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  ل الشركةئرسا

 

لشركة السعودية للخدمات األرضية هي شركة رائدة في تقديم خدمات املناولة األرضية بأحدث الطرق، ا

 .خدماتها جميع املطارات في اململكة العربية السعوديةبتغطي املتميزة والتي  تهاامدعومة بعراقتها وخبر 

  

 
   ؤية الشركةر
 

نطاق الخدمات األرضية الشركة الرائدة في (  (SGS الشركة السعودية للخدمات األرضيةكون أن ت”

 "واملساندة 
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

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

 ين وبعد ،أجمع

  السادة مساهمي الشركة السعودية للخدمات األرضية ،،

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

نيابة عن زمالئي في مجلس اإلدارة يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي ألداء وإنجازات الشركة السعودية للخدمات األرضية عن 

التقرير تغطية وافية حول املؤشرات املالية وتطبيق أفضل معايير هذا ويتضمن م،  2017ديسمبر  31السنة املالية املنتهية في 

 2030الحوكمة الرشيدة واإلفصاحات ذات العالقة إلى جانب توجهات الشركة اإلستراتيجية ملواكبة رؤية اململكة العربية السعودية 

 .اليوكذلك دورها فيما يخص املسؤولية اإلجتماعية واملشاركات تجاه وطننا الغ

 2017عام الشهد 
ا
 ملحوظ م تحول

ا
 2030الشركة السعودية للخدمات األرضية بخطوات تتوائم مع رؤية اململكة أنشطة وتوجهات في ا

ه األمين أطلقها ولي عهد ، والتيخادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه هللاا مهالتي يتبناها ويدع

صب في يوالشركة سائرة في التمش ي بها وفق هيكل تنظيمي محدث بما مير محمد بن سلمان حفظه هللا، األ صاحب السمو امللكي 

 .الشركة واملستثمرين بها وكسب ثقتهم وتحقيق طموحاتهمتحقيق مصالح وتطلعات 

في جميع ة واملسانداألرضية أيها السادة األفاضل، إن الشركة السعودية للخدمات األرضية، الشركة الرائدة في مجال خدمات املناولة 

حرصها الدائم على تقديم أفضل مع مطارات اململكة، تسير وفق خطط موضوعة على أسس علمية وعملية وسوف تواصل النمو 

مستعينة بتجهيزات لوجستية ودعم فني وتقني عالي املستوى، وبموارد بشرية ذات كفاءة، مع الخدمات في مجال املناولة األرضية، 

 التطوير و للكة الدائم تطلع الشر 
ا
العامة  ، لسيما وأن تطلع الشركة وفق اإلستراتيجيةبأنه هو أساس نجاح الشركةمنها تدريب إيمانا

، هللا تعالى بحول األعوام التالية أكبر خالل عوائد شركائنا لتحقيق كافة مع  التي أقرها مجلس اإلدارة يتمثل بالعمل بجهد وتناغم 

 .ول للشركة واإلستمرار نحو األفضلنقالت وتحوالتي ستشهد 

 م2017ومشاركتهم الفاعلة خالل عام أود أن أتقدم بالشكر الجزيل ملساهمي الشركة لدعمهم الدائم ، نيابة عن مجلس اإلدارةإنني و 

يير عاملية اكما أشكر عمالئنا الكرام على ثقتهم بالشركة السعودية للخدمات األرضية في تقديم خدماتها للمناولة األرضية وبمع

تنافسية، ونقدر التعاون املشترك بين الجهات ذات العالقة في تميز الشركة، وأغتنم هذه الفرصة ألعبر عن جزيل الشكر والعرفان 

 من النجاحات واإلبداعات خالل األعوام 2017إلدارة الشركة ومنسوبيها ملا قدموه من أداء مميز في عام 
ا
م، ونتطلع لتقديم مزيدا

 . إذن هللا تعالىالقادمة ب

 عبدهللا بن ابراهيم الهويش

 رئيس مجلس اإلدارة 
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 كلمة الرئيس التنفيذي

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

م نتائج مميزة وانجازات عديدة ساهمت في مواصلة وتعزيز مكانة الشركة السعودية للخدمات 2017بفضل هللا تعالى شهد عام 

لنجاح من ا و شركاءرضا العمالء وزيادة الثقة بين الشركة بمستوى وخاصة فيما يتعلق  األرضية في مجال خدمات املناولة األرضية

 سوف و املحلية والدولية، الطيران  عمالؤنا من شركات
ا
ال الخدمات في مج لتطبيق أعلى معايير التميز وتحرص تسعى الشركة دائما

 .املقدمة من قبلها

 ى وإنخفاض معدل الشكاو  %26اإلنجاز في الوقت املحدد بنسبة مستوى ادة بينت اإلحصائيات التشغيلية زي م 2017خالل عام 

  87,873,034 ما مجموعه م خدماتها لـ2017قدمت الشركة في عام  وقد، م 2016مع مؤشرات العام مقارنة  %24بنسبة 
ا
مسافرا

 على  27في 
ا
حقيبة على تلك  89,677,483ولة تم منافي حين شركة طيران تقوم الشركة بخدمتها،  99رحلة لـ  344,028مطارا

تحقيق درجات أعلى في األداء وفق املعايير العاملية للمناولة األرضية،  ، وما يليه  م2018 العام  خاللالشركة  ، وسوف تسعى الرحالت

والتي تدعمها  2020وخطة التحول  2030مثل اإلنطالقة الفعلية للتحول في الشركة لتواكب رؤية اململكة  خاصة وأن هذا العام قد

والتي تهدف من ضمن محاورها تقديم أوجه الخدمات  حكومتنا الرشيدة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين،

ستعود بدورها  اإلنتاجيةمستويات وزيادة ومن ثم فإن توجهات الشركة في تفعيل  ، الحجيج واملعتمريناملسافرين و من  ةلزوار اململك

 وبما لشركة بالنفع على ا
ا
طيران وشركاء من شركات الاإلهتمام والعناية بعمالئنا مستويات الخدمات املقدمة و زيادة في ينعكس إيجابا

 لتحقيق أعلى معدلت التنافسية وتطوير أبنائها املوظفين وزيادة روح التنافس بينهم تسعى الشركة ، لسيما وأن النجاح 
ا
دائما

 .والعمل كروح الفريق الواحد

 لل وت
ا
رتقاء بخدماتها لتكون الخيار األول واألمثل للعمالء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث تتشرف هدف الشركة دوما

وذلك لتعزيز وتأكيد مركزها الرائد في مجال تقديم خدمات ، ا لتقديم أرقى الخدمات للمسافرينبتسخير كافة قدراتها وامكاناته

امل لخدمات شالتطوير ة، خاصة مع توجه الشركة في اإلستمرار في عملية اللطيران في مملكتنا الحبيبلقطاع ااملناولة األرضية 

 من الجهد والتطوير الدائم في تقديم 
ا
املناولة األرضية املقدمة لعمالئنا من شركات الطيران والذي يتطلب من الجميع بذل مزيدا

 .رضا العمالءأفضل الخدمات للمسافرين واإلرتقاء بجودة الخدمة و 

لقد شهدت الشركة خالل العام عدد من جوانب التغير والتطوير والتي إشتملت على سن سياسات العمل الفعالة وتدريب العاملين، 

 ات املساندة لعمالءهاخدمشتى التي تسهم في تقديم الحديثة واملتطورة ، وتوفير التجهيزات واملعدات ة نى التقنيب  التطوير إلى جانب 

، وبيهابين منس ، كما أن الشركة بدأت تفعيل محددات تقييم وقياس املخاطر ورفع مستوى ثقافة اإللتزامفة املحطاتوفي كا

  .هذه املبادراتتحقيق والشركة سائرة في العمل على 

 
ا
ية خدمة األرضأتوجه بالشكر والتقدير والعرفان لشركاء النجاح من شركات الطيران على منح الشركة السعودية للخدمات ،  ختاما

تقديم املناولة األرضية باملطارات كما أتقدم بالشكر والتقدير لجميع أخواني موظفي الشركة ملا قدموه من أداء مميز ومساهمتهم 

 .الفعالة وتفانيهم في العمل

  نجار محمد بن عمر م.

 التنفيذي الرئيس   
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 التقرير السنوي 

 :للشركة  يالنشاط الرئيس  .1

تأسست الشركة السعودية للخدمات األرضية )"الشركة"( كشركة ذات مسؤولية محدودة في :    تأسيس الشركة  -  بذة عن الشركةن .1.1

م( 14/7/2008هـ )املوافق 11/7/1429وتاريخ  4030181005تجاري رقم السجل البموجب العربية السعودية اململكة مدينة جدة ب

ريال لكل حصة. وتمت زيادة رأس مال  100متساوية القيمة بقيمة حصة  5.000ريال سعودي مقسم إلى  500.000برأسمال قدره 

( ريال سعودي إلى ثمانمائة وستة وثمانون مليون 500،000م( من خمسمائة ألف )24/2/2011هـ )املوافق 20/2/1432الشركة بتاريخ 

انمائة وثمانية وستين ألف وستمائة ( ريال سعودي مقسم إلى ثمانية ماليين وثم886.869.100وثمانمائة وتسعة وستون ألف ومائة )

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

ية"( ضللخطوط الجوية العربية السعودية )"الخطوط السعودية"( والشركة الوطنية للمساندة األرضية للطيران )"الوطنية للمساندة الر 

وشركة عطار للخدمات الرضية )"العطار للخدمات األرضية"( مقابل استحواذ الشركة على األعمال التجارية واألصول املتعلقة 

بالخدمات األرضية التابعة لكل من الخطوط السعودية والعطار للخدمات األرضية وشركة عطار للسياحة )"العطار للسياحة"( وجميع 

هـ 7/7/1435/ق وتاريخ 171ية لخدمات املناولة املحدودة. وقد صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم الحصص في الشركة الوطن

م( باملوافقة على تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، وزيادة رأس مال 6/5/2014)املوافق 

( ريال سعودي إلى مليار وثمانمائة وثمانين 886.869.100ة وتسعة وستون ألفا ومائة )الشركة من ثمانمائة وستة وثمانون مليون وثمانمائ

 بقيمة اسمية قدرها 188.000.000( ريال سعودي مقسم إلى مائة وثمانية وثمانين مليون )1.880.000.000مليون )
ا
 عاديا

ا
 10( سهما

 وأربعمائة وثمانية ريالت سعودية للسهم )"األسهم"( من خالل رسملة مبلغ أربعمائة وخ
ا
مسة ماليين وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفا

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

ية ناشئة عن عملية الستحواذ واملدرجة ( ريال سعودي تمثل صافي رصيد حقوق ملكية إضاف587.236.432وأربعمائة واثنين وثالثين )

ضمن بند حقوق الشركاء ولستيفاء املتطلب النظامي بأن يكون للشركة املساهمة املقفلة خمسة مساهمين على األقل فقد تنازلت 

 ةالخطوط السعودية عن عدد من األسهم لكل من شركة الخطوط السعودية للرحالت الخاصة املحدودة وشركة الخطوط السعودي

يون وتم طرح ستة وخمسون مل لتنمية وتطوير العقار )وهما شركتان مملوكتان بالكامل للخطوط السعودية( كمساهمين في الشركة.

مثل ثالثين باملائة  56,400,000وأربعمائة ألف 
 
من رأس مال الشركة السعودية للخدمات األرضية لالكتتاب العام  ٪30سهم عادي ت

 م. 24/6/2015بتاريخ  وبدأ تداول أسهمهاالشركة في السوق املالية السعودية  إدراج( وتم م9/6/2015م الى 3/6/2015خالل الفترة ) من 

يتمثل النشاط الرئيس ي للشركة في تقديم خدمات املناولة األرضية والخدمات املساندة لها داخل مطارات اململكة :  النشاط الرئيس ي .1.2

ية. وتقوم الشركة بإبرام اتفاقيات لتقديم الخدمات األرضية مع عمالئها من شركات الطيران للعديد من شركات الطيران املحلية والدول

وتشتمل على خدمات املناولة األرضية ( IATA)  مبنية على نموذج اتفاقية الخدمات األرضية املعتمدة من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي

  :والخدمات املساندة التالية

وم الشركة بتقديم خدمات عدة للمسافرين في املطارات التي تعمل بها، حيث تتولى مهام استقبالهم ونقلهم تقو خدمات املسافرين :  -

من وإلى صالت املغادرة والقدوم، وخدمات تسجيل الركاب وإصدار بطاقات صعود الطائرة وإنهاء إجراءاتهم وإرشادهم والخدمات 

طبية لنقل املرض ى والكراس ي الكهربائية باإلضافة إلى إدارة وتشغيل الحافالت املتعلقة بذوي الحتياجات الخاصة وتوفير رافعات 

 . ت والنقل الجوي املساندة(داخل املطارات لنقل املسافرين )وذلك من خالل شركة األمد السعودي لخدمات املطارا

ان عالقة ومسؤولي الهيئة العامة للطير تقوم الشركة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الو خدمات التنسيق واإلدارة واإلشراف :  -

الل خاملدني ، وذلك إلنهاء اإلجراءات الالزمة للرحالت الجوية بالنيابة عن مختلف شركات الطيران والطائرات املستأجرة، وخاصة 

  .مواسم الحج والعمرة
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ها خدمات مناولة ونقل األمتعة إلى تقدم الشركة العديد من الخدمات في ساحات املطارات بما فيحيث خدمات ساحات املطارات :  -

عمالئها من شركات الطيران، وخدمات األسطول بما فيها خدمات الساحة وصعود ونزول املسافرين من وإلى الطائرة وسحب الطائرة 

ات تقوم الشركة بتقديم الخدم، حيث  على مدرج الطائرات، وتنظيف الطائرات ، مراقبة الحمولة والتصالت وعمليات الطيران

 ومراقبة الحمولة في الطائرة وتوزيعها وإعداد التقارير
ا
زمة بذلك قبل الال  املتعلقة بالتواصل والتنسيق مع قائد الطائرة إلكترونيا

  .إقالع الطائرة

تقدم الشركة الخدمات املساندة لشركات الطيران بما في ذلك عمليات مراقبة الحركة وإرسال واستقبال و الخدمات املساندة :  -

علومات وتوجيه الطائرات للتوقف واإلقالع، والتأكد من عدم زيادة حمولة الطائرة والتنسيق مع طاقم الطائرات وتقديم امل

  .الخدمات الالزمة لهم

  املساندة الالزمة لتفتيش الركاب قبل صعود الطائرة وخدمات التعرف على األمتعة.آوجه تقوم الشركة بتقديم و الخدمات األمنية :  -

  هي على النحو التالي:و تها الخدمات ألنشطمن دارات  تقدم الدعم الالزم إو عمل قطاعات ضم الشركة عدة ت الشركة: إدارة  .1.3

  اإلستراتيجية والرقابة الداخليةلعالقات اقطاع 

  األرضية املناولةقطاع 

 قطاع املشاريع والنمو 

 قطاع املالية 

 قطاع الخدمات املشتركة 

  القطاع التجاري 

  لعامةالشؤون اقطاع 

  قطاع التحول 

 

 : األنشطة الرئيسة للشركة .1.4

 النسبة ) الف ريال سعودي(  إيرادات النشاط  

%100   2,585,531 خدمات املناولة األرضية  

%100  2,585,531 األجمالي  

 األنشطة الرئيسة للشركة التابعة:  .2

قامت الشركة بتأسيس شركة األمد السعودي :الجوي(تأسيس الشركات التابعة : )شركة األمد السعودي لخدمات املطارات والنقل  2.1

وتاريخ  4030254190لخدمات املطارات والنقل الجوي املساندة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة في السجل التجاري رقم 

اململكة العربية  ةجدبمدينة ريال ومقرها  500،000م( )"شركة األمد السعودي"( برأس مال قدره 3/9/2013هـ )املوافق 27/10/1434

من الحصص في  ٪50وتملك الشركة وتختص هذه الشركة بمهام نقل املسافرين في املطارات عبر وسائل النقل املختلفة،  . السعودية

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

 م(. 19/7/1987هـ )املوافق 22/11/1407وتاريخ  4030057952ة بموجب السجل التجاري رقم بسيط

يتمثل النشاط الرئيس ي لشركة األمد السعودي في تقديم خدمات نقل الركاب واملالحين وتشغيل : النشاط الرئيس ي للشركة التابعة  2.2

ودي دمج العمليات التشغيلية لكل من الشركة وشركة األمد للتجارة الحافالت في املطارات، وقد كان الهدف من تأسيس شركة األمد السع

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

 .الدولية ومطار تبوك قبل تأسيس شركة األمد السعودي

 النسبة ريال سعودي( ) الف إيرادات النشاط  

%100  149,449  املطارات في الحافالت وتشغيل واملالحين الركاب نقل خدمات  

%100 149,449  األجمالي  
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 الشركاء ورأس املال في شركة األمد السعودي ) شركة تابعة( 2.3

 اسم الشريك قيمة الحصص بالريال النسبة من رأس املال

 ت األرضيةالشركة السعودية للخدما 250,000 50٪

 شركة األمد للتجارة والتموين 250,000 50٪

 املجموع 500,000 100٪

 : همةاملخطط وقرارات الشركة  .3

بما في ذلك التغيرات الهيكلية للشركة أو توسعة أعمالها أو وقف عملياتها والتوقعات املستقبلية وصف لخطط وقرارات الشركة املهمة 

 : وهي كما يلي  ألعمال الشركة

 : م2017خالل عام  اتخذتهالتى إخطط وقرارات الشركة املهمة  .3.1

 2030م جوانب عدة آلطر التحول التي شهدتها الشركة بغية إعادة تنظيم موارد الشركة وتهيئتها بما يتسق ورؤية اململكه 2017شهد العام 

كما شهد العام  ، في التوسع في انشطتها املختلفةالتي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والتي تهدف لدعم الشركات السعودية 

 في هيكل قطاعات أعمال الشركة التنظيمي
ا
 تغيرا

ا
فض خومن ثم في  وهو ما سيسهم في نمو أعمال الشركة بشكل عام،  اإلداري  أيضا

  .تكاليفها األمر الذي سيعزز حقوق الشركة ومصالح املساهمين

ادة صياغة النظام األساس ي للشركة بما يتسق وأحكام نظام الشركات، إلى جانب سن عدد من العمل على إع م 2017خالل عام  كما روعي

 لبرز القرارات وقواعد عملالتكميلية الحوكمة سياسات 
ا
 : لجان املجلس، ويوضح البيان ادناه عرضا

 .طويلع السلمي كعضو بمجلس اإلدارةاملوافقة على تعيين األستاذ / محمد بن  .1

  .العامة على تحديث الالئحة التنظيمية للجنة املراجعة وتقييم املخاطر موافقة الجمعية .2

  .م31/12/2016املوافقة على نشر وإعتماد القوائم املالية السنوية )املدققة( للسنة املالية املنتهية في  .3

 لرئيس مجلس اإلدارةياملوافقة على تعي .4
ا
 .ن سعادة األستاذ / عايض بن ثواب الجعيد نائبا

   .م2017للعام  ، والثاني، والثالثرباح مرحلية للمساهمين عن الربع األول أتوزيع  .5

 .حيات املالية واإلدارية الداخليةاملوافقة على مصفوفة الصال   .6

  كلجنة منبثقة من مجلس اإلدارة. إنشاء لجنة إدارة املخاطر  .7

 يلي:  ما ومنهالها املكملة لئحة حوكمة الشركة والسياسات تحديث املوافقة على   .8

 بما يتماش ى مع املتطلبات النظامية الصادرة عن هيئة السوق املالية. لئحة حوكمة الشركة 

  وإعتمادها من الجمعية العامة.  عمل لجنة املراجعةوقواعد لئحة  

  عمل لجنة الترشيحات واملكافآتوقواعد لئحة. 

  عمل اللجنة التنفيذيةوقواعد لئحة. 

  وية في مجلس اإلدارةإجراءات العضسياسة ومعايير و. 

 سياسة اإلفصاح والشفافية. 
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  و ميثاق السلوك األخالقي واملنهيسياسات. 

 سياسة اإلبالغ عن املمارسات املخالفة. 

 سياسة إدارة املخاطر. 

 باألنظمة واللوائح واإللتزام باإلفصاح عن  املعلومات الجوهرية سياسة ضمان التقيد. 

 الحسياسة تنظيم العالقة مع أصحاب املص. 

 سياسة توزيع األرباح. 

  سياسة معالجة حالت تعارض املصالح الفعلية واملحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 .واملساهمين

 سياسة وآليات تقييم أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له. 

 لئحة عمل مجلس اإلدارة. 

 لوفتهانزا إلعادة هيكلة الشركة اإلدارية. املوافقة على خطة التحول للشركة ضمن مشروع .9

 ملجلس اإلدارة، وتعي قبول إستقالة األستاذ/ قايد بن خلف العتيبي من منصب الرئيس التنفيذي .10
ا
ين وتعيينه مستشارا

 املهندس/ عمر بن محمد نجار بمنصب الرئيس التنفيذي.

بما يحقق ويعزز  ،ير مسميات كبار التنفيذيين بالشركةللشركة وتم على أساسه تعيين وتغي اإلداري  تغيير الهيكل التنظيمي .11

  مصالح الشركة. 

م مع شركة لوفتهانزا اإلستشارية لتقديم خدماتها اإلستشارية ، وذلك 2016تعاقدت الشركة خالل عام ة للشركة : ليالتغيرات الهيك. 3.2

 من الشركة لتطوير أنظمتها وقدراتها الداخلية
ا
ينعكس على أداء الشركة املالي ن التشغيلية والتقنية بما وزيادة فرص التحسي  سعيا

بما يعود بالنفع ملساهمي الشركة وموظفيها ، وتم خالل  2030تماش ى مع خطط وأهداف الشركة وإستراتيجيتها نحو تحقيق رؤية اململكة وي

لتزام تنفيذية بتنفيذ توصيات شركة لوفتهانزا والوسوف تستمر اإلدارة ال،  م املوافقة على بدء إعادة الهيكلة اإلدارية للشركة2017عام 

 كما تم اإلتفاق مع الشركة الوطنية "كفاءة" لتطبيق نتائج هذه الدراسة.بها حتى النتهاء من كامل املشروع ونجاحه بإذن هللا تعالى. 

 ومن ضمن أ
ا
 وروحا

ا
افية،  بالنظم واللوائح والتوجيهات اإلشر  طر التنظيم املحدث فقد راعت الشركة العمل على تعزيز مفاهيم اإللتزام نصا

 بوبما يهدف لتعزيز املبادئ األخالقية واملهنية للعاملين بالشركة حين القيام بمهامهم وبما يؤدي لتحقيق النمو املستدام مع تعزيز جوان

 الحماية من مخاطر عدم اإللتزام أو الجرائم املالية.

ة شركخطة التحول في ال إنهاء كافة الدراسات واإلستعدادات لبدءالعمل على م الى 2017ام سعت الشركة خالل عتوسعة األعمال : . 3.3

ث ، حياملستقبلية وتنويع مصادر الدخل  توسعة أعمالها في مجال الخدمات األرضيةم لغرض 2018ووضع أساسيات بدء األعمال في عام 

مين عند بدء التشغيل وسوف يتم اإلعالن عن املستجدات حسب تقدمت الشركة بعروضها لتقديم خدماتها الى محطات قطارات الحر 

  األنظمة.

 م2018 لعاماخالل في أعداد الحجيج واملعتمرين يستمر بتحقيق نمو املتوقع لقطاع الخدمات األرضية أن التوقعات املستقبلية :  . 3.4

م والتى تبناه سيدي ولي العهد 2030رؤية اململكة لعام  م وذلك نتيجة زيادة أعداد الحجاج واملعتمرين واملعلنة ضمن2020وحتى العام 

سنوات بشكل عام في ال فرص نمو أعمال الشركةتنمية صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان ، كما أنه من املتوقع أن يكون هناك 

القطارات واملواني وكذلك الخدمات خدماتها ملحطات  عروض خارج إطار املطارات وتقديم ابدأت الشركة تنويع أعمالهحيث  القادمة

الخرى في املطارات ، بالرغم من الضغوط التى تواجهها الشركة من طلبات عمالئها في تخفيض أسعار الخدمات املقدمة لهم وكذلك 
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 نه أاملنافسة في قطاع خدمات املناولة األرضية ودخول منافسين جدد مرخصين من هيئة الطيران املدني ، األمر الذي يتوقع م
ا
 ن يؤثر سلبا

 .   م2018 أرباحها خالل عامعلى إيرادات الشركة التشغيلية و 

 املخاطر  التى تواجهها الشركة:  .4

تشتمل جميع أنشطة الشركة وبدرجات متفاوتة على أنماط متعددة للمخاطر، وقد روعي العمل على إيجاد أليات لقياس وتقبل وإدارة 

، التشغيل، املخاطر التنظيمية، السيولةالسوق، تعرض لها الشركة من قبيل مخاطر العمليات، املخاطر أو مجموعة املخاطر التي قد ت

هيكل واضح إلدارة آطر املخاطر بما بتؤدة على خلق مخاطر اإللتزام، أمن املعلومات، ومخاطر السمعة واإلستدامة.وقد عملت الشركة 

ة بيان تقبل تلك املخاطر، ووضع اإلجراءات املناسبة للرقابتتضمن وضع  يضمن رصدها وتقييمها وقياسها ومن ثم توافر اآلليات التي

م راجعت واعتمدت لجنة املراجعة وتقييم 2017ونموها.وخالل العام الفعالة عليها وهو ما يسهم بشكل كبير في دعم أنشطة الشركة 

قدار حجم املخاطر وأنواعها الذي يمكن للشركة تقبله الذي يوضح م طاراإل املخاطر املنبثقة عن مجلس اإلدارة إطار تقبل املخاطر، وهو 

 حين تنفيذ إستراتيجيتها. 

وفيما يلي قائمة ببعض املخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وعلى الرغم من ذلك فهي ل تشمل جميع املخاطر .  املخاطر الجوهرية: 4.1

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

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

أو السوق  لاملخاطر التنظيمية عبارة عن مخاطر التغير في القوانين واللوائح بشكل قد ينعكس ماديا على قطاع األعمااملخاطر التنظيمية:  .4.1.1

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

يمكن أن تزيد من تكاليف تشغيل الشركة السعودية للخدمات األرضية أو قد  ( و وزارة العمل بشكل خاصGACA) العامة للطيران املدني

ل على تغيير املشهد التنافس ي مما يؤثر على الحصة السوقية وربحية الشركة ، كما أن عدم إلتزام الشركة باللوائح التنظيمية قد يعم

يعرض الشركة إلى الجزاءات النظامية التي قد تصل إلى حد إلغاء وسحب إحدى التراخيص الصادرة للشركة من الهيئة لتقديم الخدمات 

م على تحديث أنظمتها املحاسبية لتتوافق مع تطبيق املعايير 2017مطار. وقد قامت الشركة في عام  27ملكة وعددها األرضية في مطارات امل

ودراسة األثر الناجم  (VAT)م لتطبيق ضريبة القيمة املضافة 2018، كما تم اإلستعداد خالل إعداد موازنة  (IFRS)املحاسبية الدولية 

. عنها على أرباح الشركة والذي ي
ا
وضعت كافة السياسات واإلجراءات التي تهدف إلى اإللتزام باللوائح وعليه فإن الشركة عد محدودا

لك فإن إضافة إلى ذ، كما تحرص الشركة على التنسيق الدائم والتعاون بما يخدم مصلحة العمالء  ،  والقوانين التنظيمية ذات العالقة

( ، IATA( ، إتحاد النقل الجوي الدولي )ICAO) املنظمة الدولية للطيران املدنيدولية مثل ت النظمابكافة معايير امل  الشركة تقوم باإللتزام

 (ISAGOأنظمة أياتا للسالمة واملراجعة الخاصة بعمليات الخدمات األرضية )

 أو  املوظفين أو  الداخلية تاإلجراءا سالمة أو كفاية عدم عن تنتج قد التي الخسارة في التشغيلية املخاطر تتمثل : املخاطر التشغيلية  .4.1.2

 :التقنية والنظم األجهزة

 من عمالء الشركة ، وتعد الخطوط السعودية  20من إيردات الشركة في  %87يتركز : مخاطر تركيز اإليرادات في عدد من العمالء (أ
ا
عميال

 بأن اإلتفاقيات املوقعه مع الخطوط السعودية تنتهي في 
ا
م ، إل أن ذلك ل ينفي إمكانية 31/12/2020وطيران ناس أكبر العمالء ، علما

ة ر إنهاء هذه اإلتفاقيات في حال اإلخالل الجوهري باألحكام والشروط واإللتزامات املتفق عليها ، أو في حال إلغاء أو سحب التراخيص الصاد

سبته اهم في الشركة حيث تمتلك ما نللشركة من الهيئة العامة للطيران املدني ، كما تعتبر الخطوط السعودية طرف ذو عالقة وأكبر مس

كما يعد طيران ناس أيضا طرف ذو عالقة بسبب وجود مساهم رئيس ي مشترك وهو )الشركة الوطنية لخدمات  من أسهم الشركة ،  52.5%

 % 14.7سبته بدورها تمتلك ما ن من أسهم الشركة الوطنية للمساندة األرضية للطيران والتي %40.889التي تمتلك ما نسبته  الطيران(

 .من أسهم الشركة
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تعتمد الشركة في نشاطاتها على العمل في بيئة معرضة للمخاطر داخل ساحات وصالت املطارات حيث : مخاطر الحوادث واإلصابات (ب

ب من اتضم خدمات الشركة على سبيل املثال دفع وسحب الطائرات ، تحديد وتوزيع حمولة الطائرة ، تزويد الطائرة بالوقود ، ونقل الرك

وإلى الصاله ، وقد يؤدي وجود أي خلل أو تقصير فني أو بشري أثناء تقديم أي من هذه الخدمات إلى خسائر و أضرار )ل قدر هللا( في 

األرواح واملمتلكات ، وفي حال إثبات مسئولية الشركة عن هذه األخطاء فإن ذلك يعرض الشركة للجراءات النظامية من غرامات جزائية 

و إلغاء الرخصه أو تعويضات مادية قد ل يغطيها التأمين بشكل كامل. ويوجد في الشركة إدارة متخصصة ومعنية بنظام من سحب أ

السالمة والجودة واألمن ، إذ تقوم باملراجعه الدورية ) أسبوعية ، شهرية( للتأكد من تطبيق السياسات واإلجراءات ، كما تقوم بعمل 

 بب وقوعها والعمل على تداركها ووضع املحددات لتجنبها. تقارير خاصة للحوادث لتحليل س

في ظل دخول منافسين في مجال تقديم الخدمات األرضية في عدم القدرة على إستقطاب الكفاءات: مخاطر فقد املوظفين املميزين و  (ت

 ممن تتوفر لديهم الخبرة الالزماململكة فإن الشركة معرضة لخسارة عدد من املوظفيين املميزين ذو الكفاءة واإلنتاجية العالية و 
ا
ة ، علما

 
ا
 بأن هناك محدودية في املواهب املدربة في هذا املجال.وفي حال عدم مقدرة الشركة على اإلحتفاظ باملوظفيين املميزين في الشركة وخصوصا

لشركة شكل جوهري على عمليات اكبار التنفيذين منهم أو في حال عدم مقدرتها على إستقطاب كوادر مدربة ومؤهلة فإن ذلك سوف يؤثر ب

ملؤهلة ا التشغيلية ونتائج أعمالها ومركزها املالي. إضافة إلى أن أي تغيير في نظام ولوائح وزارة العمل فيما يتعلق بإستقدام العماله الوافده

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

تعد املعدات واآللت أحد الركائز الهامه التي تعتمد عليها عمليات الشركة التشغيلية في تقديم : مخاطر تهالك املعدات واآلالت وإحاللها (ث

الخدمات األرضية لشركات الطيران بشكل صحيح وبجودة وكفاءة عالية حيث تأتي في الترتيب الثاني من األهمية بعد العنصر البشري ، 

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

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

 عن اآللت املستهلكة أو نتيجة للتوسع في أعمال ونشاطات الشركة ، وقد يكون اإلنفاق الفعلي أعلى من 
ا
أو إحتياجها آللت جديدة عوضا

ما تم تقديره إما بسبب إرتفاع وتضخم أسعار املعدات أو تحمل قيمة الضريبة املضافة أو بسبب دفع مبالغ إضافية للموردين لتسريع 

 يراد والشحن. وينعكس اإلرتفاع في هذه النفقات إن وجد بشكل سلبي على ربحية الشركة ومركزها املالي.   إجراءات اإلست

املتنوعة وفقا لنوع الطائرة ومتطلبات كل عميل ،  تقدم الشركة العديد من الخدمات: مخاطر التقنية الحديثة في الطائرات واملطارات (ج

 ملا تشهده هذه الصناعه من تطور م
ا
 لعدم ونظرا

ا
ستمر في التقنية األمر الذي قد يعمل على تقليص الطلب علي بعض الخدمات نظرا

 إلى أنه من امل
ا
وقع تالحاجة لها أو لوجود بعض الطائرات املزودة بأحدث التقنيات املتطورة )مثل التشغيل الذاتي ملحركات الطائرة( ، إضافة

في مطار امللك خالد  5ة )ومنها مطار امللك عبدالعزيز بعد اإلنتهاء من بناءه والصاله رقم أن يتم تزويد املطارات والصالت الجديدة في اململك

التي تم اإلنتهاء من بنائها( بمعدات أرضية ثابتة لتقديم بعض الخدمات )مثل وحده التكييف املتنقله و الجسور الخاصة بنقل الركاب إلى 

 على إيرادات الشركة الطائرة( مما يقلل من الطلب على بعض الخدمات الح
ا
الية )مثل الحافالت والساللم( األمر الذي سوف يؤثر سلبا

 ملواجهة أي إنخفاض محتمل في اإليرادات 
ا
ومركزها املالي. وتعمل الشركة في الوقت الراهن على وضع الخطط لتنويع مصادر الدخل تحسبا

  في املستقبل املنظور.

بت على الشركة كنتيجة طبيعية إلنفصالها كشركة وكيان مستقل عن الخطوط السعودية ترت:  مخاطر إرتفاع املصروفات التشغيلية (ح

تحمل تكاليف ومصروفات تشغيلية إضافية عن طريق إبرام عقود إتفاقية لتنظيم بعض الخدمات )مثل تقنية املعلومات( ، كما عملت 

افة إلى أرتفاع رواتب املوظفين. كل ذلك من شأنه أن يؤثر على الشركة على إبرام عقود مباشرة إلستئجار مواقع في مطارات اململكة ، إض

 لذلك فقد قامت الشركة بالتعاقد مع شركة لوفتهانزا لتقديم اإلستشارات فيما يخص 
ا
معدلت الربحية ومركز الشركة املالي ، وتحسبا

دة تشغيلية مع رفع الكفاءة اإلنتاجية وجو إعادة هيكلة الشركة وتقديم أفضل الحلول لتتمكن الشركة من السيطرة على املصاريف ال
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م ، كما تم اإلتفاق مع الشركة الوطنية "كفاءة" لتطبيق 2017الخدمة املقدمة للعمالء وتم اإلنتهاء من هذه الدراسة في الربع الثالث من 

 م.  13/12/2017نتائج هذه الدراسة ، وقد تم اإلطالق الفعلي لتطبيق مشروع التحول في 

قد يلجأ أي من عمالء الشركة أو موظفيها أو املسافرين أو أي طرف آخر داخل املطارات إلى رفع دعوى قضائية ضد :  انونيةاملخاطر الق (خ

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

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

 ، إذ إن تضرر سمعة الشركة بشكل كبير : مخاطر السمعه (د
ا
 هاما

ا
إن محافظة الشركة على سمعتها الجيدة داخل وخارج اململكة يعد أمرا

ركة أو عدم تمكن الشركة من إستقطاب عمالء جدد مما سوف يؤثر قد يؤدي إلى عدم تجديد أو إنهاء بعض العقود املبرمة مع عمالء الش

على سير عمليات الشركة ونموها املستقبلي. وقد تتأثر سمعة الشركة بعدة عوامل مثل إنخفاض جودة الخدمات األرضية املقدمة أو 

ة ها الشركة في تقديم الخدمات األرضيحصول حوادث ناتجة عن تقصير الشركة ، كما إن تعطل أي من املعدات أو املرافق التي تستخدم

)سواء كانت مملوكة للشركة أو للمطار( يحد من قدرة الشركة على القيام بإعمالها بشكل صحيح وبالجودة املطلوبة مما يؤثر على سمعة 

 الشركة.

الخدمات املقدمة أسعار  على أتطر  التي املستقبلية النقدية التدفقات تذبذب عن الناتجة املخاطر السوق  مخاطر تمثل : مخاطر السوق  .4.1.3

 على عمليات ونشاطات  للعمالء 
ا
والناتجة عن زيادة املنافسة أو تغيير املناخ اإلقتصادي وإنخفاض عدد رحالت الطيران بما ينعكس سلبا

 الشركة وربحيتها

ب للشركات للتقدم بطلب رخص م عن فتح البا2013أعلنت هيئة العامه للطيران املدني في عام : مخاطر املنافسة وخصخصة املطارات  (أ

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

أن  األرضية إلى جانب الشركة األمر الذي من شأنه أن يؤثر على حصة الشركة السوقية وما يتبع ذلك من إنخفاض متوقع في األرباح ، إل

 
ا
في مجال تقديم الخدمات األرضية ، وتعمل الشركة في الوقت الراهن على تنويع الخدمات  تحظي بحصة سوقية كبيرةالشركة ل تزال حاليا

م عن 19/5/2014هذه املخاطر.كما قامت الهيئة العامة للطيران املدني بالتصريح بتاريخ مثل املقدمة وتخفيض التكاليف ملواجهة 

بلية لخصخصة املطارات السعودية من خالل تأسيس شركات تابعة لها لرفع كفاءة تشغيل املطارات ومرافقها ، حيث خططها املستق

لبناء وتشغيل مشروع توسعة مطار األمير محمد بن عبدالعزيز في املدينة املنورة  (TAV)تركي -قامت الهيئة بتوقيع عقد مع تحالف سعودي

م تم التوقيع على تشغيل وتطوير مطارات القصيم وحائل والطائف مع 8/6/2017نية محددة ، وبتاريخ وإعادة ملكيته للهيئة بعد فترة زم

TAV  باستثناء مطار الطائف الذي تم اإلتفاق عليه مع مجموعة أسياد القابضة ، وكذلك تم التوقيع مع شركة مطارات شانغي الدولية

م. وفي حال قيام الهيئة العامة للطيران املدني بمنح 2018ه في مايو بدء تشغيل العزيز الجديد واملتوقع"فقط لتشغيل" مطار امللك عبد

رخص حصرية للشركات للقيام ببعض أو كل الخدمات األرضية فإن ذلك سوف يكون له تأثير جوهري على نتائج أعمال الشركة ومركزها 

 املالي.   

وط الطيران املحلية واألقليمية والعاملية بمختلف مطارات اململكة ، تقدم الشركة خدماتها للعديد من خط مخاطر اإلقتصاد العالمي: (ب

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

د لتكلفة التشغيلية لخطوط الطيران مما قلتقليص عدد رحالتها وتخفيض الطلب على الخدمات املقدمة من قبل الشركة لتخفيض ا

 على إيرادات الشركة.
ا
 يؤثر سلبا

 ملوازنة اململكة العربية السعودية لعام  مخاطر اإلقتصاد املحلي: (ت
ا
م فإنه من املتوقع أن تنمو 19/12/2017م املعلنة بتاريخ 2018وفقا

األمر الذي سوف يدعم اإلنفاق الحكومي و ما لذلك  م2017بالعام  مقارنة %13م بما نسبته 2018إيرادات الدولة  الغير نفطية في العام 

 إلرتفاع املتوقع ألسعار الطاقة وتكلفة األ 
ا
دي يمن أثر إيجابي على اإلقتصاد املحلي. الجدير بالذكر أن هذا النمو اإلقتصادي يأتي مصاحبا

 ي ،الكل القتصاد بيئة في التكاليف مراقبة ىعل التركيز مع خاصال القطاع في الحذر نسبةالعاملة الوافدة األمر الذي قد يؤدي إلى رفع  
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  سيؤثر ذلك أن من مغالر ى وعل
ا
تجدر اإلشارة إلى أن أحد أهم ركائز رؤية اململكة   أنه إل السعودية للخدمات األرضية  شركةى العل سلبا

 على رفع طاقة الحج والعمره مما سيسهم ك ومن ذل هي تنويع مصادر الدخل الغير نفطية م2030العربية العربية السعودية 
ا
العمل تحديدا

يات وما لذلك من إنعكاس وأثرعلى عملوتكاليف املقابل املالي للمقيمين في رفع معدل الرحالت ، دون إغفال قرار رفع رسوم التأشيرات 

 الشركة التشغيلية.

الشركة السعودية  تجاه املالية بالتزاماته الوفاء على نظير طرف أو ضامن أو عميل مقدرة عدم الئتمان مخاطر تمثل:  مخاطر اإلئتمان  .4.1.4

 .مالية ئرخساالشركة  تكبد إلى يؤدي ممامستحقات الشركة  بشأن للخدمات األرضية

تقوم الشركة بإصدار فواتير الخدمات األرضية لعدد كبير من عمالئها وتقوم : في سداد املستحقات ومخاطر عدم السداد مخاطر التأخير  .4.1.5

 في السداد من قبل بعض العمالء  60إلى  30إعطاء مهلة سداد تترواح ما بين ب
ا
 من تاريخ إصدار الفاتورة ، وقد واجهت الشركة تأخرا

ا
يوما

من إجمالي اإليرادات . إضافة إلى التأخر في عدم السداد  %15حيث تمثل مبالغ مطالبات العمالء املتأخره عن املهلة املحددة ما نسبته 

 مع بعض العمالء من خطوط الطيران عدم املقدرة على سداد اإللتزامات ، وتنحصر أغلب املبالغ الغير مسددة فقد واج
ا
هت الشركة سابقا

  .في الشركات الصغيرة التي تعمل بشكل موسمي ، مما قد يؤدي إلى رفع مجمل مخصص الديون املشكوك في تحصيلها

دم الكفاءة في إدارة التدفقات النقدية والتي قد يترتب على أثرها عدم مقدرة الشركة على وهي املخاطر التي تنجم عن ع: مخاطر السيولة  .4.1.6

ت قتوفير املبالغ الالزمة للقيام بأعمال الخدمات األرضية املطلوبة من قبل العمالء والوفاء بإلتزامتها مما يستدعي بيع أحد األصول في و 

لذكر أن الشركة تحتفظ برصيد مرتفع من األصول نقدية أومافي حكمها. وقد يكون زمني قصير وبأقل من قيمته العادلة ، والجدير با

إحتياج الشركة للسيولة ملقابلة مشاريع التطوير في أسلوب ونوعية الخدمات املقدمة األمر الذي يستدعي أن تتقدم الشركة للحصول 

 لعدم وجود سجل إئتماني سابق للشركة فإن
ا
ذلك من شأنه أن يخضع الشركة لشروط قد ل تتناسب مع  على قرض وتمويل بنكي ، ونظرا

 على خطط الشركة التوسعية. 
ا
 متطلباتها األمر الذي سوف ينعكس سلبا

 للمخاطر التي قد تؤثر على سيرعملياتها ونتائج  وإدارة املخاطر ومراقبتها : سياسة .4.1.7
ا
الشركة السعودية للخدمات األرضية قد تكون عرضة

م باملوافقة على 2016من وجود سياسة خاصة بتقييم املخاطر إل أن مجلس اإلدارة قام في الربع الرابع من العام  أعمالها ، وعلى الرغم

 على وضع أسس و إجراءات قوية لتحديد ومعالجة املخاطر والعمل على تخفيف األثر 
ا
تأسيس إدارة مستقلة إلدارة املخاطر وذلك حرصا

 ى ما أمكن ذلك. و الناجم عنها ووضع الحلول لتجنبها مت
ا
 بعناية موضوعة وبرامج وشاملة واضحة منهجية وجود ألهمية الشركة من إدراكا

  املخاطر إلدارة
ا
بالستفادة من اإلستشارات املقدمة من إتحاد النقل الجوي  الشركة قامت فقد ،الدولية  املمارسات أفضل مع وتماشيا

 IATA)حيث تم اإلنتهاء من مشروع تطبيق املخاطر مع  تطبيقها إلدارة املخاطر( فيما يخص املعايير الدولية الواجب IATAالدولي )

Consulting)  ةاملنبثق املخاطر،تقييم املراجعة و  لجنة إلشراف م 2017عام  املخاطر لحوكمة العام طاروقد خضع اإل  م ، 2017في يوليو 

 مع  بهذا اإلدارة ملجلس الدورية تقاريرها ترفع والتي اإلدارة مجلس عن
ا
لئحة الحوكمة الصادرة ما إشتملت عليه أحكام الشأن. وتماشيا

مخاطر وتعود مرجعيتها لللجنة إنشاء  م 2017/ 11/11مجلس اإلدارة بتاريخ أقر م فقد 13/02/2017بتاريخ  يةسوق املالالة ئعن هي

لعام أعمال اللجنة املستحدثة خالل اأ كة وعلى أن تبدملجلس اإلدارة ، وذلك ملا يوليه املجلس من إهتمام للمخاطر التي قد تواجهها الشر 

 .م2018
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 االساسية إلدارة املخاطر في الشركة السعودية للخدمات األرضية  املنهجية .4.1.8

 
 

 م:2017إدارة المخاطر عام  إنجازاتأهم  .4.1.9

غة مفهوم املخاطر ضمن بيئة العمل، على صيام 2017خالل العام بالرغم من حداثة تكوينها فقد راعت إدارة املخاطر بالشركة العمل 

  والتالي إستعراض بأهم املبادرات واإلنجازات املتممة : 

 (IATAاإلنتهاء من مشروع تطبيق إدارة املخاطر بالتعاون مع اإلتحاد الدولي للنقل الجوي ) .1

 لس اإلدارةاإلنتهاء من إعداد السياسات واإلجراءات الخاصة بإدارة املخاطر واملوافقة عليها من قبل مج .2

 تطبيق أفضل املمارسات الدولية لتطبيق إدارة املخاطر على كافة األصعدة في الشركة  .3

عليها والتقليل من أثرها املحتمل وتم األتفاق  تحديد املخاطر األولية على مستوى الشركة ووضع اإلجراءات الالزمة للسيطرة .4

 على خطط املعالجة لهذه املخاطر مع اإلدارات املعنية

 تقارير دورية للجنة املراجعة و تقييم املخاطر بسير أعمال خطط املعالجة املتفق عليها رفع .5

موظف بأهمية نشر ثقافة املخاطر على مستوى  250ورشة عمل / لقاءات تعريفية بحضور أكثر من  25عقد أكثر من  .6

 الشركة

 ة املخاطر ر ادموظف من مختلف اإلدارات / املطارات ليعملوا كممثلين إل  20تدريب أكثر من  .7

 ت الرئيسية بالشركةار ااملطارات واإلدرصد كافة محددات املخاطر في  .8

 

 

 

 

 للصالحيات املفوضة تقوم اللجنة بمراجعة امل•
ا
خاطر وفقا

واإلجراءات املناسبة ملواجهة تبعاتها

تقدم اللجنة التقارير الدورية ملجلس اإلدارة عن مدى •

فعالية األنظمة والبيئة الرقابية داخل الشركة

ة املجلس مسؤول عن املوافقة على السياسات الخاص•

ارير بإدارة املخاطر كما يقوم املجلس بمراجعة كافة التق

س أقر مجلالتي يتم رفعها من لجنة املراجعة واملخاطر

نة إدارة الشركة السعودية للخدمات األرضية بفصل لج

ة املخاطر عن لجنة املراجعة العام القادم لتصبح لجن

 لالئحة حوكمة الشركات املحدثة وال
ا
صادرة مستقلة وفقا

.عن هيئة سوق املال

لى تقوم إدارة املخاطر بوضع سجل للمخاطر لكل إدارة ع•

حدى ومتابعته ومراقبته

لجنة يتم إعداد تقرير شامل ملخاطر الشركة ويتم رفعه ل•

املراجعة واملخاطر بشكل ربع سنوي 

لوب يتم تقييم املخاطر في كل إدارة و إعتماد مستواها وأس•

الحد من آثارها

ضمن تجتمع كل إدارة بشكل دوري ملناقشة أداء اإلدارة املت•

مراجعة املخاطر 

تقييم املخاطر سجل املخاطر

لجنة املراجعة 

واملخاطر
مجلس اإلدارة
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 أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة :  .5

 نتائج األعمال :   مقارنة .5.1

م2017 )املبالغ بآاللف الرياالت(البيان  م2016  م2015  م2014  م2013   

  2,143,849  2,408,026 2,540,512  2,726,673  2,585,531 اإليرادات

628,81,30 1,526,293  1,703,330  1,802,116 1,713,277  تكاليف اإليرادات  

238,924 872,254  مجمل الربح   837,182   881,732 221,583   

768,685 501,500  صافي الربح   621,072  656,981   605,960 

 األصول والخصوم  :   مقارنة .5.2

م2017 ()املبالغ بآاللف الرياالتالبيان م2016  م2015  م2014  م2013   

 1,063,610  1,349,890  1,765,772  2,320,394  2,142,922  األصول املتداولة

 1,569,914 1,595,690 1,483,513 1,505,024 1,630,856 األصول غير املتداولة

 2,633,525 2,945,580 3,249,285 3,825,418 3,773,778 إجمالي األصول 

 292,027 238,747 280,165 465,477 469,433 ولةالخصوم املتدا

 183,908 222,256 265,268 383,230 432,280 الخصوم الغير متداولة

 475,935 461,003 545,433 848,707 901,713 إجمالي الخصوم

 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:  .6

 التحليل الجغرافي إليرادات الشركة :   .6.1

 )املبالغ بآاللف الرياالت( التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة سنةال

مطار امللك  إجمالي اإليرادات

 –عبدالعزيز 

 جدة 

لك مطار امل

 -خالد 

 الرياض

املحطات 

 الداخلية 

مطار امللك 

 الدمام -فهد 

األمير محمد مطار 

 -بن عبدالعزيز 

 ةنياملد

 املجموع

م2017  2,585,531  9941,85   664,128 518,712 259,890 200,942 2,585,531 

 

 
 

941,859.00 

664,128.00 

518,712.00 

259,890.00 

200,942.00 

 -  200,000.00  400,000.00  600,000.00  800,000.00  1,000,000.00

جدة -مطار الملك عبدالعزيز 

الرياض-مطار الملك خالد 

المحطات الداخلية

الدمام-مطار الملك فهد 

المدينة-مطار األمير محمد بن عبدالعزيز 

(  2,585,531( )المبالغ بآاللف الرياالت) التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة 
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 التحليل الجغرافي إليرادات الشركة التابعة:   .6.2

 )املبالغ بآاللف الرياالت(التابعة  التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة السنة

مطار امللك عبدالعزيز  إجمالي اإليرادات

 جدة –

 املجموع املحطات الخرى 

م2017  9149,44    49,808 99,641  149,449 

 

)املبالغ بآللف الريالت( التابعة التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة  

 
 

 إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة :  .7

م2017 )املبالغ بآاللف الرياالت( البيان م2016   نسبة التغيير (-ات )+( أو )التغير  

141,142- 2,726,673 2,585,531 املبيعات / اإليرادات  -5.2%  

(1,713,277) تكلفة املبيعات/ اإليرادات  (1,802,435)  89,158 4.9%  

51,984- 924,238 872,254 مجمل الربح  -5.6%  

 - - - - أخرى  -إيرادات تشغيلية 

(382,423) أخرى  -مصروفات تشغيلية   (248,821)  133,602 54%  

185,586- 675,417 489,831 الربح )الخسارة( التشغيلي  -27%  

 

 

33%

67%

(149,449( )  المبالغ بآاللف الرياالت) التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة التابعة 

جدة -مطار الملك عبدالعزيز 

المحطات االخر
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 ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك .8

 بمبادىء الحوكمة الرشيدة وفي إتباع اش ىلقد حرصت الشركة السعودية للخدمات األرضية  على مراعاة التم
ا
 وروحا

ا
عايير امل  نصا

اب بما يهدف لتعزيز كفاءة عمل الشركة وعالقاتها بجميع أصح املهنية العالية في تعامالتها وعلى األخذ بمناحي الشفافية واإلفصاح

 املصالح، لسيما وأن الشركة تؤمن بأن األخذ بهذا النهج يعزز ثقة املستثمرين في أعمالها وفي نمائها.

بإجراء مراجعة موسعة أجرتها إدارتي الحوكمة واإللتزام بالشركة بإشراف من لجنة م القيام 2017راعت الشركة خالل العام وقد 

املراجعة ومجلس اإلدارة شملت كافة سياسات حوكمتها لضمان توائمها التام مع أحكام نظام الشركات، ولئحة حوكمة الشركات 

التكميلية وإعادة صياغة سياسات أخرى، إلى  الصادرة عن هيئة السوق املالية، حيث روعي خالل العام سن عدد من السياسات

 جانب موائمة لوائح وقواعد عمل كافة لجان املجلس بما يتسق والنظم واللوائح املرعية وقد شمل ذلك التالي :

 السياسات اإلجرائية حيث روعي سن أو أعادة صياغة سياسات الحوكمة وتشمل : (أ

 ظامية الصادرة عن هيئة السوق املالية.بما يتماش ى مع املتطلبات الن لئحة حوكمة الشركة 

 سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة. 

 سياسة اإلفصاح والشفافية. 

  و ميثاق السلوك األخالقي واملنهيسياسات. 

 سياسة اإلبالغ عن املمارسات املخالفة. 

 سياسة إدارة املخاطر. 

 إلفصاح عن  املعلومات الجوهريةباألنظمة واللوائح واإللتزام با سياسة ضمان التقيد. 

 سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب املصالح. 

 سياسة توزيع األرباح. 

  سياسة معالجة حالت تعارض املصالح الفعلية واملحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

 .واملساهمين

 سياسة وآليات تقييم أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له. 

 لئحة عمل مجلس اإلدارة. 

 قواعد ولوائح عمل لجان املجلس الفرعية وتشمل : (ب

  وإعتمادها من الجمعية العامة للشركة.  عمل لجنة املراجعةوقواعد لئحة  

  وإعتمادها من الجمعية العامة للشركة. عمل لجنة الترشيحات واملكافآتوقواعد لئحة 

  عمل اللجنة التنفيذيةوقواعد لئحة. 

 فعالية املجلس وأعضاءه وفعاليات لجان املجلس : تقييم (ث

 ألحكام لئحة حوكمتها في أن يقوم مجلس اإلدارة بتقييم فعالية أعضاءه وحجم مشاركتهم سواء 
ا
حيث راعت الشركة وفقا

قييم تبصفة فردية أو كمجموعة، وكذلك في تقييم فعالية أداء لجان املجلس الفرعية، وروعي العمل على إستكمال عملية ال

م  من خالل إدارة الحوكمة بالشركة، وسيتم الرفع بنتائج عملية التقييم للجنة الترشيحات واملكافأت 2017ألعمال العام 

 م.2018وملجلس اإلدارة خالل الربع األول من العام 

 البرامج التدريبية املوجهة ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان املجلس : (ج

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس، فقد حضر عدد من أعضاء املجلس رغبة من الشركة في تعزيز مهارات 

لورش العمل التي قامت هيئة السوق املالية بتنفيذها خالل العام، في حين سيصار لتصميم برنامج تدريب مباشر وعن بعد 

 بما يهدف لتطوير أعضاء املجلس واللجان في عدد من املناحي. 
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شركة السعودية للخدمات األرضية تلتزم بكافة األحكام والتوجيهات اإللزامية التي تضمنتها لئحة حوكمة وبشكل عام فإن ال

ة في نظام املتطلبات اإللزاميكافة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية، بحيث إنعكس هذا اإللتزام بشمول في تضمين 

ل وبما يعزز اإلفصاح وتوفير املعلومات والشفافية والعدالة في التعامالشركة األساس ووثيقة حوكمتها وسياساتها التكميلية 

وضمان حقوق املساهمين وبما يهدف لتحديد واجبات ومسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة وتنفيذيي الشركة وفق التوجيهات 

 النظامية، والشركة ملتزمة بإطار أحكام لئحة حوكمة الشركات بإستثناء التالي :

 /رقم املادة م

 الفقرة

 أسباب عدم التطبيق نص املادة/الفقرة

/ه41  .1  خارجية جهة تقييم على للحصول  الالزمة الترتيبات اإلدارة مجلس يتخذ 

 سنوات ثالث كل ألدائه مختصة

) حيث يتم  مادة إسترشادية

 داخلي( 
ا
 التقييم حاليا

 يكون( طرالمخا إدارة لجنة) تسمى لجنة الشركة إدارة مجلس من بقرار تشكَّل 70  .2

 نأ ويُشترط. التنفيذيين غير اإلدارة مجلس أعضاء من أعضائها وغالبية رئيسها
 المالية والشؤون المخاطر بإدارة المعرفة من مالئم مستوى أعضائها في يتوافر

 

 .مادة إسترشادية -

إنشاء  أعتمد مجلس اإلدارة -

 امالع لجنة إدارة املخاطر بنهاية

 ءوبد تشكيلها وسيتم م2017

 النصف خالل ملهامها ستهاممار 

 م.2018 العام من االول 

أعتمد مجلس اإلدارة الئحة  -

عمل لجنة إدارة املخاطر خالل 

 م.2017عام 

 

 

 

 

 

 .مادة إسترشادية -

إنشاء  أعتمد مجلس اإلدارة -

 امالع لجنة إدارة املخاطر بنهاية

 ءوبد تشكيلها وسيتم م2017

 النصف خالل ملهامها ممارستها

 م.2018 العام من االول 

أعتمد مجلس اإلدارة الئحة  -

عمل لجنة إدارة املخاطر خالل 

 م.2017عام 

 

 :يلي بما املخاطر إدارة لجنة تختص "املخاطر إدارة لجنة اختصاصات 71  .3

 عةطبي مع يتناسب بما املخاطر إلدارة شاملة وسياسات استراتيجية وضع  71/1  .4

 لىع بناءا  وتحديثها تهاومراجع تنفيذها من والتحقق الشركة، أنشطة وحجم

 للشركة والخارجية الداخلية املتغيرات

 ليهع والحفاظ الشركة لها تتعرض قد التي للمخاطر مقبول  مستوى  تحديد 71/2  .5

 له الشركة تجاوز  عدم من والتحقق

 تحديد مع بنجاح، نشاطها ومواصلة الشركة استمرار جدوى  من التحقق 71/3  .6

  عشر الثني خالل هااستمرار  تهدد التي املخاطر
ا
 القادمة شهرا

 حديدت وآليات نظم فعالية وتقييم بالشركة املخاطر إدارة نظام على اإلشراف  71/4  .7

  هأوج لتحديد وذلك الشركة؛ لها تتعرض قد التي املخاطر ومتابعة وقياس

 بها القصور 

 نم دوري بشكل لها وتعّرضها املخاطر تحمل على الشركة قدرة تقييم إعادة  71/5  .8

 املثال سبيل على التحمل اختبارات إجراء خالل

 ذهه إلدارة املقترحة والخطوات للمخاطر التعرض حول  مفصلة تقارير إعداد  71/6  .9

 اإلدارة مجلس إلى ورفعها املخاطر،

 املخاطر بإدارة املتعلقة املسائل حول  للمجلس التوصيات تقديم  71/7  .10

 املخاطر إلدارة الكافية والنظم املوارد توافر ضمان  71/8  .11

 عتمادها قبل بشأنه توصيات ووضع املخاطر إلدارة التنظيمي الهيكل مراجعة  71/9  .12

 اإلدارة مجلس قبل من

 نهاع ينشأ قد التي األنشطة عن املخاطر إدارة موظفي استقالل من التحقق  71/10  .13

 للمخاطر الشركة تعرض

 بالشركة، املحيطة للمخاطر املخاطر إدارة يموظف استيعاب من التحقق  71/11  .14

 املخاطر بثقافة الوعي زيادة على والعمل
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 لشركةا في املخاطر إدارة في تؤثر قد مسائل من املراجعة لجنة تثيره ما مراجعة  71/12  .15

 كل دورية بصفة املخاطر إدارة لجنة تجتمع"املخاطر إدارة لجنة اجتماعات 72  .16

 ذلك إلى الحاجة دعت وكلما األقل، على أشهر ستة

 على ركة،الش في للعاملين واألداء املشاركة وتحفيز تطوير برامج الشركة تضع 85  .17

 :يلي ما - خاصة بصفة- تتضمن أن

 مادة إسترشادية 

18.  85/1  في العاملين آراء إلى لالستماع متخصصة عمل ورش عقد أو لجان تشكيل 

 املهمة القرارات محل واملوضوعات املسائل في ومناقشتهم الشركة

 مادة إسترشادية 

19.  85/2   العاملين منح برامج 
ا
  أو الشركة في أسهما

ا
 وبرامج هاتحقق التي األرباح من نصيبا

 البرامج تلك على للنفاق مستقل صندوق  وتأسيس التقاعد،

 مادة إسترشادية 

20.  85/3  مادة إسترشادية  الشركة في للعاملين اجتماعية مؤسسات إنشاء 

 ةسياس – اإلدارة مجلس من اقتراح على بناءا  – العادية العامة الجمعية تضع 87  .21

 قيقها؛تح إلى املجتمع يصبو التي واألهداف أهدافها بين التوازن  إقامة تكفل

 للمجتمع والقتصادية الجتماعية األوضاع تطوير بغرض

 مادة إسترشادية 

زمة لطرح مبادرات الشركة في يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الال  88  .22

 مجال العمل الجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:

 مادة إسترشادية 

23.  88/1 وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل  

 الجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط املشابه

 مادة إسترشادية 

24.  88/2 ولية الجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها اإلفصاح عن أهداف املسؤ  

 وتوعيتهم وتثقيفهم بها

 مادة إسترشادية 

25.  88/3 اإلفصاح عن خطط تحقيق املسؤولية الجتماعية في التقارير الدورية ذات  

 الصلة بأنشطة الشركة

 مادة إسترشادية 

26.  88/4  مادة إسترشادية  ة للشركةوضع برامج توعية للمجتمع للتعريف باملسؤولية الجتماعي 

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن  95  .27

يفوض إليها الختصاصات املقررة بموجب املادة الرابعة والتسعين من هذه 

الالئحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، 

 على 
ا
األقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل وتزويد مجلس اإلدارة، سنويا

 إليها.

 مادة إسترشادية 
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 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ، وأعضاء اللجان ، واإلدارة التنفيذية ، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم :  .9

 :  املنبثقة عنه)من داخل املجلس( وأعضاءاللجان  أعضاء مجلس اإلدارة .9.1

اللجان عضوية  اإلسم

 داخل الشركة 

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

األستاذ/ عبدهللا بن 

 إبراهيم الهويش

رئــــــيــــــس الــــــلــــــجــــــنـــــــة 

 التنفيذية

رئــــــــيــــــــس مــــــــجــــــــلــــــــس اإلدارة 

بـــــــالشـــــــــــــــركـــــــة الســـــــــــــــعــوديـــــــة 

 للخدمات األرضية.

العضــــــو املنتدب في شــــــركة 

أمالك العـــــــامليـــــــة للتمويـــــــل 

 العقاري.

 

 الئتمــــان موعــــةمج رئيس/  أول  عــــام مــــدير

 مــنـــــــذ الــوطــنــي الــعــربــي بـــــــالــبــنـــــــك واملــخـــــــاطــر

 إئتمــــان أول  م ، مســـــــــــــئول 2006 – م2001

 منــــــذ التجــــــاري  األهلي البنــــــك لــــــدى مفوض

 عـــــــام م ،  مـــــــديــــر2001 – م1999 يــــولــــيــــو

 البنك لدى للشــــــــــركات املصــــــــــرفية الخدمات

 .م1999-م1992 منذ البريطاني السعودي

بكالوريوس اقتصــــــــــــاد ال حاصــــــــــــل على درجة

جدة اململكة  –عة امللك عبدالعزيز من جام

 م1985العربية السعودية عام 

خــبــرة تــمــتـــــــد ألكــثــر مــن  

 فــي الــقــطـــــــاع  30
ا
عـــــــامـــــــا

املصــــــــــــــــــــــــرفـــــــــــي واملـــــــــــالـــــــــــي 

 والتمويل .

 

األستتتتتتتتتتتتتتاذ/عايض بن 

 ثواب الجعيد

عضـــــــــــــــــــــو لــــــــجــــــــنــــــــة 

الـــــــتـــــــرشــــــــــــــــــــيـــــــحـــــــات 

 واملكافآت

نــائــب رئيس مجلس اإلدارة 

بـــــــالشـــــــــــــــركـــــــة الســـــــــــــــعــوديـــــــة 

 للخدمات األرضية.

 - ارةرئــــــيــــــس مــــــجــــــلــــــس اإلد

الشــــــــــــــــــــــركــــــــــة الــــــــــوطــــــــــنــــــــــيـــــــــة 

لـــــلـــــمســـــــــــــــــــانـــــــدة األرضــــــــــــــــــيـــــــة 

املـــــــديـــر الـــعـــــــام ،  لـــلـــطـــيـــران

الشــــركة الوطنية لخدمات 

 .الطيران

التــدرج في عــدة منــاصــــــــــــــب في الجيش العربي 

 السعودي.

علوم في بكـــالوريوس حـــاصـــــــــــــــل على درجـــة ال

الطيران من أكاديمية امللك فيصـــــــــــــل الجوية 

اجســـــــــــتير في امل /حاصـــــــــــل على درجةم.1975

يـــــــة مـن مـعـهـــــــد الـ ـزاعـــــــات الـعـلـوم الـعســــــــــــــكـر 

العســـــــــــــكريــة في لفنوورث بــالوليــات املتحــدة 

 م.1989األمريكية 

خــبــرة تــمــتـــــــد ألكــثــر مــن  

 فــي الــقــطـــــــاع  30
ا
عـــــــامـــــــا

الــعســـــــــــــــكــري والــقــطـــــــاع 

الــــــــــتــــــــــجــــــــــاري وقــــــــــطــــــــــاع 

الــــطــــيــــران والــــخـــــــدمـــــــات 

 األرضية  .

 

األستتتتتتاذ/عطيان بن  

 عطية الحازمي

 الــــلــــجــــنــــــة عضــــــــــــــــو

 التنفيذية

عضـــــــــــــــــــو مـــــــجـــــــلـــــــس اإلدارة 

ديـــــــة بـــــــالشـــــــــــــــركـــــــة الســـــــــــــــعــو 

 للخدمات األرضية.

 ركةللشــــ التنفيذي لرئيسا

 لـــــلـــــمســـــــــــــــــــانـــــــدة الـــــوطـــــنـــــيـــــــة

 وهـــي لـــلـــطـــيـــران األرضــــــــــــــــيـــــــة

 في متخصـــــــــــــصــــــــــــــــة شـــــــــــــركـــة

 األول  الـــــــخـــــــط صــــــــــــــــــــيـــــــانـــــــة

 وتـــــــــقـــــــــديـــــــــم لـــــــــلـــــــــطـــــــــائـــــــــرات

 لشـــــــــــــــــــــركـــــــــات الـــــــــخـــــــــدمـــــــــات

 م2010 عام منذ الطيران،

 اآلن حتى

 املـــــــديــــــــر بـــــــأعـــــــمـــــــال قـــــــائـــــــم

 لــــــلشـــــــــــــــــــركـــــــة الــــــتــــــنــــــفــــــيـــــــذي

 الطيران لخـدمـات الوطنيـة

 في متخصــــــــــــصــــــــــــة شــــــــــــركة -

 الجويـــة، الخـــدمـــات مجـــال

 والنقل والســفر، الســياحة

 فــي والســـــــــــــــتــثــمـــــــار الــجــوي،

 الــــــــعــــــــام مــــــــن الشــــــــــــــــــــركــــــــات

 .تاريخه إلى م2013

 الــوطــنــيـــــــة لــلشـــــــــــــــركـــــــة الــتــنــفــيـــــــذي الــرئــيــس

 متخصـــــصـــــة وهي شـــــركة األرضـــــية للخدمات

 مطــــارات في األرضـــــــــــــيــــة الخــــدمــــات مجــــال في

 م2006 عام من الســـــعودية العربية اململكة

 .م2010 عام حتى

 

اجســـــــــــــتير في العلوم رجـــة املـــحـــاصـــــــــــــــل على د

الــعســــــــــــــكــريـــــــة واإلداريـــــــة مــن كــلــيـــــــة الــقــوات 

املســــــــــــلحة في اململكة العربية الســــــــــــعودية في 

،حــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــلــــــــــــى درجــــــــــــة م1987عــــــــــــام

بكالوريوس في علوم الطيران من أكاديمية ال

امللـــك فيصــــــــــــــــل للطيران في اململكـــة العربيـــة 

في دبلوم ،حاصــل على م1973الســعودية في 

ل الجوية التابعة قيادة من قاعدة ماكســو ال

لـــــــلـــــــقـــــــوات الـــــــجـــــــويـــــــة األمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة فـــــــي عـــــــام 

دبلوم تـدريـب كقـائـد ،حـاصــــــــــــــل على م1991

ســـرب بريطانيا من قاعدة هيلون البريطانية 

دبلوم قـــادة ،حـــاصــــــــــــــــل على م1984في عـــام 

أســـــــــــــراب في الوليــات املتحــدة األمريكيــة من 

قـــاعـــدة مـــاكســـــــــــــول الجويـــة التـــابعـــة للقوات 

 .م1981الجوية األمريكية في عام 

  مــن ألكــثــر تــمــتـــــــد خــبــرة

30  
ا
 الــقــطـــــــاع فــي عـــــــامـــــــا

 والــقــطـــــــاع الــعســـــــــــــــكــري 

 وقــــــــــطــــــــــاع الــــــــــتــــــــــجــــــــــاري 

 والــــخـــــــدمـــــــات الــــطــــيــــران

 .  األرضية

التتتتتتتدكتتتتتتتور/عتتتمتتتر بتتتن  

 عبدهللا الجفري 

 الــــلــــجــــنــــــة عضــــــــــــــــو

 التنفيذية 

عضـــــــــــــــــــــو لــــــــجــــــــنــــــــة 

 املراجعة

عضـــــــــــــــــــو مـــــــجـــــــلـــــــس اإلدارة 

بـــــــالشـــــــــــــــركـــــــة الســـــــــــــــعــوديـــــــة 

 للخدمات األرضية.

كبير مســـــــــــــتشــــــــــــــــاري املـــدير 

العامة العام للمؤســـــــــــســـــــــــة 

نـــائـــب الرئيس التنفيـــذي للتـــدريـــب والتنميـــة 

نـــــــائـــــــب الرئيس ./ في الخطوط الســـــــــــــعوديـــــــة

التفيـذي للتخطيط التســـــــــــــويق في الخطوط 

 .السعودية

 

دكتوراه بالتســـويق من حاصـــل على درجة ال

جامعة الباما )الوليات املتحدة األمريكية( 

اجســــــتير ة امل/حاصــــــل على درجم.1989عام

إدارة األعمال من جامعة امللك فهد للبترول 

/حــاصــــــــــــــل على درجــة م.1982واملعــادن عــام

خــبــرة تــمــتـــــــد ألكــثــر مــن 

 فـــــــي قـــــــطـــــــاع  25
ا
عـــــــامـــــــا

النقــل الجوي والتي من 

خاللهــــــا تقلــــــد العــــــديــــــد 

من مختلف املناصـــــــــــــب 
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للخطوط الجويــــة العربيــــة 

  السعودية

بكالوريوس في اإلدارة الصـــــــــــــناعية جامعة ال

 م.1980امللك فهد للبترول واملعادن عام 

ي الخطوط الســـعودية ف

 العربية الجوية.

األستاذ/عبدالهادي  

 علي شايف

عضـــــــــــــــــــــو لــــــــجــــــــنــــــــة 

 املراجعة

عضـــــــــــــــــــــو مـــــــــجـــــــــلـــــــــس إدارة 

الشـــــــــــــــــــركـــــــة الســـــــــــــــــــعــــــوديـــــــة 

 للخدمات األرضية.

 رجل أعمال

 وفي ، األهلي البنــــــك إدارات جميع في عمــــــل

ين م1999 العام   ع 
ا
  مديرا

ا
 األهلي للبنك عاما

 ،التنفيذية واللجنة اإلدارة، مجلس وعضـــــو

 .املخاطر ولجنة اإلئتمان، ولجنة

 فــي بــكـــــــالــوريــوسحـــــــاصـــــــــــــــــــل عــلــى درجـــــــة الــ- 

 بيروت –الجامعة األمريكية من اإلقتصـــــــــاد 

 .م1970

  مــن ألكــثــر تــمــتـــــــد خــبــرة

30  
ا
 الــقــطـــــــاع فــي عـــــــامـــــــا

 والــــقــــطـــــــاع املصـــــــــــــــــرفــــي 

 .التجاري 

األستتتتتتتتتتتتتتتتاذ/ منصتتتتتتتتتتتتتور 

 عبدالعزيز البصيلي

رئـــــــــيـــــــــس لـــــــــجـــــــــنـــــــــة 

الـــتـــرشــــــــــــــــيـــحـــــــات و 

 املكافآت

 الــــلــــجــــنــــــة عضــــــــــــــــو

 ذية التنفي

 

عضـــــــــــــــــــــو مـــــــــجـــــــــلـــــــــس إدارة 

الشـــــــــــــــــــركـــــــة الســـــــــــــــــــعــــــوديـــــــة 

 للخدمات األرضية.

رئيس مجلس إدارة شــــــــركة 

إتش إس بي ســـــــــــــ ي العربيـــة 

 السعودية.

 رجل أعمال

مـــــــدير فرع في البنـــــــك الســـــــــــــعودي املتحـــــــد، 

 للشـــــــركات اإلئتمانمســـــــئول فريق الرياض، 

كبير مـــديري  م./1989 – م 1988البنـــك في

 نــكالب فيواألمين العــام  القــانونيــةالشـــــــــــــئون 

 .م2014- م1994 – البريطاني السعودي

مة نظفي األ بكالوريوس حاصــــــل على درجة ال

من جامعة امللك ســــعود بالرياض في اململكة 

 م.1984العربية السعودية 

 رألكث تمتــــد لــــديــــه خبرة

  30  من
ا
 القطاع في عاما

 .املصرفي والقانوني

األستتتتتتتتتتاذ/ محمد بن  

 عبدالعزيز الشايع

رئـــــــــيـــــــــس لـــــــــجـــــــــنـــــــــة 

 ةاملراجع

عضـــــــــــــــو الـــلـــجـــنــــــة  

 التنفيذية 

عضـــــــــــــــــــو مـــــــجـــــــلـــــــس اإلدارة 

بـــــــالشـــــــــــــــركـــــــة الســـــــــــــــعــوديـــــــة 

 للخدمات األرضية.

 

الرئيس التنفيذي لشركة املتوسط والخليج 

م وحتى 2/2016للتأمين وإعادة التأمين من 

 م.4/2017

 شـــــــــــركات على والرقابة اإلشـــــــــــراف عام مدير

 – م2012 النقـــــد مؤســـــــــــــســــــــــــــــــة في التمويـــــل

 على الرقابةو  اإلشــــــراف عام م./ مدير2014

 م2007 النقد مؤســـــســـــة في التأمين شـــــركات

 فـــي الـــبـــنـــكـــي الـــتـــفـــتـــيـــش م./ مـــــــديـــر2012 –

 م.2007 – م2004 النقد مؤسسة

اجســتير في املحاســبة حاصــل على درجة امل--

 –في اربــــانــــا شــــــــــــــــامبين  جــــامعــــة ايلينوي  من

/  .م1998 –الوليــــات املتحــــدة، األمريكيــــة 

فــــي بــــكـــــــالــــوريــــوس حـــــــاصـــــــــــــــــــل عــــلــــى درجـــــــة الــــ

ة من جــــامعــــة اإلمــــام محمــــد بن حــــاســـــــــــــبــــامل

 .م1990  –سعود 

  مــن ألكــثــر تــمــتـــــــد خــبــرة

25  
ا
 الــقــطـــــــاع فــي عـــــــامـــــــا

املصـــــــــــــــرفـــي والـــتـــفـــتـــيـــش 

 .البنكي والتأمين

األستاذ/ محمد بن  

 طويلع السلمي

عضـــــــــــــــــــــو لــــــــجــــــــنــــــــة 

الـــتـــرشــــــــــــــــيـــحـــــــات و 

 املكافآت

 

عضـــــــــــــــــــــو مـــــــــجـــــــــلـــــــــس إدارة 

الشـــــــــــــــــــركـــــــة الســـــــــــــــــــعــــــوديـــــــة 

 للخدمات األرضية.

 التنفيـــــــذي نـــــــائـــــــب الرئيس

 واألنظمة داريةاإل  للشؤون

 السعودية. بالخطوط

 نائب الرئيس للموارد البشـــــــــــــرية في بيترورابغ

املدير التنفيذي للموارد البشـــــــــرية و املدير /

التنفيذي للعالقات الصـــــــــــــناعية في شـــــــــــــركة 

نائب الرئيس لعالقات الصــــناعية ./الخليفي

 يذي. /املديرالتنففي شركة صدارة الكيماوية

  أرامكو في البشرية للموارد لخدمات

 اإلدارة في املـــاجســـــــــــــتير على درجـــة حـــاصـــــــــــــــل

 وليـــــــة مـــن هـــــــايـــوارد جـــــــامـــعـــــــة مـــن الـــعـــــــامـــــــة

يــــة./ األمريك املتحــــدة بــــالوليــــات كــــاليفورنيــــا

 جـــــــامـــــعـــــــة مـــــن املـــــتـــــقـــــــدمـــــــة اإلدارة بـــــرنـــــــامـــــج

 .املتحدة اململكة من اكسفورد

 رألكث تمتـــــــد خبرة

  25  من
ا
  في عـــــامـــــا

املوارد البشـــــــــــــريـــــة 

 البترولي والقطـاع

 . نالطيرا وقطاع

املهندس/ مزيد بن  

*سرداح الخالدي  

نـــــــائـــــــب الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــتـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذي لـــــــقـــــــطـــــــاع  - -

شـــــــــــــــركـــــــة الـــتصـــــــــــــــنـــيـــع  -الـــبـــتـــروكـــيـــمـــــــاويـــــــات 

 يــانك لشـــــــــــــركــة التنفيــذي لرئيسا/الوطنيــة.

 بنا لشــــــركة التنفيذي /الرئيس الســــــعودية.

 بشــــــــــــركة املشــــــــــــاريع ادارة عام ســــــــــــينا./ مدير

 بشـــــــــــــركة الفنيه اإلداره عام ســـــــــــــابك./ مدير

 .زهر ابن

دارة إاجســـــــــــــتير في حـــاصـــــــــــــــل على درجـــة املـــ--

ســـــــــــــــويســـــــــــــــرا  لــوزان العــمـــــــال مــن جـــــــامــعـــــــة

درجة البكالوريوس في  /حاصـــل علىم2005

الهندســــــــــــة الكيميائية من جامعة امللك فهد 

 .م1990-للبترول واملعادن

  مــن ألكــثــر تــمــتـــــــد خــبــرة

25  
ا
 الــقــطـــــــاع فــي عـــــــامـــــــا

 .البترولي والصناعي

األستاذ/ محمد بن 

**علي اليمني  

مدير عام اإلســـــتثمار  الصـــــناعي ومســـــتشـــــار   عدمتقا -

لــــنـــــــائـــــــب رئــــيــــس مــــجــــلــــس اإلدارة ولــــلــــرئــــيــــس 

م إلــى 2007الــتــنــفــيـــــــذي فــي ســـــــــــــــــــابـــــــك مــنـــــــذ 

 عاما لدى اإلدارة القانونية 2016
ا
م./ مديرا

م./مــدير 2002م إلى 1998في ســـــــــــــــابــك منــذ 

م إلى 1985اإلدارة القانونية في ســـــــــــابك منذ 

 في ســــــــــــــــابــــك 1998
ا
 قــــانونيــــا

ا
م./مســـــــــــــتشــــــــــــــــارا

 م 1998م إلى 1979

حـــــــاصـــــــــــــــــــل عـــلـــى دبـــلـــوم مـــعـــــــادل لـــــــدرجـــــــة --

املاجســـــــــــــتير في دراســـــــــــــات القانون من معهد 

م./حـــــاصــــــــــــــــــل على 1977اإلدارة العـــــامـــــة في 

درجة البكالوريوس في الشـــــــريعة من جامعة 

 م.1975اإلمام محمد بن سعود في سنة 

 40خـــــبـــــرة لتـــــقـــــــل عـــــن 

 من الـــــــداريـــــــة في 
ا
عـــــــامـــــــا

املجال القانوني املتعلق 

فــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــاع 

 بتروكيميائي.ال

م (15/09/2017*) توفي املهندس /مزيد بن سرداح الخالدي )رحمه هللا( بتاريخ   

 من تاريخ 
ا
 م لظروفه الخاصة والطارئة (20/12/2017بتاريخ  تهأستقالتقدم بم و 7/12/2017**) عين األستاذ/ محمد بن علي اليمني في عضوية مجلس اإلدارة إعتبارا
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عضوية  اإلسم

اللجان داخل 

 الشركة 

الوظائف  الوظائف الحالية

 السابقة

 الخبرات املؤهالت

األستتتتتتتاذ/ وليد بن 

 عبدالعزيز كيال 

عضــــــــــــــــــو لــــجــــنـــــــة 

املــــــــــــــــــــراجــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــة 

بـــــــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــة 

الســـــــــــــــــــــــــعـــــــــــوديـــــــــــة 

ــلـــــــــــــخـــــــــــــدمـــــــــــــات  لـــــــــــ

 األرضية.

 

مدير عام مجمع عيادات 

 طبابة

عمل في منصـــــــب 

الــــــــــــــــــــــــرئــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــس 

الـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــذي 

لصــــــــــــالح شــــــــــــركة 

ي نـــــــت جـــــــتـــــــس فـــــــ

الشـــرق األوســـط 

مشــــــغلة  )شــــــركة

لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــطـــــــــــــــــيـــــــــــــــــران 

 .الخاص(

حاصــــــــــــــل على درجة 

الــــبــــكـــــــالــــوريــــوس فــــي 

التجــارة من جــامعــة 

القــــاهرة بجمهوريـــة 

 مصر العربية.

 

عضــــــــــــــو لجنة و عضــــــــــــــو مجلس إدارة وعضــــــــــــــو اللجنة التنفيذية 

عضــــــــــــــو مجلس إدارة واللجنة /شــــــــــــــركة ســــــــــــــيســــــــــــــكو. –املراجعة 

 –ســــــــــــــتثمـار / عضــــــــــــــو لجنـة اإل التنفيـذيـة شــــــــــــــركـة إتقـان املـاليـة.

و عض شركة كنانة. –عضو لجنة الترشيحات شركة سيسكو./

ة مجلس إدار عضو / شركة الخليج للتقسيط –لجنة املراجعة 

لديه خبرة / تكافل.للشـــــــــــــركة ســـــــــــــاب  –لجنة املراجعة وعضـــــــــــــو 

ســـــــــنة في القطاع املصـــــــــرفي حيث تقلد عدة مناصـــــــــب  27تقارب 

 .يطانيإلقليمي للبنك السعودي البر قيادية منها املدير ا

محمتتد األستتتتتتتتتتتتتتاذ/ 

بتتتتتتتتتتن إبتتتتتتتتتتراهتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتم 

 العبيد

عضــــــــــــــــــو لــــجــــنـــــــة 

املــــــــــــــــــــراجــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــة 

بـــــــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــة 

الســـــــــــــــــــــــــعـــــــــــوديـــــــــــة 

ــلـــــــــــــخـــــــــــــدمـــــــــــــات  لـــــــــــ

 األرضية.

رئــــــــــــــــيــــــــــــــــس إدارة  متقاعد

اإللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزام 

 -م2004

أمين م / و 2014

ـــجــــــلــــــس  ســــــــــــــــــــر مـــ

اإلدارة في البنـــك 

الســـــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــودي 

 الــــــــــــبــــــــــــريــــــــــــطــــــــــــانــــــــــــي

م 2015

 م.2017

 حاصــــــــــل على درجة

الــــبــــكـــــــالــــوريــــوس فــــي 

العلوم اإلداريـــة من 

 سعود جامعة امللك 

القطاع املصــــــــــــــرفي تقلد فيها عدد من ســــــــــــــنة في  26تناهز   ةخبر 

لـــــــدى الــبــنـــــــك الســــــــــــــــعــودي الــبــريــطـــــــانــي الــقــيـــــــاديـــــــة املــنـــــــاصـــــــــــــــــــــب 

عضــــــــو لجنة املراجعة بشــــــــركة أمالك العاملية للتمويل )ســــــــاب(.

شـــــــــــــركة ســـــــــــــاب عضـــــــــــــو مجلس إدارة غير تنفيذي في / العقاري .

 م.2015 –م 2013للتكافل 

أحمتتتد األستتتتتتتتتتتتتتتتاذ/ 

بتتتتتتتتتتتتن صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالتتتتتتتتتتتت  

 ديسالس

عضــــــــــــــــــو لــــجــــنـــــــة 

الــــتــــرشــــــــــــــــــيــــحـــــــات 

ــافـــــــــــــــــآت  ـــكـــــــــــــــ واملــــــــــــــ

بـــــــــــــــالشـــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــة 

الســـــــــــــــــــــــــعـــــــــــوديـــــــــــة 

ــلـــــــــــــخـــــــــــــدمـــــــــــــات  لـــــــــــ

 األرضية.

 

الــــتــــنــــفــــيـــــــذيــــن مــــن كــــبـــــــار 

 بشركة بشركة أكوا باور 

مدير عام املوارد 

البشـــــــرية في بنك 

ســـــــــــــــــاب من عـــام 

ــتـــــــــى 2012 م وحـــــــ

 م.2017عام 

مــدير عــام فروع 

اململكة في ســـــاب 

 – م2011)

 (م2012

حاصــــــــــــــل على درجة 

الــــبــــكـــــــالــــوريــــوس فــــي 

مـــــــن املـــــــحـــــــاســـــــــــــــــــــبـــــــة 

ــد  جــــامعــــة امللــــك عبــ

 العزيز بجدة.

الســــــــــــــعودي في البنــــك القيــــاديــــة تقلــــد العــــديــــد من املنــــاصــــــــــــــــــب 

عــــامــــا في  20حيــــث لــــديــــه خبرة لتقــــل عن  البريطــــاني )ســــــــــــــــــاب(

 القطاع املصرفي.
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 أعضاء اإلدارة التنفيذية :  .9.3

الوظائف  اإلسم  

 الحالية

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة

1. 

 

 

 

عـــــمـــــر مـــــحـــــمـــــــد 

 ارنج

 

 

 

الــــــــــــــــــــــــرئــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــس 

 التنفيذي

 

 

 

 رئــــــــــــــيــــــــــــــس لــــــــــــــقــــــــــــــطــــــــــــــاع

 التحويلية الصــــــــــــناعات

 الــــــــــــرئــــــــــــيــــــــــــس ونــــــــــــائــــــــــــب

لشـــــــــــــــــركـــــــة  الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــــذي

 الوطنية التصنيع

ة األعمال من جامعـة حاصــــــــــــــل على درجة املاجســـــــــــــتير  في إدار 

صــــــــــل على درجة املاجســــــــــتير  في الهندســــــــــة ، حا لندن لألعمال

حاصــــــــل على درجة ،  الصــــــــناعية من جامعة امللك عبد العزيز

الوريوس هندســة صــناعية من جامعة امللك فهد للبترول البك

 واملعادن

عاما في القطاعات  20بما يزيد عن يمتلك خبرة عملية 

املختلفــــة التي تقلــــد من خاللهــــا العمــــل في العــــديــــد من 

 املناصب القيادية.

عــــــــبــــــــد هللا بــــــــن  .2

 علي الفراج

 

 

 

رئـــيـــس تـــنـــفـــيـــــــذي 

 للمالية

 

 

 نائب رئيس أول للمالية

 

 

 

الجــامعــة ى درجــة املــاجســـــــــــــتير  في املحــاســـــــــــــبــة من حــاصــــــــــــــل عل

حـاصــــــــــــــل على دورات أهلتـه لكي يكون / األمريكيـة بواشـــــــــــــنطن

محـــاســــــــــــــــب قـــانوني معتمـــد ، مـــدقق داخلي معتمـــد ، ومـــدقق 

 معتمد في التقييم الذاتي للرقابة.

التي تقلــد من و عــامــا  28بمــا يقــارب يمتلــك خبرة عمليــة 

ي فنفيــذيــة والتخاللهــا العــديــد من املنــاصــــــــــــــب القيــاديــة 

  شركات التأمين و البنوك في اململكة العربية السعودية.

 مجلس إدارة في شركة األهلي للتكافل. عضو

3. 

 

مــــــــــحــــــــــمــــــــــد بــــــــــن 

 أحمد الشيخ

 

 

 

رئـــيـــس تـــنـــفـــيـــــــذي 

ت لــــــــــــــلــــــــــــــعــــــــــــــالقــــــــــــــا

اإلســــــــــــــــــتـــــراتـــــجـــــيـــــــة 

والــــــــــــــــــــــرقــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــة 

 الداخلية

نــائــب الرئيس التنفيــذي 

 للعمليات

 

 

 

 

اسب ات والحتقنية املعلوم في حاصل على درجة البكالوريوس

في إدارة  الشــــــــــــهادة الجامعية املتوســــــــــــطة صــــــــــــل على / حا اآللي

حاصــــــــــل على العديد من الدورات التخصــــــــــصــــــــــية في / األعمال

 .مجال أنظمة الطيران وتقنية املعلومات واملالية واإلدارية

العديد  هافيتقلد عاما  31تزيد عن يمتلك خبرة عملية 

ك و البنو عدد من الشــــــــــركات من املناصــــــــــب القيادية في 

هرباء السـعودية للكشـركة الو الوطني منها البنك العربي 

ه وســـبق لوشـــركة الخطوط الجوية العربية الســـعودية.

عدة لجان تنفيذية في مجال الطيران.كان عضــو ترؤس 

 في منظمة آياتا من خالل عمله السابق.

4. 

 

بســــــام بن أيوب 

 البخاري 

 

 

 

 

رئـــيـــس تـــنـــفـــيـــــــذي 

لــــــــــــــلــــــــــــــخــــــــــــــدمــــــــــــــات 

 املشتركة

 

 

 

 ئيس التنفيــذينــائــب الر 

 للموارد البشرية

 

 

 

 

حاصـــــل على /  حاصـــــل على درجة املاجســـــتير  في إدارة األعمال

عــدد من الــدورات التخصـــــــــــــصـــــــــــــيــة التي أهلتــه ليكون عضـــــــــــــو 

 معتمد من قبل الجمعية الدولية لتحسين اآلداء.

 

 

ســـــــــــــعوديـــــة لتطوير القـــــادة في اجتـــــاز لبرنـــــامج أرامكو ال

عـــام في  28عن بمـــا يزيـــد لـــديـــه خبرة عمليـــة واشـــــــــــــنطن.

صـناعة التكرير والبتروكيماويات في أرامكوا السـعودية 

نائب الرئيس  والشــــــــــــركات التابعة لها.شــــــــــــغل منصــــــــــــب 

س ضــــو مجلعللعالقات الصــــناعية في شــــركة بترو رابغ.

إدارة املعهــــــد التقني لخــــــدمــــــات البترول ورئيس لجنــــــة 

  املراجعة التدقيق فيها.

5. 

 

 

 

 

ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك 

 غووفارتس

 

 

 رئـــيـــس تـــنـــفـــيـــــــذي

لقطــــــاع املنــــــاولــــــة 

 األرضية

 

 

 رئيس العمليات

 

 

 

حــاصــــــــــــــل على درجــة البكــالوريوس في املحــاســـــــــــــبــة وتكنولوجيــا 

 املعلومات

عـــــامـــــا حيـــــث تقلـــــد من  29تزيـــــد خبراتـــــه العمليـــــة عن 

ران ال الطيخاللها العديد من املناصـــب القيادية في مج

بية.لديه ر و األ لعدد من الشــــــــركات والخدمات األرضــــــــية 

ارب العمليــــة التي مكنتــــه من العمــــل العــــديــــد من التجــــ

على تطوير العمليات التشــــــــغيلية واســــــــتكشــــــــاف فرص 

 النمو والتوسع في األسواق التنافسية.

6. 

 

 

 

 

 

 

محمـــد بن عبـــد 

 املجيد البخاري 

 

 

 

رئـــيـــس تـــنـــفـــيـــــــذي 

 للشؤون العامة

 

 

نــائــب الرئيس التنفيــذي 

 للموارد البشرية

 

 

 

ة اإلدارة الصناعيحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم و 

 من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن.

 

 

عــــامــــا تقلــــد من خاللهــــا  26تنــــاهز يمتلــــك خبرة عمليــــة 

العديد من املناصـــــــــــــب القيادية في عدد من الشـــــــــــــركات 

بــاململكــة العربيــة الســـــــــــــعوديــة.يتمتع بخبرة واســـــــــــــعــة في 

مجــال املوارد البشـــــــــــــريــة والتــدريــب والشـــــــــــــؤون اإلداريــة 

مة والصــــــــــــحة املهنية و األمن حيث والحكومية والســــــــــــال 

عمل بعدد من الشـــركات العاملية.لديه رخصـــة من قبل 

 (.IOSHمعهد السالمة و الصحة املهنية )



 
 
 
 

 Page 26                                                                                                                              م2017-تقرير جملس اإلدارة السنوي  

 في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:  .10
 
 أسماء الشركات التى يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

أسماء الشركات التي يكون عضو  السم

 في مجالس مجلس اإلدا
ا
رة عضوا

 إدارتها الحالية أو من مديريها

داخل 

اململكة/خارج 

 اململكة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس  الكيان القانوني 

 في مجالس إدارتها السابقة أو 
ا
اإلدارة عضوا

 من مديريها

 داخل اململكة

 /خارج اململكة

 الكيان القانوني 

األستاذ/ عبدهللا بن 

م الهويشإبراهي  

أمالك  شـــــــــــــركـــةنتـــدب باملعضـــــــــــــو ال

 العامليه للتمويل العقاري 

 

 قشركة التفاإدارة بعضو مجلس 

 ةللصناعات الحديدي

وحدات  ركةشعضو مجلس إدارة ب

 الوطن

 داخل اململكة

 

 

 

 داخل اململكة

 

 

 داخل اململكة

 غير مدرجة مساهمة

 

 

 

 غير مدرجة مساهمة

 

 

 غير مدرجة مساهمة

 بشركة مطارات الرياضمجلس إدارة عضو 

 

ودية شـــــــــــــركة الســـــــــــــعالبدارة اإل رئيس مجلس 

 تمانية ئللمعلومات اإل 

بشـــــــــــــركــــة فواز الحكير إدارة  عضـــــــــــــو مجلس

 وشركاه

بشــــــــــــــركـــــــة مــجــمــوعـــــــة إدارة عضــــــــــــــو مــجــلــس 

 شركة إتقان كابيتال(التوفيق املا
ا
 ليه )حاليا

 ساب تكافلإدارة بشركة  عضو مجلس

 اخل اململكةد

 

 داخل اململكة

 

 ملكةداخل امل

 

 داخل اململكة

 

 داخل اململكة

 غير مدرجة مساهمة

 

 غير مدرجة مساهمة

 

 مدرجة مساهمة

 

 غير مدرجة مساهمة

 

 مدرجةمساهمة 

األستتتتتتتتتتتتتتاذ/عايض بن 

 ثواب الجعيد

يس التنفيذي لشــــركة مكشــــف الرئ

 للخدمات

بـــــــالشــــــــــــــركـــــــة  اإلدارة مـجـلـسرئـيـس 

لوطنيـــــــة للمســـــــــــــــــــانـــــــدة األرضـــــــــــــيـــــــة ا

 للطيران

ة الوطنيــــــة الشـــــــــــــركــــــاملــــــدير العــــــام 

 .لخدمات الطيران

 شـــــــــــــــــركـــــــةب اإلدارة رئـــــيـــــس مـــــجـــــلـــــس

 طيران الوطنيـة للخـدمـات الجويـة )

 (ناس

 الحياة دار اإلدارة رئيس مجلس

اإلدارة الشــــــــــــــــركـــــــة  مــــجــــلــــس رئــــيــــس

 الوطنية للعالن

عضــــــــــــــــــو مــــــجــــــلــــــس إدارة أرامــــــكــــــس 

 الدولية

 داخل اململكة

 

 داخل اململكة

 

 

 داخل اململكة

 

 داخل اململكة

 

 

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 

 داخل اململكة

 

ذات مســـــــــــــــــــــئــــــــولــــــــيــــــــة 

 محدودة

ئــــــــولــــــــيــــــــة مســـــــــــــــــــــ ذات

 محدودة

 

ئــــــــولــــــــيــــــــة ذات مســـــــــــــــــــــ

 محدودة

 غير مدرجةمساهمة 

 

 

 صحفيةمؤسسة 

ئــــــــولــــــــيــــــــة ذات مســـــــــــــــــــــ

 محدودة

ئــــــــولــــــــيــــــــة ذات مســـــــــــــــــــــ

 محدودة

مـــــــدرس طــيــران مــقـــــــاتــالت مــتــقـــــــدم الســــــــــــــرب 

 الثالث بقاعدة امللك فهد الجوية

رئيس قســـــــم تقييم أســـــــراب املقاتالت بجناح 

 لطيران بقاعدة امللك فهد الجويةا

رئــيــس قســــــــــــــم الــخــطــط فــي هــيــئـــــــة عــمــلــيـــــــات 

  القوات الجوية

ضـــــــــــــــــــابط تخطيط ضـــــــــــــمن فريق التخطيط 

املشـــــترك في قيادة القوات املشـــــتركة ومســـــرح 

الـــعـــمـــلـــيـــــــات واملـــتـــحـــــــدث الـــرســـــــــــــــمـــي لـــلـــقـــوات 

 ه1411املسلحة خالل حرب الخليج 

 

 

 داخل اململكة 

 

 داخل اململكة 

 

 داخل اململكة 

 

 

 خل اململكةدا 

 

 

 

 

 

 

 قطاع عسكري 

 

 قطاع عسكري 

 

 قطاع عسكري 

 

 

 قطاع عسكري 

 

األستتتتتتاذ/عطيان بن  

 عطية الحازمي

طنية و الرئيس التنفيذي للشركة ال

 للمساندة األرضية للطيران

ي قـــــــائم بـــــــأعمـــــــال املـــــــدير التنفيـــــــذ

 للشركة الوطنية لخدمات الطيران

 ناس في شركة اإلدارة عضو مجلس

 جال األعماللخدمات طائرات ر 

داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

 اململكة

 

 

 داخل اململكة

 

 

 داخل اململكة

 

ئـــــــولـــــــيـــــــة مســــــــــــــــــــذات  

 محدودة

 

ئــــــــولــــــــيــــــــة مســـــــــــــــــــــذات 

 محدودة

 

ئــــــــولــــــــيــــــــة مســـــــــــــــــــــذات 

 محدودة

      

التتتتتتتدكتتتتتتتور/عتتتمتتتر بتتتن  

 عبدهللا الجفري 

كبير مســـــــــــــتشـــــــــــــــــــاري املـــــــدير العـــــــام 

للمؤسسة العامة للخطوط الجوية 

 العربية السعودية 

شـــــــركة ســـــــيتا بعضـــــــو مجلس إدارة 

عــــــامليــــــة وهي منظمــــــة غير ربحيــــــة ال

مملوكـــــــة من قبـــــــل خطوط طيران 

 عاملية

داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

 اململكة

 

 

 

 خارج اململكة

 

مؤســـــــــــــســـــــــــــــــــة شـــــــــــــبــــــه 

 حكومية

 

 

 غير ربحيةمنظمة 

 

 

مية في ريب والتننائب الرئيس التنفيذي للتد

 الخطوط السعودية

يق خطيط التســـــــــــــو نائب الرئيس التفيذي للت

 في الخطوط السعودية

 طيران ناسركة شبعضو مجلس إدارة 

 اململكةداخل 

 

 داخل اململكة

 

 داخل اململكة

 

 مؤسسة حكومية 

 

 سة حكوميةسمؤ 

 

ئــــــــــولــــــــــيـــــــــة مســــــــــــــــــــــذات 

 محدودة
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األستاذ/عبدالهادي  

 علي شايف

 البنك األول.ب عضو مجلس إدارة

 عضـــــــــــــو مجلس إدارة شـــــــــــــركـــة بوبـــا

 للتأمين التعاونيالعربية 

مجموعة لدى  اإلدارة عضو مجلس

 شركات املجدوعي

في شـــــــــــــركـــــة  اإلدارة لسضـــــــــــــو مجع

 عطية للحديد املحدودة

لـــــــدى نــــمـــــــا  اإلدارة رئــــيــــس مــــجــــلــــس

 للشحن

اف. لـــــــدى  اإلدارة رئـــــيـــــس مـــــجـــــلـــــس

 دبليو. يو الستشاري العالمي

عضــــــو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة 

املـراجـعـــــــة بشــــــــــــــركـــــــة تـعـئـبـــــــة املـيـــــــاه 

 الصحية

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 

 داخل اململكة

 

 اخل اململكةد

 

 ملكةداخل امل

 

 خارج اململكة

 

 

 داخل اململكة

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مدرجة

 

ئــــــــولــــــــيــــــــة مســـــــــــــــــــــذات 

 محدودة

ئــــــــولــــــــيــــــــة مســـــــــــــــــــــذات 

 دودةمح

ئــــــــولــــــــيــــــــة مســـــــــــــــــــــات ذ

 محدودة

ئــــــــولــــــــيــــــــة مســـــــــــــــــــــات ذ

 محدودة

 

 مساهمة غير مدرجة

 التجاري  لبنك األهليا عام مدير

 التجاري  نك األهليالب عضو مجلس إدارة 

ية بلعر دويتشيه اعضو مجلس إدارة بشركة 

 السعودية لالوراق املالية

 

 

 

 

 

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 اخل اململكةد

 

 

 

 

 

 

 

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مدرجة

 مدرجة غير مساهمة

 

 

 

 

 

 

األستتتتتتتتتتتتتتتتاذ/ منصتتتتتتتتتتتتتور 

 عبدالعزيز البصيلي

 HSBC مجلس إدارة شــــــــــركة رئيس 

 السعودية العربية 

لشــــــــــــــركـــــــة اإلدارة ا عضــــــــــــــو مـجـلـس

 يالتعاون السعودية إلعادة التأمين

امالك  عضــــــــو مجلس إدارة شــــــــركة

 العاملية للتمويل العقاري 

عضـــــــــــــو مجلس إدارة لــدى شـــــــــــــركــة 

 للتطوير جبل عمر

الشـــــــــركة  عضـــــــــو مجلس إدارة لدى

 املتحدة لللكترونيات ) أكسترا(

 اخل اململكةد

 

 داخل اململكة

 

 داخل اململكة

 

 داخل اململكة

 

 داخل اململكة

 مدرجةغير مساهمة 

 

 مساهمة مدرجة

 

 مدرجة غير مساهمة

 

 مساهمة مدرجة

 

 مساهمة مدرجة

عام واألمين الونية القانكبير مديري الشــئون 

 في البنك السعودي البريطاني

ســاب تكافل عضــو مجلس إدارة لدى شــركة 

  للتأمين التعاوني

 داخل اململكة 

 

 داخل اململكة

 

 

 

 

 مساهمة مدرجة 

 

 مساهمة مدرجة

 

 

 

 

 

األستتتتتتتتتتاذ/ محمد بن  

 لعزيز الشايععبدا

 HSBC شـــركة  عضـــو مجلس إدارة

 السعوديةالعربية 

 نجم اإلدارة بشــــــركة مجلس عضــــــو

 التأمين لخدمات

 داخل اململكة

 

 داخل اململكة

 

 مدرجةغير مساهمة 

 

 مدرجةغير مساهمة 

 

 الخليجو  املتوســـط الرئيس التنفيذي بشـــركة

 التعاوني التأمين وإعادة للتأمين

 

 ملكةداخل امل 

 

 

 مدرجةمساهمة 

 

 

األستاذ/ محمد بن  

 طويلع السلمي

شـــــــــــــركـــــــة  ة في عضـــــــــــــو مجلس ادار 

لهندســـــــــــــة و  الخطوط الســـــــــــــعودية 

 الطيران صناعة

نـــــــائـــــــب املـــــــديـــر الـــعـــــــام بـــــــالـــخـــطـــوط 

 الجوية العربية السعودية

 داخل اململكة

 

 

 داخل اململكة

 ســــــــــــــــــــئـــــــولـــــــيـــــــة ذات م 

 محدودة

 

 مؤسسة حكومية

  

 

 

 

 

 

 

 

املهندس/ مزيد بن  

* ديسرداح الخال  

- 

 

 

 الرئيس التنفيذي لشركة كيان السعودية 

 الرئيس التنفيذي لشركة ابن سينا

 مدير عام إدارة املشاريع بشركة سابك

 مدير عام اإلداره الفنيه بشركة ابن زهر

 داخل اململكة 

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 مساهمة مدرجة

 مدرجة غير ساهمةم

 مساهمة مدرجة

 مدرجة غير ساهمةم

األستاذ/ محمد بن 

**علي اليمني  

عضـــــــــــــو مجلس إدارة لـــــدى شـــــــــــــركـــــة الخليج  متقاعد

 لصناعة البتروكيماويات

 شركة سابكمستشار قانوني ب

شــــركة ســــابك للخدمات عضــــو مجلس إدارة 

 التسويقية 

 خارج اململكة

 

 داخل اململكة

 خارج اململكة

 مساهمة بحرينية

 

 مساهمة مدرجة

ذات مســــــــــــــــــــــئــــــــــولــــــــــيـــــــــة 

 محدودة

م (15/09/2017*) توفي املهندس /مزيد بن سرداح الخالدي )رحمه هللا( بتاريخ   

 من تاريخ 
ا
  م لظروفه الخاصة والطارئة (20/12/2017بتاريخ  تهأستقالتقدم بم و 7/12/2017**) عين األستاذ/ محمد بن علي اليمني في عضوية مجلس اإلدارة إعتبارا
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 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه :  .11

 مع أحكام نظام الشركات فقد تم  أعضاء لدورة مدتها تسعةمن  وفق نظامها األساس ي يتشكل مجلس إدارة الشركة
ا
ثالث سنوات ، وتمشيا

، ويوضح البيان ادناه م05/05/2019م وحتى 04/05/2014بدأت في  سنوات ميالدية خمس تشكيل مجلس اإلدارة الحالي لدورة مدتها 

 :م 2017ديسمبر  31ة وتصنيف عضوياتهم كما بتاريخ أعضاء مجلس اإلدار أسماء 

 تصنيف العضوية سم العضوا م

 عضو مجلس إدارة مستقل األستاذ/ عبدهللا بن إبراهيم الهويش 1

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي األستاذ/عايض بن ثواب الجعيد 2

 عضو مجلس إدارة غير تنفيذي األستاذ/عطيان بن عطية الحازمي 3

 غير تنفيذيعضو مجلس إدارة   ور/عمر بن عبدهللا الجفري الدكت 4

 عضو مجلس إدارة مستقل األستاذ/عبدالهادي علي شايف 5

 عضو مجلس إدارة مستقل األستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي 6

 عضو مجلس إدارة مستقل األستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع 7

 جلس إدارة غير تنفيذيعضو م األستاذ/ محمد بن طويلع السلمي 8

 عضو مجلس إدارة مستقل املهندس/ مزيد بن سرداح الخالدي* 9

 عضو مجلس إدارة مستقل **األستاذ/ محمد بن علي اليمني 10
م (15/09/2017*) توفي املهندس /مزيد بن سرداح الخالدي )رحمه هللا( بتاريخ   

 من تاريخ **) عين األستاذ/ محمد بن علي اليمني في عضوية مجلس ا
ا
 (.م لظروفه الخاصة والطارئة20/12/2017بتاريخ  تهأستقالتقدم بم و 7/12/2017إلدارة إعتبارا

 م :2017التي عقدت خالل العام  إجتماعات مجلس اإلدارة واللجان التابعة له والجمعية العامة .12
 

 

 

 

 

 

 عدد اإلجتماعات البيان

 6 إجتماعات مجلس اإلدارة

 8 إجتماعات اللجنة التنفيذية

 6 إجتماعات لجنة املراجعة وتقييم املخاطر

 4 إجتماعات لجنة الترشيحات واملكافآت

 2 إجتماع الجمعية العامة العادية

 1 إجتماع الجمعية العامة غير العادية

 27 املجموع
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 إجتماعات مجلس اإلدارة :  .13

 :سجل الحضور لكل إجتماع  إجتماعات املجلس التالي ، ويوضح البيان( إجتماعات6) عددم 2017عقد مجلس اإلدارة خالل عام 
 م2017( إجتماعات خالل عام 6) عدد اإلجتماعات

 األول  إسم العضو

 م05/01/2017

 الثاني

 م 14/02/2017

 الثالث

 م 18/05/2017

 الرابع

 م17/09/2017

 الخامس

 م 11/11/2017

 السادس

 م 20/12/2017

 النسبة اإلجمالي

%100  6 حضر   حضر   حضر   حضر   حضر   حضر   إبراهيم الهويشاألستاذ/ عبدهللا بن   

%83.33 5  حضر    حضر    --  حضر   حضر   حضر   األستاذ/عايض بن ثواب الجعيد  

%100 6  حضر    حضر   حضر   حضر   حضر   حضر   األستاذ/عطيان بن عطية الحازمي  

ر حض  حضر   حضر   ن عبدهللا الجفري الدكتور/عمر ب %100 6 حضر    حضر   حضر     

%83.33 5 حضر   حضر   حضر    --  حضر   حضر   األستاذ/عبدالهادي علي شايف  

%83.33 5 حضر    --  حضر   حضر   حضر   حضر   األستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي  

%83.33 5 حضر حضر   حضر   حضر   حضر  --  األستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع  

%83.33 5 حضر   حضر   حضر   حضر   حضر    --  ألستاذ/ محمد بن طويلع السلميا  

*) توفي املهندس /مزيد بن سرداح الخالدي )رحمه هللا( بتاريخ   --  --  حضر   املهندس/ مزيد بن سرداح الخالدي*

 م (15/09/2017

1 16.66%  

 من تاريخ **) عين األستاذ/ محمد  ** األستاذ/ محمد بن علي اليمني
ا
م لظروفه 20/12/2017م وأستقال بتاريخ 7/12/2017بن علي اليمني في عضوية مجلس اإلدارة إعتبارا

(.الخاصة والطارئة  

 

 ها  مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:ذاإلجراءات التى أتخ .14

الى لجنة املراجعة  الوظيفية إدارة متخصصة في مجال الحوكمة واللتزام تكون مرجعيتها م2016عام المجلس اإلدارة خالل   أنشأ 

مهام ي تولل باإلدارة ،  وتم تعيين عدد من املختصين من أصحاب الخبرات في مجال الحوكمةجلساملنبثقة عن املوتقييم املخاطر 

ن من املساهميهذه اإلدارة بإستقبال إقتراحات ومالحظات تعنى ومسئوليات أمانة سر مجلس اإلدارة و عدد من اللجان التابعة له و 

 املختلفة. خالل وسائل التصال

 ين لتقديم إقتراحاتهم ومالحظاتهم : مسائل التواصل للمساهو  .14.1

 احاتهمإقتر  قديملت اإلدارة اإلهتمام بتوفير  وتسهيل كافة السبل والوسائل املمكنة لتواصل املساهمين مع مجلس اإلدارةيولي مجلس 

 ومالحظاتهم  عبر القنوات التالية: 

 tadawul@saudiags.com البريد اإللكتروني الخاص باملساهمين .1

    www.saudiags.comموقع الشركة اإللكتروني .2

 .السوق املالية السعودي )تداول( على موقعأرقام التواصل  بملف الشركة  .3

 .السعودية( العربية اململكة 21572 جدة 48154: ب.البريدي )صعنوان الشركة على صل التوا  .4

الفاكس:  8822تحويلة:   00966126909999التواصل عبر الهاتف الثابت للشركة مع إدارة الحوكمة واإللتزام الهاتف:  .5

00966126909866 

مة واإللتزام على العنوان: جدة، مركز الحناكي، طريق الشكوى إلدارة الحوكاملقترح أو الحضور إلى مقر الشركة وتقديم  .6

 .حي النهضة -ر سلطان بن عبدالعزيزالمي

 

 

 

mailto:tadawul@saudiags.com
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 اإلقتراحات واملالحظات من املساهمين وتبليغ أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذين :  إستقبالإجراءات  .14.2

ة من املساهمين وذلك من خالل وسائل مبإستقبال جميع املقترحات واملالحظات واملستل واإللتزام الحوكمة إدارةتقوم  .1

 التواصل.

 .رةبشكل فوري الى رئيس مجلس اإلداإرسال جميع املقترحات واملالحظات املستلمة  بموافاة ويقوم أمين سر مجلس اإلدارة  .2

 .جلسامليتم عرض مقترحات ومالحظات املساهمين في إجتماعات مجلس اإلدارة ، وكذلك بالتمرير على جميع أعضاء  .3

 م الرد خالل خمسة أيام عمل من تاريخ إستالم اإلقتراح أو املالحظة.يت .4

 من املساهمين: املستلمة اإلقتراحات واملالحظات  .14.3

واإلقتراحات من السادة املساهمين من خالل وسائل التواصل املعلنة  املالحظاتإدارة الحوكمة عدد من  أستلمتم 2017خالل العام 

من خالل إدارة الحوكمة حات ، كما تم الرد على السادة املساهمين ارة بتلك املالحظات واإلقتر أعضاء مجلس اإلداموافاة ، وتم 

  حسب أنظمة هيئة السوق املالية.واإللتزام 

 إختصاصات اللجان ومهامها :  .15

 
ا
سب حاجة حلس الفرعية املنبثقة عن املجتشكيل عدد مناسب من اللجان  يتملالئحة حوكمة الشركة لنظام الشركة األساس و وفقا

 إلجراءات عاماملهام املوكولة له تأدية  علىمجلس اإلدارة وبما يسهم في مساعدة ، وأنشطتها الشركة وظروفها
ا
ة بشكل فعال وفقا

رفع تيضعها املجلس تتضمن تحديد مهمة اللجنة ومدة عملها والصالحيات املمنوحة لها خالل هذه املدة وكيفية رقابة املجلس عليها. و 

اللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها باألعمال املوكلة إليها. كما يقر املجلس هذه يتابع عمل اللجان تقاريرها ملجلس اإلدارة الذي 

وقد  لجنة الترشيحات واملكافآت "و "لجنة املراجعة ، ، في حين تقر الجمعية العامة لوائح عمل ئح عمل جميع اللجان املنبثقة عنهلوا

 لجان املجلس التالية :   تم تشكيل

 لجنة املراجعة وتقييم املخاطر .1

 لجنة الترشيحات واملكافأت .2

 اللجنة التنفيذية .3

وبدء ممارستها ملهامها خالل النصف الول من  تسمية أعضائهام وسيتم 2017لجنة إدارة املخاطر )تم إنشاؤها نهاية العام  .4

 .(م2018العام 

 الل العام :خاللجان وإجتماعاتها  والتالي إستعراض ملهام ومسئوليات تلك

 

 : وتقييم املخاطر املراجعةلجنة  15.1

أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين ومن خارج املجلس، وتقر الجمعية العامة  خمسةإلى  ثالثةتتشكل اللجنة من 

تى ما دعت مفي العام على األقل أو إجتماعات  عةأربللشركة لئحة عمل اللجنة وإختيار أعضائها، وتجتمع اللجنة بصفة دورية وتعقد 

 .الحاجة

بما يتفق والتوجيهات اإلشرافية، حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها  لئحة عمل اللجنةوقد راعت الشركة موائمة 

إنشاء لجنة مختصة بإدارة املخاطر ، في حين قام مجلس اإلدارة بم20/12/2017في إجتماع الجمعية العامة للشركة املنعقد بتاريخ 

 م.2018العام  النصف األول منخالل  تسمية أعضائها وسيتم 
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 : ووفق ما تضمنته التوجيهات التنظيمية، فإن اللجنة تختص باملهام التالية

الية رير والقوائم املتختص اللجنة باملراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقااملهام واملسئوليات : .  15.1.1

 :وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي

 التقارير املالية:  (أ

مراجعة القوائم والبيانات املالية للشركة وإعالناتها املتعلقة بأدائها املالي قبل عرضها على مجلس اإلدارة، لضمان  .1

  .نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها

والقوائم املالية للشركة عادلة ومتوازنة  - إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس اإلدارة فيما إذا كان تقرير املجلس .2

ومفهومة وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز أو الوضع املالي للشركة وأدائها ونموذج 

 .عملها واستراتيجيتها

 ل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية والحسابات. دراسة أية مسائ .3

 البحث بدقة في أية مسائل يثيرها املدير املالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مدير اللتزام في الشركة أو املراجع الداخلي. .4

  .التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية .5

  .دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها .6

اإلجتماع مع اإلدارة التنفيذية واملراجعين الخارجيين إلستعراض ومناقشة نتائج الشركة الفصلية التشغيلية  .7

 خصاتها. والبيانات املالية السنوية، وكذلك جميع تقارير الرقابة الداخلية أو مل

مراجعة التقارير األخرى ذات الصلة أو املعلومات املالية املقدمة من قبل الشركة ألية هيئة حكومية أو عامة الناس  .8

  .والتقارير ذات الصلة املقدمة من قبل املراجعيين الخارجين أو ملخصاتها

 :املراجعة الداخلية (ب

ة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية في الشرك .1

 كافية من هذا التقرير في 
ا
هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس اإلدارة نسخا

خة ساهمين بنسمركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل؛ لتزويد من يرغب من امل

  .منه. ويتلى التقرير في أثناء انعقاد الجمعية

  .دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها .2

 ة ،الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية  وإدارة الحوكمة واللتزام في الشرك .3

 للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال واملهام املنوطة بها. 

إذا لم يكن للشركة مراجع داخلي فعلى اللجنة تقديم توصيتها للمجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه، وإذا لم توص ى بذلك  .4

  .فعليها بيان األسباب في التقرير السنوي 

  تعيين مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي وإقتراح مكافآته.التوصية ملجلس اإلدارة ب .5

 :) املراجع الخارجي(  الحسابات مراجع (ت

التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين املراجعيين الخارجيين وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التأكد من  .1

   .اقد معهماستقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التع

التحقق من استقالل املراجعيين الخارجيين وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ في العتبار القواعد  .2

  .واملعايير ذات الصلة
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 فنية أو إدارية تخرج عن  .3
ا
مراجعة خطة املراجعيين الخارجيين للشركة وأعمالهم، والتحقق من عدم تقديمهم أعمال

  .ملراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلكنطاق أعمال ا

  .اإلجابة عن استفسارات املراجعيين الخارجيين للشركات .4

  .دراسة تقارير املراجعيين الخارجيين ومالحظاتهم على القوائم املالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها .5

ؤثر خدمات املفصح عنها التي قد تاملشاركة بنشاط في حوار مع املراجع الداخلي مع مراعاة فيما يتعلق بالعالقات أو ال .6

 على استقاللية وموضوعية املراجع واتخاذ اإلجراءات املناسبة للشراف على استقاللية املراجعيين الخارجيين. 

 املراجعة مع املراجع الخارجي عن أي مشاكل أو صعوبات التي يواجهها ومراجعة رد اإلدارة.  .7

 :ضمان االلتزام (ث

  .ات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنهامراجعة نتائج تقارير الجه .1

  .التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة .2

  .مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس اإلدارة .3

 لرفع إلى مجلس اإلدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها بالخطوات التي يلزم اتخاذها. ا .4

ا للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعاليته –إن وجدت  –الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة مدير إدارة اإللتزام في الشركة  .5

املنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مسؤول إلتزام ، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى املجلس بشأن مدى في أداء األعمال واملهام 

 الحاجة إلى تعيينه. 

 التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة اإللتزام أو مسؤول اإللتزام واقتراح مكافآته.  .6

 استالم التقارير: (ج

مة املراجع الداخلي واإلدارة، وإلى أي مدى التغييرات أو تم تنفيذ التحسنات في املمارسات املناقشة مع املراجع الخارجي ، ومه .1

 املالية أو املحاسبة. 

 اإلشراف على أي تحقيق من األنشطة التي تقع ضمن اختصاصاتها.  .2

 .دراسة أي مواضيع مالية اخرى يحددها املجلس .3

 من م 2017ديسمبر  31كما بتاريخ اللجنة  تضموأعضاء اللجنة :  .15.1.2
ا
 : أسمائهم األعضاء التاليةكال

 

 

 الصفة االسم 

عضو مجلس إدارة مستقل - سعادة األستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع 1  رئيس اللجنة 

عضو مجلس إدارة مستقل - سعادة األستاذ/ عبدالهادي بن علي شايف 2  عضو اللجنة 

رة غير تنفيذيعضو مجلس إدا - سعادة الدكتور/ عمر بن عبدهللا جفري  3  عضو اللجنة 

عضو من خارج املجلس - سعادة األستاذ/ وليد بن عبدالعزيز كيال 4  عضو اللجنة 

عضو من خارج املجلس  - سعادة األستاذ/ محمد بن ابراهيم العبيد 5  عضو اللجنة 
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ء اللجنة بالحضور ( إجتماعات وقد شارك أعضا6م عدد )2017لجنةاملراجعة خالل عام  عقدتإجتماعات اللجنة :  .15.1.3

 دناه:  أكما هو موضح 

 

 الترشيحات واملكافآت:  لجنة .15.2

أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين ومن خارج املجلس، وتقر الجمعية العامة  خمسةإلى  ثالثةتتشكل اللجنة من 

 الحاجة. متى ما دعت للشركة لئحة عمل اللجنة ، وتجتمع اللجنة بصفة دورية وتعقد  إجتماعين في العام على األقل أو

بما يتفق والتوجيهات اإلشرافية، حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها  لئحة عمل اللجنةعت الشركة موائمة وقد را

 م.20/12/2017في إجتماع الجمعية العامة للشركة املنعقد بتاريخ 

 ووفق ما تضمنته التوجيهات التنظيمية، فإن اللجنة تختص باملهام التالية :

 تختص لجنة  الترشيحات و املكافآت باملهام واملسؤوليات التالية:ليات : املهام واملسئو  .15.2.1

 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  .1

 للسياسات واملعايير املعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح  .2
ا
التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقا

 سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.  أي شخص

إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية و تحديد الوقت الذي  .3

 يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة. 

 ضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.املراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من املهارات أو الخبرات املناسبة لع .4

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.  .5

التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء املستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية  .6

 رى.مجلس إدارة شركة أخ

 وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء املستقلين وكبار التنفيذيين.  .7

 وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين. .8

 مع مصلحة الشركة.تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول ملعالجتها بما يتفق  .9

إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس  .10

 لعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، 
ا
اإلدارة للنظر فيها تمهيدا

 حقق من تنفيذها. واإلفصاح عنها، والت

 توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة .11

 املراجعة الدورية لسياسة املكافآت والتعويضات، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف املتوخاة منها.  .12

طبيعة  السم  

 العضوية

( إجتماعات6عدد اإلجتماعات )   

 األول 

26/01/2017  

 الثاني

01/05/2017  

 الثالث

07/08/2017  

 الرابع

28/09/2017  

 الخامس

02/11/2017  

 السادس

13/12/2017  

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر رئيس اللجنة محمد بن عبدالعزيز الشايع 1

 حضر حضر حضر حضر -- حضر عضو اللجنة عبدالهادي بن علي شايف 2

 -- حضر حضر -- حضر -- عضو اللجنة عمر بن عبدهللا جفري  3

 -- حضر حضر حضر حضر حضر عضو اللجنة وليد بن عبدالعزيز كيال 4

م18/05/2017عين بتاريخ  عضو اللجنة محمد بن ابراهيم العبيد 5 رحض حضر حضر حضر   
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 للسياسة التوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجل .13
ا
س اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا

 املعتمدة. 

والتحديات التي  الفرص مراعاة مع اللجنة، عمل مجريات ضمن وذلك التنفيذيين كبار إحالل خطة في شامل بشكل النظر .14

 .دارةاإل  مجلس أعضاء في مستقبال املطلوبة والخبرات املھارات وكذلك الشركة تواجه

وللقيادات  ولجانه، للمجلس اإلحالل سياسات وتنفيذ وإقتراح بالشركة، التنفيذيين املسئولين كبار تعيينات على املوافقة .15

 .بھا التنفيذية اإلدارة إلتزام من والتأكد بالشركة، البشرية املوارد إدارة مع التنسيق خالل من الشركة في التنفيذية

التنفيذيين تكون موضع التنفيذ بعد إقرار  وكبار اإلدارة مجلس أعضاء كافآتوم لتعويضات واضحة سياسات وضع .16

 للنظام
ا
 املتطلبات ومنھا ضرورية اللجنة تراھا التى املعايير السياسات كل تلك وضع عند ويراعى ، الجمعية العامة لها وفقا

 السياسة ھذه من ويكون الغرض  .اداتھاوإرش حوكمة الشركات لئحة وتوصيات وأحكام الصلة، ذات والتنظيمية القانونية

 مكافأتھم تتم وأن األداء، تحسين على املناسبة لتشجيعھم بالحوافز للشركة التنفيذية اإلدارة أعضاء تزويد من التأكد ھو

 .الشركة إنجاح في الفردية إسھاماتھم عن ومقبول  عادل بشكل

 املقرر  املبالغ إجمالي والتوصية باعتماد مستھدفاتھا، وتحديد باألداء األجر لربط الشركة تنفذھا خطط أي تصميم اعتماد .17

 .الخطط تلك سدادھا ملثل

 .واملوافقة  عليھا العامة والجمعية اإلدارة مجلس على لعرضھا األسھم بحوافز املتعلقة الخطط كل تصميم ودراسة مراجعة .18

املمنوحة  والحصة األسھم، لتلك اإلجمالية لقيمةا وتحدد أسھم أية ستمنح كانت إذا ما اللجنة تحدد الخطط، تلك إطار في

 أساسھا على األداء التي مستھدفات أيضا وتحدد للشركة، التنفيذية اإلدارة من وغيرھم التنفيذيين املجلس أعضاء من لكل

 .األسھم تلك تمنح

 تحديد ميزانيات مكافآت انبج إلى ، املناسبة األداء مقاييس تقوم اللجنة بالتوصية ملجلس اإلدارة للموافقة على تحديد .19

 األداء املكافآت ومكافآت صرف أجل من وذلك املخاطر مقابل واألرباح اإلستراتيجية الشركة أھداف تحقيق على بناءا  األداء

 البعيد. املدى على واألداء السنوية

 مع م بإجراء بعض التغييرات على عضوية لجنة ا2017قام مجلس اإلدارة خالل عام  أعضاء اللجنة : .15.2.2
ا
لترشيحات واملكافآت تماشيا

متطلبات لئحة حوكمة الشركات الجديدة ، حيث صدر قرار املجلس بتعيين سعادة األستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي ) عضو 

 للجنة الترشيحات واملكافآت مستقل( 
ا
 من سعادة األستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد ) عضو غير تنفيذي( مع إستمرارهرئيسا

ا
 بدل

 في اللجنة
ا
 2017ديسمبر  31نة كما بتاريخ وتضم اللج،  عضوا

ا
 : أسمائهم األعضاء التاليةمن  م كال

 

 

 

 

 الصفة االسم 

 رئيس اللجنة  عضو مجلس إدارة مستقل - األستاذ/ منصور بن عبد العزيز البصيلي 1

 عضو اللجنة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - األستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد 2

 عضو اللجنة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - األستاذ/ محمد بن طويلع السلمي 3

 عضو اللجنة عضو من خارج املجلس - األستاذ/ أحمد بن صال  السديس 4



 
 
 
 

 Page 35                                                                                                                              م2017-تقرير جملس اإلدارة السنوي  

 

( إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور 4م عدد )2017الترشيحات واملكافآت خالل عام  عقدت لجنة إجتماعات اللجنة: .15.2.3

 دناه:  أضح كما هو مو 

 

 التنفيذية:  اللجنة .15.3

، لحاجةا دعتمتى ما أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة، وتجتمع بصفة دورية كل شهرين أو  خمسةإلى  ثالثةتتشكل اللجنة التنفيذية من 

ا من مجلس إقراره بما يتفق والتوجيهات اإلشرافية، حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم لئحة عمل اللجنةوقد راعت الشركة موائمة 

 ، وتختص اللجنة باملهام التالية :م 28/11/2017اإلدارة بتاريخ 

 

 املهام واملسئوليات :  .15.3.1

رئيس التنفيذي للشركة في حدود السلطات املخولة له من قبل مجلس اإلدارة وضمن صالحيات تعمل اللجنة التنفيذية على معاونة ال (أ

صدره ي من قبل املجلس، ول سلطة للجنة لتغيير أي قرار بها تكلفاللجنة املمنوحة لها من قبل املجلس ، وملعالجة املسائل التي 

 .مالم يكن هناك تفويصض من املجلس املجلس أو قواعد أو لوائح

تتولى اللجنة كافة املهام املوكلة إليها من قبل مجلس اإلدارة ، ويجوز ملجلس اإلدارة تكليف اللجنة بأية واجبات أخرى حسب حاجة  (ب

 مجلس اإلدارة والواجبات املوكلة له.  وتضطلع اللجنة في ذلك باملهام التالية:

 قات املستثمرين، تقرير املشاركات الجتماعية للشركة.مراجعة تقارير أداء األعمال، تقارير املوارد البشرية، تقارير عال .1

 رصد التقارير املرحلية لخطط التشغيل السنوية واملبادرات وتحديات التكاليف، واملشاريع الستراتيجية الرئيسية، الخ. .2

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

ي التقارير املالية، تقارير املساهمين، تقارير املفوضين بالتوقيع عن الشركة، تقارير إدارة الشئون القانونية النظر ف .4

 ،  الخ. تعلقة باإلدارة اليومية للشركةوسكرتارية الشركة، تقارير الشئون املالية والجوانب التشغيلية امل

ية، استراتيجية الستثمار، والتسهيالت الئتمانية / مسائل التوصية بإقرار خطة التشغيل السنوية، الخطة الستراتيج .5

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

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

 اإلدارية الداخلية.

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

 كاملوافقات التنظيمية، الخ.

النظر في املوافقات الخاصة والالزمة باملصروفات والنفقات والتزامات الشركة فيما يتعلق بأنشطتها وكذلك العقارات  .8

 وكذلك في الخدمات املساندة، واعتمادها وذلك ضمن الحدود التي يقرها املجلس. واملمتلكات من إيجارات ونحوه،

 ( إجتماعات4عدد اإلجتماعات ) طبيعة العضوية اإلسم

 األول 

15/5/2017 

 الثاني

3/10/2017 

 الثالث

1/11/2017 

 الرابع

20/12/2017 

 حضور  حضور  حضور  حضور  رئيس اللجنة   األستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي 

ر حضو  حضور   عضو اللجنة  األستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد   حضور  حضور  

 حضور  حضور  حضور  -  عضو اللجنة  األستاذ/ محمد بن طويلع السلمي 

 - حضور  حضور  حضور   عضو اللجنة  األستاذ/ أحمد السديس 
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 النظر في تكاليف مشاريع ومصاريف الخدمات املساندة مثل األمن والسالمة والصيانة ونحوها واعتمادها. .9

ائل املتعلقة توجيه إدارات الشركة على العموم وإدارة املمتلكات والخدمات املساندة على وجه الخصوص، في املس .10

 باملمتلكات والخدمات املساندة.

تقوم اللجنة مرة واحدة في العام على األقل بمراجعة أدائها ووضعها وقواعد عملها وذلك من أجل ضمان أن اللجنة تعمل  .11

 بأقص ى فعالية والتوصية بأية تغييرات تراها مالئمة ملوافقة مجلس اإلدارة.

 للنظام األساس ي للشركةتقوم اللجنة بممارسة عملها باإلضافة  .12
ا
 .الى الصالحيات املمنوحة لها من مجلس اإلدارة وفقا

 2017ديسمبر  31ريخ وتضم اللجنة كما بتا أعضاء اللجنة : .15.3.2
ا
 : أسمائهم األعضاء التالية منم كال

 الصفة  االسم 

 رئيس اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل - سعادة األستاذ/ عبدهللا بن إبراهيم الهويش 1

 عضو اللجنة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - سعادة األستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي 2

 عضو اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل - سعادة األستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي 3

 عضو اللجنة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - سعادة الدكتور/ عمر بن عبدهللا جفري  4

 عضو اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل - ن عبدالعزيز الشايعسعادة األستاذ/ محمد ب 5

 

( إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو 8م عدد )2017عقدت اللجنة التنفيذية  خالل عام إجتماعات اللجنة :  .15.3.3

 دناه:  أموضح 

 

طبيعة  اإلسم

 العضوية

 ( إجتماعات8عدد اإلجتماعات )

 األول 

5/1/2017 

 الثاني

14/2/2017 

 الثالث

13/3/2017 

 الرابع

3/4/2017 

 الخامس

5/6/2017 

 السادس

20/7/2017 

 السابع

16/10/2017 

 الثامن

11/12/2017 

األستاذ/ عبدهللا بن  

 إبراهيم الهويش

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر رئيس اللجنة 

األستاذ/ عطيان بن عطية  

 الحازمي

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر عضو اللجنة 

الدكتور/ عمر بن عبدهللا  

 جفري 

 حضر حضر - حضر حضر حضر حضر حضر عضو اللجنة 

األستاذ/ منصور بن  

 عبدالعزيز البصيلي

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر عضو اللجنة 

األستاذ/ محمد بن  

 عبدالعزيز الشايع

 حضر حضر -- حضر حضر حضر حضر -- عضو اللجنة 

 أعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه:  يتالالوسائل  .16

 مع محددات الحوكمة التي تنهجها الشركة، فقد راعى 
ا
م املوافقة على تحديث سياسة وآليات 2017مجلس اإلدارة خالل عام تمشيا

ج تم إعتماد نماذحوكمة الشركة ، وقد  دليل سياسات لئحةأطر ضمن  تقييم أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له وأعضائه

 تقسيم التقييم الى أربعة أقسام وهي كما يلي :  حيث تم ومحتويات وآليات التقييم السنوية والتى يتم العمل بها  

 تقييم فاعلية عضو مجلس اإلدارة. .1
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 تقييم فاعلية لجنة املراجعة وإدارة املخاطر. .2

 تقييم فاعلية لجنة الترشيحات واملكافآت. .3

 .قييم فاعلية اللجنة التنفيذيةت .4

  تمتوقد روعي تنفيذ عمليات التقييم التي 
ا
كافأت، املباشر للجنة الترشيحات وامل همن قبل إدارة الحوكمة بالشركة والتوجيداخليا

ل من العام و وسيتم الرفع بنتائج عملية التقييم التي أجريت على املستويين الفردي والجماعي وعرضها على املجلس خالل الربع ال 

 م.2018

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  .17

  مجلس اإلدارة : أعضاءسياسة مكافآت . 17.1

بشكل عام م سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة ، و 19/06/2016أعتمدت الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ 

اء مجلس إدارة الشركة واألعضاء من خارج املجلس وفق األطر التي حددتھا التعليمات تتحدد التعويضات واملكافآت املدفوعة ألعض

الصادرة من الجھات اإلشرافية ويحكمھا بشكل عام املبادئ الرئيسية لحوكمة الشركات العاملة في اململكة وضوابط التعويضات 

وق املالية، وأحكام نظام الشركات والنظام األساس ي الصادرة من الجھات املختصة ولئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھيئة الس

 حوكمة الشركة السعودية للخدمات األرضية. ولئحةللشركة 

 وقد روعي 
ا
 ومعقول

ا
ن وبما والحفاظ على األفراد املتميزيي إلستقطابأن يكون مستوى وتكوين املكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة كافيا

سات أو سيا تجنب وضع أي خطط أومراعاة الترشيحات واملكافآت ، ونص في قواعد عمل ھمتحقيق املھام املراد توكيلھا ليھدف ل

 برامج للتعويضات واملكافآت بما يتجاوز ماھو متعارف عليه أو ما نصت عليه الجھات اإلشرافية.

 :  مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة .17.1.1

 ملا يلي :تكون مكافآمع مراعاة أحكام النظام األساس ي للشركة، 
ا
  ت العضوية في مجلس اإلدارة وفقا

 كمكافآة تبلغ )  كل عضو من  يتقاض ى .1
ا
 مقطوعا

ا
فقط ثالثمائة ألف   ريال ( 300,000 أعضاء مجلس إدارة الشركة مبلغا

سعودي لغير بصفة سنوية نظير عضويتھم في مجلس إدارة الشركة ومشاركتھم في أعمالھا، ويتقاض ى رئيس املجلس لایر 

 
ا
 كمكافآة تبلغ )  مبلغا

ا
سعودي لغير  بصفة سنوية. وينبغي أن لایر ريال ( فقط ثالثمائة وثمانون ألف  380,000مقطوعا

ريال ( فقط  500,000ليتجاوز سقف املكافآت والتعويضات السنوية املمنوحة لرئيس وعضو مجلس اإلدارة مبلغ ) 

.لایر خمسمائة ألف 
ا
 سعودي لغير  سنويا

سعودي لغير  نظير حضور كل لایر ريال ( فقط ثالثة آلف  3,000اإلدارة على مبلغ وقدره )يحصل رئيس وعضو مجلس  .2

 مباشرة أو من خالل أي من خواص التواصل عن بعد. جلسة من جلسات املجلس سواء كان الحضور بصفة

ت املجلس تماعاتقوم الشركة بدفع كافة النفقات الفعلية التي يتحملھا رئيس وعضو مجلس اإلدارة في سبيل حضور إج .3

 .بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإليواء

  :تعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة في أعمال لجان املجلس .17.1.2

يتقاض ى كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة على بدل ملشاركته في أعمال اللجان الفرعية املنبثقة عن مجلس اإلدارة ويكون  (أ

 -سنوية عن كل عضوية في لجان املجلس وفق التالي:ھذا التعويض بمبلغ مقطوع وبصفة 

 سعودي لغير .لایر ريال ( فقط ثمانون ألف  80,000أعضاء اللجنة التنفيذية )  .1

 سعودي لغير .لایر ( فقط ثمانون ألف  80,000أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت )  .2
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 سعودي لغير.لایر ريال  ( فقط ثمانون ألف  80,000) وتقييم املخاطر أعضاء لجنة املراجعة  .3

 علما بأنه في حالة أن  قرر مجلس اإلدارة إنشاء أية لجنة فرعية أخرى سوف يحصل أعضاء هذه اللجنة على نفس قيمة التعويض. (ب

سعودي نظير حضور كل جلسة من جلسات لجان لایر ريال ( فقط ثالثة آلف  3,000يحصل رئيس وعضو اللجان على مبلغ وقدره )  (ت

 ھا سواء كان حضور بصفة مباشرة أو من خالل أي من خواص التواصل عن بعد.املجلس التي ھو عضو في

 

 :  تعويضات أعضاء اللجان من خارج مجلس إدارة الشركة .17.1.3

ثقة وقواعد وأحكام عمل اللجان املنبالتي إشتملت عليها أحكام لئحة حوكمات الشركات، وفق ما تنص عليه التعليمات اإلشرافية 

وفق ما تضمنته قواعد تنظيم أعمال لجان املراجعة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة لعمل لجنة عن مجلس إدارة الشركة و 

 وتحكم اإلشتراطات التالية نظام،  اركة في أعمال اللجان وفعالياتھااملراجعة، فيتم تعيين أعضاء من خارج مجلس اإلدارة للمش

 س:التعويضات املمنوحة ألعضاء ھذه اللجان من خارج املجل

يتقاض ى كل عضو من أعضاء اللجان املنبثقة عن مجلس إدارة الشركة من خارج املجلس على مبلغ مقطوع كتعويض وبدل  .1

. سعودي للایر ريال  ( فقط مائة وخمسون ألف  150,000ملشاركته في أعمال اللجان يبلغ ) 
ا
 غير سنويا

نظير حضور  غير سعودي للایر ( فقط ثالثة آلف ريال  3,000يحصل العضو من خارج مجلس اإلدارة على مبلغ وقدره )  .2

كل جلسه من جلسات لجان املجلس التي ھو عضو فيھا سواء كان حضوره بصفة مباشرة أو من خالل أي من خواص 

 التواصل عن بعد.

ن م تقوم الشركة بدفع كافة النفقات الفعلية التي يتحملھا كل عضو من أعضاء اللجان املنبثقة عن مجلس إدارة الشركة .3

 خارج املجلس في سبيل حضور إجتماعات املجلس بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإليواء.

 :  اإلدارة مجلستحديد مكافآت أعضاء  كيفية .17.1.4

ية املجلس واللجان خالل السنة املالأعمال وفعاليات ومشاركته في  آداءهيتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بناءا على تقييم 

م التأكد من دفع املكافآة على أسس عادلة ، كما يتم صرف بدلت الحضور لكل إجتماع من إجتماعات املجلس واللجان بحيث يت

 ،  365بشكل سنوي على الحضور الفعلي ، ويتم دفع املكافآت املخصصة ألعضاء املجلس واللجان على أساس العضوية ملدة 
ا
يوما

 يين في املجلس واللجان باليوم.حيث يتم تحديد املكافآت على أساس مدة التع

 :  الشركةاإلدارة التنفيذية ب مكافآت .17.1.5

املوارد  ضمن سياسة والتعويضاتالشركة سياسة خاصة بمكافآت اإلدارة التنفيذية ويتم منحهم الرواتب والبدلت  ىل توجد لد

 .وحسب عقود العمل املبرمة معهم البشرية املعتمدة بالشركة

 املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عنها :العالقة بين املكافآت   .17.1.6

 
ا
يقر مجلس اإلدارة بأن املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان من داخل املجلس ومن خارجه تم اللتزام في صرفها وفقا

 للنظام األس
ا
اس ي للشركة ول يوجد أي إنحراف عن السياسة وتم لسياسة املكافآت املعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين ووفقا

 شراف لجنة الترشيحات واملكافآت.إإعتماد املكافآت تحت 
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 أعضاء مجلس اإلدارة :  وتعويضات مكافآت .17.1.7

 
 ملا نصت عليه املادة السادسة والسبعون من نظام الشركات 

ا
 أوعضو لرئيس ةاملمنوح السنوية والتعويضات فقد تم اللتزام بعدم تجاوز إجمالي املكافآتتطبيقا

 والبالغ  اإلدارة مجلس
ا
 (  ريال 500,000) عن السقف املحدد نظاما

ا
 .سنويا

 

 كبار التنفيذيين :  عويضاتوت مكافآت .17.1.8

 

ستة من كبار التنفيذيين )بما فيهم الرئيس التنفيذي السابق  البيان

 يذي الحالي واملدير املالي (والرئيس التنف

 6,758,171 الرواتب 
 1,201,871 البدالت

 195,000 مزايا عينية 

 8,155,042 المجموع 

 2,462,439 مكافآت دورية ) حسب عقود العمل( 

 - أرباح

 - خطط تحفيزية قصيرة األجل

 - خطط تحفيزية طويلة األجل

 - األسهم الممنوحة 

 10,617,481 المجموع 

 274,540 مكافأة نهاية الخدمة

 - مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت

     10,892,021        المجموع الكلي

 

 

 المكافئات المتغير ) لاير( ) لاير(  المكافئات الثابتة 
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  أوال: األعضاء المستقلين

 - 422,000 - - - - - - - 422,000 380,000 - - 24,000 18,0000 - عبدهللا إبراهيم الهويش
 - 351,000 - - - - - - - 351,000 300,000 - - 36,000 15,000 - منصور عبدالعزيز البصيلي

 - 336,000 - - - - - - - 336,000 300,000 - - 24,000 12,000 - عبدالهادي علي شايف
 - 354,000 - - - - - - - 354,000 300,000 - - 39,000 15,000 - محمد عبدالعزيز الشايع
مزيد سرداح الخالدي 

 )رحمه هللا(
- 6,000 12,000 - - 212,055 230,055 - - - - - - - 230,055 - 

 - 1,693,055 - - - - - - - 1,693,055 1,492,055 - - 135,000 66,000 - المجموع
 ثانيا: األعضاء الغير تنفيذيين

 - 327,000 - - - - - - - 327,000 300,000 - - 12,000 15,000 - عايض ثواب الجعيد
 - 342,000 - - - - - - - 342,000 300,000 - - 24,000 18,000 - عطيان عطية الحازمي

 - 324,780 - - - - - - - 324,780 291,780 - - 18,000 15,000 - محمد طويلع السلمي
 - 348,000 - - - - - - - 348,000 300,000 - - 30,000 18,000 - عمر عبدهللا جفري

 - 1,341,780 - - - - - - - 1,341,780 1,191,780 - - 84,000 66,000 - المجموع
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 أعضاء اللجان:  مكافآت .17.1.9

 مكافآت أعضاء لجنة املراجعة وتقييم املخاطر:  تفاصيل .17.1.9.1
 ال(املجموع ) ري بدل حضور الجلسات ) ريال( املكافآت الثابتة ) ريال(  السم 

 98,000 18,000 80,000 األستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع

 95,000 15,000 80,000 األستاذ/ عبدالهادي بن علي شايف

 89,000 9,000 80,000 الدكتور/ عمر بن عبدهللا جفري 

 165,000 15,000 150,000 األستاذ/ وليد بن عبدالعزيز كيال

 105,287 12,000 93,287 األستاذ/ محمد بن إبراهيم العبيد

 552,287 69,000 483,287 املجموع

 مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت:  تفاصيل .17.1.9.2
 املجموع ) ريال( بدل حضور الجلسات ) ريال( املكافآت الثابتة ) ريال(  السم 

 92,000 12,000 80.000 األستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد

 140,507 9,000 131,507 أحمد بن صالح السديس األستاذ/

 79,136 9,000 70,136 محمد بن طويلع السلمي األستاذ/

 92,000 12,000 80,000 منصور بن عبدالعزيز البصيلي األستاذ/

 403,643 42,000 361,643 املجموع

 مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية:  تفاصيل .17.1.9.3

 
 املجموع ) ريال( ل(بدل حضور الجلسات ) ريا املكافآت الثابتة ) ريال(  السم 

 104,000 24,000 80,000 األستاذ/ عبدهللا بن إبراهيم الهويش

 104,000 24,000 80,000 األستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي

 101,000 21,000 80,000 الدكتور/ عمر بن عبدهللا جفري 

 104,000 24,000 80,000 منصور بن عبدالعزيز البصيلي األستاذ/

بن عبدالعزيز الشايع األستاذ/ محمد  80,000 21,000 101,000 

 514,000 114,000 400,000 املجموع
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 م : 2017 عام خالل التحول  مشروع ملناقشة املؤقتة مكافآت وتعويضات اللجنة  .17.1.10

م بقرار من مجلس اإلدارة مكونة من عضوية عدد من أعضاء مجلس اإلدارة 2017مؤقتة خالل عام خاصة و تم تشكيل لجنة 

باإلضافة الى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية ملناقشة مشروع التحول ونتائج الدراسة ورفع التوصيات النهائية الى مجلس اإلدارة 

 ( إجتماعات متزامنة مع إجتماعات اللجنة التنفيذية: 8م عدد )2017حيالها ، وقد عقدت اللجنة  خالل عام 

 

 : ما قبضه أعضاء املجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات .18

 ةفني أعمال نظير أو إداريين أو عاملين بوصفهم املجلس م أي مبالغ دفعت ألعضاء2017ه ل يوجد خالل عام يقر مجلس اإلدارة بأن 

  ارية.إستش أو إدارية أو

  :أو قيد احتياطي مفروض على الشركةتفاصيل أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي  .19

، وخالل العام 
ا
 وروحا

ا
 للنظم واللوائح والتوجيهات املرعية، التي تلتزم بها نصا

ا
م تم فرض 2017تمارس الشركة أعمالها وأنشطتها وفقا

 التالي  : 

 ي احتراز  التدبير  / الجزاء / العقوبة

 االحتياطي قيدال /

 سبل عالجها وتفادي وقوعها في املستقبل الجهة املوقعة للمخالفة أسباب املخالفة

 900( مخالفة بإجمالي )24عدد )

 الف ريال( 

شغل عدد من الوظائف بما ل يتسق 

واملتطلبات املتعلقة بقصرها على 

 املواطنين

ارة العمل والشئون ز و 

 جتماعيةإل ا

لرقابة لحصر عملت الشركة على تشديد ا

تشغيل الغير سعوديين على مهنهم حسب 

 أنظمة وزارة العمل 

( غرامات بإجمالي 5عدد )

 ريال( 36,225.05)

مخالفات لنظام التأمينات 

 اإلجتماعية ) التسجيل/ الحذف(

املؤسسة العامة للتأمينات 

 اإلجتماعية

عملت الشركة على تشديد الرقابة  حسب 

  أنظمة التأمينات اإلجتماعية

غرامة بقرار من وزير العمل 

 23والشئون اإلجتماعية بمبلغ )

 مليون ريال(.

 العمل تأشيرات لتنظيم مخالفة

 املوسمي ) عقود العمل(

وزارة العمل والشئون 

 اإلجتماعية

تم اإلعتراض على محتواه في حينه وجاري  

 العمل على التقدم بدعوى قضائية بشأنه. 

 

 

 م2017ارة ملناقشة مشروع التحول خالل عام اللجنة املؤقتة و املشكلة من قرار مجلس اإلد

 املجموع بدل حضور الجلسات املكافآت الثابتة )بدل حضور الجلسات( السم 

 9,000 9,000 -- محمد بن طويلع السلمي األستاذ/

 9,000 9,000 -- األستاذ/ عبدالهادي بن علي شايف

 12,000 12,000 -- املهندس/ مزيد بن سرداح الخالدي

موعاملج  -- 30,000 30,000 
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 املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة : لجنة رأي السنوية ،  املراجعة نتائج .20

 :  بالشركة الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية السنوية الداخلية املراجعةنتائج . 20.1

طتها بما يتفق نشتنتهج الشركة إطار رقابة داخلية مبني على خطوط الدفاع الثالثة، وتقوم قطاعات األعمال املختلفة بالشركة بموائمة أ

 طاإللتزام، واملخاطر واألمن والسالمة والتي تقوم بدور خ مع النظم واللوائح املرعية، في حين تقوم إدارات الرقابة الداخلية املكونة من

الضوابط  عئتمان وأمن املعلومات والتمش ي ماملختلفة على صعيد العمليات واإل  الدفاع الثاني بتقييم وقياس ومراقبة مستويات املخاطر

 التي س  
ّ
ت لضمان إيفاء الشركة باملتطلبات النظامية، وترفع هذه اإلدارات تقارير  دورية للجان املجلس الفرعية )التنفيذية، املراجعة(، ن

ومنسوبيها  التزام الشركةوتقوم إدارة املراجعة الداخلية بمهمة خط الدفاع الثالث واملعني بإجراء الفحوص واملراجعات الالزمة التي تكفل 

 .م لألقسام املختلفة في الشركة2017 على أعمال املراجعة الداخلية املنفذة خالل السنة املالية لعام بناءا  بسياسات أدلة العمل اإلجرائية

على  تم التأكد بدرجة معقولة من فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية من حيث تغطية تلك اإلجراءات الجوانب الرقابية الهامة التالية 

التأكد من فاعلية إجراءات تسوية  ، التأكد من فاعلية إجراءات فصل املهام الجوهرية في مختلف األقسام)سبيل املثال ل الحصر: 

التأكد من فاعلية إجراءات تسوية حسابات ، التأكد من فاعلية إجراءات تسوية حسابات العمالء والذمم املدينة ، حسابات البنوك

التأكد من فاعلية إجراءات الرقابة في قسم ، التأكد من فاعلية إجراءات تسوية حسابات األطراف ذات العالقة ، لدائنةاملوردين والذمم ا

التأكد من فاعلية إجراءات اإلعتراف باإليرادات وتسجيلها ، التأكد من فاعلية إجراءات اإلقفال الدوري للحسابات ، تقنية املعلومات 

التحقق  ،التأكد من فاعلية إجراءات إعداد املوازنة التقديرية ،  تسجيل املصروفات في الفترة التي تخصها التأكد من فاعلية إجراءات،

 .(التأكد من فاعلية اإلجراءات األخرى ، من فاعلية إجراءات الصرف

 رأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة : . 20.2

 تضمن داخلية إجراءات رقابة توفير في التنفيذية اإلدارة مسؤلية على التأكيد إلى تهدف إقرارات بتوقيع لشركةل التنفيذية اإلدارة تقوم

 ومدى ونزاهتها، التقارير املالية مصداقية مدى ذلك في بما فيها، املطبقة الرقابة وإجراءات الشركة عمليات وكفاءة فاعلية معقول  بشكل

 القانونية لدى الشؤون وإيداعها م 2017 العام عن اإلقرارات هذه تسليم تم حيث بها، املعمول  السياساتو  والقوانين باألنظمة اللتزام

 الرقابة وضع لتقييم املراجعة لجنة قبل من واملعتمدة السنوية املراجعة خطة بتنفيذ للشركة الداخلية املراجعة إدارة تقوم، و  للشركة

 املهام، ونظم فصل واإلجراءات، السياسات املخاطر، التنظيمي، الهكيل الرقابية، البيئة تقييم التركيز على مع املطبقة الداخلية

الرقابة  أنظمة وكفاءة فاعلية مدى من للتأكد فحصها بهدف مراجعتها املخطط لألنشطة عشوائية عينات أخذ خالل من وذلك املعلومات،

 يقوم وكذلك .العام خالل الداخلية الرقابة إجراءات وكفاءة فاعلية نم معقولة تأكيدات على والحصول  واملطبقة، املصممة الداخلية

 من األخطاء خالية املالية القوائم بأن القناعة من معقولة درجة على للحصول  املراجعة أعمال وتنفيذ بتخطيط للشركة الخارجي املراجع

  الجوهرية
ا
 رأي تقديم عنها نتج والتي عودية،الس العربية اململكة في عليها املتعارف املراجعة ملعايير وفقا

ا
املالية  البيانات على متحفظ غير ا

 لجنة قبل من م2017 العام خالل الختبار محل الداخلية الرقابة إلجراءات السنوي  الفحص على م وبناءا 2017العام  خالل للشركة

 وكفاءة فعالية بشأن معقولة ضمانات وفرت الفحص ذاه نتائج فإن الشركة ،  الداخلية في املراجعة وإدارة الخارجي واملراجع املراجعة

 زودت التي املالحظات من عدد وجود مع .بها املعمول  واللوائح للقوانين متثالاإل  املالية وكذلك للتقارير العادل والعرض واإلعداد العمليات

 إلدارةا وتعمل. املالحظات تلك ملعالجة زمنية مدد تحديد مع الالزمة التصحيحية اإلجراءات على اإلتفاق وتم التنفيذية، اإلدارة بها

 رفعو  املالحظات، معالجة عمليات بمتابعة الداخلية املراجعة خالل من املراجعة لجنة وتقوم املالحظات، تلك معالجة على التنفيذية

 الرقابة إلجراءات تتم التي والتقييم الفحص عمليات شمولية على مطلق بشكل التأكيد يمكن ل أنه ننوه كما ، اإلدارة ملجلس دورية تقارير

  أعاله، إليه مشار هو كما عشوائية عينات أخذ إلى تستند في جوهرها املراجعة عملية ألن وذلك الداخلية
ا
 عمليات انتشار عن فضال
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 الداخلية املراجعة ةإدار  وفريق اللجنة قبل من مستمرة والتطوير التحسين جهود فإن ، ولذلك اململكةداخل  الجغرافي وتوسعها الشركة

 .الداخلية الرقابة وإجراءات عمليات متابعة آلية أكثر في وكفاءة فاعلية بالشركة لضمان

 لجنة املراجعة بشأن مدى الحاجة الى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده: توصية .21

اني بن سعيد الغامدي ، ولم يكن هناك حاجة الى التوصية بشأن بمهام مدير عام إدارة املراجعة الداخلية األستاذ/ هقام م 2017خالل عام  

  تعيين مراجع داخلي في الشركة.

 لجنة املراجعة التى يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة أو التى رفض املجلس األخذ بها : توصيات .22

و يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة أو أن رفض أة م لم تصدر  توصيات من  لجنة املراجع2017يقر مجلس اإلدارة بأنه خالل عام  

 املجلس األخذ بها.

 املساهمات اإلجتماعية للشركة:  تفاصيل .23

 مع قيم الشركة السعودية للخدمات األرضية في املشاركة املجتمعية، فقد واصلت الشركة في تعزيز موقعها لخدمة املجتمع من 
ا
تمشيا

صها على مع حر  ،شطة والبرامج الهادفة لخدمة املجتمع والتنمية املستدامة وبما يتفق وإستراتيجيتهاخالل تقديم مجموعة من األن

 لبعضمفاهيم الوعي والثقافة الجتماعية ودعم مشاركات منسوبيها في هذه البرامج، و وتعزيز غرس 
ا
 يوضح البيان أدناه إستعراضا

 :م 2017املبادرات التي قامت بها الشركة خالل العام 

  م.24/12/2017فندق الريتز كارلتون بتاريخ  ع فيقالوا لشركةل ملتقي التوظيف األول للعنصر النسائيأقامت الشركة 

 بهدف دعم  م14/8/2017في تاريخ في عدد من الفعاليات التي عقدت  جمعية اإلعاقة الحركيةمع شراكة مجتمعية ب لشركةساهمت ا

 .أنشطة الجمعية والتعريف بها

  والتي هدفت لتعزيز م3/12/2017في تاريخ مع الخطوط السعوديه بالتعاضد يوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة في الاملشاركة ،

 .ودعم هذه الفئة الغالية

  م.2017  /19/12بتاريخ  اليوم العالمي لألشخاص ذوي اإلعاقة فيجامعة امللك عبدالعزيز الشركة بالتعاون مع شاركت 

  إزالة األجسام الغريبة من ساحة املطارات واملشاركة في فعاليات أسهمت الشركة في تنظيم(FOD Walk) من  ، والتي كان نطاقها 
ا
في كال

 املطارات التالية : 

 م2017/ 28/08بتاريخ  في املدينة املنورة وكانت بعنوان إزالة األجسام الغريبة من ساحة املطار 

 م2017  /18/10بتاريخ  ريبة من ساحة املطارفي مدينة الرياض وكانت بعنوان إزالة األجسام الغ 

 م 2017  /25/10بتاريخ  في مدينة ينبع وكانت بعنوان إزالة األجسام الغريبة من ساحة املطار 

  م 13/11/2017بتاريخ  جدة وكانت بعنوان إزالة األجسام الغريبة من ساحة املطارفي مدينة 

  م 2017  /21/12بتاريخ  يبة من ساحة املطارفي مدينة جيزان وكانت بعنوان إزالة األجسام الغر 

 م 26/12/2017بتاريخ  في املدينة املنورة وكانت بعنوان إزالة األجسام الغريبة من ساحة املطار 
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 :العامة للمساهمين الجمعيات .24

الحاضرين لهذه  رةجمعيات للمساهمين وقد كان أعضاء مجلس اإلداإجتماعات لم عدد ) ثالثة ( 2017عقدت الشركة خالل عام   

 : على النحو التالي الجمعيات

 

 م2017خالل عام  ( إجتماعاتثالثةعدد اإلجتماعات )

اجتماع الجمعية العامة غير  اإلسم

 م13/02/2017العادية  

اجتماع الجمعية العامة العادية  

م18/05/2017  

اجتماع الجمعية العامة العادية  

م20/12/2017  

       بن إبراهيم الهويش سعادة األستاذ/ عبدهللا

       سعادة األستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد

       سعادة األستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي

 -- --   سعادة األستاذ/ عبدالهادي بن علي شايف

    --  سعادة الدكتور/ عمر بن عبدهللا جفري 

    --  سعادة األستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي

       بن عبدالعزيز الشايع سعادة األستاذ/ محمد

 --   -- سعادة األستاذ/ محمد بن طويلع السلمي

 م : 2017خالل عام التي عقدت الجمعيات العامة ) العادية / غير العادية(  نتائج .25

 : م13/02/2017بتاريخ  ةاملنعقد عاديةالغير الجمعية العامة نتائج  .25.1

 .للشركة الرئيس ي باملركز واملتعلقة للشركة س ياألسا النظام من( 3) رقم املادة تعديل على املوافقة .1

 .الشركة بأغراض واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 4) رقم املادة تعديل على املوافقة .2

 .اإلدارة مجلس بسلطات واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 20) رقم املادة تعديل على املوافقة .3

 .األرباح بتوزيع واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 48) رقم املادة تعديل على املوافقة .4

 بالقرار الصادر( 4) رقم ونموذج الجديد الشركات نظام مع يتفق بما وذلك للشركة األساس ي النظام تعديل على املوافقة .5

 .ه1437-06-01 وتاريخ( 18379) رقم الوزاري 

 ريال( 244,400,000) والبالغة م2016 املالية السنة عن يوالثان األول  للربع نقدية أرباح من توزيعه تم ما على املوافقة .6

 على بناءا  ، سعودي ريال( 1,880,000,000) البالغ الشركة مال رأس من( %13) وبنسبة للسهم ريال( 1.30) بواقع سعودي

  .م2015-10-05 بتاريخ عقدت والتى عادية الغير العامة الجمعية من لها املمنوح بالتفويض اإلدارة مجلس توصيات

 ريال( 244,400,000) والبالغة م2016 املالية للسنة الثاني النصف عن للمساهمين نقدية أرباح توزيع على املوافقة .7

 أن على سعودي ريال( 1,880,000,000) البالغ الشركة املال رأس من( %13) وبنسبة للسهم ريال( 1.30) بواقع سعودي

 توزيع موسيت الجمعية إنعقاد يوم تداول  بنهاية تداول  لدى الشركة جالتبس املقيدين للمساهمين األرباح أحقية تكون 

  15 خالل املساهمين على األرباح
ا
 افيص إجمالي يصبح وبذلك ، الجمعية قرار في املحدد األرباح هذه إستحقاق تاريخ من يوما

 بواقع ، سعودي ريال 488,800,000 هوقدر  مبلغ م2016 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنة للمساهمين املوزعه األرباح

 .اإلسمية السهم قيمة من % 26 يعادل وبما ، الواحد للسهم ريال 2.60

 (  تنفيذي غير ، إدارة مجلس عضو)  السلمي طويلع بن محمد - الستاذ تعيين على املوافقة .8
ا
 أحمد بن رناد -املهندس عن بدل

 (  تنفيذي غير ، إدارة مجلس عضو)  خالوي 
ا
-05- 05 في املنتهية الحالي املجلس دورة نهاية حتى م2017-01-11 من إعتبارا

  م2019
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 عملها حولوائ وضوابط اللجنة مهمات تحديد و أعضائها إختيار قواعد تحديث وإعتماد املراجعة لجنة تشكيل على املوافقة .9

  :هم اللجنة لعضوية واملرشحون ( م2019-م2014) الحالية للدورة أعضائها ومكافآت

 مستقل(.)  اإلدارة مجلس عضو- الشايع عبدالعزيز بن محمد/  ستاذاأل  (1

 مستقل(.) اإلدارة مجلس عضو- شايف علي بن عبدالهادي/  األستاذ (2

 تنفيذي(. غير) اإلدارة مجلس عضو- الجفري  عبدهللا بن عمر / الدكتور  (3

 .اإلدارة مجلس أعضاء خارج من - كيال عبدالعزيز بن وليد/  األستاذ (4

 : م18/05/2017بتاريخ  ةمعية العامة العادية املنعقدالجنتائج  .25.2

 .م2016/ 12/ 31املوافقة على القوائم املالية املدققة للعام املالي املنتهي في  .1

 .م2016/ 12/ 31املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في   .2

 .م2016/ 12/ 31ملنتهي في املوافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام املالي ا  .3

 .م2016/ 12/ 31املوافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس اإلدارة عـن السنة املالية املنتهية في  .4

 12/ 31( ريـال سعودي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 4,206,000املوافقة على صرف مبلغ ) .5

 .م2016/

اجع الخارجي لحسابات الشركة املرشح من قبل لجنة املراجعة ملراجعة حسابات الشركة للعام املوافقة على تعيين املر  .6

 (.م وتحديد أتعابها، وهم ) كي بي ام جي2018م والبيانات املالية الربع سنوية والربع األول لعام 2017

رخيص التي تم إدراجها في املرفق )أ( والتاملوافقة على جميع العقود واألعمال التي ستتم بين الشركة واألطراف ذوي العالقة و  .7

 بأن إدارة الشركة تؤكد أن هذه التعامالت تقوم على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية بما 
ا
بها للعام القادم، علما

 قق مصلحة الشركة واملساهمين.يح

-تاذ/محمد بن ابراهيم العبيدم( األس2019-م2014املوافقة على تعيين املرشح لعضوية لجنة املراجعة للدورة الحالية ) .8

 .من خارج أعضاء مجلس اإلدارة

 من أعضاء مجلس اإلدارة األستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد واألستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي  .9
ا
املوافقة على الترخيص لكال

 % 40.9بة ا نسممثلي الشركة الوطنية للمساندة األرضية للطيران والتي تمتلك الشركة الوطنية لخدمات الطيران فيه

من شركة طيران ناس )طرف ذي عالقة( بمزاولة الجهات التى يمثلونها أعمال منافسة للشركة تتمثل  % 39.2وكذلك نسبة 

 بأن الشركة قد أوقفت مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر داخل 
ا
في مجال بيع تذاكر السفر داخل مطارات اململكة ، علما

 .بالترخيص بتجديدها لعام قادممطارات اململكة حيث يوص ي املجلس 

 من أعضاء مجلس اإلدارة الدكتور/ عمر بن عبدهللا جفري واألستاذ/ محمد بن طويلع السلمي  .10
ا
املوافقة على الترخيص لكال

ممثلي املؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في مجلس اإلدارة )طرف ذي عالقة(، بمزاولة الجهات التى 

 بأن الشركة قد أوقفت  يمثلونها أعمال
ا
منافسة للشركة تتمثل في مجال بيع تذاكر السفر داخل مطارات اململكة ، علما

 .مزاولة نشاط بيع تذاكر السفر داخل مطارات اململكة حيث يوص ي املجلس بالترخيص بتجديدها لعام قادم

 .املوافقة على تفويض مجلس اإلدارة بصرف أرباح مرحلية للمساهمين .11
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 : م20/12/2017بتاريخ  ةملنعقداالجمعية العامة العادية نتائج  .25.3

 التصويت باملوافقة على تحديث لئحة حوكمة الشركة .1

 .التصويت باملوافقة على تحديث لئحة عمل لجنة املراجعة .2

 .التصويت باملوافقة على تحديث لئحة عمل لجنة الترشيحات و املكافآت .3

 .يير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركةالتصويت باملوافقة على تحديث سياسة ومعا .4

تم إلغاء التصويت على القرار حيث أعلن رئيس مجلس اإلدارة للجمعية العامة قبل بدء اإلجتماع عن تقدم عضو مجلس  .5

اإلدارة األستاذ/ محمد بن علي راشد اليمني )عضو مستقل( بإستقالته من عضوية املجلس ألسباب خاصة وطارئة وذلك 

م على أن تسرى 2017-12-20م وتم قبولها في إجتماع مجلس اإلدارة املنعقد مساء يوم األربعاء بتاريخ 2017-12-18 بتاريخ

 من تاريخ 
ا
 . م2017-12-20اإلستقالة إعتبارا

 املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين :  املحاسبةمعايير  .26

 
ا
 ملعايير امل تم إعداد القوائم املالية وفقا

ا
لتوجيهات هيئة السوق املالية الصادرة بموجب التعميم رقم ص حاسبة الدولية وفقا

يقر مجلس اإلدارة أنه ل يوجد أي اختالف عن معايير املحاسبة و ،  م12/8/2015هـ املوافق 27/10/1436/ وتاريخ 15/12231/1

 .املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 :ات الشركة الخارجيينمراجعي حساب تعيين .27

شحين كمراجعي من قائمة املر  على إختيار السادة/ كي بي أم جيم 18/05/2017صادقت الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ 

 
ا
 الربع سنوية للاملالية السنو  القوائملتوصية لجنة املراجعة من أجل مراجعة  حسابات للشركة طبقا

ا
نتهية ة املالية املنسية للشركة وأيضا

 م.2017ديسمبر  31في 

 الشركات التابعة:  .28

 

 تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:  .29

 .ل يوجد أسهم أو أدوات دين للشركات التابعة

 نسبة ملكية  رأس مالها إسم الشركة التابعة

 الشركة فيها

 نشاطها 

 الرئيس

الدولة 

 املحل 

الرئيس 

 لعملياتها

الدولة 

 محل 

 التأسيس

شركة األمد السعودي 

 لخدمات املطارات

ريال  500,000 

 سعودي 

 50% م مد السعودي في تقدييتمثل النشاط الرئيس ي لشركة األ  

خدمات نقل الركاب واملالحين وتشغيل الحافالت في 

املطارات، وقد كان الهدف من تأسيس شركة األمد 

السعودي دمج العمليات التشغيلية لكل من الشركة 

وشركة األمد للتجارة والتموين فيما يتعلق بنقل املسافرين، 

شغيل بتحيث أن شركة األمد للتجارة والتموين كانت تقوم 

حافالت لنقل املسافرين داخل املطارات الدولية ومطار 

 تبوك قبل تأسيس شركة األمد السعودي.

اململكة 

العربية 

 السعودية

اململكة 

العربية 

 السعودية
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 وزيع أرباح األسهم: سياسة الشركة في ت .30

( من) واألربعون  الثامنة املادة عليه نصتم بناءا على ما 2017تم توزيع األرباح خالل عام 
ا
 السعودية للشركة األساس ي النظام سابقا

 ي من( ، كما تم تعديل النظام األساس  م13/02/2017) بتاريخ واملنعقدة عادية الغير العامة الجمعية من واملعدل األرضية للخدمات

 للشركة األساس ي النظام من واألربعون  التاسعة املادة وقد نصت( م21/01/2018) بتاريخ واملنعقدة عادية الغير العامة الجمعية

 :    يلي ما إطار سياسة الشركة في األرباح وفق على املعدل األرضية للخدمات السعودية

 :توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي .30.1

( من صافي األرباح لتكوين الحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا %10ب )يجن .1

 .( من رأس املال املدفوع%30التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور )

تفاقي احتياطي ا للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي األرباح لتكوين .2

 يخصص لغرض او اغراض معينة.

الجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح  .3

ية عثابتة قدر اإلمكان على املساهمين. وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتما

 من هذه املؤسسات
ا
 .لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما

 .( من رأسمال الشركة املدفوع%5يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمين بنسبة ل تقل عن ) .4

ة ( من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة معين76( من هذا النظام، واملادة )22مع مراعاة األحكام املقررة في املادة ) .5

 مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو
ا
 .من الباقي ملكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه املكافأة متناسبا

 

كما يجوز أن توزع الشركة أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بقرار من مجلس اإلدارة ، إذا سمح وضع الشركة 

 للضوابط واإلجراءات التى تضعها الجهة املختصة.املالي وتوفرت السيولة لديه
ا
   ا وفقا

  م مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين مع تحديد 18/05/2017وقد فوضت الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ

ارية وقد أوص ي سعية واإلستثماألحقية وتاريخ التوزيع وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة املالي وتدفقاتها النقدية وخططها التو 

 م  كما يلي : 2017مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح على املساهمين خالل عام 

 

 م :2017األرباح خالل عام  توزيعات .30.2

 

 نسب األرباح م2017نسب األرباح التى تم توزيعها خالل عام 

املقترح توزيعها في 

 نهاية السنة

 إجمالي األرباح

م11/06/7201  تاريخ التوزيع م09/10/2017  م04/12/2017   

م 2017الربع األول لعام  نوع األرباح م 2017لعام  الثانيالربع   م 2017لعام  الثالثالربع    - - 

%19.5 - 6.5% 6.5% 6.5% النسبة  

ريال 0.65 حصة السهم الواحد ريال 0.65  ريال 0.65  ريال 1.95   -   

ريال 122,200,000 اإلجمالي ريال 122,200,000  ريال 122,200,000  ريال 366,600,000 -   
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 : م2016األرباح عن السنة املالية لعام  وزيعاتت .30.3

  أرباح مرحلية: توزيع سياسة .30.4

 صف سنوي أو ربع سنوي ، بعد إستيفاء املتطلبات التالية: يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل ن (أ

1. .
ا
 حصول املجلس على تفويض من الجمعية العامة العادية للشركة بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنويا

 أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة. .2

 توى أرباحها.أن يتوفر لدي الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمس .3

 آلخر قوائم مالية مراجعة ، كافية لتغطية األرباح املقترح توزيعها بعد خصم  .4
ا
أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقا

 ما تم توزيعه ورسملته من تلك األرباح بعد تاريخ هذه القوائم املالية.

كة السنوات السابقة أو اإلحتياطات اإلتفاقية أو كليهما وعلى الشر  يتم قيد توزيع األرباح على حساب األرباح املبقاة املتراكمة من (ب

أن تراعي التسلسل والنتظام في كيفية ونسب توزيع األرباح حسب اإلمكانيات والسيولة املتوفرة لدى الشركة وعلى مجلس 

 اهمين في مواعيدها.اإلدارة اإلفصاح واإلعالن عن نسب األرباح الدورية املنتظمة التى يتقرر توزيعها على املس

 وتزويد الهيئة بنسخة من اإلعالن فور صدوره دعن الشركةتلتزم 
ا
 .إتخاد قرار توزيع األرباح املرحلية باإلفصاح واإلعالن عن ذلك فورا

 األرباح:  دفع توقيت  .30.5

 من تاريخ 15)على مجلس اإلدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع األرباح على املساهمين املقيدين خالل  .1
ا
( يوما

 رباح مرحلية .أإستحقاق هذه األرباح املحدد في قرار الجمعية العامة في قرار مجلس اإلدارة القاض ي بتوزيع 

 من 15على اإلدارة التنفيذية تنفيذ قرار مجلس اإلدارة القاض ي بتوزيع أرباح مرحلية على املساهمين املقيدين خالل ) .2
ا
( يوما

 رباح املحدد في قرار املجلس.تاريخ إستحقاق هذه األ 

 لتعليمات هيئة السوق املالية. .3
ا
 على إدارة الحوكمة واللتزام طلب سجل املساهمين املقيدين في تاريخ اإلستحقاق وفقا

 لتواريخ التوزيع املعلنة في قرار املجلس والجمعية .4
ا
 على اإلدارة املالية اللتزام بتنفيذ توزيع األرباح وفقا

 :على توزيعات األرباح للمساهمينالعامة  الجمعية موافقة .30.6

م على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن 13/02/2017وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين املنعقدة بتاريخ  .1

( من %13( ريال للسهم وبنسبة )1.30( ريال سعودي بواقع )244,400,000م والبالغة )2016النصف الثاني للسنة املالية 

ال الشركة وأن تكون أحقية األرباح للمساهمين املقيدين بسجالت الشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم إنعقاد م رأس

 الجمعية.

 نسبة التوزيع  الربح املوزع للسهم  طريقة التوزيع تاريخ التوزيع تاريخ االستحقاق تاريخ اإلعالن

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

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

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

 %26 2.60 م ) للسهم( 2016إجمالي املوزع واملقترح توزيعه عن السنة املالية لعام 
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م على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للربع 13/02/2017وافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين املنعقدة بتاريخ  .2

( %13( ريال للسهم وبنسبة )1.30( ريال سعودي بواقع )244,400,000البالغة )م و 2016األول والثاني عن السنة املالية 

من رأس مال الشركة ، بناءا على توصيات مجلس اإلدارة بالتفويض املمنوح لها من الجمعية العامة الغير عادية والتى عقدت 

 م.2015-10-05بتاريخ 

م على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للربع األول والثاني 21/01/2018وافقت الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ  .3

( من %19.5( ريال للسهم وبنسبة )1.95( ريال سعودي بواقع )366,600,000م والبالغة )2017والثالث عن السنة املالية 

ت ر عادية والتى عقدرأس مال الشركة ، بناءا على توصيات مجلس اإلدارة بالتفويض املمنوح لها من الجمعية العامة الغي

 م.2017-05-18م واملجدد في الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ 2015-10-05بتاريخ 

 :م2017السعودية للخدمات األرضية لعام  الشركة إعالنات .31
الرقم 

 التسلسلي

تاريخ اإلعالن 

 الهجري 

تاريخ اإلعالن 

 امليالدي

 بيان اإلعالن

 نادر بن أحمد خالوي / املهندس مجلس األدارة أستقالة عضو 2/1/2017 4/4/1438  .1

 محمد بن طويلع السلمياألستاذ/  تعيين عضو مجلس األدارة 11/1/2017 13/4/1438  .2

 إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية )الجتماع الول( الدعوة  12/1/2017 14/4/1438  .3

( 2016-12-31ترة املنتهية في النتائج املالية األولية للف 19/1/2017 21/4/1438  .4
ا
 )اثنا عشر شهرا

 ()املرحلة الثالثة(IFRSللتحول للمعايير املحاسبية الدولية )مواكبة الشركة مراحل  26/1/2017 28/4/1438  .5

 نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية 14/2/2017 17/5/1438  .6

 م2016اني عن العام املالي آلية توزيع األرباح للنصف الث 27/2/2017 30/5/1438  .7

 2016-12-31النتائج املالية السنوية املنتهية في  15/3/2017 16/6/1438  .8

 نائب لرئيس مجلس إدارتها للدورة الحاليةاألستاذ/ عايض الجعيد تعيين  26/3/2017 1/7/1438  .9

العربية السعودية )طرف ذو عالقه( لغرض تقديم كافة الخدمات  تعديل اتفاقية املناولة األرضية مع شركة الخطوط الجوية 13/4/2017 16/7/1438  .10

 األرضية لها.

 إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية )الجتماع الول(الدعوة  9/5/2017 13/8/1438  .11

 )ثالثة اشهر( 2017-03-31النتائج املالية األولية للفترة املنتهية في  10/5/2017 14/8/1438  .12

 تاريخ بداية التصويت اإللكتروني ملساهميها على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية )الجتماع األول( 11/5/2017 15/8/1438  .13

 نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية 21/5/2017 25/8/1438  .14

 م2017م توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على املساهمين عن الربع األول لعا 21/5/2017 25/8/1438  .15

 )ستة اشهر( 2017-06-30النتائج املالية األولية للفترة املنتهية في  3/8/2017 11/11/1438  .16

 للشركة تنفيذيالرئيس الأستقالة وتعيين  20/8/2017 28/11/1438  .17

 وفاة عضو مجلس اإلدارة املهندس/ مزيد بن سرداح الخالدي رحمه هللا 17/9/2017 26/12/1438  .18

 م2017توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على املساهمين عن الربع الثاني من عام  17/9/2017 26/12/1438  .19

 )تسعة اشهر( 2017-09-30النتائج املالية األولية للفترة املنتهية في  5/11/2017 16/2/1439  .20

 م2017الربع الثالث من العام توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على املساهمين عن  12/11/2017 23/2/1439  .21

 إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية )الجتماع الول( الدعوة 6/12/2017 18/3/1439  .22

 األستاذ/ محمد بن علي اليمني تعيين عضو مجلس األدارة 10/12/2017 22/3/1439  .23

 تماع األول(إضافة بند إلجتماع الجمعية العامة العادية )اإلج 10/12/2017 22/3/1439  .24

 عن تاريخ بدء التصويت اإللكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية )الجتماع األول( 14/12/2017 26/3/1439  .25

 نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية)اإلجتماع األول  21/12/2017 3/4/1439  .26

 بن علي اليمي محمداألستاذ/  أستقالة عضو مجلس األدارة 21/12/2017 3/4/1439  .27
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  التصويت :  في األحقية ذات األسهم ملكية .32

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

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

 ملكية األسهم ألعضاء مجلس األدارة وكبار التنفيذيين وأقرباؤهم :  .33

 في أقربائهمو  اإلدارة وكبار التنفيذيين بالشركة مجلس ألعضاء التى تعود الكتتاب وحقوق  التعاقدية  املالية توضح الجداول أدناه األوراق

 :رةاألخي املالية السنة خالل الحقوق  تلك أو املصلحة تلك في تغيير أيو  ، التابعة شركاتها من أي أو الشركة دين أدوات او أسهم

 : أعضاء مجلس اإلدارة وأقرباؤهم في أسهم او أدوات دين الشركةملكية . 33.1

نسبة  صافي التغيير نهاية العام بداية العام االسم تسلسل

أدوات  عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم التغيير

 الدين

 0% - -  1000   - 1000  هللا ابراهيم سليمان الهويشعبد 1

 0% -   1000    1000  عايض ثواب منيع هللا الجعيد 2

 0% - - 1000 - 1000 عبدالهادي علي سيف شايف 3

 0% - - 1000 - 1000 عطيان عطيه عوده الحازمي 4

 0% - - 1000 - 1000 محمد عبدالعزيز عبدالرحمن الشايع 5

 0% - - 1000 - 1000 بدالعزيز راشد البصيليمنصور ع 6

 0% - - 1000 - 1000 د. عمر عبدهللا علي جفري  7

 0% - - 3990 - 3990 زوجة األستاذ/ منصور البصيلي 8

 

 :كبار التنفيذيين وأقرباؤهم في أسهم او أدوات دين الشركةملكية . 33.2

 سبة التغييرن صافي التغيير نهاية العام بداية العام االسم تسلسل

أدوات  عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 الدين

التنفيذي الرئيس مستشار الزهراني سعود متعب  1  250  -   250  - %0 %0 

املخاطر إدارة عام مدير -شريف  محمد غازي  تميم 2  50 - - - (- 50)  (-100%)  

 

 :  أدوات دين الشركة التابعة أعضاء مجلس اإلدارة وأقرباؤهم في أسهم او ملكية . 33.3

 أدوات او أسهم في وأقرباؤهم اإلدارة مجلس ألعضاء تعود اكتتاب وحقوق  تعاقدية أوراق و مصلحة أي وجود بعدم اإلدارة مجلس يقر

 التابعة. الشركة دين

 : كبار التنفيذيين وأقرباؤهم في أسهم او أدوات دين الشركة التابعةملكية . 33.4

 دين أدوات او أسهم في لكبار التنفيذيين وأقرباؤهم تعود اكتتاب وحقوق  تعاقدية أوراق و مصلحة أي وجود بعدم رةاإلدا مجلس يقر

 .التابعة الشركة
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 :  والشركات التابعة لها قروض على الشركةالمعلومات  .34

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

 : أدوات دين قابلة للتحويل  .35

أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية  خالل السنة املالية ألي فئات أو يقر مجلس اإلدارة بعدم إصدار الشركة أو منحها .1

 .تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة

تاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق يقر املجلس بأنه ل يوجد أي حقوق تحويل أو اكت .2

 .ها الشركةتها أو منحتاكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدر 

 :  استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد .36

 .ادلالسترد قابلة دين أدوات ألي التابعة الشركات أو الشركة بجان من إلغاء أو شراء أو استرداد أي يوجد ل بأنه اإلدارة مجلس يقر

 عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها :  .37

 عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين

 أسباب الطلب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة 

م14/02/2017  1  م13/02/2017إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ يوم للمستحقين  م 2016نصف سنوية لعام  صرف أرباح 

م 31/05/2017  2  م 2017الربع األول لعام عن صرف أرباح مرحلية  

م 28/09/2017 3  م  2017الربع الثاني لعام عن صرف أرباح مرحلية  

م27/11/2017 4  م 2017الربع الثالث لعام عن صرف أرباح مرحلية  

  :املال هيكل املساهمين ورأس .38

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

 م كما يلي : 31/12/2017كما بتاريخ امللكية على املساهمين وتتوزع للسهم الواحد ، 

 نسبة امللكية % عدد األسهم الجنسية اسم املساهم

 %52.50 98,700,000.00 سعودية مة للخطوط الجوية العربيةاملؤسسة العا

 %14.70 27,636,000.00 سعودية الشركة الوطنية للمساندة االرضية للطيران

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

 %30 56,400,000.00 الجمهور 

 %100 188,000,000.00 اإلجمالي

 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

1

52.50%

14.70%
2.80%

30%

هيكل المساهمين ورأس المال

المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية الشركة الوطنية للمساندة االرضية للطيران شركة عطار للخدمات الالرضية الجمهور
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 كة وطرف ذي عالقة:وصف ألي صفقة بين الشر  .39

 ) ريال( قيمتها مدتها العقود واألعمالنوع  نوع عالقته بالشركة الطرف ذو عالقة 

 الشركة السعودية للطيران االساس ي 1

السعودية  العربية الجوية الخطوط )شركة

 )
ا
 سابقا

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  

 % 100الجوية العربية السعودية بنسبة 

بنسبة  بالشركةوهي مساهم مؤسس 

52.5% 

 تجدد سنوات سبع  خدمات أرضية

 
ا
 بشكل سنوي   تلقائيا

1,265,434,000 

الشركة السعودية للطيران االساس ي  2

السعودية  العربية الجوية الخطوط )شركة

 )
ا
 سابقا

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  

 % 100الجوية العربية السعودية بنسبة 

ة بنسب وهي مساهم مؤسس بالشركة

52.5% 

ة تجدد دسنة واح  األمتعة مخازن  إتفاقية

 ، وتم إيقاف 
ا
تلقائيا

التعامل بنهاية شهر 

سبتمبر من عام 

 م.2017

2,482,000 

الشركة السعودية للطيران االساس ي  3

السعودية  العربية الجوية الخطوط )شركة

 )
ا
 سابقا

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  

 % 100ة الجوية العربية السعودية بنسب

بنسبة  وهي مساهم مؤسس بالشركة

52.5% 

 مكاتب تشغيل إتفاقية

 التذاكر

غير محددة املدة ، 

وتم إيقاف التعامل 

ن م ينايربنهاية شهر 

 م.2017عام 

239,000 

) طيران الخدمات الجوية الوطنية شركة  4

 ناس(

تمتلك فيها الشركة الوطنية لخدمات  

ة املالكة بنسب % 39.2الطيران نسبة 

من الشركة الوطنية للمساندة  % 40.9

 األرضية وهي مساهم مؤسس في الشركة

 تجدد سنوات خمس  خدمات أرضية

 
ا
 بشكل سنوي   تلقائيا

261,890,000 

شركة الخطوط السعودية للشحن  5

 املحدودة 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية 

وهي  % 70العربية السعودية بنسبة 

 مساهم مؤسس بالشركة

 تلقائ سنتين تجدد  خدمات أرضية
ا
  يا

 بشكل سنوي 

17,777,000 

الشركة السعودية لهندسة وصناعة  6

 الطيران 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية 

وهي  % 100العربية السعودية بنسبة 

 مساهم مؤسس بالشركة

تعامالت غير محددة  خدمات أرضية

 بمدة زمنية

  676,000 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية  عودية التموين الخطوط الجوية الس 7

وهي  % 35.7العربية السعودية بنسبة 

 مساهم مؤسس بالشركة

 مجلة توزيع خدمة

 على الجوية املبيعات

 الطائرات

 تجدد سنة واحدة  

 
ا
 بشكل سنوي   تلقائيا

117,000 

ية ط الجو تملكها املؤسسة العامة للخطو  (SPA)طيران السعودية الخاص شركة  8

وهي  % 100العربية السعودية بنسبة 

 مساهم مؤسس بالشركة

 تجدد سنوات ثالث  خدمات أرضية

 
ا
 بشكل سنوي   تلقائيا

17,036,000 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية  خدمات األسطول امللكي شركة  9

وهي  % 100العربية السعودية بنسبة 

 مساهم مؤسس بالشركة

 تجدد واحدةسنة   خدمات أرضية

 
ا
 بشكل سنوي   تلقائيا

41,777,000 

الشركة الوطنية للمساندة األرضية  10

 للطيران 

تعامالت غير محددة  خدمات أرضية مساهم مؤسس بالشركة

 بمدة زمنية

22,000 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية  شركة طيران أديل 11

وهي  % 100العربية السعودية بنسبة 

 لشركةمساهم مؤسس با

تعامالت غير محددة  خدمات أرضية

 بمدة زمنية

5,196,000 

شركة األمد السعودي لخدمات املطارات  12

 والنقل الجوي املساندة

 بإعارة األعمال الخاصة شركة تابعة 

واملعدات من  املوظفين

 الشركة

تعامالت غير محددة 

 بمدة زمنية

2,910,000 
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 )شركةالشركة السعودية القابضة  13

( العربية الجوية طوطالخ
ا
 السعودية سابقا

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  

 % 100الجوية العربية السعودية بنسبة 

 وهي مساهم مؤسس بالشركة

 املوظفين إعارة إتفاقية

 املؤسسة و الشركة بين

 الجوية للخطوط العامة

 السعودية العربية

إتفاقية غير محددة 

 املدة 

273,001,000 

لسعودية لهندسة وصناعة الشركة ا 14

 الطيران 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية 

وهي  % 100العربية السعودية بنسبة 

 مساهم مؤسس بالشركة

لتعامالت املدفوعة ا

نيابة عن الشركة 

بدفع إيجارات الخاصة 

 لهيئة الطيران املدني

تعامالت غير محددة 

 بمدة زمنية

1,424,000 

لخدمات املطارات  شركة األمد السعودي 15

 والنقل الجوي املساندة

إتفاقية خدمات تأجير  شركة تابعة 

 مركبات تشغيلية

 للشركة 

تعامالت غير محددة 

 بمدة زمنية

7,095,000 

الشركة السعودية  للطيران االساس ي  16

 السعودية العربية الجوية الخطوط شركة)

 
ا
 (سابقا

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  

 % 100بية السعودية بنسبة الجوية العر 

 وهي مساهم مؤسس بالشركة

الخدمات تقديم إتفاقية 

للشركة التقنية  

 تجدد سنوات سبع 

 
ا
 بشكل سنوي   تلقائيا

15,212,000 

الشركة السعودية  للطيران االساس ي  17

 السعودية العربية الجوية الخطوط شركة)

 
ا
 (سابقا

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  

 % 100ية السعودية بنسبة الجوية العرب

 وهي مساهم مؤسس بالشركة

خدمات حجز التذاكر 

والتدريب والخدمات 

   املتنوعة األخرى 

تعامالت غير محددة 

 بمدة زمنية

3,743,000 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية  الخطوط الجوية السعودية التموين  18

وهي  % 35.7العربية السعودية بنسبة 

 بالشركة مساهم مؤسس

خدمة اإلعاشة 

بالشركة للموظفين  

 تجدد سنوات سبع 

 
ا
 بشكل سنوي   تلقائيا

62,095,000 

الشركة السعودية لهندسة وصناعة  19

 الطيران 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية 

وهي  % 100العربية السعودية بنسبة 

 مساهم مؤسس بالشركة

الصيانة  خدمات

 ملعدات الشركة

 

 تجدد سنوات خمس 

 
ا
 بشكل سنوي   تلقائيا

83,836,000 

شركة األمد السعودي لخدمات املطارات  20

 والنقل الجوي املساندة

 الخاصة التعامالت شركة تابعة 

 داخل املالحين بنقل

 واملرحلين وخارجه املطار

تعامالت غير محددة 

 بمدة زمنية

32,637,000 

سسة العامة للخطوط الجوية تملكها املؤ  شركة الخطوط السعودية العقارية  21

وهي  %100العربية السعودية بنسبة 

 مساهم مؤسس بالشركة

املصاريف املتحملة عن 

الشركة من قيمة 

إيجارات مكاتب وسكن 

 لبعض موظفي الشركة

تعامالت غير محددة 

 املدة 

996,000 

شركة الخطوط السعودية للشحن  22

 املحدودة 

ة يتملكها املؤسسة العامة للخطوط الجو 

وهي  % 70العربية السعودية بنسبة 

 مساهم مؤسس بالشركة

 إتفاقية خدمات الشحن

 للشركة

تعامالت غير محددة 

 املدة 

92,000 

الشركة السعودية للطيران االساس ي  23

السعودية  العربية الجوية الخطوط )شركة

 )
ا
 سابقا

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  

 % 100الجوية العربية السعودية بنسبة 

 وهي مساهم مؤسس بالشركة

لتعامالت املدفوعة ا

نيابة عن الشركة 

بمصلحة  الخاصة

معاشات التقاعد 

 للموظفين املعاريين

تعامالت غير محددة 

 املدة 

46,930,000 
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 يذيينفأو لكبار التن املجلسعضاء و غير مباشرة أل العالقة والتى بها مصلحة مباشرة أمع األطراف ذات عقود العمال أو األ  .40

 : ألي شخص ذي عالقة بأي منهمأو 

 طبيعة العمل 

 او العقد 

 مبلغ العمل 

 ) ريال( او العقد

مدة العمل أو 

 العقد

 شروط العمل

 او العقد 

 اسم العضو/ كبار التنفيذيين

 او أي شخص ذي عالقة بأي منهم 

 إتفاقية الخدمات األرضية مع الشركة 1

 شركة) الساس ي للطيران السعودية

  السعودية العربية الجوية خطوطال
ا
 (سابقا

  

 تجدد سنوات سبع  1,265,434,000

 
ا
 نوي س بشكل  تلقائيا

نفس الشروط  

واملعايير املتبعة مع 

الغير دون أي 

 تفضيالت

 ةالجوي للخطوط العامة املؤسسة تملكها

 وهي % 100 بنسبة السعودية العربية

 %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس مساهم

 من األعضاء ويمثلها في مج
ا
لس اإلدارة كال

 التالية أسمائهم : 

 . جفري  عبدهللا بن عمر/ الدكتور 

 األستاذ/ محمد بن طويلع السلمي.

 األمتعة مع الشركة مخازن  إتفاقية 2

 شركة) الساس ي للطيران السعودية

  السعودية العربية الجوية الخطوط
ا
 (سابقا

  

سنة واحدة تجدد  2,482,000

 ، وتم إ
ا
 يقافتلقائيا

التعامل بنهاية شهر 

سبتمبر من عام 

 م.2017

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة مع 

الغير دون أي 

 تفضيالت

 ةالجوي للخطوط العامة املؤسسة تملكها

 وهي % 100 بنسبة السعودية العربية

 %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس مساهم

 من األعضاء 
ا
ويمثلها في مجلس اإلدارة كال

 : التالية أسمائهم 

 .جفري  عبدهللا بن عمر/ الدكتور 

 األستاذ/ محمد بن طويلع السلمي.

 التذاكر مع الشركة مكاتب تشغيل إتفاقية 3

 شركة) الساس ي للطيران السعودية

  السعودية العربية الجوية الخطوط
ا
 (سابقا

  

غير محددة املدة ،  239,000

وتم إيقاف التعامل 

بنهاية شهر يناير من 

 م.2017عام 

س الشروط نف  

واملعايير املتبعة مع 

الغير دون أي 

 تفضيالت

 ةالجوي للخطوط العامة املؤسسة تملكها

 وهي % 100 بنسبة السعودية العربية

 %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس مساهم

 من األعضاء 
ا
ويمثلها في مجلس اإلدارة كال

 التالية أسمائهم : 

 . جفري  عبدهللا بن عمر/ الدكتور 

 ن طويلع السلمي.األستاذ/ محمد ب

 بين األرضية الخدمات تقديم إتفاقيات   4

 ناس  طيران وشركة الشركة

 سنوات خمس  261,890,000

  تجدد
ا
بشكل   تلقائيا

 سنوي 

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة مع 

الغير دون أي 

 تفضيالت

 لخدمات الوطنية الشركة فيها تمتلك

 40.9 بنسبة املالكة % 39.2 نسبة الطيران

 ةاألرضي للمساندة الوطنية الشركة من %

الشركة بنسبة  في مؤسس مساهم وهي

 من   14.7%
ا
ويمثلها في مجلس اإلدارة كال

 األعضاء التالية أسمائهم : 

  الجعيد ثواب بن عايض/ األستاذ

  الحازمي عطية بن عطيان/ األستاذ
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 بين األرضية الخدمات تقديم إتفاقيات   5

 السعودية الخطوط و شركة الشركة

 املحدودة للشحن

 تلق تجدد سنتين   17,777,000
ا
  ائيا

 سنوي  بشكل

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة مع 

الغير دون أي 

 تفضيالت

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية 

 وهي  % 70العربية السعودية بنسبة 

 %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس مساهم

 من ا
ا
اء ألعضويمثلها في مجلس اإلدارة كال

 التالية أسمائهم : 

 .جفري  عبدهللا بن عمر/ الدكتور 

 األستاذ/ محمد بن طويلع السلمي.

 بين األرضية الخدمات تقديم إتفاقيات 6

 لهندسة السعودية و الشركة الشركة

 الطيران وصناعة

 

 676,000 

تعامالت غير محددة 

 بمدة زمنية

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة مع 

ي الغير دون أ

 تفضيالت

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية 

 وهي  % 100العربية السعودية بنسبة 

 %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس مساهم

 من األعضاء 
ا
ويمثلها في مجلس اإلدارة كال

 التالية أسمائهم : 

 .جفري  عبدهللا بن عمر/ الدكتور 

 األستاذ/ محمد بن طويلع السلمي.

 لىع الجوية بيعاتامل مجلة إتفاقية توزيع 7

الخطوط الطائرات بين الشركة وشركة 

 الجوية السعودية التموين 

 تجدد سنة واحدة   117,000

 
ا
 بشكل سنوي   تلقائيا

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة مع 

الغير دون أي 

 تفضيالت

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية 

 وهي % 35.7العربية السعودية بنسبة 

 %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس مساهم

  اإلدارة مجلس في ويمثلها
ا
 اءاألعض من كال

 :  أسمائهم التالية

 جفري. عبدهللا بن عمر/ الدكتور 

 األستاذ/ محمد بن طويلع السلمي.

 بين األرضية الخدمات تقديم إتفاقيات 8

طيران السعودية الخاص و شركة  الشركة

(SPA) 

 تجدد سنوات ثالث  17,036,000

 
ا
 بشكل سنوي   تلقائيا

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة مع 

الغير دون أي 

 تفضيالت

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية 

 وهي % 100العربية السعودية بنسبة 

 %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس مساهم

 من األعضاء 
ا
ويمثلها في مجلس اإلدارة كال

 التالية أسمائهم : 

 .جفري  عبدهللا بن عمر/ الدكتور 

 ألستاذ/ محمد بن طويلع السلمي.ا

 بين األرضية الخدمات تقديم إتفاقيات 9

 خدمات األسطول امللكي و شركة  الشركة

 تجدد سنة واحدة  41,777,000

 
ا
 بشكل سنوي   تلقائيا

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة مع 

الغير دون أي 

 تفضيالت

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية 

 وهي % 100ية بنسبة العربية السعود

 %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس مساهم

 من األعضاء 
ا
ويمثلها في مجلس اإلدارة كال

 التالية أسمائهم : 

 .جفري  عبدهللا بن عمر/ الدكتور 

 األستاذ/ محمد بن طويلع السلمي.

لشركة الوطنية  األرضية الخدمات تقديم 10

 للمساندة األرضية للطيران 

حددة تعامالت غير م 22,000

 بمدة زمنية

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة مع 

الغير دون أي 

 تفضيالت

  %14.7الشركة بنسبة  في مؤسس مساهم

 من األعضاء 
ا
ويمثلها في مجلس اإلدارة كال

 التالية أسمائهم: 

  الجعيد ثواب بن عايض/ األستاذ

  الحازمي عطية بن عطيان/ األستاذ

و شركة  لشركة األرضية الخدمات تقديم 11

 طيران أديل

تعامالت غير محددة  5,196,000

 بمدة زمنية

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة مع 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية 

 وهي % 100العربية السعودية بنسبة 

 %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس مساهم
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الغير دون أي 

 تفضيالت

  اإلدارة مجلس في ويمثلها
ا
 اءاألعض من كال

  : أسمائهم اليةالت

 .جفري  عبدهللا بن عمر/ الدكتور 

 .السلمي طويلع بن محمد/ األستاذ

 واملعدات املوظفين بإعارة الخاصة األعمال 12

شركة األمد السعودي لخدمات الشركة ل من

 املطارات والنقل الجوي املساندة

تعامالت غير محددة  2,910,000

 بمدة زمنية

نفس الشروط   

ة مع عواملعايير املتب

الغير دون أي 

 تفضيالت

شركة تابعة ويشغل منصب رئيس مجلس 

املديرين بها سعادة األستاذ/ عبدهللا بن 

رئيس مجلس إدارة  –ابراهيم الهويش 

 الخدمات األرضية.

كما يشغل منصب أعضاء مجلس املديرين 

 من كبار التنفيذين التالية 
ا
بها كال

 أسمائهم: 

يس الرئ –األستاذ/ قايد بن خلف العتيبي 

 التنفيذي السابق.

ئيس الر  –األستاذ/ عبدهللا بن علي الفراج 

 التنفيذي للمالية.

 و الشركة بين املوظفين إعارة إتفاقية 13

 العربية الجوية للخطوط العامة املؤسسة

السعودية ) الشركة السعودية القابضة 

السعودية  العربية الجوية الخطوط )شركة

 ))
ا
 سابقا

تفاقية غير محددة إ 273,001,000

 املدة 

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة مع 

الغير دون أي 

 تفضيالت

 ةالجوي للخطوط العامة املؤسسة تملكها

 وهي % 100 بنسبة السعودية العربية

 %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس مساهم

 من األعضاء 
ا
ويمثلها في مجلس اإلدارة كال

 التالية أسمائهم : 

 جفري  دهللاعب بن عمر/ الدكتور 

 األستاذ/ محمد بن طويلع السلمي.

 الشركة عن نيابة املدفوعة التعامالت 14

دني امل الطيران لهيئة إيجارات بدفع الخاصة

الشركة السعودية لهندسة وصناعة من 

 الطيران 

تعامالت غير محددة  1,424,000

 بمدة زمنية

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة مع 

الغير دون أي 

 تتفضيال 

 ةالجوي للخطوط العامة املؤسسة تملكها

 وهي % 100 بنسبة السعودية العربية

 %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس مساهم

 من األعضاء 
ا
ويمثلها في مجلس اإلدارة كال

 التالية أسمائهم : 

 .جفري  عبدهللا بن عمر/ الدكتور 

 األستاذ/ محمد بن طويلع السلمي.

 يليةتشغ مركبات تأجير خدمات إتفاقية 15

شركة األمد السعودي لخدمات من  للشركة

 املطارات والنقل الجوي املساندة

تعامالت غير محددة  7,095,000

 بمدة زمنية

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة مع 

الغير دون أي 

 تفضيالت

 مجلس رئيس منصب ويشغل تابعة شركة

 نب عبدهللا/ األستاذ سعادة بها املديرين

 إدارة مجلس يسرئ – الهويش ابراهيم

 .األرضية الخدمات

 املديرين مجلس أعضاء منصب يشغل كما

  بها
ا
 التالية التنفيذين كبار من كال

  :أسمائهم

 يسالرئ – العتيبي خلف بن قايد/ األستاذ

 .السابق التنفيذي

 ئيسالر  – الفراج علي بن عبدهللا/ األستاذ

 .للمالية التنفيذي

ة مع للشرك التقنية الخدمات تقديم إتفاقية 16

 ركةش)الشركة السعودية  للطيران الساس ي 

  السعودية العربية الجوية الخطوط
ا
 (سابقا

 تجدد سنوات سبع  15,212,000

 
ا
 بشكل سنوي   تلقائيا

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة مع 

الغير دون أي 

 تفضيالت

 ةالجوي للخطوط العامة املؤسسة تملكها

 وهي % 100 بنسبة السعودية العربية

 %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس مساهم
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 من األعضاء 
ا
ويمثلها في مجلس اإلدارة كال

 التالية أسمائهم : 

 .جفري  عبدهللا بن عمر/ الدكتور 

 األستاذ/ محمد بن طويلع السلمي.

 والخدمات والتدريب التذاكر حجز خدمات 17

املقدمة للشركة من الشركة   األخرى  املتنوعة

 شركة)لساس ي السعودية  للطيران ا

  السعودية العربية الجوية الخطوط
ا
 (سابقا

تعامالت غير محددة  3,743,000

 بمدة زمنية

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة مع 

الغير دون أي 

 تفضيالت

 ةالجوي للخطوط العامة املؤسسة تملكها

 وهي % 100 بنسبة السعودية العربية

 %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس مساهم

 من األعضاء  ويمثلها في
ا
مجلس اإلدارة كال

 التالية أسمائهم : 

 .جفري  عبدهللا بن عمر/ الدكتور 

 األستاذ/ محمد بن طويلع السلمي.

للموظفين بالشركة  اإلعاشة إتفاقية خدمة 18

الخطوط الجوية السعودية مع  شركة 

 التموين 

 تجدد سنوات سبع  62,095,000

 
ا
 بشكل سنوي   تلقائيا

نفس الشروط   

 عايير املتبعة معوامل

الغير دون أي 

 تفضيالت

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية 

 وهي  % 35.7العربية السعودية بنسبة 

 %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس مساهم

  اإلدارة مجلس في ويمثلها
ا
 اءاألعض من كال

  : أسمائهم التالية

 .جفري  عبدهللا بن عمر/ الدكتور 

 .لميالس طويلع بن محمد/ األستاذ

ع الشركة م ملعدات الصيانة إتفاقية خدمات 19

 لشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ا

 تجدد سنوات خمس  83,836,000

 
ا
 بشكل سنوي   تلقائيا

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة مع 

الغير دون أي 

 تفضيالت

 ةالجوي للخطوط العامة املؤسسة تملكها

 يوه % 100 بنسبة السعودية العربية

 %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس مساهم

 من األعضاء 
ا
ويمثلها في مجلس اإلدارة كال

 التالية أسمائهم : 

 جفري. عبدهللا بن عمر/ الدكتور 

 األستاذ/ محمد بن طويلع السلمي.

 داخل املالحين بنقل الخاصة التعامالت 20

شركة األمد واملرحلين مع  وخارجه املطار

النقل الجوي السعودي لخدمات املطارات و 

 املساندة

تعامالت غير محددة  32,637,000

 بمدة زمنية

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة مع 

الغير دون أي 

 تفضيالت

 مجلس رئيس منصب ويشغل تابعة شركة

 نب عبدهللا/ األستاذ سعادة بها املديرين

 إدارة مجلس رئيس – الهويش ابراهيم

 .األرضية الخدمات

 املديرين مجلس أعضاء منصب يشغل كما

  بها
ا
 التالية التنفيذين كبار من كال

 :أسمائهم

 يسالرئ – العتيبي خلف بن قايد/ األستاذ

 .السابق التنفيذي

 ئيسالر  – الفراج علي بن عبدهللا/ األستاذ

 .للمالية التنفيذي

 قيمة من الشركة عن املتحملة املصاريف 21

 موظفي لبعض وسكن مكاتب إيجارات

الخطوط السعودية  شركةالشركة من 

 العقارية 

تعامالت غير محددة  996,000

 املدة 

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة مع 

الغير دون أي 

 تفضيالت

 ةالجوي للخطوط العامة املؤسسة تملكها

 وهي % 100 بنسبة السعودية العربية

 %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس مساهم

 من األعضاء 
ا
ويمثلها في مجلس اإلدارة كال

 لتالية أسمائهم : ا

 جفري. عبدهللا بن عمر/ الدكتور 

 األستاذ/ محمد بن طويلع السلمي.
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 :تنازل أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن مكافأة .41

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

 مكافآت. 

 أي حقوق في األرباح :املساهمين عن تنازل  .42

 يقر مجلس اإلدارة بأنه ل يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.

 .الشركة موظفي ملصلحة أنشئت احتياطات أو استثمارات .43

 يقر مجلس اإلدارة أنه ل يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة.

 : املسددة النظامية املدفوعات .44

سة للمؤس م في جلها من الزكاة املستحقة والضريبة واملبالغ املستحقة2017تتكون املدفوعات النظامية املستحقة على الشركة لعام 

 العامة للتامينات الجتماعية في مقابل إشتراكات التأمين للموظفين، ويوضح الجدول التالي بيانات تلك املدفوعات :

شركة للشركة مع  الشحن خدمات إتفاقية 22

 الخطوط السعودية للشحن املحدودة 

تعامالت غير محددة  92,000

 املدة 

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة مع 

الغير دون أي 

 تفضيالت

مة للخطوط الجوية تملكها املؤسسة العا

 وهي  % 70العربية السعودية بنسبة 

 %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس مساهم

 من األعضاء 
ا
ويمثلها في مجلس اإلدارة كال

 التالية أسمائهم : 

 جفري. عبدهللا بن عمر/ الدكتور 

 األستاذ/ محمد بن طويلع السلمي.

 الشركة عن نيابة املدفوعة التعامالت 23

 التقاعد اشاتمع بمصلحة الخاصة

املعاريين من الشركة السعودية  للموظفين

 الجوية الخطوط للطيران الساس ي )شركة

(  العربية
ا
 السعودية سابقا

تعامالت غير محددة  46,930,000

 املدة 

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة مع 

الغير دون أي 

 تفضيالت

 ةالجوي للخطوط العامة املؤسسة تملكها 

 وهي % 100 بنسبة ةالسعودي العربية

 %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس مساهم

 من األعضاء 
ا
ويمثلها في مجلس اإلدارة كال

 التالية أسمائهم : 

 جفري. عبدهللا بن عمر/ الدكتور 

 األستاذ/ محمد بن طويلع السلمي.

 وصف 2017 (ف الرياالتآال ) املبالغ ب البيان

 موجز لها 

 بيان

 املستحق حتى نهاية  املسدد األسباب 

الفترة املالية 

 وية ولم يسددنالس

128,15  الزكاة  حسب األنظمة   حسب األنظمة   65,588 

 حسب األنظمة   حسب األنظمة   - 1,761  الضريبة

املؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية

 حسب األنظمة   حسب األنظمة   - 70,445 

 حسب األنظمة   حسب األنظمة   - 3,058  تكاليف تأشيرات وجوازات

ة حسب األنظم  - 382  رسوم مكتب العمل  حسب األنظمة   
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 :تحفظات على القوائم املالية السنوية .45

 لتقريره عن العام 
ا
م ويلتزم 2017يقر مجلس اإلدارة أنه ل توجد أي تحفظات من املحاسب القانوني على القوائم املالية للشركة وفقا

 ملراجع ألي تحفظات حول القوائم املاليةمجلس اإلدارة بتزويد هيئة السوق املالية بأي معلومات إضافية تطلبها في حالة إبداء ا

 .السنوية

 : من أجلها املعين الفترة انتهاء قبل الحسابات مراجع تغيير .46

كي بي ام حيث تم تعيين شركة  )يقر مجلس اإلدارة  أنه لم يوص ي بإستبدال املحاسب القانوني قبل إنتهاء الفترة املعين من أجلها ، 

 .م السنوية والربعية ولم يتم إستبدالهم خالل العام2017( ملراجعة حسابات الشركة لعام جي

 :الشركة قبل من بها املحتفظ الخزينة أسهم .47

 يقر مجلس اإلدارة  بأنه ل توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

 اخرى :   إقرارات .48

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

ّفد بفاعلية يقر مجلس اإلدارة أن نظام .ب
 
عد على أسس سليمة ون

 
  .الرقابة الداخلية أ

 .يقر مجلس اإلدارة أنه ل يوجد أي شك يذكر في  قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .ت

 الخاتمة .49

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

 إلدارة الشركة وموظفيها على جهودهم التى بذلوها لتشغيل الشركة والتى تكللت بالنجاح أعمالها ، 
ا
كما يسرها أن تتقدم بالشكر أيضا

مؤكدين على حرص الشركة السعودية  شكر جميع عمالء الشركة على منحهم الثقة أن يوهلل الحمد، وفي الختام يود مجلس اإلدارة 

ما يؤكد داء تجاه عمالئها ، كات واللتزام بجودة املعايير واأل يم أفضل الخدمقة و استمرارها بتقدعلى تطوير العالللخدمات األرضية 

 أن هذه النجازات س في ثقة  املجلس بأنه على 
ا
 قويا

ا
من أجل تحقيق غايتنا الستراتيجية و إحراز املزيد  م2018لعام  وف تكون دافعا

 بإذن هللا تعالى. من النجاحات


