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ﻣﻨـﻈــﻮرات
ﺟـﺪﻳـﺪة ﻟﺨـﻠــﻖ
ﻓـﺮص ﺟـﺬاﺑــﺔ

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت
١
٢
٤
٦
٨
١٠

ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ
أﺑﺮز اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻛﻠﻤﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اFدارة
ﻣﺠـﻠـﺲ اFدارة
ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اFدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻧﻈـﺮة ﻋـﺎﻣـﺔ اﺳﺘـﺮاﺗﻴﺠﻴـﺔ

١٤
١٦

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻧﻤﻮذج اNﻋﻤﺎل
أﺳﻮاﻗﻨﺎ

١٨
٢٢
٢٦
٣٠

ﻟﻤﺤـﺔ ﻋـﺎﻣّـﺔ ﻋﻦ ا$ﻋﻤـﺎل
ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ وإدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة

٣٤
٣٦
٣٨
٤٠
٤١

ﻟﻤﺤـﺔ ﻋـﺎﻣّـﺔ ﻋﻦ اﻟﺸـﺮﻛـﺔ
اﻟﺠﻮدة
ّ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت وإدارة اFﻣﺪاد
إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 ٤٤ﺗﻘـﺮﻳـﺮ ﺣـﻮﻛﻤـﺔ اﻟﺸـﺮﻛـﺔ

اﻟـﺮؤﻳــــﺔ
اﻟـﻮﻃﻨﻴــــﺔ

ﻛﻤﺎ ﻣﻦ ﺷــﺄن ﺳــﻌﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺪؤوب
ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻣﺘﻄ ّﻠﺒـــﺎت وأﻫﺪاف اﻟﺴــﻌﻮدة
أن ﻳﻀﻤــﻦ ﻟﻨــﺎ ﻟﻌــﺐ دور رﺋﻴﺴــﻲ ﺑ ّﻨﺎء
وذﻟــﻚ ﻛﺠﺰء ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠــﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻮﻃﻨــﻲ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴــﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ ﺑﻴﻦ أوﺳــﺎط
أﺑﻨــﺎء اﻟﻮﻃــﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﺴــﻴﺪات
واﻟﺸــﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳــﻮاء.

ﺗﺘﻤ ّﻴــﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻــﺮ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸـ ّ
ـﻜﻞ أﺳــﺎس
ّ
واﻟﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ ﺑﺎﻟﻤــﻮارد اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ واﻟﻤﺸــﺘﺮﻳﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨــﺎ -
 ﺑﺎرﺗﺒﺎﻃﻬــﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷــﺮ ﻣــﻊ أﻫــﺪاف رؤﻳــﺔ  .٢٠ ٣٠وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻳﺴــﻬﻢاﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ اﻟﻤﺘﺰاﻳــﺪ ﻋﻠــﻰ ﺳــﺒﻞ اﻟﺘﻨﻮﻳــﻊ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋــﻲ ﻟtﻧﺸــﻄﺔ ﺑﻮﺿﻊ
ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄــﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳــﻦ ﻋﻠــﻰ اﻟﻄﺮﻳــﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻊ
ﻣﺴــﺎر رؤﻳﺔ  ،٢٠ ٣٠وذﻟﻚ ﺑﺸــﻜﻞ رﺋﻴﺴــﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺸــﻬﺪ
ﻧﻤــﻮاً ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻴــﻦ اﻟﺪﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

ﻧﺤـــﻮ اﻗﺘﺼـــﺎد
ﺟــﺪﻳــــﺪ
اﻟﻄـﺎﻗـــﺔ
واﻟﻤـﻴـــﺎه
اﻟﻤﻌﻴﺸــﺔ ﻛﺮﻛﻴــﺰة
أﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟـ“ﻧﻴــﻮم“

اﻟﺘﻨﻘـــﻞ

اﻟﻌﻠــﻮم اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ
واﻟﺮﻗﻤﻴـــﺔ

اﻟﺘﻘﻨﻴـــﺎت
اﻟﺤﻴـﻮﻳـــﺔ
ﻧـﻴـﻮم

اﻟﺘﺮﻓﻴـــﻪ

اﻟﻐـﺬاء
اﻟﺘﺼﻨﻴـــﻊ
اﻟﻤﺘﻄـــﻮر

اFﻋﻼم واFﻧﺘـــﺎج
اFﻋﻼﻣـﻲ

ﻧﺴــﺘﻠﻬﻢ أﻓﻜﺎرﻧــﺎ ﻟﻠﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ﺑﺸــﻜﻞ
أﺳﺎﺳــﻲ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸــﺮوع ﻧﻴﻮم اﻟﺮﻳﺎدي
 واﻟــﺬي ﻫــﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋــﻦ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔﺑــﺎرزة ﻣــﻦ اﻟﻤﻘـﺮّر ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺎﺣﺔ
 ٢٦,٥٠ ٠ﻛﻴﻠﻮﻣﺘــﺮ ﻣﺮﺑّــﻊ .وﺿﻤــﻦ ﻫﺬا اFﻃﺎر،
ﻧﺘﻤ ّﻴــﺰ ﺑﻄﻤﻮﺣﺎﺗﻨــﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ
واﻟﻤﺘﻮاﻓﻘــﺔ ﺗﻤﺎﻣـ ًﺎ ﻣــﻊ ﻃﻤﻮﺣﺎت ﻫﺬه
اﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اNﺳــﻄﻮرﻳﺔ.

ﻓــﻲ ﻗــﻠــــﺐ
ـﻮل
ﻋﻤﻠﻴـــﺔ اﻟﺘﺤـــ ّ
ﺗﻤﻮﻳﻦ
ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ
واﻟﻤﺮاﻓﻖ

اﻟﺤﺞ
واﻟﻌﻤﺮة

أداء ﺟﻴــﺪ اً ﻓــﻲ
ﺷــﻬﺪت ﺟﻤﻴــﻊ أﻗﺴــﺎﻣﻨﺎ اﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ
ً
اﻟﻌــﺎم ٢٠ ١٧م ،ﻣﻤــﺎ أﺳــﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻧﺘﺎﺋــﺞ ﻣﺎﻟﻴــﺔ
ﻣﺒﻬــﺮة .وﻗــﺪ ﺗﻤ ّﻴــﺰت ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺘﻨﻮﻳــﻊ اﻟﻤﺴــﺘﻤﺮّة
اﻟﻤﺘﻘﺪﻣــﺔ اﻟﺒــﺎرزة ﻓــﻲ
ﺑﺈﺣــﺮاز ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺨﻄــﻮات
ّ
ّ
اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻤﺠــﺎﻻت ،وﺑﺎNﺧــﺺ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻘﻄــﺎع
اﻟﺴــﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳــﺪة واﻟﺘﺠﺰﺋــﺔ واNﺗﻤﺘــﺔ وﺗﻮﻇﻴــﻒ
اﻟﺴــﻴﺪات .ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ أﺧــﺮى ،أ ّدى اﻻﺑﺘــﻜﺎر ﻓــﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻟﻠﺤﺠــﺎج إﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳــﺰ رﻳــﺎدة اﻟﺸــﺮﻛﺔ
ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳــﻦ
ّ
ﻓــﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻬﺎم.

ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ
ﺗﺄﺳﺴــﺖ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄــﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳــﻦ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎم ١٩٨١م ﺑﻬﺪف
ّ
ﺗﻮﻓﻴــﺮ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳــﻦ ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﻨﺎﻗﻠــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ّ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣــﺔ ﻟﻠﺨﻄــﻮط اﻟﺠﻮﻳــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ
واﻟﻤﺘﻤﺜﻠــﺔ
اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ
ّ
اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ .وﻗــﺪ ﺷــﻬﺪت اﻟﺸــﺮﻛﺔ ازدﻫﺎراً وﻧﻤــﻮاً ﻛﺒﻴﺮﻳــﻦ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎدرة
وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠــﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣــﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ
ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺑﺎﻗــﺔ واﺳــﻌﺔ
ّ
ّ
واﻟﻤﺮﻃﺒــﺎت ،إﺿﺎﻓــﺔ إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ
اﻟﺘﺠﺰﺋــﺔ واﻟﻀﻴﺎﻓــﺔ واﻟﺪﻋــﻢ ﻟﺼﺎﻟــﺢ اﻟﻌﻤــﻼء اﻟﻤﺤ ّﻠﻴﻴــﻦ واﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ.

اﻟﺘﺮﻛﻴــﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻤﻼء
اﻻﻟﺘــــﺰام ﺑﺎﻟﺠــــﻮدة

ﻟﻘـﻴ َــﻢ
ا ِ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ـﻮق وﺗﺤﻘﻴــﻖ اﻟﺮﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺴــﻮق
اﻟﺘﻔـ ّ
ﻣــﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﺴــﻴﻦ اﻟﻤﺴــﺘﻤﺮ
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴــﺎت ،واﻻﺑﺘــﻜﺎر ،واﻻﻟﺘﺰام
ﺑﻤﻮاﻋﻴــﺪ اﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أﻓﻀــﻞ
ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ.

اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ

اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي ٢٠١٧

١

أﺑﺮز اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ

ﺗﺤـﻘـﻴــــــﻖ
اﻟﻨـﻤـــــﻮ
ﻳﺆ ّدي اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻋﻤﻠﻴﺎت ا$ﺗﻤﺘﺔ إﻟﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .وﺿﻤﻦ ﻫﺬا اFﻃﺎر ،أﺳﻬﻤﺖ
وﺑﻮاﺑﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺸﺮ اNﻧﻈﻤﺔ واﻟﻜﺘ ّﻴﺒﺎت اFرﺷﺎدﻳﺔ ﻋﺒﺮ اNﺟﻬﺰة اﻟﻠﻮﺣﻴﺔ ّ
اFﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣﻮاﻟﻲ  ١ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي.
و ّﻗﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻘﻮد ًا ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﻮﻳﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻣﻊ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻃﻴﺮان ﻧﺎس ،ﻃﻴﺮان ﻣﺎﻟﻴﻨﺪو وﻃﻴﺮان ﻫﻴﻤﺎﻻﻳﺎ ،ﺑﺎFﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻓﺮي ﺑﻴﺮد إﻳﺮﻻﻳﻨﺰ وأوﻧﻮر إﻳﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺘﻴﻦ .ﻛﻤﺎ اﺧﺘﺎرت ﻃﻴﺮان أدﻳﻞ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻛﺸﺮﻳﻚ
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻃﺎﺋﺮاﺗﻬﺎ.
ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺻﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﺳﺎن اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ا$وﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة،
اﻟﻤﻨﻮرة .وﻗﺪ
ﺑﺎFﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺻﺎﻟﺔ  Wellcomeﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ّ
ﺗﻢ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﺼﺎﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻃﻴﺮان ﻧﺎس ،اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ ،اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ
اﻟﺴﺮﻳﻼﻧﻜﻴﺔ واﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ.
اﻟﺘﺴﻮق ﻋﻠﻰ
وﺳﻊ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﻴﺘﻮ ّﻟﻰ ان إدارة ﺧﺪﻣﺎت
ّ
ّ
ﻣﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺛﻼث ﺷﺮﻛﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ،ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح
 ١٣ﻣﺘﺠﺮاً ﺟﺪﻳﺪاً .وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺸﻤﻞ ﻛ ً
ﻼ ﻣﻦ
رﻳﺘﺎﻳﻞ ﺗﺮاﻛﺲ وﻟﻮﻧﺞ ﻛﺎﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ،وأول ﻣﺤﻞ ﻟﻮ
ﻛﺎدو ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ.

ﺿﻴﻮف اﻟﺼﺎﻻت

٢,٦٨٤,٠ ٠ ٠

٪١٩

٢٠ ١٥

٢٠ ١٦

٢٠ ١٧

اﻟﺮﻳﺎض

٩٤٧,٠ ٠ ٠

١,١٤٢,٠ ٠ ٠

١,١٤٤,٠ ٠ ٠

ﺟﺪة

٧٩٧,٠ ٠ ٠

٨٧٦,٠ ٠ ٠

١,١٥٦,٠ ٠ ٠

اﻟﺪﻣﺎم

٢٠ ٨,٠ ٠ ٠

٢٣١,٠ ٠ ٠

٢٥٧,٠ ٠ ٠

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

٢,٠ ٠ ٠

٩,٠ ٠ ٠

٦٧,٠ ٠ ٠

اﻟﻘﺎﻫﺮة

–

–

٦٠ ,٠ ٠ ٠

٢٠ ١٦
٢,٢٥٨,٠ ٠ ٠

٢٠ ١٥
١,٩٥٤,٠ ٠ ٠

٢٠ ١٧
٢,٦٨٤,٠ ٠ ٠

ﺗﻌﻜﻒ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮّة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون
ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت.
اﻟﻤﺸﺘﺮَك ﻣﻊ ﻻﺟﺎردﻳﺮ ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ
ّ
ﻳﺨﺺ
ﺳﺠّ ﻞ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ وإدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﺗﺤﺴﻨ ًﺎ ﻛﺒﻴﺮاً ﻓﻴﻤﺎ
ّ
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ  ٩٧ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻓﺎز ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ.
ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ
ّ
وﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤ ّﻴﺰ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮي ﻫﻨﺎك ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻓﺎز اﻟﻘﺴﻢ ﺑﻌﻘﻮد ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اNدوﻳﺔ وﺗﺴﻊ
ﻋﻴﺎدات ﻟﻐﺴﻴﻞ اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

٪٧٠

ّ
ﻳﺸﻜﻞ ﻓﻮز اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﻘﺪ Fدارة ﺧﺪﻣﺔ ا$ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ دﻟﻴ ً
ﻼ
ﻟﺼﺎﻟﺢ
ّ
آﺧﺮاً ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

اFﻳــﺮادات اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ Fﺟﻤﺎﻟﻲ اFﻳﺮادات

٪٦٧
٪٦٦

ﱠ
اﻟﻤﺤﻀﺮة
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ا$وﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺠﺎﻫﺰة
ﻣﺴﺒﻘ ًﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎع ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻟﻠﺤﺠّ ﺎج واﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ.

٪٦٥
٪٦٤٫٥

ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٠ ,٠ ٠ ٠ﻋ ّﻴﻨﺔ ﻃﻌﺎم ﺗﻢ ﻓﺤﺼﻬﺎ ،ﻟﻢ ﻳﻘﻞ أدﻧﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ
ﻣﻌﺪل  ٩٨ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠّ ﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻴﻨﺎت اﻟﻤﻴﺎه ﺗﺼﻨﻴﻔ ًﺎ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ
ﻋﻦ
ّ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ١٠ ٠ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ.

20 13

٢

ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄــﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ

20 14

20 15

20 16

20 17

٪٠٫٥

اFﻳﺮادات )رﻳﺎل ﺳــﻌﻮدي(

ﺻﺎﻓﻲ اNرﺑﺎح )رﻳﺎل ﺳــﻌﻮدي(

ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ

 ٢٫٢ﻣﻠﻴﺎر

٤٨١ﻣﻠﻴﻮن
٤٨١٫٧

٪ ٢١

اNرﺑﺎح ﻟﻠﺴــﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ )رﻳﺎل ﺳــﻌﻮدي(

ﺗﻮزﻳﻌــﺎت اNرﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ

٥٫٧

٪٩٧
٩٧٫٢

اﻟﻤ َﻤ ّﻮﻧﺔ
ﻋــﺪد اﻟﺮﺣﻼت ُ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
أﺧﺮى
ﺧﺎﺻﺔ

٢٠ ٠ ,٠ ٠ ٠

ﻋــﺪد اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

٣٦٫٤

ﻣﻠﻴــﻮن

١٤١,٠ ٠ ٠

١٤٤,٠ ٠ ٠

١٣٣,٠ ٠ ٠

٢ ٨ ٫ ٠ﻣﻠﻴﻮ ن

٢ ٨ ٫ ٢ﻣﻠﻴﻮ ن

٣ ١ ٫ ٠ﻣﻠﻴﻮ ن

٥١,٨٠ ٠

٣٢,٤٠ ٠

٤٦,٣٠ ٠

٣١,٠ ٠ ٠

٣٥,٠ ٠ ٠

٣٢,٠ ٠ ٠

٤ ٫ ٣ﻣﻠﻴﻮ ن

٠ ٫ ٩ﻣﻠﻴﻮ ن

٤ ٫ ٧ﻣﻠﻴﻮ ن

٠ ٫ ٨ﻣﻠﻴﻮ ن

٤ ٫ ٧ﻣﻠﻴﻮ ن

20 17

20 16

٠ ٫ ٧ﻣﻠﻴﻮ ن

20 17

20 16

20 15

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
أﺧﺮى
ﺧﺎﺻﺔ

20 15

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي ٢٠١٧

٣

ﺣﻘــﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺴــﺎﻫﻤﻴﻦ

٪١٫٦
٦٤
٤

إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اNرﺑﺎح )رﻳﺎل ﺳــﻌﻮدي(

 ١٫٣ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ

”ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ٢٠١١م ّ
ﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺣﻘﻘﺖ
ﻧﻤﻮاً ً ّ
ﻣﺮﻛﺒ ًﺎ ﻓﻲ ا$رﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ
ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ،ﻤﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٨٫٩ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ
ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺴﺒﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ“.
إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

٤

ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄــﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ

ﻛﻠﻤﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اVدارة

اﺑـﺘــــﻜﺎر اﻗـﺘـﺼـــﺎد
ﻮع
ﻣــﺘــﻨـــــ ّ

ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اVدارة ،ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ أن أﻋﺮض ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠ ١٧م ،وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻣﺮور  ١٠ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺨﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻜﺜﻴﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ اFﺷﺎرة إﻟﻴﻪ أن اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٧م ﻛﺎن ﻣﻠﻴﺌ ًﺎ
ّ
ّ
ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮاﺋﻌﺔ .ﻓﻔﻲ ﻇﻞ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ،ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اNﺳﻮاق
اﻟﺠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ،واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ
ّ
ّ
ّ
ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺤﻤﺪ  ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ أرﺑﺎح ﺻﺤﻴﺔ.
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ Nﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺤ ّﻠﻲ،
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺬي ﺷﻬﺪﻧﺎه ﻓﻲ اFﻳﺮادات ،إﻻ أﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ زﻳﺎدة ﻓﻲ اNرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ،وﻫﺬا إن ّ
دل ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﺎ ﻓﻬﻲ
اﻟﻤ ﱠ
ﺤﻘﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
اﻟﻤﺰاﻳﺎ
ّ
اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤ ّﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎFﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ُ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺠﻮدة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.
ﺣﻘﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أرﺑﺎﺣً ﺎ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  ٤٨١٫٧٤ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي ،أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٧٫٢
أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ  ٥٫٧٢رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي .وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٦٤
ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  ١,٢٨١٫٣ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي .وﻗﺪ أوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ اFدارة ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻮزﻳﻌﺎت أرﺑﺎح إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻘﺪار  ١٫٣رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي
ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻮﻗﻒ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ّ
ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻤﻮاً ً ّ
وﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ٢٠١١م ّ
ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻣﺮﻛﺒ ًﺎ ﻓﻲ اNرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٨٫٩ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ،ﻣﻤﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ .واﻟﺠﺪﻳﺮ ذﻛﺮه أن اﻟﻘﺮارات واFﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٧م
ﻓﻌﺎل .وﺿﻤﻦ ﻫﺬا اFﻃﺎر ،ﻻ ﺗﺰال اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻬﺪف ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟّ ﻪ اﻟﺒﺎرز واﺳﺘﺪاﻣﺘﻪ ﺑﺸﻜﻞ ّ
ﺗﻨﻮﻳﻊ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان ﻛﻤﺼﺪر رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻳﺮادات.
اﻟﻤﺤﺪﱠ د ﻓﻲ ﺧﻄﺔ رؤﻳﺔ  .٢٠ ٣٠وﻣﻦ
وﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ ذﻛﺮه أن ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﻳﺠﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اNﻫﺪاف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ ُ
ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ،ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺪداً ﻣﻦ اNﻫﺪاف اﻟﺒﺎرزة ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻌﻮدة وزﻳﺎدة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻣﻔﺼﻞ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
وﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﺤﺠّ ﺎج واﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ .وﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻨﺎ ﻟﻬﺬه اNﻫﺪاف ﺑﺸﻜﻞ
ّ
اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﺟﺮى ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٧م.
ﻃﺮح اﻟﻤﺒﺎدرات اNﺧﺮى
ّ
أﺧﻴﺮاً وﻟﻴﺲ آﺧﺮاً ،أرﻳﺪ أن أﻋ ّﺒﺮ ﻋﻦ ﻋﻤﻴﻖ اﻣﺘﻨﺎﻧﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻤﻬﻢ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ّ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ وﺗﺴﻴﺮ ﺑﻬﺎ ،واﻟﺸﻜﺮ ﻣﻮﺻﻮل أﻳﻀ ًﺎ إﻟﻰ زﻣﻼﺋﻲ اﻟﻜﺮام أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اFدارة وﺟﻤﻴﻊ
ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﻢ ،وذﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﺮاً Fﺧﻼﺻﻬﻢ وﺗﻔﺎﻧﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﻢ .وﻧﺤﻦ ﻧﺘﻄ ّﻠﻊ ﺑﺘﻔﺎؤل إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﺣﺮﻳﺼﻮن
ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻫﺬا اNداء اﻟﻘﻮي ﺧﻼل اNﻋﻮام اﻟﻘﺎدﻣﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﺑﻤﺸﻴﺌﺔ ا ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ّ
وا وﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ...
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻳﺤﻴﻰ اﻟﻴﺤﻴﻰ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اFدارة

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي ٢٠١٧

٥

مجـلـس اإلدارة

الدكتــور يحيــى اليحيى
رئيــس مجلس اإلدارة
رئيــس اللجنــة التنفيذية

عبدالمحســن اليحيــى
عضــو مجلس إدارة
عضــو اللجنــة التنفيذية

جوناثــان ســتنت تورياني
عضــو مجلس إدارة
عضــو لجنة الترشــيحات
والمكافـــــآت
عضــو اللجنــة التنفيذية
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رائــد إبراهيــم المديهيم

أيمن الطيـــار

نائــب رئيــس مجلس اإلدارة

عضــو مجلس إدارة

رئيــس لجنــة المراجعة

عضــو لجنــة المراجعة

عضــو اللجنــة التنفيذية

عضــو اللجنــة التنفيذية

ســامي عبدالمحســن الحكير

فهد عبدالمحســن الرشــيد

عضــو مجلس إدارة

عضــو مجلس إدارة
رئيــس لجنة الترشــيحات
والمكافـــــآت

عبــداهلل جميــل طيبة

شــوقي محمد مشــتاق

عضــو مجلس إدارة

عضــو مجلس إدارة

عضــو لجنة الترشــيحات
والمكافـــــآت

عضــو لجنة الترشــيحات
والمكافـــــآت
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ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻗـﻴـــــﺎدة
ا ﻟﺘـﻤـ ّﻴــــــﺰ

ﻛﺎن اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻲ ّ
رﻛﺰت ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٧م اﻟﺬي أﺣﺮزﻧﺎ ﻓﻴﻪ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻘ ّﺪم ﻓﻲ ﺷﺘّﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﻧﻨﺸﻂ ﺑﻬﺎ،
ﺣﻴﺚ ّ
أداء ﺟﻴﺪ ًا .وﺑﻌﺪ
ﺣﻘﻖ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ا$ﻗﺴﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ
ً
ﺳﻨﺔ ﺷﻬﺪت ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ا$ﺣﺪاث اﻟﺒﺎرزة ،أو ّد أن أﺗﻨﺎول ﻫﻨﺎ أرﺑﻌﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ.
ﻣﺠﺎﻻت ذات أﻫﻤﻴﺔ
ّ
ﻌﺪ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اNﻋﻤﺎل أوﻟﻮﻳﺔ ﻗﺼﻮى ﻓﻲ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  -ﺗُ ّ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ،ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ
ّ
ﺗﻨﻔﺬ ﺣﻮاﻟﻲ  ١ﻣﻠﻴﺎر ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة .وﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد اNﺗﻤﺘﺔ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻮرّدة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻴﻨﺎ .وﻟﻘﺪ ﺑﺪأت ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﺗﺆﺗﻲ ﺛﻤﺎرﻫﺎ
ﻓﻌﻠﻴ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٧م ،ﻟﻴﺲ أﻗ ّﻠﻬﺎ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻧﺨﻔﺎض ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺠﺮي اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ.
اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ  -ﻳُﻌﺘ َﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺟﺪﻳﺪاً ﻧﺴﺒﻴ ًﺎ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻟﻜﻨﻪ
ﻳﺰﺧﺮ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اFﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ .ﻓﺒﻌﺪ اﻟﻔﻮز ﺑﻌﻘﻮد اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ﻟﺨﻂ اﻟﺪﻣّﺎم  -اﻟﺮﻳﺎض وﺧﻂ اﻟﺸﻤﺎل  -اﻟﺠﻨﻮب ،واﺻﻠﻨﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ أﻛﺜﺮ ،وﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃﻼق ﺧﺪﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻘﻄﺎرات إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌ ّﻠﻖ
ّ
اﻟﻤﺤﻄﺎت .وﻟﺪﻳﻨﺎ ان ﻓﺮﺻ ًﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻫﻲ وﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌ ّﻠﻖ ﺑﺨﻂ اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺒﺪأ ﺗﺠﺎرب اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﻣﺘﻦ اﻟﻘﻄﺎرات ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اNول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٨م.
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ  -ﻳﺘﻤ ّﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ ،أﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات أو
ﻋﻠﻰ اNرض ،وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات واﻟﺸﻮارع اﻟﺮاﻗﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪن ،ﺣﻴﺚ ﻗﻤﻨﺎ
ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح  ١٣ﻣﺘﺠﺮاً ﺟﺪﻳﺪاً ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٧م .وﻳﺘﻮ ّﻟﻰ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ان إدارة
ﺗﻘﺪﻣ ًﺎ
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻟﺼﺎﻟﺢ أرﺑﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻃﻴﺮان وﻗﺪ أﺣﺮز ّ
ﻛﺒﻴﺮاً ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌ ّﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮّة وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺮوع
ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت.
ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ ﻻﺟﺎردﻳﺮ ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة
ّ

ّ
ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺴﻌﻮدة وﺑﺎNﺧﺺ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﻌ ّﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ
ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺴﻴﺪات -
ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﺴﻴﺪات وﺗﻌﺰﻳﺰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﻦ وﻗﺪراﺗﻬﻦ أوﻟﻮﻳﺔ ﺑﺎرزة ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺗﻘﺪﻣ ًﺎ ﻣﻤﺘﺎزاً ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺤﻴﻮي
وﻳﺴﻌﺪﻧﻲ أن أﺑﻠﻐﻜﻢ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻗﺪ أﺣﺮزﻧﺎ ّ
وأن اﻟﻤﺮأة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ان ﺗﺸﻐﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب  ١٠ ٠ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻟﻠﺴﻴﺪات.
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ّ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ذي
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،ﺗﺘﻤ ّﻴﺰ اNﻧﺸﻄﺔ
ّ
أﻫﻤﻴﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺳﺒﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي .وﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﺘﻮ ّﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ّ
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺠّ ﺎج
ﻣﻬﻤﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ
ّ
ﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع أﻳﻀ ًﺎ ﻣﻦ اNﺳﻮاق ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ،وﺑﻌﺪ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم .وﻳُ ّ
ﱠ
ّ
اﻟﻤﺤﻀﺮة ﻣﺴﺒﻘ ًﺎ
ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎح ﻣﻦ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺠﺎﻫﺰة
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮّد ﺗﺴﺨﻴﻨﻬﺎ ،أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ان ﺗﺘﻤ ّﺘﻊ ﺑﻤﻮﻗﻊ ﺟﻴﺪ
اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻦ اNﻋﻤﺎل.
ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ رﻳﺎدﺗﻬﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﻔﺌﺔ
ّ
ّ
ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ،ﻳﺴــﻌﺪﻧﺎ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن ﺷــﺮﻛﺘﻨﺎ ﻗﺪ
ﻛﺴــﺐ ﺳــﻤﻌﺔ ﻣﺘﻤ ّﻴﺰة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ وﻧﺤﻦ ﻧﺘﺎﺑﻊ
اﻟﺨﻄــﻰ ﻟﺘﻨﻮﻳــﻊ ﻣﺤﻔﻈﺘﻨﺎ ﻟﻼﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺮص اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﻤﺘﺎﺣــﺔ أﻣﺎﻣﻨــﺎ ،وﻓــﻲ اﻟﻮﻗــﺖ ذاﺗﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﺷــﺮﻛﺎت
اﻟﻄﻴــﺮان ﻛﻤﺼــﺪر وﺣﻴــﺪ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴــﺎت .وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺪأﻧــﺎ ﻧﻠﻤﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬه
اﻟﻤﺒﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٧م وﺳــﻮف ﻳﺴــﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴــﻨﻮات
اﻟﻘﺎدﻣــﺔ ﺑﻌﻮن ا.
ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،أو ّد أن أﺗﻮﺟّ ﻪ ﺑﺠﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻻﻣﺘﻨﺎن إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻬﺎ اﻟﺬي ّ
ﻣﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ إﻧﺠﺎزاﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
ّ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺘﻤﺪﻫﺎ
٢٠ ١٧م .وأﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺗﺎﻣّﺔ ﺑﺄن
وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻧﺎ ﻟtﻋﻤﺎل ﻫﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺳﻮف ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺘﻄﻮر ،إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء إﻟﻰ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ رﺣﻠﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ّ
واﻟﻘﻮة.
ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻤ ّﻴﺰ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح
ّ
وا وﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ...
وﺟﺪي ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺒﺎن
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

٨

ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄــﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ )رﻳﺎل ﺳــﻌﻮدي(

اFﻳﺮادات )رﻳﺎل ﺳــﻌﻮدي(

 ٤٨١٫٧ﻣﻠﻴﻮن  ٢٫٢ﻣﻠﻴﺎر
٤٨١

ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺔ ﻲ
”ﻣــﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤــﺎد اNﺗﻤﺘﺔ
ﻴﻖ اﻟﻜﺜﻴﺮ
اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت ﻳﻤﻜﻨﻨــﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﻳﺎ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷــﺮﻛﺘﻨﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ
ﺘﻠﻒ
إﻟﻰ ﻛﺎﻓــﺔ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ وﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت
ﺠﺎت
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤــﻮرّدة
واﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻴﻨﺎ“.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي ٢٠١٧

٩

اإلدارة العليـا

وجـــدي الغبــان
الرئيــس التنفيذي
عضــو اللجنــة التنفيذية

جاكوب رويســت
رئيــس العمليات،
تمويــن شــركات الطيران

طارق ثروت
رئيــس المراجعة
الداخليــة التنفيــذي
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شــركة الخطــوط الســعودية للتموين

ماتــي كافيكاس

ســلطان البوق

الرئيــس التنفيذي
للشــؤون المالية

المستشــار القانونــي العام
ونائــب الرئيــس التنفيذي
لشــئون الشــركة التنفيذية

عبد الوهاب ســاعاتي

مارشــال فيرين

رئيــس العمليات،
التجزئة

رئيــس العمليات،
التمويــن وإدارة المرافق

فهــد خياط
مديــر الرقابــة الداخلية
وتحســين األداء

التقرير الســنوي 2017
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ﻧﻈــــﺮة ﻋــﺎ ّﻣــﺔ
اﺳﺘـﺮاﺗﻴﺠﻴـﺔ

١٢

١٤
١٦

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻧﻤﻮذج اNﻋﻤﺎل
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ

١٨
٢٢
٢٦
٣٠

ﻟﻤﺤـﺔ ﻋـﺎﻣّـﺔ ﻋﻦ ا$ﻋﻤـﺎل
ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ وإدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة

٣٤
٣٦
٣٨
٤٠
٤١

ﻟﻤﺤـﺔ ﻋـﺎﻣّـﺔ ﻋﻦ اﻟﺸـﺮﻛـﺔ
اﻟﺠﻮدة
ّ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت وإدارة اFﻣﺪاد
إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄــﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ

ﺗﻘﻮد رؤﻳﺘﻨﺎ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ـﻮل اﻟﺘــﻲ ﻧﺸــﻬﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺷــﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺤـ ّ
ﻣﺘﺨﺼﺼــﺔ ﺣﺼــﺮاً ﺑﺨﺪﻣــﺎت ﺗﻤﻮﻳــﻦ
ّ
ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴــﺮان إﻟــﻰ ﺷﺮﻛﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت.
ﻣﺘﻌ ّﺪدة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي ٢٠١٧

١٣

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻧﻤﻮذج ا$ﻋﻤﺎل

اﻟﻘﻴــــــﺎدة
ﻣـــﻦ ﺧــــــﻼل
اﻻﺑﺘﻜـــــــﺎر
ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﻄﻴﺮان

١٤

ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄــﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ

اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺣﺼﺮاً ﺑﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺘﻲ ﻧﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﻘﻮد رؤﻳﺘﻨﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ّ
ّ
ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﺨﺪﻣﺎت .وﻗﺪ أﺳﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓﻲ
ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ
ّ
ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان ﻛﻘﻄﺎع أﻋﻤﺎل
اNﻧﺸﻄﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ّ
أﺳﺎﺳﻲ ،وﻫﻮ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻓﻴﻦ داﻓﻌﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ﻫﻤﺎ:
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
دﺧﻮل أﺳﻮاق ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼﻮرة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻊ ﺧﺒﺮاﺗﻨﺎ اNﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﺗﺘﻤ ّﻴﺰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ﺑﺎرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﺜﻼث ﻟﺮؤﻳﺔ ٢٠ ٣٠
ّ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﻫﻲ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل :اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ،وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،وﺗﻄﻮﻳﺮ
ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ.

اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ
واﻟﻤﺮاﻓﻖ

اﻟﺤﺞ
واﻟﻌﻤﺮة

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي ٢٠١٧

١٥

ﻧﻈــــﺮة ﻋــﺎﻣّــﺔ اﺳﺘـﺮاﺗﻴﺠﻴـﺔ

ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻨـــﺎ
ﺗُﻐﻄــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨــﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ
واﺳــﻌﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺴــﺎﻧﺪة وﺧﺪﻣــﺎت اﻟﻀﻴﺎﻓــﺔ اﻟﺘﻲ
ﻧﻮﻓﺮﻫــﺎ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﺷــﺮﻛﺎت
ﻃﻴــﺮان وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺎت
اﻟﺒــﺎرزة ﻓــﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى،
وﻛﺬﻟﻚ اNﻓﺮاد.

ﺟـــﺪة

٤٥,٠ ٠ ٠
وﺟﺒﺔ/اﻟﻴﻮم

٪١٤

وﺣﺪة ﺗﻤﻮﻳﻦ ﻣﻄﺎر اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪوﻟﻲ -
ﺟﺪة :ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم  ١٩٨١م وﺗﻨﺘﺞ  ٤٥,٠٠٠وﺟﺒﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ.
ﺻــﺎﻻت رﺟــﺎل اNﻋﻤــﺎل
وﺣــﺪة ﺗﺠﺰﺋــﺔ
وﺣــﺪة ﺗﻤﻮﻳــﻦ

١١
١٣
١٨

اﻟﻘــﺎﻫــﺮة

اﻟﻘـﺎﻫــﺮة

٪٣٫٤

ﺟـــﺪة

٪٤

٣,٥٠ ٠
وﺟﺒﺔ/اﻟﻴﻮم

اﻟﻤﺪﻳـﻨــﺔ اﻟﻤﻨـﻮرة

٪٧٫٢

اﻟﺪﻣــﺎم

٪٧٫٦

اﻟﺮﻳـــﺎض

٪ ٣٦٫٨

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

 10 0 ,0 0 0وﺟﺒﺔ/اﻟﻴﻮم

١٦

ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄــﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ

٪٤

وﺣﺪة ﺗﻤﻮﻳﻦ ﻣﻄﺎر اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺪوﻟﻲ -ﻣﺼﺮ:
ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٨٤م وﺗﻨﺘﺞ  ٣,٥٠٠وﺟﺒﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ.
ﺻــﺎﻻت رﺟــﺎل اNﻋﻤــﺎل

١

اﻟﻤﺪﻳـﻨــﺔ اﻟﻤﻨـﻮرة

٧,١٠ ٠
وﺟﺒﺔ/اﻟﻴﻮم

اﻟﺮﻳـــﺎض
٪٧٫٦

٣٧,٠ ٠ ٠
وﺟﺒﺔ/اﻟﻴﻮم

وﺣﺪة ﺗﻤﻮﻳﻦ ﻣﻄﺎر اNﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺪوﻟﻲ  -اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة :ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم
٢٠٠٤م ،وﺗﻨﺘﺞ  ٧,١٠٠وﺟﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ.

وﺣــﺪة ﺗﺠﺰﺋــﺔ

٪١

وﺣﺪة ﺗﻤﻮﻳﻦ ﻣﻄﺎر اﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺪوﻟﻲ -
اﻟﺮﻳﺎض :ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٨٣م وﺗﻨﺘﺞ ٣٧,٠٠٠
وﺟﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ.

٢
١

ﺻــﺎﻻت رﺟــﺎل اNﻋﻤــﺎل

اﻟﺪﻣــﺎم

٦
٨
٨
١٤

ﺻــﺎﻻت رﺟــﺎل اNﻋﻤــﺎل
وﺣــﺪة ﺗﺠﺰﺋــﺔ
ﺧﻄــﻮط ﺣﺪﻳﺪﻳــﺔ
وﺣــﺪة ﺗﻤﻮﻳــﻦ

٨,٠ ٠ ٠
وﺟﺒﺔ/اﻟﻴﻮم

٪٦

وﺣﺪة ﺗﻤﻮﻳﻦ ﻣﻄﺎر اﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ -
اﻟﺪﻣﺎم :ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٩٩م ،وﺗﻨﺘﺞ ٨,٠٠٠
وﺟﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ.

٢
٦
٢
١٤

ﺻــﺎﻻت رﺟــﺎل اNﻋﻤــﺎل
وﺣــﺪة ﺗﺠﺰﺋــﺔ
ﺧﻄــﻮط ﺣﺪﻳﺪﻳــﺔ
وﺣــﺪة ﺗﻤﻮﻳــﻦ

اﻟﻘــﺎﻫﺮة

اﻟﺪﻣــﺎم
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
اﻟﻤﻨﻮرة

اﻟﺮﻳـــﺎض

اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ
ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

ﺟـــﺪ ة

اﻟﻄﺎﺋﻒ

أﺑﻬــﺎ

ﻗﻄﺎع ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
– وﺣــﺪات ﺗﺠﺰﺋﺔ
– ﺧﻄــﻮط ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ وإدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ
– ﺗﻤﻮﻳــﻦ ﻗﻄــﺎع اNﻋﻤــﺎل واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
– ﺗﻤﻮﻳــﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃــﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴــﺔ
– ﺗﻤﻮﻳــﻦ اﻟﺨﻄــﻮط اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ
– اﻟﻤﻐﺎﺳــﻞ
ﻗﻄﺎع اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي ٢٠١٧

١٧

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣّﺔ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

/

ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎ ّﻣــﺔ ﻋﻦ اNﻋﻤﺎل

ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﻄـﻴـــﺮان
ﻋــﺪد اﻟﻌﺎﻣﻼت اFﻧﺎث ﻓﻲ
ﻗﺴــﻢ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان

٨٥

١٨

ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄــﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ

ﻳﺮﺗﻜــﺰ ﻧﺸــﺎﻃﻬﺎ اNﺳﺎﺳــﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸــﺮﻛﺎت
اﻟﻜﻤﻲ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺠﻮدة
اﻟﻄﻴــﺮان ﻋﻠــﻰ اVﻧﺘﺎج
ّ
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳــﺘﻤﺮارﻳﺔ
ـﺘﻤﺮارﻳﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘ ًﺎ
$ﻓﻀــﻞ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌ ّﻠﻘــﺔ ﺑﺼﺤﺔ
وﺳــﻼﻣﺔ إﻧﺘﺎج اNﻏﺬﻳﺔ.
ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣّﺔ

ﻳﺘﻤ ّﻴﺰ ﻗﺴﻢ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻳﻮ ّﻟﺪ ﺣﻮاﻟﻲ  ٧٠ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
إﻳﺮادات اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺳﺖ وﺣﺪات Fﻧﺘﺎج اNﻏﺬﻳﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ
ﺧﻤﺲ وﺣﺪات ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ
ﺟﺪة واﻟﺮﻳﺎض واﻟﺪﻣّﺎم واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﻤﻄﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ّ
وﺣﺪة اFﻧﺘﺎج اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻊ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر
اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺴﻌﻮدة ﻓﻲ ﻗﺴﻢ
ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان

٪ ٢٤
ﺗﻮﺟﻬــﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻮﺟﺒﺎت
ﻋﻠــﻰ ﻣﺘــﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮة  /اﻟﻴﻮم
اFﺟﻤﺎﻟﻲ

٢٫٦٨

وﻳﺴﻴﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪه ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺣﺪاﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺨﻄﻰ
وﺗﻄﻮر اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎرات،
ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺠﻮي
ﻣﻮازﻳﺔ
ّ
ّ
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ّ
اNﺧﺮى .وﻳﺮﺗﻜﺰ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اNﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان ﻋﻠﻰ اFﻧﺘﺎج
اﻟﻜﻤﻲ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺠﻮدة وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘ ًﺎ Nﻓﻀﻞ
ّ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌ ّﻠﻘﺔ ﺑﺼﺤﺔ وﺳﻼﻣﺔ إﻧﺘﺎج اNﻏﺬﻳﺔ.

٪١٩

ﻣﻠﻴــﻮن

ﺟﺪة
ﺗﺠﺪر اFﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٧م ﺳﺠّ ﻠﺖ وﺣﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ّ
ﻗﺪﻣﺖ
رﻗﻤ ًﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴ ًﺎ ﺟﺪﻳﺪاً ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﻋﺪد اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺘﻲ ّ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ ﻟﻬﺎ ،إذ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ أﻧﺘﺠﺘﻬﺎ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 ٧ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ  ١٢٢,٠ ٥٦وﺟﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺳﺠّ ﻠﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻴﻮﻣﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ  ٣٠ ٢رﺣﻠﺔ ﻃﻴﺮان.

اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮ ا$ﻋﻤﺎل

اﻟﺮﻳــﺎض

٪١

ﺟــﺪة

٪١٤

اﻟﺪﻣــﺎم

٪٦

اﻟﻤﺪﻳﻨــــﺔ اﻟﻤﻨـــﻮرة

٪٣٤

اﻟﻘــﺎﻫﺮة

٪٤

ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﺪى ﻗﺴﻢ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اNﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ
ّ
ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪراً ﻟﻠﺮﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٧م ،وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ ﻧﺠﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ
اﺳﺘﻌﺎدة ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﺪﻳﺪة.
ﻓﻘﺪ ﻋﺎدت ﺷــﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان ﻧﺎس إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ ﺷــﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﺑﻌﺪﻣﺎ و ّﻗﻌﺖ ﻋﻘﺪاً ﺟﺪﻳﺪاً
وﻣﻮﺳــﻌ ًﺎ .وﺑﺪأت ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ
ّ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳــﻦ ﺧــﻼل ﻓﺘــﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﺑﺘﻮﻓﻴــﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺨﺪﻣﺎت Nﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  ١٠ ٠رﺣﻠﺔ ﻣﻐﺎدَرة ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴــﺔ ﻣﻄﺎرات ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺪﺷــﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ أﺑﻬﺎ ،ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴــﻴﺮ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ.
اﻟﺘﻮﺳــﻊ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻄﻴﺮان ﻧﺎس ﺧﻼل
وﺳﺘﺴــﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ّ
ﻋﺎﻣﻲ ٢٠ ١٨م و٢٠ ١٩م.
وﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﺑﺎﺷﺮت ﻃﻴﺮان أدﻳﻞ ،ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻄﻴﺮان اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗِ َﺒﻞ
ّ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﺒﺮ رﺣﻼت ﻣﺤ ّﻠﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،وﻗﺪ و ّﻗﻌﺖ ﻋﻘﺪاً
ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ
ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻟﺘﻜﻮن
ﱢ
ﻣﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻃﻴﺮان أدﻳﻞ ﻻ ﺗﺰال ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة
ّ
ﻳﺸﻜﻞ ﺗﻄﻮراً اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴ ًﺎ ﻣﻬﻤ ًﺎ
ﻣﻦ ﻧﻤﻮﻫﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ،إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ
ﻓﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ .وﻧﻈﺮاً ﻟﻤﺎ ﺗﺘﻤ ّﺘﻊ ﺑﻪ
ﻃﻴﺮان أدﻳﻞ ﻣﻦ ﻓﺮص ﻟﺘﺼﺒﺢ إﺣﺪى أﻫﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ،
ﻓﺈن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻓﺮﺻﺔ ﻓﺮﻳﺪة وﻣﺘﻤ ّﻴﺰة
ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻃﻴﺮان أدﻳﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ.
ﺑﺎFﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،أﺑﺮم ﻗﺴــﻢ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻘﻮد
ﺟﺪﻳﺪة وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷــﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان ﻣﺎﻟﻴﻨﺪو اﻟﻤﺎﻟﻴﺰﻳﺔ وﺷــﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان
ﻫﻴﻤﺎﻻﻳــﺎ وﺷــﺮﻛﺘﻲ ﻓــﺮي ﺑﻴﺮد إﻳﺮﻻﻳﻨﺰ وأوﻧﻮر إﻳــﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺘﻴﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻋﻘﻮد اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻊ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ واﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي ٢٠١٧

١٩

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣّﺔ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

/

ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣّﺔ ﻋﻦ اNﻋﻤﺎل

/

ﺗﻤﻮﻳـــﻦ ﺷﺮﻛـــﺎت اﻟﻄـﻴـــﺮان

ﺟﺎﻛﻮب روﻳﺴــﺖ
رﺋﻴــﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت -اﻟﺨﻄــﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  -ﺗﻤﻮﻳـــﻦ ﺷﺮﻛـــﺎت اﻟﻄـﻴـﺮان
ﺗﺸﻤﻞ أﻫﺪاﻓﻨﺎ ﻏﺎﻳﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻀﻮﻳ ًﺎ ﺑﺎNﺳﺲ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺘﻤﺪﻫﺎ:

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة وﻛﻔﺎءة اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ Nﺳﺎﻃﻴﻞ ﺷﺮﻛﺎت
اﻟﻄﻴﺮان وأﻋﺪاد ّ
اﻟﺮﻛﺎب؛ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ
ّ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ
ﻣﻊ ﻋﻤﻠﻴﻨﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ّ
اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم ٢٠ ٢٠م؛ ﺗﺴﻮﻳﻖ وﻣﻮاﺋﻤﺔ
ﻓﻌﺎل Nﺟﻞ إﻧﺸﺎء ﻋﻼﻗﺎت
اﻟﻤﻮارد ﺑﺸﻜﻞ ّ
ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي اﻟﺠﺪﻳﺪة
واﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان اﻟﺨﺎص.

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻄﻌﺎم واVﻧﺘﺎج

ﻳﺘﻮ ّﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺴــﻢ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮﺟﺒﺎت ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ
ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان وﻏﻴﺮﻫﺎ .وﻳﻀﻢ اﻟﻘﺴــﻢ ﻓﺮﻳﻘ ًﺎ دوﻟﻴ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻬﺎة
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺳــﺒﻌﺔ ﻃﻬﺎة ﺳــﻌﻮدﻳﻴﻦ ،ﻳﺘﻤ ّﺘﻌﻮن ﺑﺨﺒﺮات
ّ
ﺑﺪء ﻣﻦ اﻟﻮﺟﺒﺎت
واﺳــﻌﺔ ﻓــﻲ ﺗﺤﻀﻴــﺮ اNﻃﺒﺎق اﻟﻤﺤ ّﻠﻴــﺔ واFﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔً ،
اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اNﺻﻴﻠــﺔ وﺻﻮ ًﻻ إﻟﻰ اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﻤﺴــﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﺑﺦ اNوروﺑﻴﺔ
واNﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﺳﻴﻮﻳﺔ.

اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻟﻤﻌ ّﺪات ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان

ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻴﻮي
اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ
اﻟﻬﺎم ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮاﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ّ
ّ
واﻟﻤﺮﻃﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺄﻛﻮﻻت
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
ّ
ﻌﺪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت
ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .وﺗُ ّ
ّ
ّ
ﻟﻠﺮﻛﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻣﻦ
واﻟﻤﺮﻃﺒﺎت اﻣﻨﺔ وﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة اﻟﻤﻘﺪﱠ ﻣﺔ
اNﻣﻮر اNﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان ،وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ،ﺗﻔﻲ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ
ّ
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ.
اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺣﻠﻮل ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء
ّ
ّ
ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻣﻦ إﺑﺮام
وﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٧م،
ﻋﻘﻮد ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﻃﻴﺮان أدﻳﻞ وﻃﻴﺮان ﻧﺎس .وﺿﻤﻦ ﻫﺬا اFﻃﺎر ،أﺻﺒﺤﺖ ان
اﻟﻤﻌﺪات واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﺗﻮﻓﺮ
ّ
ﻟﺨﻤﺲ ﺷﺮﻛﺎت ﻃﻴﺮان ﻫﻲ :اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻃﻴﺮان
ﻧﺎس ،ﻃﻴﺮان أدﻳﻞ ،ﺧﻄﻮط اﻟﻄﻴﺮان اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وﻃﻴﺮان اNﺛﻴﺮ.

ﻣــﻦ اﻟﻴﺴــﺎر ﻟﻠﻴﻤﻴﻦ:

ﺧـــﺎﻟﺪ اﻟﺮدﻳﻌﺎن
اﻟﻤﺪﻳــﺮ اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳــﻄﻰ
واﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ ،ﺗﻤﻮﻳــﻦ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان

َ
ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌ ّﻠﻖ
وﺗﺘﻤ ّﻴﺰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺒ ّﻨﻴﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ وﻧﻘﻞ
ّ
ذﻟﻚ ﺗﻤﺘﺪ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﻠ ّﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﻓﻲ
ّ
ﻣﺤﻄﺔ دوﻟﻴﺔ.
٣٠

ﺻــﻼح اﻟﻌﻤﺮ
اﻟﻤﺪﻳــﺮ اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﻤﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
واﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴــﺔ ،ﺗﻤﻮﻳــﻦ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان

ﺗــﻢ وﺿﻊ ﺑﺮاﻣـــﺞ ﺗﺪرﻳﺐ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ ﺑﺠﻤﻴــﻊ
ﻣﺴﺘﻮﻳـﺎﺗﻬـــﻢ.

٢٠

ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄــﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ

ﺻﺎﻻت اﻟﺪرﺟﺔ ا$وﻟﻰ ودرﺟﺔ رﺟﺎل ا$ﻋﻤﺎل ،إدارة اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ

اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤ ّﺘﻌﻮن ﺑﻮﻻء ﻛﺒﻴﺮ
ﺗﺘﻤ ّﻴﺰ اﻟﺼﺎﻻت
ّ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ،ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮﺧﺎء ﺧﻼل اNوﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻀﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻬﻢ
ﺑﺈﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل داﺋﻢ ﻣﻊ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌ ّﻠﻖ ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻢ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻤﻔﻬﻮم
اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ،ﺑﺎﻗﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮاﻗﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ رﻛﻮب
اﻟﻄﺎﺋﺮة وﺻﻮ ًﻻ إﻟﻰ اﻟﺼﻌﻮد إﻟﻴﻬﺎ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﺒﺮ إﻳﻼء ﻋﻨﺼﺮي اﻟﺠﻮدة واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻫﺘﻤﺎﻣ ًﺎ ﻛﺒﻴﺮاً وﻓﻖ أﺑﺮز
أﺳﺲ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ.
وﻗﺪ ﺷﻬﺪت ﻣﻮارد وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻧﻤﻮاً ﻛﺒﻴﺮاً ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٧م ،ﺣﻴﺚ
ﺗﻢ اﻓﺘﺘﺎح ﺻﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﺳﺎن اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اNوﻟﻰ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر اﻟﻘﺎﻫﺮة
اﻟﺪوﻟﻲ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺪﺷﻴﻦ ﺻﺎﻟﺔ  Wellcomeﺟﺪﻳﺪة وﺑﻤﺴﺎﺣﺔ أوﺳﻊ
ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﻄﻴﺮان اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻦ ﻣﻄﺎر اNﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻮرة.
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ّ
ﻛﻤﺎ ﺟﺮى إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺧﺪﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺼﺎﻟﺔ  Wellcomeﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻃﻴﺮان ﻧﺎس ،اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻔﻠﺒﻴﻨﻴﺔ،
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺴﺮﻳﻼﻧﻜﻴﺔ واﻟﺨﻄﻮط اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺴﺘﻤﺮ
ّ
اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻣﺜﻞ
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﺣﻼت
اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ،
إﻳﺮ ﺑﻠﻮ ،اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻬﻨﺪي ،ﻃﻴﺮان اFﻣﺎرات ،ﺟﺖ إﻳﺮوﻳﺰ ،اﻟﻄﻴﺮان ُ
اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اNردﻧﻴﺔ واﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ.

إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻬﺬا ،ﺗﻢ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺷــﺮاﻛﺔ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﺻﺎﻻت
 Wellcomeوذﻟﻚ ﻣﻊ ﻧﺎدي اﻟﺴــﻔﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻣﺰاﻳﺎ ،ﻣﻬﺎرة ﻟﻠﺴــﻔﺮ
واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ )ﻣﺪن( .وﻳﺴــﺘﻤﺮ
ﻗﺴــﻢ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان ﻓﻲ ﺗﻮﺳــﻌﺔ ﻧﻄﺎق ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻣﻊ وﻛﺎﻻت
ّ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻌﺪ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻼء
وﻣﻨﻈﻤــﺎت اﻟﺴــﻔﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُ ّ
َ
ﺻﺎﻻت .Wellcome
ﺗﺠﺪر اFﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺘﺰام ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻦ ﺛﻘﺔ
ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة واﻟﺨﺪﻣﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎء
َ
ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﺑﻴﻦ أوﺳﺎط ﻋﻤﻼﺋﻬﻢ ﻛﻤﺰ ّودﻳﻦ
ﻣﺘﻤ ّﻴﺰﻳﻦ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات.

اﻟﻤﻮﻇﻔــﻮن اﻟﻤﺘﺪرﺑــﻮن ﻓــﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﻦ ﻋﻈﻴﻤ ًﺎ )(BE GREAT

 ٢٠ ٠ﺷﺨﺺ
ﻣﺒﺎدرة ﻛﻦ ﻋﻈﻴﻤ ًﺎ )(BE GREAT

أﻃﻠﻖ ﻗﺴﻢ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
٢٠ ١٧م ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺒﺎرزة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻛﻲ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﻤ ّﻴﺰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .وﺿﻤﻦ ﻫﺬا اFﻃﺎر ،أﻧﺠﺰ اﻟﻘﺴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺪرﺟﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻦ ﻋﻈﻴﻤ ًﺎ
ﺟﺪة ﺣﻴﺚ ﺟﺮى
) (Be Greatوذﻟﻚ ﻓﻲ وﺣﺪة اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ّ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اNﻣﻮر اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ إﺷﺮاك
ّ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺠﻮدة
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ّ
ً
وﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وإﻧﺸﺎء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .وﻳﺠﺮي ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﺟﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻃﻼق ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺒﺎرزة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ّ
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى.
ّ
ﻣﻮﻇﻔﻲ
ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮاً ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻬﻢ ذﻛﺮه أن ً
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻲ
ّ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت واﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻳﻬﺪف ﺑﺸﻜﻞ
ّ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻣﻨﺤﻬﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻧﺨﺮاط
ﺑﺼﻮرة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻦ ﻋﻈﻴﻤ ًﺎ ) .(Be Greatوﻓﻘ ًﺎ
ّ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﺎروا ﻣﻦ أﺻﺤﺎب
ﻟﻬﺬا ،ﺗﺄ ّﻟﻖ ﺣﺘﻰ ان اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺨﺮون ﺑﻬﺎ ﺣﻘ ًﺎ .وﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﻣﺰاﻳﺎ وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد
ّ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ،وﺑﺎNﺧﺺ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان
واNﻋﻤﺎل اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻄﻴﺮان.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي ٢٠١٧

٢١

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣّﺔ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

/

ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎ ّﻣــﺔ ﻋﻦ اNﻋﻤﺎل

اﻟﺘﺠـﺰﺋـﺔ

اﻟﻤﺒﻴﻌــﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ

 ٥٠ﻣﻨﻔﺬﺑﻴﻊ

ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣّﺔ

اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ
اﻟﺘﺴﻮق
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻓﻲ اNﺳﺎس ﺧﺪﻣﺔ
ّ
ّ
ﻃﺎﺋﺮات ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮ ّﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ
وﺳﻊ ﻗﺴﻢ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ إدارﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ١٩٨٤م .وان ّ
اﻟﺘﺴﻮق ﻟﺼﺎﻟﺢ
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻄﺎق أﻧﺸﻄﺘﻪ ﻟﺘﺸﻤﻞ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت
ّ
ﺛﻼث ﺷﺮﻛﺎت ﻃﻴﺮان إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات
ّ
وﻣﺤﻄﺎت اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ واﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻠﺒﻴﺔ
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﺒﺮ اFﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزل واﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻨﺎﻓﺬ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺪﻳﺮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻻ ﺑﻮﺗﻴﻚ
ّ
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻓﻨﺎدق ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺨﻤﺲ ﻧﺠﻮم ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ  -ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮة ،ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات،
ﻣﺘﺎﺟﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع اﻟﺮاﻗﻴﺔ ،وﻋﺒﺮ اFﻧﺘﺮﻧﺖ

ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻤﻴﻞ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،أﺻﺒﺢ ان ﻳﺪﻳﺮ
اﻟﺠﻮﻳﺔ
ّ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻃﺎﺋﺮات اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
ّ
وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﻃﻴﺮان اﻟﺒﻴﺮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻃﻴﺮان ﻧﺎس وﻃﻴﺮان أدﻳﻞ.
ﻣﺘﻦ رﺣﻼت اﻟﺒﻴﺮق ﻓﻲ ﻋﻼﻣﺔ  ،Blackline Collectionﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ
ﻃﻴﺮان ﻧﺎس ﺧﺪﻣﺔ Flynas Mall؛ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻃﻴﺮان أدﻳﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  .Eat & Shopوﺗﺘﺮاوح اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻛﺒﺎﺋﻦ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اNوﻟﻰ ،إﻟﻰ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ّ
ﺗﺘﻤ ّﻴﺰ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺟّ ﻬﺎت ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اNوﻗﺎت ،وﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺰﻳﺎدة
ﺑﻌﺪد اﻟﻌﻤﻼء ،ﻗﺎم ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ أذواق
وﺷﺨﺼﻴﺎت وﻓﺌﺎت ّ
ﻳﺨﺺ اﻟﺒﻴﺮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺮﻛﺎب .أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ
ّ
 Blackline Collectionﺗﻠ ّﺒﻲ ﻣﺘﻄ ّﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ
ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻓﺌﺎت راﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌ ّﻠﻖ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﺈن اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻋﺒﺮ  Flynas MallوEat & Shop
ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺻﻔﻘﺎت ﻣﻤ ّﻴﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﺎFﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﺧﺮة .ﻛﻤﺎ إن ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﻴﺮان اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻐﻨﻴﺔ
ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻠﺠﻴﻞ اﻟﺸﺎب ﺑﺤﻴﺚ
ﱠ
ّ
َ
اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة.
ﺑﺎNﻟﻮان واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ وأﺣﺪث اNدوات

٢٢

ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄــﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ

وﺳــﻊ ﻗﺴــﻢ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﻄﺎق أﻧﺸــﻄﺘﻪ ﻟﺘﺸﻤﻞ
ّ
ـﻮق ﻟﺼﺎﻟــﺢ ﺛﻼث ﺷﺮﻛﺎت ﻃﻴﺮان
إدارة ﻋﻤﻠﻴــﺎت اﻟﺘﺴـ ّ
إﺿﺎﻓﻴﺔ
إﺿﺎﻓﻴﺔ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻨﺎﻓــﺬ ﺑﻴﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات
ّ
وﻣﺤﻄﺎت اﻟﺴــﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳــﺔ واﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت،
اVﻧﺘﺮﻧﺖ.
إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻠﺒﻴــﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﺒﺮ اVﻧﺘﺮﻧﺖ

ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳــﺐ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ واﻟﺰﺑﻮن

 ٣٦ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
 ٥٠ ١ﻣﺸﺎرك

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي ٢٠١٧

٢٣

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣّﺔ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

/

ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣّﺔ ﻋــﻦ اNﻋﻤﺎل

/

اﻟﺘﺠـﺰﺋـــﺔ

ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﺳــﺎﻋﺎﺗﻲ
رﺋﻴــﺲ اﻟﺸــﺆون اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  -اﻟﺘﺠﺰﺋــﺔ
ﺗﺸﻤﻞ أﻫﺪاﻓﻨﺎ ﻏﺎﻳﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻀﻮﻳ ًﺎ ﺑﺎNﺳﺲ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺘﻤﺪﻫﺎ:

ﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﺸــﻄﺘﻨﺎ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اNﺟﺮ ﺳــﻮاء ﻋﻠﻰ
اNرض أو ﻓــﻲ اNﺟــﻮاء وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات
اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ؛ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻨﺎ
اﻟﻤﺸــﺘﺮَك اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺴــﻮق اﻟﺤﺮّة ﻣﻊ
ﻗﺴــﻢ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﺴــﻔﺮ ﻓﻲ ﺷــﺮﻛﺔ ﻻﺟﺎردﻳﺮ وذﻟﻚ
ﺑﻬــﺪف ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤــﻼء وﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
واﻟﺨﺪﻣــﺎت ﺿﻤﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺴــﻢ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ؛
وﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﺠﺎرة
ﻣﻨﺼﺎﺗﻨــﺎ اﻟﻤﺤﻤﻮﻟــﺔ
ﺗﻄﻮﻳــﺮ
ّ
ّ
اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﻨــﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ
اFﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ
ّ
ﺟﻴــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻼء اﻟــﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺑﺸــﻜﻞ ﺑﺪﻳﻬﻲ؛ ﺗﻮﺳــﻌﺔ ﺷــﺒﻜﺘﻨﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻓــﺬ اﻟﻐﺬاﺋﻴــﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.

ﺑﺪأ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ
اNرﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٥م ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح ﻣﻨﻔﺬ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت
ﺟﺪة .وان ،ﻳﺘﻢ
اﻟﺠﻮﻳﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ إﺣﺪى ﺻﺎﻻت اﻟﺴﻔﺮ اﻟﻤﺤ ّﻠﻲ ﺑﻤﻄﺎر ّ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت
ﺗﺸﻐﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥٠ﻣﻨﻔﺬاً أرﺿﻴ ًﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ّ
ّ
وﻣﺤﻄﺎت اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وﻫﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات اFﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع اﻟﺮاﻗﻴﺔ.
اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٧م اﻓﺘﺘﺎح  ١٣ﻣﺘﺠﺮاً ﺟﺪﻳﺪاً،
وﺷﻬﺪ
ّ
وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ أ ّدت إﻟﻰ إﻏﻼق اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ أﺑﻮاب ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
وﻗﺪ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ رﻳﺘﺎﻳﻞ ﺗﺮاﻛﺲ ﻓﻲ
اﻟﺮﻳﺎض واﻟﻘﺼﻴﻢ واﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،ﺑﺎFﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ
اﻟﻄﺎﺋﺮات ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﻢ وﺣﺎﺋﻞ وﺗﺒﻮك واﻟﺒﺎﺣﺔ؛
ﺑﺠﺪة اﻟﺬي ﻳﻘﻮد اﻟﺘﻮﺟّ ﻪ
وأول ﻣﺘﺠﺮ ﻟﻮ ﻛﺎدو ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ّ
ﻟﻠﺘﻮاﺟﺪ أﻛﺜﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻄﺎع اNﻛﺎدﻳﻤﻲ.
وﻋﺒﺮ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﺠﺎﻻت ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻮر اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ
اNﺳﺎﺳﻲ ،ﻋﻤﻞ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟّ ﻪ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ وﻋﻼﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻮرّدﻳﻦ ﻟﻜﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻔﻀﻠﺔ Fﻃﻼق
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،اﻛﺘﺴﺐ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺳﻤﻌﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﺑﻴﻦ أوﺳﺎط اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻜﻮﻧﻪ وﺟﻬﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺣﺪث اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت.
ﺑﺼﻔﺘــﻪ ﻣﺴــﺆو ًﻻ ﻋــﻦ ﻣﻬﺎم ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﺸــﻜﻴﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠــﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
ﻟﻠﻘﻴــﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت ﻋﻠــﻰ ﻣﺘــﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات وﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓــﺬ اNرﺿﻴﺔ ،ﺗﺒﺮز أﻫﻤﻴﺔ
اﺳــﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓــﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺰون ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮاﻓــﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ّ
ﻟﻠﺮﻛﺎب اﻟﺘﻌﺮّف ﻋﻠﻰ ﺗﺸــﻜﻴﻠﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﺑﺎNﺳــﻌﺎر اﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ .وﻳﻤﻜﻦ
ﻋﺒــﺮ ﻣﺠـ ّﻠﺎت ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻄﻴــﺮان اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳــﺎﻋﺪ
ﺗﻄﻮﻳــﺮ اﻟﻤﻮﻗــﻊ اFﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  skysalesonline.comﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ
ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﻓــﻲ اﻟﻄﻠــﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺴــﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠــﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة .ﻛﻤﺎ
ﻣﻬﻤﺔ ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﻮﻋﻲ
ـﺪ وﺳــﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋــﻲ أداة
ﺗُﻌـ ّ
ّ
ﺣــﻮل اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺟﻠﺐ
وﺑﻬﺪف زﻳﺎدة اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ،ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ
ّ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜ ًﺎ .ﻛﻤﺎ أﺳﻬﻢ اﻟﺠﺪول
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟtﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت .وﻳﻘﻮم ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﻄﺎرات ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎNﻳﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﻄﻼت اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ واNﻋﻴﺎد وﺷﻬﺮ
اﺣﺘﻔﺎﻻت
ّ
ّ
ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻋﻼﻗﺎت أﻗﻮى ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻬﻴﺌﺔ
رﻣﻀﺎن اﻟﻜﺮﻳﻢ  -ﻣﻤﺎ
اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ.
ﻳﺠﺮي ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮة ،وﻫﻲ ﻣﺠﺎل أﻋﻤﺎل ﺟﺪﻳﺪ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻻﺟﺎردﻳﺮ،
ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ ٤٠
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﺔ
ّ
دوﻟﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ .وﻳﺨﺘﺺ ﻗﺴﻢ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻻﺟﺎردﻳﺮ ﺑﻤﺠﺎل ﻣﺘﺎﺟﺮ
ّ
وﻣﺤﻄﺎت اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ.
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ،
ّ

٢٤

ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄــﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ

ﻻ ﺑﻮﺗﻴﻚ

ﺗﻤﻨﺢ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻻ ﺑﻮﺗﻴﻚ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺿﻴﻮف اﻟﻔﻨﺎدق
اﻟﺮاﻗﻴﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺷﺮاء
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻔﺮ
ﻌﺪ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗُ ّ
ّ
واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﺄي ﺻﻮرة أﺧﺮى ﻓﻲ اNﺳﻮاق اﻟﻤﺤ ّﻠﻴﺔ.
وﺗﺘﻤﺤﻮر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻮل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ
اﻟﻄﺎﺋﺮات ،واﻟﺘﺤﺴﻴﻦ واﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺟﺪاً ،ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ
اﻟﻄﺎﺋﺮات أو ﻋﻠﻰ اNرض أو ﻋﺒﺮ اFﻧﺘﺮﻧﺖ .وﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻛﻞ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻮﺟّ ﻬﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق وﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻜﺜﺮ.

ﻣﻨﺎﻓــﺬ ﻻ ﺑﻮﺗﻴــﻚ اﻟﺘﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ

٦

ﻣﺘـﺎﺟـﺮ

ﺳﻮف ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﻻﺟﺎردﻳﺮ ،وﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ دوﻟﻴﺔ
Aelia Duty Free
ّ
ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة ﺑﺎNﺳﻮاق اﻟﺤﺮّة .وﺗﺠﻤﻊ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
 Aelia Duty Freeﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﺑﻴﺌﺎت
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤ ّﻴﺰ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻬﺞ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼء
وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻳﺰو اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻣﺘﻼك ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻣﻬﺎرات ﻋﺎﻟﻴﺔ
وﺧﺒﺮات واﺳﻌﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اNﺳﻮاق اﻟﺤﺮّة ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻦ ﻻﺟﺎردﻳﺮ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل .وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺧﺒﺮة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤ ّﺘﻊ
ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺧﺒﺮة ﻻﺟﺎردﻳﺮ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﺜﻤﺮة ﻟﻜﻼ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ.
وﻗﺪ و ّﻗﻊ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻘﻮداً ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ اﻟﻤﻮرّدﻳﻦ
ﺟﺪة
Nﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻟﻤﺘﺎﺟﺮ  Aelia Duty-freeﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ّ
واﻟﺮﻳﺎض واﻟﺪﻣّﺎم.
اﻟﺘﻮﺳﻊ اNﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي دراﺳﺘﻬﺎ ﻫﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
وﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ّ
إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺨﺰن واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻮاﺟﺪ اFﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
اﻟﺠﻮﻳﺔ .ﻓﻘﺪ ّ
ﺷﻜﻠﺖ دوﻣ ًﺎ ﻣﻮارد اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﺤﺪودة ﻋﺎﺋﻘ ًﺎ أﻣﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اFﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،إذ ﻳﻘﺘﺼﺮ اNﻣﺮ ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻟﻲ
ّ
ﻟﻠﺮﻛﺎب .وﺑﻤﺠﺮّد اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﻤﺨﺰن،
 ٢٠ ٠ﺧﻂ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻮﻓﺮة
ﺳﻴﻜﻮن ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اNرﺿﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﻤﻼء
اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮاء ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ اFﻧﺘﺮﻧﺖ ﺗﺼﻔﺢ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  ١٠ ,٠ ٠ ٠ﻣﻨﺘﺞ.

ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٧م ،ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺳﺘﺔ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﻻ ﺑﻮﺗﻴﻚ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺎدق ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺨﻤﺲ ﻧﺠﻮم ،وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮّر ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺗﻮﺳﻊ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
ﻋﻤﻠﻴﺔ
ّ

اﻟﺘﻮ ّﻗﻌﺎت

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎNﻋﻤﺎل اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت وأداء ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ
ّ
ﺗﺘﺨﻄﺎﻫﺎ ،ﻋﺪا ﻋﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﻄﺎرات اFﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﺣﺘﻰ إﻧﻬﺎ
اﻟﻤﻄﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف اﻟﺤﺮﻛﺔ .وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن
اﻟﻤﺴﺎﻓﺮون ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻄﺎرات ﻣﻦ اNوروﺑﻴﻴﻦ اﻟﻌﺎﺑﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮن
أوﻗﺎﺗ ًﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ وﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﺮﺑﺤﺔ ﻟﻬﻢ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ّ
ﺗﺤﻘﻖ
ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮاً ﻣﻦ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ اFﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻏﻴﺮ
ﻫﺬه اﻟﻤﻄﺎرات ً
اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﻳﺒﺪو أن ٢٠ ١٨م ﺳﻴﻜﻮن ﻋﺎﻣ ًﺎ آﺧﺮاً ﻣﻠﻴﺌ ًﺎ
ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ،ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﻮﺟّ ﻪ ﻧﺤﻮ إﻧﻔﺎق اﺳﺘﻬﻼﻛﻲ أﻗﻞ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ
ّ
اﻟﺘﺴﻮق واﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻟﺮاﻗﻴﺔ .إﻻ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮ ّﻗﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار وﻗﺪر ﻣﻦ
ّ
اﻟﺘﺤﺴﻦ ﺧﻼل ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ وﻓﺘﺮة ﻋﻄﻠﺔ اﻟﻤﺪارس ،ﻣﻊ ﺳﻔﺮ أﻋﺪاد أﻗﻞ ﻣﻦ
ّ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﺨﺎرج ﻟﻘﻀﺎء ﻋﻄﻼﺗﻬﻢ.
وﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ أﻳﻀ ًﺎ إﺟﺮاء ﺗﻮﺳﻌﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻣﻦ
اﻟﻤﻘﺮّر اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌ ّﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدة ،ﻓﺈن اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ،ﻛﻤﺎ
ﻻ ﺗﺰال اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮّة ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﺤﻠ ّﻴﺔ وﻫﻲ ّ
ﺗﻨﻈﻢ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ أﻛﺜﺮ .وﻓﻲ
إﻃﺎر اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﺮؤﻳﺔ  ،٢٠ ٣٠ﺗﻔﺨﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﻓﺮق ﻋﻤﻞ ﺑﻘﻄﺎع
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ّ
اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ّ
ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ
ّ
ﻣﻮﻇﻔﻲ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  ٩٥ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ،ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ  ١٠ ٠ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اFﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
وﻣﻨﺬ اﻓﺘﺘﺎح أول ﻣﻨﻔﺬ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ّ ،٢٠ ١٥
ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮع
ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺴﻴﺪات أوﻟﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ،
وﻫﻲ ﻻ زاﻟﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ
أﻛﺜﺮ واﻟﺴﻴﺮ ﺑﻬﺎ ﺑﻮﺗﻴﺮة أﺳﺮع ،ﻟﺪرﺟﺔ أن اﻟﺴﻴﺪات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ
ّ
ﻳﺸﻜﻠﻦ ﻧﺴﺒﺔ  ١٧٫٣ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻗﺪ أﺻﺒﺤﻦ
ّ
ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.
إﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺳﻮف ﻳﺨﺪم ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺴﺘﻮدع اﻟﻤﻘﺮّر إﻧﺸﺎؤه اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ اNرﺿﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺑﺎFﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻋﺒﺮ اFﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻋﻠﻰ
ﻣﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات ،ﻣﻤﺎ ّ
ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ودوران أﻓﻀﻞ
ﻟﻠﻤﺨﺰون وإﺟﺮاء ﻋﺮوض ﺗﺮوﻳﺠﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺑﻄﻴﺌﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي ٢٠١٧

٢٥

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣّﺔ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

/

ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎ ّﻣــﺔ ﻋﻦ اNﻋﻤﺎل

اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ وإدارة
اﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﻮﺟﺒــﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣــﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﻤﺮاﻓﻖ

 ٤٫٧٠ﻣﻠﻴﻮن
٧٠

٢٦

ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄــﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ

ـﺪل اﻻﺣﺘﻔــﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻼء ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٩٧
ﺣﺴــﻦ ﻣﻌـ ّ
ّ
ﺑﺎﻟﻤﺌــﺔ ،وﻗــﺪ ﺗﺮاﻓــﻖ ﻫــﺬا ﻣــﻊ ﺟﻬﻮد ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ا$ﻋﻤﺎل ّ
ﺗﺮﻛﺰت ﺑﺸــﻜﻞ أﺳﺎﺳــﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔـــﺮص
اﻟﻤﺘﺎﺣــﺔ ﻟــﺪى اﻟﻌﻤــﻼء اﻟﺤﺎﻟﻴﻴــﻦ ﺑﺎFﺿﺎﻓــﺔ إﻟﻰ إﻳﺠﺎد
ﺟﺪﻳﺪة.
اﻟﻘــﺪرات اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺪﺧﻮل ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣّﺔ

اﻧﻄﻼﻗ ًﺎ ﻣﻦ دورﻫ ًﺎ اNﺳﺎﺳﻲ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان،
ﻣﺆﺳﺴﺔ
وﺳﻌﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ
ّ
ّ
ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﺨﺪﻣﺎت .وﻗﺪ ﺻﺎر اﻟﻴﻮم ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ وإدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ
ّ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﺑﺪء ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻳﻘﺪم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ّ
ّ
ﱠ
ﻟﻠﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،وﺻﻮ ًﻻ إﻟﻰ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اNﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات .وﻳﻌﻮد ﻫﺬا إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠ ٠ ٨م ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻴﻮرﻳﺴﺖ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ .وﺗﺘﻴﺢ اﻟﺨﺒﺮات
ﺟﺮوب ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
ّ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤ ّﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ان ﻧﻄﺎﻗ ًﺎ أوﺳﻊ
وﻓﺮﺻ ًﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اFﻳﺮادات وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ.

ـﺪل اﻻﺣﺘﻔــﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء ﻋﺎم ٢٠١٧م
ﻣﻌـ ّ

٪ ٩٧

وﻋﻨﺪ إﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺷﻤﻞ ،ﻧﺮى أن اFﻧﺠﺎزات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﺤﻘﻘﺖ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٧م ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻇﻞ ﺑﻴﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺜﺮَت ﻓﻴﻬﺎ
ّ
واﻟﺼﻌﺎب ﻣﻤﺎ أﺛّﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ .ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻴﺪ
ّ
ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺴﺒﺐ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ
اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ وإﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺑﻴﻦ اNﻗﺴﺎم،
ﻓﻀ ً
ّ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ،
ﻼ ﻋﻦ زﻳﺎدة اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺮوز ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ أﺣﺎﻃﺖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.

ﻋﻤــﻼء ﻗﻄﺎﻋﺎت اNﻋﻤﺎل
واﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴــﺔ

٢١

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳــﻄﻰ

١٥

اﻟﻤﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔ

١٦

وﻗﺪ ﺗﻤﺤﻮرت اNوﻟﻮﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ وإدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﺣﻮل اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ واﻟﺪﺧﻮل
ﻣﻌﺪل اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼء ﻟﻴﺼﻞ
ﺗﺤﺴﻦ
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ،
إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة.
ّ
ّ
ً
إﻟﻰ  ٩٧ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ،وﻗﺪ ﺗﺮاﻓﻖ ﻫﺬا ﻣﻊ ﺟﻬﻮد ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اNﻋﻤﺎل ّ
ﺗﺮﻛﺰت
ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪى اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﺑﺎFﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
إﻳﺠﺎد اﻟﻘﺪرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﺧﻮل ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة .وﺗﻤ ّﻴﺰ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح ﺣﻴﺚ ﺗﻢ إﺑﺮام اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺠﺪﻳﺪة.

ﺗﻤﻮﻳﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ
ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ
ّ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ رﺣﻼﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺪﻣّﺎم واﻟﻬﻔﻮف واﻟﺮﻳﺎض،
ﺗﻘﺪم ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺄﻛﻮﻻت
ﺗﻢ إﻃﻼق اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻻوﻧﺞ ﻛﺎﻓﻴﻪ واﻟﺘﻲ ّ
ّ
ّ
ّ
وﻣﺮﻃﺒﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ
ﻟﻠﺮﻛﺎب ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎرات ،ﺑﺎFﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﺎﻻت ﻓﺌﺔ رﺟﺎل اNﻋﻤﺎل .وﻓﻲ ﻣﺎرس ٢٠ ١٧م،
ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط
ّ
ﺗﺸﻐﻞ ﺧﻂ اﻟﺮﻳﺎض  -اﻟﻘﺮﻳﺎت واﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﻣﻄﺎر اﻟﻤﻠﻚ
اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض وﻳﻤﺘﺪ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﻘﺮﻳﺎت اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﺪود اNردﻧﻴﺔ.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي ٢٠١٧

٢٧

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣّﺔ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

/

ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣّﺔ ﻋــﻦ اNﻋﻤﺎل

/

اﻟﺘﻤﻮﻳــﻦ وإدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ

ﻣﺎرﺷــﺎل ﻓﻴﺮﻳﻦ
رﺋﻴــﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت ،اﻟﺘﻤﻮﻳــﻦ وإدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  -اﻟﺘﻤﻮﻳــﻦ وإدارة اﻟﻤﺮاﻓــﻖ
ﺗﺸﻤﻞ أﻫﺪاﻓﻨﺎ ﻏﺎﻳﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻀﻮﻳ ًﺎ ﺑﺎNﺳﺲ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺘﻤﺪﻫﺎ:

ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﺧﺒﺮاﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺸــﺮﻛﺎت
واﻟﺼﻨﺎﻋــﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟــﺪ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ّ
ﻣﻌﻘــﺪة وﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻧﺎﺋﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺷــﺮﻛﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳــﺎت واﻟﺘﻌﺪﻳﻦ؛ ﺗﻮﺳــﻌﺔ ﻧﻄﺎق
ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋــﻢ ﻟﻠﺠﻴﺶ؛ ﺗﻔﻌﻴﻞ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺷــﺮاء ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت وﺳــﻠﻊ
اﻟﺘﺠﺰﺋــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻘﻄﺎرات Nﺟﻞ دﻋﻢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸــﺒﻜﺔ اﻟﺴﻜﻚ
اﻟﺘﻮﺳــﻊ
ﻋﻤﻠﻴﺔ
ّ
ّ
اﻟﺤﺪﻳﺪﻳــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ أوﻟﻮﻳﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺪى
ﺗﺤﺘﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ّ
ّ
اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر
 ،٢٠ ٤٠ -٢٠ ١٠وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺴﻮد رؤﻳﺔ ﺗﻔﺎؤﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺸﺄن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻴﻮي ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ.

ﺗﻤﻮﻳﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ

إن ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺒﺮّﻳﺔ
ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮاً
ّ
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﺟﺰاء ﻧﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻳﺸﻜﻞ ً
ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ وإدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ .وﻗﺪ أﺳﻬﻢ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﻣﻊ ﻧﻴﻮرﻳﺴﺖ ﺟﺮوب ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ
ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﺪﻋﻢ
ﻟﻠﻌﻤﻼء اﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎﺋﻴﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ.
ﻧﺎء ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻒ
وﻗﺪ ﺑﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ٍ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﺎم ،ﻣﻊ ﺗﻮ ّﻗﻌﺎت
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﻣﺘﺴﺎرع ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ .ﻛﻤﺎ أﺑﺮﻣﺖ ﻋﻘﻮداً
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﺘﻨﻈﻴﻒ واﻟﻐﺴﻴﻞ Nﺣﺪ اﻟﻌﻤﻼء
اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺠﻢ ﺑﻮﻛﺴﻴﺖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺜﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ٥٠ ,٠ ٠ ٠
ﻳﻮم ﻋﻤﻞ رﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ .وﺟﺮى أﻳﻀ ًﺎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﻋﻤﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻨﺸﻂ
ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت ذاﺗﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻣﻌﺪﻟﻪ
ﻳﻘﺪم ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺎ
ﻣﻨﺼﺎت ﺣﻔﺮ ﻣﺎﺋﻲ
ﺛﻼث
ّ
وﻣﻨﺼﺎت ﻧﻔﻂ  -ﺣﻴﺚ ّ
ّ
ّ
 ١٥,٠ ٠ ٠ﻳﻮم ﻋﻤﻞ رﺟﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ .إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻬﺬا ،ﺗﻌﺎﻗﺪت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﻴﻞ
ﺣﺎﻟﻲ ﻳﻨﺸﻂ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻫﺬه
ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ  ٣٠ ,٠ ٠ ٠ﻳﻮم ﻋﻤﻞ رﺟﻞ
ﻣﻨﺼﺘﻲ ﻧﻔﻂ ﺑﺮّﻳﺘﻴﻦ وذﻟﻚ
اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ
ّ
ّ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻊ.

ﺗﻤﻮﻳﻦ ﻗﻄﺎع ا$ﻋﻤﺎل واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

وﻓﻲ ﻣﺎرس ٢٠ ١٨م ﺑﺒﺪأ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ وإدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻟـﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط
ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﻄﺎر اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺘﺎﺑﻊ
ّ
اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻈﺎم ﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪن ﺑﻄﻮل
ّ
وﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ
اﻟﻤﻨﻮرة
 ٤٥٣ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮاً ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮﺑﻂ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ّ
ﺟﺪة .وﺳﺘﻜﻮن
ﻋﺒﺪا اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻄﺎر اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ّ
ّ
ﺟﺪة ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﻣﺤﻄﺔ ّ
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮ ّﻗﻊ أن ﺗﺴﻬﻢ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﺑﻨﻘﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﺠّ ﺎج واﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ ،ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﺠﺮي ﻧﻘﻠﻬﻢ إﻟﻰ وﺟﻬﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﺤﺪﱠ دة ﺑﺴﺮﻋﺔ  ٣٢٠ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮاً ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ  -أي
ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﺳﺮﻋﺔ ﻗﻄﺎر اﻟﻄﻠﻘﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻴﺎﺑﺎن.

٢٨

ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄــﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ

ﺗﻨﺸــﻂ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎﻋﻲ اNﻋﻤﺎل
واﻟﺼﻨﺎﻋــﺔ أﻳﻀـ ًﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﻀﻴﺮ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ واﻟﻮﺟﺒﺎت
ّ
ّ
وﻳﻤﻜﻦ ﻫﺬا
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء.
واﻟﻤﺮﻃﺒــﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻓــﻖ
اﻟﺨﻔﻴﻔــﺔ
ّ
اﻟﻤﻔﻬــﻮم اﻟﻌﻤــﻼء ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺧﻴﺎرات وﺟﺒﺎت ﻃﺎزﺟﺔ وﺻﺤﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ّ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻬــﻢ دون أن ﻳﻀﻄــﺮوا ﻟﻼﻧﺘﻘــﺎل إﻟﻰ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ وﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ.
اﻟﻤﺘﻌﺪدﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻫﻨﺎك ﺷــﺮﻛﺎت ﺿﻤﻦ
وﻣــﻦ ﺑﻴــﻦ اﻟﻌﻤﻼء
ّ
اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺨــﺎص وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪد ﻣــﻦ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﺠﺎﻻت
أﺧــﺮى ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻣﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت واﻟﻌﻴﺎدات اﻟﺠﺎري
اﻟﻌﻤــﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.
اﻟﻤ ﱠ
ﺤﻘﻖ ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﺒﺮ اﻟﻔﻮز ﺑﻌﻤﻴﻠﻴﻦ ﺑﺎرزﻳﻦ
ﺗﻜ ّﻠﻞ اﻟﻨﺠﺎح ُ
ّ
ﺟﺪة وﺗﺴﻊ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻳﺘﻤﺜﻼن ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺗﺼﻨﻴﻊ أدوﻳﺔ ﻓﻲ ّ
ﻋﻴﺎدات ﻏﺴﻴﻞ ﻟﻠﻜﻠﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
ﻫﺬاّ ،
ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺰﻳﺪاً ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﺪ دوﻟﻲ ﻣﻊ
ﻣﻌﺪات اﻟﻄﻴﺮان اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ
ﺷﺮﻛﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
ّ
ّ
ﻣﺠﻤﻌﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ
ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻬﺎ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﱠ
ّ
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻴﺸﻤﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺪﻣّﺎم أﻳﻀ ًﺎ
اﻟﺮﻳﺎض .وﺳﻴﺘﻢ
ّ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٨م.

اﻟﻤﻐﺎﺳﻞ  -ﻣﺘﻮﺳﻂ اFﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

ﺗﻤﻮﻳــﻦ اNﻣﺎﻛــﻦ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ  -أﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺴــﻨﺔ

 ٢٨ﻃﻦ

 ١٫٠٠ ١ﻣﻠﻴﻮن

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻐﺴﻴﻞ

اﻟﺘﻮ ّﻗﻌﺎت

ﻌﺪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻐﺴﻴﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻫﺬا
ﺗُ ّ
اﻟﻤﺠﺎل ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮ ّﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮَﻣﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺎت ﻋﺎﻣﻠﺔ ﺿﻤﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة .وﻗﺪ ﺑﺪأت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٣م ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض ،وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح ﻣﻐﺴﻠﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪا اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٦م ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٧م ،ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﻨﺠﺎح ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﻳﺒﺪأ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٨م ،وﻫﻲ
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺈدارة وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻘﺎﺻﻒ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺼﺮف ﺳﻌﻮدي
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺣﻴﺚ
ﻛﺒﻴﺮ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺮّه اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ وﻣﺒﺎﻧﻲ اﻟﺪﻋﻢ
ّ
ّ
ﻣﻮﻇﻒ ،ﺑﺎFﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻘﺎﺻﻒ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺳﻴﻌﻤﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ٣,٠ ٠ ٠
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺼﻨﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ
ﻣﻘﺮّﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض.

وﺗُﻌﺘ َﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻐﺴﻴﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اNوﻟﻰ واﻟﻮﺣﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺠﻮدة ﻣﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد اNﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.

وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮ ّﻗﻊ أن ﺗﺴــﺘﻤﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺧﻼل اﻟﺴــﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ،
اﻟﻤﺤ ّﻠﻴــﺔ واFﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻌﺾ
ّ
ﻛﻤﺎ ﻣﻦ ﺷــﺄن ﻓﺮض اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أن ﻳﺴــﻬﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة
اﻟﺘﺤﺪي.
ﻫﺬا
ّ

ﺗﺘﻤ ّﻴــﺰ اﻟﻤﺮاﻓــﻖ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
اﻟﺮﻳــﺎض ﺑﻘﺪرﺗﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  ١٦ﻃﻨ ًﺎ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﺴــﻴﻞ
ﻳﻮﻣﻴ ًﺎ واﻟﺘﻲ ﻳﻌﻮد ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸــﻔﻴﺎت .أﻣﺎ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺮﺋﻴﺴــﻲ
ﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻟﻤﻐﺴــﻠﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪا اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ّ
ﻓﻴﺘﺮﻛــﺰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻄــﺎع اﻟﻔﻨﺪﻗﻲ وﻫﻲ ﺗﺘﻤ ّﺘﻊ ﺑﻘــﺪرة إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺎ
ﻣﻌﺪﻟﻪ  ١٢ﻃﻨ ًﺎ ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ وﻫﻲ ﺗﺸــﻬﺪ ﻧﻤﻮاً ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺳــﺮﻳﻌﺔ .وﻣﻦ ﺷــﺄن ﺧﻄﻂ
ّ
اﻟﺘﻮﺳــﻌﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺛــﻼث ﻣﺮاﺣﻞ أن ﺗﺆ ّدي إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة اFﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺗﺪرﻳﺠﻴـ ًﺎ إﻟﻰ  ٤٠و  ٥٠و  ٧٠ﻃﻨ ًﺎ.

ﺧﺪﻣﺎت ا$ﻣﻦ

ﺗﻌﻤﻞ ﺳﻴﻒ ﺟﻴﺖ ،وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻢ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮاً ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻘﻮد
اNﻣﻦ اﻟﻤﺒﺮَﻣﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت رﺟﺎل اNﻣﻦ ﻟﻠﻤﺒﺎﻧﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .وﻧﻈﺮاً ﻟﺘﺒ ّﻨﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻓﺈن ﺳﻴﻒ ﺟﻴﺖ ﺗﺘﻤ ّﺘﻊ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ
َ
واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﺑﻨﺠﺎح ﻛﺒﻴﺮ
ﺟﻴﺪة ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة
ّ
ّ
اﻟﻤﺸﻐﻠﻴﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﺎرات.
ﻟﺼﺎﻟﺢ

ﺧﺪﻣﺎت ا$ﻣﺘﻌﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة

أﺑﺮﻣﺖ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٧م ﻋﻘﺪاً
اﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ
ﺟﺪﻳﺪاً ﻣﻊ
ّ
ﺗﺘﻮ ّﻟــﻰ ﺑﻤﻮﺟﺒــﻪ إدارة ﺧﺪﻣﺎت اﺳــﺘﺮداد اNﻣﺘﻌﺔ اﻟﻤﻔﻘﻮدة وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺨﺎزن.
وﺳــﻴﺪﺧﻞ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺣ ّﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺷــﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠ ١٨م .إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻬﺬا،
أﺗﻤﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ إﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴــﺘﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ّ
وﺗﺘ ّﺒﻊ اNﻣﺘﻌﺔ ،وﺳــﻴﺠﺮي اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺨﺰن اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟtﻣﺘﻌﺔ رﺳــﻤﻴ ًﺎ ﻓﻲ ﺷــﻬﺮ
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠ ١٨م.

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺳﻴﺆ ّدي اﻟﺘﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ رؤﻳﺔ  ٢٠ ٣٠اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ
اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ أﻋﻠﻰ
وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص .وﺗﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ
ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻬﺪف ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ
ﱠ
ّ
ﺗﺸﻜﻞ
اﻟﻤﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان واﻟﺴﻴﺮ ُﻗ ُﺪﻣ ًﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﻮﺟّ ﻪ.
اNﻋﻤﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻛﺴﺒﻬﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ وإدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
ّ
ﻣﺆﺷﺮاً ﻣﺸﺠّ ﻌ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
٢٠ ١٧م
اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٨م وﻣﺎ ﺑﻌﺪه.
وﻳﺘﻤﺤﻮر اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ رؤﻳﺔ  ٢٠ ٣٠ﺑﺸــﻜﻞ أﺳﺎﺳــﻲ أﻳﻀ ًﺎ ﺣﻮل اﺳــﺘﺨﺪام
اﻟﻤــﻮاد واﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻫــﺎ و/أو ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﻣﺤ ّﻠﻴ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺘــﻰ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨـ ًﺎ ،واﺗﺒﺎع ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻓــﺔ اFﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ )اﻛﺘﻔﺎء( ،اﻟﺬي أﻃﻠﻘﺘﻪ ﺷــﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ
ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ ﺧﻂ اNﺳــﺎس ﻟﻤﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ وﻗﻴﺎﺳــﻬﺎ ودﻋﻢ زﻳﺎدﺗﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺴــﻬﻢ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ
واﻟﺘﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ أﻧﺸــﻄﺘﻬﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺰّز ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﻨﻤﻮ
ّ
ﻃﻮﻳﻞ اNﺟﻞ.
ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣّﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﺑﺎرزة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎرزة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻌﺰّز دور ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ وإدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﺿﻤﻦ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻻﻋﺒ ًﺎ رﺋﻴﺴﻴ ًﺎ ﻓﺎﻋ ً
ﻼ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق .وﻗﺪ اﻛﺘﺴﺒﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﺒﺮة واﻻﻋﺘﺮاف ﻓﻲ ﺳﻮق ﻧﺎﺿﺞ ﻓﻌ ً
ﻼ،
وﻫﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﻮﻳﻦ راﻗﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
ﻓﺴﺤﺐ ،ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ أﻳﻀ ًﺎ ﻣﺸﻬﻮرة ﻛﻤﺰ ّود ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت
ّ
اNﺧﺮى وﻓﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ دوﻟﻴ ًﺎ.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي ٢٠١٧

٢٩

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣّﺔ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

/

ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎ ّﻣــﺔ ﻋﻦ اNﻋﻤﺎل

اﻟﺤـﺞ
واﻟﻌﻤـﺮة

ﻳُﻘﺪﱠ ر ﺣﺠﻢ ﺳﻮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻟﻘﻄﺎﻋﻲ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ .وﺗﺘﻤ ّﺘﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﺟﻴﺪة
ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ Nﻗﺼﻰ درﺟﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ،ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ
وأﻧﻬﺎ ﻗﺪ أرﺳﺖ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻮﻗﻌ ًﺎ رﻳﺎدﻳ ًﺎ ﻛﺸﺮﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ رﺋﻴﺴﻲ
ﱠ
اﻟﻤﺤﻀﺮة ﻣﺴﺒﻘ ًﺎ.
ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻮﺟﺒﺎت اﻟﺠﺎﻫﺰة
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ وأﻃﻠﻘﺖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺠﺎﻫﺰة
ﱠ
اﻟﻤﺤﻀﺮة ﻣﺴﺒﻘ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٦م ﻛﺨﺪﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺘﻌﺎون
ﻋﺒﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ ﻣﻮﻓﺮي اﻟﺨﺪﻣﺔ .واﻧﻄﻼﻗ ًﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ١
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم
ﺠﻤﺪة إﻟﻰ  ٥٠ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ
٢٠ ١٥م ،ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮ ّﻗﻊ أن ﺗﻨﻤﻮ ّ
اﻟﻤ ﱠ
ﺣﺼﺔ اﻟﻮﺟﺒﺎت ُ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻮ ّﻗﻊ اﻧﺨﻔﺎض
ﻣﻌﺪل ﺗﺤﻀﻴﺮ اNﻃﻌﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ.
ّ
ّ
ﻣﺘﻨﻘﻠﺘﻴﻦ ،أﺻﺒﺤﺖ ﺷﺮﻛﺔ
وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﺎﺣﻨﺘﻲ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ان ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﺣﻠﻮل ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻄﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ّ
اﻟﻤﻨﻮرة ﺑﻬﺪف
ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮّﻣﺔ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ّ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة وﺳﻼﻣﺔ اNﻏﺬﻳﺔ اﻟﻤﻘﺪﱠ ﻣﺔ ﻟﻠﺤﺠّ ﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺘﻴﻦ
اﻟﻤﻘﺪﺳﺘﻴﻦ .وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﺷﺎﺣﻨﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ  ١,٢٠ ٠وﺟﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ
ّ
اﻟﻮاﺣﺪة وﻟﻤﺪة  ١٦ﺳﺎﻋﺔ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺘﻄ ّﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻟﻠﺤﺠّ ﺎج وﺣﺪﻫﻢ
 اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  ٢٫٥ﻣﻠﻴﻮن ﺣﺎج ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ  -ﻳﺰﻳﺪﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻦ  ٣٥ﻣﻠﻴﻮن وﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم.

٣٠

ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄــﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ

ﺠﻤﺪة
ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮ ّﻗــﻊ أن ﺗﻨﻤــﻮ ّ
اﻟﻤ ﱠ
ﺣﺼﺔ اﻟﻮﺟﺒــﺎت ُ
إﻟــﻰ  ٥٠ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار اﻟﺴــﻨﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
اﻟﻘﺎدﻣــﺔ ،وذﻟــﻚ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣــﻦ ﻣﻊ ﺗﻮ ّﻗــﻊ اﻧﺨﻔﺎض
ـﺪل ﺗﺤﻀﻴــﺮ اNﻃﻌﻤﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ.
ﻣﻌـ ّ

ﺳــﻌﺔ ﺣﺎﻓﻠﺔ اﻟﺨﺪﻣــﺔ اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ

 ١,٢٠ ٠وﺟﺒﺔ
ﻓﻲ اﻟﺴــﺎﻋﺔ
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻓﻠﺔ أن ﺗﻮﻓﺮ  ١,٢٠٠وﺟﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻤﺪة ١٦
ﺳﺎﻋﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻟﻠﺤﺠﺎج وﺣﺪﻫﻢ -
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  ٢٫٥ﺣﺎج ﺳﻨﻮﻳًﺎ  -ﺑﻤﺠﻤﻮع
ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ٣٥ﻣﻠﻴﻮن وﺟﺒﺔ ﻛﻞ ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي ٢٠١٧

٣١

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣّﺔ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

/

ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎ ّﻣــﺔ ﻋﻦ اNﻋﻤﺎل

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  -اﻟﺤــﺞ واﻟﻌﻤﺮة
ﺗﺸﻤﻞ أﻫﺪاﻓﻨﺎ ﻏﺎﻳﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻀﻮﻳ ًﺎ ﺑﺎNﺳﺲ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺘﻤﺪﻫﺎ:

اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺸــﺮﻳﻚ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت
اﻟﻤﺤ ّﻠﻴــﺔ وﻣﻘﺪّ ﻣــﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪف ﻗﻴﺎدة
ـﻮل ﻧﺤــﻮ ﺗﻮﻓﻴﺮ وﺟﺒﺎت ﺟﺎﻫﺰة
ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺤـ ّ
ّ
ﻣﺤﻀــﺮة ﻣﺴــﺒﻘ ًﺎ ﺗﺘﻤ ّﻴــﺰ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ آﻣﻨﺔ وﺻﺤﻴﺔ
ﻟﻜﺎﻓــﺔ اﻟﺤﺠّ ــﺎج واﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت
ﺣﺪﻳﺜــﺔ وﻣﻔﺎﻫﻴــﻢ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﻣﺘﻤ ّﻴﺰة ﻣﻦ ﺷــﺄﻧﻬﺎ
اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
أن ﺗﺴــﺘﻔﻴﺪ ﻣــﻦ اﻟﻨﻤــﻮ ُ
اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ.

/

اﻟﺤــﺞ واﻟﻌﻤﺮة

ﺗﻌﺰﻳﺰاً ﻟﺨﺒﺮاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ Nن ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﺰ ّود اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻠﻮﺟﺒﺎت
ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺤﺠّ ﺎج واﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ ،ﺗﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ
ﻛﻘ ّﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺞ اFﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﱠ
ﺑﺪء
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺟﺒﺎت
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اFﻣﺪاد
ّ
اﻟﻤﺤﻀﺮة ﻣﺴﺒﻘ ًﺎ ً -
ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اFﻧﺘﺎج وﺻﻮ ًﻻ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻘﺪﻳﻢ.
وﺗﺘﺼﺮّف ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻛﺸﺮﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤ ّﻠﻴﺔ وﻣﻮﻓﺮي اﻟﺨﺪﻣﺎت Nﺟﻞ ﻗﻴﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ
ﱠ
ﻣﺤﻀﺮة ﻣﺴﺒﻘ ًﺎ واﻟﻤﺘﻤ ّﻴﺰة ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ آﻣﻨﺔ وﺻﺤﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
اﻟﻮﺟﺒﺎت
وﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت وﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ
ّ
ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺰاﻳﺎ ﻗ ّﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اFﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.
ﺗﻀﻤــﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت واﻟﻤﺮاﻓــﻖ ذات اﻟﻤﻌﺎﻳﻴــﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴــﺔ اﻟﺘــﻲ ﺗﺘﻤ ّﻴﺰ ﺑﻬﺎ
اﻟﺸــﺮﻛﺔ واﻟﻤﺘﻮاﻓﻘــﺔ ﺗﻤﺎﻣـ ًﺎ ﻣــﻊ ﻣﺘﻄ ّﻠﺒﺎت وزارة اﻟﺤــﺞ واﻟﻌﻤﺮة إﻧﺘﺎج
ﺑﻜﻤﻴــﺎت ﻛﺒﻴــﺮة ﺗﺘﻤ ّﺘــﻊ ﺑﺎﻟﺠــﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣــﻊ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ إدارة
ﻣﻨﺘﺠــﺎت ﺗﻤﻮﻳــﻦ
ّ
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ ﺑﻜﻔــﺎءة ﻣﺘﻤ ّﻴﺰة.
اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺠﻌﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أﻛﺜﺮ
وﺗﺴﻬﻢ
ّ
ّ
واﻟﺘﺤﻜﻢ
ﺳﻼﺳﺔ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮاء
ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة وإدارة اﻟﻤﺨﺰون وﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ،ﺑﺎFﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺎﻗﺪ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻤﺘﻄ ّﻠﺒﺎت اFﻧﺘﺎج.
ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرات ﻣﻊ اNﻫﺪاف اﻟﻤﺒ ّﻴﻨﺔ ﻓﻲ رؤﻳﺔ  ٢٠ ٣٠واﻟﺘﻲ ّ
ﺗﺮﻛﺰ
ﻋﻠﻰ إﺛﺮاء ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﱠ ﻣﺔ
ﻟﻠﺤﺠّ ﺎج .وﺗﻬﺪف رؤﻳﺔ  ٢٠ ٣٠إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﺠّ ﺎج واﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ
ّ
وﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺪر زﻳﺎدة ﻋﺪدﻫﻢ إﻟﻰ  ٣٠ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ.
ّ
اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤ ّﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻗﻄﺎع ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﻟﻠﺤﺞ
واﻟﻌﻤﺮة ،ﺣﻴﺚ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺤﺠّ ﺎج ﺑﻨﺤﻮ
ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ .وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺗﻠ ّﺒﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺤﺠّ ﺎج
اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻓﻘﻂ ﻛﻮن اﻟﻌﻤﺮة ﻻ ﺗﺰال ﻏﻴﺮ ﻣﺪرَﺟﺔ ﺿﻤﻦ اNﻧﻈﻤﺔ اFﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ّ
اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﻨﻘﻞ
ﺑﺎﻟﻮزارة واﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اNﺛﺮ
ّ
واFﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺤﺞ أﻛﺜﺮ ﺳﻬﻮﻟﺔ وﺳﻼﺳﺔ.
وﺑﻤﺠﺮّد ﺗﻄﺒﻴﻖ اNﻧﻈﻤﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻤﺮة ،ﺳﻮف ﻳﺼﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎن
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ زﻳﺎدة وﺗﻮﺳﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ
ﺑﻘﻮة .وﺳﺘﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت
أﺛﺒﺘﺖ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ّ
ّ
اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻮزارة ﺑﻘﻴﺎس اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﺮة ،وذﻟﻚ ﺑﻬﺪف
ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ .وﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﻋﺪد ﻫﺬه اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت إﻟﻰ ﻋﺸﺮ أو أﻛﺜﺮ
ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم ٢٠ ٢٠م وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ّ
ﻣﻜﺔ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ.

٣٢

ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄــﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ

ﻋﺪد اﻟﻮﺟﺒــﺎت اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺞ ﺳــﻨﻮﻳ ًﺎ

 ٣٥ﻣﻠﻴﻮن

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي ٢٠١٧

٣٣

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣّﺔ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

/

ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣّﺔ ﻋﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺔ

اﻟﺠـﻮدة
ﻳﺘﻮ ّﻟﻰ ﻗﺴــﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﺤﺴــﻴﻦ اNداء ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻤﺴــﺘﻤﺮ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ،
ﻣــﻊ اﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ ﻧﻈﺎم ﺟــﻮدة ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴــﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﺋﺰة
ﻋﻠــﻰ اﻻﻋﺘﺮاف واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.
وﻳﻀﻢ ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ اNداء ﺳﺖ إدارات ﻫﻲ :إدارة اﻟﺠﻮدة؛
اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وﺳﻼﻣﺔ اNﻏﺬﻳﺔ؛ اﻟﺴﻼﻣﺔ؛ اﻟﺠﻮدة ،اﻟﺼﺤﺔ ،اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ؛
واNﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي .وﺗﻌﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اFدارات ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺸﺘﺮَﻛﺔ
اﻟﺘﻔﻮق وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
وﻫﻲ:
ّ
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت ،واﻻﺑﺘﻜﺎر ،واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ.
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان

ﻳﺘﻮ ّﻟﻰ ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ اNداء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ
ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٠ ٠ﻣﻨﺘﺞ ﻏﺬاﺋﻲ ﺿﻤﻦ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﻛﻞ رﺣﻠﺔ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ
ﺑﺪء
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎوﻟﺔ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ  -وذﻟﻚ ً
ﻣﻦ اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ واﻟﺒﺎردة وﺻﻮ ًﻻ إﻟﻰ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت واﻟﻤﺨﺒﻮزات وﻣﻨﺘﺠﺎت
ّ
واﻟﻤﺮﻃﺒﺎت واﻟﻌﺼﺎﺋﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ واﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ.
اNﻟﺒﺎن
وﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺿﺮب ﻋﺪد ﻫﺬه اﻟﻮﺟﺒﺎت ﻣﻊ
ﻋﺪد  ٤٥ﺷﺮﻛﺔ ﻃﻴﺮان وﻋﺪد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٣٠ ٠رﺣﻠﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ،ﻳﺘﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻛﻤﻴﺔ اFﻧﺘﺎج اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ١٢٢,٠ ٥٦وﺟﺒﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ وﺣﺪة
ﺟﺪة ﺑﺸﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠ ١٧م.
ّ

اﻟﻤﺤﺘﻤﻠــﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ ﻓــﺈن ﻧﺴــﺒﺔ اNﺧﻄﺎء
َ
اﻟﻀﺨﻢ ﺟﺪاً .ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬا ﺗﺘﻤ ّﻴﺰ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ رﺿﻰ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺴــﺘﻤﺮ.
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﺴــﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﺤﺴــﻴﻦ اNداء،
وﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ
ّ
ﺗُﺠــﺮي ﺑﻌــﺾ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺪﻗﻴــﻖ ﻏﻴﺮ ﻣُﻌ َﻠﻨﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺎﻟﻴﻞ
ﺑﻜﺘﻴﺮﻳــﺔ ﻟﻠﻮﺟﺒــﺎت ّ
ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺳــﻼﻣﺔ اNﻃﻌﻤﺔ وﺟﻮدة اﻟﻮﺟﺒﺎت .وﺑﻐﺾ
اﻟﻨﻈــﺮ ﻋــﻦ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﻄﻴﺮان وﻣﺪى ﺗﻜﺮار ﻫــﺬه اﻻﺧﺘﺒﺎرات ،ﻓﻘﺪ أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
أﻋﻠــﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت دوﻣ ًﺎ.
ﻌﺪ ﻫﺬه اﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﻋﺎدة ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﻲ
وﺗُ ّ
ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ اNداء.
وﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  ١٠ ,٠ ٠ ٠ﻋ ّﻴﻨﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﺧﻤﺲ وﺣﺪات إﻧﺘﺎج
ّ
ﻣﻌﺪل  ٩٨ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺠّ ﻠﺖ ﺟﻤﻴﻊ
ﻳﻘﻞ أدﻧﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻋﻦ
إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻟﻢ
ّ
ﻋ ّﻴﻨﺎت اﻟﻤﻴﺎه ﺗﺼﻨﻴﻔ ًﺎ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ١٠ ٠ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ.
إﻻ أن ﺳﻼﻣﺔ اNﻏﺬﻳﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻓﻘﻂ ،إذ
ﻟtﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان ،ﻋﻼوة
ﻟﻠﺘﻠﻮث ﺑﻴﻦ ﻧﻘﻄﺔ اFﻧﺘﺎج وﻧﻘﻄﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺮّض اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ّ
اﻻﺳﺘﻬﻼك ،وﻛﺬﻟﻚ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺎوﻳﺎت اNﻃﻌﻤﺔ ﻟﺘﻬﺮﻳﺐ اﻟﻤﻮاد
اﻟﻤﻤﻨﻮﻋﺔ واﻟﺨﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮﻳﺔ .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اFﺟﺮاءات
اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﺘﻔﺎدي ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ Fﺟﺮاءات ﻧﻘﻞ اNﻣﻮال وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ
اﺳﺘﺨﺪام أﻗﻔﺎل ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺘﻼﻋﺐ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ وﺻﻮل اﻟﺤﺎوﻳﺎت
إﻟﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات ﺑﺄﻣﺎن.

٣٤

ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄــﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ

وﻣــﻦ ﺑﻴــﻦ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ  ١٠,٠٠٠ﻋﻴﻨﺔ أﻏﺬﻳﺔ
ﻣﺄﺧــﻮذة ﻣــﻦ ﺧﻤــﺲ وﺣﺪات إﻧﺘــﺎج إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ،
ﻛﺎن أدﻧــﻰ ﺗﺼﻨﻴــﻒ  ٩٨ﺑﺎﻟﻤﺎﺋــﺔ.

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،ﺳﺎﻫﻤﺖ اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤ ّﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ً
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ اNداء ﻓﻲ ﺟﻌﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ
ﺗﺘﺄﻫﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ
أول ﺷﺮﻛﺔ
ّ
ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺘﻄ ّﻠﺒﺎت
ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ  ١٥١اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٦م واﻟﺘﻲ ّ
ﺿﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ دﻟﻴﻞ ﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺰ ّودي اﻟﺨﺪﻣﺎت اNرﺿﻴﺔ .وﻗﺪ ُو ِ
اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻫﻮ ّ
ﻣﻬﻤ ًﺎ وﺣﻴﻮﻳ ًﺎ ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل
ﺟﺰء
ّ
ﻳﻤﺜﻞ ً
ﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ .١٥١
ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان

ﺗﻤﺘﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ اNداء ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﻧﻄﺎق
ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان ،رﻏﻢ أن اﻟﻤﺒﺎدئ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ إدارة إﻧﺘﺎج
اNﻏﺬﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﻄﺎع ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان ،ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل
ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﺗﻤﻮﻳﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺠﺎﻫﺰة
ﺑﻜﻤﻴﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻠﺤﺠّ ﺎج واﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮ ّﻟﻰ اﻟﻘﺴــﻢ ﻣﺴــﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄ ّﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﺪى ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط
ﺑﺪء ﻣﻦ
اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌ ّﻠﻖ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴــﻼﻣﺔ ً -
اﻟﻤﺘﺨﺼــﺺ وﺻــﻮ ًﻻ إﻟﻰ ﺗﺪرﻳﺒﺎت إﺧﻼء اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت
اﻟﺘﺪرﻳــﺐ
ّ
اﻟﻄﻮارئ .وﻳُﺠﺮي ﻗﺴــﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﺤﺴــﻴﻦ اNداء اﺧﺘﺒﺎرات اFﺧﻼء
ﺑﺎﻟﺤــﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋــﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴــﻊ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ
ّ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ ﺑﻤــﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اFﺟﺮاءات اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴــﻼﻣﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت رﺋﻴﺴــﻴﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜــﺔ .ﻛﻤــﺎ ﻳﺤﻈــﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺣﻴﻮﻳﺔ
ّ
ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺎوﻟﺔ اﻟﻤﻮاد.

ﻳُ َ
ﺬﻛﺮ أن ﻧﺸﺮ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻈﻤﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ اNداء ﻋﺒﺮ ﺑﻮاﺑﺔ
اFﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻗﺪ أ ّدى إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أﻛﺜﺮ.
ﻌﺪ اﻟﻌﻨﺼﺮ اNﺳﺎس ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﺴﻢ
إن اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﺴﻼﻣﺔ اNﻏﺬﻳﺔ ﻳُ ّ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ اNداء ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ورؤﻳﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ ٢٠ ١٨م ٢٠ ١٩ -م ،ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج
ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮدة ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اFﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮّة.
ﺗﺘﻀﻤﻦ اNوﻟﻮﻳﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪة أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرّدﻳﻦ
وﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق،
ّ
اﻟﻤﺤ ّﻠﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎزﺟﺔ.
وﺗﺸــﻤﻞ اﻟﻤﺴــﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﺴــﺘﻤﺮّة ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ  ٢٠ ٣٠وﺗﻤﻜﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﻮﻃﻴــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒــﺎدرات اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺧﻴﺎرات اNﻏﺬﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴــﺔ ،وﺗﺨﻔﻴــﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺸــﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اFﻧﺘﺎج اﻟﻀﺨﻢ ﻟtﻏﺬﻳﺔ
ﻓﻲ وﺣﺪة اFﻧﺘﺎج اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ،وإﻧﺸــﺎء وﺣﺪة ﻧﺴــﺎﺋﻴﺔ ﺳــﻌﻮدﻳﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ
ّ
ﺗﻤﻜﻦ
اﻟﻤﻨﻮرة ،واﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﺸــﺒﻜﺔ ﻗﺎدرون اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﻓــﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ
ّ
ّ
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ ﻣــﻦ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﻣﻦ أن ﻳﺼﺒﺤﻮا أﻋﻀﺎء ّ
ّ
اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﻓﻲ
ّ

وﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٧م ،ﻋﻤﻞ ﻗﺴــﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﺤﺴــﻴﻦ اNداء ﻋﻦ ﻗﺮب
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎNﻋﻤﺎل
ﻣــﻊ ﻗﺴــﻢ اﻟﻀﻴﺎﻓــﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ اFﺟﺮاءات واNﻧﻈﻤــﺔ
ّ
اﻟﺠﺪﻳــﺪة ﻣﺜــﻞ اﻟﺼــﺎﻻت واNﺟﻨﺤﺔ وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺨﻄــﻮط اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ،
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻗﺴــﻢ اﻟﺸــﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ دﻟﻴﻞ ﻻﺳــﺘﺤﺪاث
إﻃــﺎر ﻋﻤــﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ
ّ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ ﺟﺮى ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳــﻦ .وﺗــﻢ أﻳﻀـ ًﺎ إﺻﺪار ﻛﺘ ّﻴﺐ ﻟﺴــﻼﻣﺔ
ّ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ.
ﺟﻤﻴــﻊ

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي ٢٠١٧

٣٥

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣّﺔ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

/

ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣّﺔ ﻋﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺔ

ّ
اﻟﻤﻮﻇﻔــﻮن
ّ
اﻟﻤﻮﻇﻔــﻮن
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ -
ﺗﺸﻤﻞ أﻫﺪاﻓﻨﺎ ﻏﺎﻳﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻀﻮﻳ ًﺎ ﺑﺎNﺳﺲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺘﻤﺪﻫﺎ:

ﺗﻮﻓﻴــﺮ اﻟﻔــﺮص واﻟﺸــﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺠﺬب اﻟﻤﻬــﺎرات اﻟﻤﺘﻤ ّﻴﺰة؛ إﻳﺠﺎد ﺑﻴﺌﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ؛ وﺿﻊ ﻫﻴﻜﻞ
ﻋﻤــﻞ داﻋﻤــﺔ ﻟﻠﺴــﻴﺪات وأﺻﺤﺎب اﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت
ّ
رﺳــﻤﻲ ﻟﻘﻴﺎس وﻣﻜﺎﻓﺄة اNداء.
اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺴــﻌﻮدة  -ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﻋﻼﻗﺎت ورواﺑــﻂ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻣﻊ
ّ
اﻟﻤﺤ ّﻠﻴﺔ Fﻧﺸــﺎء ﻣﻮرد ﻣﺴــﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﻬﺎرات اﻟﻤﺤ ّﻠﻴﺔ اﻟﺸــﺎﺑّﺔ؛ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺪراء
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴــﻦ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻬــﺎرات واﻟﺨﺒــﺮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ
اNدوار اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ.

ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺴﻌﻮدة ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﻻﻛﺘﺴﺎب أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﺨﺒﺮات واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ .وﻣﻦ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮدة أن ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻌﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺪور رﺋﻴﺴﻲ
ﺷﺄن إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ
ّ
ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ واFﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﺴﻴﺪات واﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.
ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاءﻣﺔ ﻣﻊ رؤﻳﺔ ٢٠ ٣٠
ّ
ّ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن

١,٤٣٤

٪٣٣٫٠ ٧

ّ
اﻟﻤﻮﻇﻔﺎت

٢٣٢

٪٥٫٤٥

ّ
اﻟﻤﻮﻇﻔﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت

٢٣٠

٪٥٫٤١

اﻟﻤﺠﻤﻮع

وﻳﺘﻤﺜــﻞ ﻧﻬﺞ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻓــﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ
اﻟﺰﻣﻴــﻼت ﻣــﻦ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻋﻠــﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻠﻴــﺎ ووﺣــﺪات اNﻋﻤﺎل.

٣٦

ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄــﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ

٤,٢٥٥

إﺟﻤﺎﻟــﻲ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

٤,٢٥٥ ٤,٢٢٦

٤,٢٥٥
ﻣﻮﻇﻒ ﺳﻌﻮدي ١,٤٣٤
واﻓﺪون ٢,٨٢١

٣,٨٥٧ ٣,٨٦٦

ﻣﻮﻇﻒ ﺳﻌﻮدي

١,٤٣٤

٣,٤٩٥

ﻣﻮﻇﻔﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ

20 17 20 16 20 15 20 14 20 13

اﻟﺴﻌﻮدة

رﻓﻌﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻌﻮدة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
أﻗﺴﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ  ٣٣٫٠ ٧ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٧م ،ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ٢٩٫٥
ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ
ﻳﺆﻫﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺒﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪَﻓﺔ ،ﻣﻤﺎ ّ
ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.
ّ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدة،
ﻣﻌﺪل دوران
وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ
ّ
ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺮي ﻣﻞء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﺑﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺳﻌﻮدﻳﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ
ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ .وﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت وﻫﻮ ﻳﺴﺠّ ﻞ أرﻗﺎﻣ ًﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف اFدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ .واﻋﺘﺒﺎراً
ّ
ﻳﺘﺮﻛﺰ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺗﻮاﻟﻲ اﻟﻤﻬﺎم ﻓﻲ اFدارة  -ﻣﻦ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٨م ،ﺳﻮف
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﻮدة ،وذﻟﻚ
ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﻣﺎ أدﻧﺎه  -ﺑﺼﻮرة
ّ
ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ رؤﻳﺔ .٢٠ ٣٠
ﻳﺸﻐﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻮن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺟﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺿﻤﻦ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ وﻻ ﺗﺰال اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮّة ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﺤ ّﻠﻴﺔ وﻫﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺑﺮاﻣﺞ
ّ
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ أﻛﺜﺮ.
ّ
اﻟﻤﻮﻇﻔﺎت
ﺗﻤﻜﻴﻦ

ّ
ﺷﻜﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
ّ
ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ
اﻟﻤﺘﻌ ّﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص .وﺗﻀﻢ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ  -ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
ّ
ﻣﻮﻇﻔﺎت ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اFدارات.
واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ  -إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ

٪٢٠

ﺳﻌﻮدﻳﺎت
إﻧــﺎث

٪١٦

ﺳﻌﻮدﻳﻮن
ذﻛـﻮر

٪٨٤

اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﺗﺤﺘﻞ اﻟﺴﻌﻮدة ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﺎرزة ﻓﻲ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﻣﻮاءﻣﺔ ﻣﻬﺎرات وﻣﻮارد
اFدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗُﻮﺟﱠ ﻪ ﻧﺴﺒﺔ  ٪٧٥ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ .وﺗﺘﻢ زﻳﺎدة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام وﻣﻦ
ﻌﺪ اFدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ أﺣﺪ ﻣﺤﺎور
اﻟﻤﺘﻮ ّﻗﻊ أن ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٨م .وﺗُ ّ
وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،
ّ
ّ
ّ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
اﻟﻤﺼﻐﺮة ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ
ﺷﻬﺎدة ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ إدارة اNﻋﻤﺎل
ﻓﻲ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﻣﺆﻫﻼت
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻳﺘﻤﺤﻮر اﻟﻬﺪف اNﺳﺎﺳﻲ ﺣﻮل ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءات
ّ
ّ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ .وﺗﺤﻘﻴﻘ ًﺎ
اFدارة وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﺎرات ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻋﻼﻗﺎت ورواﺑﻂ ﻣﻊ
ّ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤ ّﻠﻴﺔ Fﻳﺠﺎد ﻣﻮرد داﺋﻢ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻤﺤ ّﻠﻴﺔ اﻟﺸﺎﺑﺔ ،وﺗﺰوﻳﺪ
اﻟﻤﺪراء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎرات واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ
ﺷﻐﻞ اNدوار اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
وﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ اNﺳﺎﺳﻴﺔ اNﺧﺮى ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺰام ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻫﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻔﺮص واﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﺠﺬب اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﺘﻤ ّﻴﺰة؛ وإﻳﺠﺎد ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ داﻋﻤﺔ ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﺗﻘﺪم
اﻟﺨﺎﺻﺔ؛ ووﺿﻊ ﻫﻴﻜﻞ رﺳﻤﻲ ﻟﻘﻴﺎس وﻣﻜﺎﻓﺄة اNداء .وﻗﺪ ﺗﻢ إﺣﺮاز ّ
ّ
ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٧م ،ﻟﻴﺲ أﻗﻠﻬﺎ اﻻﻧﻀﻤﺎم
ّ
ّ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
ﺗﻤﻜﻦ
إﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﻗﺎدرون اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ
اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﻓﻲ
ّ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ أن ﻳﺼﺒﺤﻮا أﻋﻀﺎء ّ
ّ

وﺗﺘﻤﺤﻮر ﻣﻬﺎم ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻮل ﺿﻤﺎن ﺗﻤ ّﺘﻊ اﻟﻤﺮأة ﺑﺼﻮت ﻣﺴﻤﻮع ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻫﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اNوﺿﺎع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺪراء واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺠّ ﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
ّ
ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺮأة وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮص اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.
وﺗﺘﻤ ّﻴﺰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اFدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ووﺣﺪات اNﻋﻤﺎل ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻬﺞ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺰﻣﻴﻼت ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ،ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻟﺘﻘﺪﻣﻬﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ .ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮاﻛﺎت
ﻣﻦ اﻟﺨﻴﺎرات
ّ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺤ ّﻠﻴﺔ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮأة
ﻣﻊ
ّ
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮاﺗﻬﺎ وإﻛﻤﺎل ﻣﺎ ﺗﺒﺬﻟﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي ٢٠١٧
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ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣّﺔ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

/

ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣّﺔ ﻋﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺔ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  -اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ
ﺗﺸﻤﻞ أﻫﺪاﻓﻨﺎ ﻏﺎﻳﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻀﻮﻳ ًﺎ ﺑﺎNﺳﺲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺘﻤﺪﻫﺎ:

اﺳﺘﻜﺸــﺎف إﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺴــﺘﻤﺮ Nﺟــﻞ ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨــﺎ
اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ وﺗﻮﻓﻴــﺮ اﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﺮاﻗﻴــﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ ﻣــﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺿﻤــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﺎ.
ﺧﻄــﻮط اNﻋﻤــﺎل
ّ

ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ ّ
ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واNﺗﻤﺘﺔ أوﻟﻮﻳﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﻗﻴﺎدة إدارة اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮ ّﻟﻰ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻌﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻤ ّﻴﺰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ّ
اﻟﻤﻌﻘﺪة ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ
اNﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .وﻗﺪ ﺗﻄ ّﻠﺒﺖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ أﻛﺜﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﺮّك ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﺪﻋﻢ اNﻋﻤﺎل.
ﺗﻘﺪم ﺳﺮﻳﻊ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻠﻮل
وﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ّ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ .وﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اNﺧﻴﺮة ،اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺸﺮﻛﺔ أﺣﺪث
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إدﺧﺎل
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ ،ﺑﺎFﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪﻋﻢ،
ﻣﺜﻞ ﻣ ّﻴﺰة اﻟﺬﻛﺎء اﻟﺘﺠﺎري ،إﻟﻰ اNﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ.
اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﻨﺼﺔ Oracle Fusion
اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ّ
ّ
ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﺌﺔ ﺳﺤﺎﺑﻴﺔ ﻛﺨﺪﻣﺔ
ﺷﺒﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط
ﻣﻨﺼﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻳﺪ اFﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إﻟﻰ اNﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ
ّ
اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻧﻄﺎق ﺑﺎﻗﺔ اFﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻧﺤﻮ ٩٠ ٠
ﺟﻬﺎز .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻫﺬاّ ،
ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اFﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ اNﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺴﺦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻋﺒﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺤﺎﺑﻲ أﻳﻀ ًﺎ.

ﻛﻤــﺎ ﺗﺴــﺎﻋﺪ اﻟﺘﺤﺴــﻴﻨﺎت اﻟﻤﺪﺧﻠــﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻘﻠﻴــﻞ اﻟﻤﺨﺰون
واﻟﻤﻌــﺪات اﻟﻔﺎﺋﻀــﺔ وﺗﺒﺴــﻴﻂ ﻋﺪد
اﻟﻤﻨﺘﺠــﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿــﺔ واﻧﺘﻘﺎل اﻟﺸــﺮﻛﺔ
ﻟﻨﻤــﻮذج إﻧﺘﺎج أﻗــﻞ ﻟﻴﻮﻧﺔ.

٣٨

ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄــﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ

ّ
اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ
وﻳﻮ ّﻟﺪ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ -
وأوراﻛﻞ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ  -ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺗﻔﻮق اﻟﺘﻮ ّﻗﻌﺎت ،واﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اNﻣﺮ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻓﻲ
ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎون وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وإﻳﺠﺎد
ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻣﻮﺣّ ﺪة ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت.
وﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴﻴﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮاء واﺳﺘﻼم اﻟﻤﻮاد ،ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻣﻊ
ّ
اﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻓﻮاﺗﻴﺮ اﻟﻤﻮرّدﻳﻦ وﻧﺸﺮﻫﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴ ًﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻬﺪف
ﻣﻨﻬﺎ ورﺑﻄﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﻮرّدﻳﻦ.

ـﺮﻳﻌﺎ
ﺣﻘﻘــﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺗﻘﺪﻣً ﺎ ﺳـ ً
ﻓــﻲ اﻋﺘﻤــﺎد وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻠﻮل
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴــﺔ.

ّ
وﺗﻐﻄﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  ٦,٠ ٠ ٠ﻓﺎﺗﻮرة ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ وﺗﺠﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺪﻓﻊ أﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس ،ﻣﻤﺎ ﻳﻘ ّﻠﻞ ﺿﺮورة ﺗﻜﺮار اNﻋﻤﺎل
وﻋﻤﻠﻴﺎت اFدﺧﺎل اﻟﻴﺪوي ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت .ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ
واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ أﻋﺪاد
اﻟﻤﺨﺰون
ّ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﺮﺿﻬﺎ ،وﻧﻘﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮذج إﻧﺘﺎج ﻳﻤﻜﻦ
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ أﻛﺜﺮ.

ﺗﺸﻤﻞ اNﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ إدارة اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﻤﻌﺪات
اﻟﻤﻨﻮرة واﻟﻤﺘﻌ ّﻠﻘﺔ ﺑﻤﺘﺎﺟﺮ
ﺟﺪة واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ّ
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ّ
ّ
وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ،ﺑﺎFﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻈﻤﺔ اNرﺷﻔﺔ وإدارة اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ
ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اNﻋﻤﺎل اﻟﻮرﻗﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄن
ﺑﻮاﺑﺔ اﺳﺘﻘﺼﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اNﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم أوراﻛﻞ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ّ
أن ﻳﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اFدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ إﺿﺎﻓﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰّز ّ
اﻟﺘﺤﻮل.
ﺧﻄﺔ
ّ

وﻗﺪ ﺑﺪأت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﺗﺆﺗﻲ ﺛﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٧م  ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ
ﻣﺮاﻓﻖ اFﻧﺘﺎج اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .وﺗﺘﻤ ّﻴﺰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻜﻮﻧﻬﺎ ﻋﺎزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺬل اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ ﻟﺘﺴﺨﻴﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أﻛﺜﺮ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻓﻲ
ّ
ﺗﻌﻘﺐ
اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٧م ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻳﺘﻴﺢ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ
اﻟﻤﺨﺰون وﻣﺨﺰون اﻟﻮﺟﺒﺎت وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اNﺧﺮى اﻟﻬﺎﻣّﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اFﻗﻠﻴﻤﻲ.

وﻗﺪ ّ
رﻛﺰت إدارة ﻣﺸﺮوع ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ دﻳﻨﺎﻣﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻮﻓﺎء
ﺑﻤﺘﻄ ّﻠﺒﺎت اNﻋﻤﺎل وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اNﻋﻤﺎل ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ.
ّ
ﻣﻜﺜﻔﺔ ،وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
وﺟﺮى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ
 MS Retailﻓﻲ  ٥٥ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ ،وإدارة ﻣﺘﻄ ّﻠﺒﺎت أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺠﻮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻄﺎﺋﺮات وﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﺎﻗﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﺎم.

ﻳﺠﺮي اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم اﻟﻄﻠﺐ اFﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﺴ َﺒﻖ ﻟﻠﻮﺟﺒﺎت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺜﻞ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻄﻴﺮان وﻗﻄﺎع اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ
واﻟﺼﺎﻻت .وﻳﻌﻮد ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻄﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اFﻧﺘﺎج
وﻳﺤﺴﻦ ﻣﻦ
واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻬﺎم ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة
ّ
ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻼء.
ﻣــﻦ ﺑﻴــﻦ اFﻧﺠــﺎزات اNﺧﺮى ﻫﻨــﺎك ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻣﺞ ﻧﻈــﺎم ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﻮارد
اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟﺨــﺎص ﻟﺪى اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻣــﻊ ﻧﻈﺎم  AirVisonاﻟﺨﺎص
ّ
ّ
ﺗﻐﻄﻲ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ اﻟﻌﺎ ّﻣــﺔ ﻟﻠﺨﻄــﻮط اﻟﺠﻮﻳــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ
ّ
ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﻓــﻲ اﻟﻮﻗــﺖ اﻟﺤﺎﻟــﻲ  ٩٥ﺑﺎﻟﻤﺌــﺔ ﻣﻦ ﻓﻮاﺗﻴﺮ AirVision
اﻟﺘــﻲ ﺗﻤــﺖ ﺗﺴــﻮﻳﺘﻬﺎ ،واﻟﺘــﻲ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫــﺎ اFﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻮاﻟﻲ  ٢٣٥,٠ ٠ ٠ﻓﻲ
اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٧م.
ﻛﻤﺎ ﺟﺮى إدﺧﺎل ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﺑﺼﻮرة
ﺳﻠﺴﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ورش اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﻟﺠﻤﻴﻊ اFدارات اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .وﻗﺪ أ ّدى ﻫﺬا إﻟﻰ دﻣﺞ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ  ٣٥ﻧﻈﺎﻣ ًﺎ ﻓﺮﻋﻴ ًﺎ ﻓﻀ ً
ﻼ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اFرﺟﺎع اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﺪ ّﻗﺔ وﺳﺮﻋﺔ.

وﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ اFﺷﺎرة إﻟﻴﻪ أن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ
ﻗﺪ اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻮل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎرزة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ّ
وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬا ﺑﻨﻈﺎم DiliTrust
ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺼﺔ أﻳﻀ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺴﻴﻂ
 . Corporate Governanceوﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬه
ّ
اFدارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واFﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
ّ
ّ
اﻟﺘﻌﻘﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اNﻧﺸﻄﺔ
وﻣﺆﺷﺮات
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ،ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ أن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻗﺪ
ّ
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ
ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺟﺬب
ّ
ﻗﻄﺎع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واNﻧﻈﻤﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺨﺎص ﺑﺎﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ .وﺗﻤﺎﺷﻴ ًﺎ ﻣﻊ ﻫﺪف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻤﻜﻴﻦ
ّ
اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ،ﺗﻠﺘﺰم ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ
ّ
اﻟﺘﺤﻮل -
ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻴ ًﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا
ّ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ً
وﻫﻮ ﻣﺎ أﻇﻬﺮﺗﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٧م وﺳﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰه أﻛﺜﺮ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي ٢٠١٧
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ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣّﺔ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
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ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣّﺔ ﻋﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺔ

اﻟﻤﺸــﺘﺮﻳﺎت وإدارة اFﻣــﺪاد
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ  -اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت
ﺗﺸﻤﻞ أﻫﺪاﻓﻨﺎ ﻏﺎﻳﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻋﻀﻮﻳ ًﺎ ﺑﺎNﺳﺲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺘﻤﺪﻫﺎ:

ﺗﻮﺳــﻴﻊ ﺷــﺒﻜﺘﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮرّدﻳﻦ اﻟﻤﺤ ّﻠﻴﻴﻦ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت؛ اﺳــﺘﺨﺪام
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻜﻔــﺎءة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻜﻠﻔــﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌ ّﻠﻖ
ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺳﻼﺳــﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ﻟﺪى اﻟﺸــﺮﻛﺔ.

ﻳﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺸــﺘﺮﻳﺎت اﻟﺴــﻨﻮﻳﺔ ﻟﺪى ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
وﺗﻐﻄﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺸــﺘﺮﻳﺎت ﻋﺪداً
ّ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳــﻌﻮدي،
اﻟﺘﻨﻮع -
ﻛﺒﻴــﺮاً ﺟــﺪاً ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳــﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮة
ّ
ـﺪء ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ،ﻣﺮوراً ﺑﺎﻟﺴــﻠﻊ اFﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ واﻟﻌﻄﻮر وأدوات
ﺑـ ً
اﻟﻤﺎﺋﺪة ،وﺻﻮ ًﻻ إﻟﻰ ﻣﺴــﺎﺣﻴﻖ اﻟﻐﺴــﻴﻞ واﻟﺨﻴﻢ اﻟﻘﻤﺎﺷــﻴﺔ .وFدارة ﻫﺬا
اﻟﺤﺠــﻢ اﻟﻬﺎﺋــﻞ واﻟﺘﻌﻘﻴــﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄــﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ،ﺗﻢ إﻃﻼق
ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﺗﺤﻮﻳﻠــﻲ ﻟﺠﻌــﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻠﻔﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ
ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ.
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺘﻴﻦ  -أي
ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺘﻲ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
ّ
ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت وﻛﻮن  +ﻧﺎﻳﺠﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌ ّﻠﻖ ﺑﺈدارة
ﺗﻲ ﻛﻴﺮﻧﻲ ﻓﻴﻤﺎ
ّ
اFﻣﺪاد  -ﺗﻢ إﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟﻤﻜﺎﻣﻦ اﻟﻔﺠﻮات وﺳﻴﺠﺮي إﻃﻼق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺑﺪء ﻣﻦ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ ٢٠ ١٨م .وﺳﻴﺠﺮى اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺆﺗﻤﺘﺔ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ً
ﻳﺨﺺ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ،وﻗﺪ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ
ّ
ّ
ﺣﻘﻖ ﻫﺬا اNﻣﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔ ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟtﻋﻤﺎل اﻟﻴﺪوﻳﺔ.

ﺗــﻢ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﻣﺆﺗﻤﺘﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣــﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣــﻼت واﻟﻤﺸــﺘﺮﻳﺎت
واﻟﺨﺪﻣــﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴــﺘﻴﺔ.

٤٠

ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄــﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﺗﺨﻀﻊ وﻇﺎﺋﻒ وﻣﺰاﻳﺎ اﻻﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺴــﻬﻞ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺰاﻳﺪة
ـﺎص ﺑﺎﻟﻤﻮرّدﻳﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﺴــﺘﻤﺮّة وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ
اFﻟﻜﺘﺮوﻧﻴــﺔ اﻟﺨـ ّ
إﻃــﻼق اﻟﻨﻈــﺎم ﻓــﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠ ١٥م .ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤ ّﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﻫﺬا
ﻣُﺤﺴــﻨﺔ ،ﺗﺴــﻬﻢ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮات اﻟﺘﻲ
اﻟﻨﻈﺎم واﺣﺘﻮاﺋﻪ ﻋﻠﻰ واﺟﻬﺔ ﻣﺴــﺘﺨﺪم
ﱠ
ﺗــﻢ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑﻬــﺎ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ إﺻﺪار ﺗﻘﺎرﻳــﺮ أﻛﺜﺮ د ّﻗﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻗﺪرات ﻣﻌﺎﻳﺮة أﻓﻀﻞ.
ﻛﻤــﺎ ﺗﺘﻴــﺢ اﻟﺒﻴﺎﻧــﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم إﺟــﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻣﻘﺎرَﻧﺔ
ﺳﻠﺴــﺔ ﻟﻠﻌﻄﺎءات اﻟﻤﺸــﺎرِﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ،
ـﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ واﻟﺸـ ّ
ـﻔﺎﻓﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ
ﻣﻤﺎ ﻳﺴـ ّ
ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎت واﺿﺤﺔ ودﻗﻴﻘﺔ.
واNﻫــﻢ ﻣــﻦ ﻫــﺬا ﻛ ّﻠــﻪ ،ﺳــﺎﻋﺪت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﺎﺣــﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل
ﻟﻨﻄــﺎق أوﺳــﻊ ﻣــﻦ اﻟﻤﻮرّدﻳﻦ ﻓﻲ إﻧﺸــﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺟﺪﻳــﺪة ﻣﻊ اﻟﻤﻮرّدﻳﻦ
وزﻳــﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼــﺎت ،ﻣﻤﺎ أ ّدى ﻻﻧﺨﻔﺎض ﺷــﺎﻣﻞ ﻓــﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺗﻮﺳــﻌ ًﺎ
اﻟﻤــﻮاد اﻟﺨــﺎم ،ﻋﻠﻤـ ًﺎ ﺑﺄن ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺰاﻳﺪة اFﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻳﺸــﻬﺪ
ّ
ﺑﺼــﻮرة ّ
ﻣﻄــﺮدة ﻓــﻲ اFﻣﺪادات ﻏﻴــﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮاد اﻻﺳــﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
واﻟﻘﺮﻃﺎﺳــﻴﺔ واNزﻳــﺎء اﻟﻤﺪرﺳــﻴﺔ واﻟﺘﺠﻬﻴــﺰات ،اNﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆ ّدي إﻟــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻮﻓﻴــﺮ ﻓــﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ.

ّ
ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤ ّﻠﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ
ﻋﻘﻮد اﻟﺘﻮرﻳﺪ ،ودﻋﻢ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺼ ّﻨﻌﻲ اﻟﺴﻠﻊ وﻣﻮﻓﺮي اﻟﺨﺪﻣﺎت .وﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺤ ّﻠﻲ أﻛﺜﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺆ ّدي ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺳﻮق اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وإﻳﺠﺎد اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ رؤﻳﺔ .٢٠ ٣٠
ﻟﻌﺒﺖ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ أﻳﻀ ًﺎ دوراً رﺋﻴﺴﻴ ًﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌ ّﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت،
ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اFﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت .وﻣﻦ ﺧﻼل إدراج اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ
ﻣﻮﻓﺮي اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻴﻦ ﻟﺘﺘ ّﺒﻊ ﺷﺤﻨﺎت اﻟﻤﻮاد اﻟﻬﺎﻣّﺔ
ﻋﺒﺮ اFﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻔﻌﻠﻲ ،ﺻﺎر ان ﺑﺎFﻣﻜﺎن اFﺑﻼغ ﻋﻦ أي ﺗﺄﺧﻴﺮات
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ دﻣﺞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﺤﻦ وﺗﻘﻠﻴﻞ
َ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ Nدﻧﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ.
ﺳﻮف ﺗﻮاﺻﻞ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ وﻋﻴﻬﺎ ﻟﻠﺪور اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أﻫﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﻤﺤﻮرة ﺣﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ،
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺸﻜﻞ
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ رؤﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ّ
ﻋﺎم ﻋﺒﺮ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد واﺳﺘﺨﺪام أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
وﺗﻄﻮراً.
ﺣﺪاﺛﺔ
ّ

إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃــﺮ
ﺗﻮاﺟﻪ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ .وﻣﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ّ
ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ دون ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺘﻮى
ﻣﻌ ّﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن أﻳﺔ أرﺑﺎح ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮ ّﻗﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﺒﺮ
اNﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻳﺠﺐ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
ّ
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
واﻟﻬﺪف ﻣﻦ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻫﻮ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻤﻨﺸﻮدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻳﻴﻦ
ّ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻘﺮﻳﺐ واﻟﺒﻌﻴﺪ .واﻟﻌﺎﻣﻞ اNﺑﺮز ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل
ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ،ﺛﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ إن
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ّ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻘﺒﻮل أم ﻻ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ
واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ وﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺴﺎرﻫﺎ أو ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ
إﺟﺮاءات ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ّ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ.
وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ،ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اNدوات
واﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ،ﺑﻞ أﻳﻀ ًﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إﻟﻰ
أﻳﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪات
َ
ﻓﺮص ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ.
وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ إﻻ إذا ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ وﻓﻬﻤﻬﺎ ﺑﺪ ّﻗﺔ ﻓﻲ
واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ،
وﻗﺖ ﻣﺴﺒﻖ .ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﻮاﻓﺮ ﺧﻄﻂ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ّ
ﻓﻀ ً
ّ
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻼ ﻋﻦ اﻋﺘﻤﺎد آﻟﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
ّ
ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻴ ًﺎ ﻣﻦ اFدارة
ﻓﻌﺎل .وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈن إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺑﺸﻜﻞ ّ
ﺗﺸﻜﻞ ً
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ.

ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻳﺸـ ّ
ـﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ـﻜﻞ ﺗﻘﻴﻴــﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃــﺮ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟـ ً
اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓــﻲ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘــﻮم ﺑﺘﺼﻨﻴــﻒ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ووﺿﻌﻬﺎ
ﺿﻤــﻦ ﺧﺎﻧــﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃــﺮ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓــﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻟﻬــﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﻮﻳﻞ اNﻣﺪ
ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺎر اﻟﻌﻤــﻞ .وﻗﺪ أدرﺟﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠــﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ داﺋﺮة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ:
ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﺗﺆﺛّﺮ دورات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺿﻤﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ .وﻳﻤﻜﻦ ﻟﺒﻌﺾ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ أن ﺗﺘﺄﺛّﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻐ ّﻴﺮات
اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اNﺳﻮاق وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.
ّ
وﻟﻜﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ اNﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ درﺟﺔ
ﻣﻌ ّﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اNﺳﻮاق اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺘﻘ ّﻠﺒﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪورﻳﺔ.
ﻣﺨﺎﻃﺮ ا$ﺳﻮاق واﻟﻌﻤﻼء
ﺗﻌﺘﻤﺪ أﻧﺸﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﺿﻤﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ
واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ّ
ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ
اNﻋﻤﺎل .ورﻏﻢ ﻫﺬا
اﻟﺘﻨﻮع ،ﻓﺈن أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺮﺗﻜﺰ ّ
ّ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺒﺎرزة ﻣﻊ
ّ
ﻳﺨﺺ اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺗﻄﻮر ﻋﻜﺴﻲ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن أي
ّ
ّ
ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ،ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﺪروﺳﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﺠﻮدة واﻟﻘﻴﻤﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر وذﻟﻚ Nﺟﻞ ﺗﺮﺳﻴﺦ وﺗﻮﻃﻴﺪ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ اNﻣﺪ
ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ وزﺑﺎﺋﻨﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻦ .وﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع واﺣﺪ ﻣﻦ اNﻋﻤﺎل أو
ﻣﺤﺪدة أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌ ّﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء.
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ
ّ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات
ﻌﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﻴﺮان ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﺄﺛّﺮ
ﻳُ ّ
ّ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻞ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﺗﻌﺘﻤﺪ أﻧﺸﻄﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﻴﺮان ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﺄﺛّﺮ ﺳﻠﺒ ًﺎ
ﺑﺄي أﺣﺪاث أو ﺗﻮﺟّ ﻬﺎت ﻗﺪ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ
وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ،ﺗﺤﺎول اﻟﺸﺮﻛﺔ دوﻣ ًﺎ أن ﺗﺘﻮ ّﻗﻊ اﻟﺘﻐ ّﻴﺮات
ّ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑﻘﺪر اFﻣﻜﺎن.
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻋﺎل
ﺗﺰاول اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻤﺴﺘﻮى ٍ
ﺣﺪة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﺧﺮ .ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ اNﺳﻮاق
ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ .وﺗﺨﺘﻠﻒ ّ
ﺗﻨﺤﺼﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﻻﻋﺐ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻻﻋﺒﻴﻦ أﺳﺎﺳﻴﻴﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺪ
ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﺸ ّﺘﺘﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق أﺧﺮى ،اNﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻ ًﺎ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج
وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺠﻬﻮد .وﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر أن اNﺳﻌﺎر اﻻﺳﺘﻔﺰازﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻮن ﻗﺪ ﺗﺆﺛّﺮ ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات وﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اNوﻗﺎت.
وﺗﻬﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﺒﺮ ﺗﺮوﻳﺞ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻌﺮوﺿﻨﺎ
ﻗﻮﺗﻨﺎ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل
اﻟﻤﻤ ّﻴﺰة وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط ّ
ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ واﻻﺑﺘﻜﺎر وﺟﻮدةاﻟﺨﺪﻣﺎت.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي ٢٠١٧

٤١

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣّﺔ اﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
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ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣّﺔ ﻋﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺔ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
اFﺧﻔﺎق ﻓﻲ اﺳــﺘﻘﻄﺎب وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤ ّﺘﻊ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎرات
ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﺠﺎح ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻳﻤﻜﻦ أن ّ
ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻓﻲ
اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ .وﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ّ
ّ
اﻟﻤﺮﺷــﺤﻴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮة
ﺑﻌﺾ ﻣﺠﺎﻻت ﻧﺸــﺎﻃﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻓﺘﻘﺎر
اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧــﺐ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﻮل
اﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﻤﻨﺎﺳــﺒﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻧﻐﻔﻞ
ﻋﻠﻰ أﺷــﺨﺎص ﻣﻦ أﺻﺤﺎب
ّ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮﺳــﻤﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اNﻧﺸــﻄﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ
وﺗﻬﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ
ّ
ﻓﻌﺎّﻟﺔ Fدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟtوﻗﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وإﺟﺮاء ّ
ﺗﻨﻘﻼت
ّ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺨﺒﺮة ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻗﺴﺎم اﻟﻌﻤﻞ،
وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ.
اﻟﺤﻔﺎط واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
إن اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﻜﻔﺎءات ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤﻼءﻣﺔ وﺗﺤﻔﻴﺰﻫﺎ
أﻛﺜﺮ ﻳُﻌﺘ َﺒﺮ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ .وﻟﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺄﺳﻴﺲ
إدارة ﻟtداء واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،وأﻃﻠﻘﺖ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎظ
ّ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ وﺗﺤﻔﻴﺰﻫﻢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار .ﻛﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄن
ﺑﺄﻓﻀﻞ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﺮﻳﻖ اFدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻓﻬﻢ
ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ّ
ّ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ وﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اNﻣﺜﻞ.
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻣﺘﻄ ّﻠﺒﺎت
ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﻔﺮ
ّ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ .وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻳﻀ ًﺎ
وإرﺷﺎدات إدارة اNزﻣﺎت ﺑﻬﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻛﻮادرﻫﺎ.

أﺳﺴــﺖ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﺮاﻣﺞ إدارة اNداء
واﻟﺘﻄﻮﻳــﺮ واﻟﺘﺪرﻳــﺐ ،وﺑﺮاﻣــﺞ ﻣﻜﺎﻓﺂت
ﻣــﻦ أﺟﻞ اﻻﺣﺘﻔــﺎظ ﺑﺄﻓﻀــﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
وﺗﺤﻔﻴﺰﻫــﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫــﻢ ﺑﺎﺳــﺘﻤﺮار.

وﺗﻨﺸﻂ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ وﺣﺪات ﺗﻤﻮﻳﻦ
ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اNﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﻣﻄﺎرات ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻣﻐﺴﻠﺘﻴﻦ ﺻﻨﺎﻋﻴﺘﻴﻦ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اNﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤ ًﺎ ،ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﺎﻓﺬ
ﺗﻤﻮﻳﻦ وﻣﺘﺎﺟﺮ ﺗﺠﺰﺋﺔ وﺻﺎﻻت ،ﻓﻀ ً
وﻣﻨﺼﺎت
ﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ّ
ﺗﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ .وﻣﻌﻈﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻣﺴﺘﺄﺟَ ﺮة ﻣﻦ ﻗِ َﺒﻞ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺔ .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬا ،ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻌﺮّﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت
ّ
ّ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﺒﻴﺌﺔ
أﺛﻨﺎء ﻣﺰاوﻟﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ وﺳﻼﻣﺔ
واﻟﺤﺮاﺋﻖ واNﺣﺪاث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وأﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ.
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ إدارة ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاءات إدارﻳﺔ ﻣﺪروﺳــﺔ
وﺑﺮاﻣــﺞ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳــﺔ ﻣــﻦ وﻗﻮع ﺧﺴــﺎﺋﺮ .وﻫﻲ ﺗﻌﻤﺪ إﻟــﻰ ﻧﻘﻞ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ـﺪي ﻟﻬــﺎ ﺑﺠﻬﻮدﻫﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ إﻟﻰ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻘﺪر
اﻟﺘــﻲ ﻻ ﺗﺴــﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺼـ ّ
اFﻣﻜﺎن .وﺗﺴــﺘﺨﺪم ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﻮاﻟﺺ ﺗﺄﻣﻴﻦ
§
وﺗﻌﻄﻞ
ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ ﻣﺨﺎﻃــﺮ اNﺿﺮار اﻟﻤﺘﻌ ّﻠﻘﺔ ﺑﻜﻮادرﻫــﺎ وأﺻﻮﻟﻬﺎ
اNﻋﻤــﺎل ،وﻛﺬﻟــﻚ ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺘﻌ ّﻠﻖ ﺑﺎNﻃﺮاف اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺳــﻼﻣﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت.
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
وﺗﺨﻀــﻊ ﺟﻤﻴــﻊ ﺑﻮاﻟــﺺ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ّ
واNﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ.

٤٢

ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄــﻮط اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي
ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ ﻋﻘﻮداً ﻣﺒﺮَﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻼء ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن أي إﺧﻔﺎق ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺸﺮوط واNﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ
ﻳﻤﻜﻦ أي ﻳﺆ ّدي إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ اNﻋﻤﺎل وﺧﺴﺎرة اﻟﻌﻘﻮد.

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﻳﺨﺺ
ﺗﻘﻮم اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ واﻟﺼﺎرﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻴﻤﺎ
ّ
إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻜﻤﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﱠ

ﻟﺬﻟﻚ ،ﺗﻄ ّﺒﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ آﻟﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻻﻣﺘﺜﺎل
ﻟﻠﺸﺮوط واNﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ.

وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤ ّﺘﻊ ﺑﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ أدوات اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻪ .وﺗﺠﺪر اFﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ
ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ أي ﺗﺴﻬﻴﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ .وﻳﻘﻮم ﻓﺮﻳﻖ اFدارة ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻌﺮّض ﻟﻨﻘﺺ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻮ ّﻗﻌﺎت اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻨﻘﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ،وأﻳﻀ ًﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺮاءة
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم.
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﻨﻘﺪي ﻓﻲ اﻟﻤﺪى
ّ

ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺗﺆ ّدي اNﻧﺸﻄﺔ
ّ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ
ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ إﻟﻰ ﺗﻌﺮﻳﻀﻬﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ّ
وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة( وﻣﺨﺎﻃﺮ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻮق )ﻛﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺪ ّﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ّ
اﻻﺋﺘﻤﺎن وﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ،ﻗﺎم ﻣﺠﻠﺲ اFدارة ﺑﺎﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻘﻠﻴﻞ
ً
ّ
وﺗﺮﻛﺰ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻗﺴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ.
اﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ
ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘ ّﻠﺒﺎت اNﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮك
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼء ،ﺳﺎﻋﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اNداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .وﺗﺘﻢ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
َ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺮّ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى
ﺧﻼل اﻟﺠﻬﺎت
ّ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ أﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨ ًﺎ وﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ واﺿﺤﺔ وﻣﻮﺛّﻘﺔ رﺳﻤﻴ ًﺎ Fدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ّ
ﻣﺤﺪدة
ﺗﻐﻄﻲ ﻣﺠﺎﻻت
اﻟﻌﺎﻣّﺔ وﻛﺬﻟﻚ اNﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ
ّ
ﻣﺜﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺪ ّﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﺑﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻦ أي أﺻﻮل ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ
ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ،ﻓﺈن دﺧﻠﻬﺎ وﺗﺪ ّﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ
ّ
ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻐ ّﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ،ﻟﻴﺲ ﻟﺪى
ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﻔﻮاﺋﺪ.
اﻟﺸﺮﻛﺔ أي اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
ّ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴــﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وا$ﻣﻦ اVﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﺗﺤﺮص اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ رﺻﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واNﻣﻦ
اFﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﺘﻌ ّﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻄ ّﺒﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ
ﻛﺎﻓﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اNﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﻲ
وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻘﺎط اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺸﺒﻜﻲ وإدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺪﺧﻮل وإدارة اﻟﺜﻐﺮات.
وﻳﻘﻮم ﻗﺴﻢ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺘﻌﺮّض ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻗﺪرات ﻣﺴﺢ اﻟﺜﻐﺮات اNﻣﻨﻴﺔ ،وﺗﻨﺴﻴﻖ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﻮادث اNﻣﻨﻴﺔ اFﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺮص ﻓﺮﻳﻖ اFدارة
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﻟﻘﺪرات اNﻣﻦ اFﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻜﻔﺎءﺗﻬﺎ.
ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ أﻧﻈﻤــﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
وﺗﻌﺘﻤــﺪ اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ
ّ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت Nﺟــﻞ إدارة وﺗﻮﻓﻴــﺮ اﻟﺨﺪﻣــﺎت واﻟﺘﻮاﺻــﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤــﻼء واﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
واﻟﻤﻮﻇﻔﻴــﻦ .ﻛﻤــﺎ ّ
ّ
ﻳﺮﻛــﺰ ﻓﺮﻳــﻖ اFدارة ﻋﻠــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءة
واﻟﻤﻮرّدﻳــﻦ
أﻧﻈﻤــﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت واﻟﺤﻠــﻮل اﻟﺘﻘﻨﻴــﺔ ﻧﻈــﺮاً ﻟﺪورﻫــﺎ اﻟﻤﺤــﻮري ﻓﻲ اﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﺠــﻮدة وﻓﺎﻋﻠﻴــﺔ اNﻋﻤــﺎل ،اNﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺘﻴﺢ ﺧﻔــﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴــﻒ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌ ـﺮّض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ.
وﻻ ﺗﺪﺧﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﻬﺪاً ﻓﻲ رﺻﺪ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اNﻣﻦ اFﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ،ﻛﻤﺎ
ﺳﺘﻮاﺻﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻋﻤﻞ اNﻣﻦ اFﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ..

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ّ
اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻫﻲ ﺗﻠﻚ
اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺴ ّﺒﺐ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .وﺗُﻌﺘ َﺒﺮ
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻤﺎﺛﻠﻪ ،ﺑﺎFﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اFﻳﺪاﻋﺎت ﻟﺪى
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺤﺪودة Nن اNﻃﺮاف اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﺼﺎرف
اﻟﺒﻨﻮك
ّ
وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺼ ّﻨﻔﺔ إﺟﻤﺎ ًﻻ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﻗِ َﺒﻞ وﻛﺎﻻت
ّ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ.
ّ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ
وﺗﻄ ّﺒﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ
ّ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٩٠ﻳﻮﻣ ًﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  .٪ ١٠ ٠وﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﺗﻜﻮن
اﻟﻤﻮﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﻌﻤﻼء
ّ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ اﺧﺮﻳﻦ .وﺑﻔﻀﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺘﺤﻮط اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻓﺈن إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﺘﻮ ّﻗﻊ أﻳﺔ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ واﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات
ّ
ﺧﺴﺎﺋﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺼﻴﺮ أﺣﺪ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻲ اNداء.

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴــﻨﻮي ٢٠١٧
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تقـريـــر حـوكمـة الشركـات

 .1نظرة شــاملة للمستشار القانوني العام
ســلطان البوق
المستشــار القانونــي العــام ونائــب الرئيس
التنفيــذي لشــئون الشــركة التنفيذيــة

تبــرز أهميــة ممارســات الحوكمــة عــن طريــق تعزيــز ثقافــة االلتزام اكثــر منها بفرض سياســات
وقواعــد .مــن هنــا نركــز علــى تعزيــز ثقافــة الحوكمــة لعاملينــا لينعكس ذلك على الممارســات
الســليمة ممــا يرفــع مســتوى الشــفافية ويرتقــى بالســلوك المهني.
وتؤمــن الشــركة أن الممارســات الشــفافة تعــزز بنــاء الثقــة بين الشــركة ومســاهميها مما
يســاهم بفعاليــة فــي نمو وتطور الشــركة.

محمــد الحربي
مديــر الشــئون القانونيــة وإدارة العقود

تتعاطــى الشــركة بموجــب توجيــه مــن مجلــس ادارتهــا ورئيســها التنفيذي مــع حوكمة
الشــركة بحــرص وعنايــة مــن خــال رفــع ثقافــة اإللتزام في الشــركة والــذي انتهى الى احداث
ثورة تشــريعية داخل الشــركة قننت ممارســات عدة وفيها اقرت الشــركة سياســات الســلوك
طور جدول
المهنــي والتــي احكمــت ســياج الكثيــر مــن الممارســات داخل الشــركة وكذلك ّ
الصالحيــات والــذي قنــن المعامالت بين ادارات الشــركة.
إن التغيــرات فــي الهيــكل التنظيمــي داخــل الشــركة اســتدعت جهــودا حثيثة مــن ادارة حوكمة
الشــركة بالعمــل علــى تطويــر الممارســات لتالحــق هــذا التطــور بفعاليــة ،ويؤمن فريق
حوكمــة الشــركة أن رحلــة التطويــر مســتمرة وال تقــف بــأي حــال من األحــوال بالنظر الــى طبيعة
التطــورات العالميــة فــي ممارســة الحوكمة.

اخيــرا اتقــدم بشــكري الجزيــل الــى فريــق حوكمــة الشــركة نظــراً لمجهودهــم الثــري في االســتنهاض بالممارســات لتقارع افضــل الممارســات العالمية،
وكلــي ايمــان علــى قــدرة ادارة حوكمــة علــى الحصــول علــى جوائــز عــدة كما كرس ســلف ًا بحصول الشــركة علــى جائزة افضل الممارســات في
المملكــة للعــام .٢٠١٧

سلطان البوق

المستشــار القانونــي العــام ونائــب الرئيــس التنفيــذي لشــئون الشــركة التنفيذية

 .2االلتزام باألنظمة واللوائح
تلتــزم الشــركة وتتعهــد باالحتفــاظ بأفضــل معاييــر الجــودة واألداء فــي جميــع أنشــطتها .وســيمتد هــذا االلتــزام ليشــمل األنظمــة المنصــوص عليها في
الئحــة حوكمــة الشــركات ولوائــح التســجيل واإلدراج الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة واألنظمــة واللوائــح األخرى ذات العالقــة ليكــون التزام ًا صارم ًا
باتبــاع مــا نصــت عليــه تلــك اللوائــح فــي جميــع عملياتهــا التشــغيلية .وتمتلــك الشــركة سياســة شــاملة حــول تطبيق الئحــة حوكمة الشــركات من خالل
ـاء علــى نظــام الشــركات والئحــة حوكمة الشــركات المحدثة مــن قبل وزارة التجارة واالســتثمار
تحديــث دليــل حوكمــة الشــركة ونظامهــا األساســي بنـ ً
وهيئــة الســوق الماليــة حيــث يلتــزم بهــا أصحــاب المصالــح كأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة والموظفيــن لحمايــة مصالح الشــركة واألطراف
األخــرى ذو العالقــة .وســيقوم مجلــس اإلدارة مــع المســاندة المســتمرة مــن لجانــه الفرعيــة لجنــة المراجعــة ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت واللجنة
التنفيذيــة بتقديــم الدعــم المســتمر لتعزيــز االلتــزام بالئحــة حوكمــة الشــركات وضمــان اســتمرارية مراجعــة وضبــط تطبيق الالئحــة الفعال.
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توضــح المــواد التاليــة مــا تــم تطبيقــه مــن الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئة الســوق المالية وأســباب عــدم التطبيق:

المادة  5الفقرة ()9

تثبــت للمســاهم جميــع الحقــوق المرتبطــة بالســهم ،وبخاصــة مــا يلي:

( )9تقييد أســهمه في ســجل المســاهمين في الشــركة.
أســباب عــدم التطبيق
يقــوم المســاهمون بتســجيل أســهمهم عــن طريــق الســوق الماليــة الســعودية (تداول) وذلك ألن الشــركة مدرجة.

المادة  13الفقرة (ح)

علــى الشــركة التحقــق مــن تســجيل بيانــات المســاهمين الراغبيــن فــي الحضــور فــي مركــز الشــركة الرئيــس قبل الوقــت المحــدد النعقــاد الجمعية ما لم
ينص نظام الشــركة األســاس على وســيلة أخرى.
أســباب عــدم التطبيق
يســجيل المســاهمين فــي موقــع انعقــاد الجمعيــة العامــة قبــل انعقادها.

المادة 39

يتعيــن عــل الشــركة إيــاء االهتمــام الكافــي بتدريــب وتأهيــل أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ،ووضــع البرامــج الالزمــة لذلك ،مع مراعــاة ما يلي:
	)1إعــداد برامــج ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة المعيييــن حديثـ ًا للتعريــف بســير عمــل الشــركة وأنشــطتها ،وبخاصــة مــا يلي:
أ .اســتراتيجية الشــركة وأهدافها.
ب .الجوانــب الماليــة والتشــغيلية ألنشــطة الشــركة.
ج .التزامــات أعضــاء مجلــس اإلدارة ومهامهــم ومســؤولياتهم وحقوقهــم.
د .مهــام لجــان الشــركة واختصاصاتها.
	)2وضــع اآلليــات الالزمــة لحصــول كل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى برامــج ودورات تدريبية بشــكل مســتمر بغــرض تنميــة مهاراتهم
ومعارفهــم فــي المجــاالت ذات العالقة بأنشــطة الشــركة.
أســباب عــدم التطبيق
المــادة اختيارية.

المادة 41

ـاء عــل اقتــراح لجنــة الترشــيحات  -اآلليــات الالزمــة لتقييــم أداء المجلــس وأعضائــه ولجانــه واإلدارة التنفيذيــة ســنوي ًا وذلك
أ)	يضــع مجلــس اإلدارة  -بنـ ً
مــن خــال مؤشــرات قيــاس أداء مناســبة ترتبــط بمــدى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة وجودة إدارة المخاطــر وكفايــة أنظمة الرقابــة الداخلية
وغيرهــا ،علــى أن تحــدَّ د جوانــب القــوة والضعــف واقتــراح معالجتهــا بما يتفــق مع مصلحة الشــركة.
يفصــح عنهــا ألعضــاء مجلــس اإلدارة واألشــخاص المعنييــن بالتقييم.
ب)	يجــب أن تكــون إجــراءات تقييــم األداء مكتوبــة وواضحــة وأن
َ
ج)	يجــب أن يشــتمل تقييــم األداء علــى المهــارات والخبــرات التــي يمتلكهــا المجلــس ،وتحديــد نقــاط الضعــف والقــوة فيه ،مــع العمل علــى معالجة
نقــاط الضعــف بالطــرق الممكنــة كترشــيح كفايــات مهنيــة تســتطيع تطويــر أداء المجلــس ،ويجــب أيضـ ًا أن يشــتمل تقييــم األداء علــى تقييــم آليات
العمــل فــي المجلس بشــكل عام.
د)	يراعــى فــي التقييــم الفــردي ألعضــاء مجلــس اإلدارة مــدى المشــاركة الفعالــة للعضــو والتزامــه بــأداء واجباته ومســؤولياته بما فــي ذلك حضور
جلســات المجلــس ولجانــه وتخصيــص الوقــت الالزم لها.
هـــ)	يتخــذ مجلــس اإلدارة الترتيبــات الالزمــة للحصــول علــى تقييــم جهــة خارجيــة مختصــة ألدائه كل ثالث ســنوات.
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و)	يجــري أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن تقييمـ ًا دوريـ ًا ألداء رئيــس المجلــس بعــد أخــذ وجهــات نظــر األعضــاء التنفيذيين  -مــن دون أن يحضر
رئيــس المجلــس النقــاش المخصــص لهــذا الغــرض  -علــى أن تحــدَّ د جوانــب القــوة والضعــف واقتــراح معالجتهــا بما يتفــق مع مصلحة الشــركة.
أســباب عــدم التطبيق
اشــتمل تحديــث دليــل حوكمــة الشــركة علــى سياســة للتقييــم ولــم يتــم أي تقييــم خــال العام 2017م بســبب أن المــادة اختيارية.

المادة 45

علــى مــن يرغــب فــي ترشــيح نفســه لعضويــة مجلــس اإلدارة أن يفصــح للمجلــس وللجمعيــة العامــة عــن أي مــن حاالت تعــارض المصالح  -وفق
اإلجــراءات المقــررة من الهيئة  -وتشــمل:
 )1وجــود مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي األعمــال والعقــود التــي تتم لحســاب الشــركة التي يرغب فــي الترشــح لمجلس إدارتها.
 )2اشــتراكه في عمل من شــأنه منافســة الشــركة ،أو منافســتها في أحد فروع النشــاط الذي تزاوله.
أســباب عــدم التطبيق
االلتزام على المرشــح.

المادة 66

أ) علــى لجنــة الترشــيحات عنــد ترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة مراعــاة مــا ورد فــي هــذه الالئحة من شــروط وأحــكام ،وما تقــرره الهيئة مــن متطلبات.
ب)	يجــب أن يفــوق عــدد المرشــحين لمجلــس اإلدارة الذيــن تُطــرح أســماؤهم أمــام الجمعيــة العامــة عــدد المقاعــد المتوافرة حيــث يكون لــدى الجمعية
العامــة فرصــة االختيــار من بين المرشــحين.
أســباب عــدم التطبيق
لــم يتــم تطبيــق المــادة بســبب ســريان فتــرة المجلــس الحاليــة وســيتم تطبيقهــا عند انتخــاب مجلس إدارة للــدورة القادمة.

المادة 68

على الشــركة نشــر إعالن الترشــح في الموقع اإللكتروني للشــركة والموقع اإللكتروني للســوق وفي أي وســيلة أخرى تحددها الهيئة وذلك لدعوة
األشــخاص الراغبين في الترشــح لعضوية مجلس اإلدارة ،على أن يظل باب الترشــح مفتوح ًا مدة شــهر على األقل من تاريخ اإلعالن.
أســباب عــدم التطبيق
لــم يتــم تطبيــق المــادة بســبب ســريان فتــرة المجلــس الحاليــة وســيتم تطبيقهــا عند انتخــاب مجلس إدارة للــدورة القادمة.

المادة 69

ال يخـ ّ
ـل مــا ورد فــي هــذا الفصــل مــن أحــكام بحــق كل مســاهم في الشــركة في ترشــيح نفســه أو غيــره لعضويــة مجلس اإلدارة وفق ًا ألحــكام نظام
الشــركات ولوائحــه التنفيذية.
أســباب عــدم التطبيق
لــم يتــم تطبيــق المــادة بســبب ســريان فتــرة المجلــس الحاليــة وســيتم تطبيقهــا عند انتخــاب مجلس إدارة للــدورة القادمة.

الفصل الخامس
المادة :70

تشـ َّ
ـكل بقــرار مــن مجلــس إدارة الشــركة لجنــة تســمى (لجنــة إدارة المخاطــر) يكــون رئيســها وغالبيــة أعضائهــا مــن أعضاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذيين.
ويُشــترط أن يتوافــر فــي أعضائهــا مســتوى مالئــم مــن المعرفة بــإدارة المخاطر والشــؤون المالية.
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المادة :71
تختــص لجنــة إدارة المخاطــر بمــا يلي:
	)1وضــع اســتراتيجية وسياســات شــاملة إلدارة المخاطــر بمــا يتناســب مــع طبيعــة وحجــم أنشــطة الشــركة ،والتحقــق مــن تنفيذهــا ومراجعتهــا وتحديثها
ـاء عــل المتغيــرات الداخليــة والخارجية للشــركة.
بنـ ً
	)2تحديــد مســتوى مقبــول للمخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة والحفــاظ عليــه والتحقــق من عدم تجاوز الشــركة له.
	)3التحقــق مــن جــدوى اســتمرار الشــركة ومواصلــة نشــاطها بنجــاح ،مــع تحديــد المخاطــر التي تهدد اســتمرارها خالل االثني عشــر شــهراً القادمة.
	)4اإلشــراف علــى نظــام إدارة المخاطــر بالشــركة وتقييــم فعاليــة نظــم وآليــات تحديــد وقيــاس ومتابعــة المخاطــر التي قــد تتعرض لها الشــركة وذلك
لتحديــد أوجــه القصور بها.
 )5إعــادة تقييــم قــدرة الشــركة علــى تحمــل المخاطــر وتعرّضهــا لهــا بشــكل دوري (مــن خالل إجــراء اختبارات التحمــل على ســبيل المثال).
 )6إعــداد تقاريــر مفصلــة حــول التعــرض للمخاطــر والخطــوات المقترحــة إلدارة هــذه المخاطــر ،ورفعها إلــى مجلس اإلدارة.
 )7تقديــم التوصيــات للمجلــس حــول المســائل المتعلقــة بــإدارة المخاطر.
 )8ضمــان توافــر المــوارد والنظــم الكافيــة إلدارة المخاطر.
 )9مراجعــة الهيــكل التنظيمــي إلدارة المخاطــر ووضــع توصيــات بشــأنه قبــل اعتمــاده من قبــل مجلس اإلدارة.
 )13التحقــق مــن اســتقالل موظفــي إدارة المخاطــر عــن األنشــطة التــي قد ينشــأ عنها تعــرض الشــركة للمخاطر.
 )14التحقــق مــن اســتيعاب موظفــي إدارة المخاطــر للمخاطــر المحيطــة بالشــركة ،والعمــل علــى زيــادة الوعــي بثقافــة المخاطر.
 )15مراجعــة مــا تثيــره لجنــة المراجعــة مــن مســائل قد تؤثر فــي إدارة المخاطر في الشــركة.
المادة :72
تجتمــع لجنــة إدارة المخاطــر بصفــة دوريــة كل (ســتة أشــهر) علــى األقــل ،وكلما دعــت الحاجة إلى ذلك.
أســباب عــدم التطبيق
الفصــل اختياري.

المادة 82

يجــب على مراجع الحســابات:
 )1بــذل واجبــي العناية واألمانة للشــركة.
 )2إبــاغ الهيئــة فــي حــال عــدم اتخــاذ مجلــس اإلدارة اإلجراء المناســب بشــأن المســائل المثيرة للشــبهة التــي يطرحها.
	)3أن يطلــب مــن مجلــس اإلدارة دعــوة الجمعيــة العامــة العاديــة إذا لــم ييســر المجــل عملــه .ويكــون مســؤو ًال عن تعويــض الضرر الذي يصيب الشــركة
أو المســاهمين أو الغيــر بســبب األخطــاء التــي تقــع منــه فــي أداء عملــه ،وإذا تعــدد المراجعــون واشــتركوا فــي الخطأ ،كانــوا مســؤولين بالتضامن.
أســباب عــدم التطبيق
االلتــزام علــى مراجع الحســابات الخارجي.

المادة 85

تضــع الشــركة برامــج تطويــر وتحفيــز المشــاركة واألداء للعامليــن فــي الشــركة ،علــى أن تتضمــن  -بصفــة خاصــة  -ما يلي:
	)1تشــكيل لجــان أو عقــد ورش عمــل متخصصــة لالســتماع إلــى آراء العامليــن فــي الشــركة ومناقشــتهم فــي المســائل والموضوعــات محــل
القــرارات المهمــة.
 )2برامــج منــح العامليــن أســهم ًا فــي الشــركة أو نصيبـ ًا مــن األربــاح التــي تحققهــا وبرامــج التقاعد ،وتأســيس صنــدوق مســتقل لإلنفاق على تلــك البرامج.
 )3إنشــاء مؤسســات اجتماعيــة للعامليــن في الشــركة.

أســباب عــدم التطبيق
المــادة اختيارية.
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 .2االلتزام باألنظمة واللوائح (تتمة)
المادة 87

ـاء علــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة  -سياســة تكفــل إقامــة التــوازن بيــن أهدافها واألهداف التــي يصبــو المجتمع إلى
تضــع الجمعيــة العامــة العاديــة  -بنـ ً
تحقيقهــا بغــرض تطويــر األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة للمجتمــع.
أســباب عــدم التطبيق
المــادة اختيارية.

المادة 88

يضــع مجلــس اإلدارة البرامــج ويحــدد الوســائل الالزمــة لطــرح مبــادرات الشــركة في مجــال العمل االجتماعي ،ويشــمل ذلــك ما يلي:
 )1وضــع مؤشــرات قيــاس تربــط أداء الشــركة بمــا تقدمــه مــن مبــادرات في العمــل االجتماعي ،ومقارنة ذلك بالشــركات األخرى ذات النشــاط المشــابه.
 )2اإلفصــاح عــن أهــداف المســؤولية االجتماعيــة التــي تتبناهــا الشــركة للعامليــن فيهــا وتوعيتهــم وتثقيفهــم بها.
 )3اإلفصــاح عــن خطــط تحقيــق المســؤولية االجتماعيــة فــي التقاريــر الدورية ذات الصلة بأنشــطة الشــركة.
 )4وضــع برامــج توعيــة للمجتمــع للتعريــف بالمســؤولية االجتماعيــة للشــركة.
أســباب عــدم التطبيق
المــادة اختيارية.

المادة 95

فــي حــال تشــكيل مجلــس اإلدارة لجنــة مختصــة بحوكمــة الشــركات ،فعليــه أن يفــوض إليهــا االختصاصــات المقــررة بموجب المــادة الرابعة والتســعين
مــن هــذه الالئحــة ،وعلــى هــذه اللجنــة متابعــة أي موضوعــات بشــأن تطبيقــات الحوكمــة ،وتزويــد مجلس اإلدارة ،ســنوي ًا عل األقــل ،بالتقاريــر والتوصيات
التــي تتوصــل إليها.
أســباب عــدم التطبيق
المــادة اختيارية.

 .3أنشطة الشركة الرئيسية
• تمويــن الطائرات
• التجزئة
• التمويــن وإدارة المرافق
اإليرادات

النســبة المئوية

تمويــن الطائرات

1,825,351,632

%71

التجزئة

261,536,0 0 2

%10

التمويــن وإدارة المرافق

123,80 4,682

%5

إجمالي األنشــطة الرئيســية

2,210 ,692,316

%86

جميــع القطاعــات األخرى

346,364,826

%14

اإلجمالي

2,557,057,142

%10 0

 .4األنشطة الرئيســية للشركات التابعة
تشــغيل وإدارة األســواق الحرة
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اإليرادات

النســبة المئوية

تشــغيل وإدارة األســواق الحرة

122,133,0 0 9

%10 0

اإلجمالي

122,133,0 0 9

%10 0

شــركة الخطــوط الســعودية للتموين

 .5خطط الشركة والقرارات الرئيســية والتوقعات المستقبلية
القرارات الرئيسية
التاريخ

القرار

20 17/0 1/19م

تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن النتائــج الماليــة األوليــة للفتــرة المنتهيــة في 20 16-12-31م (اثنا عشــر شــهراً)

20 17/0 1/26م

تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين عــن الربع الرابع 20 16م

20 17/0 1/31م

تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن عــن مراحــل مواكبتهــا لمشــروع التحــول لمعاييــر المحاســبة الدولية ()IFRS
(المرحلــة الثالثة)

20 17/0 2/12م

تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن عــن إبرامهــا عقــد مــع المؤسســة العامــة للخطوط الجويــة العربيــة الســعودية لتجهيز
وإدارة وتشــغيل صالــة الفرســان بمطــار القاهــرة الدولي

20 17/0 3/0 2م

تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن النتائــج الماليــة الســنوية المنتهيــة فــي 20 16-12-31

20 17/0 3/0 7م

تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن عــن إبرامهــا عقــد مــع المؤسســة العامــة للخطوط الجويــة العربية الســعودية
لتمكيــن مســافريها مــن إســتخدام صالــة الضيافــة بمطــار األميــر محمد بــن عبدالعزيــز بالمدينــة المنورة

20 17/0 3/21م

تدعــو شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن مســاهميها إلــى حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة غير العاديــة (االجتماع االول)

20 17/0 4/0 2م

تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن عــن اضافــة بنــود إلى جدول أعمــال الجمعيــة العامة غيــر العادية

20 17/0 4/18م

تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن نتائــج اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العادية

20 17/0 5/0 4م

تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن عــن تعييــن نائــب لرئيــس مجلــس إدارتها للــدورة الحالية

20 17/0 5/0 4م

تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن النتائــج الماليــة األوليــة للفتــرة المنتهيــة فــي 20 17-0 3-31م (ثالثة اشــهر)

20 17/0 5/0 4م

تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين عــن الربــع األول مــن
عام 20 17م

20 17/0 8/15م

تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن النتائــج الماليــة األوليــة للفتــرة المنتهيــة في 20 17-0 6-30م (ســتة اشــهر)

20 17/0 8/15م

تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين عن الربــع الثاني من
عام 20 17م

20 17/0 9/11م

تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن عــن إبرامهــا عقــد مــع شــركة طيران اديل و ذلــك لتقديــم خدمات التمويــن وحق بيع
التجزئــة لألطعمــة والمشــروبات ومنتجــات آخــرى على متــن الطائرات.

20 17/10 /0 5م

تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن عــن إبرامهــا عقــد مــع المؤسســة العامــة للخطــوط الجويــة العربية الســعودية و ذلك
لتقديــم خدمــات توفيــر و تشــغيل مســتودع مركــزي لألمتعة.

20 17/11/0 5م

تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن النتائــج الماليــة األوليــة للفتــرة المنتهيــة في 20 17-0 9-30م (تســعة اشــهر)

20 17/11/0 5م

تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين عن الربــع الثالث من
عام 20 17م

20 17/11/26م

تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن عــن إبرامهــا عقــد مــع شــركة طيران ناس وذلــك لتقديــم خدمات التمويــن وحق بيع
التجزئــة لألطعمــة والمشــروبات ومنتجــات آخــرى على متــن الطائرات.

20 17/12/0 7م

تدعــو شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن مســاهميها إلــى حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة غير العاديــة (االجتماع االول)

20 17/12/17م

تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن لمســاهميها عــن بدايــة التصويــت اإللكترونــي علــى بنود اجتمــاع الجمعيــة العامة
الغيــر العاديــة (اإلجتماع األول)

20 17/12/24م

تعلــن شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن نتائــج اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة (اإلجتماع األول)

معلومــات عــن خطــط الشــركة وتوقعاتهــا المســتقبلية تــم ذكرهــا فــي الصفحــات مــن  43 - 1من هــذا التقرير.

التقرير الســنوي 2017

51

تقـريـــر حـوكمـة الشركـات

 .6رسم بياني بنتائج أعمال الشــركة وأصولها ومطلوباتها
بالريال الســعودي

صافي الدخل
20 17م

إجمالي األصول
481,737,979

20 16م

519,10 5,487
698,50 0 ,954

20 15م
20 14م
20 13م

653,932,832
569,351,912

إجمالي المطلوبات

20 17م

1,882,961,40 9

20 17م

20 16م

1,881,785,352

20 16م

20 15م

1,848,220 ,612

20 15م

1,80 9,313,494

20 14م

1,695,40 5,0 84

20 13م

168,998,20 0
163,272,642
145,633,311
123,776,216

20 14م

112,40 7,0 44

20 13م

 .7مقارنة أصول الشــركة ومطلوباتها لخمس سنوات
20 13م

20 14م

20 15م

20 16م

20 17م

األصــول المتداولة

1,447,116,381

1,567,648,992

1,335,359,487

1,235,756,877

1,192,668,183

األصول غيــر المتداولة

248,288,70 3

241,664,50 2

512,861,125

646,0 28,475

690 ,293,226

المطلوبــات المتداولــة

1,695,40 5,0 84

1,80 9,313,494

1,848,220 ,612

1,881,785,352

1,882,961,40 9

المطلوبــات غيــر المتداولة

424,369,0 28

459,830 ,358

384,426,935

457,923,163

431,0 18,258

إجمالــي المطلوبات

112,40 7,0 44

123,776,216

145,633,311

621,195,805

600,016,458

 .8مقارنة األعمال لمدة  5سنوات
20 14م

20 15م

20 16م

20 17م

األرقام بـ  10 0 0ريال ســعودي

20 13م

2,260 ,80 0 ,463

2,256,650 ,268

2,223,394,348

1,436,259,260

1,490 ,899,50 1

1,50 0 ,60 2,393

إجمالــي اإليرادات

1,867,498,165

2,135,940 ,0 70

تكلفــة اإليرادات

1,175,583,438

1,361,365,70 4

41,840 ,694

33,50 5,845

41,669,319

الــزكاة وضريبة الدخل

46,217,365

46,20 1,746

765,750 ,767

722,791,955

مجمــل الدخل

691,914,727

774,574,366

824,541,20 1

519,10 5,487

481,737,979

صافــي الدخل

569,351,912

653,932,832

698,50 0 ,954

 .9التحليل الجغرافي لإليرادات
التحليــل الجغرافــي للعائــدات

20 17م

السعودية

مصر

اإلجمالي

2,134,844,560

88,549,788

2,223,394,348

 .10التحليل الجغرافي لعائدات الشــركات التابعة
التحليــل الجغرافــي للعائــدات
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20 17

السعودية

اإلجمالي

الشــركة الســعودية الفرنســية لتشــغيل وإدارة األســواق الحرة

122,133,0 0 9

122,133,0 0 9

شــركة الخطــوط الســعودية للتموين

 .11جدول االختالفات الهامة للنتائج التشــغيلية بالمقارنة مع الســنة الماضية او أي توقعات معلنة للشــركة
20 17

20 16

التغير
( )+أو ()-

النســبة المئوية
للتغير

اإليــرادات  /المبيعات

2,223,394,348

2,256,650 ,268

( )33,255,920

%1-

تكلفــة اإليرادات

1,50 0 ,60 2,393

1,490 ,899,50 1

9,70 2,892

مجمــل الدخل

722,791,955

765,750 ,767

()42,958,812

%1
%6-

إيــرادات تشــغيلية أخرى

7,0 46,674

5,0 14,511

2,0 32,163

%41

تكاليــف تشــغيلية أخرى

( )2,845,620

()4,015,996

1,170,376

%29

535,40 1,882

الدخل التشــغيلي (خســارة)

550 ,886,787

()15,484,90 5

%3-

 .12جدول معلومات الشركات التابعة
اســم الشــركة التابعة

رأس المال

نســبة الملكية

النشــاط الرئيسي

الشــركة الســعودية الفرنســية لتشــغيل
وإدارة األســواق الحرة

76,894,0 0 0

%40

تشــغيل وإدارة األســواق الحرة
فــي المطارات

بلد التشــغيل
الرئيسي

بلد التأســيس

ا لمملكة
العربية
السعودية

ا لمملكة
العربية
السعودية

 .13مجلس اإلدارة
أ .أعضاء مجلس اإلدارة

يتكــون مجلــس اإلدارة مــن مجموعــة مــن الخبــراء المؤهليــن فــي القطاع الخاص.

أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي تاريخ  31ديســمبر 20 17م
يحيى اليحيى

الخبرات
يتمتــع يحيــى اليحيــى بأكثــر مــن  40عامً ــا مــن الخبــرة فــي األوســاط األكاديميــة والحكوميــة والقطــاع الخــاص .وبالتالي فإنــه يجلب معه مهــارة كبيرة
ومتنوعــة مــن شــأنها أن تســاعد علــى تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للشــركة .وقــد تكونــت هــذه المهــارات وتــم صقلها من خــال العديد مــن المناصب
التــي شــغلها علــى الصعيديــن المحلــي والدولي.
المؤهالت
• زمالــة إيزنهــاور للصرافة
• درجــة الدكتــوراة فــي الهندســة الصناعيــة والعمليــات مــن جامعة ميتشــيغان
• ماجســتير العلــوم فــي الهندســة الصناعيــة والعمليــات مــن جامعة ميتشــيغان
• بكالوريــوس العلــوم فــي هندســة النظــم مــن جامعة الملــك فهد للبتــرول والمعادن

رائد المديهيم

الخبرات
يمتلــك رائــد المديهيــم خبــرة هندســية وإداريــة متنوعــة تغطــي أكثــر مــن  28عامً ــا فــي القطاعيــن العام والخــاص .عمل رائد في بدايــة حياتــه المهنية
فــي أنشــطة هندســية متنوعــة فــي قطاعــات الطاقــة والميــاه ثــم انتقــل إلــى القطاع الخاص واكتســب خبرة واســعة في مواد البنــاء (التجارة
والتصنيــع) فــي مجــاالت الصلــب واألســمنت والخشــب والجبــس والمســبوكات مســبقة الصنــع والمحــوالت الكهربائية وقد شــارك في عشــرات
المؤتمــرات والــدورات التدريبيــة والنــدوات والمنتديــات االقتصاديــة فــي مختلــف مجــاالت اإلدارة والتمويــل واالســتراتيجية والقيــادة في داخــل المملكة
العربيــة الســعودية وفــي العديد مــن دول العالم.
المؤهالت
• بكالوريــوس الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة الملك ســعود
• ماجســتير الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة الملك ســعود

التقرير الســنوي 2017
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تقـريـــر حـوكمـة الشركـات

 .13مجلس اإلدارة (تتمة)
أ .أعضاء مجلس اإلدارة (تتمة)
فهـد الرشيد

الخبرات
فهــد الرشــيد هــو الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة شــركة إعمــار المدينــة االقتصادية ،وهي شــركة مدرجة فــي الســوق المالية الســعودية (تداول) والتي
تقــود تطويــر مدينــة الملــك عبــد اهلل االقتصاديــة التــي تعتبــر أكبــر مشــروع تطويــر مدينــة جديــدة ممولــة من القطــاع الخاص في العالم وأســرع مركز
للخدمــات اللوجســتية والتصنيــع فــي المنطقــة .والجديــر بالذكــر أن فهــد الرشــيد هــو الرئيــس المؤســس لمؤسســة البحــر األحمــر غيــر الربحية ونائب
رئيــس مجلــس أمنــاء كليــة األميــر محمد بن ســلمان لألعمــال وريادة األعمال.
ويحتــل الرشــيد عضويــة مجالــس إدارة العديــد مــن الشــركات ،بمــا فــي ذلــك مينــاء الملــك عبد اهلل ومجلــس عمادة كليــة هارفارد كينيدي وشــركة
بتروميــن وشــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن ومؤسســة المــدن الجديــدة ومجلــس مؤسســة «قلوبــال شــيبرز» للمنتدى االقتصــادي العالمي.
قبــل انضمامــه لمدينــة الملــك عبــد اهلل االقتصاديــة شــغل الرشــيد منصــب الرئيــس التنفيــذي للماليــة ونائــب محافــظ الهيئــة العامة لالســتثمار في
المملكــة العربيــة الســعودية ( .)SAGIAوقبــل عملــه فــي الهيئــة العامــة لالســتثمار ،قــاد الرشــيد مبــادرات اســتراتيجية فــي مجال االســتثمارات وتمويل
الشــركات لصالح شــركة أرامكو الســعودية.
المؤهالت
• بكالوريــوس إدارة األعمــال مــن جامعة واشــنطن
• ماجســتير إدارة األعمــال مــن مدرســة ســتانفورد إلدارة األعمال

سامي الحكير

الخبرات
يمتلك سامي الحكير أكثر من  27عاما من الخبرة المهنية في إدارة الضيافة الفندقية في المملكة العربية السعودية .بعد تخرجه من جامعة الملك
سعود بالرياض ،انضم سامي الحكير إلى مجموعة األندلس حيث شغل عدد من المناصب ،بما في ذلك المدير العام بين عامي 1990م و 1994م والعضو
المنتدب بين عامي 1995م و 20 0 9م .وفي العام 20 0 9م ،أسس عالمة تجارية جديدة للفنادق باسم «( « MENA Hotelsفنادق ومنتجعات الشرق األوسط
وشمال أفريقيا) تحت مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير .ومنذ العام 20 0 9م ،أصبح سامي الحكير مسؤو ًال عن إدارة  32فندق ًا في المملكة العربية
السعودية وفندقين في دبي .يحتل سامي الحكير رئاسة مجلس إدارة مجموعة عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير القابضة حيث يعتبر العضو المنتدب
للمجموعة .وباإلضافة إلى ذلك ،يشغل الحكير منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة صحارى المملكة العقارية.
المؤهالت
• بكالوريــوس العلــوم اإلداريــة مــن جامعة الملك ســعود

عبد اهلل طيبه

الخبرات
يتمتــع عبــداهلل طيبــة بخبــرة تزيــد عــن  28عامً ــا فــي اإلدارة اإلســتراتيجية والتشــغيلية من خالل العديد مــن المناصب التي احتلها فــي المنطقة .وكان عبد
اهلل يشــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة القــدرة للطاقــة حيــث عمل على تحويل الشــركة إلى منصــة طاقة تابعة لصالــح مجموعة أكوا القابضة.
ومــن موقعــه هــذا ،تمكــن عبــد اهلل مــن وضــع هيكلية لمجموعة طاقة والمصــادر المتجددة والطبيعيــة مدعومة بمنصة خدمات هندســية تلبي
متطلبات النمو في الشــرق األوســط .ويركز قســم المصادر المتجددة بشــكل أساســي على حلول وتقنيات الطاقة الشمســية باألخص أنظمة الطاقة
الشمســية المركــزة وأنظمــة الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة فــي حيــن أن قســم المصادر الطبيعية يركــز الغازات الصناعية .أما قســم توليد الطاقة
فيركــز علــى الفــوز بعقود إلدارة عمليات الهندســة والمشــتريات واإلنشــاء لمشــاريع توليدالكهربــاء بالتقنيات الحراريــة وتقنيات الدورة المركبة.
المؤهالت
• بكالوريــوس العلــوم فــي الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة الملــك فهد للبتــرول والمعادن

شوقي مشتاق

الخبرات
يتمتــع شــوقي مشــتاق بخبــرة تشــغيلية وإداريــة فــي مجــال الطيــران والتمويــن تزيــد عــن  30عامً ــا .انضم إلــى الخطوط الجويــة العربية الســعودية عام
1975م وشــغل العديــد مــن المناصــب اإلداريــة العليــا فــي الســعودية ،بمــا فــي ذلــك منصب المدير العــام للتســويق والتدريب مــن العام 1987م وحتى
العــام 1997م ،ومنصــب المديــر العــام للمبيعــات الجويــة ( )Sky Salesمــن العــام 1997م وحتــى العــام 20 0 5م ،ونائــب الرئيــس التنفيذي للشــركة
الســعودية للتمويــن مــن العــام 20 0 5م  -وحتــى العــام 20 0 8م .وشــغل شــوقي مشــتاق أيضـ ًا منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي للخصخصة في
الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية ،خــال الفتــرة مــن العــام 20 0 8م وحتى العام 20 15م.
المؤهالت
• بكالوريــوس العلــوم فــي التســويق واإلدارة ،كليــة دافيس آنــد إلكينز
• مدير مشــاريع
• مقيــم مرخص
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شــركة الخطــوط الســعودية للتموين

جوناثان ستنت تورياني

الخبرات
عمــل جوناثــان ســتنت توريانــي فــي مجموعــة غيــت غورميــه ( )GGGفــي الفتــرة مــن 1991م إلى 1997م فــي مناصــب مختلفة ،بما في ذلــك العضو
المنتــدب إلدارة العمليــات ،والعضــو المنتــدب لمجموعــة لعمليــات مجموعــة غيــت غورميــه فــي جنــوب أفريقيــا .غــادر جوناثــان مجموعة غيــت غورميه
فــي العــام 1997م لالنضمــام إلــى مجموعــة نيوانــس ( )Nuance Groupكالرئيــس التنفيــذي لعملياتهــا فــي أســتراليا قبــل العــودة إلى غيــت غورميه
كرئيــس للقســم األوروبــي للفتــرة مــن العــام 20 0 0م وحتــى العــام 20 0 4م .ثــم شــغل منصــب الرئيس التنفيــذي لمنطقــة جنوب أوروبا فــي مجموعة
كومبــاس مــن العــام 20 0 4م وحتــى العــام 20 0 6م .وهــو الشــريك المؤســس والرئيــس التنفيــذي بالمشــاركة لمجموعــة نيوريســت منذ عام 20 0 6م.
المؤهالت
• دبلــوم الواليــات المتحــدة األمريكيــة من شــوت روزميري هول
• بكالوريــوس اآلداب فــي االقتصــاد والتاريــخ من جامعــة ماك جيل
• دبلــوم مدرســة الفندقــة من مدرســة لــوزان (يعادل بكالوريــوس العلوم)

عبد المحسن اليحيى

الخبرات
يتمتــع عبدالمحســن اليحيــى بخبــرة مهنيــة تزيــد عــن  35عامـ ًا فــي مجــال التشــغيل واإلدارة .بــدأ مســيرته المهنيــة كمديــر مشــاريع في األعمال الهندســية
العســكرية فــي وزارة الدفــاع فــي عــام 1981م .أســس فــي العــام 1988م ،مطاعــم كودو وظل كمؤســس ورئيــس تنفيذي لشــركة كودو ( )Kuduحتى
أبريــل 20 15م حيــث بــاع حصتــه فــي هــذه الشــركة .وفــي العــام 20 11م ،حصــل علــى جائزة أفضل رئيــس تنفيذي فــي قطاع التجزئــة .تــم تعيينه عضو
مجلــس إدارة فــي شــركة الخليــج للتدريــب والتعليــم فــي العام 20 0 6م.
المؤهالت
• بكالوريــوس الهندســة المدنيــة مــن جامعــة الملك ســعود (جدة)

أيمن الطيار

الخبرات
يتمتــع أيمــن الطيــار بأكثــر مــن  22عامـ ًا مــن الخبــرة فــي القطــاع المصرفــي ،حيــث عمــل في أدوار إداريــة من العام 1996م وحتــى العام 20 0 1م ،ثم
شــغل منصــب مديــر األعمــال المصرفيــة الشــخصية خــال الفتــرة مــن العــام 20 0 1م وحتــى العام 20 0 3م وكبيــر المديريــن التنفيذييــن من العام 20 0 4م
وحتــى العــام 20 0 6م فــي المقــر الرئيســي للبنــك الســعودي البريطانــي (ســاب) .ونســبة لتطــوره المســتمر وخبرتــه ،انضــم أيمن الطيار إلــى البنك
األهلــي التجــاري كنائــب رئيــس تنفيــذي وتــرأس شــبكة الفــروع اإلســامية فــي العــام 20 0 6م .خالل الفترة مــن العام 20 12م وحتى العام 20 16م ،شــغر
منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي ورئيــس قســم التمويــل التأجيــري .وفــي الوقــت الراهــن طلــب من أيمــن الطيار أن يترأس قســم المصرفيــة الخاصة.
تخــرج أيمــن الطيــار مــن جامعــة مونتانــا بالواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي العــام 1993م وحصــل على درجــة البكالوريوس في إدارة األعمــال ،تخصص
تســويق .وكجــزء مــن تطــوره المهنــي ،فقــد حضــر العديــد مــن برامــج التدريــب علــى اإلدارة التنفيذية في القطــاع المصرفي فــي جامعة هارفــارد وجامعة
ســتانفورد وكليــة داردن إلدارة األعمــال وكليــة لنــدن إلدارة األعمــال وبرنامــج إتــش إس بــي ســي ( )HSBCلــإدارة التنفيذية وظل طــوال حياتــه المهنية
يرتــاد مؤسســات مرموقــة فــي المملكــة المتحدة والواليــات المتحدة.
ـاء علــى نظــام الشــركات ،تــم تشــكيل مجلــس إدارة شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن للفتــرة الحاليــة التــي بدأت مــن  26يناير 20 16م والتي
بنـ ً
ســتنتهي فــي  25ينايــر 20 19م مــن تســعة أعضــاء تــم تعيينهــم مــن قبــل الجمعية العامة الســنوية .
تــم تعييــن يحيــى اليحيــى رئيسـ ًا للمجلــس باإلجمــاع مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي  28ينايــر 20 16م ،كمــا تــم تعيين رائــد المديهيــم نائب ًا لرئيــس المجلس
للفتــرة الحاليــة بموجــب الصالحيــات الممنوحــة للمجلــس وفقـ ًا للمــادة  23مــن النظــام األساســي للشــركة خــال اجتمــاع المجلــس المنعقــد بتاريخ 3
مايو 20 17م.
المؤهالت
• بكالوريــوس إدارة األعمــال فــي التســويق ،من جامعــة مونتانا
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تقـريـــر حـوكمـة الشركـات

 .13مجلس اإلدارة (تتمة)
ب .اجتماعات مجلس اإلدارة
عــدد االجتماعات ()5
االسم

20 17/0 3/0 1

20 17/0 5/0 3

20 17/0 8/0 3

20 17/11/0 2

20 17/12/21

اإلجمالي

يحيــى اليحيى











3

رائــد المديهيم











5

فهـــد الرشيد











2

ســامي الحكير











4

عبــد اهلل طيبه











3

شــوقي مشتاق











5

جوناثــان ســتنت تورياني











4

عبــد المحســن اليحيى











4

أيمــن الطيار











5

عقدت آخر جمعية عامة ســنوية في  17أبريل 20 17م

*

35

*تــم عقــد جمعيــة عامــة أخرى في  21ديســمبر20 17م

ج .عضويــات أعضاء مجلس اإلدارة الحالية والســابقة و/أو عضويتهم في اإلدارة التنفيذية بشــركات أخرى (محلي ًا ودولي ًا)
يحيى اليحيى

عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الحاليــة
مجلــس اإلدارة ،بنــك الخليــج العالمــي ،البحريــن (ذ.م.م).
المركــز الدولــي للبنــك الدولــي لتســوية منازعــات االســتثمار ،لجــان المصالحــة والمحكميــن للمملكــة العربيــة الســعودية ،المملكــة العربيــة
السعودية(ذ.م.م).
عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الســابقة
رئيــس مجلــس اإلدارة ،بنــك الخليــج العالمــي ،المملكــة المتحــدة (ذ.م.م).
رئيــس المجلــس االستشــاري لألســواق الناشــئة لمعهــد التمويــل الدولــي ،واشــنطن ،الواليات المتحــدة (معهد)
رئيــس المجلــس المشــارك االستشــاري لألســواق الناشــئة لمعهــد التمويــل الدولــي ،واشــنطن ،الواليات المتحــدة (معهد)
عضــو مجلــس اإلدارة ،المعهــد الدولــي للتمويــل ،واشــنطن ،الواليــات المتحدة (ذ.م.م).
رئيــس مجلــس إدارة شــركة مشــروع توســعة محطــة الشــعيبة ،المملكــة العربية الســعودية (ذ.م.م).
رئيــس مجلــس إدارة شــركة الشــعيبة للميــاه والكهربــاء ،المملكــة العربيــة الســعودية (ذ.م.م).
الرئيــس التنفيــذي ،بنــك الخليــج الدولــي ،البحرين (ذ.م.م).
عضــو مجلــس اإلدارة لـــ جــي آي بــي كابيتــال ،المملكــة العربية الســعودية (ذ.م.م).
عضــو اللجنــة التوجيهيــة إلنشــاء الشــركة الســعودية إلعــادة تمويــل العقــارات ( ،)SRERCالمملكــة العربية الســعودية (ذ.م.م).
عضو المجموعة االستشــارية رفيعة المســتوى المعنية باســتثمار البنية التحتية في مجموعة العشــرين ( ،)HLPIIالمملكة العربية الســعودية (ذ.م.م).
عضــو اللجنــة التوجيهيــة االســتراتيجية لمجموعــة الســنابل ،المملكــة العربيــة الســعودية (مدرجــة)
عضــو مجلــس إدارة أوجيــه لالتصــاالت ،اإلمــارات العربيــة المتحدة (ذ.م.م).
عضــو مجلــس اإلدارة بالبنــك األهلــي التجــاري ،المملكــة العربيــة الســعودية (مدرجة)
عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو لجنــة المراجعــة ولجنــة االســتثمار ،ســعودي ري ،الريــاض ،المملكــة العربية الســعودية (ذ.م.م).
عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو اللجنــة التنفيذيــة فــي مؤسســة الخليــج لالســتثمار ،الكويت (ذ.م.م).
ممثــل المملكــة العربيــة الســعودية فــي المجموعــة التوجيهيــة (الواليــات المتحــدة األمريكيــة واالتحــاد األوروبــي واليابــان والمملكــة العربية
الســعودية) للجهــود الدوليــة إلعــادة إعمــار أفغانســتان ،المملكــة العربية الســعودية (مؤسســة)
عضــو المجلــس التنفيــذي للمملكــة العربيــة فــي البنــك الدولــي ،واشــنطن ،الواليــات المتحــدة (منظمة)
عضــو مجلــس اإلدارة فــي بنــك الخليج الدولــي ،البحرين (ذ.م.م).
عضــو مجلــس اإلدارة فــي اللجنــة الهندســية الســعودية الريــاض ،المملكــة العربية الســعودية (ذ.م.م).
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عضــو لجنــة المراجعــة فــي البنــك الســعودي الفرنســي ،الريــاض ،المملكــة العربية الســعودية (مدرجة)
المديــر العــام للمنطقــة الوســطى فــي شــركة إبراهيــم الجفالــي وأخوانه ،الريــاض ،المملكــة العربية الســعودية (ذ.م.م).
عضــو مجلــس اإلدارة فــي البنــك الزراعــي الســعودي ،الريــاض ،المملكــة العربية الســعودية (ذ.م.م).
المديــر العــام لمعهــد المصــارف ،هيئــة النقــد العربــي الســعودي ،الريــاض ،المملكــة العربية الســعودية (مؤسســة حكومية)
أســتاذ مســاعد فــي الهندســة الصناعيــة بجامعــة الملــك ســعود ،الريــاض ،المملكــة العربية الســعودية (مؤسســة حكومية)
استشــاري بشــركة فــورد للســيارات ،المملكــة العربية الســعودية (ذ.م.م).
أســتاذ مســاعد فــي الهندســة الصناعيــة وهندســة النظــم ،جامعــة ميشــيغان ،الواليــات المتحدة (مؤسســة حكومية)
أســتاذ مســاعد فــي كليــة الدراســات العليــا ،كليــة الهندســة ،جامعــة الريــاض ،المملكــة العربية الســعودية (مؤسســة حكومية)
محلــل مشــاريع فــي صنــدوق التنميــة الصناعــي الســعودي ،الريــاض ،المملكــة العربية الســعودية (ذ.م.م).

رائد المديهيم

عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الحاليــة
الرئيــس التنفيــذي لشــركة مصــدر لمــواد البنــاء ،المملكــة العربيــة الســعودية (مســاهمة مغلقة)
عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة صناعــات التعديــن المتحــدة ،المملكــة العربيــة الســعودية (مســاهمة مغلقة)
عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة أســمنت المنطفــة الشــمالية ،المملكــة العربيــة الســعودية (مدرجة)
عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة بــاوان ،المملكــة العربية الســعودية (مدرجة)
عضــو مجلــس اإلدراة فــي شــركة أســمنت المنطقــة الشــمالية ،األردن (مدرجة)
عضــو مجلــس اإلدراة في شــركة أســمنت البادية ،ســوريا (مدرجة)
عضــو مجلــس اإلدارة في شــركة أســمنت الســويس ،مصر (مدرجة)
عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة اليمامــة للحديــد والصلــب ،المملكــة العربية الســعودية (مدرجة)
عضــو مجلــس اإلدارة فــي مجموعــة اليمامــة ،المملكــة العربية الســعودية (ذ.م.م).
عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الســابقة
عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة العربيــة لألنابيــب ،المملكــة العربيــة الســعودية (مدرجة)

فهـد الرشيد

عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الحاليــة
الرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتــدب لشــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة ،المملكــة العربيــة الســعودية (مدرجة)
عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة بتروميــن ،المملكــة العربية الســعودية (ذ.م.م).
عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة تطويــر الموانــيء ،المملكــة العربية الســعودية (ذ.م.م).
عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الســابقة
نائــب المحافــظ ورئيــس هيئــة المــدن الصناعيــة فــي الهيئــة العامــة العربيــة الســعودية لالســتثمار ،المملكــة العربيــة الســعودية (مؤسســة حكومية)
الرئيــس التنفيــذي للماليــة للهيئــة العامــة العربيــة الســعودية لالســتثمار ،المملكــة العربيــة الســعودية (مؤسســة حكوميــة)
محلــل مالــي بشــركة أرامكــو الســعودية ،المملكــة العربيــة الســعودية (مؤسســة حكومية)

سامي الحكير

عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الحاليــة
العضــو المنتــدب لمجموعــة عبــد المحســن عبــد العزيــز الحكيــر القابضــة ،المملكــة العربيــة الســعودية (مدرجة)
عضــو مجلــس اإلدارة فــي مجموعــة عبــد المحســن عبــد العزيــز الحكيــر القابضــة ،المملكــة العربية الســعودية (مدرجة)
نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة فــي شــركة صحــارى المملكــة العقاريــة ،المملكــة العربية الســعودية (ذ.م.م).
عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الســابقة
الرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتــدب لمجموعــة عبــد المحســن عبــد العزيــز الحكيــر القابضــة ،المملكــة العربيــة الســعودية (مدرجة)
عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة التمويــن واالســتراتيجية ،المملكــة العربيــة الســعودية (ذ.م.م).
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تقـريـــر حـوكمـة الشركـات

 .13مجلس اإلدارة (تتمة)
ج .عضويات أعضاء مجلس اإلدارة الحالية والســابقة و/أو عضويتهم في اإلدارة التنفيذية بشــركات أخــرى (محلي ًا ودولي ًا) (تتمة)
عبد اهلل طيبه

عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الحاليــة
عضــو مجلــس إدارة شــركة إعمــار المدينــة الصناعيــة ،المملكــة العربيــة الســعودية (مدرجة)
عضــو مجلــس إدارة شــركة العيســى للصناعــات ،المملكــة العربيــة الســعودية (ذ.م.م).
عــض مجلــس إدارة شــركة قــدرة للطاقــة ،المملكــة العربية الســعودية (ذ.م.م).
عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الســابقة
عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي شــركة قــدرة العربيــة ،المملكــة العربية الســعودية (ذ.م.م).

شوقي مشتاق

عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الســابقة
استشــاري المديــر العــام للخصخصــة بالخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية ،المملكــة العربيــة الســعودية (مؤسســة حكوميــة)
نائــب الرئيــس التنفيــذي للخصخصــة بالخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية ،المملكــة العربيــة الســعودية (مؤسســة حكوميــة)
نائــب الرئيــس التنفيــذي للتمويــن بالخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية ،المملكــة العربيــة الســعودية (مؤسســة حكوميــة)
المديــر العــام للمبيعــات الجويــة بالخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية ،المملكــة العربيــة الســعودية (مؤسســة حكوميــة)
المديــر العــام للتدريــب علــى التســويق بالخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية ،المملكــة العربيــة الســعودية (مؤسســة حكومية)
مديــر إدارة تطويــر البرامــج اإلداريــة بالخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية ،المملكــة العربيــة الســعودية (مؤسســة حكومية)
مديــر التدريــب علــى المبيعــات بالخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية ،المملكــة العربيــة الســعودية (مؤسســة حكومية)
مديــر التدريــب الميدانــي بالخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية ،المملكــة العربيــة الســعودية (مؤسســة حكومية)
مديــر تنســيق تأجيــر الطائــرات بالخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية ،المملكــة العربيــة الســعودية (مؤسســة حكومية)
مديــر مكتــب بغــداد بالخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية ،المملكــة العربيــة الســعودية (مؤسســة حكومية)
مديــر منطقــة جيــزان الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية ،المملكــة العربيــة الســعودية (مؤسســة حكومية)
مديــر فريــق عمــل منطقــة الخليــج والشــرق األقصــى الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية ،المملكــة العربية الســعودية (مؤسســة حكومية)
مديــر ســجالت الموظفيــن الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية ،المملكــة العربيــة الســعودية (مؤسســة حكومية)

جوناثان ستنت تورياني

عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الحاليــة
شــريك مؤســس والرئيــس التنفيــذي بالشــراكة لمجموعــة نيوريســت القابضــة إس إل ،فرنســا (مســاهمة محــدودة)
عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة دناتــا نيوريســت بيــه تــي واي المحدودة ،جنــوب أفريقيا (ذ.م.م).
عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة ماونتينفيلــد لالســتثمار بيــه تــي واي المحــدودة ،جنــوب أفريقيا (ذ.م.م).
عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة نيوريســت لالســتثمار بالتمويــن بيــه تــي واي المحدودة ،جنــوب أفريقيا (ذ.م.م).
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة نيوريســت غانــا المحدودة ،غانا (ذ.م.م).
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة ريكون لألســواق الحــرة ،نيجريا
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة نيوريســت إيــه إس إل للتمويــن المحــدودة ،نيجريــا (ذ.م.م).
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة نيوريســت إيــه إس إل المحــدودة ،نيجريا (ذ.م.م).
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة نيوريســت إيــه إس إل للنفــط والغــاز المحــدودة ،نيجريا (ذ.م.م).
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة نيوريســت للخدمــات ،تونس
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة التمويــن االســتراتيجي ذ.م.م ،.المملكــة العربيــة الســعودية (ذ.م.م).
عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي شــركة نيوريســت القابضــة كنــدا إنكوربريشــان ،كندا
عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي شــركة نيوريســت مونتريــال كوربريشــان ،كندا
عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي شــركة نيوريســت تورنتــو كوربريشــان ،كندا
عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي شــركة نيوريســت كالغــاري كوربريشــان ،كندا
عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي شــركة نيوريســت فانكوفــر كوربريشــان ،كندا
عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي شــركة نيوريســت دارفــال للتمويــن كوربريشــان ،كندا
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة نيوريســت للتمويــن المحــدودة ،قبرص (ذ.م.م).
عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي شــركة مجموعــة نيوريســت القابضــة المحدودة ،اســبانيا (ذ.م.م).
عضو مجلس اإلدارة شــركة نيوريســت فرنســا إس إيه ،فرنســا
مصفــي شــركة ســيرفيريل إيطاليــا إس آر إل ،إيطاليــا
المديــر العــام شــركة أوجاكو إس آر إل ،لكســمبورغ
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المديــر العــام شــركة نيوريســت إس إيه آر إل ،لكســمبورج
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة سوســيتيه دي كادر إي آي إس إس إيــه ،للكســمبورج
المديــر العــام شــركة ريســتفاليت ماديــرا سيرفســيكوز دي كاترينــغ المحــدودة ،البرتغــال (ذ.م.م).
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة نيوريســت أول المحــدودة ،المملكــة المتحــدة (ذ.م.م).
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة إيرشــوب سوليوشــان يــو كيه المحــدودة ،المملكــة المتحدة (ذ.م.م).
عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيذي شــركة نيوريســت شــويز إس إيه ،سويســرا
عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي شــركة نيوريســت إنفاليت إس إي ،سويســرا
عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي شــركة نيوريســت رستورايشــان إس إيه (ســويس) ،سويســرا
نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة شــركة نيوريســت الفلبيــن ،الفلبين
الرئيــس التنفيــذي شــركة إيــه إن ســي إيه بيه إيه ،سويســرا
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة إم إل إتــش آر جــي إم بي إتش ،سويســرا
عضو مجلس اإلدارة شــركة آر ســي إم جي إم بي إتش ،سويســرا
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة إم إل إتــش آر إس إيه إس ،سويســرا
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة مارون لالســتثمارات إنكوربريشــان ،جزر مارشــال
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة آر آي إف كيــه آي إن دي ،جــزر فيرجينيــا البريطانيــة
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة آر أو إس دبليــو إي إل إل أو ،جــزر فيرجينيــا البريطانيــة
عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الســابقة
عضــو مجلــس اإلدارة فــي شــركة إس إيــه إس بيبيبيز ( ،)SAS BEBEBIZفرنســا

عبد المحسن اليحيى

عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الحاليــة
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة الخليــج الغربيــة ،المملكــة العربيــة الســعودية (ذ.م.م).
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة أول القطــوف ،المملكــة العربيــة الســعودية (ذ.م.م).
عضــو مجلــس اإلدارة شــركة الخليــج للتدريــب والتعليــم ،المملكــة العربيــة الســعودية (مدرجة)
عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الســابقة
عضــو مجلــس اإلدارة ،الجمعيــة الســعودية للســمع ،المملكــة العربيــة الســعودية (جمعيــة)
الرئيــس التنفيــذي ومالــك شــركة مطاعــم كــودو ،المملكــة العربية الســعودية (ذ.م.م).

أيمن الطيار

عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الحاليــة
نائــب الرئيــس التنفيــذي ورئيــس المصرفيــة الخاصــة بالبنــك االهلــي التجــاري ،المملكــة العربيــة الســعودية (مدرجة)
عضــو مجلــس اإلدارة ،البرنامــج االستشــاري بجامعــة دار الحكمــة ،المملكــة العربيــة الســعودية (ذ.م.م).
عضويــة مجالــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة الســابقة
نائــب الرئيــس التنفيــذي ورئيــس التمويــل التأجيــري بالبنــك األهلــي التجــاري ،المملكــة العربيــة الســعودية (مدرجة)
نائــب الرئيــس التنفيــذي ورئيــس مصرفيــة الفــروع بالبنــك األهلــي التجــاري ،المملكــة العربية الســعودية (مدرجة)
المديــر التنفيــذي ،البنــك الســعودي البريطانــي ،المملكــة العربيــة الســعودية (مدرجــة)

د .مصالح أعضاء مجلس اإلدارة
وصــف مصالــح أعضــاء مجلــس اإلدارة وأقربائهم
بداية الســنة
االسم

يحيــى اليحيى
رائــد المديهيم
فهـــد الرشيد
ســامي الحكير
عبــد اهلل طيبه
شــوقي مشتاق
جوناثــان ســتنت تورياني
عبــد المحســن اليحيى
أيمــن الطيار

نهاية الســنة

عدد االسهم

أدوات الدين

عدد االسهم

أدوات الدين

صافــي التغير

نســبة التغير

ملكيــة األقارب

10 0
1,0 0 0
14,0 0 0
1,0 0 0
1,0 0 0
1,0 0 0
1,0 0 0
29,274
1,165

0
0
0
0
0
0
0
0
0

10 0
1,0 0 0
1,0 0 0
1,0 0 0
1,0 0 0
1,0 0 0
1,0 0 0
36,0 22
1,165

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
13,0 0 0
0
0
0
0
6,748
0

0
0
(%)92.86
0
0
0
0
%18.73
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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 .13مجلس اإلدارة (تتمة)
د .مصالــح أعضاء مجلس اإلدارة (تتمة)
وصــف المصالــح واألوراق التعاقديــة واســتحقاقات اكتتــاب أعضــاء المجلــس أقربائهم
نهاية الســنة

بداية الســنة
االسم

عدد االسهم

أدوات الدين

عدد االسهم

أدوات الدين

صافــي التغير

نســبة التغير

ملكيــة األقارب

يحيــى اليحيى

0

0

0

0

0

0

0

رائــد المديهيم

0

0

0

0

0

0

0

فهـــد الرشيد

0

0

0

0

0

0

0

ســامي الحكير

0

0

0

0

0

0

0

عبــد اهلل طيبه

0

0

0

0

0

0

0

شــوقي مشتاق

0

0

0

0

0

0

0

جوناثــان تورياني

0

0

0

0

0

0

0

عبــد المحســن اليحيى

0

0

0

0

0

0

0

أيمــن الطيار

0

0

0

0

0

0

0

هـ .نوع العضوية
عضــو مجلس اإلدارة

نــوع العضوية

يحيــى اليحيى

مســتقل (رئيــس المجلس)

رائــد المديهيم

مســتقل (نائــب رئيــس المجلس)

شــوقي مشتاق

مستقل

فهـــد الرشيد

غيــر تنفيذي

ســامي الحكير

غيــر تنفيذي

عبــد اهلل طيبه

غيــر تنفيذي

جوناثــان تورياني

غيــر تنفيذي

عبــد المحســن اليحيى

غيــر تنفيذي

أيمــن الطيار

غيــر تنفيذي

و .مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

وفقـ ًا للمــادة السادســة والســبعين  76مــن نظــام الشــركات والمــادة الثانيــة والعشــرين  22من نظام للشــركة األساســي يســتحق أعضــاء مجلس
ـاء علــى مــا تحــدده الجمعيــة العامــة للماســهمين من شــروط وأحكام .ويســتحق عضــو المجلس
اإلدارة لمكافــآت مقابــل عضويتهــم فــي المجلــس بنـ ً
مكافــأة ســنوية قدرهــا  20 0 ,0 0 0ريــال ســعودي عــن عضويتــه ،كمــا يســتحق مبلــغ  3,0 0 0ريال ســعودي كبدل لحضــور اجتماعــات المجلس .وذلك
باإلضافــة إلــى اســتحقاقه لبــدالت أخــرى كبــدل المواصــات وبــدل اإلقامــة .فــي كل األحوال يجــب أال يتعدى مجمــوع المكافــأة مبلغ  50 0 ,0 0 0ريال
ســعودي لــكل عضــو علــى أال يتضمــن المجمــوع البــدالت األخــرى مــن المصاريــف كبــدل المواصالت وبدل اإلقامــة .وترتبــط المكافأة جزئيـ ًا أو كلي ًا
بمعاييــر األداء كحضــور االجتماعــات.
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مجلس اإلدارة

عضــو المجلس

0

300,000

264,932

يحيــى اليحيى

شــوقي مشتاق

رائــد المديهيم

اإلجمالي

فهد الرشــيد

ســامي الحكير

عبــد اهلل طيبه

جوناثــان تورياني

عبــد اهلل اليحيى

0

0

0

0

0

0

400,000

400,000

200,000

300,000

400,000

300,000

ثاني ًا :أعضاء المجلــس غير التنفيذيين

964,932

أو ً
ال :أعضاء المجلس المســتقلين

المكافأة الســنوية

0

0

مبلــغ معين

اإلجمالي

0
0

المكافــآت الثابتة

0

343,080
0

0

0

0

0

0

0 285,932
433,000

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

المكافــآت المتغيــرة

81,935 0

28,080

0

0

81,935

1,062,012

409,000

0

425,015 0

93,549 0 0 0 0 0

0

212,000
318,000
418,000

0

0

0

48,429.34 0
20,279 0

1,822 0

48,429.34
20,279

7,538 0

325,538 0
466,429.34 0
335,279 0

7,538

0
0
0

0
9,792
93,549

36,338 0

0

295,724 0
1,155,561 0

36,338

0
0
0

315,000

0

0

0

9,792 0

0
434,822 0

445,338 0

0
0
0
0

0

324,000
1,996,000

0

0

0

0

9,792 0

9,792

333,792 0

2,118,376.34 0 122,376.34 122,376.34 0 0 0 0 0
3,273,937.34

0

0

1,822

0
0

0

0 0

6,000
0
0
0

0
0
0

0

0

3,000

0

212,000 0

0

0

3,000

0

0

28,080

6,000

0

39,000

6,000

12,000
12,000

0

6,000
18,000

3,000

0
0

0

12,000

0
3,000
3,000
0

0

6,000

.

9,000

12,000

12,000

15,000

66,000

9,000
15,000

0

0

15,000

15,000

9,000

بــدل حضــور اجتماعــات مجلس اإلدارة

أيمن الطيـــار

بــدل حضــور اجتماعــات اللجان

300,000

بــدل حضــور الجمعيــة العامة

1,900,000

المكافــأة علــى األعمــال الفنية واإلدارية االستشــارية

0

مكافــأة رئيــس المجلــس أو العضــو المنتــدب او أمين
الســر أذا كان مــن األعضاء

0

المزايــا العينية

.

نســبة من ألألرباح

15,000

المكافــآت الدورية

0

خطــط تحفيزيــة قصيــرة األجل

0

خطــط تحفيزيــة طويلــة األجل

0

االجمــــــــالي

المصاريف

0

االســهم الممنوحة

االجمــــــــــالي

0

مكافــأة نهايــة الخدمة

0

المجموع الكلي

اإلجمالي

بــدل المصروفات

التقرير الســنوي 2017
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تقـريـــر حـوكمـة الشركـات

 .13مجلس اإلدارة (تتمة)
و .مكافــآت أعضاء مجلس اإلدارة (تتمة)
سياســة مكافـــأة أعضــاء مجلس اإلدارة

ـاء علــى المــادة  76مــن نظــام للشــركات ووفقـ ًا للمــادة  22مــن النظــام األساســي للشــركة ،تكــون مكافأة عضــو مجلس اإلدارة عبارة عــن مبلغ
أ	.بنـ ً
محــدد أو بــدل اجتمــاع أو مصالــح عينيــة .ويجــوز الجمــع بيــن اثنيــن أو اكثر من هــذه المصالح.
ب	.يحصــل كل عضــو مجلــس إدارة علــى مكافــأة ســنوية  20 0 ,0 0 0ريــال ،ويحــق لــكل عضــو لجنــة فرعيــة بالمجلــس الحصــول على مكافأة ســنوية 10 0 ,0 0 0
ريــال باإلضافــة إلــى المكافــأة الســنوية المخصصــة لعضويــة مجلــس اإلدارة  .كذلــك يســتحق كل عضــو فــي المجلــس واللجنــة الفرعيــة الحصول
علــى بــدل حضــور اجتمــاع قــدره  3,0 0 0ريــال ســعودي لــكل اجتمــاع .وبصــوة عامــة نيبغــي أن ال تتجاوز المكافــآت مبلغ  50 0 ,0 0 0ريال في الســنة
للعضــو الواحد.
ج	.عنــد تحديــد مكافــأة عضــو مجلــس اإلدارة ،توضــع فــي الحســبان مؤشــرات األداء وكأن هــذه المؤشــرات متعلقــة بكامــل المكافأة أو جــزء منها مع
تلــك المؤشــرات التــي تتعلــق بالحضور.
د	.ال يجــوز تعويــض التنفيذييــن مــن أعضــاء المجلــس وموظفــي الشــركة عــن خدماتهــم كأعضــاء فــي مجلــس اإلدارة .وبصورة عامة ،ال يجوز إشــراك
أعضــاء المجلــس غيــر التنفيذييــن وغيــر الموظفيــن فــي أي إجــراءات استشــارية قبــل اعتمــاد لجنــة الترشــيح والمكافــآت .وال يجوز ألعضــاء لجنة
المراجعــة الحصــول علــى مكافــأة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة عــن خدمات االستشــارات والمحاســبة والخدمــات القانونيــة واالســتثمارية أو المالية
المقدمــة للشــركة .وال يجــوز للشــركة المســاهمة فــي أي مؤسســة خيريــة ينتمــي إليهــا عضــو المجلس.
هـــ	.أي انتهــاك لتحديــد األجــور يعــد الغي ًا وباط ً
ال.

العالقــة بيــن المكافأة والسياســة

ـاء علــى الفقــرة (أ) مــن السياســة المذكــورة أعــاه ،تــم منــح أعضــاء مجلــس اإلدارة مكافأة ســنوية بلغت  20 0 ,0 0 0ريال ســعودي عــن عضويتهم
أ	.بنـ ً
بالمجلــس و  10 0 ,0 0 0ريــال ســعودي إذا كانــوا أعضــاء فــي أي من لجــان المجلــس الفرعية.

بناء علــى حضور العضــو الجتماعات
ب	.بنيــت المكافــأة علــى أســاس مؤشــر األداء المتعلــق بحضــور االجتماعــات ،حيــث اختلفــت قيمــة بــدل الحضــور ً
المجلــس واللجنــة التــي يكــون عضواً بها.
ج .لــم تتعــدى مكافــآت اعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الحد الســنوي لــكل عضــو والبالغ  50 0 ,0 0 0ريال ســعودي للعضو.
د .ال تشمل المكافآت أي خدمة أخرى بخالف العضوية في مجلس اإلدارة واللجان الفرعيـة.

 .14لجــان مجلس اإلدارة
مــع أخــذ الحوكمــة بعيــن االعتبــار ،للمجلــس ثــاث لجــان فرعيــة رئيســية وهــي :لجنــة المراجعــة ولجنة الترشــيحات والمكافــآت واللجنــة التفيذية.

أ .لجنة المراجعة

تتكــون لجنــة المراجعــة مــن ثالثــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن مــن مجلــس اإلدارة منهــم عضــو مــن خــارج مجلــس اإلدارة مختــص فــي الشــؤون الماليــة
والمحاســبية .و يــرأس اللجنــة عضــو مجلــس إدارة مســتقل .وتشــمل مهــام ومســؤوليات هــذه اللجنــة دراســة نظــام الرقابــة الداخليــة والسياســات
المحاســبية ومراجعــة أداء مراجــع الحســابات الخارجــي والقوائــم الماليــة واإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخليــة وااللتــزام وتقنيــة المعلومــات
و تقديــم التقاريــر باإلضافــة لمهــام أخــرى .واإلشــراف علــى إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة مــن أجــل التحقــق مــن مــدى فاعليتهــا فــي تنفيــذ
األعمــال والمهمــات التــي حددهــا مجلــس اإلدارة .وكذلــك دراســة تقاريــر المراجعــة الداخليــة ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة للمالحظــات
التــي ُو ضعــت بشــأنها.
كمــا تتضمــن مســؤوليات اللجنــة رفــع التوصيــات الالزمــة إلــى مجلــس اإلدارة بتعييــن مراجعــي الحســابات الخارجييــن وفصلهــم وتحديــد أتعابهم
والتأكــد مــن اســتقالليتهم ومتابعــة أعمالهــم ودراســة ومراجعــة خطــة المراجعــة مــع إدارة المراجعــة الداخليــة ،وكذلك دراســة مالحظات مراجع
الحســابات الخارجــي علــى القوائــم الماليــة للشــركة ومتابعــة مــا تــم بشــأنها بخصــوص عرضهــا علــى مجلس اإلدارة وإبداء الــرأي والتوصية في شــأنها
للمجلــس .كمــا تقــوم اللجنــة بدراســة السياســات المحاســبية المتبعــة وإبــداء الــرأي والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بشــأنها وتقويــم فاعليــة تقدير الشــركة
للمخاطــر المهمــة والخطــوات التــي اتخذتهــا إدارة الشــركة للســيطرة علــى هــذه المخاطــر ومعالجتها.
خــال عــام 20 17م لــم ترفــع لجنــة المراجعــة بالشــركة اي توصيــات بشــان وجــود تعــارض بينهــا وبين قرارات مجلــس اإلدارة ،أو اي توصيات رفــض المجلس
بناء علــى نظام الشــركات المحدث
األخــذ بهــا بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعييــن المراجــع الداخليً .
ومــا تتطلبــه مــن تشــكيل لجنــة المراجعــة مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمســاهمين ،وبمــا أن اللجنــة شــكلت قبل صــدور النظام ،قامــت الجمعيــة العامة
للمســاهمين المنعقــدة بتاريــخ  17أبريــل 20 17م بالموافقــة علــة تعييــن أعضــاء اللجنــة.

62

شــركة الخطــوط الســعودية للتموين

أعضــاء لجنــة المراجعة
رائد المديهيم (رئيــس اللجنة)

لالطــاع علــى الخبــرات والوظائــف الســابقة والمؤهــات ،انظــر الصفحات  50إلى .54

أيمن الطيــار

لالطــاع علــى الخبــرات والوظائــف الســابقة والمؤهــات ،انظــر الصفحات  52إلى .56

خـالد عتين

•	الرئيــس التنفيــذي والشــريك اإلداري لمكتــب الماحســبين العالمييــن
• عضــو لجنــة المعاييــر المحاســبية فــي الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن
• عضــو لجنــة االختبــارات بالجمعيــة الســعودية للمراجعيــن الداخلييــن

الخبرات
خــال العشــرون ســنة الماضيــة ،قــام خالــد بتطويــر خبرتــه ومؤهالتــه بطريقــة مكثفــة فــي مجاالت ضمــان المخاطــر والضرائب والمرافعــة وتقنيــة المعلومــات والحوكمة.
كمــا أنــه محكــم معتمــد من وزارة العدل الســعودية.
قبــل انضمامــه للمحاســبين العامييــن شــغر العديــد مــن المناصــب فــي اإلدارات التنفيذيــة فــي العديــد مــن مكاتــب المحاســبة العالميــة وشــركات الطاقــة العالمية.
باإلضافــة إلــى خبرتــه الواســعة فــي مجــاالت المحاســبة وضمــان المخاطــر والضرائــب والمجــاالت األخــرى ذات العالقــة والتي اكتســبها من عمله مــع مختلف الشــركات في
مجــاالت عــدة في منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا.

الوظائف الســابقة
• مراجــع مســتقل فــي إرنســت أند يونغ ()Ernst and Young
• مراجــع مســتقل في تاج ()TAG
• عضــو لجنــة المراجعــة فــي مجموعة محمــد عبدالعزيــز الراجحي
المؤهالت
• بكالوريــوس المحاســبة مــن جامعــة الملك ســعود
• محاســب قانونــي معتمــد مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن
•	محاســب إداري معتمــد ()CMA
• مفتــش احتيــال معتمد ()CFE
• مستشــار مالــي معتمــد فــي المملكــة العربية الســعودية
• مستشــار إداري معتمــد فــي المملكــة العربيــة الســعودية

جــدول اجتماعــات لجنــة المراجعة
عدد االجتماعــــات ()5
االسم

20 17/0 1/18

20 17/0 2/22

20 17/0 4/26

20 17/0 7/31

رائــد إبراهيــم المديهيم











أيمــن الطيار











4

خــــالد عتين











5

*

20 17/10 /29

اإلجمالي

5

*قامــت لجنــة المراجعــة بعقــد اجتماعهــا فــي  31يوليــو20 17م عن طريــق الهاتف.

مكافــآت أعضــاء لجنــة المراجعة
االسم

التعويضــات الثابتــة

بدل حضــور االجتماع

اإلجمالي

رائــد إبراهيــم المديهيم

10 0 ,0 0 0

12,0 0 0

112,0 0 0

أيمــن الطيار

10 0 ,0 0 0

9,0 0 0

10 9,0 0 0

خــــالد عتين

10 0 ,0 0 0

12,0 0 0

112,0 0 0

اإلجمالي

30 0 ,0 0 0

33,0 0 0

333,0 0 0
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تقـريـــر حـوكمـة الشركـات

 .14لجــان مجلس اإلدارة (تتمة)
ب .لجنة الترشيحات والمكافـــــآت

تتكــون اللجنــة مــن أربعــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن مــن مجلــس اإلدارة ،واحــد منهــم عضــو مجلــس إدارة مســتقل .وتتضمن مســئوليات اللجنــة تقديم
التوصيــات لمجلــس اإلدارة بخصــوص ترشــيح أعضــاء المجلــس ولجانــه الفرعيــة واإلدارة التنفيذيــة وفقــا للسياســات والمعاييــر المعتمــدة ،بشــرط عــدم
ترشــيح أي شــخص ســبق إدانتــه فــي جريمــة مخلــة بالشــرف والمراجعــة الســنوية لمتطلبــات المهــارة الالزمــة لمجلس اإلدارة وإعداد وصــف للمهارات
والمؤهــات المطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة بمــا فــي ذلــك تحديــد الوقــت الواجــب تخصيصــه مــن العضــو ألعمال المجلــس وتحديــد مكافآت أعضاء
المجلــس ولجانــه الفرعيــة واإلدارة التنفيذيــة.
تقــوم اللجنــة كذلــك بمراجعــة هيــكل وتكويــن المجلــس وتقديــم التوصيــات بخصــوص أي تغييــرات مقترحــة علــى هيــكل وتكوين المجلــس وتحديد
نقــاط الضعــف والقــوة فــي المجلــس وتقديــم التوصيــات لمعالجتهــا لتحقيــق مصالــح الشــركة .كمــا تقــوم اللجنــة ســنوي ًا بمراجعة اســتقاللية األعضاء
المســتقلين وتضمــن عــدم وجــود تضــارب مصالــح إذا كان العضــو يحمــل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخرى .وتقــوم بتطوير سياســات وإجراءات
واضحــة لمكافــأة أعضــاء المجلــس وكبــار التنفيذييــن وربطها بمؤشــرات أداء.
وتقــوم اللجنــة بإعــداد تقاريــر دوريــة وســنوية حــول أنشــطتها وتقريــر اإلفصــاح الســنوي وفقـ ًا لنظــام الشــركة األســاس وتقــدم تلــك التقاريــر إلــى
مجلــس اإلدارة.

أعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافآت
فهـد الرشيد (رئيــس اللجنــة)

لالطــاع علــى الخبــرات والوظائــف الســابقة والمؤهــات ،انظــر الصفحات  51إلى .54

جوناثان ستنت تورياني

لالطــاع علــى الخبــرات والوظائــف الســابقة والمؤهــات ،انظــر الصفحات  52إلى .55

عبد اهلل طيبه

لالطــاع علــى الخبــرات والوظائــف الســابقة والمؤهــات ،انظــر الصفحات  51إلى .55

شوقي مشتاق

*

لالطــاع علــى الخبــرات والوظائــف الســابقة والمؤهــات ،انظــر الصفحات  51إلى .55

* تــم تعييــن شــوقي مشــتاق مــن قبــل المجلــس عضواً فــي اللجنــة بتاريخ  3مايو 20 17م.

جــدول اجتماعــات لجنــة الترشــيحات والمكافآت
عــدد االجتماعات
االسم

20 17/0 3/0 1

20 17/0 2/22

فهد الرشــيد





1

جوناثــان ســتنت تورياني





2

عبــد اهلل طيبه
شــوقي مشتاق

*

* تــم تعييــن شــوقي مشــتاق مــن قبــل المجلــس عضواً فــي اللجنــة بتاريخ  3مايو 20 17م.
** عقــدت اللجنــة اجتماعهــا بتاريــخ  22فبرايــر 20 17م عــن طريــق الهاتف.
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**

اإلجمالي





2





0

مكافـــآت أعضــاء لجنــة الترشــيح والمكافآت
االسم

المكافــآت الثابتة

بدل حضــور االجتماع

اإلجمالي

فهد الرشــيد

10 0 ,0 0 0

0

10 0 ,0 0 0

جوناثــان ســتنت تورياني

10 0 ,0 0 0

3,0 0 0

10 3,0 0 0

10 0 ,0 0 0

3,0 0 0

10 3,0 0 0

64,932

0

64,932

364,932

6,0 0 0

370 ,932

عبــد اهلل طيبه
شــوقي مشتاق

*

اإلجمالي
* تــم تعييــن شــوقي مشــتاق مــن قبــل المجلــس عضواً فــي اللجنــة بتاريخ  3مايو 20 17م.

ج .اللجنـة التنفيذيــة

تتكــون اللجنــة مــن ثالثــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن مــن مجلــس اإلدارة وعضويــن مســتقلين مــن أعضــاء بمجلس اإلدارة وعضــو واحد مــن اإلدارة التنفيذية
وهــو الرئيســي التنفيــذي (عضــو تنفيــذي) .مســؤوليات اللجنــة تشــمل مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي إنجــاز مهامه ومســئولياته بشــأن تحديد رســالة
الشــركة ورؤيتهــا واتجــاه األعمــال ومســاعدته فــي تحديــد األهداف االســتراتيجية واالســتثمارية اللشــركة ومســاعدته فــي تحديد رؤية ومســؤوليات
المجلــس وتحديــد األهــداف المهمــة واالســتراتيجية لمســاعدة الشــركة لتحقيــق األهــداف المطلوبــة ومســاعدة المجلــس في إجــراء التقييم
االســتراتيجي الــدوري ألداء الشــركة والمشــاركة فــي تقييــم ومراجعــة أهــم القرارات االســتثمارية وتشــكيل وإعادة تشــكيل الشــراكات االســتراتيجية
وتحديــد ميزانياتهــا وتطويــر اســتثمارات الشــركة ووتطويــر وتحســين تقنيــة المعلومــات وإدارة العالقــات مــع المورديــن األساســيين ومــن مهامه
العمليــات التجاريــة المهمــة والسياســات و اإلجــراءات التنفيذيــة لعمليــات الشــركة اليوميــة وإيجــاد ســبل التطويــر والتنســيق بيــن اإلدارة التنفيذيــة
ومــدراء القطاعــات الرئيســية واإلشــراف علــى أداء الرئيــس التنفيــذي واإلدارة التنفيذيــة ومراجعــة قــدرة الشــريك التجــاري إن وجــد وتحديد اســتراتيجية
وسياســات االســتثمار والمراجعــة الدوريــة لدراســات الجــدوى لالســتثمارات المحتملــة ومراجعــة واعتمــاد المعاييــر والمؤشــرات لتقييم االســتثمارات
ومراجعــة األمــور المتعلقــة بالــزكاة والضرائــب المتعلقــة بالعمليــات االســتثمارية بالتنســيق مــع لجنــة المراجعــة ومراجعــة السياســات واإلجراءات
ـاء علــى السياســات المحاســبية المعتمــدة واإلفصــاح عنهــا والمراجعــة المســتمرة للمستشــارين
المحاســبية لجميــع العمليــات االســتثمارية بنـ ً
االســتثماريين وتحديــد مــا إذا احتاجــت الشــركة إلنهــاء خدماتهــم ومراجعــة نتائــج االســتثمارات وتقديــم تقاريــر بذلــك الخصــوص للمجلس وأي مهام
أخــرى متعلقــة باالســتثمار وسياســات الشــركة وأي مســؤوليات أخرى.

أعضــاء اللجنــة التنفيذيـــة
يحــــيى اليحيى (رئيس اللجنة)

لالطــاع علــى الخبــرات والوظائــف الســابقة والمؤهــات ،انظــر الصفحات  50إلى .53

عبد المحسن اليحيى

لالطــاع علــى الخبــرات والوظائــف الســابقة والمؤهــات ،انظــر الصفحات  52إلى .56

فهد الرشيد

لالطــاع علــى الخبــرات والوظائــف الســابقة والمؤهــات ،انظــر الصفحات  51إلى .54

جوناثان ستنت تورياني

لالطــاع علــى الخبــرات والوظائــف الســابقة والمؤهــات ،انظــر الصفحات  52إلى .55

رائد المديهيم

لالطــاع علــى الخبــرات والوظائــف الســابقة والمؤهــات ،انظــر الصفحات  50إلى .54

وجـدي الغبان

لالطــاع علــى الخبــرات والوظائــف الســابقة والمؤهالت ،انظــر الصفحة .64
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تقـريـــر حـوكمـة الشركـات

 .14لجــان مجلس اإلدارة (تتمة)
ج .اللجنـــة التنفيذيــة (تتمة)
جــدول اجتماعــات اللجنــة التنفيذية
عــدد االجتماعات
االسم

*20 17/0 1/31

*20 17/0 4/17

اإلجمالي

يحــــيى اليحيــى





2

عبــد المحســن اليحيى





2

فهد الرشــيد





2

جوناثــان ســتنت تورياني





2

رائــد المديهيم





2

وجـــدي الغبان





2

* عقــدت جميــع اجتماعــات اللجنــة عن طريــق الهاتف.

مكافــآت أعضــاء اللجنــة التنفيذية
االسم

المكافــآت الثابتة

بدل حضــور االجتماع

اإلجمالي

يحــــيى اليحيــى

10 0 ,0 0 0

0

10 0 ,0 0 0

عبــد المحســن اليحيى

10 0 ,0 0 0

0

10 0 ,0 0 0

فهد الرشــيد

10 0 ,0 0 0

0

10 0 ,0 0 0

جوناثــان ســتنت تورياني

10 0 ,0 0 0

0

10 0 ,0 0 0

رائــد المديهيم

10 0 ,0 0 0

0

10 0 ,0 0 0

وجـــدي الغبان

0

0

0

اإلجمالي

50 0 ,0 0 0

0

50 0 ,0 0 0

 .15اإلدارة التنفيذيـة
وجدي الغبـان

الرئيــس التنفيذي
الخبرات
يمتلــك وجــدي الغ ّبــان خبــرة مهنيــة تزيــد علــى  29عامـ ًا تولــى خاللهــا مناصــب متعــددة في شــركة الخطــوط الســعودية للتموين ،إلى أن تسـ ّلم منصب
الرئيــس التنفيــذي فيهــا خــال عــام  20 15م .ويتمتــع الغ ّبــان بعضويــة ربطــة خدمــات الطيــران الدولــي( ،)IFSAوالجمعيــة الدوليــة لتموين قطاع الســفر
( ،)ITCAوكذلــك «مجموعــة عمــل شــركات تمويــن الخطــوط الجويــة الخليجيــة( ،)GACWGاألمــر الــذي يدل بوضــوح على امتالكه خبرة واســعة
فــي مجــال تمويــن الشــركات العاملــة فــي قطــاع الطيــران وغيــره مــن القطاعــات .وال تقتصــر خبرات الغ ّبــان على ذلك ،بــل تمتد لتشــمل مجاالت
عديــدة أخــرى بينهــا تطويــر البرمجيــات الخاصــة بتمويــن الخطــوط الجويــة ،وأتمتــة عمليــات اإلنتــاج وأنظمــة الغســيل ،وتصميــم وتنفيذ مشــاريع وحدات
التمويــن ،والتطويــر العقــاري )إنشــاء وتجديــد الفنــادق ومشــاريع إســكان العمــال( ،فض ً
ال عــن إعــداد الميزانيات ومفاوضات إبــرام العقود.
المؤهالت
• ماجســتير إدارة اعمــال مــن كليــة روبــرت كينــدي ،جامعة ويلز ،سويســرا
• عضويــة رابطــة خدمــات الطيران الدولي ()IFSA
• عضويــة الجمعيــة الدوليــة لتمويــن قطاع الســفر ()ITCA
• عضويــة مجموعــة عمــل شــركات تمويــن الخطــوط الجويــة الخليجية ()GACWG
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سلطان البوق

المستشــار القانونــي العــام ونائــب الرئيــس التنفيــذي لشــئون الشــركة التنفيذية

الخبرات
المشتريات ونظم الشركات اللوجيستية والمرافعة المحلية والدولية والمفاوضات القانونية ومفاوضات الشركات واالستعانة بقانونيين عالميين
بخصوص القضايا القانونية وصياغة العقود ومذكرات التفاهم والمرافعة اإلدارية وحقوق الملكية الفكرية والتنسيق بين إدارات الشركة المختلفة لمناقشة
مجلس اإلدارة وسوق الشركات واألنظمة الحكومية وسياسات وإجراءات الشركات
الوظائف الســابقة
• مستشــار قانونــي وأميــن مجلــس اإلدارة بشــركة معادن
• محامــي معــار لميكروســوفت تحــت إشــراف شــركة محمــد الضبعان وشــركاه لالستشــارات القانونية (افارشــيدز)
• محامــي ومستشــار قانونــي لــدى المكتــب القانونــي المتحد
المؤهالت
• الماجســتير فــي الدراســات القانونيــة المقارنــة مــن كليــة إليزابيــث هــاب للحقوق فــي نيويورك
• البكالوريــوس فــي القانــون مــن جامعــة الملــك عبدالعزيز بجدة

ماتي كيفايكاس

الرئيــس التنفيــذي للشــؤون المالية
الخبرات
يمتلــك ماتــي خبــرة واســعة ألكثــر مــن  25عام في مجــاالت مختلفة منها المعدات الثقيلة وأتمتة المصانــع ولب الورق والورق وااللكترونيات والخدمات
الغذائية .وتمتد خبراته في جميع مجاالت المالية من الخزينة اللمحاســبة اإلدارية وخالل عمله شــارك ماتي في مشــاريع كثير للتغير لألفضل واالندماج
واالســتحواذ ،باإلضافة لذلك عمل أيض ًا في األمور االســتراتيجية وتقنية المعلومات والرواتب والموارد البشــرية وقد شــارك كضابط احتياطي في القوات
العســكرية الفنلندية في بلد منشــأه وقد عمل ألكثر من  15عام في ســنغافورة والصين والهند والبرازيل واآلن في المملكة العربية الســعودية.
الوظائف الســابقة
• نائــب الرئيــس التنفيــذي للماليــة ومراقبــة األعمــال بشــركة فايــزر لخدمات األغذيــة ،فنلدنا
• الرئيــس التنفيــذي اإلقليمــي للماليــة والمديــر العــام لمراقبــة األعمــال فــي البرازيل والهند بشــركة ســالكومب.
• نائــب الرئيــس التنفيــذي للماليــة بكومبونيتــا بي إل ســي
• نائــب الرئيــس التنفيــذي للماليــة وتقنيــة المعلومــات بشــركة يــو بــي ام  -كايمينــي بالصيــن آســيا المحيــط الهادئ
• مديــر الماليــة ومراقبــة األعمــال بميتســو للتشــغيل اآللــي بأمريــكا الجنوبيــة ،وآســيا المحيــط الهادئ وجنــوب أفريقيا
• مســؤول الخزينــة فــي تامبيــا للطاقة
المؤهالت
• بكالوريــوس العلــوم فــي االقتصاد مــن جامعــة تيمبير
• ماجســتير إدارة األعمــال مــن جامعــة هيلســينكي لالقتصــاد

طارق ثروت

رئيــس المراجعــة الداخليــة التنفيذي
الخبرات
حاصــل علــى ماجيســتير إدارة األعمــال لألعمــال الدوليــة من جامعة ليفربول وبكالوريوس المحاســبة من جامعة االســكندرية بمصر ومســجل كمحاســب
قانونــي معتمــد .وهــو أيضـ ًا مراجــع داخلــي معتمــد ( )CIAمن معهــد المراجعين الداخليين فــي الواليات المتحدة األمريكية ( )IIAومستشــار مالي
معتمــد ( )CFCمــن معهــد االستشــاريين المالييــن ( )IFCوحاصــل علــى إجازة في المخاطر ( )CRMAمــن معهد المراجعيــن الداخليين في الواليات
المتحــدة األمريكيــة ( )IIAباإلضافــة إلــى االعمــادات واإلجــازات األخــرى في مجــال المراجعة الداخلية والمراقبــة الداخلية .ويمتلك طارق ثــروت خبرة مهنية
تزيــد علــى  26عامـ ًا فــي مجــال الرقابــة الداخليــة ،والتفتيــش والتدقيــق المالي والتشــغيلي .فقد عمل كمراجع خارجي في شــركة «ديلويت آند توش
مصــر ليتنقــل بعــد ذلــك إلــى روديــا الفرنســية للكيماويــات في مصر ،ليشــغل منصب رئيس المحاســبين ،والحق ًا منصــب مدير االئتمان .وفي عام 20 0 3
م ،انضــم طــارق إلــى شــركة عبــد اللطيــف جميــل ،وكيل ســيارات تويوتا فــي المملكة العربية الســعودية ،حيث تولى مهمة االشــراف على عمليات
المراجعــة الداخليــة ،ليتــم نقلــه بعــد ذلــك إلــى الجزائر ليتسـ ّلم منصب مديــر المراجعة الداخلية ،حيث بــدأ المراجعة الداخلية ألعمــال المجموعة في
شــمال أفريقيا وشــبكتها الدولية.
وعمل طارق أيض ًا لدى شــركة أوراســكوم للتشــييدفي مصر في منصب مدير المراجعة الداخلية ،حيث أشــرف على قســم االســمنت في مصر والشــبكة
الخارجيــة .وبعــد ذلــك انضــم إلــى مجموعــة بن الدن الســعودية فــي منصب رئيس المراجعة الداخلية في قســم المبانــي العامة والمطارات.
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تقـريـــر حـوكمـة الشركـات

 .15اإلدارة التنفيذيـة (تتمــة)
طارق ثروت (تتمة)

الوظائف الســابقة
• رئيــس المراجعــة الداخليــة بمجموعــة بــن الدن  -قســم المبانــي العامــة والمطارات
• مديــر المراجعــة الداخليــة للشــركات بأوراســكوم للتشــييد بمصــر  -مســؤول عــن قســم اإلســمنت بمصر والدول األخرى
• مديــر المراجعــة الداخليــة لشــمال أفريقيــا والشــبكة الخارجيــة بشــركة عبداللطيــف جميــل بالجزائــر
• مشــرف المراجعــة الداخليــة لــدى عبــد اللطيــف جميــل وكيل ســيارات تويوتا بالســعودية
• مديــر اإلئتمــان بروديــا الفرنســية للكيماويــات بمصر
• مديــر المحاســبين بروديــا الفرنســية للكيماويــات بمصــر
• مشــرف فــي ديلويت أند توتــش بمصر
المؤهالت
• ماجســتير إدارة أعمــال لألعمــال الدوليــة مــن جامعــة ليفربــول فــي المملكــة المتحدة
• درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعة االســكندرية بمصر
• محاســب قانوني
• مـــدقق داخلــي معتمد ()CIA
• حاصــل علــى إجــازة فــي المخاطــر ( )CRMAمــن معهــد المراجعيــن الداخليين في الواليــات المتحــدة األمريكية()IIA
• استشــاري مالــي معتمــد ( )CFCمــن معهــد االستشــاريين الماليين ()IFC

جاكوب رويست

رئيــس العمليــات  -تمويــن الطائرات
الخبرات
انضــم جاكــوب إلــى شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن وفــي جعبته خبرة واســعة اكتســبها على مدى أكثر من  25عام ًا مــن العمل في مناصب
رفيعــة فــي مجــال تمويــن الخطــوط الجويــة فــي كل مــن أوروبا وآســيا والهند ونيوزيلندا .وقبل توليه منصب المدير العام لشــركة «إل إس جي ســكاي
شــيفز» فــي نيوزيلنــدا وجزيــرة ارروتونغــا عــام  20 10م ،شــغل جاكــوب منصــب مدير العمليات فــي تايالند ،والهند ،ونيبــال وميانمار في عام  20 0 5م .وخالل
الفتــرة بيــن عامــي  20 0 0م و  20 0 2م ،تولــى منصــب نائــب المدير العام لشــركة «إل إس جي ســكاي شــيفز» فــي العاصمة التايلنديــة بانكوك ،لتتم بعد
ذلــك ترقيتــه إلــى منصــب المديــر العــام مــن عــام  20 0 2م حتــى عام  20 0 5م .وتو ّلى جاكوب أيضـ ًا مناصب عديدة في مجال اإلنتــاج واإلدارة في المملكة
أتم دراســة «إدارة الفنادق» (1988 - 1984م).
المتحــدة ،والبرتغــال وهولنــدا حيــث أدى هنــاك الخدمــة الوطنيــة لمدة عامين بعد أن ّ
الوظائف الســابقة
• العضــو المنتــدب بشــركة ال اس جــي ســكاي شــيف نيوزيالنــدا وراروتونجا
• مديــر العمليــات والتشــغيل بشــركة ال اس جــي ســكاي شــيف تايالنــدا والهندونيبــال وميانمار
• مديــر عــام ال اس جي ســكاي شــيف تايالنــد وميانمار
• نائــب مديــر عام ال اس جي ســكاي شــيف تايالند
• مهــام اداريــة مختلفــة فــي اإلدارة الوســطى مع شــركة الفــا لخدمــات الطيران في أوروبا
المؤهالت
• بكالوريــوس فــي إدارة الفنــادق ( 1988-1984كليــة الفندقــة) جرونيجان

عبد الوهاب ساعاتي

رئيــس العمليــات  -التجزئــة

الخبرات
انضــم عبــد الوهــاب إلــى شــركة الخطــوط الســعودية للتموين في الرياض عام1991م وشــغل العديد مــن المناصب اإلدارية فيهــا .ويتمتع عبد الوهاب
بخبــر ٍة واســعة تزيــد علــى  26عامـ ًا فــي مجــال الطيــران والتجزئة وتموين شــركات الطيران ،فض ً
ال عن خبرته الواســعة بمجال تطوير أعمال التســويق
والمبيعــات حيــث أدار حســابات الخطــوط الســعودية والخطوط المحليــة والخارجية والطيران الخاص.
وســاعاتي تنفيــذي متمكــن فــي االســتراتيجيات وإدارة المــوارد مع قدرته الكتشــاف واســتغالل الفرص ،ويتمتــع بمهارات تواصل عاليــة تمكنه من الحفاظ
وإنشــاء عالقــة عمــل جيــدة ومربحــة مــع العمــاء والموردين .وقــد أثبت تطوره من خالل صعوده في الســلم الوظيفي في مناصــب قيادية بالرغم من
تحديــات مجــال الطيــران المســتمرة ،وأطلــق العديــد مــن البرامج المبتكــرة وبرامج للعمالء المميزين وبناء منشــآت مربحــة بعوائد ودخل ممتاز.

68

شــركة الخطــوط الســعودية للتموين

الوظائف الســابقة
• الرئيــس التنفيــذي للعمليــات التجاريــة
• مديــر عــام مبيعــات الطيران واألعمال
• مديــر مبيعــات التســويق وخدمــة العمالء
• مديــر المبيعــات والتســويق
• مســاعد مديــر الخطــوط األجنبيــة والطيران الخاص
• مســاعد مديــر الطيــران الملكــي والخاص والخطوط الســعودية
المؤهالت
• العديــد من الشــهادات فــي المجال

مارشال فيرين

رئيــس العمليــات ،التمويــن وإدارة المرافق
الخبرات
يمتلــك مارشــال خبــرة مهنيــة واســعة اكتســبها علــى مــدى نحــو  20عامـ ًا تولــى خاللهــا مناصــب متنوعة فــي مختلف أقســام التموين لــدى العديد من
الشــركات في قطــاع الضيافــة والتموين.
وقبــل توليــه منصــب المديــر اإلقليمــي للتمويــن والخدمات الدولية بمنطقة شــرق ووســط أفريقيا في عام 2010م ،شــغل مارشــال منصــب المدير العام لخدمات
تمويــن الرحــات بشــركة نيورســت لتمويــن الرحــات فــي تونــس في عــام  2005م ،ليتولى في أعقاب ذلــك منصب العضو المنتدب لنيورســت الجزائر عام 2009م.
عمــل مارشــال لــدى العديــد مــن الشــركات الرائــدة ،منها على ســبيل المثال ال الحصر ،يورســت سوديكســو.
الوظائف الســابقة
• مديــر اقليمــي لتشــاد وشــرق أفريقيــا في شــركة التموين والخدمــات الدولية
• العضــو المنتــدب لشــركة التمويــن والخدمــات الدولية لتشــاد
• العضــو المنتــدب لنيوريســت فــي الجزائر
• مديــر عــام لتمويــن الرحالت في تونس بشــركة نيوريســت
• عــدة وظائــف اداريــة فــي التشــغيل فــي غــرب أفريقيــا لمجموعة كومبــاس (يوريســت لخدمات الدعم) وسوديكســهو
• وعــدة وظائــف مختلفــة فــي اإلدارة الوســطى فــي مجال الفنــادق والتموين في فرنســا
المؤهالت
• بكالوريــوس تســويق وإدارة فنــادق  -ايســتيل مونتبيليــر فرنســا
• البكالوريــا فــي العلــوم مــن مونتبيلير

فهد خياط

مديــر عــام الرقابــة الداخلية وتحســين األداء
الخبرات
ســاهم القســم الــذي يتولــى إدارتــه فهــد ،فــي تمكيــن الشــركة مــن الحصول علــى شــهادات عالمية مرموقة مثــل اآليزو ونظــام تحليــل المخاطر ونقاط
التحكــم الحرجــة ( ،)HACCPونظــام إدارة الصحــة والســامة المهنيــة ( )OHSASومجلــس هيئــة الحــال )HAB( .وبخبرتــه المهنيــة التــي اكتســبها
علــى مــدى أكثــر مــن  25عامـ ًا ،قــدم فهــد تأســيس العمليــات التــي اســتندت إلــى أرقى معاييــر الجودة ولعبت دوراً رئيســي ًا فــي تمكين شــركة الخطوط
الســعودية للتمويــن مــن الفــوز بالعديــد مــن الجوائــز وشــهادات التقديــر في مجــال إنتاج األغذية.
الوظائف الســابقة
• نائب مدير التموين وضمان الجودة المكلف بالخطوط السعودية التموين
• مدير عام لعمليات التموين وضمان الجودة بالخطوط السعودية للتموين
• مدير عام إدارة ضمان الجودة
• مدير عام الجودة الشاملة بالخطوط السعودية للتموين
• مدير عام الموارد البشرية والمشاريع الفنية وجودة وسالمة األغذية الخطوط السعودية للتموين
• مدير عام المشاريع الفنية وجودة وسالمة األغذية الخطوط السعودية للتموين
• مدير جودة وسالمة األغذية الخطوط السعودية للتموين
•	مدير الصحة وسالمة األغذية الخطوط السعودية للتموين
•	مدير األنشطة الميكروبيولوجية الغذائية لست مختبرات ضبط الجودة الموجودة بجدة والظهران وحالة عمار وجازان والحديثة والرياض بالهيئة
السعودية للغذاء والدواء بوزارة التجارة
المؤهالت
• دكتــوراه العلــوم فــي الفلســفة جامعــة واليــة يوتــا بلوقان يوتا ،الواليــات المتحــدة األمريكية
•	الماجســتير فــي العلــوم جامعــة واليــة يوتــا بلوقــان يوتا ،الواليــات المتحــدة األمريكية
•	بكالوريــوس فــي العلــوم جامعــة واليــة ويبــر بأوقدين يوتا الواليــات المتحــدة األمريكية
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 .15اإلدارة التنفيذيـة (تتمــة)
مكافــآت اإلدارة التنفيذيــة
البيان

أعلــى خمــس تنفيذييــن الذيــت تلقوا أعلــى مكافآت
*
وتعويضــات (بالريال الســعودي)

األجــور والتعويضات

4 , 2 2 8 , 8 0 0 .0 0

البدالت

3 9 9 , 0 0 0 .0 8

المكافــآت الدورية الســنوية

1 , 7 8 1 , 8 4 4 .7 6

الحوافز

2 , 7 9 5 , 6 3 9 .0 0

أي تعويضــات أو مزايــا عينيــة تدفع شــهري ًا أو ســنوي ًا

صفر

اإلجمالي

9,205,283.84

* مــن ضمنهــم الرئيــس التنفيــذي والرئيــس التنفيــذي للماليــة

وصــف مصلحــة أعضــاء مجلــس اإلدارة العليــا أو أقربائهم في أســهم الشــركة
نهاية الســنة

بداية الســنة

ملكيــة األقارب

االسم

عدد االسهم

أدوات الدين

عدد االسهم

أدوات الدين

صافــي التغير

نســبة التغير

وجــدي الغبان

0

0

0

0

0

0

0

ســلطان البوق

0

0

0

0

0

0

0

طارق ثروت

0

0

0

0

0

0

0

ماتــي كافيكاس

0

0

0

0

0

0

0

عبد الوهاب ســاعاتي

0

0

0

0

0

0

0

فهــد خياط

0

0

0

0

0

0

0

مارشــال فيرين

0

0

0

0

0

0

0

جاكوب رويســت

0

0

0

0

0

0

0

وصــف المصالــح واألوراق التعاقديــة واســتحقاقات اكتتــاب أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة أو أقربائهــم
بداية الســنة
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نهاية الســنة

االسم

عدد االسهم

أدوات الدين

عدد االسهم

أدوات الدين

صافــي التغير

نســبة التغير

وجــدي الغبان

0

0

0

0

0

0

ملكيــة األقارب

0

ســلطان البوق

0

0

0

0

0

0

0

طارق ثروت

0

0

0

0

0

0

0

ماتــي كافيكاس

0

0

0

0

0

0

0

عبد الوهاب ســاعاتي

0

0

0

0

0

0

0

فهــد خياط

0

0

0

0

0

0

0

مارشــال فيرين

0

0

0

0

0

0

0

جاكوب رويســت

0

0

0

0

0

0

0

شــركة الخطــوط الســعودية للتموين

سياســة مكافــأة أعضــاء اإلدارة التنفيذية

أ .يحــدد المجلــس أجــر الرئيــس التنفيــذي ومكافآتــه فــي قــرار تعيينــه وتــدون هــذه المكافآت واألجور فــي العقــد المبرم معه.
بناء على الدرجــة الوظيفيــة الممنوحــة لعضو
ـاء علــى السياســات واإلجــراءات الداخليــة للشــركة ،وتحــدد ً
ب	.تكــون مكافــأة وأجــور اإلدارة التنفيذيــة بنـ ً
بناء علــى اقتراح لجنــة المراجعة.
ـس
ـ
المجل
من
ـوره
ـ
وأج
ـه
ـ
مكافآت
ـدد
ـ
تح
ـي
ـ
والت
ـي
ـ
الداخل
ـق
ـ
التدقي
اإلدارة التنفيذيــة ،وذلــك مــا عــدا مديــر إدارة
ً
ج	.يراعــى فــي المكافــآت واألجــور الخاصــة بــاإلدارة التنفيذيــة أن تكــون متناســبة مــع المهام والمســئوليات والمؤهــات العلميــة والخبــرات العملية
والمهارات ومســتوى األداء.
د	.يجــب علــى الشــركة فــور علمهــا بــأي معلومــات مضللــة قدمهــا عضــو اإلدارة التنفيذيــة الســتغالل الوضــع الوظيفــي للحصول علــى مكافآت غير
مســتحقة أن توقــف مكافــأة ذلــك الشــخص فــور علمهــا بذلــك ،وللشــركة أخــذ مطالبــة ذلــك العضــو عــن كل المكافآت الغيــر مســتحقة التي صرفت
لــه ،ولهــا أن تطالــب بهــا لــدى الجهــات المختصــة أو داخلي ًا في الشــركة.

هـــ	.علــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت أن تراجــع مكافــآت وأجــور اإلدارة التنفيذيــة دوريـ ًا لضمــان كفايتهــا بشــكل معقول الســتقطاب وإبقاء أشــخاص
ذوي كفــاءة وخبــرة والحــرص علــى حثهــم لتنميــة الشــركة على المــدى الطويل.
و	.فــي مكافــأة أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة ،يجــب مراعــاة معاييــر ترتبــط بــاألداء كأن تكــون المكافــأة أو جــزء منها مرتبــط بأداءه كاربتــاط المكافأة
الســنوية بأدائــه تجــاه مســئولياته وأهدافه.

العالقــة بين المكافــــأة والسياســة

أ .تــم تحديــد مكافــأة الرئيــس التنفيــذي عــن طريــق قــرار مجلس اإلدارة وتــم تضمينها فــي العقــد المبرم معه.
ـاء علــى السياســات واإلجــراءات الداخليــة بالشــركة ،باســتثناء ما يخص رئيــس المراجعــة الداخلية
ب	.تــم تحديــد مكافــآت أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بنـ ً
ـاء علــى قــرار مجلس اإلدارة وبتوصيــة من لجنــة المراجعة.
التنفيــذي والتــي حــددت بنـ ً

بناء عليها ســنوي ًا.
ج .بنيــت المكافــآت علــى أســاس مؤشــرات األداء التــي يقيــم أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة ً

 .16معامالت األطراف ذات العالقة
تعــد شــركة الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية احــد كبــار المســاهمين بالشــركة ،وتجــري الشــركة جــزءاً كبيراً مــن أعمالها مع الخطــوط الجوية
العربيــة الســعودية ،حيــث تقــدم الوجبــات الخاصــة بالمســافرين وطاقــم القيــادة لكافــة رحــات الخطــوط الجوية العربيــة الســعودية ،كما تقدم
العديــد مــن الخدمــات اإلضافيــة مثــل إعــداد وتنســيق قوائــم الطعــام ،وكذلــك الخدمــات األرضية التي تتضمن بشــكل أساســي ،الوجبــات الخاصة
بموظفــي هــذا القطاع.
وقــد اعتمــد مجلــس إدارة شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن فــي اجتماعــه المنعقــد فــي  16صفــر 1435هـ هجــري ( 19ديســمبر 20 14م) ،اتفاقية
الخدمــات التقنيــة الموقعــة مــع مجموعــة نيورســت لتقديــم االستشــارات والخدمــات التقنيــة .وجــرى توقيــع االتفاقية بشــكل مباشــر بين الشــركة
ومجموعــة نيورســت القابضــة إس إل ،حيــث تمتلــك أســهم ًا فــي شــركة التمويــن االســتراتيجي الســعودية المحدودة.
وتهــدف االتفاقيــة إلــى وضــع األســس الكفيلــة بتطويــر وتنميــة إيــرادات وأربــاح الشــركة المذكورة بشــكل عام ولكل قســم من أقســام عملها بشــكل
خــاص .وتتبنــى االتفاقيــة أيضــا أهدافـ ًا ونتائــج موضوعيــة لهــذه األقســام .كمــا تركز هــذه االتفاقية علــى النتائــج المرتبطــة بالجوانــب المالية والجودة،
إلــى جانــب االســتفادة بالشــكل األمثــل مــن األصــول ،وتطويــر المــوارد البشــرية .وتقضــي االتفاقية أيضـ ًا بالحصول علــى الدعم الفنــي لفرص األعمال
المســتقبلية بمــا فــي ذلــك تمويــن خطــوط الســكك الحديديــة ،علمـ ًا أن مجموعــة نيورســت القابضــة إس إل تعتبــر مــن الشــركات الرائدة في أوروبا
ابتداء مــن  1يناير 20 14م وتــم تجديدها لمدة ثالث ســنوات
والمتخصصــة فــي خدمــات التمويــن علــى متــن القطــارات .وتبلــغ مــدة االتفاقيــة ثــاث ســنوات
ً
أخــرى فــي  1يناير 20 17م.
وقــد اعتمــدت الشــركة جميــع العقــود المبرمــة مــع األطــراف ذات العالقــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العمومية لعام 20 17م .وتشــمل األطــراف المعنية
شــركة الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية ،ومجموعــة نيورســت القابضــة إس إل ،وشــركة الخطــوط الســعودية للشــحن المحدودة ،وشــركة
الخطــوط الســعودية للخدمــات األرضيــة ،وشــركة الخطــوط الســعودية للعقــار والتنميــة ،وطيــران أديــل ،ومجموعــة الحكيــر باالضافة الى شــركة إعمار
المــدن االقتصاديــة والبنــك االهلــي التجاري والشــركة الســعودية الفرنســية لتشــغيل وإدارة األســواق الحرة.
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 .17ملخص معامالت وصفقات األطراف ذات العالقـــة
الطــرف ذو العالقة

عالقته بالشــركة

نــوع المعاملة/الصفقــة

مدتها

قيمتها

خدمــات تمويــن الطائرات

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2015/01/01م
وينتهــي بتاريخ 2019/12/31م

بناء
قيمــة تقديريــة
ً
علــى طلبات الشــركة

يبــدأ ســريان العقــد بتاريخ 2016/05/01م
وينتهــي بتاريخ 2019/04/30م

بناء
قيمــة تقديريــة
ً
علــى طلبات الشــركة

خدمــات المبيعــات الجوية
لرحــات البيرق

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2016/05/01م
وينتهــي بتاريخ 2019/04/30م

بناء
قيمــة تقديريــة
ً
علــى طلبات الشــركة

خدمــات التمويــن والضيافــة لصالة
الفرســان الصالــة  5بمطــار الملك
خالــد الدولي

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2016/10/04م
وينتهــي بتاريخ 2025/10/30م

بناء
قيمــة تقديريــة
ً
علــى طلبات الشــركة

خدمــات التمويــن بصالة الفرســان
بمطــار القاهــرة الدولي

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2016/02/16م
وينتهــي بتاريخ 2022/02/15م

بناء
قيمــة تقديريــة
ً
علــى طلبات الشــركة

اتفاقيــة إيجــار بمبنــى ( )AM1بمطار
الملــك خالد الدولي

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2016/03/01م
وينتهــي بتاريخ 2018/02/28م

 5,205,200ريال
سعودي

خدمــات التمويــن مبنى ()AM1
بمطــار الملــك خالد الدولي

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2016/03/01م
وينتهــي بتاريخ 2018/02/28م

بناء
قيمــة تقديريــة
ً
علــى طلبات الشــركة

خدمــات التمويــن والضيافــة لصالة
( )Wellcomeبمطــار األمير
محمــد بــن عبدالعزيــز الدولي

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2017/02/22م
وينتهــي بتاريخ 2018/02/22م

بناء
قيمــة تقديريــة
ً
علــى طلبات الشــركة

اتفاقيــة إدارة وتشــغيل مســتودع
العفــش المركزي

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2017/10/01م
وينتهــي بتاريخ 2020/09/30م

 27,000,000ريال
سعودي

خدمــات التمويــن والضيافــة لصالة
الفرســان بالصالــة  5بمطــار الملك
خالــد الدولي

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2013/08/07م

بناء
قيمــة تقديريــة
ً
علــى طلبات الشــركة

خدمــات التمويــن والضيافــة
لصــاالت الفرســان بمطــار الملك
عبــد العزيــز الدولــي بجدة ومطار
الملــك خالــد الدولــي بالرياض
ومطــار الملك
فهــد الدولــي بالدمــام ومطار االمير
محمــد بــن عبــد العزيز الولي
بالمدينــة المنــورة

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2011/12/19م

بناء
قيمــة تقديريــة
ً
علــى طلبات الشــركة

خدمــات تمويــن بمبنى إدارة
تقنيــة المعلومــات للخطــوط
السعودية

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2016/01/01م

بناء
قيمــة تقديريــة
ً
علــى طلبات الشــركة

خدمــات تمويــن بمبنــى مبيعات
التذاكــر والحجــوزات بالحي
الدبلوماســي بالرياض

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2016/04/07م

بناء
قيمــة تقديريــة
ً
علــى طلبات الشــركة

خدمــات تمويــن بمبنــى مبيعات
التذاكــر والحجــوزات بحي المروج
بالرياض

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2013/10/17م

بناء
قيمــة تقديريــة
ً
علــى طلبات الشــركة

أحــد كبار المســاهمين
المؤسسة
العامــة للخطوط ممــن يملكــون أكثر من
الجويــة العربية
( )%5من رأس مال الشــركة خدمــات تمويــن الطائرات
اإلجمالي
السعودية
لرحــات البيرق
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الطــرف ذو العالقة

شركة الخطوط
السعودية
للخدمات األرضية

عالقته بالشــركة

شــركة تابعة للمؤسســة
العامــة للخطــوط الجوية
العربية الســعودية

شــركة الخطوط شــركة تابعة للمؤسســة
العامــة للخطــوط الجوية
السعودية
العربية الســعودية
للشحن

شركة الخطوط شــركة تابعة للمؤسســة
العامــة للخطــوط الجوية
السعودية
لتطوير العقارات العربية الســعودية

نــوع المعاملة/الصفقــة

مدتها

قيمتها

خدمــات تمويــن األطعمة

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2015/01/01م
وينتهــي بتاريخ 2019/12/31م

بناء
قيمــة تقديريــة
ً
علــى طلبات الشــركة

اتفاقيــة إيجــار بمطــار الملك فهد
الدولي

بدأ ســريان العقــد بتاريخ
2015/11/28م وينتهــي بتاريخ
2017/11/27م

بناء
قيمــة تقديريــة
ً
علــى طلبات الشــركة

خدمــات نقــل بمطــار الملك فهد
الدولي

بدأ ســريان العقــد بتاريخ
2015/11/28م وينتهــي بتاريخ
2017/11/27م

بناء
قيمــة تقديريــة
ً
علــى طلبات الشــركة

خدمــات غســيل بالرياض

بدأ ســريان العقــد بتاريخ
2016/12/26م وينتهــي بتاريخ
2019/12/25م

بناء
قيمــة تقديريــة
ً
علــى طلبات الشــركة

خدمات غســيل بجدة

بدأ ســريان العقــد بتاريخ
2016/12/26م وينتهــي بتاريخ
2019/12/25م

بناء
قيمــة تقديريــة
ً
علــى طلبات الشــركة

خدمات الشــحن

دأ ســريان العقــد بتاريخ 2014/12/08م
وينتهــي بتاريخ 2018/12/31م

بناء
قيمــة تقديريــة
ً
علــى طلبات الشــركة

خدمــات أمنية

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2016/06/01م
وينتهــي بتاريخ 2018/05/30م

بناء
قيمــة تقديريــة
ً
علــى طلبات الشــركة

خدمــات تموين

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2017/01/01م
وينتهــي بتاريخ 2017/12/31م

بناء
قيمــة تقديريــة
ً
علــى طلبات الشــركة

إيجــار وحــدات ســكنية بمجمع
الخطوط الســعودية

بدأ ســريان العقــد بتاريخ
2017/07/15م وينتهــي بتاريخ
2020/07/15م

 1,845,000ريال
سعودي

إيجــار لمتجريــن تجارييــن بمجمع
الخطوط الســعودية

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2018/03/01م
وينتهــي بتاريخ 2019/03/28م

 174,000ريال ســعودي

اســتثمار لموتيــل بمجمــع الخطوط
السعودية

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2016/04/01م
وينتهــي بتاريخ 2023/03/31م

 2,400,000ريال ســعودي

إيجــار للمقر الرئيســي للشــركة
والمطبــخ المركــزي بمجمع
الخطوط الســعودية

بدأ ســريان العقــد بتاريخ 2017/01/01م
وينتهــي بتاريخ 2017/12/31م

 6,104,608ريال
سعودي

خدمــات تمويــن الطائرات وخدمات
المبيعــات الجوية

بدأ ســريان العقــد بتاريخ
2017/09/05م وينتهــي بتاريخ
2018/12/31م

 9,000,000ريال ســعودي
(قيمــة تقديرية)

إيجــار مبنى

يبدأ ســريان العقــد بتاريخ
2017/08/01م وينتهــي بتاريخ
2019/08/01م

 587,500ريال
سعودي

طيران أديل

شــركة تابعة للمؤسســة
العامــة للخطــوط الجوية
العربية الســعودية

الشركة
السعودية
الفرنسية
لتشــغيل وإدارة
األسواق الحرة

تمتلك الخطوط السعودية إدارة وتشــغيل األســواق الحرة في
المطــارات مع الشــركة الســعودية
للتموين  %40من الشركة
الفرنســية لتشــغيل وإدارة األســواق
كما أن وجدي الغبان
الرئيس التنفيذي للخطوط الحرة.
السعودية للتموين
وعبدالوهاب ساعاتي
رئيس العمليات  -التجزئة
للخطوط السعودية
للتموين هما أعضاء
مجلس إدارة الشركة

بدأ ســريان العقد في 2016/11/23
وسيســتمر لمدة  25ســنة من سريانه
وذلك ألن مدة الشــركة هو 25
ســنة واتفق الشــركاء على امتداد
الخدمات على مدى مدة الشــركة

بناء
قيمــة تقديريــة
ً
علــى طلبات الشــركة

التقرير الســنوي 2017
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تقـريـــر حـوكمـة الشركـات

 .17ملخص معامالت وصفقات األطراف ذات العالقـــة (تتمة)
اإليرادات والمصروفات (بالريال الســعودي) من األطراف ذات العالقة خالل 20 17م
الطــرف ذو العالقة

اإليرادات

المصروفات

المؤسســة العامــة للخطــوط الجويــة العربية الســعودية

1,552,738,896

8,317,109

مجموعــة عبدالمحســن عبدالعزيــز الحكيــر

11,595

191,325

مجموعــة نيورســت القابضــة إس إل

–

11,779,983

شــركة الخطوط الســعودية للشــحن

17,433,516

–

الشــركة الســعودية الفرنســية لتشــغيل وإدارة األســواق الحرة

21,226,426

–

شــركة الخطــوط الســعودية لتنميــة وتطويــر العقارات

72,022

16,252,858

شــركة الخطــوط الســعودية للخدمــات األرضية

57,423,404

71,830

طيران أديل

667,924

–

شــركة إعمــار المدينــة االقتصادية

–

1,445,061

–

–

–

3,545,045

البنــك األهلــي التجاري

*

شــركة الخليــج الغربيــة لإلســتيراد المحدودة

*كل التعامــات مــع البنــك األهلــي التجــاري هــي عبــارة عــن مبالــغ غيــر مؤثــرة والتــي تتمثل في رســوم إداريــة بنكية عاديــة على ســبيل المثال رســوم تحويل أموال.

الذمــم المدينة والدائنة (بالريال الســعودي) من األطراف ذات العالقة خالل 20 17م
الطــرف ذو العالقة

الذمــم الميدنة

الذمــم الدائنة

المؤسســة العامــة للخطــوط الجويــة العربية الســعودية

629,963,565

9,766,970

مجموعــة عبدالمحســن عبدالعزيــز الحكيــر

93,175

307,140

مجموعــة نيورســت القابضــة إس إل

–

35,168

شــركة الخطوط الســعودية للشــحن

29,128,050

7,455,197

الشــركة الســعودية الفرنســية لتشــغيل وإدارة األســواق الحرة

16,658,845

–

شــركة الخطــوط الســعودية لتنميــة وتطويــر العقارات

453,840

21,155,603

شــركة الخطــوط الســعودية للخدمــات األرضية

25,611,471

215,194

طيران أديل

580,214

–

شــركة إعمــار المدينــة االقتصادية

–

280,060

–

–

–

873,931

البنــك األهلــي التجاري

*

شــركة الخليــج الغربيــة لإلســتيراد المحدودة

*كل التعامــات مــع البنــك األهلــي التجــاري هــي عبــارة عــن مبالــغ غيــر مؤثــرة والتــي تتمثل في رســوم إداريــة بنكية عاديــة على ســبيل المثال رســوم تحويل أموال.
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	.18األعمــال و العقود تكون الشــركة طرفا فيهــا ،وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة وتنفيذيي الشــركة
ألي شخص ذي عالقة بأي منهم
أصحــاب المصلحــة مــن أعضــاء المجلس واإلدارة
التنفيذيــة واألشــخاص ذوي العالقــة بهم

طبيعــة العمــل أو العقد

قيمــة العمــل أو العقد

مــدة العمــل أو العقد

شــروط العمــل أو العقد

خدمات إستشــارية وإدارية
مــع مجموعة نيورســت
القابضــة إس إل

بناء
قيمــة تقديريــة
ً
علــى الخدمة

يبدأ ســريان العقــد بتاريخ
2017/01/01م وينتهــي بتاريخ
2019/12/31م

ال توجد شــروط
تفضيليــة عن
الســوق المحلي

جوناثــان ســتنت توريانــي عضو
مجلــس إدارة فــي الخطوط الســعودية
للتمويــن وشــريك مؤســس والرئيس
التنفيــذي بالشــراكة فــي مجموعة
نيوريــس القابضــة إس إل

عالقــات إيجاريــة لمتاجر
البيــع بالتجزئــة مع
مجموعــة عبدالمحســن
عبدالعزيــز الحكيــر

 %10مــن إيــرادات المتاجر

يبدأ ســريان العقــد بتاريخ
2014/08/15م وينتهــي
بتاريخ 2018/08/14م

ال توجد شــروط
تفضيليــة عن
الســوق المحلي

ســامي الحكيــر عضو مجلس إدارة
فــي الخطوط الســعودية للتموين
والعضــو المنتــدب في مجموعة
عبدالمحســن عبدالعزيــز الحكير
القابضة

عقــد توريــد مواد خام
ومواد اســتهالكية مع
شــركة الخليــج الغربية
لإلســتيراد المحدودة

ـاء على
قيمــة تقديريــة بنـ ً
طلبات الشــركة

يبدأ ســريان العقــد بتاريخ
2015/02/22م وينتهــي
بتاريخ 2018/12/31م

ال توجد شــروط
تفضيليــة عن
الســوق المحلي

عبد المحســن اليحيى عضو مشترك
في مجلس إدارة الخطوط الســعودية
للتموين وشــركة الخليج الغربية
لإلستيراد المحدودة

عالقــات ايجاريــة لمباني
ووحدات ســكنية مع
شــركة إعمــار المدينة
االقتصادية

ـاء على
قيمــة تقديريــة بنـ ً
طلبات الشــركة

يبدأ ســريان العقــد بتاريخ
2017/01/01م وينتهــي بتاريخ
2018/12/31م

ال توجد شــروط
تفضيليــة عن
الســوق المحلي

فهــد الرشــيد عضــو مجلس إدارة
فــي الخطــوط الســعودية للتموين
والرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتدب
لشــركة إعمــار المدينــة االقتصادية
وعبــد اهلل طيبــة عضــو مجلس إدارة
مشــترك فــي الخطوط الســعودية
للتمويــن وشــركة إعمــار المدينة
االقتصادية

عالقــات ايجاريــة لمباني
خدمات الغســيل
الســعودية بالواحة
بمدينــة الملــك عبداهلل
اإلقتصادية

 66,600ريال ســعودي

يبدأ ســريان العقــد بتاريخ
2017/01/05م وينتهــي بتاريخ
2018/01/04م

ال توجد شــروط
تفضيليــة عن
الســوق المحلي

فهد الرشــيد عضو مجلس إدارة
فــي الخطوط الســعودية للتموين
والرئيــس التنفيــذي والعضو المنتدب
لشــركة إعمــار المدينة االقتصادية
وعبــد اهلل طيبــة عضو مجلس إدارة
مشــترك في الخطوط السعودية
للتمويــن وشــركة إعمار المدينة
االقتصادية

عالقــات ايجاريــة لمبنى
خدمات الغســيل
الســعودية بمدينــة الملك
عبــداهلل اإلقتصادية

 250,876ريال ســعودي

يبدأ ســريان العقــد بتاريخ
2012/02/01م وينتهــي بتاريخ
2032/01/30م

ال توجد شــروط
تفضيليــة عن
الســوق المحلي

فهــد الرشــيد عضــو مجلس إدارة
فــي الخطــوط الســعودية للتموين
والرئيــس التنفيــذي والعضو المنتدب
لشــركة إعمــار المدينــة االقتصادية
وعبــد اهلل طيبــة عضــو مجلس إدارة
مشــترك فــي الخطوط الســعودية
للتمويــن وشــركة إعمــار المدينة
االقتصادية

عالقــات مصرفيــة وبنكية
مــع البنك األهلــي التجاري

كل التعامــات مــع البنك يبدأ ســريان العقــد بتاريخ
األهلــي التجــاري هي عبارة 2017/01/01م وينتهــي بتاريخ
2018/12/31م
عــن مبالــغ غير مؤثرة
والتــي تتمثل في رســوم
إداريــة بنكيــة عادية على
ســبيل المثال رسوم
تحويــل أموال.

ال توجد شــروط
تفضيليــة عن
الســوق المحلي

أيمــن الطيــار عضــو مجلس إدارة
بشــركة الخطوط الســعودية
للتمويــن وعضــو اإلدارة التنفيذيــة
بالبنــك األهلــي التجاري
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 .19ملخص الدفعات التي تمــت للجهات الحكومية
20 17
المدفوعة

مســتحقة بنهاية الســنة
الماليــة ولــم تدفع بعد

27,687,996.83

2,327,434.16

جميــع المبالغ تم دفعها
للفترة ديســمبر ٢٠١٦م إلى
نوفمبــر ٢٠١٧م ومبالغ فترة
ديســمبر ٢٠١٧م تم دفعها
فــي يناير ٢٠١٨م

0

جميــع المبالغ تم دفعها
خــال العام المالي ٢٠١٧م

جميــع المبالــغ تــم دفعها
خــال العــام المالي ٢٠١٧م

0

جميــع المبالــغ تم دفعها
لوزارتــي العمل والداخلية
خــال العام المالي ٢٠١٧م

جميــع المبالــغ تــم دفعها
لوزارتــي العمــل والداخلية
خــال العــام المالي ٢٠١٧م

30,171,562

29,522,916

مــن المدفوعات المســتحقة
بند محاســبي للعام ٢٠١٧م فــي ابريل ٢٠١٨م

7,408,022

1,667,175

مــن المدفوعات المســتحقة
بند محاســبي للعام ٢٠١٧م فــي ابريل ٢٠١٨م

المؤسســة العامة
التأمينــات اإلجتماعيــة
الجمارك
تكاليــف تأشــيرات وجوازات
ورســوم مكتب العمل
الزكاة
ضريبــة الدخل

5,380,431.03
9,220,636.53

الملخص

االسباب

جميــع المبالــغ تــم دفعها
للفتــرة ديســمبر ٢٠١٦م إلى
نوفمبــر ٢٠١٧م ومبالــغ فترة
ديســمبر ٢٠١٧م تــم دفعها
فــي يناير ٢٠١٨م

 .20المدفوعات المستحقة
20 13

20 14

20 15

20 16

20 17

مســتحقات الموظفيــن

25,950 ,0 14

29,831,466

30 ,378,918

38,0 12,927

32,321,739

مصاريــف مســتحقة ومطلوبــات أخرى

185,656,449

197,527,942

10 6,123,165

20 4,690 ,235

142,70 3,795

مخصــص إعــادة الهيكلة

19,120 ,725

13,747,775

-

-

-

الــزكاة وضريبة الدخل

38,273,40 2

40 ,295,776

35,10 9,943

27,10 0 ,352

31,190 ,0 91

اإلجمالي

269,0 0 0 ,590

281,40 2,959

171,612,0 26

269,80 3,514

20 6,215,625

 .21استثمارات الشركة
االستثمار

نوعه

تاريخه

مبلغه

تاريخ االســتحقاق

البنــك الســعودي البريطانــي  -صكوك

طويل األجل

20 13/12/17

40 ,0 0 0 ,0 0 0

20 20 /0 2/18

 .22الهيكل التنظيمي
تحتفــظ الشــركة بخدمــات أخصائييــن ذوي خبــرة عاليــة فيــا النشــطة التشــغيلية وأنشــطة الدعــم .وتحتفــظ الشــركة بمعاييــر عاليــة مــن المعرفة
والمهــارات المطلوبــة إلدارة عملياتهــا التشــغيلية بواســطة العديــد مــن اإلدارات ،ويتــم تنســيق بيــن كل منهــا بواســطة الرئيــس التنفيــذي.

 .23المراجعــة الداخلية ونتائج المراجعة الســنوية لنظم الرقابة الداخلية
المراجعـــة الداخليــة عبــارة عــن نشــاط ضمــان واستشــارة مســتقل ويهــدف إلضافــة قيمــة لتحســين العمليــات التشــغيلية لشــركة الخطــوط
الســعودية للتمويــن.
وتكمــن رؤيــة المراجعــة الداخليــة علــى أن يكــون محفــز لتحســين بيئــة الرقابــة الداخليــة مــن خــال رفع مســتوى الوعي وتوفيــر الضمــان .باإلضافة لذلك
تعمــل علــى تطويــر طــرق مبتكــرة للمراجعــة تجاوب ًا مــع التغيرات.
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عـ ً
ـاوة علــى ذلــك ،يدخــل فــي رســالة المراجعــة الداخليــة ونشــاطها تقديــم المســاعدة لحمايــة ودعم وتعزيز قيم الشــركة ودعــم رســالتها وأهدافها من
خــال تقديــم ضمــان مســتقل واستشــارات مســتقلة للمجلــس ولجنــة المراجعــة .كمــا يشــمل نطــاق عمــل المراجعــة الداخليــة فحص وتقييــم صالحية
وفعاليــة نظــم الحوكمــة ،وإدارة المخاطــر واإلجــراءات الداخليــة بالشــركة فضـ ً
ا عــن فحــص جودة األداء بخصــوص المســئوليات المنوطــة بالمدراء
لتحقيــق أهداف الشــركة.
تــم تأســيس نشــاط المراجعــة الداخليــة عــن طريــق مجلــس اإلدارة ولجنــة المراجعــة ،كمــا تــم تحديد مســئولياته عــن طريــق المجلس ولجنــة المراجعة.
وتحكــم المراجعــة الداخليــة نفســها بااللتــزام بالتوجيهــات االلزاميــة لمعهــد المراجعــة الداخليــة شــام ً
ال تعريــف المراجعــة الداخليــة ومدونة الســلوك
واألخــاق والمعاييــر الدوليــة للممارســات المهنيــة للمراجعــة الداخليــة (يشــار إليهــا فيمــا بعــد بلفــظ «المعاييــر») ،باإلضافــة اللتزامهــا بسياســات وإجراءات
شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن ذات الصلة.
وتقــع علــى عاتــق المراجعــة الداخليــة المســؤولية الكاملــة عــن ســرية وحمايــة الســجالت والمعلومــات ،كمــا أن للمراجعــة الداخلية الحــق الكامل
لإلطــاع الحــر الغيــر مقيــد علــى أي وكل ســجالت شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن وممتلكاتهــا وموظفيهــا ذوي العالقــة .ويجــب علــى جميع
الموظفيــن مســاعدة المراجعــة الداخليــة فــي أنشــطتها ألداء دورهــا والوفــاء بالتزاماتهــا .كمــا تملــك المراجعــة الداخليــة حــق الوصــول واالتصال الحر
والغيــر مقيــد بمجلــس اإلدارة ولجنــة المراجعة.
ويتبــع رئيــس المراجعــة الداخليــة التنفيــذي وظيفيـ ًا إلــى لجنــة المراجعــة وإداريا إلــى الرئيــس التنفيذي.
وســتظل أنشــطة المراجعــة الداخليــة حــرة مــن أي تدخــل مــن قبــل أي عنصــر في الشــركة بمــا في ذلك مســائل اختيــار المراجعة ونطاقهــا وإجراءاتها
وعــدد مــرات إجرائهــا ووقتهــا أو محتــوى تقاريرهــا للتمكــن مــن المحافظــة علــى الســلوك المســتقل الضروري والهادف.
وعلــى رئيــس المراجعــة الداخليــة التنفيــذي أن يؤكــد للمجلــس ســنوي ًا اســتقاللية نشــاط المراجعــة الداخلية بالشــركة.
ويشــمل نطــاق نشــاط المراجعــة الداخليــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر :فحــص وتقييــم كفــاءة وفعاليــة حوكمة الشــركة وإدارتهــا للمخاطر
واإلجــراءات الداخليــة وجــودة األداء فــي اطــار االضطــاع بالمســئوليات المكلفــة بهــا لتنفيذ أهداف الشــركة المحددة.
ويقــوم رئيــس المراجعــة الداخليــة التنفيــذي بتزويــد المجلــس ولجنــة المراجعــة بخطــة المراجعــة الداخليــة ســنوي ًا لمراجعتهــا واعتمادهــا.
ويتــم تطويــر خطــة المراجعــة الداخليــة اســتناداً علــى تحديــد أولويــات التدقيــق باســتخدام منهجيــة مبنيــة علــى المخاطــر ،بمــا فــي ذلــك مرئيــات اإلدارة
التنفيذيــة والمجلــس.
ســيقوم رئيــس المراجعــة الداخليــة التنفيــذي بإعــــداد وإصــدار تقريــــر مكتــوب بعــد نهايــة كل مراجعــة ويتــم توزيعــه بالطريقــة المناســبة ،ويتم أيض ًا
رفــع نتائــج المراجعــة الداخليــة لمجلــس اإلدارة .وقــد يتضمــن هــذا التقريــر خطــة االجــراءات االداريــة لمعالجــة النتائج الــواردة بالتقرير .وتكــون المراجعة
الداخليــة مســؤولة عــن متابعــة لنتائــج المراجعــة وتوصياتها.
وأكــد رئيــس المراجعــة الداخليــة التنفيذيللجنــة المراجعــة أنــه خــال عــام 20 17م أن إدارة شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن لــم تفرض أي قيود
لنطــاق المراجعــة الداخليــة .باإلضافــة لذلــك أكــدت لجنــة المراجعــة أنــه لــم توجــد نتائج جوهريــة متعلقــة بالمراجعــة الســنوية لفعالية نظــم الرقابة
الداخليــة ولــم توجــد اختالفــات عــن سياســات الشــركة أو لوائحهــا الداخليــة ،كمــا لــم تكتشــف لجنــة المراجعة وجــود أي أمور خارجة عن مســار األعمال
الطبيعــي أو نقــاط ضعــف واضحــة فــي نظــم الرقابــة الداخليــة بالشــركة او أي مــن عملياتهــا التشــغيلية المختلفــة فــي العام 20 17م.

 .24نسبة مساهمة المســاهمين في رأس المال (بالريال السعودي)
المساهم

رأس المــال كما
في 20 16/12/31

عدد األســــهم

رأس المــال كما
في 20 17/12/31

عدد األسهم

النســبة المئوية

التغيــر في
النســبة المئوية

المؤسســة العامــة للخطــوط الجوية
العربية الســعودية

292,740 ,0 0 0

29,274,0 0 0

292,740 ,0 0 0

29,274,0 0 0

%35.70

%0 .0 0

شــركة التمويــن االســتراتيجي المحدودة

189,497,140

18,949,714

76,413,790

7,641,379

%9.32

مجموعــة عبــد المحســن عبــد العزيز
الحكيــر القابضة

0

0

71,112,560

7,111,256

%8.67

%10 0

الجمهور

337,762,860

33,776,286

379,733,650

37,973,365

%46.31

%12.43

اإلجمالي

820,000,000

82,000,000

820,000,000

82,000,000

%1 0 0 . 0 0

%0 . 0 0

()%59.68
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 .25هيكلة توزيع رأس المال واألســهم على المساهمين

شــركة الخطــوط الجويــة العربية الســعودية %35.70
شــركة التمويــن االســتراتيجي الســعودية المحدودة %9.32
مجموعــة عبدالمحســن عبدالعزيــز الحكيــر %8.67
الجمهور %46.31

 .26سياسة وإجراءات األرباح
أ .يجــوز للشــركة توزيــع أربــاح مرحليــة علــى مســاهميها بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي وفق ًا للضوابــط التي تضعهــا الجهــات المختصة.
ب	.تُــوزع أربــاح الشــركة الصافية الســنوية علــى الوجه اآلتي:
	.1يُجنــب (  )%10مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقف هــذا التجنيــب متى بلغ
االحتياطــي المذكــور (  )%30مــن رأس المــال المدفوع.
ـاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة ،أن تُجنــب نســبة معينــة مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطي اتفاقــي يُخصص ألغراض
	.2للجمعيــة العامــة العاديــة بنـ ً
محــدده وفقـ ًا لمــا تقــرره الجمعية العامــة العادية.
	.3للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن إحتياطيــات أخــرى ،وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيع أربــاح ثابتة قدر اإلمــكان على
المســاهمين .و للجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات إجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة ما
يكــون قائمـ ًا من هذه المؤسســات.
	.4يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين بشــرط أن ال يقل عن  %5من رأســمال الشــركة المدفوع 0
	.5يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة اســتخدام األربــاح المبقــاة واالحتياطيــات االتفاقيــة القابلــة للتوزيــع لســداد المبلــغ المتبقــي مــن قيمة الســهم أو جزء
منــه ،علــى أال يخــل ذلك بالمســاواة بين المســاهمين.
ويرغــب مجلــس اإلدارة فــي تبنــي سياســة لتوزيــع األربــاح تنــص علــى توزيــع نســبة تتــراوح بين  80 -60في المائــة من صافي األرباح الســنوية للشــركة مع
األخــذ فــي االعتبــار أهــداف الشــركة واالعتبــارات التجاريــة والقانونيــة والتنظيميــة باإلضافــة إلــى الوضع المالي للشــركة ومســتوى الدخــل الحالي.
وقــد وزعــت شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن خــال األربــاع الثــاث األولــى من عــام 20 17م مبلــغ  348.5مليون ريال ســعودي والتي تعادل %66.8
مــن صافــي الدخــل قبل الــزكاة وضريبة الدخل.
وقامــت الشــركة خــال العــام 20 17م بتوزيــع األربــاح التالية (بالريال الســعودي):
توزيع األرباح
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20 17/0 8/0 6

20 17/0 9/10

20 17/12/11

األربــاح المقترح
توزيعهــا بنهاية الســنة

اإلجمالي

النســبة المئويــــة

%12.50

%15.0 0

%15.0 0

%13.0 0

%55.50

المبلغ

10 2,50 0 ,0 0 0

123,0 0 0 ,0 0 0

123,0 0 0 ,0 0 0

10 6,60 0 ,0 0 0

455,10 0 ,0 0 0

شــركة الخطــوط الســعودية للتموين

 .27اجتماعات الجمعية العامة
عقــدت شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن اجتماعيــن ناجحيــن للجمعيــة العامــة خــال عــام 20 17م فــي فرع الشــركة الواقع بوحــدة التمويــن الكائنة
فــي مطــار الملــك عبــد العزيــز الدولــي فــي مدينــة جــدة .وقــد أعلنت الشــركة عــن مواعيد هــذه الجمعية في موقع «تــداول» اإللكترونــي ومنصات أخرى
حســب مــا تقتضيــه األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة وفــي المــدة النظاميــة التــي اقتضتهــا األنظمة والقوانيــن ذات العالقة.
وأظهــرت اإلعالنــات الوقــت والمــكان وجــدول األعمــال .كمــا منحــت الشــركة للمســاهمين الفرصــة في المشــاركة بفعاليــة والتصويت علــى البنود
المدرجــة فــي جــدول األعمــال ،وأبلغتهــم بالضوابــط التــي تحكــم االجتمــاع ،وإجــراءات التصويــت من خالل الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامة .كما
تمكــن المســاهمون مــن التصويــت االلكترونــي فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الثانــي مــن خــال التقنيــات الموفرة مــن قبل تداول .كمــا تم توزيع
الملفــات التــي تضــم المعلومــات الكافيــة التــي تُ ّ
مكــن المســاهمين مــن اتخــاذ قراراتهــم .كمــا أبلغت الشــركة الجهــات النظاميــة ذات العالقة عن
نتائــج االجتماعــات مباشــرة بعــد انتهــاء االجتماعــات .وأتيــح للمســاهمين كذلــك اســتعراض محضــر االجتمــاع فــي مكاتب الشــركة أو من خــال موقعها
ـاء علــى طلبهم.
اإللكترونــي بنـ ً

أ .اجتماع الجمعية العامة األول

بعــد اكتمــال النصــاب القانونــي المطلــوب لالجتمــاع ،انعقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة فــي  17أبريــل 20 17م الموافق  20رجــب 1438هـ وكانت
نتائــج وقــرارات االجتمــاع على النحــو التالي:
• الموافقــة علــى مــا ورد فــي تقريــر مجلــس اإلدارة للعــام المالــي المنتهي في 20 16/12/31م.
•	الموافقــة علــى القوائــم الماليــة للشــركة عــن الســنة المنتهيــة في 20 16/12/31م.
•	الموافقــة علــى تقريــر مراجــع الحســابات عــن الســنة المنتهية في 20 16/12/31م.
•	الموافقــة علــى توصيــة لجنــة المراجعــة بتعييــن شــركة كــي بــي إم جــي الفوزان وشــركاه المراجــع الخارجي للشــركة وذلك لمراجعة حســابات
الشــركة والبيانــات الماليــة الربــع ســنوية والســنوية للعــام 20 17م وحتــى الربــع األول مــن عام 20 18م وتم تحديــد أتعابه.
•	الموافقــة علــى إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن أعمالهــم خالل عــام 20 16م وحتى تاريــخ انعقاد هــذه الجمعية.
•	المصادقــة علــى مــا تــم إقــراره مــن مجلــس اإلدارة فيمــا يخــص توزيعــات األربــاح النقدية للعــام 20 16م بواقع (  537,10 0 ,0 0 0ريال) وبنســبة (  )%65.50من
رأس المــال بعــد خصــم الــزكاة وقبل خصــم ضريبة الدخل.
• الموافقــة علــى الترخيــص لمجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نصــف ســنوية أو ربع ســنوية للعــام المالي 20 17م.
•	الموافقــة علــى صــرف المكافــآت والتعويضــات الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة نظيــر أعمالهــم والمشــار إليهــا فــي تقريــر مجلس اإلدارة وذلك عن
الفتــرة الممتــدة مــن  0 1ينايــر 20 16م وحتــى  31ديســمبر 20 16م بمبلــغ إجمالــي ( 2,166,265ريال).
• الموافقــة علــى تعديــل السياســات الداخليــة لمجلس اإلدارة.
•	الموافقــة علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة وتحديــد مهامهــا وضوابــط أعمالهــا ومكافــآت أعضائهــا للــدورة التــي بدأ ســريانها بتاريخ 20 16/0 1/26م
وتنتهــي بتاريــخ 20 19/0 1/25م لألعضــاء التالييــن:
 رائــد المديهيم أيمــن الطيار	خالــد عتين•	الموافقــة علــى تعديــل المــادة الرابعــة مــن النظــام األساســي للشــركة والخاصــة بأنشــطة الشــركة وذلــك بإضافــة أنشــطة جديــدة وتعديــل
بعض األنشــطة.
• الموافقــة علــى تعديــل المــادة الخامســة مــن النظــام األساســي المتعلقة بمشــاركة الشــركة مع الشــركات األخرى.
• الموافقــة علــى تعديــل المــادة السادســة مــن النظــام األساســي المتعلقة بمدة الشــركة.
• الموافقــة علــى تعديــل المــادة التاســعة مــن النظــام األساســي والمتعلقة باألســهم الممتازة.
• الموافقــة علــى تعديــل المــادة الثامنــة عشــرة مــن النظــام األساســي والمتعلقة بتكويــن مجلس اإلدارة.
• الموافقــة علــى تعديــل المــادة الواحــد وعشــرون مــن النظــام األساســي والمتعلقة بســلطات مجلس اإلدارة.
• الموافقــة علــى تعديــل المــادة الثالثــة وعشــرون مــن النظــام األساســي والمتعلقــة بصالحيــات رئيس المجلــس ونائبه.
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تقـريـــر حـوكمـة الشركـات

 .27اجتماعــات الجمعية العامة (تتمة)
أ .اجتمــاع الجمعية العامة األول (تتمة)

• الموافقــة علــى تعديــل النظــام األساســي بمــا يتوافــق مــع نظام الشــركات الجديد ولوائــح هيئة الســوق المالية.
•	الموافقــة علــى التعامــات التــي ســوف تتــم مــع المؤسســة العامــة للخطــوط الجويــة العربية الســعودية أحد كبار المســاهمين بالشــركة
والترخيــص لهــا لعــام قــادم والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة الســابق صالــح الجاســر مصلحــة فيهــا علم ًا بــأن طبيعــة التعامل فــي 20 16م تمثلت في
خدمــات تمويــن الطائــرات وإدارة وتشــغيل صــاالت األعمــال وخدمــات المبيعــات الجويــة والخدمــات األمنية وخدمات شــراء وتخزيــن المعدات
وخدمــات الغســيل ،بمبلــغ اجمالــي تقــدر بـ( 1,446,822,0 0 0ريــال) ،وتختلــف مــدد العقــود بإختــاف طبيعتهــا ومكان تقديــم الخدمة.
•	الموافقــة علــى التعامــات التــي ســوف تتــم مــع شــركة الخطــوط الســعودية للخدمــات األرضية وهي شــركة تابعة للمؤسســة العامــة للخطوط
الجويــة العربيــة الســعودية أحــد كبــار المســاهمين بالشــركة والترخيــص لهــا لعــام قــادم والتــي لعضو مجلس اإلدارة الســابق صالح الجاســر
مصلحــة فيهــا علمـ ًا بــأن طبيعــة التعامــل فــي 20 16م تمثلــت فــي خدمــات تمويــن األطعمة واإلســكان وخدمــات الغســيل بقيمة إجماليــة تقدر بـ
( 48.443.0 0 0ريــال) ،وتختلــف مــدد العقــود بإختــاف طبيعتهــا ومكان تقديــم الخدمة.

•	الموافقــة علــى التعامــات التــي ســوف تتــم مــع شــركة الخطوط الســعودية للشــحن وهي شــركة تابعــة للمؤسســة العامة للخطــوط الجوية
العربيــة الســعودية أحــد كبــار المســاهمين بالشــركة والترخيــص لهــا لعــام قــادم والتــي لعضــو مجلس اإلدارة الســابق صالح الجاســر مصلحــة فيها
علمـ ًا بــأن طبيعــة التعامــل فــي 20 16م تمثلــت فــي خدمــات تمويــن الطائــرات والخدمــات األمنيــة بقيمة إجماليــة تقدر بـ ( 14,179,0 0 0ريــال) ،وتختلف
مــدد العقــود بإختــاف طبيعتهــا ومكان تقديــم الخدمة.
•	الموافقــة علــى التعامــات التــي ســوف تتــم مــع شــركة الخطــوط الســعودية لتنميــة وتطوير العقــار المحدودة وهي شــركة تابعة للمؤسســة
العامــة للخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية أحــد كبــار المســاهمين بالشــركة والترخيــص لهــا لعــام قــادم والتــي لعضو مجلس اإلدارة الســابق
صالــح الجاســر مصلحــة فيهــا علمـ ًا بــأن طبيعــة التعامــل فــي 20 16م تمثلــت فــي إيجــارات عدد مــن المباني بقيمــة إجماليــة تقدر بـ(  7,659,0 0 0ريال)،
وتختلــف مــدد العقــود بإختــاف طبيعتهــا ومــكان المأجور.
•	الموافقــة علــى التعامــات التــي ســوف تتــم مــع شــركة نيوريســت القابضــة والتــي تملك حصــص ملكية في شــركة التمويــن اإلســتراتيجي أحد كبار
المســاهمين بالشــركة والترخيــص لهــا لعــام قــادم والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة جوناثــان ســتنت توريانــي مصلحــة فيهــا علم ًا بــأن طبيعــة التعامل
فــي 20 16م تمثلــت فــي تقديــم شــركة نيوريــس لخدمــات إستشــارية وإداريــة بقيمــة إجماليــة تقــدر بـ ( 17,515,986ريال) ،وال توجــد شــروط تفضيلية عن
الســوق المحلي.
•	الموافقــة علــى التعامــات التــي ســوف تتــم مــع مجموعــة الحكيــر والتــي تملــك حصــص ملكية في شــركة التمويــن االســتراتيجي أحد كبار
المســاهمين بالشــركة والترخيــص لهــا لعــام قــادم والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة ســامي الحكيــر مصلحــة فيهــا علمـ ًا بــأن طبيعــة التعامل في 20 16م
تمثلــت فــي عــدد مــن العالقــات اإليجاريــة لمتاجــر البيــع بالتجزئــة ،وخدمــات الغســيل بقيمــة تقــدر بـ ( 144,615ريــال) ،وتختلف مدد العقــود بإختالف
طبيعتهــا ومــكان تقديــم الخدمــة وال توجــد شــروط تفضيليــة عن الســوق المحلي.
•	الموافقــة علــى التعامــات التــي ســوف تتــم مــع شــركة الخليــج الغربيــة لإلســتيراد المحــدودة والترخيــص لها لعام قــادم والتي لعضــو مجلس اإلدارة
عبدالمحســن اليحيــى مصلحــة فيهــا اعتبــاراً مــن تاريــخ انعقــاد هــذه الجمعيــة ولمــدة عــام واحــد ،علم ًا بــأن طبيعــة التعامل فــي 20 16م تمثلت في
توريــد مــواد خــام ومــواد اســتهالكية للشــركة بقيمــة إجماليــة تبلــغ ( 986,20 2ريال) وتبلغ مــدة العقد ســنة ميالدية.
•	الموافقــة علــى التعامــات التــي ســوف تتــم مــع شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة والترخيص لهــا لعام قادم والتــي لعضــو مجلس اإلدارة فهد
الرشــيد مصلحــة فيهــا ،بصفتــه عضــواً منتدبـ ًا ورئيسـ ًا تنفيذيـ ًا لمجموعــة شــركة إعمــار المدينــة االقتصاديــة والمتعاقــدة مــع الشــركة في عدد من
العالقــات اإليجاريــة محلهــا موقــع خــاص بالمغســلة األوتوماتيكيــة التابعــة للشــركة ،ووحــدات ســكنبية بمدينــة الملــك عبــداهلل اإلقتصاديــة مخصصة
لســكن العامليــن بالشــركة ،وال توجــد شــروط تفضيليــة عــن الســوق المحلي.
•	الموافقــة علــى التعامــات التــي ســوف تتــم مــع شــركة إعمار المدينــة االقتصاديــة والترخيص لها لعام قــادم والتي لعضو مجلــس اإلدارة المهندس
عبــد اهلل جميــل طيبــة مصلحــة فيهــا وذلــك اعتبــاراً مــن تاريــخ إنعقــاد هذه الجمعيــة ولمدة عام واحــد ،بصفته عضوا في مجلس إدارة شــركة إعمار
المدينــة االقتصاديــة والمتعاقــدة مــع الشــركة فــي عــدد مــن العالقات اإليجاريــة محلها موقع خــاص بالمغســلة األتوماتيكية التابعة للشــركة،
ووحــدات ســكنية بمدينــة الملــك عبــد اهلل اإلقتصاديــة مخصصــة لســكن العامليــن بالشــركة ،وال توجد شــروط تفضيلية عن الســوق المحلي.
•	الموافقــة علــى التعامــات التــي ســوف تتــم مــع البنــك األهلــي التجــاري والترخيــص لها لعــام قادم والتــي لعضو مجلس اإلدارة االســتاذ أيمن
بــن طــارق الطيــار مصلحــة فيهــا وذلــك اعتبــاراً مــن تاريــخ إنعقــاد هــذه الجمعيــة ولمدة عام واحــد ،بصفته كبيــر نائبــي الرئيــس التنفيذي ورئيس
المصرفيــة الخاصــة للبنــك األهلــي التجــاري والمتعاقــد مــع الشــركة فــي عــدد مــن العالقــات المصرفيــة والبنكية ،وال توجــد شــروط تفضيلية عن
الســوق المحلي.
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شــركة الخطــوط الســعودية للتموين

ب .اجتمــاع الجمعية العامة الثاني

عقــدت الشــركة أيضــا اجتماعــا آخــرا للجمعيــة العامــة خــال العــام 20 17م فــي وحدتهــا بمطــار الملــك عبد العزيــز الدولي بجدة في  21ديســمبر 20 17م
الموافــق  3ربيــع الثانــي 1439هـــ فــي تمــام الســاعة  18:30وجــاءت قــرارات الجمعية العامــة على النحــو التالي:

•	الموافقــة علــى تعديــل المــادة الرابعــة مــن النظــام األساســي للشــركة والمتعلقــة بأنشــطة الشــركة وذلــك بإضافــة أنشــطة جديــدة وتعديل
بعض األنشــطة.
•	الموافقــة علــى إيقــاف تجنيــب (  )%10مــن صافــي األربــاح لتكويــن اإلحتياطــي النظامــي ،وذلــك لتجــاوز اإلحتياطي النظامــي (  )%30من رأس المال
المدفــوع طبقـ ًا للمــادة  129من نظام الشــركات.
• الموافقــة علــى تحديــث دليــل الحوكمة الخاص بالشــركة.
• الموافقــة علــى تحديــث سياســات ومعاييــر وإجــراءات العضويــة بمجلس اإلدارة.
• الموافقــة علــى تحديــث السياســات الداخليــة لمجلس اإلدارة.
• الموافقــة علــى تحديــث ميثــاق لجنــة المراجعة.
• الموافقــة علــى تحديــث ميثــاق لجنــة الترشــيحات والمكافآت.
•	الموافقــة علــى تحديــث سياســة مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذية.

ج .حضور الجمعية العامة بواســطة أعضاء المجلس وأعضــاء اللجان وأعضاء اإلدارة التنفيذية
الجمعيــة العامة
نــوع العضوية

20 17/4/17م

20 17/12/21م

اإلجمالي

االسم

العضوية

يحيــى اليحيى

مجلــس اإلدارة (الرئيــس) واللجنــة التنفيـــذية (الرئيــس)

مستقل





2

رائــد المديهيم

مجلــس اإلدارة (نائــب الرئيــس) واللجنــة التنفيذيــة ولجنة
المراجعــة (الرئيس)

مستقل





2



0

ســامي الحكير

عضــو المجلس

غيــر تنفيذي



جوناثان ســتنت
تورياني

مجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة ولجنــة الترشــيحات
والمكافآت

غيــر تنفيذي



شــوقي مشتاق

مجلــس اإلدارة ولجنــة التشــيحات والمكافــآت

مستقل



فهد الرشــيد

مجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة ولجنــة الترشــيحات
والمكافــآت (الرئيس)

غيــر تنفيذي



1



2
1



عبــد اهلل طيبه

مجلــس اإلدارة ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت

غيــر تنفيذي





2

أيمــن الطيار

مجلــس اإلدارة ولجنــة المراجعة

غيــر تنفيذي





0

عبــد المحســن اليحيى

مجلــس اإلدارة واللجنــة التنفيذيــة

غيــر تنفيذي





1

وجـــدي الغبان

اإلدارة التنفيذيــة واللجنــة التنفيذيــة

تنفيذ ي





2

ســلطان البوق

اإلدارة التنفيذيــة وأميــن المجلــس وأميــن لجنــة المراجعة
وأميــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وأميــن اللجنة
التنفيذيــة

تنفيذ ي





2

ماتــي كيفيكاس

اإلدارة التنفيذيــة

تنفيذ ي





1

 .28دور المساهمين
تعتبــر جمعيتنــا العموميــة هــي المنصــة التــي يمــارس فيهــا المســاهمون حقوقهــم بالتصويــت .حيــث إن موافقــة المســاهمين مطلب أساســي
فيمــا يتعلــق بالقــرارات المهمــة كالموافقــة علــى القوائــم الماليــة وتقريــر مجلــس اإلدارة الســنوي ومراجعــة والموافقــة علــى توصيــات مجلس اإلدارة
بخصــوص توزيــع األربــاح وانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة وإجــراء التعديــات علــى النظام األساســي وتعييــن المراجعيــن الخارجييــن وزيادة رأس المال
المســجل .ويحــق لــكل مســاهم حضــور الجمعيــة العامــة كمــا يحــق لــه أيضـ ًا أن يصــوت بصوت واحد عــن كل ســهم يمتلكه في رأس مال الشــركة
ً
نيابة عنه.
ويجــوز لــه تفويــض بخصــوص شــخص آخــر مــن غيــر موظفي الشــركة وأعضاء مجلــس إدارتهــا ليحضر ويصــوت

التقرير الســنوي 2017
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تقـريـــر حـوكمـة الشركـات

 .29عالقات المستثمر
فــي عالقــات المســتثمرين بالخطــوط الســعودية للتمويــن نطمــح ألن نكــون فريــق بمعاييــر عالميــة ونلتــزم بــأن نكــون عنصــر أساســي للمجتمع
المالــي وكــون قيــادة الشــركة مصــدراً موثوقـ ًا وفعــا ًال وشــفاف ًا للمعلومــات القيمــة .كمــا أننــا ملتزميــن بالمحافظــة علــى قيمنــا األساســية المتمثلة في
النزاهــة والمعاييــر األخالقيــة العاليــة فــي عالقاتنــا مع أصحــاب المصالح.
ويضمــن برنامــج عالقــة المســتثمرين الشــفافية فــي جميــع ســبل التواصــل مــع االلتــزام بجميــع المتطلبــات المســتمرة النظاميــة المتعلقــة باإلفصاح
والصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة ،عـ ً
ـاوة علــى ذلــك ،نضمــن تدفــق المعلومــات في الوقت المناســب عبر قنــوات التواصــل المختلفــة كالموقع
االلكترونــي وإعالنــات تــداول وحضــور المؤتمــرات ونوفــر ســبل تواصــل للمســتثمرين عــن طريــق الهاتــف والبريــد االلكتروني واســتضافة أحداث خاصة
للمحلليــن المالييــن والمســتثمرين ومــن ضمــن ذلــك يــوم المســتثمر واتصــاالت مناقشــة النتائــج المالية.
ونتبــع سياســة االتصــال االســتباقي مــع الســوق وإبــاغ أصحــاب المصالــح بــكل التطورات الرئيســية التي ســتؤثر علــى األعمال .كما نقــوم بعقد
جلســات حــوار مــع مجتمــع المســتثمرين وإفــادة اإلدارة التنفيذيــة بتوقعــات الســوق .وقــد أصبحــت أهميــة حواراتنا مــع المســاهمين تتزايــد حيث يظل
مســتثمرينا علــى المســتوى الفــردي والمؤسســاتي فــي بحــث دائــم ومســتمر عــن أحــدث المعلومــات حول تطور الشــركة وخططهــا لألعمال
واإلنجــازات والتحديات.

 .30طلبــــات الحصول على سجالت المساهمين
العـدد

تاريــخ الطلب

أســـباب الطلب

.1

20 17/12/21م

الجمعيــة العامة

.2

20 17/12/18م

إجراءات الشــركة

.3

20 17/11/22م

توزيع األرباح

.4

20 17/0 8/22م

توزيع األرباح

.5

20 17/0 5/23م

توزيع األرباح

.6

20 17/0 4/17م

الجمعيــة العامة

.7

20 17/0 2/16م

إجراءات الشــركة

.8

20 17/0 1/0 1م

إجراءات الشــركة

 .31االتصاالت مع المساهمين
تحافــظ شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن بانتظــام علــى االتصــال مــع المســاهمين .وقــد اتخــذت الشــركة مجموعة من اإلجــراءات لضمان
حقوقهــم فــي اإلطــاع علــى المعلومــات عــن طريــق موقع «تداول» وموقع الشــركة .www.saudiacatering.com :وتوفــر الشــركة المعلومات
الكاملــة والشــاملة حــول أنشــطتها وأعمالهــا مــن خــال تقريرهــا الســنوي والقوائــم الماليــة األولية وإجــراءات توزيع األرباح.
وتســعى الشــركة أيضـ ًا لالحتفــاظ بعالقــة وصــل جيــدة مــع مســاهميها واإلجابــة علــى استفســاراتهم وتزويدهــم بالمعلومــات المطلوبــة فــي
الوقــت المناســب.

 .32المبادرات المخططة لتحســين الشــفافية أو االتصال مع المستثمرين في العام 20 17م
نســعى لتزويــد المســتثمرين المحتمليــن والحالييــن بأصــى درجــات المعرفــة وتمكينهــم مــن الوصــول إلــى التحديثــات المالية للشــركة .وســنقدم
للمســتثمرين مخطــط شــامل ومفصــل لمــا يمكــن توقعــه للســنة الماليــة القادمــة حرصـ ًا منــا بدقــة المعلومــات الموفرة للمســاهمين.
كمــا نخطــط لتخصيــص صفحــة الكترونيــة لألســئلة المتكــررة علــى موقــع الشــركة االلكترونــي تهــدف لتقديــم اإلجابات ألســئلة المســتثمرين
الشــائعة .وبالنســبة للذيــن يحتاجــون للحصــول علــى معلومــات أكثــر مــن محتــوى تلــك الصفحــة ،ســيتم تزويدهــم ببريــد الكتروني مباشــر مخصص
للمســتثمرين .وســيكون الحصــول علــى عنــوان هــذا البريــد االلكترونــي ســه ً
ال مــن موقــع الشــركة االلكتروني والــذي ســيزود المســتثمرين بإطار زمني
محــدد الســتقبال الــرد مــن الشــركة حال إرســالهم ألي استفســار لذلك البريــد االلكتروني.
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شــركة الخطــوط الســعودية للتموين

أمــا فيمــا يتعلــق بالمســتثمرين األجانــب ،فإننــا نتفهــم أن الشــعور باألمــان حــول عمليــات الشــركة ومنافعهــا علــى المســتوى الدولي أمــر في غاية
األهميــة ،لذلــك فإننــا نســعى لتقديــم صفحــة الكترونيــة مخصصــة فقــط للمعلومــات ذات العالقــة بالمســتثمرين األجانــب ،تشــمل دون حصــر الحقــوق
واإلعفــاءات التــي قــد تواجههــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية .وكجــزء مــن تلك الجهود ،شــاركت الخطــوط الســعودية للتموين فــي تطبيق
شــايرز إنســايد ( )Sharesinsideحيــث قامــت بإنشــاء صفحتهــا علــى التطبيــق وتهــدف لتزويــد المســتثمرين األجانــب بجميــع المعلومــات ذات الصلة
عبــر ذلــك التطبيق.
ومــن وجهــة نظــر فنيــة قــد تتوجــه الشــركة إلنشــاء تطبيــق علــى الهاتــف الجــوال يهــدف لتمكيــن المســتثمرين مــن الوصــول ألخبــار الشــركة
وبياناتهــا الهامــة.

 .33سياسة إدارة المخاطر
الغرض

أ .تعتبــر سياســة إدارة المخاطــر هــذه جــزءاً مــن مهــام الرقابة الداخليــة للشــركة وترتيبــات حوكمتها.
ب	.توضــح السياســة تعريــف الشــركة للمخاطــر وتوضــح الغــرض مــن إدارة المخاطــر ،وتفســر طريقــة الشــركة الخاصة بــإدارة المخاطر وتوثق أدوار
ومســئوليات األطــراف األساســيين ،وهــي تصــف دور إجــراء إدارة المخاطــر فــي كامــل نظــام الرقابــة الداخليــة وتحديد إجــراءات التقارير الرئيســية ،وأخيراً
تشــرح اإلجــراء الــذي ســيقوم بــه المجلــس من أجــل تقييــم فعالية إجراءات الرقابــة الداخلية للشــركة.

تعريفــات وغــرض إدارة المخاطر

أ .يمكــن تعريــف الخطــر بأنــه أي شــيء يمكــن أن يعيــق الشــركة أو يمنعهــا مــن تحقيق أي مــن أهدافها.
ب	.الغــرض مــن هــذه السياســة هــو تحديــد المخاطــر بقــدر اإلمــكان التــي قــد تواجهها الشــركة لتتمكــن من أخذ اإلجــراءات الالزمــة لتجنبها أو خفض
تأثيرهــا نحــو نتائــج الشــركة وتحقيــق أهدافهــا واســتراتيجيتها بالصــورة المطلوبــة.

دور مجلــس اإلدارة فــي إدارة المخاطــر

أ .علــى مجلــس اإلدارة مســئولية اإلشــراف علــى إدارة المخاطــر فــي الشــركة ككل ،ويتمثــل دوره في:
 .1تحديــد المخاطــر العامــة التــي قد تواجهها الشــركة.
 .2تحديــد اإلجــراء الــازم لمنــع مواجهــة المخاطــر أو لخفــض تأثيرها على الشــركة.
	.3للمجلــس الحــق فــي تفويــض اإلدارات المعنيــة بأخــذ القــرارت فــي المخاطــر ،علــى ســبيل المثــال ال الحصــر اإلدارة المالية فيمــا يتعلــق بالمخاطر
الماليــة ،واإلدارة القانونيــة وااللتــزام فيمــا يتعلــق بالمخاطــر القانونيــة وال يخلــي التفويــض المجلــس مــن مســئوليته.
 .4وللمجلــس أدوار أخــرى حــددت فــي البــاب المتعلــق به في هــذه الالئحة.

دور لجنــة المراجعــة فــي إدارة المخاطر

أ .دراســة ومراجعــة نظــم إدارة المخاطر بالشــركة.

دور اإلدارة التنفيذيــة

أ .تنفيــذ السياســات المعتمــدة مــن المجلــس الخاصــة بــإدارة المخاطــر والرقابــة الداخلية.
ب	.ضمــان أن المخاطــر الصغيــرة تكــون تحــت الســيطرة ويتــم إدارتهــا بصــورة فعالــة ،وتقديــم المعلومــات الكافية في الوقــت المحــدد للمجلس
وللجنــة المراجعــة حــول موقــف تلــك المخاطر ومســتوى الســيطرة عليها.
ج .تقديــم البيانــات والمســتجدات للمجلــس المتعلقــة بالمخاطــر وإداراتهــا المحــددة مــن المجلــس.
د .تقديــم البيانــات حــول المخاطــر التــي تطــرأ علــى الشــركة والتي لم يتــم تحديدها.

إجــراءات إدارة المخاطر

أ	.علــى الرئيــس التنفيــذي للشــركة فــور علمــه (إذا تطلبــت الحاجــة بحســب السياســة المتبعــة) إبــاغ المجلــس لتتــم مراجعة األمر بحســب السياســة
المتبعــة ،وإن لــم تتطلــب السياســة إبــاغ المجلــس فعلــى الرئيــس التنفيــذي اتخــاذ مــا يلــزم بخصــوص تلك المخاطــر وإبالغ المجلــس بتلك
المخاطــر فــي أول اجتماع له.

ب	.تتبــع إجــراءات إدارة المخاطــر بحســب مــا ورد فــي إجــراءات الجهــة ذات العالقــة كالمجلــس واللجان ومختلف إدارات وأقســام الشــركة وذلك بحســب
نــوع المخاطــر وحجمها.
بناء علــى المعلومات
ج	.يكــون مجلــس اإلدارة ولجنــة المراجعــة مســئوالن عــن مراجعــة فعاليــة سياســة وإجــراءات إدارة المخاطر بالشــركة ،وذلــك ً
المقدمــة مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة واإلدارات ذات العالقــة والمراجــع الخارجــي.
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تقـريـــر حـوكمـة الشركـات

 .34إقرارات مجلس اإلدارة
يقــر مجلــس اإلدارة علــى ما يلي:
• أن ســجالت الحســابات قــد تم إعدادهــا بالشــكل الصحيح.
• أنــه تــم إعــداد نظــام الرقابــة الداخلية على أســس ســليمة وجــرى تنفيــذه بفاعلية.
• أنــه ال يوجــد أي شــك فــي قدرة ا ُلمصـ ِدر على مواصلة نشــاطه.
ً
•	أنــه تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقـ ًا لمعاييــر المحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن ،ووفقـا لمتطلبات لوائح
الشــركة ونظامهــا األساســي فيمــا يتعلــق بإعداد ونشــر القوائــم المالية.
• ال يوجــد أي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء قامــت بــه الشــركة ألي أداة مــن أدوات الديــن القابلــة للتحويل.
•	ال توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أســهم أو حقوق خيارات شــراء أو مذكرات حقوق اكتتاب ،أو أي حقوق مشــابهة أصدرتها أو منحتها الشــركة.
•	ال توجــد أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب ،أو حقوق مشــابهة
أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة.
• لــم تصــدر الشــركة أي أســهم أو أدوات ديــن لشــركاتها التابعة.
• ال يوجــد أي اختــاف عــن معاييــر المحاســبة المعتمــدة ( )IFRSمــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.
•	فيمــا عــدا مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي فقــرة التعامــل مــع األطــراف ذات العالقــة ،ال يوجــد أي عقد تكون الشــركة طرف ًا فيــه وينطوي علــى أو كان ينطوي
علــى مصلحــة جوهريــة ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذيــة أو أليمــن أقاربهــم أو شــخص مــن ذوي العالقة.
•	فيمــا عــدا مــا تــم اإلفصــاح عنــه ،ال توجــد أي مصلحــة أو أوراق تعاقديــة أو حقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذيين
وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة ،وال يوجــد أي تغييــر فــي تلــك المصلحــة أو تلــك الحقوق خالل الســنة
الماليــة 20 17م فيمــا عــدا مــا أفصح عنه ســابق ًا.
•	ال توجــد أي ترتيبــات أو اتفاقيــات يقــوم مــن خاللهــا أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي مــن أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة بالتنازل عــن أي راتب أو أي تعويض.
• ال توجــد أي ترتيبــات أو اتفاقيــات يقــوم مــن خاللهــا أي مــن مســاهمي الشــركة بالتنــازل عــن أي حقوق في األرباح.
•	فيمــا عــدا مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي البنــد الخــاص بالحصــص المملوكــة مــن قبل أعضــاء مجلس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن أومن قبــل أقاربهم ،فإنه ال
توجــد أي حصــص فــي األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص (عــدا أعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذية وأقاربهــم) وال أي حصص أخرى
وأوراق ماليــة تعاقديــة وال أي تغييــر فــي تلــك الحصــص بموجــب المــادة  45مــن قواعد التســجيل واإلدراج.
• لــم تتلقــى الشــركة أي ملحوظــات أو مرئيــات مــن المســاهمين بخصــوص الشــركة أو أدائها.
• لــم يتــم تقييــم مجلــس اإلدارة خالل العام 20 17م.
• لــم يتضمــن تقريــر مراجــع الحســابات علــى أي تحفظــات على القوائــم المالية الســنوية.
• لــم يقــرر أو يــوص المجلــس بتغييــر مراجــع حســابات الشــركة خالل العام 20 17م.
• لــم تتلقــى الشــركة أي عقوبــة أو جــزاء أو تدبيــر احتــرازي أو قيــد احتياطــي مــن الهيئــة أو مــن أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائية.
• لــم تــوص لجنــة المراجعــة بتعييــن مراجــع داخلــي للشــركة وذلك لوجود قســم المراجعــة الداخلية .
•	ال توجــد أي توصيــات للجنــة المراجعــة يوجــد بينهــا وبيــن قــرارات المجلــس تعــارض أو رفــض المجلــس األخــذ بها بشــأن تعيين مراجع حســابات الشــركة
وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعيين المراجــع الداخلي.
• لــم تقــم الشــركة بــأي مســاهمات اجتماعية خالل 20 17م.
• ال توجــد أي قــروض علــى الشــركة كما في 20 17/12/31م.
• ال توجــد أي اســتثمارات أو احتياطــات أنشــئت لمصلحــة موظفــي الشــركة.
• ال توجــد أي أســهم خزينة للشــركة.
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