب ًا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
 2 2 2 -22 -2االعتماد على موظفين رئيسيين
تعتمد ال�شركة على قدرات وخربات كبار املوظفني والأفراد الرئي�سيني يف جماالت الإدارة والت�شغيل على حد �سواء .وعلى الرغم من �إطالق ال�شركة ملبادرات
واتخاذها �إجراءات للمحافظة على املوظفني وا�ستقطاب موظفني جدد� ،إال �أنه ال ميكن �ضمان جناح هذه املبادرات يف احلفاظ على املوظفني احلاليني �أو
ا�ستقطاب موظفني جدد على نف�س م�ستوى املوظفني احلاليني .و�إذا �أخفقت ال�شركة يف املحافظة على كبار املوظفني و�/أو املوظفني الرئي�سيني �أو �إذا �أخفقت يف
ا�ستقطاب موظفني من نف�س امل�ستوى واملحافظة عليهم ،فقد ي�ؤثر ذلك �سلبي ًا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
 2 2 2 -22 -2تعيين موظفين إضافيين
تخطط ال�شركة للتو�سع ب�شكل كبري يف �أعمالها املتعلقة بخدمات التموين لغري �شركات الطريان .ويتوقف جناح تنفيذ العقود املوقعة مع العمالء اجلدد من غري
�شركات الطريان على العديد من العوامل ،والتي من �أهمها �ضمان وجود عدد كايف من املوظفني �أ�صحاب اخلربات الالزمة لتمكني ال�شركة من الوفاء بالتزاماتها
كاف من املوظفني لديها لتلبية متطلبات مثل هذا
مبوجب هذه العقود .بالرغم من �أن ال�شركة عينت وال تزال تعينّ موظفني دائمني وب�شكل م�ؤقت ل�ضمان توفر عدد ٍ
كاف من املوظفني ذوي اخلربات الالزمة لتو�سيع �أعمالها .ويف حال عدم جناح
التو�سع� ،إال �أنه ال يوجد �أي �ضمان لقدرة ال�شركة على تعيني �أو املحافظة على عدد ٍ
ً
ال�شركة يف م�ساعيها يف هذا اخل�صو�ص ،فقد ي�ؤدي ذلك �إلى ت�أخر تنفيذ خطط تو�سع �أعمال ال�شركة ،الأمر الذي قد ي�ؤثر بدوره �سلبيا وب�شكل جوهري على �أعمال
ال�شركة امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
 2 2 2 -22 -2السعودة
ُي�شكل عدد املواطنني ال�سعوديني العاملني بال�شركة يف داخل اململكة ما ن�سبته  %31,9تقريب ًا من �إجمايل عدد العاملني يف ال�شركة يف داخل اململكة كما يف 31
دي�سمرب 2011م .وقد �أطلقت وزارة العمل م�ؤخر ًا برنامج «نطاقات» الذي يهدف �إلى ت�شجيع ال�شركات على توظيف مواطنني �سعوديني وزيادة ن�سبة املواطنني
ال�سعوديني العاملني لديها تدريجي ًا .و ُيقا�س التزام ال�شركة مبتطلبات ال�سعودة يف ظل برنامج «نطاقات» من خالل ن�سبة املواطنني ال�سعوديني العاملني لديها
مقارنة مبتو�سط م�ستويات ال�سعودة يف ال�شركات العاملة يف نف�س القطاع .وتُ�ص ّنف ال�شركات �ضمن النطاقات الأربعة التالية:








 النطاق الأحمر :ينطبق على ال�شركات التي ال تتقيد مبتطلبات برنامج «نطاقات» .و�ست�صنف ال�شركة يف هذا النطاق �إذا كانت ن�سبة املواطنني ال�سعوديني
العاملني لديها �أقل من  %4من جمموع العاملني لديها.
 النطاق الأ�صفر :ينطبق على ال�شركات التي ال تتقيد مبتطلبات برنامج «نطاقات» ،و�ست�صنف ال�شركة �ضمن هذا النطاق �إذا كانت ن�سبة املواطنني
ال�سعوديني العاملني لديها �أعلى من  %4و �أقل من  %6من جمموع العاملني لديها.
 النطاق الأخ�ضر :ينطبق على ال�شركات التي تتقيد مبتطلبات برنامج «نطاقات»؛ و�ست�صنف ال�شركة �ضمن هذا النطاق �إذا كانت ن�سبة املواطنني
ال�سعوديني العاملني لديها �أعلى من  %6و �أقل من  %30من جمموع العاملني لديها.
 النطاق املمتاز :ينطبق على ال�شركات التي تتقيد مبتطلبات برنامج «نطاقات» ،كما �أن ن�سبة املواطنني ال�سعوديني يف هذه ال�شركات تزيد عن ن�سب مئوية
حمددة .و�ست�صنف ال�شركة �ضمن هذا النطاق �إذا كانت ن�سبة املواطنني ال�سعوديني العاملني لديها �أعلى من  %30من جمموع العاملني لديها.
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جدير بالذكر �أن الن�سبة احلالية للموظفني ال�سعوديني العاملني بال�شركة ت�ضعها �ضمن النطاق املمتاز ،ما يعني �أنها تتقيد مبتطلبات برنامج «نطاقات»� .إال �أنه ومع
التو�سع املتوقع يف �أعمال ال�شركة والذي يتوقع �أن يكون م�صحوب ًا بزيادة يف عدد موظفي ال�شركة ،ف�إنه قد ي�صعب على ال�شركة اال�ستمرار يف توظيف �أو املحافظة
على نف�س هذه الن�سبة من املوظفني ال�سعوديني ،وبالتايل فقد تخفق يف اال�ستمرار يف االلتزام مبتطلبات برنامج «نطاقات» .وقد ي�ؤدي �إخفاق ال�شركة يف اال�ستمرار
يف التقيد مبتطلبات برنامج «نطاقات» �إلى ت�صنيفها �ضمن النطاقني الأ�صفر �أو الأحمر (ح�سب ن�سبة عدم تقيدها بربنامج «نطاقات») .ويف تلك احلالة ،قد
تتعر�ض ال�شركة لعدد من العقوبات من بينها:
  وقف املوافقة على طلبات ال�شركة اخلا�صة بت�أ�شريات العمل.
  وقف طلبات ال�شركة بنقل كفالة �أي موظف �أو �أي موظف من املحتمل �أن يتم تعيينه.
  حرمان املوظفني غري ال�سعوديني لدى ال�شركة من تغيري مهنتهم يف ت�أ�شريات العمل.
  قد ال تتمكن ال�شركة من فتح ملفات لكياناتها لدى وزارة العمل.
  �إعطاء املوظفني غري ال�سعوديني بال�شركة احلق بنقل عملهم وكفالتهم �إلى �شركات تقع �ضمن النطاقني الأخ�ضر واملمتاز بدون موافقة ال�شركة.
وقد ي�ؤثر وقوع �أي من احلاالت ال�سابقة �سلبي ًا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
 2 2 2 -22 -2إدارة تكاليف اإلمدادات والمشتريات
تتعر�ض ال�شركة لتقلبات الأ�سعار والإمدادات فيما يتعلق باملواد اخلام التي ت�ستخدمها .وت�شتمل املواد اخلام امل�ستخدمة يف �أعمال ال�شركة ب�شكل �أ�سا�سي على
جمموعة من ال�سلع منها على �سبيل املثال ،اللحوم والأرز وع�صائر الفاكهة الطازجة والدقيق واخل�ضراوات .وتتعر�ض مثل هذه ال�سلع �إلى تذبذب الأ�سعار نتيجة
الظروف اخلارجية مثل الأحوال املناخية ال�سيئة وامل�ستمرة والكوارث الطبيعية وتقلبات �أ�سواق ال�سلع والقيود احلكومية املفرو�ضة على الواردات .وتت�أثر �أ�سعار
هذه ال�سلع كذلك بالت�ضخم الناجم عن عدد من العوامل مثل انخفا�ض القوة ال�شرائية للريال ال�سعودي – �أو الدوالر الأمريكي الذي يرتبط به الريال ال�سعودي
– �أمام العمالت الأخرى.
وتندرج عقود ال�شركة مع عمالئها �ضمن الفئتني التاليتني:
1.1العقود التي تن�ص على �أ�سعار ثابتة والتي ال ميكن �أن تتم زيادتها بدون احل�صول على موافقة العميل .وقد �شكلت �إيرادات ال�شركة من عمالئها �ضمن هذه
الفئة نحو  %15من �إجمايل �إيرادات ال�شركة يف عام 2011م.
ً
2.2العقود التي يحق لل�شركة مبوجبها تعديل الأ�سعار ب�صفة دورية لتعوي�ض �أي زيادة يف تكلفة املواد اخلام وفقا ل�صيغة متفق عليها .وقد �شكلت �إيرادات ال�شركة
من عمالئها �ضمن هذه الفئة نحو  %85من �إجمايل �إيرادات ال�شركة يف عام 2011م.
ولن تتمكن ال�شركة من مترير الزيادة يف تكلفة املواد اخلام �إلى العمالء يف العقود التي تن�ص عقودهم مع ال�شركة على �أ�سعار ثابتة بدون احل�صول على موافقة
العمالء ذوو العالقة� .أما بالن�سبة للعقود التي يحق لل�شركة مبوجبها تعديل �أ�سعارها ب�شكل دوري ملواكبة الزيادة يف �أ�سعار املواد اخلام (والذي يتم يف العادة كل
ثالثة �إلى �ستة �أ�شهر) ،فقد مي�ضي بع�ض الوقت قبل �أن تتمكن ال�شركة من زيادة �أ�سعارها املحددة مبوجب العقد ،مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على و�ضع التدفقات النقدية
لل�شركة.
و�إذا مت تقييد �إمدادات �أي من املواد اخلام لل�شركة لأي �سبب ،فقد ال تتمكن ال�شركة من احل�صول على �إمدادات كافية �أو �إمدادات ذات جودة منا�سبة من م�صادر
�أخرى .ف�ض ًال عن ذلك ،قد ت�ؤدي �أي زيادة يف �أ�سعار بع�ض �أو كل املواد اخلام التي ت�ستخدمها ال�شركة �إلى انخفا�ض هوام�ش ربح ال�شركة و�/أو الت�أثري �سلب ًا على
تدفقاتها النقدية .وقد ي�ؤثر وقوع �أي من هذه احلاالت �سلبي ًا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
 2 2 2 -22 -2ضغوط األسعار
لقد �أثرت الأزمة االقت�صادية العاملية �سلبي ًا على قطاع �شركات الطريان .ونتيجة لذلك ،قد يطلب عمالء ال�شركة من �شركات الطريان خف�ض �أ�سعار وجبات الركاب
امل�سافرين على منت رحالتهم .و�سوف ي�ؤدي خف�ض �أ�سعار الوجبات �إلى خف�ض هام�ش الربح الذي ميكن لل�شركة حتقيقه من املبيعات �إلى عمالئها من �شركات
الطريان ،وبالتايل خف�ض ربحية عمليات ال�شركة ب�شكل عام.
 2 2 2 -22 -2القدرة في المحافظة على جودة العمليات
يتوقف جناح ال�شركة يف جتديد العقود احلالية واكت�ساب عمالء جدد وجتنب امل�سائلة القانونية لعمالئها على قدرتها على اال�ستمرار يف �إتباع �أعلى معايري ال�صحة
وال�سالمة .ولي�س ثمة ما ي�ضمن موا�صلة ال�شركة يف املحافظة على مثل هذه املعايري يف امل�ستقبل .وثمة احتمال كذلك �أن تتعر�ض املواد اخلام التي ت�ستخدمها
�أو الوجبات التي تنتجها ال�شركة للتلوث �أثناء الإنتاج �أو النقل ب�سبب خط�أ ب�شري �أو تعطل يف الآالت .و�إذا حدث تراجع كبري يف �سجل ال�شركة اخلا�ص بال�صحة
وال�سالمة� ،أو �إذا ح�صل تلوث يف الوجبات التي حت�ضرها ال�شركة ،فقد يتم �إنهاء بع�ض عقود ال�شركة مع عمالئها و�/أو قد ال تتمكن ال�شركة من اكت�ساب عمالء
جدد مما قد ي�ؤثر �سلبي ًا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.

10

 2 2 2 -22 -2مخاطر التأمين
متتلك ال�شركة عدد ًا من بوال�ص الت�أمني لتغطية �أعمالها وعملياتها كبولي�صة ت�أمني امل�س�ؤولية عن الطريان بتغطية ت�أمينية ت�صل �إلى  100مليون دوالر �أمريكي
مقدمة من �شركة �شركة ميد غلف للت�أمني وت�أمني امل�س�ؤولية عن املنتج بتغطية ت�أمينية ت�صل �إلى  500مليون ريال �سعودي وفق ًا لبولي�صة ت�أمني عاملية مقدمة من
�شركة نيوري�ست وبولي�صة ت�أمني نقدية بتغطية ت�أمينية ت�صل �إلى مليون ريال �سعودي وبولي�صة ت�أمني املركبات الآلية �ضد الغري بتغطية ت�أمينية ت�صل �إلى  5مليون
ريال �سعودي مقدمني من قبل �شركة �إياك ال�سعودية للت�أمني التعاوين (�سالمة) ( ملزيد من التفا�صيل ف�ض ًال راجع الق�سم « 4-13معلومات قانونية  -الت�أمني»).
وقد ت�صبح ال�شركة عر�ضة مل�س�ؤوليات قانونية مل ت�ؤمن �ضدها بال�شكل الكايف �أو مل ت�ؤمن �ضدها على الإطالق� ،أو ال ت�ستطيع الت�أمني �ضدها .وحتتوي بوال�ص
ال�شركة احلالية على بع�ض اال�ستثناءات والقيود على التغطية� .إ�ضافة �إلى ذلك ،قد ال ي�ستمر توفر بوال�ص ت�أمني ال�شركة م�ستقب ًال ،وقد ال تتوفر بوال�ص الت�أمني
يف امل�ستقبل ب�أق�ساط مقبولة لل�شركة.و يف الوقت نف�سه ،قد ال تغطي بوال�ص ال�شركة التي ميكن لل�شركة �أن حت�صل عليها يف امل�ستقبل قيمة املطالبات املرفوعة �ضد
ال�شركة .ولذلك ثمة خماطرة تتمثل يف احتمال زيادة تكاليف ال�شركة ب�صورة كبرية ب�سبب اخل�سائر وامل�س�ؤوليات القانونية الناجمة عن خماطر عدم الت�أمني �أو
انخفا�ض قيمة الت�أمني ،مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
 2 2 2 -22 -2التراخيص والتصاريح
يجب على ال�شركة احل�صول على الرتاخي�ص والت�صاريح واملوافقات النظامية الالزمة فيما يتعلق ب�أن�شطتها والقيام بتجديدها عند اللزوم (ملزيد من التفا�صيل
عن الرتاخي�ص والت�صاريح اخلا�صة بال�شركة ف�ض ًال راجع الق�سم  « 2-13معلومات قانونية  -الرتاخي�ص والت�صاريح»).
وهناك بع�ض الرتاخي�ص التي حتدد مدة �سريانها لفرتة حمدودة والتي يجب على ال�شركة جتديدها ب�شكل دوري وغريها من الرخ�ص كرخ�صة اال�ستثمار الأجنبي
ال�صادرة من قبل الهيئة العامة لال�ستثمار والتي حتدد الأغرا�ض املرخ�ص لل�شركة القيام بها .كما �أن معظم تراخي�ص ال�شركة تن�ص على �أن ال�شركة قد تكون
معر�ضة لعقوبات مالية �أو جواز تعليق الرخ�صة ذات العالقة �أو �إنهائها (بعد توجيه �إ�شعار حتذيري لل�شركة) �إذا عجزت ال�شركة عن االمتثال ملتطلبات الرتخي�ص.
وعند طلب جتديد ترخي�ص �أو تعديله ،فال يوجد �ضمان ملوافقة اجلهة املعنية على جتديد الرتخي�ص �أو تعديل نطاقه ،كما �أنه يف حالة موافقة تلك اجلهة على طلب
التجديد �أو التعديل ،فال يوجد �أي�ض ًا ما ي�ضمن عدم فر�ضها ل�شروط غري منا�سبة لل�شركة .وبالرغم من �أن ال�شركة ترى �أنها قد ح�صلت على الرتاخي�ص الالزمة
لأن�شطتها� ،إال �أنه قد ال يوجد �ضمان لعدم الطلب منها احل�صول على تراخي�ص �إ�ضافية يف امل�ستقبل.
قامت ال�شركة بتزويد وحدات معينة من القوات امل�سلحة بخدمات التموين مبوجب اتفاقيتني منف�صلتني .ويف �أثناء قيام ال�شركة بالإعداد للطرح الأويل ،تبني
لل�شركة �أنها مل تكن متتلك �صالحية الدخول يف اتفاقيات متوين مع القوات امل�سلحة مبوجب �أحكام نظام اال�ستثمار الأجنبي ال�صادر عن الهيئة العامة لال�ستثمار
مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 1/تاريخ 1421/1/5هـ املوافق � 10أبريل 2000م .وعليه بادرت ال�شركة بتاريخ  3مار�س 2012م بتوجيه خطابات �إلى الوحدات ذات
العالقة يف القوات امل�سلحة تطلب فيها �إنهاء هاتني االتفاقيتني �إعتبار ًا من تاريخ � 26أغ�سط�س 2012م ا بالن�سبة لالتفاقية الأولى و من تاريخ  2نوفمرب 2012م
بالن�سبة لالتفاقية الثانية .ومن ثم قامت الوحدات ذات العالقة يف القوات امل�سلحة ب�إر�سال خطابات لل�شركة بتاريخ � 8أبريل 2012م وبتاريخ � 9أبريل 2012م
تت�ضمن موافقتها على �إنهاء هاتني االتفاقيتني يف التواريخ املذكورة .بالإ�ضافة لذلك ،قامت ال�شركة بتاريخ  12مايو 2012م ب�إبالغ الهيئة العامة لال�ستثمار بهذه
املخالفة وبتاريخ  14مايو 2012م قامت الهيئة العامة لال�ستثمار بتوجيه تبليغ كتابي باملخالفة لل�شركة تطالبها فيه بازالة هذه املخالفة خالل مدة  180يوم ًا من
تاريخ التبليغ (�أي بتاريخ  10نوفمرب 2012م).
�ستكون ال�شركة عند �إنهاءها لهاتني االتفاقيتني يف املواعيد املحددة �أعاله قد �أزالت املخالفة يف املوعد املحدد من قبل الهيئة العامة لال�ستمار وبالتايل لن تتعر�ض
للعقوبات املقررة مبوجب نظام اال�ستثمار االجنبي ومع ذلك ف�إن مل تقم ال�شركة ال�شركة ب�إنهاء هاتني االتفاقيتني و�إزالة هذه املخالفة لأي �سبب كان يف تاريخ 10
نوفمرب 2012م ف�إن الهيئة العامة لال�ستثمار قد تفر�ض �أحد املخالفات التالية على ال�شركة:
 .1حجب كل �أو بع�ض احلوافز واملزايا املمنوحة لل�شركة.
 .2فر�ض غرامة مالية على ال�شركة ال تتجاوز � 500ألف ريال �سعودي.
� .3إلغاء ترخي�ص اال�ستثمار الأجنبي املمنوح لل�شركة.
و�إذا مل تتمكن ال�شركة من جتديد �أي ترخي�ص� ،أو �إذا مت تعليق �أو �إلغاء �أحد تراخي�صها� ،أو �إذا كان لديها ترخي�ص جمدد ب�شروط غري منا�سبة لها� ،أو �إذا مل تتمكن
من احل�صول على الرتاخي�ص الإ�ضافية التي قد تكون مطلوبة يف امل�ستقبل� ،أو قامت الهيئة العامة لال�ستثمار بفر�ض غرامة �أو �أكرث من الغرامات املذكورة �أعاله،
فقد ُيطلب من ال�شركة التوقف عن القيام ببع�ض �أن�شطتها؛ مما قد ي�ؤدي �إلى ا�ضطرابات يف العمليات �أو الإنتاج و�/أو تكبد تكاليف �إ�ضافية .ويف حال حتقق واحدة
�أو �أكرث من هذه احلاالت ،فقد ي�ؤثر ذلك �سلبي ًا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
 2 2 2 -22 -2موارد األموال اإلضافية
قد تتطلب ال�شركة موارد مالية �إ�ضافية والتي قد حتتاج لت�أمينها عن طريق احل�صول على قرو�ض من البنوك .وال يوجد ما ي�ضمن قدرة ال�شركة على احل�صول على
هذه القرو�ض يف امل�ستقبل .و�إذا عجزت ال�شركة �أو مل تتمكن من احل�صول على مثل هذه القرو�ض ب�شروط منا�سبة ،فقد ي�ؤثر هذا �سلب ًا على �أعمالها امل�ستقبلية
ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
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2 2 2 -22 -2الدعاوى القضائية من ِقبل العمالء و/أو موظفي العمالء و/أو المسافرين وموظفي
الشركة
قد ت�صبح ال�شركة عر�ضة للدعاوى من ِقبل العمالء �أو موظفيهم �أو م�سافريهم بادعاء الإ�صابة �أو املطالبة بالتعوي�ض فيما يتعلق بجودة الطعام �أو امل�شاكل
الت�شغيلية .و�إذا �أ�صبحت ال�شركة طرف ًا يف دعوى طويلة وثبتت م�س�ؤوليتها القانونية فيما يتعلق ب�أية دعوى �أو تعر�ضت لأية ت�سوية مكلفة مل تكن ال�شركة م�ؤمنة
�ضدها بالقدر الكايف لتغطيتها �أو مل تكن م�ؤمنة �ضدها على الإطالق ،فقد ي�ؤثر ذلك �سلب ًا على �سمعة ال�شركة و�/أو على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية وو�ضعها املايل
ونتائجها الت�شغيلية.
�إن ال�شركة طرف ًا يف عدد من الدعاوى الق�ضائية املقامة �ضدها من قبل  35من موظفيها احلاليني و ال�سابقني والذين ميثلون �أقل من ن�سبة  1باملائة من موظفيها
احلاليني .من تاريخ  31دي�سمرب 2011م ويبلغ جمموع املبالغ التي قد ت�ضطر ال�شركة لدفعها جراء هذه الدعاوي نحو  3مليون ريال �سعودي (ف�ض ًال راجع الق�سم
« 5-13معلومات قانونية  -التقا�ضي») .وقد ت�صبح ال�شركة كذلك عر�ضة لدعاوى �أخرى من موظفيها احلاليني و�/أو ال�سابقني .و�إذا كانت قيمة �أي من تلك
الدعاوى كبرية� ،أو يف حالة رفع عدد كبري من الدعاوى �ضد ال�شركة وثبتت م�س�ؤوليتها عن �سداد املبالغ املطالبة بها يف تلك الدعاوى ،فقد ي�ؤثر ذلك �سلب ًا وب�شكل
جوهري على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
 2 2 2 -22 -2إتمام عملية الخصخصة
مت ت�أ�سي�س ال�شركة من قبل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف �إطار عملية اخل�صخ�صة ،ونقلت �إليها الأ�صول والرتاخي�ص واملوظفني واحلقوق وامل�س�ؤوليات
القائمة مبوجب معظم العقود التي �أبرمتها وحدة التموين التابعة لها (ف�ض ًال راجع الق�سم « 1-4ال�شركة  -اخللفية التاريخية» والق�سم « 2-4ال�شركة  -عملية
اخل�صخ�صة») .وعلى الرغم من قناعة ال�شركة ب�إمتام نقل الأ�صول واملوظفني والرتاخي�ص واحلقوق وامل�س�ؤوليات القائمة الأ�سا�سية مبوجب مثل هذه العقود
(با�ستثناء ما �أُف�صح عنه يف هذه الن�شرة)� ،إال �أنه قد ال يزال هناك عدد حمدود من الأ�صول واملوظفني و�/أو الرتاخي�ص و�/أو العقود التي مل يتم نقلها �إلى ال�شركة
�أو ال تزال هناك حاجة لإكمال عملية نقلها .و�إذا مل يتم نقل بع�ض �أو كل من تلك الأ�صول واملوظفني و�/أو تلك الرتاخي�ص و�/أو العقود من اخلطوط اجلوية العربية
ال�سعودية �إلى ال�شركة ومل تعد ال�شركة ت�ستفيد منها ،فقد ي�ؤثر هذا �سلبي ًا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
 2 2 2 -22 -2قدرة الشركة على المحافظة على سمعتها الطيبة
تتوقف قدرة ال�شركة على جتديد العقود القائمة مع عمالئها احلاليني والفوز بعمالء جدد على حفاظها على �سمعتها الطيبة� ،سواء داخل اململكة العربية ال�سعودية
�أو خارجها .و�إذا حلقت ب�سمعة ال�شركة �أ�ضرار فادحة داخل اململكة العربية ال�سعودية و�/أو خارجها ،فقد يتم �إنهاء بع�ض عقود ال�شركة مع عمالئها و�/أو قد ال
تتمكن ال�شركة من الفوز بعمالء جدد مما قد ي�ؤثر �سلب ًا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
 2 22 -2المخاطر المرتبطة بالسوق
 2 22 -22 -2المخاطر المرتبطة باقتصاد المملكة واالقتصاد العالمي
يعتمد �أداء ال�شركة �إلى حد كبري على الو�ضع االقت�صادي باململكة .وال يزال قطاع النفط ي�سهم بن�صيب كبري يف �إجمايل الناجت املحلي باململكة ،بالرغم من
�سيا�سات تنويع املوارد التي تتبعها احلكومة .وقد تخلف تقلبات �أ�سعار النفط ،وخ�صو�ص ًا يف حال الرتاجع الكبري يف مثل هذه الأ�سعار� ،أثر ًا �سلبي ًا مبا�شر ًا على
االقت�صاد والن�شاط االقت�صادي يف اململكة .وقد ي�ؤثر ذلك بدوره �سلبي ًا وب�شكل جوهري على ال�شركات العاملة يف اململكة ،مبا فيها ال�شركة� .إ�ضافة �إلى ذلك ،قد
ي�ؤثر �أي تغري �سلبي يف واحد �أو �أكرث من عوامل �أو م�ؤ�شرات االقت�صاد الكلي يف اململكة ،مبا يف ذلك النمو االقت�صادي و�أ�سعار ال�صرف و�أ�سعار الفائدة والت�ضخم
وم�ستويات الأجور واال�ستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية ،ت�أثري ًا �سلبي ًا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
 2 22 -22 -2المنافسة
تواجه ال�شركة مناف�سة من مزودي خدمات التموين املحليني والإقليميني يف قطاع �شركات الطريان ،ويزود بع�ضهم رحالت �شركات الطريان التي حتمل نف�س علم
الدول التي يتواجد فيها ه�ؤالء املناف�سون بخدمات التموين لرحالت العودة من اململكة ( ،)Back Catering Servicesويعني ذلك �أنهم يقومون بتقدمي الوجبات
لرحالت هذه ال�شركات العائدة من اململكة .وقد تواجه ال�شركة يف امل�ستقبل مناف�سة من �شركات حملية و�/أو �إقليمية و�/أو دولية يف تقدمي خدمات التموين �إلى
اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �إذا مل تعد ال�شركة املقدم احل�صري لهذه اخلدمات مبوجب اتفاقية متوين اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية بعد انتهاء مدتها
يف  29يناير 2015م.
وكذلك قد تت�أثر املبيعات اجلوية و�أعمال �صالة الفر�سان يف حال حت�سن م�ستوى مبيعات التجزئة والأغذية يف العديد من �صاالت املطارات باململكة.
وتواجه ال�شركة �أي�ض ًا مناف�سة من مقدمي اخلدمات املحليني احلاليني يف قطاع خدمات التموين لغري �شركات الطريان ،مثل ال�شركة الوطنية خلدمات الإدارة
(اخلا�ضعة لإدارة جمموعة �سوديك�سو) و�شركة اخلليج للتموين .وتتوقف قدرة ال�شركة على املناف�سة بنجاح يف هذا القطاع على متكنها من تزويد عمالئها
بخدمات عالية اجلودة ب�أ�سعار معقولة .وقد يعمد مناف�سو ال�شركة �إلى قبول هام�ش ربح �أقل من هام�ش ربح ال�شركة للحفاظ على العمالء احلاليني و�/أو ك�سب
عمالء جدد� .إ�ضافة �إلى ذلك ،قد تواجه ال�شركة مناف�سة من �شركات حملية وعاملية جديدة داخلة يف جمال تقدمي خدمات التموين لغري �شركات الطريان باململكة
والتي ميكن �أن متتلك موارد مالية و�/أو ت�شغيلية داعمة �أكرب من تلك املتوفرة لل�شركة.
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وال يوجد ما ي�ضمن قدرة ال�شركة على املناف�سة بفعالية �أمام املناف�سني احلاليني وامل�ستقبليني يف القطاعات التي تعمل بها .وقد ي�ؤدي تغريات البيئة التناف�سية �إلى
انخفا�ض يف الأ�سعار �أو هام�ش الربح �أو خ�سارة ال�شركة حل�صتها يف ال�سوق ،مما قد ي�ؤثر بدوره �سلبي ًا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ومركزها
املايل ونتائجها الت�شغيلية.
 2 22 -22 -2تراجع حركة المالحة الجوية
يت�أثر قطاع �شركات الطريان باالنكما�ش �أثناء الأزمات االقت�صادية العامة .كما �أنه يت�أثر �سلب ًا بعدد من العوامل اخلارجية ،مثل الأعمال الإرهابية وزيادة تكاليف
الوقود والكوارث الطبيعة وقيود ال�سفر وتف�شي الأمرا�ض املعدية يف منطقة واحدة �أو �أكرث حول العامل .ويتعر�ض عمالء ال�شركة الآخرون من �شركات الطريان
لنف�س املخاطر التي تواجه قطاع �شركات الطريان ب�شكل عام .وقد حققت ال�شركة حوايل  %92,3و %92,8من �إيراداتها يف عامي 2010م و2011م ،على التوايل،
من ق�سم خدمات �شركات الطريان ،وهو الق�سم الذي ترتبط �أن�شطته بحركة الطريان.
ت�سي نيابة عنها ،و�/أو انخفا�ض يف عدد الرحالت
و�إذا وقع �أي حدث ي�ؤدي �إلى انخفا�ض يف عدد الرحالت التي تقوم بها اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �أو التي رّ
التي ي�سيرّ ها عمالء ال�شركة من �شركات الطريان الأخرى من اململكة ،ف�سوف يت�سبب ذلك يف تراجع مبيعات ال�شركة �إلى ه�ؤالء العمالء ،و�/أو قد ي�ؤدي �إلى تراجع
يف الأ�سعار املطروحة للعمالء ويف هوام�ش ربح ال�شركة وذلك ب�سبب �أثر مثل هذه الأحداث على الأداء املايل للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية و�/أو عمالء ال�شركة
من �شركات الطريان الأخرى .وقد ي�ؤثر وقوع �أي من هذه الأحداث �سلبي ًا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
2 22 -2المخاطرة المتعلقة بأسهم االكتتاب
2 22 -22 -2السيطرة الفعلية من ِقبل الخطوط الجوية العربية السعودية وشركة التموين
اإلستراتيجي
بعد انتهاء عملية االكتتاب� ،ستمتلك اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية و�شركة التموين الإ�سرتاتيجي جمتمعتني ن�سبة  %70من �أ�سهم ال�شركة  .وعليه �سوف تبقى
اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية و�شركة التموين الإ�سرتاتيجي يف و�ضع ميكنهما من ال�سيطرة على الأمور التي حتتاج موافقة امل�ساهمني ،مبا يف ذلك �صفقات
ال�شركة املهمة والت�سويات الر�أ�سمالية وانتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة .وقد متار�س اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية و�شركة التموين الإ�سرتاتيجي حقوقهما
(كم�ساهمني) بطريقة قد ال حتقق �أف�ضل امل�صالح للم�ساهمني الآخرين� ،أو قد ُي�ستخدم هذا الو�ضع بطريقة قد ت�ؤثر ب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية
ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
كما ي�ؤدي �أي تغيري يف �إ�سرتاتيجية و�/أو ال�سيا�سية التجارية من جانب اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �أو �شركة التموين الإ�سرتاتيجي جتاه ال�شركة �إلى تبعات
غري متوقعة على �أعمال ال�شركة ،مما قد ي�ؤدي بدوره �إلى ت�أثري �سلبي على �سعر الأ�سهم يف ال�سوق.
 2 22 -22 -2عدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة
ال يوجد حالي ًا �سوق مايل لتداول �أ�سهم ال�شركة  .وال يوجد �أي �ضمان بوجود �أو تطور �سوق ن�شطة وم�ستمرة لتداول �أ�سهم ال�شركة بعد االكتتاب .و�إذا مل يوجد �سوق
ن�شطة لتداول �أ�سهم ال�شركة ،فقد تت�أثر �سيولة تداول �أ�سهم ال�شركة ،مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على �سعر �سهم ال�شركة يف ال�سوق.
 2 22 -22 -2السيولة والتقلب في سعر السهم
قد ال يتمكن املكتتبون من �إعادة بيع �أ�سهمهم املطروحة لالكتتاب ب�سعر االكتتاب �أو ب�سعر �أعلى منه �أو قد ال يتمكنون من بيعها على الإطالق ،حيث �أن �سعر �سهم
ال�شركة قد يت�أثر بعد االكتتاب ب�شكل �سلبي بفعل عوامل ميكن لل�شركة �أن تتحكم بها �أو عوامل خارجة عن �إراداتها ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر
التغيريات يف نتائج ال�شركة املتعلقة بعمليات الت�شغيل وظروف ال�سوق� ،أو التغيريات يف الأنظمة احلكومية .وقد ت�ؤثر تقلبات ال�سوق والظروف االقت�صادية �سلب ًا
على �سعر الأ�سهم يف ال�سوق.
 2 22 -22 -2بيع األسهم وطرح أسهم لالكتتاب في المستقبل
قد ي�ؤثر بيع عدد كبري من الأ�سهم يف ال�سوق املالية عقب �إكمال عملية االكتتاب� ،أو ت�صور �إمكانية وجود مثل هذه املبيعات ،ب�صورة �سلبية على �سعر الأ�سهم يف
ال�سوق.
لن ي�سمح للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية و�شركة التموين الإ�سرتاتيجي الت�صرف يف �أي من �أ�سهمهم (� )1أثناء فرتة احلظر اخلا�صة بكل منهما؛ و ( )2بدون
احل�صول على موافقة م�سبقة من هيئة ال�سوق املالية .كما �أنه وبنا ًء على اتفاقية امل�ساهمني ،فال يجوز لكل من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية و �شركة التموين
اال�سرتاتيجي حتويل �أي من �أ�سهمهم �إلى �أي جهة (با�ستثناء �شركاتهم التابعة) �إال بعد احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة للطرف الآخر (ف�ض ًال راجع الق�سم
« 3-4-1-13معلومات قانونية – ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية  -االتفاقيات مع الأطراف ذات العالقة – اتفاقية امل�ساهمني») غري �أن �إقدام اخلطوط اجلوية
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العربية ال�سعودية و�/أو �شركة التموين الإ�سرتاتيجي �أو �أي من امل�ساهمني بوجه عام على بيع ح�صة كبرية من الأ�سهم بعد انتهاء فرتات احلظر اخلا�صة بهم �أو
وجود اعتقاد بحدوث هكذا بيع قد ي�ؤثر �سلب ًا على الأ�سهم يف ال�سوق ،وقد ي�ؤدي بالتايل �إلى انخفا�ض �سعر �سهم ال�شركة.
 2 22 -22 -2توزيع األرباح
�سوف يعتمد قرار ال�شركة بتوزيع �أي �أرباح يف امل�ستقبل على عدة عوامل ،منها حتقيق الأرباح يف امل�ستقبل واملركز املايل ومتطلبات ر�أ�س املال لل�شركة ومتطلبات
االحتياطي النظامي وحجم االحتياطيات القابلة للتوزيع وحدود االئتمان املتاحة لل�شركة والو�ضع االقت�صادي ب�شكل عام� ،إلى جانب عدة عوامل �أخرى يراها
�أع�ضاء جمل�س الإدارة جوهرية من وقت لآخر� .إ�ضافة �إلى ذلك ف�إن قدرة ال�شركة على �إعالن وتوزيع الأرباح النقدية للأ�سهم قد تتقيد بعوامل �أخرى ،منها على
�سبيل املثال ال احل�صر ،القيود املن�صو�ص عليها يف �أي اتفاقات ت�سهيالت ائتمانية قد تربمها ال�شركة يف امل�ستقبل وتعوي�ض �أي خ�سائر مرتاكمة م�ستقب ًال و�أحكام
الأنظمة ال�سعودية .وعليه ،لي�س ثمة ما ي�ضمن توزيع �أي �أرباح يف امل�ستقبل ،وال ميكن ت�أكيد مقدار الأرباح التي �سيتم توزيعها يف �أي عام (�إن وجدت).
 2 22 -22 -2انخفاض قيمة المساهمة
ال تعتزم ال�شركة حالي ًا �إ�صدار �أ�سهم �إ�ضافية فور انتهاء عملية االكتتاب .و�إذا �أ�صدرت ال�شركة �أ�سهم ًا يف امل�ستقبل ،ف�سيتم خف�ض الن�سبة املئوية للأ�سهم اململوكة
لأي م�ساهم يف ال�شركة (وبالتايل اال�ستثمار االقت�صادي الذي قام به امل�ساهم) ،وذلك يف حالة عدم ح�صول مثل هذا امل�ساهم على عدد الأ�سهم الذي ي�ستحق له
يف الأ�سهم اجلديدة الإ�ضافية وفق ًا لن�سبة ملكيته يف ال�شركة.
 2 22 -2المخاطر السياسية والنظامية
 2 22 -22 -2المخاطر السياسية
ينبغي على امل�ستثمرين املحتملني درا�سة املخاطر ال�سيا�سية اجلغرافية يف منطقة ال�شرق الأو�سط والتي قد ت�ؤثر �سلب ًا على اقت�صاد اململكة وعمالء ال�شركة و�/أو
ال�شركة وعملياتها .وقد ت�أتي مثل هذه املخاطر ب�أثر عك�سي على قيمة �أي ا�ستثمار يف ال�شركة .فعلى �سبيل املثال تراجعت �أرباح ال�شركة من وحدة التموين يف مطار
القاهرة الدويل يف ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م مبا ن�سبته  %12تقريب ًا من نحو  58,5مليون ريال �سعودي �إلى نحو  51,6مليون ريال �سعودي نتيجة
للأو�ضاع ال�سيا�سية احلالية يف جمهورية م�صر العربية.
 2 22 -22 -2البيئة النظامية
تخ�ضع �أعمال ال�شركة لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية .وقد تكون البيئة النظامية التي تعمل بها ال�شركة عر�ضة للتغيري .وقد تخلف التغيريات النظامية الناجتة
من عوامل �سيا�سية و�/أو اقت�صادية و�/أو فنية و�/أو بيئية �أثر ًا جوهري ًا على عمليات ال�شركة ،وذلك بتقييد تطوير ال�شركة �أو قاعدة عمالئها� ،أو تقييد عمليات
ومبيعات خدمات ال�شركة ومنتجاتها� ،أو زيادة �إمكانية مناف�سة الغري لل�شركة .وقد ترى ال�شركة �أنه من ال�ضروري �أو امل�ستح�سن �أن تعدل عملياتها حتى متتثل ملثل
هذه الأنظمة ،الأمر الذي قد ي�ؤثر �سلبي ًا وب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية ونتائجها الت�شغيلية ومركزها املايل.
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3.3نظرة عامة على السوق
قامت ال�شركة يف عام 2008م بتعيني �شركة ديجما لإجراء درا�سة و�إعداد تقرير ب�ش�أن �سوق خدمات التموين لغري �شركات الطريان .لقد ت�أ�س�ست �شركة ديجما،
ومقرها يف مدينة زيوريخ يف �سوي�سرا ،يف عام 2000م .ولدى �شركة ديجما فريق من امل�ست�شارين املتخ�ص�صني يف �إدارة الأداء وتطوير اال�سرتاتيجيات وتنفيذها
وحت�سني الزيادة امل�ستدامة يف الربحية.
ما مل يذكر خالف ذلك �صراحة ،ف�إن التقرير الذي �أعدته �شركة ديجما هو م�صدر املعلومات اخلا�صة ب�سوق خدمات التموين لغري �شركات الطريان يف الق�سم 3-3
«نظرة عامة على ال�سوق  -التموين لغري �شركات الطريان» .وقد �أجريت الدرا�سة بوا�سطة �شركة ديجما يف �أواخر عام 2008م  ،وبالتايل ،ف�إنه ال يعك�س تطورات
ال�سوق منذ ذلك التاريخ� .إال �أن ال�شركة تعتقد ب�أن املعلومات الواردة يف الق�سم  3-3مل تتغري ب�شكل جوهري منذ تاريخ �إعدادها ،وبالتايل ف�إنها ،وبعد و�ضع جميع
الأمور يف االعتبار ،ما زالت تعك�س املعلومات الأ�سا�سية اخلا�صة ب�سوق التموين لغري �شكات الطريان يف اململكة يف تاريخ هذه الن�شرة.
وقد �أعطيت ديجما موافقتها الكتابية على ا�ستخدام النتائج التي تو�صلت �إليها يف تقريرها يف هذه الن�شرة .وال متتلك ديجما وال �أي من �شركاتها التابعة وال �أي من
م�ساهميها �أو مدرائها �أو �أقاربهم �أ�سهم ًا �أو م�صلحة يف ال�شركة �أو �أي ًا من ال�شركات التابعة لها.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن املعلومات الواردة يف الأجزاء الأخرى من الق�سم  3م�ستمدة من تقرير ن�شر يف �شهر �أكتوبر من عام 2011م بوا�سطة االحتاد الدويل
للنقل اجلوي ( )IATAبعنوان «توقعات �صناعة الطريان2011 ،م – 2015م» ومن م�صادر �أخرى متاحة للعموم .وت�شمل هذه امل�صادر التقرير االقت�صادي
بعنوان « »Quota Countingالذي ن�شره ق�سم الأبحاث االقت�صادية يف البنك ال�سعودي الفرن�سي بتاريخ  14يونيو 2011م واملتاح على موقع البنك الإلكرتوين
( ،)www.alfransi.comوبالإ�ضافة �إلى املعلومات املتاحة على املوقع الإلكرتوين للهيئة العامة للطريان املدين ( ،)www.gaca.gov.saواملوقع الإلكرتوين
مل�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات (.)www.cdsi.gov.sa
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 3النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية

يرتبط الطلب على منتجات ال�شركة وخدماتها بالنمو االقت�صادي يف اململكة العربية ال�سعودية .و ُقدّر النمو يف �إجمايل الناجت املحلي للمملكة يف عام 2010م بن�سبة
 %3,8مقارنة بن�سبة  %0,2يف عام 2009م .وتعترب ن�سبة النمو هذه جيدة عند مقارنتها بالظروف االقت�صادية التي مرت بها الكثري من البلدان التي ت�أثرت ب�شدة
من الأزمة املالية العاملية .وقد �شهدت كافة قطاعات االقت�صاد يف اململكة ،مبا يف ذلك قطاعات ال�صناعة واالت�صاالت والتمويل والعقارات ،منو ًا خالل العام املايل
املنتهي يف  31دي�سمرب 2010م .وتقدّر م�ساهمة القطاع اخلا�ص يف �إجمايل الناجت املحلي يف عام 2010م بن�سبة  ،%47,9وهي نف�س ن�سبة م�ساهمة القطاع اخلا�ص
يف �إجمايل الناجت املحلي يف عام 2009م .كان معدل النمو يف القطاع اخلا�ص يف عام 2009م �أقل منه يف عام 2010م حيث بلغ  %3,5يف عام 2009م مقارنة
بن�سبة  %3,7يف عام 2010م .ويو�ضح اجلدول التايل عدد ًا من امل�ؤ�شرات االقت�صادية اخلا�صة باالقت�صاد ال�سعودي للأعوام املالية من 2005م حتى 2009م ويقدم
تقديرات لعام 2010م.
الجدول  1-3المؤشرات االقتصادية
امل�ؤ�شرات

2006م

2005م

2010م

2007م

2008م

2009م

�إجمايل الناجت املحلي اال�سمي (مليار ريال �سعودي)

1.182,5

1.335,6

1.442,6

1.786,1

1.397,5

1.630,0

معدل منو �إجمايل الناجت املحلي الفعلي ()%

5,6

3,2

2,0

4,2

0,2

3,8

�إجمايل العوائد احلكومية (مليار ريال �سعودي)

564,3

673,7

642,8

1.101,0

509,8

735,0

�إجمايل الإنفاق احلكومي (مليار ريال �سعودي)

346,5

393,3

466,2

520,1

596,4

626,5

الدين املحلي ( %من �إجمايل الناجت املحلي)

38,9

27,3

18,5

13,4

16,1

10,2

ميزان احل�ساب اجلاري ( %من �إجمايل الناجت املحلي)

28,5

27,8

24,3

27,8

6,1

15,4

ال�سكان (مليون)

23,3

24,1

24,9

25,8

26,7

27,6

متو�سط �سعر النفط ( )WTIدوالر �أمريكي/الربميل

56,6

66,1

72,3

100,2

62,1

79,5

امل�صدر :التقرير املعد بتاريخ  14يونيو 2011م من قبل البنك ال�سعودي الفرن�سي بعنوان «»Quota Counting

 3 33 -3قطاع شركات الطيران
�سوف ي�ؤدي منو عدد الركاب املغادرين من املطارات يف اململكة العربية ال�سعودية يف الأغلب �إلى زيادة يف الطلب على منتجات وخدمات ال�شركة ،ال �سيما تلك
املتعلقة بتموين الرحالت اجلوية ل�شركات الطريان .ويت�أثر الطلب على منتجات املبيعات اجلوية ب�شكل جزئي بعدد امل�سافرين الذين ي�ستخدمون الرحالت
املنتظمة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية .فيما يت�أثر الطلب على �صاالت الفر�سان ب�شكل جزئي بعدد ركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال الذين
ي�ستخدمون املطارات الرئي�سية داخل اململكة العربية ال�سعودية.
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�إن هذا الق�سم (ُ )1يحلل املعلومات التاريخية اخلا�صة بالعوامل الرئي�سية امل�ؤثرة يف قطاع النقل اجلوي يف اململكة ،و( )2يبني توقعات االحتاد الدويل للنقل اجلوي
( )IATAفيما يخ�ص حركة النقل اجلوي يف ال�شرق الأو�سط ،مبا يف ذلك اململكة العربية ال�سعودية.
3 33 -33 -3حركة المسافرين
يف كل عام يفد عدد كبري من الأ�شخا�ص �إلى اململكة العربية ال�سعودية كحجاج �أو معتمرين �أو كعمالة وافدة .وطبق ًا للهيئة العامة للطريان املدين ،فقد �سافر �أكرث
من  48مليون م�سافر عرب مطارات اململكة العربية ال�سعودية (�سوا ًء كقادمني �أو كمغادرين) يف عام 2010م ،مبا ميثل زيادة بن�سبة  %8,4عن عدد امل�سافرين يف
عام 2009م .ولقد بلغ متو�سط معدل النمو ال�سنوي املركب يف �أعداد امل�سافرين من العام 2000م �إلى العام 2010م  %5تقريب ًا.
�شهدت املطارات الرئي�سية يف كل من جدة والريا�ض والدمام معدالت منو مرتفعة يف �أعداد امل�سافرين يف الفرتة ما بني عامي 2006م و2010م .ولقد طر�أت هذه
الزيادة يف �أعداد امل�سافرين نتيجة ( )1زيادة عدد ال�سكان يف كل تلك املدن ،و( )2زيادة �أعداد امل�سافرين من و�إلى خارج اململكة العربية ال�سعودية ،و( )3زيادة
�أعداد احلجاج واملعتمرين من داخل اململكة وخارجها .وباملقارنة ،يعترب النمو يف املطارات الإقليمية (مثل تلك املطارات الواقعة يف �أبها والق�صيم وجيزان وحائل
وتبوك والطائف) متوا�ضع ًا ب�صورة ن�سبية ،كما انخف�ض عدد امل�سافرين يف بع�ض تلك املطارات على مدى الع�شر �سنوات املا�ضية .وترى ال�شركة �أن بع�ض املطارات
الإقليمية ميكن �أن حتقق منو ًا �أعلى يف عدد امل�سافرين يف امل�ستقبل حيث �أن احلكومة تخطط حالي ًا لتطوير عدد من املناطق يف اململكة ،مبا يف ذلك املناطق التي
تقع بها بع�ض تلك املطارات الإقليمية.
الجدول  2-3النمو في حركة المسافرين (مقسمة حسب المطار)2006 ،م – 2010م (باآلالف)
املطار

2006م

2007م

2008م

2009م

2010م

مطار امللك عبد العزيز الدويل

15.092

16.309

17.644

17.757

19.893

الن�سبة املئوية للنمو

%0,6 -

%8,1

%8,2

%0,6

%12

مطار امللك خالد الدويل

11.011

11.783

11.540

12.674

13.616

الن�سبة املئوية للنمو

%4,2

%7,0

%2,1 -

%9,8

%7,4

مطار امللك فهد الدويل

3.570

4.092

4.165

4.422

4.835

الن�سبة املئوية للنمو

%10,7

%14,6

%1,8

%6,2

%9,3

مطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل

1.749

2.009

3.321

3.507

3.294

الن�سبة املئوية للنمو

%6,6

%14,9

%65,3

%5,6

%6,1-

مطار �أبها

1.555

1.525

1.423

1.445

1.437

الن�سبة املئوية للنمو

%0,7

%1,9 -

%6,6 -

%1,5

%0,5-

مطار الق�صيم

399

387

280

348

409

الن�سبة املئوية للنمو

%9,6

%3,0 -

%27,6 -

%24,3

%17,5

مطار جيزان

780

879

760

831

901

%4,2 -

%12,7

%13,5 -

%9,3

%8,4

408

415

276

323

291

%10,9

%1,7

%33,5 -

%17

%9,9-

643

648

630

677

687

%0,8 -

%0,8

%2,8 -

%7,5

%1,5

مطار الطائف

426

420

332

313

348

الن�سبة املئوية للنمو

%5,7

%1,4 -

%21

%5,7 -

%11,2

املطارات الإقليمية

2.003

2.080

1.941

1.990

2.313

الن�سبة املئوية للنمو

%8,6

%3,8

%6,7 -

%2,5

%16,2

37.642

40.547

42.312

44.287

48.024

%2,8

%7,7

%4,4

%4,7

%8,4

الن�سبة املئوية للنمو
مطار حائل
الن�سبة املئوية للنمو
مطار تبوك
الن�سبة املئوية للنمو

املجموع
الن�سبة املئوية للنمو
امل�صدر :الهيئة العامة للطريان املدين
مالحظة :جميع الأرقام املذكورة يف اجلدول �أعاله هي بالآالف.
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ويف عام 2010م ،بلغ �إجمايل النمو يف عدد امل�سافرين من املطارات الدولية (على الرحالت الدولية والداخلية) ما ن�سبته � .%8,4إال �أنه جتدر الإ�شارة �إلى �أن هذه
الن�سبة ال تبينّ �أن ن�سبة النمو يف �أعداد امل�سافرين على الرحالت الدولية كان خمتلف ًا بدرجة كبرية عن ن�سبة النمو يف �أعداد امل�سافرين على الرحالت الداخلية
من املطارات الدولية .ففي العام 2010م ،بلغت ن�سبة النمو يف �أعداد امل�سافرين على منت الرحالت الدولية  %15,7بينما بلغت ن�سبة النمو يف �أعداد امل�سافرين
على الرحالت الداخلية من املطارات الدولية يف نف�س العام  .%2,8وقد ارتفع �إجمايل عدد امل�سافرين من املطارات الداخلية بن�سبة  %7,7يف عام 2010م ،وذلك
ب�سبب زيادة عدد امل�سافرين من مطارات الق�صيم وجيزان والطائف والأح�ساء.
ووفق ًا للهيئة العامة للطريان املدين فقد زاد عدد احلجاج بن�سبة  %4,2يف عام 2010م من  2,5مليون حاج يف عام 2009م �إلى  2,6مليون حاج يف عام 2010م.
وباملقارنة ،فقد ارتفع عدد امل�سافرين لأداء منا�سك العمرة بن�سبة  %7,8من  3,9مليون حاج يف عام 2009م �إلى  4,2مليون حاج يف عام 2010م.
الجدول  3-3حركة المسافرين (حسب النوع) في مطارات المملكة2009 ،م – 2010م
نوع امل�سافرين

الن�سبة املئوية للتغري

2009م

2010م

(امل�سافرين بالآالف)

(امل�سافرين بالآالف)

امل�سافرين على الرحالت الداخلية

16.180

16.629

%2,8

امل�سافرين على الرحالت الدولية

15.296

17.701

%15,7

الطريان اخلا�ص والرحالت امل�ست�أجرة

405

416

%2,7

رحالت املعتمرين

3.937

4.244

%7,8

رحالت احلجاج

2.541

2.648

%4,2

العدد الإجمايل يف املطارات الدولية

38.359

41.638

%8,5

العدد الإجمايل يف املطارات الداخلية

5.927

6.386

%7,7

امل�صدر :الهيئة العامة للطريان املدين

وقد انعك�س منط حركة امل�سافرين يف عام 2010م على عدد الرحالت يف كل من املطارات الدولية والداخلية خالل العام ذاته .ففي عام 2010م ،حقق العدد
الإجمايل للرحالت (الدولية والداخلية) من املطارات الدولية منو ًا بن�سبة  %4,5مقارن ًة بعدد تلك الرحالت يف هذه املطارات يف عام 2009م .وباملقارنة بعام
2009م ،حققت الرحالت الدولية من املطارات الدولية منو ًا بن�سبة  %12,9خالل عام 2010م بينما انخف�ض يف العام ذاته عدد الرحالت الداخلية من تلك
املطارات بن�سبة .%1,8
الجدول  4-3الرحالت في مطارات المملكة (حسب النوع)2009 ،م 2010 -م
2009م

2010م

الن�سبة املئوية للتغري

نوع الرحلة
الرحالت الداخلية

151.180

148.524

()%1,8

الرحالت الدولية

119.799

135.294

%12,9

الطريان اخلا�ص والرحالت امل�ست�أجرة

49.062

49.045

%0

رحالت العمرة

25.790

28.411

%10,2

رحالت احلج

9.667

9.963

%3,1

�إجمايل الرحالت يف املطارات الدولية

355.948

371.237

%4,4

�إجمايل الرحالت يف املطارات الداخلية

75.039

78.641

%4,8

امل�صدر :الهيئة العامة للطريان املدين

ووفق ًا لتقرير االحتاد الدويل للنقل اجلوي بعنوان «توقعات �صناعة الطريان2011 ،م – 2015م» والذي ن�شر يف �شهر �أكتوبر من عام 2011م ،ف�إنه يتوقع �أن تكون
كل من منطقة ال�شرق الأو�سط وقارة �أفريقيا هما املنطقتني الأ�سرع منو ًا يف العامل من حيث عدد امل�سافرين على منت الرحالت الدولية .وقد حلل التقرير حركة
امل�سافرين داخل كل منطقة على حدة وفيما بني املناطق املختلفة .وتوقع التقرير �أن حتقق كل من منطقة ال�شرق الأو�سط وقارة �أفريقيا معدل منو �سنوي مركب
ن�سبته  %7,9و  %6,1على التوايل يف عدد امل�سافرين على رحالت دولية خالل الفرتة ما بني عامي 2011م و2015م.
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ويو�ضح اجلدول �أدناه النمو املتوقع يف عدد امل�سافرين على منت الرحالت الدولية داخل كل منطقة على حدة وفيما بني املناطق املختلفة بني عامي 2011م و2015م.
الجدول  5-3نمو حركة المسافرين على متن رحالت دولية داخل كل منطقة وفيما بين المناطق (معدل النمو
السنوي المركب 2011م إلى 2015م)
�أمريكا ال�شمالية

ال�شرق الأو�سط

*�أمريكا الالتينية

�أوروبا

�آ�سيا واملحيط الهادئ

�أفريقيا

�أفريقيا

%6,6

%7,5

%6,2

%5,3

%7,2

%6,7

�آ�سيا واملحيط الهادئ

%5,4

%8,2

%7,3

%6,2

%7,1

%7,2

�أوروبا

%4,4

%7,4

%5,4

%4,7

%6,2

%5,3

�أمريكا الالتينية*

%5,3

%8,4

%7,2

%5,4

%7,3

%6,2

ال�شرق الأو�سط

%8,4

%8,0

%8,4

%7,4

%8,2

%7,5

�أمريكا ال�شمالية

%3,8

%8,4

%5,3

%4,4

%5,4

%6,6

الإجمايل

%4,9

%7,9

%5,8

%5,0

%6,9

%6,1

امل�صدر :تقرير االحتاد الدويل للنقل اجلوي «توقعات �صناعة الطريان2011 ،م – 2015م»
*�أمريكا الالتينية ت�شري �إلى �أمريكا الالتينية ومناطق الكاريبي جمتمعة.

ويتوقع تقرير االحتاد الدويل للنقل اجلوي معدل منو �سنوي مركب ن�سبته  %7,5يف عدد امل�سافرين �إلى اململكة خالل الفرتة بني عامي 2011م و2015م ،وكذلك
زيادة عدد امل�سافرين يف اململكة �إلى  28,6مليون م�سافر يف عام 2014م مقارن ًة بـ  19,9مليون م�سافر يف عام 2010م.
الجدول  6-3توقعات نمو عدد المسافرين في المملكة العربية السعودية والشرق األوسط والعالم (2015 - 2011م)
2011م ()%

2012م ()%

2013م ()%

2014م ()%

2015م ()%

معدل النمو
ال�سنوي املركب

اململكة العربية ال�سعودية

%8,5

%8,0

%7,5

%6,9

%6,5

%7,5

ال�شرق الأو�سط

%8,3

%8,5

%7,9

%7,6

%7,1

%7,9

العامل

%6,5

%5,2

%5,7

%5,7

%5,7

%5,8

امل�صدر :تقرير االحتاد الدويل للنقل اجلوي بعنوان «توقعات �صناعة الطريان2011 ،م »2015 -
 3 33 -33 -3الحجاج
ي�ؤدي احلجاج من خارج وداخل اململكة فري�ضتي احلج والعمرة من خالل وكاالت ال�سفر املرخ�صة وم�ؤ�س�سات الطوافة .وقد خلق التوافد الكبري للحجاج �إلى كل من
مكة املكرمة واملدينة املنورة فر�صة كبرية لقطاع الأعمال اخلدمية ،ومن �ضمنها قطاع خدمات التموين .وي�ستفيد قطاع خدمات التموين من زيادة عدد احلجاج
القادمني �إلى كل من مكة املكرمة واملدينة املنورة حيث يحتاج احلجاج �إلى خدمات التموين طوال الفرتة التي يق�ضونها يف داخل اململكة (منذ و�صولهم �إلى مبنى
احلجاج يف مطار امللك عبد العزيز الدويل ،ويف املواقع الدينية وحول امل�ساجد الرئي�سية (ملزيد من املعلومات حول خدمات التموين لغري �شركات الطريان� ،أنظر
الق�سم  « 3-3نظرة عامة على ال�سوق  -خدمات التموين لغري �شركات الطريان»)) .كما يحتاج احلجاج �إلى خدمات التموين على منت رحالت العودة �إلى بلدانهم
الأ�صلية من كل من مطار امللك عبد العزيز الدويل ومطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل بعد �أدائهم منا�سك احلج �أو العمرة.
الجدول  7-3عدد الحجاج (1999م 2010 -م)
احلجاج من داخل اململكة
(بالآالف)

احلجاج من خارج اململكة
(مليون)

الإجمايل
(مليون)

النمو
(�سنة بعد الأخرى)

العام
1420هـ (1999م)

572

1,3

1,8

-

1421هـ (2000م)

549

1,4

1,9

%4,0

1422هـ (2001م)

591

1,4

1,9

%1,6

1423هـ (2002م)

610

1,4

2,0

%5,0

1424هـ (2003م)

592

1,4

2,0

%1,4-

1425هـ (2004م)

630

1,5

2,1

%7,6
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احلجاج من داخل اململكة
(بالآالف)

احلجاج من خارج اململكة
(مليون)

الإجمايل
(مليون)

النمو
(�سنة بعد الأخرى)

العام
1426هـ (2005م)

701

1,6

2,2

%4,3

1427هـ (2006م)

724

1,7

2,4

%5,3

1428هـ (2007م)

747

1,7

2,5

%3,2

1429هـ (2008م)

679

1,7

2,4

%1,9-

1430هـ (2009م)

699

1,6

2,3

%4,0-

1431هـ (2010م)

990

1,8

2,8

%20,6

امل�صدر :م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات

وكما ورد يف اجلدول �أعاله ،فقد زاد عدد احلجاج بن�سبة  %20,6يف عام 2010م من  2,3مليون حاج يف عام 2009م �إلى  2,8مليون حاج يف 2010م� .إال �أن الهيئة
العامة للطريان املدين تتوقع �أن يتوا�صل النمو يف �أعداد امل�سافرين �إلى اململكة بغر�ض �أداء منا�سك احلج �أو العمرة �أو بغر�ض زيارة احلرمني ال�شريفني على املدى
الطويل ،حيث �أن احلكومة تقوم حالي ًا ب�إجراء تو�سعات يف احلرمني ال�شريفني وبتطوير البنية التحتية (مثل �شبكات النقل و�أماكن الإقامة للحجاج) يف كل من
مكة املكرمة واملدينة املنورة.
 3 33 -33 -3شركات الطيران المحلية
ا�شتمل �سوق �شركات الطريان يف اململكة يف عام 2010م على �شركتي طريان رئي�سيتني وهما اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية وطريان نا�س .وتعترب اخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية هي الناقل الر�سمي للمملكة العربية ال�سعودية .وتعترب �شركة طريان نا�س ،والتي يقع مقرها الرئي�سي يف اململكة� ،شركة طريان منخف�ضة
التكلفة .وطبق ًا للهيئة العامة للطريان املدين  ،فقد ا�ستحوذت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية وطريان نا�س على ن�سبة  %91و %8تقريب ًا على التوايل من �سوق
الرحالت الداخلية يف عام 2010م .وقد كانت �سما للطريان  ،وهي �شركة طريان �أخرى منخف�ضة التكلفة يقع مقرها الرئي�سي يف اململكة العربية ال�سعودية،
ت�ستحوذ على ح�صة �سوق قدرها  %1تقريب ًا يف عام 2010م .ومن اجلدير بالذكر �أن �سما للطريان قد �أعلنت بتاريخ � 22أغ�سط�س 2010م �أنها �أوقفت عملياتها
نتيجة �صعوبات مالية.
كما بد�أت �شركة الوفري للطريان يف �شهر �أكتوبر من عام 2009م ن�شاطها التجاري ك�أول �شركة متخ�ص�صة يف نقل احلجاج واملعتمرين من كافة �أرجاء العامل �إلى
اململكة العربية ال�سعودية عن طريق ت�سيري رحالت م�ست�أجرة.
 3 33 -33 -3الخطوط الجوية العربية السعودية
وت�سي اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية رحالت �إلى
�إن اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية هي الناقل الوطني و�أكرب �شركة طريان يف اململكة العربية ال�سعودية .رّ
 86وجهة والتي ت�ضم  27وجهة حملية و  59وجهة دولية اعتبار ًا من دي�سمرب 2011م .يف عام 2008م ،ت�ش ّكل �أ�سطول اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية من نحو
 94طائرة ،كانت مملوكة �أو م�ست�أجرة من قبل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية .وقد بلغ عدد الطائرات امل�شغلة من قبل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف
�شهر دي�سمرب من عام 2009م  94طائرة (ثمانية منها م�ست�أجرة) ،بينما بلغ عدد الطائرات امل�شغلة من قبل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف �شهر دي�سمرب
من عام 2010م  110طائرة (�أربعة منها م�ست�أجرة) .يف دي�سمرب 2011م ،ت�شكل �أ�سطول اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية من نحو  99طائرة (اثنان منها
م�ست�أجرة) .تناق�ص عدد الطائرات يف �أ�سطول اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف عام 2011م عائد لإيقاف خدمات  16طائرة من نوع �إم دي  ،90وتتوقع
اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �أن يبلغ عدد الطائرات اململوكة من قبلها  112طائرة يف عام 2013م و  123طائرة يف عام 2015م .وال تنوي اخلطوط اجلوية
العربية ال�سعودية ا�ستئجار �أي طائرات �أخرىيف هذه الأعوام.
ويف عام 2009م ،ارتفع عدد الركاب الذين �سافروا على منت طائرات اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية بن�سبة  % 3,4من  17,7مليون م�سافر يف عام � 2008إلى
 18,3مليون م�سافر يف 2009م .ويف عام 2010م ،ارتفع عدد الركاب امل�سافرين على منت طائرات اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية بن�سبة  %3,8من  18,3مليون
م�سافر يف 2009م �إلى  19مليون م�سافر يف 2010م .ويف عام 2011م ،ارتفع عدد الركاب امل�سافرين على منت طائرات اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية بن�سبة
 %13,2من  19مليون م�سافر يف 2010م �إلى  21,5مليون م�سافر يف 2011م.
 3 33 -33 -3شركات الطيران األجنبية
تقدم العديد من �شركات الطريان الأجنبية خدمات النقل اجلوي من و�إلى اململكة ،وحتديد ًا يف جمال نقل العمال الوافدين واحلجاج .ويف عام 2008م (وهو
العام الذي تتوفر فيه �آخر املعلومات املتاحة من قبل الهيئة العامة للطريان املدين) كانت �شركات خطوط الطريان الأجنبية التي نقلت العدد الأكرب من امل�سافرين
من اململكة و�إليها هي م�صر للطريان واخلطوط اجلوية الإيرانية واخلطوط اجلوية الباك�ستانية وطريان الإمارات وطريان جارودا الأندوني�سي واخلطوط اجلوية
الهندية واخلطوط اجلوية اليمنية وطريان اخلليج.
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ت�سي رحالت �إلى اململكة يف الع�شر �سنوات الأخرية .فعلى �سبيل املثال ،ا�ست�أنفت اخلطوط اجلوية الربيطانية
وقد ارتفع عدد خطوط الطريان الأجنبية التي رّ
رحالتها �إلى اململكة يف يونيو من عام 2009م من خالل خم�س رحالت �أ�سبوعي ًا �إلى كل من مطار امللك عبد العزيز الدويل ومطار امللك خالد الدويل بعد انقطاع
ملدة �أربع �سنوات .وحيث �أن الهيئة العامة للطريان املدين تعمل ب�شكل ن�شط على جذب املزيد من �شركات الطريان الأجنبية �إلى اململكة (كما هو مو�ضح �أدناه يف
الق�سم  ،)6-2-3ف�إن ال�شركة تتوقع �أن تبد�أ املزيد من �شركات الطريان الأجنبية بت�سيري رحالت �إلى اململكة.
 3 33 -33 -3مبادرات الهيئة العامة للطيران المدني
يعتقد جمل�س الإدارة ،ا�ستناد ًا �إلى عدد من املقاالت والت�صريحات املن�شورة يف عدد من و�سائل الإعالم ،ب�أن الهيئة العامة للطريان املدين قد �أطلقت برامج
متنوعة لت�شجيع ال�شركات املحلية والدولية على امل�شاركة يف تطوير مطارات اململكة وذلك بهدف رفع م�ستوى اخلدمات املقدمة ودعم �صناعة الطريان ب�شكل خا�ص
والتنمية االقت�صادية يف اململكة ب�شكل عام .وفيما يلي ملخ�ص لبع�ض من هذه الربامج.
3 33 -33 -33 -3م�شاريع تو�سعة يف املطارات
مطار امللك عبد العزيز الدويل يف جدة (تو�سعة)� :سي�ؤدي م�شروع التو�سعة �إلى زيادة القدرة اال�ستيعابية ال�سنوية يف املطار من  17مليون �إلى  80مليون م�سافر
�سنوي ًا بحلول عام 2035م� .سيتم تطوير امل�شروع على ثالث مراحل بتكلفة تقديرية قدرها  42مليار ريال �سعودي .وقد افتتح الأمري �سلطان بن عبد العزيز –
رحمه اهلل  -يف يناير 2011م املرحلة الأولى من امل�شروع والتي �ست�ؤدي �إلى زيادة القدرة اال�ستيعابية للمطار �إلى  30مليون م�سافر �سنوي ًا .ويتوقع �أن يتم االنتهاء
من املرحلة الثانية من امل�شروع يف عام 2020م والتي �ست�ؤدي �إلى زيادة القدرة اال�ستيعابية للمطار �إلى نحو  50مليون م�سافر �سنوي ًا .ويتوقع االنتهاء من املرحلة
الأخرية للم�شروع يف عام 2035م .و�سي�شتمل مبنى امل�سافرين اجلديد على  46بوابة مغادرة وحظائر جديدة للطائرات وبرج مراقبة جديد وحمطة �سكك حديدية
تربط املطار ب�شبكة ال�سكك احلديدية يف اململكة ومركز جديد ل�صيانة الطائرات.
مطار امللك خالد الدويل يف الريا�ض (تو�سعة) :وافق جمل�س �إدارة الهيئة العامة للطريان املدين يف دي�سمرب من عام 2009م على م�شروع تو�سعة مطار امللك
خالد الدويل ،والذي �ستزيد مرحلته الأولى من القدرة اال�ستيعابية للمطار �إلى  25مليون م�سافر �سنوي ًا.
مطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل يف املدينة املنورة (تو�سعة)� :أعلنت الهيئة العامة للطريان املدين يف �أواخر �شهر �أكتوبر من عام 2011م ب�أنها قد
�أحالت عطاء تو�سعة مطار الأمري حممد بن عبدالعزيز الدويل يف املدينة املنورة على ائتالف �شركات �سعودية و تركية .ومن املتوقع �أن يتم االنتهاء من م�شروع
التو�سعة يف فرتة ال�ستة �أ�شهر الأولى من عام 2015م .و �سوف تزيد هذه التو�سعة من القدرة اال�ستيعابية للمطار من نحو  4ماليني م�سافر �سنوي ًا �إلى نحو  8ماليني
م�سافر �سنوي ًا.
مطار الأمري عبد املح�سن بن عبد العزيز يف ينبع (تو�سعة) :لقد خ�ضع هذا املطار مل�شاريع �صيانة وتو�سعة خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية .وقد افتتح املطار
من قبل خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد العزيز يف يوليو من عام 2009م عقب انتهاء �أعمال التو�سعة ،وتبلغ القدرة اال�ستيعابية للمطار مبا يقارب
 600.000م�سافر �سنوي ًا .وقد مت حتويل هذا املطار �إلى مطار �إقليمي .وقد ّ
حطت �أول رحلة دولية يف املطار قادمة من القاهرة يف �شهر دي�سمرب من عام 2009م.
� 3 33 -33 -33 -3إن�شاء مطارات جديدة
يوجد لدى الهيئة العامة للطريان املدين خطط لإن�شاء مطارات جديدة يف مناطق خمتلفة من اململكة وذلك ملواكبة النمو ال�سكاين وللم�ساعدة يف تنمية بع�ض
املناطق يف اململكة .وقد مت االنتهاء من جتديد وتو�سيع مطار تبوك الإقليمي يف نهاية عام 2010م .وتقوم الهيئة العامة للطريان املدين حالي ًا بدرا�سة طلبات مقدمة
من ثالث �شركات طريان �إقليمية لت�سيري رحالت دولية من هذا املطار كما تعمل الهيئة العامة للطريان املدين حالي ًا على ت�صاميم لإن�شاء مطارين جديدين يف
مدينتي جيزان والطائف.
 3 33 -33 -3المنافسة في قطاع خدمات تموين الرحالت الجوية
�إن املناف�سة الرئي�سية التي تواجه ال�شركة يف قطاع خدمات متوين الرحالت اجلوية ت�أتي من التموين العائد ( ،)Back Cateringحيث تنقل بع�ض خطوط
الطريان عددًا من الوجبات على رحالتها القادمة �إلى اململكة وتقوم بتقدمي هذه الوجبات �إلى ركابها على رحالت العودة املغادرة للمملكة .وتلج�أ �شركة الطريان
�إلى هذه الطريقة يف متوين رحالتها �إما ب�سبب القيود على �صرف العملة الأجنبية يف البلد التي يقع فيها املقر الرئي�سي ل�شركة الطريان �أو ب�سبب �أن �شركة الطريان
ترغب يف ا�ستخدام وحدات التموين التابعة لها يف مطاراتها الأ�صلية� .إال �أن الوزن الزائد للوجبات املحمولة على منت الطائرة املخ�ص�صة لرحالت العودة تزيد
من ا�ستهالك وقود الطائرة مبا يجعل التموين العائد ( )Back Cateringجمدٍ من ناحية اقت�صادية للرحالت الق�صرية فقط .وتعلم ال�شركة �أن �شركات الطريان
التالية ت�ستخدم التموين العائد ( )Back Cateringعلى منت رحالتها �إلى اململكة:





20

 طريان الإمارات .
 االحتاد للطريان.
 طريان اخلليج.
 اخلطوط اجلوية الإيرانية.

  اخلطوط اجلوية الكويتية.
  طريان ماهان.
  اخلطوط اجلوية القطرية.
  اخلطوط اجلوية ال�سورية.
تعتقد ال�شركة ب�أن مناف�سها املحلي الرئي�سي يف قطاع خدمات متوين الرحالت اجلوية هو �شركة عادل �أبو اجلدايل لتموين الطائرات («�شركة �أبو اجلدايل»)،
والتي ت�ستهدف رحالت الطريان امل�ست�أجرة وعدد ًا حمدود ًا من �شركات الطريان الدولية .وتعلم ال�شركة �أن �شركة �أبو اجلدايل لديها عدد �صغري ن�سب ًيا من العقود
مع �شركات الطريان الدولية ومع عدد من م�شغلي الطائرات اخلا�صة .وتقدر ال�شركة �إجمايل ح�صة ال�سوق جلميع مناف�سيها يف قطاع متوين الرحالت اجلوية
ب�أقل من .%5
 3 33 -3التموين لغير شركات الطيران
ما مل يذكر خالف ذلك �صراحة ،ف�إن التقرير املع ّد بوا�سطة ديجما يف عام 2008م هو م�صدر املعلومات املبينة يف هذا الق�سم  .3-3وترى ال�شركة �أن املعلومات
املبينة يف هذا الق�سم مل تتغري ب�شكل جوهري عن عام 2008م ،وعليه ،ف�إنه وبعد و�ضع كافة الأمور يف االعتبار ،ف�إن هذه املعلومات ما زالت تعك�س �أ�سا�سيات �سوق
التموين لغري �شركات الطريان يف اململكة كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار.
 3 33 -33 -3مقدمة
ن�ش�أت �صناعة التموين لغري �شركات الطريان يف اململكة العربية ال�سعودية منذ فرتة لي�ست بالق�صرية ،ويف املا�ضي ،كانت ال�شركات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
وامل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات التعليمية والكيانات الأخرى تعتمد على توفري احتياجاتها من خدمات التموين ب�شكل ذاتي� ،إال �أن عدد ًا متزايد ًا من هذه الكيانات بد�أ
م�ؤخر ًا التعامل مع �شركات متوين متخ�ص�صة لتزويدها بخدمات التموين واخلدمات الأخرى ذات العالقة.
وترى ديجما �أن �سوق التموين لغري �شركات الطريان يف اململكة يت�سم ب�أنه �سوق �ضخم يحظى ب�أ�س�س قوية للنمو ،من بينها:




 النمو القوي يف �أعداد ال�سكان والقوة العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية؛
 النمو امل�ستمر املتوقع القت�صاد اململكة العربية ال�سعودية يف امل�ستقبل؛ و
 الزيادة املتوقعة يف عدد زوار اململكة ،ال �سيما لأغرا�ض احلج والعمرة.

 3 33 -33 -3شرائح السوق األساسية
فيما يلي بيان موجز لكل من ال�شرائح الرئي�سية ل�سوق متوين غري �شركات الطريان.
الدينية :ترتب على زيارة احلجاج �إلى اململكة العربية ال�سعودية لأداء منا�سك احلج والعمرة وجود طلب على خدمات الدعم اللوجي�ستي ،مبا يف ذلك النقل
والإقامة وخدمات التموين .ويجري عادة توفري خدمات التموين �إلى احلجاج وزوار مكة واملدينة من خالل و�سيلتني:
  خدمات التجزئة :عر�ض الوجبات الكاملة والوجبات اخلفيفة وامل�شروبات على احلجاج ب�شكل مبا�شر من خالل منافذ بيع بالتجزئة؛ و
  اخلدمات التجارية :توفري خدمات التموين �إلى م�ؤ�س�سات الطوافة التي تتولى بدورها توفري خدمات التموين �إلى عمالئها من احلجاج .وبالإ�ضافة �إلى
ذلك ،يجري كذلك توفري خدمات التموين �إلى املقيمني وزوار الفنادق حول احلرمني يف مكة واملدينة.
ويف عام 2008م ،بلغ حجم �سوق التموين املرتبط باحلج والعمرة وبزيارة احلرمني ال�شريفني نحو  6,9مليار ريال �سعودي يف ال�سنة.
املواقع النائية :يلزم توفري خدمات التموين للمواقع املوجودة يف مناطق نائية من اململكة ،مثل جممعات �إقامة العمال وحمطات الت�صنيع ومرافق احلفر
وال�سجون وقواعد اجلي�ش .وت�شمل اخلدمات املقدمة �إلى هذه املواقع التموين وخدمة تنظيف الغرف والنظافة واملغ�سلة و�صيانة الإ�ضاءة و�إدارة النفايات وغريها
من اخلدمات ذات ال�صلة .والعمالء الرئي�سيون يف هذه ال�شريحة هم �شركات النفط ،مثل �شركة �أرامكو و�شركات اخلدمات النفطية و�شركات الإن�شاءات و�شركات
التعدين ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع .وهناك �شركات قوية توفر اخلدمات يف هذه ال�شريحة ،من بينها ال�شركة الوطنية للإدارة واخلدمات (التي تُديرها
جمموعة �سوديك�سو) و�شركة التموين العربي للأطعمة و�شركة التميمي العاملية املحدودة .وبح�سب التقديرات ،بلغ حجم �سوق التمويل يف املناطق النائية من اململكة
يف عام 2008م نحو  3,9مليار ريال �سعودي يف ال�سنة.
خدمات احلفالت :يتيح توفري خدمات التموين �إلى حفالت الزفاف واحلفالت الكبرية فر�ص منو هائلة .وتوفر العديد من �صاالت الزفاف حالي ًا خدمات التموين
ذاتي ًا �إلى عمالئها ،بيد �أن بع�ض ال�صاالت لي�س لديها معدات التموين الالزمة وحتتاج �إلى خدمات من �شركات متوين ثالثة .وت�شري التقديرات �إلى �أن حجم هذه
ال�شريحة يف اململكة يف عام 2008م بلغ نحو  2,9مليار ريال �سعودي يف ال�سنة.
امل�ست�شفيات واملراكز الطبية :حتظى �شريحة التموين هذه ب�إمكانيات منو هائلة ،حيث يجري بناء عدد �ضخم من امل�ست�شفيات احلكومية واخلا�صة خلدمة
�أعداد ال�سكان املتنامية يف اململكة العربية ال�سعودية .ويلزم ب�شكل عام بالن�سبة لل�شركات التي توفر خدمات التموين �إلى امل�ست�شفيات واملراكز الطبية �أن متتلك
�إمكانيات خا�صة و�أن تفي مبتطلبات حمددة .وت�شري التقديرات �إلى �أن حجم هذه ال�شريحة يف اململكة يف عام 2008م بلغ نحو  1,5مليار ريال �سعودي يف ال�سنة.
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ال�شركات وال�صناعات وامل�ؤ�س�سات :تهدف هذه ال�شريحة من �سوق التموين �إلى خدمة موظفي ال�شركات ال�ضخمة يف �صناعات رئي�سية مثل االت�صاالت واخلدمات
البنكية .وتوفر هذه ال�شريحة فر�ص ًا ل�شركات التموين حيث يرغب عدد متزايد من ال�شركات يف توفري خدمات التموين �إلى �أطقم العاملني لديها .وت�شري التقديرات
�إلى �أن حجم هذه ال�شريحة يف اململكة يف عام 2008م بلغ نحو  1,3مليار ريال �سعودي يف ال�سنة.
امل�ؤ�س�سات التعليمية :حتظى �شريحة التموين هذه ب�أهمية متزايدة حيث ت�شهد تطورات هائلة من القطاعني العام واخلا�ص عرب �أنحاء اململكة .وت�شتمل اجلامعات
عادة على مطاعم تتولى �إدارتها �شركات متوين خارجية لتقدمي الوجبات �إلى العاملني والطالب .وتمُ ِّثل املدار�س �شريحة �ضخمة �أخرى توفر احتماالت منو هائلة
ل�شركات التموين حيث يوجد نحو خم�سة ماليني طالب ملتحقني باملدار�س يف اململكة .ويجري ب�شكل عام تر�سية العقود على �شركات التموين لت�شغيل وحدات
املطابخ �أو ت�أجري الكافيرتيات داخل املن�ش�آت املدر�سية .وت�شري التقديرات �إلى �أن حجم هذه ال�شريحة يف اململكة يف عام 2008م بلغ نحو  860مليون ريال �سعودي
يف ال�سنة.
يوفر املخطط �أدناه تقدير ًا حلجم كل من ال�شرائح الرئي�سية يف �سوق التموين لغري �شركات الطريان يف اململكة العربية ال�سعودية يف عام 2008م.
الجدول  8-3سوق تموين غير شركات الطيران بالمملكة في عام 2008م
(مبليارات الرياالت ال�سعودية)
خدمات التموين للحج و العمرة

6,9

مواقع نائية

3,9

خدمات احلفالت

2,9

امل�ست�شفيات واملراكز الطبية

1,5

ال�شركات وال�صناعات و امل�ؤ�س�سات

1,3

امل�ؤ�س�سات التعليمية

0,9

امل�صدر :ديجما

 3 33 -33 -3المنافسة
ترى ال�شركة �أن �سوق التموين لغري �شركات الطريان يت�سم بتناف�سية عالية ،ف�ض ًال عن جتزئته ب�شكل كبري .وهذا يرجع جزئي ًا �إلى وجود العديد من العمالء يف
مناطق جغرافية متفرقة واختالف احتياجات العمالء بني تلك املناطق .وترى ال�شركة �أن هناك بع�ض ال�شركات املتواجدة بقوة يف �سوق التموين لغري �شركات
الطريان ،وهي:
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�شركة التميمي العاملية املحدودة.
ال�شركة الوطنية خلدمات الإدارة (التي تُديرها جمموعة �سوديك�سو).
�شركة اخلليج للتموين.
ال�شركة ال�سعودية للتموين والتعهدات.
�شركة التموين العربي للأطعمة.

4.4الشركة
44 -4

 4الخلفية التاريخية

تعود بدايات العمل التجاري لل�شركة �إلى عام 1981م حينما �أ�س�ست اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية وحدة متوين خا�صة بها يف مطار امللك عبد العزيز الدويل
يف جدة والتي قدمت خدمات التموين بالإ�ضافة �إلى عدد من اخلدمات الأخرى �إلى الرحالت التي ت�شغلها اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية و�إلى غريها من
خطوط الطريان التي كانت تقوم بت�سيري رحالت من مطار امللك عبد العزيز الدويل .ويف مراحل الحقة قامت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية بت�أ�سي�س وحدات
متوين يف كل من مطار امللك خالد الدويل ومطار امللك فهد الدويل ومطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل ويف مطار القاهرة الدويل .ويف عام 1985م ،تولت
وحدة التموين �أعمال املبيعات اجلوية على منت رحالت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية .ويف عامي 2006م و 2007م تولت وحدة التموين �إدارة �صاالت الفر�سان
يف كل من مطار امللك عبد العزيز الدويل ومطار امللك خالد الدويل ومطار امللك فهد الدويل ومطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل .
وعلى الرغم من �أن وحدة التموين كانت جزء ًا من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية� ،إال �أنها كانت تدير �أعمالها كوحدة جتارية منف�صلة عن اخلطوط اجلوية
العربية ال�سعودية حتى قبل �أن تنف�صل عنها ب�شكل ر�سمي ويتم خ�صخ�صتها يف عام 2008م .وكجزء من عملية اخل�صخ�صة ،فقد �أ�س�ست اخلطوط اجلوية العربية
ال�سعودية ال�شركة يف تاريخ 1429/1/20هـ (املوافق  29يناير 2008م) ومن ثم قامت بتحويل الأ�صول واملوظفني و�أغلبية العقود امل�ستخدمة �أو التي �أبرمتها وحدة
التموين قبل عملية اخل�صخ�صة �إلى ال�شركة.
الشكل  1-4أبرز األحداث التاريخية
العام

احلدث

1981م

ت�أ�سي�س وحدة التموين يف مطار امللك عبد العزيز الدويل

1983م

ت�أ�سي�س وحدة التموين يف مطار امللك خالد الدويل

1984م

ت�أ�سي�س وحدة التموين يف مطار القاهرة الدويل

1985م

تويل �أن�شطة املبيعات اجلوية على منت رحالت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية

1999م

ت�أ�سي�س وحدة التموين يف مطار امللك فهد الدويل

2001م

ت�أ�سي�س وحدة التموين يف مطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل

2006م2007/م

توقيع اتفاقيات مع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية لإدارة �صاالت الفر�سان

2008م

خ�صخ�صة وحدة التموين التابعة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية

2008م

�إعادة �إطالق ق�سم خدمات التموين لغري �شركات الطريان

2009م

بلوغ �إيرادات ال�شركة  1مليار ريال �سعودي

امل�صدر :ال�شركة

 4 44 -4عملية الخصخصة
بد�أت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية عملية خ�صخ�صة عدد من وحداتها التجارية ،مبا يف ذلك وحدة التموين واملبيعات اجلوية ،وذلك وفق قرار املجل�س
االقت�صادي الأعلى رقم  27/1بتاريخ 1427/02/14هـ (املوافق  14مار�س 2006م) .ولهذا الغر�ض� ،صدر املر�سوم امللكي رقم م 70/بتاريخ  1428/8/15هـ
(املوافق � 28أغ�سط�س 2007م) والذي �سمح للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية بت�أ�سي�س �شركات تابعة مملوكة لها بالكامل داخل اململكة العربية ال�سعودية .وقد
قررت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية البدء بخ�صخ�صة وحدة التموين واملبيعات اجلوية.
وقد مت تنفيذ عملية اخل�صخ�صة من خالل عطاء تناف�سي بد�أ ر�سمي ًا يف � 12أغ�سط�س 2006م ب�إعالن اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية عن نيتها خ�صخ�صة
وحدتها للتموين واملبيعات اجلوية يف ال�صحف املحلية والدولية ودعوة الأطراف املهتمة �إلى التقدم للح�صول على م�ستندات الت�أهيل بحلول � 27سبتمرب�/أيلول
2006م .وبالإ�ضافة �إلى الإعالنات يف ال�صحف املحلية والدولية� ،شنت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �أي�ض ًا حملة ت�سويقية يف العديد من املعار�ض وامل�ؤمترات
اخلا�صة بقطاع الطريان.
وبعدها تلقت ال�شركة خطابات تعرب عن االهتمام بامل�شاركة يف عملية اخل�صخ�صة من نحو  70طرف ًا مهتم ًا .ثم �شرعت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف
�إجراء تقييم مبدئي لبيانات االهتمام و�أر�سلت م�ستندات الت�أهيل �إلى  52طرف ًا مهتم ًا ودعتهم �إلى الرد بحلول � 27سبتمرب 2006م .ثم قامت اخلطوط اجلوية
العربية ال�سعودية وم�ست�شاروها بتقييم العرو�ض املقدمة على �أ�سا�س القدرات الفنية والإدارية والت�سويقية والت�شغيلية ،بالإ�ضافة �إلى املركز املايل .ويف � 4أكتوبر
2006م� ،أخطرت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية � 16شركة من بني الأطراف املهتمة البالغ عددهم � 52شركة بت�أهلهم للمناق�صة ،وبنا ًء عليه قامت بتزويدهم
مبعلومات وم�ستندات �إ�ضافية ُطلب منهم مبوجبها تقدمي عرو�ضهم الر�سمية خطي ًا .ثم مت ال�سماح للمتقدمني امل�ؤهلني البالغ عددهم  16متقدم ًا بتنفيذ �إجراءات
العناية الواجبة على وحدة التموين واملبيعات اجلوية يف الفرتة من � 4إلى  15نوفمرب 2006م .وقد كان يفرت�ض باملتقدمني امل�ؤهلني تقدمي عرو�ضهم الر�سمية بتاريخ
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 15يناير 2007م� ،إال �أن هذا املوعد قد مت ت�أجيله من قبل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية حتى تاريخ  27فرباير 2007م حتى يتم االنتهاء من �إعداد القوائم
املالية املدققة لعام 2006م اخلا�صة بوحدة التموين و املبيعات اجلوية.
وقد كان �صايف الدخل من وحدة التموين واملبيعات اجلوية يف عام 2006م  164مليون ريال �سعودي� .أما ككيان م�ستقل (�إفرتا�ضي ًا) فقد بلغ �صايف الدخل 156
مليون ريال �سعودي يف عام 2006م حيث تدفع وحدة التموين واملبيعات اجلوية  %10من �إيرادات املبيعات اجلوية �إلى اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية .وجتدر
الإ�شارة �إلى �أن �صايف الدخل من وحدة التموين و املبيعات اجلوية قبل عملية اخل�صخ�صة كان غري خا�ضع للزكاة على اعتبار �أن الوحدة كانت جزء ًا من اخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية والتي هي م�ؤ�س�سة حكومية غري خا�ضعة للزكاة.
ويف  27فرباير 2007م ،تلقت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية عرو�ض خطية ر�سمية من خم�س متقدمني م�ؤهلني وهم� :شركة اخلليج للتموين ،و �شركة
�صالح مطلق احلناكي التجارية ،و ائتالف �شركات ي�ضم م�ؤ�س�سة فواز احلكري و�شركة خدمات مباين املطارات ال�سنغافورية (Singapore Airport Terminal
 ،)Companyوجمموعة �أجمد �ألفا ،وائتالف �شركات بقيادة جمموعة عبد املح�سن احلكري ي�ضم كل من جمموعة عبداملح�سني احلكري لل�سياحة والتنمية و�شركة
الفوزان القاب�ضة و�شركة نيوري�ست .ثم خ�ضعت هذه العرو�ض للتقييم على �أ�س�س فنية ومالية من قبل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية و م�ست�شارها املايل بي �إن
بي باريبا و م�ست�شاريها القانونيني �شركة كليفورد ت�شان�س �إل �إل بي و �شركة اجلدعان و �شركا�ؤهم حمامون وم�ست�شارون قانونيون .وقد كانت العرو�ض املالية الأعلى
هي العرو�ض املقدمة من قبل كل من� :شركة اخلليج للتموين ،و�شركة �صالح مطلق احلناكي التجارية وائتالف ال�شركات بقيادة جمموعة عبد املح�سن احلكري .وقد
ُمنحت هذه ال�شركات � 24ساعة ملراجعة عرو�ضها وتقدمي عرو�ض جديدة .ويف اجلولة الثانية من تقدمي العرو�ض اخلطية التي قدمت بتاريخ  28فرباير 2007م،
(وعرف الحق ًا با�سم �شركة التموين اال�سرتاتيجي) ب�أعلى عر�ض مايل حدد القيمة الإجمالية لوحدة
تقدم ائتالف ال�شركات بقيادة جمموعة عبد املح�سن احلكري ُ
التموين واملبيعات اجلوية بـ  1.704مليار ريال �سعودي وبينّ تفا�صيل عر�ضه باال�ستحواذ على  %49من وحدة التموين واملبيعات اجلوية .ويف نف�س اليوم مت تر�سية
العطاء على ائتالف ال�شركات بقيادة جمموعة عبداملح�سن احلكري .وبتاريخ  19نوفمرب 2007م �أودع ائتالف ال�شركات بقيادة جمموعة عبداملح�سن احلكري مبلغ
 835مليون ريال �سعودي (الذي ميثل �سعر �شراء ح�صته يف ال�شركة) لدى بي �إن بي باريبا كوكيل حفظ.
وقد و�صلت عملية اخل�صخ�صة �إلى نهايتها يف � 22شهر �إبريل من عام 2008م ،وذلك بتحويل � 493.758سهم ًا بقيمة �أ�سمية  100ريال �سعودي لل�سهم ،مبا ميثل
 %49من ر�أ�س مال ال�شركة� ،إلى �شركة التموين اال�سرتاتيجي وقد كانت �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة جديدة ،ت�أ�س�ست خ�صي�صا لهذا الغر�ض من قبل
كل من �شركة الفوزان القاب�ضة ،وجمموعة عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية و�شركة نيوري�ست (ك�شركاء م�ؤ�س�سني) .وقد قامت �شركة الفوزان القاب�ضة
وجمموعة عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية يف وقت الحق بنقل ح�صتيهما يف �شركة التموين اال�سرتاتيجي �إلى كل من �شركة �إجناز وم�ؤ�س�سة احلكري
(التابعني لهما) ،على التوايل (يرجى الرجوع �إلى معلومات �إ�ضافية عن �شركة التموين اال�سرتاتيجي يف البند « 5-5-4ال�شركة – نظرة عامة على امل�ساهمني
البائعني � -شركة التموين اال�سرتاتيجي).
 4 44 -4تاريخ الشركة وتطور رأسمالها
ت�أ�س�ست ال�شركة ك�شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة بال�سجل التجاري برقم  4030175741وتاريخ 1429/1/20هـ (املوافق  29يناير 2008م) بر�أ�س مال قدره
 100.767.000ريال �سعودي مق�سم �إلى  1.007.670ح�صة بقيمة  100ريال �سعودي للح�صة .وقد ت�أ�س�ست ال�شركة ك�شركة تابعة مملوكة بالكامل للخطوط
اجلوية العربية ال�سعودية.
وكجزء من عملية اخل�صخ�صة ،باعت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �إلى �شركة التموين الإ�سرتاتيجي  493.758ح�صة بقيمة  100ريال �سعودي للح�صة
والتي متثل  %49من ر�أ�س مال ال�شركة ب�سعر �شراء بلغ  835مليون ريال �سعودي.
وقد مت حتويل ال�شركة من �شركة ذات م�سئولية حمدودة �إلى �شركة م�ساهمة مبوجب قرار وزير التجارة وال�صناعة رقم /68ق ال�صادر بتاريخ 1432/2/22هـ
(املوافق  26يناير 2011م) بر�أ�س مال قدره  100.767.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى � 10.076.700سهم عادي بقيمة ا�سمية تبلغ  10ريال �سعودي لل�سهم.
وبالتزامن مع عملية التحول ،قامت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية بتحويل � 100.767سهم بقيمة  10ريال �سعودي لل�سهم ،والتي متثل واحد باملئة من �أ�سهم
ر�أ�س مال ال�شركة� ،إلى كل من ال�شركة ال�سعودية للنقل اجلوي وال�شركة ال�سعودية للرحالت اخلا�صة وال�شركة ال�سعودية لتنمية العقار بهدف زيادة عدد امل�ساهمني
يف ال�شركة �إلى خم�سة م�ساهمني (وهو العدد الأدنى للم�ساهمني يف ال�شركات امل�ساهمة وفق ًا لنظام ال�شركات).
ومبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة يف 1432/4/14هـ (املوافق 2011/03/19م) ،متت زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  100.767.000ريال �سعودي
�إلى  820.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى � 82.000.000سهم عادي بقيمة  10ريال �سعودي لكل �سهم من خالل ر�سملة ( )1مبلغ  658.791.392ريال
�سعودي من �أرباح ال�شركة املبقاة و( )2مبلغ  13.718.428ريال �سعودي من االحتياطي العام لل�شركة؛ و( )3مبلغ  46.723.180ريال �سعودي من االحتياطي
النظامي لل�شركة.
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 4 44 -4هيكل ملكية األسهم
يو�ضح اجلدول التايل ن�سب ملكية م�ساهمي ال�شركة قبل وبعد �إمتام عملية االكتتاب:
الجدول  1-4المساهمون الحاليون

يلخ�ص اجلدول التايل هيكل امل�ساهمة يف ال�شركة قبل االكتتاب وبعده:
امل�ساهمون البائعون

قبل االكتتاب
الأ�سهم

ر�أ�س املال
(بالريال
�سعودي)

بعد االكتتاب
الن�سبة
املئوية

ر�أ�س املال
(بالريال
�سعودي)

عدد الأ�سهم
املعرو�ضة للبيع من
خالل االكتتاب

الأ�سهم

الن�سبة
املئوية

امل�ؤ�س�سة العامة
للخطوط اجلوية
العربية ال�سعودية

393.600.000

39.360.000

%48,0

10.086.000

292.740.000

29.274.000

%35,7

ال�شركة ال�سعودية
للنقل اجلوي

8.200.000

820.000

%1,0

820.000

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال�شركة ال�سعودية
للرحالت اخلا�صة

8.200.000

820.000

%1,0

820.000

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال�شركة ال�سعودية
لتنمية العقار

8.200.000

820.000

%1,0

820.000

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

�شركة التموين
الإ�سرتاتيجي

401.800.000

40.180.000

%49,0

12.054.000

281.260.000

28.126.000

%34,3

اجلمهور

-

-

-

-

246.000.000

24.600.000

%30,0

820.000.000

82.000.000

%100,0

24.600.000

820.000.000

82.000.000

%100,0

الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة

 4 44 -4نظرة عامة على المساهمين البائعين
 4 44 -44 -4المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية
ت�أ�س�ست اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،وهي الناقل الر�سمي الوطني لل�سعودية ،يف عام 1946م كهيئة حكومية تتبع وزارة الدفاع .وقامت اخلطوط اجلوية
العربية ال�سعودية ،مع نهاية عام 2011م ،بت�شغيل �أ�سطول مكون من  99طائرة على  86من اخلطوط املحلية والدولية يف كل ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا و�آ�سيا و�أوروبا
و�أمريكا ال�شمالية .كما تقوم اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �أي�ض ًا بت�شغيل رحالت حملية ودولية بطريقة الت�أجري ،وب�شكل خا�ص ،خالل �شهر رم�ضان املبارك
ومو�سم احلج .وتوجد قاعدة الت�شغيل والعمليات الرئي�سية للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف مطار امللك عبد العزيز الدويل يف جدة .كما متتلك اخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية قواعد ت�شغيل وعمليات رئي�سية �أخرى يف كل من مدينة الريا�ض ومدينة الدمام واملدينة املنورة� .إ�ضاف ًة �إلى ذلك ،تقوم اخلطوط اجلوية
العربية ال�سعودية بتقدمي خدمات ال�شحن واخلدمات الأر�ضية وخدمات الطريان اخلا�ص� ،سوا ًء بنف�سها �أو بالتعاون مع �شركائها الإ�سرتاتيجيني.
وبعد �إمتام عملية االكتتاب� ،ستمتلك اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية � 29.274.000سهم متثل  %35,7من ر�أ�س مال ال�شركة وبالتايل �ستبقى �أكرب م�ساهم
يف ال�شركة .وتخ�ضع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية لقيد عدم جواز الت�صرف يف �أ�سهمها يف ال�شركة لفرتة �أربع �سنوات من تاريخ االدراج .وبعد انتهاء فرتة
احلظر هذه ،اليجوز للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية الت�صرف يف �أ�سهمها �إال بعد احل�صول على موافقة الهيئة .بالإ�ضافة ملا تقدم ال يجوز للخطوط اجلوية
العربية ال�سعودية وفق ًا التفاقية امل�ساهمني ،الت�صرف يف �أي جزء من �أ�سهمها يف ال�شركة حتى قبل احل�صول على املوافقة اخلطية من �شركة التموين اال�سرتاتيجي
حتى تاريخ  31دي�سمرب 2016م (ف�ض ًال راجع الق�سم « 3-4-1-13معلومات قانونية – ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية  -االتفاقيات مع الأطراف ذات العالقة –
اتفاقية امل�ساهمني»).
 4 44 -44 -4الشركة السعودية للنقل الجوي
ال�شركة ال�سعودية للنقل اجلوي هي �شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف جدة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4030183530بتاريخ الثاين من رم�ضان 1429هـ
(املوافق � 2سبتمرب 2008م) بر�أ�س مال قدره  500.000ريال �سعودي .وت�شمل �أن�شطة ال�شركة ال�سعودية للنقل اجلوي نقل الركاب والب�ضائع على �شبكتها الداخلية
والدولية �سوا ًء بنف�سها �أو بالتعاون مع �أطراف �أخرى .كما �أن ال�شركة ال�سعودية للنقل اجلوي تقوم بتدريب الطيارين وطاقم امل�ضيفني على الرحالت الداخلية
والدولية� .إن ال�شركة ال�سعودية للنقل اجلوي �شركة مملوكة بالكامل للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية .وبعد �إمتام عملية االكتتاب ،لن متتلك ال�شركة ال�سعودية
للنقل اجلوي �أي �أ�سهم ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،يف ال�شركة.
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 4 44 -44 -4الشركة السعودية للرحالت الخاصة
ال�شركة ال�سعودية للرحالت اخلا�صة هي �شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف جدة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4030183668بتاريخ التا�سع من رم�ضان
1429هـ (املوافق � 9سبتمرب 2008م) بر�أ�س مال قيمته  500.000ريال �سعودي .وت�شمل �أن�شطة ال�شركة ال�سعودية للرحالت اخلا�صة على ت�سيري رحالت الطريان
اخلا�صة عند الطلب والرحالت الداخلية والدولية املحددة التوقيت� .إن ال�شركة ال�سعودية للرحالت اخلا�صة هي �شركة مملوكة بالكامل للخطوط اجلوية العربية
ال�سعودية .وبعد �إمتام االكتتاب ،لن متتلك ال�شركة ال�سعودية للرحالت اخلا�صة �أي �أ�سهم ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،يف ال�شركة.
 4 44 -44 -4الشركة السعودية لتنمية العقار
ال�شركة ال�سعودية لتنمية العقار هي �شركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف جدة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4030181931بتاريخ � 13شعبان 1429هـ (املوافق
� 14أغ�سط�س 2008م) بر�أ�س مال قدره  500.000ريال �سعودي .وت�شمل �أن�شطة ال�شركة ال�سعودية لتنمية العقار على:
  �إدارة العقارات وتطويرها و�صيانتها.
  �إن�شاء املباين على قطع الأرا�ضي وبيعها وت�أجريها.
  �إن�شاء و�إدارة وتطوير و�صيانة املباين ذات العالقة بالطريان.
  و�إن�شاء الفنادق وا�سرتاحات الطرق التجارية وال�سكنية و�إدارتها وتطويرها و�صيانتها.
�إن ال�شركة ال�سعودية لتنمية العقار هي �شركة مملوكة بالكامل للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية .وبعد �إمتام االكتتاب ،لن متتلك ال�شركة ال�سعودية لتنمية العقار
�أي �أ�سهم ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،يف ال�شركة.
 4 44 -44 -4شركة التموين اإلستراتيجي
ت�أ�س�ست �شركة التموين الإ�سرتاتيجي من قبل �شركة الفوزان القاب�ضة وجمموعة عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية و�شركة نيوري�ست بغر�ض اال�ستحواذ على
ح�صة يف ال�شركة يف وقت عملية اخل�صخ�صة .وقد قامت �شركة الفوزان القاب�ضة وجمموعة عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية يف وقت الحق بنقل �أ�سهمهما
يف �شركة التموين الإ�سرتاتيجي �إلى كل من �شركة �إجناز وم�ؤ�س�سة احلكري (التابعني لهما) ،على التوايل .ويو�ضح اجلدول �أدناه هيكل ملكية الأ�سهم احلايل ل�شركة
التموين الإ�سرتاتيجي.
الجدول  2-4المساهمون في شركة التموين اإلستراتيجي
امل�ساهمون

امللكية املبا�شرة يف �شركة
التموين الإ�سرتاتيجي %

امل�ساهم الأ�سا�سي يف �شركة التموين
الإ�سرتاتيجي

امللكية غري املبا�شرة يف ال�شركة%
(قبل االكتتاب)

ال�شكل القانوين

م�ؤ�س�سة احلكري

%39,02

عبد املح�سن عبد العزيز فهد احلكري

%19,12

�شخ�ص طبيعي

�شركة �إجناز

%31,65

�شركة عبد اللطيف الفوزان و�أوالده،
�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده،
و�شركة �أموال اخلليج

%15,51

�شركة

�شركة نيوري�ست

%29,33

م�ستثمرين

%14,37

�شركة

الإجمايل

%100

%49,00

امل�صدر :ال�شركة

بعد �إمتام عملية االكتتاب� ،ستمتلك �شركة التموين الإ�سرتاتيجي � 28.126.000سهم متثل  %34,3من ر�أ�سمال ال�شركة وبالتايل �ستبقى ثاين �أكرب م�ساهم يف
ال�شركة بعد اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية .وتخ�ضع �شركة التموين اال�سرتاتيجي لقيد عدم جواز الت�صرف يف �أ�سهمها يف ال�شركة �إلى حني قيام ال�شركة
بن�شر ميزانيتها العمومية وح�ساب االرباح واخل�سائر عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م .وبعد انتهاء فرتة احلظر هذه ،اليجوز ل�شركة التموين
اال�سرتاتيجي الت�صرف يف �أ�سهمها �إالبعد احل�صول على موافقة الهيئة .بالإ�ضافة ملا تقدم ،ال يجوز ل�شركة التموين الإ�سرتاتيجي وفق ًا التفاقية امل�ساهمني،
الت�صرف يف �أي جزء من �أ�سهمها يف ال�شركة قبل احل�صول على املوافقة اخلطية من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية حتى تاريخ  31دي�سمرب 2016م (ف�ض ًال
راجع الق�سم « 3-4-1-13معلومات قانونية – ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية – االتفاقيات مع الأطراف ذات العالقة – اتفاقية امل�ساهمني»).
وفيما يلي ملحة عامة عن امل�ساهمني يف �شركة التموين الإ�سرتاتيجي.
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 4 44 -44 -44 -4م�ؤ�س�سة احلكري
�إن م�ؤ�س�سة احلكري هي م�ؤ�س�سة فردية ميتلكها ال�سيد /عبد املح�سن عبد العزيز فهد احلكري .وتعد م�ؤ�س�سة احلكري ع�ضو ًا يف جمموعة احلكري .وت�شمل �أن�شطة
م�ؤ�س�سة احلكري على ما يلي:






 الق�سم ال�صناعي :ي�شمل ت�صنيع البال�ستيك وطبقات التغليف.
 الفنادق واملنتجعات :ت�شمل ملكية وت�شغيل عدد من الفنادق يف اململكة ودول جمل�س التعاون مبا يف ذلك �سل�سلة فنادق نوفوتيل وفنادق هوليداي �إن.
املطاعم والأغذية :ت�شمل ت�شغيل مطاعم مبوجب عدد من اتفاقيات االمتياز يف اململكة (مثل �أجنو�س وينجز ( )Angus Wingsوبريكيز بيتزا(Perky’s
 )Pizzaومقاهي �ساندز ( )Sands Coffeesوهاجن داز(. )Häagen-Dazs
 الرتفيه :وت�شتمل على عالمات جتارية مثل َّفن �ستوديو ( ،)Fun Studioديجيتال الند ( )Digital Landواحلكري الند( )AlHokair Landو�أو�شانيكا
(.)Occanica

� 4 44 -44 -44 -4شركة �إجناز
�إن �شركة �إجناز هي �شركة قاب�ضة ت�ستثمر يف امل�شروعات يف قطاعات النفط والغاز والبرتوكيماويات واملرافق احليوية .ولدى �شركة �إجناز ق�سم ا�ست�شاري يقدم
خدمات الإدارة املالية و�إدارة امل�شاريع مل�شاريعها اخلا�صة .وتركز �شركة �إجناز ن�شاطها جغرافي ًا على منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وحتديد ًا دول جمل�س
التعاون .يبني اجلدول �أدناه هيكل ملكية الأ�سهم احلايل ل�شركة �إجناز.
الجدول  3‑4المساهمون في شركة إنجاز
امل�ساهمون

الن�سبة املئوية للملكية
املبا�شرة يف �شركة �إجناز

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

%40

�شركة الفوزان القاب�ضة

%40

�أموال اخلليج

%20

الإجمايل

%100

امل�صدر :ال�شركة

الجدول  4‑4المساهمون في شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده
امل�ساهمون

الن�سبة املئوية للملكية املبا�شرة يف
�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

�شركة �سليمان عبدالقادر املهيدب و�شركاه

%25,65

�شركة عماد عبدالقادر املهيدب و�شركاه

%25,65

�شركة ع�صام عبدالقادر املهيدب و�شركاه

%25,65

�شركة مرمي عبدالقادر املهيدب و�شركاه

%3,32

�شركة عواطف عبدالقادر املهيدب و�شركاه

%3,32

�شركة هيفاء عبدالقادر املهيدب و�شركاه

%3,32

�شركة متا�ضر عبدالقادر املهيدب و�شركائها

%3,32

�شركة لولوة �سليمان �صالح املديهيم و�شريكها

%4,75

�شركة �أموال الأجيال التجارية
الإجمايل

%5
%100

امل�صدر :ال�شركة
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الجدول  5-4المساهمون في شركة الفوزان القابضة
امل�ساهمون

ن�سبة امللكية املبا�شرة يف
�شركة الفوزان القاب�ضة

�شركة عبداللطيف وحممد الفوزان

%60

فوزان بن حممد بن �أحمد الفوزان

%10

علي بن عبد اللطيف الفوزان

%10

عبد اهلل بن عبد اللطيف الفوزان

%10

خالد بن عبد اللطيف الفوزان

%10

االجمايل

%100

امل�صدر :ال�شركة

الجدول  6-4المساهمون في شركة أموال الخليج
امل�ساهمون

ن�سبة امللكية املبا�شرة
يف �شركة �أموال اخلليج

�شركة الفوزان القاب�ضة

%37,5

�شركة عبدالقادر املهيدب و�أوالده

%37,5

حممد علي الع ّبار

%15

فهد عبداهلل املبارك

%5

عمار عبدالواحد اخل�ضريي

%5
%100

االجمايل
امل�صدر :ال�شركة

الجدول  7-4المساهمون األساسيون الذين يملكون نسبة تزيد عن ( )%5في الشركة بشكل غير مباشر
امل�ساهم (امل�ساهمون) الأ�سا�سيون يف ال�شركة
عبداملح�سن عبد العزيز فهد احلكري

ن�سبة امللكية غري املبا�شرة يف ال�شركة
(قبل االكتتاب)
%19,12

امل�صدر :ال�شركة

�4 44 -44 -44 -4شركة نيوري�ست
ت�أ�س�ست �شركة نيوري�ست يف عام 2005م ومقرها يف مدينة تولوز يف فرن�سا .ويف عام 2010م ،بلغت مبيعات �شركة نيوري�ست نحو  640مليون دوالر �أمريكي
(با�ستثناء �أي �إيرادات ترتبت لها من ملكية �أ�سهمها يف ال�شركة) .وتقوم �شركة نيوري�ست بتوظيف �أكرث من � 14.000شخ�ص يعملون يف  43دولة .وتعد �شركة
نيوري�ست متعهد متوين متخ�ص�ص حيث توفر منتجاتها لقطاعات خمتلفة مبا يف ذلك �شركات الطريان والتموين لل�شركات ال�صناعية وخدمات متوين املناطق
النائية ومبيعات الغذاء وامل�شروبات وب�ضائع التجزئة املعفاة من اجلمارك على منت الطائرة .وميتلك فريق الإدارة يف �شركة نيوري�ست ح�صة �أغلبية فيها .ويقود
فريق الإدارة رئي�سني تنفيذيني هما �أوليفييه �سادران وجوناثان �ستنت تورياين� .أبرمت �شركة نيوري�ست وال�شركة اتفاقية اخلدمات الإدارية .وطبق ًا لهذه االتفاقية
تقدم �شركة نيوري�ست خدمات فنية و�إدارية متنوعة �إلى ال�شركة (ف�ض ًال راجع الق�سم « 4-1-13معلومات قانونية – ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية  -االتفاقيات
مع الأطراف ذات العالقة») .يبني اجلدول �أدناه امل�ساهمني الرئي�سيني يف �شركة نيوري�ست.
الجدول  8-4المساهمون في شركة نيوريست
امل�ساهمون يف �شركة نيوري�ست

ن�سبة امللكية املبا�شرة يف
�شركة نيوري�ست

�شركة �أوجاكو

%68,1

�أك�سا �إكويتي اليف

%22,1

ناتيك�سي�س �إنفي�ست

%7,3

بي �إن بي باريبا للتنمية

%2,5

االجمايل

%100

امل�صدر :ال�شركة
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4 44 -4رسالة الشركة وخططها اإلستراتيجية
 4 44 -44 -4رسالة الشركة
ر�سالتنا هي تقدمي �أف�ضل �أنواع الأغذية من خالل �إعدادها وتقدميها وتو�صيلها ح�سب املوا�صفات املحددة من قبل عمالئنا ،مع الت�أكد من �ضمان �أعلى م�ستوى
من ر�ضاء العمالء و�سالمة ونظافة الغذاء.
 4 44 -44 -4الخطط اإلستراتيجية
تنوي ال�شركة الرتكيز على النواحي الرئي�سية التالية:












 احلفاظ على مكانة ال�شركة الريادية يف قطاع خدمات متوين �شركات الطريان يف اململكة العربية ال�سعودية عن طريق تقدمي خدمات ذات جودة عالية
ب�أ�سعار تناف�سية.
 تطوير خدمات التموين لغري �شركات الطريان عن طريق ا�ستهداف عمالء مثل امل�ؤ�س�سات وال�شركات الكربى وامل�ؤ�س�سات التعليمية وال�شركات العاملة يف
مناطق نائية من اململكة للتقليل من اعتماد ال�شركة وتعر�ضها للتقلبات يف قطاع خدمات متوين �شركات الطريان.
 امل�شاركة يف جهود اململكة للرتويج للحج والعمرة .وتقوم ال�شركة بتوفري خدمات التموين �إلى زوار احلرمني ال�شريفني بنا ًء على طلبات فردية تردها من
جهات خمتلفة خالل مو�سمي احلج والعمرة.
 موا�صلة تطوير برنامج �سعودة الوظائف يف ال�شركة مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على توظيف املزيد من املوظفات ال�سعوديات وتزويدهم بالتدريب ال�ضروري،
وهو ما ت�شجعه وزارة العمل.
 خف�ض احل�سابات املدينة من العمالء ،ال �سيما تلك امل�ستحقة على اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية عن طريق ،على �سبيل املثال ،الرتكيز ب�صورة �أكرب
على القطاعات والعمالء الذين يحققون �سيولة لل�شركة �إما ب�شكل فوري �أو من خالل فرتات �سداد �أق�صر.
 ا�ستمرار العمل مع �شركة نيوري�ست ،ال�شريك الفني لل�شركة ،و�شبكتها العاملية من �أجل توقع التوجهات امل�ستقبلية يف �صناعة التموين وتطوير منتجات
ال�شركة وحت�سني عمليات امل�شرتيات يف ال�شركة.

 4 44 -4قسم الخدمات المتعلقة بشركات الطيران
ي�ضم ق�سم خدمات �شركات الطريان كافة �أن�شطة ال�شركة ذات العالقة ب�صناعة النقل اجلوي .وقبل �إن�شاء ق�سم اخلدمات لغري �شركات الطريان يف عام 2008م،
كانت ال�شركة تعمل ب�شكل ح�صري تقريب ًا يف جمال خدمات التموين ل�شركات الطريان ويف جمال املبيعات اجلوية .وال يزال ق�سم خدمات �شركات الطريان �أهم
ق�سم يف ال�شركة حيث �ساهم بحوايل  %92,3و %92,8من �إيرادات ال�شركة يف عامي 2010م و2011م ،على التوايل .وي�ضم ق�سم خدمات �شركات الطريان ثالثة
�أق�سام فرعية هي :ق�سم خدمات التموين على منت الرحالت اجلوية ،وق�سم املبيعات اجلوية ،والق�سم اخلا�ص ب�صاالت الفر�سان .ويف عام 2010م ،بد�أت ال�شركة
بتزويد اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية مبعدات تتعلق ب�أن�شطة التموين (مثل الأواين اخلزفية و�أدوات املائدة والأطباق)( ،ف�ض ًال راجع الق�سم 4-1-13
«معلومات قانونية – ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية  -االتفاقيات مع الأطراف ذات العالقة»).
 4 44 -44 -4خدمات التموين على متن الرحالت الجوية
يقدم ق�سم خدمات التموين على منت الرحالت اجلوية الوجبات للركاب و�أطقم املالحة (بالإ�ضافة لعدد من اخلدمات الأخرى املتعلقة بها) على منت رحالت
اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية وغالبية �شركات الطريان الأخرى التي ت�سري رحالت فيما بني ومن و�إلى املطارات يف اململكة .وتقدم ال�شركة من خالل هذا
الق�سم الوجبات واخلدمات الأخرى املرتبطة بها �إلى الكثري من م�شغلي الطريان اخلا�ص والرحالت امل�ست�أجرة ،وكذلك رحالت ال�شخ�صيات املهمة ورحالت
الطريان الفردية .وتقوم ال�شركة بتقدمي خدمات التموين �إلى �أعداد كبرية من احلجاج واملعتمرين على منت رحالت العودة �إلى بلدانهم بعد �أدائهم لل�شعائر
الدينية.
العمالء
يف عام 2010م ،قدم ق�سم خدمات التموين على منت الرحالت اجلوية خدماته لأكرث من � 45شركة طريان وللعديد من م�شغلي الرحالت اجلوية الآخرين .وتعترب
اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �أكرب عميل لل�شركة منذ بدء العمليات الت�شغيلية حيث �أ�سهمت �إيرادات ال�شركة من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية بنحو
 %82,8و  % 83,9من �إجمايل �إيرادات هذا الق�سم يف عامي 2010م و2011م ،على التوايل ،بينما �أ�سهمت �إيرادات ال�شركة من �شركات الطريان الأخرى ومن
رحالت الطريان اخلا�ص بالن�سبة املتبقية البالغة  %17,2يف عام 2010م و  %16,1يف عام 2011م .وفيما يلي قائمة ب�أكرب ع�شرة عمالء لل�شركة يف عام 2011م.
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الجدول  9-4أكبر عشرة عمالء حسب المبيعات في عام 2011م
�شركة الطريان

الإيرادات املحققة من �أكرب ع�شر عمالء من
�شركات الطريان كن�سبة من �إجمايل الإيرادات

اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية

%66,7

طريان نا�س

%1,4

طريان جارودا الأندوني�سي

%1,0

اخلطوط اجلوية الرتكية

%0,8

طريان ال�شرق الأو�سط

%0,7

طريان الفا �ستار

%0,6

اخلطوط اجلوية الهندية

%0,6

طريان �أرامكو

%0,5

اخلطوط اجلوية امللكية الأردنية

%0,5

م�صر للطريان

%0,5

امل�صدر :ال�شركة

ولقد �أبرمت ال�شركة اتفاقية متوين اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،وهي اتفاقية متوين طويلة الأجل مع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية .و�سوف يحني وقت
جتديد اتفاقية متوين اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف  29يناير 2015م .وقد �أبرمت ال�شركة مع عدد من عمالئها عقود حمددة املدة والتي ميكن �إنها�ؤها
مبوجب �إ�شعار مبدة حمددة .كما �أبرمت ال�شركة بع�ض العقود مبدد حمددة ت�صل �إلى �أربع �سنوات .وال ت�ستخدم بع�ض �شركات الطريان الدولية التي ت�سري رحالت
�إلى اململكة  ،مثل م�صر للطريان ،كامل خدمات التموين التي تقدمها ال�شركة .ويرجع ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى �أن هذه ال�شركات توفر احتياجاتها الرئي�سية
من التموين عن طريق التموين العائد (�( ،)Back Cateringأي �أن هذه ال�شركات جتلب على منت رحالتها وجبات �إ�ضافية على الرحالت القادمة �إلى اململكة
وتقدمها لركابها يف رحالت العودة �إلى بلدها .وتهدف هذه ال�شركات من وراء ذلك �إلى تفادي تكاليف ا�ستخدام �شركات التموين املحلية) .وت�ستخدم بع�ض
�شركات الطريان كذلك خدمات التموين التي يقدمها مناف�سو ال�شركة� .إال �أن ال�شركة ،وبالرغم من ذلك ،تقدم خدمات �أخرى لبع�ض �شركات الطريان هذه حيث
تقوم ببيعها جمموعة متنوعة من املنتجات ح�سب طلب واحتياجات هذه ال�شركات.
نطاق اخلدمة
�إن لهذا الق�سم القدرة على �أن يقدم خدمات متكاملة ل�شركات الطريان ،مبا يف ذلك خدمات و�ضع قوائم الطعام وح�ساب التكاليف و�إعداد الوجبات وامل�شروبات
وامل�ستلزمات الأخرى وتو�صيلها �إلى الطائرة .عالوة على ذلك ،تقدم ال�شركة عدد ًا من اخلدمات الأخرى مثل توفري املنا�شف النظيفة للطائرات وخدمات التخل�ص
من النفايات .وتقوم ال�شركة بتقدمي املنتجات التي تتوافق مع االحتياجات الفردية ل�شركات الطريان .ففي الوقت الذي حت�صل فيه اخلطوط اجلوية العربية
ال�سعودية على كامل خدمات ال�شركة ،ف�إن عدد من �شركات الطريان الأخرى يختار احل�صول على خدمات معينة فقط.
ولدى ال�شركة خربة مميزة يف و�ضع قوائم الطعام التي تنا�سب م�سارات الرحالت ودرجات ال�سفر املختلفة .وقد �أ�سندت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية كامل
عملية و�ضع قوائم الطعام وحتديد تكلفتها على جميع رحالتها �إلى ال�شركة� .أما عمالء ال�شركة من �شركات الطريان الأخرى فيقومون ب�إعداد وتقدمي قوائم
الأطعمة اخلا�صة بهم �إلى ال�شركة لتقوم بتنفيذها ح�سب الأ�سعار املتفق عليها .وتتمتع ال�شركة بالقدرة على �إنتاج الوجبات بكافة امل�ستويات ،من الأطعمة رفيعة
امل�ستوى واملخ�ص�صة لل�شخ�صيات الهامة ورحالت الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال �إلى الوجبات ذات امل�ستوى اجليد والتي توفرها ال�شركة على نطاق كبري
لركاب الدرجة ال�سياحية واحلجاج .كما �أن ال�شركة قادرة على تقدمي وجبات ذات موا�صفات خا�صة عند الطلب (على �سبيل املثال ،وجبات للركاب الذين يعانون
من مر�ض ال�سكري) .وتوظف ال�شركة طهاة من مناطق خمتلفة من العامل كما تنتمي وجباتها �إلى عدد من املطابخ العاملية مثل املطبخ العربي واملطبخ الأوروبي
واملطبخ الأمريكي واملطبخ الآ�سيوي.
وت�شمل اخلدمات الإ�ضافية التي تقدمها ال�شركة يف هذا املجال بيع الأواين اخلزفية الفاخرة التي ت�ستخدم على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال ،وتقدمي
�أدوات املائدة التي ت�ستخدم ملرة واحدة لركاب الدرجة ال�سياحية وت�أجري الأواين وعربات الرتويل املتنقلة وال�صواين واملنا�شف ومعدات املطبخ والطباعة وطباعة
العالمات التجارية .كما ت�صمم ال�شركة وتقدم احلقائب ال�شخ�صية التي توزع من قبل �شركات الطريان على الركاب كما توفر �أدوات ومواد النظافة ال�شخ�صية يف
دورات املياه على منت الطائرات .وقد �ش ّكلت الإيرادات التي حققتها ال�شركة من هذه اخلدمات الإ�ضافية نحو  %9,4من �إجمايل �إيرادات ال�شركة يف عام 2011م.
وقد بد�أت ال�شركة بتقدمي هذه اخلدمات �إلى اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف بداية عام 2011م.
وحدات التموين
تقع من�ش�آت �إنتاج ال�شركة (وحدات التموين) يف كل من مطار امللك عبد العزيز الدويل ومطار امللك خالد الدويل ومطار امللك فهد الدويل ومطار الأمري حممد
بن عبد العزيز الدويل ومطار القاهرة الدويل .وتت�ألف كل وحدة من �أر�صفة حتميل ،وخمازن جافة وباردة ،ومطابخ لإعداد الوجبات ال�ساخنة والباردة ،وخمبز،
و�أجهزة غ�سيل الأطباق ،وق�سم للمناولة .ويقوم ق�سم املناولة ،وهو �أكرب ق�سم يف كل وحدة من وحدات التموين ،بتو�صيل الوجبات يف الوقت املحدد �إلى الطائرة.
ويقوم هذا الق�سم يف املتو�سط بتو�صيل الوجبات �إلى نحو  107رحلة يومي ًا يف كل وحدات التموين.
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وكما يف  31دي�سمرب 2011م ،بلغت القيمة الدفرتية الإجمالية ل�صايف �أ�صول ال�شركة املوجودة يف اململكة نحو  109.769.825ريال �سعودي بينما بلغت القيمة
الدفرتية لأ�صول ال�شركة يف وحدة التموين يف مطار القاهرة الدويل نحو  5.095.708ريال �سعودي.
ويقدم اجلدول التايل ملخ�ص ًا عن حجم العمليات يف كل وحدة من وحدات التموين:
الجدول  10-4التفاصيل الخاصة بوحدات التموين
جدة

الريا�ض

الدمام

املدينة

القاهرة

يف  31دي�سمرب 2011م
افتتاح الوحدة

1981م

1983م

1999م

2004م

1984م

�إجمايل امل�ساحة

48.102م

2

54.157م

2

35.136م

2

7.444م

2

3.019م

2

عدد �آليات التحميل

49

32

10

4

3

عدد ال�شاحنات والبا�صات ال�صغرية

52

16

17

7

12

مركبات �أخرى

10

35

16

5

5

عدد املوظفني

1.563

1.085

273

172

237

الطاقة الإنتاجية الت�صميمية

45.000

40.000

18.000

12.000

9.000

متو�سط عدد الرحالت التي يتم خدمتها يومي ًا

171

153

54

35

11

32.538

26.398

6.609

3.443

2.552

متو�سط عدد الوجبات للرحالت اجلوية التي مت �إنتاجها يومي ًا

•

امل�صدر :ال�شركة
• �إجمايل عدد الوجبات للرحالت اجلوية التي يتم �إنتاجها يومي ًا يتجاوز � 70ألف وجبة.

ا�ستثمرت ال�شركة نحو  5,5مليون ريال �سعودي يف معدات حديثة لوحدة الإنتاج املركزية الكائنة داخل وحدة التموين يف مطار امللك خالد الدويل يف الريا�ض .ويف
 3يوليو 2010م� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية مع �شركة �إيرليكويد اخلفرة للغازات ال�صناعية من �أجل توريد النيرتوجني ال�سائل وتوريد و�صيانة املعدات امل�ستخدمة من
قبل ال�شركة يف ت�شغيل وحدة الإنتاج املركزية .وقد دخلت وحدة الإنتاج املركزية يف حيز الت�شغيل الكامل منذ  18يوليو 2011م.
�إن وحدات الإنتاج املركزية هي عبارة عن من�ش�أة �إنتاج متكاملة م�صممة لزيادة الكفاءة الإنتاجية وخف�ض املخلفات الناجتة عن عمليات �إعداد الوجبات وزيادة
قدرة ال�شركة على تقدمي خدمات التموين �أثناء فرتات الذروة .وتتمتع وحدة الإنتاج املركزية بالقدرة على �إنتاج �أعداد كبرية من الأطباق املطهية ب�شكل موحد
(والتي متثل املكون الرئي�سي للوجبات التي تقدم ب�صورة رئي�سية لركاب الدرجة ال�سياحية واحلجاج) .وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة نحو  27.000طبق يف
اليوم .وميكن جتميد الأطباق املطهية املنتجة يف وحدة الإنتاج املركزية لفرتة ترتاوح بني �شهر �إلى � 18شهر ًا .وتقوم ال�شركة بنقل هذه الأطباق املجمدة �إلى وحدات
التموين املختلفة قبل فرتات الذروة مثل مو�سم احلج و�شهر رم�ضان .وميكن �أن يعاد ت�سخني الأطباق اجلاهزة حينما تكون هناك حاجة �إليها ،مما ميكن ال�شركة
من اال�ستفادة من اقت�صاديات احلجم وا�ستخدام طاقتها بكفاءة خالل الفرتات التي يتدنى فيها الطلب على منتجاتها .كما ت�ش َغل وحدة الإنتاج املركزية م�ساحة
�أقل يف وحدة متوين الريا�ض عن تلك التي كان ي�شغلها الفريق الذي كان يتولى �إعداد الأطباق املطهية التي تُقدم للدرجة ال�سياحية .وعالوة على ذلك ،ونظر ًا لأن
وحدات التموين يف كل من مطار امللك عبدالعزيز الدويل ومطار امللك فهد الدويل ومطار الأمري حممد بن عبدالعزيز الدويل ت�ستخدم الوجبات اجلاهزة التي
تُعدها وحدة الإنتاج املركزية ،فقد خف�ض هذا من امل�ساحة املطلوبة لإعداد الإطباق املطهية يف وحدات التموين �آنفة الذكر ،وهو ما �أدى بدوره �إلى زيادة الكفاءة
الإنتاجية يف هذه الوحدات .كما تتيح وحدة الإنتاج املركزية لل�شركة �شراء مواد خام حمددة يف �أوقات انخفا�ض �أ�سعارها عاملي ًا وا�ستخدام تلك املواد اخلام يف
الأطباق املطهية التي تجُ مد بعد ذلك وتُقدم �إلى الركاب على مدار العام ،مما يزيد من هوام�ش ربحية ال�شركة.
اجلودة والنظافة
ت�سعى ال�شركة لتقدمي وجبات ذات موا�صفات عالية اجلودة �إلى جميع الركاب بغ�ض النظر عن �شركة الطريان �أو الدرجة التي ي�سافرون على متنها .وقد مت منح
ال�شركة عدد من اجلوائز يف هذا املجال مما ي�شكل اعرتاف ًا بجودة الأغذية التي تقدمها ال�شركة  .فعلى �سبيل املثال ،ح�صلت وحدة التموين يف مطار امللك فهد
الدويل على اجلائزة الذهبية اخلا�صة مبنطقة �أوروبا/ال�شرق الأو�سط�/أفريقيا من االحتاد الدويل للنقل اجلوي يف عام 2009م ،كما ح�صلت ال�شركة يف عام
2008م على ميداليتني ذهبيتني وميدالية ف�ضية يف م�سابقة الطهي الدولية « »INTER GASTRA 08يف �أملانيا .كما ح�صلت ال�شركة على جائزة ذهبية من
االحتاد الدويل للنقل اجلوي ،وهي �إحدى اجلوائز الذهبية الثالثة التي مينحها االحتاد الدويل للنقل اجلوي �سنوي ًا على م�ستوى العامل يف عامني متتاليني ،يف
عامي 2010م و2011م.
وحتظى ال�سالمة والنظافة ب�أهمية بالغة لدى ال�شركة .وقد طبقت ال�شركة �أنظمة و�ضوابط متقدمة فيما يت�صل بنوعية وجودة املواد اخلام وعمليات الإنتاج واحلالة
ال�صحية للموظفني ومراقبة درجات احلرارة واملحافظة على نظافة البيئة .وي�ضمن التحليل املخربي الذي تقوم به ال�شركة لوجباتها ب�شكل م�ستمر تقدمي هذه
الوجبات ب�أعلى جودة �إلى جميع العمالء .وتتوافق جميع الأغذية التي تعدها ال�شركة مع ال�شريعة الإ�سالمية.
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املوردون
تتم ترتيبات احل�صول على التوريدات جلميع �أن�شطة ال�شركة ب�شكل مركزي (ف�ض َال راجع الق�سم �« 3-5أق�سام الدعم الإداري  -ق�سم امل�شرتيات املركزية»).
وحتر�ص ال�شركة على التنويع بني مورديها وحتافظ عاد ًة على م�صدرين �أو ثالثة م�صادر بديلة للتوريد لكل منتج .وت�شمل الأ�شياء التي يتم �شرا�ؤها ب�صورة م�ستمرة
املياه املعب�أة وع�صائر الفواكه واللحوم والأرز والدقيق واخل�ضراوات والبي�ض والق�شريات والأ�سماك .وتعترب �شركة الربي املتحدة للأغذية املحدودة و�شركة �سراج
مظهر املحدودة و�شركة حلواين �إخوان وال�شركة العربية للأ�سماك و�شركة �أبو اجلدايل للم�شروبات و�شركة املراعي من �أكرب موردي ال�شركة .ويف عام 2011م ،بلغ
�إجمايل التوريدات التي ا�شرتتها ال�شركة من ه�ؤالء املوردين نحو  % 37,4من جمموع توريدات ال�شركة ،وكان املورد الأكرب لل�شركة هو �شركة الربي املتحدة للأغذية
املحدودة ،حيث قامت بتوريد نحو %12من جممل توريدات ال�شركة .وال تربم ال�شركة اتفاقات طويلة الأجل مع مورديها املعتمدين وبالتايل فهي قادرة على تغيري
املوردين يف حال عدم الوفاء مبقايي�س اجلودة �أو الأ�سعار �أو ال�شروط الأخرى املتفق عليها.
�إن ال�شركة طرفا يف اتفاقيات مع نحو  30من مورديها والتي مبوجبها يقوم املوردين بدفع ر�سوم �شهرية فيما يتعلق باملنتجات التي يقومون بتوريدها لل�شركة.
وتغطي هذه الر�سوم ال�شهرية امل�صاريف التي تتكبدها ال�شركة للمحافظة على عالقتها مع ه�ؤالء املوردين بالإ�ضافة �إلى م�صاريف العمليات الت�سويقية التي تقوم
بها ال�شركة .وتعتمد قيمة هذه الر�سوم على قيمة املنتجات التي يتم توريدها ب�شكل �شهري .وقد بلغ جمموع قيمة هذه الر�سوم يف عام 2011م نحو  18,6مليون
ريال �سعودي .ويدفع املورد هذه الر�سوم ب�إ�صدار �شهادة مديونية تبني قيمة املبالغ امل�ستحقة لل�شركة على املورد والتي تقوم ال�شركة بعد ذلك بخ�صمها من الفواتري
امل�ستحقة للمورد على ال�شركة.
 4 44 -44 -4المبيعات الجوية
قامت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف عام 1984م بتحويل �أعمال البيع بالتجزئة على منت طائراتها ،والتي ت�سمى حالي ًا املبيعات اجلوية� ،إلى وحدة التموين
التابعة لها .ويف عام 2007م� ،أبرمت ال�شركة واخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية اتفاقية املبيعات اجلوية والتي �أعطت لل�شركة احلق احل�صري لبيع منتجات
املبيعات اجلوية على منت جميع الرحالت الدولية والداخلية التي ت�سريها اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية .وتعترب الرحالت املتجهة من و�إلى القاهرة وبريوت
من �أهم اخلطوط الدولية للمبيعات اجلوية من حيث الإيرادات ال�سنوية بينما تعترب الرحالت املتجهة من و�إلى جدة والريا�ض من �أهم اخلطوط الداخلية من حيث
الإيرادات ال�سنوية .متار�س ال�شركة �أن�شطة املبيعات اجلوية فقط على منت رحالت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية.
وت�شرتي ال�شركة منتجات املبيعات اجلوية مبا�شر ًة من املوردين .ويتم توريد بع�ض املنتجات �إلى ال�شركة على �أ�سا�س «البيع �أو الإعادة» بحيث يحق لل�شركة �إعادة
املنتجات التي ال يتم بيعها �إلى املورد وا�سرتداد ثمنها بالكامل .ويف بع�ض احلاالت ،يتم توريد منتجات معينة �إلى ال�شركة على �أ�سا�س ح�صري لفرتة حمدودة من
الوقت.
ويتم حتديث دليل املنتجات الذي توفره ال�شركة للركاب على منت الرحالت ثالث مرات �سنوي ًا .وي�ستند اختيار منتجات املبيعات اجلوية على عدد من العوامل مثل
�أمناط ا�ستهالك الركاب وتقدمي منتجات جديدة (مثل العطور اجلديدة) ومعدل ال�سعر �إلى احلجم لكل منتج وفيما �إذا كان املنتج يقدم من قبل ال�شركة ب�شكل
ح�صري .وت�شتمل منتجات املبيعات اجلوية ب�شكل رئي�سي على:
  العطور وم�ستح�ضرات التجميل.
  ال�ساعات واملجوهرات.
  الأقالم ونظارات ال�شم�س والأجهزة الإلكرتونية.
  منتجات حتمل �شعار اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية.
  �ألعاب الأطفال والهدايا الأخرى.
تقوم ال�شركة بتدريب م�ضيفي اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية للقيام بدور موظفي املبيعات ملنتجات املبيعات اجلوية على منت الرحالت اجلوية .ومع نهاية عام
2011م ،عمل �أكرث من  500م�ضيف من م�ضيفي اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف املبيعات اجلوية .ولغايات حت�سني متابعة امل�شرتيات وزيادة كفاءة عملية
البيع� ،شغلت ال�شركة يف �شهر يونيو من عام 2009م ،نظام ًا جديد ًا لإدارة �أن�شطة مبيعاتها اجلوية .وي�شمل النظام اجلديد ماكينات نقاط البيع والتي متكن الركاب
من �شراء املنتجات �إما نقد ًا �أو با�ستخدام بطاقات االئتمان .وكما يراقب هذا النظام يف الوقت نف�سه م�ستويات خمزون كل منتج وعمليات ال�شراء املرفو�ضة
وي�ساعد يف حتديد املنتجات التي تتمتع بطلب مرتفع من قبل الركاب.
 4 44 -44 -4صاالت الفرسان
ُمنحت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية رخ�صة من الهيئة العامة للطريان املدين لت�شغيل �صاالت الفر�سان يف جميع املطارات الدولية يف اململكة (مطار امللك
عبد العزيز الدويل ومطار امللك فهد الدويل ومطار امللك خالد الدويل ومطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل) خلدمة امل�سافرين على منت رحالتها .وتقوم
ال�شركة بت�شغيل �صاالت الفر�سان بالنيابة عن اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية مبوجب اتفاقيتني مت �إبرامهما بني ال�شركة واخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية
ودخلتا حيز التنفيذ يف  29يناير 2008م ،ولي�س لهاتني االتفاقيتني مدة حمددة .وتقوم ال�شركة بتح�صيل ر�سوم من �شركات الطريان والتي يتم حتديدها وفق ًا
لعدد ركاب هذه ال�شركات الذين ي�ستخدمون �صاالت الفر�سان .وميكن للم�سافرين الذين ال يتمتعون ب�أحقية ا�ستخدام �صاالت الفر�سان كونهم ،على �سبيل املثال،
م�سافرين على الدرجة ال�سياحية ،دفع ر�سم �إلى ال�شركة نظري ا�ستخدام �صاالت الفر�سان  .وقد بلغت الإيرادات التي حققتها ال�شركة من �صاالت الفر�سان نحو
 %3و %2,7من �إجمايل �إيرادات ال�شركة يف عامي 2010م و2011م ،على التوايل .وحتتوي �صاالت الفر�سان على مناطق خا�صة للجلو�س وتناول الأطعمة ال�ساخنة
والباردة وخدمة الإنرتنت.
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 4 44 -4قسم الخدمات لغير شركات الطيران
 4 44 -44 -4نظرة عامة
تاريخي ًا ،اعتادت ال�شركة ،عندما كانت وحدة تابعة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،على تقدمي خدمات التموين لعدد حمدود من العمالء من غري �شركات
الطريان ،مثل املدار�س اخلا�صة .يف عام 2008م� ،أ�س�ست ال�شركة ق�سم اخلدمات لغري �شركات الطريان ودخلت �سوق خدمات التموين لغري �شركات الطريان مرة
�أخرى .ويعد هذا الق�سم ذا �أهمية متزايدة لل�شركة  .ورغم �أن الق�سم مل ي�سهم �سوى بنحو  %2,7و %3,1من �إيرادات ال�شركة يف عامي 2010م و2011م ،على
التوايل� ،إال �أن ال�شركة تتوقع زيادة هذه الن�سبة يف امل�ستقبل.
اعتمدت ال�شركة ب�صورة كبرية على مواردها و�إمكانياتها القائمة ،من حيث اخلربة ومن�ش�آت الإنتاج التابعة لها يف املطارات واخلا�صة بق�سم خدمات �شركات
الطريان لتو�سيع �أعمالها يف �سوق خدمات التموين لغري �شركات الطريان� .إال �أنه نظر ًا لأن قاعدة عمالء ال�شركة يف هذا الق�سم �آخذة يف النمو ،ف�إن ال�شركة
تقوم حالي ًا بتزويد هذا الق�سم مبوظفني ذوي خربة يف هذا املجال والقادرين على �إدارة العالقات مع عمالء ال�شركة من غري �شركات الطريان وزيادة املعرفة
باحتياجاتهم .ويف �سبيل هذا الغر�ض قامت ال�شركة يف عام 2009م بتعيني ال�سيد /جل كوروا للإ�شراف على تطوير هذا الق�سم (ف�ض ًال راجع الق�سم « 3-6هيكل
ال�شركة وحوكمتها  -الإدارة العليا» ملطالعة ال�سرية الذاتية املف�صلة له).
 4 44 -44 -4العمالء
تتمثل �إ�سرتاتيجية ال�شركة يف ا�ستهداف القطاعات الرئي�سية الثالثة التالية يف �سوق خدمات التموين لغري �شركات الطريان )1( :ال�شركات العاملة يف مواقع
نائية يف اململكة؛ و( )2ال�شركات وامل�صانع وامل�ؤ�س�سات؛ و( )3التموين املرتبط ب�أن�شطة احلج والعمرة وزيارة احلرمني ال�شريفني .ويف �شريحة ال�شركات وامل�صانع
وامل�ؤ�س�سات ،تركز ال�شركة على امل�ؤ�س�سات وال�شركات ال�صناعية والتجارية الكربى وامل�ؤ�س�سات التعليمية (وحتديد ًا املدار�س اخلا�صة) وامل�ست�شفيات.
بالإ�ضافة �إلى خدمات التموين ،توفر ال�شركة �أي�ض ًا لعمالئها خدمة تنظيف الغرف والغ�سيل وخدمات احلرا�سة وخدمات النظافة وجمع النفايات و�إبادة احل�شرات
والعناية بالأ�شجار وامل�سطحات اخل�ضراء و�إدارة من�ش�آت حمددة لدى العميل مثل �صاالت الريا�ضة وحمالت احلالقة.
ومنذ �أن عاودت ال�شركة دخول �سوق خدمات التموين لغري �شركات الطريان يف عام 2008م ،فقد جنحت يف �إبرام عدد من العقود مع العمالء يف كل �شريحة من
ال�شرائح الرئي�سية امل�ستهدفة .يو�ضح اجلدول �أدناه عمالء ال�شركة الرئي�سيني يف قطاعات املواقع النائية وال�شركات وامل�صانع وامل�ؤ�س�سات( .ف�ض ًال راجع الق�سم
« 3-8-4ال�شركة  -ق�سم اخلدمات لغري �شركات الطريان  -نطاق اخلدمات» ملزيد من املعلومات).
الجدول  11-4عمالء الخدمات غير المتعلقة بشركات الطيران
الو�صف

ا�سم العميل

ال�شركات وامل�صانع وامل�ؤ�س�سات

�شركة االت�صاالت ال�سعودية والبنك الأهلي التجاري والبنك الإ�سالمي للتنمية و�شركة عافية العاملية واملدر�سة الأمريكية بجدة و�شركة
الإلكرتونيات املتقدمة و�شركة ال�سالم للطائرات.

املواقع النائية

�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن).

امل�صدر :ال�شركة

 4 44 -44 -4نطاق الخدمات
ويت�ضمن الق�سم التايل ملحة عامة عن خدمات ال�شركة يف كل �شريحة من ال�شرائح امل�ستهدفة يف �سوق خدمات التموين لغري �شركات الطريان.
 4 44 -44 -44 -4ال�شركات العاملة يف املواقع النائية يف اململكة
تت�ألف هذه الفئة ب�صورة رئي�سية من �شركات النفط والغاز والتعدين التي لها مواقع �إنتاج تقع بعيد ًا عن املدن واملراكز احل�ضرية .ويعمل يف هذه املواقع عاد ًة ما
بني  50و  1000موظف.
ولكل عميل متطلباته اللوجي�ستية املحددة والتي تتوقف على نوع ومكان ن�شاطه (مثل احلفر البحري والإن�شاءات والهند�سة والتعدين) .وبالتايل تختلف نوع اخلدمة
التي تقدمها ال�شركة للعمالء يف هذه ال�شريحة ح�سب املتطلبات املحددة لكل عميل .وبالإ�ضافة خلدمات التموين تقدم ال�شركة خدمة تنظيف الغرف والغ�سيل �إلى
معظم عمالئها يف هذه ال�شريحة .يف بع�ض احلاالت ،تقدم ال�شركة لعمالء حمددين خدمات ال�صيانة و�إدارة املخلفات والأمن.
تختلف �شروط اتفاقيات ال�شركة مع العمالء يف هذه الفئة بح�سب طبيعة �أن�شطة كل عميل واحتياجاته.
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 4 44 -44 -44 -4ال�شركات وامل�صانع وامل�ؤ�س�سات
تركز ال�شركة يف هذه ال�شريحة على ( )1امل�ؤ�س�سات وال�شركات التجارية وال�صناعية الكربى؛ و( )2امل�ؤ�س�سات التعليمية؛ و( )3امل�ست�شفيات .وفيما يلي نظرة عامة
موجزة على كل �شريحة من هذه ال�شرائح الفرعية:
امل�ؤ�س�سات وال�شركات التجارية وال�صناعية الكربى
وت�شمل هذه ال�شريحة امل�ؤ�س�سات وال�شركات التي لديها عدد كبري من املوظفني يف مكان العمل .وتقوم ال�شركة بتوفري الوجبات وامل�شروبات واحللويات لآالف
املوظفني لدى عمالئها من هذه ال�شريحة من خالل الكافيرتيات التي تقوم ال�شركة بت�شغيلها يف مقر العميل.
وعلى �سبيل املثال� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية متوين مع �شركة االت�صاالت ال�سعودية والتي مبوجبها تقوم ال�شركة بت�شغيل ثمانية كافيرتيات يف املقرات الرئي�سية
ل�شركة االت�صاالت ال�سعودية يف مدينة الريا�ض (ف�ض ًال راجع الق�سم  « 2-1-13معلومات قانونية – ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية  -اتفاقيات التموين مع العمالء
من غري �شركات الطريان»).
تختلف �شروط اتفاقيات ال�شركة مع العمالء يف هذه ال�شريحة بح�سب طبيعة �أن�شطة كل عميل واحتياجاته.
امل�ؤ�س�سات التعليمية
وت�شمل هذه ال�شريحة اجلامعات واملدار�س اخلا�صة .وقد قامت ال�شركة ب�إبرام عدد من العقود مع املدار�س اخلا�صة لت�شغيل الكافيرتيات يف هذه املدار�س وتقدمي
الوجبات وامل�شروبات وغريها من احللويات �إلى الطالب والعاملني بها ب�أ�سعار يف متناولهم.
تختلف �شروط اتفاقيات ال�شركة مع العمالء يف هذه ال�شريحة بح�سب طبيعة �أن�شطة كل عميل واحتياجاته.
امل�ست�شفيات
تخطط ال�شركة لدخول هذا ال�سوق يف امل�ستقبل عن طريق اال�ستفادة من خربتها املرتاكمة يف جمال خدمات التموين للوفاء باحتياجات امل�ست�شفيات ومتطلباتها
ذات املوا�صفات ال�صارمة.
 4 44 -44 -44 -4التموين املرتبط ب�أن�شطة احلج والعمرة وزيارة احلرمني ال�شريفني
تقوم ال�شركة حالي ًا بتوفري خدمات التموين �إلى زوار احلرمني ال�شريفني بنا ًء على طلبات فردية تردها من جهات خمتلفة خالل مو�سم احلج والعمرة .وتخطط
ال�شركة لتو�سيع �أعمالها يف هذه ال�شريحة عن طريق �إبرام عدد من االتفاقيات مع �شركات احلج والعمرة والتي مبوجبها �ستقدم ال�شركة الوجبات �إلى احلجاج
واملعتمرين مع هذه ال�شركات.
 4 44 -4المزايا التنافسية
تتمتع ال�شركة بعدد من املزايا التي جتعلها تتميز عن مناف�سيها املحتملني والتي توفر �أ�سا�س ًا للنمو امل�ستدام واملربح لل�شركة .وفيما يلي ملخ�ص ملزايا ال�شركة.
 4 44 -44 -4العالقة مع الخطوط الجوية العربية السعودية
منذ �إن�شائها من قبل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،كانت وحدة التموين (وبعد انتهاء عملية اخل�صخ�صة ،ال�شركة) املورد احل�صري خلدمات التموين �إلى
الرحالت التي تقوم اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية بت�سيريها �إما بنف�سها �أو من قبل �أطراف �أخرى نيابة عنها .وقد بد�أت وحدة التموين �أن�شطة املبيعات
امل�سية بوا�سطة اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �أو نيابة عنها يف عام 1985م .وكجزء من عملية اخل�صخ�صة� ،أبرمت ال�شركة
اجلوية على منت الرحالت رّ
اتفاقية متوين اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية واتفاقية املبيعات اجلوية مع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية (ف�ض ًال راجع الق�سم  « 4-1-13معلومات
قانونية – ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية  -االتفاقيات مع الأطراف ذات العالقة») وهي اتفاقيات طويلة الأجل تقدم ال�شركة مبوجبها وب�شكل ح�صري خدمات
امل�سية من قبل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �أو نيابة عنها.
التموين و�أن�شطة املبيعات اجلوية على منت الرحالت رّ
وتوفر اتفاقية متوين اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية واتفاقية املبيعات اجلوية عدد ًا من املزايا الهامة لل�شركة .ففي عام 2010م� ،ساهمت الإيرادات املتحققة
لل�شركة من هاتني االتفاقيتني بن�سبة  %66,3و  %9,3على التوايل تقريب ًا من �إجمايل �إيرادات ال�شركة ،يف حني �ساهمت الإيرادات املحققة مبوجب هاتني
االتفاقيتني يف عام 2011م بنحو  % 57,7و ،%10على التوايل ،من �إجمايل �إيرادات ال�شركة .ومتنح الطبيعة طويلة الأجل لهاتني االتفاقيتني لل�شركة ا�ستقرار ًا
كبري ًا يف �إيراداتها.
ورغم �أن هاتني االتفاقيتني �ستنتهي مدتهما يف  29يناير من عام 2015م ،ترى ال�شركة �أنها �ستكون يف مركز قوي لتمديد مدد هاتني االتفاقيتني وفق ًا ل�شروط
متاثل ال�شروط احلالية �إلى حد كبري .وي�ستند هذا االعتقاد �إلى حقيقة �أنه ال يوجد حالي ًا يف ال�سوق ال�سعودية �شركات متوين �أخرى حتوز نف�س اخلربة و�إمكانيات
الإنتاج املتوفرة لدى ال�شركة وال�ضرورية للوفاء باحتياجات التموين ال�ضخمة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية .ولتو�ضيح حجم خدمات التموين التي تتطلبها
اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،قامت ال�شركة يف عام 2011م ،بتقدمي �أكرث من 22,1مليون وجبة �إلى  113.619رحلة تقريب ًا من رحالت اخلطوط اجلوية
العربية ال�سعودية.
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وبالإ�ضافة �إلى ما تقدم� ،أبرمت ال�شركة اتفاقيات مع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية لإدارة �صاالت الفر�سان ل�صالح اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية.
كما �أبرمت ال�شركة اتفاقية مع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية تقوم ال�شركة مبوجبها ببيع معدات معينة (مثل الأواين اخلزفية و�أدوات املائدة والأطباق)
�إلى اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية والتي ت�ستخدمها فيما يت�صل بخدمات التموين التي تقدمها ال�شركة �إليها .كما تقدم ال�شركة خدمات التموين �إلى �شركة
اخلطوط اجلوية ال�سعودية لل�شحن املحدودة و�إيل ال�شركة ال�سعودية للخدمات الأر�ضية املحدودة ،وكلتاهما من ال�شركات التابعة للخطوط اجلوية العربية
ال�سعودية .ولقد بلغ �إجمايل �إيرادات ال�شركة من تعامالتها املختلفة مع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية و�شركاتها التابعة (ال�شركة ال�سعودية للخدمات الأر�ضية
املحدودة و�شركة اخلطوط اجلوية ال�سعودية لل�شحن املحدودة) ،والتي ت�شمل �إيرادات ال�شركة من اخلدمات املقدمة مبوجب اتفاقية متوين اخلطوط اجلوية
العربية ال�سعودية واتفاقية املبيعات اجلوية) نحو  %81,5و  %83من �إجمايل �إيرادات ال�شركة يف عامي 2010م و 2011م ،على التوايل.
كما �أن لدى ال�شركة فهم وثيق الحتياجات اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية وهو ما مينحها ميزة هامة على مناف�سيها .وترى ال�شركة �أنه من ال�صعب ن�سبي ًا ومن
غري املجدي اقت�صادي ًا لأي مناف�س �أن يتمكن من الو�صول �إلى حجم وجودة عمليات ال�شركة يف فرتة وجيزة من الزمن.
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تتمتع ال�شركة بفريق �إدارة م�ؤهل جيد ًا وذو خربة وا�سعة .وت�ستفيد ال�شركة من خربة العديد من موظفيها الذين عملوا لدى ال�شركة (ولدى وحدة التموين التابعة
للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية قبل عملية اخل�صخ�صة) لعدة �سنوات .فعلى �سبيل املثال ،عمل املديران الإقليميان لكل من وحدة التموين يف مطار امللك عبد
العزيز الدويل ووحدة التموين يف مطار امللك خالد الدويل لدى ال�شركة لأكرث من � 20سنة.
وعقب انتهاء عملية اخل�صخ�صة� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية اخلدمات الإدارية مع �شركة نيوري�ست (للح�صول على مزيد من املعلومات حول اخلدمات املقدمة
�إلى ال�شركة مبوجب هذه االتفاقية ،ف�ض ًال راجع الق�سم « 4-1-13معلومات قانونية – ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية  -االتفاقيات مع الأطراف ذات العالقة»).
ومتتلك �شركة نيوري�ست قاعدة عمالء عري�ضة يف  43دولة خمتلفة حيث تقدم خدمات التموين واخلدمات املرتبطة بالتموين �إلى �أنواع خمتلفة من العمالء مبا يف
ذلك �شركات الطريان و�شركات ال�سكك احلديدية واملواقع النائية و�شركات التعدين .وطبق ًا التفاقية اخلدمات الإدارية ،ف�إن ال�شركة ميكنها اال�ستفادة من اخلربة
الدولية التي تتمتع بها �شركة نيوري�ست يف قطاع خدمات التموين .كما متكن االتفاقية �إدارة ال�شركة من االطالع على التغريات يف �صناعة التموين الدولية وعلى
التطورات اجلديدة يف تكنولوجيا �إنتاج الغذاء .وي�ستفيد فريق �إدارة ال�شركة �أي�ض ًا من خربة �شركة نيوري�ست يف تقدمي خدمات التموين �إلى العمالء يف �صناعات
معينة (مثل �صناعة التعدين) ومن عالقات �شركة نيوري�ست يف جمال خدمات التموين .ويتمتع الرئي�س التنفيذي لل�شركة ،كري�ستوف برينت ،بخربة دولية وحملية
وا�سعة يف �صناعة التموين� .إن كري�ستوف برينت منتدب حالي ًا �إلى ال�شركة من قبل �شركة نيوري�ست (ف�ض ًال راجع الق�سم « 3-6هيكل ال�شركة وحوكمتها  -الإدارة
العليا» ملطالعة ال�سرية الذاتية لكري�ستوف برينت).
وبعد انتهاء عملية التخ�صي�ص قامت ال�شركة بتعيني عدد من املديرين اجلدد يف منا�صب عليا .و�أبرز من عينتهم ال�شركة هو حممد نبي كمدير عام لإدارة
اخلدمات امل�شرتكة وجل كوروا كمدير عام لإدارة تطوير الأعمال .وميلك كل من حممد نبي و جل كوروا خربة دولية وحملية وا�سعة يف �صناعة التموين (ف�ض ًال
راجع الق�سم « 3-6هيكل ال�شركة وحوكمتها  -الإدارة العليا» ملطالعة ال�سرية الذاتية لهما).
 4 44 -44 -4اقتصاديات الحجم
مكنت اتفاقية متوين اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ال�شركة من حتقيق اقت�صاديات احلجم يف كافة مراحل عمليات التموين ،ابتدا ًء من احل�صول على املواد
اخلام �إلى �إعداد وتخزين الوجبات وانتهاء بتو�صيل الوجبات �إلى العمالء ،وهو ما م ّكن بدوره ال�شركة من تقدمي �أ�سعار تناف�سية للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية
وعمالئها الآخرين .وتوفر اقت�صاديات احلجم �أي�ض ًا لل�شركة املرونة الت�شغيلية التي متكنها من اال�ستخدام الأف�ضل ملواردها عرب الرحالت والعمالء املختلفني.
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يعد الرتكيز على اجلودة عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف ثقافة ال�شركة .وقد حر�صت ال�شركة دوم ًا على حتديث معداتها من �أجل مطابقة �أحدث املعايري الدولية و�ضمان �أعلى
م�ستويات اجلودة يف منتجاتها .وتنعك�س هذه اجلودة يف كل من طعم الوجبات ومعايري النظافة التي تتبناها وتطبقها ال�شركة .وت�شمل ال�شهادات التي ح�صلت
عليها ال�شركة ما يلي:
  �شهادة الأيزو  – 9001 :2008وتتعلق هذه ال�شهادة بنظام الإدارة لوحدة التموين على منت الرحالت اجلوية ووجبات العاملني وخدمات الدعم اللوج�ستي
واملبيعات اجلوية.
  �شهادة حتليل املخاطر ونقاط التحكم احلرجة  -م�سودة ال�سالمة الغذائية (Hazard Analysis & Critical Control Point «HACCP» Codex
 .)Alimentariosوتتعلق هذه ال�شهادة بوحدة التموين على منت الرحالت اجلوية ووجبات العاملني وخدمات احلفالت.
  �شهادة الأيزو  – 22000:2005وتتعلق هذه ال�شهادة بالأن�شطة على منت الطائرات ووجبات العاملني وخدمات احلفالت.
  و�سوف تبقى جميع ال�شهادات �أعاله �سارية حتى � 23أغ�سط�س 2013م.
وقد فازت ال�شركة بعدد من اجلوائز الدولية عن معايري اجلودة والنظافة املتبعة يف �إعداد وجباتها .وفيما يلي بع�ض اجلوائز التي ح�صلت عليها ال�شركة م�ؤخر ًا:
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الجدول  12-4الجوائز التي حصلت عليها الشركة
اجلوائز

ال�سنة

�شهادة «  « Partners in Excellenceمن اخلطوط اجلوية الربيطانية.

2004م 2005 -م

«جائزة  »Service Partners Awardمن اخلطوط اجلوية ال�سنغافورية.

2004م 2005 -م

م�سابقة جائزة الريادة الدولية للركاب يف عامها الثاين يف فئة خدمات الغذاء املتميزة يف ال�شرق الأو�سط.

2006م

�شهادة التفتي�ش بالنيابة عن �شركة طريان بريتي�ش ميدالند واملمنوحة �إلى وحدات التموين يف كل من مطار امللك عبد العزيز الدويل ومطار امللك خالد
الدويل.

2007م

ميدالية ذهبية وميداليتان ف�ضيتان يف م�سابقة الطهي الدولية « »INTER GASTRA 08املنعقدة يف �أملانيا.

2008م

جائزة االمتياز الذهبية يف جودة خدمات التموين ملنطقة �أوروبا/ال�شرق الأو�سط�/أفريقيا من االحتاد الدويل للنقل اجلوي.

2009م

جائزة ذهبية من االحتاد الدويل للنقل اجلوي.

2009م

جائزة ذهبية من االحتاد الدويل للنقل اجلوي.

2010م

و جائزة التميز يف اجلودة العاملية للتموين (البالتينية) من حتالف اجلودة و ال�سالمة خلدمات الطريان.

2011م

امل�صدر :ال�شركة
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يتمثل �أحد العوامل التي متيز ال�شركة عن مناف�سيها يف موقع وحدات التموين اخلا�صة بال�شركة .حيث حتتل جميع وحدات متوين ال�شركة مواقع يف املطارات
الدولية وت�ستفيد من الو�صول ال�سهل �إلى الطائرات مما يجعل عملية نقل الوجبات من وحدة التموين �إلى الطائرة �أكرث كفاءة واقت�صادية .كما يقلل �أي�ض ًا من
خماطرة خف�ض جودة الغذاء �أثناء نقله �إلى الطائرة .وحتتوي وحدات متوين ال�شركة �أي�ض ًا على من�ش�آت تخزين كبرية يتم التحكم يف درجة حرارتها مبا مي ّكن
ال�شركة من تخزين كميات �ضخمة من املواد اخلام يف وحدات التموين ذاتها.
وقد ا�ستثمرت ال�شركة يف �شراء معدات حديثة لوحدة الإنتاج املركزية الكائنة يف وحدة التموين يف مطار امللك خالد الدويل يف الريا�ض .يرجى الرجوع �إلى الق�سم
« 1-7-4ال�شركة – ق�سم اخلدمات املتعلقة ب�شركات الطريان  -خدمات التموين على منت الرحالت اجلوية» لالطالع على معلومات �إ�ضافية عن وحدة الإنتاج
املركزية.
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تعمل ال�شركة (وقبل �إمتام عملية اخل�صخ�صة ،وحدة التموين التابعة اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية) يف جمال متوين خطوط الطريان منذ �أكرث من 25
عام ًا .وتت�ضح هذه اخلربة يف العمليات التي طورتها ال�شركة يف كافة �أجزاء �سل�سلة �إعداد الطعام .فعلى �سبيل املثال ،ف�إن طهي وجبات الدرجة ال�سياحية بكميات
كبرية وجتهيزها وتقدميها يف �أوقات حمددة ومبوا�صفات عالية ،من حيث اجلودة والنظافة ،يحتاج �إلى خربة ي�صعب على �شركة �أخرى احل�صول عليها يف وقت
ق�صري .وقد مت تطوير الرتتيبات اللوجي�ستية املطلوبة لتقدمي الوجبات �إلى طائرات من �أنواع خمتلفة قبيل �إقالع الرحالت بفرتة وجيزة على مدار �سنوات كثرية.
كما �أن وحدات التموين لدى ال�شركة قادرة على زيادة قدرتها اال�ستيعابية يف االنتاج مبا يعادل  %80خالل �أوقات الذروة ومو�سم احلج( .ف�ض ًال راجع اجلدول 7-4
«تفا�صيل وحدات التموين» �أ�سفل الق�سم  « 1-7-4ال�شركة – ق�سم اخلدمات املتعلقة ب�شركات الطريان  -خدمات التموين على منت الرحالت اجلوية» لالطالع
على معلومات �إ�ضافية حول وحدات التموين).
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ت�سعى ال�شركة �إلى حتقيق فر�ص �أعمال جديدة ت�ضيف �إلى منتجاتها وخدماتها عن طريق اال�ستفادة من قدراتها وبنيتها التحتية من �أجل تقليل اعتمادها على
قطاع اخلدمات املتعلقة ب�شركات الطريان .كما تنوي ال�شركة اال�ستحواذ على ح�صة �أكرب يف �سوق التموين لغري الطريان.
بني الأق�سام التالية ملخ�ص ًا خلطط ال�شركة امل�ستقبلية التي اعتمدها جمل�س الإدارة:
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تخطط ال�شركة لإن�شاء جممع �سكني للعاملني لديها يف منطقة ذهبان على بعد  30كم �شمال جدة على طول الطريق ال�سريع امل�ؤدي �إلى املدينة املنورة .وقد مت �شراء
�أر�ض تبلغ م�ساحتها  130.000مرت ًا مربع ًا لهذا الغر�ض يف  16مار�س 2011م مببلغ قدره  33,8مليون ريال �سعودي .وبد�أ العمل يف هذا امل�شروع يف مايو 2011م
عندما تعاقدت ال�شركة مع �شركة فهد علي ر�ضا لال�ست�شارات الهند�سية لإعداد الت�صاميم اخلا�صة بامل�شروع .ومن املتوقع االنتهاء من هذا امل�شروع يف نهاية
عام 2013م .ومن املتوقع �أن ي�ستوعب هذا املجمع نحو � 4.000شخ�ص .و�سوف يت�ضمن املجمع مرافق ريا�ضية وترفيهية .و�سوف ي�ستوعب هذا املجمع العديد من
العمال غري ال�سعوديني الذين توظفهم ال�شركة يف جدة (والذي تقوم ال�شركة حالي ًا بتوفري ال�سكن لهم يف مباين ت�ست�أجرها ال�شركة من اخلطوط اجلوية العربية
ال�سعودية) ،والذين يزيد عددهم عن  900عامل.
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وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،تخطط ال�شركة لت�أجري جزء من املباين يف املجمع لأطراف �أخرى ال�ستيعاب موظفني يعملون يف نف�س املنطقة لدى تلك الأطراف .وا�ستناد ًا
�إلى درا�سة اجلدوى والت�صميمات الأولية� ،سوف تبلغ التكلفة الإجمالية للم�شروع نحو  143,7مليون ريال �سعودي (وي�شمل هذا املبلغ تكلفة الأر�ض التي �سيقام عليها
امل�شروع) والتي �سوف يتم �صرفها يف الأعوام 2011م ،و2012م ،و2013م.
 4 44 -4 4 -4خدمات المغسلة
تخطط ال�شركة لتوفري خدمات الغ�سيل �إلى الفنادق وامل�ست�شفيات حيث ترى �أنه بو�سعها اال�ستفادة من خربتها يف جمال اخلدمات اللوجي�ستية .و�سوف ي�ؤدي دخول
ال�شركة يف هذا القطاع �إلى زيادة التنوع يف حمفظة �أعمالها .و�سوف يكون ال�سوق امل�ستهدف هو فنادق الأربع واخلم�س جنوم وامل�ست�شفيات العامة واخلا�صة يف
املدن الرئي�سية يف اململكة .و�سوف توا�صل ال�شركة تقدمي خدمات الغ�سيل �إلى كل من �شركات اخلطوط اجلوية املحلية والدولية.
وتنوي ال�شركة �إن�شاء وحدتني للغ�سيل ،الأولى يف مدينة امللك عبداهلل االقت�صادية والثانية �ستكون يف الغالب يف منطقة الريا�ض .ويتوقع �أن تبلغ الكلفة الإجمالية
لهاتني الوحدتني نحو  33,7مليون ريال �سعودي وتتوقع �إدارة ال�شركة �صرف كامل مبلغ الكلفة الإجمالية للم�شروع يف عام 2012م .ولهذا الغر�ض تنوي ال�شركة يف
ا�ستئجار �أر�ض يف مدينة امللك عبداهلل االقت�صادية لغايات �إن�شاء وحدة الغ�سيل عليها .كما تخطط ال�شركة ال�ستئجار م�ساحة �ضمن �أحد امل�ست�شفيات يف الريا�ض
والتي �سوف ت�ستخدمها ال�شركة لغايات ت�شغيل وحدة الغ�سيل الثانية .ومن املتوقع �أن تبد�أ �أعمال �إن�شاء وحدة الغ�سيل يف مدينة امللك عبداهلل الإقت�صادية يف �أواخر
�شهر يوليو من عام 2012م على �أن يبد�أ ت�شغيلها بحلول نهاية عام 2012م .ويتوقع بناء وحدة الغ�سيل يف مدينة امللك عبداهلل الإقت�صادية على م�ساحة 5.500
مرت مربع .ومن املتوقع �أي�ض ًا �أن يكون لكل وحدة قدرة انتاجية تبلغ  40طن ًا تقريب ًا و�أن توظف ما يقارب  130موظف ًا والتي �ستقوم ال�شركة بتوظيف غالبيتهم بعد
فرتة ق�صرية من ابتداء الت�شغيل.
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5.5أقسام الدعم اإلداري
ت�ضم ال�شركة عدة �أق�سام �إدارية تقدم الدعم لأن�شطة ال�شركة املختلفة .وفيما يلي و�صف موجز عن �أن�شطة كل ق�سم من هذه الأق�سام.
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يخت�ص ق�سم اخلدمات امل�شرتكة بعدد من املهام املتعلقة مبعاجلة املعلومات .ويخت�ص بامل�سئوليات الرئي�سية الثالث التالية:
  ت�صميم وتنفيذ وت�شغيل �أنظمة معلومات ال�شركة املختلفة للوفاء باحتياجات �إدارة ال�شركة.
  توزيع املوارد بني الأق�سام املختلفة ل�ضمان ا�ستخدامها بكفاءة طبق ًا لإ�سرتاتيجية ال�شركة و�سيا�ساتها و�أهدافها.
  تزويد جمل�س الإدارة والإدارة العليا لل�شركة بتقارير �إدارية دقيقة ويف الوقت املنا�سب لتمكينهم من اتخاذ القرارات والتخطيط للأعمال وحتديد
الإ�سرتاتيجية الكلية لل�شركة.
كما يعمل رئي�س هذا الق�سم �أي�ض ًا كم�ست�شار داخلي فيما يتعلق ب�أمور قانونية معينة وتوقيع االتفاقيات التجارية و�إدارة التزامات ال�شركة اخلا�صة بالأمور املالية
املختلفة مثل دفع زكاة ال�شركة وعوائد ال�ضرائب والتوا�صل مع امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
ويتكون ق�سم اخلدمات امل�شرتكة من ق�سمني منف�صلني:
 5 55 -55 -5قسم الحسابات
يخت�ص ق�سم احل�سابات بالآتي:









 دمج التقارير واحل�سابات اخلا�صة بوحدات التموين اخلم�س.
 �إدارة الأموال واالئتمان (حت�صيل الأموال من العمالء) .
 تطبيق ال�ضوابط املالية وتدابري الربحية املنا�سبة.
 حتديث ال�سيا�سات والإجراءات املالية اخلا�صة بال�شركة.
 الرقابة على التكاليف (الرقابة على املخزون والنفقات الت�شغيلية).
 القيام بدفع الرواتب.
 �إعداد وتوحيد امليزانيات التف�صيلية لكل �إدارة جتارية.
 ومتابعة �أداء ال�شركة ومقارنتها بامليزانيات املقررة و�إ�صدار التقارير ال�شهرية ب�ش�أنها.

 5 55 -55 -5قسم تكنولوجيا المعلومات
تتمثل امل�سئوليات الرئي�سية لق�سم تكنولوجيا املعلومات فيما يلي )1( :احلفاظ على الأداء واحلالة املثلى للأجهزة و�أنظمة الربجميات امل�ستعملة حالي ًا يف ال�شركة؛
و( )2حتديث هذه الأجهزة والأنظمة كلما دعت احلاجة؛ و( )3تطوير وتطبيق برجميات جديدة بنجاح� ،إما ذاتي ًا �أو من خالل مزودين خارجيني.
ويقدم ق�سم تكنولوجيا املعلومات �أي�ض ًا الدعم الفني وامل�ساعدة يف املقر الرئي�سي لل�شركة ويف كل وحدة من وحدات التموين التابعة لل�شركة.
 5 55 -5قسم الرقابة الداخلية وتحسين األداء
يف �ضوء احلالة املناخية يف اململكة العربية ال�سعودية ودرجات احلرارة املرتفعة ،ف�إن الرقابة على �سالمة الغذاء تعد �أمر ًا يف غاية الأهمية بالن�سبة لل�شركة .وقد
طبقت ال�شركة �أنظمة و�ضوابط متقدمة فيما يتعلق باملواد اخلام وعمليات الإنتاج ورفاهية املوظفني وتغريات املناخ ونظافة البيئة .وي�ضمن التحليل املعملي تقدمي
الغذاء ب�أعلى جودة �إلى جميع العمالء.
�إن امل�سئولية الرئي�سية لق�سم الرقابة الداخلية وحت�سني الأداء هي �ضمان ت�أدية العمليات طبق ًا لأعلى معايري نظافة و�سالمة الغذاء و�ضمان احلفاظ على ر�ضاء
العميل .ولذلك يتم �إجراء عمليات تدقيق داخلية �شهرية وعمليات تدقيق خارجية ن�صف �سنوية للت�أكد من الوفاء مبعايري �سالمة الغذاء.
 5 55 -5قسم المشتريات المركزية
يخت�ص ق�سم امل�شرتيات املركزية بتوفري جميع املواد اخلام التي تطلبها جميع وحدات التموين با�ستثناء وحدة التموين يف القاهرة .ويتم �شراء املواد اخلام من
عدد من املوردين املحليني والأجانب.
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وبخالف ا�ستثناءات قليلة ،ال يوجد لل�شركة اتفاقيات طويلة الأجل مع مورديها .وبد ًال من ذلك ،ف�إن ال�شركة تقدم طلباتها للموردين ب�شكل ربع �سنوي وفق ًا لطلبات
وحدات التموين .وت�شمل املواد الرئي�سية التي يتم �شرا�ؤها على هذا الأ�سا�س الأرز والدقيق واللحم والدجاج والأ�سماك واللحوم احلمراء واملياه والتمور والبي�ض.
ويعترب الق�سم خمت�ص ًا كذلك ب�شراء الطلبات غري الغذائية مثل �أدوات املائدة البال�ستيكية واملواد امل�ستهلكة الأخرى الالزمة للمطابخ.
 5 55 -5قسم سياسات الموارد البشرية والتقييم والتخطيط الوظيفي
يخت�ص ق�سم املوارد الب�شرية بتنفيذ �سيا�سات العاملني بال�شركة مبا يف ذلك التحديثات املنتظمة مبا يعك�س االحتياجات والظروف املتغرية .ومن خالل العمل
عن قرب مع مديري �شئون العاملني يف كل وحدة جتارية ،ين�سق ق�سم املوارد الب�شرية �أن�شطة متعددة مثل منح الوظائف للمواطنني ال�سعوديني والتدريب والتطوير
وال�صحة وال�سالمة.
 5 55 -5قسم التكاليف واإلستراتيجيات
يتم جمع وتلخي�ص جميع البيانات واملعلومات ذات العالقة باخلطوط اجلوية يف قطاع اخلدمات ل�شركات الطريان بوا�سطة ق�سم التكاليف والإ�سرتاتيجيات من
�أجل ا�ستخدامها من قبل ال�شركة لأغرا�ض و�ضع امليزانية اخلا�صة بها .ويدعم هذا الق�سم اخلدمات ل�شركات الطريان واخلدمات لغري �شركات الطريان من خالل
�إعداد التقارير والأبحاث وتخطيط وطباعة القوائم وح�ساب تكلفة الوجبات.
 5 55 -5قسم الرقابة الداخلية
تقوم ال�شركة حاليا بت�أ�سي�س ق�سم للرقابة الداخلية .بالإ�ضافة لذلك ،تقوم ال�شركة ب�إعداد �إجراءات الرقابة املالية .وتتوقع ال�شركة �أن يتم االنتهاء من ت�أ�سي�س
هذا الق�سم ومن �إعداد هذه الإجراءات يف �شهر يونيو من عام 2012م.
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6.6هيكل الشركة وحوكمتها
66 -6

 6أعضاء مجلس اإلدارة

عال من الكفاءة ممن يحظون ب�سمعة مميزة يف عامل
يتكون جمل�س �إدارة ال�شركة من نخبة من الكوادر من �أ�صحاب اخلربات وامل�ؤهالت العالية وعلى قدر ٍ
الأعمال .ال ميلك �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أية �أ�سهم يف ال�شركة .وقد كان جوناثان �ستنت تورياين ميتلك قبل االكتتاب ح�ص�ص ًا غري مبا�شرة يف الأ�سهم
عرب ملكيته لأ�سهم يف �شركة نيوري�ست والتي متثل ما ن�سبته  %2,1من الأ�سهم .و�سوف متثل امل�ساهمة غري املبا�شرة لل�سيد /جوناثان �ستنت تورياين بعد االنتهاء
من عملية االكتتاب ما ن�سبته  %1,47من الأ�سهم.
الجدول  1‑6أعضاء مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين
اال�سم

اجلن�سية

املن�صب

احلالة

اال�ستقاللية

ح�صة امللكية املبا�شرة وغري املبا�شرة بعد االكتتاب

خالد عبد اهلل امللحم

�سعودي

رئي�س جمل�س

غري تنفيذي

غري م�ستقل

ال يوجد

�سامي عبد املح�سن احلكري

�سعودي

ع�ضو

غري تنفيذي

غري م�ستقل

ال يوجد

�شوقي حممد م�شتاق

�سعودي

ع�ضو

غري تنفيذي

غري م�ستقل

ال يوجد

با�سل حممد الق�ضيب

�سعودي

ع�ضو

غري تنفيذي

غري م�ستقل

ال يوجد

يو�سف عبد ال�ستار امليمني

�سعودي

ع�ضو

غري تنفيذي

غري م�ستقل

ال يوجد

جوناثان �ستنت تورياين

�سوي�سري

ع�ضو

غري تنفيذي

غري م�ستقل

( %1,47ملكية غري مبا�شرة من خالل �شركة نيوري�ست)

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

�سعودي

ع�ضو

غري تنفيذي

م�ستقل

ال يوجد

فهد عبد املح�سن الر�شيد

�سعودي

ع�ضو

غري تنفيذي

م�ستقل

ال يوجد

ح�سن �شكيب اجلابري

�سعودي

ع�ضو

غري تنفيذي

م�ستقل

ال يوجد

امل�صدر :ال�شركة

وفق ًا ملتطلبات نظام ال�شركات ،فقد مت حتويل �1.000سهم من قبل كل من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية و �شركة التموين اال�سرتاتيجي لكل ع�ضو جمل�س
�إدارة وقد �أودعت �شهادات هذه الأ�سهم لدى البنك ال�سعودي الفرن�سي.
عمرو حممد �صقر هو �سكرتري جمل�س الإدارة وال ميلك �أية �أ�سهم يف ال�شركة.
6 66 -66 -6السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة
خالد عبد اهلل امللحم
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 العمر
�سعودي
 اجلن�سية:
رئي�س جمل�س الإدارة
 املن�صب:
 التعليم	:حا�صل على بكالوريو�س العلوم يف الهند�سة الكهربائية ،وبكالوريو�س العلوم يف الإدارة الهند�سية ،جامعة �إيفان�سفيل بوالية �إنديانا،
الواليات املتحدة الأمريكية (1980م).
 الخبرة	:خالد امللحم لديه حوايل  30عام ًا من اخلربة املهنية يف القطاع امل�صريف وقطاع االت�صاالت وقطاع الطريان .عمل خالد امللحم لدى
القوات اجلوية امللكية ال�سعودية كمهند�س خالل الفرتة من 1981م �إلى 1983م .كما عمل لدى �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودية
مبن�صب مدير ق�سم خالل الفرتة من 1983م �إلى 1988م .التحق بعدها خالد امللحم بالبنك ال�سعودي الربيطاين يف عام 1989م
حيث �شغل عدة منا�صب من �ضمنها من�صب مدير �أول ق�سم اخلدمات امل�صرفية للأفراد ومن�صب املدير التنفيذي لق�سم امل�صرفية
اال�ستثمارية .يف عام 1997م ،ترك خالد امللحم البنك ال�سعودي الربيطاين ليلتحق ب�شركة املراعي مبن�صب الرئي�س التنفيذي حتى عام
1998م .كما عمل خالد امللحم لدى �شركة االت�صاالت ال�سعودية خالل الفرتة من 1998م �إلى 2006م حيث عمل رئي�س ًا لل�شركة خالل
الفرتة من 2001م �إلى 2006م .ويعمل خالد امللحم حالي ًا كرئي�س للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية منذ 2006م.

�سامي عبد املح�سن احلكري
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 العمر
�سعودي
 اجلن�سية:
ع�ضو جمل�س �إدارة
 املن�صب:
حا�صل على درجة البكالوريو�س يف العلوم الإدارية ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض (1990م).
 التعليم:
 اخلربة	:يتمتع �سامي احلكري بخربة مهنية يف جمال �إدارة الفنادق لأكرث من � 21سنة .التحق �سامي احلكري مبجموعة الأندل�س حيث �شغل لديها
ب�أكرث من من�صب ومن �ضمنها من�صب مدير �أول خالل الفرتة من 1990م �إلى 1994م ومن�صب مدير عام خالل الفرتة من 1995م �إلى
2009م� .أن�ش�أ �سامي احلكري �سل�سلة جديدة من الفنادق �ضمن جمموعة عبداملح�سن احلكري حتت م�سمى «مينا للفنادق واملنتجعات».
منذ عام 2009م �أ�صبح �سامي احلكري م�س�ؤو ًال عن �إدارة  32فندق ًا يف اململكة العربية ال�سعودية وفندقني يف الأردن وفندقني يف دبي.
وي�شغل �سامي احلكري حالي ًا ع�ضوية جمل�س �إدارة جمموعة عبد املح�سن احلكري لل�سياحة والتنمية يف اململكة العربية ال�سعودية وهو نائب
الرئي�س التنفيذي ملجموعة احلكري والرئي�س التنفيذي لق�سم الفنادق التابع للمجموعة ،كما ي�شغل من�صب نائب رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة مملكة ال�صحراء يف دبي بدولة الإمارات العربية املتحدة.

�شوقي حممد م�شتاق
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 العمر
�سعودي
 اجلن�سية:
ع�ضو جمل�س �إدارة
 املن�صب:
بكالوريو�س العلوم يف الت�سويق والتجارة ،كلية دافيز و�إلكينز كوليج يف و�ست فرجينيا ،الواليات املتحدة الأمريكية1974( ،م).
 التعليم:
 اخلربة�	:شوقي م�شتاق لديه خربة يف جمال الإدارة والعمليات تزيد عن  30عام ًا يف قطاع الطريان والتموين .وقد التحق باخلطوط اجلوية العربية
ال�سعودية عام 1975م وتقلد منا�صب �إدارية عدة بال�شركة مبا يف ذلك املدير العام للت�سويق والتدريب خالل الفرتة من 1987م �إلى
1997م ،واملدير العام للمبيعات اجلوية خالل الفرتة من 1997م �إلى 2005م ونائب الرئي�س ل�ش�ؤون التموين خالل الفرتة من 2005م �إلى
2008م .وي�شغل �شوقي م�شتاق حالي ًا من�صب نائب الرئي�س التنفيذي لق�سم اخل�صخ�صة باخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية.

با�سل حممد الق�ضيب
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 العمر
�سعودي
 اجلن�سية:
ع�ضو جمل�س �إدارة
 املن�صب:
 التعليم	:حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية ،جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،الظهران عام (1980م) .ودرجة املاج�ستري
يف الهند�سة الإن�شائية والإدارة ،جامعة �ستانفورد ،كاليفورنيا ،الواليات املتحدة الأمريكية (1985م) .حا�صل على �شهادة املحلل املايل
املعتمد ( )CFAعام (1993م).
 اخلربة	:يتمتع با�سل الق�ضيب بخربة مهنية تتجاوز � 31سنة يف جمال اال�ستثمار والإدارة يف اململكة العربية ال�سعودية .انظم با�سل الق�ضيب
لق�سم الهند�سة والإن�شاءات ب�شركة �أرامكو ال�سعودية خالل الفرتة من 1980م �إلى م1986م .كما التحق با�سل الق�ضيب مب�ؤ�س�سة اخلليج
لال�ستثمار مبن�صب نائب الرئي�س لق�سم اال�ستثمار املبا�شر خالل الفرتة من 1986م �إلى 1991م وعني بعدها با�سل الق�ضيب كنائب
الرئي�س لق�سم اخلدمات امل�صرفية التجارية خالل الفرتة من 1993م �إلى 1994م .عني بعد ذلك با�سل الق�ضيب مبن�صب رئي�س ق�سم
خدمات اال�ستثمار لدى البنك ال�سعودي التجاري املتحد خالل الفرتة من 1994م �إلى 1996م .كما عمل با�سل الق�ضيب يف عدة منا�صب
لدى بنك الريا�ض حيث عني كمدير تنفيذي خالل الفرتة من 1996م �إلى 1999م و من�صب نائب رئي�س تنفيذي يف ق�سم الأعمال
امل�صرفية الدولية خالل الفرتة من 1999م �إلى 2003م ومن�صب نائب رئي�س تنفيذي لق�سم اخلزينة واال�ستثمار خالل الفرتة من 2003م
�إلى 2005م .كما عمل با�سل الق�ضيب كع�ضو منتدب لبنك ت�شي�س جي بي مورغان خالل الفرتة من 2005م �إلى 2006م .كما عمل با�سل
الق�ضيب كرئي�س تنفيذي ل�شركة مورغان �ستانلي العربية ال�سعودية خالل الفرتة من 2006م �إلى 2008م .وخالل الفرتة من 2008م �إلى
2010م �أن�ش�أ با�سل الق�ضيب م�ؤ�س�سة خا�صة لتقدمي اال�ست�شارات املالية .ي�شغل با�سل الق�ضيب حالي ًا من�صب الع�ضو املنتدب لدى �شركة
�أثيل القاب�ضة والتي ت�شرف على حمفظة ا�ستثمارية يف قطاعات متعددة ت�شمل العقارات واملقاوالت وال�صناعة.
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يو�سف عبد ال�ستار امليمني
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 العمر
�سعودي
 اجلن�سية:
ع�ضو جمل�س �إدارة
 املن�صب:
حا�صل على بكالوريو�س العلوم يف الإدارة ،جامعة �سان فران�سي�سكو ،كاليفورنيا ،الواليات املتحدة الأمريكية (1979م).
 التعليم:
 اخلربة	:ي�شغل يو�سف امليمني حالي ًا من�صب رئي�س جمل�س �إدارة عدد من ال�شركات ال�سعودية ،مبا يف ذلك جمموعة امليمني القاب�ضة ،وم�صانع
امليمني للطوب الأحمر واملنتجات الفخارية ،وم�صنع املدينة املنورة لتعبئة املياه ،و�شركة دوم للتجارة واملقاوالت ،وامل�صنع الوطني ملنتجات
ال�صوف ال�صخري العازل (عازل) ،واملجموعة الدولية للأعمال املتقدمة ،و�شركة توزيع التقنية املتقدمة ،وال�شركة املتحدة ل�صناعة
الإ�سفنج ،و�شركة املدينة ل�صناعة الإ�سفنج و�شركة يامكو .كما ي�شغل يو�سف امليمني ع�ضوية جمل�س �إدارة البنك الأهلي التجاري .وقد
�شغل من�صب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة طريان نا�س خالل الفرتة من 1998م �إلى 2002م ورئي�س الغرفة التجارية ال�صناعية باملدينة
املنورة خالل الفرتة من 1994م �إلى 1998م .وي�شغل يو�سف امليمني ع�ضوية جمل�س �إدارة اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية منذ عام
2006م .ف�ض ًال عن �أنه ع�ضو يف جمل�س ال�شورى منذ 2001م.

جوناثان �ستنت تورياين
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 العمر:
�سوي�سري
 اجلن�سية:
ع�ضو جمل�س الإدارة
 املن�صب:
 التعليم	:حا�صل على بكالوريو�س الآداب يف االقت�صاد ،جامعة ماكجيل ،كندا عام 1989م ،ودرجة املاج�ستري يف العلوم ،من ايكول هوتلري دي
لوزان� ،سوي�سرا عام 1991م.
 اخلربة	:عمل جوناثان تورياين لدى جمموعة جيت جورميت ( )GGGخالل الفرتة من 1991م �إلى 1997م حيث تقلد وظائف عدة منها املدير
الإداري لإدارة العمليات واملدير الإداري لعمليات جمموعة جيت جورميت ( )GGGيف جنوب �أفريقيا .وقد ترك جمموعة جيت جورميت
()GGGعام 1997م ليلتحق مبجموعة نون�س ( )Naunceكرئي�س تنفيذي لعمليات ال�شركة يف �أ�سرتاليا قبل العودة جمدد ًا �إلى جمموعة
جيت جورميت ( )GGGكرئي�س للق�سم الأوروبي خالل الفرتة من 2000م �إلى 2004م .و�شغل جوناثان تورياين من�صب الرئي�س التنفيذي
ملنطقة جنوب �أوروبا يف جمموعة كومبا�س ( )Compass Groupخالل الفرتة من 2004م �إلى 2006مُ .يعترب جوناثان تورياين م�ؤ�س�س ًا
و �شريك ًا ورئي�س ًا تنفيذي ًا م�شارك ًا ل�شركة نيوري�ست منذ 2006م.

عبد العزيز �سيف ال�سيف
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 العمر:
�سعودي
 اجلن�سية:
ع�ضو جمل�س الإدارة
 املن�صب:
مدر�سة �سالح الإ�شارة (1956م)
 التعليم:
	عني عبد العزيز ال�سيف برتبة مالزم �أول يف القوات امل�سلحة ال�سعودية عام 1956م وعمل بعدها يف العديد من الأق�سام التابعة للجي�ش.
 اخلربة:
ُ
ً
ويف �إبريل عام 2000م ،مت تعيينه قائدا للمنطقة الغربية باململكة العربية ال�سعودية .ويف يوليو عام 2007م تقاعد من القوات امل�سلحة.
وقد ح�ضر عبد العزيز ال�سيف العديد من الدورات التدريبية الع�سكرية يف اململكة ويف الواليات املتحدة الأمريكية وح�صل على العديد من
الأو�سمة ال�شرفية .وقد ح�صل �أي�ض ًا على و�سام من �صاحب اجلاللة ملك املغرب وو�سام من حكومة الواليات املتحدة الأمريكية الذي ناله
عند انتهاء خدمته كملحق ع�سكري للمملكة العربية ال�سعودية لدى الواليات املتحدة الأمريكية.

فهد عبد املح�سن الر�شيد
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 العمر
�سعودي
 اجلن�سية:
ع�ضو جمل�س �إدارة
 املن�صب:
 التعليم	:حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال (مع الرتكيز على التمويل والتجارة الدولية) من جامعة وا�شنطن مبدينة �سانت لوي�س،
الواليات املتحدة الأمريكية عام (1999م) .ودرجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة �ستانفورد ،والية كاليفورنيا ،الواليات املتحدة
الأمريكية عام (2005م).
 اخلربة	:يتمتع فهد الر�شيد ب�أكرث من � 10سنوات من اخلربة يف جمال تطوير الأعمال واال�ستثمار والإدارة العامة يف اململكة العربية ال�سعودية .وقد
ُعينّ كمحلل مايل لدى �شركة �أرامكو ال�سعودية خالل الفرتة من 1999م �إلى 2003م .ثم عني بعدها كمدير عام للمالية لدى الهيئة العامة
لال�ستثمار خالل الفرتة من 2005م �إلى 2006م ومن ثم كوكيل ملحافظ الهيئة العامة لال�ستثمار خالل الفرتة من 2006م �إلى 2007م.
ي�شغل فهد الر�شيد حالي ًا ومنذ عام 2008م من�صب الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�شركة مدينة �إعمار االقت�صادية .وهو �أي�ض ًا ع�ضو
مبجل�س �أجندة املنتدى االقت�صادي العاملي اخلا�صة بالعقار منذ عام  2009م.

ح�سن �شكيب اجلابري
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 العمر
�سعودي
 اجلن�سية:
ع�ضو جمل�س �إدارة
 املن�صب:
 التعليم	:حا�صل على �شهادة البكالوريو�س من اجلامعة الأمريكية يف بريوت عام (1984م) ،ثم �أكمل برنامج الإدارة التنفيذية من جامعة كولومبيا
عام (1992م).
 اخلربة	:يتمتع ح�سن اجلابري ب�أكرث من  26عام ًا من اخلربة امل�صرفية حيث �شغل منا�صب يف الإدارة العليا مل�ؤ�س�سات مالية مبا يف ذلك :منا�صب
عدة لدى جمموعة �سامبا املالية كمن�صب م�سئول ح�سابات خالل الفرتة من 1987م �إلى 1989م و رئي�س ًا لق�سم اخلدمات امل�صرفية
لل�شركات خالل الفرتة من 1987م �إلى 1993م ورئي�س ًا لق�سم املنطقة الغربية خالل الفرتة من 1994م �إلى 1998م .كما عمل ح�سن
اجلابري لدى البنك الأهلي التجاري مبن�صب رئي�س اخلدمات امل�صرفية لل�شركات خالل الفرتة من 2001م �إلى 2007م ومن�صب
الع�ضو املنتدب وع�ضو جمل�س الإدارة ل�شركة الأهلي كابيتال خالل الفرتة من 2007م �إلى 2009م .وي�شغل ح�سن اجلابري حالي ًا منذ عام
2010م من�صب الرئي�س التنفيذي ل�شركة �سدكو كابيتال ،كما ي�شغل �أي�ض َا ع�ضوية جمل�س �إدارة كل من �شركة جمموعة اجلذور العربية
ودار التمليك و�شركة �سدكو كابيتال .كما ي�شغل ح�سن اجلابري �أي�ض ًا رئا�سة جمل�س �إدارة بنك الإبداع (واملتخ�ص�ص يف منح القرو�ض
ال�صغرية) .كما ي�شغل ح�سن اجلابري ع�ضوية جلنة اال�ستثمار يف �شركة بوبا العربية.

 6 66 -6سكرتير مجلس اإلدارة
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 العمر:
�سعودي
 اجلن�سية:
�سكرتري جمل�س الإدارة
 املن�صب:
حا�صل على بكالوريو�س يف املحا�سبة ،كلية الإدارة ال�صناعية ،جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،الظهران (2007م).
 التعليم:
 اخلربة	:يتمتع عمرو �صقر بخربة مهنية متتد على مدار ت�سع �سنوات يف الإدارة والتمويل ومراجعة احل�سابات والتوظيف يف عدد من ال�شركات
العاملية .عمرو �صقر عمل مع �شركة بيوند هورايزون ،وهي �شركة توظيف ،خالل الفرتة من 2002م �إلى 2006م .ثم ُعينِّ يف من�صب
مراجع ح�سابات �أول لدى �شركة ديلويت �آند تو�ش خالل الفرتة من 2007م �إلى 2010م .ثم ُعينِّ عمرو كمدير م�ساعد للتمويل ومراجع
ح�سابات داخلي يف كلية �إدارة الأعمال خالل الفرتة من 2010م �إلى 2011م .ويف يونيو 2011م ،ان�ضم عمرو �صقر �إلى ال�شركة ليعمل
مبن�صب �سكرتري جمل�س الإدارة ومراجع ح�سابات داخلي.

 6 66 -6اإلدارة العليا
عال من املعرفة واملهارات ال�ضرورية لإدارة عمليات ال�شركة .وتتم �إدارة ال�شركة من
ي�شرف على �إدارة ال�شركة فريق من الكوادر املتمر�سة الذين يتمتعون مب�ستوى ٍ
خالل ثالث �إدارات وتن�سق كل �إدارة مع الرئي�س التنفيذي.
ونو�ضح �أدناه ملخ�ص لأع�ضاء فريق الإدارة العليا.

43

الشكل  1‑6مخطط الهيكل التنظيمي
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
âfQÉH ±ƒà°ùjôc

/IQGOE’G ¢ù∏› ÒJôµ°S
»∏NGódG ≥«bóàdG
ô≤°U hôªY

â∏«∏ª©dG
¿ÉÑ¨dG …óLh

∫ÉªYCG
ájôjƒ£J

ájƒ÷G •ƒ£ÿG äÉ©«Ñe h ≥jƒ°ùàdG
»JÉYÉ°S ÜÉgƒdGóÑY

“äÉ©«Ñe h ≥jƒ°ùJ/äÉ°ù°SDƒª∏d øjƒ
GhQƒc πL
áeôµŸG áµe ´hô°ûe – ™jQÉ°ûŸG ôjóe
…QƒeR QƒfCG

∫ÉªYCG
áªYGO

ácÎ°ûŸG äÉeóÿG
»Ñf ôª©æH óªfi

h øjƒ“ äGóMh á°ùªN
ájõcôŸG êÉàf’G IóMh

¿GÒ£dG äÉ©«Ñeh ≥jƒ°ùàdG
»JÉYÉ°S ÜÉgƒdGóÑY

ΩÉeódG IóMh
á°û«°T ódÉN

¢VÉjôdG IóMh
¿ÉÑ¨dG …óLh

IôgÉ≤dG IóMh
Ú°ù◊G Qƒ°üæe

IóL IóMh
∞jô°ûdG Ú°ùM

ájõcôŸG êÉàfE’G IóMh
»©«Ñ°†dG óªfi õjõ©dGóÑY

…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖFÉf
¿ÉÑ¨dG …óLh

ójQƒàdG â∏°VhÉØe
äGAÉ°üME’G QÉ°ûà°ùe h
)(ôZÉ°T

AGOC’G Ú°ù–h á«∏NGódG áHÉbôdG
•É«N ó¡a .O

∞«dÉµJ h äGAÉ°üMEG
Ö«‚ áeÉ°SCG

áæjóŸG IóMh
»°ûÑ◊G ΩÉ°ûg

ájô°ûÑdG OQGƒŸG äÉ°SÉ«°S
á«Ø«XƒdG §£ÿGh º««≤àdGh
¢†jÉ©dG ¥QÉW

äÉ©«Ñeh ≥jƒ°ùJ /π°SÉ¨ŸG ™jQÉ°ûe
âdƒ°ùjôH …O »ehÓZ

الجدول  2‑6اإلدارة العليا للشركة
اال�سم

املن�صب

اجلن�سية

العمر

عدد الأ�سهم اململوكة
قبل االكتتاب

عدد الأ�سهم اململوكة
بعد االكتتاب

كري�ستوف برينت

الرئي�س التنفيذي

فرن�سي

59

-

-

وجدي حممد الغبان

نائب الرئي�س التنفيذي

�سعودي

46

-

-

حممد بنعمر نبي

املدير العام – اخلدمات امل�شرتكة

فرن�سي

61

-

-

ح�سني حممد ال�شريف

مدير �إقليمي  -جدة

�سعودي

44

-

-

فهد علي خياط

مدير الرقابة الداخلية وحت�سني الأداء

�سعودي

52

-

-

جل كوروا

مدير تطوير الأعمال – ق�سم التموين لغري
�شركات الطريان

فرن�سي

46

-

-

عبد الوهاب �أحمد �ساعاتي

املدير العام – الت�سويق ومبيعات الطريان

�سعودي

44

-

-

طارق يحيى العاي�ض

مدير ق�سم �سيا�سات املوارد الب�شرية والتقييم
واخلطط الوظيفية

�سعودي

35

-

-

�أ�سامه �أمني جنيب

مدير ق�سم التكاليف واال�سرتاتيجيات

�سعودي

44

-

-

�أنور حممود زموري

مدير م�شروع – م�شروع مكة املكرمة

فرن�سي

33

-

-

غالومي دي بري�سولت

مدير م�شروع املغ�سلة ال�صناعية

فرن�سي

33

-

-

خالد �سلطان �شي�شه

مدير �إقليمي  -الدمام

�سعودي

51

-

-

ه�شام �سامل احلب�شي

مدير �إقليمي – املدينة املنورة

�سعودي

43

-

-

من�صور �إبراهيم احل�سني

مدير وحدة التموين يف مطار القاهرة الدويل

�سعودي

45

-

-

عبدالعزيز حممد ال�ضبيعي

مدير وحدة االنتاج املركزية

�سعودي

47

-

-

44

6 66 -66 -6السير الذاتية ألعضاء اإلدارة العليا
كري�ستوف برينت






59
 العمر:
فرن�سي
 اجلن�سية:
 املن�صب	:الرئي�س التنفيذي
بكالوريو�س يف الدرا�سات املتقدمة يف �إدارة الأعمال ،املدر�سة العليا للعلوم التجارية يف مدينة دوجنيه (فرن�سا)1977( ،م).
 التعليم:
 اخلربة	:يتمتع كري�ستوف برينت بخربة تبلغ  23عام ًا يف جمال التموين وخدمات الدعم احليوي ق�ضى منها  20عام ًا يف جمموعة �سوديك�سو ،وهي
واحدة من ال�شركات الرائدة يف خدمات التموين على م�ستوى العامل .وقد �شغل كري�ستوف العديد من الوظائف لدى جمموعة �سوديك�سو
مبا يف ذلك املدير الإقليمي يف اململكة العربية ال�سعودية واملدير الإقليمي يف نيجرييا و�شيلي .وق�ضى بعد ذلك ع�شر �سنوات كرئي�س لق�سم
املواقع النائية مبجموعة �سوديك�سو .كما عمل خالل الفرتة من 1990م و2000م كم�ست�شار لوزير التجارة اخلارجية الفرن�سي .وبعد �أن
�أم�ضى عامني يف جمال الت�صنيع تقلد خاللهما من�صب مدير �إداري لإحدى ال�شركات التابعة ل�شركة بو�شر �إند�سرتيز �إيه جي (Bucher
 )Industries AGيف فرن�سا ،ويف يناير عام 2008م التحق كري�ستوف ب�شركة نيوري�ست وان�ضم بعدها على الفور �إلى ال�شركة على �سبيل
الإعارة من �شركة نيوري�ست .وي�شغل كري�ستوف حالي ًا من�صب املدير الإداري ملنطقة ال�شرق الأو�سط ب�شركة نيوري�ست ،كما �أنه ع�ضو
اللجنة التنفيذية التابعة ل�شركة نيوري�ست وميثل �شركة نيوري�ست مبجل�س �إدارة �شركة نيوري�ست وكا�سكو يف عمان ونيوري�ست اليمنية يف
اليمن.

وجدي حممد الغبان
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 العمر
�سعودي
 اجلن�سية:
نائب الرئي�س التنفيذي
 املن�صب:
 التعليم	:يدر�س وجدي الغبان حالي ًا للح�صول على درجة البكالوريو�س واملاج�ستري يف �إدارة الأعمال (عرب التعلم عن بعد) يف جامعة روبرت
كينيدي� ،سوي�سرا.
 اخلربة	:ان�ضم وجدي الغبان �إلى اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف عام 1988م ومت نقله �إلى ال�شركة يف �إطار عملية اخل�صخ�صة .وقد �شغل
منا�صب عديدة يف ال�شركة .فقد عمل وجدي الغبان خالل الفرتة من 1988م �إلى 2000م يف ق�سم �إعداد الأجهزة ،وق�سم التعامل مع
الأجهزة ،وق�سم رقابة الأجهزة بال�شركة .كما مت تعيينه كم�ساعد مدير لوحدة التموين يف مطار القاهرة الدويل يف عام 2000م ثم ُعني
رئي�س ًا لهذه الوحدة يف عام 2005م .ثم ُعني وجدي الغبان يف عام 2006م رئي�س ًا لوحدة التموين يف مطار امللك خالد الدويل ،ثم مدير ًا
�إقليمي ًا للمنطقة الو�سطى يف عام 2009م .ويف يناير 2010م مت تعيينه رئي�س ًا للعمليات بال�شركة .ويف  11مايو 2011مُ ،عينِّ وجدي الغبان
يف من�صب نائب الرئي�س التنفيذي لل�شركة.

حممد بنعمر نبي
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 العمر:
فرن�سي
 اجلن�سية:
 املن�صب	:املدير العام – اخلدمات امل�شرتكة
 التعليم	:حا�صل على درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال القانونية ،من جامعة باري�س  10نانتري ،فرن�سا (1972م) ،ودرجة املاج�ستري يف العلوم
االقت�صادية من نف�س اجلامعة (1975م) .وهو �أي�ض ًا حا�صل على ماج�ستري يف �إدارة الأعمال ،من جامعة دوفني �أي� .أيه� .إي ،باري�س
(1975م) ،ودبلوم يف املحا�سبة املتقدمة ،معهد  INTECيف ليون (1977م).
 اخلربة	:وقد عمل حممد نبي ملدة  26عام ًا يف جمموعة �سوديك�سو� ،شغل خاللها العديد من الوظائف ابتداء من 1975م �إلى 1990م مت تعيينه
كمدير للتمويل يف ال�شركات التابعة للمجموعة يف فرن�سا و خارجها مبا يف ذلك من�صب مراجع داخلي �أول من 1990م �إلى 1992م،
ومدير التمويل لق�سم �أوروبا من عام 1992م �إلى 1995م ومراجع داخلي �أول دويل من 1995م �إلى 1997م ،ونائب املدير العام يف ق�سم
خدمات الق�سائم والبطاقات من 1998م �إلى 2001م ،واملدير املايل ملنطقة �أوروبا من 1992م �إلى 1995م ،واملدير املايل لعدة �شركات
باملجموعة ،ومدقق �أول داخلي من 1990م �إلى 1992م ثم من 1995م �إلى 1997م .وخالل الفرتة من 2001م �إلى 2008م كان حممد نبي
يقدم خدمات ا�ست�شارات مالية ب�صفته ال�شخ�صية لعدد من العمالء .ويف مار�س عام 2008م التحق حممد نبي بالعمل يف ال�شركة.
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ح�سني حممد ال�شريف
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 العمر:
�سعودي
 اجلن�سية:
مدير �إقليمي  -جدة
 املن�صب:
 التعليم	:حا�صل على بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال ،كلية روبرت كينيدي (برنامج التعليم عن بعد بامل�شاركة مع جامعة ويلز ،اململكة املتحدة)
(2010م).
 اخلربة	:التحق ح�سني ال�شريف باخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية عام 1986م وانتقل �إلى ال�شركة كجزء من عملية اخل�صخ�صة .قام ح�سني
ال�شريف بقيادة العديد من امل�شاريع الناجحة لل�شركة مبا يف ذلك م�شروع وحدة متوين مطار امللك فهد الدويل و�إعادة هيكلة �إدارة
وحدات التموين يف مطار امللك خالد الدويل ومطار الأمري حممد بن عبدالعزيز الدويل ومطار امللك عبدالعزيز الدويل .ح�صل ح�سني
ال�شريف على عدد من اجلوائز من عدد من وكاالت التموين .ي�شعل ح�سني ال�شريف من�صب مدير �إقليمي لدى �أعمال ال�شركة يف جدة
منذ عام 2005م.

فهد علي خياط
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 العمر
�سعودي
 اجلن�سية:
مدير الرقابة الداخلية وحت�سني الأداء
 املن�صب:
 التعليم	:دكتوراه يف الفل�سفة ،جامعة والية يوتا ،الواليات املتحدة الأمريكية (1988م) .ماج�ستري العلوم ،جامعة والية يوتا ،الواليات املتحدة
الأمريكية (1986م) .بكالوريو�س العلوم ،جامعة ويرب �ستيت1982 ،م.
 اخلربة	:التحق فهد خياط باخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية عام 1990م ومت نقله �إلى ال�شركة يف �إطار عملية اخل�صخ�صة .وقد �شغل منا�صب
�إدارية عدة يف �أق�سام اجلودة والعلميات واملوارد الب�شرية والرقابة الداخلية خالل الفرتة من 1990م �إلى 2005م مبا يف ذلك من�صب
نائب رئي�س �إدارة التموين خالل الفرتة من 2006م �إلى 2008م .ويف يناير عام 2008م ُعني فهد خياط يف من�صبه احلايل.

جل كوروا
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 العمر
فرن�سي
 اجلن�سية:
مدير تطوير الأعمال – ق�سم التموين لغري �شركات الطريان
 املن�صب:
 التعليم	:حا�صل على البكالوريو�س يف جمال املبيعات والت�سويق (1987م) ودرجة املاج�ستري يف جمال التجارة الدولية ،جامعة باري�س اخلام�سة -
رينيه ديكارت – (1989م) .درا�سات عليا يف �إدارة الأعمال والإدارة (1999م).DESS – IAE – CAAE ،
 اخلربة	:ميتلك جل كوروا خربة تزيد عن  20عام ًا يف جمال التموين وخدمات الدعم اللوج�ستي .فقد عمل لدى اثنتني من �أكرب �شركات التموين
يف العامل (جمموعتا �سوديك�سو وكومبا�س) ومتتد خربته عرب �أربع قارات .وت�شمل خربات جل كوروا ال�سابقة �أي�ض ًا �شغله من�صب املدير
التنفيذي لإدارة الت�سويق ب�شركة �ألكاتيل يف بانكوك يف الفرتة من 1988م �إلى 1989م .وخالل الفرتة من 1993م �إلى 1995م �شغل جل
كوروا من�صب مدير تطوير الأعمال لدى جمموعة �سوديك�سو يف الريا�ض .ومن ثم التحق جل كوروا مع جمموعة كومبا�س والتي �شغل
خاللها جل كوروا منا�صب عدة يف تلك املجموعة ،مبا يف ذلك من�صب مدير املبيعات والت�شغيل يف رو�سيا من 1993م �إلى 1995م ومدير
تطوير الأعمال الدولية من 1995م �إلى 1998م ومدير �شركة كومبا�س اجلزائر من 1998م �إلى 2000م ومدير عام كومبا�س م�صر من
عام 2000م �إلى 2001م ومدير عام كومبا�س عمان من 2001م �إلى 2008م ،ويف نوفمرب عام 2008م ان�ضم جل كوروا �إلى ال�شركة.

عبد الوهاب �أحمد �ساعاتي
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 العمر
�سعودي
 اجلن�سية:
مدير خدمات الت�سويق ومبيعات الطريان
 املن�صب:
 التعليم	:يدر�س حالي ًا للح�صول على درجة املاج�ستري يف جمال الت�سويق واالقت�صاد يف جامعة �إدنربه (ا�سكتلندا) عرب التعلم عن بعد .حا�صل على
درجة البكالوريو�س يف البرتول واملعادن ،جامعة امللك فهد ،الظهران ،اململكة العربية ال�سعودية (1987م).
 اخلربة	:التحق عبدالوهاب �ساعاتي باخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف عام 1991م ومت نقله �إلى ال�شركة كجزء من عملية اخل�صخ�صة .وقد
�شغل عدة منا�صب يف ال�شركة ،منها من�صب املدير الإداري للت�سويق واملبيعات وخدمة العمالء من 2002م �إلى 2007م ومدير املبيعات
والت�سويق وتطوير الأعمال من 2007م �إلى 2009م .وقد مت تعيينه يف من�صبه احلايل يف ال�شركة يف 2009م.

طارق يحيى العاي�ض
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 العمر
�سعودي
 اجلن�سية:
مدير ق�سم �سيا�سات املوارد الب�شرية والتقييم واخلطط الوظيفية.
 املن�صب:
 التعليم	:حا�صل على �شهادة البكالوريو�س ،جامعة امللك عبدالعزيز ،جدة عام (1999م) .ودرجة املاج�ستري ،جامعة امللك عبدالعزيز ،جدة عام
(2004م).
 اخلربة	:التحق طارق العاي�ض بوزارة املياه والكهرباء كباحث قانوين خالل الفرتة من 1999م �إلى 2000م .كما عمل كم�ساعد غري متفرغ لدى
املدير العام للعالقات العامة يف �شركة جمموعة �سعودي بن الدن خالل الفرتة من 2003م �إلى 2004م عندما كان يح�ضر لدرجة
املاج�ستري� .أدار طارق العاي�ض بعد ذلك جتارة عائلته خالل الفرتة من 2004م �إلى 2008م .كما عني بعد ذلك طارق العاي�ض كم�ست�شار
قانوين ومدير �إداري ل�شركة زهري فايز خالل الفرتة من 2009م �إلى 2010م .ي�شغل طارق العاي�ض حالي ًا من منذ �شهر يونيو من عام
2010م من�صب مدير ق�سم �سيا�سات املوارد الب�شرية والتقييم والتخطيط الوظيفي لدى ال�شركة.

�أ�سامه �أمني جنيب






44
 العمر:
�سعودي
 اجلن�سية:
مدير ق�سم التكاليف و الإ�سرتاتيجيات
 املن�صب:
حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف جمال الهند�سة ال�صناعية ،جامعة امللك عبد العزيز ،جده (1996م).
 التعليم:
 اخلربة	:التحق �أ�سامه جنيب ب�شركة الزامل لل�صناعات الثقيلة املحدودة مبن�صب مهند�س �صناعي من 1999م �إلى 2000م ومبن�صب مدير حمل
من 2000م �إلى 2001م .وقد التحق بال�شركة يف 2001م كمتدرب وبعد ذلك �شغل عدة منا�صب يف ال�شركة ،من �ضمنها من�صب �أخ�صائي
تخطيط وموارد ب�شرية من 2002م �إلى2007م ،ومن�صب مدير ق�سم املوارد الب�شرية والتخطيط من 2007م �إلى 2008م .كما عني بعد
ذلك كمدير ق�سم املوارد الب�شرية وامل�شاريع والتن�سيق من 2008م �إلى 2009م ورئي�س ق�سم املوارد الب�شرية و التنمية وخدمات الدعم من
2009م �إلى 2010م .وقد مت تعيينه كمدير ق�سم التكاليف والإ�سرتاتيجيات منذ �أغ�سط�س 2011م.

�أنور حممود زموري
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 العمر:
فرن�سي
 اجلن�سية:
مدير م�شروع ،م�شروع مكة املكرمة
 املن�صب:
حا�صل على دبلوم الهند�سة امليكانيكية من ايكول ناتونايل �سوبريور ارتز ات ميتريز ،باري�س ،فرن�سا (2002م).
 التعليم:
 اخلربة	:التحق �أنور زموري يف 2002م ب�شركة �سوتامك ،وهي �شركة فرن�سية ت�صنع �أدوات �صناعية مبن�صب مهند�س ميكانيكي و مبيعات .كما
عمل مبن�صب مدير م�شروع لدى �شركة باتيوك�س باري�سينز� ،شركة ت�شغيل قوارب �سياحية (�ضمن جمموعة �سوتامك) من 2003م �إلى
2007م .كما عمل مبن�صب مدير م�شروع باتيوك�س دبي� ،شركة ت�شغيل قوارب �سياحية يف دبي (�ضمن جمموعة دتكو) من 2007م �إلى
2010م وبعد ذلك التحق بال�شركة مبن�صب مدير م�شروع يف م�شروع تطوير مكة يف 2010م.

غالومي دي بري�سولت
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 العمر:
فرن�سي
 اجلن�سية:
مدير م�شروع املغ�سلة ال�صناعية
 املن�صب:
حا�صل على �شهادة البكالوريو�س علوم يف �إدارة ال�ضيافة الدولية من مدر�سة لوزان هوتيل ،لوزان� ،سوي�سرا (عام 2002م).
 التعليم:
 اخلربة	:عمل غالومي قبل التحاقه بال�شركة يف يونيو2011م لدى جمموعة كومبا�س كمدير وحدة م�ساعد يف م�ست�شفى فرن�سي من 2002م �إلى
2003م .كما عمل لدى معر�ض ريد مبن�صب مدير �ضيافة من 2003م �إلى 2006م .كما عمل لدى جمموعة م�ست�شفى ( )AP-HPكمدير
م�شروع من عام 2006م �إلى 2009م .وقد �شغل من�صب م�ست�شار لدى م�ست�شفى امل�شفى يف جدة يف 2009م .وقد التحق بال�شركة مبن�صب
مدير م�شروع املغ�سلة ال�صناعية يف 2011م.
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خالد �سلطان �شي�شه
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 العمر
�سعودي
 اجلن�سية:
مدير وحدة التموين يف مطار امللك فهد الدويل
 املن�صب:
حا�صل على بكالوريو�س �إدارة الأعمال ،جامعة �سنرتال �ستيت ،ويلربفور�س� ،أوهايو ،الواليات املتحدة الأمريكية.
 التعليم:
 اخلربة	:عمل خالد �شي�شه خالل الفرتة من 1983م �إلى 1993م مب�ست�شفى القوات امل�سلحة الواقعة يف قاعدة امللك عبد العزيز اجلوية بالظهران
يف من�صب مدير القوى العاملة وم�ساعد مدير �ش�ؤون املوظفني .التحق خالد �شي�شه باخلطوط اجلوية ال�سعودية عام 1993م ومت نقله
�إلى ال�شركة يف �إطار عملية اخل�صخ�صة .وقد �شغل من�صب مدير املوارد الب�شرية خالل الفرتة من 1993م �إلى 1995م ومن�صب املراقب
الإداري واملايل خالل الفرتة من 1995م �إلى 1999م .وجرى تعيينه يف من�صبه احلايل كمدير وحدة التموين يف مطار امللك فهد الدويل
يف نوفمرب عام 1999م.

ه�شام �سامل احلب�شي






� 43سنة
 العمر
�سعودي
 اجلن�سية:
مدير �إقليمي – املدينة املنورة
 املن�صب:
 التعليم	:الثانوية من مدر�سة قري�ش الثانوية ،جدة.
 اخلربة	:يعمل ه�شام احلب�شي لدى ال�شركة منذ 1997م .وقد كان خالل الفرتة من 1997م �إلى 2007م ي�شغل من�صب م�ساعد مدير العمليات يف
جدة .وقد مت تعيينه يف من�صبه احلايل يف عام 2008م.

من�صور �إبراهيم احل�سني
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 العمر:
�سعودي
 اجلن�سية:
مدير وحدة التموين يف القاهرة
 املن�صب:
دبلوم يف �إدارة الأعمال ،معهد جدة الدويل ،اململكة العربية ال�سعودية.
 التعليم
 اخلربة	:عمل من�صور احل�سني خالل الفرتة من 1988م �إلى 1992م يف ق�سم الدعاية والإعالن بوكالة خالد احليد .التحق من�صور احل�سني
باخلطوط اجلوية ال�سعودية عام 1992م ومت نقله �إلى ال�شركة يف �إطار عملية اخل�صخ�صة .وقد ان�ضم يف بادئ الأمر �إلى �إدارة العمليات
قبل االنتقال �إلى ق�سم خدمات الت�سويق واملبيعات والعمالء حيث عمل به خالل الفرتة من 1996م �إلى 2008م .ي�شغل من�صب مدير وحدة
التموين يف القاهرة منذ 2008م.

عبدالعزيز حممد ال�ضبيعي
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 العمر
�سعودي
 اجلن�سية:
مدير وحدة االنتاج املركزية
 املن�صب:
حا�صل على بكالوريو�س يف علم االجتماع ،جامعة امللك �سعود ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.
 التعليم:
 اخلربة	:التحق عبدالعزيز ال�ضبيعي باخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف عام 1987م كمندوب ومت نقله فيما بعد �إلى ال�شركة يف �إطار عملية
اخل�صخ�صة .وقد �شغل عبدالعزيز ال�ضبيعي من�صب مدير وردية يف مطار امللك خالد الدويل من 1990م �إلى 1992م ومن�صب م�ساعد
مدير عمليات من 1992م �إلى 1993م ومن�صب مدير قطاع يف نف�س وحدة التموين من 1993م �إلى 2004م .ومن ثم �شغل عبدالعزيز
ال�ضبيعي من�صب مدير العمليات يف وحدة التموين يف مطار امللك خالد الدويل من 2004م �إلى 2011م .ويف �أكتوبر من عام 2011م،
عني عبدالعزيز ال�ضبيعي يف من�صبه احلايل.

 6 66 -6حوكمة الشركة
تتمثل �سيا�سة ال�شركة يف تبني معايري متقدمة يف حوكمة ال�شركات .وتتعهد ال�شركة بااللتزام بنظام حوكمة ال�شركات الذي تعتربه عام ًال هام ًا يف جناحها .ومن
�ش�أن هذه ال�سيا�سة �أن ت�ساعد على �ضمان عمل جمل�س الإدارة مبا يحقق �أف�ضل م�صالح امل�ساهمني وتقدمي وجهة نظر وا�ضحة وعادلة حول املركز املايل لل�شركة
ونتائج عملياتها الت�شغيلية.
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يتكون جمل�س الإدارة من ت�سعة �أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية لفرتة ال تتجاوز ثالث �سنوات .وا�ستثنا ًء مما �سبق ذكره ،مت تعيني جمل�س الإدارة احلايل
لفرتة تنتهي يف  4دي�سمرب 2015م.
وقد و�ضعت ال�شركة نظام ًا رقابي ًا ي�شمل كافة �أق�سامها الداخلية .ويوجد لدى ال�شركة حالي ًا جلنة مراجعة داخلية والتي تقوم مبراجعة عمليات ال�شركة �ضمن جمال
تخ�ص�صها ثم ترفع التقارير واالقرتاحات �إلى جمل�س الإدارة.
يعتزم جمل�س الإدارة تكوين عدد ًا من اللجان ،ح�سب احلاجة ،لتمكينه من �ضمان �أف�ضل �أداء لل�شركة .ويف هذا املجال �سيعمل جمل�س الإدارة على الت�أكد من:



 �أن جميع اللجان لديها �أ�س�س عمل معتمدة وا�ضحة حتدد �أدوار كل جلنة وم�س�ؤولياتها.
 �إعداد حما�ضر جلميع االجتماعات التي تعقد ومراجعة جميع هذه املحا�ضر و�إقرارها من قبل جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة.

 6 66 -66 -6لجنة المراجعة الداخلية
تقوم جلنة املراجعة الداخلية بالإ�شراف على �أنظمة الرقابة الداخلية لعمليات ال�شركة مبا فيها الإدارة املالية و�إدارة املخاطر .و�سوف يتم �إقرار م�س�ؤوليات
وواجبات اللجنة من قبل امل�ساهمني من خالل اجتماع جمعية عامة بعد االكتتاب .و�سوف ت�شمل م�س�ؤوليات وواجبات هذه اللجنة ما يلي:
  التو�صية بتعيني مراجعي احل�سابات اخلارجيني �أو عزلهم وتقدمي تو�صيات ب�ش�أن �أتعابهم ملجل�س الإدارة.
  الإ�شراف على �أن�شطة مراجعي احل�سابات اخلارجيني واعتماد �أي عمل خارج نطاق �أعمال املراجعة املتفق عليها مع مراجعي احل�سابات اخلارجيني.
  مراجعة املالحظات التي يقدمها املراجعون اخلارجيون لل�شركة ب�ش�أن القوائم املالية ال�سنوية ومتابعة القرارات التي مت اتخاذها يف �ضوء تلك املالحظات.
  مراجعة القوائم املالية ال�سنوية واملرحلية قبل رفعها �إلى جمل�س الإدارة.
  الإ�شراف على �إدارة املراجعة الداخلية يف ال�شركة من �أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهام امل�سندة �إليها من جمل�س الإدارة.
  درا�سة نظام املراجعة الداخلية و�إعداد تقرير مكتوب عنها وتو�صيات ب�ش�أنها.
  مراجعة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ التو�صيات الواردة فيها.
  درا�سة خطة املراجعة مع مراجع احل�سابات اخلارجي و�إبداء املالحظات عليها.
  درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة و�إبداء الر�أي فيها وتقدمي التو�صيات ب�ش�أنها ملجل�س الإدارة.
وتتكون جلنة املراجعة الداخلية يف ال�شركة من الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:
الجدول  3-6أعضاء لجنة المراجعة الداخلية
اال�سم
ح�سن �شكيب اجلابري
�شوقي حممد م�شتاق
ماثيو جيندل

الوظيفة
رئي�س اللجنة
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

امل�صدر :ال�شركة

يرجى الرجوع �إلى الق�سم « 1-1-6هيكل ال�شركة وحوكمتها – �أع�ضاء جمل�س الإدارة  -ال�سري الذاتية لأع�ضاء جمل�س الإدارة» لالطالع على ال�سرية الذاتية
املف�صلة ل�شوقي حممد م�شتاق .وفيما يلي بيان ال�سرية الذاتية ملاثيو جيندل.
ماثيو جيندل
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 العمر:
فرن�سي
 اجلن�سية:
ع�ضو يف جلنة املراجعة الداخلية
 املن�صب:
 التعليم	:حا�صل على درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من معهد كاتيليكو لإدارة الأعمال ،مدريد� ،أ�سبانيا (1997م) .ودرجة ماج�ستري يف
�إدارة الأعمال ،كلية روين للأعمال ،روين ،فرن�سا (1998م).
 اخلربة	:يتمتع ماثيو جيندل بخربة مهنية تتجاوز  12عام ًا يف جماالت الرقابة املالية .بد�أ ماثيو حياته العملية يف ق�سم رفع التقارير
مبجموعة طالي�س بفرن�سا خالل الفرتة من 1996م �إلى 1997م .ثم ُعينِّ بعدها مراقب ًا مالي ًا ل�شركة طالي�س �إير�سي�س �أيه تي �إم
(( )Thales Airsys ATMوهي �شركة م�شرتكة بني جمموعة طالي�س و�سيمنز) خالل الفرتة من 1998م �إلى 1999م .ثم ُعينِّ بعدها
يف من�صب املراقب املايل الإقليمي مبجموعة طالي�س خالل الفرتة من 2000م �إلى 2001م .ثم �شغل ماثيو من�صب م�ست�شار �أول ثم يف
من�صب مدير يف ق�سم متويل ال�شركات يف ديلويت �آند تو�ش (فرن�سا) خالل الفرتة 2001م �إلى 2003م .ثم ان�ضم ماثيو جيندل �إلى
جمموعة كومبا�س كمراقب مايل ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا خالل الفرتة من 2003م �إلى 2005م .ومنذ عام 2006م� ،شغل
ماثيو من�صب نائب رئي�س التمويل والإدارة يف �شركة نيوري�ست وهو حالي ًا ع�ضو يف جلنتها التنفيذية.
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 6 66 -66 -6لجنة الترشيحات والمكافآت
�سوف يتولى جمل�س الإدارة تكوين جلنة للرت�شيحات واملكاف�آت على �أن يتم �إقرار واجبات وم�س�ؤوليات اللجنة من قبل امل�ساهمني من خالل اجتماع جمعية عامة
بعد االكتتاب .وت�شمل مهام وم�س�ؤوليات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ما يلي:
  التو�صية بالرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة.
  املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�ضوية جمل�س الإدارة و�إعداد و�صف للقدرات وامل�ؤهالت املطلوبة لع�ضوية جمل�س الإدارة
�شام ًال الفرتة الزمنية املطلوب تكري�سها من قبل الع�ضو خلدمة املجل�س.
  مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�صيات يف �ش�أن التغريات التي ميكن �إجرا�ؤها.
  حتديد جوانب القوة وال�ضعف يف جمل�س الإدارة� ،إذا اقت�ضى الأمر ،واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�صلحة ال�شركة.
  الت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية �أع�ضاء جمل�س الإدارة والت�أكد من عدم وجود �أي ت�ضارب يف امل�صالح �إذا كان ع�ضو جمل�س الإدارة ي�شغل ع�ضوية جمل�س
�إدارة �شركة �أخرى.
  و�ضع �سيا�سات وا�ضحة ملكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني ا�ستناد ًا �إلى معايري �أداء معينة لتحديد هذه املكاف�آت.
تتكون جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من الأع�ضاء التالية �أ�سمائهم-:
الجدول  4-6أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
اال�سم

ال�صفة

يو�سف عبد ال�ستار امليمني

رئي�س

جوناثان �ستنت تورياين

ع�ضو ًا
ع�ضو ًا

فهد عبداملح�سن الر�شيد

ع�ضو ًا

با�سل حممد الق�ضيب

يرجى الرجوع �إلى الق�سم « 1-1-6هيكل ال�شركة وحوكمتها – �أع�ضاء جمل�س الإدارة  -ال�سري الذاتية لأع�ضاء جمل�س الإدارة» املت�ضمن على ال�سري الذاتية
املف�صلة لأع�ضاء اللجنة.
ّ
 6 66 -66 -6التزامات الشركة بعد اإلدراج
بعد الإدراج تنوي ال�شركة:
  طلب موافقة اجلمعية العمومية خالل � 12شهر من تاريخ الإدراج على دليل حوكمة ال�شركات املعتمد من قبل الهيئة للإلتزام باملتطلبات الواردة يف املادة
(الثامنة) و املادة (العا�شرة) من الئحة حوكمة ال�شركات.
  اعتماد �أ�سلوب الت�صويت الرتاكمي (كما هو حمدد يف الئحة حوكمة ال�شركات) من قبل اجلمعية العمومية فيما يتعلق بتعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة .هذا
الأ�سلوب مينح كل م�ساهم قدرة ت�صويتية بعدد الأ�سهم التي ميلكها؛ بحيث يحق له الت�صويت بها ملر�شح واحد �أو تق�سيمها بني من يختارهم من املر�شحني
دون وجود �أي تكرار لهذه الأ�صوات ويزيد هذا الأ�سلوب من ح�صول م�ساهمي الأقلية على متثيل لهم يف جمل�س الإدارة عن طريق الأ�صوات الرتاكمية ملر�شح
واحد .وتنوي ال�شركة اعتماد �أ�سلوب الت�صويت الرتاكمي يف �أ�سرع وقت ممكن بعد موعد الإدراج [ويف �أي حالة قبل انعقاد �أول جمعية عمومية].
  تزويد الهيئة خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ الإدراج بقرار اجلمعية العمومية والذي مبوجبه مت اعتماد واجبات وم�س�ؤوليات كل من جلنة املراجعة و جلنة
الرت�شيحات واملكاف�آت والقواعد التي يتعني على هاتني اللجنتني االلتزام بها عند قيامهما بتلك الواجبات وامل�س�ؤوليات.
  الإجابة على كل فقرات منوذج ( )8ال�صادر عن الهيئة ،وذكر الأ�سباب يف حال عدم التزام ال�شركة مبتطلبات الئحة حوكمة ال�شركات.
  تزويد الهيئة بجدول زمني فيما يخ�ص متطلبات الئحة حوكمة ال�شركات التي مل تعتمدها ال�شركة يف وقت الإدراج.
  تزويد الهيئة بتاريخ انعقاد اجلمعية العمومية الأولى والتي �ستعقدها ال�شركة بعد الإدراج وذلك حتى يت�سنى الرتتيب حل�ضور ممثل عن الهيئة.
يلتزم جمل�س الإدارة بـ:
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 توثيق كل القرارات واملداوالت ال�صادرة من جمل�س الإدارة يف حما�ضر حمررة وموقعة من الأع�ضاء.
 �إدراج بند املعامالت مع الأطراف ذات العالقة يف جدول �أعمال اجلمعية العمومية لإعطاء ال�شركاء الفر�صة للموافقة على هذه املعامالت.

 6 66 -6عقود العمل
 6 66 -66 -6أعضاء مجلس اإلدارة
يتم تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة من قبل اجلمعية العامة العادية .وميار�س جمل�س الإدارة �سلطاته مبوجب النظام الأ�سا�سي ونظام ال�شركات .وقد مت تعيني �أع�ضاء
جمل�س الإدارة احلاليني ملدة تنتهي يف  4دي�سمرب 2015م .ال يوجد �أي عقود عمل لأع�ضاء جمل�س الإدارة مع ال�شركة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
وفيما يلي ملخ�ص مل�س�ؤوليات رئي�س جمل�س الإدارة و�أع�ضاء املجل�س الآخرين:
 6 66 -66 -66 -6رئي�س جمل�س الإدارة








 �ضمان و�ضوح مهام املجل�س ونطاق عمله و�أ�س�س توزيع الأدوار فيما بني الأع�ضاء.
 �ضمان و�ضوح خطة عمل املجل�س و�سالمة حتديد �أولويات املوا�ضيع التي تُعر�ض على املجل�س يف اجتماعاته.
 �ضمان قيام املجل�س بواجباته نحو حتقيق ر�سالة ال�شركة و�أهدافها الإ�سرتاتيجية.
 قيادة املجل�س يف اختيار املدير التنفيذي املنوط به م�س�ؤولية �إدارة ال�شركة.
 دعم اللجان من خالل تقدمي التوجيهات الإدارية وتقييم الأداء.
 �إجراء ت�صويت فيما يتعلق بتعيني الإدارة العليا وامل�س�ؤولني التنفيذيني.
 تقييم �أداء �أع�ضاء جمل�س الإدارة.

� 6 66 -66 -66 -6أع�ضاء جمل�س الإدارة










 املوافقة على مهام ال�شركة ور�ؤيتها.
 امل�ساهمة يف و�ضع التوجهات العامة لل�شركة وخططها الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية.
 الإ�شراف على اللجنة التنفيذية والتحقق من تنفيذ �سيا�سات ال�شركة وحتقيق �أهدافها بكفاءة.
 امل�ساهمة يف حتديد �إ�سرتاتيجيات ال�شركة و�أولوياتها والتحقق من ا�ستخدام �أ�صول ال�شركة بفاعلية وكفاءة.
 املوافقة على تعيني املدير التنفيذي و�أع�ضاء الإدارة العليا وامل�س�ؤولني التنفيذيني.
 توثيق املناق�شات والقرارات ال�صادرة عن جمل�س الإدارة من خالل حما�ضر االجتماعات التي يوقع عليها الأع�ضاء.
 �إدراج �أي معامالت مع �أطراف ذوو عالقة على جدول �أعمال اجلمعيات العامة للموافقة عليها.
 امل�ساعدة يف تقييم �أداء امل�س�ؤولني التنفيذيني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة.
 املوافقة على امليزانية ال�سنوية لل�شركة.

 6 66 -66 -6الرئيس التنفيذي
مت تعيني كري�ستوف برينت كرئي�س تنفيذي لل�شركة مبوجب عقد عمل م�ؤرخ يف  7يناير 2008م .ومن املقرر انتهاء مدة العقد يف  6يناير 2013م.
وتتكون مكاف�آت كري�ستوف برينت من راتب ًا �شهري ًا وبدل �سكن وموا�صالت عالوة على مزايا الت�أمني الطبي والت�أمينات االجتماعية وا�ستحقاقات التقاعد .وعالوة
على ذلك ،منح جمل�س الإدارة كري�ستوف برينت مكاف�أة �سنوية ت�ساوي  % 40من راتبه ال�سنوي يف كل من ال�سنوات الثالثة الأخرية.
وميلك كري�ستوف برينت حالي ًا �أ�سهم ًا يف �إحدى ال�شركات التي ت�ساهم بن�سبة �صغرية يف �شركة نيوري�ست .وبالتايل ف�إن لديه م�ساهمة غري مبا�شرة يف ال�شركة (عرب
م�ساهمة �شركة نيوري�ست يف �شركة التموين الإ�سرتاتيجي) تبلغ ن�سبة  %0,01324من ر�أ�س مال ال�شركة.
 6 66 -66 -6مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين وسكرتير المجلس
بلغ �إجمايل املكاف�آت التي مت دفعها لأع�ضاء جمل�س الإدارة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م �إلى  1.699.013ريال �سعودي
و 1.705.000ريال �سعودي و  1.989.524ريال �سعودي ،على التوايل .وت�شتمل مكاف�أة كل ع�ضو جمل�س �إدارة على �أجر �سنوي يبلغ  200.000ريال �سعودي و�أجر
يبلغ  3.000ريال �سعودي حل�ضور كل اجتماع من اجتماعات املجل�س.
كما بلغ �إجمايل املكاف�آت التي مت دفعها لكبار م�س�ؤويل ال�شركة يف ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و 2011م �إلى  4.449.590ريال �سعودي
و 4.667.906ريال �سعودي و 4.929.719ريال �سعودي ،على التوايل.
و ُيحظر على �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي الت�صويت على قرارات تتعلق مبكاف�آتهم اخلا�صة .كما ُيحظر على �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار امل�س�ؤولني
يف ال�شركة االقرتا�ض من ال�شركة.
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 6 66 -6إقرار بخصوص أعضاء مجلس اإلدارة وموظفو اإلدارة العليا
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي واملدير املايل و�سكرتري جمل�س الإدارة واملوظفون يف الإدارة العليا مبا يلي:

















 �أنهم مل ي�شهروا يف �أي وقت من الأوقات �إفال�سهم �أو �أنهم قد خ�ضعوا لإجراءات �إفال�س؛
با�ستثناء ما مت ذكره يف الق�سم « 4-1-13معلومات قانونية – ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية  -االتفاقيات مع الأطراف ذات العالقة» ،مل يكن لديهم �أو
لأي من �أقربائهم �أو �أي طرف ذي عالقة م�صالح مادية يف �أي عقود �أو ترتيبات قائمة �سوا ًء خطية �أو �شفهية �أو عقود �أو ترتيبات قيد النظر يف تاريخ هذه
الن�شرة ولها ت�أثري كبري على �أعمال ال�شركة.
با�ستثناء ما مت ذكره يف الق�سم « ١-٦هيكل ال�شركة وحوكمتها � -أع�ضاء جمل�س الإدارة» ،مل يكن لديهم �أو لأي من �أقربائهم م�صالح مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
يف �أ�سهم ال�شركة �أو �أعمالها.
 مل يتم منح عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي من قبل ال�شركة لأي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة� ،أو كبار التنفيذيني� ،أو القائمني
بالرتويج �أو اخلرباء فيما يتعلق ب�إ�صدار �أو بيع �أي �أوراق مالية خالل الثالثة �أعوام ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ هذه الن�شرة.
 مل يكن هناك �أي توقف يف �أعمال ال�شركة قد ي�ؤثر �أو يكون له ت�أثري كبري على و�ضعها املايل خالل االثني ع�شر �شهر ًا التي ت�سبق تاريخ هذه الن�شرة.
 مل تقم ال�شركة يف ال�سابق ب�إ�صدار �أي �أدوات دين ومل ت�صرح ب�إ�صدار مثل هذه الأدوات ،كما مل تقم باحل�صول على قرو�ض طويلة الأجل .ولي�س على ال�شركة
�أي قرو�ض �أو مديونيات جوهرية (مبا يف ذلك ال�سحب على املك�شوف من احل�سابات امل�صرفية ،وااللتزامات حتت القبول وائتمان القبول �أو التزامات ال�شراء
الت�أجريي)
 ال توجد �أية رهونات �أو حقوق �أو �أعباء مرتتبة على �أي من ممتلكات ال�شركة اجلوهرية.
 با�ستثناء ما مت ذكره يف الق�سم  ،7-7ف�إنه لي�س على ال�شركة �أي التزامات حمتملة ،كما مل تقم ال�شركة بتقدمي �أي �ضمانات ل�صالح �أي �أطراف �أخرى.
كاف ملدة اثنى ع�شر �شهر ًا على الأقل من تاريخ
 �أن املجل�س قد قام مبراجعة املتطلبات املتوقعة للتدفق النقدي ويعتقد ب�أنه �سيكون لل�شركة ر�أ�س مال عامل ٍ
هذه الن�شرة.
 لي�س لديهم �أية �صالحيات �أو حقوق لالقرتا�ض من ال�شركة.
 لي�ست هناك نية حالي ًا لإجراء تغيري جوهري يف �أن�شطة ال�شركة.



 لي�س لهم حق الت�صويت على مكاف�آتهم اخلا�صة �أو على �أي عقد �أو عر�ض يكون لهم فيها م�صالح جوهرية.



 �أنهم �سوف يلتزمون بالأحكام الواردة يف املادتني  69و 70من نظام ال�شركات و�أحكام املواد ذات العالقة من الئحة حوكمة ال�شركات.

 6 66 -6الموظفون
حتى تاريخ  31دي�سمرب 2011م ،بلغ �إجمايل عدد موظفي ال�شركة نحو  3.330موظف ًا .ويت�ضمن هذا العدد  3.093موظف ًا يعملون داخل اململكة� ،أما العدد املتبقي
والبالغ  237موظف ًا فيعملون يف وحدة التموين يف مطار القاهرة الدويل .كما يف تاريخ  31دي�سمرب 2011م ،بلغ عدد املوظفني ال�سعوديني لدى ال�شركة  986والذين
ميثلون ما يقارب  %31,9من �إجمايل العاملني يف ال�شركة داخل اململكة ،فيما بلغ عدد املوظفني غري ال�سعوديني  2.107موظف ًا و الذين ميثلون ما ن�سبته  %68,1من
�إجمايل العاملني يف ال�شركة داخل اململكة .وكجزء من عملية اخل�صخ�صة ،قامت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية بنقل حوايل  1.338موظف غري �سعودي �إلى
ال�شركة والذين ما زالوا حتت كفالة اخلطوط اجلوية العربية ال�سعوية كما يف تاريخ � 4إبريل 2012م .وتعمل ال�شركة حالي ًا على نقل ه�ؤالء املوظفني حتت كفالتها.
وقد قامت ال�شركة مبكاتبة وزارة العمل طلب ًا لنقل كفالة ه�ؤالء املوظفني الأجانب من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية لل�شركة .وقد قامت وزارة العمل يف 29
فرباير 2012م مبخاطبة مكتب العمل يف جدة موجهة بنقل كفالة ه�ؤالء املوظفني الأجانب حتت كفالة ال�شركة .وكما يف تاريخ هذه الن�شرة ،تقوم ال�شركة باملتابعة
مع وزارة العمل لتعجيل نقل كفالة ه�ؤالء املوظفني .وتتوقع �أن تنتهي عملية نقل ه�ؤالء املوظفني يف 31دي�سمرب 2012م.
الجدول  5‑6اإلدارة العليا (السعوديين وغير السعوديين) داخل المملكة العربية السعودية
ال�سعوديني

غري ال�سعوديني

الإجمايل

 31دي�سمرب 2008م
وحدة التموين يف مطار امللك عبد العزيز الدويل

9

1

10

وحدة التموين يف مطار امللك خالد الدويل

5

-

5

وحدة التموين يف مطار امللك فهد الدويل

1

-

1

وحدة التموين يف مطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل

-

-

الإجمايل حتى تاريخ  31دي�سمرب 2008م

15

1

52

16

ال�سعوديني

غري ال�سعوديني

الإجمايل

 31دي�سمرب 2009م
وحدة متوين يف مطار امللك عبد العزيز

12

4

16

وحدة التموين يف مطار امللك خالد الدويل

4

-

4

وحدة التموين يف مطار امللك فهد الدويل

1

-

1

وحدة التموين يف مطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل

-

-

وحدة التموين يف مكة املكرمة

-

-

الإجمايل حتى تاريخ  31دي�سمرب 2009م

17

4

21

 31دي�سمرب 2010م
وحدة متوين يف مطار امللك عبد العزيز الدويل

9

7

16

وحدة التموين يف مطار امللك خالد الدويل

6

-

6

وحدة التموين يف مطار امللك فهد الدويل

1

-

1

وحدة التموين يف مطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل

1

-

1

الإجمايل حتى تاريخ  31دي�سمرب 2010م

17

7

24

 31دي�سمرب 2011م
وحدة التموين يف مطار امللك عبد العزيز الدويل

7

7

14

وحدة التموين يف مطار امللك خالد الدويل

4

-

4

وحدة التموين يف مطار امللك فهد الدويل

1

-

1

وحدة التموين يف مطار الأمري حممد بن عبدالعزيز الدويل

1

-

1

الإجمايل حتى تاريخ  31دي�سمرب 2011م

13

7

20

امل�صدر :ال�شركة

الجدول  6‑6الموظفون اإلداريون وموظفو التشغيل واإلنتاج (السعوديين وغير السعوديين) داخل المملكة العربية
السعودية
ال�سعوديني
الإداريون

غري ال�سعوديني

موظفو الت�شغيل
والإنتاج

الإداريون

الإجمايل

موظفو الت�شغيل
والإنتاج

 31دي�سمرب 2008م
وحدة التموين يف مطار امللك عبد العزيز الدويل

250

330

180

496

1.256

وحدة التموين يف مطار امللك خالد الدويل

60

179

98

480

817

وحدة التموين يف مطار امللك فهد الدويل

37

112

28

150

327

وحدة التموين يف مطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل

17

86

10

73

186

الإجمايل حتى تاريخ  31دي�سمرب 2008م

364

707

316

1.199

2.586

 31دي�سمرب 2009م
وحدة متوين يف مطار امللك عبد العزيز الدويل

78

339

51

688

1.156

وحدة التموين يف مطار امللك خالد الدويل

26

172

23

652

873

وحدة التموين يف مطار امللك فهد الدويل

12

118

14

145

289

وحدة التموين يف مطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل

11

88

8

77

184

وحدة التموين يف مكة املكرمة

1

-

1

-

2

الإجمايل حتى تاريخ  31دي�سمرب 2009م

128

717

97

1.562

2.504

 31دي�سمرب 2010م
وحدة متوين يف مطار امللك عبد العزيز الدويل

82

352

59

886

1.379

53

ال�سعوديني

الإجمايل

غري ال�سعوديني

الإداريون

موظفو الت�شغيل
والإنتاج

الإداريون

موظفو الت�شغيل
والإنتاج

وحدة التموين يف مطار امللك خالد الدويل

20

169

25

735

949

وحدة التموين يف مطار امللك فهد الدويل

13

96

12

151

269

وحدة التموين يف مطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل

11

84

8

78

181

الإجمايل حتى تاريخ  31دي�سمرب 2010م

126

701

139

1.850

2.817

 31دي�سمرب 2011م
وحدة متوين يف مطار امللك عبد العزيز الدويل

91

422

71

964

1.548

وحدة التموين يف مطار امللك خالد الدويل

23

245

29

784

1.081

وحدة التموين يف مطار امللك فهد الدويل

10

92

14

156

272

وحدة التموين يف مطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل

14

75

8

74

171

وحدة التموين يف مكة املكرمة

-

1

-

1

2

الإجمايل حتى تاريخ  31دي�سمرب 2011م

138

835

122

1.978

3.073
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الجدول  7‑6الموظفون اإلداريون وموظفو التشغيل واإلنتاج (السعوديين وغير السعوديين) في وحدة تموين مطار
القاهرة الدولي
غري ال�سعوديني

ال�سعوديني
الإدارة العليا

الإداريون

موظفو الت�شغيل والإنتاج

الإجمايل

 31دي�سمرب 2008م

1

28

203

232

 31دي�سمرب 2009م

1

26

193

229

 31دي�سمرب 2010م

1

25

196

222

 31دي�سمرب 2011م

1

26

210

237

ميكن �أن تُعزى قوة ال�شركة وجناحها �إلى قدرة ومهارة موظفيها وخربتهم .ولهذا الغر�ض ،يخ�ضع موظفو ال�شركة الذين ي�شاركون يف عملية �إعداد الأغذية لأنظمة
تدريبية عديدة تهدف �إلى �إطالع املوظفني على �أف�ضل املمار�سات التي يتم اتباعها يف املطبخ وكيفية التعرف على الأطعمة الفا�سدة وكيفية مناولة وتنظيف الأدوات
والآالت امل�ستخدمة يف �إعداد الأطعمة .وتُدار نظم التدريب هذه من قبل ق�سم الرقابة الداخلية وحت�سني الأداء.
ويبني اجلدول �أدناه القوى العاملة احلالية لل�شركة ،موزعة ح�سب الأق�سام.
الجدول  8-6السعودة حسب القطاعات
2009م

2011م

2010م

�سعودي

غري �سعودي

�سعودي

غري �سعودي

�سعودي

غري �سعودي

ق�سم اخلدمات املتعلقة ب�شركات الطريان

622

1.318

597

1.405

631

1.475

ق�سم اخلدمات لغري �شركات الطريان

102

246

111

481

107

377

�آخرون

138

99

137

110

248

255

الإجمايل

862

1.663

845

1.996

986

2.107

امل�صدر :ال�شركة

�سيا�سات ال�سعودة
بلغ عدد موظفي ال�شركة من املواطنني ال�سعوديني داخل اململكة كما يف تاريخ 31دي�سمرب 2011م حوايل  986موظف ًا  .وكانت ال�شركة و�ستظل ملتزمة كلي ًا بتحقيق
�سيا�سة احلكومة ال�سعودية ب�ش�أن ال�سعودة .ولهذا ال�سبب ،متثل م�س�ألة التدريب وتطوير مهارات ال�سعوديني وقدراتهم �أولوية بالن�سبة لل�شركة .وقد عملت ال�شركة
ب�شكل وثيق مع وزارة العمل يف هذا ال�ش�أن ،ونتيجة لذلك قامت بتنفيذ خطة �شاملة تهدف �إلى زيادة عدد املواطنني ال�سعوديني الذين توظفهم من �أجل اال�ستمرار
يف حتقيق الهدف الوطني لل�سعودة.

54

7.7مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج
العمليات
�إن املناق�شة والتحليل التايل لو�ضع ال�شركة املايل ونتائج �أعمالها مبني على القوائم املالية املدققة لل�شركة ،وبالتايل يجب �أن يقر�أ القوائم املالية املدققة لل�سنوات
املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م والإي�ضاحات املرفقة بها ،والتي متت مراجعتها من قبل مراقبي احل�سابات /ديلويت �آند تو�ش بكر �أبواخلري
و�شركاه وفق ًا للمعايري املحا�سبية املعرتف بها يف اململكة العربية ال�سعودية .وقد مت ا�ستخراج الأرقام املالية الواردة يف هذا الق�سم من القوائم املالية ل�سنة 2009م
و2010م و2011م والتي مت فيها �إعادة ت�صنيف بع�ض الأرقام املتعلقة بال�سنة املالية 2009م لتتوافق مع طريقة عر�ض القوائم املالية ل�سنة 2010م.
ت�أ�س�ست ال�شركة يف 1429/1/20هـ (املوافق  29يناير 2008م)� .إال �أن امل�ساهمني قرروا ت�سجيل نقل �صايف �أ�صول وحدة التموين التابعة للخطوط اجلوية العربية
ال�سعودية �إلى ال�شركة بالإ�ضافة �إلى النتائج وكافة التعامالت الأخرى التي جرت خالل الفرتة من  1يناير 2008م �إلى  28يناير 2008م يف �سجالت ال�سنة املالية
الأولى لل�شركة.
وال ميتلك مراقبو احل�سابات /ديلويت �آند تو�ش بكر �أبواخلري و�شركاه وال �أي من �شركا�ؤهم �أو موظفيهم �أو �أي من �أقارب �شركا�ؤهم �أو موظفيهم �أية �أ�سهم �أو
م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة .وقد �أعطى مراقبو احل�سابات /ديلويت �آند تو�ش بكر �أبواخلري و�شركاه موافقتهم اخلطية على الإ�شارة يف الن�شرة �إلى دورهم
ب�صفتهم مدققي ح�سابات ال�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ومل يتم �سحب هذه املوافقة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
و يت�ضمن هذا الق�سم بيانات ذات طبيعة م�ستقبلية تتعلق باالحتماالت امل�ستقبلية لل�شركة واملبنية على اخلطط والتوقعات احلالية للإدارة فيما يتعلق بنمو ال�شركة
ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل ،وعليه ف�إن هذه البيانات تنطوي على خماطر ومعلومات غري م�ؤكدة .وقد تختلف النتائج الفعلية لل�شركة ب�شكل جوهري عن تلك
النتائج الواردة �صراح ًة �أو �ضمن ًا يف هذه البيانات ذات الطبيعة امل�ستقبلية نتيجة لعوامل و�أحداث م�ستقبلية عديدة ،مبا يف ذلك تلك العوامل الواردة �ضمن
املناق�شة �أدناه ويف �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة ،ال �سيما يف الق�سم «( 2عوامل املخاطرة»).
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 7إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية

ُيقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه مت ا�ستخراج كافة املعلومات املالية املدرجة يف ن�شرة الإ�صدار من القوائم املالية املراجعة دون �إجراء تعديل جوهري عليها و�أن
القوائم املالية مت �إعدادها ومراجعتها وفق ًا للمعايري املحا�سبية املعرتف بها يف اململكة العربية ال�سعودية.
كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة بعدم وجود �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل �أو التجاري لل�شركة يف الثالث ال�سنني املالية ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ ن�شرة
الإ�صدار احلالية؛ و من  31دي�سمرب 2011م وحتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار احلالية ومبا ي�شمله .ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة كذلك ب�أنه �سوف يكون لدى ال�شركة �أموال
كافية لتلبية متطلباتها من ر�أ�س املال العامل ملدة � 12شهر ًا بعد انتهاء عملية االكتتاب.
 7 77 -7بيان مسؤولية اإلدارة تجاه المعلومات المالية
لقد متت �صياغة ق�سم «مناق�شة الإدارة وحتليلها للو�ضع املايل لل�شركة ونتائج العمليات» الوارد بهذه الن�شرة من قبل �إدارة ال�شركة ووافق عليه جمل�س الإدارة.
وترى الإدارة �أنه مل يكن هناك �أي تغري �سلبي جوهري يف و�ضع ال�شركة املايل �أو منوها امل�ستقبلي منذ تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه ،كما �أنها تقبل كامل امل�س�ؤولية فيما
يتعلق ب�صحة ودقة املعلومات وحتليل النتائج املالية وت�ؤكد ،بعد القيام بكافة التحقيقات املنطقية� ،أنه قد مت القيام بعملية �إف�صاح ب�شكل تام وعادل وال توجد �أية
معلومات �أو م�ستندات �أخرى من �ش�أن �إغفالها �أن يجعل �أية معلومات �أو بيانات م�ضللة.
 7 77 -7العوامل الرئيسية المؤثرة على عمليات الشركة
 7 77 -77 -7الطلب على السفر باستخدام النقل الجوي
يتحدد الطلب على منتجات وخدمات ق�سم اخلدمات املتعلقة ب�شركات الطريان التابع لل�شركة من خالل الطلب على ال�سفر اجلوي �سوا ًء داخل اململكة �أو منها
و�إليها لأغرا�ض جتارية �أو ترفيهية �أو دينية �أو غري ذلك .ومع ازدياد حجم �أ�سطول اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية وعدد امل�سافرين على رحالت اخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية و�/أو غريها من �شركات الطريان ،ف�إن عدد الوجبات التي تبيعها ال�شركة �سوف يزداد ،ومن ثم �سوف تزيد �إيرادات ال�شركة و�أرباحها.
وباملثل� ،سوف تت�أثر املبيعات اجلوية �إيجابي ًا بعدد الركاب .ويقوم عدد الزوار �إلى �صاالت الفر�سان ،ومن ّثم الإيرادات املرتبطة بها ،ب�صفة �أ�سا�سية على عدد
ركاب الفئة املميزة الذي ي�سافرون با�ستخدام ال�صاالت التي توجد بها �صاالت الفر�سان كما يعتمد عدد ركاب الفئة املميزة عموم ًا على العدد الإجمايل للركاب
الذين ي�ستخدمون هذه ال�صاالت .ويقدم الق�سم «( 3نظرة عامة على ال�سوق») بع�ض املعلومات حول العوامل الرئي�سية اخلا�صة بالطلب على ال�سفر با�ستخدام
النقل اجلوي من اململكة العربية ال�سعودية و�إليها ف�ض ًال عن حتليل مقت�ضب لالجتاهات التاريخية يف ال�سوق.
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يف عام 2010م� ،أ�سهمت االتفاقيتان املربمتان مع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية مبا يقرب من  %75,6من �إجمايل �إيرادات ال�شركة؛ وخالل عام 2011م
�أ�سهمت هاتان االتفاقيتان بنحو  %67,7من �إيرادات ال�شركة .وتُعد ال�شركة املزود احل�صري خلدمات التموين وغريها من اخلدمات ذات العالقة للخطوط اجلوية
العربية ال�سعودية داخل اململكة مبوجب اتفاقية متوين اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية داخل اململكة (ف�ض ًال راجع الق�سم « 4-1-13معلومات قانونية – ملخ�ص
االتفاقيات اجلوهرية – االتفاقيات مع الأطراف ذات العالقة»).ووفق ًا التفاقية املبيعات اجلوية ،ف�إن ال�شركة تتمتع باحلق احل�صري يف بيع منتجات التجزئة
(مثل العطور وم�ستح�ضرات التجميل والأك�س�سورات املختلفة كالأقالم وال�ساعات والنظارات ال�شم�سية ) على منت بع�ض الرحالت الدولية واملحلية التي يتم
ت�سيريها من قبل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �أو نيابة عنها (ف�ض ًال راجع الق�سم « 4-1-13معلومات قانونية – ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية – االتفاقيات
مع الأطراف ذات العالقة»).
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تقوم ال�شركة بتقدمي كافة خدمات التموين �إلى اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية .وميثل و�ضع قوائم الوجبات �أول مرحلة من مراحل خدمات التموين؛ حيث تقوم
ال�شركة بو�ضع وتنظيم قوائم الوجبات التي تقدم على منت جميع رحالت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية .وتناق�ش ال�شركة قوائم الطعام و�أ�سعارها مع اخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية .ويتم ح�ساب الأ�سعار لكل وجبة بنا ًء على تكاليف املواد امل�ستخدمة يف �إنتاجها والعمالة واملناولة وغريها من التكاليف ذات العالقة والتي
ي�ضاف �إليها هام�ش ربح يتباين بح�سب تكلفة كل عن�صر من هذه العنا�صر .ويتم بعد ذلك التفاو�ض على قائمة الوجبات والأ�سعار بني ال�شركة واخلطوط اجلوية
العربية ال�سعودية قبل االتفاق يف النهاية على �أمر خدمات متوينية مل�سارات حمددة ،ملدة زمنية ترتاوح من �شهر واحد (كما هو احلال بالن�سبة ل�شهر رم�ضان)
و�سنة واحدة .ويبني �أمر اخلدمات التموينية هذا �أي�ض ًا العدد التقريبي للم�سافرين الذين تتوقع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �أن ي�سافروا على متنها يف كل
�أ�سبوع .وتقوم اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ب�إبالغ ال�شركة بعدد الوجبات املطلوبة لكل رحلة وذلك خالل فرتة زمنية ترتاوح بني  48و� 72ساعة قبل مغادرة
الرحلة ،ويتم ت�أكيد العدد النهائي للوجبات املقدمة من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية عادة خالل فرتة ترتاوح بني �ساعة و�ساعتني قبل مغادرة الرحلة .ويف
حال ما �إذا كان العدد النهائي للوجبات املطلوبة من قبل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية لرحلة معينة �أقل من العدد يف الطلب ال�سابق ،ف�إن ال�شركة تتمكن يف
العادة من ا�ستخدام هذه الوجبات على رحالت �أخرى للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية .وتتبع ال�شركة �إجراءات مماثلة مع �شركات الطريان (بخالف اخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية) فيما يتعلق بطلبات الوجبات .لكن ،وب�شكل عام ،يتعني على هذه ال�شركات ت�أكيد عدد الوجبات ب�شكل نهائي قبل �أربع �ساعات من موعد
�إقالع رحالتهم ،ويف حال عدم التقيد بهذا املوعد ،يتم حتميل �شركة الطريان املعنية كامل قيمة الوجبات املطلوبة.
يف عام 2011م  ،ال تزيد ن�سبة الوجبات التي يتم �إتالفها يف العادة من قبل ال�شركة ،ب�سبب تعديل �أعداد الوجبات املطلوبة عن  %5من �إجمايل عدد الوجبات
املنتجة .بعد بدء الت�شغيل الكامل لوحدة الإنتاج املركزية يف �شهر مار�س 2012م وقيامها بتوفري الوجبات �إلى وحدات التموين ،وجبات الدرجة ال�سياحية يتم
�أخذها من اخلازن الباردة بعد تلقي طلب الوجبات النهائي من �شركات الطريان .لذا تعتقد ال�شركة �أن الوجبات املهدورة �سوف تنخف�ض �إلى احلد الذي ال يكاد
يذكر يف نهاية عام 2012م حني ي�صل الإنتاج وعملية حت�ضري الطلبات �إلى امل�ستوى الأف�ضل.
وحتدد ال�شركة الإيرادات املتح�صلة من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ا�ستناد ًا �إلى عدد الوجبات التي يتم �إي�صالها �إلى طائرات اخلطوط اجلوية العربية
ال�سعودية .وتقدم ال�شركة الفواتري املتعلقة بخدمات التموين �إلى اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �شهري ًا .ومبوجب اتفاقية متوين اخلطوط اجلوية العربية
ال�سعودية املبينة يف الق�سم «( 4-1-13معلومات قانونية – ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية – االتفاقيات مع الأطراف ذات العالقة») ،يتم منح اخلطوط اجلوية
العربية ال�سعودية  90يوم ًا لت�سديد الفواتري املقدمة من قبل ال�شركة .ومع ذلك ،مل تكن اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف ال�سابق تقوم ب�سداد الفواتري املقدمة
من قبل ال�شركة �ضمن هذه الفرتة ،ولكن بد ًال من ذلك ،بد�أت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية بدفع مبلغ �شهري حمدد بواقع  50مليون ريال �سعودي لت�سديد
كافة امل�ستحقات املرتتبة عليها لل�شركة ،بد ًال من �سداد فواتري بعينها ح�سب تاريخ كل منها .وفق ًا للإتفاقية التي مت توقيعها يف  27يناير 2012م بني اخلطوط
اجلوية ال�سعودية وال�شركة� ،ستقوم ال�شركة بدفع مبلغ �شهري يبلغ  60مليون ريال �سعودي .ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إلى الت�أخري يف عملية ت�سوية الفواتري
الداخلية واملوافقة عليها من قبل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية .وبنهاية عام 2009م ،كانت م�ستحقات ال�شركة لدى الأطراف ذات العالقة بها  526مليون
ريال �سعودي ،مبا ميثل فرتة ا�ستحقاق للمبيعات بواقع  218يوم ًا .وبنهاية عام 2010م ،انخف�ضت م�ستحقات ال�شركة لدى الأطراف ذات العالقة بها �إلى 253
مليون ريال �سعودي ،مبا ميثل فرتة ا�ستحقاق للمبيعات تبلغ  94يوم ًا .ويرجع االنخفا�ض يف م�ستحقات ال�شركة من الأطراف ذات العالقة �إلى قيام اخلطوط اجلوية
العربية ال�سعودية يف عام 2010م بدفع مبلغ  500مليون ريال �سعودي لت�سديد امل�ستحقات املرتتبة عليها لل�شركة .يف نهاية عام 2011م ،بلغت م�ستحقات ال�شركة
من الأطراف ذات العالقة  511,8مليون ريال �سعودي متثل فرتة ا�ستحقاق للمبيعات تبلغ  152يوم ًا.
وقد ارتفعت امل�ستحقات املطلوبة من قبل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية من  253مليون ريال �سعودي يف �شهر دي�سمرب من عام 2010م �إلى  511,8مليون ريال
�سعودي يف 2011م وذلك لتزايد املبيعات للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،ويرجع ذلك جزئي ًا لعقد معدات �شركة الطريان اجلديد ،حيث �أن جمموع املبالغ التي
مت �إ�صدار فواتري ب�ش�أنها من قبل ال�شركة جتاوزت قيمة الدفعة ال�شهرية التي تقوم اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية بدفعها �إلى ال�شركة.
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مبوجب اتفاقية املبيعات اجلوية ،تبيع ال�شركة منتجات التجزئة على منت بع�ض الرحالت الدولية واملحلية املحددة التي ت�سريها اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية
حيث ترى ال�شركة �أن القيام بذلك ُيدر لها �أرباح ًا ا�ستناد ًا �إلى اجتاهات ال�شراء التاريخية( .ف�ض ًال راجع الق�سم « 2-7-4ال�شركة – ق�سم اخلدمات املتعلقة
ب�شركات الطريان  -املبيعات اجلوية» لالطالع على و�صف لأعمال املبيعات اجلوية) .ومثلت �إيرادات املبيعات اجلوية والإيرادات ذات العالقة بها ،كاملبيعات
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املح�صلة من الإعالن يف جملة املبيعات اجلوية ،حوايل  %9,3و %10على التوايل من �إجمايل �إيرادات ال�شركة يف عام 2010م و2011م .وي�أتي على قمة الفئات
الأعلى مبيع ًا العطور واملجوهرات وال�ساعات و�إك�س�سوارات ال�سيدات ومبيعات حتتوي على �شعار اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية مثل �أقالم وهدايا الأطفال.
ويتم تغيري املنتجات التي حتملها العربات كل ثالثة �أ�شهر ا�ستناد ًا �إلى التقارير املُعدة من قبل املبيعات اجلوية بنا ًء على املُعطيات التالية :طلب الركاب ،واحلوافز،
والتخفي�ضات املقدمة من املوردين ،وقيا�س الربحية مقارنة بحجم املنتج (على اعتبار �أن العربات لها �سعة حمددة) .وتُ�ستبدل املنتجات التي ال تلقى رواج ًا
مبنتجات �أخرى �أكرث رواج ًا.
وتزود عربات املبيعات اجلوية باملنتجات وبنموذج �ضبط يتيح ملوظفي اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية االحتفاظ ب�سجل ملخزون املنتجات واملبيعات ،قبل نقلها
مع الوجبات �إلى الطائرات يف مطار امللك عبد العزيز الدويل ومطار امللك خالد الدويل .وتتم عمليات بيع املنتجات من قبل م�ضيفي اخلطوط اجلوية العربية
ال�سعودية الذين مت تدريبهم من قبل ال�شركة .وميكن للم�سافرين �شراء املنتجات �إما نقد ًا �أو با�ستخدام بطاقات االئتمان .و�شكلت املبيعات النقدية حوايل %95
من املبيعات اجلوية على منت الطائرات خالل عام 2009م و2010م و2011م .ويتم ت�سجيل الإيراد عند ا�ستالم منوذج ال�ضبط وت�سوية قائمة املوجودات فيما بني
ال�شركة وامل�ضيف امل�س�ؤول على منت الرحلة.
وتدفع ال�شركة  %10من �إيرادات املبيعات اجلوية للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية بالإ�ضافة �إلى عمولة تبلغ  %10من الإيرادات املتح�صلة من املبيعات على �أية
رحلة لأفراد طاقم الرحلة التي متت املبيعات على متنها.
ويف عام 2009م ،واجهت ال�شركة م�شاكل تتعلق بتح�صيل املبالغ النقدية من املبيعات اجلوية؛ حيث مل تتطابق املبالغ النقدية املح�صلة مع �إي�صاالت الدفع املقدمة
لل�شركة ،وبالرغم من �أن قيمة املبالغ النقدية غري املح�صلة مثلت �أقل من  %0,1من القيمة الإجمالية للمبيعات� ،إال �أن فريق الإدارة يف ال�شركة قد �أم�ضى وقت ًا
مطو ًال ملحاولة مطابقة املبالغ النقدية املح�صلة مع �إي�صاالت الدفع .ولذا قامت ال�شركة بت�شغيل نظام  ،Guestlogixوهو حل متكامل و�شامل لبناء خمزون
املنتجات التي حتمل عالمات جتارية على منت الطائرة و�إدارتها والتحكم فيها .وتزعم �شركة � Guestlogixأنها تقدم خدماتها لأكرث من  %90من ركاب خطوط
الطريان يف �أمريكا ال�شمالية ونحو  %38من �صناعة خطوط الطريان العاملية .وقد قامت ال�شركة بت�شغيل نظام  Guestlogixيف املبيعات اجلوية للمرة الأولى يف
يوليو من عام 2009م ،والذي حل م�شكلة التح�صيل و�إدارة م�ستويات املخزون ،و�ساعدت �أي�ض ًا على مراقبة الطلب على كافة املنتجات ب�شكل �أكرث كفاءة .وكان
من املفرت�ض �أي�ض ًا �أن يقوم بت�سهيل ا�ستخدام بطاقات االئتمان �إال �أن نظام  Guestlogixيتطلب التحديث اليدوي �أ�سبوعي ًا لبطاقات االئتمان املدرجة يف القائمة
ال�سوداء ،مما �أدى �إلى وجود بع�ض الق�ضايا ب�سبب �إ�ستخدام بطاقات االئتمان املزورة ،لذا توقفت ال�شركة عن قبول بطاقات االئتمان يف نوفمرب 2010م .وتعتقد
ال�شركة �أن هذا لن ي�ؤثر مادي ًا على �أرباح املبيعات اجلوية ،كما يدل على ذلك زيادة املبيعات بن�سبة  %32,8يف دي�سمرب 2001م مقارنة بدي�سمرب 2010م .وتدر�س
ال�شركة حالي ًا احلل الأمثل لنظام بطاقات االئتمان يف �ضوء التغريات التي طر�أت على �صناعة بطاقات االئتمان يف اململكة العربية ال�سعودية ،ك�إعتماد تكنولوجيا
البطاقة الذكية والرقم ال�سري و�أثرها على ا�ستخدام بطاقات االئتمان املزورة.
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يف عام 2011م ،قامت ال�شركة بتقدمي  22,1مليون وجبة للم�سافرين و�أطقم العاملني على منت  113.619رحلة من رحالت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية
املحلية والدولية والرحالت اخلا�صة باحلج وغريها من رحالت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،كتلك التي تخدم كبار ال�شخ�صيات ،مقارنة بعدد  20,2مليون
وجبة للم�سافرين و�أطقم العاملني على منت  109.690رحلة من رحالت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية املحلية والدولية والرحالت اخلا�صة باحلج وغريها
من رحالت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف عام 2010م؛ و  19,6مليون وجبة للم�سافرين و�أطقم العاملني يف عام 2009م على منت 107.782رحلة .مبا
ميثل زيادة �سنوية قدرها  %3,1و %9,4يف عدد الوجبات و %1,8و  %3,6يف عدد الرحالت لعام 2010م و2011م على التوايل .وتت�أثر نتائج ال�شركة ب�شكل مبا�شر
بعدد امل�سافرين على منت رحالت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية .وتعتقد ال�شركة �أن عدد الركاب الذين ي�سافرون على منت رحالت اخلطوط اجلوية العربية
ال�سعودية يتوقف على عدد من العوامل من �ضمنها جاذبية اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية للم�سافرين ف�ض ًال عن الطلب العام على النقل اجلوي .ويف قطاع
الطريان املحلي ،دخال ناقالن منخف�ضا التكلفة لل�سوق عام 2007م .وهما طريان نا�س و�سما للطريان ،ومن اجلدير بالذكر �أن �سما للطريان قد �أوقفت عملياتها
اعتبار ًا من �أغ�سط�س 2010م .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،بد�أت �شركة طريان �سعودية �أخرى – الوفري للطريان –يف عام 2010م تقدمي خدمات النقل اجلوي للحجاج
واملعتمرين فقط .وعلى الرغم من دخول هذين املناف�سني �إلى ال�سوق� ،شهد عدد امل�سافرين على منت الرحالت املحلية للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية منو ًا
بنحو  %4,0عام 2010م� ،إذ كان هناك طلب كبري على ال�سفر املحلي بني املدن الرئي�سية يف اململكة خالل هذه ال�سنة .يف عام 2011م ،ارتفع عدد امل�سافرين على
منت الرحالت املحلية بن�سبة  %16,7من  10,3مليون م�سافر يف عام 2010م �إلى  12,01مليون م�سافر يف عام 2011م ،وذلك ب�سبب الطلب املتوا�صل على الرحالت
وعدد الرحالت املحلية الإ�ضافية التي توفرها اخلطوط اجلوية ال�سعودية.
و�سوف تعتمد جاذبية اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية للم�سافرين على �أ�سعار تذاكرها و�سجل ال�سالمة لرحالتها ومدى راحة الركاب يف طائراتها ،واخلدمات
املقدمة على الرحالت ،ومدى توفر املقاعد وعدد تكرار الرحالت اجلوية واختيار الوجهات .وت�سعى اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية لتح�سني جاذبيتها من
خالل تبني عدد من املبادرات والتي ت�شمل ،على �سبيل املثال� ،شراء طائرات جديدة .وقد بلغ عدد الطائرات امل�شغلة من قبل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف
�شهر دي�سمرب من عام 2009م وعام 2010م على التوايل 94 ،طائرة (ثمانية منها م�ست�أجرة) ،و 110طائرة (�أربعة منها م�ست�أجرة) .يف  31دي�سمرب 2011م بلغ
عدد الطائرات امل�شغلة من قبل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية  99طائرة (اثنان منها م�ست�أجرة) .ويرجع ال�سبب الرئي�سي النخفا�ض عدد الطائرات امل�شغلة
من قبل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية هو ايقاف خدمة  16طائرة من طراز  .MD 90وتتوقع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �أن يبلغ عدد الطائرات
اململوكة من قبلها  112طائرة يف عام 2013م و 123طائرة بحلول عام 2015م .وال تنوي اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ا�ستئجار �أي طائرات �أخرى يف تلك
الأعوام .يرجى مالحظة �أنه قد مت توفري معلومات �إ�ضافية عن عمليات اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف الق�سم «( 3نظرة عامة على ال�سوق»).
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تعتمد نتائج عمليات ال�شركة كذلك على التقلبات التي تطر�أ على �أ�سعار املواد اخلام ،مثل اللحوم واخل�ضراوات ،وعلى قدرة ال�شركة على تعديل �أ�سعار منتجاتها
لتعك�س التغري يف �أ�سعار املواد الأولية .وتتم جميع طلبات العمالء للح�صول على خدمات التموين يف الغالب ا�ستناد ًا لأ�سعار حمددة يتم االتفاق على �أن تظل ثابتة
لفرتة معينة من الوقت ،ترتاوح ما بني �شهر واحد �إلى عام كامل .وحتت�سب �أ�سعار اخلدمات بنا ًء على التكاليف التي تتكبدها ال�شركة فيما يتعلق باخلدمة م�ضاف ًا
�إليها هام�ش ربح حمدد .وعلى نحو مماثل ،تخ�ضع �أ�سعار اخلدمات للتفاو�ض فيما بني ال�شركة والعميل ا�ستناد ًا �إلى التكاليف التي تتكبدها ال�شركة .وحتتوي بع�ض
عقود ال�شركة مع عمالئها على �آليات معينة ملراجعة الأ�سعار .فعلى �سبيل املثال ،تقوم اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية وال�شركة مبراجعة الأ�سعار كل ثالثة
�أ�شهر .بينما ترى ال�شركة �أنه مبقدورها مترير الزيادة التي تطر�أ على �أ�سعار املواد اخلام �إلى عمالئها� ،إال �أنه يوجد فارق يف بع�ض الأحيان يف توقيت حدوث
الزيادة التي تطر�أ على �أ�سعار املواد اخلام وتمُ كن ال�شركة من مترير هذه الزيادة لعمالئها .وال�سبب يف ذلك الفارق يعود يف الأ�سا�س �إلى �أن الأ�سعار تبقى ثابتة
لفرتات معينة وفق مدة �أمر اخلدمات التموينية .وال يوجد  ،بالرغم من هذا ،التزام على العمالء بقبول حتمل الزيادة التي تطر�أ على الأ�سعار قبل انتهاء مدة
عقودهم مع ال�شركة .ويف حالة زيادة بع�ض �أ�سعار املواد اخلام ،ميكن يف حاالت معينة لل�شركة والعميل �أن يتفقا على تعديل الوجبات بحيث تظل التكلفة الإجمالية
وهام�ش الربح بدون تغيري .ويف املقابل� ،إذا انخف�ضت �أ�سعار املواد اخلام ،ف�إن هام�ش الربح �سيزيد وبالتايل �ستتح�سن نتائج ال�شركة حتى يتم خف�ض الأ�سعار
املقدمة للعمالء .
وت�شرتي ال�شركة حوايل  %94,1من م�شرتياتها بالدوالر الأمريكي .ونظر ًا لأن �سعر �صرف الريال ال�سعودي مرتبط ب�سعر �صرف الدوالر الأمريكي ،ف�إن خماطر
�سعر ال�صرف تعد غري جوهرية فيما يتعلق بهذه امل�شرتيات .وحتقق ال�شركة مكا�سب وخ�سائر تتعلق بتغيرّ �سعر ال�صرف فيما يخ�ص امل�شرتيات التي تتم بالعمالت
الأخرى ،خا�صة اليورو� ،إال �أن هذه املكا�سب واخل�سائر لي�ست جوهرية.
 7 77 -7مقارنة بين عمليات الشركة لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2009م و2010م و2011م
يلخ�ص اجلدول التايل قوائم الدخل املراجعة للأعوام املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م.
الجدول  1-7قائمة الدخل لألعوام 2009م2011-م
2009م

النمو

2010م

النمو

2011م

(�ألف ريال �سعودي)

2009م2010-م ()%

(�ألف ريال �سعودي)

2010م2011-م ()%

(�ألف ريال �سعودي)

الإيرادات

1.031.848

%15,6

1.193.161

%22,8

1.465.271

تكلفة الإيرادات

()574.213

%12,8

()647.747

%40,0

906.809

�إجمايل الربح

457.635

%19,2

545.414

%2,40

558.462

امل�صاريف الإدارية والعمومية

()132.656

(%)0,9

()131.426

%6,40

()139.824

الربح الت�شغيلي

324.979

%27,4

413.988

%1,10

418.638

الدخل  /النفقات الأخرى

()2.075

%249,4

3.101

()%38,0

1.924

322.904

%29,2

417.090

%0,8

420.562

�صايف الدخل *

امل�صدر :القوائم املالية املدققة
*�صايف الدخل قبل خ�صم الزكاة و�ضريبة الدخل

الجدول  2-7قائمة الدخل كنسبة من إجمالي اإليرادات2009 ،م2011-م
2009م

2010م

2011م

(الن�سبة املئوية من الإيرادات)

(الن�سبة املئوية من الإيرادات)

(الن�سبة املئوية من الإيرادات)

الإيرادات

%100,0

%100,0

%100,0

تكلفة الإيرادات

()%55,6

()%54,3

()%61,9

�إجمايل الربح

%44,4

%45,7

%38,1

(%)12,9

(%)11,0

()%9,5

الربح الت�شغيلي

%31,5

%34,7

%28,6

الدخل  /النفقات الأخرى

()%0,2

%0,3

%0,1

�صايف الدخل *

%31,3

%35,0

%28,7

امل�صاريف الإدارية والعمومية

امل�صدر:القوائم املالية املدققة
* �صايف الدخل قبل خ�صم الزكاة و�ضريبة الدخل
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يف عام 2010م زاد �إجمايل الإيرادات بن�سبة  %15,6من  1.031,8مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  1.193,2مليون ريال �سعودي يف عام 2010م وذلك
بف�ضل منو الإيرادات من �أق�سام العمل الرئي�سية .يف عام 2011م ،زاد �إجمايل الإيرادات بن�سبة  %22,8من  1.193,2مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى
 1.465,3مليون ريال �سعودي يف عام 2011م حيث �أن الإيرادات ارتفعت من كال ق�سمي اخلدمات املتعلقة ب�شركات الطريان واخلدمات لغري �شركات الطريان .
الجدول  3-7اإليرادات حسب األقسام2009 ،م2011-م
2009م

النمو

2010م

النمو

2011م

(�ألف ريال �سعودي)

2009م2010-م ()%

(�ألف ريال �سعودي)

2011-2010م ()%

(�ألف ريال �سعودي)

اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية

693.766

%14,0

791.061

%24,3

983.458

�شركات طريان �أخرى

134.894

%22,0

164.561

%14,8

188.993

خدمات التموين على منت الرحالت اجلوية

828.660

%15,3

955.622

%22,7

1.172.451

املبيعات اجلوية

116.235

()%4,8

110.711

%32,8

147.052

�صاالت الفر�سان

30.590

%15,8

35.424

%12,9

39.980

ق�سم اخلدمات املتعلقة ب�شركات الطريان

975.485

%12,9

1.101.757

%23,4

1.359.483

ق�سم اخلدمات لغري �شركات الطريان

10.166

%218,7

32.398

%38,4

44.845

�إيرادات �أخرى

46.197

%27,7

59.006

%3,3

60.943

�إجمايل الإيرادات

1.031.848

%15,6

1.193.161

%22,8

1.465.271

امل�صدر:ال�شركة

الجدول  4-7النسبة المئوية من إجمالي اإليرادات بحسب األقسام2009 ،م2011-م
2009م

2010م

2011م

الن�سبة املئوية من الإيرادات

الن�سبة املئوية من الإيرادات

الن�سبة املئوية من الإيرادات

اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية

%67,2

%66,3

%67,1

�شركات طريان �أخرى

%13,1

%13,8

%12,9

خدمات التموين على منت الرحالت اجلوية

%80,3

%80,1

%80,0

املبيعات اجلوية

%11,3

%9,3

%10,0

�صاالت الفر�سان

%3,0

%3,0

%2,7

ق�سم اخلدمات املتعلقة ب�شركات الطريان

%94,5

%92,3

%92,8

ق�سم اخلدمات لغري �شركات الطريان

%1,0

%2,7

%3,1

�إيرادات �أخرى

%4,5

%4,9

%4,2

�إجمايل الإيرادات

%100

%100

%100

امل�صدر :ال�شركة
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يف عام 2010م� ،شهدت �إيرادات ق�سم اخلدمات املتعلقة ب�شركات الطريان ارتفاع ًا بن�سبة  %12,9من  975,5مليون ريال �سعودي يف عام 2009م لت�صل �إلى
 1.101,8مليون ريال �سعودي يف عام 2010م  ،ويعود ال�سبب وراء هذا االرتفاع يف املقام الأول �إلى النمو يف �إيرادات التموين على منت الرحالت اجلوية و�صاالت
الفر�سان.
ويف عام 2011م� ،شهدت الإيرادات من ق�سم اخلدمات املتعلقة ب�شركات الطريان ارتفاع ًا بن�سبة  %23,4من  1.101,8مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى
 1.359,5مليون ريال �سعودي يف عام 2011م ويعود ال�سبب الرئي�سي وراء هذا االرتفاع يف املقام الأول �إلى النمو يف �إيرادات التموين واملبيعات على منت الرحالت
اجلوية.
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�إيرادات خدمات التموين  -اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية
�شهدت الإيرادات من خدمات التموين على منت الرحالت اجلوية للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية زيادة بن�سبة  %14من  693,8مليون ريال �سعودي يف عام
2009م �إلى  791,1مليون ريال �سعودي يف عام 2010م؛ مدفوعة بزيادة بن�سبة  %3,1يف عدد الوجبات املقدمة ،من  19,6مليون يف عام 2009م �إلى  20,2مليون
يف عام 2010م وكذلك الزيادة يف �أ�سعار الوجبات .كما ارتفعت �أ�سعار الوجبات نتيجة الت�ضخم �إلى جانب رغبة اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية بتقدمي وجبات
�أف�ضل و بالتايل ذات كلفة �أغلى ا�ستناد ًا �إلى �آراء م�سافريها .ويف عام 2010م ،انخف�ض عدد الرحالت الداخلية للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية التي تخدمها
ال�شركة بن�سبة  %1من  72.797رحلة يف عام 2009م �إلى  72.068رحلة يف عام 2010م .ورغم االنخفا�ض يف عدد الرحالت� ،إال �أن الوجبات املقدمة على منت
هذه الرحالت �شهدت زيادة بن�سبة  %4,3من  8,3مليون يف عام 2009م �إلى  8,6مليون يف عام 2010م ب�سبب ا�ستخدام اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية طائرات
�أكرب حجم ًا .وعلى اجلانب الآخر� ،شهد عدد الرحالت الدولية زيادة بن�سبة  %7,4من  25.326يف عام 2009م �إلى  27.206يف عام 2010م ،بينما �شهد عدد
الوجبات املقدمة زيادة بن�سبة  %1,5من  8مليون يف عام 2009م �إلى  8,1مليون يف عام 2010م .يرجع ال�سبب يف �إزدياد ن�سبة زيادة الرحالت عن ن�سبة زيادة عدد
الوجبات املقدمة �إلى قيام اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية بزيادة عدد رحالتها على خطوط معينة نتيجة الرتفاع الطلب عليها .ويف عام 2010م� ،شهد عدد
رحالت احلج و الرحالت الأخرى على منت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية زيادة بن�سبة  %7,8من  9.659يف عام 2009م �إلى  10.416يف عام 2010م ،كما
�شهد عدد الوجبات املقدمة على منت هذه الرحالت زيادة بن�سبة  %4,1من  3,3مليون يف عام 2009م �إلى  3,5مليون يف عام 2010م.
�شهدت الإيرادات من خدمات التموين على منت الرحالت للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية زيادة بن�سبة  %23,4من  791,1مليون ريال �سعودي يف عام 2010م
�إلى  983,5مليون ريال �سعودي يف عام 2011م؛ مدفوعة بزيادة بن�سبة  %9,3يف عدد الوجبات املقدمة ،من  20,2مليون يف عام 2010م �إلى  22,1مليون يف
عام 2011م .يف عام 2011م خف�ضت ال�شركة تكلفة الوجبات املقدمة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية بن�سبة  %10وفق ًا لعقد التموين مما �أدى �إلى �إنخفا�ض
الإيرادات مبا يقارب  69مليون ريال �سعودي.هذا الأنخفا�ض عو�ض نتيجة الت�ضخم �إلى جانب اجتاه اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية بتقدمي وجبات �أف�ضل
وبالتايل ذات كلفة �أغلى ا�ستناد ًا �إلى �آراء م�سافريها .وقد ترجمت هذه التغريات بخ�صومات بلغت نحو  38مليون ريال �سعودي يف اخلطوط اجلوية العربية
ال�سعودية .ويف عام 2011م ،ارتفع عدد الرحالت الداخلية للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية التي تخدمها ال�شركة بن�سبة  %6,6من  72.068رحلة يف عام
2010م �إلى  76.837رحلة يف عام 2011م .و�شهدت الوجبات املقدمة على منت هذه الرحالت زيادة بن�سبة  %11,1من  8,6مليون يف عام 2010م �إلى  9,6مليون
يف عام 2011م ب�سبب ا�ستخدام اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية طائرات �أكرب حجم ًا .وعلى اجلانب الآخر� ،شهد عدد الرحالت الدولية زيادة بن�سبة  %7,4من
 27.206يف عام 2010م �إلى  29.212يف عام 2011م ،و �شهد عدد الوجبات املقدمة زيادة بن�سبة  %12,8من  8,1مليون يف عام 2010م �إلى  9,1مليون يف عام
2011م .وذلك ب�سبب ا�ستخدام اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية طائرات �أكرب حجم ًا .ويف عام 2011م� ،شهد عدد رحالت احلج وغريها من الرحالت على منت
اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية انخفا�ض بن�سبة  %27,3من  10.416يف عام 2010م �إلى  7.570يف عام 2011م ،كما �شهد عدد الوجبات املقدمة على منت
هذه الرحالت انخفا�ض ًا بن�سبة  %3,4من  3,5مليون يف عام 2010م �إلى  3,3مليون يف عام 2011م ،ويرجع ذلك �إلى ا�ستخدام طائرات �أكرب ،ف�ض ًال عن �إعادة
ت�صنيف اخلطوط اجلوية ال�سعودية لل�شحن املحدودة �ضمن «�شركات طريان �أخرى» ونقل بع�ض الركاب على منت رحالت احلج على اخلطوط ال�سعودية املقررة.
�إيرادات خدمات التموين على منت الرحالت  -معدات الطريان
يف عام 2011م بد�أت ال�شركة ال�شريحة اجلديدة ،معدات الطريان .ووفق ًا للإتفاقية مع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية� ،ستقوم ال�شركة بتوريد معدات معينة
ك�أدوات املائدة والأواين اخلزفية على جميع الرحالت اجلوية ال�سعودية .يف عام 2011م ،كانت مبيعات ال�شركة  138,4مليون ريال �سعودي.
الجدول  5‑7عدد الرحالت والوجبات المقدمة2009 ،م2011-م
2009م

النمو
2009م2010-م ()%

2010م

النمو
2010م2011-م ()%

2011م

الرحالت
الداخلية على منت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية

72.797

%1,0-

72.068

%6,6

76.837

الدولية على منت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية

25.326

%7,4

27.206

%7,4

29.212

رحالت احلج وغريها على منت اخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية

9.659

%7,8

10.416

%27,3-

7.570

�شركات الطريان الأخرى

30.429

%14,4

34.797

%17,4

40.852

�إجمايل عدد الرحالت

138.211

%4,5

144.487

%6,9

154.471

الوجبات (بالآالف)
الداخلية على منت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية

8.256

%4,3

8.608

%11,1

9.564

الدولية على منت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية

7.981

%1,5

8.102

%12,8

9.141
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2009م

النمو
2009م2010-م ()%

2010م

النمو
2010م2011-م ()%

2011م

رحالت احلج وغريها على منت اخلطوط اجلوية ال�سعودية

3.330

%4,1

3.465

%3,4-

3.348

�شركات الطريان الأخرى

3.015

%18,8

3.581

%13,3

4.058

�إجمايل عدد الوجبات

22.581

%5,2

23.756

%9,9

26.112

امل�صدر:ال�شركة

�إيرادات خدمات التموين على منت الرحالت � -شركات الطريان الأخرى
ويف عام 2010م ،ارتفعت �إيرادات ق�سم خدمات التموين على منت الرحالت اجلوية من �شركات الطريان الأخرى بن�سبة  %22من  134,9مليون ريال �سعودي يف
ت�سيها خطوط الطريان الدولية واملحلية .ويف عام 2010م،
عام 2009م �إلى  164,6مليون ريال �سعودي مدفوعة بزيادة الإيرادات من الرحالت املنتظمة التي رّ
قدمت ال�شركة  3,6مليون وجبة  ،مقارنة بـ  3ماليني وجبة يف عام 2009م ،مبا ميثل زيادة قدرها .%18,8وقد جاءت هذه الزيادة يف عدد الوجبات املقدمة
ل�شركات الطريان الأخرى مدفوعة بزيادة قدرها  %14,4يف الرحالت التي ُتقدَ م لها اخلدمات ،من  30.429رحلة يف عام 2009م �إلى  34.797رحلة يف عام
2010م .كما قدمت ال�شركة �أي�ض ًا يف عام 2010م خدمات متوين �إلى �شركة طريان حملية �أخرى ،وهي طريان الوفري ،والتي تخ�ص�ص خدماتها لرحالت احلج
والعمرة فقط .ورغم �أن �سما للطريان قد �أوقفت عملياتها قرب نهاية عام 2010م� ،إال �أن ال�شركة قامت بتعوي�ض خ�سارة الإيرادات الناجتة عن �إيقاف �سما
للطريان لعملياتها عن طريق زيادة الإيرادات املحققة من طريان نا�س وطريان الوفري .وقد �أدى ارتفاع الطلب على خدمات الطريان اخلا�ص �إلى زيادة الإيرادات
من هذا القطاع بن�سبة  %24,7يف عام 2010م مقرتب ًا من امل�ستويات القيا�سية التي �شهدها يف عام 2008م� .إن عمالء الطريان اخلا�ص هم يف الأغلب الطائرات
ذات احلجم ال�صغري والطائرات اخلا�صة .يف عام 2011م� ،شهدت الإيرادات من �شركات الطريان الأخرى ارتفاع ًا بن�سبة  %14,8من  164,6مليون ريال �سعودي
يف عام 2010م �إلى  188,9مليون ريال �سعودي يف عام 2011م ،حيث وقعت ال�شركة عقود جديدة مع طريان �أرامكو اخلا�ص و اخلطوط اجلوية العراقية ،البالغة
قيمتها  5,7مليون ريال �سعودي ،بالإ�ضافة �إلى ت�صنيف اخلطوط اجلوية ال�سعودية لل�شحن املحدودة �ضمن �شركات الطريان الأخرى بدال من ت�صنيفها من
�ضمن اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ارتفعت عدد الوجبات املقدمة للعمالء احلاليني وذلك ب�سبب زيادة عدد الرحالت املتوفرة
وا�ستخدام طائرات �أكرب ،خا�صة اخلطوط اجلوية املاليزية ،واخلطوط اجلوية الفرن�سية ،وخطوط كاثي با�سافيك اجلوية .كما �شهدت الإيرادات من رحالت
احلج املخ�ص�صة انخفا�ض ًا بن�سبة  %16,1حيث �أن عدد الرحالت املخ�ص�صة للحج انخف�ضت بن�سبة  %3,4مما �أدى �إلى انخفا�ض عدد الوجبات املخ�ص�صة بن�سبة
 .%11,8وجاء انخفا�ض عدد الوجبات باملقام الأول نتيجة لإغالق مطار املدينة يف مو�سم احلج ب�سبب اعمال التح�سني والتجديد يف املطار .كما �شهدت الإيرادات
من الطريان اخلا�ص ارتفاع ًا يف عام 2011م بن�سبة  %22,2ب�سبب الن�شاط الإقت�صادي وب�شكل رئي�سي ب�سبب ارتفاع عدد الرحالت التي يقوم بها عمالء الطريان
اخلا�ص ،والذي تطلب  56.000وجبة �إ�ضافية يف ال�سنة.
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ويف عام 2010م� ،شهدت الإيرادات من املبيعات اجلوية انخفا�ض ًا بن�سبة  %4,8من  116,2مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  110,7مليون ريال �سعودي.
وقد جاء هذا االنخفا�ض نتيجة عدد من العوامل من بينها ا�ستمرار الرتاجع العام يف الطلب على املنتجات .وكان هناك تراجع ًا يف دخل الدعاية للمبيعات اجلوية
بن�سبة  %13,0من  12,3مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  10,7مليون ريال �سعودي يف عام 2010م؛ حيث عمدت �شركات الدعاية �إلى خف�ض ميزانياتها.
وترى ال�شركة �أن هذا االجتاه �شهده م�شغلون �آخرون لأعمال التجزئة على منت الرحالت اجلوية .يف عام 2011م ،ارتفعت ايرادات املبيعات اجلوية بن�سبة %32,8
من  110,7مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  147,1مليون ريال �سعودي يف عام 2011م ،وجاءت الإرتفاع نتيجة لزيادة املبيعات من العطور والإك�س�سوارات
بن�سبة  %30,1و  %33,4على التوايل يف الرحالت املحلية والدولية� .ساهم طرح العطور واالك�س�سوارات اجلديدة على الرحالت املرغوبة بجانب طرح املزيد من
املنتجات يف هذا النمو.
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يف عام 2010م� ،شهدت الإيرادات من �صاالت الفر�سان زيادة بن�سبة  %15,8من  30,6مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  35,4مليون ريال �سعودي  ،وهذا
يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة حركة الركاب �إلى �صاالت الفر�سان بن�سبة  %9,1و %12,3للركاب الدوليني واملحليني على التوايل .وترى ال�شركة �أن هذه الزيادة
جاءت نتيجة حت�سني ال�صاالت التي متكنت من جذب �شريحة �أكرب من ركاب الدرجات املتميزة الذين غادروا من املطارات ذات ال�صلة .ويف عام 2010م ،كان
هناك انخفا�ض يف عدد ركاب الدرجات املتميزة بن�سبة  %0,3با�ستخدام ال�صاالت الدولية مقارنة بعام 2009م وجذبت ال�شركة  %54,3من ه�ؤالء الركاب يف عام
2010م  ،مقارنة بن�سبة  %51,3يف عام 2009م� .أما فيما يتعلق بال�صاالت املحلية ،فقد جذبت ال�شركة  %41من الركاب ذوي ال�صلة يف عام 2010م ،مقارنة بن�سبة
 %36يف عام 2009م .يف عام 2011م� ،شهدت الإيرادات من �صاالت الفر�سان زيادة بن�سبة  %12,9من  35,4مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  40مليون
ريال �سعودي يف عام 2011م ،وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة الأ�سعار من قبل ال�شركة بحوايل  %21للم�سافرين على الرحالت املحلية و الدولية نظرا لطلب
اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية الئحة طعام �أعلى �سعرا بالإ�ضافة �إلى زيادة عدد الركاب بالرغم من �إغالق �صالة مطار الأمري حممد بن عبدالعزيز الدولية
لعام كامل .ارتفاع الأ�سعار جاء نتيجة لطلب اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية و�شركات طريان �أخرى لقائمة طعام �شاملة وت�سهيالت �إ�ضافية يف هذه ال�صاالت.
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يف عام 2010م� ،شهدت الإيرادات الأخرى زيادة بن�سبة  %27,7من  46,2مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  59مليون ريال �سعودي .يف عام 2010م� ،شهدت
الإيرادات من الوجبات املقدمة �إلى العاملني يف ال�شركة ال�سعودية للخدمات الأر�ضية املحدودة زيادة هي الأخرى بن�سبة  %13,8من  25,8مليون ريال �سعودي يف
عام 2009م لت�صل �إلى  29,3مليون ريال �سعودي وذلك يعود �إلى تزايد عدد طاقم العاملني والتحكم ب�شكل �أف�ضل يف عدد الوجبات املقدمة .وقد زادت الر�سوم
اال�ست�شارية التي تفر�ضها ال�شركة على املوردين بن�سبة  %59من  13,2مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  21مليون ريال �سعودي يف عام 2010م؛ حيث متت
�إ�ضافة موردين جدد حمددين �إلى قائمة املوردين املعتمدة .وعلى اجلانب الآخر ،ف�إن الإيرادات من املبيعات املتفرقة ور�سوم احل�صرية (وهي ر�سوم تفر�ضها
ال�شركة على موردين حمددين نظري االحتفاظ احل�صري بعالمة جتارية واحدة من �إحدى فئات املنتجات) �شهدت انخفا�ض ًا بن�سبة  %55,1و %12,3على التوايل
يف عام 2010م .فقد انخف�ضت الإيرادات املوحدة من هاتني الفئتني من  7,1مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  4,6مليون ريال �سعودي يف عام 2010م .يف
عام 2011م� ،شهدت الإيرادات الأخرى زيادة بن�سبة  %3,3من  59مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  60,9مليون ريال �سعودي يف عام 2011م وذلك ب�سبب
زيادة الإيرادت من الوجبات املقدمة �إلى العاملني يف ال�شركة ال�سعودية للخدمات الأر�ضية املحدودة بن�سبة  .%9,7الإيرادات من املبيعات املتفرقة ارتفعت بن�سبة
 %305,1من  1,8مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  7,1مليون ريال �سعودي يف عام 2011م ب�سبب زيادة مبيعات املعدات لطريان ال�سعودي اخلا�ص.
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بلغ دخل ال�شركة من ق�سم اخلدمات لغري �شركات الطريان  10,2مليون ريال �سعودي يف عام 2009م ،وهو العام الذي عادت فيه ال�شركة للدخول يف �سوق التموين
لغري �شركات الطريان .وقد حتققت هذه الإيرادات لأن ال�شركة متكنت من توقيع عقود مع خمتلف البنوك وامل�ؤ�س�سات التعليمية وال�شركات يف قطاعات التعدين
واالت�صاالت وغريها من القطاعات .ويف عام 2010م� ،شهدت �إيرادات ال�شركة من ق�سم اخلدمات غري املرتبطة ب�شركات الطريان زيادة بن�سبة  %218,7من 10,2
مليون ريال �سعودي يف 2009م �إلى  32,4مليون ريال �سعودي يف عام 2010م حيث كانت هذه �أول �سنة كاملة من اخلدمات التي يجري تقدميها يف �إطار العقود
املوقعة يف عام 2009م ،بالإ�ضافة �إلى دخولها يف عقود �إ�ضافية .يف عام 2011م ،ارتفعت �إيرادات ال�شركة من ق�سم اخلدمات لغري �شركات الطريان بن�سبة %38,4
من  32,4مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  44,8مليون ريال �سعودي يف عام 2011م ،وذلك لأن العقود التي مت توقيعها يف نهاية عام 2010م بالإ�ضافة �إلى
العقود التي مت توقيعها يف عام 2011م بد�أت بتح�صيل الأرباح يف عام 2011م( .ف�ض ًال راجع الق�سم « 13معلومات قانونية»).
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�شهدت تكلفة الإيرادات يف عام 2010م زيادة بن�سبة � %12,8إال �أن الربح الإجمايل زاد بن�سبة  .%19,2و�شهد هام�ش الربح الإجمايل ارتفاع من � %44,4إلى %45,7
بف�ضل انخفا�ض تكلفة الأيدي العاملة وغريها من التكاليف مقارنة ب�إرتفاع الإيرادات .يف عام 2011م ،ارتفعت تكلفة الإيرادات بن�سبة � ،%40إال �أن هام�ش الربح
الإجمايل انخف�ض من  %45,7يف عام 2010م �إلى  %38,1يف عام 2011م ب�سبب النمو يف ق�سم اخلدمات لغري �شركات الطريان والإيرادات الإ�ضافية من عقد
املعدات مع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية؛ حيث لدى هذان امل�صدران من الإيرادات هيكل تكاليف وهوام�ش ربح خمتلفة مقارنة مع بقية الأعمال .بالإ�ضافة
لذلك ،ف�إن ارتفاع الطلب على العطور واالك�س�سوارات �أدى �إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات وال�سلع.
الجدول  6-7تصنيف تكلفة اإليرادات لألعوام 2009م – 2011م
2009م

النمو

2010م

النمو

2011م

(�ألف ريال �سعودي)

2009م% 2010-

(�ألف ريال �سعودي)

2010م% 2011-

(�ألف ريال �سعودي)

تكلفة املواد وال�سلع

()327.906

%17,8

()386.404

%49,7

()578.396

تكلفة الأيدي العاملة

()125.673

%5,7

()132.878

%22,5

()162.787

�إيجار وحدات الإنتاج و�صيانتها

()46.849

%24,8

()58.461

%10,9

()64.809

اال�ستهالكات

()14.273

%3,0

()13.847

%0,1

()13.865

تكاليف �أخرى:

()59.512

()٪5،6

()56.156

%54,8

()86.952

�إجمايل تكلفة الإيرادات

()574.213

%12,8

()647.757

%40,0

()906.809

�إجمايل الربح

457.635

%19,2

545,414

%2,4

558.462

امل�صدر:القوائم املالية املدققة

62

الجدول  7‑7النسبة المئوية لتكلفة اإليرادات إلى إجمالي اإليرادات2009 ،م 2011 -م
2009م

2010م

2011م

الن�سبة املئوية للإيرادات

الن�سبة املئوية للإيرادات

الن�سبة املئوية للإيرادات

تكلفة املواد وال�سلع

()%31,8

()%32,4

()%39,5

تكلفة الأيدي العاملة

()%12,2

()%11,1

()%11,1

�إيجار وحدات الإنتاج و�صيانتها

()%4,5

()%4,9

()%4,4

اال�ستهالكات

()%1,4

()%1,2

()%0,9

تكاليف �أخرى:

()%5,8

()%4,7

()%5,9

�إجمايل تكلفة الإيرادات

()%55,6

()%54,3

()%61,9

%44,4

%45,7

%38,1

�إجمايل الربح
امل�صدر :القوائم املالية املدققة
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متثل تكلفة املواد وال�سلع العن�صر الأكرب من تكلفة الإيرادات بن�سبة  %59,7 ،%57,1و %63,8يف عام 2009م2010 ،م و2011م على التوايل .مثلت تكلفة املواد
وال�سلع ن�سبة  %31,8من الإيرادات يف عام 2009م مقارنة بـ %32,4يف عام 2010م و %39,5يف عام 2011م .وترجع الزيادة يف تكلفة املواد وال�سلع كن�سبة مئوية
من املبيعات يف عام 2010م وعام 2011م �إلى زيادة ن�شاط ق�سم اخلدمات غري املتعلقة ب�شركات الطريان ومبيعات معدات متوين الطريان .ارتفعت تكلفة املواد
وال�سلع خالل ال�سنوات ب�سبب زيادة امل�شرتيات من ال�سلع الإنتاجية ،ومعدات متوين الطريان و�سلع املبيعات اجلوية .وقد �ساهمت معدات متوين الطريان لوحدها
مبا يزيد على  %20من جممل الزيادة يف تكلفة املواد و ال�سلع يف عام 2011م البالغة  .%49,7املزيد من ال�سلع الإنتاجية مت �شرا�ؤها لتلبية طلبات �شركات الطريان
من الوجبات يف عام 2011م ،والتي �شملت �شركات طريان وغري �شركات طريان.
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ويف عام 2010م� ،شهدت تكلفة الأيدي العاملة ارتفاع ًا بن�سبة  %5,7من  125,7مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  132,9مليون ريال �سعودي يف عام 2010م.
يف  31دي�سمرب 2010م بلغ عدد العاملني بال�شركة  2.704عامل مقارنة بـ  2.704كما يف  31دي�سمرب 2009م .يف عام  2010و�شهدت تكلفة الأيدي العاملة فيما
يتعلق بتعوي�ضات العطالت وتكاليف الت�أمني انخفا�ض ًا مببلغ  5,9مليون ريال �سعودي ب�سبب قيام ال�شركة �إعادة التفاو�ض على بولي�صة الت�أمني ب�شروط �أف�ضل
تعو�ض زيادة التكاليف املرتبطة بتوظيف عمالة �إ�ضافية .كما انخف�ض عدد العاملني يف �صاالت الفر�سان بن�سبة  %2,8من  107عامل يف عام 2009م �إلى  104عامل
يف 2010م .وباملقارنة� ،شهد عدد العاملني يف خدمات التموين على منت الرحالت اجلوية زيادة بن�سبة  %3,2من  1.712عامل يف 2009م �إلى  1.766عامل يف
عام 2010م ،كما �شهد عدد العاملني يف خدمات املبيعات اجلوية زيادة بن�سبة  %9,1من  121عامل يف 2009م �إلى  132عامل يف عام 2010م .وهذا ي�شمل تكلفة
املوظفني الذين ي�ؤدون وظائف �إدارية تقع �ضمن خط امل�صروفات العامة والإدارية .وهذا ي�شمل املوظفني الذي ي�ؤدون وظائف �إدارية تقع �ضمن خط امل�صروفات
العامة والإدارية .يف عام 2011م ،ارتفعت تكلفة الأيدي العاملة بن�سبة  %22,5من  132,9مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  162,8مليون ريال �سعودي يف
عام 2011م ،حيث ارتفع عدد املوظفني بن�سبة  %8,7من  3.063موظف يف عام 2010م �إلى  3.330موظف يف عام 2011م .مت توظيف املزيد من املوظفني على
ح�ساب �أعمال التو�سعة املطلوبة يف ق�سم غري �شركات الطريان .ارتفعت تعوي�ضات نهاية اخلدمة بن�سبة  %34من  84,9مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى 94,6
مليون ريال �سعودي يف عام 2011م ب�سبب رفع رواتب املوظفني بن�سبة  %12لإدراج بدل غالء املعي�شة ،وذلك متا�شي ًا مع احلوافز التي �أعلنت عنها حكومة اململكة
العربية ال�سعودية يف مار�س عام 2011م� .ساعات العمل الإ�ضافية ارتفعت �أي�ض ًا يف نف�س الفرتة بن�سبة  %29,6من  16,9مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى
 22مليون ريال �سعودي يف عام 2011م ب�سبب تخ�صي�ص �ساعات �إ�ضافية لزيادة حجم الأعمال� .إن الرواتب الإ�ضافية التي اعطيت للموظفني كانت تتما�شى مع
احلوافز التي �أعلنت عنها حكومة اململكة العربية ال�سعودية  ،والذي �ساهم يف زيادة تكلفة املوظفني خالل تلك الفرتة.
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يف عام 2010م� ،شهدت نفقات الإيجار وال�صيانة زيادة بن�سبة  %25,0من  46,8مليون ريال �سعودي يف عام 2009م لت�صل �إلى  58,5مليون ريال �سعودي يف عام
2010م .كما �شهدت نفقات الإيجار للمباين ال�سكنية والإدارية زيادة بن�سبة  %8,7من  38مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  41,4مليون ريال �سعودي يف عام
2010م ،وهذا يرجع �إلى اتفاقيات الإيجار اجلديدة لوحدتي املدينة والريا�ض مع الهيئة العامة للطريان املدين و التو�سعة املطلوبة يف الريا�ض املرتبطة بوحدة
الإنتاج املركزية� .شهدت نفقات الإ�صالح وال�صيانة زيادة بن�سبة  %94من  8,8مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  17,1مليون ريال �سعودي يف عام 2010م
وهذا يرجع جزئي ًا �إلى امل�صروفات املتعلقة بتح�سني الظروف املعي�شية للعاملني �إلى جانب تنفيذ بع�ض الأعمال يف مبنى وحدة الإنتاج املركزية .يف عام 2011م،
�شهدت نفقات الإيجار وال�صيانة زيادة بن�سبة  %10,9من  58,5مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  64,8مليون ريال �سعودي يف عام 2011م .كما �شهدت
نفقات الإيجار للمباين الإدارية زيادة بن�سبة  %26ب�سبب اتفاقيات الإيجار اجلديدة بني ال�شركة والهيئة العامة للطريان املدين فيما يتعلق بوحدة التموين يف مطار
الأمري حممد بن عبدالعزيز باملدينة ومطار امللك خالد الدويل بالريا�ض .بينما انخف�ضت نفقات الإ�صالح وال�صيانة يف مبنى وحدة الإنتاج املركزية بن�سبة %63,2

63

من  7,9مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  2,9مليون ريال �سعودي يف عام 2011م ،حيث �أن جميع �أعمال ال�صيانة املرتبطة مببنى وحدة الإنتاج املركزي مت
تنفيذها يف عام 2010م؛ ويقابل ذلك الزيادة يف نفقات ال�صيانة والإ�صالح فيما يتعلق باملباين ،معدات املطابخ ،وال�سيارات والتي ارتفعت بن�سبة  %43,3من 9,1
مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  13,1مليون ريال �سعودي يف عام 2011م.
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يف عام 2010م� ،شهدت التكاليف الأخرى انخفا�ض بن�سبة  %5,6من  59,5مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  56,2مليون ريال �سعودي يف عام 2010م.
كانت التكاليف مرتبطة بالعمالة امل�ؤقتة وحرا�س الأمن الذين مت توظيفهم يف الوحدات املختلفة .كما كانت هناك زيادة يف تكاليف مواد التغليف واملواد التي ال
تُ�ستخدم �سوى ملرة واحدة وتكاليف املرافق العامة وتكاليف النقل الربي والنفقات الأخرى .وقد عو�ضت الزيادة يف هذه التكاليف جزئي ًا بتح�صيل مبالغ م�ستحقة
لل�شركة وبتقليل املبالغ امل�ستحقة لل�شركة .يف عام 2011م ،ارتفعت التكاليف الأخرى بن�سبة  %54,8من  56,2مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  87مليون
ريال �سعودي يف عام 2011م .وكان هذا يف املقام الأول ب�سبب الزيادة يف التكاليف املتعلقة بخدمات الأمن وال�صيانة وخدمات الغ�سيل للموظفني ،والتي ارتفعت
بن�سبة  %314,2من  3,1مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  12,8مليون ريال �سعودي يف عام 2011م .وعالوة على ذلك ،ارتفعت التكاليف املتعلقة بال�سنوات
ال�سابقة بن�سبة  %116,4من  3,8مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  8,2مليون ريال �سعودي يف عام 2011م ،نتيجة ل�صرف املخزون واملخ�ص�صات الأخرى،
املتعلقة بال�سنوات ال�سابقة يف عام 2011م .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ارتفعت م�صاريف النقل والتخزين بن�سبة  %297,7من  2,4مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى
 9,6مليون ريال �سعودي يف عام 2011م .الزيادة يف م�صاريف النقل كانت نتيجة لنقل الب�ضائع واملواد ،مبا يف ذلك معدات متوين الطريان ،من من�ش�أ التخزين
املركزي يف الريا�ض �إلى املناطق الأخرى .كما ارتفعت م�صاريف التخزين ب�سبب زيادة يف م�شرتيات ال�شركة باجلملة نتيجة لزيادة حجم الأعمال� .شهد الدخل
املتعلق بال�سنوات ال�سابقة انخفا�ض ًا بن�سبة  %76,8من  18,5مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  4,3مليون ريال �سعودي يف عام 2011م ،ب�سبب انخفا�ض
التقلبات يف الذمم املدينة مقابل التح�صيل ،الإحتياطات امل�صدرة ،والإحتياطات املحذوفة .جزئي ًا قابلت هذه الزيادة �إعادة ت�صنيف ر�سوم الأمن العام واحلرا�سة
والتي تعترب م�صاريف �إدارية عامة.
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يف عام 2010م� ،شهدت امل�صاريف الإدارية والعمومية انخفا�ض ًا بن�سبة  %0,9من  132,7مليون ريال �سعودي يف عام 2009م لت�صل �إلى  131,4مليون ريال �سعودي
يف عام 2010م .وجاء االنخفا�ض يف النفقات العامة والإدارية ب�صفة �أ�سا�سية نتيجة االنخفا�ض يف تكلفة الرواتب واال�ستهالكات وخم�ص�صات �إعادة الهيكلة .وقد
كانت هذه الإنخفا�ضات �أكرب من الزيادة يف فئات التكاليف امل�ضافة ك�أتعاب الإدارة ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة .يف عام 2011م� ،شهدت امل�صاريف الإدارية
والعمومية ارتفاع ًا بن�سبة  %6,4من  131,4مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  139,8مليون ريال �سعودي يف عام 2011م .جاءت الزيادة نتيجة للزيادة يف
خم�ص�صات للديون امل�شكوك يف حت�صيلها ،وم�صاريف املوظفني ،تكاليف املوظفني ،الإيجار والت�سويق ونفقات الرتويج.
تتعلق املخ�ص�صات للديون امل�شكوك يف حت�صيلها بامل�ستحقات من �شركات طريان حمددة (با�ستثناء اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ) .يف عام 2010م،
انخف�ضت خم�ص�صات الديون امل�شكوك يف حت�صيلها بن�سبة  %34من  31,6مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  20,8مليون ريال �سعودي .حيث �أن�ش�أت ال�شركة
ق�سم ملراقبة وحت�صيل املبالغ امل�ستحقة لل�شركة .وقد �أثبت هذا الق�سم فاعليته يف حت�صيل املبالغ امل�ستحقة لل�شركة على �شركات الطريان املحلية والأجنبية .يف
عام 2011م ،ارتفعت خم�ص�صات الديون امل�شكوك يف حت�صيلها بن�سبة  %25,4من  20,8مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  26,1مليون ريال �سعودي يف عام
2011م ،حيث قامت ال�شركة بزيادة خم�ص�صاتها �ضد �شركات الطريان املحلية التالية :طريان نا�س و�سما للطريان و الوفري للطريان وفق ًا للتغيري يف �سيا�ستها
الداخلية.
ارتفعت نفقات �أجور العمالة وهي العن�صر الرئي�سي يف امل�صاريف الإدارية والعمومية ،بن�سبة  %7,2من  54,4مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  58,4مليون
ريال �سعودي يف عام 2010م ب�سبب توظيف املزيد من املوظفني نظر ًا للزيادة يف حجم الأعمال .يف عام 2011م ،ارتفعت نفقات �أجور العمالة بن�سبة  %0,4من
 58,4مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  58,6مليون ريال �سعودي يف عام 2011م
يف عام 2010م ،ارتفعت م�صاريف ر�سوم اخلدمات املهنية والفنية بن�سبة  %191من  3,1مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  8,9مليون ريال �سعودي يف عام
2010م .وتعود هذه الزيادة �إلى التكاليف غري املتكررة املرتبطة باخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة باملوارد الب�شرية ودرا�سات اجلدوى املتعلقة بامل�شاريع اجلديدة
وبالنظم والإجراءات وبتكاليف حتويل ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة مغلقة .يف عام 2011م� ،شهدت م�صاريف ر�سوم اخلدمات املهنية والفنية بن�سبة  %7,1من
 8,9مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  9,5مليون ريال �سعودي يف عام 2011م ب�سبب الزيادة يف تكاليف اخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة بامل�شاريع اجلديدة.
يف عام 2009م ،تكبدت ال�شركة ر�سوم ًا �إدارية بلغت  9مليون ريال �سعودي واجبة الدفع �إلى �شركة نيوري�ست مبوجب اتفاقية الإدارة (ف�ض ًال راجع الق�سم -1-13
« 4-1معلومات قانونية – ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية – االتفاقيات مع الأطراف ذات العالقة») والتي �أ�صبح ذلك املبلغ مبوجبها م�ستحق ًا لدى بلوغ �صايف �أرباح
ال�شركة حد ًا معين ًا .يف عام 2010م ،زادت الر�سوم الإدارية من  9مليون ريال �سعودي يف عام 2009م بن�سبة � % 33,3إلى  12مليون ريال �سعودي .بلغت الر�سوم
الإدارية يف عام 2011م  12مليون ريال �سعودي.
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الجدول  8-7تصنيف النفقات العامة واإلدارية2009 ،م2011-م
2009م

النمو

2010م

النمو

2011م

(�ألف ريال �سعودي)

2009م)%( 2010-

(�ألف ريال �سعودي)

2010م)%( 2011-

(�ألف ريال �سعودي)

تكلفة الرواتب

()54.442

%7,2

()58.384

%0,4

()58.641

اال�ستهالكات

()4.607

()%39,3

()2.795

()%20,0

()2.236

خم�ص�صات الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

()31.554

()%34,0

()20.823

%25,4

()26.115

الر�سوم املهنية والفنية

()3.053

%191,0

()8.884

%7,1

()9.512

الإيجارات

()6.711

%10,3

()7.403

%18,7

()8.786

م�صروفات الت�سويق والرتويج

()2.721

()%17,8

()2.236

%43,7

()3.213

املرافق العامة

()4.780

()%4,6

()4.562

%17,4

()5.356

الطباعة واملواد املكتبية

()1.110

()%51,1

()543

%2,2

()555

عمليات الإ�صالح وال�صيانة

()162

%74,7

()283

()%21,9

()221

نفقات ال�سفر

()2.244

%11,4

()2.499

()%18,5

()2.036

�أتعاب الإدارة

()9.000

%33,3

()12.000

%0,0

()12.000

مكاف�آت ونفقات جمل�س الإدارة

()1.699

%0,4

()1.696

%17،3

()1.990

�أخرى

()10.572

()%12,0

()9٫318

()%1،7

()9.162

�إجمايل امل�صروفات العامة والإدارية

()132.656

()%0,9

()131.426

%6,4

()139٫824

امل�صدر:القوائم املالية املدققة

الجدول  9-7النسبة المئوية للنفقات العامة واإلدارية إلى إجمالي اإليرادات2009 ،م 2011 -م
2009م

2010م

2011

الن�سبة املئوية للإيرادات

الن�سبة املئوية للإيرادات

الن�سبة املئوية للإيرادات

تكلفة الرواتب

%5,3

%4,9

%4,0

اال�ستهالكات

%0,4

%0,2

%0,2

خم�ص�صات الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

%3,1

%1,7

%1,8

الر�سوم املهنية والفنية

%0,3

%0,7

%0,6

الإيجارات

%0,7

%0,6

%0,6

م�صروفات الت�سويق والرتويج

%0,3

%0,2

%0,2

املرافق العامة

%0,5

%0,4

%0,4

الطباعة واملواد املكتبية

%0,1

%0,0

%0,0

عمليات الإ�صالح وال�صيانة

%0,0

%0,0

%0,0

نفقات ال�سفر

%0,2

%0,2

%0,1

�أتعاب الإدارة

%0,9

%1,0

%0,8

مكاف�آت ونفقات جمل�س الإدارة

%0,2

%0,1

%0,1

�أخرى

%1,0

%0,8

%0,6

�إجمايل امل�صروفات العامة والإدارية

%12,9

%11,0

%9,5

امل�صدر:القوائم املالية املدققة
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الجدول  10 -7المصروفات واإليرادات األخرى2009 ،م2011-م
2009م

النمو

2010م

النمو

2011م

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

)%( 2010-2009

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

)%( 2011-2010

(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

()2.075

%249,4

3.101

()%38,0

1.924

تكاليف �أخرى

يف عام 2010م ،بلغت الإيرادات الأخرى  3,1مليون ريال �سعودي مقارنة بامل�صروفات الأخرى التي بلغت  2,1مليون ريال �سعودي يف عام 2009م .يف عام 2010م
كانت العوائد الأخرى ترجع يف املقام الأول �إلى الر�سوم املفرو�ضة على اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية والتي بلغت  2,9مليون ريال �سعودي نظري خدمات كتوفري
الطعام والدعم الإداري مقدمة �إلى �إ�ست�شاريني خارجيني يعملون ل�صالح اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �إلى جانب �أرباح �أ�سعار ال�صرف التي بلغت  0,3مليون
ريال �سعودي .يف عام 2011م ،انخف�ضت الإيرادات الأخرى بن�سبة  %38,0من  3,1مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  1,9مليون ريال �سعودي يف عام 2011م
ب�سبب اخل�سائر املتعلقة مبعدالت �صرف العملة واخل�سائر املتعلقة ببيع الأ�صول مبا يف ذلك املعدات وال�سيارات.
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يف عام 2010م�،أرتفع �صايف الدخل قبل خ�صم خم�ص�صات �ضريبة الدخل والزكاة بواقع  %29,2من  322,9مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  417,1مليون
ريال �سعودي يف عام 2010م .وقد زاد هام�ش الدخل ال�صايف قبل خ�صم خم�ص�صات �ضريبة الدخل والزكاة �إلى  %35يف عام 2010م مقارنة بـ  %31,3يف عام
2009م بف�ضل زيادة م�ستوى الإنتاجية وزيادة حجم �أعمال ال�شركة.
يف عام 2011م �سجلت ال�شركة منو ًا يف �صايف الدخل بعد خ�صم خم�ص�صات �ضريبة الدخل والزكاة بن�سبة  ٪ 0,9من  417,1مليون ريال �سعودي يف عام 2010م
�إلى  420،6مليون ريال �سعودي يف عام 2011م .و�شهد هام�ش �صايف الربح انخفا�ض ًا بن�سبة  ٪ 28,7يف عام 2011م مقارنة بن�سبة  ٪ 34،7يف عام 2010م ،حيث
�أن الأعمال ذات الهوام�ش املنخف�ضة ،كمبيعات معدات الطريان وخدمات غري�شركات الطريان ،ارتفعت ح�صتها يف �إجمايل الإيرادات .وقد ت�أثر �صايف الدخل
ب�سبب تقدمي خ�صم  %10على �أ�سعار مكونات الوجبات املقدمة من قبل ال�شركة للخطوط اجلوية ال�سعودية.
 7 77 -77 -7الزكاة وضريبة الدخل
تخ�ضع ال�شركة لنظم م�صلحة الزكاة والدخل .وقد تلقت ال�شركة �شهادات الزكاة النهائية لعام 2008م .ومل تكن ال�شركة قبل عام 2008م تخ�ضع للزكاة و�ضريبة
الدخل حيث �إنها مل حت�صل على �سجلها التجاري �سوى يف يناير 2008م .ويجري احت�ساب مقدار الزكاة وفق قواعد الزكاة املعمول بها ،بينما يجري ح�ساب �ضريبة
الدخل وفق �صايف الدخل املُعدّل .ولقد تلقت ال�شركة �شهادة الزكاة امل�ؤقتة لعامي 2009م و 2010م حيث �إن تقريري الزكاة و�ضريبة الدخل لهذين العامني ال يزاال
قيد املراجعة من قبل م�صلحة الزكاة والدخل.
وفيما يلي عر�ض حلركة خم�ص�صات الزكاة و�ضريبة الدخل.
الجدول  11-7حركة مخصصات الزكاة2009 ،م2011-م
2010م
(�ألف ريال �سعودي)

2011م
(�ألف ريال �سعودي)

2009م
(�ألف ريال �سعودي)
املخ�ص�ص االفتتاحي

8.792

12.616

21.329

املدفوعات خالل الفرتة املحددة

()9.271

()13.023

()21.623

زيادة املدفوعات عن املخ�ص�ص للفرتة ال�سابقة

479

113

-

خم�ص�ص الفرتة

12.616

21.623

24.809

املخ�ص�ص اخلتامي

12.616

21.329

24.514

امل�صدر :القوائم املالية املدققة
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الجدول  12-7حركة مخصصات ضريبة الدخل2009 ،م2011-م
2009م
(�ألف ريال �سعودي)

2011م
(�ألف ريال �سعودي)

2010م
(�ألف ريال �سعودي)

املخ�ص�ص االفتتاحي

10.089

3.006

4.983

املدفوعات خالل الفرتة املحددة

()17.542

()10.967

()14.675

زيادة املدفوعات عن املخ�ص�ص للفرتة ال�سابقة

()65

48

-

خم�ص�ص الفرتة

10.524

12.896

13.411

املخ�ص�ص اخلتامي

3.006

4.983

3.719

امل�صدر :القوائم املالية املدققة
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وفق ًا ملعايري هيئة املحا�سبيني ال�سعوديني ف�إن خم�ص�صات الزكاة و �ضريبة الدخل لل�شركات املختلطة (وهي ال�شركات التي مت ت�أ�سي�سها وفقا لقانون الإ�ستثمار
الأجنبي ولي�س جميع �شركا�ؤها �سعوديني �أو من يف حكمهم) تعر�ض يف القوائم املالية يف بند م�ستقل يف قائمة التغريات يف حقوق امللكية.
بلغ �إجمايل خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل لل�شركة  23.6مليون ريال �سعودي يف 2009م و  34.7مليون ريال �سعودي يف 2010م و  38.2مليون ريال �سعودي
يف عام 2011م.
الجدول  13-7صافي الدخل بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل 2009م2011-م
2009م
(�ألف ريال �سعودي)

2010م
(�ألف ريال �سعودي)

2011م
(�ألف ريال �سعودي)

�صايف الدخل قبل الزكاة و�ضريبة الدخل

322.904

417.090

420.562

خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل

23٫553

34٫680

38.220

�صايف الدخل

299٫351

382٫410

382.342

امل�صدر :القوائم املالية املدققة

ارتفع �صايف الدخل بواقع  %27،7من  299,4مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  382،4مليون ريال �سعودي يف عام 2010م حيث ا�ستطاعت ال�شركة زيادة
الإيرادات ويف نف�س الوقت �إدارة التكاليف بطريقة �أكرث فعالية .يف عام 2011م �إنخف�ض �صايف الدخل من  382,4مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى 382,3
مليون ريال �سعودي يف عام 2011م .ويعود ال�سبب الرئي�سي لهذا الإنخفا�ض �إلى اخل�صم مبقدار  38مليون ريال �سعودي املعطى �إلى اخلطوط اجلوية العربية
ال�سعودية مبوجب عقد التموين املوقع بني الطرفني .و�شهد هام�ش �صايف الربح ارتفاعا من  ٪ 29,0يف عام 2009م �إلى  %32,1يف عام 2010م .يف عام 2011م
انخف�ض هام�ش �صايف الربح �إلى  %26,1ب�سبب مبيعات معدات الطريان ذات الهوام�ش املنخف�ضة و اخل�صم املعطى �إلى اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية.
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احتفظت ال�شركة مبجمل �صايف الدخل للعامني 2009م و2010م وعليه مل توزع الأرباح للم�ساهمني فيما يتعلق بهاتني ال�سنتني املاليتني.
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الجدول  14-7األرباح الموزعة 2009م2011-م
2009م
(�ألف ريال �سعودي)

2010م
(�ألف ريال �سعودي)

2011م
(�ألف ريال �سعودي)

�صايف الدخل قبل خ�صم الزكاة و�ضريبة الدخل

322.904

417.090

420.562

حتويل �إلى الإحتياطي النظامي**

23.382

-

42.056

خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل

23٫553

34٫680

38.220

�صايف الربح القابل للتوزيع

275٫969

382٫410

340.286

الأرباح املوزعة

0

0

225.000

ن�سبة من �صايف الربح القابل للتوزيع

-

-

*%90

امل�صدر :القوائم املالية املدققة
* مت دفع  225مليون ريال �سعودي خالل الأ�شهر الت�سع الأولى من عام 2011م والتي متثل  %90من �صايف الربح القابل للتوزيع لهذه الفرتة.
** مت حتويل االحتياطي النظامي �إلى ر�أ�س املال ال�شركة يف 2010م.

خالل الأ�شهر الت�سع الأولى من عام 2011م دفعت ال�شركة �أرباح تبلغ قيمتها  225مليون ريال �سعودي والتي متثل  %90من �صايف الربح لهذه الفرتة وبعد خ�صم
الزكاة و �ضريبة الدخل و حتويل  %10لالحتياطي النظامي .ويف � 8أبريل 2012م وزعت ال�شركة �أرباح بقيمة  115مليون ريال �سعودي وفق ًا لقرار ال�شركاء امل�ؤرخ يف
 7مار�س 2012م من �أرباح الفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م .جمموع الأرباح املوزعة يف عام 2011م  340مليون ريال �سعودي و التي متثل  %99,9من الأرباح
ال�صافية القابلة للتوزيع يف عام 2011م.
جمموع الأرباح املوزعة من �صايف الربح القابل للتوزيع لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م تبلغ  340,0مليون ومتثل  %99,9من الأرباح القابلة للتوزيع يف 2011م.
 7 77 -7السيولة والموارد الرأسمالية للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2009م و2010م
و2011م
منذ بد�أ عمليات ال�شركة يف يناير 2008م ،تُعد ال�سيولة التي ت�أتى لل�شركة من عملياتها امل�صدر الوحيد للأموال الالزمة ملتطلبات ر�أ�س املال العامل لل�شركة وتوزيع
الأرباح وامل�صروفات الر�أ�سمالية.
الجدول  15-7الميزانية العمومة 2009م – 2011م
2009م

2010م

2011م

(�ألف ريال �سعودي)

(�ألف ريال �سعودي)

(�ألف ريال �سعودي)

النقد وما يعادله

115.614

760.824

655.053

ح�سابات الذمم املدينة – التجارية

32.768

50.221

52.119

امل�ستحقات من الأطراف ذات العالقة

526.012

252.992

511.816

املخزون

51.105

52.519

65.540

امل�صروفات املدفوعة قبل ا�ستحقاقها والذمم املدينة الأخرى

17.124

24.300

30.165

�إجمايل الأ�صول املتداولة

742.622

1.140.857

1.314.693

العقارات والآالت واملعدات

71.443

67.283

109.770

�إجمايل الأ�صول غري املتداولة

71.443

67.283

109.770

�إجمايل الأ�صول

814.065

1.208.140

1.424.463

ح�سابات الذمم الدائنة – التجارية

71.705

89.456

115.582

امل�صروفات امل�ستحقة واخل�صوم الأخرى

221.125

210.148

233.253

�إجمايل اخل�صوم املتداولة

292.831

299.604

348.835

تعوي�ضات نهاية اخلدمة

79.983

84.875

94.626

�إجمايل اخل�صوم غري املتداولة

79.983

84.875

94.626

ر�أ�س املال

100.767

100.767

820.000
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2009م

2010م

2011م

(�ألف ريال �سعودي)

(�ألف ريال �سعودي)

(�ألف ريال �سعودي)

االحتياطي القانوين

50.384

50.384

45.716

االحتياطي العام

14.132

13.718

-

الأرباح املحتجزة

275.968

658.791

115.286

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

441.251

823.660

981.002

اخل�صوم وحقوق ملكية امل�ساهمني

814.065

1.208.140

1.424.463

امل�صدر:القوائم املالية املدققة
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الجدول  16-7األصول غير المتداولة واإلضافات والمستبعدات2009 ،م2011-م
2009م

2010م

2011م

(�ألف ريال �سعودي)

(�ألف ريال �سعودي)

(�ألف ريال �سعودي)

�أرا�ضي

-

-

33.786

املباين

32.960

33.067

33.315

حت�سينات على العقارات امل�ست�أجرة

18.707

17.001

18.931

املُعدات

28.066

27.140

34.192

املركبات املزودة مبحركات

25.238

25.352

26.948

عمل ر�أ�س مايل قيد التنفيذ

1.000

0

13.465

الإجمايل

105.972

102.561

160.636

م�صروفات اال�ستهالك لل�سنة

18.880

16.643

16.101

�صايف القيمة الدفرتية

71.443

67.283

109.770

الإ�ضافات

6.138

13.195

58.810

امل�ستبعدات

9.595

16.605

()736

امل�صدر:القوائم املالية املدققة

تت�ألف الأ�صول غري املتداولة لل�شركة من املباين والتح�سينات على العقارات امل�ست�أجرة واملعدات واملركبات املزودة مبحركات والأعمال الر�أ�سمالية اجلاري تنفيذها.
وقد انخف�ض �صايف القيمة الدفرتية لهذه الأ�صول غري املتداولة بـ � ٪5،8إلى  71,4مليون ريال �سعودي يف عام 2009م لأن اال�ستهالك الإ�ضايف وامل�ستبعدات كانت
�أكرب من حجم اال�ستثمار يف الأ�صول الثابتة .يف عام 2009م الإ�ضافات تتعلق يف املقام الأول باملعدات واملركبات .وقد ا�ستبعدت ال�شركة مبانٍ � ،شملت حت�سينات
على العقارات امل�ست�أجرة بقيمة  3,1مليون ريال �سعودي.وقد ا�ستمر تراجع �صايف القيمة الدفرتية للأ�صول غري املتداولة يف عام 2010م حيث �إن الإ�ضافات كانت
�أقل من الإهالك.وقد كانت الإ�ضافات يف عام 2010م تتعلق باملعدات يف املقام الأول ،ال �سيما وحدة الإنتاج املركزية واملركبات .يف عام 2011م ،ارتفع �صايف
القيمة الدفرتية للأ�صول غري املتداولة بن�سبة  %63,1من  67,3مليون يف عام 2010م �إلى  109,8مليون ريال �سعودي يف عام 2011م ،وذلك ب�سبب �شراء �أر�ض
بقيمة  33,8مليون ريال �سعودي ،والتي �سوف تقوم ال�شركة ب�إ�ستغالله كمجمع �سكن العمال يف جدة.
انخف�ضت م�صروفات اال�ستهالك لعام 2010م بن�سبة  %11,8من  18,9مليون ريال �سعودي يف عام 2009م الى 16,6مليون ريال �سعودي يف عام 2010م .ويرجع
اجتاه الهبوط يف م�صروفات اال�ستهالك للأعوام 2009م2010-م �إلى ا�ستهالك العديد من الأ�صول وانق�ضاء عمرها الإنتاجي وعدم �ضخ ال�شركة ا�ستثمارات
�ضخمة يف الأ�صول الثابتة �أثناء هذه الفرتة .توا�صل الهبوط يف م�صروفات اال�ستهالك يف عام 2011م بن�سبة  %3,3من  16,6مليون ريال �سعودي يف عام 2010م
�إلى  16,1مليون ريال �سعودي يف عام 2011م على الرغم من الزيادة يف الأ�صول .ال�سبب الرئي�سي للزيادة يف الأ�صول كان الأر�ض والذي �سجل كتكلفة على ال�شركة
لذلك مل تخ�صم م�صروفات اال�ستهالك.
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الجدول  17-7العمر المقدر لألصول
الأ�صول

عدد ال�سنني

املباين

� 20سنة

حت�سينات على العقارات امل�ست�أجرة

�20 – 5سنة

املعدات

� 7 – 3سنوات

املركبات

� 10 – 7سنني

امل�صدر:القوائم املالية املدققة

يف عام 2009م ،بلغت النفقات الر�أ�سمالية لل�شركة  6,1مليون ريال �سعودي .والذي مت انفاقه على املركبات من بينها عربات مقفلة ووحدات تربيد و�شاحنات
لتحل حمل املركبات القدمية.
الجدول  18-7النفقات الرأسمالية 2009م – 2011م

الإ�ضافات

2009م

2010م

2011م

(�ألف ريال �سعودي)

(�ألف ريال �سعودي)

(�ألف ريال �سعودي)

�أرا�ضي

-

-

33.786

املباين

-

107

248

حت�سينات على العقارات امل�ست�أجرة

960

1.954

1.750

املُعدات

2.580

8.203

7.817

املركبات

1.860

2.931

1.745

عمل ر�أ�س مايل قيد التنفيذ

738

-

13.465

الإجمايل

6.138

13.195

58.810

امل�صدر:ال�شركة

يف عام 2010م� ،شهد �إجمايل النفقات الر�أ�سمالية ارتفاع ًا بن�سبة  %115من  6,1مليون ريال �سعودي يف 2009م �إلى  13,2مليون ريال �سعودي يف عام 2010م .وقد
مت �إنفاق اجلزء الأكرب من هذا املبلغ على املعدات وال�سيارات ذات العالقة بق�سم التموين والتي �ش ّكلت  %84,4من النفقات الر�أ�سمالية الإجمالية لعام 2010م .كما
مت �إنفاق مبلغ  1,9مليون ريال �سعودي على حت�سينات العقارات امل�ست�أجرة لعام 2010م مبا ي�شكل زيادة بن�سبة  %103,9عن عام 2009م .يف عام 2011م� ،شهد
�إجمايل النفقات الر�أ�سمالية ارتفاع ًا بن�سبة  %345,7من  13,2مليون ريال �سعودي يف 2010م �إلى  58,8مليون ريال �سعودي يف عام 2011م .وجاءت الزيادة نتيجة
ل�شراء �أر�ض مببلغ  33,8مليون ريال �سعودي .يتعلق العمل الر�أ�سمايل قيد التنفيذ البالغ  13,5مليون ريال �سعودي بتكاليف �شراء �شاحنات حتتوي على رافعات
والتي مل يتم ت�سليمها بعد ،و مل يتم ر�سملتها ك�أ�صول ثابتة يف ال�شركة.
 7 77 -77 -7األصول المتداولة
تت�ألف الأ�صول املتداولة لل�شركة من النقد و مايعادله و امل�ستحقات من الأطراف ذات العالقة و املخزون و امل�صروفات املدفوعة قبل ا�ستحقاقها والذمم املدينة
الأخرى.
الجدول  19‑7األصول المتداولة
2009م

2010م

2011م

(�ألف ريال �سعودي)

(�ألف ريال �سعودي)

(�ألف ريال �سعودي)

النقد وما يعادله

115.614

760.824

655.053

ح�سابات الذمم املدينة – التجارية

32.768

50.221

52.119

امل�ستحقات من الأطراف ذات العالقة

526.012

252.992

511.816

املخزون

51.105

52.519

65.540

امل�صروفات املدفوعة قبل ا�ستحقاقها والذمم املدينة الأخرى

17.124

24.300

30.165

742.622

1.140.857

1.314.693

امل�صدر:القوائم املالية املدققة
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يف عام 2009م �أرتفعت الأ�صول املتداولة مبقدار  %53,6من  742,6مليون ريال �سعودي �إلى  1.141مليون ريال �سعودي يف عام 2010م وال�سبب الرئي�سي يف ذلك
هو الدفعة البالغة  500مليون ريال �سعودي من قبل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية والتي قامت بت�سديدها �إلى ال�شركة لت�سوية جزء من مديونيتها القائمة
امل�ستحقة لل�شركة .الأ�صول املتداولة �أرتفعت مبقدار  %15,2يف  2011من  1.141مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  1.314,6مليون ريال �سعودي وال�سبب
الرئي�سي وراء هذه الزيادة هي ارتفاع املبالغ امل�ستحقة من �أطراف ذات عالقة ب�سبب الزيادة يف حجم العمل.
 7 77 -77 -7النقد ومايعادله
يف عام 2010م ،زاد النقد وما يعادله لدى ال�شركة بن�سبة  %558,1لي�صل �إلى  760,8مليون ريال �سعودي من 115,6مليون ريال �سعودي يف عام 2010م ،وهذا يعود
يف املقام الأول �إلى قيام اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ب�سداد مبلغ �إجمايل  500مليون ريال �سعودي ل�سداد م�ستحقات عليها ل�صالح ال�شركة .بينما يف عام
2011م� ،شهد النقد وما يعادله لدى ال�شركة انخفا�ض بن�سبة  %13,9لي�صل �إلى  655,1مليون ريال �سعودي يف عام 2011م من  760,8مليون ريال �سعودي يف عام
2010م ،حيث تكبدت ال�شركة نفقات ر�أ�سمالية متعلقة مب�شاريع خمتلفة وقامت بتوزيع �أرباح بقيمة  225مليون ريال �سعودي مل�ساهميها.
 7 77 -77 -77 -7ح�سابات الذمم املدينة – التجارية
يف عام 2010م� ،شهدت الذمم املدينة من العمالء (با�ستثناء اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية) زيادة بن�سبة  %53,3من  32,8مليون ريال �سعودي يف عام
2009م �إلى  50,2مليون ريال �سعودي يف عام 2010م ،مبا ميثل  %19,6من الإيرادات املحققة من العمالء (با�ستثناء اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية).يف عام
2011م ،زادت الذمم املدينة من العمالء (با�ستثناء اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية) بن�سبة  %3,8من  50,2مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى 52,1
مليون ريال �سعودي يف عام 2011م .العمالء (با�ستثناء اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية) تت�ألف من �شركات الطريان منخف�ضة التكاليف املحلية و�شركات
الطريان الأخرى .الزيادة يف الذمم املدينة كانت ب�سبب الزيادة يف حجم الأعمال املتعلقة به�ؤالء العمالء وقد مثلت  %17,7من ايرادات العمالء (با�ستثناء
اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية).
 7 77 -77 -77 -7امل�ستحقات من الأطراف ذات العالقة
امل�ستحقات من الأطراف ذات العالقة �إنخف�ضت مبقدار  %51,9يف عام 2010م من  526مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  253مليون ريال �سعودي يف عام
2010م ب�سبب الدفعة البالغة  500مليون ريال �سعودي من قبل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية والتي قامت بت�سديدها �إلى ال�شركة لت�سوية جزء من مديونيتها
القائمة امل�ستحقة لل�شركة .امل�ستحقات من الأطراف ذات العالقة �إرتفعت مبقدار  %102,3يف عام 2011م من  253مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى 511,8
مليون ريال �سعودي يف عام 2011م .وجاءت الزيادة يف املبالغ امل�ستحقة من �أطراف ذات عالقة نتيجة للت�أخر يف الدفع من قبل اخلطوط اجلوية ال�سعودية لت�سوية
فواتري ال�شركة والزيادة يف املبيعات لنف�س الفرتة.
 7 77 -77 -77 -7املخزون
وترتبط مواد املخزون الرئي�سية باملواد امل�ستهلكة وال�سلع الإنتاجية بح�سب ما تتطلبه عمليات التموين على منت الرحالت اجلوية ومنتجات املبيعات اجلوية .يف عام
 2010م�ستويات املخزون �أرتفعت مبقدار  %2,8من  51,1مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  52,5مليون ريال �سعودي يف عام 2010م� .شهد املخزون املرتبط
مبنتجات املبيعات اجلوية انخفا�ض ًا يف عام 2010م لكن ع ّو�ض ذلك االنخفا�ض زيادة م�ستويات خمزون املواد الأولية التي ارتفعت بف�ضل الزيادة يف حجم الأعمال،
ال �سيما يف ق�سم اخلدمات لغري �شركات الطريان .يف عام 2011م ،انخف�ض املخزون بن�سبة  %24,8من  52,5مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  65,5مليون
ريال �سعودي يف عام 2011م ،وذلك ب�سبب الزيادة يف خمزون ال�سلع الإنتاجية .خمزون ال�سلع الإنتاجية املطلوبة للتموين على منت الرحالت اجلوية ارتفعت بن�سبة
 %35,1من  23,8مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  32,1مليون ريال �سعودي يف عام 2011م حيث ارتفع حجم �أعمال ال�شركة .انخف�ض خمزون العطور
املرتبط باملبيعات اجلوية بن�سبة  %3,8من  27مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  28,1مليون ريال �سعودي يف عام 2011م حيث �أن حت�سن �إدارة املخزون مل
يعو�ض ارتفاع حجم �أعمال ال�شركة.
 7 77 -77 -77 -7امل�صروفات املدفوعة قبل ا�ستحقاقها والذمم املدينة الأخرى
يف عام 2010م� ،شهدت امل�صروفات املدفوعة قبل ا�ستحقاقها والذمم املدينة زيادة بن�سبة  %41,9من  17,1مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  24,3مليون
ريال �سعودي يف عام 2010م ب�سبب املدفوعات امل�سبقة املرتبطة ب�إ�صدار ت�أ�شريات جديدة للعمالة ،واملدفوعات املرتبطة بطاقم العمل ودفع بدالت الإيجار مقدم ًا
�إلى الهيئة العامة للطريان املدين ملنطقة املدينة املنورة .يف عام 2011م� ،شهدت امل�صروفات املدفوعة قبل ا�ستحقاقها والذمم املدينة زيادة بن�سبة  %24,1من
 24,3مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  30,2مليون ريال �سعودي يف عام 2011م ب�سبب  7,1مليون ريال �سعودي مدفوعات امل�سبقة الدفع املرتبطة ب�شراء
اللوادر املرتفعة ،و  4,5مليون ريال �سعودي ودائع ت�أجري مدفوعة مقدم ًا ملبنى الريا�ض.
 7 77 -77 -7الخصوم المتداولة
تت�ألف اخل�صوم املتداولة من ح�سابات الذمم الدائنة و امل�صروفات م�ستحقة الدفع واخل�صوم الأخرى.
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الجدول  20-7الخصوم المتداولة
2009م

2010م

2011م

(�ألف ريال �سعودي)

(�ألف ريال �سعودي)

(�ألف ريال �سعودي)

ح�سابات الذمم الدائنة – التجارية

71.705

89.456

115.581

امل�صروفات م�ستحقة الدفع واخل�صوم الأخرى

221.125

210.148

233.253

اخل�صوم املتداولة

292.831

299.604

348.835

امل�صدر:القوائم املالية املدققة

 7 77 -77 -77 -7ح�سابات الذمم الدائنة – التجارية
�شهدت الذمم الدائنة التجارية يف عام  2010بزيادة بن�سبة  %24,8من  71,7مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  89,5مليون ريال �سعودي يف عام 2010م
ب�سبب زيادة �أحجام العمل من خطوط الطريان (با�ستثناء اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية) ،ال �سيما من ق�سم اخلدمات غري املتعلقة ب�شركات الطريان .ويف
عام 2011م ارتفعت الذمم الدائنة التجارية بن�سبة  %29,2من  89,5مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  115,6مليون ريال �سعودي يف عام 2011م ،وهذا
يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة حجم الأعمال مع اخلطوط ال�سعودية و�شركات �أخرى ،الأمر الذي �أدى �إلى زيادة املبالغ امل�ستحقة للباعة املحليني والأجانب .بد�أت
دائرة امل�شرتيات املركزية بعمليات ال�شراء بكميات كبرية من �أجل تقليل التكاليف عن طريق احل�صول على خ�صومات وللحفاظ على عدم انقطاع الإمدادات من
املواد اخلام الأ�سا�سية جلميع املناطق.
 7 77 -77 -77 -7امل�صروفات م�ستحقة الدفع واخل�صوم الأخرى
هذا وقد انخف�ضت امل�صروفات امل�ستحقة واخل�صوم الأخرى بن�سبة  %5من  221,1مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  210,1مليون ريال �سعودي يف عام
2010م .ويف عام 2011م ،زادت امل�صروفات امل�ستحقة اخل�صوم الأخرى بن�سبة  %11,0من  210,1مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  233,3مليون ريال
�سعودي يف عام 2011م ،وذلك ب�سبب ارتفاع رواتب املوظفني املدفوعة نتيجة لزيادة عدد املوظفني يف ال�شركة.
 7 77 -77 -77 -7اخل�صوم غري املتداولة
ين�ص قانون العمل ال�سعودي على تقدمي تعوي�ضات نهاية اخلدمة وتكون م�ستحقة الدفع �إلى العاملني لدى مغادرتهم لل�شركة .كما زادت تعوي�ضات نهاية اخلدمة
يف عام 2010م بن�سبة  %6,1من  80مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  84,9مليون ريال �سعودي يف عام 2010م .يف عام 2011م ،زادت تعوي�ضات نهاية
اخلدمة بن�سبة  %11,5من  84,9مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  94,6مليون ريال �سعودي يف عام 2011م ب�سبب زيادة كل من عدد املوظفني ورواتبهم .
 7 77 -77 -77 -7حقوق ملكية امل�ساهمني
يف عام 2010م ،زادت حقوق ملكية امل�ساهمني بن�سبة  %86,7من  441,3مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  823,7مليون ريال �سعودي ب�سبب احتجاز �أرباح
عام 2010م .يف عام 2011م ،زادت حقوق ملكية امل�ساهمني بن�سبة  %19,1من  823,7مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  981مليون ريال �سعودي ب�سبب
الزيادة يف الأرباح املحتجزة.
الجدول  21-7حقوق ملكية المساهمين
2009م

2010م

2011م

(�ألف ريال �سعودي)

(�ألف ريال �سعودي)

(�ألف ريال �سعودي)

ر�أ�س املال

100.767

100.767

820.000

االحتياطي القانوين

50.384

50.384

45.716

االحتياطي العام

14.132

13.718

-

الأرباح املحتجزة

275.968

658.791

115.286

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

441.251

823.660

981.002

اخل�صوم وحقوق ملكية امل�ساهمني

814.065

1.208.140

1.424.463

امل�صدر:القوائم املالية املدققة
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7 77 -7تحليل التدفق النقدي لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2009م و2010م و2011م
يلخ�ص اجلدول التايل قوائم التدفق النقدي املدققة للأعوام املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م.
الجدول  22-7قوائم التدفق النقدي 2009م 2011-م
2009م

2010م

2011م

(�ألف ريال �سعودي)

(�ألف ريال �سعودي)

(�ألف ريال �سعودي)

النقد الناجت من (امل�ستخدم يف) �أن�شطة الت�شغيل

210.856

682.293

214.255

النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()6.061

()13.093

()58.728

�صايف النقد امل�ستخدم يف �أو الناجت من �أن�شطة متويلية

()125.320

()23.990

()261.298

�صايف التغيري يف النقد وما يعادله

79.475

645.210

()105.771

النقد يف بداية الفرتة

36.139

115.614

760.824

النقد يف نهاية الفرتة

115.614

760.824

655.053

امل�صدر:القوائم املالية املدققة

 7 77 -77 -7النقد الناتج من أنشطة التشغيل
يف عام 2010م� ،شهد التدفق النقدي زيادة بن�سبة  %223,6من  210,9مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  682,3مليون ريال �سعودي يف عام 2010م ،حيث زاد
�صايف الدخل قبل خ�صم الزكاة و�ضريبة الدخل بن�سبة  %29,2من  322,9مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  417,1مليون ريال �سعودي يف عام 2010م ويرجع
الزيادة يف التدفق النقدي �إلى التح�سن يف ر�أ�س املال العامل ب�سبب االنخفا�ض يف الذمم املدينة للأطراف ذات العالقة نتيجة قيامها بدفع مبلغ  500مليون ريال
�سعودي لت�سديد جزء ًا من امل�ستحقات املرتتبة عليها لل�شركة .بينما �شهد التدفق النقدي انخفا�ض ًا بن�سبة  %68,6يف عام 2011م من  682,3مليون ريال �سعودي يف
عام 2010م �إلى  214,3مليون ريال �سعودي يف عام 2011م ب�سبب الزيادة يف الذمم املدينة من اخلطوط ال�سعودية.
 7 77 -77 -7النقد المستخدم في األنشطة األستثمارية
يف عام 2010م ،ارتفع التدفق النقدي من الأن�شطة اال�ستثمارية بن�سبة  %116,0من  6,1مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  13,1مليون ريال �سعودي يف عام
2010م .حيث �أنه مت �إنفاق مبلغ  13،2مليون ريال �سعودي على �شراء �أ�صول ثابتة ت�شمل املعدات واملركبات وحت�سينات العقارات امل�ست�أجرة .يف عام 2011م ارتفع
التدفق النقدي من الأن�شطة اال�ستثمارية بن�سبة  %348,5من  13,1مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  58,7مليون ريال �سعودي يف عام 2011م ،نتيجة ل�شراء
�أر�ض بقيمة  33,8مليون ريال �سعودي ،الذي �ستقوم ال�شركة ي�إ�ستغالله لإن�شاء جممع �سكن العمال.
7 77 -77 -7النقد المستخدم في أو الناتج من أنشطة تمويلية
يف عام 2009م� ،سجلت ال�شركة تدفقات نقدية خارجة من الأن�شطة التمويلية مببلغ  125,3مليون ريال �سعودي والتي ت�ضمنت مدفوعات الزكاة و�ضريبة الدخل
مببلغ  26,8مليون ريال �سعودي ودفع �أرباح �أ�سهم مببلغ  98,5مليون ريال �سعودي .هذا وقد بلغت التدفقات النقدية اخلارجة يف عام 2010م  24مليون ريال �سعودي
�شملت مدفوعات الزكاة و�ضريبة الدخل .ومل يتم دفع �أي �أرباح يف عام 2010م حيث احتجزت ال�شركة كامل �صايف الدخل حت�سب ًا لزيادة ر�أ�س املال يف عام 2011م.
يف عام 2011م ،ارتفعت التدفقات النقدية اخلارجة بن�سبة  %989,2من  23,9مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  261,3مليون ريال �سعودي يف عام 2011م،
حيث قامت ال�شركة بتوزيع  225مليون ريال �سعودي ك�أرباح ،بالإ�ضافة �إلى مدفوعات الزكاة و�ضريبة الدخل بقيمة  36,3مليون ريال �سعودي.
 7 77 -77 -7التغيرات في رأس المال العامل
يف عام 2010م ،انخف�ض ر�أ�س املال العامل ،امل�ؤلف من الذمم املدينة م�ضاف ًا �إليها املخزون وامل�صروفات املدفوعة �سلف ًا ومطروح ًا منها الذمم الدائنة وامل�صروفات
م�ستحقة الدفع ،بن�سبة  %75,9لي�صل �إلى  80,4مليون ريال �سعودي من  334,2مليون ريال �سعودي يف عام 2009م.و ُيعزى هذا التغري يف ر�أ�س املال العامل ب�صفة
�أ�سا�سية �إلى انخفا�ض �صايف امل�ستحقات من الأطراف ذات العالقة ،ال �سيما تلك الناجمة عن الدفعة البالغة  500مليون ريال �سعودي من قبل اخلطوط اجلوية
العربية ال�سعودية والتي قامت بت�سديدها �إلى ال�شركة لت�سوية جزء من مديونيتها القائمة امل�ستحقة لل�شركة .يف عام 2011م ،زاد ر�أ�س املال العامل بن�سبة %286,4
من  80,4مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  310,8مليون ريال �سعودي يف عام 2011م .ارتفعت ن�سبة ر�أ�س املال العامل من �إجمايل الإيرادات من  %6,7يف
عام 2010م �إلى  %21,2يف عام 2011م .وال�سبب الرئي�سي وراء هذه الزيادة هي ارتفاع املبالغ امل�ستحقة من �أطراف ذات عالقة بن�سبة  %102,3من  253مليون
ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  511,8مليون ريال �سعودي يف عام 2011م .وجاءت الزيادة يف املبالغ امل�ستحقة من �أطراف ذات عالقة نتيجة للت�أخر يف الدفع
من قبل اخلطوط اجلوية ال�سعودية لت�سوية فواتري ال�شركة والزيادة يف املبيعات لنف�س الفرتة.

73

الجدول 23-7رأس المال العامل2009 ،م2011-م
2009م

2010م

2011م

(�ألف ريال �سعودي)

(�ألف ريال �سعودي)

(�ألف ريال �سعودي)

الذمم املدينة امل�ستحقة من الأطراف التجارية والأطراف ذات العالقة

558.780

303.214

563.935

املخزون

51.105

52.519

65.540

امل�صروفات املدفوعة قبل ا�ستحقاقها والذمم املدينة الأخرى

17.124

24.300

30.165

الأ�صول املتداولة با�ستثناء النقدية

627.009

380.033

659.640

ح�سابات الذمم الدائنة – التجارية

71.705

89.456

115.581

امل�صروفات م�ستحقة الدفع واخل�صوم الأخرى

221.125

210.148

233.253

اخل�صوم املتداولة

292.831

299.604

348.835

334.178

80.429

310.805

ر�أ�س املال العامل
امل�صدر:القوائم املالية املدققة

7 77 -7االلتزامات ومخصصات الطوارئ لألعوام المنتهية في  31ديسمبر 2009م و2010م و2011م
يقع على ال�شركة التزامات تتعلق بنفقات ر�أ�سمالية م�ستقبلية بلغت 624.674ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2009م و 2مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2010م
و 4,3مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2011م.وقد زادت االلتزامات الر�أ�سمالية يف عام 2010م بن�سبة  %220,2من  624.674ريال �سعودي يف عام 2009م
�إلى  2مليون ريال �سعودي يف عام 2010م املتعلقة باملعدات والآالت ذات ال�صلة باملطابخ وب�أعمال التجديد .يف عام 2011م زادت االلتزامات الر�أ�سمالية بن�سبة
 %116,8من  2مليون يف عام 2010م �إلى  4,3مليون ريال �سعودي يف عام 2011م واملتعلقة باملعدات والآالت ذات ال�صلة باملطابخ يف الريا�ض ،جدة والدمام.
7 77 -7المعامالت مع األطراف ذات العالقة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2009م و2010م و2011م
�إن اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية كانت امل�ساهم الأكرب يف ال�شركة� ،سوا ًء قبل �أو بعد انتهاء عملية الطرح .وجتري ال�شركة جزء ًا كبري ًا من �أعمالها مع اخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية.وكما هو مبني يف الق�سم «( 4ال�شركة») ،تقوم ال�شركة بتقدمي الوجبات اخلا�صة بامل�سافرين والأطقم لكافة رحالت اخلطوط اجلوية
العربية ال�سعودية.وعالوة على ذلك ،تقوم ال�شركة بتقدمي خدمات �إ�ضافية مثل و�ضع قوائم الطعام ،كما كانت ال�شركة تقوم ،حتى 2009م ،بتوفري خدمة طباعة
قوائم الطعام ،حتى قررت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف ذلك التاريخ �أن تتولى هي القيام بهذا العمل بنف�سها .بد�أً من عام 2011م ،تقوم ال�شركة بتوريد
معدات معينة ك�أدوات املائدة والأواين اخلزفية على جميع رحالت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية .و�إذا ارتفع �أو انخف�ض عدد امل�سافرين على منت رحالت
اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،ف�إن خدمات ال�شركة املقدمة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية �سوف ترتفع �أو تنخف�ض وفق ًا لذلك .وبالإ�ضافة �إلى ذلك،
تقوم ال�شركة بتقدمي خدمات لل�شركة ال�سعودية للخدمات الأر�ضية املحدودة والتي ت�شمل ب�شكل رئي�سي تقدمي وجبات ملوظفي هذه ال�شركة.
وبعد انتهاء عملية اخل�صخ�صة بفرتة ق�صرية ،ا�ستمرت املكاتب الإقليمية للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف ت�سديد ثمن �شراء املنتجات الغذائية بالإ�ضافة
�إلى النفقات املرتبطة برواتب العاملني نيابة عن ال�شركة .يف عام 2009م ،كانت املبالغ امل�ستحقة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية على ال�شركة والبالغة 19,4
مليون ريال �سعودي ،تتعلق ب�شكل �أ�سا�سي بعمليات ال�شراء املتعلقة بعمليات وحدة التموين يف مطار القاهرة الدويل ،بالإ�ضافة خلدمات ات�صاالت قامت اخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية بتقدميها لل�شركة .و يف عام 2010م زاد هذا املبلغ بقيمة  50,9ريال �سعودي حيث بد�أت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية تفر�ض ر�سوم
على �أن�شطة معينة كاخلدمات الأمنية .ومنذ نهاية عام 2010م ،مل تعد ال�شركة تعتمد على اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف عمليات ال�شراء املتعلقة بعمليات
وحدة التموين يف مطار القاهرة الدويل حيث بد�أت ال�شركة بت�سديد �أي مبالغ م�ستحقة للموردين ب�شكل مبا�شر .وهكذا ،انخف�ضت تلك املبالغ بن�سبة  %52,9من
 50,9مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى  24مليون ريال �سعودي يف عام 2011م.
قيمة اخلدمات املقدمة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية لل�شركة ال�سعودية للخدمات الأر�ضية املحدودة ارتفعت بن�سبة  %43,3يف عام 2010م من  21,5مليون
ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  30,8مليون ريال �سعودي يف عام 2010م ،وذلك نتيجة لزيادة عدد الوجبات لهذه ال�شركة ،نظر ًا لزيادة عدد املوظفني .يف عام
2011م ،انخف�ضت قيمة اخلدمات املقدمة لل�شركة ال�سعودية للخدمات الأر�ضية املحدودة بن�سبة  %4,3من  30,8مليون ريال �سعودي يف عام 2010م �إلى 29,5
مليون ريال �سعودي يف عام 2011م ب�سبب اخل�صومات املقدمة من قبل ال�شركة على الوجبات ل�صالح هذه ال�شركة.
�شهد �صايف اخلدمات املقدمة والتي تتحملها اخلطوط اجلوية ال�سعودية لل�شحن املحدودة بن�سبة  %242،8يف عام 2010م من  2,1مليون ريال �سعودي يف عام
2009م �إلى  7,2مليون ريال �سعودي يف عام 2010م ب�سبب الزيادة يف عدد الوجبات املقدمة .يف عام 2011م ،ارتفع املبلغ بن�سبة  %97,7من  7,2مليون ريال
�سعودي يف عام 2010م �إلى  14,2مليون ريال �سعودي يف عام 2011م نتيجة لزيادة حجم الأعمال.
يف عام 2010م ،قامت ال�شركة بتقدمي خدمات بقيمة  826,5مليون ريال �سعودي للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،تتعلق يف املقام الأول بخدمات التموين على
منت رحالتها اجلوية ومبا ميثل زيادة قدرها  %13،6مقارنة بعام 2009م .ويف عام 2011م ،قامت ال�شركة بتقدمي خدمات بقيمة 1.026,2مليون ريال �سعودي
والتي مثلت زيادة قدرها  %24,2مقارنة بعام 2010م .جاءت الزيادة نتيجة لإرتفاع عدد الوجبات املقدمة على رحالت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ومبيعات
معدات معينة ك�أدوات املائدة والأواين اخلزفية جلميع رحالت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية.
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الجدول  24‑7المعامالت مع األطراف ذات العالقة2009 ،م –2011م
2009م
(�ألف ريال �سعودي)

2010م
(�ألف ريال �سعودي)

2011م
(�ألف ريال �سعودي)

خدمة التموين وغريها من اخلدمات املقدمة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية

726.907

826.485

1.026.241

اخلدمات والنفقات الأخرى التي تتحملها اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية

19.398

50.918

23.963

�صايف اخلدمات املقدمة والتي تتحملها اخلطوط اجلوية ال�سعودية لل�شحن املحدودة

2.102

7.202

14.238

�صايف اخلدمات املقدمة والنفقات التي تدفع من قبل ال�شركة ال�سعودية للخدمات الأر�ضية املحدودة

21.495

30٫800

29.472

�أتعاب الإدارة

9.000

12.000

12.000

مكاف�آت ونفقات جمل�س الإدارة

1.699

1.696

1.990

امل�صدر :القوائم املالية املدققة

�أبرمت ال�شركة اتفاقية مع �شركة نيوري�ست و�شركة التموين الإ�سرتاتيجي تقوم مبوجبها �شركة نيوري�ست بتقدمي خدمات �إدارية خمتلفة لل�شركة .ومبوجب هذه
االتفاقية ،ت�ستحق �شركة نيوري�ست �أتعاب عن هذه اخلدمات حال حتقق �شروط معينة (ف�ض ًال راجع« 4-1-13معلومات قانونية – ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية
 االتفاقيات مع الأطراف ذات العالقة»).ووفق ًا لهذه االتفاقية ،فقد بلغت الأتعاب الإدارية  9ماليني ريال �سعودي يف عام 2009م و 12مليون �سعودي يف كل منعام 2010م وعام 2011م.
يف عام 2009م كان لدى ال�شركة ذمم مدينة مل يتم �سدادها بقيمة  526مليون ريال �سعودي م�ستحقة من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية.ويف عام 2010م ،كان
لدى ال�شركة ذمم مدينة مل يتم �سدادها بقيمة  253مليون ريال �سعودي م�ستحقة على اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،والتي مثلت انخفا�ض ًا بن�سبة % 51,9
مقارنة بعام 2009م .يف عام 2011م ،بلغت املبالغ م�ستحقة على اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية  511,8مليون ريال �سعودي مبا ميثل زيادة بن�سبة %102,3
مقارنة بعام 2010م .وذلك ب�سبب زيادة املبيعات للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،وجزئي ًا ب�سبب العقد اجلديد لبيع معدات الطريان ،وجتاوز جمموع مبالغ
الأر�صدة امل�ستحقة على اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية املبالغ ال�شهرية التي يتم ا�ستالمها منها .وقد ارتفعت الأ�سعار نظر ًا لأن اخلطوط اجلوية العربية
ال�سعودية وغريها من �شركات الطريان طلبت قوائم �أكرث �شمو ًال وخدمات �إ�ضافية يف تلك ال�صاالت.
 7 77 -7االستثمارات الرئيسية الجاري تنفيذها والمخطط لها
تخطط ال�شركة لال�ستثمار يف جتديد وتو�سيع �أ�سطولها من �آليات التحميل «اللوادر» املرتفعة ،و قدرتها الإنتاجية والتخزين للوجبات ،واال�ستثمار يف مرافق �إقامة
العاملني ف�ض ًال عن تو�سيع �أ�سطول املركبات للوفاء باحتياجاتها اخلا�صة ب�أعمالها اجلديدة للتموين لغري �شركات الطريان واملجمع ال�سكني وخدمات الغ�سيل.
الجدول 25-7النفقات الرأسمالية المتوقعة ديسمبر 2012م
الو�صف

النفقات الر�أ�سمالية املتوقعة البديلة
2012م (ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

النفقات الر�أ�سمالية املتوقعة التو�سعة
2012م (ب�آالف الرياالت ال�سعودية)

املباين واخلدمات

765

86.676

املركبات واللوادر املرتفعة

4.684

5.470

�أجهزة الكمبيوتر والربجميات

224

357

الأثاث والتجهيزات واملعدات الأخرى والأمن

6.248

31.052

�أخرى

50

6.450

الإجمايل

11.971

130.005

امل�صدر :الإدارة

وتخطط ال�شركة لإنفاق نحو  86,7مليون ريال �سعودي على املباين واخلدمات ذات ال�صلة يف عام 2012م ،والتي تت�ضمن �إن�شاء جممع �سكن العمال ،تتوقع ال�شركة
انفاق  60( %69مليون ريال �سعودي) من هذا املبلغ على املجمع و الذي من املتوقع الإنتهاء منه بنهاية 2013م .بالإ�ضافة لذلك� ،ستبد�أ الأعمال الإن�شائية ملرافق
املغا�سل يف الريا�ض و جدة خالل عام 2012م ،والذي من املتوقع �أن يكلف حوايل  15,7مليون ريال �سعودي .وتتوقع ال�شركة انفاق  10,2مليون ريال �سعودي
على ال�سيارات واللوادر املرتفعة ،والتى من املتوقع �أن يتم تخ�صي�ص  %45,9من املبلغ ل�صيانة ال�سيارات واللوادر احلالية ،وانفاق  %53,6على ال�سيارات واللوادر
املرتفعة اجلديدة .يف عام 2012م ،تتوقع ال�شركة انفاق حوايل  37,3مليون ريال �سعودي على الأثاث والتجهيزات واملعدات املرتبطة بالأمن .وتتوقع ال�شركة انفاق
 9مليون ريال �سعودي من �إجمايل الـ  37,3مليون ريال �سعودي على �صيانة وت�صليح املعدات و�شراء معدات املطابخ بوحداتها التموينية يف جدة والريا�ض والدمام
واملدينة؛ �سيتم انفاق  18مليون ريال �سعودي على املعدات املطلوبة ملرافق املغا�سل يف كل من جدة والريا�ض .حوايل  4ماليني ريال �سعودي �سيتم انفاقه على وحدة
الإنتاج املركزية واملغ�سلة يف الريا�ض يف عام 2012م .يرتبط مبلغ النفقات الر�أ�سمالية الأخرى البالغة  6,5مليون ريال �سعودي بربنامج �ساب اجلديد الذي تعتزم
ال�شركة تطبيقه.
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 7 7 7 -7الوضع التجاري واالمكانيات الحالية
�سجلت ال�شركة ربح ًا �صافي ًا (بعد خ�صم خم�ص�صات �ضريبة الدخل والزكاة) قدره  299,4مليون ريال �سعودي و  382,4مليون ريال �سعودي و  382,3ريال �سعودي
يف الأعوام 2009م و 2010م ،و 2011م على التوايل ،وهو ما ميثل منو ًا �سنوي ًا مركب ًا بلغ  ٪12،9خالل هذه الفرتة .وترجع الزيادة يف الربح ال�صايف يف املقام الأول
�إلى حت�سن كفاءة الت�شغيل و الإنتاجية.
الجدول  26-7صافي الدخل بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل2009 ،م2011-م
ال�سنة
�صايف الدخل

2009م
(�ألف ريال �سعودي)

2010م
(�ألف ريال �سعودي)

2011م
(�ألف ريال �سعودي)

299٫351

382٫351

382.342

وتعتقد ال�شركة �أن لديها �إمكانيات منو جيدة يف امل�ستقبل املنظور وذلك يعود �إلى تزايد حركة الطريان وتوا�صل حت�سن الإنتاجية بالإ�ضافة �إلى تطور ق�سم
اخلدمات لغري �شركات الطريان .كما وتوا�صل ال�شركة اال�ستثمار يف رفع كفاءة الت�شغيل ،كما هو احلال يف وحدة الإنتاج املركزية التي �أ�صبحت تعمل بكامل طاقتها
يف �شهر يونيو من عام 2011م ،وكما هو احلال �أي�ض ًا يف ق�سم اخلدمات لغري �شركات الطريان .وقد مت عر�ض تفا�صيل امل�شاريع التي وافق عليها جمل�س الإدارة يف
الق�سم «( 10-4ال�شركة  -مبادرات �أو خطط م�ستقبلية جديدة»).
ا�ستناد ًا �إلى املعلومات املتاحة ملجل�س الإدارة كما يف تاريخ 2012/5/23م ،بكونه �آخر موعد فعلي قبل ن�شر ن�شرة الإ�صدار هذه ،ف�إنهم ال يتوقعون حدوث �أي تغيري
�سلبي وجوهري يف الأعمال املالية والتجارية لل�شركة يف ال�سنة املالية احلالية.
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8.8وصف األسهم
88 -8

 8رأسمال الشركة

يبلغ ر�أ�سمال ال�شركة  820.000.000ريال �سعودي ،مق�سم �إلى � 82.000.000سهم ًا وتبلغ القيمة اال�سمية لل�سهم  10رياالت �سعودية لل�سهم ،وجميعها �أ�سهم
عادية.
 8 88 -8األسهم العادية
ال يجوز �إ�صدار الأ�سهم بقيمة �أقل من قيمتها اال�سمية� .إمنا يجوز �إ�صدار الأ�سهم ب�سعر �أعلى من قيمتها اال�سمية ،ويف هذه احلالة ي�ضاف الفرق �إلى االحتياطي
النظامي ،حتى و�إن بلغ االحتياطي حده الأق�صى .ال�سهم ال يقبل التجزئة يف مواجهة ال�شركة .و�إذا كان �أحد الأ�سهم مملوك ًا لأكرث من �شخ�ص واحد ،يجب على
ه�ؤالء الأ�شخا�ص اختيار �أحدهم لينوب عنهم يف مزاولة احلقوق املت�صلة بهذا ال�سهم  ،و ُيعد ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�س�ؤولني بالت�ضامن عن االلتزامات النا�شئة عن
ملكية ال�سهم .يخ�ضع تداول الأ�سهم للوائح التي حتكم ال�شركات املدرجة يف تداول .ويعترب تداول �أو نقل ملكية الأ�سهم مبا يخالف هذه اللوائح باطل.
 8 88 -8حقوق حملة األسهم العادية
مبوجب املادة  108من نظام ال�شركات ،يمُ نح امل�ساهم جميع احلقوق املرتبطة بالأ�سهم ،والتي ت�شمل على وجه اخل�صو�ص احلق يف احل�صول على ن�صيب من
الأرباح املقرر توزيعها ،واحلق يف احل�صول على ن�صيب من موجودات ال�شركة عند الت�صفية ،واحلق يف ح�ضور اجلمعيات العامة الت�أ�سي�سية وامل�شاركة يف املداوالت
والت�صويت على القرارات املقرتحة يف هذه االجتماعات ،واحلق يف الت�صرف يف الأ�سهم ،وحق طلب االطالع على دفاتر ال�شركة ووثائقها ،واحلق يف مراقبة �أعمال
جمل�س الإدارة ،واحلق يف رفع دعاوى امل�سئولية �ضد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،واحلق يف الطعن بالبطالن يف القرارات التي ُاعتمدت يف اجلمعيات العامة .ووفق ًا
لنظام ال�شركات ،وال تعطي هذه الأ�سهم للم�ساهمني حق مطالبة ال�شركة ب�إعادة �شراء �أ�سهمها.
 8 88 -8الجمعيات العامة
اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها املكتب الرئي�سي لل�شركة .يحق لأي م�ساهم بغ�ض النظر عن عدد
الأ�سهم التي ميتلكها ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية ،ولأي م�ساهم ميتلك � 20سهم ًا احلق يف ح�ضور اجتماعات اجلمعيات العامة العادية وغري العادية.
وبا�ستثناء اجلمعية الت�أ�سي�سية ،تُعد االجتماعات العامة للم�ساهمني �إما جمعيات عامة عادية �أو جمعيات عامة غري عادية .فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها
اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة .ويجب �أن تنعقد اجلمعية العامة العادية مرة يف ال�سنة على الأقل
خالل ال�ستة �أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة .ويجوز عقد جمعيات عامة عادية �أخرى كلما دعت احلاجة.
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة (با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها مبوجب نظام ال�شركات) .ويجوز للجمعية العامة
غري العادية �إ�صدار القرارات فيما يتعلق باخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية ،وذلك باخل�ضوع لنف�س ال�شروط املقررة للجمعية العامة العادية.
 8 88 -8انعقاد الجمعية العامة
تنعقد اجلمعية العامة بدعوة من جمل�س الإدارة .ويجب �أن يدعوا جمل�س الإدارة اجلمعية العامة العادية� ،إذا طلب منه ذلك مراجع احل�سابات �أو عدد من
امل�ساهمني الذين ميثلون ما ال يقل عن خم�سة باملئة ( )٪5من ر�أ�سمال ال�شركة .ويجب على ال�شركة ن�شر دعوة للم�ساهمني حل�ضور اجلمعية العامة يف اجلريدة
الر�سمية و�صحيفة يومية تُوزع يف موقع املركز الرئي�سي لل�شركة ،وذلك بتاريخ ال يقل عن خم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة .ويجب
�أن تت�ضمن الدعوة جدول �أعمال االجتماع .ويجوز لل�شركة �إذا كانت الأ�سهم ا�سمية �إر�سال �إخطار يت�ضمن دعوة �إلى امل�ساهمني حل�ضور اجلمعية العامة بالربيد
امل�سجل خالل الفرتة املبينة �أعاله .ويجب �إر�سال ن�سخة من الإخطار وجدول الأعمال خالل فرتة الإخطار املبينة �أعاله �إلى �إدارة ال�شركات يف وزارة التجارة
وال�صناعة .يجب �إعداد قائمة ب�أ�سماء امل�ساهمني الذين ح�ضروا اجتماع اجلمعية العامة ب�صفة �شخ�صية �أو مبوجب تفوي�ض.
 8 88 -8النصاب النظامي للجمعية العامة غير العادية
يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية مكتمل الن�صاب من الناحية النظامية �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ما ال يقل عن خم�سني باملئة ( )٪ 50من ر�أ�سمال
ال�شركة .يف حالة عدم توافر الن�صاب النظامي يف االجتماع الأول ،فال بد من عقد اجتماع ثانٍ خالل مدة ال تزيد عن ثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع الأول.
ويجب ن�شر الدعوة لهذا االجتماع وفق الإجراءات املن�صو�ص عليها يف الفقرة (� )5-8أعاله.
يكون االجتماع الثاين مكتمل الن�صاب من الناحية النظامية �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ما ال يقل عن خم�سة وع�شرون باملئة ( )٪25من ر�أ�سمال ال�شركة.
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 8 88 -8النصاب النظامي للجمعية العامة العادية
ُيعد انعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية مكتمل الن�صاب من الناحية النظامية � ،إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ما ال يقل عن خم�سني باملئة ( )٪50من ر�أ�سمال
ال�شركة .ويف حالة عدم توافر الن�صاب النظامي يف االجتماع الأول ،فال بد من عقد اجتماع ثانٍ خالل مدة ال تزيد عن ثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع الأول.
ويجب ن�شر الدعوة لهذا االجتماع وفق الإجراءات املن�صو�ص عليها يف الفقرة (� )5-8أعاله .ويعترب االجتماع الثاين مكتمل الن�صاب من الناحية النظامية �أي ًا كان
عدد الأ�سهم املمثلة يف هذا االجتماع.
 8 88 -8تداول األسهم
يخ�ضع التداول يف الأ�سهم للأنظمة املعمول بها ب�ش�أن ال�شركات املدرجة يف تداول ،و�أي تداول للأ�سهم ال يتوافق مع هذه الأنظمة يعترب باط ًال.
8 88 -8حقوق التصويت
يحق لكل م�ساهم ميلك ع�شرين (� )20سهم ًا على الأقل ح�ضور اجلمعية العامة ،ويجوز له تفوي�ض م�ساهم �آخر (من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة) كتابي ًا حل�ضور
اجلمعية العامة نياب ًة عنه .يجوز لأي م�ساهم ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية ،بغ�ض النظر عن عدد الأ�سهم التي ميتلكها .وحت�سب الأ�صوات يف
اجتماعات اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم ممثل يف االجتماع.
كما ت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية من ِقبل �أغلبية الأ�سهم املمثلة يف االجتماع .وت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة
يف االجتماع على الأقل� .أما �إذا كان القرار يتعلق بزيادة �أو خف�ض ر�أ�سمال ال�شركة �أو �إطالة مدة ال�شركة �أو حل ال�شركة قبل نهاية مدتها املحددة مبوجب النظام
الأ�سا�سي لل�شركة �أو دمج ال�شركة مع �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى ،فال ي�صدر القرار �إال �إذا وافق عليه �أغلبية ال تقل عن ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
لكل م�ساهم احلق يف مناق�شة البنود املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعية العامة وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة مراقب احل�سابات  .ويجيب
جمل�س الإدارة �أو مراقب احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صالح ال�شركة للخطر ،على �سبيل املثال ما يتعلق مب�سائل ح�سا�سة من الناحية
التجارية� .إذا ر�أى �أي م�ساهم �أن الرد غري مقنع ،احتكم �إلى اجلمعية العامة التي يكون قرارها نهائي ًا.
 8 8 8 -8مدة الشركة
مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعني ( )99عام ًا تبد�أ من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن حتول ال�شركة من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى �شركة
م�ساهمة .ويجوز �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء مدتها ب�سنة واحدة على الأقل.
 8 8 8 -8حل الشركة وتصفيتها
عند انتهاء مدة ال�شركة� ،أو �إذا قررت اجلمعية العامة غري العادية حل ال�شركة بنا ًء على اقرتاح من جمل�س الإدارة ،ف�إنها حتدد طريقة الت�صفية وتعني واحدا
�أو �أكرث من امل�صفني وحتدد �صالحياتهم ومكاف�آتهم .تنتهي �صالحيات جمل�س الإدارة عند انتهاء مدة ال�شركة .ومع ذلك  ،ف�إن جمل�س الإدارة ي�ستمر يف �إدارة
ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني امل�صفي (�أو امل�صفني) .وتبقى لأق�سام ال�شركة الإدارية اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفي (�أو امل�صفني).
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9.9سياسة توزيع األرباح
يتولى جمل�س الإدارة التو�صية ب�إعالن ودفع �أي �أرباح قبل �إقرارها من ِقبل امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة .وال�شركة لي�ست ملزمة بالإعالن عن �أية �أرباح،
و�أي قرار للقيام بذلك �سيعتمد  -من بني �أمور �أخرى  -على الأرباح ال�سابقة واملتوقعة والتدفق النقدي لدى ال�شركة ،والتمويل ومتطلبات ر�أ�س املال ،وال�سوق
والظروف االقت�صادية العامة ،وو�ضع زكاة ال�شركة ،ف�ض ًال عن االعتبارات القانونية والتنظيمية .يخ�ضع توزيع �أرباح الأ�سهم لقيود معينة واردة يف النظام الأ�سا�سي
لل�شركة (كما هو مو�ضح يف الق�سم « 36-12ملخ�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة  -موعد توزيع الأرباح») .ويف حالة الإعالن عن الأرباح ،ف�سيتم توزيعها بالريال
ال�سعودي.
يو�ضح اجلدول �أدناه مبالغ الأرباح التي وزعتها ال�شركة منذ ت�أ�سي�سها يف 1429/1/20هـ (املوافق  29يناير 2008م):
الجدول  1- 9األرباح الموزعة (2008م 2011 -م)
ال�سنة

الأرباح املوزعة
(بالريال ال�سعودي)

الن�سبة من �صايف الربح (بعد خ�صم خم�ص�صات �ضريبة الدخل
و الزكاة و بعد خ�صم  %10ل�صالح االحتياطي النظامي)

2008م

210.000.000

%94

2009م

-

-

2010م

-

-

2011م

**225.000.000

%90

امل�صدر :ال�شركة
* الأرباح ال�صافية القابلة للتوزيع هي الأرباح ال�صافية بعد خ�صم خم�ص�صات �ضريبة الدخل والزكاة وبعد خ�صم  %10من الأرباح لالحتياطي النظامي (ملزيد من املعلومات يرجى مراجعة الق�سم « 13-7مناق�شة
الإدارة وحتليلها للو�ضع املايل لل�شركة ونتائج العمليات � -أرباح الأ�سهم».
** مت توزيع  225مليون ريال �سعودي على امل�ساهمني عن الت�سعة �أ�شهر الأولى من عام 2011م والتي متثل  %90من الأرباح ال�صافية القابلة للتوزيع لهذه املدة.

مل تقم ال�شركة بتوزيع �أي �أرباح عن ال�سنتني املاليتني 2009م و2010م ،حيث �أن ال�شركة كانت تعتزم زيادة ر�أ�سمالها با�ستخدام �أرباحها املُبقاة وهو ما حدث يف
 26يناير 2011م وفق ًا لقرار اجلمعية العامة غري العادية الذي ق�ضى بزيادة ر�أ�سمال ال�شركة من  100.767.000ريال �سعودي �إلى  820.000.000ريال �سعودي.
بنا ًء على قرار ال�شركاء بتاريخ  11مايو 2011م ،مت منح جمل�س الإدارة �صالحية م�ستمرة لإعالن �أرباح ب�شكل ربع �أو ن�صف �سنوي .بنا ًء على هذه ال�صالحية،
قامت ال�شركة بتوزيع مبلغ  70مليون ريال �سعودي يف  11مايو 2011م ،و 75مليون ريال �سعودي يف  30يونيو 2011م ،و  80مليون ريال �سعودي يف  13اكتوبر 2011م
على �شكل �أرباح فيما يتعلق بالأرباح املحققة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م على امل�ساهمني البائعني .قامت ال�شركة بتوزيع مبلغ وقدره  115مليون
ريال �سعودي بتاريخ � 8إبريل 2012م بنا ًء على قرار ال�شركاء امل�ؤرخ يف  7مار�س 2012م وذلك من الأرباح املح�صلة خالل الفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م.
وبالتايل ،بلغ جمموع الأرباح املوزعة من الأرباح ال�صافية القابلة للتوزيع  340مليون ريال �سعودي يف عام 2011م  ،والتي متثل  %99,9من �أرباح ال�شركة ال�صافية
القابلة للتوزيع يف هذا العام.
يعتزم جمل�س الإدارة اعتماد �سيا�سة لتوزيع الأرباح تن�ص على توزيع نحو � %60إلى  %80من �صايف �أرباح ال�شركة ال�سنوية وفق الق�سم « 35-12ملخ�ص النظام
الأ�سا�سي لل�شركة  -توزيع الأرباح ال�سنوية»مع الأخذ يف االعتبار �أهداف ال�شركة واالعتبارات التجارية والقانونية والتنظيمية �آنفة الذكر بالإ�ضافة �إلى الو�ضع
املايل لل�شركة وم�ستوى دخلها يف الوقت احلايل.
ت�ستحق الأ�سهم املطروحة لالكتتاب �أية �أرباح تعلن ال�شركة عن توزيعها بعد موافقة الهيئة على الطرح وال�سنوات املالية الالحقة.
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1010الرسملة
قبل االكتتاب ،امتلك امل�ساهمون البائعون كامل ر�أ�سمال ال�شركة امل�صدر ،وبعد االنتهاء من عملية االكتتاب� ،سيمتلك كل من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية
و�شركة التموين الإ�سرتاتيجي جمتمعني ما ن�سبته ( )%70من ر�أ�سمال ال�شركة.
يو�ضح اجلدول التايل ر�سملة ال�شركة كما تظهر يف القوائم املالية املدققة للعام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2011م و2010م و2009م .ويجب قراءة اجلدول
التايل مع القوائم املالية ،مبا يف ذلك الإي�ضاحات املرفقة مع القوائم املالية ،والواردة يف الق�سم « 17تقارير مراجعي احل�سابات».
الجدول  ١-١٠الرسملة لفترة 2009م2011-م
2010م

2011م

ريال �سعودي

2009م

�إجمايل اخل�صوم

372.813.938

384.479.297

443.460.835

ر�أ�س املال

100.767.000

100.767.000

820٫000٫000

االحتياطي النظامي

50.383.500

50.383.500

45٫716٫496

االحتياطي العام

14.132.488

13.718.428

الأرباح املبقاة

275.968.124

658.791.392

115.285.981

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

441.251.112

823.660.320

981.002.477

جمموع اخل�صوم وحقوق امل�ساهمني

814.065.050

1.208.139.617

1٫424٫463٫312

امل�صدر :ال�شركة

ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة على ما يلي:
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 ال يخ�ضع �أي جزء من �أ�سهم ال�شركة حلقوق خيار.
 لي�س لدى ال�شركة �أي �أدوات دين كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
 مع مراعاة �أي تغيري �سلبي جوهري يف �أعمال ال�شركة ،تعتقد ال�شركة �أن �أر�صدتها النقدية القائمة وتدفقاتها النقدية �ستكون كافية لتلبية احتياجاتها
النقدية املتوقعة لر�أ�س املال العامل والنفقات الر�أ�سمالية ملدة اثنى ع�شر �شهر ًا على الأقل عقب تاريخ هذه الن�شرة.

1111استخدام متحصالت االكتتاب
�إن القيمة التقديرية لإجمايل متح�صالت االكتتاب تقدر مببلغ  1٫328٫400٫000ريال �سعودي �سيدفع منها حوايل  33مليون ريال �سعودي كم�صاريف اكتتاب
ومتعهدي التغطية ،واجلهات امل�ستلمة ،وم�صاريف
التي ت�شمل �أتعاب امل�ست�شار املايل ،وامل�ست�شارين القانونيني (لل�شركة وامل�ست�شار املايل) ،ومدققي احل�سابات،
ّ
الت�سويق والطباعة والتوزيع ،بالإ�ضافة �إلى امل�صاريف الأخرى املتعلقة باالكتتاب.
�سيكون مبلغ �صايف متح�صالت االكتتاب حوايل  1٫295٫400٫000ريال �سعودي ،والذي �سيتم توزيعه على امل�ساهمني البائعني بالتنا�سب مع عدد �أ�سهم االكتتاب
التي �سيتم بيعها من ِقبل ٍّ
كل منهم يف االكتتاب .لن ت�ستلم ال�شركة �أي جزء من متح�صالت االكتتاب.
مل متنح ال�شركة �أي عموالت �أو خ�صومات �أو و�ساطة �أو تعوي�ض غري نقدي �آخر لأي مدير �أو موظف يف الإدارة العليا يف العامني ال�سابقني لتاريخ الن�شرة� .سيكون
امل�ساهمون البائعون م�س�ؤولني عن ويجب �أن يدفعوا جميع الر�سوم والتكاليف والنفقات املتعلقة باالكتتاب.
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1212ملخص النظام األساسي للشركة
1 112 12اسم الشركة
�شركة اخلطوط ال�سعودية للتموين ،وهي �شركة م�ساهمة �سعودية.
 1 112 12المركز الرئيسي
يكون املركز الرئي�سي لل�شركة يف مدينة جدة ،باململكة العربية ال�سعودية .يجوز ملجل�س الإدارة �أن ين�شئ فروع ًا �أو مكاتب �أو توكيالت �أخرى داخل اململكة العربية
ال�سعودية �أو خارجها.
 1 112 12أغراض الشركة
فيما يلي �أغرا�ض ال�شركة:





 تقدمي خدمات الإعا�شة املطهية وغري املطهية للقطاعني العام واخلا�ص.
 تقدمي خدمات املبيعات اجلوية.
 �إدارة وت�شغيل الأ�سواق احلرة يف مطارات اململكة العربية ال�سعودية.
 �إدارة وت�شغيل املطاعم وحمالت املواد الغذائية يف املطارات.

 1 112 12المشاركة في الشركات األخرى
يجوز لل�شركة �أن يكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع الهيئات وال�شركات الأخرى التي تزاول �أعمال �شبيهة ب�أعمالها �أو التي تعاونها على حتقيق
�أغرا�ضها �أو تكون مكملة لها ،ويجوز لها �أن متتلك الأ�سهم �أو احل�ص�ص يف هذه ال�شركات و�أن تدمج �أو تندمج فيها �أو ت�شرتيها كما يجوز �أن تكون لها م�صلحة �أو
�أن ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع ال�شركات الأخرى مبا ال يتجاوز ع�شرين باملائة من احتياطياتها احلرة وال يزيد على ع�شرة باملائة من ر�أ�س مال ال�شركة التي
ت�شارك فيها و�أن ال يتجاوز �إجمايل هذه امل�شاركات قيمة هذه االحتياطيات مع �إبالغ اجلمعية العامة العادية يف �أول اجتماع لها.
 1 112 12مدة الشركة
مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعني ( )99عام ًا تبد�أ من تاريخ �إ�صدار قرار معايل وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن حتول ال�شركة من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إلى
�شركة م�ساهمة مقفلة .ويجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء مدتها ب�سنة واحدة على الأقل.
 1 112 12رأس مال الشركة
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ثمامنائة وع�شرون مليون ريال �سعودي ( 820مليون ريال �سعودي) ،مق�سمة �إلى اثنني وثمانني ( )82مليون �سهم ًا مت�ساوية القيمة تعادل قيمة
كل �سهم ع�شرة رياالت �سعودية ( 10رياالت �سعودية) .تكون جميع �أ�سهم ال�شركة ذات قيمة ا�سمية ،ويجب �أال ت�صدر بقيمة �أقل من قيمتها اال�سمية.
 1 112 12سجل األسهم
تتداول الأ�سهم اال�سمية بالقيد يف �سجل للم�ساهمني تعده ال�شركة يت�ضمن �أ�سمائهم و جن�سياتهم و مهنهم و حمال �إقامتهم و عناوينهم و �أرقام الأ�سهم و القدر
املدفوع منها و ي�ؤ�شر بهذا القيد على الأ�سهم و ال ُيعتد بنقل ملكية الأ�سهم يف مواجهة ال�شركة �أو الغري �إال من تاريخ القيد يف ال�سجل املذكور �أو ا�ستكمال �إجراءات
نقل امللكية عن طريق النظام الآيل ملعلومات الأ�سهم.
ويفيد االكتتاب يف الأ�سهم و متلكها قبول امل�ساهم لنظام ال�شركة و التزامه بالقرارات التي ت�صدر عن جمعيات امل�ساهمني وفق ًا لأحكام هذا النظام �سوا ًء كان
حا�ضر ًا �أو غائب ًا و �سوا ًء كان موافق ًا على هذه القرارات �أو خمالف ًا لها.
 1 112 12زيادة رأس المال
يجوز للجمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى االقت�صادية وبعد موافقة اجلهات املخت�صة� ،أن تقرر زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مرة واحدة �أو عدة مرات
ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة بنف�س القيمة اال�سمية للأ�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله و مبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات .و ُيعني
القرار طريقة زيادة ر�أ�س املال ،و يكون للم�ساهمني الأ�صليني �أولوية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة النقدية و يعلن ه�ؤالء ب�أولويتهم بالن�شر يف جريدة يومية �أو
ب�إخطارهم بوا�سطة الربيد امل�سجل عن قرار زيادة ر�أ�س املال و�شروط االكتتاب يت�ضمن الإخطار زيادة ر�أ�س املال وحتديد �شروط االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.
ويبدى كل م�ساهم رغبته يف ا�ستعمال حقه يف الأولوية خالل خم�سة ع�شر ( )15يوما من تاريخ الن�شر �أو الإخطار امل�شار �إليه.
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توزع الأ�سهم اجلديدة التي يتم �إ�صدارها عرب زيادة ر�أ�س املال على امل�ساهمني الأ�صليني الذين مار�سوا حقوق الأولوية اخلا�صة بهم بن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم
ب�شرط �أن ال يتجاوز عدد الأ�سهم التي توزع عليهم العدد الذي طلبوه من الأ�سهم اجلديدة .ويوزع العدد املتبقي من الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�صليني
الذين طلبوا االكتتاب يف �أكرث من ن�صيبهم بن�سبة مع ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة.
 1 112 12تخفيض رأس المال
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بنا ًء على مربرات مقبولة و بعد موافقة وزير التجارة و ال�صناعة تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا ما زاد عن حاجتها
�أو �إذا منيت ال�شركة بخ�سائر.
وال ي�صدر القرار �إال بعد �إعداد تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املُوجبة له و عن االلتزامات التي على ال�شركة و �أثر ذلك التخفي�ض يف هذه االلتزامات و
مبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات و يبني القرار طريقة التخفي�ض.
و�إذا كان التخفي�ض ناجتا عن زيادة ر�أ�س مال ال�شركة عن حاجة ال�شركة ،و جبت دعوة الدائنني �إلى �إبداء اعرتا�ضاتهم عليه خالل �ستني ( )60يوما من تاريخ
ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية تُوزع يف البلد الذي يقع فيه املركز الرئي�س لل�شركة .ف�إذا اعرت�ض �أحدهم و قدم �إلى ال�شركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور
وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو تقدم �ضمانا كافيا للوفاء به �إذا كان الدين �آج ًال.
 1 1212 12تكوين مجلس اإلدارة
يتكون جمل�س الإدارة من ت�سعة (� )9أع�ضاء تُعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عن ثالث (� )3سنوات قابلة للتجديد.
وا�ستثناء من ذلكُ ،عينِّ جمل�س الإدارة احلايل ملدة تنتهي يف  4دي�سمرب 2015م.
 1 1212 12أسهم التأهيل
يجب �أن يكون ع�ضو جمل�س الإدارة مالك ًا لعدد من �أ�سهم ال�شركة ال تقل قيمتها اال�سمية عن ع�شرة �آالف ( )10.000ريال �سعودي و تودع هذه الأ�سهم خالل ثالثني
( )30يوما من تاريخ تعيني الع�ضو يف �أحد البنوك التي يحددها وزير التجارة و ال�صناعة لهذا الغر�ض .و تخ�ص�ص هذه الأ�سهم ل�ضمان م�سئولية جمل�س الإدارة
و تظل غري قابلة للتداول �إلى �أن تنق�ضي املدة املحددة ل�سماع دعوى امل�سئولية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )76من نظام ال�شركات �أو �إلى �أن يف�صل يف الدعوى
املذكورة .و �إذا مل يقدم ع�ضو جمل�س الإدارة �أ�سهم ال�ضمان يف امليعاد املحدد لذلك بطلت ع�ضويته.
 1 1212 12عضوية المجلس
تنتهي ع�ضوية ع�ضو املجل�س بانتهاء مدته �أو با�ستقالة الع�ضو �أو وفاته �أو �إذا حكم ب�شهر �إفال�سه �أو �إع�ساره �أو تقدم بطلب للت�سوية مع دائنيه �أو توقف عن دفع ديونه
وفق ًا لأي نظام �أو تعليمات �سارية يف اململكة .و�إذا �شغر مركز �أحد �أع�ضاء املجل�س ،جاز للمجل�س �أن ُيعني م�ؤقتا ع�ضو ًا يف املركز ال�شاغر على �أن يعر�ض هذا التعيني
على اجلمعية العامة العادية يف �أول اجتماع لها ،و ُيكمل الع�ضو اجلديد مدة �سلفه.
و�إذا هبط عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن الن�صاب الالزم ل�صحة اجتماعاته وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف اقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من
الأع�ضاء.
 1 1212 12صالحيات مجلس اإلدارة
مع مراعاة االخت�صا�صات املقررة للجمعية العامة ،يكون ملجل�س الإدارة �أو�سع ال�سلطات يف �إدارة ال�شركة و ت�صريف �أمورها والإ�شراف على �أعمالها و�شئونها املالية
داخل اململكة العربية ال�سعودية و خارجها ،و�إعداد ال�سيا�سات والإر�شادات لتحقيق �أهدافها و له على �سبيل املثال ال احل�صر متثيل ال�شركة يف عالقاتها مع الغري
و اجلهات احلكومية و اخلا�صة و �أمام املحاكم ال�شرعية و الهيئات الق�ضائية و ديوان املظامل ومكاتب العمل و العمال و اللجان العليا و االبتدائية و جلان الأوراق
التجارية و كافة اللجان الق�ضائية الأخرى و هيئات التحكيم و احلقوق املدنية و �أق�سام ال�شرطة و الغرف التجارية و ال�صناعية و الهيئات اخلا�صة و ال�شركات و
امل�ؤ�س�سات على اختالف �أنواعها و الدخول يف املناق�صات و املزايدات و تر�سية العطاءات -على �سبيل املثال ال احل�صر ، -وثائق البيع والإيجار والت�أجري والتمثيل
والإقرارات والرهن وغريها و�إجراء التعامالت نيابة عن ال�شركة و القب�ض و الت�سديد و ا�ستالم احلقوق لدى الغري و الإقرار و املطالبة و املدافعة و املرافعة و
املخا�صمة و املخال�صة و ال�صلح و التنازل و الإنكار و طلب اليمني و ردها و ال�شفعة و قبول الأحكام و نفيها و التحكيم عن ال�شركة و طلب تنفيذ الأحكام و معار�ضتها
و قب�ض ما يح�صل من التنفيذ و �إخراج حجج اال�ستحكام وال�صكوك وطلب تعديل ال�صكوك و مدتها .كما للمجل�س حق ت�أ�سي�س ال�شركات و امل�ساهمة يف ت�أ�سي�س
ال�شركات و فتح فروع لل�شركة و حق التوقيع على كافة �أنواع العقود و الوثائق و امل�ستندات مبا يف ذلك دون ح�صر عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�ؤ�س�سها ال�شركة
�أو تكون ال�شركة �شريكا فيها مع كافة تعديالت عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي تكون ال�شركة �شريكا فيها و مالحقها و جميع قرارات ال�شركاء يف تلك ال�شركات مبا
يف ذلك القرارات اخلا�صة برفع و خف�ض ر�أ�س املال و التنازل عن احل�ص�ص و �شرائها و توثيق العقود و التوقيع لدى �إدارة ال�شركات بوزارة التجارة وال�صناعة
و كاتب العدل و عمل التعديالت و التغيريات و الإ�ضافة و احلذف و ا�ستخراج و جتديد ال�سجالت التجارية و ا�ستالمها و �شطبها و تغيري �أ�سماء ال�شركات و منح
القرو�ض لل�شركات التابعة و �ضمان قرو�ضها و التوقيع على االتفاقيات و ال�صكوك �أمام كتاب العدل و اجلهات الر�سمية ،و كذلك اتفاقيات القرو�ض و ال�ضمانات و
الكفاالت والتنازل عن الأولوية يف �سداد ديون ال�شركة و �إ�صدار الوكاالت ال�شرعية نيابة عن ال�شركة ،و البيع و ال�شراء للعقارات و الأرا�ضي و احل�ص�ص و الأ�سهم
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يف ال�شركات و غريها من ممتلكات �سواء منقولة �أو غري منقولة و الت�صرف يف �أ�صول و ممتلكات ال�شركة و رهن الأ�صول الثابتة واملنقولة ل�ضمان قرو�ض ال�شركة
و ال�شركات التابعة وفق ال�شروط التالية:
.1

�أن يحدد املجل�س يف قرار البيع الأ�سباب و املربرات له.

.2

�أن يكون البيع لثمن املثل.

.3

�أن يكون البيع حا�ضر ًا �إال يف حاالت ال�ضرورة و ب�ضمانات كافية.

� .4أن ال يرتتب على ذلك الت�صرف توقف بع�ض �أن�شطة ال�شركة �أو حتميلها بالتزامات �أخرى.
وللمجل�س احلق يف الإفراغ و قبوله و قب�ض الثمن ب�أي �صورة يراها و اال�ستالم و الت�سليم و اال�ستئجار و الت�أجري و القب�ض و الدفع و فتح احل�سابات و�إدارة وت�شغيل
و �إغالق احل�سابات البنكية و ال�سحب و الإيداع لدى البنوك و االقرتا�ض منها و التوقيع على كافة الأوراق و امل�ستندات و ال�شيكات و كافة املعامالت امل�صرفية و
ا�ستثمار �أموال ال�شركة و ت�شغيلها يف الأ�سواق املحلية و الدولية داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها .كما له حق �إقرا�ض ال�شركات و الأفراد و �صرف املكاف�آت
كما له تعيني املحامني و املراجعني و املحا�سبني القانونيني و املوظفني و العمال و عزلهم و طلب الت�أ�شريات و ا�ستقدام الأيدي العاملة من خارج اململكة والتعاقد
معهم و حتديد مرتباتهم و ا�ستخراج الإقامات ونقل الكفاالت و التنازل عنها.
كما يجوز ملجل�س الإدارة عقد القرو�ض مع �صناديق و م�ؤ�س�سات التمويل احلكومي مهما بلغت مدتها ،و له عقد القرو�ض التجارية  ،واحل�صول على القرو�ض و
الت�سهيالت االئتمانية الأخرى من امل�ؤ�س�سات احلكومية والبنوك التجارية وامل�ؤ�س�سات املالية و�أي �شركات ائتمانية و�إ�صدار خطابات ال�ضمان ل�صالح �أي طرف �إذا
ر�أى �أن ذلك يف م�صلحة ال�شركة ،و�إ�صدار �سندات لأمر وغريها من امل�ستندات القابلة للتداول ،والدخول يف جميع �أنواع االتفاقيات والتعامالت امل�صرفية لأي مدة
زمنية التي ال تتجاوز �آجالها نهاية مدة ال�شركة� ،أما بالن�سبة للقرو�ض التي تتجاوز �آجالها ثالث �سنوات فرياعى فيها ال�شروط التالية-:
� .1أن يحدد جمل�س الإدارة يف قراره �أوجه ا�ستخدام القر�ض و كيفية �سداده.
� .2أن يراعى يف �شروط القر�ض و ال�ضمانات املقدمة له عدم الإ�ضرار بال�شركة و م�ساهميها و ال�ضمانات العامة للدائنني.
وللمجل�س �أي�ض ًا اعتماد الأنظمة الداخلية واملالية والإدارية والفنية لل�شركة و�سيا�ساتها و�إجراءاتها اخلا�صة باملوظفني و تفوي�ض املدراء التنفيذيني يف ال�شركة
للتوقيع نيابة عنها وفق ًا للأنظمة وال�ضوابط التي و�ضعها املجل�س واعتماد خطط عمل ال�شركة وت�شغيلها و�إقرار ميزانيتها ال�سنوية .
�إبراء ذمة مديني ال�شركة من التزاماتهم على �أن يت�ضمن حم�ضر جمل�س الإدارة وحيثيات قراره مراعاة ال�شروط التالية:
� .1أن يكون الإبراء بعد م�ضي �سنة كاملة من ن�شوء الدين كحد �أدنى.
� .2أن يكون الإبراء ملبلغ حمدد �أق�صى لكل عام للمدين الواحد.
.3

�إبراء املدينني حق مطلق ملجل�س الإدارة ال يجوز التفوي�ض فيه.

كما يكون للمجل�س احلق يف حدود اخت�صا�صه �أن يوكل �أو يفو�ض واحد �أو �أكرث من �أع�ضائه �أو من الغري يف مبا�شرة عمل معني �أو �أعمال معينة �أو بع�ض �أو كل
�صالحياته و�إلغاء هذا التفوي�ض �أو التوكيل كلي ًا �أو جزئي ًا .
 1 1212 12مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
يحقُ لأع�ضاء جمل�س الإدارة احل�صول على مكاف�آت بو�صفهم �أع�ضاء جمل�س �إدارة طبقا لل�شروط والأحكام التي تُقرها اجلمعية العامة العادية من وقت لآخر ويف
حدود ما ن�ص عليه نظام ال�شركات �أو �أية �أنظمة �أو قرارات �أخرى مكملة له .وي�شتمل تقرير جمل�س الإدارة �إلى اجلمعية العامة العادية على بيان �شامل لكل ما
ح�صل عليه �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املالية من رواتب ون�صيب يف الأرباح وبدل ح�ضور جل�سات وم�صروفات وغري ذلك من املزايا كما ي�شتمل التقرير
املذكور على بيان ما قب�ضه �أع�ضاء املجل�س بو�صفهم موظفني �أو �إداريني �أو ما قب�ضه نظري �أعمال فنية �أو �إدارية �أو ا�ست�شارية �سبق وان وافقت عليها اجلمعية
العامة لل�شركة.
 1 1212 12رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والسكرتير
يختار جمل�س الإدارة �أحد �أع�ضاءه رئي�س ًا ملجل�س الإدارة ،ويجوز للمجل�س اختيار نائب ًا له من بني �أع�ضائه .كما يجوز ملجل�س الإدارة تعيني ع�ضو ًا منتدب ًا من بني
�أع�ضائه .ويخت�ص رئي�س جمل�س الإدارة ب�صالحية عقد اجتماع جمل�س الإدارة وتر�ؤ�س جل�ساته ومتثيل ال�شركة يف املحافل الر�سمية والإعالمية ويكون لرئي�س
جمل�س الإدارة �صوت ًا مرجح ًا .وكذلك متثيل ال�شركة يف عالقاتها مع الغري ومع كافة اجلهات احلكومية و اخلا�صة و املحاكم ال�شرعية و الهيئات الق�ضائية و ديوان
املظامل و كافة اللجان الق�ضائية الأخرى يف داخل اململكة العربية ال�سعودية و خارجها و له حق املدافعة و املرافعة والتوقيع ،نيابة عن ال�شركة ،على عقود ت�أ�سي�س
ال�شركات التي تكون ال�شركة �شريكا فيها� ،أو تعديالت عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي تكون ال�شركة �شريكا فيها ،وكذلك التوقيع على كافة العقود واالتفاقيات
وال�صكوك و�إقرارات التنازل وال�صلح �أو �أي �أمور �أخرى �أو �إجراءات تكون ال�شركة طرفا فيها �سواء �أمام ُكتاب العدل واجلهات الر�سمية �أو اخلا�صة.
كما يحدد جمل�س الإدارة �صالحيات الع�ضو املنتدب  ،وعليه االلتزام بهذه التوجيهات.
ويحدد جمل�س الإدارة املكاف�أة التي يح�صل عليها ك ًال من رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب يف حالة تعيينه.
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ويجب �أن يعني جمل�س الإدارة �سكرتري ًا من بني �أع�ضائه �أو من غريهم و�أن يحدد مهامه ،و�أجره ،ومدة خدمته .يجب �أن ت�شمل واجبات ال�سكرتري �إعداد وحفظ
حما�ضر و�سجالت وقرارات جمل�س الإدارة.
ويجب �أال تتجاوز مدة تعيني رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب وال�سكرتري (�إذا كان ال�سكرتري ع�ضو ًا يف جمل�س الإدارة) مدة تعيني كل منهم ك�أع�ضاء يف جمل�س
الإدارة .ويجوز جتديد مدة تعيني رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب و�سكرتري جمل�س الإدارة.
 1 1212 12اجتماعات مجلس اإلدارة
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه ،و تكون الدعوة خطيه �أو تر�سل بالربيد �أو الفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين م�صحوبة بجدول الأعمال على �أن تكون قبل �سبعة ()7
�أيام من موعد االجتماع ،و يجب على رئي�س املجل�س �أن يدعو �إلى االجتماع متى طلب �إليه ذلك كتابة اثنني من الأع�ضاء .و يجوز التخلي عن حق الأ�شعار لأي
اجتماع باتفاق الأع�ضاء.
 1 1212 12نصاب االجتماعات والقرارات
ال يكون اجتماع املجل�س �صحيحا �إال �إذا ح�ضره الأغلبية من �أع�ضاء املجل�س �شخ�صيا �أو بالإنابة ب�شرط �أن ال يقل عدد احلا�ضرين عن ثالثة �أع�ضاء بالأ�صالة.
ويف حالة �إنابة ع�ضو جمل�س الإدارة ع�ضوا �آخر يف ح�ضور اجتماعات املجل�س يتعني �أن تكون الإنابة طبقا لل�ضوابط التالية-:
 .1ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة �أن ينوب عن �أكرث من ع�ضو واحد يف ح�ضور ذات االجتماع.
.2

�أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة.

 .3ال يجوز للنائب ،فيما يتعلق ب�صوت املنيب الت�صويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب الت�صويت ب�ش�أنها.
وت�صدر قرارات املجل�س بالأغلبية املطلقة لأ�صوات �أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين �أو املمثلني يف االجتماع يف حال ت�ساوي الأ�صوات كان �صوت الرئي�س �أو الع�ضو الذي
يرت�أ�س االجتماع مرجح ًا.
ويجوز ملجل�س الإدارة �إ�صدار القرارات بالتمرير من خالل عر�ضها على الأع�ضاء متفرقني �إال �إذا طلب �أحد الأع�ضاء من املجل�س االجتماع ملناق�شة هذه القرارات.
وتَ�صدر هذه القرارات حال �إقرارها مبوافقة الأغلبية املطلقة من �أع�ضاء املجل�س وتٌقدم للمجل�س يف �أول اجتماع تال له.
 1 1212 12محضر االجتماعات
تثبت مداوالت املجل�س و قراراته يف حما�ضر توزع على كافة �أع�ضاء املجل�س يوقعها رئي�س املجل�س و ال�سكرتري بعد الت�صديق عليها من �أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين
�أو املمثلني يف االجتماع .و تدون هذه املحا�ضر يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س املجل�س وال�سكرتري.
 1 1212 12تشكيل اللجان
ملجل�س الإدارة ت�شكيل اللجان املنا�سبة لأعمال ال�شركة وحلاجتها وتخويل هذه اللجان ما يراه املجل�س مالئم ًا من ال�صالحيات والتن�سيق بني هذه اللجان وذلك
بهدف �سرعة البت يف الأمور التي تعر�ض عليها.
 1 1212 12الجمعية العامة
اجلمعية العامة العادية املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني و تعقد اجتماعاتها يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�شركة و لكل �شريك حائز على
� 20سهم ًا على الأقل ح�ضور اجلمعية العامة .و للم�ساهم �أن يوكل عنه م�ساهم ًا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو موظفي ال�شركة يف ح�ضور اجلمعية العامة.
 1 1212 12الجمعية العامة العادية
يف ما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة ،و تنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة
خالل ال�ستة �شهور التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة .كما يجوز دعوة جمعيات عادية �أخرى كلما دعت احلاجة �إلى ذلك.
 11212 12الجمعية العامة غير العادية
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظاما .و لها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة
يف اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية و ذلك بنف�س ال�شروط و الأو�ضاع املقررة للأخرية.
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 11212 12طريقة عقد الجمعيات العامة
تنعقد اجلمعيات العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة .وعلى جمل�س الإدارة �أن يدعو اجلمعية العامة العادية �إذا طلب ذلك مراقب احل�سابات �أو عدد ال
يقل عن عدد من امل�ساهمني ميثلون على الأقل  %5من ر�أ�س املال على الأقل .و تُن�شر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�صحيفة يومية تُوزع
يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�شركة قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بخم�سة و ع�شرين ( )25يوما على الأقل و ت�شتمل الدعوة على جدول الأعمال .ويجوز
االكتفاء بد ًال عن ذلك ب�إر�سال �إخطار بوا�سطة الربيد امل�سجل يف الفرتة املحددة يف هذه الفقرة .وتُر�سل �صورة من الدعوة و جدول الأعمال �إلى الإدارة العامة
لل�شركات بوزارة التجارة و ال�صناعة خالل املدة املحددة للن�شر .وتعد قائمة حتتوي على امل�ساهمني احلا�ضرين �سواء ب�شكل �أ�صلي �أو بالنيابة.
 1 1212 12النصاب النظامي للجمعية العامة العادية
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيحا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س املال على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع وجبت
الدعوة الجتماع ثان يعقد خالل ثالثني يوما التالية لالجتماع ال�سابق و تعلن الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( ،)23-12ويعترب االجتماع الثاين
�صحيحا �أيا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
 11212 12النصاب النظامي للجمعية العامة غير العادية
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيحا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س املال على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول
وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثان بنف�س الأو�ضاع املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )24-12و يكون االجتماع الثاين �صحيحا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع
ر�أ�س املال على الأقل.
 11212 12حقوق التصويت
لكل م�ساهم �صوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية الت�أ�سي�سية التحويلية و تحُ �سب الأ�صوات يف اجلمعية العامة العادية واجلمعية العامة غري العادية على �أ�سا�س
�صوت واحد لكل �سهم.
 11212 12أغلبية التصويت
ت�صدر القرارات يف اجتماع اجلمعية الت�أ�سي�سية التحويلية و اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع ،كما ت�صدر قرارات اجلمعية
العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلقا بزيادة �أو تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة
قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها �أو ب�إدماج ال�شركة يف �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون القرار �صحيحا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف
االجتماع .ومع ذلك فيمتنع �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن الت�صويت على قرارات اجلمعية العامة واملتعلقة ب�إبراء ذمتهم عن فرتة �إدارتهم لل�شركة.
 11212 12حقوق المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة
لكل م�ساهم حق مناق�شة املو�ضوعات املُدرجة يف جدول �أعمال اجلمعيات العامة و توجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة و مراقب احل�سابات .و يجيب
جمل�س الإدارة �أو مراقب احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر .و �إذا ر�أي امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غري مقنع احتكم
�إلى اجلمعية و التي يكون قرارها ُملزما يف هذا ال�ش�أن.
 11212 12إجراءات الجمعية العامة
ير�أ�س اجلمعية العامة رئي�س املجل�س �أو من يفو�ضه يف حالة غيابه .و ُيعني الرئي�س �سكرتري ًا لالجتماع وجامعا للأ�صوات.
و ُيحرر باجتماع اجلمعية حما�ضر تت�ضمن �أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين �أو املمثلني و عدد الأ�سهم يف حيازتهم بالأ�صالة �أو الإنابة وعدد الأ�صوات املقررة لها و
القرارات التي اتخذت و عدد الأ�صوات التي وافقت عليها �أو خالفتها ،وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت يف االجتماع .و تُدون املحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب
كل اجتماع يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س اجلمعية و �سكرتريها و جامع الأ�صوات.
 1 1212 12تعيين مراقب الحسابات
يكون لل�شركة مراقب ح�سابات �أو �أكرث من بني املراقبني امل�صرح لهم بالعمل يف اململكة تعينه اجلمعية العامة العادية �سنوي ًا و حتدد مكاف�آته و يجوز لها �إعادة تعيينه.
 1 1212 12االطالع على السجالت
ملراقب احل�سابات يف كل وقت حق الإطالع على دفاتر ال�شركة و �سجالتها و غري ذلك من الوثائق و له �أن يطلب البيانات و الإي�ضاحات التي يرى �ضرورة احل�صول
عليها ،و له �أي�ض ًا �أن يتحقق من موجودات ال�شركة و التزاماتها.
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 11212 12تقرير مراقب الحسابات
على مراقب احل�سابات �أن يقدم �إلى اجلمعية العامة العادية ال�سنوية تقرير ًا ُي�ضمنه موقف ال�شركة من متكينه من احل�صول على البيانات و الإي�ضاحات التي
طلبها ،و ما يكون قد ك�شفه من خمالفات لأحكام نظام ال�شركات �أو �أحكام النظام الأ�سا�سي و ر�أيه يف مدى مطابقة ح�سابات ال�شركة للواقع.
 11212 12السنة المالية
تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة من �أول يناير و تنتهي يف نهاية دي�سمرب من كل �سنة.
 11212 12الحسابات السنوية
يعد جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية جردا لقيمة �أ�صول ال�شركة وخ�صومها يف التاريخ املذكور كما يعد ميزانية ال�شركة و ح�ساب الأرباح واخل�سائر و تقريرا
عن ن�شاط ال�شركة و مركزها املايل عن ال�سنة املالية املنق�ضية و الطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�صافية و ذلك قبل انعقاد اجلمعية العامة العادية ب�ستني
يوم ًا على الأقل.
وي�ضع جمل�س الإدارة هذه الوثائق حتت ت�صرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية بخم�سة و خم�سني يوم ًا على الأقل.
ويوقع رئي�س جمل�س الإدارة الوثائق املُ�شار �إليها و تودع ن�سخ منها يف املركز الرئي�س لل�شركة حتت ت�صرف امل�ساهمني قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية العامة
بخم�سة و ع�شرين ( )25يوما على الأقل .وعلى رئي�س جمل�س الإدارة �أن ين�شر يف �صحيفة يومية توزع يف املركز الرئي�س لل�شركة ،امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر
وخال�صة وافية من تقرير جمل�س الإدارة والن�ص الكامل لتقرير مراقب احل�سابات وان ير�سل �صورة من هذه الوثائق و الن�ص الكامل لتقرير مراقب احل�سابات �إلى
الإدارة العامة لل�شركات بوزارة التجارة و ال�صناعة قبل انعقاد اجلمعية العامة بخم�سة و ع�شرين ( )25يوما على الأقل.
 11212 12توزيع األرباح السنوية
تُوزع �أرباح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية ،بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية و غريها من امل�صروفات ،على النحو التايل-:
ُ .1يجنب ع�شرة ( )%10من الأرباح ال�صافية لتكوين االحتياطي النظامي .و يجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور مبلغا
م�ساويا لن�صف ر�أ�س املال.
احتياط اتفاقي ُيخ�ص�ص لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة.
.2للجمعية العامة العادية ،بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة� ،أن تجُ نب ن�سبة معينة من الأرباح ال�صافية لتكوين
ٍ
.3يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني ب�شرط �أن ال يقل عن  %5من ر�أ�س املال املدفوع.
 11212 12موعد توزيع األرباح
تدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان و املواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة وفقا للتعليمات التي ت�صدرها وزارة التجارة و ال�صناعة.
 11212 12خسائر الشركة
�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالثة �أرباع ر�أ�س املال ،وجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�شركة �أو حلها قبل �أجلها.
وين�شر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.
 11212 12النزاعات
لكل م�ساهم احلق يف رفع دعوى امل�سئولية املقررة لل�شركة على �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إذا كان من �ش�أن اخلط�أ الذي �صدر منهم �إحلاق �ضرر خا�ص به ب�شرط �أن
يكون حق ال�شركة يف رفعها ما زال قائما .ويجب على امل�ساهم �أن يخطر ال�شركة بعزمه على رفع الدعوى.
 11212 12حل الشركة وتصفيتها
عند انتهاء مدة ال�شركة �أو يف حالة حلها قبل الأجل املحدد ،تقرر اجلمعية العامة غري العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية و تعني م�صفي �أو
�أكرث و حتدد �صالحياتهم و�أتعابهم .و تنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة .و مع ذلك ي�ستمر جمل�س الإدارة قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني
امل�صفي و تبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفني.
 1 1212 12نظام الشركات
يطبق نظام ال�شركات على جميع امل�سائل الأخرى غري املن�صو�ص عليها حتديد ًا يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
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1313معلومات قانونية
 1 113 13ملخص االتفاقيات الجوهرية
�أبرمت ال�شركة عدد ًا من االتفاقيات املهمة مع ( )1عمالئها من �شركات الطريان؛ و( )2عمالئها من غري �شركات الطريان؛ و(� )3أطراف ذات عالقة .وتعد
ال�شركة كذلك طرف ًا يف عدد من عقود الإيجار فيما يتعلق باملباين التي ت�ستعملها ال�شركة .وقد تكون هذه االتفاقيات و�/أو عقود الإيجار (امللخ�صة فيما يلي)
جوهرية �أو غري جوهرية.
 1 113 113 13االتفاقيات مع العمالء من شركات الطيران
�ساهمت �إيرادات ال�شركة من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية مبوجب اتفاقية متوين اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية واتفاقية املبيعات اجلوية بحوايل
 %57,7و  ،%10على التوايل ،من �إجمايل �إيرادات ال�شركة يف ال�سنة املالية املنتهية يف 2011م .وميكن مطالعة ملخ�صي االتفاقيتني يف الق�سم « 4-1-13معلومات
قانونية – ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية – االتفاقيات مع الأطراف ذات العالقة».
ويتم حتديد الأ�سعار التي تقدمها ال�شركة لعمالئها من �شركات الطريان (ما عدا اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية) من خالل املفاو�ضات التي جتريها ال�شركة
مع كل عميل على حدة .ويعتمد حتديد الأ�سعار �إلى حد كبري على �أ�سعار املواد اخلام التي ت�ستخدم يف �إعداد الوجبات املطلوبة من قبل العميل واخلدمات املقدمة
التابعة كخدمات الغ�سيل .وعادة ما تتم �إعادة التفاو�ض على الأ�سعار خالل فرتات معينة (ترتاوح يف العادة ما بني �شهر و�سنة) تعتمد على العميل و التغريات يف
�أ�سعار املواد اخلام.
وفيما يلي خمل�ص التفاقيات التموين التي �أبرمتها ال�شركة مع �أربع من بني �أكرب ع�شر عمالء لل�شركة من �شركات الطريان:
 1 113 113 113 13اتفاقية التموين مع طريان جارودا الأندوني�سي
�أبرمت ال�شركة وطريان جارودا الأندوني�سي اتفاقية متوين دخلت حيز التنفيذ يف  1يناير 2010م .ومبوجب هذه االتفاقية ،تقدم ال�شركة خدمات التموين وعدد ًا
من اخلدمات الأخرى املرتبطة بها (مبا يف ذلك توفري املخازن اجلافة ،وخدمات مناولة املعدات ،وخدمات التحميل والتفريغ ،وتخزين املعدات ،وخدمات الغ�سيل
 ،وعدد من اخلدمات الإدارية) �إلى الرحالت اجلوية التي ي�سريها طريان جارودا الأندوني�سي من مطار امللك عبد العزيز الدويل يف جدة ومطار امللك خالد
الدويل يف الريا�ض ومطار الأمري حممد بن عبد العزيز يف املدينة املنورة .وتن�ص االتفاقية على �أن يقوم طريان جارودا الأندوني�سي ب�إخطار ال�شركة بعدد الوجبات
التي �سيتم تقدميها �إلى كل من رحالتها قبل �ساعات قليلة من موعد املغادرة املقرر للرحلة ذات ال�صلة .وتتباين �أ�سعار الوجبات وفق املواد اخلام امل�ستخدمة يف
حت�ضريها .ويتم التفاو�ض على �أ�سعار الوجبات ب�صفة دورية بني ال�شركة وطريان جارودا الأندوني�سي.
�إن مدة هذه االتفاقية خم�س �سنوات تنتهي يف  31دي�سمرب 2014م .و يحق لأي طرف �إنهاء هذه االتفاقية قبل انتهاء مدتها وذلك ب�إر�سال �إ�شعار خطي بذلك
للطرف الآخر مبدة ال تقل عن  180يوم ًا من تاريخ الإنهاء .وتخ�ضع هذه االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية ويجب �إحالة �أية نزاعات تن�ش�أ مبوجبها �إلى
املحاكم يف اململكة.
 1 113 113 113 13اتفاقية التموين املربمة مع طريان نا�س
�أبرمت وحدة التموين التابعة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية (قبل عملية اخل�صخ�صة) وطريان نا�س اتفاقية التموين يف الأول من �أغ�سط�س 2003م .وبالرغم
من �أن هذه االتفاقية ما زالت با�سم اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،ف�إن ال�شركة قد ا�ستحوذت على كافة احلقوق وحتملت كافة االلتزامات املتعلقة بهذه
االتفاقية .ومبوجب هذه االتفاقية ،تقدم ال�شركة خدمات التموين وعدد ًا من اخلدمات الأخرى املرتبطة بها (مبا يف ذلك توفري املخازن اجلافة ،وخدمات مناولة
املعدات ،وخدمات التحميل والتفريغ ،وتخزين املعدات ،وخدمات الغ�سيل ،وعدد من اخلدمات الإدارية) �إلى الرحالت اجلوية التي ي�سريها طريان نا�س من
مطار امللك خالد الدويل يف الريا�ض ومطار امللك عبد العزيز الدويل يف جدة ومطار امللك فهد الدويل يف الدمام ومطار الأمري حممد بن عبد العزيز يف املدينة
املنورة ومطار القاهرة الدويل بجمهورية م�صر العربية .وتن�ص االتفاقية على �أن يقوم طريان نا�س ب�إخطار ال�شركة بعدد الوجبات التي �سيتم تقدميها �إلى كل من
رحالتها قبل �ساعات قليلة من موعد املغادرة املقرر للرحلة ذات ال�صلة .وتتباين �أ�سعار الوجبات وفق املواد اخلام امل�ستخدمة يف حت�ضريها .ويتم التفاو�ض على
�أ�سعار الوجبات ب�صفة دورية بني ال�شركة وطريان نا�س.
�إن هذه االتفاقية غري حمددة املدة وعليه ف�إنها �ستبقى �سارية �إلى �أن يتم �إنها�ؤها بوا�سطة �أحد الطرفني وفق ًا ل�شروطها .و يحق لأي من الطرفني �إنهاء هذه
االتفاقية قبل انتهاء مدتها وذلك ب�إر�سال �إ�شعار خطي بذلك للطرف الآخر مبدة ال تقل عن  180يوم ًا من تاريخ الإنهاء .و تخ�ضع االتفاقية لقوانني اململكة العربية
ال�سعودية ويجب �إحالة �أية نزاعات تن�ش�أ مبوجبها �إلى املحاكم يف اململكة.
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 1 113 113 113 13اتفاقية التموين مع بريتي�ش ميدالند �إيرويز
�أبرمت ال�شركة اتفاقية متوين مع بريتي�ش ميدالند �إيرويز يف  28مايو 2009م ،ومبوجب هذه االتفاقية توفر ال�شركة خدمات التموين وعدد ًا من اخلدمات الأخرى
املرتبطة بها (مبا يف ذلك توفري املخازن الرطبة واجلافة ،وتوفري الب�ضائع املحتجزة لدى اجلمارك ،وخدمات مناولة املعدات و�إ�صالحها ،وخدمات التحميل
والتفريغ ،وتخزين املعدات ،وخدمات الغ�سيل  ،وعدد من اخلدمات الإدارية) للرحالت التي ت�سريها بريتي�ش ميدالند �إيرويز من مطار امللك عبد العزيز الدويل
يف جدة ومطار امللك خالد الدويل يف الريا�ض.وتن�ص االتفاقية على �أن تقوم بريتي�ش ميدالند �إيرويز ب�إخطار ال�شركة بعدد الوجبات التي �سيتم تقدميها �إلى كل
من رحالتها قبل �ساعات قليلة من موعد املغادرة املقرر للرحلة ذات ال�صلة .وتتباين �أ�سعار الوجبات وفق املواد اخلام امل�ستخدمة يف حت�ضريها .ويتم التفاو�ض
على �أ�سعار الوجبات ب�صفة دورية بني ال�شركة وبريتي�ش ميدالند �إيرويز.
وتبلغ مدة االتفاقية � 36شهر ًا .و يحق لأي من الطرفني �إنهاء هذه االتفاقية قبل انتهاء مدتها وذلك ب�إر�سال �إ�شعار خطي بذلك للطرف الآخر مبدة ال تقل عن 90
يوم ًا قبل تاريخ الإنهاء وتخ�ضع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية ويجب �إحالة �أية نزاعات تن�ش�أ مبوجبها �إلى املحاكم يف اململكة.
 1 113 113 113 13اتفاقية التموين مع اخلطوط اجلوية الرتكية
�أبرمت وحدة التموين التابعة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية (قبل عملية اخل�صخ�صة) واخلطوط اجلوية الرتكية اتفاقية متوين يف  1فرباير 2005م.
وبالرغم من �أن هذه االتفاقية ما زالت با�سم اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،ف�إن ال�شركة قد ا�ستحوذت على كافة احلقوق وحتملت كافة االلتزامات املتعلقة
بهذه االتفاقية .ومبوجب هذه االتفاقية ،توفر ال�شركة خدمات التموين وعدد ًا من اخلدمات الأخرى املرتبطة بها (مبا يف ذلك مناولة املعدات ،وخدمات التحميل
والتفريغ) للرحالت التي ت�سريها اخلطوط اجلوية الرتكية من اململكة .وتن�ص االتفاقية على �أن تقوم اخلطوط اجلوية الرتكية ب�إخطار ال�شركة بعدد الوجبات
التي �سيتم تقدميها �إلى كل من رحالتها قبل �ساعات قليلة من موعد املغادرة املقرر للرحلة ذات ال�صلة .وتتباين �أ�سعار الوجبات وفق املواد اخلام امل�ستخدمة يف
حت�ضريها .ويتم التفاو�ض على �أ�سعار الوجبات ب�صفة دورية بني ال�شركة واخلطوط اجلوية الرتكية.
�إن هذه االتفاقية غري حمددة املدة وعليه ف�إنها �سوف تبقى �سارية �إلى �أن يتم �إنها�ؤها بوا�سطة �أحد الطرفني وفق ًا ل�شروطها .و يحق لأي من الطرفني �إنهاء هذه
االتفاقية قبل انتهاء مدتها وذلك ب�إر�سال �إ�شعار خطي بذلك للطرف الآخر مبدة ال تقل عن  60يوم ًا قبل تاريخ الإنهاء وتخ�ضع االتفاقية لقوانني اململكة العربية
ال�سعودية ويجب �إحالة �أية نزاعات تن�ش�أ مبوجبها �إلى املحاكم يف اململكة.
 1 113 113 13اتفاقيات التموين مع العمالء من غير شركات الطيران
�إن الأ�سعار التي تقدمها ال�شركة لعمالئها من غري �شركات الطريان تختلف بناء على نوع ونطاق اخلدمات املقدمة واملتطلبات اخلا�صة لكل عميل .ويندرج عمالء
ال�شركة يف هذا القطاع �ضمن فئتني .يف الفئة الأولى ،ت�ست�أجر ال�شركة قاعات الطعام و الكافترييات يف مقر العميل وتبيع املواد الغذائية ب�شكل مبا�شر ملوظفي
العمالء� .أما يف الفئة الثانية ،تقدم ال�شركة خدماتها يف مقر العميل دون دفع �إيجار .ويف هذه الفئة ،ف�إن ال�شركة تتفاو�ض على �أ�سعار اخلدمات مع العمالء .ومع
ذلك ،ف�إن حتديد الأ�سعار يعتمد ب�شكل عام على موقع العميل وعلى �أ�سعار املواد اخلام التي ت�ستخدمها ال�شركة يف �إعداد املواد الغذائية املحددة مبوجب العقد
مع العميل ذي ال�صلة.
فيما يلي موجز ل�ست اتفاقيات متوين رئي�سية �أبرمتها ال�شركة مع العمالء من غري �شركات الطريان:
1 113 113 113 13اتفاقية التموين مع مدر�سة جدة التح�ضريية للقواعد («)»Jeddah Prep and Grammer School
(«مدر�سة جدة للقواعد»)
�أبرمت ال�شركة اتفاقية متوين مع مدر�سة جدة للقواعد يف � 1سبتمرب 2009م .وتقوم ال�شركة مبوجب هذه االتفاقية بتوفري خدمات التموين �إلى املوظفني والطالب
مبدر�سة جدة للقواعد الذين ي�شرتون الوجبات والأطعمة املختلفة مبا�شرة من ال�شركة .ويتم االتفاق على �أ�سعار الوجبات والأطعمة التي تبيعها ال�شركة مبوجب
هذه االتفاقية فيما بني ال�شركة ومدر�سة جدة للقواعد يف بداية كل �سنة درا�سية .كما تدفع ال�شركة �إلى مدر�سة جدة للقواعد بدل �إيجار �سنوي يبلغ 21.600
ريال �سعودي نظري ا�ستخدام الكافيترييا يف املدر�سة من �أجل توفري خدماتها� .إن مدة االتفاقية هي �سنة واحدة قابلة للتجديد مبوافقة الطرفني� .سوف تنتهي
املدة احلالية لالتفاقية يف � 1سبتمرب 2012م .وتخ�ضع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية ويجب �إحالة �أية نزاعات تن�ش�أ مبوجبها �إلى املحاكم يف اململكة.
 1 113 113 113 13اتفاقية التموين مع �شركة ال�سالم للطائرات املحدودة
�أبرمت ال�شركة و�شركة ال�سالم للطائرات اتفاقية متوين يف  30يناير 2010م .ومبوجب هذه االتفاقية تدير ال�شركة ثالثة كافتريات بنظام الدفع الفوري يف من�ش�آت
�شركة ال�سالم للطائرات املحدودة يف مطار امللك خالد الدويل يف الريا�ض .يتم حتديد الأ�سعار بنا ًء على مفاو�ضات بني الطرفني ،وت�سري مدة هذه االتفاقية حتى
2013م .مامل تُنهى هذه االتفاقية من قبل �أي من الطرفني وذلك ب�إر�سال �إ�شعار خطي بذلك للطرف الآخر مبدة ال تقل عن  60يوم ًا قبل تاريخ الإنهاء.
 6مار�س
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 1 113 113 113 13اتفاقية التموين مع �شركة االت�صاالت ال�سعودية
يف  18نوفمرب 2009م� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية مع �شركة االت�صاالت ال�سعودية والتي مبوجبها ت�ست�أجر ال�شركة وتدير وت�شغل ثماين �صاالت/كافترييات طعام
يف عدد من املن�ش�آت التابعة ل�شركة االت�صاالت ال�سعودية .وتدفع ال�شركة ل�شركة االت�صاالت ال�سعودية ر�سم ًا �سنوي ًا ثابت ًا لكل �صالة/كافترييا وتقوم ال�شركة ببيع
املنتجات الغذائية مبا�شرة ملوظفي �شركة االت�صاالت ال�سعودية من خالل هذه ال�صاالت/الكافترييات .و�إن مدة االتفاقية ثالثة �أعوام تبد�أ يف  1يناير 2010م.
وتخ�ضع هذه االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية ويجب �إحالة �أية نزاعات قد تن�ش�أ مبوجبها �إلى املحاكم يف اململكة.
 1 113 113 113 13اتفاقية التموين مع �شركة التعدين العربية ال�سعودية («معادن»)
�أبرمت ال�شركة اتفاقية لتقدمي خدمات التموين وتنظيف املباين واملكاتب مع �شركة معادن يف  15فرباير 2010م .ومبوجب هذه االتفاقية ،توفر ال�شركة خدمات
التموين ،والتنظيف ،واحلرا�سة ،وال�سيطرة على الآفات ،وغ�سيل املالب�س ،وال�صيانة ،وجمع القمامة ،يف ع�شرة مواقع تديرها �شركة معادن يف اململكة ،مبا يف ذلك
املناجم ومواقع التنقيب واملع�سكرات واملكاتب .وت�شمل خدمات التموين تقدمي وجبة الإفطار والغداء والع�شاء ،وكذلك الوجبات املعلبة ملوظفي �شركة معادن .و�إن
مدة االتفاقية ثالثة �أعوام تبد�أ يف  1مار�س 2010م .و يحق ل�شركة معادن �إنهاء هذه االتفاقية يف �أي وقت وتخ�ضع هذه االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية
و�أية نزاعات تن�ش�أ مبوجبها يجب �أن تحُ ال �إلى ديوان املظامل يف اململكة.
 1 113 113 13عقود اإليجار
تتمثل املباين واملن�ش�آت الرئي�سية التي ت�ست�أجرها ال�شركة يف تلك املن�ش�آت واملباين التي ت�ستخدمها وحدات التموين يف كل من مطار امللك عبد العزيز الدويل،
ومطار امللك خالد الدويل ،ومطار امللك فهد الدويل ،ومطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل ،ومطار القاهرة الدويل .وت�شغل ال�شركة يف الوقت احلايل مباين
ت�ستخدمها وحدات التموين يف كل من مطار امللك عبد العزيز الدويل ومطار امللك فهد الدويل مبوجب عقود �إيجار �أبرمت بني اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية
و الهيئة العامة للطريان املدين .وتتفاو�ض ال�شركة حالي ًا مع الهيئة العامة للطريان املدين لنقل عقود الإيجار املتعلقة بهذين املبنيني �إلى ال�شركة.
وقد �أبرمت ال�شركة م�ؤخر ًا اتفاقيات �إيجار جديدة مع الهيئة العامة للطريان املدين فيما يت�صل باملبنيني امل�ستخدمني من قبل وحدتي التموين يف كل من مطار
امللك خالد الدويل ومطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل  .ويف ما يلي ملخ�ص موجز ل�شروط عقود الإيجار هذه:
 1 113 113 113 13اتفاقية الإيجار املتعلقة مببنى وحدة التموين يف مطار امللك خالد الدويل
يف � 16أبريل 2011م ،وقعت ال�شركة والهيئة العامة للطريان املدين اتفاقية �إيجار بخ�صو�ص املبنى املُ�ستخدم بوا�سطة وحدة التموين يف مطار امللك خالد الدويل.
تبد�أ مدة الإيجار يف  1يناير 2010م وتنتهي يف � 31أغ�سط�س 2019م .ويت�ألف الإيجار الذي تدفعه ال�شركة �إلى الهيئة العامة للطريان املدين مبوجب اتفاقية الإيجار
من مبلغ �سنوي ثابت قدره  17.407.000ريال �سعودي� ،إ�ضافة �إلى مبلغ متغري تدفعه ال�شركة يف حال جتاوزت �إيرادات ال�شركة من وحدة التموين يف مطار امللك
خالد الدويل حد ًا معين ًا .من املتوقع �أن يبلغ املبلغ املتغيرّ الذي تدفعه ال�شركة للهيئة العامة للطريان املدين يف عام 2011م حوايل  9ماليني ريال �سعودي .وقد
التزمت ال�شركة مبوجب اتفاقية الإيجار هذه ببناء وجتهيز مركز �أعمال يف املبنى ،والذي �سي�ستخدمه يف املقام الأول رجال �أعمال �أثناء زياراتهم الق�صرية �إلى
الريا�ض ،ودفع ن�سبة مئوية من الإيرادات الناجتة من ت�أجري مركز الأعمال للغري �إلى الهيئة العامة للطريان املدين .و�سيتم االتفاق على هذه الن�سبة املئوية بني
ال�شركة والهيئة العامة للطريان املدين يف مرحلة الحقة مبجرد ا�ستكمال مركز الأعمال يف �أوائل عام 2012م.
 1 113 113 113 13اتفاقية الإيجار املتعلقة مببنى وحدة التموين يف مطار الأمري حممد بن عبد العزيز الدويل
�أبرمت ال�شركة والهيئة العامة للطريان املدين يف  4مار�س 2010م ،اتفاقية �إيجار جديدة بخ�صو�ص املبنى امل�ستخدم من قبل وحدة التموين يف مطار الأمري حممد
بن عبد العزيز الدويل بالإ�ضافة �إلى قطعة �أر�ض جماورة له .وقد بد�أت مدة هذه االتفاقية يف  18دي�سمرب 2009م و�سوف تنتهي يف  4نوفمرب 2013م .وتبلغ قيمة
الإيجار ال�سنوي املرتتب على ال�شركة مبوجب هذه االتفاقية  3.581.970ريال �سعودي.
 1 113 113 113 13اتفاقية الإيجار فيما يتعلق مببنى وحدة التموين يف مطار امللك فهد الدويل
�أبرمت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية والهيئة العامة للطريان املدين يف  5دي�سمرب 1992م اتفاقية ت�أجري فيما يتعلق باملبنى الذي ت�ستخدمه وحدة التموين يف
مطار امللك فهد الدويل .وقد حتملت ال�شركة احلقوق وااللتزامات مبوجب اتفاقية الت�أجري هذه �إال �أن االتفاقية ال تزال با�سم اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية.
و�سوف تنتهي مدة االتفاقية يف  5دي�سمرب 2012م .ا�ستلمت ال�شركة خطاب ًا بتاريخ  14فرباير 2012م من الهيئة العامة للطريان املدين ت�ؤكد انتقال عقد الت�أجري
اخلا�ص باملباين امل�ستخدمة من قبل وحدة التموين يف مطار امللك فهد الدويل لل�شركة .علم ًا ب�أن الإيجار ال�سنوي الذي تدفعه ال�شركة مبوجب االتفاقية احلالية
يبلغ  527.040ريال �سعودي.
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 1 113 113 113 13اتفاقية الإيجار فيما يتعلق مببنى وحدة التموين يف مطار امللك عبد العزيز الدويل
�أبرمت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية والهيئة العامة للطريان املدين يف � 21أبريل 1985م اتفاقية ت�أجري فيما يتعلق باملبنى الذي ت�ستخدمه وحدة التموين يف
مطار امللك عبد العزيز الدويل .وقد انتهت مدة هذه االتفاقية يف �شهر مايو من عام 2009م .وبالرغم من ذلك ،ف�إن ال�شركة ما زالت م�ستحوذة على كافة احلقوق
ومتحملة كافة االلتزامات املتعلقة بهذه االتفاقية .وبعد ح�صول ال�شركة على الرتخي�ص من الهيئة العامة للطريان املدين فيما يتعلق بوحدة التموين اخلا�صة مبطار
امللك عبدالعزيز الدويل ف�إن ال�شركة تتفاو�ض حالي ًا مع الهيئة العامة للطريان املدين لإبرام اتفاقية ت�أجري جديدة با�سم ال�شركة .علم ًا ب�أن الإيجار ال�سنوي واجب
الدفع من قبل ال�شركة مبوجب اتفاقية الت�أجري هذه يبلغ  14.124.871ريال �سعودي.
وعالوة على ذلك ،ت�ست�أجر ال�شركة مبنى �سكني ًا يف مطار امللك فهد الدويل من الهيئة العامة للطريان املدين لغر�ض توفري الإقامة ملوظفيها العاملني يف وحدة
التموين يف مطار امللك فهد الدويل .وت�ست�أجر ال�شركة عدد ًا من العقارات الواقعة بالقرب من املطارات الدولية الأخرى بغر�ض توفري الإقامة لبع�ض موظفيها
يف تلك العقارات .كما ت�ست�أجر ال�شركة عدد من املباين من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف مدينة جدة لغر�ض توفري ال�سكن ملوظفيها الأجانب العاملني
يف وحدة التموين يف مطار امللك عبالعزيز الدويل .بالأ�ضافة الى ذلك ت�ست�أجر ال�شركة عدد من العقارات القريبة من املطارات الدولية و توفر لبع�ض املوظفيني
�سكن يف تلك العقارات.
 1 113 113 13االتفاقيات مع األطراف ذات العالقة
 1 113 113 113 13اتفاقية التموين مع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية
نظرة عامة
يف  29يناير 2008م� ،أبرمت ال�شركة واخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية اتفاقية متوين تقدم مبوجبها ال�شركة خدمات التموين وعدد ًا من اخلدمات الأخرى
املرتبطة بها (مبا يف ذلك توفري خمازن جافة ومناولة املعدات ،وخدمات التحميل والتفريغ ،وخدمات التخزين ،وخدمات الغ�سيل وخدمات �إدارية خمتلفة)
للرحالت امل�سرية من قبل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �أو نيابة عنها يف مطار امللك عبد العزيز الدويل يف جدة ،ومطار امللك خالد الدويل يف الريا�ض،
ومطار الأمري حممد بن العزيز الدويل يف املدينة ،ومطار امللك فهد الدويل يف الدمام ،ومطار القاهرة الدويل يف جمهورية م�صر العربية .وافقت ال�شركة و
اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية على تعديل هذه االتفاقية يف  27يناير 2012م كما هو مذكور �أدناه حتت العنوان «ترتيبات الت�سعري والدفع».
احل�صرية
تعترب ال�شركة املورد احل�صري خلدمات التموين للرحالت اجلوية امل�سرية من قبل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �أو نيابة عنها يف هذه املطارات .ومن املقرر
�أن تنتهي ح�صرية ال�شركة يف  29يناير 2015م .ويحق للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية �أن حت�صل على خدمات التموين من �أي طرف ثالث يف حالة ( )1قيام
ال�شركة بتقدمي �إ�شعار �إلى اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ب�أنها �أ�صبحت غري قادرة على توفري �أيٍّ من هذه اخلدمات �أو ( )2عدم قدرة ال�شركة على تلبية
احتياجات اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية من �أي خدمات و�/أو خدمات متوين �إ�ضافية �أو ( )3عدم قدرة ال�شركة على توفري خدمات التموين وفق ًا للموا�صفات
املن�صو�ص عليها يف االتفاقية �أو ارتكابها �أي خمالفة جوهرية �أو م�ستمرة لالتفاقية.
ترتيبات الت�سعري والدفع
يتم حتديد �أو ح�ساب �أ�سعار اخلدمات املختلفة وفق ًا لل�صيغ املختلفة املن�صو�ص عليها يف االتفاقية .وتتم مراجعة الأ�سعار واالتفاق عليها بني ال�شركة واخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية كل ثالثة �أ�شهر.
ومبوجب االتفاقية ،تر�سل ال�شركة الفواتري �إلى اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف نهاية كل �شهر بخ�صو�ص اخلدمات املقدمة خالل ال�شهر ال�سابق على �أ�سا�س
هام�ش ربح متفق عليه .ويجب �أن تقوم اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية بت�سوية الفواتري يف غ�ضون ت�سعني ( )90يوم ًا من تاريخ ا�ستالمها من ال�شركة .يذكر
�أنه ال يرتتب على اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية مبوجب هذه االتفاقية �أي غرامات ت�أخري نتيجة ت�أخرها يف ت�سديد الفواتري املرتتبة عليها لل�شركة.اتفقت
ال�شركة واخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف يونيو 2008م على �أن تدفع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية مبلغ ًا �شهري ًا قدره  50مليون ريال �سعودي مقابل
خدمات مقدمة من ال�شركة.
قامت ال�شركة مبوجب هذه االتفاقية بتقدمي خ�صم بقيمة  %10على جميع اخلدمات املقدمة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية ابتداء من �شهر يناير من عام
2011م .و�سوف ت�ستمر ال�شركة يف تقدمي هذا اخل�صم حتى نهاية مدة االتفاقية بتاريخ  28يناير 2015م.
يف تاريخ  27يناير 2012م مت االتفاق بني ال�شركة واخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية على تعديل اتفاقية متوين اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ليتم زيادة
املبلغ ال�شهري الذي تدفعه اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية من  50مليون ريال �سعودي �إلى  60مليون ريال �سعودي  .ومت االتفاق كذلك على قيام الطرفني
مبراجعة كافة امل�ستحقات املطلوب دفعها من قبل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �إلى ال�شركة وكذلك امل�ستحقات املطلوب دفعها من قبل ال�شركة �إلى اخلطوط
اجلوية العربية ال�سعودية ب�شكل دوري كل �ستة �أ�شهر .وبعد القيام بهذه املراجعة ،اتفق الأطراف على �إجراء مقا�صة بني املبالغ امل�ستحقة لكل منهما على الطرف
الآخر(�سواء تعلقت تلك املبالغ باتفاقية متوين اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �أم ال) .يتوجب على الطرف الذي ترتب عليه دفع �أي مبالغ �إلى الطرف الآخر
بعد �إجراء املقا�صة دفع هذا املبالغ خالل ع�شرة �أيام عمل من تاريخ املقا�صة.ويحق للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف �أي وقت �أن تطلب من مدققي احل�سابات
لديها �أو �شركة حما�سبني م�ستقلة التحقق من الفواتري التي مت ا�ستالمها من ال�شركة.
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املدة والإنهاء
�إن املدة الأولية لالتفاقية تبلغ �سبعة �أعوام تبد�أ من  29يناير 2008م ،ما مل يتم �إنها�ؤها مبكر ًا وفق ًا ل�شروطها .ويجوز جتديد املدة �أو متديدها باتفاق الطرفني،
�إال �أنه قبل انق�ضاء املدة الأولية ،يجب �أن تزود اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ال�شركة بال�شروط التي على �أ�سا�سها �ستكون اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية
م�ستعدة ملوا�صلة التعامل مع ال�شركة بعد نهاية هذه املدة الأولية لالتفاقية .ويف حالة ف�شل ٍّ
كل من ال�شركة واخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية يف االتفاق على
�شروط جديدة يف غ�ضون  60يوم ًا� ،سيكون للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية مطلق احلرية يف �إبرام اتفاقية متوين مع �أي طرف �آخر.
ويحق للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية �إنهاء االتفاقية يف حالة عدم قدرة ال�شركة على توفري اخلدمات وفق ًا للموا�صفات واملتطلبات املن�صو�ص عليها يف
االتفاقية �أو عدم قيامها بت�صحيح ذلك يف غ�ضون  30يوم ًا من تاريخ ا�ستالم �إ�شعار خطي من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �أو ارتكاب ال�شركة لأي خمالفة
جوهرية �أو م�ستمرة لأيٍّ من املعايري املحددة مبوجب االتفاقية �أو عدم مراعاة هذه املعايري ب�شكل جوهري �أو م�ستمر .كما يجوز للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية
�إنهاء االتفاقية يف احلاالت التي يحق لها فيها �إنهاء اتفاقية امل�ساهمني .ويجوز لأيٍّ من الطرفني �إنهاء االتفاقية يف حالة حدوث بع�ض الأحداث الناجمة عن �إع�سار
الطرف الآخر.
القانون املطبق وت�سوية النزاعات
تخ�ضع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية ويجب �إحالة �أي نزاع ين�ش�أ مبوجبها �إلى ديوان املظامل.
 1 113 113 113 13اتفاقية املبيعات اجلوية مع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية
نظرة عامة
يف  29يناير 2008م� ،أبرمت ال�شركة واخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية اتفاقية املبيعات اجلوية .ومبوجب هذه االتفاقية ،متتلك ال�شركة احلق احل�صري يف
بيع بع�ض املنتجات وتوفري اخلدمات املرتبطة بها على منت بع�ض الرحالت املحلية والدولية التي ت�سريها اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية .علم ًا ب�أن ال�شركة
م�س�ؤولة عن تدريب طواقم اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية على القيام بالأعمال املتعلقة بهذه املبيعات .ومتلك ال�شركة وفق ًا ل�شروط االتفاقية احلق احل�صري
يف اختيار وحتديد �أ�سعار جميع املنتجات التي �ستباع على منت الرحالت .وت�س ّلم العوائد من املبيعات على منت الرحالت من قبل طاقم اخلطوط اجلوية العربية
ال�سعودية ملندوب ال�شركة بعد انتهاء كل رحلة ومبوجب االتفاقية حت�صل اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية على  10باملائة من �إيرادات هذه املبيعات .كما تن�ص
االتفاقية على �أحقية طاقم اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية على كل رحلة تُباع عليها املنتجات يف احل�صول على  10باملائة من الإيرادات املحققة من املبيعات
على تلك الرحلة .وعلى الرغم من �أن االتفاقية تن�ص على �أن ال�شركة �ستدفع للخطوط العربية ال�سعودية ب�شكل �شهري ولكن ما يح�صل حالي ًا هو �أن اخلطوط
اجلوية ال�سعودية تقوم ب�إ�صدار فاتورة باملبالغ امل�ستحقة لها مبوجب هذه االتفاقية �إلى ال�شركة يف نهاية ال�سنة املالية لل�شركة.
املدة والإنهاء
�إن املدة الأولية لالتفاقية تبلغ �سبعة �أعوام تبد�أ يف  29يناير 2008م ،ما مل يتم �إنها�ؤها مبكر ًا وفق ًا ل�شروطها .ويجوز جتديد مدة االتفاقية �أو متديدها باتفاق
الطرفني� ،إال �أنه قبل انق�ضاء املدة الأولية ،يجب �أن تزود اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ال�شركة بال�شروط التي على �أ�سا�سها �ستكون اخلطوط اجلوية العربية
ال�سعودية م�ستعدة ملوا�صلة التعامل مع ال�شركة بعد نهاية هذه املدة الأولية .ويف حالة عدم متكن ال�شركتني من االتفاق على �شروط جديدة يف غ�ضون  60يوم ًا،
�سيكون للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية مطلق احلرية يف �إبرام اتفاقية بخ�صو�ص املبيعات اجلوية مع �أي طرف �آخر.
يحق للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية �إنهاء االتفاقية يف حالة ( )1عدم قدرة ال�شركة وب�شكل جوهري �أو على نحو م�ستمر يف القيام ب�أن�شطة املبيعات اجلوية
�أو ( )1عدم قيام ال�شركة بت�سديد م�ستحقات للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية مبوجب االتفاقية �أو ( )3خمالفة ال�شركة للقوانني واللوائح املعمول بها �أو ()4
تعر�ض ال�شركة لبع�ض الأحداث الناجمة عن �إع�سارها ويتم �إنهاء هذه االتفاقية تلقائي ًا عند �إنهاء اتفاقية متوين اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية.
القانون املطبق وت�سوية النزاعات
تخ�ضع االتفاقية لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية ويجب �إحالة �أي نزاع ين�ش�أ مبوجبها �إلى ديوان املظامل.
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يف � 23سبتمرب من عام 2007م� ،أبرمت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية (بالنيابة عن نف�سها و عن ال�شركة (قبل �إن�شائها)) و�شركة التموين الإ�سرتاتيجي
و�شركة نيوري�ست و�شركة الفوزان القاب�ضة و�شركة عبد اللطيف وحممد الفوزان وجمموعة عبد املح�سن عبد العزيز فهد احلكري وعبد املح�سن احلكري لل�سياحة
والتنمية اتفاقية م�ساهمني تتعلق بعمليات و�أعمال ال�شركة وحقوق كل طرف والتزاماته جتاه ال�شركة.
يف  11مايو 2011م� ،أبرمت ال�شركة واخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية و�شركة التموين اال�سرتاتيجي و�شركة نيوري�ست و�شركة �إجناز وم�ؤ�س�سة احلكري اتفاقية
�شراكة ُمعدلة .و�سوف تدخل هذه االتفاقية املعدلة حيز التنفيذ من تاريخ قبول الأ�سهم يف القائمة الر�سمية وقبول تداول �أ�سهم االكتتاب يف ال�سوق املالية وفق ًا
لقواعد الإدراج .وفيما يلي ملخ�ص لل�شروط والأحكام الأ�سا�سية لالتفاقية:
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القيود على التداول
تتعهد اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية و�شركة التموين اال�سرتاتيجي بعدم �إ�صدار �أي �ضمان �أو الدخول يف �أي اتفاقيات فيما يت�صل بالأ�صوات املتعلقة ب�أي من
�أ�سهمهم يف ال�شركة �أو ب�أي ملكية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة لهم يف �أ�سهم ال�شركة بدون احل�صول على موافقة م�سبقة من الطرف الآخر والهيئة �إذا اقت�ضى الأمر
ذلك.
القيود على نقل الأ�سهم
وال يجوز لكل من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية و�شركة التموين اال�سرتاتيجي نقل �أي من �أ�سهمهم بدون احل�صول على موافقة م�سبقة من الطرف الآخر حتى
تاريخ  31دي�سمرب 2016م ما مل يكن نقل امللكية �إلى �أي من �شركاتهم التابعة.
وعالوة على ذلك ،تعهدت كل من �شركة نيوري�ست و�شركة �إجناز وم�ؤ�س�سة احلكري بعدم نقل �أ�سهمهم يف �شركة التموين اال�سرتاتيجي �إلى �أي طرف ثالث حتى تاريخ
 31دي�سمرب 2016م (بخالف �شركاتهم التابعة� ،أو �إلى �أي م�ساهم �آخر يف �شركة التموين اال�سرتاتيجي �أو �إلى �أي �شركة تابعة له).
حقوق الأولوية ب�ش�أن نقل الأ�سهم
�إذا كانت �أي من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �أو �شركة التموين اال�سرتاتيجي يرغب يف نقل ملكية �أي من �أ�سهمه يف ال�شركة �إلى طرف ثالث بعد تاريخ 31
دي�سمرب 2016م ،ف�إن الطرف الذي يرغب يف نقل �أ�سهمه يجب عليه �أن يعر�ض على الطرف الآخر �شراء تلك الأ�سهم قبل عر�ضها على �أي طرف ثالث.
احلوكمة
اتفق �أطراف االتفاقية على �أن يتكون جمل�س الإدارة من ت�سعة �أع�ضاء .وتقوم اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية برت�شيح �أربعة �أ�شخا�ص لع�ضوية جمل�س الإدارة
فيما تقوم �شركة التموين اال�سرتاتيجي برت�شيح ثالثة �أ�شخا�ص لع�ضوية جمل�س الإدارة.
كما تن�ص االتفاقية على �أمور معينة ال يجوز لكل من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �أو �شركة التموين اال�سرتاتيجي (�أو �أي من ممثليهما يف جمل�س الإدارة)
املوافقة عليها بدون موافقة الطرف الآخر عليها �أي�ض ًا .وتت�ضمن هذه الأمور ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،املوافقة على امليزانية ال�سنوية وخطة �أعمال ال�شركة
واملوافقة على �أي اتفاقيات تربمها ال�شركة مع �أطراف ذات عالقة و�إجراء تغيريات جوهرية يف ن�شاط ال�شركة.
ووفق ًا لهذه االتفاقية ،ف�إنه يحق ل�شركة التموين اال�سرتاتيجي ،وحتى تاريخ  31دي�سمرب 2014م� ،أن تر�شح ملجل�س الإدارة ال�شخ�ص الذي �سي�شغل من�صب الرئي�س
التنفيذي لل�شركة (�إال �أن حق التعيني يبقى من �صالحيات جمل�س الإدارة نف�سه) .كما اتفق �أطراف هذه االتفاقية على منح الرئي�س التنفيذي �صالحيات حمددة
متكنه من �إدارة �أعمال ال�شركة اليومية.
تعهدات �إ�ضافية
اتفقت كل من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية و�شركة التموين اال�سرتاتيجي على اتخاذ كافة الإجراءات الداخلة �ضمن قدرتهم لتمكني ال�شركة من توزيع
�أرباحها القابلة للتوزيع على امل�ساهمني .كما اتفق �أطراف االتفاقية (ما عدا ال�شركة) على عدم قيام �أي ًا منهم � ،سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ب�أي ن�شاطات
متاثل ن�شاطات ال�شركة يف داخل اململكة.
انتهاء االتفاقية
تنتهي هذه االتفاقية يف حال انخف�ضت ن�سبة الأ�سهم التي متلكها اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �أو �شركة التموين اال�سرتاتيجي عن ع�شرين باملائة من ر�أ�سمال
ال�شركة �أو يف حال االتفاق على ذلك خطي ًا بني �أطرافها .ويحق للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية �أو �شركة التموين اال�سرتاتيجي �إنهاء هذه االتفاقية يف حاالت
معينة ،والتي تت�ضمن ،على �سبيل املثال ال احل�صر� ،إخالل �أحد الأطراف ب�شكل جوهري بالتزاماته مبوجب هذه االتفاقية.
القانون احلاكم
تخ�ضع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية ويجب �إحالة �أية نزاعات تن�ش�أ مبوجبها �إلى ديوان املظامل.
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�أبرمت ال�شركة و�شركة نيوري�ست و�شركة التموين الإ�سرتاتيجي اتفاقية اخلدمات الإدارية يف  1مايو 2010م .ومبوجب اتفاقية اخلدمات الإدارية هذه ،تقدم �شركة
نيوري�ست لل�شركة امل�ساعدة الفنية واخلدمات الإدارية املختلفة ،مبا يف ذلك:




 تقدمي امل�شورة لل�شركة ب�ش�أن تطوير وتنفيذ �إ�سرتاتيجية �أعمالها.
 تقدمي امل�شورة لل�شركة فيما يتعلق بتعيني املوظفني الأ�سا�سيني.
 تقدمي امل�شورة لل�شركة وم�ساعدتها فيما يتعلق ب�إجراءات �ضبط اجلودة املتبعة حالي ًا �أو التي يتعني اتباعها من قبل ال�شركة.
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وتحُ ت�سب الأتعاب امل�ستحقة ل�شركة نيوري�ست مبوجب هذه االتفاقية ا�ستناد ًا �إلى �صايف الربح الذي حتققه ال�شركة .وال ت�ستحق �شركة نيوري�ست �أية �أتعاب يف حال
مل تبلغ �أرباح ال�شركة ال�صافية حد ًا معين ًا .وترتاوح �أتعاب �شركة نيوري�ست مبوجب هذه االتفاقية بني  %3,5و  %4,5من �صايف �أرباح ال�شركة .ويبلغ احلد الأق�صى
للأتعاب التي قد تقوم ال�شركة بدفعها ل�شركة نيوري�ست مبوجب هذه االتفاقية 12مليون ريال �سعودي.
وتبلغ املدة الأولية لهذه االتفاقية خم�سة �أعوام تبد�أ يف  1يناير 2009م .وعند انق�ضاء املدة الأولية ،جتدد االتفاقية تلقائي ًا لفرتات متتالية مدة كل فرتة عام واحد
�إلى �أن يتم �إنها�ؤها من ِقبل �أي طرف يقدم �إ�شعار ًا مدته ثالثة �أ�شهر �إلى الطرف الآخر .وقد ال يحق لل�شركة موا�صلة ا�ستخدام املعرفة الفنية التي قدمتها �شركة
نيوري�ست بعد انتهاء االتفاقية .تخ�ضع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية ويجب �إحالة �أي نزاع ين�ش�أ مبوجبها �إلى ديوان املظامل.
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بتاريخ  8فرباير 2012م �أبرمت ال�شركة و�شركة نيوري�ست و�شركة التموين اال�سرتاتيجي اتفاقية ترخي�ص ا�ستخدام العالمة التجارية ل�شركة نيوري�ست .مبوجب
هذه االتفاقية ،متنح �شركة نيوري�ست ال�شركة رخ�صة غري ح�صرية وغري قابلة للنقل وغري قابلة للتنازل ال�ستخدام عالمة نيوري�ست التجارية يف �أن�شطة �أعمال
ال�شركة بق�سم اخلدمات غري �شركات الطريان يف اململكة .ولن تدفع ال�شركة �أي ر�سوم امتياز ل�شركة نيوري�ست فيما يتعلق با�ستخدام عالمة نيوري�ست التجارية
مبوجب هذه االتفاقية.
وتفر�ض االتفاقية قيود ًا عديدة على ال�شركة فيما يتعلق با�ستخدام العالمة التجارية بالإ�ضافة �إلى عدة التزامات فيما يتعلق بحماية العالمة التجارية ،مبا يف ذلك
االلتزام ب�إخطار نيوري�ست ب�أي انتهاك لعالمتها التجارية يف اململكة العربية ال�سعودية.
و�سوف تظل االتفاقية �سارية ملدة اتفاقية اخلدمات الفنية (مبا ي�شمل �أي جتديد لتلك االتفاقية) .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن �سريان هذه االتفاقية م�شروط ب�إكمال
�إجراءات ت�سجيل العالمة التجارية ل�شركة نيوري�ست يف اململكة العربية ال�سعودية.
و�سوف يتم �إنهاء االتفاقية عند وقوع �أي مما يلي� ،أيهما ي�أتي �أو ًال:
  �إنهاء اتفاقيات اخلدمات الإدارية.
  انخفا�ض ملكية �شركة نيوري�ست يف ال�شركة (�سوا ًء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر) عن  %10من ر�أ�س مال ال�شركة.
وتخ�ضع االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية ويجب �إحالة �أي نزاع ين�ش�أ مبوجبها �إلى حماكم التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية يف باري�س.
 1 113 113 113 13اتفاقية بيع املعدات
تو�صلت ال�شركة واخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �إلى اتفاقية �أ�صبحت نافذة يف  1يناير 2012م تبيع ال�شركة مبوجبها حالي ًا �إلى اخلطوط اجلوية العربية
ال�سعودية معدات معينة والتي يتوجب على اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،وفق ًا التفاقية متوين اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية� ،أن تقوم بتوفريها �إلى
ال�شركة من �أجل ا�ستخدامها يف تقدمي خدمات التموين �إلى اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية .وت�شمل هذه املعدات على الأواين اخلزفية و�أدوات املائدة والأطباق
والأكواب واملفار�ش وال�صواين .ومبوجب هذه االتفاقية ،تدفع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية لل�شركة تكاليف املعدات التي تقوم ال�شركة ببيعها �إليها بالإ�ضافة
�إلى هام�ش ربح متفق عليه.
�سوف تنتهي مدة االتفاقية بتاريخ  31دي�سمرب 2013م �إال �أنها �سوف جتدد يف حينه ب�شكل تلقائي ملدة �أخرى �إال �إذا مت �إنهائها من قبل اخلطوط اجلوية العربية
ال�سعودية �أو من قبل ال�شركة .وتخ�ضع هذه االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية ويجب �إحالة �أي نزاع ين�ش�أ مبوجبها �إلى ديوان املظامل.
 1 113 113 113 13االتفاقيات اخلا�صة ب�صاالت الفر�سان
�أبرمت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ووحدتها التموينية اتفاقيتني بتاريخ  10دي�سمرب 2006م و 1مايو 2007م تولت مبوجبهما وحدة التموين �إدارة �صاالت
الفر�سان .ويف  27مار�س 2011م� ،أبرمت ال�شركة واخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية اتفاقية �أكدت مبوجبها اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية نقل هاتني
االتفاقيتني �إلى ال�شركة منذ  29يناير 2008م ،وهو تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة.
وتدفع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �إلى ال�شركة مبوجب هاتني االتفاقيتني ر�سوم ًا موحدة عن كل راكب من الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال ي�ستخدم �أي
من �صاالت الفر�سان .تر�سل ال�شركة �إلى اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية فواتري يف نهاية كل �شهر تت�ضمن كامل املبالغ امل�ستحقة لها مبوجب هذه االتفاقيات،
ويتوجب على اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �سداد الفواتري خالل ( )90يوم ًا من ا�ستالمها.
 1 113 113 113 13اتفاقية التموين مع �شركة اخلطوط اجلوية ال�سعودية لل�شحن املحدودة
�أبرمت ال�شركة و�شركة اخلطوط اجلوية ال�سعودية لل�شحن املحدودة اتفاقية متوين يف  1من يناير 2011م .ومبوجب هذه االتفاقية ،تقدم ال�شركة خدمات التموين
وعدد ًا من اخلدمات الأخرى املرتبطة بها (مبا يف ذلك توفري املعدات ،وخدمات التحميل والتفريغ ،وتخزين الإمدادات واملعدات ،وخدمات الغ�سيل ،وعدد من
اخلدمات الإدارية) للرحالت اجلوية التي ت�سري بوا�سطة و بالنيابة عن �شركة اخلطوط اجلوية ال�سعودية لل�شحن املحدودة .وتتباين �أ�سعار الوجبات وفق املواد
اخلام امل�ستخدمة يف حت�ضريها .ويتم التفاو�ض على �أ�سعار الوجبات ب�صفة دورية بني ال�شركة و�شركة اخلطوط اجلوية ال�سعودية لل�شحن املحدودة.
�إن مدة هذه االتفاقية تنتهي يف  30دي�سمرب 2013م .وتخ�ضع هذه االتفاقية لقوانني اململكة العربية ال�سعودية ويجب �إحالة �أية نزاعات تن�ش�أ مبوجبها �إلى ديوان املظامل.
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 1 113 113 113 13اتفاقية خدمات تقنية املعلومات مع اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية
�أبرمت ال�شركة اتفاقية خدمات تقنية معلومات مع اخلطوط اجلوية اجلوية ال�سعودية بتاريخ � 23أبريل 2012م والتي مبوجبها تقوم اخلطوط اجلوية العربية
ال�سعودية بتقدمي عدد من اخلدمات املتعلقة بتقنية املعلومات لل�شركة .وتت�ضمن هذه اخلدمات توفري بع�ض برامج و�شبكات التوا�صل التي تقدمها �شركة �ساب
()SAPللخطوط اجلوية العربية ال�سعودية .وحتت�سب الر�سوم اخلا�صة بهذه اخلدمات على �أ�سا�س عدد امل�ستخدمني .ومدة هذه االتفاقية �سنة واحدة.
 1 113 13التراخيص والتصاريح
كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،ح�صلت ال�شركة على ترخي�ص الهيئة العامة للطريان املدين فيما يتعلق بوحدات التموين يف كل من مطار امللك خالد الدويل ومطار
امللك عبدالعزيز الدويل ومطار امللك فهد الدويل ومطار الأمري حممد بن عبدالعزيز الدويل .و تعتقد ال�شركة ب�أنها ال حتتاج لأي تراخي�ص �أو ت�صاريح �أخرى
فيما يتعلق ب�أي من هذه الوحدات.
 1 113 13الملكية الفكرية
قامت ال�شركة بتاريخ  4مار�س  2012بت�سجيل عالمتها التجارية حتت الفئة  37و ( 43الذي ي�ضم ا�سم ال�شركة مقرون ًا بر�سم ال�سيفني والنخلة والهالل) ،حتت
ا�سمها يف دائرة العالمات التجارية بوزارة التجارة وال�صناعة .وبخالف ذلك ال متتلك ال�شركة �أية حقوق ملكية فكرية �أخرى.
 1 113 13التأمين
ح�صلت ال�شركة على بولي�صة ت�أمني تتعلق مب�س�ؤولية الطريان مقدمة من �شركة ميد غلف للت�أمني بقيمة  100مليون دوالر �أمريكي ،والتي مت مبوجبها ت�أمني ال�شركة
�ضد م�س�ؤوليات معينة تن�ش�أ عن �أو فيما يتعلق بتوفري اخلدمات لعمالئها من �شركات الطريان ،مبا يف ذلك امل�س�ؤولية الناجمة عن �أي �أ�ضرار �أو تلف للطائرات� ،أو
فيما يتعلق ب�أي �إ�صابات ج�سدية �أو �أ�ضرار يف املمتلكات ناجمة عن حيازة �أو ا�ستخدام �أو ا�ستهالك �أو مناولة منتجات ال�شركة .كما حت�صل ال�شركة على التغطية
الت�أمينية �ضد امل�س�ؤوليات الناجتة عن منتجاتها �ضمن بولي�صة ت�أمني عاملية ح�صلت عليها �شركة نيوري�ست ل�صالح ال�شركات �ضمن جمموعتها ،مبا يف ذلك
ال�شركة .وتبلغ قيمة الغطاء الت�أميني مبوجب هذه البولي�صة  500مليون ريال �سعودي.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ح�صلت ال�شركة على بولي�صتي ت�أمني من �شركة �إياك ال�سعودية للت�أمني التعاوين (�سالمة) وهما :بولي�صة ت�أمني نقدية بقيمة 1.000.000
ريال �سعودي ،وبوال�ص لت�أمني املركبات بقيمة  5.000.000ريال �سعودي.
كما ح�صلت ال�شركة على بولي�صة ت�أمني املمتلكات �ضد جميع املخاطر ( )Property All Risk Insuranceمن �شركة �أليانز بقيمة  55,9مليون ريال �سعودي وعلى
بولي�صة ت�أمني من �شركة �أي�س العربية للت�أمني التعاوين بخ�صو�ص املباين امل�ست�أجرة من قبلها بقيمة  180مليون ريال �سعودي.
 1 113 13التقاضي
�إن ال�شركة طرف ًا يف عدد من الدعاوى الق�ضائية املقامة �ضدها من قبل  35من موظفيها احلاليني وال�سابقني .ويبلغ جمموع املبالغ التي قد ت�ضطر ال�شركة �إلى
دفعها جراء هذه الدعاوى نحو  3مليون ريال �سعودي .وي�ؤكد جمل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا على �أن ال�شركة لي�ست طرف ًا يف �أي نزاع �أو �إجراءات ق�ضائية
(�سواء �أكانت قائمة �أو ُمهدد بها) من �ش�أنها �أن ت�ؤثر �سلبي ًا وب�شكل جوهري على الو�ضع املايل لل�شركة.
 1 113 13العقود واألصول المسجلة باسم الخطوط الجوية العربية السعودية
ال يزال عدد من عقود التموين مع عمالء ال�شركة من �شركات الطريان مربم با�سم اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية ،ومل يتم نقل تلك العقود ب�شكل ر�سمي با�سم
ال�شركة .وقد �أ�سهمت الإيرادات الإجمالية املحققة من عقود التموين هذه بنحو  %4,9و %3,7من جمموع �إيرادات ال�شركة يف عام 2010م و2011م ،على التوايل.
ورغم �أن عقود التموين هذه مل يتم نقلها ب�شكل ر�سمي من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �إلى ال�شركة� ،إال �أن ال�شركة حتملت احلقوق وامل�س�ؤوليات الناجمة عن
هذه العقود ،وتعمل منذ ت�أ�سي�سها يف  29يناير 2008م على تقدمي خدمات التموين �إلى العمالء املعنيني مبوجب هذه العقود.
وتبني القائمة �أدناه العمالء الذين مل يتم نقل عقودهم ب�شكل ر�سمي من اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �إلى ال�شركة.







 طريان ال�شرق الأو�سط.
 طريان نا�س.
 اخلطوط اجلوية الرتكية.
 اخلطوط اجلوية القرب�صية املحدودة.
 اخلطوط امللكية املغربية.
 اخلطوط اجلوية الربيطانية.
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وتجُ���ري ال�شرك���ة حالي��� ًا مناق�ش���ات م���ع ه����ؤالء العم�ل�اء م���ن �ش���ركات الط�ي�ران لنق���ل عقوده���م ذات ال�صل���ة م���ن اخلط���وط اجلوي���ة العربي���ة ال�سعودي���ة
�إل���ى ال�شرك���ة .خاطب���ت ال�شرك���ة كل عمي���ل م���ن عم�ل�اء خط���وط الط�ي�ران يف تاري���خ  20نوفم�ب�ر 2011م الطالعه���م عل���ى االكتت���اب املخط���ط ل���ه ولطل���ب
موافقته���م عل���ى نق���ل عقوده���م �إل���ى ال�شرك���ة .طلب���ت ال�شرك���ة م���ن كل عمي���ل �إب���داء اعرتا�ضاته���م خ�ل�ال خم�س���ة ع�ش���ر يوم ًا م���ن تاري���خ اخلط���اب ولكنه مل
يت���م ا�ست�ل�ام �أي ج���واب م���ن قب���ل �أي عمي���ل .لذل���ك ي�صع���ب حتدي���د موع���د مع�ي�ن لنق���ل �أي عق���د ولك���ن ال�شرك���ة �س���وف ت�ستم���ر يف ب���ذل اجله���ود للح�صول
عل���ى املوافق���ات الالزم���ة لنق���ل كل عق���د ب�أ�س���رع وقت ممك���ن بع���د االكتت���اب .مت ا�ستعرا����ض الأخط���ار املحتملة بع���دم نقل ه���ذه العقود �إل���ى ال�شرك���ة يف ق�سم
 « 5-1-2العقود املربمة با�سم اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية».
�إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن اتفاقية الت�أجري املتلقة باملباين امل�ستخدمة بوا�سطة وحدة متوين مطار امللك عبدالعزيز الدويل ما زالت با�سم اخلطوط اجلوية العربية
ال�سعودية (ق�سم « 3-1-13معلومات قانونية – ملخ�ص االتفاقيات اجلوهرية  -عقود الإيجار»)� .أر�سلت اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية �إلى الهيئة العامة
للطريان املدين يف 1433/2/9هـ (املوافق  3يناير 2012م) لت�ؤكد فهمها ب�أن هذا العقد ال زال �ساري ًا وقد مت نقله لل�شركة و كذلك الطلب من الهيئة العامة للطريان
املدين �إبرام اتفاقية جديدة فيما يتعلق باملباين امل�ستخدمة من قبل هذه الوحدة .مل ي�ستلم �أي رد من قبل الهيئة العامة للطريان املدين ولذلك ي�صعب حتديد تاريخ
معني لتجديد �أو نقل �أي اتفاقية ولكن ال�شركة �سوف توا�صل جهودها لإنهاء املفاو�ضات ب�أ�سرع وقت ممكن بعد االكتتاب .مت ا�ستعرا�ض الأخطار املحتملة املتعلقة
باتفاقية الت�أجري املتعلقة مبطار امللك عبدالعزيز الدويل يف حال عدم �إبرامها بني ال�شركة والهيئة يف (ق�سم « 6-1-2عوامل املخاطرة – املخاطر املتعلقة بعمليات
ال�شركة – عقود الإيجار املربمة با�سم اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية»).
ت�ستخدم ال�شركة حالي ًا  99مركبة ما زالت م�سجلة با�سم اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية .وتعمل ال�شركة حالي ًا على ت�سجيل هذه املركبات با�سمها وتتوقع �إمتام
هذه العملية يف  30يوليو 2012م.
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1414التعهد بالتغطية
 1 114 14متعهدا التغطية
�أبرمت ال�شركة وامل�ساهمون البائعون ومتعهدا التغطية (ال�سعودي الفرن�سي كابيتال وال�سعودي الهولندي املالية) اتفاقية التعهد بالتغطية التي وافق مبوجبها
متعهدا التغطية على التعهد بتغطية االكتتاب بالكامل يف � 24.600.000سهم ،مع مراعاة �شروط معينة .فيما يلي ال�شروط الرئي�سية التفاقية التعهد بالتغطية.
 1 114 14بيع أسهم االكتتاب والتعهد بتغطيتها
تت�ضمن اتفاقية التعهد بالتغطية عدد من ال�شروط  ،منها:
ملتعهدي التغطية ب�أنهم �سيقومون ،يف �أول يوم عمل بعد موافقة هيئة ال�سوق املالية على تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب بعد انتهاء فرتة
�أ)  يتعهد امل�ساهمون البائعون
ّ
االكتتاب («تاريخ التخ�صي�ص») ،مبا يلي :
  ببيع وتخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب لأي مكتتب �أو �أي من امل�ؤ�س�سات املكتتبة مت قبول طلبه �أو طلبها للح�صول على �أ�سهم االكتتاب من ِقبل بنك م�ستلم؛ و�/أو
ملتعهدي التغطية وفق ًا لأحكام االكتتاب.
  ببيع وتخ�صي�ص �أي �أ�سهم اكتتاب مل يتم �شرا�ؤها من ِقبل املكتتبني الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات املكتتبة
ّ
ب)  يتعهد متعهدا التغطية للم�ساهمني البائعني يف تاريخ التخ�صي�ص ب�أنهما �سي�شرتيان �أي �أ�سهم اكتتاب ال يتم االكتتاب فيها من ِقبل املكتتبني الأفراد �أو
امل�ؤ�س�سات املكتتبة وفق ًا للن�سب الواردة يف اجلدول التايل-:
عدد الأ�سهم املتعهد بتغطيتها

ن�سبة الأ�سهم املتعهد بتغطيتها

متعهد التغطية
�شركة ال�سعودي فرن�سي كابيتال

12.300.000

%50

�شركة ال�سعودي الهولندي املالية

12.300.000

%50

امل�صدر :ال�شركة

التزمت ال�شركة بتلبية جميع �شروط اتفاقية التعهد بالتغطية.
 1 114 114 14العمولة والمصروفات
ملتعهدي التغطية والذي �سيحت�سب ا�ستناد ًا �إلى القيمة الإجمالية لالكتتاب.
�سيدفع امل�ساهمون البائعون مبلغ التعهد بالتغطية
ّ
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1515شروط وتعليمات االكتتاب
يجب على جميع املكتتبني قراءة �شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل ا�ستكمال تعبئة طلب االكتتاب ،حيث يعترب التوقيع على طلب االكتتاب وتقدميه مبثابة
�إقرار بالقبول واملوافقة على �شروط وتعليمات االكتتاب املذكورة.
 1 115 15االكتتاب
�سيكون االكتتاب لعدد � 24.600.000سهم ًا مدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية وقدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم ومتثل يف جمملها  ٪30من ر�أ�س املال لل�شركة والتي
يتم طرحها ب�سعر  54ريال �سعودي لل�سهم  .يقت�صر االكتتاب على �شريحتني وهما:
ال�شريحة (�أ) :امل�ؤ�س�سات املكتتبة
ت�شمل هذه ال�شريحة جمموعة امل�ؤ�س�سات املكتتبة التي خاطبها مدير بناء �سجل �أوامر االكتتاب بعد الت�شاور مع ال�شركة وامل�ساهمني البائعني بح�سب معايري خا�صة
حمددة م�سبق ًا من قبل هيئة ال�سوق املالية .وقد خ�ص�ص مبدئي ًا للم�ؤ�س�سات املكتتبة � 24.600.000سهم ًا متثل  ٪100من �إجمايل �أ�سهم االكتتاب .علم ًا �أنه يف
حال اكتتاب املكتتبني الأفراد يف �أ�سهم االكتتاب ،يحق ملدير بناء �سجل �أوامر االكتتاب وبعد احل�صول على موافقة الهيئة تخفي�ض عدد �أ�سهم االكتتاب املخ�ص�صة
ب�شكل مبدئي للم�ؤ�س�سات املكتتبة �إلى � 12.300.000سهم ًا متثل  ٪50من �أ�سهم االكتتاب.
ال�شريحة (ب) :امل�ستثمرون الأفراد
ق�صر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها
وت�شمل هذه ال�شريحة الأ�شخا�ص ال�سعوديني الطبيعيني ،مبا يف ذلك املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ّ
�أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها �شريطة �أن تقدم املر�أة دلي ًال على �أمومة �أوالدها و�أنها �أرملة �أو مطلقة  .وال يجوز للفرد �أن يكتتب با�سم مطلقته حيث يعد ذلك
االكتتاب باط ًال و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب .و�سوف ُيخ�ص�ص للمكتتبني الأفراد بحد �أق�صى � 12.300.000سهم،
مبا ميثل  %50من �أ�سهم االكتتاب.
ت�أ�سي�س �سجل لأوامر االكتتاب واالكتتاب من قبل امل�ؤ�س�سات املكتتبة
يجب على امل�ؤ�س�سات املكتتبة تقدمي �أمر اكتتاب غري قابل للإلغاء ل�شراء �أ�سهم االكتتاب مرفقا به تعهد بال�سداد ،قبل انتهاء عملية حتديد �سعر االكتتاب ،والتي تتم
قبل بدء فرتة االكتتاب .يجب على امل�ؤ�س�سات املكتتبة �أن حتدد عدد �أ�سهم االكتتاب الذي تنوي االكتتاب به ،والذي يجب �أال يقل عن � 100.000سهم و�أن اليزيد
عن ما مت ذكره بالتعليمات املن�صو�ص عليها يف منوذج طلب ال�شراء اخلا�ص بامل�ؤ�س�سات املكتتبة .بالإ�ضافة �إلى �سعر االكتتاب املطلوب .ويتم االكتتاب من قبل
امل�ؤ�س�سات املكتتبة �أثناء فرتة االكتتاب ،وفق ال�شروط والتعليمات والتفا�صيل الواردة يف طلبات االكتتاب التي مت ت�سليمها �إلى امل�ؤ�س�سات املكتتبة.
اكتتاب امل�ستثمرون الأفراد
�ستتوفر مناذج طلب االكتتاب للمكتتبني الأفراد �أثناء فرتة االكتتاب لدى فروع اجلهات امل�ستلمة �أو من خالل مواقعها االلكرتونية .كما ميكن االكتتاب عرب االنرتنت
�أو الهاتف امل�صريف �أو �أجهزة ال�صراف الآيل �أو الر�سائل الن�صية لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح �إحدى �أو كل هذه اخلدمات للمكتتبني الأفراد الذين �سبق لهم
االكتتاب يف �إحدى االكتتابات التي طرحت م�ؤخر ًا �شريطة �أن ( )1يكون للمكتتب ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات و(� )2أال تكون قد طر�أت
�أية تغيريات على املعلومات �أو البيانات اخلا�صة باملكتتب منذ اكتتابه يف طرح جرى م�ؤخر ًا
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وميتلك �مل�ساهمون �لبائعون  %100من ر��سمال �ل�سركة �مل�سدر .ميكن للموؤ�س�سات �ملكتتبة و�ملكتتبون �الفر�د �حل�سول على ن�سخة من هذه �لن�سرة ،ون�سرة
�الإ�سد�ر �ملخت�سرة ومناذج طلب �الكتتاب من �جلهات �مل�ستلمة �لتالية:
م�سرف الراجحي
طريق �لعليا
�س .ب28 :
�لريا�س11411 :
�ململكة �لعربية �ل�سعودية
�لهاتف� ، +966 1 462 9922 :لفاك�س+966 1 462 4311 :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.alrajhibank.com.sa :

البنك العربي الوطني
�سارع �مللك في�سل
�س .ب9802 :
�لريا�س11423 :
�ململكة �لعربية �ل�سعودية
�لهاتف� ، +966 1 402 9000 :لفاك�س+966 1 402 7747 :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.anb.com.sa :

بنك البالد
طريق �سالح �لدين
�س .ب140 :
�لريا�س11411 :
�ململكة �لعربية �ل�سعودية
�لهاتف� ، +966 1 479 8888 :لفاك�س+966 1 479 8898 :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.bankalbilad.com :

بنك اجلزيرة
طريق خالد �بن �لوليد
�س .ب ، 6277 :جدة 21442
�ململكة �لعربية �ل�سعودية
�لهاتف� ، +966 2 651 8070 :لفاك�س+966 2 653 2478 :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.baj.com.sa :

البنك ال�سعودي الفرن�سي
�سارع �ملعذر
�س .ب56006 :
�لريا�س11554 :
�ململكة �لعربية �ل�سعودية
�لهاتف� ، +966 1 404 2222 :لفاك�س+966 1 404 2311 :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.alfransi.com.sa :

البنك الأهلي التجاري
طريق �مللك عبد �لعزيز
�س .ب3555 :
جدة 21481 :
�ململكة �لعربية �ل�سعودية
�لهاتف� ، +966 2 649 3333 :لفاك�س+966 2 643 7426 :
�ملوقع �الإلكرتوينwww.alahli.com.sa :
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بنك الريا�ض
طريق امللك عبد العزيز
�ص .ب22622 :
الريا�ض11614 :
اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف ، +966 1 401 3030 :الفاك�س+966 1 404 2618 :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadbank.com :

جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبد العزيز
�ص .ب833 :
الريا�ض11421 :
اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف ، +966 1 477 4770 :الفاك�س+966 1 479 9402 :
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com.sa :

البنك ال�سعودي الربيطاين
�شارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي
�ص .ب9084 :
الريا�ض11413 :
اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف ، +966 1 405 0677 :الفاك�س+966 1 405 0660 :
املوقع الإلكرتوينwww.sabb.com :

البنك ال�سعودي الهولندي
�شارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي
�ص .ب1467 :
الريا�ض11431 :
اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف ، +966 1 401 0288 :الفاك�س+966 1 403 1104 :
املوقع الإلكرتوينwww.shb.com.sa :

البنك ال�سعودي لال�ستثمار
�شارع املعذر
�ص .ب3533 :
الريا�ض11431 :
اململكة العربية ال�سعودية
الهاتف ، +966 1 478 6000 :الفاك�س+966 1 477 6781 :
املوقع الإلكرتوينwww.saib.com.sa :

�سيتم البدء با�ستالم طلبات االكتتاب يف فروع اجلهات املذكورة �أعاله يف اململكة ملدة � 7أيام من تاريخ 1433/7/28هـ (املوافق 2012/6/18م) �إلى تاريخ
1433/8/4هـ (املوافق 2012/6/24م) ،وعند توقيع وتقدمي طلب االكتتاب �ستقوم اجلهة امل�ستلمة بختمه وتزويد املكتتب ب�صورة منه .ويف حال تبني �أن املعلومات
املقدمة يف طلب االكتتاب غري مكتملة �أو غري �صحيحة �أو مل يتم ختمها بوا�سطة اجلهة امل�ستلمة ،فيعترب طلب االكتتاب الغي ًا.
يجب على املكتتب �أن يو�ضح يف طلب االكتتاب عدد الأ�سهم التي يرغب االكتتاب بها ،ويكون املبلغ الإجمايل املطلوب من كل مكتتب هو حا�صل �ضرب عدد الأ�سهم
التي يرغب االكتتاب بها ب�سعر االكتتاب البالغ  54ريال �سعودي لل�سهم� .إن احلد الأدنى لالكتتاب هو � 10أ�سهم ،ويجب �أن تكون �أي زيادة عن ذلك مب�ضاعفات
احلد الأدنى.
يجب تقدمي طلب االكتتاب و�إجمايل مبلغ االكتتاب خالل فرتة االكتتاب م�صحوب ًا مبا يلي:
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 �أ�صل و�صورة البطاقة ال�شخ�صية للمكتتب.
 �أ�صل و�صورة دفرت العائلة (لأفراد العائلة).







 �أ�صل و�صورة �صك الوكالة ال�شرعية ال�صادرة ل�صالح الوكيل الذي يقدم الطلب نيابة عن املكتتب.
 �أ�صل و�صورة �صك الوالية (للأيتام).
 �أ�صل و�صورة �صك الطالق (لأبناء املر�أة ال�سعودية املطلقة من زوج غري �سعودي).
 �أ�صل و�صورة �شهادة الوفاة (لأبناء املر�أة ال�سعودية الأرملة من زوج غري �سعودي).
 �أ�صل و�صورة �شهادة امليالد (لأبناء املر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة من زوج غري �سعودي).

ويف حال تقدمي الطلب بالوكالة عن املكتتب (للأوالد والأبوين فقط) يجب �أن يكتب الوكيل ا�سمه ويوقع على طلب االكتتاب و�أن يرفق �أ�صل و�صورة وكالة �سارية
املفعول� .صادرة من كتابة العدل بالن�سبة للأ�شخا�ص املقيمني يف اململكة�،أو مت الت�صديق عليها من خالل ال�سفارة �أو القن�صلية ال�سعودية يف الدولة التي يقيم فيها
املكتتب بالن�سبة للأ�شخا�ص املقيمني خارج اململكة .ويقوم املوظف امل�سئول يف اجلهة امل�ستلمة مبطابقة ال�صور مع الأ�صول و�إعادة الأ�صول للمكتتب.
يكتفى بتعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئي�سي ولأفراد العائلة املقيدين يف دفرت العائلة �إذا كان �أفراد العائلة �سيكتتبون بنف�س عدد الأ�سهم التي يتقدم املكتتب
الرئي�سي بطلبها ،ويرتتب على ذلك ما ي�أتي )1( :يتم ت�سجيل جميع الأ�سهم املخ�ص�صة للمكتتب الرئي�س واملكتتبني التابعني با�سم املكتتب الرئي�سي )2( ،تعاد
جميع املبالغ الفائ�ضة عن الأ�سهم غري املخ�ص�صة �إلى املكتتب الرئي�س ( )3يح�صل املكتتب الرئي�س على كامل �أرباح الأ�سهم املوزعة عن الأ�سهم املخ�ص�صة له
وللمكتتبني التابعني.
ُي�ستخدم طلب اكتتاب منف�صل يف حالة� )1( :إذا رغب املكتتب يف ت�سجيل الأ�سهم التي يتم تخ�صي�صها با�سم غري ا�سم املكتتب الرئي�س� )2( ،إذا اختلفت كمية
الأ�سهم التي يرغب التابع االكتتاب بها عن املكتتب الرئي�س� )3( ،إذا رغبت الزوجة �أن تكتتب با�سمها و�أن ت�سجل الأ�سهم املخ�ص�صة حل�سابها ولكن عليها �أن
تتقدم بطلب اكتتاب م�ستقل ب�صفتها مكتتبة رئي�سية (ويف حال قام الزوج باالكتتاب با�سمها ،ف�سوف يتم عندئذ اعتماد طلب االكتتاب املقدم منها و�إ�ضافة الأ�سهم
املخ�ص�صة حل�سابها و�إلغاء اكتتاب الزوج با�سمها).
يحق للمر�أة ال�سعودية املطلقة �أو الأرملة التي لها �أوالد ُق�صر من زوج غري �سعودي �أن تكتتب ب�أ�سمائهم ل�صاحلها �شريطة �إبراز ما يثبت �أمومتها لهم ،وال يجوز
للفرد �أن يكتتب با�سم مطلقته حيث ُيعد ذلك االكتتاب باط ًال و�إذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.
تقبل فقط الإقامة �سارية املفعول �أثناء االكتتاب العام الأويل للتعريف بالتابعني غري ال�سعوديني ،ولن تقبل جوازات ال�سفر �أو �شهادات امليالد ،وميكن ت�ضمني
التابعني غري ال�سعوديني كتابعني فقط مع �أمهاتهم وال ميكنهم االكتتاب كمكتتبني رئي�سيني والعمر الأق�صى للتابعني غري ال�سعوديني الذين يتم ت�ضمينهم مع
�أمهاتهم هو  18عام ًا .و�أية وثائق �صادرة من �أي حكومة �أجنبية يجب �أن يتم ت�صديقها من قبل �سفارة �أو قن�صلية اململكة يف تلك الدولة.
ويقر كل مكتتب مبوافقته على االكتتاب يف الأ�سهم املحددة وامتالك ذلك العدد منها يف طلبات االكتتاب املقدمة من املكتتب مقابل مبلغ ي�ساوي عدد الأ�سهم
املطلوب االكتتاب فيها م�ضروب ًا ب�سعر االكتتاب  54ريال �سعودي لكل �سهم ،ويعترب كل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من الأ�سهم الذي مت تخ�صي�صه له عند حتقق كل
من ال�شروط التالية )1( :تقدمي املكتتب لطلب االكتتاب �إلى �أي من اجلهات امل�ستلمة )2(،دفع املكتتب القيمة الإجمالية للأ�سهم التي طلب االكتتاب بها بالكامل
للجهة امل�ستلمة ،و( )3تقدمي اجلهة امل�ستلمة �إ�شعار التخ�صي�ص الذي يحدد عدد الأ�سهم التي خ�ص�صت للم�ساهم.
ت�سديد كامل قيمة الأ�سهم املكتتب بها لدى �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة باخل�صم من ح�ساب املكتتب لدى اجلهة امل�ستلمة الذي قدم له طلب االكتتاب.
ويحق لل�شركة �أن ترف�ض الطلب كلي ًا �أو جزئي ًا �إذا مل ي�ستوف الطلب �شروط وتعليمات االكتتاب ،و�سيوافق املكتتب على االكتتاب يف عدد الأ�سهم التي يتم تخ�صي�صها
له طاملا مل تزد هذه الأ�سهم عن الأ�سهم التي اكتتب بها.
 1 115 15التخصيص ورد الفائض
�سيقوم مدير االكتتاب واجلهات امل�ستلمة بفتح ح�ساب �أمانة تتم ت�سميته (االكتتاب العام يف �شركة اخلطوط ال�سعودية للتموين) ،ويجب على كل جهة م�ستلمة �أن
تودع املبالغ التي قامت بتح�صيلها من املكتتبني يف ح�ساب الأمانة املذكور.
تخ�صي�ص �أ�سهم �شريحة امل�ؤ�س�سات املكتتبة
�سيتم تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب ب�شكل نهائي للم�ؤ�س�سات املكتتبة ح�سبما تراه ال�شركة منا�سب ًا بالت�شاور مع مدير االكتتاب بعد االنتهاء من تخ�صي�ص �شريحة
املكتتبني الأفراد على �أن ال يقل عدد الأ�سهم املخ�ص�صة لهذه ال�شريحة يف كل الأحوال عن (� )12.300.000سهم ًا متثل  %50من �إجمايل �أ�سهم االكتتاب.
تخ�صي�ص �أ�سهم �شريحة املكتتبني الأفراد
احلد الأدنى لتخ�صي�ص الأ�سهم لكل مكتتب هو� 10أ�سهم و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية (�إن وجدت) على �أ�سا�س تنا�سبي بنا ًء على ن�سبة ما طلبه كل مكتتب
من �إجمايل �أ�سهم االكتتاب .ولن ت�ضمن ال�شركة تخ�صي�ص احلد الأدنى بواقع � 10أ�سهم لكل مكتتب يف حال جتاوز عدد املكتتبني  1٫230٫000مكتتب .ويف تلك
احلالة� ،سيتم تخ�صي�ص �أ�سهم االكتتاب على جميع املكتتبني بالت�ساوي .ويف حال جتاوز عدد املكتتبني  12٫300٫000مكتتب ،ف�سوف يتم تقرير التخ�صي�ص ح�سب
ما تقرره الهيئة .و�سوف تتم �إعادة فائ�ض االكتتاب � -إن وجدت � -إلى املكتتبني الأفراد بدون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات بوا�سطة اجلهات امل�ستلمة .و�سوف يتم
الإعالن عن عملية التخ�صي�ص ورد فائ�ض �أموال االكتتاب � -إن وجدت  -يف موعد �أق�صاه 1433/8/11هـ (املوافق 2012/7/1م).
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�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص ورد الفائ�ض يف موعد �أق�صاه 1433/8/11هـ (املوافق 2012/7/1م) .و�سوف تتم �إعادة فائ�ض االكتتاب ( �إن وجد)
�إلى املكتتبني دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من اجلهات امل�ستلمة .و�سوف تقوم ال�شركة ب�إ�شعار املكتتبني عن طريق الإعالن يف اجلرائد املحلية يف اململكة بالتاريخ
املذكور �أعاله وتخطر اجلهات امل�ستلمة للبدء يف عملية رد الفائ�ض يف ذلك التاريخ.
�سرت�سل اجلهات امل�ستلمة �إ�شعارات �إلى املكتتبني لديها تفيدهم بالعدد النهائي للأ�سهم املخ�ص�صة لهم واملبالغ التي �سيتم ردها لهم ،و �سرتد املبالغ بالكامل بدون
�أي ر�سوم �أو اقتطاع �أي مبلغ وذلك بقيدها يف ح�سابات املكتتبني لدى اجلهة امل�ستلمة املعنية .ويجب على املكتتبني االت�صال بفرع اجلهة امل�ستلمة الذي مت تقدمي
طلب االكتتاب فيه للح�صول على �أي معلومات �إ�ضافية.
 1 115 15اإلقرارات
عند قيام املكتتب بتعبئة وتقدمي طلب االكتتاب ،ف�إنه يقر مبا يلي:











 املوافقة على اكتتابه يف اخلطوط ال�سعودية للتموين بعدد الأ�سهم املحددة يف طلب االكتتاب.
 �أنه قد اطلع على ن�شرة الإ�صدار وعلى كافة حمتوياتها وقام بدرا�ستها بعناية وفهم م�ضمونها.
 املوافقة على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وال�شروط الواردة يف ن�شرة الإ�صدار.
 �أن لل�شركة احلق يف رف�ض �أي طلب غري م�ستويف ال�شروط �أو غري كامل.
 عدم التنازل عن حقه مبطالبة ال�شركة والرجوع �إليها بكل �ضرر ينجم ب�شكل مبا�شر عن احتواء ن�شرة الإ�صدار على معلومات جوهرية غري �صحيحة �أو غري
كافية �أو نتيجة �إغفال معلومات جوهرية ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على قبول املكتتب باالكتتاب يف حال �إ�ضافتها يف ن�شرة الإ�صدار.
 �أنه مل ي�سبق له وال لأي من الأفراد امل�شمولني يف طلب االكتتاب املقدم من قبله التقدم بطلب اكتتاب يف �أ�سهم ال�شركة ،و�إن لل�شركة احلق يف رف�ض كافة
الطلبات مبا يف ذلك طلبات االكتتاب املكررة.
 قبوله الأ�سهم املخ�ص�صة له مبوجب طلب االكتتاب وقبوله بكافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن�شرة الإ�صدار.
 يتعهد بعدم �إلغاء �أو تعديل الطلب بعد تقدميه ملدير االكتتاب �أو للجهة امل�ستلمة.

 1 115 15بنود متفرقة
يكون طلب االكتتاب وجميع الأحكام وال�شروط والتعهدات ذات العالقة ملزمة للمكتتبني وخلفائهم والأطراف التي ي�سمح لهم بالتنازل لها ،ومنفذي الو�صية
ومدراء الرتكة والورثة ،با�ستثناء ما مت الن�ص عليه �صراحة يف هذه الن�شرة .ومينع التنازل عن طلب االكتتاب �أو �أي من احلقوق وامل�صالح وااللتزامات النا�شئة
عنه �أو تفوي�ض ال�صالحية املتعلقة به من قبل �أي مكتتب.
تخ�ضع الأحكام وال�شروط و�أي ا�ستالم لطلبات االكتتاب �أو العقود النا�شئة عن ذلك للأنظمة املرعية يف اململكة العربية ال�سعودية ويجب �أن تف�سر وتطبق وفق ًا
لتلك الأنظمة.
 1 115 15السوق المالية السعودية (تداول)
بد�أ تداول الأ�سهم الإلكرتوين يف اململكة عام  1990م ويف عام  2001م ،مت ت�أ�سي�س نظام تداول كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين .بلغت القيمة
ال�سوقية للأ�سهم املتداولة عرب نظام تداول  1٫374،6مليار ريال �سعودي حتى نهاية يوم 1433/7/6هـ (املوافق 2012/5/27م) .ويبلغ عدد ال�شركات امل�ساهمة
املدرجة يف النظام � 153شركة حتى تاريخه .ويغطي نظام تداول عملية التداول ب�شكل متكامل ابتداء بتنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بالت�سوية .ويتم التداول على فرتة
واحدة من ال�ساعة � 11صباح ًا وحتى 3:30ع�صر ًا ويتم خاللها تنفيذ الأوامر� .أما خارج هذه الأوقات في�سمح ب�إدخال الأوامر وتعديلها و�إلغائها من ال�ساعة 10
�صباح ًا وحتى ال�ساعة � 11صباح ًا .وميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداء من ال�ساعة � 10صباح ًا جلل�سة االفتتاح (التي تبد�أ ال�ساعة � 11صباح ًا) .وتتغري
هذه الأوقات خالل �شهر رم�ضان وتعلن من قبل �إدارة تداول .وتنفذ ال�صفقات من خالل مطابقة �آلية للأوامر ،ويتم ا�ستقبال وحتديد �أولوية الأوامر وفق ًا لل�سعر.
وب�شكل عام تنفذ �أوامر ال�سوق (�أف�ضل �سعر) �أو ًال ،وتليها الأوامر حمددة ال�سعر (الأوامر ب�سعر حمدد) .ويف حال �إدخال عدة �أوامر بنف�س ال�سعر ف�إنه يتم تنفيذها
وفق ًا لتوقيت الإدخال .ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة �أبرزها موقع تداول على الإنرتنت وتوفري بيانات ال�سوق ب�شكل
فوري ملزودي املعلومات املعروفني مثل رويرتز .تتم ت�سوية ال�صفقات �آني ًا خالل اليوم� ،أي �أن نقل امللكية للأ�سهم يتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة.
ويجب على ال�شركة الإف�صاح عن جميع القرارات واملعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول .وتقع على عاتق �إدارة تداول م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق
بهدف �ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات ال�سوق .التداول على الأ�سهم يف تداول.
 1 115 15إدخال األوامر
يتم التعامل بالأ�سهم عرب نظام «تداول» من خالل �آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملة بدء ًا من تنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بت�سويتها .ويتم التداول يف كل يوم
عمل من �أيام الأ�سبوع بني � 11صباح ًا وحتى  3:30ع�صر ًا ،من ال�سبت وحتى الأربعاء ،ويتم خاللها تنفيذ الأوامر� .أما خارج هذه الأوقات في�سمح ب�إدخال الأوامر
وتعديلها و�إلغائها من ال�ساعة � 10صباح ًا بالإ�ضافة �إلى مرحلة ما قبل الإغالق من  3:30م�سا ًء وحتى  4:40م�سا ًء .وتتغري هذه الأوقات خالل �شهر رم�ضان وتعلن
من قبل �إدارة تداول.
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يعمل نظام تداول مبطابقة الأوامر ح�سب ال�سعر ومن ثم وقت الإدخال .وب�شكل عام تنفذ �أوامر ال�سوق �أو ًال ،وتليها الأوامر حمددة ال�سعر ،ويف حال �إدخال عدة
�أوامر بنف�س ال�سعر ف�إنه يتم تنفيذها �أوال ب�أول وفق ًا لتوقيت الإدخال .ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل من املعلومات من خالل قنوات خمتلفة �أبرزها موقع
تداول على الإنرتنت والربط الإلكرتوين ملعلومات تداول ،الذي يوفر بيانات ال�سوق ب�شكل فوري ملزودي املعلومات مثل رويرتز .ويتم تنفيذ �صفقات التداول على
�أ�سا�س  T+0ويف نف�س اليوم ،مبعنى �أن نقل ملكية الأ�سهم يتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة.
ويجب على ال�شركة الإف�صاح عن جميع القرارات واملعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام تداول ،يتولى نظام �إدارة تداول م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق
والإ�شراف عليه ب�صفته الآلية التي يعمل ال�سوق من خاللها بهدف �ضمان عدالة التداول و�سال�سة عمليات تداول الأ�سهم.
 1 115 15تداول أسهم الشركة
يتوقع البدء بتداول �أ�سهم ال�شركة بعد التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم  ،وت�ؤكد تداول تاريخ تداول الأ�سهم يف حينه .وتعترب التواريخ والأوقات املذكورة يف هذه الن�شرة
تواريخ مبدئية ذكرت لال�ستدالل فقط وميكن تغيريها �أو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.
ال ميكن التداول يف الأ�سهم املطروحة �إال بعد اعتماد تخ�صي�ص الأ�سهم يف ح�سابات املكتتبني يف تداول وت�سجيل ال�شركة يف القائمة الر�سمية و�إدراج �أ�سهمها يف
تداول .وفيما عدا ذلك ،يحظر التداول فيها حظر ًا تام ًا ويتحمل املكتتبون الذين يتعاملون يف تلك الأن�شطة املحظورة من التداول امل�س�ؤولية الكاملة عنها ،ولن
تتحمل ال�شركة �أي م�س�ؤولية قانونية يف هذه احلالة.
ويكون التداول يف الأ�سهم يف ال�سوق املالية ال�سعودية نافذ ًا فقط عن طريق القيد االلكرتوين يف �سجل الأ�سهم يف «تداول» ،ولذا يكون �أي تداول للأ�سهم نافذ ًا عن
طريق �شهادات الأ�سهم كدليل على امللكية فقط �إال �أن مثل هذه ال�شهادات ال ميكن ا�ستخدامها لأغرا�ض التداول.
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1616المستندات المتوفرة للمعاينة
�ستكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املقر الرئي�سي لل�شركة يف جدة ،بني ال�ساعة � 9:00صباح ًا حتى ال�ساعة  5:00م�سا ًء من ال�سبت �إلى الأربعاء خالل
وقبل �أ�سبوع من فرتة االكتتاب:













 النظام الأ�سا�سي لل�شركة وتعديالتها.
 عقد الت�أ�سي�س.
 القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م ،و2010م ،و2011م.
 تقرير التقييم الذي �أعده امل�ست�شار املايل (باللغة الإجنليزية).
 درا�سة ال�سوق التي �أجرتها ديجما مانيجمنت كون�سالتينج �إيه جي (باللغة الإجنليزية).
 تقرير «توقعات ل�صناعة النقل اجلوي2010 ،م 2014-م» ال�صادر عن احتاد النقل اجلوي الدويل (باللغة الإجنليزية).
 التقرير االقت�صادي بعنوان «كووتا كاونتنج» « »Quota Countingواملن�شور من قبل �إدارة البحث االقت�صادي لدى البنك ال�سعودي الفرن�سي يف  14يونيو
2011م (باللغة الإجنليزية).
 خطابات املوافقة (باللغة الإجنليزية) من:
كليفورد ت�شان�س �إل �إل بي لإدراج ا�سمها و�شعارها يف الن�شرة.
�شركة اجلدعان و�شركا�ؤهم حمامون وم�ست�شارون قانونيون لإدراج ا�سمها و�شعارها يف الن�شرة.
�شركة ديلويت �آند تو�ش وبكر �أبو اخلري و�شركاه لن�شر تقرير املحا�سب و�إدراج ا�سمها و�شعارها يف الن�شرة.
�شركة ديجما مانيجمنت كون�سالتينج �إيه جي لن�شر تقريرها عن �سوق التموين لغري �شركات الطريان يف اململكة العربية ال�سعودية و�إدراج ا�سمها
و�شعارها يف الن�شرة.
احتاد النقل اجلوي الدويل لن�شر مقتطفات من تقريره الذي ُن�شر يف �أكتوبر 2010م وكان بعنوان «التوقعات ل�صناعة النقل اجلوي2011 ،م – 2015م»
يف الن�شرة.
�شركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال لإدراج ا�سمها و�شعارها يف الن�شرة.
فري�شفيلدز بروكهاو�س ديرنغر املحدودة ( )Freshfields Bruckhaus Deringerلإدراج ا�سمها و�شعارها يف الن�شرة.
مكتب �صالح احلجيالن حمامون وم�ست�شارون قانونيون لإدراج ا�سمه و�شعاره يف الن�شرة.
 موافقة هيئة ال�سوق املالية على االكتتاب.
 ن�سخ من االتفاقيات التالية (باللغة االنكليزية) :
عقود الإيجار.
 -1اتفاقية الإيجار املتعلقة مببنى وحدة التموين يف مطار امللك خالد الدويل
 -2اتفاقية الإيجار املتعلقة مببنى وحدة التموين يف مطار الأمري حممد بن عبدالعزيز الدويل
 -3اتفاقية الإيجار املتعلقة مببنى وحدة التموين يف مطار امللك فهد الدويل
 -4اتفاقية الإيجار املتعلقة مببنى وحدة التموين يف مطار عبدالعزيز الدويل
اتفاقية امل�ساهمني.
اتفاقية ترخي�ص العالمات التجارية.
اتفاقية اخلدمات الإدارية.
اتفاقية خدمات تقنية املعلومات مع اخلطوط العربية ال�سعودية.
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.17

تقارير مراجعي الحسابات

شركة الخطوط السعودية للتموين
(شركة ذات مسئولية محدودة)

القوائم المالية المعاد اصدارها وتقرير
مراجعي الحسابات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010
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شركة الخطوط السعودية للتموين
(شركة ذات مسئولية محدودة)

قائمة المركز المالي المعاد اصدارها
كما في  31ديسمبر 2010
(بالريال السعودي)
�إي�ضاح

2010

2009

املوجودات
موجودات متداولة
نقد وما يف حكمه

3

760.824.027

115.613.858

ذمم مدينة جتارية

4

50.221.395

32.767.757

مطلوب من جهات ذات عالقة

9

252.992.115

526.011.915

خمزون

5

52.519.452

51.105.364

م�صاريف مدفوعة مقدما وار�صدة مدينة اخرى

24.299.981

17.123.583

جمموع املوجودات املتداولة

1.140.856.970

742.622.477

موجودات غري متداولة
67.282.647

71.442.573

ممتلكات ومعدات

6

جمموع املوجودات غري املتداولة

67.282.647

71.442.573

جمموع املوجودات

1.208.139.617

814.065.050

املطلوبات وحقوق ال�شركاء
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة جتارية
م�صاريف م�ستحقة وار�صدة دائنة اخرى

7

جمموع املطلوبات املتداولة

89.456.242

71.705.048

210.147.574

221.125.493

299.603.816

292.830.541

مطلوبات غري متداولة
تعوي�ضات ال�صرف من اخلدمة

8

جمموع املطلوبات غري املتداولة

84.875.481

79.983.397

84.875.481

79.983.397

حقوق ال�شركاء
ر�أ�س املال

1

100.767.000

100.767.000

احتياطي نظامي

11

50.383.500

50.383.500

احتياطي عام

13

13.718.428

14.132.488

ارباح م�ستبقاة

658.791.392

275.968.124

جمموع حقوق ال�شركاء

823.660.320

441.251.112

جمموع املطلوبات وحقوق ال�شركاء

1.208.139.617

814.065.050
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قائمة الدخل المعاد اصدارها
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010
(بالريال السعودي)
اي�ضاح

2010

2009

االيرادات:
ايرادات التموين اجلوي

955.622.005

828.660.158

ايرادات املبيعات اجلوية

110.710.846

116.234.843

ايرادات �صاالت رجال االعمال

35.423.993

30.590.358

ايرادات التموين من غري خطوط الطريان

32.398.250

10.165.652

ايرادات اخرى

59.005.981

46.196.756

1.193.161.075

1.031.847.767

اجمايل االيرادات

9

كلفة االيرادات
كلفة مواد وب�ضائع

386.404.175

327.905.645

تكاليف موظفني

124.012.552

125.673.397

ايجارات و�صيانة وحدات االنتاج

58.461.054

46.848.608

ا�ستهالكات

13.847.222

14.273.391

تكاليف اخرى

65.021.577

59.512.057

اجمايل كلفة االيرادات

647.746.580

574.213.098

الربح االجمايل

545.414.495

457.634.669

131.426.197

132.655.940

الربح من االعمال

413.988.298

324.978.729

ايرادات(/م�صاريف) اخرى � ،صايف

3.101.384

()2.074.744

الربح ال�صايف

417.089.682

322.903.985

م�صاريف عمومية وادارية

14
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قائمة حقوق الشركاء المعاد اصدارها
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010
(بالريال السعودي)
اي�ضاح

امل�ؤ�س�سة العامة
للخطوط اجلوية
العربية ال�سعودية

املجموع

�شركة التموين
اال�سرتاتيجي املحدودة

ر�أ�س املال:
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2009

51.391.170

49.375.830

100.767.000

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2010

51.391.170

49.375.830

100.767.000

االحتياطي النظامي:
13.770.750

13.230.721

27.001.471

الر�صيد يف  1يناير 2009

11.924.835

11.457.194

23.382.029

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2009

25.695.585

24.687.915

50.383.500

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2010

25.695.585

24.687.915

50.383.500

التخ�صي�ص من الربح ال�صايف لل�سنة

11

االحتياطي العام:
الر�صيد يف  1يناير 2009
املحول من االرباح امل�ستبقاة

13

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2009
احلركة خالل ال�سنة

13

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2010

-

-

-

7.207.569

6.924.919

14.132.488

7.207.569

6.924.919

14.132.488

()285.202

()128.858

()414.060

6.922.367

6.796.061

13.718.428

االرباح امل�ستبقاة:
118.700.245

105.432.243

224.132.488

الر�صيد يف  1يناير 2009
ان�صبة ارباح موزعة

12

()111.492.676

()98.507.324

()210.000.000

املحول الى االحتياطي العام

13

()7.207.569

()6.924.919

()14.132.488

164.681.032

158.222.953

322.903.985

املحول الى االحتياطي النظامي

11

()11.924.835

()11.457.194

()23.382.029

الزكاة و�ضريبة الدخل

10

()7.799.048

()15.754.784

()23.553.832

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2009

144.957.149

131.010.975

275.968.124

احلركة خالل ال�سنة

285.202

128.858

414.060

الربح ال�صايف لل�سنة

212.715.738

204.373.944

417.089.682

()12.953.149

()21.727.325

()34.680.474

345.004.940

313.786.452

658.791.392

الربح ال�صايف لل�سنة

الزكاة و�ضريبة الدخل
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2010

10
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قائمة التدفقات النقدية المعاد اصدارها
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010
(بالريال السعودي)
2010

الأن�شطة الت�شغيلية

417.089.682

الربح ال�صايف

2009
322.903.985

تعديالت:
ا�ستهالكات

16.642.684

18.880.387

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

20.823.061

31.554.430

خ�سارة بيع ممتلكات ومعدات

609.952

3.046.748

خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة

285.830

3.377.191

تعوي�ضات ال�صرف من اخلدمة

13.230.838

10.967.869

التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة:
ذمم مدينة جتارية

()25.350.719

()10.514.029

املطلوب من جهات ذات عالقة

260.093.820

()153.952.939

خمزون

()1.699.918

6.408.447

م�صاريف مدفوعة مقدما وار�صدة مدينة اخرى

()7.176.398

2.071.099

ذمم دائنة جتارية

17.751.194

()56.216.669

م�صاريف م�ستحقة وار�صدة دائنة اخرى

()21.668.048

41.020.737

النقد املتوفر من االن�شطة الت�شغيلية

690.631.978

219.547.256

تعوي�ضات ال�صرف من اخلدمة املدفوعة

()8.338.754

()8.690.928

�صايف النقد املتوفر من االن�شطة الت�شغيلية

682.293.224

210.856.328

الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ممتلكات ومعدات

()13.195.253

()6.138.192

متح�صالت من بيع ممتلكات ومعدات

102.543

76.762

�صايف النقد امل�ستخدم يف االن�شطة اال�ستثمارية

()13.092.710

()6.061.430

الأن�شطة التمويلية
الزكاة و�ضريبة الدخل املدفوعة

()23.990.345

()26.812.765

ان�صبة ارباح مدفوعة

-

()98.507.324

�صايف النقد امل�ستخدم يف االن�شطة التمويلية

()23.990.345

()125.320.089

�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه

645.210.169

79.474.809

النقد وما يف حكمه يف  1يناير

115.613.858

36.139.049

النقد وما يف حكمه يف  31دي�سمرب

760.824.027

115.613.858

بيان ا�ضايف بالعمليات غري النقدية
ان�صبة ارباح معلنة غري مدفوعة ومقيدة حل�ساب ال�سعودية اجلاري

-

111.492.676

ديون معدومة

10.753.973

3.418.308

خمزون مت �شطبه

742.516

394.706
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إيضاحات حول القوائم المالية المعاد اصدارها
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(بالريال السعودي)
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التكوين والنشاط

ان �شركة اخلطوط ال�سعودية للتموين («ال�شركة») هي �شركة �سعودية ذات م�سئولية حمدودة ت�أ�س�ست مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4030175741بتاريخ 20
حمرم 1429هـ ( 29يناير 2008م)  .ان ر�أ�س مال ال�شركة البالغ  100.767.000ريال �سعودي مق�سم الى  1.007.670ح�صة قيمة كل منها  100ريال �سعودي.
لقد �أ�س�ست ال�شركة مبثابة �شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية («ال�سعودية») حيث متثلت م�ساهمتها يف ر�أ�س
املال مببلغ  500.000ريال �سعودي نقدا ومببلغ  100.267.000ريال �سعودي متثل �صايف موجودات ق�سم التموين التابع لها واملحولة اعتبارا من  1يناير 2008م.
قامت ال�سعودية بتاريخ  22ابريل  2008ببيع  493.758ح�صة متثل  %49من اجمايل ر�أ�س مال ال�شركة الى �شركة التموين اال�سرتاتيجي املحدودة .لقد مت ا�ستكمال
اجراءات هذه العملية بتاريخ  19رجب 1429هـ ( 22يوليو .)2008
قرر ال�شركاء بتاريخ  26دي�سمرب  2010تعديل عقد ت�أ�سي�س ال�شركة بحيث يعك�س بيع  %3من ح�صة اخلطوط ال�سعودية بال�شركة الى �شركة اخلطوط ال�سعودية
املحدودة و�شركة ال�سعودية للطريان اخلا�ص املحدودة و�شركة ال�سعودية للعقار والتنمية املحدودة وجميعها �شركات تابعة مملوكة بالكامل للخطوط لل�سعودية.
هذا باال�ضافة الى ان ال�شركاء قرروا حتويل ال�شركة من �شركة ذات م�سئولية حمدودة الى �شركة م�ساهمة مقفلة وتق�سيم ر�أ�سمال ال�شركة البالغ 100.767.000
ريال �سعودي الى � 10.076.700سهم عادي قيمة كل منها  10ريال �سعودي بدال من � 1.007.670سهم قيمة كل منها  100ريال �سعودي وقد ح�صلت ال�شركة
على موافقة وزير التجارة وال�صناعة على البيع والتحويل املذكورين اعاله يف 1432/1/29هـ ( 4يناير 2011م) .وح�صلت على ال�سجل التجاري املعدل يف
1432/3/10هـ ( 13فرباير 2011م).
وبذلك لي�صبح را�سمال ال�شركة كما يلي:
عدد اال�سهم

القيمــة

�شركة التموين اال�سرتاتيجي املحدودة

4.937.583

49.375.830

امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية

4.836.816

48.368.160

�شركة اخلطوط ال�سعودية املحدودة

100.767

1.007.670

�شركة ال�سعودية للطريان اخلا�ص املحدودة

100.767

1.007.670

�شركة ال�سعودية للعقار والتنمية املحدودة

100.767

1.007.670

10.076.700

100.767.000

يتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�سي يف تقدمي خدمات االعا�شة املطهية وغري املطهية للقطاعني العام واخلا�ص وتقدمي خدمات املبيعات اجلوية وادارة وت�شغيل اال�سواق
احلرة يف مطارات اململكة العربية ال�سعودية وادارة وت�شغيل املطاعم وحمالت املواد الغذائية يف املطارات.
تقوم ال�شركة ب�صفة رئي�سية بتقدمي خدمات متوين للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية و�شركات طريان اجنبية اخرى يف مطارات جدة والريا�ض والدمام واملدينة
املنورة باململكة والى رحالت طريان ال�سعودية يف مطار القاهرة الدويل.

-2

ملخص ألهم السياسات المحاسبية

لقد مت �إعداد القوائم املالية املرفقة وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية .ان ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة من قبل ال�شركة
هي على النحو الآتي:
حتقيق الإيرادات
تتحق االيرادات عند ت�سليم الب�ضاعة واخلدمات للعمالء وتظهر بال�صايف بعد اخل�صميات.
امل�صاريف
تت�ضمن امل�صاريف العمومية والإدارية امل�صاريف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ال تتعلق ب�شكل مبا�شر بكلفة االيرادات وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها.
ويتم توزيع امل�صاريف� ،إذا دعت احلاجة لذلك ،بني امل�صاريف العمومية والإدارية وكلفة االيرادات على �أ�سا�س ثابت.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)

املخزون
تظهر الب�ضاعة ب�سعر الكلفة �أو �صايف القيمة امل�سرتدة� ،أيهما �أقل .ويتم حتديد الكلفة على �أ�سا�س طريقة املتو�سط املرجح .كما يتم تكوين خم�ص�ص لال�صناف
التي تعترب بطيئة احلركة �أو تالفة.
املمتلكات واالالت واملعدات
تظهر املمتلكات واالالت واملعدات بالكلفة بعد تنزيل اال�ستهالكات املرتاكمة  .تعترب م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة م�صاريف ايرادية� ،أما م�صاريف التح�سينات
فتعترب م�صاريف ر�أ�سمالية .ويجري احت�ساب اال�ستهالكات عليها على �أ�سا�س حياتها العملية املقدرة وذلك با�ستعمال طريقة الق�سط الثابت .ويتم اطفاء
التح�سينات على امل�أجور على �أ�سا�س احلياة العملية املقدرة لهذه التح�سينات �أو املتبقي من مدة عقد االيجار �أيهما ينتهي اوال .ان احلياة العملية املقدرة للبنود
الرئي�سية لهذه املوجودات هي على النحو التايل:
مباين

� 20سنة

حت�سينات على امل�أجور

� 20 – 5سنة

معدات

� 7 – 3سنوات

�سيارات

� 10 – 7سنوات

االنخفا�ض يف قيمة املوجودات غري املتداولة
تقوم ال�شركة بتاريخ كل قائمة مركز مايل ب�إجراء مراجعة للقيمة الدفرتية للموجودات غري املتداولة للت�أكد من وجود �أي م�ؤ�شرات داخلية �أو خارجية على وجود
تدين يف قيمة املوجودات غري املتداولة .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل لتحديد حجم هذه اخل�سارة.
يتم اعتبار ان هناك تدنيا يف قيمة اال�صل غري املتداول اذا كانت قيمته الدفرتية �أعلى من قيمتة القابلة لال�سرتداد ،ومن �أجل حتديد قيمة التدين تقوم ال�شركة
مبقارنة القيمة الدفرتية لال�صل غري املتداول مع التدفق النقدي غري املخ�صوم املقدر من ا�ستخدام اال�صل .اذا زادت القيمة الدفرتية عن التدفق النقدي املقدر
غري املخ�صوم من ا�ستخدام اال�صل ،تقوم ال�شركة بتقدير القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة من اال�صل .يعترب فائ�ض القيمة الدفرتية على
القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة من اال�صل خ�سارة تدين يف القيمة.
ويتم �إثبات خ�سائر االنخفا�ض يف قيمة الأ�صل كم�صروفات يف قائمة الدخل فور ًا .ويف حال انعك�ست خ�سائر االنخفا�ض الحق ًا ،تتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل
�إلى القيمة املعدلة يف قائمة الدخل القابلة لال�سرتداد له ،على �أال تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ض حتديدها
فيما لو مل يتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض يف قيمة ذلك الأ�صل يف ال�سنوات ال�سابقة .يتم �إثبات عك�س خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة ك�إيرادات يف قائمة الدخل فور ًا.
املوجودات املالية واملطلوبات املالية
تتكون املوجودات املالية من النقد وما يف حكمه والذمم املدينة التجارية واملطلوب من جهات ذات عالقة .تظهر املوجودات املالية بقيمتها اال�سمية بعد تنزيل
خم�ص�ص املبالغ املقدرة وغري القابلة لال�سرتداد .
ت�صنف املطلوبات املالية بناء على الغاية من االتفاقيات املوقعة بني الطرفني وتتكون املطلوبات املالية اجلوهرية من الذمم الدائنة التجارية والتي تظهر بقيمتها
اال�سمية .
التدين يف قيمة املوجودات املالية
يتم يف تاريخ كل قائمة مركز مايل تقييم املوجودات املالية ملعرفة ما �إذا كان هناك م�ؤ�شرات على التدين يف القيمة .تنخف�ض قيمة املوجودات املالية �إذا كان هناك
دليل مو�ضوعي على حدوث انخفا�ض يف قيمة التدفقات النقدية امل�ستقبلية التقديرية لال�ستثمار نتيجة حلدث �أو �أحداث قد وقعت بعد الت�سجيل الأويل للموجودات
املالية.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)

التدين يف قيمة املوجودات املالية (تتمة)
يف حالة بع�ض فئات املوجودات املالية مثل الذمم املدينة على �سبيل املثال التي يتم تقييمها على �أ�سا�س �أنه لن يحدث انخفا�ض يف قيمتها على �أ�سا�س فردي فانها
تقيم الحقا على ا�سا�س �إجمايل ملعرفة ما �إذا كان هناك انخفا�ض يف قيمتها .قد ي�شتمل الدليل املو�ضوعي على حدوث انخفا�ض يف قيمة حمفظة الذمم املدينة على
خربة ال�شركة ال�سابقة يف حت�صيل املبالغ وحدوث زيادة يف عدد الدفعات التي يت�أجل �سدادها �إلى ما هو �أطول من متو�سط فرتة االئتمان العادية وكذلك التغريات
امللحوظة يف الظروف االقت�صادية الوطنية �أو املحلية التي ترتبط بحدوث تعرث يف �سداد الذمم املدينة.
يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للموجودات املالية من خالل ا�ستخدام ح�ساب خم�ص�ص .ويف حالة اعتبار املوجودات املالية غري قابلة لال�سرتداد ف�إنه يتم �شطبها
مقابل ح�ساب املخ�ص�ص .يتم ت�سوية املبالغ امل�سرتدة الحق ًا من املبالغ التي �سبق �شطبها مع املخ�ص�ص املحمل على قائمة الدخل.
حتويل العمالت الأجنبية
يتم حتويل املعامالت بالعملة الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي وفقا ال�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ اجراء املعاملة .يتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت
الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل الى الريال ال�سعودي مبوجب الأ�سعار ال�سائدة يف ذلك التاريخ  .ان االرباح واخل�سائـر الناجتة عن الت�سديدات �أو حتويل
العمالت الأجنبية يتم �إدراجها �ضمن قائمة الدخل .
تعوي�ضات ال�صرف من اخلدمة
يتم اال�ستدراك لتعوي�ضات ال�صرف من اخلدمة يف القوائم املالية وفقا ملتطلبات نظام العمل والعمال ال�سعودي على �أ�سا�س الفرتة التي �أم�ضاها املوظف يف خدمة
ال�شركة.
الزكاة و�ضريبة الدخل
تخ�ضع ال�شركة لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية  .ويتم اال�ستدراك لفري�ضة الزكاة وفقا ملبد�أ اال�ستحقاق  .يتم احت�ساب خم�ص�ص
الزكاة وفقا للوعاء الزكوي ،ويتم احت�ساب �ضريبة الدخل على �صايف الربح املعدل  ،ويجري ت�سجيل �أية فروقات بني املخ�ص�ص والربط النهائي حني يتم اعتماد
الربط النهائي حيث يتم حينئذ �إقفال املخ�ص�ص .
عقود االيجار
يتم ت�صنيف عقود الإيجار كعقود �إيجار ر�أ�سمايل �إذا ترتب على عقد الإيجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقة بالأ�صل مو�ضوع العقد �إلى امل�ست�أجر.
ويتم ت�صنيف عقود الإيجار الأخرى كعقود �إيجار ت�شغيلي.
يتم حتميل الإيجارات امل�ستحقة مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلي على قائمة الدخل خالل فرتة عقد الإيجار الت�شغيلي وذلك با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت.
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النقد وما في حكمه

يت�ضمن النقد وما يف حكمه ،النقد والودائع حتت الطلب واال�ستثمارات ذات ال�سيولة العالية التي ميكن ت�سييلها خالل فرتة ثالثة �شهور �أو �أقل.
2009

2010
نقد يف ال�صندوق

2.046.242

996.518

نقد لدى البنوك

258.777.785

114.617.340

وديعة ق�صرية االجل

500.000.000

-

760.824.027

115.613.858
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ذمم مدينة تجارية
2010

2009

ذمم مدينة جتارية

121.504.448

106.907.702

ينزل :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

()71.283.053

()74.139.945

50.221.395

32.767.757

متثل االر�صدة املطلوبة من خم�سة عمالء  ) %63 :2009( %70من اجمايل الذمم املدينة التجارية.
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المخزون
2010

2009

متوين (طعام ،م�شروبات وا�صناف اخرى)

23.777.254

18.798.905

خمزون مبيعات جوية

27.030.521

32.008.760

مواد تغليف واخرى

4.022.954

2.962.758

قطع غيار

3.622.673

3.725.577

خم�ص�ص ب�ضائع بطيئة احلركة وتالفة

()5.933.950

()6.390.636

52.519.452

51.105.364
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الممتلكات والمعدات
 1يناير

�إال�ضافات

اال�ستبعادات

التحـويالت

 31دي�سمرب

الكلفة:
مباين

32.960.232

107.110

-

-

33.067.342

حت�سينات على امل�أجور

18.707.635

1.954.163

()3.660.316

-

17.001.482

معدات

28.065.594

8.203.137

()9.678.515

550.000

27.140.216

�سيارات

25.238.419

2.930.843

()2.816.928

-

25.352.334

�أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ

999.676

-

()449.676

()550.000

-

جمموع الكلفة

105.971.556

13.195.253

()16.605.435

-

102.561.374

اال�ستهالك :
مباين

4.501.807

2.178.593

-

-

6.680.400

حت�سينات على امل�أجور

6.660.895

3.032.513

()3.660.316

-

6.033.092

معدات

13.783.699

6.267.001

()9.662.785

-

10.387.915

�سيارات

9.582.582

5.164.577

()2.569.839

-

12.177.320

جمموع اال�ستهالك

34.528.983

16.642.684

()15.892.940

-

35.278.727

القيمة الدفرتية ال�صافية  1يناير

71.442.573
67.282.647

القيمة الدفرتية ال�صافية  31دي�سمرب

ان املباين مقامة على �أر�ض م�ست�أجرة عن طريق ال�سعودية من وزارة الدفاع والطريان املدين ملدة � 20سنة بد�أت من عام 1992م بقيمة �سنوية مقدارها 527.000
ريال �سعودي .عند انتهاء هذه املدة يكون عقد االيجار قابال للتجديد مبوجب اتفاق بني ال�سعودية وامل�ؤجر .لقد مت ا�سناد هذا العقد لل�شركة عند ت�أ�سي�سها.
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المصاريف المستحقة واالرصدة الدائنة االخرى
2010

2009

م�ستحقات املوظفني

27.454.687

48.248.867

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى

128.298.039

128.243.820

خم�ص�ص اعادة الهيكلة

28.082.899

29.010.986

الزكاة و�ضريبة الدخل (اي�ضاح )10

26.311.949

15.621.820

210.147.574

221.125.493

تت�ضمن امل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات االخرى خدمات مقدمة من ال�سعودية ومل ت�صدر بها فواتري مببلغ  65.866.649ريال �سعودي (53.989.808 :2009
ريال �سعودي) باال�ضافة الى اتعاب ادارة م�ستحقة الى نيور�ست جروب هولدجن ا�س ال مببلغ  11.040.000ريال �سعودي ( 8.280.000 :2009ريال �سعودي)
بعد خ�صم �ضريبة ا�ستقطاع مببلغ  960.000ريال �سعودي ( 720.000 :2009ريال �سعودي).
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تعويضات الصرف من الخدمة
2010

2009

الر�صيد يف  1يناير

79.983.397

77.706.456

خم�ص�ص ا�ضايف

13.230.838

10.967.869

امل�ستغل من املخ�ص�ص

()8.338.754

()8.690.928

 31دي�سمرب

84.875.481

79.983.397

-9

المعامالت مع الجهات ذات العالقة

قامت ال�شركة خالل ال�سنة باجراء معامالت مع اجلهات ذات العالقة التالية:
اال�س ـ ـ ـ ــم

العالقة

امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية

�شريك
احد ال�شركاء النهائيني

نيور�ست جروب هولدجن ا�س ال

�شركة �شقيقة

�شركة اخلطوط ال�سعودية لل�شحن املحدودة

مديرين

جمل�س االدارة

ان املعامالت اجلوهرية واملبالغ املتعلقة بها هي كما يلي:
2010

2009

خدمات متوين واخرى مقدمة الى ال�سعودية

826.485.252

726.906.626

خدمات وم�صاريف اخرى حمملة من ال�سعودية

50.918.449

19.398.082

�صايف خدمات حمملة وم�صاريف �أعيد توزيعها لق�سم اخلدمات االر�ضية التابع لل�سعودية

30.799.602

21.494.897

�صايف خدمات مقدمة وحمملة من �شركة اخلطوط ال�سعودية لل�شحن املحدودة

7.201.965

2.101.818

اتعاب ادارة

12.000.000

9.000.000

اتعاب وم�صاريف جمل�س االدارة

1.705.000

1.699.013

يتكون املطلوب من جهات ذات عالقة كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
2010

2009

امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط العربية ال�سعودية («ال�سعودية»)
(بعد خ�صم خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها مببلغ  15.581.063ريال �سعودي و  2.655.083ريال �سعودي يف )2009

243.681.147

523.902.915

�شركة اخلطوط ال�سعودية لل�شحن املحدودة

9.310.968

2.109.000

252.992.115

526.011.915
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة (تتمة)

ان االيرادات والذمم املدينة لل�شركة ترتكز لدى ال�سعودية وهي �شريك وجهة حكومية .
ان تفا�صيل هذ املعامالت وار�صدتها هي كما يلي:
االيرادات من ال�سعودية
ن�سبة االيرادات من ال�سعودية
الذمة املدينة املطلوبة من اخلطوط ال�سعودية
ن�سبة الذمة املدينة املطلوبة من ال�سعودية الى اجمايل الذمم املدينة
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2010

2009

826.485.252

726.906.626

%69

%70

243.681.147

523.902.915

%80

%94

الزكاة وضريبة الدخل

يتكون وعاء الزكاة مما يلي:
2010

2009

موجودات غري متداولة

67.282.647

71.442.573

مطلوبات غري متداولة

84.875.481

79.983.397

حقوق ال�شركاء

441.251.112

141.900.959

الربح ال�صايف

417.089.682

322.903.985

مت تعديل بع�ض هذه املبالغ للو�صول الى وعاء الزكاة لل�سنة.
ان حركة خم�ص�ص الزكاة كما يلي:
 1يناير
املدفوع خالل ال�سنة

2010

2009

12.615.644

8.792.025

()13.023.472

()9.270.876

نق�ص املخ�ص�ص ل�سنوات �سابقة

113.223

478.851

املخ�ص�ص لل�سنة

21.623.293

12.615.644

 31دي�سمرب

21.328.688

12.615.644

ان حركة خم�ص�ص �ضريبة الدخل كما يلي:
2009

2010
 1يناير

3.006.176

10.088.728

املدفوع خالل ال�سنة

()10.966.873

()17.541.889

نق�ص(/زيادة) املخ�ص�ص ل�سنوات �سابقة

47.899

()64.791

املخ�ص�ص لل�سنة

12.896.059

10.524.128

 31دي�سمرب

4.983.261

3.006.176

مت ادراج خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل �ضمن امل�صاريف امل�ستحقة واالر�صدة الدائنة االخرى.
انهت ال�شركة و�ضعها الزكوي حتى عام .2008
قدمت ال�شركة اقرارها الزكوي وال�ضريبي ل�سنة  2009ودفعت املبلغ امل�ستحق وفقا لالقرار والذي ال يزال حتت املراجعة من قبل امل�صلحة.
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احتياطي نظامي

مت�شيا مع متطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ،تقوم ال�شركة بتكوين احتياطي نظامي بن�سبة  10باملئة من الربح ال�صايف حتى بلغ هذا االحتياطي
ن�سبة  50باملئة من ر�أ�س املال .ان هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع ك�أن�صبة �أرباح.
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انصبة ارباح موزعة

قرر ال�شركاء يف اجتماعهم ال�سنوي بتاريخ  29نوفمرب  2010عدم توزيع ان�صبة ارباح من ارباح ال�شركة القابلة للتوزيع والتي تخ�ص ال�سنة املالية املنتهية يف 31
دي�سمرب .2009
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االحتياطي العام

قرر ال�شركاء يف اجتماعهم ال�سنوي بتاريخ  14مار�س  2009حتويل ر�صيد االرباح امل�ستبقاة كما يف  31دي�سمرب  2008والبالغ  14.1مليـون ريال �سعودي بعد توزيع
ان�صبة ارباح تبلغ  210مليون ريال �سعـودي الى االحتياطي العام القابل للتوزيع .
كما قرر ال�شركاء يف اجتماعهم ال�سنوي بتاريخ  29نوفمرب  2010خ�صم مبلغ  414.060ريال �سعودي من االحتياطي العام والذي يخ�ص الفروقات الزكوية
وال�ضريبية عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب .2008
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مصاريف عمومية وادارية
2010

2009

كلفة الرواتب

54.528.764

54.442.442

ا�ستهالكات

2.795.462

4.606.995

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

20.823.061

31.554.430

اتعاب مهنية وفنية

8.884.063

3.052.754

ايجارات

7.403.001

6.711.446

م�صاريف ت�سويق وترويج

2.235.858

2.720.697

منافع عامة

4.561.583

4.779.941

قرطا�سية ومطبوعات

542.506

1.109.695

�صيانة وا�صالح

283.137

162.413

م�صاريف �سفر

2.498.812

2.244.047

اتعاب ادارة

12.000.000

9.000.000

اتعاب وم�صاريف اع�ضاء جمل�س املديرين

1.705.000

1.699.013

اخرى

13.164.950

10.572.067

131.426.197

132.655.940
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عقود اإليجار التشغيلي

دفعات مبوجب عقود ايجار ت�شغيلي مت حتميلها كم�صاريف خالل ال�سنة

2010

2009

38.613.110

44.742.967

متثل دفعات عقود االيجار الت�شغيلي االيجارات امل�ستحقة على ال�شركة عن مباين وحدات االعمال واملكاتب وامل�ساكن امل�ست�أجرة ب�صفة رئي�سية من ال�سعودية
والهيئة العامة للطريان املداين وهي قابلة للتجديد على �أ�سا�س �سنوي.
تقوم ال�شركة باعادة ت�أجري بع�ض املرافق الى ق�سم اخلدمات االر�ضية بال�سعودية بقيمة ايجار �سنوية تبلغ  4.533.232ريال �سعودي ( 4.533.232 :2009ريال
�سعودي).

- 16

ارتباطات والتزامات محتملة

كما يف  31دي�سمرب ،كانت لدى ال�شركة االرتباطات التالية:
ارتباطات عن م�صاريف ر�أ�سمالية م�ستقبلية

- 17

2010

2009

2.000.308

624.674

القيمة العادلة

ان القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات ال�شركة املالية تقارب قيمتها الدفرتية.

- 18

القوائم المالية المعاد اصدارها

وفقا لالتفاقية بني ال�شركة و �شركة نيور�ست جروب هولدجن ا�س ال («نيور�ست») ،ان اتعاب االدارة امل�ستحقة لنيور�ست عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010
كان يجب ان تكون  12مليون ريال �سعودي بدال من  16مليون ريال �سعودي والتي مت احت�سابها و التقرير عنها �سابقا من قبل االدارة .وبالتايل فقد مت اعادة ا�صدار
هذه القوائم املالية لتعك�س التغيري يف اتعاب االدارة .ان هذا التغيري قد �أثر اي�ضا يف االي�ضاحات رقم 14، 10 ،9 ، 7حول القوائم املالية املعاد ا�صدارها.

- 19

ارقام المقارنة

مت اعادة تبويب بع�ض ارقام  2009لتتنا�سب مع عر�ض العام احلايل.
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القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
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قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2011
(بالريال السعودي)
2011

�إي�ضاح

2010

املوجودات
موجودات متداولة
نقد وما يف حكمه

3

655.052.918

760.824.027

ذمم مدينة جتارية

4

52.118.786

50.221.395

مطلوب من جهات ذات عالقة

9

511.816.225

252.992.115

خمزون

5

65.540.117

52.519.452

م�صاريف مدفوعة مقدما وار�صدة مدينة اخرى

30.165.441

24.299.981

جمموع املوجودات املتداولة

1.314.693.487

1.140.856.970

موجودات غري متداولة
109.769.825

67.282.647

ممتلكات واالت ومعدات

6

جمموع املوجودات غري املتداولة

109.769.825

67.282.647

جمموع املوجودات

1.424.463.312

1.208.139.617

املطلوبات وحقوق ال�شركاء
مطلوبات متداولة
ذمم دائنة جتارية
م�صاريف م�ستحقة وار�صدة دائنة اخرى

7

جمموع املطلوبات املتداولة

115.581.607

89.456.242

233.253.008

210.147.574

348.834.615

299.603.816

مطلوبات غري متداولة
تعوي�ضات نهاية اخلدمة

8

جمموع املطلوبات غري املتداولة

94.626.220

84.875.481

94.626.220

84.875.481

حقوق ال�شركاء
ر�أ�س املال

1

820.000.000

100.767.000

احتياطي نظامي

11

45.716.496

50.383.500

احتياطي عام

13

-

13.718.428

ارباح م�ستبقاة

115.285.981

658.791.392

جمموع حقوق ال�شركاء

981.002.477

823.660.320

جمموع املطلوبات وحقوق ال�شركاء

1.424.463.312

1.208.139.617

ان االي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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قائمة الدخل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(بالريال السعودي)
اي�ضاح

2010

2011

االيرادات:
ايرادات التموين اجلوي

1.172.451.082

955.622.005

ايرادات املبيعات اجلوية

147.052.010

110.710.846

ايرادات �صاالت رجال االعمال

39.980.130

35.423.993

ايرادات التموين من غري خطوط الطريان

44.844.701

32.398.250

ايرادات اخرى

60.943.165

59.005.981

1.465.271.088

1.193.161.075

اجمايل االيرادات

9

كلفة االيرادات
كلفة مواد وب�ضائع

578.395.699

386.404.175

تكاليف موظفني

162.787.231

132.877.821

ايجارات و�صيانة وحدات االنتاج

64.809.480

58.461.054

ا�ستهالكات

13.864.780

13.847.222

تكاليف اخرى

86.952.358

56.156.308

اجمايل كلفة االيرادات

906.809.548

647.746.580

الربح االجمايل

558.461.540

545.414.495

139.823.782

131.426.197

الربح من االعمال

418.637.758

413.988.298

ايرادات اخرى � ،صايف

1.924.001

3.101.384

الربح ال�صايف

420.561.759

417.089.682

5.13

5.09

م�صاريف عمومية وادارية

ربح ال�سهم من �صايف الت�شغيل

14

16
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قائمة حقوق الشركاء
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(بالريال السعودي)
اي�ضاح

امل�ؤ�س�سة العامة
للخطوط اجلوية
العربية ال�سعودية

�شركة اخلطوط
ال�سعودية
املحدودة

�شركة ال�سعودية
للطريان اخلا�ص
املحدودة

�شركة ال�سعودية
للعقار والتنمية
املحدودة

�شركة التموين
اال�سرتاتيجي
املحدودة

املجموع

ر�أ�س املال:
الر�صيد يف  1يناير 2010

51.391.170

-

-

-

49.375.830

100.767.000

الر�صيد يف  31دي�سمرب
2010

51.391.170

-

-

-

49.375.830

100.767.000

املحول بني ال�شركاء

1

()3.023.010

1.007.670

1.007.670

1.007.670

-

-

الزيادة يف ر�أ�س املال

1

345.231.840

7.192.330

7.192.330

7.192.330

352.424.170

719.233.000

393.600.000

8.200.000

8.200.000

8.200.000

401.800.000

820.000.000

الر�صيد يف  31دي�سمرب
2011
االحتياطي النظامي:
الر�صيد يف  1يناير 2010

25.695.585

-

-

-

24.687.915

05.383.500

الر�صيد يف  31دي�سمرب
2010

25.695.585

-

-

-

24.687.915

05.383.500

املحول بني ال�شركاء

1

()1.511.505

503.835

503.835

503.835

-

-

املحول لزيادة ر�أ�س املال

1

()22.427.126

()467.232

()467.232

()467.232

()22.894.358

()46.723.180

املتخ�ص�ص من الربح
ال�صايف لل�سنة

11

20.186.964

420.562

420.562

420.562

20.607.526

42.056.176

21.943.918

457.165

457.165

457.165

22.401.083

45.716.496

الر�صيد يف  31دي�سمرب
2011
االحتياطي العام:

7.207.569

-

-

-

6.924.919

14.132.488

الر�صيد يف  1يناير 2010

()285.202

-

-

-

()128.858

()414.060

6.922.367

-

-

-

6.796.061

13.718.428

املحول بني ال�شركاء

1

()411.552

137.184

137.184

137.184

-

-

املحول الى زيادة ر�أ�س املال

1

()6.510.815

()137.184

()137.184

()137.184

()6.796.061

()13.718.428

-

-

-

-

-

-

احلركه خالل ال�سنة

13

الر�صيد يف  31دي�سمرب
2010

الر�صيد يف  31دي�سمرب
2011

ان االي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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قائمة حقوق الشركاء
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(بالريال السعودي)
اي�ضاح

امل�ؤ�س�سة العامة
للخطوط اجلوية
العربية ال�سعودية

�شركة اخلطوط
ال�سعودية
املحدودة

ال�شركة ال�سعودية
للطريان اخلا�ص
املحدودة

�شركة التموين
اال�سرتاتيجي
املحدودة

ال�شركة ال�سعودية
للعقار والتنمية
املحدودة

املجموع

االرباح امل�ستبقاة:
الر�صيد يف  1يناير 2010

144.957.149

-

-

-

131.010.975

275.968.124

احلركه خالل ال�سنة

285.202

-

-

-

128.858

414.060

الربح ال�صايف لل�سنة

212.715.738

-

-

-

204.373.944

417.089.682

()12.953.149

-

-

-

()21.727.325

()34.680.474

345.004.940

-

-

-

313.786.452

658.791.392

املحول بني ال�شركاء

1

()19.763.742

6.587.914

6.587.914

6.587.914

-

-

املحول لزيادة ر�أ�س املال

1

()325.241.198

()6.587.914

()6.587.914

()6.587.914

()313.786.452

الربح ال�صايف لل�سنة

201.869.643

4.205.618

4.205.618

4.205.618

206.075.262

420.561.759

ح�صه �شركه التموين
اال�سرتاتيجي يف زياده
را�س املال مغطاة من قبل
ال�سعوديه

8.947.299

-

-

-

()8.947.299

-

ان�صبه ارباح موزعه

12

()110.657.710

()2.305.369

()2.305.369

()2.305.369

()107.426.183

()225.000.000

املحول االحتياطي النظامي

11

()20.186.964

()042.562

()420.562

()420.562

()20.607.526

()42.056.176

الزكاة و�ضريبة الدخل

10

()13.906.808

()289.725

()289.725

()289.725

()23.443.619

()38.219.602

66.065.460

1.189.962

1.189.962

1.189.962

45.650.635

115.285.981

الزكاة و�ضريبة الدخل

10

الر�صيد يف  31دي�سمرب
2010

الر�صيد يف  31دي�سمرب
2011

()658.791.392

ان االي�ضاحات املرفقة ت�شكل جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(بالريال السعودي)
الأن�شطة الت�شغيلية
الربح ال�صايف

2011
420.561.759

2010
417.089.682

تعديالت:
ا�ستهالكات

16.100.647

16.642.684

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

26.115.366

20.823.061

خ�سارة بيع ممتلكات واالت ومعدات

140.474

609.952

خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة

()475.542

285.830

تعوي�ضات نهاية اخلدمة

17.614.179

13.230.838

التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة:
ذمم مدينة جتارية

()25.283.520

()25.350.719

املطلوب من جهات ذات عالقة

()261.553.347

260.093.820

خمزون

()12.545.123

()1.699.918

م�صاريف مدفوعة مقدما وار�صدة مدينة اخرى

()5.865.460

()7.176.398

ذمم دائنة جتارية

26.125.365

17.751.194

م�صاريف م�ستحقة وار�صدة دائنة اخرى

21.184.133

()21.668.048

النقد املتوفر من االن�شطة الت�شغيلية

222.118.931

690.631.978

تعوي�ضات نهاية اخلدمة املدفوعة

()7.863.440

()8.338.754

�صايف النقد املتوفر من االن�شطة الت�شغيلية

214.255.491

682.293.224

الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ممتلكات واالت ومعدات

()58.810.474

()13.195.253

متح�صالت من بيع ممتلكات واالت ومعدات

82.175

102.543

�صايف النقد امل�ستخدم يف االن�شطة اال�ستثمارية

()58.728.299

()13.092.710

الأن�شطة التمويلية
الزكاة و�ضريبة الدخل املدفوعة

()36.298.301

()23.990.345

ان�صبة ارباح مدفوعة

()225.000.000

-

�صايف النقد امل�ستخدم يف االن�شطة التمويلية

()261.298.301

(23.990.345

�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه

()105.771.109

645.210.169

النقد وما يف حكمه يف  1يناير

760.824.027

115.613.858

النقد وما يف حكمه يف  31دي�سمرب

655.052.918

760.824.027

بيان ا�ضايف بالعمليات غري النقدية
زيادة ر�أ�س مال من االرباح امل�ستبقاة و االحتياطي العام واالحتياطي االنظامي

719.233.000

-

ديون معدومة

3.966.804

10.753.973

خمزون مت �شطبه

475.915

742.516
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(بالريال السعودي)
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التكوين والنشاط

ان �شركة اخلطوط ال�سعودية للتموين («ال�شركة») ت�أ�س�ست مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4030175741بتاريخ  20حمرم 1429هـ ( 29يناير 2008م)  .ان ر�أ�س
مال ال�شركة كان يبلغ 100.767.000ريال �سعودي وكان مق�سم الى  1.007.670ح�صة قيمة كل منها  100ريال �سعودي .لقد �أ�س�ست ال�شركة مبثابة �شركة تابعة
مملوكة بالكامل من قبل امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية («ال�سعودية») حيث متثلت م�ساهمتها يف ر�أ�س املال مببلغ  500.000ريال �سعودي نقدا
ومببلغ  100.267.000ريال �سعودي متثل �صايف موجودات ق�سم التموين التابع لها واملحولة اعتبارا من  1يناير 2008م.
قامت ال�سعودية بتاريخ  22ابريل  2008ببيع  493.758ح�صة متثل  %49من اجمايل ر�أ�س مال ال�شركة الى �شركة التموين اال�سرتاتيجي املحدودة .لقد مت ا�ستكمال
اجراءات هذه العملية بتاريخ  19رجب 1429هـ ( 22يوليو .)2008
قرر ال�شركاء بتاريخ  26دي�سمرب  2010تعديل عقد ت�أ�سي�س ال�شركة بحيث يعك�س بيع  ٪3من ح�صة اخلطوط ال�سعودية بال�شركة الى �شركة اخلطوط ال�سعودية
املحدودة و�شركة ال�سعودية للطريان اخلا�ص املحدودة و�شركة ال�سعودية للعقار والتنمية املحدودة وجميعها �شركات تابعة مملوكة بالكامل لل�سعودية .هذا باال�ضافة
الى ان ال�شركاء قرروا حتويل ال�شركة من �شركة ذات م�سئولية حمدودة الى �شركة م�ساهمة مقفلة وتق�سيم ر�أ�سمال ال�شركة والذي كان يبلغ 100.767.000
ريال �سعودي الى � 10.076.700سهم عادي قيمة كل منها  10ريال �سعودي بدال من � 1.007.670سهم قيمة كل منها  100ريال �سعودي وقد ح�صلت ال�شركة
على موافقة وزير التجارة وال�صناعة على البيع والتحويل املذكورين اعاله يف 1432/1/29هـ ( 4يناير 2011م) .وح�صلت على ال�سجل التجاري املعدل يف
1432/3/10هـ ( 13فرباير 2011م).
وبذلك �أ�صبح را�سمال ال�شركة كما يلي:
عدد اال�سهم

القيمــة

�شركة التموين اال�سرتاتيجي املحدودة

4.937.583

49.375.830

امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية

4.836.816

48.368.160

�شركة اخلطوط ال�سعودية املحدودة

100.767

1.007.670

�شركة ال�سعودية للطريان اخلا�ص املحدودة

100.767

1.007.670

�شركة ال�سعودية للعقار والتنمية املحدودة

100.767

1.007.670

10.076.700

100.767.000

قرر امل�ساهمني بتاريخ  19مار�س  2011زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ  719.233.000ريال �سعودي عن طريق حتويل مبلغ  658.791.392ريال �سعودي من
ر�صيد االرباح امل�ستبقاة  ،و مبلغ  13.718.428ريال �سعودي من ر�صيد االحتياطي العام ومبلغ  46.723.180ريال �سعودي من االحتياطي النظامي .وبالتايل
�أ�صبحت امل�ساهمة احلالية لل�شركة بعد هذه التغريات على النحو التايل:
عدد اال�سهم

القيمــة

�شركة التموين اال�سرتاتيجي املحدودة

40.180.000

401.800.000

امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية

39.360.000

393.600.000

�شركة اخلطوط ال�سعودية املحدودة

820.000

8.200.000

�شركة ال�سعودية للطريان اخلا�ص املحدودة

820.000

8.200.000

�شركة ال�سعودية للعقار والتنمية املحدودة

820.000

8.200.000

82.000.000

820.000.000

قامت ال�شركة بانهاء االجراءات ذات العالقة وت�سلمت ال�سجل التجاري املعدل بتاريخ  26جمادى االولى  1432املوافق  30ابريل 2011
يتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�سي يف تقدمي خدمات االعا�شة املطهية وغري املطهية للقطاعني العام واخلا�ص وتقدمي خدمات املبيعات اجلوية وادارة وت�شغيل اال�سواق
احلرة يف مطارات اململكة العربية ال�سعودية وادارة وت�شغيل املطاعم وحمالت املواد الغذائية يف املطارات.
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التكوين والنشاط (تتمة)

تقوم ال�شركة ب�صفة رئي�سية بتقدمي خدمات متوين للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية و�شركات طريان اجنبية اخرى يف مطارات جدة والريا�ض والدمام واملدينة
املنورة باململكة والى رحالت طريان ال�سعودية يف مطار القاهرة الدويل.

-2

ملخص ألهم السياسات المحاسبية

لقد مت �إعداد القوائم املالية املرفقة وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية .ان ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة من قبل ال�شركة
هي على النحو الآتي:
حتقيق الإيرادات
تتحق االيرادات عند ت�سليم الب�ضاعة واخلدمات للعمالء وتظهر بال�صايف بعد اخل�صميات.
امل�صاريف
تت�ضمن امل�صاريف العمومية والإدارية امل�صاريف املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي ال تتعلق ب�شكل مبا�شر بكلفة االيرادات وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها.
ويتم توزيع امل�صاريف� ،إذا دعت احلاجة لذلك ،بني امل�صاريف العمومية والإدارية وكلفة االيرادات على �أ�سا�س ثابت.
املخزون
تظهر الب�ضاعة ب�سعر الكلفة �أو �صايف القيمة امل�سرتدة� ،أيهما �أقل .ويتم حتديد الكلفة على �أ�سا�س طريقة املتو�سط املرجح .كما يتم تكوين خم�ص�ص لال�صناف
التي تعترب بطيئة احلركة �أو تالفة.
املمتلكات واالالت واملعدات
تظهر املمتلكات واالالت واملعدات بالكلفة بعد تنزيل اال�ستهالكات املرتاكمة  .تعترب م�صاريف الإ�صالح وال�صيانة م�صاريف ايرادية� ،أما م�صاريف التح�سينات
فتعترب م�صاريف ر�أ�سمالية .ويجري احت�ساب اال�ستهالكات عليها على �أ�سا�س حياتها العملية املقدرة وذلك با�ستعمال طريقة الق�سط الثابت .ويتم اطفاء
التح�سينات على امل�أجور على �أ�سا�س احلياة العملية املقدرة لهذه التح�سينات �أو املتبقي من مدة عقد االيجار �أيهما ينتهي اوال .ان احلياة العملية املقدرة للبنود
الرئي�سية لهذه املوجودات هي على النحو التايل:
مباين

� 20سنة

حت�سينات على امل�أجور

� 20 – 5سنة

معدات

� 7 – 3سنوات

�سيارات

� 10 – 7سنوات

االنخفا�ض يف قيمة املوجودات غري املتداولة
تقوم ال�شركة بتاريخ كل قائمة مركز مايل ب�إجراء مراجعة للقيمة الدفرتية للموجودات غري املتداولة للت�أكد من وجود �أي م�ؤ�شرات داخلية �أو خارجية على وجود
تدين يف قيمة املوجودات غري املتداولة .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل لتحديد حجم هذه اخل�سارة.
يتم اعتبار ان هناك تدنيا يف قيمة اال�صل غري املتداول اذا كانت قيمته الدفرتية �أعلى من قيمتة القابلة لال�سرتداد ،ومن �أجل حتديد قيمة التدين تقوم ال�شركة
مبقارنة القيمة الدفرتية لال�صل غري املتداول مع التدفق النقدي غري املخ�صوم املقدر من ا�ستخدام اال�صل .اذا زادت القيمة الدفرتية عن التدفق النقدي املقدر
غري املخ�صوم من ا�ستخدام اال�صل ،تقوم ال�شركة بتقدير القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة من اال�صل .يعترب فائ�ض القيمة الدفرتية على
القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة من اال�صل خ�سارة تدين يف القيمة.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)

ويتم �إثبات خ�سائر االنخفا�ض يف قيمة الأ�صل كم�صروفات يف قائمة الدخل فور ًا .ويف حال انعك�ست خ�سائر االنخفا�ض الحق ًا ،تتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل
�إلى القيمة املعدلة يف قائمة الدخل القابلة لال�سرتداد له ،على �أال تزيد القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�ض حتديدها
فيما لو مل يتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض يف قيمة ذلك الأ�صل يف ال�سنوات ال�سابقة .يتم �إثبات عك�س خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة ك�إيرادات يف قائمة الدخل فور ًا.
املوجودات املالية واملطلوبات املالية
تتكون املوجودات املالية من النقد وما يف حكمه والذمم املدينة التجارية واملطلوب من جهات ذات عالقة .تظهر املوجودات املالية بقيمتها اال�سمية بعد تنزيل
خم�ص�ص املبالغ املقدرة وغري القابلة لال�سرتداد .
ت�صنف املطلوبات املالية بناء على الغاية من االتفاقيات املوقعة بني الطرفني وتتكون املطلوبات املالية اجلوهرية من الذمم الدائنة التجارية والتي تظهر بقيمتها
اال�سمية .
االنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية
يتم يف تاريخ كل قائمة مركز مايل تقييم املوجودات املالية ملعرفة ما �إذا كان هناك م�ؤ�شرات على التدين يف القيمة .تنخف�ض قيمة املوجودات املالية �إذا كان هناك
دليل مو�ضوعي على حدوث انخفا�ض يف قيمة التدفقات النقدية امل�ستقبلية التقديرية لال�ستثمار نتيجة حلدث �أو �أحداث قد وقعت بعد الت�سجيل الأويل للموجودات
املالية.
يف حالة بع�ض فئات املوجودات املالية مثل الذمم املدينة على �سبيل املثال التي يتم تقييمها على �أ�سا�س �أنه لن يحدث انخفا�ض يف قيمتها على �أ�سا�س فردي فانها
تقيم الحقا على ا�سا�س �إجمايل ملعرفة ما �إذا كان هناك انخفا�ض يف قيمتها .قد ي�شتمل الدليل املو�ضوعي على حدوث انخفا�ض يف قيمة حمفظة الذمم املدينة على
خربة ال�شركة ال�سابقة يف حت�صيل املبالغ وحدوث زيادة يف عدد الدفعات التي يت�أجل �سدادها �إلى ما هو �أطول من متو�سط فرتة االئتمان العادية وكذلك التغريات
امللحوظة يف الظروف االقت�صادية الوطنية �أو املحلية التي ترتبط بحدوث تعرث يف �سداد الذمم املدينة.
يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للموجودات املالية من خالل ا�ستخدام ح�ساب خم�ص�ص .ويف حالة اعتبار املوجودات املالية غري قابلة لال�سرتداد ف�إنه يتم �شطبها
مقابل ح�ساب املخ�ص�ص .يتم ت�سوية املبالغ امل�سرتدة الحق ًا من املبالغ التي �سبق �شطبها مع املخ�ص�ص املحمل على قائمة الدخل.
حتويل العمالت الأجنبية
يتم حتويل املعامالت بالعملة الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي وفقا ال�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ اجراء املعاملة .يتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت
الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل الى الريال ال�سعودي مبوجب الأ�سعار ال�سائدة يف ذلك التاريخ  .ان االرباح واخل�سائـر الناجتة عن الت�سديدات �أو حتويل
العمالت الأجنبية يتم �إدراجها �ضمن قائمة الدخل .
تعوي�ضات نهاية اخلدمة
يتم اال�ستدراك لتعوي�ضات نهاية اخلدمة يف القوائم املالية وفقا ملتطلبات نظام العمل والعمال ال�سعودي على �أ�سا�س الفرتة التي �أم�ضاها املوظف يف خدمة ال�شركة.
الزكاة و�ضريبة الدخل
تخ�ضع ال�شركة لتعليمات م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية  .ويتم اال�ستدراك لفري�ضة الزكاة وفقا ملبد�أ اال�ستحقاق  .يتم احت�ساب خم�ص�ص
الزكاة وفقا للوعاء الزكوي ،ويتم احت�ساب �ضريبة الدخل على �صايف الربح املعدل  ،ويجري ت�سجيل �أية فروقات بني املخ�ص�ص والربط النهائي حني يتم اعتماد
الربط النهائي حيث يتم حينئذ �إقفال املخ�ص�ص .
عقود االيجار
يتم ت�صنيف عقود الإيجار كعقود �إيجار ر�أ�سمايل �إذا ترتب على عقد الإيجار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية املتعلقة بالأ�صل مو�ضوع العقد �إلى امل�ست�أجر.
ويتم ت�صنيف عقود الإيجار الأخرى كعقود �إيجار ت�شغيلي.
يتم حتميل الإيجارات امل�ستحقة مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلي على قائمة الدخل خالل فرتة عقد الإيجار الت�شغيلي وذلك با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت.
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النقد وما في حكمه

يت�ضمن النقد وما يف حكمه ،النقد والودائع حتت الطلب واال�ستثمارات ذات ال�سيولة العالية التي ميكن ت�سييلها خالل فرتة ثالثة �شهور �أو �أقل.
2011

2010

نقد يف ال�صندوق

2.169.153

2.046.242

نقد لدى البنوك

652.883.765

258.777.785

وديعة ق�صرية االجل

-

500.000.000

655.052.918

760.824.027

-4

ذمم مدينة تجارية
2011

2010

ذمم مدينة جتارية

146.126.595

121.504.448

ينزل :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

()94.007.809

() 71.283.053

52.118.786

50.221.395

متثل االر�صدة املطلوبة من خم�سة عمالء  ) ٪70 :2010( ٪73من اجمايل الذمم املدينة التجارية.
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المخزون
2011

2010

متوين (طعام ،م�شروبات وا�صناف اخرى)

32.125.004

23.777.254

خمزون مبيعات جوية

28.063.378

27.030.521

مواد تغليف واخرى

6.663.190

4.022.954

قطع غيار

3.671.038

3.622.673

خم�ص�ص ب�ضائع بطيئة احلركة وتالفة

()4.982.493

()5.933.950

65.540.117

52.519.452
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الممتلكات واالالت والمعدات
 1يناير

الإ�ضافات

التحـويالت

اال�ستبعادات

 31دي�سمرب

الكلفة:
ارا�ضي

-

33.786.058

-

-

33.786.058

مباين

33.067.342

247.800

-

-

33.315.142

حت�سينات على امل�أجور

17.001.482

1.749.976

()162.868

342.488

18.931.078

معدات

27.140.216

7.817.239

()423.451

()342.488

34.191.516

�سيارات

25.352.334

1.744.808

()149.207

-

26.947.935

�أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ

-

13.464.593

-

-

13.464.593

جمموع الكلفة

102.561.374

58.810.474

()735.526

-

160.636.322

اال�ستهالك :
مباين

6.680.400

2.211.222

-

-

8.891.622

حت�سينات على امل�أجور

6.033.092

3.003.227

()89.283

48.213

8.995.249

معدات

10.387.915

6.223.273

()345.013

()48.213

16.217.962

�سيارات

12.177.320

4.662.925

()78.581

-

16.761.664

جمموع اال�ستهالك

35.278.727

16.100.647

()512.877

-

50.866.497

القيمة الدفرتية ال�صافية  1يناير

67.282.647
109.769.825

القيمة الدفرتية ال�صافية  31دي�سمرب

ان املباين مقامة على �أر�ض م�ست�أجرة عن طريق ال�سعودية من وزارة الدفاع والطريان املدين ملدة � 20سنة بد�أت من عام 1992م بقيمة �سنوية مقدارها 527.000
ريال �سعودي .عند انتهاء هذه املدة يكون عقد االيجار قابال للتجديد مبوجب اتفاق بني ال�سعودية وامل�ؤجر .لقد مت ا�سناد هذا العقد لل�شركة عند ت�أ�سي�سها.
تتمثل �أعمال ر�أ�سمالية قيد التنفيذ يف قيمه تكلفة مركبات حتميل م�شرتاه و مل يتم انهاء اجراءات التخلي�ص اجلمركي يف تاريخ قائمة املركز املايل .

-7

المصاريف المستحقة واالرصدة الدائنة االخرى
2011

2010

م�ستحقات املوظفني

20.722.956

27.454.687

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى

156.260.996

128.298.039

خم�ص�ص اعادة الهيكلة

28.035.806

28.082.899

الزكاة و�ضريبة الدخل (اي�ضاح )10

28.233.250

26.311.949

233.253.008

210.147.574

تت�ضمن امل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات االخرى خدمات مقدمة من ال�سعودية ومل ت�صدر بها فواتري مببلغ  59.304.380ريال �سعودي (65.866.649 :2010
ريال �سعودي) باال�ضافة الى اتعاب ادارة م�ستحقة الى نيور�ست جروب هولدجن ا�س ال مببلغ  10.200.000ريال �سعودي ( 11.040.000 :2010ريال �سعودي)
بعد خ�صم �ضريبة ا�ستقطاع مببلغ  1.800.000ريال �سعودي ( 960.000 :2010ريال �سعودي).
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تعويضات نهاية الخدمة
2010

2011
الر�صيد يف  1يناير

84.875.481

79.983.397

خم�ص�ص ا�ضايف

17.614.179

13.230.838

امل�ستغل من املخ�ص�ص

()7.863.440

()8.338.754

 31دي�سمرب

94.626.220

84.875.481

-9

المعامالت مع الجهات ذات العالقة

قامت ال�شركة خالل ال�سنة باجراء معامالت مع اجلهات ذات العالقة التالية:
اال�س ـ ـ ـ ــم

العالقة

امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية

�شريك

نيور�ست جروب هولدجن ا�س ال

احد ال�شركاء النهائيني

�شركة اخلطوط ال�سعودية لل�شحن املحدودة

�شركة �شقيقة

جمل�س االدارة

مديرين

ان املعامالت اجلوهرية واملبالغ املتعلقة بها هي كما يلي:
2011

2010

خدمات متوين واخرى مقدمة الى ال�سعودية

1.026.240.990

826.485.252

خدمات وم�صاريف اخرى حمملة من ال�سعودية

23.963.273

50.918.449

�صايف خدمات حمملة وم�صاريف �أعيد توزيعها لق�سم اخلدمات االر�ضية التابع لل�سعودية

29.471.960

30.799.602

�صايف خدمات مقدمة/حمملة من �شركة اخلطوط ال�سعودية لل�شحن املحدودة

14.237.681

7.201.965

اتعاب ادارة

12.000.000

12.000.000

اتعاب وم�صاريف جمل�س االدارة

1.989.574

1.696.000

يتكون املطلوب من جهات ذات عالقة كما يف  31دي�سمرب مما يلي:
2011

2010

امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط العربية ال�سعودية («ال�سعودية»)
(بعد خ�صم خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها مببلغ  15.004.869ريال �سعودي و  15.581.063ريال �سعودي يف )2010

503.200.989

243.681.147

�شركة اخلطوط ال�سعودية لل�شحن املحدودة

8.615.236

9.310.968

511.816.225

252.992.115

ان االيرادات والذمم املدينة لل�شركة ترتكز لدى ال�سعودية وهي �شريك وجهة حكومية .
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة

ان تفا�صيل هذ املعامالت وار�صدتها هي كما يلي:
االيرادات من ال�سعودية

2011

2010

1.026.240.990

826.485.252

٪70

٪69

503.200.989

243.681.147

٪89

٪80

ن�سبة االيرادات من ال�سعودية
الذمة املدينة املطلوبة من اخلطوط ال�سعودية
ن�سبة الذمة املدينة املطلوبة من ال�سعودية الى اجمايل الذمم املدينة
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الزكاة وضريبة الدخل

يتكون وعاء الزكاة مما يلي:
2011

2010

موجودات غري متداولة

109.769.825

67.282.647

مطلوبات غري متداولة

94.626.220

84.875.481

حقوق ال�شركاء

823.660.320

441.251.112

الربح ال�صايف

420.561.759

417.089.682

مت تعديل بع�ض هذه املبالغ للو�صول الى وعاء الزكاة لل�سنة.
ان حركة خم�ص�ص الزكاة كما يلي:
2011

2010

 1يناير

21.328.688

12.615.644

املدفوع خالل ال�سنة

()21.623.293

()13.023.472

نق�ص املخ�ص�ص ل�سنوات �سابقة

-

113.223

املخ�ص�ص لل�سنة

24.808.674

21.623.293

 31دي�سمرب

24.514.069

21.328.688

ان حركة خم�ص�ص �ضريبة الدخل كما يلي:
2011

2010

 1يناير

4.983.261

3.006.176

املدفوع خالل ال�سنة

()14.675.008

()10.966.873

نق�ص(/زيادة) املخ�ص�ص ل�سنوات �سابقة

-

47.899

املخ�ص�ص لل�سنة

13.410.928

12.896.059

 31دي�سمرب

3.719.181

4.983.261

مت ادراج خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل �ضمن امل�صاريف امل�ستحقة واالر�صدة الدائنة االخرى.
انهت ال�شركة و�ضعها الزكوي حتى عام .2008
قدمت ال�شركة اقرارها الزكوي وال�ضريبي ل�سنة  2009و  2010ودفعت املبلغ امل�ستحق وفقا لالقرارت والتي التزال حتت املراجعة من قبل امل�صلحة.

133

شركة الخطوط السعودية للتموين
(شركة مساهمة مقفلة)

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
(بالريال السعودي)

- 11

احتياطي نظامي

مت�شيا مع متطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ،تقوم ال�شركة بتكوين احتياطي نظامي بن�سبة  10باملئة من الربح ال�صايف حتى يبلغ هذا
االحتياطي ن�سبة  50باملئة من ر�أ�س املال .ان هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع ك�أن�صبة �أرباح.
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انصبة ارباح موزعة

قرر ال�شركاء يف اجتماعهم بتاريخ  19مار�س  ،2011عدم توزيع ان�صبة ارباح وقرروا بدال من ذلك زيادة ر�أ�س املال مببلغ  719.233.000ريال �سعودي عن طريق
حتويل مبلغ  658.791.392ريال �سعودي من ر�صيد االرباح امل�ستبقاة ومبلغ  13.718.428ريال �سعودي من ر�صيد االحتياطي العام ،ومبلغ  46.723.180ريال
�سعودي من ر�صيد االحتياطي النظامي.
قرر ال�شركاء يف اجتماعهم ال�سنوي بتاريخ  11مايو  2011تفوي�ض جمل�س االدارة لالعالن عن توزيع ودفع ارباح مرحلية ،بناء على ذلك قرر جمل�س االدارة خالل
ال�سنة توزيع ما قيمته  225مليون ريال �سعودي من االرباح امل�ستبقاة.
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االحتياطي العام

قرر ال�شركاء يف اجتماعهم ال�سنوي بتاريخ  14مار�س  2009حتويل ر�صيد االرباح امل�ستبقاة كما يف 31دي�سمرب  2008والبالغ 141,1مليون ريال �سعودي و ذلك بعد
توزيع ان�صبة ارباح تبلغ  210مليون ريال �سعودي ايل االحتياطي العام القابل للتوزيع.
قرر ال�شركاء يف اجتماعهم بتاريخ  29نوفمرب  2010بتحويل مبلغ  414.060ريال �سعودي من االحتياطي العام والذي يخ�ص الفروقات الزكوية وال�ضريبية عن
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب . 2008
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مصاريف عمومية وادارية
2011

2010

كلفة الرواتب

58.641.407

58.384.456

ا�ستهالكات

2.235.867

2.795.462

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

26.115.366

20.823.061

اتعاب مهنية وفنية

9.511.675

8.884.063

ايجارات

8.786.208

7.403.001

م�صاريف ت�سويق وترويج

3.213.460

2.235.858

منافع عامة

5.356.206

4.561.583

قرطا�سية ومطبوعات

555.636

542.506

�صيانة وا�صالح

220.796

283.137

م�صاريف �سفر

2.035.517

2.498.812

اتعاب ادارة

12.000.000

12.000.000

اتعاب وم�صاريف اع�ضاء جمل�س املديرين

1.989.574

1.696.000

اخرى

9.162.070

9.318.258

139.823.782

131.426.197
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عقود اإليجار التشغيلي

دفعات مبوجب عقود ايجار ت�شغيلي مت حتميلها كم�صاريف خالل ال�سنة

2011

2010

47.069.150

38.613.110

متثل دفعات عقود االيجار الت�شغيلي االيجارات امل�ستحقة على ال�شركة عن مباين وحدات االعمال واملكاتب وامل�ساكن امل�ست�أجرة ب�صفة رئي�سية من ال�سعودية
والهيئة العامة للطريان املداين وهي قابلة للتجديد على �أ�سا�س �سنوي.
خالل عام  ،2011ا�ست�أجرت ال�شركة مبنى من امل�ؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية ملدة عام واحد ابتداءا من  27مار�س  2011مقابل مبلغ �سنوي
قدره  295.315ريال �سعودي ،وعند انتهاء فرتة االيجار ،يكون العقد قابل للتجديد بناءا على اتفاق بني ال�شركة وال�سعودية.
خالل عام  ،2010ا�ست�أجرت ال�شركة مطبخ مركزي يف الريا�ض من الهيئة العامة للطريان املدين ملدة � 10سنوات ابتداءا من  1يناير  2010مقابل مبلغ ايجار �سنوي
قدره  17.407.657ريال �سعودي ،وعند انتهاء الفرتة يكون العقد قابال للتجديد بناءا على اتفاق بني ال�شركة وامل�ؤجر ،ووفقا لعقد االيجار ،يح�صل امل�ؤجر على
 ٪8من املبيعات ال�سنوية للم�ست�أجر التي تتجاوز  290.000.000ريال �سعودي تدفع يف ال�شهر االول من ال�سنة التالية.
تقوم ال�شركة باعادة ت�أجري بع�ض املرافق من ق�سم اخلدمات االر�ضية بال�سعودية بقيمة ايجار �سنوية تبلغ  4.533.232ريال �سعودي ( 4.533.232 :2010ريال
�سعودي).
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ربحية السهم
2010

2011
ربحية ال�سهم من �صايف العمليات
�صايف الدخل

420.561.759

417.089.682

املتو�سط املرجح لعدد اال�سهم

82.000.000

82.000.000

ربحية ال�سهم

5,13

5,09

ربحية ال�سهم من العمليات امل�ستمرة
الدخل الت�شغيلي

418.637.758

413.988.298

املتو�سط املرجح لعدد اال�سهم

82.000.000

82.000.000

ربحية ال�سهم

5,11

5,05

ربحية ال�سهم من العمليات غري الت�شغيلية
الدخل من العمليات الغري ت�شغيلية

1.924.001

3.101.384

املتو�سط املرجح لعدد اال�سهم

82.000.000

82.000.000

ربحية ال�سهم

0,02

0,04
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ارتباطات والتزامات محتملة

كما يف  31دي�سمرب ،كانت لدى ال�شركة االرتباطات التالية:
ارتباطات عن م�صاريف ر�أ�سمالية م�ستقبلية
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2011

2010

4.337.537

2.000.308

المعلومات القطاعية

تتعلق املعلومات القطاعية ب�أن�شطة ال�شركة ك�أ�سا�س العداد معلوماتها املالية اخلا�صة.
املوجودات واملطلوبات ونتائج العمليات للقطاعات ت�شمل البنود التي لها عالقة مبا�شرة بقطاع معني ،والبنود التي ميكن توزيعها على القطاعات على ا�سا�س ثابت.
تتكون ان�شطة ال�شركة من قطاعات االعمال التالية:
 )1التموين مبا يف ذلك �صاالت رجال االعمال وغري خطوط الطريان وغريهما.
 )2املبيعات اجلوية
ان املوجودات واملطلوبات ونتائج العمليات كما يف ولل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب  2011و  2010على ا�سا�س قطاعات االعمال هي كما يلي:
التموين

املبيعات اجلوية

املجموع

2011
املوجودات

1.218.717.892

205.745.420

1.424.463.312

املطلوبات

409.633.356

33.827.479

443.460.835

املبعيات وااليرادات

1.318.219.078

147.052.010

1.465.271.088

�صايف الدخل

380.567.499

39.994.260

420.561.759

2010
املوجودات

1.083.960.106

124.179.511

1.208.139.617

املطلوبات

367.816.930

16.662.367

384.479.297

املبعيات وااليرادات

1.082.450.229

110.710.846

1.193.161.075

�صايف الدخل

393.715.638

23.374.044

417.089.682

تعمل ال�شركة يف املناطق اجلغرافية الرئي�سية للمملكة العربية ال�سعودية.
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ادارة المخاطر

 )1خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم قدرة ال�شركة على الوفاء ب�صايف احتياجاتها التمويلية ،وتقوم ال�شركة مبراقبة ا�ستحقاق اال�صول واخل�صول املالية ل�ضمان توفر
ال�سيولة الكافية او اتاحتها ح�سب ما تقت�ضيه حاجة ال�شركة.
تتكون املطلوبات املالية لل�شركة ب�شكل رئي�سي من الذمم الدائنة وااللتزامات االخرى .وتتوقع ال�شركة ت�سوية غالبية املطلوبات املالية يف خالل � 12شهرا من تاريخ
قائمة املركز املايل .وتتوقع ال�شركة ان يكون لديها ال�سيولة الكافية للقيام بذلك.
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ادارة المخاطر (تتمة)

 )2خماطر االئتمان
خماطر االئتمان هي خماطر عدم قدرة احد اطراف االدوات املالية بالوفاء بالتزاماته مما ي�ؤدي الى تكبد الطرف االخر خل�سارة مالية .تتكون املوجودات املالية
لل�شركة ب�شكل رئي�سي من النقد والذمم املدينة واملطلوب من جهات ذات عالقة.
تن�ش�أ خماطر االئتمان من احتمالية انخفا�ض قيمة املوجودات ب�سبب عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته يف معامالت تت�ضمن ادوات مالية .
ان متركز خماطر االئتمان يبني مدى ح�سا�سية اداء ال�شركة للتطورات التي ت�ؤثر على قطاع معني من العمالء  .وتقوم ال�شركة بادارة متركز خماطر االئتمان من
خالل التنوع يف الن�شاطات  .تتمثل خماطر ال�شركة الرئي�سية يف الذمم املدينة وقد قامت ال�شركة باحلد منها من خالل تقييم املالءة االئتمانية للعميل واحل�صول
على �ضمانات �شخ�صية وبنكية وتعود هذه االجراءات ب�شكل ا�سا�سي الى �سيا�سة ال�شركة الداخلية  .حتتفظ االدارة مبخ�ص�ص للديون امل�شكوك يف حت�صيلها والذي
يعترب ح�سب اعتقاد االدارة كافيا ملقابلة اخل�سائر املحتملة من عدم التزام العمالء بال�سداد  .تتمثل املبالغ املطلوبة من جهات ذات عالقة ب�شكل ا�سا�سي من
املطلوب من ال�سعودية وهي امل�ساهم �صاحب االغلبية وبالتايل فان االدارة تعتقد ان خطر االئتمان حمدود بالن�سبة لهذا املبلغ.
ان املبالغ املو�ضحة يف قائمة املركز املايل تظهر بال�صايف بعد خ�صم خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها ،والذي قدر من قبل ادارة ال�شركة بناء على خرباتها
ال�سابقة وتقييم الو�ضع االقت�صادي الراهن.
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القيمة العادلة

ان القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات ال�شركة املالية تقارب قيمتها الدفرتية.
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ارقام المقارنة

مت اعادة تبويب بع�ض ارقام  2010لتتنا�سب مع عر�ض العام احلايل.
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تركت هذه الصفحة فارغة عن قصد

