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نبذة عن الخطوط السعودية للتموين
تأسست في عام 1981م، وشهدت على مدار 35 عامًا منذ تأسيسها توسعًا 

سريعًا لتمتد عملياتها إلى األسواق المحلية والدولية.

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

التسليم لتحقيق أفضل مستويات االستفادة لعمالئنا.

االستدامةالتركيز على العمالء الشفافية العمل الجماعي االلتزام بالجودة

االستراتيجية

االلتزام بأفضل المعايير العالمية المعمول بها واللوائح التنظيمية المحلية.  .1
تبّني ثقافة السالمة ودمجها في الثقافة المؤسسية للشركة.    .2

االلتزام بمصلحة العمالء والمساهمين.  .3
االلتزام بأداء يفوق توقعات العمالء.  .4

الحفاظ على القدرة التنافسية.  .5
دعم وتطوير الموارد البشرية.  .6

الحفاظ على مكانة الشركة كشريك مفضل للمزودين المعتمدين.  .7

وجدي الغبان
الرئيس التنفيذي

قيمنا

أنظمة إدارة الجودة أيزو 2008 - 9001، نظام إدارة سالمة الغذاء أيزو ISO 22000:2005، نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم 
الحرجة )HACCP(، مجلس هيئة األطعمة، أنظمة إدارة السالمة والصحة المهنية 2007 - 1800، جائزة QSAI لعام 2015م
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لمحة سريعة
كثّفت شركة الخطوط السعودية للتموين جهودها في 

عام 2015م لتعزيز برنامج التحسين المستمر واالبتكار 
وتبسيط العمليات بهدف تلبية الطلب المتنامي وتحقيق 

الكفاءة التشغيلية. 

النتائج المالية

ارتفاع اإليرادات إلى 2.26 مليار ريـال سعودي
بنمو يتجاوز %5.9

ارتفاع صافي الدخل إلى 699 مليون 
ريـال سعودي
بنمو يتجاوز %6.8

قبل خصم الضرائب 

 انخفاض حجم النقد وما يعادله إلى 
172 مليون ريـال سعودي

8.52 ريـال سعودي
ربح السهم الواحد من صافي الدخل بعد خصم الضرائب والزكاة

%80 – %60
نسبة توزيعات األرباح النقدية

المواقع
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العمليات التشغيلية
تغطي عملياتنا مجموعة واسعة من الخدمات المساندة وخدمات الضيافة للعمالء من شركات الطيران وغيرها من الشركات البارزة في قطاعات 
نتاج وجبات الطعام المجمدة،  أخرى، حيث يشمل ذلك خدمات التموين في مجال المواد الغذائية والمشروبات، وتنسيق وتخطيط قوائم الطعام، واإ

دارة صاالت الدرجة األولى ورجال األعمال، وتنظيم المواقع االستراتيجية للتسوق، والمغاسل التجارية، والسكن، وخدمات األمن. واإ
وتشمل الوحدات االنتاجية أربعة مطارات رئيسية دولية بالمملكة، في جدة والرياض والدمام والمدينة المنورة، باالضافة الى الوحدة الخامسة بالقاهرة. وتشمل 

مرافقنا الرئيسية ما يلي:

وحدة تموين مطار الملك عبد  1
العزيز الدولي – جدة:

تعود بدايات الوحدة إلى عام 1981م، ويبلغ 
متوسط اإلنتاج اليومي للوجبات 39 ألف 

وجبة يومًيا.

وحدة تموين مطار الملك خالد  2
الدولي – الرياض:

تعود بدايات الوحدة إلى عام 1983م، ويبلغ 
متوسط اإلنتاج اليومي للوجبات 36 ألف 

وجبة يومًيا.

وحدة تموين مطار القاهرة  3
الدولي – مصر:

تعود بدايات الوحدة إلى عام 1984م، ويبلغ 
متوسط اإلنتاج اليومي للوجبات 3 آالف 

وجبة يومًيا.

وحدة تموين مطار الملك فهد  4
الدولي – الدمام:

تعود بدايات الوحدة إلى عام 1999م، ويبلغ 
متوسط اإلنتاج اليومي للوجبات 9 آالف 

وجبة يومًيا.

وحدة تموين مطار األمير محمد  5
بن عبد العزيز الدولي – المدينة 

المنورة:
تعود بدايات الوحدة إلى عام 2004م، ويبلغ 

متوسط اإلنتاج اليومي للوجبات 5 آالف 
وجبة يومًيا.

وحدة اإلنتاج المركزية-  6
الرياض

تعود بدايات الوحدة إلى عام 2011م، ويبلغ 
اإلنتاج السنوي للوجبات 18 مليون وجبة.

ويتضمن كل موقع مطابخ ومخابز تعمل جنًبا إلى جنب مع مرافق المعالجة والنقل لضمان تقديم الخدمات بطريقة آمنة وفي الوقت المناسب. وكذلك، 
تخضع وحدات التموين لدينا لمعايير مراقبة صارمة وتعمل باستخدام تقنيات متطورة مثل متابعة درجات الحرارة في درجات الحرارة والتخزين الجاف والتجميد 
بالنيتروجين السائل )المطبقة فقط في وحدة اإلنتاج المركزية في الرياض( لضمان السالمة والجودة في كل مرحلة من مراحل عملية اإلنتاج والتسليم. عالوة 

على ذلك، فإننا نستثمر أيًضا على نحو متواصل في مرافقنا لضمان اعتماد أحدث التقنيات، وأخذنا بعين االعتبار خطًطا للتوسع بهدف تلبية متطلبات 
العمالء المستقبلية.

تعمل شركة الخطوط السعودية للتموين وفًقا ألعلى معايير الجودة العالمية، وقد أسست منهجيات محددة ودقيقة، وبرامج تدريب راقية للموظفين لتطبيق هذه 
المعايير، وعلى وجه الخصوص معايير الجودة في االنتاج الغذائي. ونتيجة لذلك احتلت شركة الخطوط السعودية للتموين مكانة رائدة في المملكة العربية 
 )HACCP( السعودية، وُتعد واحدة من الشركات السعودية القليلة التي نالت شهادات اعتماد دولية مثل نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة

وأنظمة إدارة السالمة والصحة المهنية )OHSAS(، مما ساهم أيًضا في ارتفاع مستويات رضا العمالء والثقة التي نتمتع بها اليوم.

تتربع استراتيجية تنويع الخدمات التي تطورت مع مسيرة الشركة على قمة أولويات عملنا، مما يتيح لشركة الخطوط السعودية للتموين االستفادة من النمو 
الضخم في قطاع التموين األساسي، فيما نسعى النتقاء واغتنام الفرص الواعدة في القطاعات الناشئة. وقد واصلنا في عام 2015م إحراز التقدم على نحو 

الفت للنظر في جميع مجاالت عملنا، وفي كافة الخدمات المقدمة على الطائرات وتجارة التجزئة والضيافة والمرافق، وهوما ينبئ عن تطور إمكاناتنا واتساع 
رقعة تفوقنا، األمر الذي يفتح أمامنا مجاالت جديدة للنمو في كل من هذه القطاعات.
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أهم األحداث خالل العام الماضي

تعيين األستاذ وجدي محمد 
الغّبان رئيسًا تنفيذيًا جديدًا للشركة

تشييد مجمع سكني متكامل لطاقم 
العمل في الدمام

 دمج عمليات مكافآت 
الموظفين وتقييم األداء السنوي

زيادة نسبة المشتريات المركزية 
إلى %60

االستثمار في مغسلة صناعية 
ضمن مدينة الملك عبد اهلل 
االقتصادية بطاقة تشغيلية 

للمرحلة األولى تبلغ 20 طنًا 
يوميًا

توقيع اتفاقية مع كلية السياحة 
بالمدينة المنورة لتدريب وتوظيف 
300 من الخريجين السعوديين 
على مدار خمس سنوات بهدف 
إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية 

للتفوق والنجاح بمجاالت اإلنتاج 
الغذائي والخدمات 

إطالق دليل تطبيق خدمات 
التموين والخدمات المساندة 

من قبل وحدة خدمات التموين 
والمرافق كجزء من برنامج إدارة 
الجودة، باإلضافة إلى إطالق 

دليل الجودة والسالمة بما 
يتفق مع معايير إدارة الجودة 

  )ISO 9001(

جراءات  وضع سياسات واإ
للحوافز، وتعيين مدير 

إلدارتها
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إطالق نظام المناقصات 
اإللكتروني للمواد الغذائية

  

تطبيق حلول وأنظمة جديدة 
لتقنية المعلومات، بما في ذلك 

مايكروسوفت 365، وأنظمة 
استعادة البيانات، وأنظمة 

التخطيط الخاصة باستمرارية 
األعمال

تطوير نظام خدمة ذاتية 
للموظفين واإلدارة إلنجاز 

معظم مهام الموارد البشرية 
عبر اإلنترنت )تم تطوير النظام 

بالكامل وسيتم إطالقه رسميًا 
في عام 2016م(

تم إنشاء قسم جديد إلدارة 
سلسلة التوريد تابع لقسم إدارة 
المشتريات بهدف تتبع وتوقع 

مستوى المخزون وتجنب النقص

زيادة مرافق المبيعات الجوية 
)متاجر وبوتيكات جديدة في 

الفنادق، وشركة أرامكو، ومطار 
الملك خالد الدولي بالرياض 

ومطار الملك عبدالعزيز الدولي 
بجدة(

حققت وحدة التموين في جدة 
أكبر عدد من الوجبات الُمنتجة 

في يوم واحد، حيث بلغت 102 
ألف وجبة 

تطوير تطبيق المبيعات الجوية 
للهواتف الذكية، وسيتم إطالقه 

في عام 2016م
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المهندس صالح بن ناصر الجاسر
رئيس مجلس اإلدارة

نمو إجمالي اإليرادات بنسبة 5.9% إلى 

2.26 مليار ريـال سعودي
نمو صافي الدخل بنسبة 6.8% )قبل خصم 

الزكاة وضريبة الدخل( إلى

699 مليون ريـال سعودي

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
منذ أن تشرفت بتولي منصب رئاسة مجلس 

إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين وأنا أتابع 
بكل فخر واعتزاز ما حققته الشركة من أداٍء 

نجازاٍت هامة خالل عام 2015م.  مالي قوي واإ
ولم يكن كل ذلك ليتحقق لوال توفيق اهلل، ثم 

المبادرات االستراتيجية الطموحة التي اعتمدتها 
إدارة الشركة، والجهود الحثيثة لمنسوبي الشركة 

الذين نقدر لهم تفانيهم وأدائهم المتميز.

لقد ساهمت هذه الجهود في تعزيز المكانة الرائدة التي نتمتع بها على مستوى 
أنشطة أعمالنا الرئيسية، كما ساهمت في فتح المجال لفرٍص جديدة وعّززت 
من ثقة عمالئنا. وال شك أن هذا النجاح ينطوي على مسؤولية كبيرة تتمثل 
في مضاعفة جهودنا والتزامنا بتطوير أدائنا وأعمالنا بما يدعم قدرتنا على 

االرتقاء بخدماتنا نحو أرقى مستويات التميز.

ومن خالل لغة األرقام وبشكٍل أكثر تحديدًا، يطيب لي أن أسلط الضوء على 
بعض التطورات الهامة التي حققتها الشركة خالل األعوام القليلة الماضية 
على مستوى مؤشرات أدائها الرئيسية، ارتفعت اإليرادات بنسبة 121% منذ 

العام 2008 وحتى العام 2015. وفي الوقت نفسه، بلغ صافي األرباح 
قبل خصم الزكاة وضريبة الدخل 698.5 مليون ريـال سعودي )مقارنة مع 

251.1 مليون ريـال سعودي(.

وتعكس هذه المؤشرات الجّيدة وبما ال يدع مجااًل للشك، نجاحنا في تقديم 
أفضل الخدمات إلى الخطوط الجوية السعودية، وشركات الطيران المحلية 

والعالمية، إلى جانب صاالت المسافرين في المطارات باإلضافة إلى قطاع 
الطيران الخاص الذي يشهد نموًا مطردًا. واستنادًا إلى ما نمتلكه من خبراٍت 

طويلة في مجال اإلنتاج الغذائي، نعمل حاليًا على تطوير حلوٍل جديدة 
لمجاالت أعمال ناشئة تنطوي على فرص جذابة كالمؤسسات التعليمية 

والمناطق النائية والمغاسل التجارية ومتاجر التجزئة، بما ُيسهم في تنويع 
نشاطاتنا وزيادة حصتنا التسويقية.

نجازاتها خالل العام  نه ليسعدني أن أقّدم نبذًة موجزًة عن أداء الشركة واإ واإ
الماضي ضمن التقرير السنوي لعام 2015م، وأنتهز هذه الفرصة كي أعّبر 

عن عميق امتناني لجميع الشركاء والجهات المعنية لثقتهم ودعمهم المتواصل 
ألداء الشركة وخدماتها، والشكر موصول لزمالئي الكرام أعضاء مجلس 

اإلدارة وجميع الموظفين على اختالف مواقعهم ومسؤولياتهم لما تحقق من 
إنجازات، ونتطلع بتفاؤل إلى المستقبل ونثق بقدرتنا على مواصلة هذا األداء 

القوي خالل السنوات القادمة وتعزيز مكانتنا بشكل أكبر بمشيئة اهلل تعالى.

واهلل الموفق،،
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أتوجه بجزيل الشكر لشركائنا 
الذين وضعوا ثقتهم بنا ودعموا 

خدماتنا طوال الطريق.
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وجدي بن محمد الغّبان
الرئيس التنفيذي

كلمة الرئيس التنفيذي
بحمد اهلل وتوفيقه، تم خالل عام 
2015م تحقيق إنجازات عديدة 

ساهمت إلى حد كبير في تعزيز 
قدراتنا ونقاط القوة التي نتميز بها، 

طالق عدة مبادرات مبتكرة ستمّهد  واإ
الطريق نحو مرحلة جديدة من النمو 

في المستقبل.

وخير دليل على ذلك، األداء المالي القوي للشركة خالل العام المنصرم 
والذي أكد أن تنويع األعمال ينطوي على مزايا وفوائد عديدة من أهمها القدرة 

على مواجهة التحديات والتكيف مع مختلف المتغيرات االقتصادية، األمر 
الذي أكد وبشكل عملي نجاح استراتيجيتنا في خفض التكاليف من ناحية 

وتعزيز الكفاءة في كافة قطاعات عمل الشركة من ناحية أخرى.

وعلى صعيد الموازنة بين أعمالنا المتعلقة بقطاع الطيران وتلك غير 
المرتبطة بهذا المجال، فقد حققنا تقدمًا كبيرًا من خالل ترسيخ مكانة الشركة 

كمزّود رئيسي لخدمات التموين لدى الخطوط الجوية السعودية من جهة، 
وتوسيع تواجدنا الفاعل في قطاع التجزئة من جهة أخرى، مما أدى إلى 
مكاناتنا في تقديم الخدمات المتكاملة وأتاح لنا فرصة  االرتقاء بأدائنا واإ

الستكشاف مجاالت عمل جديدة واعدة، كخدمات األمن وذلك بهدف أن 
تكون شركة الخطوط السعودية للتموين المزّود الرائد الذي يوّفر لعمالئه 

مجموعة متكاملة من الحلول وخدمات الضيافة والمرافق التي تلبي مختلف 
متطلباتهم واحتياجاتهم بشكل سلس ومتميز مع تكلفة مناسبة وفقًا ألفضل 

المعايير وأرقى الممارسات العالمية.

وفي السياق ذاته، اتسمت التغييرات الداخلية التي شهدتها الشركة خالل العام 
الماضي بأهمية كبيرة أيضا، سواء على صعيد الكوادر البشرية أو الثقافة 
المؤسسية. فبالرغم من أننا نتمتع بمكانة رائدة في جميع القطاعات التي 

نما نتطلع باستمرار  نعمل فيها، إال أننا ال نكتفي بما حققناه من إنجازات واإ
إلى المزيد من التمّيز. ولهذا السبب، اتجهنا في عام 2015م، إلى اعتماد 
نظام جديد إلدارة الموارد البشرية يستند بشكٍل أكبر إلى التطوير المستمر 

لكفاءاتنا والحرص على تقدير وتنمية كوادرنا المتميزة.  

وانطالقًا من المسؤوليات االجتماعية للشركة، نحرص على الوفاء بالتزاماتنا 
ولعب دور فاعل في استقطاب وتطوير المزيد من المواهب والكوادر 

الوطنية. وبناًء على ذلك، اتخذنا في العام الماضي خطوات هامة نحو 
بناء عالقات تعاون مباشر مع مؤسسات تعليمية محّلية تهدف إلى تدريب 

وتوظيف الخريجين الجدد ومساعدتهم على النجاح في مجال اإلنتاج الغذائي 
والخدمات في الوقت الذي نعمل فيه بكل طاقاتنا على تحقيق أفضل النتائج 

التي ُترضي العمالء والمستثمرين الكرام وترقى إلى مستوى تطلعاتهم. 

ختامًا، أوّد أن أتوجه بفائق الشكر والتقدير واالمتنان لكل شركاء النجاح 
من العمالء والمستثمرين ولمسؤولي الشركة ولكل من ساهم معنا في تحقيق 

النتائج اإليجابية واإلنجازات المتميزة خالل عام 2015م، ُمتطلعين إلى 
نجازات أفضل خالل العام الجديد 2016م. تحقيق معدالت ومستويات واإ

واهلل الموفق،،
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نحن جميعًا ملتزمون ببذل المزيد 
من الجهود لضمان مستقبل 

أفضل للشركة التي نفخر بكوننا 
جزءًا منها. 
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ماتي كيفيكاس
الرئيس المالي، لشركة الخطوط السعودية للتموين

كلمة الرئيس المالي 
ُيسعدني، بصفتي الرئيس المالي لشركة الخطوط السعودية للتموين، أن أشير 
بكل االعتزاز إلى ما تم تحقيقه من نجاح في مسيرة النمو والتقدم لهذا الصرح 
االقتصادي المتميز في عام 2015م، لنمضي ُقدمًا بخطى واثقة ووضع مالي 

قوي نحو المستقبل.  

فمن خالل اتباع منهجية عمل منضبطة وتطبيق خطة مدروسة لتخصيص 
وتوزيع الموارد، نجحنا في تحقيق زيادة كبيرة في اإليرادات واألرباح بالرغم 
من بعض التحديات االقتصادية التي شهدتها المنطقة والعالم. ولم ندخر 
جهدًا في الحفاظ على المقّومات المالية المميزة التي تقف وراء السمعة 

المشّرفة للشركة والثقة الكبيرة التي تحظى بها لدى المستثمرين، ومنها على 
سبيل المثال ال الحصر: ميزانية عمومية خالية من الديون، وتدفقات نقدية 

جيدة قادرة على دعم وتلبية احتياجاتنا التشغيلية، وتوزيعات لألرباح بمعدالت 
جيدة، إلى جانب خفض الذمم الَمِدينة، مما انعكس بصورة إيجابية على رأس 

المال العامل.

كما تم في عام 2015م زيادة اإلنفاق الرأسمالي لتحسين بيئة وظروف العمل 
وتعزيز استراتيجية التنويع التي تتبعها الشركة، ووضع األسس والركائز التي 

تصون قدراتها التنافسية وتدعم الربحية مستقباًل مع إمكانية كبيرة لتحسين 
معدل دوران رأس المال عبر مجاالت عمل جديدة مثل مبيعات التجزئة 
وخدمات الحج والعمرة من خالل استثمارات استراتيجية من شأنها دعم 

مصادر اإليرادات بما يحقق للشركة المرونة الكافية ويعزز من قدراتها على 
مواجهة أي متغيرات اقتصادية محتملة.

ندرك تمامًا أن العام 2016م سوف يحمل في طياته العديد من التحديات 
وسيتيح الكثير من الفرص كذلك، في ظل االتجاه العام في المنطقة إلى 

خفض اإلنفاق وبالتالي اشتداد حدة المنافسة. ولمواجهة تلك التحديات سوف 
نعمل بكل طاقتنا على استمرار انسيابية عملياتنا واستقرار ونمو مشاريعنا 
الناشئة مع ترشيد المصروفات وضبط الفاقد. واستنادًا إلى ذلك، سيبقى 

االلتزام المتواصل بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRS(، من 
أهم أولوياتنا. كل هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الحيوية المالية ودعم الموارد 

واالرتقاء بالمعايير من أجل المضي نحو المستقبل بثقة وبدعم كامل من 
مستثمرينا وموظفينا الذين أكّن لهم دائمًا خالص الشكر واالمتنان.
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نجحنا في تحقيق زيادة جيدة 
في اإليرادات واألرباح خالل 

2015م
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مجلس اإلدارة
أعضاء مجلس اإلدارة لدورة المجلس األولى والمنتهية أعمالها في 2016/01/25م

المهندس صالح بن ناصر الجاسر
رئيس مجلس اإلدارة 

يحمل المهندس صالح بن ناصر الجاسر شهادة 
الماجستير في إدارة األعمال من جامعة الملك سعود 

وشهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة 
الملك عبدالعزيز. ويتمتع الجاسر بخبرة طويلة تمتد 

على مدار أكثر من ثالثين عامًا في مجاالت األعمال 
المختلفة في القطاعين العام والخاص.

وفي السابق، شغل الجاسر منصب الرئيس التنفيذي في »الشركة الوطنية السعودية 
للنقل البحري« )البحري(، ومنصب المدير العام في »شركة عبداللطيف جميل« بين 
عامي 2003م و2010م. وقبيل ذلك، تقلد الجاسر عدة مناصب بارزة في شركات 

ومؤسسات كبرى مثل "شركة االتصاالت السعودية" و«صندوق التنمية الصناعية 
السعودي«. ويشغل الجاسر حاليًا منصب مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية 

السعودية، وهو أيضًا عضو في مجلس إدارة "شركة الطيران المدني السعودي القابضة" 
و"الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري" )البحري(.

يتمتع المهندس صالح الجاسر، رئيس 
مجلس اإلدارة، بخبرة طويلة تمتد على 

مدار أكثر من ثالثين عامًا في مجاالت 
األعمال المختلفة في القطاعين العام 

والخاص.

سامي عبدالمحسن الحكير
عضو مجلس إدارة

يتمتع األستاذ سامي الحكير بخبرة مهنية تزيد على 21 
عامًا في مجال إدارة الفنادق في المملكة العربية السعودية. 

بان تخرجه من الجامعة، التحق الحكير بمجموعة األندلس  واإ
التي شغل فيها عدة مناصب منها منصب مدير أول بين 

عامي 1990م و1994م ومنصب المدير العام بين عامي 
1995م و2009م. وفي عام 2009م، قام الحكير بإطالق سلسلة الفنادق الجديدة "مينا 

للفنادق والمنتجعات" ضمن مجموعة عبدالمحسن الحكير، وتولى ومنذ ذلك الحين مسؤولية 
إدارة 32 فندقًا في المملكة العربية السعودية وفندقين في األردن وفندقين في دبي. وحتى 
تاريخه، يشغل الحكير منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة في مجموعة عبد 

المحسن الحكير، ومنصب رئيس مجلس إدارة "شركة التموين االستراتيجي". 

شوقي محمد مشتاق
عضو مجلس إدارة

يمتلك األستاذ شوقي مشتاق خبرة تزيد عن 30 
عامًا في مجال اإلدارة والعمليات في قطاع الطيران 

والتموين. وانضم مشتاق إلى فريق العمل في "الخطوط 
الجوية السعودية" في عام 1975م، حيث تقلد عدة 

مناصب إدارية بارزة منها المدير العام للتسويق 
والتدريب بين عامي 1987م و1997م، والمدير العام للمبيعات الجوية بين عامي 

1997م و2005م ونائب الرئيس لشؤون التموين بين عامي 2005م و2008م. وما 
بين عامي 2008م و2015م، شغل شوقي مشتاق منصب نائب الرئيس التنفيذي 

للخصخصة في "الخطوط الجوية السعودية".

جوناثان ستنت تورياني 
عضو مجلس إدارة

شغل السيد جوناثان تورياني عدة مناصب لدى "مجموعة 
كومباس" بين عامي 1991م و1997م، منها منصب 
المدير اإلداري إلدارة العمليات والمدير اإلداري لعمليات 
المجموعة في جنوب أفريقيا. وفي عام 1997م، غادر 
تورياني مجموعة كومباس لاللتحاق بمجموعة "ناونس" 
كرئيس تنفيذي للعمليات في منطقة أستراالسيا، ثم عاد مجددًا إلى "مجموعة كومباس" 
كرئيس للقسم األوروبي بين عامي 2000م و2004م. وشغل تورياني منصب الرئيس 

التنفيذي لمنطقة جنوب أوروبا في المجموعة بين عامي 2004م و2006م، وهو شريك 
مؤسس ورئيس تنفيذي مشارك في "مجموعة نيوريست" منذ عام 2006م.

الدورة األولى
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فهد عبد المحسن الرشيد
عضو مجلس إدارة

يحمل فهد الرشيد شهادة البكالوريوس في إدارة 
األعمال من جامعة واشنطن في سانت لويس، وشهادة 

الماجستير في إدارة األعمال من كلية ستانفورد 
لألعمال، ويتمتع بخبرة تزيد عن 10 أعوام في 

مجاالت تطوير األعمال واالستثمار واإلدارة العامة في 
المملكة العربية السعودية. تم تعيين الرشيد كمحلل مالي لدى شركة "أرامكو السعودية" 
بين عامي 1999م و2003م، ثم تقلد منصب المدير العام للشؤون المالية في "الهيئة 
العامة لالستثمار" بين عامي 2005م و2006م، وشغل بعدها منصب وكيل المحافظ 
بين عامي 2006م و2007م. ومنذ عام 2008م، يشغل فهد الرشيد منصب العضو 
المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "إعمار المدينة االقتصادية"، وهو أيضًا عضو في 

مجالس إدارة عدة مؤسسات وشركات منها "شركة إعمار المدينة االقتصادية" و"ميناء 
الملك عبداهلل"، و"مجلس عميد كلية هارفارد كينيدي"، و"بترومين" و"كلية سما لألعمال" 
و"مؤسسة المدن الجديدة" ومجلس أجندة المنتدى االقتصادي العالمي الخاصة بالعقار.

المهندس رائد ابراهيم المديهيم
عضو مجلس إدارة

يمتلك المهندس رائد إبراهيم المديهيم خبرة تزيد عن 28 
عامًا في مجاالت الهندسة واإلدارة في القطاعين العام 
والخاص، وهو حاصل على شهادة الهندسة الكهربائية 

من جامعة الملك سعود في الرياض، إضافة إلى شهادة 
الماجستير من الجامعة نفسها في عام 1992م. وانضم 
المديهيم إلى "مجوعة عبد القادر المهيدب وأوالده" في عام 1997م كمدير عام لشركة 

"المهيدب لمواد البناء"، وتمت ترقيته في عام 2005م إلى منصب المدير التنفيذي 
ليتولى مسؤولية إدارة شركتي "المهيدب لمواد البناء" و"مصدر لمواد البناء" واإلشراف 

على أعمالهما. 

شارك المديهيم في عشرات المؤتمرات والدورات التدريبية والندوات والمنتديات حول 
القضايا االقتصادية واإلدارية والمالية واالستراتيجية والقيادية في المملكة العربية 

السعودية ومختلف أنحاء العالم، ويشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" 
وهو عضو في مجالس إدارة العديد من الشركات مثل "مصدر" و"اليمامة للصناعات 
الحديدية" و"المتحدة للصناعات التعدينية" و"شركة إسمنت المنطقة الشمالية" و"بوان". 

المهندس عبد اهلل جميل طيبة
عضو مجلس إدارة

يحمل المهندس عبد اهلل جميل طيبة شهادة البكالوريوس 
في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن بالظهران، ويمتلك خبرة واسعة تزيد عن 
25 عامًا في مجال اإلدارة االستراتيجية والتشغيلية. 
ويشغل طيبة حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة 

"قدرة العربية"، كما تقلد في العام 2007م منصب الرئيس التنفيذي لشركة "مدينة حائل 
االقتصادية"، إحدى المدن االقتصادية الخمس التي أطلقتها "الهيئة العامة لالستثمار" 

بهدف تعزيز التنويع االقتصادي في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية.
وسبق للمهندس طيبة أن عمل لدى شركة "جنرال الكتريك" بين عامي 1993م 

و2007م، حيث شغل فيها منصب المدير العام لمنطقة الشرق األوسط ومنصب 
المدير اإلقليمي لشركة "جنرال إلكتريك للطاقة"، إضافة إلى عدة مناصب سابقة 

مثل رئيس التنفيذ للشركة في منطقة الشرق األوسط التي تشمل دول مجلس التعاون 
الخليجي واألردن وسوريا ولبنان بين عامي 2001م و2004م، حيث تولى مهمة 

اإلشراف على جميع أعمال "جنرال الكتريك" في مجاالت محركات الطائرات والرعاية 
الصحية والطاقة وغيرها. وسبق لطيبة أن عمل لدى "الشركة السعودية للكهرباء" وهو 

حاليًا عضو في مجالس إدارة العديد من الشركات والمؤسسات مثل "شركة إعمار 
المدينة االقتصادية" و"المعهد العالي لتقنيات المياه والطاقة".

 عبد العزيز سيف السيف
عضو مجلس إدارة

تمت ترقية األستاذ عبدالعزيز السيف إلى رتبة مالزم أول في القوات المسلحة السعودية 
في عام 1956م، وعمل بعدها في العديد من األقسام التابعة للجيش. وفي إبريل 

2000م، تم تعيينه قائدًا للمنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية، وتقاعد من القوات 
المسلحة في يوليو 2007م. وشارك السيف في العديد من الدورات التدريبية العسكرية 
في المملكة والواليات المتحدة وحصل على العديد من األوسمة الشرفية، كما حصل 

على وسام من صاحب الجاللة ملك المغرب ووسام من حكومة الواليات المتحدة عند 
انتهاء خدمته كملحق عسكري للمملكة العربية السعودية لدى الواليات المتحدة.

 حسن شكيب الجابري
عضو مجلس إدارة

يمتلك األستاذ حسن الجابري خبرة تزيد عن 26 عامًا في مجال العمل المصرفي، 
حيث شغل عدة مناصب في اإلدارة العليا لدى مؤسسات مالية عديدة بما فيها مجموعة 
سامبا المالية كمسؤول للحسابات بين عامي 1987م و1989م ورئيسًا لقسم الخدمات 

المصرفية للشركات بين عامي 1987م و1993م ورئيسًا لقسم المنطقة الغربية بين 
عامي 1994م و1998م. وانضم الجابري إلى فريق العمل في "البنك األهلي التجاري" 

كرئيس للخدمات المصرفية للشركات بين عامي 2001م و2007م وتقلد منصب 
العضو المنتدب وعضو مجلس اإلدارة لشركة "األهلي كابيتال" بين عامي 2007م 

و2009م. ومنذ عام 2010م، يشغل الجابري منصب الرئيس التنفيذي لشركة "سدكو 
كابيتال"، وهو أيضًا عضو في مجالس إدارة "مجموعة الجذور العربية" و"دار التمليك" 

وشركة "سدكو كابيتال". ويشغل الجابري أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة "بنك 
اإلبداع" المتخصص في منح القروض الصغيرة، كما أنه عضو في "لجنة االستثمار" 

في شركة "بوبا العربية".

األعضاء المستقيلون خالل الدورة األولى: باسل القضيب ويوسف الميمني
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الدكتور يحيى اليحيى
رئيس مجلس اإلدارة 

أجمع أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ 28 يناير 2016م 
على اختيار الدكتور يحيى اليحيى لرئاسة مجلس 

اإلدارة للسنوات الثالث القادمة. ويحمل الدكتور اليحيى 
شهادة الدكتوراه في الهندسة الصناعية وهندسة التشغيل 

من جامعة ميتشغان، ويحمل بما يزيد على 40 عامًا 
من الخبرة التشغيلية واإلدارية في نظم األعمال والخدمات المصرفية. ويشغل حاليًا 

عضوية مجلس إدارة بنك الخليج الدولي بالبحرين. 

تقلد الدكتور اليحيى عدة مناصب في البنوك المحلية والدولية والعديد من الشركات، 
بما في ذلك عضو مجلس إدارة بنك الخليج الدولي ورئاسته التنفيذية، ورئيس مجلس 

إدارة مشارك للمجلس االستشاري لألسواق الناشئة التابع لمعهد التمويل الدولي 
بواشنطن، وعضو اللجنة التوجيهية لتأسيس الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري 

بالرياض، وعضو لجنة التوفيق والتحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار 
)ICSID( التابع لمجموعة البنك الدولي، وعضو مجلس إدارة معهد التمويل الدولي 

بواشنطن، ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي )المملكة المتحدة( المحدود بلندن، 
وعضو مجلس إدارة بنك الخليج الدولي كابيتال بالرياض، ورئيس مجلس إدارة شركة 

مشروع توسعة الشعيبة بجدة، ورئيس مجلس إدارة شركة الشعيبة للمياه والكهرباء بجدة. 

كما شغل الدكتور اليحيى عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات، بما في ذلك 
عضوية اللجنة العليا لالستثمار في البنية األساسية بمجموعة العشرين بوصفه عضو 

الفريق التوجيهي الستراتيجية مجموعة  السنابل بالرياض، وعضوية مجلس إدارة شركة 
أوجيه لالتصاالت بدبي، وعضوية مجلس إدارة البنك األهلي التجاري بجدة، وعضوية 

مجلس إدارة لجان التدقيق واالستثمار بالرياض، وعضوية مجلس إدارة وعضوية اللجنة 
التنفيذية في مؤسسة الخليج لالستثمار بالكويت، وممثل المملكة العربية السعودية في 
اللجنة التوجيهية للجهود الدولية إلعادة إعمار أفغانستان والممثلة بالواليات المتحدة 

األمريكية واالتحاد األوروبي واليابان والسعودية. كما عمل مديرًا تنفيذيًا ممثاًل للسعودية 
في البنك الدولي بواشنطن، وعضو مجلس إدارة جمعية المهندسين السعودية بالرياض، 

وعضو لجنة التدقيق في البنك  السعودي الفرنسي بالرياض، ومدير عام المنطقة 
خوانه بالرياض، وعضو مجلس إدارة البنك الزراعي  المركزية في شركة الجفالي واإ

السعودي بالرياض، ومدير عام المعهد المصرفي في مؤسسة النقد العربي السعودي 
بالرياض، وأستاذ مساعد في الهندسة الصناعية في جامعة الملك سعود بالرياض، 
ومستشار شركة فورد للسيارات في ديترويت، وأستاذ مساعد في الهندسة الصناعية 

وهندسة النظم في جامعة ميتشغان، ومحاضر في المعهد الهندي لإلحصاء )بنغلور(، 
وأستاذ مساعد للدراسات العليا في كلية الهندسة بجامعة الرياض، ومحلل مشاريع 

في صندوق التنمية الصناعية السعودي بالرياض، ومحلل تخطيط مرافق في أرامكو 
السعودية بالظهران. 

الدورة الثانية

 أعضاء مجلس اإلدارة 
 أعضاء مجلس اإلدارة لدورة المجلس الثانية والتي بدأ سريان أعمالها 

في 2016/01/26م
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أيمن الطيار
عضو مجلس إدارة

على امتداد خبرته التي تزيد على 22 عامًا في القطاع 
المصرفي، شغل األستاذ أيمن الطيار العديد من المناصب 
في البنك السعودي البريطاني بمقره الرئيسي، متدرجًا من 

المناصب اإلدارية بين عامي 1996م و2001م إلى 
منصب مدير أول الخدمات المصرفية الشخصية بين 
العامين 2001م و2003م وصواًل إلى منصب مدير تنفيذي أول بين العامين 2004م 
نجازات التطوير المستمرة التي حققها، انضم  و2006م. وفي ظل خبرته المشهود لها واإ

الطيار إلى البنك األهلي التجاري ليشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي ومدير شبكة الفروع 
اإلسالمية في عام 2006م، ومن ثم منصبه الحالي الذي يشغله من عام 2012 كنائب 

الرئيس التنفيذي ومدير التمويل التأجيري.

تخرج الطيار من جامعة مونتانا األمريكية في عام 1993م بشهادة البكالوريوس في إدارة 
األعمال في التسويق. كما حضر خالل مسيرته المهنية العديد من الدورات التدريبية في 
مجال اإلدارة بالقطاع المصرفي في معاهد مرموقة في المملكة المتحدة والواليات المتحدة 

األمريكية.

عبد المحسن اليحيى
عضو مجلس إدارة

حصل اليحيى على شهادة البكالوريوس في الهندسة 
المدنية من جامعة الملك سعود بجدة في عام 1981م، 

ويمتلك خبرة تزيد على 34 عامًا في المجاالت 
التشغيلية واإلدارية. وقد استهّل مسيرته المهنية 

كمهندس للمشاريع في الجيش عام 1982م، وانُتِدب 
الحقَا إلى شركة السيف للمقاوالت للعمل كمهندس على سبيل اإلعارة. ونجح في عام 

1989م بتأسيس سلسلة مطاعم كودو، وهو يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي 
للسلسلة. وتم تعيينه في عام 2006م عضو مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب 

والتعليم.

 سامي عبدالمحسن الحكير
عضو مجلس إدارة

 شوقي محمد مشتاق
عضو مجلس إدارة

 جوناثان ستنت تورياني
عضو مجلس إدارة

 فهد عبدالمحسن الرشيد
عضو مجلس إدارة

 المهندس رائد ابراهيم المديهيم
عضو مجلس إدارة

 المهندس عبداهلل جميل طيبة
عضو مجلس إدارة
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وجدي الغّبان
الرئيس التنفيذي

يمتلك السيد وجدي الغّبان خبرة مهنية تزيد عن 27 
عامًا تولى خاللها مناصب متعددة في شركة الخطوط 

السعودية للتموين، إلى أن تسّلم منصب الرئيس 
التنفيذي فيها خالل عام 2015م. ويتمتع الغّبان 
 "IFSA" بعضوية رابطة خدمات الطيران الدولي

والجمعية الدولية لتموين قطاع السفر "ITCA"، وكذلك "مجموعة عمل شركات تموين 
الخطوط الجوية الخليجية")GACWG(، األمر الذي يعكس بوضوح امتالكه خبرة 

واسعة في مجال تموين الشركات العاملة في قطاع الطيران وغيره من القطاعات. وال 
تقتصر خبرات السيد الغّبان على ذلك، بل تمتد لتشمل مجاالت عديدة أخرى بينها 
تطوير البرمجيات الخاصة بتموين الخطوط الجوية، وأتمتة عمليات اإلنتاج وأنظمة 
الغسيل، وتصميم وتنفيذ مشاريع وحدات التموين، والتطوير العقاري )إنشاء وتجديد 

الفنادق ومشاريع إسكان العمال(، فضاًل عن إعداد الميزانيات ومفاوضات إبرام العقود.

يحمل السيد وجدي الغّبان شهادة الماجستير في إدارة األعمال من كلية روبرت كينيدي 
السويسرية التابعة لجامعة ويلز.

ماتي كافيكاس
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية / مدير 

عام الخدمات المشتركة
يمتلك السيد ماتي كافيكاس خبرة واسعة في مجال 

الشؤون المالية مكنته من توّلي مناصب رفيعة 
المستوى، كان من أحدثها منصب الرئيس التنفيذي 
للشؤون المالية في شركة "فيزر فوودسيرفيسز" في 

فلندا. وقبل ذلك، عمل ماتي رئيسًا تنفيذيًا للشؤون المالية في البرازيل وتولى منصب 
مدير الشؤون المالية ومراقبة األعمال في الهند لدى شركة "سالكومب"، وشغل منصب 
نائب الرئيس للشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات في شركة "يو بي إم - كيمين" في 
سنغافورة وشنغهاي، كما تولى مهمة اإلشراف على الشؤون المالية ومراقبة األعمال في 

شركة "ميستوأوتوميشن" في أمريكا الجنوبية وآسيا وجنوب أفريقيا.

سلطان البوق
المستشار العام واألمين 

التنفيذي للشركة
يختص األستاذ سلطان البوق في مجال القانون 

الدولي وقانون معامالت الشركات، حيث يعمل على 
نطاٍق واسع ضمن القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية 

واإلجراءات والحوكمة المؤسسية وااللتزام بالقوانين 
الناظمة ومفاوضات العقود على اختالف أنواعها. كما سبق له التفاوض وصياغة عدد 

من صفقات االستحواذ والمشاريع المشتركة السعودية.

وحاز سلطان على شهادة الماجستير في الدراسات القانونية المقارنة من جامعة بيس 
للحقوق في نيويورك، باإلضافة إلى شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك 

عبد العزيز. وسبق لسلطان العمل كمستشار قانوني أول في شركة التعدين العربية 

اإلدارة العليا
يتولى إدارة الشركة فريٌق من ذوي الخبرة الذين يتمتعون بمستوى عاٍل من المعرفة 

والمهارات الضرورية إلدارة عملياتها. وتضم الشركة ثالثة قطاعات إلى جانب أقسام 
داعمة، يقوم كلُّ منها برفع تقاريره إلى الرئيس التنفيذي.

السعودية )معادن( قبل انضمامه إلى شركة الخطوط السعودية للتموين، حيث شارك 
في عملية تطوير حوكمة الشركة والتزامها بالقوانين الناظمة. وشغل سلطان بين 

عامي 2005م و2008م منصب المحامي الرسمي المكّلف بقضايا مايكروسوفت 
المتخصصة في جوانب الملكية الفكرية على مستوى المنطقة الغربية من المملكة 

العربية السعودية، حيث قام بتأدية هذه المهمة بالمشاركة مع محمد الضبعان وشركاه 
للمحاماة بالتعاون مع إفرشدز للمحاماة.

عبد الوهاب ساعاتي
رئيس الشؤون التجارية

انضم السيد عبد الوهاب ساعاتي إلى شركة الخطوط 
السعودية للتموين في الرياض عام 1991م وشغل، منذ 
ذلك الحين، العديد من المناصب اإلدارية فيها. ويتمتع 
عبد الوهاب بخبرٍة واسعة تزيد على 24 عامًا في مجال 

تموين رحالت شركات الطيران، فضاًل عن اهتمامه 
الكبير بمجال تطوير أعمال التسويق والمبيعات ليشمل ذلك جميع شركات الخطوط 

الجوية المحلية واألجنبية والطيران الخاص في المملكة العربية السعودية. ومن موقعه 
كرئيس للشؤون التجارية، يتولى السيد ساعاتي مسؤولية التنسيق مع قسم المبيعات 

الجوية وشركات الطيران، ويعكف حاليًا على تطوير قسم التجزئة في المؤسسة وذلك 
في إطار الرؤية االستراتيجية لشركة الخطوط السعودية للتموين.

مارشال فيرين
رئيس العمليات، خدمات الدعم

يمتلك السيد مارشال خبرة مهنية واسعة اكتسبها على 
مدى نحو 20 عامًا تولى خاللها مناصب متنوعة في 

مختلف أقسام التموين لدى العديد من الشركات في 
قطاع الضيافة والتموين. وقبل توليه منصب المدير 

اإلقليمي للتموين الدولي والخدمات بمنطقة شرق ووسط 
إفريقيا في عام 2010م، شغل مارشال منصب المدير العام لخدمات تموين رحالت 

شركة "نيورست" في تونس في عام 2005م، ليتولى في أعقاب ذلك منصب مدير عام 
"نيورست الجزائر" عام 2009م. وعمل مارشال لدى العديد من الشركات الرائدة، منها 

على سبيل المثال ال الحصر، "يورست" وشركة "سوديكسو".
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جاكوب هندريك روست
رئيس العمليات- الخطوط الجوية

انضم جاكوب إلى شركة الخطوط السعودية للتموين 
وفي جعبته خبرة واسعة اكتسبها على مدى أكثر من 

25 عامًا من العمل في مناصب رفيعة في مجال 
تموين الخطوط الجوية في كل من أوروبا وآسيا والهند 

ونيوزيلندا. وقبل توليه منصب المدير العام لشركة 
"إل إس جي سكاي شيفز" في نيوزيلندا وجزيرة راروتونغا عام 2010م، شغل جاكوب 
منصب مدير العمليات في تايالند، والهند، ونيبال وميانمار في عام 2005م. وخالل 
الفترة بين عامي 2000م و2002م، تولى منصب نائب المدير العام لشركة "إل إس 

جي سكاي شيفز" في العاصمة التايلندية بانكوك، لتتم ترقيته بعد ذلك إلى منصب 
المدير العام من عام 2002م حتى عام 2005م. وتوّلى جاكوب أيضا مناصب عديدة 

في مجال اإلنتاج واإلدارة في المملكة المتحدة، والبرتغال وهولندا حيث أدى هناك 
الخدمة الوطنية لمدة عامين بعد أن أتّم دراسة "إدارة الفنادق" )1984م-1988م(.

صالح صفرجي
رئيس الموارد البشرية والتنمية

انضم السيد صالح صفرجي إلى شركة الخطوط 
السعودية للتموين في منصب رئيس الموارد البشرية 

والتنمية في شهر أكتوبر من عام 2013م، حاماًل معه 
خبرة مهنية واسعة اكتسبها من خالل العمل لدى العديد 
من الشركات متعددة الجنسيات. فقد سبق له أن شغل 
منصب مدير الموارد البشرية في كل من "كارفور"، و"باسكين روبنز" وكذلك منصب 
مدير الموارد البشرية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في "كولجيت بالموليف". 

ل للسيد صفرجي إسهاماته الكبيرة على صعيد توطين الوظائف من خالل المهام  وُيسجَّ
التي توالها سابقًا. 

يحمل السيد صالح صفرجي شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة، إضافة 
دارة الفنادق والموتيالت من الجامعة  إلى شهادتي الدبلوم في إدارة الموارد البشرية واإ

األمريكية بالقاهرة، فضاًل عن شهادة في مجال الموارد البشرية من جمعية إدارة الموارد 
البشرية "SHRM" التي يتمتع بعضويتها كذلك.

الدكتور فهد علي خياط
مدير الرقابة الداخلية وتحسين األداء
توّلى الدكتور فهد علي خياط منصب مدير الرقابة 

الداخلية وتحسين األداء في شركة الخطوط السعودية 
للتموين في عام 2008م. وساهم القسم الذي يتولى 
إدارته الدكتور فهد، في تمكين الشركة من الحصول 
على شهادات عالمية مرموقة مثل "اآليزو" و"نظام 

تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة )HACCP(، و"نظام إدارة الصحة والسالمة 
المهنية")OHSAS(، و"مجلس هيئة الحالل")HAB(. وبخبرته المهنية التي اكتسبها 

على مدى أكثر من 25 عامًا إلى جانب توّلي مهام نائب الرئيس لمدة 3 أعوام، 
ساهم الدكتور فهد في تأسيس العمليات التي استندت إلى أرقى معايير الجودة ولعبت 
دورًا رئيسيًا في تمكين شركة الخطوط السعودية للتموين من الفوز بالعديد من الجوائز 

وشهادات التقدير في مجال إنتاج األغذية.

يحمل الدكتور فهد شهادتي البكالوريوس والماجستير في علوم األغذية وشهادة 
الدكتوراه في ميكروبولوجيا األغذية من الواليات المتحدة األمريكية. 

محمد حذيفة شعيب
رئيس المشتريات المركزية 

وسالسل التوريد
يمتلك محمد حذيفة خبرة مهنية تزيد على 17 عامًا 

اكتسبها من خالل عمله كمدير عالمي لمبيعات 
التجزئة في "كارفور"، إحدى أشهر سالسل المتاجر 

الكبرى على مستوى العالم. ومن موقعه، كرئيس 
للمشتريات المركزية وسالسل التوريد في "شركة الخطوط السعودية للتموين"، يحرص 
السيد محمد على إدارة الموارد ومراقبة الجودة بكفاءة اقتصادية عالية. وباإلضافة إلى 

ذلك، يتمتع السيد محمد بمعرفة واسعة وخبرة عالمية كبيرة تراكمت لديه من خالل 
العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، كالمملكة العربية السعودية، ودولة اإلمارات 

العربية المتحدة والبحرين، على سبيل المثال. 

جستن فيليبس
رئيس التسويق واالتصاالت

يمتلك السيد جستن خبرة واسعة في مجال مبيعات 
التجزئة والتسويق ضمن قطاع خدمات دعم العقود. 
وكان جستن قد حصل في عام 1998م على شهادة 
البكالوريوس بمرتبة الشرف في التسويق من جامعة 
دي مونتفورت بمدينة ليستر البريطانية. وبين عامي 

1998م و2004م، وبعد االنتهاء من دورة تدريب الخريجين في سلسلة محالت 
السوبرماركت الرائدة في المملكة المتحدة "ساينبيريز"، تولى جستن العديد من المهام 

في المقر الرئيسي للسلسلة وفروعها اإلقليمية، ليشغل بعد ذلك منصب مدير عمليات 
تموين الفروع التابعة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة. وفي عام 2004م، انضم 
جستن إلى شركة "كومباس جروب" في المملكة المتحدة حيث تولى إدارة األغذية 
والخدمات في الفروع المحلية، ليشغل بعد ذلك منصب رئيس قسم التسويق داخل 

المتاجر. وقبل انضمامه إلى شركة الخطوط السعودية للتموين خالل عام 2013م في 
منصب رئيس التسويق واالتصاالت، انتقل جستن في عام 2011م، إلى "كومباس 

جروب بي إل سي" لإلشراف على خدمات التسويق في منطقة آسيا الوسطى والشرق 
األوسط وأفريقيا، ودعم تطوير استراتيجية "كومباس جروب" لترويج أعمالها في قطاع 

الشركات في الصين، وهونغ كونغ وسنغافورة والهند وجنوب إفريقيا ومنطقة دول مجلس 
التعاون الخليجي.

طارق ثروت
رئيس المراجعة الداخلية التنفيذي

يحمل األستاذ طارق ثروت شهادة الماجستير في إدارة 
األعمال الدولية من جامعة ليفربول البريطانية وشهادة 
البكالوريوس في المحاسبة من جامعة اإلسكندرية في 

ضافة إلى كونه محاسبًا  جمهورية مصر العربية. واإ
قانونيًا معتمدًا، حصل طارق على شهادة مراجع داخلي 
معتمد "CIA" وشهادة ضمان إدارة المخاطر "CRMA" من معهد المراجعين الداخليين 

األمريكي "IIA"، باإلضافة إلى شهادة مستشار مالي معتمد "CFC" من معهد 
المستشارين الماليين "IFC"، وغيرها من الشهادات المتخصصة في مجال المراجعة 

والرقابة الداخلية.

ويمتلك السيد طارق خبرة تزيد على 23 عامًا في مجال الرقابة الداخلية، والتفتيش 
والتدقيق المالي والتشغيلي. فقد عمل كمراجع خارجي في شركة "ديلويت آند توش 

مصر" ليتنقل بعد ذلك إلى المجموعة الكيماوية الفرنسية "روديا" في مصر، في 
منصب رئيس المحاسبين، والحقًا منصب مدير االئتمان. وفي عام 2003م، انضم 

السيد طارق إلى "عبداللطيف جميل"، وكيل سيارات تويوتا في المملكة العربية 
السعودية، حيث تولى مهمة اإلشراف على عمليات المراجعة الداخلية، ليتم نقله بعد 

ذلك إلى الجزائر ويتسّلم منصب مدير المراجعة الداخلية، حيث وضع سياسة المراجعة 
الداخلية ألعمال المجموعة في شمال أفريقيا وشبكتها الدولية. وعمل طارق أيضا لدى 
شركة "أوراسكوم لإلنشاء والصناعة" في مصر في منصب مدير المراجعة الداخلية في 

المؤسسة، حيث أشرف على وحدة اإلسمنت في مصر والشبكة الخارجية. وبعد ذلك 
انضم إلى "مجموعة بن الدن" السعودية في منصب كبير المراجعين الداخليين في قسم 

المباني العامة والمطارات.

.
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االستراتيجية

لمحة عن استراتيجية الشركة
أثمرت الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة في سبيل 

تنويع أنشطتها عن نمو كبير في قطاعات أعمالها 
الجديدة والناشئة؛ ويتمحور تركيزنا على مواءمة حجم 

وربحية أعمالنا مع قدرتنا على تحديد محفظة الخدمات 
والقطاعات التي نعمل بها.

السعودية
استمرار تحسين الجودة واالبتكار

إعداد العمليات بما يلبي نمو الطلب

زيادة الكفاءة التشغيلية وخفض النفقات اإلدارية

الخطوط الجوية
االحتفاظ بالعمالء والتطوير المستمر

ضمان الجودة 

مواءمة الموارد الحتياجات العمالء
الطيران الخاص والملكي

 استمرار التوسع من خالل أنشطة 
تسويقية خاصة

صاالت األعمال
مشروع تحديث صاالت الدرجة االولى ورجال االعمال في مطارات 

المملكة في المملكة العربية السعودية

 التوسع بما يتفق مع مبادرات المطارات 
الخاصة بالهيئة العامة للطيران المدني
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الخدمات األمنية
 أن نصبح مزودًا رئيسًيا 

 للخدمات األمنية في مطارات 
المملكة العربية السعودية وما حولها

تموين قطاع األعمال
 الحفاظ على زخم نمونا من خالل 
االرتقاء بجودة منتجاتنا وخدماتنا

البيع بالتجزئة
 استمرار تحسين محفظة 

 الخدمات والمنتجات الرئيسية 
المرتبطة بخدمات المبيعات الجوية

 توسيع مواقع البيع بالتجزئة 
 للمنتجات الغذائية وغير الغذائية 

في مطارات المملكة العربية السعودية

 إدارة المواقع 
والمناطق النائية

 تسخير معرفتنا وخبراتنا 
 بما يعزز مكانتا كمزود متكامل 

 لخدمات إدارة المرافق في قطاع النفط 
والغاز والتعدين

تموين ضيوف الرحمن
 أن نصبح محورًا رئيسًيا في مجال 

 تموين ضيوف الرحمن 
القادمين ألداء مناسك الحج والعمرة
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مراجعة استراتيجية
تسعى شركة الخطوط السعودية للتموين منذ أن تأسست في عام 1981م لتحقيق 
مهمتها الرئيسة المتمثلة في مساعدة العمالء على تطوير وتقديم مفاهيم وخدمات 

ضيافة تتفق مع أعلى المعايير، انطالًقا من ِقيمنا األساسية بااللتزام بالجودة وفعالية 
التكلفة والعمل الجماعي والتركيز على العمالء. 

وبالتوازي مع جهودنا الرامية للحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال تموين الخطوط الجوية المحلية، نلتزم أيًضا بتطبيق استراتيجية التنويع التي نهدف من 
خاللها إلى االستفادة من فرص النمو الجديدة، وتقليل االعتماد على مصدر دخل واحد، وتحقيق قيمة إضافية لمساهمينا وموظفينا. وفيما يلي بعض المحاور 

واإلنجازات الرئيسية التي أثمرت عنها استراتيجيتنا في عام 2015م، والتي ستواصل رسم مسار الشركة خالل العام القادم:

استكشاف فرص جديدة وتوسيع قاعدة 
عمالئنا في مجاالت تدعم العمليات الحالية 

لشركة الخطوط السعودية للتموين، والتي 
يمكن أن تتيح للشركة االستفادة من مهاراتها 
وخبراتها في الخدمات المساندة، مثل توفير 
الدعم في المناطق النائية، والسكك الحديدية 

والخدمات األمنية.

التركيز المستمر على خفض التكاليف 
وتعزيز كفاءة العمليات، وتحديًدا من خالل 

مراقبة الذمم المدينة ومركزية وأتمتة إجراءات 
المشتريات.

تطوير قدرات وخدمات إضافية لخدمة 
األعداد المتزايدة من المسافرين الذين 

يقصدون أداء مناسك الحج والعمرة، وذلك 
دعًما للجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة 

التسهيالت المقدمة لضيوف الحرمين الشريفين.

دعم المواهب المحلية من خالل ترقية 
المواطنين السعوديين إلى مناصب عليا، 

وتطوير برامج تدريب وتوظيف بالتعاون مع 
يجاد بيئة عمل  مؤسسات تعليمية محلية، واإ
داعمة للمرأة السعودية بما يتفق مع سياسة 

السَّعودة الحكومية.

اعتماد ثقافة عمل تقوم على تكريم األداء 
المتميز بحيث تكون فيها سياسات وحوافز 

الموارد البشرية متماشية مع األهداف العامة 
للشركة؛

االستفادة من قوة التكنولوجيا لتحسين األداء 
ومرونة البنية التحتية للشركة؛

بناء عالقات مثمرة مع شركاء استراتيجيين 
الكتساب معرفة أكبر وتطبيق أفضل 

الممارسات في مجال التموين والخدمات 
المساندة، وتوسيع نطاق قدراتنا، وتقوية 

شبكة عالقاتنا العالمية.
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نموذج األعمال 
تعود بدايات العمل التجاري للشركة إلى عام 1981م عندما قامت شركة الخطوط الجوية السعودية بتأسيس وحدة تموين خاصة في مطار الملك 

عبدالعزيز الدولي في جدة لتقديم خدمات التموين والخدمات المساندة لرحالت الخطوط السعودية وغيرها من شركات الطيران. وقد تولت وحدة 
التموين في عام 1985م إدارة عمليات المبيعات الجوية )Skysales( على متن الخطوط السعودية، وتولت في عام 2007م إدارة صاالت 

الفرسان. وعلى الرغم من أن وحدة التموين كانت جزءًا من الخطوط الجوية السعودية، إال أنها كانت تدير أعمالها كوحدة تجارية مستقلة. وفي 
إطار عملية الخصخصة، قامت الخطوط الجوية السعودية في عام 2007 اعالن شركة ذات مسؤولية محدودة، ومن ثم تم إدراج أسهمها في 

سوق األسهم السعودية "تداول" كشركة مساهمة عامة في عام 2012م. وال تزال الخطوط الجوية السعودية أكبر مساهمي وعمالء الشركة. 

لقد مرت شركة الخطوط السعودية للتموين خالل تاريخها بمراحل مختلفة من التطور إلى أن تحولت اليوم إلى شركة متنوعة النشاطات تمارس أعمالها 
من خالل ثالث وحدات تجارية رئيسية، تشمل: 

تموين شركات الطيران
يوفر القسم خدمات التموين وخدمات الدعم اإلضافية للخطوط الجوية السعودية 
لى المطارات الرئيسية في  وشركات الطيران األخرى التي تسير رحالتها من واإ

المملكة. كما يتولى القسم مبيعات معدات تحضير األطعمة والمشروبات، 
كما يتولى إدارة صاالت الفرسان. وتمثل هذه الخدمات جزءًا رئيسيًا من حلول 
التموين الشاملة التي نوفرها، وبلغت نسبة مساهمتها في إيراداتنا 78% خالل 

عام 2015م.

قسم التجزئة
يتولى القسم إدارة كافة الجوانب المتعلقة بخدمة المبيعات الجوية لشركة 

الخطوط الجوية السعودية، بما في ذلك شراء المنتجات الجديدة من الموردين، 
باإلضافة إلى إدارة الشبكة المتنامية من المنافذ األرضية للمبيعات الجوية، 
وتطوير استراتيجيتها للبيع عبر اإلنترنت. وفي عام 2015م، بلغت نسبة 
مساهمة قسم التجزئة في إيرادات شركة الخطوط السعودية للتموين %11. 

 قسم التموين
والمرافق

يكتسب هذا القسم، الذي كان ُيعرف سابقًا بقسم "الخدمات المساندة"، أهميًة 
متزايدة في دعم نمو الشركة من خالل دوره في توفير خدمات التموين للعمالء 

من خارج قطاع الطيران في مختلف أنحاء المملكة، بما في ذلك قطاعات النفط 
والغاز والمرافق والمصانع والمدارس ومشغلي خدمات البنية التحتية. ومن خالل 
الشراكة االستراتيجية مع شركة Newrest التي تتخذ من فرنسا مقرًا لها، تُقدم 
الشركة لعمالئها باإلضافة إلى خدمات التموين، خدمات أخرى تشمل الغسيل 

والخدمات األمنية وخدمات السكن. وبلغت نسبة مساهمة قسم التموين والمرافق 
في إجمالي إيرادات الشركة 11% خالل عام 2015م.
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تموين شركات الطيران
خدمات تموين عالية 

الجودة على متن الرحالت، 
وصاالت فاخرة في المطارات

قسم التجزئة 
بيع المنتجات على متن 

الرحالت الجوية وفي منافذ 
البيع األرضية 

قسم التموين والمرافق 
تموين األعمال والصناعة، 

تموين المناطق النائية، 
الخدمات األمنية، خدمات 

الغسيل، وخدمات السكن

عملياتنا

 نقدم خدمات
 عالمية المستوى 

لكافة عمالئنا
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عملياتنا

تموين شركات الطيران
خدمات تموين عالية الجودة على متن 
الرحالت، وصاالت فاخرة في المطارات

جودة تأخذك إلى عنان السماء
تشكل خدمات الطيران جوهر أعمال شركة الخطوط السعودية للتموين. 
وقد ازدهر هذا القطاع بالتزامن مع تطور قطاع الطيران في المملكة. 

دارة صاالت الدرجة  وتشمل وحدة خدمات الطيران لدينا تموين الرحالت واإ
األولى ورجال األعمال. 

تموين الرحالت الجوية: محرك دائم للنمو
تقدم شركة الخطوط السعودية للتموين خدمات التموين والخدمات المساندة 

للخطوط الجوية السعودية ولمجموعة واسعة من شركات الطيران التي تسّير 
لى المملكة. ونحرص بشدة على توفير أعلى جودة  رحالت جوية من واإ

ممكنة لعمالئنا وتلبية احتياجاتهم المتغيرة، ونضع ذلك على رأس أولياتنا 
وقبل كل شيء. 

وفي ظل الزيادة المتنامية في أعداد المسافرين، إلى جانب توسيع شركات 
الطيران شبكة وجهاتها بصورة مستمرة، حققت وحدة عمليات تموين الرحالت 
أداء إيجابيًا في عام 2015م مسجلة نموًا بنسبة تجاوزت 3.4% مقارنة بالعام 

2014م. وقد ساعد التركيز المتزايد على تحسين الكفاءة والتنسيق الوثيق 
مع الشركاء في الحفاظ على هامش ربح مستقر في هذا القطاع الحيوي من 
أعمالنا. كما لمسنا ثمار استراتيجية التنويع التي ننتهجها من خالل انخفاض 
المساهمة اإلجمالية لعمليات تموين الرحالت في اإليرادات، بالرغم من كونها 

ال تزال قوية، حيث تبلغ حاليًا 78% مقارنة من إجمالي المبيعات خالل 
2015م. 

ويضم فريق الطهاة الدولي لدينا خبراء متخصصين في األطباق المحلية 
واإلقليمية والدولية. ويواظب الفريق بصورة مستمرة على مراجعة وتخطيط 

وتحسين قوائم الطعام للتأكد من أنها تلبي التوقعات العالية للمسافرين وتحقق 
أعلى مستويات الرضا. كما نقدم لعمالئنا معّدات الطعام والمشروبات مثل 

أدوات المائدة وعربات الضيافة لمساعدتهم على تقديم الوجبات بسرعة، 
السيما في حاالت الذروة. ويتم تقييم التكاليف واألسعار والجداول الزمنية 
للتسليم بصورة منتظمة للتأكد من أنها تعكس التزامنا تجاه عمالئنا، فضاًل 

عن إمكانية تعديلها بناء على طلب العميل أو وفقًا لظروف السوق. 

وعلى الرغم من الظروف االقتصادية الراهنة، ستواصل شركات الطيران 
والمطارات في المملكة تنفيذ خططها التوسعية لتلبية الطلب المتزايد من قبل 

تواصل وحدة العمليات الجوية تسجيل نمو في 
صافي األرباح وتقديم صورة حقيقية عن متانة 

وقوة األعمال األساسية لشركة الخطوط السعودية 
للتموين. ويمثل تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في 

العمليات هدفًا رئيسيًا للشركة، كما أن مواصلة تقديم 
حلول مبتكرة تلبي احتياجات العمالء، سيساعدها في 

الحفاظ على تنافسيتها في هذا المجال. 

المسافرين على خدمات السفر الجوي عالية الجودة، ما يعزز آفاق نمو قطاع 
خدمات تموين الرحالت الجوية، األمر الذي يدفعنا إلى زيادة طاقتنا اإلنتاجية 

واعتماد موارد إضافية في مرافق التموين الرئيسية.

وتشهد المملكة زيادة في خدمات الطيران الخاص والراقي، حيث تسّير 
الخطوط الجوية السعودية رحالت بين الرياض وجدة على متن طائرات 

مصممة بالكامل لدرجة رجال األعمال. وتمثل هذه الزيادة بالنسبة لنا 
فرصة جيدة لتطوير خدمات تموين الرحالت الجوية عبر االرتقاء بمستوى 
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وقيمة خدمات الطعام والمشروبات والمعّدات، وترسيخ المكانة الرائدة لشركة 
الخطوط السعودية للتموين وتعزيز قدراتها التنافسية في هذا القطاع الذي بدأ 

يشهد زيادة في حدة المنافسة.   

الصاالت: نمضي نحو مستويات جديدة من التحسين 
في إطار اتفاقية عقدتها مع الخطوط الجوية السعودية في عام 2007م، 

تدير شركة الخطوط السعودية للتموين صاالت الفرسان التابعة للناقلة الجوية 
وغيرها من الصاالت التي تقدم تجربة فاخرة للمسافرين على الدرجتين األولى 

ورجال األعمال ضمن المطارات الرئيسية في المملكة. ويمكن للمسافرين على 
الدرجات األخرى دفع ثمن الدخول المباشر إلى هذه الصاالت التي تشتمل 

على بوفيه شامل للمأكوالت والمشروبات، وخدمات اإلنترنت، ومجموعة مختارة 
من المجالت والصحف المحلية والعالمية، وغير ذلك من الخدمات التي تساعد 

المسافرين على االسترخاء في بيئة مريحة قبل السفر. 

وقد قمنا خالل العام الماضي تحديث صاالت الفرسان، من خالل تحسين 
المظهر الخارجي والمرافق وتقديم قائمة أوسع من الخدمات ووسائل الترفيه 

لضمان تجربة راقية من الطراز العالمي للمسافرين.

وحققت وحدة الصاالت في عام 2015 م نموًا ملحوظًا في حجم المبيعات، 
حيث وصلت نسبة مساهمتها إلى 5.9% من إجمالي اإليرادات مقارنة مع 

4.2% في عام 2014م. 

ومع نجاحنا في تصميم مفهوم خاص بنا لصاالت الدرجة األولى ورجال 
االعمال، نعمل حاليًا على توسيع هذا المفهوم ليمتد إلى ما هو أبعد من 
صاالت المطارات ليشمل صاالت االنتظار في المصارف والمستشفيات 

والدوائر الحكومية وغيرها من المرافق المزدحمة، مما يتيح للعمالء االستفادة 
من مستويات أعلى من الراحة ويمّكن الشركات أيضًا من تقديم خدمة ترقى إلى 
المستويات التي تطمح إليها. ومن خالل هذه الخطوة، ستشكل الصاالت مجال 

نمو أكثر أهمية في المستقبل بالنسبة إلى شركة الخطوط السعودية للتموين.

الخدمات المقدمةتاريخ االفتتاحالمنطقةالصالة/الخدمات األخرى

22 فبراير 2015 الرياضصالة الطيران الخاص

يتم تقديم الخدمات التالية من القهوة العربية والتمور، مشروبات ساخنة وباردة، 
بسكويت، مكسرات، معجنات عربية. باالضافة إلى شبكات االنترنت الالسلكية 

)الواي فاي( ودورات مياه مع مستلزمات العناية الشخصية لمرتاديها.

8 أبريل 2015جدةطيران السعودية الخاص

يتم تقديم الخدمات التالية من القهوة العربية والتمور، مشروبات باردة وساخنة ، 
بسكويت، مكسرات، معجنات عربية. باالضافة إلى شبكات االنترنت الالسلكية 

)الواي فاي( ودورات مياه مع مستلزمات العناية الشخصية لمرتاديها.

صاالت تنفيذية
)كبار الشخصيات(

الرياض
جدة

1 يونيو 2015الدمام

يتم تقديم الخدمات التالية من سندويشات مميزة وخاصة ، حلويات متنوعة ، 
تشكيلة من المخبوزات ، كعك و الكروسان ، رقائق الذرة )الكورن فلكس( حلويات 

وتشكيلة من الكيك والمافن.
باالضافة الي تشكيلة فواكه كاملة، مكسرات، بسكويت، شكوالتة وحلوى، تمور، 

مشروبات غازية.

 صالة الفرسان الدولية بمطار
6 أغسطس 2015المدينةاألمير محمد بن عبد العزيز الدولي

يتم تقديم بوفيه مفتوح، ركن لألطفال، مكتبة، منطقة هادئة، منطقة رجال أعمال، 
دورات مياه بمعايير عالمية.

خدمة الرحالت المتاخرة من الخطوط الجوية 
1 سبتمبر 2015جدةالسعودية

يتم تقديم وجبات للرحالت المتأخرة ، وللرحالت المواصلة ،  ووجبات ركاب 
الوضع الغير مريح ، وجبات خفيفة /  وجبات ساخنة  مشروبات غازية، 

مشروبات ساخنه.

صالة برسوم مالية – تُقدم قائمة من مختلف األطعمة.13 سبتمبر 2015جدةالونج كافيه – دولي

صالة برسوم مالية – تُقدم قائمة من مختلف األطعمة.13 سبتمبر 2015جدةالونج كافيه – داخلي

صالة برسوم مالية – تُقدم قائمة من مختلف األطعمة.13 سبتمبر 2015جدةالونج كافيه – الصالة الشمالية

21 سبتمبر 2015الرياضصالة بريمير-البوابة رقم 1
يتم تقديم بوفيه مفتوح  وجبات خفيفة  وجبات ساخنة / مشروبات غازية ، 

مشروبات ساخنه، باالضافة الى دورات مياه.

22 سبتمبر 2015الرياض وجدةخدمات الرحالت المتاخرة من طيران ناس

يتم تقديم وجبات للرحالت المتأخرة ، وللرحالت المواصلة ،  ووجبات ركاب 
الوضع الغير مريح ، وجبات خفيفة /  وجبات ساخنة  مشروبات غازية، 

مشروبات ساخنه.
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عملياتنا

قطاع التجزئة
 المبيعات الجوية

والمحالت األرضية

االرتقاء بعمليات التجزئة نحو مستويات أفضل
بفضل اهلل تعالى ، نمت أعمالنا في مجال البيع بالتجزئة نتيجة قوة أداء 

خدمات المبيعات الجوية التي أطلقتها شركة الخطوط الجوية السعودية في 
عام 1985م، حيث نتولى حالًيا مهمة إدارة كافة الجوانب المتعلقة بالمبيعات 

الجوية وتقديم تجربة متميزة للعمالء على متن رحالت الطيران؛ بداية من 
الحصول على منتجات حصرية من الموردين ووصواًل إلى تحديث كتالوج 
المنتجات الذي تصدره الشركة بشكل منتظم واستكشاف قنوات جديدة لبيع 
المنتجات والسلع للعمالء. وقد عملنا خالل السنوات على تطوير مجموعة 
متنوعة وجذابة من المنتجات والسلع التي تتضمن العطور ومستحضرات 
التجميل وساعات اليد والمجوهرات واألجهزة اإللكترونية وألعاب األطفال 

والمنتجات التي تحمل العالمة التجارية لشركة الخطوط الجوية السعودية. 
وبالتالي، عملت الشركة على بناء عالقات وطيدة مع عالمات تجارية عالمية 
رائدة بما يلبي احتياجات قاعدة عمالئنا العريضة بمختلف شرائحها بمن فيهم 

أصاحب الثروات والذوق العالي.

وقد اتسعت قاعدة عمالء خدمات المبيعات الجوية بشكل جيد خالل السنوات 
األخيرة، إذ نفتخر حالًيا بتقديم الخدمة لشركة طيران "ناس" الرائدة في 

قطاع الطيران االقتصادي؛ حيث نتولى إدارة متاجر البيع بالتجزئة األرضية 
وتشغيلها في المطارات الرئيسية في المملكة العربية السعودية، كما طورنا 

قناة للتسوق اإللكتروني عبر اإلنترنت.

لقد شهد قطاع التجزئة خالل عام 2015م تحديات في بعض الجوانب، ذلك 
نظًرا النخفاض مبيعات المنتجات الفاخرة في األسواق الدولية والمحلية. ومع 

ذلك، يحافظ مجال السفر والسياحة على انتعاشه ونموه حتى في الظروف 
االقتصادية الصعبة. وتواصل أعمالنا المحلية توسعها بخطى سريعة، 

حيث تفوقنا خالل العام الماضي على أداء قطاع السفر الدولي فيما يتعلق 
بالمبيعات، إذ نمت مبيعاتنا بنسبة 14.3% مقارنة بالعام السابق.

إن تعزيز نمو أعمالنا في مجال التجزئة سيتطلب 
منا االستفادة من منصات وقنوات التواصل 

المناسبة واعتماد استراتيجيات التواصل الحديثة 
لكي نتمكن من البقاء على اتصال مع عمالئنا 

المستهدفين وتوجيه جهودنا التسويقية بما ينسجم 
مع سلوكيات التسوق العصرية للمستهلكين.
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هدفنا تجربة تسوق متميزة لعمالئنا
بالرغم االعتبارات االقتصادية الراهنة، إال أن المقومات المحفزة لنمو أعمال 

البيع بالتجزئة ال تزال قوية، حيث تشير العديد من العوامل إلى أن أعداد 
المسافرين سوف ترتفع، كما أنه من المخطط إطالق شركات طيران جديدة 
محلية، ونمو أعداد المسافرين في أسواق محددة مثل شرق آسيا باإلضافة 
إلى نمو قطاع الطيران الخاص والتوسعات المقررة لبعض المطارات. كل 
هذه العوامل تدعم قدرة شركة الخطوط السعودية للتموين على مواجهة أي 

تحديات قد يشهدها السوق.

وجدير بالذكر أن شركة الخطوط السعودية للتموين تحظى بالعديد من 
المميزات الفريدة في مجال البيع بالتجزئة، فقد تطورت عالمة المبيعات 

الجوية )Skysales( لتصبح واحدة من أكثر العالمات التجارية موثوقية في 
المملكة العربية السعودية، حيث تعد اآلن َمصدًرا معروًفا للمنتجات األصلية 
وعالية الجودة ذات اإلصدارات المحدودة في أغلب األحيان، عدا عما توفره 

من مستوى غير مسبوق من دعم العمالء وخدمة ما بعد البيع.

سوف نواصل خالل العام القادم بإذن اهلل البناء على ما حققناه من إنجازات 
في مجال التجزئة، كما سنتخذ خطوات إضافية في سبيل االرتقاء بتشكيلة 

منتجاتنا عبر التعاون المباشر مع مصممين متميزين وعالمات تجارية رائدة 
لتقديم عروض فريدة وحصرية لعمالء المبيعات الجوية، وبما يضمن لنا 

الحفاظ على ريادتنا على مستوى السوق فيما يتعلق بطرح المنتجات الجديدة. 
ونخطط لطرح جوائز وعروض خاصة ومبتكرة بما يزيد من مدى اهتمام 

قبالهم على منتجاتنا. العمالء واإ

كما نخطط لالستثمار في تدريب أفراد طاقم الخطوط السعودية للتموين 
رسالهم لحضور معارض مختارة بهدف تحسين معرفتهم بدليل منتجاتنا،  واإ

وتمكينهم ليكونوا سفراء لعالمة المبيعات الجوية، بما يسهم في تعزيز شهرة 
العالمة التجارية بشكل أكبر واالرتقاء بتجربة عمالء خدمات المبيعات 

الجوية، األمر الذي من شأنه توطيد عالقاتنا القائمة وتوسيعها مع عمالئنا 
بما يتجاوز حدود الصفقات التجارية البسيطة.

ونسعى أيًضا لتوسيع نطاق تواجدنا في مجاالت محددة ُيتوقع أن تشهد نموًا 
قويًا في مجال البيع التجزئة. ونعمل حاليًا على متابعة المطارات المحلية 
واإلقليمية عن كثب الكتشاف المواقع التي يمكننا التوسع فيها والتي توفر 
لنا آفاقًا واعدة للنمو، وسوف نحرص على اقتناص أية فرصة تتاح أمامنا 
الفتتاح متاجر جديدة. كما سنزيد من حجم استثمارنا في تصميم وتجهيز 

محالت البوتيك الخاصة بالمبيعات الجوية، بحيث تعكس أنماط الحياة 
العصرية لعمالئنا وتواكب متطلباتهم وجودة المنتجات والسلع التي توفرها هذه 

المحالت.

وقد قمنا بتجهيز بنية تحتية ولوجستية قوية لقناة التسوق اإللكتروني عبر 
اإلنترنت لعالمة المبيعات الجوية بما يتيح لنا إمكانية التوسع بشكل أكبر في 
السوق المحلي. كما ندرك اإلمكانات الواعدة للتجارة اإللكترونية عبر الجوال، 

ونتيجة لذلك طورنا تطبيقًا خاصًا بخدمات المبيعات الجوية لتوفير قناة 
إضافية لعمالئنا للوصول إلى منتجاتنا. وقد ترافق مع تركيزنا المتزايد على 

مجال التسوق اإللكتروني اعتماد حلول تكنولوجية إضافية للمساعدة في تنفيذ 
هذا التحول، وهو ما سيتيح لنا االستفادة من الفرص الممكنة أمامنا.
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عملياتنا

 خدمات التموين
والمرافق

أثمرت استراتيجية التنويع التي تنتهجها شركة 
الخطوط السعودية للتموين عن تطوير وحدة 

خدمات التموين والمرافق التي تدعم نمو 
الشركة وتعزز قدراتها التنافسية

توسيع آفاق حضورنا في مجال الضيافة 
انتهجت شركة الخطوط السعودية للتموين استراتيجية طموحة لتوسيع آفاق 
عملها إلى مجاالت أخرى تمتد إلى ما هو أبعد من مجالها األساسي في 

تموين شركات الطيران، فأسست في عام 2008م وحدة عمل جديدة أطلقت 
عليها اسم وحدة التموين وخدمات المساندة لتقدم من خاللها وجبات الطعام، 

دارة المواقع، والخدمات المساندة للشركات العاملة في  وخدمات الغسيل، واإ
مختلف القطاعات، بما في ذلك الشركات التي تعمل في المناطق النائية 

بالمملكة العربية السعودية.   

وفي عام 2015م، تم إعادة تسميتها لتصبح "وحدة التموين وخدمات 
المرافق" لتعكس التغييرات الداخلية ونطاق إمكاناتها المتنامية. وقد لعبت 
الوحدة دورًا هامًا في استراتيجية التنويع والنمو اإلجمالي لشركة الخطوط 

السعودية للتموين، مدفوعة بالتجربة الطويلة التي تمتلكها الشركة في قطاع 
التموين على مدار أكثر من ثالثة عقود وبالمعرفة والخبرة الواسعتين للشركاء 
الدوليين. وبلغت نسبة مساهمة وحدة التموين وخدمات المرافق 11.3% من 

إيرادات الشركة في عام 2015م مقارنة مع 2.7% في عام 2010م، ما 
يمثل نموًا سنويًا بنسبة %20.2. 

وشهد العام الماضي خطوة بارزة تمثلت في وضع دليل إرشادي للتموين 
والخدمات المساندة وآخر للصحة والسالمة والبيئة والجودة، وذلك كجزء 
من حملة إدارة الجودة التي أطلقتها الشركة بهدف ضمان تطبيق الوحدة 

لنفس المعايير العالية المطبقة في مختلف وحدات شركة الخطوط السعودية 
للتموين. كما تم اعتماد نموذج أعمال مركزي شمل العديد من جوانب اإلدارة 
جراء مفاوضات ناجحة لعدد من العقود غير الربحية.  باإلضافة إلى إتمام واإ

بدعم من حضورها القوي وخبراتها الطويلة، تواصل 
شركة الخطوط السعودية للتموين تركيزها على 
تلبية احتياجات العمالء. وتوفر وحدة المناطق 
النائية، تحديدًا، فرصًا قيمة لتحسين اإليرادات 

اإلجمالية للشركة. 

المناطق النائية: ندعم عمالءنا أينما كانوا
أطلقت شركة الخطوط السعودية للتموين في عام 2014م عالمة 

"Newrest Saudia" نتيجة الشراكة االستراتيجية مع  Newrest والتي 
تتخذ من فرنسا مقرًا لها لتقديم محفظة كاملة من حلول وخدمات التموين 

والمساندة للشركات التي تعمل في المناطق النائية والبيئات الصعبة.

ونجحت الخطوط السعودية للتموين في تحقيق نمو سريع لتصبح إحدى أبرز 
دارة السكن، والغسيل،  العالمات التجارية بالمملكة في توفير الوجبات، واإ
والتنظيف للشركات العاملة في المناطق النائية، حيث تقوم بإدارة وتقديم 

الخدمة وفقًا لعدد الموظفين المتاحين بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات 
العمالء والظروف القائمة. وسوف نمضي قدمًا في إنجازاتنا لنعمل على 

استكشاف مجاالت عمل أخرى بالغة األهمية مثل خدمات المساندة البحرية، 
حيث أننا نشهد بالفعل طلبًا واضحًا على هذه الخدمات من قبل العمالء.
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قطاع السكك الحديدية: االستثمار المدروس عبر الشراكات الجديدة  
في أعقاب تعاقدها مع قطاع السكك الحديدية لتقديم خدمات الطعام أثناء 
الرحالت وفي محطات الدمام والهفوف والرياض، طورت شركة الخطوط 

السعودية للتموين عالمة "ديلي بريك كافيه" إلتاحة الفرصة لزوار المحطات 
لقضاء وقت ممتع في مقهى عصري يقدم قوائم متكاملة من المشروبات 
للمسافرين، فضاًل عن إدارة الخدمات اإلضافية لكبار الشخصيات. ومع 

األولوية التي توليها الحكومة لتطوير بنية تحتية للسكك الحديدية وبناء خط 
سريع يربط بين المدينة المنورة ومدينة الملك عبد اهلل االقتصادية ومدينتي 

جدة ومكة المكرمة، نتوقع مزيدًا من الفرص الواعدة في قطاع السكك 
الحديدية في المستقبل القريب. 

قطاع األعمال والصناعة: وجبات عالية الجودة مصممة حسب الطلب 
تتولى شركة الخطوط السعودية للتموين تجهيز وتقديم الوجبات الرئيسية 
والوجبات الخفيفة والمشروبات عبر مواقعها المنتشرة في مباني ومكاتب 

العمالء. وتمّكن عالمة "الغداء" الشركات العاملة في قطاع األعمال 
والصناعة من توفير األطباق الطازجة والصحية والمصممة وفقًا للرغبات 

الفردية للموظفين، مما يتيح للموظف التزود بالطعام دون الحاجة إلى تعطيل 
عمله وتكّبد عناء جلب الطعام من خارج مكان العمل. وتمتد خدماتنا لتغطي 

احتياجات مجموعة متنوعة من الشركات الخاصة والمكاتب والمؤسسات 
الحكومية، كما أننا نحرص باستمرار على االستفادة من مجاالت نمو جديدة 

مثل المستشفيات والعيادات. 

خدمة الغسيل: حلول فعالة للقطاع الصناعي 
تعتبر خدمة الغسيل التجارية قطاعًا جديدًا نسبيًا يشهد نموًا سريعًا في 

المملكة، وهو من بين القطاعات التي حققت فيها شركة الخطوط السعودية 
للتموين حضورًا رائدًا. ومن خالل منشآتنا الرئيسية في الرياض، والتي 

تعد أول مغسلة من نوعها في المملكة تحصل على شهادة اعتماد لجودة 
الخدمات من قبل مختبرات "هوينستين" األلمانية، إلى جانب منشآتنا الجديدة 
المتطورة التي أسسناها في مدينة الملك عبد اهلل االقتصادية لخدمة المنطقة 
الغربية، نعمل على توسيع حضورنا بوتيرة سريعة لتغطي خدماتنا شركات 

الطيران والفنادق والمصانع والمستشفيات وغيرهم من العمالء داخل المملكة، 
كما وأننا نتوقع أن تكون المغاسل التجارية مساهمًا هامًا في ربحية الشركة. 

خدمات التموين للحج والعمرة: ُنلبي احتياجات ضيوف الرحمن
تنشط وحدة تموين الحج والعمرة التابعة لشركة الخطوط السعودية للتموين 

في تقديم خدمات الطعام للشركات العاملة في مكة المكرمة والمدينة المنورة 
لدعمها في تلبية احتياجات الحجاج والمعتمرين والزوار في مكة المكرمة 

والمدينة المنورة. ومن خالل مكتبنا الجديد في مكة المكرمة وفريقنا اإلداري 
المتفّرغ الذي يعمل من خارج وحدة إنتاج التموين الموجودة في الرياض، 
نضمن توفير الوجبات بأعلى مستوى من الجودة والسالمة بما يتوافق مع 
المعايير الصارمة المعمول بها لدى وزارة الحج. ونحن ملتزمون باستمرار 

بتعزيز منتجاتنا وتوسيع قدراتنا لمواكبة الزيادة المستقبلية في أعداد الحجاج 
والمعتمرين والزوار. 

وسوف تركز وحدة تموين الحج والعمرة خالل عام 2016م وما بعده على 
تعزيز عمليات إعادة الهيكلة والتوظيف لدعم تطوير األعمال بمستويات أداء 
أعلى وأكثر ربحية في إدارة المرافق، مثل سكن الموظفين والخدمات األمنية. 

كما نعتزم االستثمار أيضا في موارد اإلنتاج لدينا لتعزيز قدراتنا وتقليل 
االعتماد على موارد اإلنتاج الخارجية.
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المشتريات
 تسخير قوة التكنولوجيا لالرتقاء

بإجراءات المشتريات

يمثل شراء المواد الخام الالزمة لتقديم خدمات ووجبات عالية الجودة 
لعمالئنا، واحدًا من أبرز أنشطة شركتنا وأكثرها أهمية، ويعد بمثابة نقطة 

البداية التي ينطلق منها التزامنا تجاه الجودة. 

وفي عام 2015م، بادرنا إلى اتخاذ عدد من الخطوات المهمة في سبيل 
تعزيز الكفاءة والشفافية في سلسلة التموين الخاصة بنا. ففي الماضي، 
كانت مسؤولية المشتريات تتوزع على أقسام منفصلة، لكن تحويلها إلى 

عملية مركزية بنسبة 60% من اإلمدادات أدى إلى تحقيق انخفاض كبير 
في األسعار. ويتمثل هدفنا للعام الحالي في رفع معدل مركزية المشتريات 

إلى نسبة 75% وبالتالي تحقيق وفٍر أعلى في التكاليف. 

وبدورها، شكلت التكنولوجيا عاماًل محوريًا في تحسين عمليات المشتريات. 
فقد قمنا بطرح نظام إلكتروني جديد لمناقصات المواد الغذائية، يمكن 

للموردين من خاللها التسجيل وتقديم العروض للمناقصات المختلفة المتوفرة 
لدينا، ما من شأنه أن يوفر بيئة مزايدة أكثر تنافسية وأن يتيح لنا معايرة 

ومقارنة األسعار على الفور. ويجري حاليًا توسيع نطاق النظام ليشمل بصورة 
تقريبية جميع المواد التي تحتاج الشركة للحصول عليها في سياق عمليتها، 

كما تتم متابعة الموردين على الدوام من حيث معايير النظافة الصحية 
وااللتزام بمواعيد التسليم. وعالوة على ذلك، قمنا بتأسيس قسم خاص لسلسلة 
التوريد يتولى اإلشراف على عملية مراقبة المخزون بانتظام في سبيل استباق 

أي حاالت نقص في المخزون األساسي والتصدي لها. 

وعلى مدار األشهر المقبلة، سنحرص على مواصلة تقييم عالقاتنا مع 
تمام اتفاقيات مستويات الخدمة التي تعكس تركيزنا القوي على  الموردين واإ
لزام الموردين بتقديم ذات المعايير المرموقة التي نقدمها لعمالئنا.  الجودة واإ

وسنعمل أيضًا على طرح نظام لتعقب الشحنات، وعلى توسيع سلسلة التوريد 
التي نديرها إلى آفاق دولية أوسع، وتوفير المزيد من الوقت والتكاليف وضمان 

تمكين المشتريات من مواصلة لعب دورها الهام في ترسيخ المكانة المالية 
القوية التي تمتاز بها شركة الخطوط الجوية السعودية للتموين.

يتمثل هدفنا للعام الحالي في رفع معدل مركزية 
المشتريات إلى نسبة 75% وبالتالي تحقيق وفٍر 

أعلى في التكاليف
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الجوائز والشهادات

الجوائز التي حصلت عليها 
الشركة تعكس مستوى التوافق 

وجودة الخدمة واالبتكار

تعمل شركة الخطوط السعودية للتموين وفقًا لمعايير ومقاييس عالمية في 
الجودة تتواكب مع رؤيتنا لتحقيق أهدافنا. وتشمل نظرتنا لخدمات التموين 

مفهومًا متكاماًل من القيم يتضمن الجودة والصحة واألمان في اإلنتاج 
الغذائي والتوزيع والتسليم بأعلى كفاءة وفي أسرع وقت ممكن. وقد أسسنا 

أنظمة منهجية دقيقة لموظفي الشركة تضم برامج تطوير وتدريب على 
مستوى عالمي، عالوة على االستجابة المباشرة لمتطلبات عمالئنا من خالل 

اعتماد أنظمة إدارية فعَّالة.

ويضم فريق العمل لدينا خبراء متخصصين في إعداد وتموين الطعام 
ومتخصصين في مجاالت المبيعات ومراقبة الجودة والتدريب ورقابة معايير 

الصحة والسالمة والعمليات المرتبطة بها. ويتسم العمل في الشركة بروح 
الفريق الواحد وروح التعاون في إطار السعي إلى ضمان رضا العمالء 

ووالئهم. وقد كان تركيزنا على الجودة محل تقدير عمالئنا مما منحنا فرصة 
الحصول على جوائز عالمية، حيث فازت الشركة بجائزة التميز البالتينية 

لعام 2011م، وخمس جوائز ذهبية في أعوام 2009م و2010م و2011م 
و2012 و2013 من منظمة )مدينا( المتخصصة في مراقبة شركات 

التموين الجوي حول العالم للتأكد من سالمة اإلجراءات المتبعة في إعداد 
األطعمة التي تقدمها شركات التموين لخطوط الطيران لتقديمها على متن 

رحالتها.

كما تلّقت جوائز أخرى من منظمة )مدينا( في العامين 2014م و2015م 
)ومن المزمع أن يتم اإلعالن عن التصنيف النهائي في مارس 2016م(.

 جوائز التميز في قطاع التموين 
من منّظمة )مدينا(

شركة الخطوط السعودية للتموين – التقرير السنوي لعام 322015



مجلس هيئة األطعمة الحالل
تلبية معايير شهادة األطعمة الحالل ومتطلبات أحكام 

الشريعة اإلسالمية، على مستوى العالم

نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم 
)HACCP( الحرجة

تقديم خدمات التموين على متن الرحالت الجوية وفي المرافق 
غير الجوية، القاهرة والمملكة العربية السعودية

 أنظمة إدارة الجودة 
أيزو 9001:2008

تقديم خدمات التموين على متن الرحالت الجوية وفي المرافق 
غير الجوية، الخدمات المساندة والمبيعات الجوية، القاهرة 

والمملكة العربية السعودية

 نظام إدارة سالمة الغذاء 
أيزو 22000:2005

تقديم خدمات التموين على متن الرحالت الجوية وفي المرافق 
غير الجوية، الخدمات المساندة والمبيعات الجوية، القاهرة 

والمملكة العربية السعودية

أنظمة إدارة السالمة والصحة المهنية 
18001:2007

تقديم خدمات التموين على متن الرحالت الجوية، تقديم الوجبات 
للموظفين، الخدمات المساندة والمبيعات الجوية، القاهرة والمملكة 

العربية السعودية

جائزة QSAI لعام 2015م
اتحاد سالمة وجودة خدمات التموين على متن الرحالت الجوية
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األداء التشغيلي
لقد شهد عام 2015 تركيًزا كبيًرا على الكفاءة ونتوقع بحلول عام 2016 

إدراك المزايا المرجوة من تلك المشروعات.

تاريخ الشركة
تعود بدايات العمل التجاري لشركة الخطوط السعودية للتموين إلى عام 

1981م، عندما قامت شركة الخطوط الجوية السعودية بتأسيس وحدة تموين 
خاصة في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، والتي قدمت خدمات 
التموين باإلضافة إلى عدد من الخدمات األخرى لرحالت الخطوط الجوية 
لى غيرها من شركات الطيران التي كانت تقوم بتسيير رحالت  السعودية واإ

من نفس المطار. وقامت الخطوط الجوية السعودية على مدار األعوام 
الالحقة بإنشاء وحدات تموين في كل من مطار الملك خالد الدولي، ومطار 

الملك فهد الدولي، ومطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي، ومطار 
القاهرة الدولي، وفي عام 1985م، شمل النشاط أعمال المبيعات الجوية 

على متن رحالت الخطوط الجوية السعودية. وفي عامي 2006م و2007م 
تولى فريق تموين الطائرات مسؤولية إدارة صاالت الفرسان، وعلى الرغم من 
أن وحدة التموين كانت جزءًا من الخطوط الجوية السعودية، إال أنها كانت 
تدير أعمالها كوحدة تجارية مستقلة، وكجزء من عملية الخصخصة، قامت 
الخطوط الجوية السعودية بتأسيس شركة الخطوط السعودية للتموين كشركة 
ذات مسؤولية محدودة في 20 محرم 1429هـ الموافق 29يناير 2008 م. 

تم تسجيل الشركة تحت السجل التجاري رقم 4030175741 برأسمال 
قدره 100,767,000 ريـال سعودي مقسم إلى 1,007,670 سهمًا بقيمة 

100 ريـال سعودي للسهم الواحد. ونتيجة لعملية الخصخصة، نقلت 
الخطوط الجوية السعودية إلى الشركة الجديدة األصول والموظفين وغالبية 
العقود المتعلقة بوحدة التموين، وتحولت الشركة من شركة ذات مسؤولية 

محدودة إلى شركة مساهمة بموجب قرار وزير التجارة رقم 68/ق الصادر 
بتاريخ 1422/2/22هـ الموافق 26 يناير 2011م. وبموجب قرار الجمعية 
العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 1422/4/4هـ الموافق )19 مارس 
2011م(، تمت زيادة رأسمال الشركة من 100,767,000 ريـال سعودي 

إلى 820,000,000 ريـال سعودي مقسم إلى 82,000,000 سهم عادي 
بقيمة 10 ريـاالت سعودية للسهم الواحد من خالل رسملة: 

مبلغ 658,791,392 ريـال سعودي من أرباح الشركة المبقاة؛( 1)

مبلغ 13,718,428 ريـال سعودي من االحتياطي العام للشركة؛( 2)

مبلغ 46,723,180 ريـال سعودي من االحتياطي النظامي للشركة. ( 3)

وقد تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة بموجب قرار هيئة السوق 
المالية بتاريخ 1433/7/6هـ الموافق )27 مايو 2012م(.
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األنشطة الرئيسة
تقوم الشركة بالعديد من األنشطة التي يمكن تقسيمها إلى ثالثة قطاعات 

رئيسية تتمثل في خدمات شركات الطيران، وقطاع التجزئة، وقطاع 
الخدمات المساندة.

1- خدمات شركات الطيران
يقوم قطاع خدمات شركات الطيران بما يلي:

تقديم خدمات التموين والخدمات المكملة إلى شركة الخطوط الجوية 	 
السعودية. كما يتم تقديم هذه الخدمات أيضًا إلى غالبية شركات الطيران 

التي تقوم بتسيير رحالتها من المطارات المختلفة في جميع أنحاء المملكة.
دارة المعدات داخل الطائرات أثناء رحالت الطيران.	  توريد واإ
تنظيم و تنسيق قوائم الطعام لشركات الطيران.	 
إدارة وحدات التموين اإلقليمية ووحدة التموين المركزية في الرياض.	 
تقديم خدمات الضيافة الملكية والخاصة وضيافة كبار الشخصيات.	 
تشغيل صاالت الفرسان نيابة عن الخطوط الجوية السعودية. 	 
أعمال المبيعات على متن الرحالت الجوية.	 
خدمات التجزئة في منشآت الهيئة العامة للطيران المدني في أرجاء المملكة 	 

تحت العالمة التجارية "المبيعات الجوية". 

تموين شركات الطيران أ- 
تولي شركة الخطوط السعودية للتموين اهتمامًا خاصًا لقاعدة عمالئها 
الواسعة من شركات الطيران. ويضم قسم خدمات شركات الطيران كل 

أنشطة الشركة ذات العالقة بمجال النقل الجوي. قبل تأسيس قطاع التجزئة 
والخدمات المساندة، كانت الشركة تعمل على تقديم خدمات التموين 

لشركات الطيران بشكل حصري. ويمثل قطاع تموين الطائرات المخصص 
لشركات الطيران النشاط الرئيسي للشركة والذي يحقق معظم دخلها، حيث 
بلغت إيرادات القطاع 70,7% و66,8% و64,8% و61,6% و58,7% من 

إجمالي إيرادات الشركة في األعوام 2011م و2012م و2013م و2014م 
و2015م على التوالي.  

ويقدم هذا القسم أيضًا خدمات إضافية للركاب وأطقم المالحة لطيران 
الخطوط الجوية السعودية ومعظم خطوط الطيران األخرى التي تعمل في 
لى مطارات المملكة )باإلضافة إلى عدد من الخدمات  خطوط سير من واإ
المرتبطة األخرى(. وتقدم الشركة من خالل هذا القسم الوجبات والخدمات 

لكثير من مشغلي الطيران الخاص والرحالت المستأجرة وكذلك رحالت 
كبار الشخصيات ورحالت الطيران الفريدة.

مبيعات معدات الطائرات ب- 
تمتلك الشركة قدرات كبيرة تستطيع من خاللها توفير مبيعات المعدات 

الالزمة إلعداد وتحضير األطعمة والمشروبات على متن رحالت الطيران 
لى المملكة. كما تمتلك خبرة كبيرة في توريد المعدات المناسبة لخدمة  من واإ

الركاب والمسافرين لتقديم وجبات الطعام والمشروبات لهم بأعلى مستوى 
من الجودة. وتمثل هذه الخدمة جزءًا رئيسيًا من حلول التموين الشاملة 
التي تقدمها. وقد بلغت إيرادات قسم مبيعات معدات الطائرات %9,8 

و12,7% و14,1% و14,6% و13,5% من إيرادات الشركة في األعوام 
2011 و2012 و2013 و2014 و2015 على التوالي. 

صاالت الفرسان ج- 
تقوم الشركة بتشغيل صاالت الفرسان بالنيابة عن الخطوط الجوية 

السعودية بموجب إتفاقيات تم إبرامها بين الشركتين. وقد بلغت اإليرادات 
التي حققتها صاالت الفرسان نحو 2,7% و3% و3,6% و4,2% و%5,9 

من إجمالي إيرادات الشركة في األعوام م2011 و2012م و2013م 
و2014م و2015م على التوالي. إن إطالق الصاالت الجديدة في عام 

2015م شهد تطورًا مهمًا في التجهيزات والتي أصبحت اآلن ذات مستوى 
عالمي في كل جوانبها وخدماتها. فقد شهدت الصاالت الجديدة تطورًا 

هائاًل بعد عمليات التأهيل، ومن خالل هذا اإلنجاز ستظل شركة الخطوط 
السعودية للتموين ملتزمة بتطوير معاييرها للضيافة. 

وواصلت شركة الخطوط السعودية للتموين أيضًا جهودها لتعزيز أعمالها 
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من خالل افتتاح مقهى في الصالة الجنوبية بمطار الملك عبد العزيز الدولي 
)بصالة الرحالت الداخلية( يوم 15 ديسمبر 2015م، كما افتتحت مقهى 

أخر في اليوم التالي الموافق 16 ديسمبر 2015م في الصالة نفسها )بصالة 
الرحالت الدولية(، وهما تداران حاليًا من قبل فريق صاالت الفرسان تحت 

العالمة التجارية "الونج كافيه". 

وتقدم هذه المقاهي خدماتها للمسافرين الكرام على مدار الساعة، حيث توفر 
المخبوزات الطازجة، والوجبات الخفيفة الساخنة والباردة المحضرة مباشرة 

في المطابخ الحديثة لخدمات شركات الطيران والحائزة على شهادات دولية 
هي "آيزو 9001" وآيزو 22000" وشهادة "نظام تحليل المخاطر ونقاط 

التحكم الحرجة" )هاسب( وشهادة األغذية الحالل وشهادة "نظام إدارة السالمة 
والصحة المهنية 18000".  

2- قطاع التجزئة
تتولى شركة الخطوط السعودية للتموين منذ عام 1984م اإلشراف على 

خدمة المبيعات الجوية، والتي تعتبر إحدى أفضل خدمات المبيعات على 
متن الطائرات، حيث تقوم الشركة بشراء المنتجات من موردين عالميين 

وبيعها للركاب، كما تتيح لهم فرصة اقتناء طلباتهم من خالل مجلة 
المبيعات الجوية على متن الطائرة التي يتم إعدادها وتطويرها بصفة دورية 

وحسب أذواق الضيوف. كما بوسع العمالء أيضًا اختيار مشترياتهم من 
المنتجات الجوية على متن رحالت طيران ناس ومحالت ال بوتيك في 
الفنادق الى جانب ذلك أتاحت الشركة الفرصة لعمالئها خدمة الطلب 

والدفع والتوصيل عن طريق البيع اإللكتروني من خالل البوابة اإللكترونية 
للشركة. ومن أجل أداء أفضل تقوم الشركة بتدريب مضيفي ومضيفات 
الخطوط الجوية السعودية للترويج لمنتجات المبيعات الجوية على متن 

الرحالت الجوية. ومع نهاية عام 2010م، عمل أكثر من 500 مضيف 
ومضيفة تابعين للخطوط السعودية في المبيعات الجوية. وقد قامت الشركة 
في شهر يونيو من عام 2009م بتطبيق نظام جديد إلدارة أنشطة مبيعاتها 

الجوية وذلك بهدف تحسين متابعة المشتريات وزيادة كفاءة عملية البيع. 

وخالل عام 2015م، قامت الشركة بتوسيع هذا القطاع ليشمل محالت 
"المبيعات الجوية" التي تزاول نشاطها اآلن في مطارات المملكة. 

وبلغت إيرادات المبيعات الجوية 10% و10,5% و10,1% و9,8% و%10,6 
من إجمالي إيرادات الشركة في األعوام2011م و2012م و2013م 

و2014م و2015م على التوالي. 

3- الخدمات المساندة 

أسست الشركة في عام 2008م قطاعًا جديدًا للخدمات المساندة رغبة منها 
في تنويع نشاطاتها واستراتيجية نموه. ويشهد هذا القطاع نموًا قويًا عامًا بعد 
اآلخر ويواصل تحقيق مساهمة متزايدة في إيرادات الشركة، وذلك بما يمثل 
3,1% و4,2% و7,2% و8,3% و11,3% في األعوام 2011م و2012م 

و2013م و2014م و2015م على التوالي بما يجعل الشركة تولي اهتماما 
أكبر بهذا القطاع خالل عام 2016م من خالل زيادة كفاءة عملياتها وتأهيل 

القائمين بهذا القطاع إلدارة العالقات مع عمالء الشركة من غير شركات 
الطيران، كما ساهمت العالمة التجارية نيوريست السعودية في تعزيز موقع 
الشركة في السوق المحلية والعالمية وذلك بفضل الخبرات والمعارف التي 

تمت اإلستفادة منها عن طريق شركة نيوريست القابضة في السوق العالمية.  

تجدر اإلشارة إلى وجود هياكل تنظيمية مخصصة لتشغيل هذا القطاع 
تتضمن الوظائف الداعمة لتأمين وتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية 

والمشتريات والتسويق والتمويل. 

وتركز استراتيجية الشركة على استهداف القطاعات الرئيسية التالية في سوق 
الخدمات المساندة:

الشركات التي تعمل في المناطق النائية من المملكة، في قطاعات النفط ( 1)
والغاز واإلنشاءات والمرافق.

الشركات والمصانع والمؤسسات الكبرى.( 2)
قطاع السكك الحديدية )الحالية والمستقبلية( على مستوى المملكة. ( 3)

كما تقدم الشركة لعمالئها، باإلضافة إلى خدمات التموين، خدمات السكن 
والغسيل والتنظيف وخدمات الحراسة والخدمات األمنية وجمع النفايات 

ومكافحة الحشرات والعناية بالحدائق والخدمات الفنية. الى جانب ذلك يقوم 
هذا القطاع بتموين الخدمات المرتبطة بأنشطة الحج والعمرة ومن أجل ذلك 

تقوم الشركة بتلبية حاجاتها من خالل وحدة التموين المركزية المتواجدة بوحدة 
التموين بالرياض.
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هيكلية توزع رأس المال واألسهم على المساهمين )ر.س(

المساهمون

رأس المال )ر.س(  
 كما في 
1 يناير 2015م

 عدد األسهم
كما في 1 يناير 
2015م

رأس المال )ر.س( 
كما في 31 
ديسمبر 2015م

عدد األسهم كما 
في 31 ديسمبر 
2015م

 النسبة 
 المؤوية 
الحالية

 التغّير
%

292,740,00029,274,000292,740,00029,274,00035,700المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية
-281,260,00028,126,000203,759,18020,375,91824,8527,55شركة التموين االستراتيجي المحدودة

246,000,00024,600,000323,500,82032,350,08239,4531,50الجمهور
820,000,00082,000,000820,000,00082,000,0001000اإلجمالي

وحدات التموين
 تتركز منشآت الشركة في كل من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجّدة 

ومطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار 
األمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة ومطار القاهرة الدولي. 
وتتألف كل وحدة من أرصفة تحميل ومخازن جافة وباردة ومطابخ منفصلة 

إلعداد الوجبات الساخنة والباردة ومخبر وأجهزة غسيل األطباق والقسم 
اللوجستي والذي يعتبر أكبر قسم في كل وحدة من وحدات التموين وهو 

القسم المسؤول عن توصيل الوجبات في الوقت المحدد إلى الطائرة خالل 
الرحالت اليومية.

معايير الجودة
تعمل الشركة وفقًا لمعايير عالمية في الجودة تتواكب مع رؤيتها لتحقيق 

أهدافها.

وتشمل نظرة الشركة للتموين مفهومًا متكاماًل من القيم يتضمن الجودة 
والصحة واألمان في اإلنتاج الغذائي والتوزيع والتسليم بأعلى كفاءة ممكنة.

وقد أسست الشركة أنظمة منهجية دقيقة تشمل كل موظفي الشركة تقوم على 
برامج تطوير وتدريب على مستوى عالمي. ولإلستجابة المباشرة لمتطلبات 
عمالئها تعتمد أنظمة إدارية فعالة تتضافر من أجل خلق التآزر المطلوب 
بينها وبين عمالئنا. والهدف من ذلك كله هو ترسيخ معاني الثقة والرضا 

والوالء والتي تتحقق عبر تبني الرؤى المشتركة ووضع أعلى معايير الجودة.

إن تركيز الشركة على الجودة هو السبب الرئيسي لحصولها على الشهادات 
والجوائز العالمية مثل "الجائزة الذهبية" من االتحاد الدولي للنقل الجوي )إياتا( 

لعامي )2009 – 2010( على التوالي، وباإلضافة إلى ذلك فقد حصلت 
الشركة على شهادات اآليزو )9001: 20008( وآيزو )22000: 2005(، 
وشهادة نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة )الهاسب( وشهادة نظام 

إدارة السالمة والصحة المهنية OHSAS )180001: 2007( والجائزة 
البالتينية لعام 2011م والجائزة الذهبية ألعوام 2011 و2012 و2013 

المقّدمة من منظمة مدينا، مما جعلها إحدى شركات التموين القليلة العاملة 
في منطقة الشرق األوسط التي حققت أعلى المراتب في معايير الجودة 

واالحتراف المهني.

وتحظى الصحة والسالمة والنظافة بأهمية بالغة لدى الشركة. وقد طبقت 
الشركة أنظمة وضوابط صارمة فيما يعلق بمعايير ضبط ومراقبة الجودة 
للمواد الخام وعمليات اإلنتاج والحالة الصحية للموظفين ومراقبة درجات 

الحرارة والمحافظة على نظافة البيئة. ويضمن التحليل المخبري الدوري الذي 
تقوم به الشركة لوجباتها تقديم هذه الوجبات بأعلى جودة إلى جميع العمالء. 

وتتوافق جميع األغذية التي تعدها الشركة مع الشريعة اإلسالمية.

لم تحصل الشركة على أية إشعاراٍت من مساهميها الذين يملكون ما يزيد عن 5% من أسهمها باستثناء شركة التموين االستراتيجي المحدودة التي اعلمت الشركة في  2015/02/26م  بأنها   *
باعت ما يزيد عن 5% من أسهمها بعد أخذ الموافقة من هيئة السوق المالية.
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إنجازات الشركة
استطاعت شركة الخطوط السعودية للتموين تحقيق إنجازات مهمة خالل عام 

2015م والتي نبرزها فيما يلي:

وضعت الشركة حجر األساس لبناء مغسلة صناعية متطورة في مدينة 	 
الملك عبد اهلل االقتصادية في رابغ، خالل عام 2015م، على أن تدخل 
هذه المنشأة طور التشغيل الكامل في شهر مارس 2016م وفق ما تم 

التخطيط له.
شرعت الشركة، في إطار استراتيجيتها وبالتوازي مع نمو أعمالها، بتنفيذ 	 

األعمال اإلنشائية الرامية لبناء منشأة تموين جديدة في المدينة المنورة 
خالل عام 2015م، على أن تدخل هذه المنشأة طور التشغيل الكامل 

في منتصف شهر فبراير 2016م وفق ما تم التخطيط له.
 االنطالق في تموين وتشغيل المكاتب التنفيذية الموجودة في صاالت 	 

االستقبال الخاصة بكبار التنفيذين والشخصيات  بكل من مطار الملك عبد 
العزيز الدولي ومطار الملك خالد الدولي ومطار الملك فهد الدولي خالل 

عام 2015م.
لحاجة الشركة لتوسيع  مستودعها الرئيسي في الرياض نتيجة نمو أعمالها 	 

وسعيًا منها للحفاظ على توافق موادها الخام مع معايير اآليزو. بدأ العمل 
في توسعة المستودع في سبتمبر 2015م من المتوقع االنتهاء في تنفيذ هذا 

المشروع بنهاية مارس 2016م.
يعتبر تشغيل متاجر مبيعات التجزئة المتواجدة على مستوى صاالت مرافق 	 

الهيئة العامة للطيران المدني وشركة أرامكو أحد االهداف التي كانت تسعى 
الشركة الى تحقيقه حيث استطاعت فتح عدة محالت بكل من:

صالة المغادرة للرحالت الداخلية )R1( بالصالة الجنوبية بمطار الملك عبد – 
العزيز بتاريخ 2015/09/01م. 

صالة الوصول للرحالت الداخلية )R2( بالصالة الجنوبية بمطار الملك عبد – 
العزيز بتاريخ 2015/09/03م. 

صالة الوصول للرحالت الداخلية )R3( بالصالة الجنوبية بمطار الملك عبد – 
العزيز بتاريخ 2015/09/03م.

صالة الوصول للرحالت الداخلية )R4( بالصالة الجنوبية بمطار الملك عبد – 
العزيز بتاريخ 2015/11/12م.

صالة المغادرة للرحالت الدولية )NR1( بالصالة الشمالية بمطار الملك عبد – 
العزيز بتاريخ 2015/09/12م.

صالة المغادرة للرحالت الدولية )NR2( بالصالة الشمالية بمطار الملك عبد – 

العزيز بتاريخ 2015/11/12م.
صالة الوصول للرحالت الدولية )TR3(  بمطار الملك خالد الدولي – 

بالرياض.
افتتاح متجر المبيعات الجوية بفرع شركة أرامكو  بمدينة الدمام. – 

افتتاح صالة الفرسان الجديدة في مطار األمير محمد بن عبد العزيز 	 
في المدينة.

افتتاح مقهيين جديدين يحمالن اسم العالمة التجارية "الونج كافيه" بصالة 	 
المغادرة والوصول  بالصالة الجنوبية بمطار الملك عبد العزيز الدولي في 14 

و15 ديسمبر 2015م.

استراتيجية شركة الخطوط السعودية للتموين
تنتهج الشركة استراتيجية تنويع متميزة لضمان تحقيق المزيٍد من اإليرادات والدخول 

إلى أسواٍق جديدة على مستوى المملكة بهدف تعزيز عمليات التموين األساسية 
فيها. كما أن اإليرادات التي تحققها الشركة بفضل موقعها الريادي في مجال تموين 

الخطوط الجوية بالمملكة تسهم في تعزيز نمو المساهمين وزيادة العائدات على 
نحو يؤكد الطموح الذي تتطلع إليه إدارة الشركة في تحقيق الريادة على مستوى 

العديد من القطاعات.

وتركز استراتيجية الشركة على الجوانب الرئيسية التالية:

الحفاظ على المكانة الريادية للشركة في قطاع خدمات التموين لقطاع الطيران 	 
في المملكة العربية السعودية من خالل تقديم الخدمات ذات الجودة والقيمة 

العالية.
تطوير قطاع الخدمات المساندة عن طريق استهداف شرائح جديدة من العمالء 	 

مثل المؤسسات والشركات الكبرى وقطاع السكك الحديدية والشركات العاملة في 
المناطق النائية من المملكة العربية السعودية بهدف التقليل من تعرض الشركة 

للتقلبات في قطاع خدمات تموين شركات الطيران.
المشاركة في دعم جهود المملكة من أجل توفير خدمات الحج والعمرة. وتقوم 	 

الشركة حاليًا بتوفير خدمات التموين بالجملة إلى زوار الحرمين الشريفين بناء 
على طلبات من جهات مختلفة خالل موسمي الحج والعمرة.

مواصلة تطوير برنامج سعودة الوظائف في الشركة مع التركيز بشكٍل خاص 	 
على توظيف المزيد من الموظفات السعوديات وتزويدهن بالتدريب الالزم، وهو 
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ما تشجعه وزارة العمل.
زيادة فعالية رأس المال العامل من خالل تحسين شروط التعامل مع الموردين 	 

وتحصيل مستحقات جميع العمالء في أوقاتها.
مواصلة العمل مع مجموعة Newrest، الشريك االستراتيجي العالمية من أجل 	 

تبني أفضل الممارسات وتعزيز رؤيتها في مجال إمدادات التموين والخدمات 
المساندة لها بما يمكن شركة الخطوط السعودية للتموين من تطوير منتجاتها 

وخدماتها وتحسين كفاءة األداء لديها على أكمل وجه.

المخاطر المستقبلية
تعمل الشركة بصورٍة متواصلة لتجنب اآلثار السلبية للمخاطر التي قد 

تؤدي إلى إعاقة األداء أو التطور. ولهذا السبب، تبذل الشركة جهودًا كبيرة 
للمحافظة على نشاطاتها الحالية وموقعها المالي ونتائجها التشغيلية وتدفقاتها 

النقدية وعملياتها المستقبلية. واتخذت الشركة اإلجراءات الالزمة لتجنب 
التعرض لآلثار السلبية ألي خطٍر من المخاطر.

وتتضمن هذه المجاالت على سبيل المثال ال الحصر:
الصحة والسالمة	 
العمالء والضيوف	 

الحفاظ على العمالء والضيوف– 
تقديم العروض– 
توصيل الخدمة وااللتزام التعاقدي– 
المنافسة– 

الكوادر	 
التوظيف– 
الحفاظ على الكوادر– 
التحفيز– 

المخاطر االقتصادية	 
المخاطر السياسية	 
االلتزام بالقواعد والقوانين المحلية	 
مواجهة حاالت النصب واالحتيال	 
أنظمة المعلومات	 

العوامل المؤدية لظهور المخاطر المالية
تتعرض الشركة وبالنظر الى الظروف العالمية لمجموعة متنوعة من 

المخاطر المالية ومنها مخاطر السوق )كمخاطر التدفقات النقدية ونسب 
الفائدة( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. وقام مجلس اإلدارة باتخاذ 

إجراءات مالئمة لضمان تقليل المخاطر وتنفيذ عمليات المراقبة في جميع 
أقسام الشركة. ووضعت الشركة منهجية شاملة إلدارة المخاطر المالية 

تركز على تقلبات األسواق المالية والسلوك الذي يتبعه العمالء في عمليات 
التسديد، كما تسعى هذه المنهجية إلى الحد من اآلثار السلبية المحتملة ألداء 

الشركة على المستوى المالي. وتقوم وحدة التمويل في اإلدارة العامة بتنفيذ 
منهجية إدارة المخاطر المالية، حيث تحّدد وتقّيم المخاطر المالية بما يكفل 

التصدي لها في الوقت المناسب. 

مخاطر االئتمان:   -1
تعكس مخاطر االئتمان تلك المخاطر التي قد يقع فيها الطرف المقابل جراء 
التقصير في التزاماته التعاقدية والذي قد يسبب خسائر مالية  للشركة. وللحد 

من ذلك فقد وضعت الشركة سياسة تكفل حصولها على كافة مستحقاتها 
بنسبة 100%  في غضون 60 يومًا. والجدير بالذكر أن اإلدارة ال تتوقع أية 
خسائر إضافية مترتبة على تقصير أحد العمالء  بالوفاء بالتزاماتهم، ويعود 
الفضل في ذلك إلى ما تبذله الشركة من جهود في مجال  الرقابة السليمة 

والتحّوط المناسب من مخاطر خسائر االئتمان.

مخاطر السيولة  -3
تتضمن منهجية الشركة الحكيمة إلدارة مخاطر السيولة الحفاظ على النقد 

الكافي. وتحافظ السياسة المالية التي تنتهجها الشركة على مرونتها في 
التمويل من خالل المحافظة على توفر قدٍر كاٍف من النقد وما يعادله. 

وال تقوم الشركة بتنفيذ أية تسهيالٍت ائتمانية. وتراقب الشركة المخاطر التي 
تتعرض لها نتيجة نقص النقد من خالل مراجعة التنبؤات النقدية على المدى 
القصير بصورٍة متواصلة ومن خالل تنفيذ تنبؤات نقدية على المدى المتوسط 

خالل العام.
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الغرامات والعقوبات
تلقت الشركة  لغرامة مالية بتاريخ 2015/01/12م وقدرها )40,000( 

أربعون ألف ريـال سعودي لمخالفة الفقرة )أ( من المادة التاسعة من اللوائح 
المنظمة لحوكمة الشركات. لعدم احتواء تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 

2013م على األحكام التي لم يتم تطبيقها من الئحة حوكمة الشركات 
وأسباب ذلك ، وتم نشر هذه الغرامة على الموقع اإللكتروني للسوق المالية 

السعودية )تداول( بتاريخ 2015/01/12م.

كما خضعت الشركة لفرض غرامة مالية أخرى بتاريخ 2015/08/10م 
وقدرها )20,000( عشرون ألف ريـال سعودي لمخالفة الفقرة )أ( من المادة 
األربعين من قواعد التسجيل واإلدراج والمادة الثامنة من التعليمات الخاصة 

بإعالنات الشركات عن نتائجها المالية وذلك لعدم ذكرها في إعالنها في 
موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2014/01/19م عن 

نتائجها المالية األولية للفترة المنتهية في 2013/12/31م )إثنا عشر 
شهرًا( جميع األسباب والمؤثرات الجوهرية في ارتفاع صافي الربح للربع 

الرابع لعام2013م مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وتم نشر هذه 
الغرامة على الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية )تداول( بتاريخ 

2015/08/10م.

وقد ناقش مجلس اإلدارة هذه المخالفات في اجتماعه يوم 16 فبراير2015م 
ويوم 14 سبتمبر 2015م،حيث أوصى بوضع اآلليات واإلجراءات الالزمة 

لتجنب تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل. وقد تم تبليغ هيئة السوق 

ذكور

ذكور 
)ذوي احتياجات 
%العدد اإلجماليإناثخاصة(

العدد اإلجمالي 
الفعلي للموظفين

908361041,15629,111,048الموظفون السعوديون
2,81401281570,892,815الموظفون غير السعوديين

39711003,863

المالية عن هذه اآلليات واإلجراءات. كما ال توجد عقوبات أو غرامات أو 
غيرها في إطار اإلجراءات االحتياطية على الشركة من أي كيان إشرافي أو 

رقابي أو قضائي.

الموارد البشرية
تبذل إدارة الموارد البشرية والتطوير جهدا كبيرا في البحث عن أفضل 

الكفاءات العاملة وتطوير قدراتها باإلضافة إلى دعم االجراءات المتعلقة 
بإنتاج الطعام والخدمات. ويرتكز النجاح المستقبلي للشركة على استقطاب 
الموظفين ذوي القدرات والخبرات المالئمة على مستوى العديد من مجاالت 

اإلدارة والعمليات التشغيلية والوظائف المختلفة. كما تقدم الشركة أفضل 
فرص التقدم الوظيفي والمكافآت واالحتفاظ بالمواطنين األكفاء حتى تظل 
في مكانتها التنافسية الرائدة على مستوى سوق العمل، عالوًة على تقديم 

فرص التطور للموظفين على المستوى الوظيفي والشخصي. وتلتزم الشركة 
بالمبادئ األساسية المحددة في برنامج السعودة، وتعمل بشكٍل مستمر على 
مراجعة الممارسات والخدمات والقدرات لدعم المواطنين السعوديين في كافة 

الوظائف والدرجات. كما فتحت الشركة أبواب التوظيف للعنصر النسوي على 
مستوى العديد من الوظائف العليا وغيرها من الوظائف ذات العالقة حسب 

الخيارات الوظيفية والتقدم على الصعيد المهني. وتواصل الشركة االلتزام 
بدعم المعوقين وتوفير فرص العمل والبيئة اآلمنة الكفيلة بضمان عملهم على 
أكمل وجه مع زمالئهم وتحقيقهم لإلنجازات من موقعهم، بما ينعكس بصورٍة 

إيجابية على حياتهم الشخصية.
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التحليل الجغرافي لإليرادات
الجدول التالي يوضح اإليرادات التي حققتها الشركة خالل عام 2015:

النسبةالقيمة )ر. س(المنطقة
43%297,121,511 جدة

43% 298,170,925 الرياض
7% 47,972,986 الدمام

3% 22,122,583 المدينة المنورة
10% 69,952,434 القاهرة – مصر

0% )1,840,902(مكة المكرمة
-5% )34,998,585(اإلدارة العامة

100%698,500,954 اإلجمالي

النتائج المالية للشركة
قوائم الدخل لألعوام 2011 و2012 و2013 و2014 و2015م:

20112012201320142015الحساب
1,465,271,0881,687,392,6921,867,498,1652,135,940,0702,260,800,461اإليرادات

)1,436,259,260()1,361,365,704()1,175,583,438()1,059,393,454()906,809,548(تكلفة اإليرادات
)155,629,333()141,249,564()146,104,228()121,217,226()139,823,782(مصاريف إدارية وعمومية

23,541,41320,608,03029,589,086)19,730,787(1,924,001إيرادات أخرى
)41,840,694()46,201,746()46,217,365()45,355,099()38,219,602(الزكاة

 صافي الدخل قبل احتساب الزكاة 
420,561,759487,051,225569,351,912653,932,832698,500,954وضريبة الدخل

الربح )الخسارة( للسهم بالريـال السعودي 
5,135,946,947,978,52قبل احتساب الزكاة وضريبة الدخل

تماشيًا مع اللوائح المنظمة لحوكمة الشركات في هيئة السوق المالية وقواعد اإلدراج األخرى، فقد صادق مجلس اإلدارة على النتائج المالية بعد مراجعتها من قبل لجنة المراجعة المنبثقة عنه.  *
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الفروقات الجوهرية بين النتائج التشغيلية في العام المنتهي في شهر ديسمبر 2014م مع عام 2015م
التغير %20142015الحساب

2,260,800,4615,85   2,135,940,070اإليرادات اإلجمالية
5,50)1,436,259,260( )1,361,365,704(  تكلفة اإليرادات

10,18)155,629,333( )141,249,564(مصاريف إدارية وعامة
29,589,08643,58  20,608,030إيرادات أخرى

)9,44()41,840,694()46,201,746(الزكاة
653,932,832698,500,9546,82صافي الدخل قبل احتساب الزكاة وضريبة الدخل

7,978,526,82الربح )الخسارة( للسهم بالريـال السعودي قبل احتساب الزكاة وضريبة الدخل

لقد حققت الشركة نتائج إيجابية خالل عام 2015م مقارنة بالعام 2014م ويرجع سبب ذلك الى إرتفاع إجمالي اإليرادات بنسبة 5,8% نتيجة  إرتفاع معدالت 
النمو في إيرادات قطاع شركات الطيران وبشكل أساسي الى النمو في إيرادات صاالت رجال األعمال والتي ارتفعت بنسبة 47% نتيجة افتتاح عدد من صاالت 
األعمال في نهاية عام 2014م ومطلع عام 2015م. كما يرجع إرتفاع إجمالي اإليرادات ايضا إلى إرتفاع إيرادات المبيعات الجوية بنسبة 14,3% نظرًا إلفتتاح 

عدد من محالت التجزئة الخاصة بالمبيعات الجوية داخل المطارات، كما سجل قطاع غير شركات الطيران نموًا في إجمالي اإليرادات ايضًا بنسبة %17,3 
ويرجع ذلك بشكل أساسي الى إرتفاع مبيعات قطاع األعمال والصناعة. هذا وقد ارتفعت تكاليف االيرادات تماشيا مع ارتفاع اإليرادات نفسها.

كما يرجع إرتفاع إجمالي الربح بنسبة 0,2% فقط وذلك لألسباب التالية:
1- إرتفاع تكاليف العاملين بسبب زيادة وكذلك الى قرار مجلس اإلدارة القاضي بصرف مكافأة إستثنائية تعادل أجر شهرين بحد أقصاه عشرون ألف لاير 

)20,000 لاير( لعاملي الشركة السعوديين. 
2- عكس مخصص تكلفة خدمات الحراسة األمنية خالل الربع األول والثاني من عام 2014م.

3- عكس مخصص تكلفة الطاقة والمياه خالل الربع الرابع من عام 2014م .
4- وارتفاع مصاريف اإلستهالك نتيجة إرتفاع المصاريف الرأسمالية.

الى جانب ذلك ارتفعت المصروفات العمومية واإلدارية بنسبة 10,8% وذلك نتيجة  عكس مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل عام 2014م. كما 
تإثرت االيرادات األخرى بشكل إيجابي وذلك راجع الى عكس مخصصات إعادة الهيكلة. يرجع إرتفاع صافي الربح بنسبة 6,8% وقد ساهم فيها أيضًا عكس 

عدد من المخصصات والمصاريف المستحقة.

التدفقات النقدية لألعوام 2011 و2012 و2013 و2014 و2015م
20112012201320142015الحساب

214,255,491775,999,073500,360,200442,520,911580,633,188 صافي النقد من العمليات
 صافي النقد المستخدم 
)188,013,169()8,937,564(462,455,736)20,196,793()58,728,299(في عمليات االستثمار

)564,897,658()539,873,345()467,027,158()398,916,751()261,298,301(صافي النقد المستخدم في عمليات التمويل
)172,277,639()106,289,998()129,122,695(356,885,529)105,771,109(صافي التغّير في النقد وفي حكمه

760,824,027655,052,9181,011,938,447582,815,753476,525,754النقد وما يعادله كما في 1 يناير 2015م
النقد وما يعادله كما في 31 ديسمبر 

2015655,052,9181,011,938,447582,815,753476,535,754304,248,115م
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موجودات ومطلوبات الشركة
قوائم مجموع الموجودات ومجموع المطلوبات لألعوام 2011 و2012 و2013 و2014 و2015م:

20112012201320142015الحساب
1,424,463,3121,556,772,4631,695,405,0841,809,313,4941,848,220,612مجموع الموجودات

443,460,835495,073,860536,776,572583,606,574530,060,246مجموع المطلوبات

التوافق مع معايير المحاسبة الدولية
أعلنت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية أنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة إصدار تقاريرها المالية حسب المعايير المالية العالمية "IFRS" اعتبارًا 
من عام 2017م  وتماشيا مع تعليمات هيئة السوق المالية  قامت الشركة بإعداد برنامج لدراسة اهم الثغرات للتوافق مع تلك المعايير، و وحرصا منها  قامت الشركة  
بتدريب كوادرها المتخصصة في الجوانب المالية في ديسمبر 2015م،  وسينتهي  هذا التدريب بوضع تحاليل ودراسات ذات العالقة تخص هذه التغيرات والسياسات 

المحاسبية المستحدثة،  وسيتم الرفع بها إلى مجلس اإلدارة خالل الربع الثاني من العام 2016م. كما سيتم االنتهاء من هذا المشروع  بنهاية مايو 2016م.

المدفوعات المستحقة
قوائم المصاريف المستحقة لألعوام 2011 و2012 و2013 و2014 و2015:

20112012201320142015البيان
20,722,95623,308,51625,950,01429,831,46630,378,918مستحقات الموظفين

156,260,966153,091,217185,656,449197,527,942106,123,165مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
–28,035,80625,937,94919,120,72513,747,775مخصص إعادة الهيكلة

28,233,25034,982,59238,273,40240,295,77635,109,943الزكاة وضريبة الدخل
233,253,008237,320,274269,000,590281,402,962171,612,026اإلجمالي

استثمارات الشركة 
تاريخ االستحقاقالمبلغتاريخ االستثمارنوع االستثماراالستثمارات

مفتوح2013/07/25200,000,000قصير المدىبنك "سامبا" لصالح شركة السنبلة
2013/04/07100,000,0002015/10/07قصير المدىمجموعة بن الدن فرع صكوك

2013/12/1740,000,0002020/02/18طويل المدىبنك ساب فرع صكوك

* شهد العام 2015م استحقاق االستثمار مع مجموعة بن الدن – فرع صكوك وقيمته 100,000,000 ريـال سعودي بتاريخ 7 أكتوبر 2015م

الديون البنكية
ال توجد على شركة الخطوط السعودية للتموين أي قروض مستحقة كما في 31 ديسمبر 2015م.

الزكاة والمدفوعات النظامية
تقوم الشركة بتسديد الزكاة بعد االنتهاء من تسوية جميع المعلقات واالستفسارات من مصلحة الزكاة والدخل.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تعد شركة الخطوط الجوية السعودية المساهم األكبر في الشركة، وتجري الشركة جزءًا كبيرًا من أعمالها مع الخطوط الجوية السعودية. وتقوم الشركة بتقديم 

الوجبات الخاصة بالمسافرين وطاقم القيادة لرحالت الخطوط الجوية السعودية، كما تقدم العديد من الخدمات اإلضافية مثل وضع وتنسيق قوائم الطعام. 
وخدمات التموين لموظفي الشركة السعودية للخدمات األرضية وشركة الخطوط السعودية للشحن.

وقد اعتمد مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين في اجتماعه المنعقد في 16 صفر 1435هـ هجري )19 ديسمبر 2014م( اتفاقية الخدمات التقنية 
الموقعة مع مجموعة نيورست بهدف تقديم الخدمات االستشارية والتقنية. وجرى توقيع االتفاقية بين الشركة  ومجموعة نيورست القابضة إس إل، والجدير بالذكر 
أن شركة نيوريست تمتلك أسهمًا في شركة التموين االستراتيجي السعودية المحدودة أحد كبار المساهمين في الشركة. وتهدف اإلتفاقية إلى وضع األسس الكفيلة 

بتطوير وتنمية اإليرادات واألرباح التي تولدها الشركة المذكورة على وجه العموم ومن جميع أقسام العمل على وجه الخصوص، كما ستعتمد األهداف والنتائج 
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الموضوعية لهذه األقسام. وتركز هذه اإلتفاقية أيضًا على النتائج المرتبطة بالجوانب المالية والجودة، إلى جانب االستفادة على أفضل نحو من الدعم التقني 
وفرص األعمال المستقبلية التي تتضمن التموين عن طريق السكك الحديدية، وسيجري تنفيذ االتفاقية على مدى ثالثة أعوام تبدأ من يوم 1 يناير 2014م.

وقد اعتمدت الشركة جميع العقود المبرمة مع األطراف ذات العالقة في اجتماع الجمعية العمومية لعام 2015م. وتشمل األطراف المعنية شركة الخطوط 
الجوية السعودية، ومجموعة نيورست القابضة إس إل، وشركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة، وشركة الخطوط السعودية للخدمات األرضية، وشركة 

السعودية للعقار والتنمية، ومجموعة الحكير.

ملخص عن المعامالت مع األطراف ذات العالقة

طبيعة العالقةاألطراف ذات العالقة

القيمة التقديرية 
االجمالية

مدة العقد)ريال سعودي(
عضو مجلس اإلدارة 

الممثل

المؤسسة العامة للخطوط الجوية 
السعودية

أحد كبار المساهمين ممن يملكون أكثر من 
)5%( من رأس مال الشركة اإلجمالي

         
 7,478,000,000

يبدأ سريان العقد بتاريخ 2015/01/01م 
صالح بن ناصر الجاسروينتهي بتاريخ 2019/12/31م

الشركة السعودية للخدمات 
األرضية

شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط 
الجوية السعودية

             
 237,910,000

يبدأ سريان العقد بتاريخ 2015/01/01م 
وينتهي بتاريخ 2019/12/31م 

صالح بن ناصر الجاسر

شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط شركة الخطوط السعودية للشحن
الجوية السعودية

               
 47,847,000

يبدأ سريان العقد بتاريخ 2015/01/01م 
وينتهي بتاريخ 2015/12/31م 

صالح بن ناصر الجاسر

الشركة السعودية لتطوير 
العقارات

شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط 
الجوية السعودية

               
 10,192,000

يبدأ سريان العقد بتاريخ 2015/01/01م 
وينتهي بتاريخ 2015/12/31م 

صالح بن ناصر الجاسر

* مجموعة نيورست القابضة 
إس إل

مساهم عبر شركة التموين االستراتيجي 
المحدودة أحد كبار المساهمين ممن 

يملكون أكثر من )5%( من رأس مال 
الشركة اإلجمالي

               
 41,984,520

يبدأ سريان العقد بتاريخ 2014/01/01م 
وينتهي بتاريخ 2016/12/31م

جوناثان ستنت تورياني

مساهم عبر شركة التموين االستراتيجي مجموعة الحكير
المحدودة أحد كبار المساهمين ممن 

يملكون أكثر من )5%( من رأس مال 
الشركة اإلجمالي

يبدأ سريان العقد بتاريخ 2014/08/15م 0
وينتهي بتاريخ 2017/08/14م 

سامي عبد المحسن الحكير

المدير التنفيذي والمدير المالي لم يكونوا ممثلين لألطراف المعنية

اإليرادات والمصروفات من األطراف ذات العالقة خالل  عام 2015م كما يلي: 
القيمة )ريال سعودي(الطرف ذو العالقة

1,459,600,000المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية
47,582,000الشركة السعودية للخدمات األرضية

15,949,000شركة الخطوط السعودية للشحن
10,192,000الشركة السعودية لتطور العقارات

13,994,840مجموعة نيورست القابضة إس إل
0مجموعة الحكير

الذمم المدينة من أطراف ذات عالقة خالل عام 2015م:
القيمة )ريال سعودي(الطرف ذو العالقة

393,551,551المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية
34,239,198الشركة السعودية للخدمات األرضية

21,772,503شركة الخطوط السعودية للشحن
367,949مجموعة الحكير
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الهيكل التنظيمي للشركة
يشرف على إدارة الشركة كوادر متخصصة من ذوي الخبرة على مستوى العمليات التشغيلية األساسية وأنشطة وظائف الدعم لديها. وتتمتع الشركة بمستوًى 

عاٍل من المعرفة والمهارات الضرورية إلدارة عملياتها، وتتم إدارة الشركة من خالل عدة إدارات تحت إشراف الرئيس التنفيذي.

مجلس اإلدارة
أعضاء مجلس اإلدارة أ- 

يتكون مجلس إدارة الشركة من نخبة من الكوادر من أصحاب الخبرات والمؤهالت العالية وعلى قدٍر عاٍل من الكفاءة ممن يحظون بسمعٍة مميزة في مجال 
إدارة األعمال والمحاسبة المالية.

أعضاء مجلس اإلدارة اعتباًرا من 31 ديسمبر 2015

تصنيف العضويةالمنصبالجنسيةاالسم
الشركات المدرجة وغير المدرجة التي يشارك 

في عضوية مجلس إدارتها

عدد 
االجتماعات 
التي حضرها

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، غير تنفيذيرئيس مجلسسعوديصالح بن ناصر الجاسر
)شركة الخطوط الجوية السعودية، الشركة  

السعودية للطيران المدني القابضة، مؤسسة البريد 
السعودي(*

4

3مجموعة الحكيرغير تنفيذيعضوسعوديسامي عبدالمحسن الحكير

4ال يوجدغير تنفيذيعضوسعوديشوقي محمد مشتاق

الشركة المتحدة لإللكترونيات )إكسترا(، شركة مستقلعضوسعوديباسل محمد القضيب *
بوان،) الشركة األولى لتطوير العقارات القابضة، 
شركة الفوزان القابضة، مجموعة الفيصلية، شركة 

مجموعة عبد اللطيف العيسى القابضة(*

1

4ال يوجدغير تنفيذيعضوسويسريجوناثان ستنت تورياني

1البنك األهلي التجاريمستقلعضوسعودييوسف عبد الستار الميمني*

3ال يوجدمستقلعضوسعوديعبد العزيز سيف السيف

إعمار المدينة االقتصادية، )شركة بترومين، مستقلعضوسعوديفهد عبد المحسن الرشيد
شركة تطوير الموانئ(*

2

)دار التمليك، بنك اإلبداع، فرص السعودية مستقلعضوسعوديحسن شكيب الجابري
لالستثمار، أحمد محمد سالم باعشن وشركاه، 

شركة مجموعة الجذور العربية، سكدو كابيتال، 
SEDCO International Fund، سدكو 

لوكسمبورغ(*

4

شركة إسمنت المنطقة الشمالية، شركة بوان،) مستقلعضوسعوديرائد إبراهيم المديهيم*
شركة مصدر لمواد البنا، شركة إسمنت المنطقة 
الشمالية، األردن، شركة إسمنت البادية سورية، 

شركة السويس لإلسمنت، الشركة المتحدة 
للصناعات التعدينية(*

2

2إعمار المدينة االقتصادية، )شركة العيسى(*مستقلعضوسعوديعبد اهلل جميل طيبة*

شركات غير مدرجة في السوق السعودية.  *
)بعد استقالة عضو مجلس اإلدارة السيد يوسف عبد الستار الميمني )الذي حضر اجتماعًا واحدًا( في 2/16/ 2015م، والتي صادق عليها المجلس، تم تعيين المهندس عبد اهلل جميل طيبة عوضًا عنه    *

في مجلس اإلدارة اعتبارًا من يوم 2015/5/27م(.
بعد استقالة عضو مجلس اإلدارة السيد باسل محمد القضيب )الذي حضر اجتماعًا واحدًا( في 2015/5/26م، والتي صادق عليها المجلس، تم تعيين المهندس رائد ابراهيم المديهيم عوضًا عنه في    *

مجلس اإلدارة اعتبارًا من يوم 2015/5/27م(.
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اجتماعات مجلس اإلدارة  ب . 
عقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات خالل العام المالي 2015م على النحو التالي:

إجمالي االجتماعات2015/02/162015/05/262015/09/142015/12/14إسم العضو/تاريخ االجتماع

4صالح بن ناصر الجاسر

x3سامي عبدالمحسن الحكير

xxx1باسل محمد القضيب

4جوناثان ستنت تورياني 

xxx1يوسف عبدالستار الميمني 

4شوقي محمد مشتاق 

x3اللواء/عبدالعزيز سيف السيف 

xx2فهد عبدالمحسن الرشيد 

4حسن شكيب الجابري 

xx2رائد إبراهيم المديهيم

xx2عبدالله جميل طيبة 

)بعد استقال عضو مجلس اإلدارة األستاذ يوسف عبدالستار الميمني بتاريخ 2015/2/16م، والتي تم اعتمادها من طرف المجلس، تم تعيين المهندس عبداهلل جميل طيبة بداًل عنه اعتبارًا    	
من 2015/5/27م(. 

)بعد استقالة عضو مجلس اإلدارة األستاذ باسل محمد القضيب بتاريخ 2015/5/26م والتي تم اعتمادها من طرف المجلس، تم تعيين المهندس رائد إبراهيم المديهيم بداًل عنه اعتبارًا   	
من 2015/5/27م(.

مصالح مجلس اإلدارة  ج. 
وصف لمصلحة أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة: 

االسم 
األسهم المملوكة اعتبارًا 
من 1 يناير 2015م

األسهم المملوكة حتى 
تاريخ 31 ديسمبر 
2015م

نسبة التغير
%

ملكية األقارب من 
الدرجة األولى

ال يوجدصفر1,0001,000المهندس صالح بن ناصر الجاسر

ال يوجدصفر1,0001,000سامي عبدالمحسن الحكير

ال يوجدصفر1,0001,000شوقي محمد مشتاق

ال يوجدصفر1,0001,000باسل محمد القضيب

ال يوجدصفر1,0001,000يوسف عبدالستار الميمني 

ال يوجدصفر1,0001,000جوناثان ستنت تورياني 

ال يوجدصفر1,0001,000عبدالعزيز سيف السيف 

ال يوجدصفر15,00015,000فهد عبدالمحسن الرشيد 

ال يوجدصفر1,0001,000حسن شكيب الجابري 

ال يوجد1,000100صفررائد إبراهيم المديهيم 

ال يوجد1,000100صفرعبدالله جميل طيبة 

47شركة الخطوط السعودية للتموين – التقرير السنوي لعام 2015



وصف لمصلحة أعضاء اإلدارة العليا وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة:

اإلسم
األسهم المملوكة اعتبارًا 
من 1 يناير 2015م

األسهم المملوكة حتى 
تاريخ 31 ديسمبر 
نسبة التغير2015م

ملكية األقارب من 
الدرجة األولى

جرهارد مارشتس 
ال يوجد0ال يوجدال يوجدالرئيس التنفيذي )السابق(

وجدي محمد الغبان 
ال يوجد0ال يوجدال يوجدالرئيس التنفيذي )الحالي(

سلطان البوق 
ال يوجد0ال يوجدال يوجداألمين والمستشار القانوني العام

طارق محمد ثروت 
ال يوجد0ال يوجدال يوجدرئيس المراجعة الداخلية التنفيذي 

ماتي تابيو كافيكاس 
ال يوجد0ال يوجدال يوجدالرئيس المالي 

عبدالوهاب أحمد ساعاتي 
01,500ال يوجدال يوجدالرئيس التنفيذي للشؤون التجارية 

الدكتور فهد علي خياط 
ال يوجد0ال يوجدال يوجدمدير عام الرقابة الداخلية وتطوير األداء 

محمد حذيفة حسن شعيب 
ال يوجد0ال يوجدال يوجدرئيس المشتريات المركزية 

صالح حسن صفرجي 
ال يوجد0ال يوجدال يوجدرئيس الموارد البشرية والتنمية 

جاستين فيليبس 
ال يوجد0ال يوجدال يوجدمدير عام التسويق واالتصاالت 

مارشال فيراين 
ال يوجد0ال يوجدال يوجدرئيس العمليات التنفيذي للخدمات المساندة 

وافق مجلس اإلدارة في اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 8 يوليو 2015م على  تعيين األستاذ وجدي محمد الغبان كرئيس تنفيذي للشركة بداًل عن األستاذ جرهارد مارشتس المنتهي عقده الوظيفي   *
في 1 سبتمبر 2015م. 

لجان مجلس اإلدارة 
في إطار حوكمة الشركة، ينبثق عن مجلس اإلدارة لجنتان رئيسيتان هما لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت. 

لجنة المراجعة:
تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء غیر تنفیذیین منهم، عضوین من مجلس اإلدارة ، وعضو ثالث من خارج مجلس اإلدارة مختص في الشؤون 

المالیة والمحاسبیة. وتشمل مهام ومسؤولیات هذه اللجنة دراسة نظام الرقابة الداخلیة واإلشراف على إدارة المراجعة الداخلیة في الشركة من أجل التحقق 
من مدى فاعلیتها في تنفیذ األعمال والمهمات التي حددها مجلس اإلدارة، وكذلك دراسة تقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة 
للمالحظات الواردة فیها. كما تتضمن مسؤولیات اللجنة رفع التوصیات الالزمة لمجلس اإلدارة بتعیین مراجعي الحسابات القانونیین وفصلهم وتحدید 
أتعابهم والتأكد من استقاللیتهم ومتابعة أعمالهم مع دراسة ومراجعة خطة المراجعة مع المراجع القانوني. وكذلك دراسة مالحظاته على القوائم المالیة 

للشركة ومتابعة ما تم بشأنها مع دراسة القوائم المالیة األولیة والسنویة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وٕابداء الرأي والتوصیة في شأنها. كما تقوم اللجنة 
بدراسة السیاسات المحاسبیة المتبعة وٕابداء الرأي والتوصیة لمجلس اإلدارة بشأنها وتقویم فاعلیة تقدیر الشركة للمخاطر المهمة والخطوات التي اتخذتها 

إدارة الشركة لمراقبة ومواجهة هذه المخاطر. 
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أعضاء لجنة المراجعة

المنصباالسم 

رئيسًا حسن شكيب الجابري 

عضوًا شوقي محمد مشتاق 

عضوًاماثيو جيندال 

جدول اجتماعات أعضاء لجنة المراجعة: 

2015/07/152015/10/15 2015/01/192015/02/152015/04/192015/05/19 تاريخ االجتماع
إجمالي عدد 
االجتماعات

6حسن شكيب الجابري 

6شوقي محمد مشتاق 

xx4ماثيو جيندال

لجنة الترشيحات والمكافآت:
تتكون اللجنة من أربعة أعضاء غير تنفيذيين من مجلس اإلدارة. وتشمل مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح 

لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة. وكذلك المراجعة السنوية 
عداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة بما في ذلك تحديد  لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة واإ
الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس اإلدارة. كما تتضمن مسؤوليات اللجنة مراجعة هيكل وتشكيل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات بشأن 

التغييرات التي يمكن إجراؤها. وكذلك تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. كما تقوم اللجنة بالتأكد 
من بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى؛ كما تشمل 

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ويراعى عند وضع هذه السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء. وأخيرًا، 
تتضمن مهام ومسؤوليات اللجنة إعداد التقارير الدورية والسنوية من أعمال اللجنة وتقرير اإلفصاح السنوي حسب النظام وتقديمها لمجلس اإلدارة. 

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

المنصباالسم 

رئيسًا يوسف عبدالستار الميمني*

عضوًا باسل محمد القضيب*

عضوًا فهد عبدالمحسن الرشيد

عضوًا جونثان ستنت تورياني 

عضوًا عبدالله جميل طيبة*

بعد استقالة عضوي مجلس االدارة االستاذ باسل القضيب واالستاذ يوسف الميمني كما تم االشارة اليه اعاله تم تعيين عضو مجلس االدارة المهندس عبد اهلل جميل طيبة لعضوية لجنة   *
الترشيحات والمكافآت ليصبح تشكيل اللجنة من ثالثة اعضاء فقط. 

جدول اجتماعات أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت: 

2015/02/162015/05/262015/11/11 تاريخ االجتماع
إجمالي عدد 
االجتماعات

xx1يوسف عبدالستار الميمني

xx1باسل محمد القضيب

3فهد عبدالمحسن الرشيد

3جونثان ستنت تورياني

xx1عبدالله جميل طيبة 
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حرصًا منها على تحقيق مبدأ الشفافية وتعزيز أداء أنشطتها المختلفة 
بهدف توفير المناخ المالئم لالستثمار في السوق وتعزيز ثقة العمالء، 
أقرت إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين، خالل الجمعية العمومية 
المنعقدة في 1435/5/30 هـ الموافق 31 مارس 2014 م، تطبيق 

دليل مبادئ وقواعد الحوكمة واختيار أفضل الممارسات بما يخدم 
مصالح مساهميها ويحمي حقوقهم.

وسعيًا منها لتحقيق ذلك، فإنها تلتزم بتطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة في 
جميع تعامالتها ما عدى البند )د( من المادة السادسة من حوكمة الشركات 
الصادرة عن هيئة السوق المالية، على اعتبار أن هذه المادة جاءت بالتزام 

قانوني يقع على عاتق المستثمرين وليس الشركة )المصدر(. كما أن الشركة 
ليست ملزمة بتطبيق البند )ط( من المادة الثانية عشر، على اعتبار أن 

الشركة ليس لديها ممثل عن كيان اعتباري في مجلس إدارتها.  

وتنتهج الشركة سياسة شاملة في تطبيق قواعد حوكمة الشركات وذلك 
بوضع النظم واللوائح للمدراء والموظفين للتقيد بها بغرض حماية مصالح 

الشركة وكافة األطراف ذات العالقة. ويقوم مجلس إدارة الشركة بتقديم الدعم 
المستمر إلى اللجان الفرعية مثل لجنة المراجعة والمخاطر لضمان االلتزام 
بقواعد حوكمة الشركات مع المراجعة المستمرة ومراقبة التطبيق الفعلي لها.

حوكمة الشركة

يوضح الجدول التالي مدى التزام الشركة بما تم تطبيقه من الئحة الحوكمة وما لم يتم تطبيقه وأسباب ذلك:

الشرحلم يتم االلتزامالتزام جزئيتم االلتزامرقم المادة وفق الئحة حوكمة الشركات

الحقوق العامة للمساهمينالثالثة

تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلوماتالرابعة

حقوق المساهمين المتعلقة باجتماع الجمعية العموميةالخامسة

حقوق التصويتالسادسة
كما ورد في اإليضاح 
أعاله

حقوق المساهمين في أرباح األسهمالسابعة

السياسات واإلجراءات المتعلقة باإلفصاحالثامنة

اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارةالتاسعة

الوظائف األساسية لمجلس اإلدارةالعاشرة

مسؤوليات مجلس اإلدارةالحادية عشرة

تكوين مجلس اإلدارةالثانية عشرة
كما ورد في اإليضاح 
أعاله

لجان مجلس اإلدارة واستقالليتهاالثالثة عشرة

لجنة المراجعةالرابعة عشر

لجنة الترشيحات والمكافآت الخامسة عشرة

اجتماعات مجلس اإلدارة وجدول األعمالالسادسة عشرة

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتعويضاتهمالسابعة عشر

تعارض المصالح في مجلس اإلدارةالثامنة عشرة
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المراجعة الداخلية
يتولى قسم المراجعة الداخلية بشكل دوري ومنتظم مهام مراجعة نظام الرقابة 
الداخلية لمختلف إدارات الشركة. وتستند هذه المراجعة على الخطط السنوية 
التي وافقت عليها لجنة المراجعة، وذلك للتأكد من فعالية هذا النظام وقدرته 

على حماية أصول الشركة وضمان كفاءة ونزاهة اإلجراءات والعمليات المالية 
وغير المالية، والتزام موظفي الشركة باللوائح الصادرة عن الهيئات الحكومية 

المختلفة والجهات الرقابية ذات الصلة، باإلضافة إلى االلتزام بالسياسات 
والنظم الداخلية الُمجازة بواسطة الشركة. كما ُتشرف لجنة المراجعة بشكل 

متواصل على أعمال لجنة المراجعة الداخلية وتراجع تقاريرها بصفة منتظمة.

يشمل نطاق عمل قسم المراجعة الداخلية ما يلي:

إعداد الخطة االستراتيجية السنوية لعمل لجنة المراجعة الداخلية.

إجراء المراجعة وعمل االختبارات الدورية لجميع اإلدارات اإلدارية والتشغيلية 
خطار مسؤوليها بالنتائج واإ

تقييم اإلجراءات والحلول المقدمة من اإلدارات لضمان مالئمة وفعالية 
اإلجراءات المقترحة.

إعداد التقارير ورفع التوصيات بشأن نتائج المراجعة باإلضافة إلى المتابعة 
الالحقة لهذه النتائج لضمان تطبيقها من قبل اإلدارات المعنية.

باإلضافة إلى الوارد أعاله، فإن الُمراجع الخارجي للشركة وباعتبار أن 
مراجعة التقرير السنوي للشركة تمثل جزءًا من مسؤوليته، يتولى إجراء تقييم 

شامل لنظام المراجعة الداخلية للشركة وأنظمتها اإللكترونية والحاسوبية 
لضمان الفصل بين الوظائف وأنظمة المراقبة والرقابة الصارمة على عمليات 

الشركة. 

و لقسم المراجعة الداخلية الصالحيات الكاملة دون قيد، بما يمّكنه من 
االطالع على جميع سجالت الشركة وأصولها الثابتة، واالجتماع بالقائمين 

على إدارة شؤونها وذلك مع مراعاة السرية التامة. 

ولضمان استقاللية المراجعة الداخلية، يرفع الرئيس التنفيذي لقسم المراجعة 
داريًا إلى الرئيس التنفيذي  الداخلية، تقاريره فنيًا ومهنيًا إلى لجنة المراجعة، واإ

للشركة، حيث ال يتدخل أي من مديري الشركة في الشؤون الداخلية للمراجعة 
الداخلية. وال يتولى قسم المراجعة الداخلية أي مسؤولية تشغيلية مباشرة في 
أي من المجاالت أو األنشطة التي تتم مراجعتها. وعلى الرئيس التنفيذي 

للمراجعة الداخلية التأكيد سنويًا لمجلس اإلدارة على استقاللية قسم المراجعة 
الداخلية.

كما يشمل نطاق عمل قسم المراجعة الداخلية فحص وتقييم صحة وكفاءة 
دارة المخاطر واإلجراءات الداخلية بالشركة إضافة لفحص  نظم الحوكمة واإ
جودة أداء المسؤوليات المسندة إلى المديرين بغرض تحقيق أهداف الشركة.

إن لجنة المراجعة الداخلية لم تكشف عن وجود أي انتهاك أو أي ضعف 
واضح في نظام الرقابة الداخلية للشركة أو في مختلف عملياتها لعام 

2015م، وال توجد تعليقات جوهرية للمراجعة السنوية بشأن فاعلية إجراءات 
الرقابة الداخلية بالشركة. 

سياسة توزيع األرباح
يتولى مجلس اإلدارة التوصية بتوزيع أي أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في 
اجتماع الجمعية العمومية. وتتم الموافقة على أية أرباح مستحقة الدفع في اجتماع 
الجمعية العمومية دون وضع حد أدنى محدد سلفًا. وأي قرار للقيام بذلك سيعتمد 
على األرباح السابقة والمتوقعة وتدفق النقد لدى الشركة، والتمويل ومتطلبات رأس 

المال، والسوق واألوضاع االقتصادية العامة، ووضع زكاة الشركة. وباإلضافة 
إلى االعتبارات القانونية والتنظيمية، يخضع توزيع أرباح األسهم لقيود معينة وارادة 
في النظام األساسي للشركة وفي حالة اإلعالن عن األرباح فسيتم توزيعها بالريـال 

السعودي.

تقوم الشركة بتبني سياسة لتوزيع األرباح باالتجاه الى توزيع نحو 60% إلى %80 
من صافي أرباح الشركة السنوية معلقًا على عدة اعتبارات تتعلق بتوسع المشاريع 

وغيرها وذلك  بما يتماشى مع النظام االساسي للشركة وسياستها في توزيع 
االرباح ، باإلضافة إلى وضعها المالي ومستوى دخلها في الوقت الحالي. 

وُتوّزع أرباح الشركة الصافية السنوية على النحو التالي:

ُيجنب عشرة في المائة )10%( من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي. 
ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي النظامي 

مبلغًا مساويًا لنصف رأس المال.

للجمعية العمومية العادية أن تقوم بناًء على توصيات مجلس اإلدارة، بتجنيب 
نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياط اتفاقي بإجماع اآلراء ُيخصص 

لغرض أو أغراض معينة.

ُيوّزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بشرط أاّل يقل عن 5% من رأس المال 
المدفوع.
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الجمعية العمومية
عقدت شركة الخطوط السعودية للتموين اجتماعًا للجمعية العمومية خالل عام 

2015م في فرع الشركة الواقع بوحدة التموين الكائنة في مطار الملك عبد 
العزيز الدولي في مدينة جدة،. وقد أعلنت الشركة عن  مواعيد هذه الجمعية في 
موقع "تداول" اإللكتروني والموقع اإللكتروني للشركة والجريدة الرسمية والصحف 

المحلية قبل خمسة وعشرين يومًا على األقل من اليوم المحدد لالجتماع، 
وأظهرت اإلعالنات الوقت والمكان وجدول األعمال. كما منحت الشركة 

للمساهمين الفرصة في المشاركة بفعالية والتصويت على البنود المدرجة في 
جراءات التصويت  جدول األعمال، وأبلغتهم بالضوابط التي تحكم االجتماع، واإ
من خالل الدعوة النعقاد الجمعية العمومية. كما تم توزيع الملفات التي تضم 

المعلومات الكافية التي ُتمّكن المساهمين من اتخاذ قراراتهم.  كما أبلغت الشركة 
وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية عن نتائج هذا االجتماع مباشرة بعد 

انتهاء االجتماع. وأتيح للمساهمين كذلك استعراض محضر االجتماع في مكاتب 
الشركة أو من خالل موقعها اإللكتروني. 

الجمعية العمومية غير العادية
انعقدت الجمعية العمومية غير العادية بعد اكتمال النصاب القانوني بتاريخ 11 

رجب 1436 هـ )الموافق 30 أبريل 2015م(، وجاءت نتائجها على النحو التالي: 

1.  الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 
2014/12/31م.

2.  المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 2014/12/31م 
وتقرير مراجع الحسابات.

3.  الموافقة على اختيار المحاسب القانوني المرشح من قبل لجنة المراجعة 
لمراجعة حسابات الشركة للعام 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد 

أتعابه حيث تم تعيين السادة كي بي ام جي الفوزان والسدحان بإجمالي اتعاب 
مراجعة سنوية تبلغ مئتان وتسعون الف ريـال ) 290,000 ريـال( شاملة 

المراجعة المحدودة للقوائم الربع السنوية و السنوية حسب العرض المقدم منهم.

4.  إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالهم خالل عام 2014م وحتى تاريخ 
انعقاد الجمعية.

5.  الموافقة على قرار مجلس االدارة بتعيين سعادة المهندس / صالح بن 
ناصر الجاسر كعضو لمجلس إدارة الشركة بداًل من العضو المستقيل 

معالي المهندس/ خالد بن عبداهلل الملحم للفترة المتبقية التي تنتهي بتاريخ 
2016/01/25م.

6.  الموافقة على صرف أرباح نقدية عن الربع الرابع لعام 2014 م بواقع )1,75( 
ريـال للسهم باإلضافة الى ما تم توزيعه على المساهمين عن الربع االول 

والثاني والثالث للعام 2014م بواقع )410,000,000( ريـال ليصبح اجمالي 
ما سيتم توزيعه على المساهمين للعام 2014م بمبلغ )553,500,000( ريـال 

وبنسبة ) 67,5 %( من القيمة االسمية للسهم بعد خصم الزكاة وقبل خصم 
ضريبة الدخل وستكون أحقية توزيع األرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى 
مركز إيداع األوراق المالية تداول بنهاية تداول يوم األربعاء 2015/04/29م 

على ان يكون تاريخ التوزيع يوم 14 مايو 2015م.

7.  الموافقة على تفويض مجلس االدارة بتوزيع أرباح نصف سنوية أو ربع سنوية 
ابتداء من عام 2015م.

8.  إقرار التعامالت المطلوبة كما في 31 ديسمبر 2014م مع األطراف ذات 
العالقة والترخيص لهذه التعامالت للعام 2015م مع الشركة لكل من: 

المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة * 
ويمثلها من أعضاء المجلس المهندس/ صالح بن ناصر الجاسر 

وتتمثل في خدمات التموين للرحالت بمبلغ إجمالي للعام 2014م وقدره 
)444,546,756( أربعمائة وأربعة وأربعون مليون وخمسمائة وستة 
وأربعون ألف وسبعمائة وستة وخمسون ريـال وتبلغ مدة العقد خمس 
سنوات ميالدية تجدد سنويا وال توجد أي شروط تفضيلية عن السوق 

المحلي.

شركة الخطوط السعودية للخدمات األرضية وهي شركة تابعة لشركة * 
الخطوط السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة ويمثلها من أعضاء 

المجلس المهندس/ صالح بن ناصر الجاسر وتتمثل في خدمات التموين 
للشركة بمبلغ إجمالي للعام 2014م وقدره )11,397,810( أحد عشر 
مليون وثالثمائة وسبعة وتسعون ألف و ثمانمائة وعشرة ريـال وتبلغ مدة 

العقد سنة ميالدية تجدد سنويا وال توجد شروط تفضيلية عن السوق 
المحلي.

شركة الخطوط السعودية للشحن وهي تابعة لشركة الخطوط السعودية أحد * 
كبار المساهمين بالشركة ويمثلها من أعضاء المجلس المهندس/ صالح 

بن ناصر الجاسر وتتمثل في خدمات التموين للشركة بمبلغ إجمالي للعام 
2014م قدره )8,435,915( ثمانية ماليين وأربعمائة وخمسة وثالثون 
ألف وتسعمائة وخمسة عشر ريـال وتبلغ مـدة العـقد سنة ميالدية تجدد 

سنويا وال توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.

شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار المحدودة وهي شركة * 
تابعة لشركة الخطوط السعودية أحد كبار المساهمين بالشركة ويمثلها 

من أعضاء المجلس المهندس/ صالح بن ناصر الجاسر بمبلغ إجمالي 
إيجارات مباني المركز الرئيسي للعام 2014م وقدره ) 6,557,631( 
ستة ماليين وخمسمائة وسبعة وخمسون ألف وستمائة وواحد وثالثون 

ريـال وتبلغ مدة العقد سنة ميالدية تجدد سنويا وال توجد شروط تفضيلية 
عن السوق المحلي.

شركة نيوريست القابضة أحد مساهمي شركة التموين اإلستراتيجي * 
المحدودة التي تعد أحد كبار المساهمين بالشركة ويمثلها من أعضاء 

المجلس األستاذ/ جوناثان ستنت تورياني بمبلغ إجمالي أتعاب إدارية للعام 
2014م وقدرها )15,000,000( خمسة عشر مليون ريـال وخدمات 
ومصاريف اخرى بمبلغ اجمالي قدره )1,213,000( مليون ومائتان 

وثالثة عشر ألف ريـال وتبلغ مدة العقد ثالث سنوات ميالدية تجدد سنويا 
وال توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.

مجموعة الحكير القابضة أحد مساهمي شركة التموين االستراتيجي * 
المحدودة التي تعد أحد كبار المساهمين بالشركة ويمثلها من أعضاء 

المجلس األستاذ/ سامي بن عبد المحسن الحكير للبيع بالتجزئة للشركة 
بمبلغ إجمالي للعام 2014م المقدر بمبلغ )367,949( ثالثمائة وسبعة 
وستون ألف وتسعمائة وتسعة وأربعون ريـال وتبلغ مدة العقد سنة ميالدية 

تجدد سنويا وال توجد شروط تفضيلية عن السوق المحلي.

9.  الموافقة على تعديل نص المادة الرابعة من النظام األساسي للشركة 
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الخاصة بأغراض الشركة وذلك بإضافة أنشطة جديدة.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيين

أعضاء المجلس غير التنفيذيين المستقلينالبيان
الخمسة التنفيذيين الذين تلقوا أعلى 

مكافآت وتعويضات

3,490,926 ريـال سعوديال يوجداألجور والتعويضات

464,346 ريـال سعودي165000البدالت 

1,800,0002,968,090 ريـال سعوديالمكافآت الدورية السنوية

ال يوجد ال يوجد الحوافز

ال يوجدريـال سعوديأي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع شهريًا أو سنويًا

1,965,0006,923,362المجموع

ان الرئيس التنفيذي والمدير المالي يتم اعبارهم من بين كبار التنفيذيين حسب التنظيم االداري للشركة ويتم ادراجهم ضنمن اكبر خمسة تنفيذيين تلقوا اعلى 
المكافآت.

إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس اإلدارة بما يأتي:

أن سجالت الحسابات قد تم إعدادها بالشكل الصحيح.	 
أنه تم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة وجرى تنفيذه بفاعلية.	 
أنه ال يوجد أي شك في قدرة اُلمصِدر )الشركة( على مواصلة نشاطه.	 
أنه تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا للمعايير والنظم المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ووفقًا لمتطلبات لوائح الشركة ونظامها 	 

األساسي فيما يتعلق بإعداد ونشر القوائم المالية. 

ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء قامت به الشركة ألي أداة من أدوات الدين القابلة للتحويل، باستثناء االستثمار في صكوك مجموعة بن الدن السعودية 
بقيمة )100,000,000( ريـال سعودي والذي استحقً  بتاريخ 2015/10/7م. 

ال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيارات شراء أو مذكرات حقوق اكتتاب، أو أي حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

فيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في فقرة التعامل مع األطراف المعنية، ال يوجد أي عقد تكون الشركة طرفًا فيه وينطوي على أو كان ينطوي على مصلحة 
جوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو نائب الرئيس لقطاع المالية أو ألي شخص تربطه عالقة بأي منهم.

فيما عدا ما تم اإلفصاح عنه في البند الخاص بمصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين فانه ال توجد أي مصالح في األسهم ذات األحقية في 
التصويت وأي مصالح أخرى وأوراق مالية تعاقدية وأي تغيير في تلك المصالح بموجب المادة 45 من قواعد اإلدراج واإلفصاح.

ال توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات يقوم من خاللها أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار المسؤولين التنفيذيين بالتنازل عن أي راتب أو أي تعويض.

ال توجد أي ترتيبات أو اتفاقيات يقوم من خاللها أي من مساهمي الشركة بالتنازل عن أي حقوق في الربح.

ال توجد اي تحفظات على القوائم المالية السنوية التي تضمنها تقرير المحاسب القانوني.

تماشيا مع قرار هيئة السوق المالية القاضي بإيقاف نشاط المراجع القانوني الخارجي شركة ديلويت ابتداًء من تاريخ 2015/06/01م فقد أوصى المجلس 
بتعيين المحاسب القانوني الخارجي المرشح لمراجعة حسابات الشركة للعام 2015م وتحديد أتعابه حيث تم تعيين السادة كي بي ام جي الفوزان والسدحان 

بإجمالي أتعاب مراجعة سنوية تبلغ مئتان وتسعون الف ريـال ) 290,000 ريـال( شاملة المراجعة المحدودة للقوائم الربع السنوية و السنوية وتم اعتماد 
التوصية في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 1437/04/10هـ الموافق 2015/04/29م فيما عدا ذلك لم يوصي مجلس اإلدارة 

باستبدال المحاسب القانوني.
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التواصل مع المساهمين
تولي شركة الخطوط السعودية للتموين اهتمامًا بالغًا بالتواصل مع المساهمين. وقد اتخذت العديد من اإلجراءات لضمان حقوق المساهمين في الحصول 

على المعلومات من خالل موقع "تداول" اإللكتروني والموقع اإللكتروني للشركة: www.saudiacatering.com. وتقدم شركة الخطوط السعودية للتموين 
جراءات توزيع األرباح. وتحرص الشركة على التواصل مع  صدار البيانات المالية الدورية واإ معلومات شاملة عن أنشطتها وأعمالها من خالل التقرير السنوي واإ

مساهميها والرد على جميع استفساراتهم وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة في الوقت المناسب. 

عالقات المستثمرين
نحرص كفريق عالقات المستثمرين في شركة الخطوط السعودية للتموين، على توفير خدماتنا وفقًا ألرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، لكي نبقى 
دائمًا مرجعًا أساسيًا لمجتمع المال وقيادة الشركة، ومصدرًا موثوقًا وشفافًا للمعلومات القّيمة. فنحن ملتزمون بمبدأ النزاهة والمعايير األخالقية في عالقاتنا 
مع جميع األطراف المعنية وأصحاب المصلحة. وعليه، فإن برنامج عالقات المستثمرين يضمن الشفافية التامة في كافة اتصاالتنا وااللتزام الدائم بقوانين 

اإلفصاح الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية. كما أننا نضمن توفير المعلومات في الوقت المناسب من خالل قنوات متعددة مثل 
قامة وحضور المؤتمرات. وباإلضافة إلى ذلك، يتيح فريق عالقات المستثمرين  الموقع اإللكتروني للشركة، واإلعالنات عبر الموقع اإللكتروني لـ "تداول" واإ

التواصل مع أعضائه عبر الهاتف والبريد اإللكتروني، ويقيم فعاليات خاصة للمحللين والمستثمرين، مثل "يوم المستثمر" والمؤتمرات الهاتفية. كما أننا نطبق 
سياسة اتصاالت فّعالة مع السوق، وُنطلع المساهمين على كافة المستجدات الرئيسية المتعلقة بأعمال الشركة، ونجري حوارات مع اإلدارة العليا حول توقعات 

األسواق. وتحظى جلسات الحوار التي نجريها مع المساهمين، بأهمية متنامية واهتمام كبير نظرًا لحرص مساهمينا في قطاعي األفراد والمؤسسات، على 
نجازاتها والتحديات التي تعترضها.  المواكبة المستمرة لتطورات ومستجدات الشركة وخطط أعمالها واإ

دور المساهمين
توفر الجمعية العمومية منبرًا للمساهمين كي يمارسوا حقهم في التصويت. فإجماع المساهمين أمر ضروري التخاذ القرارات المهمة مثل الموافقة على البيانات 

جراء  قرار اقتراح مجلس اإلدارة بشأن توزيعات األرباح، وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، واإ المالية وتقرير مجلس اإلدارة حول أنشطة الشركة، ومراجعة واإ
تعديالت في النظام األساسي، وتعيين المراجعين الخارجيين، وزيادة رأس المال المسّجل. ويحق لكل مساهم أن يدلي بصوت واحد. 

المبادرات المزمعة من أجل تعزيز الشفافية أو التواصل مع المستثمرين خالل 2015م
نحرص على تزويد المستثمرين الحاليين والمحتملين بأكبر قدر من المعرفة، وتمكينهم من االّطالع على المستجدات المالية للشركة أواًل بأول. كما أننا نتوخى 

الدقة دائمًا، في توفير معلومات شاملة ومفصلة للمستثمرين حول ما يمكن أن يتوقعوه خالل السنة المالية التالية.

ونخطط لتوفير صفحة "أسئلة متكررة" في الموقع اإللكتروني لشركة الخطوط السعودية للتموين، بهدف تقديم إجابات واضحة على األسئلة الشائعة التي 
يطرحها المستثمرون. وأما بالنسبة للباحثين عن معلومات ال تتوفر في صفحة "أسئلة متكررة". 

بالنسبة للمستثمرين األجانب، ُندرك جيدًا أن اإلحساس باالطمئنان حيال عمليات الشركة، والحضور العالمي، أمران في غاية األهمية. ومن هذا المنطلق، 
نخطط لتوفير صفحة خاصة تتضمن معلومات متعلقة بالمستثمرين األجانب، ومنها على سبيل المثال ال الحصر، الحقوق واإلعفاءات المتوفرة لهم في 

المملكة العربية السعودية. 

وربما نقرر، من وجهة نظر تقنية، تصميم تطبيق خاص بالهاتف الجوال، يتيح للمستثمرين االّطالع على أخبار الشركة وبياناتها المهمة.
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شركة الخطوط السعودية للتموين
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

مع 
تقرير مراجعي الحسابات 
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تقرير مراجعي الحسابات  

السادة / المساهمون
شركة الخطوط السعودية للتموين

)شركة مساهمة سعودية(
جدة - المملكة العربية السعودية

لقد راجعنا القوائم المالية المرفقة لشركة الخطوط السعودية للتموين )"الشركة"( والتي تشـمل قائمـة المركز المـالي كما في 31 ديسمبر 2015م وقوائم الدخل 
والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات المرفقة من )1( إلى 27(( المعتبرة جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم 

المالية.

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية
تعتبر اإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية بشكل عادل وفقًا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ووفقًا لنص المادة 

(123( من نظام الشركات والنظام األساسي للشركة، وكذلك عن نظام الرقابة الداخلية الذي تعتبره اإلدارة ضروريًا إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية، 
سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما أن اإلدارة قدمت لنا كافة المعلومات واإليضاحات التي طلبناها للقيام بمراجعة هذه القوائم المالية.  

مسئولية مراجعي الحسابات  
إن مسئوليتنا هي إبـداء رأي على هذه القوائم المالية إستنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها. تمت مراجعتنا وفقًا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة 

العربية السعودية وتتطلب تلك المعايير إلتزامنا بمتطلبات أخالقيات المهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول على درجة معقولة من التأكد بأن القوائم 
المالية خالية من األخطاء الجوهرية.

تشتمل المراجعة على القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في القوائم المالية. تعتمد اإلجراءات التي يتم إختيارها على تقديرنا 
بما في ذلك تقييمنا لمخاطر وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعند قيامنا بتقييم هذه المخاطر نأخذ في اإلعتبار نظام 
الرقابة الداخلية فيما يتعلق بإعداد وعرض قوائم مالية عادلة للمنشأة بغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف المتاحة، ولكن ليس بهدف إبداء رأي حول 

فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة. كما تتضمن أعمال المراجعة تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي إستخدمتها اإلدارة، 
باإلضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية. 

نعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة بحيث يمكن االعتماد عليها كأساس إلبداء رأينا.  

الرأي 
وفي رأينا، أن القوائم المالية ككل: 

1- تظهـر بعـدل من كافـة النواحـي الجوهريـة، المركـز المالـي للشركـة كمـا فـي 31 ديسمبر 2015م ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، 
وفقًا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكـة العربية السعودية المالئمة لظروف الشركة؛ و

2- تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.

عن / كي بي إم جي الفوزان وشركاه
إبراهيم عبود باعشن
ترخيص رقم 382

جدة في 12 جمادى األولى 1437هـ
الموافق 21 فبراير 2016م 

كي بي ام جي الفوزان وشركاه
 مركز زهران لألعمال، 
برج أ، الطابق التاسع
شارع األمير سلطان
ص.ب رقم 55078

جدة 21534
المملكة العربية السعودية

هاتف: 9595 698 12 966+
فاكس: 9494 698 12 966+

 www.kpmg.com.sa :الموقع اإللكتروني

ترخيص رقم 46/11/323 الصادر بتاريخ 
1992/3/11
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شركة الخطوط السعودية للتموين
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي 
كما في 31 ديسمبر 2015م

)بالريـال السعودي(

20152014إيضاح
الموجودات

موجودات متداولة
 476,525,754  304,248,115 4نقد وما في حكمه

 303,512,809  205,170,874 7استثمارات 
5553,395,599549,713,255ذمم مدينة تجارية

 86,753,572  142,376,394 6مخزون
 151,143,602  130,168,505 8مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة اخرى

 1,567,648,992  1,335,359,487 مجموع الموجودات المتداولة

موجودات غير متداولة
 10,167,111  14,807,413 23تأمينات خطابات ضمان بنكية

 40,000,000  40,000,000 7استثمارات
 191,497,391  458,053,712 9ممتلكات ومعدات

 241,664,502  512,861,125 مجموع الموجودات غير المتداولة
 1,809,313,494  1,848,220,612 مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
مطلوبات متداولة
10209,933,379174,855,025ذمم دائنة تجارية

 3,572,374  2,881,530 توزيعات أرباح مستحقة
 241,107,183  136,502,083 11مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 40,295,776  1935,109,943زكاة وضريبة دخل مستحقة 
 459,830,358  384,426,935 مجموع المطلوبات المتداولة

مطلوبات غير متداولة
 116,920,570  137,162,600 12مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 6,855,646  8,470,711 مكافأت مستحقة – طويلة االجل
 123,776,216  145,633,311 مجموع المطلوبات غير المتداولة

 583,606,574  530,060,246 مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
 820,000,000  820,000,000 13رأس المال

 216,750,092  14286,600,187احتياطي نظامي
 188,956,828  211,560,179 ارباح مبقاة

 1,225,706,920  1,318,160,366 مجموع حقوق الملكية
 1,809,313,494  1,848,220,612 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 16 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(.
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شركة الخطوط السعودية للتموين
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة الدخل 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)بالريـال السعودي(

20152014إيضاح

االيرادات:

 1,635,052,6241,603,413,854ايرادات التموين الجوي

 209,392,758 239,341,916ايرادات المبيعات الجوية

 90,590,132 133,155,933ايرادات صاالت رجال االعمال

 176,399,615 206,840,345ايرادات التموين من غير خطوط الطيران

 56,143,711 1546,409,643ايرادات تشغيلية اخرى

2,260,800,4612,135,940,070اجمالي االيرادات

تكلفة االيرادات

 )915,440,274(  )937,109,018(تكلفة مواد وبضائع

 )188,760,041(  )222,524,834(تكاليف موظفين

  )84,787,122( )73,917,851(ايجارات وصيانة وحدات االنتاج

)15,291,999( )20,483,405(استهالكات

 )157,086,268(  )182,224,152(16تكاليف تشغيلية أخرى

)1,361,365,704()1,436,259,260(إجمالي تكلفة االيرادات

 774,574,366 824,541,201مجمل الدخل

)141,249,564( )155,629,333(17مصروفات عمومية وادارية

 633,324,802 668,911,868الدخل من العمليات

 20,608,030 29,589,086ايرادات ومصروفات أخرى غير تشغيلية، بالصافي

 653,932,832 698,500,954صافي الدخل

ربحية السهم من: 

218,167,72الدخل من العمليات

210,360,25اإليرادات الغير تشغيلية

218,527,97صافي الدخل

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 16 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(.
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شركة الخطوط السعودية للتموين
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)بالريـال السعودي(

2014م2015مإيضاح
األنشطة التشغيلية

 653,932,832 698,500,954صافي الدخل
تعديالت:

 18,499,911 924,661,054استهالكات
 )31,076,031( )16,225,207(17)عكس( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 2,083,148 61,853,627صافي مخصص بضاعة بطيئة الحركة
 81,080 256,423خسائر بيع ممتلكات ومعدات

 )3,512,809( )1,658,065(7أرباح غير محققة من استثمارات في أوراق مالية لإلتجار
 14,186,326 1230,006,786مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 6,855,646 3,753,745مخصص مكافآت مستحقة – طويلة األجل
)3,689,382( )2,827,313(إيرادات استثمارات

738,322,004 657,360,721 
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 )99,565,318( 12,542,863النقص/ )الزيادة( في ذمم مدينة تجارية
 )12,206,967( )57,476,449(الزيادة في المخزون

 )81,876,413( 20,341,781النقص/ )الزيادة( في مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى
 1,937 )4,640,302()الزيادة(/ النقص في تأمينات خطابات ضمان بنكية

22,279,128 35,078,354الزيادة في ذمم دائنة تجارية
 10,379,995)104,605,100()النقص(/ الزيادة في مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

639,563,151496,373,083
 -- )2,138,680(مكافآت مستحقة طويلة األجل المدفوعة

 )44,179,372( )47,026,527(19زكاة وضريبة الدخل المدفوعة
 )9,672,800( )9,764,756(12مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

 442,520,911 580,633,188صافي النقد المتوفر من االنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
)112,035,726()291,586,825(9شراء ممتلكات ومعدات

 7100,000,000متحصالت من بيع استثمارات في أوراق مالية لإلتجار
 7100,000,000متحصالت من اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

 77,000 113,027متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
 3,021,162 3,460,629إيرادات استثمارات محصلة

 )8,937,564()188,013,169(صافي النقد )المستخدم في( االنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
)539,873,345()564,897,658(18توزيعات ارباح مدفوعة

)106,289,998()172,277,639(صافي النقص في النقد وما في حكمه
 582,815,752 476,525,754النقد وما في حكمه في بداية الفترة 
 476,525,754 4304,248,115النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

معلومات إضافية غير نقدية:
46,201,74641,840,694زكاة وضريبة دخل محملة على حسابات المساهمين

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 27 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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)شركة مساهمة سعودية(

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)بالريـال السعودي(

االجماليارباح مبقاةاحتياطي نظاميرأس المالإيضاح
 1,225,706,920 820,000,000216,750,092188,956,828الرصيد في 1 يناير 2015م

698,500,954 698,500,954--صافي ربح الفترة
-)69,850,095(69,850,095-14المحول إلى االحتياطي النظامي

)41,840,694( )41,840,694(--19الزكاة وضريبة الدخل
 )564,206,814()564,206,814(--18توزيعات أرباح

820,000,000286,600,187211,560,1791,318,160,366 الرصيد في 31 ديسمبر 2015م

820,000,000151,356,809187,272,2031,158,629,012الرصيد في 1 يناير 2014م
 653,932,832  653,932,832 --صافي ربح الفترة

- )65,393,283(65,393,283-14المحول إلى االحتياطي النظامي
 )46,201,746( )46,201,746(--19الزكاة وضريبة الدخل

 )540,653,178( )540,653,178(--18توزيعات أرباح
820,000,000216,750,092188,956,8281,225,706,920الرصيد في 31 ديسمبر 2014م

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 27 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
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)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)بالريـال السعودي(

1- التكوين والنشاط
إن شركة الخطوط السعودية للتموين )"الشركة"( تأسست بموجب السجل التجاري رقم 4030175741 بتاريخ 20 محرم 1429هـ )29 يناير 2008م( كشركة 
ذات مسئولية محدودة، بلغ رأسمال الشركة 100,767,000 لاير سعودي مقسم الى 1,007,670 حصة قيمة كل منها 100 لاير سعودي. ولقد أسست الشركة 
بمثابة شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية )"السعودية"( حيث تمثلت مساهمتها في رأس المال بمبلغ 500,000 لاير 

سعودي نقدا وبمبلغ 100,267,000 لاير سعودي تمثل صافي موجودات قسم التموين التابع لها والمحولة اعتبارا من 1 يناير 2008م.

قامت السعودية بتاريخ 22 أبريل 2008م ببيع 493,758 حصة تمثل 49٪ من اجمالي رأس مال الشركة الى شركة التموين االستراتيجي المحدودة. لقد تم 
استكمال اجراءات هذه العملية بتاريخ 19 رجب 1429هـ )22 يوليو 2008م(.

قرر الشركاء بتاريخ 26 ديسمبر 2010م تعديل عقد تأسيس الشركة بحيث يعكس بيع 3٪ من حصة الخطوط السعودية بالشركة الى شركة الخطوط 
السعودية المحدودة وشركة السعودية للطيران الخاص المحدودة وشركة السعودية للعقار والتنمية المحدودة وجميعها شركات تابعة مملوكة بالكامل للخطوط 

للسعودية. هذا باالضافة الى ان الشركاء قرروا تحويل الشركة من شركة ذات مسئولية محدودة الى شركة مساهمة مقفلة وتقسيم رأسمال الشركة البالغ 
000‚767‚100 لاير سعودي الى 700‚076‚10 سهم عادي قيمة كل منها 10 لاير سعودي بدال من 670‚007‚1 سهم قيمة كل منها 100 لاير سعودي 

وقد حصلت الشركة على موافقة وزير التجارة والصناعة على البيع والتحويل المذكورين اعاله في 1432/1/29هـ )4 يناير 2011م(، وحصلت على السجل 
التجاري المعدل في 1432/3/10هـ )13 فبراير 2011م(.

قرر المساهمين في 19 مارس 2011م زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 000‚233‚719 لاير سعودي عن طريق تحويل مبلغ 392‚791‚658 لاير سعودي من 
رصيد االرباح المبقاة، وتحويل مبلغ 428‚718‚13 لاير سعودي من رصيد االحتياطي العام ومبلغ 46,723,180 من االحتياطي النظامي. قامت الشركة 

بانهاء االجراءات النظامية ذات العالقة وحصلت على السجل التجاري المعدل بتاريخ 26 جمادى األولى 1432هـ الموافق 30 ابريل 2011م.

قامت الشركة خالل الفترة من 28 رجب 1433هـ )18 يونيو 2012م( حتى 4 شعبان 1433هـ )24 يونيو 2012م( ببيع 24,6 مليون سهم من خالل اإلكتتاب 
العام ويمثل الجزء المكتتب فيه 30٪ من إجمالي رأس مال الشركة بقيمة 54 لاير للسهم الواحد متضمن القيمة االسمية البالغة 10 لاير للسهم وعالوة إصدار تبلغ 

44 لاير للسهم الواحد وبذلك تم تحويل الشركة الى شركة مساهمة عامة وبدأت التداول في سوق األوراق المالية السعودية )تداول( في 9 يوليو 2012م.

حصلت الشركة على السجل التجاري والنظام األساسي المعدلين الذين يعكسا االكتتاب العام.

دارة وتشغيل  يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في تقديم خدمات اإلعاشة المطهية وغير المطهية للقطاعين العام والخاص وتقديم خدمات المبيعات الجوية واإ
دارة  متالك وتشغيل واإ دارة وتشغيل المطاعم ومحالت المواد الغذائية في المطارات وأماكن أخرى واإ االسواق الحرة في مطارات المملكة العربية السعودية واإ

المغاسل المركزية.

تقوم الشركة بصفة رئيسية بتقديم خدمات تموين للخطوط الجوية السعودية )السعودية( وشركات طيران أجنبية أخرى في مطارات جدة والرياض والدمام والمدينة 
المنورة بالمملكة والى رحالت الخطوط الجوية السعودية من مطار القاهرة الدولي.
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شركة الخطوط السعودية للتموين
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)بالريـال السعودي(

لدى الشركة أيضًا الفروع التالية والتي تعمل بموجب سجل تجاري مستقل لكل منها:

التاريخالسجل التجاريموقع الفرع
16 رجب 1436هـ )5 مايو 2015م(4602006306رابغ

1 جمادى الثاني 1433هـ )23 أبريل 2012م(4650055980المدينة
1 جمادى الثاني 1433هـ )23 أبريل 2012م(2050082998الدمام
23 جمادى األول 1433هـ )25 مارس 2012م(4031084114مكة
1 جمادى الثاني 1433هـ )23 أبريل 2012م(4030227251جدة
2 محرم 1437هـ )16 أكتوبر 2015م(4030285290جدة

1 جمادى الثاني 1433هـ )23 أبريل 2012م(1010336558الرياض

يقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التالي:
شركة الخطوط السعودية للتموين

حي الخالدية 
صندوق بريد 48154

جدة 21572 المملكة العربية السعودية 

في 2 أغسطس 2012م، قرر مجلس اإلدارة إنشاء شركة ذات مسئولية محدودة برأس مال قدره 30 مليون تمتلكها الشركة وتسيطر عليها بصورة رئيسية. إن 
الشركة المنشأة حديثًا التي ما تزال في طور التأسيس وستكون تحت إسم شركة الخطوط السعودية لخدمات التموين، وسوف تشمل نشاط التموين الخاص بقطاع 

األعمال والصناعة والذي يعتبر حاليًا جزء من أعمال الشركة.

2- أسس اإلعداد
المعايير المحاسبية المطبقة أ( 

تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أسس القياس ب( 

تم اعداد القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات في أوراق مالية لإلتجار والتي تظهر بالقيمة العادلة، وباستخدام مبدأ االستحقاق 
المحاسبي ومفهوم االستمرارية.

عملة العرض والنشاط ج( 

يتم عرض هذه القوائم المالية باللاير السعودي والذي يمثل عملة النشاط.

استخدام التقديرات واألحكام  د( 

يتطلب اعداد القوائم المالية من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات وعلى المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات 
وااليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. التعديالت التي تترتب عنها مراجعة التقديرات المحاسبية يتم إظهار أثرها في فترة المراجعة 
والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التعديالت.

فيما يلي معلومات حول المجاالت الهامة للتقديرات وحاالت عدم التأكد واألحكام الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها تأثيرًا جوهريًا على المبالغ 
المدرجة في القوائم المالية:
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)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)بالريـال السعودي(

أسس اإلعداد )تابع(  -2
استخدام التقديرات واألحكام )تابع( د( 

االنخفاض في قيمة الذمم المدينة  -1

يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن المجموعة لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ 
المستحقة وفقًا للشروط األصلية لالتفاقية. إن الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه العميل، وامكانية دخول العميل في مرحلة إفالس أو إعادة الهيكلة المالية، 

والعجز أو التأخر في السداد تعتبر جميعها مؤشرات على وجود دليل موضوعي لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية. بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم 
إجراء تقييم على أساس فردي. وبالنسبة للمبالغ غير الفردية الهامة، ولكنها متأخرة، فيتم تقييمها بشكل جماعي، ويتم إثبات مخصص باألخذ باالعتبار طول المدة 

الزمنية وفقًا لمعدالت االسترداد السابقة. 

مخصص مخزون بطيء الحركة  -2

تقوم اإلدارة بتكوين مخصص بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة. وتستند تقديرات صافي القيمة االستردادية للمخزون على أكثر األدلة موثوقية في وقت استخدام 
التقديرات. وتأخذ هذه التقديرات باالعتبار التقلبات في األسعار أو التكاليف المرتبطة بشكل مباشرة بأحداث تقع بعد تاريخ قائمة المركز المالي بالقدر الذي يؤكد 

أن ظروف هذه األحداث قائمة كما في نهاية الفترة.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات  -3

تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات بغرض احتساب اإلهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار االستخدام المتوقع للموجودات 
 والضرر المادي الذي تتعرض له هذه الموجودات. وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويًا ويتم تعديل التغير في مصروفات اإلهالك 

)إن وجدت( في الفترات الحالية والمستقبلية.

مستحقات الخدمات المقدمة من الخطوط السعودية والشركات التابعة لها   -4

يتم تسجيل المستحقات التي تنشأ عن الخدمات المقدمة من قبل الخطوط الجوية السعودية والشركات التابعة لها حسب التعاقد وبتقديرات موثوقة. هذه المبالغ تظهر 
االلتزامات الحالية )قانونية أو استدالالية( نتيجًة لمعامالت حدثت في الماضي ومن المتوقع ان يكون هناك حاجة لتسوية االلتزام المقدر بشكل دقيق. ويتطلب ذلك 

ممارسة الحكم من قبل اإلدارة بناء على الخبرة السابقة، وتطبيق شروط العقود والعالقة مع السعودية والشركات التابعة لها.

االنخفاض في قيمة االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  -5

ترى اإلدارة أن هناك دلياًل يشير إلى االنخفاض في هذه الموجودات في كال المستوين الفردي والجماعي. ويتم تقييم جميع الموجودات الفردية الهامة بشكل فردي 
لالنخفاض في قيمتها. ويتم تقييم الموجودات التي وجدت غير منخفضة القيمة بشكل جماعي لالنخفاض في قيمتها والتي تم تكبدها ولكن لم يتم تحديدها بشكل 
فردي. ويتم تقييم الموجودات غير الفردية الهامة بشكل جماعي لالنخفاض في قيمتها. ويتم إجراء التقييم الجماعي من خالل تجميع الموجودات ذات خصائص 
المخاطر المماثلة. وعند تقييم االنخفاض الجماعي، تستخدم اإلدارة المعلومات السابقة للتوقيت واالسترداد ومقدار الخسائر المتكبدة وتقوم بإجراء تقييم لألوضاع 

االقتصادي واالئتمانية الحالية فيما إذا كان هناك احتمال بأن الخسائر الفعلية أكبر أو أقل من التي تم اقتراحها من خالل االتجاهات السابقة.

مفهوم االستمرارية  -6

قامت اإلدارة بعمل تقييم لقدرتها على االستمرار كمنشأة مستمرة، وأنها مقتنعة بان لديها الموارد لمواصلة النشاط في المستقبل المنظور. وعالوة على ذلك، فان 
اإلدارة ليست لديها أي شكوك مادية على عدم مقدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة. بناءًا على ذلك، تم إعداد القوائم المالية على أساس مفهوم االستمرارية.
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شركة الخطوط السعودية للتموين
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)بالريـال السعودي(

ملخص ألهم السياسات المحاسبية  -3
 تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية. فيما يلي ملخص بأهم السياسات المحاسبية المتبعة 

من قبل الشركة:

النقد وما في حكمه أ( 

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك واإلستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية السيولة ذات االستحقاق 
األصلي ثالثة أشهر أو أقل )ان وجدت( والمتاحة للشركة دون أي قيود.

الذمم المدينة التجارية ب( 

تظهر الذمم المدينة التجارية بمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم المخصصات بالديون المشكوك في تحصيلها. ويتم تكوين مخصص بالديون المشكوك في تحصيلها 
عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم مقدرة المجموعة على تحصيل المبالغ المستحقة وفقًا للشروط األصلية للذمم المدينة. ويتم شطب الديون المعدومة عند 
تحديدها مقابل المخصصات المتعلقة بها. ويتم تحميل المخصصات على قائمة الدخل. وأي إستردادات الحقة لمبالغ الذمم المدينة والتي تم شطبها سابقًا تضاف 

إلى قائمة الدخل.

المخزون ج( 

يتم قياس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة لالسترداد أيهما أقل. ويتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح. وتتضمن التكلفة النفقات التي 
يتم تكبدها لشراء المخزون، وتكاليف اإلنتاج أو التحويل والتكاليف األخرى التي يتم تكبدها من أجل إحضار المخزون إلى الموقع بحالته الراهنة.  

تتكون صافي القيمة القابلة لالسترداد من سعر البيع التقديري خالل السير االعتيادي لألعمال بعد خصم تكاليف االنتاج االضافية لإلكمال ومصروفات البيع 
والتوزيع. ويتم تكوين مخصص )عند اللزوم( بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة والتالف.

االستثمارات د( 

االستثمارات في األوراق المالية لالتجار  )1

يتم تسجيل االستثمارات في األوراق المالية لالتجار التي يتم شراؤها ألغراض تجارية مبدئيًا بسعر التكلفة ومن ثم يعاد قياسها وقيدها في قائمة المركز المالي 
بالقيمة السوقية وتدرج ضمن الموجودات المتداولة. وتقيد األرباح أو الخسائر المحققة من بيع األوراق المالية لالتجار والتغيرات في القيمة السوقية بتاريخ قائمة 

المركز المالي أو تحمل على قائمة الدخل.

االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق  )2

يتم تصنيف االستثمارات ذات الدفعات الثابتة أو المحددة وبتاريخ استحقاق ثابت والتي يكون لدى اإلدارة النية والقدرة على االحتفاظ بها لتاريخ االستحقاق 
كإستثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق. وتقيد اإلستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق مبدئيًا بالقيمة العادلة بما في ذلك التكاليف المباشرة واإلضافية 
للمعاملة وتقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة بعد خصم مخصص االنخفاض في قيمتها. ويتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ باالعتبار أي خصم أو عالوة 
على الشراء بإستخدام طريقة العائدة الفعلي. ويتم قيد أية أرباح أو خسائر لهذه اإلستثمارات في قائمة الدخل عند استبعاد اإلستثمارات أو انخفاض قيمتها. 

وعند االنخفاض في القيمة، يتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة في قائمة الدخل كخسارة انخفاض في القيمة 
ذا انخفضت قيمة خسارة االنخفاض في القيمة في وقت الحق ويمكن لهذا االنخفاض إن يكون متعلقًا بشكل  لالستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق. واإ

موضوعي بحدث معين وقع بعد تسجيل االنخفاض في القيمة، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المسجلة سابقًا من خالل قائمة الدخل.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية )تابع(  .3
الممتلكات والمعدات ه( 

ما عدا األراضي، تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالكات المتراكمة وخسارة اإلنخفاض في القيمة. تتضمن التكلفة النفقات العائدة مباشرة 
إلقتناء األصل. تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في بند الممتلكات والمعدات. كافة النفقات األخرى يتم إثباتها 

في قائمة الدخل عند تكبدها. يتم تحميل اإلستهالك على قائمة الدخل بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمعدات. إن 
األعمار اإلنتاحية المقدرة للموجودات هي على النحو التالي:

5 – 20 سنةتحسينات على موجودات مستأجرة

3 – 7 سنواتمعدات

7 – 10 سنواتسيارات

تتمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ في اجمالي التكاليف المتعلقة بشكل مباشر وغير مباشر بالمشاريع تحت التنفيذ ويتم رسملتها كممتلكات وآالت ومعدات عند 
اكتمال المشروع.

اإلنخفاض في الموجودات و( 

تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات المالية والموجودات غير المتداولة األخرى للتأكد من وجود أي دليل على حدوث خسارة نتيجة إنخفاض في قيمتها عندما 
تشير األحداث أو التغير في الظـروف إلى أن القيمة الدفترية غير قابلة لإلسترداد. يتم إثبات الخسارة الناتجة عن اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت، والتي تمثل 
زيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لإلسترداد. إن القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة العادلة بعد خصم مصروفات البيع أوقيمة األصل عند اإلستخدام، أيهما 
أكبر. لغرض تقييم اإلنخفاض في قيمة الموجودات، يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها بحيث يمكن تحديد التدفقات النقدية لكل وحدة بصورة منفصلة.

الذمم الدائنة التجارية والمستحقات ز( 

يتم اثبات المطلوبات بالمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير بها من قبل المورد أم ال.

المخصصات ح( 

يتم االعتراف بالمخصص إذا ظهر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب 
تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين ط( 

يتم إحتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا لنظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية ويحمل على قائمة الدخل. ويتم احتساب هذا االلتزام 
على أساس المزايا المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز المالي. تقوم الشركة باإلستعانة بخبير اكتواري مستقل لضمان كفاية 

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين.

تحقق اإليرادات ي( 

تتحقق اإليرادات عند استيفاء الشروط التالية:

وجود احتمالية بتدفق منافع اقتصادية للشركة.	 
يمكن قياسها بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادها.	 
امكانية تحديد التكلفة المتكبدة والتكاليف المستقبلية المتوقعة حتى تاريخه وامكانية قياسها بشكل موثوق.	 
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تحقق اإليرادات )تابع( ي( 

يتم إثبات اإليرادات من المبيعات عند تسليم أو شحن المنتجات التي يتم بمقتضاها انتقال المخاطر والمنافع الهامة المصاحبة لملكية البضاعة إلى المشتري بحيث 
ال يكون للمجموعة سيطرة فعالة او مشاركة إدارية مستمرة بالدرجة التي ترتبط عادة بملكية البضاعة. ويتم تسجيل المبيعات بعد خصم المردودات والخصم التجاري 

وخصم الكمية.

يتم إثبات اإليرادات من تقديم الخدمة عندما يمكن تقدير نتائج الخدمة بشكل موثوق استنادا على مرحلة إنجاز الخدمة بتاريخ قائمة المركز المالي أو عندما يتم 
إنجاز الخدمات بشكل كامل.

المصروفات ك( 

دارية. ويتم إجراء توزيع للمصروفات المشتركة بين تكلفة  يتم تصنيف جميع المصروفات األخرى، باستثناء تكلفة المبيعات وأعباء التمويل، كمصروفات عمومية واإ
المبيعات والمصروفات العمومية واإلدارية، عند اللزوم، على أساس ثابت.

عقود التأجير التشغيلي ل( 

يتم اثبات المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلي في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد االيجار. ويتم اثبات حوافز عقد االيجار 
المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد اإليجار على مدى فترة عقد االيجار.

الزكاة وضريبة الدخل م( 

تخضع الشركة لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، يتم تحميل الزكاة وضريبة الدخل على قائمة التغبرات في حقوق الملكية. ويتم 
احتساب الزكاة وضريبة الدخل اإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل المصلحة في الفترة التي يتم إصدار الربوط النهائية.

تحليل القطاع التشغيلي ن( 

القطاع التشغيلي هو كل جزء أساسي في الشركة يكون له نشاط تشغيلي يتحقق عنه إيراد وينتج عنه مصروفات ويتم تحليل نتائج عملياته بشكل مستمر من قبل 
اإلدارة التنفيذية للمنشأة التخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم األداء. الهداف االداره تقوم الشركة بتجميع قطاعات التشغيل إذا كان لهذه القطاعات 

نفس الخصائص االقتصادية، وكانت متشابهة في المنتجات والخدمات. 

تتكون انشطة الشركة من القطاعين التشغيليين التاليين:
التموين بما في ذلك صاالت رجال االعمال وغير خطوط الطيران وغيرهما.	 
المبيعات الجوية	 

المعامالت بالعمالت األجنبية س( 

يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية للشركة على أساس أسعار التحويل السائدة بتاريخ تلك المعامالت. أما الموجودات 
والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري تحويلها لتعكس ما يعادلها بالعملة الوظيفية للشركة بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي. 
تدرج فروقات التحويل الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل للفترة الجارية. تترجم البنود غير النقدية التي تم قياسها من حيث التكلفة التاريخية 

السائدة بعملة أجنبية في تواريخ التعامالت األصلية.

توزيعات أرباح ع( 

يتم تسجيل توزيعات األرباح المرحلية كالتزام في الفترة التي يتم فيها اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. يتم تسجيل توزيعات األرباح النهائية في الفترة التي يتم فيها 
اعتمادها من قبل المساهمين.
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النقد ومافي حكمه    -4
يتكون النقد وما في حكمه كما في 31 ديسمبر كالتالي: 

2014م2015م
1,806,0392,105,945النقد في الصندوق 

302,442,076474,419,809النقد في البنوك – حساب جاري
304,248,115476,525,754

الذمم المدينة التجارية    -5
تتكون الذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر من التالي:  أ ( 

20152014
449,931,201464,748,430أطراف ذات عالقة )ايضاح20(

139,766,614138,161,654عمالء أخرون 
)53,196,829()36,302,216(مخصص الديون المشكوك في تحصيلها - عمالء آخرون

553,395,599549,713,255

بناًء على الخبرة السابقة فإن الذمم المدينة التجارية المتوقع أال تنخفض قيمتها يتم استردادها بالكامل.

تحيل األعمار للذمم المدينة التجارية:

حتى ثالثة أشهر
أكثر من ثالثة أشهر 
اإلجماليأكثر من ستة أشهرإلى ستة أشهر

31220,912,54544,814,302287,668,751553,395,599 ديسمبر 2015م
31252,503,15276,699,873220,510,230549,713,255 ديسمبر 2014م

فيما يلي ملخص الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )عمالء آخرون( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:  ب ( 

20152014
53,196,82983,425,979الرصيد في بداية السنة 

14,774,07412,243,595إضافات 
)42,472,745()31,668,687(عكس

36,302,21653,196,829الرصيد في نهاية السنة 
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المخزون   -6
يتكون المخزون كما في 31 ديسمبر من التالي:  أ ( 

20152014
29,995,22128,166,890سلع تموين 

104,902,50850,917,038سلع مبيعات جوية  
11,533,06010,051,610التخزين وأدوات أخرى 

3,873,8253,787,097قطع غيار 
150,304,61492,363,825

)6,169,063()7,928,220(مخصص مخزون متقادم وبطيئ الحركة 
142,376,39486,753,572

ب ( ملخص الحركة في مخصص متقدام وبطيء الحركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر تتكون مما يلي: 

20152014
6,169,0634,525,099الرصيد في بداية السنة  

3,375,5693,343,645إضافات 
)406,652()94,470(شطب
)1,293,029()1,521,942(عكس

7,928,2206,169,063الرصيد في نهاية السنة 

االستثمارات   -7
تتكون االسثمارات كما في 31 ديسمبر ممايلي:

20152014إيضاح
موجودات متداولة 

7205,170,874203,512,809-1االستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة 
100,000,000-7-2االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 

205,170,874303,512,809
موجودات غير متداولة

740,000,00040,000,000-3االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
245,170,874343,512,809

7-1 الحركة في اإلستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة هي كالتالي:

20152014
203,512,809200,000,000الرصيد في بداية السنة 

1,658,0653,512,809األرباح غير المحققة من االستثمارات المحتفظ بها لغرض المتاجرة 
205,170,874203,512,809الرصيد في نهاية السنة 

يمثل اإلستثمار أعاله وحدات من صناديق االستثمار المشترك باللاير السعودي. 

7-2 تم سداد صكوك اإلستثمار من مجموعة بن الدن السعودية حاملة الفوائد معدل اإلقراض الداخلي بين البنوك السعودية باإلضافة الى هامش ربح ٪1,7 
يحسب على أساس ربع سنوي وذلك في 7 أكتوبر 2015م. 

7-3 كما تم سداد صكوك اإلستثمار من البنك السعودي البريطاني حاملة الفوائد بعوائد معدل اإلقراض الداخلي بين البنوك السعودية باإلضافة الى هامش ربح 
1,4٪ يحسب على أساس نصف سنوي. وسيتم إسترداد الصكوك في 2020م ولكن البنك السعودي البريطاني لديه خيار استرداد الصكوك في 2018م بتقديم 

اشعار خيار االتصال. وقد قامت الشركة بشراء استثمار صكوك بمبلغ 40,000,000 لاير سعودي. 

 

شركة الخطوط السعودية للتموين – التقرير السنوي 682015



شركة الخطوط السعودية للتموين
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)بالريـال السعودي(

مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى   -8
تتكون المدفوعات مقدما والموجودات المتداولة األخرى كما في 31 ديسمبر ممايلي:

20152014
94,244,584115,458,569مدفوعات مقدمًا

26,372,84422,978,403ذمم مدينة غير مفوترة 
3,983,516857,476تأمينات خطابات ضمان مع البنوك 

570,9141,840,397دفعات مقدمة للموردين 
3,117,4153,622,797دفعات مقدمة للموظفين

34,9045,668,220إيرادات مستحقة
1,844,328717,740أخرى 

130,168,505151,143,602

معدات وممتلكات   -9
تتكون الحركة في المعدات والممتلكات في السنة المنتهية 31 ديسمبر من التالي: 

أراضي 
 تحسينات على
سيارات أدوات ومعدات  مباني مستأجرة

 أعمال رأسمالية 
اإلجمالي قيد التنفيذ

التكلفة: 
33,786,05828,323,87977,243,09358,048,40170,719,258268,120,689كما في 1 يناير 2015م

5,179,7753,222,8709,559,082273,625,098291,586,825-إضافات 
)10,073,075(-)6,624,001()3,292,674()156,400(-استبعادات

محول من اعمال راسمالية 
-)47,587,117(4,912,78227,600,69915,073,636قيد التنفيذ

33,786,05838,260,036104,773,98876,057,118296,757,239549,634,439كما في 31 ديسمبر2015م

االستهالك المتراكم: 
76,623,298-14,721,45339,393,61222,508,233-كما في 1 يناير 2015م

24,661,054-4,355,08314,324,4255,981,546-محمل على السنة
)9,703,625(-)6,602,012()3,004,674()96,939(-استبعادات

91,580,727-18,979,59750,713,36321,887,767-كما في 31 ديسمبر2015م

القيمة الدفترية: 
33,786,05819,280,43954,060,62554,169,351296,757,239458,053,712 كما في 31 ديسمبر2015م
33,786,05813,602,42637,849,48135,540,16870,719,258191,497,391كما في 31 ديسمبر 2014م

تتمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ في األعمال االنشائية فيما يتعلق ببعض المباني في المدينة والدمام ومشروع المغاسل.
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شركة الخطوط السعودية للتموين
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)بالريـال السعودي(

10-  ذمم دائنة تجارية

تتكون الذمم الدائنة كما في 31ديسمبر من التالي: 
20152014إيضاح

12,435,55212,435,552أطراف ذات عالقة )ايضاح20(
162,419,473162,419,473أخرى 

174,855,025174,855,025

11-  مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 

تتكون المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى كما في 31 ديسمبر من التالي:
20152014

30,378,91829,831,466مستحقات الموظفين
106,123,165197,527,942مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

13,747,775-أخرى
136,502,083241,107,183

12- مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

ملخص الحركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر كالتالي:
20152014

116,920,570112,407,044الرصيد في بداية السنة 
30,006,78614,186,326محمل السنة 

)9,672,800()9,764,756(دفعات خالل السنة 
137,162,600116,920,570الرصيد في نهاية السنة 

13- رأس المال

يبلغ رأسمال الشركة 820 مليون لاير سعودي )2014م: 820 مليون لاير سعودي( مقسم إلى 82 مليون سهم )2014م: 82 مليون سهم( بقيمة 10 لاير سعودي 
للسهم )2014م: 10 لاير سعودي للسهم(. كما في 31 ديسمبر 2015م وهو مملوك من قبل المساهمين التالي أسمائهم حسب مساهمتهم:

عدد األسهم

2015م
 القيمة بالريال 
٪السعودي

29,274,000292,740,00035,70المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية
20,375,918203,759,18024,84شركة التموين االستراتيجي المحدودة

32,350,082323,500,82039,46مساهمون مكتتبون
82,000,000820,000,000100

عدد األسهم

2014م
 القيمة بالريال 
٪السعودي

29,274,000292,740,00035,70المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية
28,126,000281,260,00034,30شركة التموين االستراتيجي المحدودة

24,600,000246,000,00030,00مساهمون مكتتبون
82,000,000820,000,000100

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، قامت شركة التموين اإلستراتيجي ببيع 7,750,082 من أسهمها للجمهور.
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شركة الخطوط السعودية للتموين
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)بالريـال السعودي(

14- االحتياطي النظامي

وفقًا للنظام األساسي ونظام الشركات بالمملكة العربية السعودية، على الشركة تحويل ما نسبته 10٪ من صافي دخلها السنوي إلى االحتياطي النظامي حتى يصل 
هذا االحتياطي 50٪ من رأس المال. هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على المساهمين.

15- إيرادات تشغيلية أخرى

تتكون اإليرادات التشغيلية األخرى كما في 31 ديسمبر مما يلي:

20152014
491,12561,666مبيعات مرافق المجمعات

15,913,96925,324,849دخل من مشتريات حصرية وخدمات مقدمة للموردين
30,004,54930,757,196رسوم نقل معدات الطيران

46,409,64356,143,711

16- تكاليف تشغيلية أخرى

تتكون التكاليف التشغيلية األخرى كما في 31 ديسمبر مما يلي:

20152014
12,065,1139,253,044اتصاالت ومرافق - بالصافي

37,212,92233,116,185مستلزمات ومواد متنوعة
79,072,00673,143,049عقود خدمات

53,874,11141,573,990تكاليف تشغيلية أخرى 
182,224,152157,086,268

دارية 17- مصروفات عمومية واإ

تتكون المصروفات العمومية واالدراية كما في 31 ديسمبر مما يلي:

20152014إيضاح
101,144,486 101,144,486 تكاليف موظفين 

3,207,911 3,207,911 استهالك 
)31,076,031()31,076,031(عكس مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )إيضاح 5(

)4,438,537()4,438,537(اتعاب مهنية وتقنية 
13,249,049 13,249,049 ايجار 

12,977,024 12,977,024 دعاية وتسويق 
3,696,5593,696,559مرافق وخدمات

479,741479,741 340,988 طباعة وأدوات مكتبية 
252,616252,616 224,421 تصليحات وصيانة 

5,767,8915,767,891تكاليف سفر 
15,000,00015,000,000اتعابة إدارية 

2,374,0002,374,000اتعاب مجلس اإلدارة 
 10,109,127  10,109,127 اتعاب اتفاقية خدمات 

 1,823,309  1,823,309 تأمين 
 6,682,419  6,682,419 أخرى 

141,249,564141,249,564
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شركة الخطوط السعودية للتموين
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)بالريـال السعودي(

18- توزيعات أرباح

اعتمد المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 29 ابريل 2015م توزيعات أرباح من األرباح المبقاة كما في 31 ديسمبر 2014م بمبلغ 
143,5مليون لاير سعودي ما يعادل 1,75 لاير سعودي للسهم الواحد بعد الزكاة وقبل خصم ضريبة الدخل. 

في تاريخ 7 مايو 2015م اعتمد مجلس اإلدارة توزيع أرباح أولية بمبلغ 143,5مليون لاير سعودي ما يعادل 1,75 لاير سعودي للسهم الواحد بعد الزكاة وقبل 
خصم ضريبة الدخل من األرباح للشركة.

في تاريخ 2 أغسطس 2015م اعتمد مجلس اإلدارة توزيع أرباح أولية بمبلغ 143,5مليون لاير سعودي ما يعادل 1,75 لاير سعودي للسهم الواحد بعد الزكاة وقبل 
خصم ضريبة الدخل من األرباح للشركة.

في تاريخ 20 أكتوبر 2015م اعتمد مجلس اإلدارة توزيع أرباح أولية بمبلغ 143,5مليون لاير سعودي ما يعادل 1,75 لاير سعودي للسهم الواحد بعد الزكاة وقبل 
خصم ضريبة الدخل من األرباح للشركة.

19- الزكاة وضريبة الدخل 

فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة:   أ- 

20152014
36,298,82935,898,500الرصيد في بداية السنة

32,624,84933,590,911محمل السنة 
--)2,707,918(تعديالت لسنوات سابقة
)33,190,582()33,590,914(مدفوعات خالل السنة 
32,624,84636,298,829الرصيد في نهاية السنة

فيما يلي الحركة في مخصص ضريبة الدخل:

20152014
3,996,9472,374,902الرصيد في بداية السنة

11,889,06512,610,835محمل السنة 
--34,698تعديالت لسنوات سابقة
)10,988,790()13,435,613(الرصيد في نهاية السنة

يتكون الوعاء الزكوي مما يلي:   ب- 

20152014
512,861,125341,664,502موجودات غير متداولة
145,633,311123,776,216مطلوبات غير متداولة 

1,225,706,9201,158,629,012حقوق الملكية للمساهمين 
698,500,954653,932,832صافي الدخل 

الربط الزكوي  ج- 

قدمت الشركة اقرارات الزكاة وضريبة الدخل للسنوات من 2009 إلى 2014، ودفعت المبالغ المستحقة وفقًا لالقرارات والتي ما تزال تحت المراجعة من قبل 
مصلحة الزكاة وضريبة الدخل. 
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20- المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تتكون األطراف ذات عالقة من المساهمين في الشركة وأقربائهم حتى الجيل الرابع والشركات الزميلة والشقيقة والمديرين وكبار الموظفين واإلدارة العليا. يتم   أ- 
إعتماد شروط واحكام هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.

فيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة للشركة كما في 31 ديسمبر 2015م واألرصدة الناتجة عنها:  ب- 

الرصيدمبلغ المعاملةطبيعة المعاملةالعالقةالطرف ذو العالقة
2015201420152014

مستحق من أطراف ذات عالقة ضمن موجودات متداولة
المؤسسة العامة للخطوط 

444,546,756 393,551,551 1,416,333,000تشغيلية/تجاريةمساهمالجوية السعودية )السعودية(
شركة مجموعة 
 367,949  367,949 1,472,000تشغيلية/تجاريةمساهمالحكيرالمساهمة

شركة الخطوط السعودية 
18,827,000تشغيلية/تجاريةشركة شقيقةللشحن 

 
 21,772,503 8,435,915 

الشركة السعودية للخدمات 
 11,397,810 34,239,198 44,796,000تشغيلية/تجاريةشركة شقيقةاألرضية 

 449,931,201 464,748,430
مستحق إلى أطراف ذات عالقة ضمن مطلوبات متداولة

نيورست جروب هولدنج 
13,994,84016,213,00052,9045,877,921تشغيلية/تجاريةمساهماس ال

شركة الخطوط الجوية 
10,192,000175,70015,506,8656,557,631تشغيلية/تجاريةشركة شقيقةالسعودية للتطوير العقاري 

15,559,76912,435,552

المكافأة والتعويضات لموظفي اإلدارة العليا والمدراء التنفيذيين ورسوم حضور أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجان المجالس المدفوعة كما في 31 ديسمبر 2015:  ج- 

مبلغ المعاملةطبيعة المعاملةاالســـــــــم
20152014

6,923,3629,165,439مكافأةموظفي اإلدارة العليا
1,965,0002,374,000رسوم سنويةمجلس األدارة

شركة الخطوط السعودية للتموين
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)بالريـال السعودي(
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21- ربحية السهم
تم إحتساب ربحية السهم من الدخل من العمليات بتقسيم الدخل من العمليات على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية للشركة خالل الفترة.

 وتم إحتساب ربحية السهم من اإليرادات غير التشغيلية بتقسيم صافي الدخل من اإليرادات غير التشغيلية على أساس المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
للشركة خالل الفترة. 

وتم إحتساب ربحية السهم من صافي الدخل العائد للمساهمين بتقسيم صافي الدخل على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية للشركة خالل الفترة.

ال تقوم الشركة بإحتساب ربحية السهم المخفض.

22- عقود اإليجار التشغيلي

20152014
74,627,68671,585,346مدفوعات تحت عقود االيجار التشغيلي كمصروف

إن دفعات اإليجار التشغيلي تتمثل في اإليجارات المدفوعة من قبل الشركة مقابل مساحات مكتبية مستأجرة ألعمال الشركة، مكاتب ووحدات سكنية، والتي تم 
إستئجرها بشكل أساسي من الشركة السعودية للخطوط الجوية والهيئة العامة للطيران المدني، ويتم تجديدها بشكل سنوي.

خالل عام 2010، استئجرت الشركة مطبخ رئيسي في مدينة الرياض من الهيئة العامة للطيران المدني لمدة 10 سنوات ابتداءًا من 1 يناير 2010 مقابل إيجار 
سنوي بمبلغ 17,407,657 لاير سعودي. بنهاية مدة العقد، يتم تجديد إتفاقية عقد اإليجار مع الهيئة العامة للطيران المدني. وفقًا إلتفاقية اإليجار، يحق للهيئة 

العامة للطيران المدني 8٪ من مبيعات الشركة التي تتجاوز 290,000,000 لاير سعودي ويتم دفع نسبة الـ 8٪ للهيئة في أول شهر من السنة الالحقة.

خالل عام 2012م، قامت الشركة بتجديد اتفاقية عقد إيجار الدمام مع الهيئة العامة للطيران المدني لمدة 10 سنوات ابتداءًا من 3 مايو 2012م مقابل إيجار 
سنوي بمبلغ 5,000,000 لاير سعودي.

خالل عام 2014م، قامت الشركة بتجديد إتفاقية عقد إيجار جدة مع الهيئة العامة للطيران المدني لمدة سنتين ابتداءًا من 31 مارس 2015م مقابل إيجار سنوي 
بمبلغ 24,500,000 لاير سعودي.

خالل عام 2014م، إستئجرت الشركة قطعة أرض في المدينة لمدة 30 سنة مقابل إيجار سنوي بمبلغ 3,800,000 لاير سعودي.

الحد األدنى لدفعات عقود االيجار الغير قابلة لإللغاء كما يلي:

20152014
65,437,98340,045,365أقل من سنة

164,913,946217,981,454من سنة الى 5 سنوات
87,400,00096,200,000أكثر من 5 سنوات

317,751,929354,226,819

شركة الخطوط السعودية للتموين
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م
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23- ارتباطات والتزامات محتملة
كما في 31 ديسمبر، كانت لدى الشركة االرتباطات وااللتزامات التالية:

20152014
88,110,813228,168,249ارتباطات رأسمالية

14,807,41310,167,111تأمينات خطابات ضمان بنكية

24- التقارير القطاعية
ترتبط المعلومات القطاعية بأنشطة الشركة كأساس العداد معلوماتها المالية الخاصة. تشمل الموجودات والمطلوبات ونتائج العمليات للقطاعات البنود التي لها 

عالقة مباشرة بقطاع ثابت، والبنود التي يمكن توزيعها على القطاعات المختلفة وفقا ألساس ثابت.

تتكون أنشطة الشركة من قطاعي األعمال التاليين:

التموين بما في ذلك صاالت رجال االعمال وغير خطوط الطيران وغيرها.  )1
المبيعات الجوية  )2

إن الموجودات والمطلوبات ونتائج العمليات للشركة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م و2014م على أساس قطاعات األعمال هي كما يلي:

المجموعالمبيعات الجويةالتموين
2015

1,714,721,807133,498,8041,848,220,612الموجودات
457,930,95472,129,295530,060,250االلتزامات
2,021,458,544239,341,9162,260,800,460اإليرادات 

630,834,73667,666,217698,500,954صافي الربح

2014
1,720,612,19888,701,2991,809,313,496الموجودات
547,132,11536,474,465583,606,580االلتزامات
1,926,547,312209,392,7582,135,940,070اإليرادات

584,793,35369,139,478653,932,831صافي الربح

شركة الخطوط السعودية للتموين
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م
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دارة المخاطر 25- األدوات المالية واإ
تتضمن األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي نقد وما في حكمه، ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى، واستثمارات وذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى.

مخاطر اإلئتمان
هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية للطرف اآلخر. تعمل الشركة على الحد من مخاطر اإلئتمان 
عن طريق المتابعة والمراقبة والحد من التعامالت مع جهات معينة والقيام بتقييم مالئة الجهات ذات العالقة. ويتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية 

ودولية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. وتستحق الذمم المدينة بصورة رئيسية من شركة الطيران السعودية وشركات الطيران األجنبية األخرى وتظهر بقيمتها القابلة 
للتحصيل التقديرية، تستحق الذمم المدينة التجارية من ستة عمالء )50٪( كما في 31 ديسمبر 2015م.

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة 
وهي التعرض لمخاطر متنوعة مرتبطة بتأثير تذبذب أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة. وتنشأ مخاطر أسعار الفائدة للشركة من 

الودائع البنكية قصيرة األجل. وتخضع جميع الودائع إلعادة التسعير بصورة منتظمة. وتراقب اإلدارة التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وبرأيها أن مخاطر 
القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار الفائدة غير جوهرية بالنسبة للشركة. 

مخاطر السيولة
هي المخاطر المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالية. وقد تنتج مخاطر السيولة عند 

عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدار مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة المتوفرة للوفاء 
بااللتزامات المالية للشركة. 

مخاطر العملة 
وهي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تتم معامالت الشركة بصورة أساسية باللاير 

السعودي واليورو والدوالر األمريكي. المعامالت األخرى التي تتم بعمالت أجنبية تعتبر غير هامة، وتدار مخاطر العملة بصورة منتظمة.

القيمة العادلة
هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. وحيث يتم 

إعداد القوائم المالية المرفقة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييم األوراق المالية لالتجار والمتاحة للبيع والتي تقاس بالقيمة العادلة، قد تنشأ فروقات 
بين تقديرات القيم الدفترية والقيم العادلة. وبرأي اإلدارة أن القيم العادلة لموجودات ومطلوبات الشركة ال تختلف بصورة كبيرة عن قيمتها الدفترية.

26- إعادة تصنيف
تم إعادة تصنيف القوائم المالية السابقة لتتماشى مع عرض السنة الحالية.

المبلغإعادة التصنيف إلى بند:إعادة التصنيف من بند
200,000,000استثمارات في أوراق مالية للمتاجرةنقد وما في حكمه

3,512,809استثمارات في أوراق مالية للمتاجرةمدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى
382,845مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرىنقد وما في حكمه

27- إعتماد القوائم المالية
تم اعتماد هذه القوائم المالية والسماح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 12 جمادى األولى، 1437هـ، الموافق 21 فبراير 2016م.
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