
 
 
 
 

Page 0                                                                                                                                                             م2018-تقرير جملس اإلدارة السنوي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األرضية للخدمات السعودية الشركة

 تقرير مجلس اإلدارةالسنوي 

م8201  املالي للعام  



 
 
 
 

Page 1                                                                                                                                                             م2018-تقرير جملس اإلدارة السنوي   

 

م8201مؤشرات ألهم اإلنجازات املالية لعام   

 

  

اإليراداتإجمالي   

 

 

 2,554 مليون ريال سعودي

 

 

    صافي األرباح

 

 

ليون ريال سعوديم 368,4 

 

 

 إجمالي حقوق املساهمين

 

 

سعودي ريال مليون  2,876 

 

 ربحية السهم

 

 

 ريال سعودي 1,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Page 2                                                                                                                                                             م2018-تقرير جملس اإلدارة السنوي   

 

 :اإلدارةأعضاء مجلس 

 رئيس مجلس اإلدارة                 عبدهللا بن ابراهيم الهويش  /األستاذ .1

 مجلس اإلدارة  نائب رئيس                       األستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد .2

 عضو مجلس اإلدارة                    األستاذ/ عبدالهادي بن علي شايف .3

  العضو املنتدب                   األستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي .4

 عضو مجلس اإلدارة           صيلياألستاذ/ منصور بن عبدالعزيز الب .5

 عضو مجلس اإلدارة                        الدكتور/ عمر بن عبدهللا جفري  .6

 عضو مجلس اإلدارة                األستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع .7

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Page 3                                                                                                                                                             م2018-تقرير جملس اإلدارة السنوي   

  ل الشركةئرسا
 

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

 خدماتها جميع املطارات في اململكة العربيةبتغطي املتميزة والتي  تهااالطرق، مدعومة بعراقتها وخبر 

 .السعودية

  

 
   ؤية الشركةر
 

نطاق الخدمات األرضية ة في الشركة الرائد(  (SGS الشركة السعودية للخدمات األرضيةأن تكون ”

 "واملساندة 
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ،،، السادة مساهمي الشركة السعودية للخدمات األرضية

 ،،، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

السنوي  تقريرالأن أقدم لكم  الشركة السعودية للخدمات األرضيةإدارة نيابة عن زمالئي في مجلس يسعدني باألصالة عن نفسي و

والتشغيلية لمالية اللمؤشرات يتضمن تغطية وافية الذي و م2018ديسمبر  31عن السنة المالية المنتهية في ألداء وإنجازات الشركة 

فهوم المسؤولية مات األرضية في تطبيق مالمالية ودور الشركة السعودية للخدالحوكمة واإلفصاحات  وتطبيق أفضل معاييرللشركة 

 .  2030 رؤية المملكة العربية السعوديةو 2020مواكبة الشركة للتحول الوطني إلى جانب اإلجتماعية، 

طاع ركزت خطط الشركة االستراتيجية خالل العام الماضي على تطبيق محاور برنامج التحول الوطني فيما يخص تطوير ق

مواصلة  لمملكة كمركز لوجيستي عالمي، مما انعكس بشكل إيجابي على أداءنا التشغيلي وساهم فيالخدمات وترسيخ مكانة ا

شركة بشكل غير تحقيق النمو في خدمات المناولة األرضية المقدمة في جميع مطارات المملكة المحلية والدولية. أيضاً، سعت ال

الحرص على المعلومات والرقابة  والحوكمة ونظم التشغيل و منقطع في تطوير الهيكل اإلداري والمالي وتحسين منظومات نظم

ي تعظيم األرباح قياس مستويات رضا العمالء، كما عملنا على دراسة الفرص الواعدة التي تهدف إلى زيادة نسبة التشغيل وبالتال

 . والمساهمين تطلعات الشركة والمستثمرينبشكل يناسب 

لـثالث اصلة بناء منظوماتها، وشمل ذلك موائمة إستراتيجيتها العامة للسنوات م على موا2018حرصت الشركة خالل العام 

ما راعت الشركة بناء القادمة، إلى جانب تحسين فعالية الهيكل التنظيمي للشركة بما يتالئم مع حجم العمليات ونموها المستقبلي. ك

عودية، ورها الريادي كمشغل رئيس في السوق السعالقات وطيدة مع مختلف شركات الطيران المحلية والدولية بشكل يعزز د

جيهات اإلشرافية للهيئة وسعت لتطوير بنية نظمها اإللكترونية باالستعانة بأحدث التقنيات المتوفرة حالياً. أيضاً، تماشياً مع التو

ما يتوافق بمة العمالء العامة للطيران المدني فقد حرصت الشركة السعودية للخدمات األرضية على تطوير أنظمة السالمة وخد

ب التوطين التي مع الضوابط التنظيمية، باإلضافة إلى تحسين بيئة العمل والسعي الستقطاب وتطوير الكفاءات السعودية ورفع نس

 %. 71بلغت نهاية العام الماضي 

لنظام األساسي بما يتسق من منطلق إيمان الشركة بتعزيز الحوكمة، فقد راعت خالل العام المنصرم العمل على إعادة صياغة ا

مع أحكام نظام الشركات، إلى جانب تقييم فعالية المجلس ولجانه وسن عدد من سياسات الحوكمة التكميلية وقواعد عمل لجان 
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المجلس توافقاً مع أحكام لوائح هيئة السوق المالية. كذلك، فعّلت الشركة لجنة إدارة المخاطر التي تُعنى بإدارة وتقييم المخاطر 

حت مظلة مجلس اإلدارة. ورغبةً من الشركة في تعزيز بيئة اإللتزام، فقد تمت مراعاة العمل على موائمة مفاهيم الرقابة الداخلية ت

 وتفعيل إدارات الرقابة المرتبطة بلجنة المراجعة.   

دعم لأليتام، شملت برامج و كما شهد العام الماضي مشاركة الشركة في عدد من األنشطة المجتمعية على مستوى المملكة، والتي

دمات ونظافة البيئة، ومبادرات عدة تخدم ضيوف الحج والعمرة. وذلك يؤكد حرص الشركة على أن تكون رائدة في مجال خ

ي مجال الخدمات المناولة األرضية في جميع مطارات المملكة العربية السعودية، وأن تقدم الخدمات بأعلى المعايير العالمية ف

زة من الجنسين األفضل، بالكوادر البشرية المتميواصل النمو مع حرصها الدائم على تقديم لتتسير وفق خطط على أن و  األرضية

تقف عند هذا شركة طيران، والشركة ال 100والذين يحرصون دائماً ليقدموا  كل ما بوسعهم لخدمة المسافرين الكرام وذلك  لـ 

  عدة مع تقديم خدمات إضافية في مجال الخدمات األرضية.الحد بل تتطلع للدخول إلى إستشراف فرص وا

لشركة لدعمهم أن أتقدم بالشكر الجزيل لمساهمي اأود  ،الشركة السعودية للخدمات األرضيةإنني ونيابة عن مجلس اإلدارة في 

بالشركة في تقديم  الدائمةعمالئنا الكرام على ثقتهم كما أتقدم بالشكر والتقدير ل ، م2018الدائم ومشاركتهم الفاعلة خالل عام 

لذي تجده الشركة ا، وكذلك الشكر موصول لجميع الجهات ذات العالقة والتعاون البناء خدماتها للمناولة األرضية وبمعاييرعالمية

ها الذين قدموا كل الجهد لشركة وموظفيمن الهيئات اإلشرافية والرقابية.وأخيراً، أغتنم هذه الفرصة لتقديم الشكر لإلدارة التنفيذية ل

 بإذن هللا تعالى.  والمثابرة ونتطلع للمزيد من النجاحات خالل األعوام القادمة

 وتقبلوا خالص تحياتي ،،،

 عبدهللا بن ابراهيم الهويش

 ةرئيس مجلس اإلدار 
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 التقرير السنوي 

 :للشركة  يالنشاط الرئيس  .1

 : تأسيس الشركة    -  بذة عن الشركةن .1.1

 

تجاري السجل البموجب العربية السعودية اململكة مدينة جدة بتأسست الشركة السعودية للخدمات األرضية )"الشركة"( كشركة ذات مسؤولية محدودة في  

 100حصة متساوية القيمة بقيمة  5.000ريال سعودي مقسم إلى  500.000م( برأسمال قدره 14/7/2008هـ )املوافق 11/7/1429وتاريخ  4030181005رقم 

( ريال سعودي إلى ثمانمائة وستة 500،000م( من خمسمائة ألف )24/2/2011هـ )املوافق 20/2/1432ريال لكل حصة. وتمت زيادة رأس مال الشركة بتاريخ 

وثمانمائة وثمانية وستين ألف وستمائة وواحد  ( ريال سعودي مقسم إلى ثمانية ماليين886.869.100وثمانون مليون وثمانمائة وتسعة وستون ألف ومائة )

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

االرضية"( وشركة عطار للخدمات االرضية )"العطار السعودية )"الخطوط السعودية"( والشركة الوطنية للمساندة األرضية للطيران )"الوطنية للمساندة 

والعطار للخدمات للخدمات األرضية"( مقابل استحواذ الشركة على األعمال التجارية واألصول املتعلقة بالخدمات األرضية التابعة لكل من الخطوط السعودية 

لوطنية لخدمات املناولة املحدودة. وقد صدر قرار معالي وزير التجارة األرضية وشركة عطار للسياحة )"العطار للسياحة"( وجميع الحصص في الشركة ا

م( باملوافقة على تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، 6/5/2014هـ )املوافق 7/7/1435ق وتاريخ /171والصناعة رقم 

يون ( ريال سعودي إلى مليار وثمانمائة وثمانين مل886.869.100نمائة وتسعة وستون ألفا ومائة )وزيادة رأس مال الشركة من ثمانمائة وستة وثمانون مليون وثما

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

ً
 رياالت سعودية للسهم )"األسهم"( 10( سهما

 وأربعمائة وثمانية وستون )من خالل رسملة مبلغ أربعمائ
ً
اة، ( ريال سعودي من أرباح الشركة املبق405.894.468ة وخمسة ماليين وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفا

 وأربعمائة واثنين وثالثين )
ً
( ريال سعودي تمثل صافي رصيد حقوق ملكية 587.236.432ومبلغ خمسمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتان وستة وثالثون ألفا

مساهمين على  إضافية ناشئة عن عملية االستحواذ واملدرجة ضمن بند حقوق الشركاء والستيفاء املتطلب النظامي بأن يكون للشركة املساهمة املقفلة خمسة

عودية لتنمية األقل فقد تنازلت الخطوط السعودية عن عدد من األسهم لكل من شركة الخطوط السعودية للرحالت الخاصة املحدودة وشركة الخطوط الس

 56,400,000وتم طرح ستة وخمسون مليون وأربعمائة ألف  وتطوير العقار )وهما شركتان مملوكتان بالكامل للخطوط السعودية( كمساهمين في الشركة.

مثل ثالثين باملائة 
ُ
م( وتم 9/6/2015م الى 3/6/2015٪ من رأس مال الشركة السعودية للخدمات األرضية لالكتتاب العام خالل الفترة ) من 30سهم عادي ت

 م. 24/6/2015بتاريخ وبدأ تداول أسهمها إدراج الشركة في السوق املالية السعودية 
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يتمثل النشاط الرئيس ي للشركة في تقديم خدمات املناولة األرضية والخدمات املساندة لها داخل مطارات اململكة للعديد من شركات :  النشاط الرئيس ي .1.2

والدولية. وتقوم الشركة بإبرام اتفاقيات لتقديم الخدمات األرضية مع عمالئها من شركات الطيران مبنية على نموذج اتفاقية الخدمات الطيران املحلية 

  :وتشتمل على خدمات املناولة األرضية والخدمات املساندة التالية( IATA)  األرضية املعتمدة من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي

 تقوم الشركة بتقديم خدمات عدة للمسافرين في املطارات التي تعمل بها، حيث تتولى مهام استقبالهم ونقلهم من وإلى صاالت و :  خدمات املسافرين

املغادرة والقدوم، وخدمات تسجيل الركاب وإصدار بطاقات صعود الطائرة وإنهاء إجراءاتهم وإرشادهم والخدمات املتعلقة بذوي االحتياجات 

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

 . ت والنقل الجوي املساندة(خالل شركة األمد السعودي لخدمات املطارا

  : تقوم الشركة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العالقة ومسؤولي الهيئة العامة للطيران املدني ، وذلك و خدمات التنسيق واإلدارة واإلشراف

  .خالل مواسم الحج والعمرةإلنهاء اإلجراءات الالزمة للرحالت الجوية بالنيابة عن مختلف شركات الطيران والطائرات املستأجرة، وخاصة 

  : ركة العديد من الخدمات في ساحات املطارات بما فيها خدمات مناولة ونقل األمتعة إلى عمالئها من شركات تقدم الشحيث خدمات ساحات املطارات

الطيران، وخدمات األسطول بما فيها خدمات الساحة وصعود ونزول املسافرين من وإلى الطائرة وسحب الطائرة على مدرج الطائرات، وتنظيف 

تقوم الشركة بتقديم الخدمات املتعلقة بالتواصل والتنسيق مع قائد الطائرة ، حيث  وعمليات الطيرانالطائرات ، مراقبة الحمولة واالتصاالت 

 ومراقبة الحمولة في الطائرة وتوزيعها وإعداد التقارير
ً
  .الالزمة بذلك قبل إقالع الطائرة إلكترونيا

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

  .الطائرات للتوقف واإلقالع، والتأكد من عدم زيادة حمولة الطائرة والتنسيق مع طاقم الطائرات وتقديم الخدمات الالزمة لهم

  : عود الطائرة وخدمات التعرف على األمتعة.املساندة الالزمة لتفتيش الركاب قبل صآوجه تقوم الشركة بتقديم و الخدمات األمنية  

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

  اإلستراتيجية والرقابة الداخليةلعالقات اقطاع 

  األرضية املناولةقطاع 

 قطاع املشاريع والنمو 

 قطاع املالية 

 الخدمات املشتركة قطاع 

  القطاع التجاري 

  قطاع التحول 

 : األنشطة الرئيسة للشركة .1.4

 النسبة ) الف ريال سعودي(  إيرادات النشاط  

%99.2  2,535,348 خدمات املناولة األرضية  

 0.8 % 18,695 أخرى 

%100 2,554,043    األجمالي  

 األنشطة الرئيسة للشركة التابعة:  .2

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

ري قامت الشركة بتأسيس شركة األمد السعودي لخدمات املطارات والنقل الجوي املساندة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة في السجل التجا

اململكة  جدةبمدينة ريال ومقرها  500،000السعودي"( برأس مال قدره  م( )"شركة األمد3/9/2013هـ )املوافق 27/10/1434وتاريخ  4030254190رقم 

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

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

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

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

ملسافرين، وقد كان الهدف من تأسيس شركة األمد السعودي دمج العمليات التشغيلية لكل من الشركة وشركة األمد للتجارة والتموين فيما يتعلق بنقل ا

ك قبل تأسيس شركة األمد حيث أن شركة األمد للتجارة والتموين كانت تقوم بتشغيل حافالت لنقل املسافرين داخل املطارات الدولية ومطار تبو 

 .السعودي
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 الشركاء ورأس املال في شركة األمد السعودي ) شركة تابعة( 2.3

 اسم الشريك الحصص بالريالقيمة  النسبة من رأس املال

 الشركة السعودية للخدمات األرضية 250,000 50٪

 شركة األمد للتجارة والتموين 250,000 50٪

 املجموع 500,000 100٪

 : همةاملخطط وقرارات الشركة  .3

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

 : كما يلي 

 : م2018خالل عام  اتخذتهالتى إخطط وقرارات الشركة املهمة . 3.1

التي أطلقتها  2030جوانب عدة آلطر التحول التي شهدتها الشركة بغية إعادة تنظيم موارد الشركة وتهيئتها بما يتسق ورؤية اململكه  م 2018العام شهد 

 في هيكل قطاعا حكومة خادم الحرمين الشريفين، والتي تهدف لدعم الشركات السعودية في التوسع في انشطتها املختلفة
ً
 تغيرا

ً
ت ، كما شهد العام أيضا

خفض تكاليفها األمر الذي سيعزز حقوق الشركة ومصالح ومن ثم في  وهو ما سيسهم في نمو أعمال الشركة بشكل عام،  اإلداري  أعمال الشركة التنظيمي

  .املساهمين

الحوكمة سياسات ن عدد من العمل على إعادة صياغة النظام األساس ي للشركة بما يتسق وأحكام نظام الشركات، إلى جانب س م 2018خالل عام  كما روعي

 البرز القراراتألجان املجلس، ويوضح البيان  وقواعد عملالتكميلية 
ً
 : دناه عرضا

 للشركة.األساس ي النظام ت في املوافقة على تعديال  .1

بمكة املكرمة  غرض إجراء دراسة مشتركة إلمكانية إنشاء محطة إنهاء إجراءات املسافرينتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة جبل عمر للتطوير ل .2

 باملنطقة املركزية في مكة املكرمة.
ً
 من الشركتين لتسهيل وتقديم أفضل الخدمات لهم وتحديدا

ً
 لخدمة زوار بيت هللا الحرام وذلك سعيا

 .م2017أرباح نقدية على املساهمين عن الربع الرابع من العام املوافقة توزيع  .3

 .طويلع السلميألستاذ / محمد بن ا إستقالة عضو مجلس اإلدارة معالياملوافقة على  .4

"  املوافقة على تعيين عضو لجنة املراجعة .5
ً
 صالح الفضل األستاذ/  "مؤقتا

  .العامة على تحديث الالئحة التنظيمية للجنة املراجعة وتقييم املخاطرموافقة الجمعية  .6

  .م31/12/2017املنتهية في املوافقة على نشر وإعتماد القوائم املالية السنوية )املدققة( للسنة املالية  .7

   .م 2018 مللعا النصف األول أرباح مرحلية للمساهمين عن توزيع  .8

  .وبدء عملها وتشكيلها  كلجنة منبثقة من مجلس اإلدارة إنشاء لجنة إدارة املخاطر  .9

 يلي:  ما ومنهالها املكملة الئحة حوكمة الشركة والسياسات تحديث املوافقة على   .10

 ة التحول للشركة ضمن مشروع لوفتهانزا إلعادة هيكلة الشركة اإلدارية.املوافقة على خط .11

  ، بما يحقق ويعزز مصالح الشركة. للشركة وتم على أساسه تعيين وتغيير مسميات كبار التنفيذيين بالشركة اإلداري  تغيير الهيكل التنظيمي .12

 

 النسبة ) الف ريال سعودي( إيرادات النشاط 

%100 52,367,245 املطارات في الحافالت وتشغيل واملالحين الركاب نقل خدمات  

%100 52,367,245 األجمالي  
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 من الشر 2016تعاقدت الشركة خالل عام ة للشركة : ليالتغيرات الهيك. 3.2
ً
كة م مع شركة لوفتهانزا اإلستشارية لتقديم خدماتها اإلستشارية ، وذلك سعيا

تماش ى مع خطط وأهداف الشركة ينعكس على أداء الشركة املالي ويوزيادة فرص التحسين التشغيلية والتقنية بما   لتطوير أنظمتها وقدراتها الداخلية

إعادة الهيكلة م إستمرار تنفيذخطط 2018م الشركة وموظفيها ، وتم خالل عا بما يعود بالنفع ملساهمي 2030وإستراتيجيتها نحو تحقيق رؤية اململكة 

  الى.وسوف تستمر اإلدارة التنفيذية بتنفيذ توصيات شركة لوفتهانزا وااللتزام بها حتى االنتهاء من كامل املشروع ونجاحه بإذن هللا تع،  اإلدارية للشركة

 بالنظم واللوائح والتوجيهات اإلشرافية،  وبما يهدف طر ومن ضمن أ
ً
 وروحا

ً
التنظيم املحدث فقد راعت الشركة العمل على تعزيز مفاهيم اإللتزام نصا

ر عدم من مخاطلتعزيز املبادئ األخالقية واملهنية للعاملين بالشركة حين القيام بمهامهم وبما يؤدي لتحقيق النمو املستدام مع تعزيز جوانب الحماية 

 اإللتزام أو الجرائم املالية.

 توسعة أعمالها في مجال الخدمات األرضيةلغرض شركة خطة التحول في ال بدءالعمل على الى م 2018سعت الشركة خالل عام توسعة األعمال : . 3.3

الحرمين عند بدء التشغيل وسوف يتم اإلعالن ، حيث تقدمت الشركة بعروضها لتقديم خدماتها الى محطات قطارات املستقبلية وتنويع مصادر الدخل 

  عن املستجدات حسب األنظمة.

م 2020وحتى العام  م2018 العامخالل في أعداد الحجيج واملعتمرين يستمر بتحقيق نمو املتوقع لقطاع الخدمات األرضية أن التوقعات املستقبلية :  . 3.4

م والتى تبناه سيدي ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن 2030وذلك نتيجة زيادة أعداد الحجاج واملعتمرين واملعلنة ضمن رؤية اململكة لعام 

خارج إطار  ادأت الشركة تنويع أعمالهبحيث  بشكل عام في السنوات القادمة فرص نمو أعمال الشركةتنمية سلمان ، كما أنه من املتوقع أن يكون هناك 

خدماتها ملحطات القطارات واملواني وكذلك الخدمات االخرى في املطارات ، بالرغم من الضغوط التى تواجهها الشركة من طلبات  عروض املطارات وتقديم

ية ودخول منافسين جدد مرخصين من هيئة الطيران عمالئها في تخفيض أسعار الخدمات املقدمة لهم وكذلك املنافسة في قطاع خدمات املناولة األرض

 
ً
    .م2018أرباحها خالل عام على إيرادات الشركة التشغيلية و  املدني ، األمر الذي يتوقع منه أن يؤثر سلبا

 املخاطر  التى تواجهها الشركة:  .4

 بأهمية دور إدارة املخاطر في الشركة فقد خضع اإلطار العام لحوكمة 
ً
لس م  إلشراف لجنة املراجعة واملخاطر، املنبثقة عن مج2017املخاطرعام إيمانا

 مع مستجدات الئحة الحوكمة الصادرة عن هئية سوق املال بتا
ً
ريخ اإلدارة والتي ترفع تقاريرها الدورية ملجلس اإلدارة بهذا الشأن. وتماشيا

م إلنشاء لجنة مخاطر وتعود مرجعيتها ملجلس اإلدارة ، وذلك ملا يوليه 2017 /11/11م فقد تم املوافقة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 13/02/2017

م. ومن أهم مهام اللجنة تقديم املشورة 2018املجلس من إهتمام للمخاطر التي قد تواجهها الشركة وقد بدأت أعمال اللجنة املستحدثة خالل العام 

ية املستوى ذات الصلة بأنشطة الشركة املتنوعة ، إلى جانب توفير التوجيه االستراتيجي ملجلس اإلدارة بشأن جميع املسائل املتعلقة باملخاطر عال

 .للمخاطر ، بما في ذلك وضع رؤية املخاطر، والبت في األولويات واإلشراف على تنفيذ املبادرات الرئيسية املخاطر التحويلية

 من الشركة ألهمية وجود منهجية واضحة وشاملة وبرامج مو 
ً
 مع أفضل املمارسات الدولية ، فقد قامت وإدراكا

ً
ضوعة بعناية إلدارة املخاطر وتماشيا

 فيما يخص املعايير الدولية الواجب تطبيقها إلدارة املخاطر حيث (IATA) الشركة باالستفادة من اإلستشارات املقدمة من إتحاد النقل الجوي الدولي

م . وقد أوصت لجنة إدارة املخاطر بضرورة تجديد التعاقد مع املنظمة 2017في يوليو  (IATA Consulting) تم اإلنتهاء من مشروع تطبيق املخاطر مع

طة الدولية للنقل الجوي )آياتا( وذلك إلستكمال مشروع دراسة تنفيذ وتطبيق خطط معالجة مخاطر الشركة باإلضافة إلى البدء بدارسة وإعداد خ

  .م2018لس اإلدارة بإجتماعها املنعقد بشهر سبتمبر لعام إستمرارية األعمال للشركة وذلك بعد موافقة مج

ي لنقل الجو وبناء على ذلك قامت إدارة املخاطر بدراسة وتحديد املخاطر التي قد تواجه الشركة السعودية للخدمات األرضية. وبعد التعاون مع إتحاد ا

خاطر التي تواجه مستوى الشركة وفيما يلي مصفوفة مخاطر مستوى خطر من امل 12فقد تم تحديد عدد  (IATA Consulting) الدولي لإلستشارات

 .الشركة

 



 
 
 
 

Page 12                                                                                                                                                             م2018-تقرير جملس اإلدارة السنوي   

 

 

 

 

  املنهجية االساسية إلدارة املخاطر في الشركة السعودية للخدمات األرضية

 

 
 

  

ها وفيما يلي قائمة ببعض املخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وعلى الرغم من ذلك فهي ال تشمل جميع املخاطر التي قد تواجه :ملخاطر الجوهريةا 4.1

هر ظأو الشركات التابعة لها ، إذ قد تكون هذه املخاطر غير جوهرية من حيث تأثيرها على سير عمليات الشركة أو نتائج أعمالها أو ربما قد ت الشركة

 :ستقبلية غير معلومة للشركة في الوقت الحاليمخاطر م

وق املخاطر التنظيمية عبارة عن مخاطر التغير في القوانين واللوائح بشكل قد ينعكس ماديا على قطاع األعمال أو الس:  املخاطر التنظيمية 4.1.1

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

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

ة باللوائح التنظيمية بقصد يعمل على تغيير املشهد التنافس ي مما يؤثر على الحصة السوقية وربحية الشركة ، كما أن عدم إلتزام الشرك

أو بغير قصد قد يعرض الشركة إلى الجزاءات النظامية التي قد تصل إلى حد إلغاء وسحب إحدى التراخيص الصادرة للشركة من الهيئة 

  .مطار 27لتقديم الخدمات األرضية في مطارات اململكة وعددها 

دف إلى اإللتزام باللوائح والقوانين التنظيمية ذات العالقة ، كما تحرص وعليه فإن الشركة وضعت كافة السياسات واإلجراءات التي ته

الشركة على التنسيق الدائم والتعاون بما يخدم مصلحة العمالء  ، إضافة إلى ذلك فإن الشركة تقوم باإللتزام  بكافة معايير املنظمات 

ليات ، أنظمة أياتا للسالمة واملراجعة الخاصة بعم (IATA) الجوي الدولي، إتحاد النقل  (ICAO) الدولية مثل املنظمة الدولية للطيران املدني

 (ISAGO) الخدمات األرضية

 للصالحيات املفوضة تقوم اللجنة•
ً
بمراجعة وفقا

تهااملخاطر واإلجراءات املناسبة ملواجهة تبعا

ارة عن تقدم اللجنة التقارير الدورية ملجلس اإلد•

مدى فعالية األنظمة والبيئة الرقابية داخل

الشركة

ات املجلس مسؤول عن املوافقة على السياس•

الخاصة بإدارة املخاطر كما يقوم املجلس 

ن لجنة بمراجعة كافة التقارير التي يتم رفعها م

إدارة املخاطر

كل تقوم إدارة املخاطر بوضع سجل للمخاطر ل•

إدارة على حدى ومتابعته ومراقبته

تم يتم إعداد تقرير شامل ملخاطر الشركة وي•

وي رفعه للجنة إدارة املخاطر بشكل ربع سن

يتم تقييم املخاطر في كل إدارة و إعتماد •

مستواها وأسلوب الحد من آثارها

تجتمع كل إدارة بشكل دوري ملناقشة أداء •

اإلدارة املتضمن مراجعة املخاطر 

تقييم 

املخاطر

سجل 

املخاطر

لجنة إدارة 

املخاطر
مجلس اإلدارة
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تتمثل املخاطر التشغيلية في الخسارة التي قد تنتج عن عدم كفاية أو سالمة اإلجراءات الداخلية  أو املوظفين  أو   املخاطر التشغيلية 4.1.2

 األجهزة والنظم التقنية

 من عمالء الشركة ، 20% من إيردات الشركة في 87يتركز :  اإليرادات في عدد من العمالءمخاطر تركيز -أ
ً
السعودية وطيران  وتعد الخطوط عميال

 بأن اإلتفاقيات املوقعه مع الخطوط السعودية تنتهي في 
ً
يات م ، إال أن ذلك ال ينفي إمكانية إنهاء هذه اإلتفاق31/12/2020ناس أكبر العمالء ، علما

يران مة للطحال اإلخالل الجوهري باألحكام والشروط واإللتزامات املتفق عليها ، أو في حال إلغاء أو سحب التراخيص الصادرة للشركة من الهيئة العا في

طيران  % من أسهم الشركة ، كما يعد52.5املدني ، كما تعتبر الخطوط السعودية طرف ذو عالقة وأكبر مساهم في الشركة حيث تمتلك ما نسبته 

% من أسهم 10.4ناس أيضا طرف ذو عالقة بسبب وجود مساهم رئيس ي مشترك وهو )الشركة الوطنية لخدمات الطيران( حيث تمتلك ما نسبته 

 .%14.7الشركة بعد أن خفضت نسبة تملكها من 

ساحات وصاالت املطارات حيث تضم  خاطر داخلتعتمد الشركة في نشاطاتها على العمل في بيئة معرضة للم: مخاطر الحوادث واإلصابات-ب

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

بات قدر هللا( في األرواح واملمتلكات ، وفي حال إثيؤدي وجود أي خلل أو تقصير فني أو بشري أثناء تقديم أي من هذه الخدمات إلى خسائر و أضرار )ال 

 مسئولية الشركة عن هذه األخطاء فإن ذلك يعرض الشركة لإلجراءات النظامية من غرامات جزائية من سحب أو إلغاء الرخصه أو تعويضات مادية

 والجودة واألمن ، إذ تقوم باملراجعه الدورية ) أسبوعيةقد ال يغطيها التأمين بشكل كامل. ويوجد في الشركة إدارة متخصصة ومعنية بنظام السالمة 

، شهرية( للتأكد من تطبيق السياسات واإلجراءات ، كما تقوم بعمل تقارير خاصة للحوادث لتحليل سبب وقوعها والعمل على تداركها ووضع 

  .املحددات لتجنبها

في ظل دخول منافسين في مجال تقديم الخدمات األرضية في اململكة فإن :  اتقد املوظفين املميزين وعدم القدرة على إستقطاب الكفاءفمخاطر -ج

 بأن هناك 
ً
ي محدودية فالشركة معرضة لخسارة عدد من املوظفيين املميزين ذو الكفاءة واإلنتاجية العالية وممن تتوفر لديهم الخبرة الالزمة ، علما

 كبار التنفيذين منهم أو في حاوفي حال عدم مقدرة الش.املواهب املدربة في هذا املجال
ً
ل ركة على اإلحتفاظ باملوظفيين املميزين في الشركة وخصوصا

الي. عدم مقدرتها على إستقطاب كوادر مدربة ومؤهلة فإن ذلك سوف يؤثر بشكل جوهري على عمليات الشركة التشغيلية ونتائج أعمالها ومركزها امل

 ة العمل فيما يتعلق بإستقدام العماله الوافده املؤهلة واملدربة سيقيد من قدرة الشركة على إستقدامإضافة إلى أن أي تغيير في نظام ولوائح وزار 

 .العمالة الوافدة حيث تمثل جزء مهم من القوى العاملة في الشركة

يات الشركة التشغيلية في تقديم الخدمات ت واآلالت أحد الركائز الهامه التي تعتمد عليها عملتعد املعدا:  مخاطر تهالك املعدات واآلالت وإحاللها-د

 للمعايي
ً
 ر الدوليةاألرضية لشركات الطيران بشكل صحيح وبجودة وكفاءة عالية حيث تأتي في الترتيب الثاني من األهمية بعد العنصر البشري ، ووفقا

 15كة أن تقوم بإحالل كافة املعدات التي يزيد عمرها عن ( فإنه يتوجب على الشر 68فقرة  151وملتطلبات الهيئة العامة للطيران املدني )املادة رقم 

 
ً
ت  عن اآلال سنة ، وعليه فإن الشركة تقوم بوضع التقديرات الالزمة إلحتياجاتها من صيانه للمعدات واألجهزة الحالية أو إحتياجها آلالت جديدة عوضا

اق الفعلي أعلى من ما تم تقديره إما بسبب إرتفاع وتضخم أسعار املعدات املستهلكة أو نتيجة للتوسع في أعمال ونشاطات الشركة ، وقد يكون اإلنف

ت إن أو تحمل قيمة الضريبة املضافة أو بسبب دفع مبالغ إضافية للموردين لتسريع إجراءات اإلستيراد والشحن. وينعكس اإلرتفاع في هذه النفقا

    .وجد بشكل سلبي على ربحية الشركة ومركزها املالي

 ملا تقدم الشركة العديد من الخدمات املتنوعة وفقا لنوع الطائرة وم:  ر التقنية الحديثة في الطائرات واملطاراتمخاط  -هـ
ً
تطلبات كل عميل ، ونظرا

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

 إلى أنه تم تزويد املطارات والصاالت ابع
ً
ي فلجديدة ض الطائرات املزودة بأحدث التقنيات املتطورة )مثل التشغيل الذاتي ملحركات الطائرة( ، إضافة

قله و الجسور في مطار امللك عبدالعزيز الجديد( بمعدات أرضية ثابتة لتقديم بعض الخدمات )مثل وحده التكييف املتن 1اململكة )ومنها الصاله رقم 

 ع
ً
ت لى إيراداالخاصة بنقل الركاب إلى الطائرة( مما يقلل من الطلب على بعض الخدمات الحالية )مثل الحافالت والساللم( األمر الذي سوف يؤثر سلبا

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

  .املستقبل املنظور 

داخل املطارات إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركة  قد يلجأ أي من عمالء الشركة أو موظفيها أو املسافرين أو أي طرف آخر: املخاطر القانونية  -ز

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

 . تفوق الغطاء التأميني فإن ذلك سوف يؤثر بشكل سلبي على نتائج العمليات التشغيلية للشركة
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 ، إذ إن تض: مخاطر السمعه -ح 
ً
 هاما

ً
قد يؤدي رر سمعة الشركة بشكل كبير إن محافظة الشركة على سمعتها الجيدة داخل وخارج اململكة يعد أمرا

 إلى عدم تجديد أو إنهاء بعض العقود املبرمة مع عمالء الشركة أو عدم تمكن الشركة من إستقطاب عمالء جدد مما سوف يؤثر على سير عمليات

قصير الشركة ونموها املستقبلي. وقد تتأثر سمعة الشركة بعدة عوامل مثل إنخفاض جودة الخدمات األرضية املقدمة أو حصول حوادث ناتجة عن ت

ر( يحد الشركة ، كما إن تعطل أي من املعدات أو املرافق التي تستخدمها الشركة في تقديم الخدمات األرضية )سواء كانت مملوكة للشركة أو للمطا

 .من قدرة الشركة على القيام بإعمالها بشكل صحيح وبالجودة املطلوبة مما يؤثر على سمعة الشركة

الئتمان عدم مقدرة عميل أو ضامن أو طرف نظير على الوفاء بالتزاماته املالية تجاه الشركة السعودية تمثل مخاطر ا:  مخاطر اإلئتمان  4.1.3

 للخدمات األرضية بشأن مستحقات الشركة مما يؤدي إلى تكبد الشركة خسائر مالية

األرضية لعدد كبير من عمالئها وتقوم تقوم الشركة بإصدار فواتير الخدمات :  مخاطر التأخير في سداد املستحقات ومخاطر عدم السداد 4.1.4

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

ً
يوما

إضافة إلى التأخر في عدم ،  ة% من إجمالي الذمم املدين39.5حيث تمثل مبالغ مطالبات العمالء املتأخره عن املهلة املحددة ما نسبته 

 مع بعض العمالء من خطوط الطيران عدم املقدرة على سداد اإللتزامات ، وتنحصر أغلب املبالغ الغير 
ً
السداد فقد واجهت الشركة سابقا

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

 أصول وخصوم ونتائج أعمال الشركة :  .5

 نتائج األعمال :   مقارنة .5.1

م2018 البيان )املبالغ بآاللف الرياالت( م2017  م2016  م2015  م2014   

 2,408,026 2,540,512 2,726,673 2,585,531 2,554,043 اإليرادات

091,11,71 1,869,608 تكاليف اإليرادات  1,802,116 1,703,330 1,526,293 

440,487 684,435 الربح مجمل  238924,  837,182 881,732 

500,150 368,425 صافي الربح  768685,  621,072 656,981 

 األصول والخصوم  :   مقارنة .5.2

م2018 البيان)املبالغ بآاللف الرياالت( م2017  م2016  م2015  م2014   

 1,349,890 1,765,772 2,320,394 2,136,338 2,277,084 األصول املتداولة

 1,595,690 1,483,513 1,505,024 1,630,856 1,660,970 األصول غير املتداولة

53,249,28 3,825,418 3,767,194 3,938,054 إجمالي األصول   2,945,580 

 238,747 280,165 465,477 462,849 587,291 الخصوم املتداولة

 222,256 265,268 383,230 432,280 474,390 الخصوم الغير متداولة

 461,003 545,433 848,707 895,129 1,061,681 إجمالي الخصوم

 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة:  .6

 التحليل الجغرافي إليرادات الشركة :   .6.1

 )املبالغ بآاللف الرياالت( التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة السنة

مطار امللك  إجمالي اإليرادات

 جدة –عبدالعزيز 

لك مطار امل

 -خالد 

 الرياض

املحطات 

 الداخلية

مطار امللك 

 لدماما -فهد 

األمير محمد بن مطار 

 ةنيملدا -عبدالعزيز 

 املجموع

م2018  2,554,043 916,509 655,705 530,415 248,117 203,297 2,554,043 
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 التحليل الجغرافي إليرادات الشركة التابعة:   .6.2

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

 –مطار امللك عبدالعزيز  إجمالي اإليرادات

 جدة

 املجموع املحطات االخرى 

م2018  52,367,245 32,231,519 20,135,726 52,367,245 

 

)املبالغ بآاللف الرياالت( التابعة التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة  

 

 

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

م2018 )املبالغ بآاللف الرياالت( البيان م2017   نسبة التغيير (-التغيرات )+( أو ) 

 %1.22- 31,488- 2,585,531 2,554,043 املبيعات / اإليرادات

 %9.26 158,517- (1,711,091) (1,869,608) تكلفة املبيعات/ اإليرادات

 %21.73- 190,005- 874,440 684,435 مجمل الربح

 %98.20- 2,953- 3,007 54 خرى أ -إيرادات تشغيلية 

 %18.07- 69,091+ (382,423) (313,332) خرى أ -مصروفات تشغيلية 

 %25.02- 123.867- 495,024 371,157 الربح )الخسارة( التشغيلي

916,509

655,705
530,415

248,117203,297

–مطار الملك عبدالعزيز 
جدة 

مطار األمير محمد بن الدمام-مطار الملك فهد المحطات الداخلية الرياض-مطار الملك خالد 
المدينة-عبدالعزيز 

لاير 2,554,043إجمالي اإليرادات 

لاير 2,554,043م والبالغة 2018التحليل الجغرافي إليرادات الشركة لعام 

62%

38%

التحليل الجغرافي إليرادات الشركة التابعة

جدة–مطار الملك عبدالعزيز 

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

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

ً
ي املعايير املهنية العالية ف  نصا

بما يهدف لتعزيز كفاءة عمل الشركة وعالقاتها بجميع أصحاب املصالح، السيما وأن الشركة تؤمن  الشفافية واإلفصاح تعامالتها وعلى األخذ بمناحي

 بأن األخذ بهذا النهج يعزز ثقة املستثمرين في أعمالها وفي نمائها.

مجلس شراف من بالشركة بإ ة سر مجلس اإلدارة وأمانالحوكمة  إدارةالقيام بإجراء مراجعة موسعة أجرتها  م2018راعت الشركة خالل العام وقد 

 ةاإلدارة شملت كافة سياسات حوكمتها لضمان توائمها التام مع أحكام نظام الشركات، والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالي

 وقد شمل ذلك التالي :والعمل على تطبيقها بشكل كامل 

 لجان املجلس :تقييم فعالية املجلس وأعضاءه وفعاليات  (أ

 ألحكام الئحة حوكمتها في أن يقوم مجلس اإلدارة بتقييم فعالية أعضاءه وحجم مشاركتهم سواء بصفة فردية أو 
ً
حيث راعت الشركة وفقا

من خالل  م 2018ل عملية التقييم ألعمال العام كمجموعة، وكذلك في تقييم فعالية أداء لجان املجلس الفرعية، وروعي العمل على إستكما

 م.2019رة خالل الربع األول من العام إدارة الحوكمة بالشركة، وسيتم الرفع بنتائج عملية التقييم للجنة الترشيحات واملكافأت وملجلس اإلدا

 البرامج التدريبية املوجهة ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان املجلس : (ب

ن املنبثقة عن املجلس، فقد حضر عدد من أعضاء املجلس لورش العمل التي رغبة من الشركة في تعزيز مهارات أعضاء مجلس اإلدارة واللجا

جلس ، في حين سيصار لتصميم برنامج تدريب مباشر وعن بعد بما يهدف لتطوير أعضاء امل قامت هيئة السوق املالية بتنفيذها خالل العام

 واللجان في عدد من املناحي.

رضية تلتزم بكافة األحكام والتوجيهات اإللزامية التي تضمنتها الئحة حوكمة الشركات وبشكل عام فإن الشركة السعودية للخدمات األ 

املتطلبات اإللزامية في نظام الشركة األساس ووثيقة كافة الصادرة عن هيئة السوق املالية، بحيث إنعكس هذا اإللتزام بشمول في تضمين 

املعلومات والشفافية والعدالة في التعامل وضمان حقوق املساهمين وبما يهدف حوكمتها وسياساتها التكميلية وبما يعزز اإلفصاح وتوفير 

لتحديد واجبات ومسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة وتنفيذيي الشركة وفق التوجيهات النظامية، والشركة ملتزمة بإطار أحكام الئحة حوكمة 

 الشركات بإستثناء التالي :

 /رقم املادة م

 الفقرة

 أسباب عدم التطبيق نص املادة/الفقرة

ه/41  .1  ألدائه مختصة خارجية جهة تقييم على للحصول  الالزمة الترتيبات اإلدارة مجلس يتخذ 

 سنوات ثالث كل

) حيث يتم التقييم  مادة إسترشادية

 داخلي(
ً
 حاليا

 أن على الشركة، في للعاملين واألداء املشاركة وتحفيز تطوير برامج الشركة تضع 85  .2

 :يلي ما - خاصة بصفة- تتضمن

 مادة إسترشادية

3.  85/1  الشركة في العاملين آراء إلى لالستماع متخصصة عمل ورش عقد أو لجان تشكيل 

 املهمة القرارات محل واملوضوعات املسائل في ومناقشتهم

 مادة إسترشادية

4.  85/2   العاملين منح برامج 
ً
  أو الشركة في أسهما

ً
 عد،التقا وبرامج تحققها التي األرباح من نصيبا

 البرامج تلك على لإلنفاق مستقل صندوق  وتأسيس

 مادة إسترشادية

5.  85/3  مادة إسترشادية الشركة في للعاملين اجتماعية مؤسسات إنشاء 

 تكفل سياسة – اإلدارة مجلس من اقتراح على بناءً  – العادية العامة الجمعية تضع 87  .6

 تطوير بغرض تحقيقها؛ إلى املجتمع يصبو التي واألهداف أهدافها بين التوازن  إقامة

 للمجتمع واالقتصادية االجتماعية األوضاع

 مادة إسترشادية

يضع مجلس اإلدارة البرامج ويحدد الوسائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال  88  .7

 العمل االجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:

 مادة إسترشادية

8.  88/1 بما تقدمه من مبادرات في العمل االجتماعي، وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة  

 ومقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط املشابه

 مادة إسترشادية
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9.  88/2  اإلفصاح عن أهداف املسؤولية االجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم 

 وتثقيفهم بها

 مادة إسترشادية

10.  88/3 االجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة  اإلفصاح عن خطط تحقيق املسؤولية 

 بأنشطة الشركة

 مادة إسترشادية

11.  88/4  مادة إسترشادية وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف باملسؤولية االجتماعية للشركة 

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها  95  .12

املادة الرابعة والتسعين من هذه الالئحة، وعلى هذه  االختصاصات املقررة بموجب

 
ً
اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة، سنويا

 على األقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

 مادة إسترشادية

 : لية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهمائفهم الحاووظء اللجان ، واإلدارة التنفيذية ،أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ، وأعضا .9

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

عضوية اللجان  اإلسم

 داخل الشركة

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية

األستاذ/ عبدهللا بن 

 إبراهيم الهويش

رئيس اللجنة 

 التنفيذية

اإلدارة  رئيس مجلس

بالشركة السعودية 

 للخدمات األرضية.

شركة  رئيس مجلس إدارة

أمالك العاملية للتمويل 

 العقاري.

 

 رئيس/  أول  عام مدير

 واملخاطر االئتمان مجموعة

 منذ الوطني العربي بالبنك

 م ، مسئول 2006 – م2001

 لدى مفوض إئتمان أول 

 منذ التجاري  األهلي البنك

  م ،2001 – م1999 يوليو

 الخدمات عام مدير

 لدى للشركات املصرفية

 البريطاني السعودي البنك

 .م1999-م1992 منذ

بكالوريوس ال حاصل على درجة

اقتصاد من جامعة امللك 

جدة اململكة  –عبدالعزيز 

 م1985العربية السعودية عام 

خبرة تمتد ألكثر 

 في  30من  
ً
عاما

القطاع املصرفي 

 واملالي والتمويل .

 

األستاذ/عايض بن 

 ثواب الجعيد

عضو لجنة 

الترشيحات 

 واملكافآت

رئيس لجنة التحول 

 ) املؤقتة(

نائب رئيس مجلس اإلدارة 

بالشركة السعودية 

 للخدمات األرضية.

 - رئيس مجلس اإلدارة

الشركة الوطنية 

للمساندة األرضية 

املدير العام ،  للطيران

الشركة الوطنية لخدمات 

 .الطيران

في عدة مناصب في التدرج 

 الجيش العربي السعودي.

بكالوريوس حاصل على درجة ال

علوم الطيران من أكاديمية في 

امللك فيصل الجوية 

 حاصل على درجة/م.1975

اجستير في العلوم العسكرية امل

من معهد النزاعات العسكرية في 

لفنوورث بالواليات املتحدة 

 م.1989األمريكية 

خبرة تمتد ألكثر 

 في ع 30من  
ً
اما

القطاع العسكري 

والقطاع التجاري 

وقطاع الطيران 

والخدمات األرضية  

. 

 

األستاذ/عطيان بن  

 * عطية الحازمي

 اللجنة عضو

 التنفيذية

رئيس لجنة 

اإلشراف على الحج 

 والعمرة )املؤقتة(

عضو مجلس اإلدارة 

والعضو املنتدب والقائم 

بأعمال الرئيس التنفيذي 

بالشركة السعودية 

 للخدمات األرضية.

 للشركة التنفيذي الرئيس

 األرضية للخدمات الوطنية

 في متخصصة وهي شركة

 في األرضية الخدمات مجال

 العربية اململكة مطارات

اجستير في حاصل على درجة امل

العلوم العسكرية واإلدارية من 

كلية القوات املسلحة في اململكة 

العربية السعودية في 

،حاصل على درجة م1987عام

 ألكثر تمتد خبرة

  30  من
ً
 في عاما

 العسكري  القطاع

 التجاري  والقطاع

 الطيران وقطاع
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عضو لجنة دراسة 

صيانة املعدات ) 

 املؤقتة(

عضو لجنة التحول 

 ) املؤقتة(

 للشركة التنفيذي لرئيسا

 للمساندة الوطنية

 وهي للطيران األرضية

 في متخصصة شركة

 األول  الخط صيانة

 وتقديم للطائرات

 لشركات الخدمات

 م2010 عام منذ الطيران،

 اآلن حتى

 املدير بأعمال قائم

 للشركة التنفيذي

 الطيران لخدمات الوطنية

 في متخصصة شركة -

 الجوية، الخدمات مجال

 والنقل والسفر، السياحة

 في واالستثمار الجوي،

 العام من الشركات

 .تاريخه إلى م2013

 م٢٠٠٦ عام من السعودية

 .م٢٠١٠ عام حتى

 

بكالوريوس في علوم الطيران ال

من أكاديمية امللك فيصل 

يران في اململكة العربية للط

،حاصل م1973السعودية في 

قيادة من قاعدة في الدبلوم على 

ماكسول الجوية التابعة 

للقوات الجوية األمريكية في عام 

دبلوم ،حاصل على م1991

تدريب كقائد سرب بريطانيا من 

قاعدة هيلون البريطانية في عام 

دبلوم قادة ،حاصل على م1984

تحدة أسراب في الواليات امل

األمريكية من قاعدة ماكسول 

الجوية التابعة للقوات الجوية 

 م.1981األمريكية في عام 

  األرضية والخدمات

. 

الدكتور/عمر بن  

 عبدهللا الجفري 

 اللجنة عضو

 التنفيذية 

عضو لجنة 

 املراجعة

 رئيس لجنة املخاطر

عضو لجنة دراسة 

صيانة املعدات ) 

 املؤقتة(

عضو لجنة التحول 

 ) املؤقتة(

عضو مجلس اإلدارة 

بالشركة السعودية 

 للخدمات األرضية.

كبير مستشاري املدير 

العام للمؤسسة العامة 

للخطوط الجوية العربية 

  السعودية

نائب الرئيس التنفيذي 

للتدريب والتنمية في 

نائب ./ السعودية الخطوط

الرئيس التفيذي للتخطيط 

التسويق في الخطوط 

 .السعودية

 

دكتوراه حاصل على درجة ال

بالتسويق من جامعة االباما 

)الواليات املتحدة األمريكية( 

حاصل على درجة /م.1989عام

اجستير إدارة األعمال من امل

جامعة امللك فهد للبترول 

حاصل /م.1982واملعادن عام

بكالوريوس في العلى درجة 

اإلدارة الصناعية جامعة امللك 

فهد للبترول واملعادن عام 

 م.1980

خبرة تمتد ألكثر 

 في  25من 
ً
عاما

قطاع النقل 

الجوي والتي من 

خاللها تقلد 

العديد من 

مختلف املناصب 

في الخطوط 

السعودية العربية 

 الجوية.

األستاذ/عبدالهادي  

 علي شايف

عضو لجنة 

 املراجعة

عضو لجنة التحول 

 ) املؤقتة( 

عضو مجلس إدارة 

الشركة السعودية 

 للخدمات األرضية.

 رجل أعمال

 البنك إدارات جميع في عمل

 م1999 العام وفي ، األهلي

  ُعين
ً
  مديرا

ً
 للبنك عاما

 مجلس وعضو األهلي

 التنفيذية، واللجنة اإلدارة،

 ولجنة اإلئتمان، ولجنة

 .املخاطر

حاصل على درجة - 

من اإلقتصاد  في بكالوريوسال

يروت ب –الجامعة األمريكية 

 .م1970

 ألكثر تمتد خبرة

  30  من
ً
 في عاما

 املصرفي  القطاع

 .التجاري  والقطاع
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األستاذ/ منصور 

 عبدالعزيز البصيلي

رئيس لجنة 

الترشيحات و 

 املكافآت

 اللجنة عضو

 التنفيذية 

 

عضو مجلس إدارة 

الشركة السعودية 

 األرضية.للخدمات 

رئيس مجلس إدارة شركة 

إتش إس بي س ي العربية 

 السعودية.

 رجل أعمال

مدير فرع في البنك 

السعودي املتحد، الرياض، 

 اإلئتمانمسئول فريق 

 م 1988البنك في للشركات

كبير مديري  م./1989 –

واألمين  القانونيةالشئون 

 السعودي البنك فيالعام 

- م1994 – البريطاني

 .م2014

بكالوريوس على درجة الحاصل 

نظمة من جامعة امللك في األ 

سعود بالرياض في اململكة 

 م.1984العربية السعودية 

 تمتد لديه خبرة

  30  من ألكثر
ً
 عاما

املصرفي  القطاع في

 .والقانوني

األستاذ/ محمد بن  

 عبدالعزيز الشايع

رئيس لجنة 

 املراجعة

عضو اللجنة  

 التنفيذية 

عضو مجلس اإلدارة 

بالشركة السعودية 

 للخدمات األرضية.

 

الرئيس التنفيذي لشركة 

املتوسط والخليج للتأمين 

وإعادة التأمين من 

 م.4/2017م وحتى 2/2016

 والرقابة اإلشراف عام مدير

 في التمويل شركات على

 – م2012 النقد مؤسسة

 عام م./ مدير2014

 على والرقابة اإلشراف

 مؤسسة في التأمين شركات

 م./2012 – م2007 النقد

 في البنكي التفتيش مدير

 – م2004 النقد مؤسسة

 م.2007

تير اجسحاصل على درجة امل--

 جامعة ايلينوي  في املحاسبة من

الواليات  –في اربانا شامبين 

 / .م1998 –املتحدة، األمريكية 

بكالوريوس حاصل على درجة ال

حاسبة من جامعة اإلمام في امل

 .م1990  –محمد بن سعود 

 ألكثر تمتد خبرة

  25  من
ً
 في عاما

املصرفي  القطاع

والتفتيش البنكي 

 .والتأمين

األستاذ/ محمد بن  

*طويلع السلمي*  

 ) مستقيل( 

عضو لجنة 

الترشيحات و 

 املكافآت

 رئيس لجنة املخاطر

-06-10حتى تاريخ 

 م2018

 

عضو مجلس إدارة 

الشركة السعودية 

 للخدمات األرضية.

 التنفيذي نائب الرئيس

 واألنظمة اإلدارية للشؤون

 السعودية. بالخطوط

نائب الرئيس للموارد 

املدير / البشرية في بيترورابغ

التنفيذي للموارد البشرية 

و املدير التنفيذي للعالقات 

الصناعية في شركة 

نائب الرئيس ./الخليفي

لعالقات الصناعية في 

. شركة صدارة الكيماوية

 لخدمات املديرالتنفيذي/

  أرامكو في البشرية للموارد

 في املاجستير على درجة حاصل

 جامعة من العامة اإلدارة

 كاليفورنيا والية من هايوارد

األمريكية./  املتحدة بالواليات

 من املتقدمة اإلدارة برنامج

 اململكة من اكسفورد جامعة

 .املتحدة

 تمتد خبرة

 25  من ألكثر

 
ً
املوارد   في عاما

البشرية 

 والقطاع

 البترولي

 وقطاع

 . الطيران

  ة.م العضو املنتدب والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشرك2019-01-17*تم تعيين سعادة األستاذ/ عطيان الحازمي بتاريخ 

 من تاريخ  مناألستاذ/ محمد بن طويلع السلمي معالي  أستقال) * * 
ً
 (الثقة امللكية الكريمة بتعيينه مساعد وزير الخدمة املدنية لصدور م 10/06/2018عضوية مجلس اإلدارة إعتبارا
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 : (  من خارج املجلس)  أعضاء اللجان .9.2

عضوية  اإلسم

اللجان 

داخل 

 الشركة 

الوظائف 

 الحالية

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة

األستاذ/ وليد 

بن عبدالعزيز 

 كيال 

عضو لجنة 

املراجعة 

بالشركة 

السعودية 

 للخدمات

 األرضية.

 

مدير عام مجمع 

 عيادات طبابة

عمل في منصب 

الرئيس التنفيذي 

لصالح شركة نت 

جتس في الشرق 

 )شركةاألوسط 

مشغلة للطيران 

 .الخاص(

حاصل على درجة 

البكالوريوس في التجارة 

من جامعة القاهرة 

 بجمهورية مصر العربية.

 

عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية 

عضو /ة سيسكو.شرك –اجعة عضو لجنة املر و 

مجلس إدارة واللجنة التنفيذية شركة إتقان 

ركة ش –عضو لجنة اإلستثمار  /املالية.

 ركة كنانة.ش –عضو لجنة الترشيحات سيسكو./

 ركة الخليج للتقسيطش –عضو لجنة املراجعة 

 –لجنة املراجعة مجلس إدارة وعضو عضو /

ة في سن 27تقارب لديه خبرة  /تكافل.للشركة ساب 

القطاع املصرفي حيث تقلد عدة مناصب قيادية 

 .إلقليمي للبنك السعودي البريطانيمنها املدير ا

محمد األستاذ/ 

بن إبراهيم 

 العبيد

عضو لجنة 

املراجعة 

بالشركة 

السعودية 

للخدمات 

 األرضية.

رئيس إدارة اإللتزام  متقاعد

م / 2014 -م2004

أمين سر مجلس و 

اإلدارة في البنك 

 السعودي البريطاني

 م.2017م 2015

 حاصل على درجة

البكالوريوس في العلوم 

اإلدارية من جامعة امللك 

 سعود 

القطاع املصرفي تقلد فيها سنة في  26تناهز   ةخبر 

لدى البنك السعودي القيادية املناصب عدد من 

عضو لجنة املراجعة بشركة البريطاني )ساب(.

عضو مجلس  /. أمالك العاملية للتمويل العقاري 

م 2013شركة ساب للتكافل إدارة غير تنفيذي في 

 م.2015 –

أحمد األستاذ/ 

بن صالح 

 السديس

عضو لجنة 

الترشيحات 

واملكافآت 

بالشركة 

السعودية 

للخدمات 

 األرضية.

 

من كبار 

التنفيذين 

بشركة بشركة 

 أكوا باور 

مدير عام املوارد 

البشرية في بنك ساب 

م وحتى 2012من عام 

 م.2017 عام

مدير عام فروع 

اململكة في ساب 

 م(2012 –م 2011)

حاصل على درجة 

البكالوريوس في 

املحاسبة من جامعة 

 امللك عبد العزيز بجدة.

في البنك القيادية تقلد العديد من املناصب 

حيث لديه خبرة التقل  السعودي البريطاني )ساب(

 عاما في القطاع املصرفي. 20عن 

صالح  /األستاذ

عبدالرحمن بن 

 الفضل

 لجنة عضو

 املراجعة

 بالشركة

 السعودية

 للخدمات

 .األرضية

 كبار من

التنفيذين 

بشركة هرفي 

للخدمات 

 الغذائية

 التنفيذي الرئيس

 هرفي بشركة للمالية

 الغذائية للخدمات

 . م2015 العام منذ

 درجة على حاصل

 علوم فى املاجستير

 جامعة من املحاسبة

 بأمريكا الينوى 

 العلوم فى وماجستير

  ويعمل القيادية املناصب من العديد تقلد
ً
 حاليا

 هرفي بشركة للمالية التنفيذي الرئيس بمنصب

 م .2015 العام منذ الغذائية للخدمات



 
 
 
 

Page 21                                                                                                                                                             م2018-تقرير جملس اإلدارة السنوي   

 الينوى  جامعة من املالية

 وبكالوريوس بأمريكا

 جامعة من اعمال ادارة

وهو ، سعود  امللك

حاصل على شهادة 

 (CPA) محاسب قانوني

 /األستاذ

عبدالرحمن بن 

 محمد عداس

لجنة  عضو

إدارة 

 املخاطر

 بالشركة

 السعودية

 للخدمات

 .األرضية

 كبار من

 التنفيذين

  بشركة

ماجستير إدارة أعمال  متقاعد  

تخصص إدارة مالية من 

جامعة دنفر بوالية 

يات ال الو  –ولورادو ك

مريكية عام أل املتحدة ا

1986. 

بكالوريوس إدارة أعمال  -

جامعة امللك من 

 –عبدالعزيز بجدة 

اململكة العربية 

،  1979السعودية عام 

 مع مرتبة الشرف

 لىألو ا

في  والعضويات القيادية املناصب من العديد تقلد

 املدرجة والغير مدرجة  الشركات املساهمة 

هلي التجاري ، من أسنة في البنك ا 28مض ى قرابة ا

العديد  لها،تقلد خا 2007إلى العام  1980ام الع

دارة إل اصب القيادية كان أبرزها مديًرا املن من

مخاطر االئتمان، )املخاطر بفروعها الثالثة 

وأخرها رئيًسا  )مخاطر السوق، ومخاطر العمليات

  لقطاع الشركات بكافة شرائح الشركات بالسوق. 

- 

 محمد/  األستاذ

 بن سعد بن

 داود

 لجنة عضو

 إدارة

 املخاطر

 بالشركة

 السعودية

 للخدمات

 .األرضية

 كبار من

 التنفيذين

 بشركة

مدير مكتب محمد  

 بن داود لإلستشارات 

 درجة على حاصل

البكالوريوس في 

املحاسبة من جامعة 

 هـ 1996امللك سعود عام 

قطاع في  القيادية املناصب من العديد تقلد

 البنوك واإلستشارات املحاسبية 

ويشغل عضوية عدد من الشركات املساهمة 

 املدرجة والغير مدرجة

 من تاريخ  لجنة املراجعةعضوية  من األستاذ/ وليد بن عبدالعزيز كيال أستقال* ) 
ً
  (لظروفه الخاصةم 20/05/2018  إعتبارا

 من تاريخ  لجنة املراجعةعضوية  من محمد بن إبراهيم العبيداألستاذ/  أستقال** ) 
ً
  (لظروفه الخاصةم 01/03/2018  إعتبارا

 من تاريخ  
ً
 م ( 24/06/2018***) تم تعيين األستاذ/ صالح الفضل في عضوية لجنة املراجعة إعتبارا

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Page 22                                                                                                                                                             م2018-تقرير جملس اإلدارة السنوي   

 

 

 أعضاء اإلدارة التنفيذية :  .9.3

الوظائف  اإلسم  

 الحالية

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة

1. 

 

 

 

عمر محمد 

 نجار

) مستقيل 

-01-16بتاريخ 

 م ( *2019

 

الرئيس 

 التنفيذي

 

 

 

 الصناعات رئيس لقطاع

 الرئيس ونائب التحويلية

 لشركة التصنيع التنفيذي

 الوطنية

ة حاصل على درجة املاجستير  في إدار 

صل األعمال من جامعة لندن لألعمال ، حا

على درجة املاجستير  في الهندسة 

،  الصناعية من جامعة امللك عبد العزيز

حاصل على درجة البكالوريوس هندسة 

امعة امللك فهد للبترول صناعية من ج

 واملعادن

عاما في  20بما يزيد عن يمتلك خبرة عملية 

القطاعات املختلفة التي تقلد من خاللها 

 العمل في العديد من املناصب القيادية.

3. 

 

محمد بن 

 أحمد الشيخ

 

 

 

رئيس 

تنفيذي 

ت للعالقا

اإلستراتجية 

والرقابة 

 الداخلية

نائب الرئيس التنفيذي 

 للعمليات

 

 

 

 

في تقنية  حاصل على درجة البكالوريوس

املعلومات والحاسب اآللي / حاصل على 

الشهادة الجامعية املتوسطة  في إدارة 

حاصل على العديد من الدورات األعمال /

التخصصية في مجال أنظمة الطيران 

 .وتقنية املعلومات واملالية واإلدارية

 هافيتقلد عاما  31تزيد عن يمتلك خبرة عملية 

عدد من العديد من املناصب القيادية في 

الوطني ك منها البنك العربي و البنالشركات و 

وشركة السعودية للكهرباء شركة الو 

وسبق له الخطوط الجوية العربية السعودية.

عدة لجان تنفيذية في مجال ترؤس 

الطيران.كان عضو في منظمة آياتا من خالل 

 عمله السابق.

رئيس  سلمان قطان  4

تنفيذي 

إلدارة 

 التحول 

 برنامج التحول الوطني

 ثقات لإلستشارات اإلدارية

السعودية  اإلكسير

بروكتر آند  لإلستشارات

 أرامكو السعودية قامبل

حاصل على درجة البكالوريوس في مجال 

الهندسة نت جامعة فاندربيلت بالواليات 

 املتحدة األمريكية

 عام تدرج خاللها في 16يمتلك خبرة تقدر بـ

العديد من املناصب القيادية في مجال 

 التحول 

حمد  5

 الحميدي 

الرئيس 

التنفيذي 

للمالية ) 

 املكلف( 

مدير تنفيذي عمليات 

 ليةاملا

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة 

 األعمال من جامعة امللك عبدالعزيز 

ي إدارة اإلعمال من جامعة ماجستير ف

 الفيصل

 تدرج  13يمتلك خبرة تقدر تزيد عن 
ً
عاما

خاللها في العديد من املناصب القيادية في 

 اإلدارات املالية.

ايمن   6

 الغامدي**

رئيس 

تنفيذي 

للخدمات 

 املشتركة

 مجموعة صافوال

شركة بروكتر آند قامبل 

 العاملية

الشركة السعودية 

للصناعات األساسية 

 )سابك(

حاصل على درجة البكالوريوس في مجال 

امليكانيكية من جامعة امللك الهندسة 

عبدالعزيز بجدة وحاصل على شهادة 

املاجستير في إدارة األعمال. كما حصل على 

العديد من الدورات التدريبية في مجال 

إدارة وتطوير املوارد البشرية من الجمعية 

األمريكية إلدارة املوارد البشرية ودورات 

القيادة التنفيذية وإدارة األعمال من كلية 

 نسياد إلدارة األعمال ومقرها فرنساإ

كما يمتلك املهندس أيمن خبرة عملية تقدر بـ 

 تدرج خاللها في العديد من املناصب  13
ً
عاما

القيادية في مجال إدارة وتطوير املوارد 

البشرية والهندسة امليكانيكية والعمليات 

التشغيلية في عدة شركات عاملية عمل بها 

 
ً
 سابقا

 من تاريخ  عمر بن محمد نجار من منصب الرئيس التنفيذي  /املهندس أستقال)  *
ً
 (لظروفه الخاصةم 16/01/2019إعتبارا
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 من تاريخ  تم تعيين األستاذ/ أيمن الغامدي ) * *
ً
 م(01/01/2019إعتبارا

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

أسماء الشركات التي يكون  االسم

 
ً
عضو مجلس اإلدارة عضوا

في مجالس إدارتها الحالية أو 

 من مديريها

داخل 

اململكة/خارج 

 اململكة

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس  الكيان القانوني 

 في مجالس إدارتها السابقة 
ً
اإلدارة عضوا

 أو من مديريها

 داخل اململكة

 خارج اململكة/

 الكيان القانوني 

األستاذ/ عبدهللا بن 

 إبراهيم الهويش

 شركةبرئيس مجلس إدارة 

أمالك العامليه للتمويل 

 العقاري 

شركة إدارة بعضو مجلس 

ق للصناعات االتفا

 ةالحديدي

رئيس مجلس إدارة شركة 

كابيتال شارتر تستاندر أند 

 العربية السعودية

 لشركة اإلدارة مجلس عضو

 للصناعات االتفاق

 الحديدية

 داخل اململكة

 

 

 داخل اململكة

 

 

  داخل اململكة

 

 

 داخل اململكة

 

 

 

 

غير  مساهمة

 مدرجة

 

غير  مساهمة

 مدرجة

 

غير  مساهمة

 مدرجة

 

غير  ساهمةم

 مدرجة

 

مجلس إدارة بشركة مطارات عضو 

 الرياض

ودية شركة السعالبدارة اإل رئيس مجلس 

 تمانية ئللمعلومات اإل 

بشركة فواز الحكير إدارة  عضو مجلس

 وشركاه

بشركة مجموعة إدارة عضو مجلس 

 شركة إتقان التوفيق املا
ً
ليه )حاليا

 كابيتال(

 ساب تكافلإدارة بشركة  عضو مجلس

 

 األمد شركة إدارة مجلس رئيس

 ودعم املطارات لخدمات السعوديه

 النقل

 اخل اململكةد

 

 داخل اململكة

 

 داخل اململكة

 

 داخل اململكة

 

 

  داخل اململكة

 

 داخل اململكة

غير  مساهمة

 مدرجة

غير  مساهمة

 مدرجة

 مدرجة مساهمة

غير  مساهمة

 مدرجة

 

 

 مدرجةمساهمة 

 

غير  مساهمة

 مدرجة

 

األستاذ/عايض بن ثواب 

 الجعيد

يس التنفيذي لشركة الرئ

 مكشف للخدمات

 اإلدارة مجلسرئيس 

لوطنية للمساندة بالشركة ا

 األرضية للطيران

الشركة املدير العام 

 .الوطنية لخدمات الطيران

 شركةب اإلدارة رئيس مجلس

 الوطنية للخدمات الجوية )

 (طيران ناس

 دار اإلدارة رئيس مجلس

 الحياة

اإلدارة الشركة  مجلس رئيس

 الوطنية لإلعالن

عضو مجلس إدارة أرامكس 

 الدولية

 داخل اململكة

 

 داخل اململكة

 

 

 داخل اململكة

 

 اململكةداخل 

 

 

 داخل اململكة

 

 داخل اململكة

 

 داخل اململكة

 

ذات مسئولية 

 محدودة

ئولية مس ذات

 محدودة

 

ئولية ذات مس

 محدودة

غير مساهمة 

 مدرجة

 

 صحفيةمؤسسة 

 

ئولية ذات مس

 محدودة

ئولية ذات مس

 محدودة

مدرس طيران مقاتالت متقدم السرب 

 الثالث بقاعدة امللك فهد الجوية

أسراب املقاتالت رئيس قسم تقييم 

بجناح الطيران بقاعدة امللك فهد 

 الجوية

رئيس قسم الخطط في هيئة عمليات 

 القوات الجوية 

ضابط تخطيط ضمن فريق التخطيط 

املشترك في قيادة القوات املشتركة 

ومسرح العمليات واملتحدث الرسمي 

للقوات املسلحة خالل حرب الخليج 

 ه1411

 

 

 داخل اململكة 

 

 اململكةداخل  

 

 

 داخل اململكة 

 

 داخل اململكة 

 

 

 

 

 

 

 قطاع عسكري 

 

 قطاع عسكري 

 

 

 قطاع عسكري 

 

 قطاع عسكري 

 

األستاذ/عطيان بن  

 عطية الحازمي

الرئيس التنفيذي للشركة 

وطنية للمساندة األرضية ال

 للطيران

 داخل اململكة 

 

 

 داخل اململكة

 

ئولية مسذات  

 محدودة

 

ئولية مسذات 

 محدودة
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قائم بأعمال املدير 

ي للشركة الوطنية التنفيذ

 لخدمات الطيران

في  اإلدارة عضو مجلس

ناس لخدمات طائرات  شركة

 رجال األعمال

 

 داخل اململكة

 

 

ئولية مسذات 

 محدودة

الدكتور/عمر بن عبدهللا  

 الجفري 

شركة بعضو مجلس إدارة 

سيتا العاملية وهي منظمة 

مملوكة من قبل غير ربحية 

 خطوط طيران عاملية

 خارج اململكة 

 

 غير ربحيةمنظمة 

 

 

كبير مستشاري املدير العام للمؤسسة 

العامة للخطوط الجوية العربية 

 (2018) تقاعد خالل عام  السعودية 

ريب نائب الرئيس التنفيذي للتد

 والتنمية في الخطوط السعودية

خطيط نائب الرئيس التفيذي للت

 السعوديةالتسويق في الخطوط 

 طيران ناسشركة بعضو مجلس إدارة 

 اململكةداخل 

 

 

 داخل اململكة

 

 داخل اململكة

 

مؤسسة  

 حكومية

 

سة سمؤ 

 حكومية

ئولية مسذات 

 محدودة

األستاذ/عبدالهادي علي  

 شايف

البنك ب عضو مجلس إدارة

 األول.

عضو مجلس إدارة شركة 

 للتأمين التعاونيالعربية  بوبا

لدى  اإلدارة عضو مجلس

 مجموعة شركات املجدوعي

في  اإلدارة لسعضو مج

شركة عطية للحديد 

 املحدودة

لدى  اإلدارة رئيس مجلس

 نما للشحن

لدى  اإلدارة رئيس مجلس

اف. دبليو. يو االستشاري 

 العاملي

عضو مجلس اإلدارة ورئيس 

لجنة املراجعة بشركة تعئبة 

 املياه الصحية

 داخل اململكة

 

 داخل اململكة

 

 اململكةداخل 

 

 اخل اململكةد

 

 

 داخل اململكة

 

 خارج اململكة

 

 

 داخل اململكة

 مساهمة مدرجة

 

 مساهمة مدرجة

 

ئولية مسذات 

 محدودة

ئولية مسذات 

 دودةمح

 

ئولية مسات ذ

 محدودة

ئولية مسات ذ

 محدودة

 

مساهمة غير 

 مدرجة

 التجاري  لبنك األهليا عام مدير

 نك األهليالب عضو مجلس إدارة 

 التجاري 

دويتشيه عضو مجلس إدارة بشركة 

 لعربية السعودية لالوراق املاليةا

 

 

 

 

 

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 

 اخل اململكةد

 

 

 

 

 

 

 

 مساهمة مدرجة

 مساهمة مدرجة

 

 غير مساهمة

 مدرجة

 

 

 

 

 

 

األستاذ/ منصور 

 عبدالعزيز البصيلي

 مجلس إدارة شركة رئيس 

HSBC  السعودية العربية 

اإلدارة  عضو مجلس

لشركة السعودية إلعادة ا

 التعاوني التأمين

 عضو مجلس إدارة شركة

امالك العاملية للتمويل 

 العقاري 

عضو مجلس إدارة لدى 

 للتطوير شركة جبل عمر

 عضو مجلس إدارة لدى

الشركة املتحدة 

 لإللكترونيات ) أكسترا(

 اخل اململكةد

 

 داخل اململكة

 

 

 داخل اململكة

 

 

 داخل اململكة

 

 داخل اململكة

غير مساهمة 

 مدرجة

 

 مساهمة مدرجة

 

 غير مساهمة

 مدرجة

 

 مساهمة مدرجة

 

 مساهمة مدرجة

واألمين ونية القانكبير مديري الشئون 

 في البنك السعودي البريطانيالعام 

ساب عضو مجلس إدارة لدى شركة 

 تكافل للتأمين التعاوني 

 داخل اململكة 

 

 داخل اململكة

 

 

 

 

مساهمة  

 مدرجة

 مساهمة مدرجة
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األستاذ/ محمد بن  

 عبدالعزيز الشايع

رئيس مجلس إدارة شركة 

 ساب تكافل

هيئة العضو مجلس إدارة 

 لمنافسة لالعامة 

 شركة  عضو مجلس إدارة

HSBC  السعوديةالعربية 

 اإلدارة بشركة مجلس عضو

 التأمين لخدمات نجم

 داخل اململكة 

 

 داخل اململكة 

 

 داخل اململكة

 

 داخل اململكة

 

 مساهمة مدرجة

 

 هيئة حكومية

 

غير مساهمة 

 مدرجة

غير مساهمة 

 مدرجة

 املتوسط الرئيس التنفيذي بشركة

 التعاوني التأمين وإعادة للتأمين والخليج

 

 ملكةداخل امل 

 

 

 مساهمة مدرجة

 

 

األستاذ/ محمد بن معالي  

* طويلع السلمي  

 ) مستقيل( 

شركة  عضو مجلس ادارة في 

 الخطوط السعودية 

 الطيران صناعةلهندسة و 

نائب املدير العام بالخطوط 

 الجوية العربية السعودية

 داخل اململكة

 

 

 داخل اململكة

 سئولية ذات م 

 محدودة

 

 مؤسسة حكومية

  

 

 

 

 

 

 

 

  الرئيس التنفيذي للشركة.م العضو املنتدب والقائم بأعمال 2019-01-17*تم تعيين سعادة األستاذ/ عطيان الحازمي بتاريخ 

 من تاريخ  مناألستاذ/ محمد بن طويلع السلمي معالي  أستقال) *  
ً
 .الثقة امللكية الكريمة بتعيينه مساعد وزير الخدمة املدنية( لصدور م 10/06/2018عضوية مجلس اإلدارة إعتبارا

 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه :  .11

 

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

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

 :م 2018ديسمبر  31تاريخ عضوياتهم كما ب

 تصنيف العضوية سم العضوا م

 عضو مجلس إدارة مستقل األستاذ/ عبدهللا بن إبراهيم الهويش 1

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

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

 غير تنفيذيعضو مجلس إدارة   الجفري الدكتور/عمر بن عبدهللا  4

 عضو مجلس إدارة مستقل األستاذ/عبدالهادي علي شايف 5

 عضو مجلس إدارة مستقل األستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي 6

 عضو مجلس إدارة مستقل األستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع 7

 م :2018التي عقدت خالل العام  ولجنة املراجعة  العامةإجتماعات مجلس اإلدارة واللجان التابعة له والجمعية  .12
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 إجتماعات مجلس اإلدارة :  .13

 :سجل الحضور لكل إجتماع  إجتماعات املجلس التالي، ويوضح البيان ( إجتماعات5) عددم 2018عقد مجلس اإلدارة خالل عام 

 

 م2018( إجتماعات خالل عام 5) عدد اإلجتماعات

 األول  إسم العضو

 م21/01/2018

 الثاني

19/03/2018  

 الثالث

13/05/2018  

 الرابع

 م13/09/2018

 الخامس

17/10/2018  

 اإلجمالي

 5 حضر حضر حضر حضر حضر عبدهللا بن إبراهيم الهويش

 4 حضر حضر حضر -- حضر عايض بن ثواب الجعيد

 5 حضر حضر حضر حضر حضر عطيان بن عطية الحازمي

 5 حضر حضر حضر حضر حضر عمر بن عبدهللا الجفري 

 5 حضر حضر حضر حضر حضر عبدالهادي علي شايف

 5 حضر حضر حضر حضر حضر منصور عبدالعزيز البصيلي

 5 حضر حضر حضر حضر حضر محمد بن عبدالعزيز الشايع

م10/6/2018مستقيل بتاريخ  حضر حضر حضر محمد بن طويلع السلمي  3 

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

سعادة رئيس مجلس اإلدارة الى  الوظيفية تكون مرجعيتهاأمانة مجلس اإلدارة الحوكمة و إدارة متخصصة في  م 2018عامالمجلس اإلدارة خالل   أنشأ 

مهام ومسئوليات أمانة سر مجلس اإلدارة و عدد من اللجان ي لتول باإلدارة ،  وتم تعيين عدد من املختصين من أصحاب الخبرات في مجال الحوكمة

 املختلفة تحت قسم عالقات املستثمرين. املساهمين من خالل وسائل االتصالهذه اإلدارة بإستقبال إقتراحات ومالحظات تعنى التابعة له و 

 ين لتقديم إقتراحاتهم ومالحظاتهم : مسائل التواصل للمساهو  .14.1

ومالحظاتهم  عبر  إقتراحاتهم لتقديم اإلدارة اإلهتمام بتوفير  وتسهيل كافة السبل والوسائل املمكنة لتواصل املساهمين مع مجلس اإلدارةيولي مجلس 

 القنوات التالية: 

 saudiags.commdhaifallah@ البريد اإللكتروني الخاص باملساهمين .1

   www.saudiags.com موقع الشركة اإللكتروني .2

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

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

 عدد اإلجتماعات البيان

 خمسة إجتماعات إجتماعات مجلس اإلدارة

 ثمانية إجتماعات إجتماعات اللجنة التنفيذية

 ثمانية إجتماعات إجتماعات لجنة املراجعة

 أربعة إجتماعات إجتماعات لجنة إدارة املخاطر

 أربعة إجتماعات الترشيحات واملكافآتإجتماعات لجنة 

 جمعية واحدة فقط إجتماع الجمعية العامة العادية

 جمعية واحدة فقط إجتماع الجمعية العامة غير العادية

 إحدى وثالثون إجتماع املجموع
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الفاكس:  8866تحويلة:   00966126909999الهاتف:  وأمانة مجلس اإلدارةالتواصل عبر الهاتف الثابت للشركة مع إدارة الحوكمة  .5

00966126909866 

على العنوان: جدة، مركز  عالقات املستثمرين –وأمانة مجلس اإلدارة الشكوى إلدارة الحوكمة املقترح أو الحضور إلى مقر الشركة وتقديم  .6

 .حي النهضة -ر سلطان بن عبدالعزيزالحناكي، طريق االمي

 اإلقتراحات واملالحظات من املساهمين وتبليغ أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذين :  إستقبالإجراءات  .14.2

ة من املساهمين وذلك من خالل وسائل مالحظات واملستلبإستقبال جميع املقترحات وامل وأمانة مجلس اإلدارة  الحوكمة إدارةتقوم  .1

 التواصل.

 .بشكل فوري الى رئيس مجلس اإلدارةإرسال جميع املقترحات واملالحظات املستلمة  بموافاة ويقوم أمين سر مجلس اإلدارة  .2

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

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

 

 من املساهمين: املستلمة اإلقتراحات واملالحظات  .14.3

موافاة واإلقتراحات من السادة املساهمين من خالل وسائل التواصل املعلنة ، وتم  املالحظاتإدارة الحوكمة عدد من  أستلمتم 2018خالل العام 

حسب أنظمة  وأمانة مجلس اإلدارةمن خالل إدارة الحوكمة حات ، كما تم الرد على السادة املساهمين اأعضاء مجلس اإلدارة بتلك املالحظات واإلقتر 

 ية. هيئة السوق املال

 إختصاصات اللجان ومهامها :  .15

 
ً
 حسب حاجة الشركة وظروفهاالفرعية املنبثقة عن املجلس الئحة حوكمة الشركة يتم تشكيل عدد مناسب من اللجان لنظام الشركة األساس و وفقا

 إلجراءات املهام املوكلة له تأدية  علىمجلس اإلدارة وبما يسهم في مساعدة ، وأنشطتها
ً
عامة يضعها املجلس تتضمن تحديد مهمة بشكل فعال وفقا

ذه هيتابع عمل ترفع اللجان تقاريرها ملجلس اإلدارة الذي اللجنة ومدة عملها والصالحيات املمنوحة لها خالل هذه املدة وكيفية رقابة املجلس عليها. و 

 ، في حين تقر الجمعية العامةجميع اللجان املنبثقة عنه ئح عملاللجان بشكل دوري للتحقق من قيامها باألعمال املوكلة إليها. كما يقر املجلس لوا

 لجنة الترشيحات واملكافآت " وقد تم تشكيل لجان املجلس التالية :  و "لجنة املراجعة ، لوائح عمل 

 لجنة املراجعة. .1

 .لجنة الترشيحات واملكافأت .2

 .اللجنة التنفيذية .3

 من تاريخ  لجنة إدارة املخاطر  .4
ً
 .م( 2018-04-01) إعتبارا

 : م2018عام الل خالتالي إستعراض ملهام ومسئوليات تلك اللجان وإجتماعاتها بو 

 

 : املراجعةلجنة  15.1

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

 .متى ما دعت الحاجةفي العام على األقل أو إجتماعات  أربعةاللجنة وإختيار أعضائها، وتجتمع اللجنة بصفة دورية وتعقد 

ة ق والتوجيهات اإلشرافية، حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها في إجتماع الجمعيوقد راعت الشركة موائمة الئحة عمل اللجنة بما يتف

 .م20/12/2017العامة للشركة املنعقد بتاريخ 

 

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

ة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابتختص اللجنة باملراقبة املهام واملسئوليات : .  15.1.1

 :الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي
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 التقارير املالية:  (أ

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

  .وشفافيتها، وإبداء رأيها

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

 .ائها ونموذج عملها واستراتيجيتهااملعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز أو الوضع املالي للشركة وأد

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

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

  .املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املاليةالتحقق من التقديرات املحاسبية في  .5

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

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

 . سنوية، وكذلك جميع تقارير الرقابة الداخلية أو ملخصاتهاال

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

  الصلة املقدمة من قبل املراجعيين الخارجين أو ملخصاتها.

 :املراجعة الداخلية (ب

ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية في الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية هذه النظم وما  دراسة .1

 كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد 
ً
أدته من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، على أن يودع مجلس اإلدارة نسخا

  .ويتلى التقرير في أثناء انعقاد الجمعية. امة بعشرة أيام على األقل؛ لتزويد من يرغب من املساهمين بنسخة منهانعقاد الجمعية الع

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

ر جعة الداخلية  وإدارة الحوكمة وااللتزام في الشركة ، للتحقق من توافالرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املرا .3

 . املوارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال واملهام املنوطة بها

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

  .باب في التقرير السنوي األس

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

 :) املراجع الخارجي(  الحسابات مراجع (ت

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

   .عملهم وشروط التعاقد معهم

  .ةالتحقق من استقالل املراجعيين الخارجيين وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد واملعايير ذات الصل .2

 فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال املراجعة، مراجعة خطة املراجعيين الخارجيين للشركة وأعمالهم، والتحقق من عدم تق .3
ً
ديمهم أعماال

  .وإبداء مرئياتها حيال ذلك

  .اإلجابة عن استفسارات املراجعيين الخارجيين للشركات .4

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

املراجع الداخلي مع مراعاة فيما يتعلق بالعالقات أو الخدمات املفصح عنها التي قد تؤثر على استقاللية املشاركة بنشاط في حوار مع  .6

 . وموضوعية املراجع واتخاذ اإلجراءات املناسبة لإلشراف على استقاللية املراجعيين الخارجيين

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

 :ضمان االلتزام (ث

  .مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها .1
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  .التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة .2

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

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

األعمال  ر املوارد الالزمة وفعاليتها في أداءللتحقق من تواف –إن وجدت  –الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة مدير إدارة اإللتزام في الشركة  .5

 . وإذا لم يكن للشركة مسؤول إلتزام ، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى املجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه. واملهام املنوطة بها

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

 استالم التقارير: (ج

 . ملحاسبةاأو  املناقشة مع املراجع الخارجي ، ومهمة املراجع الداخلي واإلدارة، وإلى أي مدى التغييرات أو تم تنفيذ التحسنات في املمارسات املالية .1

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

 .لسدراسة أي مواضيع مالية اخرى يحددها املج .3

 من م 2018ديسمبر  31كما بتاريخ اللجنة  تضمو: أعضاء اللجنة  .15.1.2
ً
 : أسمائهم األعضاء التاليةكال

 

لجنة املراجعة أستقال األستاذ/ وليد بن عبدالعزيز كيال من عضوية م 2018خالل عام :  متغيرات في عضوية اللجنة خالل العام  .15.1.3

 من تاريخ   
ً
أستقال األستاذ/ محمد بن إبراهيم العبيد من عضوية لجنة املراجعة وذلك لظروفه الخاص ، كما م20/05/2018إعتبارا

 من تاريخ   
ً
 من تاريخ   ، كما م لظروفه الخاصة01/03/2018إعتبارا

ً
تم تعيين األستاذ/ صالح الفضل في عضوية لجنة املراجعة إعتبارا

 .م24/06/2018

إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح  (8عدد )م 2018لجنةاملراجعة خالل عام  عقدت: إجتماعات اللجنة  .15.1.4

 دناه:  أ

 

 الصفة االسم 

ستقلمجلس إدارة عضو م - سعادة األستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع 1  رئيس اللجنة 

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

ضو مجلس إدارة غير تنفيذيع - سعادة الدكتور/ عمر بن عبدهللا جفري  3  عضو اللجنة 

املجلس خارج من عضو  - صالح بن عبدالرحمن الفضل /األستاذ سعادة 4  عضو اللجنة 

( إجتماعات8عدد اإلجتماعات )  االسم     
 األول 

21/01  

 الثاني

28/2  

 الثالث

26/4  

 الرابع

3/6  

 الخامس

1/8  

 السادس

13/9  

 السابع

1/11  

 الثامن

13/12  

محمد عبدالعزيز 

 الشايع

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر عبدالهادي علي شايف

 حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر عمر عبدهللا جفري 

 م20/05/2018 بتاريخ اللجنة من استقال حضر حضر حضر وليد عبدالعزيز كيال

العبيدمحمد ابراهيم   م01/03/2018 بتاريخ اللجنة من استقال حضر حضر 

 عبدالرحمن صالح

 الفضل

م20/06/8201 بتاريخ عين  حضر حضر حضر حضر 
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 الترشيحات واملكافآت:  لجنة .15.2

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

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

ة ية، حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم إقرارها في إجتماع الجمعيوقد راعت الشركة موائمة الئحة عمل اللجنة بما يتفق والتوجيهات اإلشراف

 م.20/12/2017العامة للشركة املنعقد بتاريخ 

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

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

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

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

 . إدانته بجريمة مخلة باألمانة

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

 . تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة

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

 . ل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤهامراجعة هيك .5

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

 .أخرى 

 . فيذيين واألعضاء املستقلين وكبار التنفيذيينوضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التن .7

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

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

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

 العتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتحقق من تنفيذه
ً
 . اتمهيدا

 سياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسةتوضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة و  .11

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

 للسياسة املعتمدةالتوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشرك .13
ً
 . ة وفقا

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

 .اإلدارة مجلس أعضاء في مستقبال املطلوبة والخبرات املھارات وكذلك

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

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

التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها التنفيذيين تكون موضع  وكبار اإلدارة مجلس أعضاء ومكافآت لتعويضات واضحة سياسات وضع .16

 للنظام
ً
 الصلة، ذات والتنظيمية القانونية املتطلبات ومنھا ضرورية اللجنة تراھا التى املعايير السياسات كل تلك وضع عند ويراعى ، وفقا

 التنفيذية اإلدارة أعضاء تزويد من التأكد ھو السياسة ھذه من ويكون الغرض  .وإرشاداتھا حوكمة الشركات الئحة وتوصيات وأحكام

 إنجاح في الفردية إسھاماتھم عن ومقبول  عادل بشكل مكافأتھم تتم وأن األداء، تحسين على املناسبة لتشجيعھم بالحوافز للشركة

 .الشركة

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

 .الخطط تلك

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

 املجلس أعضاء من ة لكلاملمنوح والحصة األسھم، لتلك اإلجمالية القيمة وتحدد أسھم أية ستمنح كانت إذا ما اللجنة تحدد الخطط،

 .األسھم تلك تمنح أساسھا على األداء التي مستھدفات أيضا وتحدد للشركة، التنفيذية اإلدارة من وغيرھم التنفيذيين
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 على بناءً  األداء تحديد ميزانيات مكافآت جانب إلى ، املناسبة األداء مقاييس تقوم اللجنة بالتوصية ملجلس اإلدارة للموافقة على تحديد .19

 املدى على واألداء السنوية األداء املكافآت ومكافآت صرف أجل من وذلك املخاطر مقابل واألرباح اإلستراتيجية الشركة أھداف تحقيق

 .البعيد

 2018ديسمبر  31نة كما بتاريخ تضم اللج :أعضاء اللجنة  .15.2.2
ً
 : أسمائهم األعضاء التاليةمن  م كال

 

 

 

 :إجتماعات اللجنة .15.2.3

   :دناهأإجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح ( 4)م عدد 2018الترشيحات واملكافآت خالل عام  عقدت لجنة 

 م2018( إجتماعات خالل عام 4) عدد اإلجتماعات

 األول  إسم العضو

19/3/2018 

 الثاني

9/6/2018 

 الثالث

12/9/2018 

 الرابع

12/12/2018 

 اإلجمالي 

 4  حضور  حضور  حضور  حضور  منصور بن عبدالعزيز البصيلي

 3  حضور  حضور  حضور  -- عايض بن ثواب الجعيد

م10/6/2019مستقيل بتاريخ  حضر محمد بن طويلع السلمي   1 

السديس بن صالح أحمد  4  حضور  حضور  حضور  حضور  

 التنفيذية:  اللجنة .15.3

وقد راعت الشركة ، الحاجة متى ما دعتأعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة، وتجتمع بصفة دورية كل شهرين أو  خمسةإلى  ثالثةتتشكل اللجنة التنفيذية من 

، م 28/11/2017إقرارها من مجلس اإلدارة بتاريخ  موائمة الئحة عمل اللجنة بما يتفق والتوجيهات اإلشرافية، حيث تم تعديل قواعد عمل اللجنة والتي تم

 : لتاليةوتختص اللجنة باملهام ا

 : املهام واملسئوليات  .15.3.1

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

مالم يكن  يصدره املجلس أو قواعد أو لوائح بها من قبل املجلس، وال سلطة للجنة لتغيير أي قرار تكلفلها من قبل املجلس ، وملعالجة املسائل التي 

 .هناك تفويصض من املجلس

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

 :وتضطلع اللجنة في ذلك باملهام التالية.  املوكلة لهوالواجبات 

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

 .ية الرئيسية، الخرصد التقارير املرحلية لخطط التشغيل السنوية واملبادرات وتحديات التكاليف، واملشاريع االستراتيج .2

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

كة، النظر في التقارير املالية، تقارير املساهمين، تقارير املفوضين بالتوقيع عن الشركة، تقارير إدارة الشئون القانونية وسكرتارية الشر  .4

 .،  الخ تعلقة باإلدارة اليومية للشركةوالجوانب التشغيلية امل تقارير الشئون املالية

مسائل أعمال الشركة  /التوصية بإقرار خطة التشغيل السنوية، الخطة االستراتيجية، استراتيجية االستثمار، والتسهيالت االئتمانية  .5

 .خارج حدود املخاطر التي حددها مجلس اإلدارة، الخ

 الصفة االسم 

 رئيس اللجنة  ضو مجلس إدارة مستقلع - العزيز البصيلياألستاذ/ منصور بن عبد  1

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

 عضو اللجنة ارج املجلسعضو من خ - األستاذ/ أحمد بن صالح السديس 3
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 .يا واملسائل الرئيسية التي تعرض على الرئيس التنفيذي أو اإلدارة التنفيذية من قبل اللجان اإلدارية الداخليةاإلحاطة واإلطالع على القضا .6

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

 .الخ

اصة والالزمة باملصروفات والنفقات والتزامات الشركة فيما يتعلق بأنشطتها وكذلك العقارات واملمتلكات من النظر في املوافقات الخ .8

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

 .صيانة ونحوها واعتمادهاالنظر في تكاليف مشاريع ومصاريف الخدمات املساندة مثل األمن والسالمة وال .9

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

 .املساندة

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

 .والتوصية بأية تغييرات تراها مالئمة ملوافقة مجلس اإلدارة

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

 

 2018ديسمبر  31ريخ وتضم اللجنة كما بتا :أعضاء اللجنة  .15.3.2
ً
 : أسمائهم األعضاء التالية منم كال

 

 الصفة  االسم 

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

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

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

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

 عضو اللجنة عضو مجلس إدارة مستقل - األستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع 5

 

 : إجتماعات اللجنة  .15.3.3

   :دناهأإجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح ( 8)م عدد 2018عقدت اللجنة التنفيذية  خالل عام 

 

 اإلسم

 ( إجتماعات8عدد اإلجتماعات )

 األول 

12/2/2018 

 الثاني

09/4/2018 

 الثالث

27/5/2018 

 الرابع

11/6/2018 

 الخامس

9/7/2018 

 السادس

4/9/2018 

 السابع

12/11/2018 

 الثامن

12/12/2018 

عبدهللا بن إبراهيم الهويش   حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر 

عطيان بن عطية الحازمي   حضر حضر -- حضر حضر حضر حضر حضر 

عمر بن عبدهللا جفري    حضر حضر -- حضر حضر حضر حضر حضر 

منصور بن عبدالعزيز البصيلي   حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر 

محمد بن عبدالعزيز الشايع   حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر 

 

 : لجنة إدارة املخاطر .15.4

 أختيار  من ثالثة إلى خمسة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة لجنة إدارة املخاطر تتشكل 
ً
من األعضاء املستقلين وغير التنفيذيين ويمكن أيضا

أو متى ما دعت الحاجة،  ربع، وتجتمع بصفة دورية كل بعض أعضاء اللجنة من خارج املجلس ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار يصدره مجلس اإلدارة

 وتختص اللجنة باملهام واملسئوليات التالية:  وقد راعت الشركة موائمة الئحة عمل اللجنة بما يتفق والتوجيهات اإلشرافية

 : املهام واملسئوليات   .15.4.1
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ى ية املستو تضطلع اللجنة بمهمة اإلشراف على عمل إدارة املخاطر بالشركة وتقديم املشورة ملجلس اإلدارة بشأن جميع املسائل املتعلقة باملخاطر عال

ف يه االستراتيجي للمخاطر ، بما في ذلك وضع رؤية املخاطر، والبت في األولويات واإلشراذات الصلة بأنشطة الشركة املتنوعة، إلى جانب توفير التوج

 على تنفيذ املبادرات الرئيسية املخاطر التحويلية.

 وفي نطاق مسئوليتها في تقديم مثل هذه املشورة إلى املجلس، تقوم اللجنة باإلشراف على معالجة املواضيع املتعلقة بالتالي: 

 الشركة للمخاطر الحالية واملستقبلية؛حجم تعرض  (أ

 تقييم جوانب مخاطر الشركة واستراتيجية املخاطر املستقبلية وإدارتها. (ب

 .شركةإدارة املخاطر في ال (ج

 وتعنى اللجنة لتحقيق ذلك بالتالي : 

 ومراجعتها تنفيذها من والتحقق أنشطة الشركة، وحجم طبيعة مع يتناسب بما املخاطر إلدارة شاملة وسياسات استراتيجية وضع (1

  .والخارجية للشركة الداخلية املتغيراتى عل بناءً  وتحديثها

مراجعة السياسات  واإلجراءات الخاصة بإدارة املخاطر ورفع التوصيات ملجلس اإلدارة للموافقة عليها و إعتمادها والعمل على مراجعتها  (2

 بشكل دوري ) مره كل سنتين على أقل تقدير(

  .له الشركة عدم تجاوز  من والتحقق عليه والحفاظ الشركة لها تتعرض قد التي للمخاطر مقبول  مستوى  تحديد (3

  .الشركة تهدد استمرار التي املخاطر تحديد (4

 وذلك الشركة؛ لها تتعرض قد التي ومتابعة املخاطر وقياس تحديد وآليات نظم فعالية وتقييم بالشركة املخاطر إدارة نظام على اإلشراف (5

  .بها القصور  أوجه  لتحديد

 . )املثال على سبيل التحمل إجراء اختبارات خالل من( دوري بشكل لها وتعّرضها املخاطر تحمل على الشركة قدرة تقييم إعادة (6

 .اإلدارة مجلس ورفعها إلى املخاطر، هذه إلدارة املقترحة والخطوات للمخاطر التعرض حول  مفصلة تقارير إعداد (7

  .املخاطر بإدارة املتعلقة املسائل للمجلس حول  التوصيات تقديم (8

  .املخاطر إلدارة الكافية والنظم املوارد توافر ضمان (9

  .مجلس اإلدارة قبل من اعتماده قبل بشأنه توصيات ووضع املخاطر إلدارة التنظيمي الهيكل مراجعة (10

  .للمخاطرالشركة  تعرض عنها ينشأ قد التي األنشطة عن املخاطر إدارة موظفي استقالل من التحقق (11

  التحقق من استيعاب موظفي إدارة املخاطر للمخاطر املحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة املخاطر. (12

العمل على مراجعة سياسة إستمرارية األعمال ورفع التوصيات ملجلس اإلدارة للموافقة عليها وإعتمادها و التأكد من مراجعتها بشكل  (13

 قدير( والحرص على مراجعة تقارير تطبيق خطة تطبيق استمرارية االعمال السنوية.دوري ) كل سنة على أقل ت

حيطة اإلطالع والنظر في تقارير األمن وتقارير مخاطر االحتيال، تقارير االلتزام، التي ترد من اإلدارة التنفيذية وتقييم مستوى املخاطر امل (14

 بهذه الجوانب.

الع ة الشركة للمخاطر ونظم الرقابة الداخلية )خالفا ألنظمة الرقابة املالية الداخلية(، وفي االضطتعنى اللجنة باستعراض فعالية إطار إدار  (15

 بهذه املسؤولية سوف تقوم اللجنة باآلتي:

  التأكد من أن هناك إجراءات كافية للمراقبة بطريقة صحيحة وفي الوقت املناسب، للمخاطر الكبيرة أو أنواع املخاطر التي قد تصبح

 ذات أهمية خاصة؛صلة 

 .التأكد أنه قد تم وضع إجراءات كافية تبرر طلب االلتزام بسياسات الشركة 

  النظر في أية مرئيات هامة من نتائج املراجعات املنتظمة والتداخل مع الهيئات التنظيمية فيما يتعلق بحوكمة املخاطر أو تقييم

 املخاطر أو اإلجراءات اإلدارية.

 اخلية مع اإلدارة التنفيذية والتأكد من أن اإلدارة قد أوفت بالتزاماتها بأن يكون هناك نظام رقابة داخليةمناقشة نظم الرقابة الد 

 فاعل؛

 التأكد من أن فعالية إدارة املخاطر تضم موارد ونظم كافية )بما في ذلك األخذ في االعتبار مؤهالت وخبرات املوظفين وبرامج التدريب 

 املكانة املناسبة داخل الشركة وأنها غير خاضعة للقيود من قبل اإلدارة أو غير ذلك من القيود، وامليزانية(، ومن أن لديها 

 .طلب تأكيدات من املراجعة الداخلية أن عمليات الرقابة الداخلية إلدارة املخاطر  كافية لالستراتيجية التي يحددها املجلس 
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 املخاطر إدارة عام مدير وعزل  تعيين على املوافقة" على للحصول  اإلدارة ملجلس والرفع بالتوصية"  اللجنة تقوم ذلك، ينطبق حيثما 

 ، وعلى اللجنة التأكد من مما يلي :  أداءه وتقييم ، بالشركة

 يشارك في إدارة املخاطر وعملية الرقابة على أعلى مستوى على أساس  الشركة ككل؛ (أ

 مشون مع مستوى تقبل الشركة للمخاطر؛يتحقق بأن منشئي املخاطر في وحدات العمل على علم ويت (ب

 لديه وضع مستقل تماما عن وحدات العمل الفردية؛ (ت

 ال يمكن عزله من منصبه دون موافقة مسبقة من اللجنة (ث

 لديه وصول مباشر إلى رئيس اللجنة في حالة الحاجة. (ج

الذاتي، وتوص ي ملجلس اإلدارة بأية تعديالت تراها سوف تقوم اللجنة بصفة سنوية بمراجعة قواعد عملها وفعاليتها في إطار من التقييم  (16

 الزمة.

 لجنة إلى الرفع فعليها( شابه ما أو طارئه لظروف) إستثنائي بشكا الشركة سياسات من بأي اإللتزام عدم التنفيذية اإلدارة طلب حال في (17

 .مخاطر من اإللتزام عدم عليه ينطوي  ما ملا ومسبباتها اإللتزام عدم فترة تحديد بعد الالزمة املوافقة على والحصول  املخاطر إدارة

 املخاطر : إدارة على الشركة واإلدارة التنفيذية عرض ما يلي على لجنة (18

 .املشاريع اإلستراتيجية التي تنوي الشركة تطبيقها (أ

 .في السياسات واإلجراءات التغيير (ب

  واملتغيرات والرفع بذلك ملجلس اإلدارة للحصول على املوافقة النهائية ليتسنى للجنة دارسة وتقييم املخاطر املترتبة على هذه املشاريع

 من األعضاء التالية أسمائهم2018ديسمبر  31وتضم اللجنة كما بتاريخ  :أعضاء اللجنة  .15.4.2
ً
 : م كال

 الصفة االسم 

 اللجنة رئيس ضو مجلس إدارة غير تنفيذيع - سعادة الدكتور/ عمر بن عبدهللا جفري  1

 عضو اللجنة ضو اللجنة من خارج مجلس اإلدارةع -عبدالرحمن بن محمد عداس سعادة األستاذ/  2

 عضو اللجنة ضو مجلس إدارة غير تنفيذيع - سعادة األستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي 3

 عضو اللجنة ضو اللجنة من خارج مجلس اإلدارةع -سعد داود سعادة األستاذ/ محمد بن  4

 من تاريخ  *أستقال سعادة
ً
  والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة.م وذلك لتعيينه بمنصب العضو املنتدب 2019-01-17األستاذ/ عطيان الحازمي  إعتبارا

 :إجتماعات اللجنة  .15.4.3

   دناه:أ( إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح 4)م عدد 2018لجنةاملراجعة خالل عام  عقدت 

 األول  العضوإسم   

7/5/2018 

 الثاني

16/7/2018 

 الثالث

8/10/2018 

 الرابع

24/12/2018 

 اإلجمالي 

تم تعينه بتاريخ  عمر بن عبدهللا جفري 

16/7/2018  
 3  حضور  حضور  حضور 

 4  حضور  حضور  حضور  حضور  عطيان بن عطية الحازمي

ر و حض محمد بن طويلع السلمي م10/6/2019مستقيل بتاريخ     1 

 4  حضور  حضور  حضور  حضور  عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس

 4  حضور  حضور  حضور  حضور  محمد بن سعد بن داود

 

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

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

تم إعتماد نماذج ومحتويات وآليات التقييم دليل سياسات الئحة حوكمة الشركة ، وقد أطر ضمن  مجلس اإلدارة واللجان التابعة له وأعضائه

 وهي كما يلي :  عدة أقسامتقسيم التقييم الى  حيث تم السنوية والتى يتم العمل بها  

 .فاعلية مجلس اإلدارةتقييم  .1
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 .مجلس اإلدارةأعضاء تقييم فاعلية  .2

 تقييم فاعلية لجنة املراجعة  .3

 .دارة املخاطرتقييم فاعلية لجنة إ .4

 .تقييم فاعلية لجنة الترشيحات واملكافآت .5

 تقييم فاعلية اللجنة التنفيذية. .6

 وقد روعي تنفيذ عمليات التقييم التي تمت 
ً
تائج املباشر للجنة الترشيحات واملكافأت، وسيتم الرفع بن هبالشركة والتوجيمن قبل إدارة الحوكمة داخليا

 م.2019لس خالل الربع االول من العام عملية التقييم التي أجريت على املستويين الفردي والجماعي وعرضها على املج

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  .17

  دارة :مجلس اإل  أعضاءسياسة مكافآت . 17.1

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

ية واملكافآت املدفوعة ألعضاء مجلس إدارة الشركة واألعضاء من خارج املجلس وفق األطر التي حددتھا التعليمات الصادرة من الجھات اإلشراف

املختصة والئحة حوكمة ويحكمھا بشكل عام املبادئ الرئيسية لحوكمة الشركات العاملة في اململكة وضوابط التعويضات الصادرة من الجھات 

 حوكمة الشركة السعودية للخدمات األرضية. والئحةالشركات الصادرة عن ھيئة السوق املالية، وأحكام نظام الشركات والنظام األساس ي للشركة 

 وقد روعي 
ً
 ومعقوال

ً
تحقيق تميزيين وبما يھدف لوالحفاظ على األفراد امل إلستقطابأن يكون مستوى وتكوين املكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة كافيا

سياسات أو برامج للتعويضات واملكافآت بما  تجنب وضع أي خطط أومراعاة الترشيحات واملكافآت ، ونص في قواعد عمل املھام املراد توكيلھا لھم

 يتجاوز ماھو متعارف عليه أو ما نصت عليه الجھات اإلشرافية.

 :  مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة .17.1.1

 ملا يلي : مع مراعاة أحكام النظام األساس ي للشركة، 
ً
 تكون مكافآت العضوية في مجلس اإلدارة وفقا

 كمكافآة تبلغ  كل عضو من  يتقاض ى .1
ً
 مقطوعا

ً
سعودي الغير لایر فقط ثالثمائة ألف   (ريال  300,000 ) أعضاء مجلس إدارة الشركة مبلغا

 كمكافآة تبلغ  بصفة سنوية نظير عضويتھم في مجلس إدارة الشركة
ً
 مقطوعا

ً
) ومشاركتھم في أعمالھا، ويتقاض ى رئيس املجلس مبلغا

وينبغي أن اليتجاوز سقف املكافآت والتعويضات السنوية . سعودي الغير  بصفة سنويةلایر فقط ثالثمائة وثمانون ألف ( ريال  380,000

 لایر فقط خمسمائة ألف ( ريال  500,000) املمنوحة لرئيس وعضو مجلس اإلدارة مبلغ 
ً
 .سعودي الغير  سنويا

سعودي الغير  نظير حضور كل جلسة من جلسات لایر فقط ثالثة آالف ( ريال  3,000)يحصل رئيس وعضو مجلس اإلدارة على مبلغ وقدره  .2

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

الفعلية التي يتحملھا رئيس وعضو مجلس اإلدارة في سبيل حضور إجتماعات املجلس بما في ذلك تقوم الشركة بدفع كافة النفقات  .3

 .مصروفات السفر واإلقامة واإليواء

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

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

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

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

 سعودي الغير .لایر ( فقط ثمانون ألف  80,000أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت )  .2

 سعودي الغير.لایر ريال  ( فقط ثمانون ألف  80,000) املخاطر إدارة أعضاء لجنة  .3

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

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

 عضو فيھا سواء كان حضور بصفة مباشرة أو من خالل أي من خواص التواصل عن بعد.

  لجنة املراجعة :تعويضات أعضاء  .17.1.3
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 ملا يلي 
ً
 :يتقاض ى أعضاء اللجنة املكافآت والبدالت وفقا

لایر  فقط ثمانون ألف( ريال 80,000)  بحد أقص ى مبلغ : ير تنفيذيين واملستقلين مكافآة عضوية اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة الغ (1

  سعودي
ً
 . الغير سنويا

 ريال  150,000)  يبلغ اللجان أعمال في ملشاركته وبدل كتعويض مقطوع مبلغ:أعضاء مجلس اإلدارة ( خارج)مكافآة عضوية اللجنة من غير (2

  الغير سعوديلایر فقط مائة وخمسون ألف ( 
ً
 .سنويا

 حضور  نظير سعوديلایر فقط ثالثة آالف ( ريال  3000)  وقدره مبلغ على( سواء من داخل أو خارج املجلس )أعضاء اللجنة  رئيس يحصل  (3

 .بعد عن التواصل خواص من أي خالل من أو مباشرة بصفة حضور  كان سواء فيھا عضو ھو التي املجلس لجان جلسات من جلسة كل

 :  من خارج مجلس إدارة الشركةتعويضات أعضاء اللجان  .17.1.4

وقواعد وأحكام عمل اللجان املنبثقة عن مجلس إدارة التي إشتملت عليها أحكام الئحة حوكمات الشركات، وفق ما تنص عليه التعليمات اإلشرافية 

املراجعة، فيتم تعيين أعضاء من خارج  الشركة ووفق ما تضمنته قواعد تنظيم أعمال لجان املراجعة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة لعمل لجنة

 وتحكم اإلشتراطات التالية نظام التعويضات املمنوحة ألعضاء ھذه اللجان من خارج املجلس:،  اركة في أعمال اللجان وفعالياتھامجلس اإلدارة للمش

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

. سعودي اللایر ريال  ( فقط مائة وخمسون ألف  150,000أعمال اللجان يبلغ ) 
ً
 غير سنويا

نظير حضور كل جلسه من  غير سعودي اللایر ريال ( فقط ثالثة آالف  3,000يحصل العضو من خارج مجلس اإلدارة على مبلغ وقدره )  .2

 سواء كان حضوره بصفة مباشرة أو من خالل أي من خواص التواصل عن بعد.جلسات لجان املجلس التي ھو عضو فيھا 

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

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

 :  اإلدارة مجلستحديد مكافآت أعضاء  كيفية .17.1.5

 املجلس واللجان خالل السنة املالية بحيث يتم التأكدأعمال وفعاليات ومشاركته في  آداءهيتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بناًء على تقييم 

املجلس واللجان بشكل سنوي على الحضور الفعلي ،  من دفع املكافآة على أسس عادلة ، كما يتم صرف بدالت الحضور لكل إجتماع من إجتماعات

 ، حيث يتم تحديد املكافآت على أساس مدة التعيين في  365ويتم دفع املكافآت املخصصة ألعضاء املجلس واللجان على أساس العضوية ملدة 
ً
يوما

 املجلس واللجان باليوم.

 :  الشركةاإلدارة التنفيذية ب مكافآت .17.1.6

ضمن سياسة املوارد البشرية  واملكافآت والتعويضاتسة خاصة بمكافآت اإلدارة التنفيذية ويتم منحهم الرواتب والبدالت الشركة سيا ىال توجد لد

 .وحسب عقود العمل املبرمة معهم املعتمدة بالشركة

 العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عنها :  .17.1.7

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

 للنظام األساس ي للشركة وال يوجد أي إنحراف عن السياسة وتم إعتماد املكافآت تحت 
ً
شراف لجنة إاملعتمدة من الجمعية العامة للمساهمين ووفقا

 الترشيحات واملكافآت.
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 أعضاء مجلس اإلدارة :  وتعويضات مكافآت .17.1.8

 

 

 ملا نصت عليه املادة السادسة والسبعون من نظام الشركات فقد تم االلتزام بعدم تجاوز إجمالي املكافآت
ً
 أوعضو لرئيس املمنوحة السنوية والتعويضات تطبيقا

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

ً
 .سنويا

 

 كبار التنفيذيين :  وتعويضات مكافآت .17.1.9

ستة من كبار التنفيذيين )بما فيهم الرئيس التنفيذي السابق والرئيس التنفيذي  البيان

 ) ريال سعودي( الحالي واملدير املالي (

 6,432,435 الرواتب 

 2,024,835 البدالت

 - مزايا عينية 

 8,457,270 المجموع 

 480,000 مكافآت دورية ) حسب عقود العمل( 

 - أرباح

 - خطط تحفيزية قصيرة األجل

 - خطط تحفيزية طويلة األجل

 - األسهم الممنوحة 

 480,000 المجموع 

 207,422 مكافأة نهاية الخدمة

 - مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت

 9,144,692 المجموع الكلي

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

 

 - 500,000 - - - - - - - 502,000 460,000 - - 24,000 18,000 - عبدهللا إبراهيم الهويش
منصور عبدالعزيز 

 البصيلي
- 15,000 36,000 - - 460,000 511,000 - - - - - - - 500,000 - 

 - 315,000 - - - - - - - 315,000 300,000 - - - 15,000 - عبدالهادي علي شايف
 - 419,000 - - - - - - - 419,000 380,000 - - 24,000 15,000 - محمد عبدالعزيز الشايع

 - 1,734,000 - - - - - - - 1,747,000 1,600,000 - - 84,000 63,000 - المجموع
 ثانيا: األعضاء الغير تنفيذيين

 - 407,000 - - - - - - - 407,000 380,000 - - 15,000 12,000 - عايض ثواب الجعيد
 - 500,000 - - - - - - - 518,273 440,273 - - 63,000 15,000 - عطيان عطية الحازمي
 - 233,465 - - - - - - - 233,465 218,465 - - 6,000 9,000 - محمد طويلع السلمي
 - 482,671 - - - - - - - 482,671 419,671 - - 48,000 15,000 - عمر عبدهللا جفري

 - 1,623,136 - - - - - - - 1,641,409 1,458,409 - - 132,000 51,000 - المجموع
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 أعضاء اللجان:  مكافآت .17.1.10

 مكافآت أعضاء لجنة املراجعة: تفاصيل  .17.1.10.1

 املجموع ) ريال( بدل حضور الجلسات ) ريال( املكافآت الثابتة ) ريال(  االسم 

 104,000 24,000 80,000 األستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع

 104,000 24,000 80,000 األستاذ/ عبدالهادي بن علي شايف

 104,000 24,000 80,000 الدكتور/ عمر بن عبدهللا جفري 

حتى تاريخ  األستاذ/ وليد بن عبدالعزيز كيال

م 20/05/2018  

534,57  9,000 66,534 

حتى تاريخ  األستاذ/ محمد بن إبراهيم العبيد

 م 28/02/2018

657,24  6,000 30,657 

 92,137 12,000 80,137 م 24/06/2018األستاذ/ صالح الفضل من تاريخ 

328,402 املجموع  99,000 501,328 

 

 مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت: تفاصيل  .17.1.10.2

 املجموع ) ريال( بدل حضور الجلسات ) ريال( املكافآت الثابتة ) ريال(  االسم 

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

 89,000 9,000 80,000 األستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد

 159,000 9,000 150,000 أحمد بن صالح السديس األستاذ/

 38,287 3,000 35,287 م20/06/2018محمد بن طويلع السلمي حتى تاريخ  األستاذ/

 378,287 33,000 345,287 املجموع

 التنفيذية:مكافآت أعضاء اللجنة تفاصيل  .17.1.10.3

 

 املجموع ) ريال( بدل حضور الجلسات ) ريال( املكافآت الثابتة ) ريال(  االسم 

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

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

 104,000 24,000 80,000 الدكتور/ عمر بن عبدهللا جفري 

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

 104,000 24,000 80,000 األستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع

 520,000 120,000 400,000 املجموع
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 :م( 2018-04-01) بدأت اللجنة أعمالها بتاريخ  إدارة املخاطر  لجنة أعضاء مكافآت تفاصيل .17.1.10.4

 املجموع ) ريال( بدل حضور الجلسات ) ريال( املكافآت الثابتة ) ريال(  االسم 

 72,273 12,000 60,273 األستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي

م2018-60-10من تاريخ  الدكتور/ عمر بن عبدهللا جفري   39,671 9,000 48,671 

 125,013 12,000 113,013 عبدالرحمن عداس األستاذ/

داود سعد بن األستاذ/ محمد بن  113,013 12,000 125,013 

 370,970 45,000 325,970 املجموع

 

افية على موسم الحج والعمرة  املؤقتة مكافآت وتعويضات اللجنة  .17.1.11  م : 2018 عام خالل اإلشر

 واإلدارة التنفيذية  م بقرار من مجلس اإلدارة مكونة من عضوية عدد من أعضاء مجلس اإلدارة2018مؤقتة خالل عام خاصة و  تم تشكيل لجان

( 4عدد )م 2018، وقد عقدت اللجنة  خالل عام م2018لإلشراف على موسم الحج والعمرة لعام باإلضافة الى جميع أعضاء اللجنة التنفيذية 

 : إجتماعات

 

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

 أو إدارية أو فنية أعمال نظير أو إداريين أو عاملين بوصفهم املجلس أي مبالغ دفعت ألعضاء م 2018ه ال يوجد خالل عام يقر مجلس اإلدارة بأن 

  إستشارية.

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

، وخالل العام 
ً
 وروحا

ً
 للنظم واللوائح والتوجيهات املرعية، التي تلتزم بها نصا

ً
صدرت العقوبات التالية  م 2018تمارس الشركة أعمالها وأنشطتها وفقا

 وال يوجد أي تدبير احترازي أو قيد نظامي مفروض على الشركة: 

العقوبة / الجزاء / التدبير 
 احترازي / القيد االحتياطي

سبل عالجها وتفادي وقوعها في  الجهة الموقعة للمخالفة أسباب المخالفة
 المستقبل

والشئون وزارة العمل  مخالفات ألنظمة العمل  254,000.00

 اإلجتماعية

 تم معالجتها بشكل نظامي

افية على موسم الحج والعمرة  خالل عام   م2018اللجنة املؤقتة اإلشر

املكافآت الثابتة )بدل  االسم

 الجلسات(حضور 

 املجموع بدل حضور الجلسات

 12,000 12,000 - العضو املنتدب –عطيان بن عطية الحازمي  األستاذ/

 12,000 12,000 - الرئيس التنفيذي السابق –املهندس/ عمر بن محمد نجار 

 12,000 12,000 - الرئيس التنفيذي لقطاع املناولة األرضية –األستاذ/ محمد بن احمد الشيخ 

 36,000 36,000 - املجموع
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 املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة : لجنة السنوية ، رأي  املراجعة نتائج .20

 :  بالشركة الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية السنوية الداخلية املراجعةنتائج . 20.1

ائح ع النظم واللو تنتهج الشركة إطار رقابة داخلية مبني على خطوط الدفاع الثالثة، وتقوم قطاعات األعمال املختلفة بالشركة بموائمة أنشطتها بما يتفق م

مراقبة بحيث تقوم بتقييم وقياس و بدور خط الدفاع الثاني  املرعية، في حين تقوم إدارات الرقابة الداخلية املكونة من اإللتزام، واملخاطر واألمن والسالمة 

ت لضمان إيفاء الشركة باملتطلب
ّ
ات النظامية، مستويات املخاطر املختلفة على صعيد العمليات واإلئتمان وأمن املعلومات والتمش ي مع الضوابط التي ُسن

واملعني  تقوم إدارة املراجعة الداخلية بمهمة خط الدفاع الثالثوترفع هذه اإلدارات تقارير دورية للجان املجلس الفرعية )التنفيذية، املراجعة ، املخاطر(، و 

الل خخلية املنفذة بإجراء الفحوص واملراجعات الالزمة للتحقق من التزام الشركة ومنسوبيها بسياسات أدلة العمل اإلجرائية بناًء على أعمال املراجعة الدا

 م لألقسام املختلفة في الشركة.2018 السنة املالية لعام

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

ول بشكل معق تقوم اإلدارة التنفيذية للشركة بتوقيع إقرارات تهدف إلى التأكيد على مسؤلية اإلدارة التنفيذية في توفير إجراءات رقابة داخلية تضمن

لقوانين طبقة فيها، بما في ذلك مدى مصداقية التقارير املالية ونزاهتها، ومدى االلتزام باألنظمة وافاعلية وكفاءة عمليات الشركة وإجراءات الرقابة امل

 م  وإيداعها لدى الشؤون القانونية للشركة.2018والسياسات املعمول بها، حيث تم تسليم هذه اإلقرارات عن العام 

ع ملطبقة موتقوم إدارة املراجعة الداخلية للشركة بتنفيذ خطة املراجعة السنوية واملعتمدة من قبل لجنة املراجعة لتقييم وضع الرقابة الداخلية ا 

ل أخذ عينات التركيز على تقييم البيئة الرقابية، الهكيل التنظيمي، املخاطر، السياسات واإلجراءات، فصل املهام، ونظم املعلومات، وذلك من خال

عشوائية لألنشطة املخطط مراجعتها بهدف فحصها للتأكد من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية املصممة واملطبقة، والحصول على 

 تأكيدات معقولة من فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة الداخلية خالل العام. 

عمال املراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم املالية خالية من األخطاء وكذلك يقوم املراجع الخارجي للشركة بتخطيط وتنفيذ أ

 غير متحفظ على القوائم 
ً
 ملعايير املراجعة املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية، والتي نتج عنها تقديم رأيا

ً
لشركة خالل املالية لالجوهرية وفقا

م من قبل لجنة املراجعة واملراجع الخارجي 2018حص السنوي إلجراءات الرقابة الداخلية محل االختبار خالل العام م وبناًء على الف2018العام 

لتزام وتقيد بعض إدارات الشركة باإلنظمة واإلجراءات اقد بينت وجود ضعف في ، وإدارة املراجعة الداخلية في  الشركة ، فإن نتائج هذا الفحص 

نظمة ع بعض املخالفات املالية واإلدارية والتي إتخذت اللجنة ومجلس اإلدارة بشأنها قرارات مختلفة تهدف لتقوية اإللتزام باإل ما أدى لوقو مالداخلية 

 
ً
فة دارات الشركة املختلإوتقوم لجنة املراجعة ومجلس اإلدارة بمتابعة تقيد والتزام  ،واإلجراءات الداخلية ومنع حدوث مثل تلك املخالفات مستقبال

لجة عاملإدارات الشركة املختلفة  توجيهويتم  ،اإلنظمة واإلجراءات الداخلية بشكل مستمر من خالل تقارير إدارة اإللتزام وإدارة املراجعة الداخلية ب

بعة عة الداخلية بمتاوتعمل اإلدارة التنفيذية على معالجة تلك املالحظات، وتقوم لجنة املراجعة من خالل املراج ،  أي مالحظات تظهرها تلك التقارير

تقييم عمليات معالجة املالحظات، ورفع تقارير دورية ملجلس اإلدارة،  كما ننوه أنه ال يمكن التأكيد بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص وال

 عن انتشالتي تتم إلجراءات الرقابة الداخلية وذلك ألن عملية املراجعة في جوهرها تستند إلى أخذ عينات عشوائية كما هو م
ً
ار شار إليه أعاله، فضال

لية عمليات الشركة وتوسعها الجغرافي داخل اململكة ، ولذلك فإن جهود التحسين والتطوير مستمرة من قبل اللجنة وفريق إدارة املراجعة الداخ

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

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

 بمهام مدير عام إدارة املراجعة الداخلية األستاذ/ قام م 2018خالل عام  
ً
يين بشأن تع وتم رفع التوصية ملجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ، خالد خراز مكلفا

  .م2019الل العام مقابلة عدد من املرشحين وجاري العمل على إستمال التعيين خالل عام وتم خ مراجع داخلي في الشركة
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 لجنة املراجعة التى يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة أو التى رفض املجلس األخذ بها : توصيات .22

يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة أو أن رفض املجلس األخذ و أم لم تصدر  توصيات من  لجنة املراجعة 2018يقر مجلس اإلدارة بأنه خالل عام  

 بها.

 املساهمات اإلجتماعية للشركة:  تفاصيل .23

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

مفاهيم الوعي وتعزيز مع حرصها على غرس  ،البرامج الهادفة لخدمة املجتمع والتنمية املستدامة وبما يتفق وإستراتيجيتهامجموعة من األنشطة و 

 لبعض املبادرات التي قامت بها الشركة خالل العام والثقافة االجتماعية ودعم مشاركات منسوبيها في هذه البرامج، و 
ً
م 2018يوضح البيان أدناه إستعراضا

: 

 املسؤولية االجتماعية  

 املشاركة مع فالي أديل في حملة األيتام )برنامج تعريفي وجولة في مطار جدة ورحلة جوية حول مدينة جدة( 

 حملة إفطار صائم في شهر رمضان 

 (FOD Walkاملشاركة في حملة إزالة األجسام الغريبة في ساحات مطارات اململكة ) 

 البيضاء في مطار امللك عبدالعزيز الدولياملشاركة في اليوم العاملي للعصا  

 حملة الحج لذوي اإلحتياجات الخاصة )جمعية حركية( 

 رعاية مجلة الجندي املسلم من وزارة الدفاع 

 العالقات اإلعالمية

 حملة موسم الحج 

 تغطيات إعالمية، إعالم اجتماعي، فديوهات، حمالت داخل صاالت الحج والعمرة، وتغطيات داخلية 

 اإلعالميين لجهودهم في موسم الحج حفل تكريم 

 MBCاملشاركة في برنامج "كالم نواعم" على قناة  

 مقابلة صحفية مع مجلة "سيدتي" ملوظفات محطة جدة 

 مجموعة لقاءات مع التلفزيون السعودي والراديو والصحف 

 التدريب اإلعالمي )املتحدث الرسمي( للرئيس التنفيذي 

 التواصل االجتماعي

 (www.saudiags.comاإللكتروني للشركة )إطالق املوقع  

 إطالق حسابات الشركة الرسمية في كافة منصات التواصل اإلجتماعي 

 فيديو إشادات شركات الطيران بجهود الشركة ملوسم الحج 

 حسابات الشركة في منصات التواصل االجتماعيفيديو مختلف( تم رفعها على  25)فوق  مجموعة فيديوهات توضح جهود الشركة 

 االتصال الداخلي

http://www.saudiags.com/
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 )رمضان( SGSحملة سفراء  

 بطوالت الشركة لكرة القدم في املحطات الرئيسية )جدة، الرياض، الدمام، واملدينة( 

 في جدة والرياض والدمام (TOP)ملتقيات التوظيف  

 االتصال الداخلي

 )رمضان( SGSحملة سفراء  

 لكرة القدم في املحطات الرئيسية )جدة، الرياض، الدمام، واملدينة(بطوالت الشركة  

 في جدة والرياض والدمام (TOP)ملتقيات التوظيف  

 إنجازات متنوعة

 (IFM)الشرق األوسط   حصول الرئيس التنفيذي على جائزة أفضل رئيس تنفيذي لقطاع الطيران واملناولة األرضية على مستوى  

 دراسة رضا العمالء 

 املشاركة / التقديم في مجموعة من الجوائز العاملية في قطاع املناولة األرضية 

 إعالنات مختلفة في مجالت عاملية ومحلية  

 

 

 

 

 

 :العامة للمساهمين الجمعيات .24

على النحو  الحاضرين لهذه الجمعيات ملساهمين وقد كان أعضاء مجلس اإلدارةاجمعيات إجتماعات ل(  2م عدد ) 2018عقدت الشركة خالل عام   

 : التالي

 

اجتماع الجمعية العامة غير العادية   اإلسم

 م21/01/2018

م27/05/8201اجتماع الجمعية العامة العادية    

     سعادة األستاذ/ عبدهللا بن إبراهيم الهويش

     سعادة األستاذ/ عايض بن ثواب الجعيد

     الحازميسعادة األستاذ/ عطيان بن عطية 

     سعادة األستاذ/ عبدالهادي بن علي شايف

     سعادة الدكتور/ عمر بن عبدهللا جفري 

   -- سعادة األستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي

     سعادة األستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع

     سعادة األستاذ/ محمد بن طويلع السلمي

 م : 2018خالل عام التي عقدت نتائج الجمعيات العامة ) العادية / غير العادية(  .25

 : م21/01/2018بتاريخ  ةاملنعقد عاديةالغير الجمعية العامة نتائج  .25.1
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 .الشركة بأغراض واملتعلقة األساس ي النظام من الرابعة املادة تعديل على املوافقة .1

 .املجلس في الشاغر باملركز املتعلقة و للشركة األساس ي النظام من العشرون املادة إضافة على املوافقة .2

 .األرباح بتوزيع املتعلقة و للشركة األساس ي النظام من واألربعون  الثامنة املادة تعديل على املوافقة .3

 سعودي ريال( 366,600,000) والبالغة م2017 املالية السنة عن والثالث والثاني األول  للربع نقدية أرباح من توزيعه تم ما على املوافقة .4

 اإلدارة مجلس توصيات على بناءً  ، سعودي ريال( 1,880,000,000) البالغ الشركة مال رأس من%( 19.5) وبنسبة للسهم ريال( 1.95) بواقع

 املنعقدة العادية العامة الجمعية في ملجددوا م2015-10-05 بتاريخ عقدت والتى عادية الغير العامة الجمعية من لها املمنوح بالتفويض

 .م2017-05-18 بتاريخ

 .أعاله املادة إضافة مع يتفق بما األساس ي النظام مواد وترقيم ترتيب إعادة على املوافقة .5

 : م27/05/2018بتاريخ  ةالجمعية العامة العادية املنعقدنتائج  .25.2

 .م31/12/2017 في املنتهي املالي للعام املدققة املالية القوائم على املوافقة .1

  .م31/12/2017 في املنتهي املالي العام عن الشركة حسابات مراجعي تقرير على املوافقة .2

 .م31/12/2017 في  املنتهي املالي للعام اإلدارة مجلس تقرير على املوافقة .3

 .م2017 /31/12 في املنتهية املالية السنة عـن اإلدارة مجلس أعضـاء ذمــة إبراء على املوافقة .4

 لجنة توصية على بناء املرشحين بين من وشركاه الفوزان جي ام بي كي مكتب/  السادة للشركة الحسابات مراجع تعيين على املوافقة .5

 من األول  والربع م،2018 املالي العام من والسنوي  والرابع والثالث الثاني للربع املالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك املراجعة،

 .أتعابه وتحديد م،2019 عام

 تاريخ وتحديد م،2018 املالي العام عن سنوي  ربع أو سنوي  نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على املوافقة .6

  والصرف االستحقاق
ً
  الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط وفقا

ً
 .الشركات لنظام تنفيذا

 ريال( 122,200,000) والبالغة م2017 املالية للسنة  الرابع الربع عن للمساهمين نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على املوافقة .7

 أحقية تكون  أن على سعودي ريال( 1,880,000,000) البالغ الشركة املال رأس من%( 6.5) وبنسبة للسهم ريال( 0.65) بواقع سعودي

 ناإلعال  وسيتم الجمعية إنعقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز لدى  الشركة مساهمي سجل في املقيدين للمساهمين األرباح

  األرباح توزيع تاريخ عن
ً
 مبلغ م2017 ديسمبر 31 في املنتهية املالية للسنة للمساهمين املوزعه األرباح صافي إجمالي يصبح وبذلك ، الحقا

 .اإلسمية السهم قيمة من%  26 يعادل وبما ، الواحد للسهم ريال 2.60 بواقع ، سعودي ريال 488,800,000 وقدره

 السعودية العربية الجوية الخطوط شركة) االساس ي للطيران السعودية الشركة و الشركة بين ستتم والتى والعقود األعمال على املوافقة .8

 
ً
 ممثلي بإعتبارهم فيها مصلحة.السلمي طويلع بن محمد /األستاذ و جفري  عبدهللا بن عمر /الدكتور  اإلدارة مجلس لعضوي  والتى( سابقا

 الخدمات إتفاقية) في املتمثلة و قادم لعام بها والترخيص%  100 بنسبة تملكها والتي السعودية العربية الجوية للخطوط العامة املؤسسة

   ،( األرضية
ً
 إجمالي بمبلغ اململكة مطارات في األرضية املناولة خدمات تقديم كانت م2017 العام في التعامالت طبيعة بأن علما

  ريال1,265,434,000
ً
  تجدد سنوات سبع  العقود مدة ، سنويا

ً
  .والعقود األعمال هذه في تفضيلية شروط توجد وال ، سنوي  بشكل  تلقائيا

 السعودية العربية الجوية الخطوط شركة) االساس ي للطيران السعودية الشركة و الشركة بين ستتم والتى والعقود األعمال على املوافقة .9

 
ً
 ممثلي بإعتبارهم فيها مصلحة.السلمي طويلع بن محمد /األستاذ و جفري  عبدهللا بن عمر /الدكتور  اإلدارة مجلس لعضوي  والتي( سابقا

  ،%  100 بنسبة تملكها والتى السعودية العربية الجوية للخطوط العامة املؤسسة
ً
 كانت م2017 العام في التعامالت طبيعة بأن علما

  ريال2,482,000 إجمالي بمبلغ األمتعة مخازن  إدارة خدمات
ً
  تجدد واحدة سنة  العقود مدة ، سنويا

ً
 رشه بنهاية التعامل إيقاف وتم ، تلقائيا

 .والعقود األعمال هذه في تفضيلية شروط توجد وال ،( األمتعة مخازن  إتفاقية) في املتمثلة و م2017 عام من سبتمبر

 السعودية العربية الجوية الخطوط شركة) االساس ي للطيران السعودية الشركة و الشركة بين ستتم والتى والعقود األعمال على املوافقة .10

 
ً
 ممثلي  بإعتبارهم فيها مصلحة.السلمي طويلع بن محمد /األستاذ و جفري  عبدهللا بن عمر /الدكتور  اإلدارة مجلس لعضوي  والتى( سابقا

  ،%  100 بنسبة تملكها والتي السعودية بيةالعر  الجوية للخطوط العامة املؤسسة
ً
 كانت م2017 العام في التعامالت طبيعة بأن علما

  ريال 239,000 إجمالي بمبلغ اململكة مدن من بعدد التذاكر مبيعات مكاتب وتشغيل إدارة خدمات
ً
 املدة محددة غير العقود مدة ، سنويا

 هذه في تفضيلية شروط توجد وال ،( التذاكر مكاتب تشغيل إتفاقية) في واملتمثلة م2017 عام من يناير شهر بنهاية التعامل إيقاف وتم ،

  .والعقود األعمال
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 الجعيد ثواب بن عايض /األستاذ اإلدارة مجلس لعضوي  والتى ناس طيران وشركة الشركة بين ستتم والتى والعقود األعمال على املوافقة .11

%  40.9 بنسبة تملكها والتي األرضية للمساندة الوطنية الشركة ممثلي من بإعتبارهم فيها مصلحة.الحازمي عطية بن عطيان /األستاذ و

  ،( األرضية الخدمات تقديم إتفاقيات) في املتمثلة و قادم لعام بها والترخيص
ً
 تقديم كانت م2017 العام في التعامالت طبيعة بأن علما

  ريال  261,890,000 مبلغ اململكة مطارات في األرضية املناولة خدمات
ً
  تجدد سنوات خمس العقود مدة ، سنويا

ً
 وال ، سنوي  بشكل  تلقائيا

  .والعقود األعمال هذه في تفضيلية شروط توجد

 اإلدارة مجلس لعضوي  والتى املحدودة للشحن السعودية الخطوط شركة و الشركة بين ستتم والتى والعقود األعمال على املوافقة .12

 الجوية للخطوط العامة املؤسسة ممثلي بإعتبارهم فيها مصلحة ، السلمي طويلع بن محمد /األستاذ و جفري  عبدهللا بن عمر /الدكتور 

  ،( األرضية الخدمات تقديم إتفاقيات) في واملتمثلة قادم لعام بها والترخيص%  70 بنسبة تملكها والتي السعودية العربية
ً
 طبيعة بأن علما

  ريال 17,777,000إجمالي مبلغ اململكة مطارات في األرضية املناولة خدمات تقديم كانت م2017 العام في التعامالت
ً
  العقود مدة ، سنويا

  تجدد سنتين
ً
 .والعقود األعمال هذه في تفضيلية شروط توجد وال ، سنوي  بشكل  تلقائيا

 اإلدارة مجلس لعضوي  والتى الطيران وصناعة لهندسة السعودية الشركة و الشركة بين ستتم والتى والعقود األعمال على املوافقة .13

 الجوية للخطوط العامة املؤسسة ممثلي بإعتبارهم فيها مصلحة.السلمي طويلع بن محمد /األستاذ و جفري  عبدهللا بن عمر /الدكتور 

  ،( األرضية الخدمات تقديم إتفاقيات) في واملتمثلة قادم لعام بها والترخيص%  100 بنسبة تملكها والتي السعودية العربية
ً
 ةطبيع بأن علما

  ريال 676,000إجمالي مبلغ اململكة مطارات في األرضية املناولة خدمات تقديم كانت م2017 العام في التعامالت
ً
  العقود مدة ، سنويا

 .والعقود األعمال هذه في تفضيلية شروط توجد وال زمنية، بمدة محددة غير تعامالت

 /الدكتور  اإلدارة مجلس لعضوي  والتى التموين السعودية الجوية الخطوط وشركة و الشركة بين ستتم والتى والعقود األعمال على املوافقة .14

 العربية الجوية للخطوط العامة املؤسسة ممثلي بإعتبارهم فيها مصلحة.السلمي طويلع بن محمد /األستاذ و جفري  عبدهللا بن عمر

 عل ،(  الطائرات على الجوية املبيعات مجلة توزيع إتفاقية) في املتمثلة و قادم لعام بها والترخيص%  35.7 بنسبة تملكها والتي السعودية
ً
 ما

 مبلغ السعودية الخطوط أسطول  طائرات على الجوية املبيعات مجلة توزيع خدمات تقديم كانت م2017 العام في التعامالت طبيعة بأن

  ريال117,000 إجمالي
ً
  تجدد واحدة سنة العقود مدة ، سنويا

ً
  .والعقود األعمال هذه في تفضيلية شروط توجد وال سنوي، بشكل  تلقائيا

 /الدكتور  اإلدارة مجلس لعضوي  والتى (SPA) الخاص السعودية طيران شركة و الشركة بين ستتم والتى والعقود األعمال على املوافقة .15

 العربية الجوية للخطوط العامة املؤسسة ممثلي بإعتبارهم فيها مصلحة.السلمي طويلع بن محمد /األستاذ و جفري  عبدهللا بن عمر

  ،( األرضية خدمات تقديم إتفاقية) في املتمثلة و قادم لعام بها والترخيص%  100 بنسبة تملكها والتي السعودية
ً
 تالتعامال  طبيعة بأن علما

 إجمالي مبلغ ( SPA )الخاص السعودية الخطوط أسطول  طائرات على أرضية مناولة خدمات تقديم كانت م2017 العام في

  ريال17,036,000
ً
  تجدد سنوات ثالث العقود مدة ، سنويا

ً
   .والعقود األعمال هذه في تفضيلية شروط توجد وال سنوي، بشكل تلقائيا

 بن عمر /الدكتور  اإلدارة مجلس لعضوي  والتى امللكي األسطول  خدمات شركة و الشركة بين ستتم والتى والعقود األعمال على املوافقة  .16

 السعودية العربية الجوية للخطوط العامة املؤسسة ممثلي بإعتبارهم فيها مصلحة.السلمي طويلع بن محمد /األستاذ و جفري  عبدهللا

  ،( األرضية خدمات تقديم إتفاقية) في املتمثلة و  قادم لعام بها والترخيص%  100 بنسبة تملكها والتي
ً
 امالع في التعامالت طبيعة بأن علما

  ريال41,777,000 إجمالي مبلغ امللكي األسطول  خدمات شركة طائرات على أرضية مناولة خدمات تقديم كانت م2017
ً
 العقود مدة ، سنويا

  تجدد واحدة سنة
ً
 .والعقود األعمال هذه في تفضيلية شروط توجد وال سنوي، بشكل تلقائيا

 /األستاذ اإلدارة مجلس لعضوي  والتي للطيران األرضية للمساندة الوطنية والشركة الشركة بين ستتم والتى والعقود األعمال على املوافقة .17

 والتي األرضية للمساندة الوطنية الشركة ممثلي بإعتبارهم فيها مصلحة.الحازمي عطية بن عطيان /األستاذ و الجعيد ثواب بن عايض

  ،( األرضية الخدمات تقديم إتفاقيات) في املتمثلة و قادم لعام بها والترخيص%  40.9 بنسبة تملكها
ً
 العام في التعامالت طبيعة بأن علما

  ريال  22,000 مبلغ اململكة مطارات في األرضية املناولة خدمات تقديم كانت م2017
ً
 زمنية بمدة محددة غير تعامالت  العقود مدة ، سنويا

 .والعقود األعمال هذه في تفضيلية شروط توجد وال ،

 جفري  عبدهللا بن عمر /الدكتور  اإلدارة مجلس لعضوي  والتى أديل طيران شركة و الشركة بين ستتم والتى والعقود األعمال على املوافقة .18

 بنسبة تملكها والتي السعودية العربية الجوية للخطوط العامة املؤسسة ممثلي بإعتبارهم فيها مصلحة.السلمي طويلع بن محمد /األستاذ و

  ،( األرضية خدمات تقديم إتفاقية) في املتمثلة و قادم لعام بها والترخيص%  100
ً
 تقديم كانت م2017 العام في التعامالت طبيعة بأن علما

  ريال 5,196,000 إجمالي مبلغ أديل طيران شركة أسطول  طائرات على أرضية مناولة خدمات
ً
 زمنية، بمدة محددة غير العقود مدة ، سنويا

 .والعقود األعمال هذه في تفضيلية شروط توجد وال
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 لرئيس والتي املساندة الجوي  والنقل املطارات لخدمات السعودي األمد شركة و الشركة بين ستتم والتى والعقود األعمال على املوافقة .19

 املطارات لخدمات السعودي األمد شركة إدارة مجلس أعضاء من بإعتباره فيها مصلحة الهويش إبراهيم بن هللا عبد /األستاذ اإلدارة مجلس

  ،( املعدات و املوظفين إعارة إتفاقيات) في واملتمثلة قادم لعام بها والترخيص تابعة شركة تعتبر والتي املساندة الجوي  والنقل
ً
 نبأ علما

  ريال  2,910,000 مبلغ اململكة مطارات في موظفين بإعارة كانت م2017 العام في التعامالت طبيعة
ً
 غير تعامالت  العقود مدة ، سنويا

  .والعقود األعمال هذه في تفضيلية شروط توجد وال ، زمنية بمدة محددة

 القابضة السعودية الشركة)  السعودية العربية الجوية للخطوط العامة املؤسسة و الشركة بين ستتم والتى والعقود األعمال على املوافقة .20

  السعودية العربية الجوية الخطوط شركة)
ً
 بن محمد /األستاذ و جفري  عبدهللا بن عمر /الدكتور  اإلدارة مجلس لعضوي  والتى( ( سابقا

 والترخيص%  100 بنسبة تملكها والتي السعودية العربية الجوية للخطوط العامة املؤسسة ممثلي بإعتبارهم فيها مصلحة.السلمي طويلع

  ،( املوظفين إعارة إتفاقية) في املتمثلة و قادم لعام بها
ً
 لعامةا املؤسسة من موظفين بإعارة كانت م2017 العام في التعامالت طبيعة بأن علما

  ريال273,001,000 إجمالي مبلغ األرضية للخدمات السعودية بشركة للعمل السعودية العربية الجوية للخطوط
ً
 غير العقود مدة ، سنويا

 .والعقود األعمال هذه في تفضيلية شروط توجد وال محددة،

 اإلدارة مجلس لعضوي  والتى الطيران وصناعة لهندسة السعودية الشركة و الشركة بين ستتم والتى والعقود األعمال على املوافقة .21

 الجوية للخطوط العامة املؤسسة ممثلي بإعتبارهم فيها مصلحة.السلمي طويلع بن محمد /األستاذ و جفري  عبدهللا بن عمر /الدكتور 

 الشركة عن نيابة املدفوعة التعامالت إتفاقية) في املتمثلة و قادم لعام بها والترخيص%  100 بنسبة تملكها والتي السعودية العربية

  ،(املدني الطيران لهيئة إيجارات بدفع الخاصة
ً
 ةنياب املدني الطيران لهيئة إيجارات بدفع كانت م2017 العام في التعامالت طبيعة بأن علما

  ريال1,424,000 إجمالي مبلغ(  ساعي)  عن
ً
 .والعقود األعمال هذه في تفضيلية شروط توجد وال زمنية، بمدة محددة غير العقود مدة ، سنويا

 لرئيس والتي املساندة الجوي  والنقل املطارات لخدمات السعودي األمد شركة و الشركة بين ستتم والتى والعقود األعمال على املوافقة .22

 لخدمات السعودي األمد شركة إدارة مجلس أعضاء من بإعتباره فيها مصلحة  الهويش إبراهيم بن هللا عبد /األستاذ اإلدارة مجلس

 ،(تشغيلية مركبات تأجير خدمات إتفاقيات) في واملتمثلة قادم لعام بها والترخيص تابعة شركة تعتبر والتي املساندة الجوي  والنقل املطارات

 
ً
  ريال  7,095,000 مبلغ اململكة مطارات في تشغيلية مركبات تأجير خدمات كانت م2017 العام في التعامالت طبيعة بأن علما

ً
 مدة ، سنويا

 .والعقود األعمال هذه في تفضيلية شروط توجد وال ، زمنية بمدة محددة غير تعامالت  العقود

 السعودية العربية الجوية الخطوط شركة)  األساس ي للطيران السعودية الشركة و الشركة بين ستتم والتى والعقود األعمال على املوافقة .23

 
ً
 ممثلي بإعتبارهم فيها مصلحة.السلمي طويلع بن محمد /األستاذ و جفري  عبدهللا بن عمر /الدكتور  اإلدارة مجلس لعضوي  والتى( سابقا

 تقديم إتفاقية) في املتمثلة و قادم لعام بها والترخيص%  100 بنسبة تملكها والتي السعودية العربية الجوية للخطوط العامة املؤسسة

  ،(  التقنية الخدمات
ً
  األرضية للخدمات السعودية للشركة التقنية الخدمات بتقديم كانت م2017 العام في التعامالت طبيعة بأن علما

  ريال15,212,000 إجمالي بمبلغ
ً
  تجدد سنوات سبع العقود مدة ، سنويا

ً
 األعمال هذه في تفضيلية شروط توجد وال ، سنوي  بشكل تلقائيا

 .والعقود

 السعودية العربية الجوية الخطوط شركة)  األساس ي للطيران السعودية الشركة و الشركة بين ستتم والتى والعقود األعمال على املوافقة .24

 
ً
 ممثلي بإعتبارهم فيها مصلحة.السلمي طويلع بن محمد /األستاذ و جفري  عبدهللا بن عمر /الدكتور  اإلدارة مجلس لعضوي  والتى( سابقا

 خدمات إتفاقية) في املتمثلة و قادم لعام بها والترخيص%  100 بنسبة تملكها والتي السعودية العربية الجوية للخطوط العامة املؤسسة

  ،( األخرى  املتنوعة والخدمات والتدريب التذاكر حجز
ً
 التدريبية الخدمات بتقديم كانت م2017 العام في التعامالت طبيعة بأن علما

  ريال3,743,000 إجمالي بمبلغ ومقر باملطارات للعمل الكوادر بتجهيز العالقة ذات األخرى  والخدمات
ً
 بمدة محددة غير العقود مدة ، سنويا

 .والعقود األعمال هذه في تفضيلية شروط توجد وال ، زمنية

 /الدكتور  اإلدارة مجلس لعضوي  والتي التموين السعودية الجوية الخطوط وشركة و الشركة بين ستتم والتى والعقود األعمال على املوافقة .25

 العربية الجوية للخطوط العامة املؤسسة ممثلي بإعتبارهم فيها مصلحة.السلمي طويلع بن محمد /األستاذ و جفري  عبدهللا بن عمر

  ،( للموظفين اإلعاشة خدمة إتفاقية) في املتمثلة و قادم لعام بها والترخيص%  35.7 بنسبة تملكها والتى السعودية
ً
 طبيعة بأن علما

  ريال62,095.000 إجمالي بمبلغ للموظفين اإلعاشة خدمة بمنح كانت م2017 العام في التعامالت
ً
 تجدد سنوات سبع العقود مدة ، سنويا

 
ً
 .والعقود األعمال هذه في تفضيلية شروط توجد وال ، سنوي  بشكل تلقائيا

 اإلدارة مجلس لعضوي  والتى الطيران وصناعة لهندسة السعودية الشركة و الشركة بين ستتم والتى والعقود األعمال على املوافقة .26

 الجوية للخطوط العامة املؤسسة ممثلي بإعتبارهم فيها مصلحة.السلمي طويلع بن محمد /األستاذ و جفري  عبدهللا بن عمر /الدكتور 
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  ،(الشركة ملعدات الصيانة خدمات إتفاقية) في املتمثلة و قادم لعام بها والترخيص%  100 بنسبة تملكها والتي السعودية العربية
ً
 بأن علما

 83,836,000 إجمالي مبلغ األرضية للخدمات السعودية الشركة ملعدات الصيانة خدمات بتقديم كانت م2017 العام في التعامالت طبيعة

  ريال
ً
  تجدد سنوات خمس العقود مدة ، سنويا

ً
 .والعقود األعمال هذه في تفضيلية شروط توجد وال ، سنوي  بشكل تلقائيا

 لرئيس والتى املساندة الجوي  والنقل املطارات لخدمات السعودي األمد شركة و الشركة بين ستتم والتى والعقود األعمال على املوافقة .27

 لخدمات السعودي األمد شركة إدارة مجلس أعضاء من بإعتباره فيها مصلحة الهويش إبراهيم بن هللا عبد/  األستاذ اإلدارة مجلس

 يناملالح بنقل الخاصة التعامالت إتفاقية) في واملتمثلة قادم لعام بها والترخيص تابعة شركة تعتبر والتي املساندة الجوي  والنقل املطارات

  ،(املرحلين و وخارجه املطار داخل
ً
 مبلغ خارجه و املطار داخل املرحلين و املالحين بنقل كانت م2017 العام في التعامالت طبيعة بأن علما

  ريال 32,637,000 إجمالي
ً
 .والعقود األعمال هذه في تفضيلية شروط توجد وال زمنية، بمدة محددة غير العقود مدة ، سنويا

 عمر /الدكتور  اإلدارة مجلس لعضوي  والتى العقارية السعودية الخطوط شركة و الشركة بين ستتم والتى والعقود األعمال على املوافقة .28

 السعودية العربية الجوية للخطوط العامة املؤسسة ممثلي بإعتبارهم فيها مصلحة.السلمي طويلع بن محمد /األستاذ و جفري  عبدهللا بن

 وسكن مكاتب إيجارت قيمة من الشركة عن املتحملة املصاريف إتفاقية) في املتمثلة و قادم لعام بها والترخيص%  100 بنسبة تملكها والتي

  ،( الشركة موظفي لبعض
ً
 لبعض والسكن املكاتب بإيجارات الخاصة التكاليف بدفع كانت م2017 العام في التعامالت طبيعة بأن علما

  ريال 996,000 إجمالي مبلغ الشركة موظفي
ً
 .والعقود األعمال هذه في تفضيلية شروط توجد وال املدة، محددة غير العقود مدة ، سنويا

 اإلدارة مجلس لعضوي  والتى املحدودة للشحن السعودية الخطوط شركة و الشركة بين ستتم والتى والعقود األعمال على املوافقة .29

 الجوية للخطوط العامة املؤسسة ممثلي بإعتبارهم فيها مصلحة ، السلمي طويلع بن محمد /األستاذ و جفري  عبدهللا بن عمر /الدكتور 

  ،( للشركة الشحن خدمات تقديم إتفاقيات) في املتمثلة و قادم لعام بها والترخيص%  70 بنسبة تملكها والتي السعودية العربية
ً
 بأن علما

  ريال 92,000 مبلغ األرضية للخدمات السعودية للشركة الشحن خدمات بتقديم كانت م2017 العام في التعامالت طبيعة
ً
 مدة ، سنويا

 .والعقود األعمال هذه في تفضيلية شروط توجد وال ، محددة غير العقود

 السعودية العربية الجوية الخطوط شركة) االساس ي للطيران السعودية الشركة و الشركة بين ستتم والتى والعقود األعمال على املوافقة .30

 
ً
 ممثلي بإعتبارهم فيها مصلحة.السلمي طويلع بن محمد /األستاذ و جفري  عبدهللا بن عمر /الدكتور  اإلدارة مجلس لعضوي  والتي( سابقا

 التعامالت إتفاقية) في املتمثلة و قادم لعام بها والترخيص%  100 بنسبة تملكها والتى السعودية العربية الجوية للخطوط العامة املؤسسة

  ،( املعاريين للموظفين التقاعد معاشات بمصلحة الخاصة الشركة عن نيابة املدفوعة
ً
 كانت م2017 العام في التعامالت طبيعة بأن علما

  ريال 46,930,000 إجمالي بمبلغ املعاريين للموظفين التقاعد معاشات بدفع
ً
 شروط توجد وال املدة، محددة غير العقود مدة ، سنويا

 .والعقود األعمال هذه في تفضيلية

 .قادم لعام به والترخيص الشركة لنشاط منافس عمل في الجعيد ثواب بن عايض /األستاذ اإلدارة مجلس  عضو إشتراك على املوافقة .31

 .قادم لعام به والترخيص الشركة لنشاط منافس عمل في الحازمي عطية بن عطيان /األستاذ اإلدارة مجلس  عضو إشتراك على املوافقة .32

 .قادم لعام به والترخيص الشركة لنشاط منافس عمل في جفري  عبدهللا بن عمر /الدكتور  اإلدارة مجلس  عضو إشتراك على املوافقة .33

 .قادم لعام به والترخيص الشركة لنشاط منافس عمل في السلمي طويلع بن محمد /األستاذ اإلدارة مجلس  عضو إشتراك على املوافقة .34

 املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين :  املحاسبةمعايير  .26

 
ً
 تم إعداد القوائم املالية وفقا

ً
وتاريخ  /15/12231/1لتوجيهات هيئة السوق املالية الصادرة بموجب التعميم رقم ص  ملعايير املحاسبة الدولية وفقا

يقر مجلس اإلدارة أنه ال يوجد أي اختالف عن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين و ،  م12/8/2015هـ املوافق 27/10/1436

 .القانونيين

 :مراجعي حسابات الشركة الخارجيين تعيين .27

 من قائمة املر  كي بي أم جي /على إختيار السادةم 27/05/2018صادقت الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ 
ً
 شحين كمراجعي حسابات للشركة طبقا

 الربع سنوية للاملالية السنو  القوائملتوصية لجنة املراجعة من أجل مراجعة 
ً
 .م2018ديسمبر  31ة املالية املنتهية في نسية للشركة وأيضا
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 الشركات التابعة:  .28

 

 تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:  .29

 .ال يوجد أسهم أو أدوات دين للشركات التابعة

 سياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم:  .30

 من واملعدل األرضية للخدمات السعودية للشركة األساس ي النظام من واألربعون  التاسعة املادة عليه بناًء على ما نصتم 2018تم توزيع األرباح خالل عام 

 :  يلي ما األرباح وفق توزيع  إطار سياسة الشركة في على املادة وقد نصت بتاريخ واملنعقدة عادية الغير العامة الجمعية

 

 

 :توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي .30.1

%( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ 10يجنب ) .1

 .%( من رأس املال املدفوع30االحتياطي املذكور )

مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض او للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح  .2

 اغراض معينة.

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

ذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة اإلمكان على املساهمين. وللجمعية املذكورة ك

 من هذه املؤسسات
ً
 .ما يكون قائما

 .%( من رأسمال الشركة املدفوع5يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمين بنسبة ال تقل عن ) .4

( من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة معينة من الباقي 76املادة )( من هذا النظام، و 22مع مراعاة األحكام املقررة في املادة ) .5

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

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

 للضوابط واإلجراءات التى تضعها الجهة املختصة.
ً
   السيولة لديها وفقا

 نسبة ملكية  رأس مالها إسم الشركة التابعة

 الشركة فيها

 نشاطها 

 الرئيس

الدولة 

 املحل 

الرئيس 

 لعملياتها

الدولة 

 محل 

 التأسيس

شركة األمد السعودي 

 لخدمات املطارات

ريال  500,000

 سعودي

50% يتمثل النشاط الرئيس ي لشركة األمد السعودي في تقديم  

خدمات نقل الركاب واملالحين وتشغيل الحافالت في 

املطارات، وقد كان الهدف من تأسيس شركة األمد 

السعودي دمج العمليات التشغيلية لكل من الشركة 

وشركة األمد للتجارة والتموين فيما يتعلق بنقل 

املسافرين، حيث أن شركة األمد للتجارة والتموين كانت 

ملسافرين داخل املطارات تقوم بتشغيل حافالت لنقل ا

 الدولية ومطار تبوك قبل تأسيس شركة األمد السعودي.

اململكة 

العربية 

 السعودية

اململكة 

العربية 

 السعودية
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  م مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين مع تحديد األحقية وتاريخ 27/05/2018وقد فوضت الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ

سب مع وضع الشركة املالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واإلستثمارية وقد أوص ي مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح التوزيع وذلك بما يتنا

 م  كما يلي : 2018على املساهمين خالل عام 

 م :2018األرباح خالل عام  توزيعات .30.2

 م :2017توزيعات األرباح خالل عام  .30.3

 

 : م2016األرباح عن السنة املالية لعام  وزيعاتت .30.4

 

 2018 – 2015خالل الفترة من عام  توزيعات األرباح .30.5

 نسب األرباح م2018نسب األرباح التى تم توزيعها خالل عام 

املقترح توزيعها في 

 نهاية السنة

 إجمالي األرباح

م11/06/8201 تاريخ التوزيع م06/08/8201   -  

لعام  الرابعالربع  نوع األرباح

م2017  

لعام النصف األول 

م8201  

- - 

%19.5 - 13% 6.5% النسبة  

ريال 0.65 حصة السهم الواحد ريال 3.1  ريال 1.95 -   

ريال 122,200,000 اإلجمالي ريال 00,0004,244  ريال 000600,366, -   

 نسب األرباح م2017نسب األرباح التى تم توزيعها خالل عام 

املقترح توزيعها في 

 نهاية السنة

 إجمالي األرباح

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

الربع األول لعام  نوع األرباح

م2017  

م2017لعام  الثانيالربع  لعام  الثالثالربع  

م2017  

- - 

%19.5 - 6.5% 6.5% 6.5% النسبة  

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

ريال 122,200,000 اإلجمالي ريال 122,200,000  ريال 122,200,000  ريال 366,600,000 -   

الربح املوزع  طريقة التوزيع تاريخ التوزيع تاريخ االستحقاق تاريخ اإلعالن

 للسهم

 نسبة التوزيع

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

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

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

 %26 2.60 م ) للسهم(2016املالية لعام إجمالي املوزع عن السنة 



 
 
 
 

Page 49                                                                                                                                                             م2018-تقرير جملس اإلدارة السنوي   

 

  أرباح مرحلية: توزيع سياسة .30.6

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

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

 أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة. .2

 لشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.أن يتوفر لدي ا .3

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

 ورسملته من تلك األرباح بعد تاريخ هذه القوائم املالية.

توزيع األرباح على حساب األرباح املبقاة املتراكمة من السنوات السابقة أو اإلحتياطات اإلتفاقية أو كليهما وعلى الشركة أن تراعي يتم قيد  (ب

عن التسلسل واالنتظام في كيفية ونسب توزيع األرباح حسب اإلمكانيات والسيولة املتوفرة لدى الشركة وعلى مجلس اإلدارة اإلفصاح واإلعالن 

 ألرباح الدورية املنتظمة التى يتقرر توزيعها على املساهمين في مواعيدها.نسب ا

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

 األرباح:  دفع توقيت  .30.7

1
,6

0
5

,5
2

0
,0

0
0

.0
0

 

1
,8

8
0

,0
0

0
,0

0
0

.0
0

 

رأس المالاألرباح الموزعة 

2018م وحتى عام م2015األرباح الموزعة خالل عام 

االرباح املحققة الي  فترة اإلستحقاق

 نفس الفترة

 الربح املوزع للسهم

 ) ريال سعودي(

نسبة الربح املوزع من 

 رأس املال %

 املوزعة قيمة األرباح

 ) ريال سعودي(

2015 621,072 2.04 20.4% 383,520,000 

2016 685,768 2.60 26% 488,800,000 

2017 501,500 2.60 26% 488,800,000 

2018 312,056 1.3 13% 244,400,000 

 1,605,520,000 %85.4 8.54 2,245,338 اإلجمالي
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 من تاريخ إستحقاق هذه 15على مجلس اإلدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع األرباح على املساهمين املقيدين خالل ) .1
ً
( يوما

 رباح مرحلية .أاألرباح املحدد في قرار الجمعية العامة في قرار مجلس اإلدارة القاض ي بتوزيع 

 من تاريخ إستحق15اإلدارة القاض ي بتوزيع أرباح مرحلية على املساهمين املقيدين خالل )على اإلدارة التنفيذية تنفيذ قرار مجلس  .2
ً
اق ( يوما

 هذه األرباح املحدد في قرار املجلس.

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

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

افقة .30.8  :على توزيعات األرباح للمساهمين ) عادية / غير عادية( العامة الجمعية مو

األول والثاني والثالث عن م على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للربع 21/01/2018وافقت الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ  .1

%( من رأس مال الشركة ، بناًء على 19.5( ريال للسهم وبنسبة )1.95( ريال سعودي بواقع )366,600,000م والبالغة )2017السنة املالية 

في الجمعية  م واملجدد2015-10-05توصيات مجلس اإلدارة بالتفويض املمنوح لها من الجمعية العامة الغير عادية والتى عقدت بتاريخ 

 م.2017-05-18العامة العادية املنعقدة بتاريخ 

م 2017عن السنة املالية  الرابع تم توزيعه من أرباح نقدية للربعم على ما 27/05/2018وافقت الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ  .2

رأس مال الشركة ، بناًء على توصيات مجلس اإلدارة %( من 6.5( ريال للسهم وبنسبة )0.65) ( ريال سعودي بواقع122,200,000والبالغة )

د في الجمعية العامة العادية املنعقدة م واملجد2015-10-05بالتفويض املمنوح لها من الجمعية العامة الغير عادية والتى عقدت بتاريخ 

 م.2017-05-18بتاريخ 

 :م2018السعودية للخدمات األرضية لعام  الشركة إعالنات .31

الرقم 

 التسلسلي

تاريخ اإلعالن 

 الهجري 

تاريخ اإلعالن 

 امليالدي

 بيان اإلعالن

 الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ) االجتماع االول ( 08/01/2018 21/04/1439  .1

 نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ) اإلجتماع األول ( 22/01/2018 05/05/1439  .2

 توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جبل عمر للتطوير 22/02/2018 06/06/1439  .3

 ( 2017-12-31النتائج املالية السنوية املنتهية في  28/03/2018 11/07/1439  .4
ً
 ) أثني عشرة شهرا

 م2017توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على املساهمين عن الربع الرابع من العام  17/04/2018 01/08/1439  .5

 الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع االول( 03/05/2018 17/08/1439  .6

 )ثالثة اشهر( 2018-30-31النتائج املالية األولية للفترة املنتهية في  08/05/2018 22/08/1439  .7

 شهر(ا)ثالثة  2018-03-31إعالن تصحيحي للنتائج املالية األولية للفترة املنتهية في  09/05/2018 23/08/1439  .8

 أستقالة عضو من لجنة املراجعة األستاذ / وليد عبدالعزيز كيال 21/05/2018 06/09/1439  .9

 نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع االول( 28/05/2018 13/09/1439  .10

 م2017املالي تاريخ وطريقة صرف أرباح الربع الرابع من العام  04/06/2018 20/09/1439  .11

 أستقالة عضو مجلس األدارة معالي األستاذ / محمد بن طويلع السلمي 10/06/2018 26/09/1439  .12

 تعيين عضو في لجنة املراجعة األستاذ / صالح بن عبدالرحمن الفضل 20/06/2018 06/10/1439  .13

 لتقديم خدمات التأمين الطبي ملنسوبيها )طرف ذو عالقة(ابرام عقد مع شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني  01/07/2018 17/10/1439  .14

 م2018توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على املساهمين عن النصف األول من عام  11/07/2018 27/10/1439  .15

 )ستة اشهر( 2018-60-30النتائج املالية األولية للفترة املنتهية في  02/08/2018 20/11/1439  .16

 )ستة اشهر( 2018-60-30إعالن إلحاقي للنتائج املالية األولية للفترة املنتهية في  02/08/2018 20/11/1439  .17

 تمديد مذكرة التفاهم مع شركة جبل عمر للتطوير 15/08/2018 04/12/1439  .18

 اشهر( تسعة) 2018-09-30إعالن إلحاقي للنتائج املالية األولية للفترة املنتهية في  04/11/2018 26/02/1440  .19

 فتح باب الترشح لعضوية مجلس االدارة 31/12/2018 24/04/1440  .20



 
 
 
 

Page 51                                                                                                                                                             م2018-تقرير جملس اإلدارة السنوي   

  التصويت :  في األحقية ذات األسهم ملكية .32

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

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

أقرباؤهم :  .33  ملكية األسهم ألعضاء مجلس األدارة وكبار التنفيذيين و

 واتأد او أسهم في وأقربائهم اإلدارة وكبار التنفيذيين بالشركة مجلس ألعضاء التى تعود االكتتاب وحقوق  التعاقدية  املالية توضح الجداول أدناه األوراق

 :األخيرة املالية السنة خالل الحقوق  تلك أو املصلحة تلك في تغيير وأي ، التابعة شركاتها من أي أو الشركة دين

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

 نسبة صافي التغيير نهاية العام بداية العام االسم تسلسل

أدوات  عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم التغيير

 الدين

 0% - -  1000   - 1000  عبدهللا ابراهيم سليمان الهويش 1

 0% -   1000    1000  عايض ثواب منيع هللا الجعيد 2

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

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

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

 0% - - 1000 - 1000 منصور عبدالعزيز راشد البصيلي 6

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

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

أقرباؤهم في أسهم او ملكية . 33.2  :أدوات دين الشركةكبار التنفيذيين و

نسبة  صافي التغيير نهاية العام بداية العام االسم تسلسل

أدوات  عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم التغيير

 الدين

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

أقرباؤهم في أسهم او ملكية . 33.3  :  أدوات دين الشركة التابعةأعضاء مجلس اإلدارة و

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

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

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

 :  والشركات التابعة لها قروض على الشركةالمعلومات  .34

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

 : أدوات دين قابلة للتحويل  .35

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

 .حق اكتتاب أو حقوق مشابهة

أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق يقر املجلس بأنه ال يوجد أي حقوق تحويل  .2

 .ها الشركةتها أو منحتمشابهة أصدر 
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 :  استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد .36

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

 عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها :  .37

 عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين

 أسباب الطلب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة 

م22-02-2018  .1  إجراءات الشركة 

م31-05-2018  .2 يوم للمستحقين   م 2017نصف سنوية لعام  صرف أرباح 

 م13/02/2017إنعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

م26-07-2018  .3  م 2018األول لعام  النصفعن صرف أرباح مرحلية  

م30-10-2018  .4    إجراءات الشركة 

م30-10-2018  .5  إجراءات الشركة 

 وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة: .38

 ) ريال( قيمتها مدتها العقود واألعمالنوع  نوع عالقته بالشركة ذو عالقةالطرف  

الشركة السعودية للطيران االساس ي   .1

 العربية الجوية الخطوط )شركة

 )
ً
 السعودية سابقا

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  100

 %52.5بنسبة  بالشركة

 تجدد سنوات سبع  أرضيةخدمات 

 
ً
بشكل   تلقائيا

 سنوي 

1,257,614,452 

الشركة السعودية للطيران االساس ي   .2

 العربية الجوية الخطوط )شركة

 )
ً
 السعودية سابقا

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  100

 %52.5بنسبة  بالشركة

 بتروليةتقديم خدمات  

  في ساحة املطار

تعامالت غير 

 محددة بمدة زمنية

86,418 

) الخدمات الجوية الوطنية شركة   .3

 طيران ناس(

تمتلك فيها الشركة الوطنية  

%  39.2لخدمات الطيران نسبة 

% من الشركة  40.9املالكة بنسبة 

الوطنية للمساندة األرضية وهي 

 مساهم مؤسس في الشركة

 بتروليةتقديم خدمات  

 في ساحة املطار

 سنوات خمس 

  تجدد
ً
  تلقائيا

 بشكل سنوي 

184,731 

) الخدمات الجوية الوطنية شركة   .4

 طيران ناس(

تمتلك فيها الشركة الوطنية  

%  39.2لخدمات الطيران نسبة 

% من الشركة  40.9املالكة بنسبة 

الوطنية للمساندة األرضية وهي 

 مساهم مؤسس في الشركة

 سنوات خمس  خدمات أرضية

  تجدد
ً
  تلقائيا

 بشكل سنوي 

241,042,812 

شركة الخطوط السعودية للشحن   .5

 املحدودة 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط 

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  70

 بالشركة

 سنتين تجدد  خدمات أرضية

 
ً
بشكل   تلقائيا

 سنوي 

19,767,733 

للشحن شركة الخطوط السعودية   .6

 املحدودة

تملكها املؤسسة العامة للخطوط 

الجوية العربية السعودية بنسبة 

 تقديم خدمات  بترولية

 في ساحة املطار

تعامالت غير 

 محددة بمدة زمنية

1,011,484 



 
 
 
 

Page 53                                                                                                                                                             م2018-تقرير جملس اإلدارة السنوي   

% وهي مساهم مؤسس  70

 بالشركة

الشركة السعودية لهندسة وصناعة   .7

 الطيران 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط 

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  100

 بالشركة

تعامالت غير  خدمات أرضية

 محددة بمدة زمنية

3,182,980 

الشركة السعودية لهندسة وصناعة   .8

 الطيران

تملكها املؤسسة العامة للخطوط 

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  100

 بالشركة

 تقديم خدمات  بترولية

 في ساحة املطار

تعامالت غير 

 محددة بمدة زمنية

6,022,191 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  الخطوط الجوية السعودية التموين   .9

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  35.7

 بالشركة

 مجلة توزيع خدمة

 على الجوية املبيعات

 الطائرات

 تجدد سنة واحدة  

 
ً
بشكل   تلقائيا

 سنوي 

125,379 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  الخطوط الجوية السعودية التموين  .10

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  35.7

 بالشركة

 تقديم خدمات  بترولية

 في ساحة املطار

تعامالت غير 

 محددة بمدة زمنية

3,520,773 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  (SPA)طيران السعودية الخاص شركة   .11

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  100

 بالشركة

 تجدد سنوات ثالث  خدمات أرضية

 
ً
بشكل   تلقائيا

 سنوي 

13,267,655 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  (SPA)طيران السعودية الخاص شركة   .12

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  100

 بالشركة

 تقديم خدمات  بترولية

 في ساحة املطار

تعامالت غير 

 محددة بمدة زمنية

305,992 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  خدمات األسطول امللكي شركة   .13

الجوية العربية السعودية بنسبة 

وهي مساهم مؤسس %  100

 بالشركة

 تجدد سنة واحدة  خدمات أرضية

 
ً
بشكل   تلقائيا

 سنوي 

78,576,542 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  خدمات األسطول امللكيشركة   .14

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  100

 بالشركة

 تقديم خدمات  بترولية

 في ساحة املطار

تعامالت غير 

 زمنية محددة بمدة

197,851 

الشركة الوطنية للمساندة األرضية   .15

 للطيران 

تعامالت غير  خدمات أرضية مساهم مؤسس بالشركة

 محددة بمدة زمنية

128,835 

الشركة الوطنية للمساندة األرضية   .16

 للطيران 

 تقديم خدمات  بترولية مساهم مؤسس بالشركة

 في ساحة املطار

تعامالت غير 

 محددة بمدة زمنية

35,276 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  شركة طيران أديل  .17

الجوية العربية السعودية بنسبة 

تعامالت غير  خدمات أرضية

 محددة بمدة زمنية

47,062,440 
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% وهي مساهم مؤسس  100

 بالشركة

شركة األمد السعودي لخدمات   .18

 املطارات والنقل الجوي املساندة

 بإعارة األعمال الخاصة شركة تابعة 

واملعدات من  املوظفين

 الشركة

تعامالت غير 

 محددة بمدة زمنية

2,176,273 

 

شركة األمد السعودي لخدمات   .19

 املطارات والنقل الجوي املساندة

 تقديم خدمات  بترولية شركة تابعة 

 في ساحة املطار

تعامالت غير 

 محددة بمدة زمنية

911,785 

 )شركةالشركة السعودية القابضة   .20

السعودية  العربية الجوية الخطوط

)
ً
 سابقا

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  100

 بالشركة

 املوظفين إعارة إتفاقية

 املؤسسة و الشركة بين

 الجوية للخطوط العامة

 السعودية العربية

إتفاقية غير محددة 

 املدة 

241,944,153 

األمد السعودي لخدمات شركة   .21

 املطارات والنقل الجوي املساندة

إتفاقية خدمات تأجير  شركة تابعة 

 مركبات تشغيلية

 للشركة 

تعامالت غير 

 محددة بمدة زمنية

10,689,422 

الشركة السعودية  للطيران االساس ي   .22

 العربية الجوية الخطوط شركة)

  السعودية
ً
 (سابقا

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  100

 بالشركة

الخدمات تقديم إتفاقية 

للشركة التقنية  

 تجدد سنوات سبع 

 
ً
بشكل   تلقائيا

 سنوي 

15,212,544 

الشركة السعودية  للطيران االساس ي   .23

 العربية الجوية الخطوط شركة)

  السعودية
ً
 (سابقا

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  100

 بالشركة

خدمات حجز التذاكر 

والتدريب والخدمات 

   املتنوعة األخرى 

تعامالت غير 

 محددة بمدة زمنية

3,690,021 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  الخطوط الجوية السعودية التموين   .24

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  35.7

 بالشركة

خدمة اإلعاشة 

بالشركة للموظفين  

 تجدد سنوات سبع 

 
ً
بشكل   تلقائيا

 سنوي 

44,119,420 

الشركة السعودية لهندسة وصناعة   .25

 الطيران 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط 

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  100

 بالشركة

الصيانة ملعدات  خدمات

 الشركة

 

 سنوات خمس 

  تجدد
ً
  تلقائيا

 بشكل سنوي 

63,740,516 

شركة األمد السعودي لخدمات   .26

 املطارات والنقل الجوي املساندة

 بنقل الخاصة التعامالت شركة تابعة 

 املطار داخل املالحين

 واملرحلين وخارجه

تعامالت غير 

 محددة بمدة زمنية

52,367,245 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  شركة الخطوط السعودية العقارية   .27

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس 100

 بالشركة

املصاريف املتحملة عن 

الشركة من قيمة 

إيجارات مكاتب وسكن 

 لبعض موظفي الشركة

تعامالت غير 

 محددة املدة 

919,931 

شركة الخطوط السعودية للشحن   .28

 املحدودة 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط 

الجوية العربية السعودية بنسبة 

 إتفاقية خدمات الشحن

 للشركة

تعامالت غير 

 محددة املدة 

4,342 
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% وهي مساهم مؤسس  70

 بالشركة

الشركة السعودية للطيران االساس ي   .29

 العربية الجوية الخطوط )شركة

 )
ً
 السعودية سابقا

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  100

 بالشركة

لتعامالت املدفوعة ا

نيابة عن الشركة 

بمصلحة  الخاصة

معاشات التقاعد 

 للموظفين املعاريين

تعامالت غير 

 محددة املدة 

27,861,938 

الشركة السعودية للطيران االساس ي   .30

 العربية الجوية الخطوط )شركة

 )
ً
 السعودية سابقا

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  100

 بالشركة

لتعامالت املدفوعة ا

 نيابة عن الشركة 

 تأمين طبي

تعامالت غير 

 محددة املدة 

19,006,058 

 

ألي شخص ذي أو  أو لكبار التنفيذيين املجلسعضاء و غير مباشرة أل العالقة والتى بها مصلحة مباشرة أمع األطراف ذات عقود العمال أو األ  .39

 : عالقة بأي منهم

 طبيعة العمل 

 او العقد 

 مبلغ العمل 

 ) ريال( او العقد

مدة العمل أو 

 العقد

 العمل شروط

 او العقد 

 اسم العضو/ كبار التنفيذيين

 او أي شخص ذي عالقة بأي منهم 

 إتفاقية الخدمات األرضية مع الشركة  .1

 شركة) االساس ي للطيران السعودية

 السعودية العربية الجوية الخطوط

 
ً
 (سابقا

 تجدد سنوات سبع  1,257,614,452

 
ً
 بشكل  تلقائيا

 سنوي 

نفس الشروط  

املتبعة واملعايير 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

 الجوية للخطوط العامة املؤسسة تملكها

 مساهم وهي%  100 بنسبة السعودية العربية

ويمثلها في  %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس

 جفري  عبدهللا بن عمر /مجلس اإلدارة الدكتور 

. 

تقديم خدمات  بترولية في ساحة   .2

الى الشركة السعودية للطيران   املطار

االساس ي)شركة الخطوط الجوية 

 العربية السعودية سابقا

 في ساحة املطار

تعامالت غير  86,418

 محددة بمدة زمنية

نفس الشروط  

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

 الجوية للخطوط العامة املؤسسة تملكها

 مساهم وهي%  100 بنسبة السعودية العربية

ويمثلها في  %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس

 جفري  عبدهللا بن عمر /مجلس اإلدارة الدكتور 

. 

 األرضية الخدمات تقديم إتفاقيات    .3

 ناس  طيران وشركة الشركة بين

 سنوات خمس  241,042,812

  تجدد
ً
  تلقائيا

 بشكل سنوي 

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

 الطيران لخدمات الوطنية الشركة فيها تمتلك

 من%  40.9 بنسبة املالكة%  39.2 نسبة

 مساهم وهي األرضية للمساندة الوطنية الشركة

%  ويمثلها في 14.7الشركة بنسبة  في مؤسس

 من األعضاء التالية أسمائهم: 
ً
 مجلس اإلدارة كال

  الجعيد ثواب بن عايض /األستاذ

  الحازمي عطية بن عطيان /األستاذ
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تقديم خدمات  بترولية في ساحة   .4

  شركة طيران ناسالى   املطار

تعامالت غير  184,731

 محددة بمدة زمنية

نفس الشروط  

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

 الطيران لخدمات الوطنية الشركة فيها تمتلك

 من%  40.9 بنسبة املالكة%  39.2 نسبة

 مساهم وهي األرضية للمساندة الوطنية الشركة

%  ويمثلها في 14.7الشركة بنسبة  في مؤسس

 من األعضاء التالية أسمائهم: 
ً
 مجلس اإلدارة كال

  الجعيد ثواب بن عايض /األستاذ

  الحازمي عطية بن عطيان /األستاذ

 األرضية الخدمات تقديم إتفاقيات    .5

 الخطوط و شركة الشركة بين

 املحدودة للشحن السعودية

 تجدد سنتين   19,767,733

 
ً
 بشكل  تلقائيا

 سنوي 

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية 

 مساهم وهي %  70العربية السعودية بنسبة 

ويمثلها في  %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس

 جفري. عبدهللا بن عمر /مجلس اإلدارة الدكتور 

تقديم خدمات  بترولية في ساحة   .6

شركة الخطوط املطار  الى 

 السعوديية للشحن املحدودة

تعامالت غير  1,011,484

 محددة بمدة زمنية

نفس الشروط  

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية 

 مساهم وهي %  70العربية السعودية بنسبة 

ويمثلها في  %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس

 جفري. عبدهللا بن عمر /مجلس اإلدارة الدكتور 

 األرضية الخدمات تقديم إتفاقيات  .7

 السعودية و الشركة الشركة بين

 الطيران وصناعة لهندسة

تعامالت غير  3,182,980

 محددة بمدة زمنية

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية 

 مساهم وهي %  100العربية السعودية بنسبة 

ويمثلها في  %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس

 جفري. عبدهللا بن عمر /مجلس اإلدارة الدكتور 

تقديم خدمات  بترولية في ساحة   .8

الشركة السعودية لهندسة  املطار  الى

 وصناعة الطيران

6,022,191 

 

 

غير  تعامالت

 محددة بمدة زمنية

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية 

 مساهم وهي %  100العربية السعودية بنسبة 

ويمثلها في  %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس

 جفري. عبدهللا بن عمر /مجلس اإلدارة الدكتور 

 الجوية املبيعات مجلة إتفاقية توزيع  .9

الطائرات بين الشركة وشركة  على

 الخطوط الجوية السعودية التموين 

تعامالت غير    125,379

 محددة بمدة زمنية

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية 

 مساهم وهي%  35.7العربية السعودية بنسبة 

 في ويمثلها% 52.5 بنسبة بالشركة مؤسس

 جفري. عبدهللا بن عمر /الدكتور  اإلدارة مجلس

تقديم خدمات  بترولية في ساحة   .10

الخطوط الجوية املطار  الى شركة 

 السعودية التموين

 

تعامالت غير    3,520,773

 محددة بمدة زمنية

نفس الشروط 

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية 

 مساهم وهي%  35.7العربية السعودية بنسبة 

 في ويمثلها% 52.5 بنسبة بالشركة مؤسس

 جفري  عبدهللا بن عمر /الدكتور  اإلدارة مجلس

 األرضية الخدمات تقديم إتفاقيات  .11

طيران السعودية و شركة  الشركة بين

 (SPA)الخاص 

 سنوات ثالث  13,267,655

  تجدد
ً
  تلقائيا

 بشكل سنوي 

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية 

 مساهم وهي%  100العربية السعودية بنسبة 

ويمثلها في  %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس

 جفري. عبدهللا بن عمر /مجلس اإلدارة الدكتور 

تقديم خدمات  بترولية في ساحة   .12

 طيران السعودية املطار  الى شركة 

 (SPA)الخاص 

تعامالت غير    305,992

 محددة بمدة زمنية

نفس الشروط 

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية 

 مساهم وهي%  100العربية السعودية بنسبة 

ويمثلها في  %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس

 جفري. عبدهللا بن عمر /مجلس اإلدارة الدكتور 
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 األرضية الخدمات تقديم إتفاقيات  .13

خدمات و شركة  الشركة بين

 األسطول امللكي 

 تجدد سنة واحدة  78,576,542

 
ً
بشكل   تلقائيا

 سنوي 

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية 

 مساهم وهي%  100العربية السعودية بنسبة 

ويمثلها في  %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس

 جفري. عبدهللا بن عمر /مجلس اإلدارة الدكتور 

تقديم خدمات  بترولية في ساحة   .14

شركة خدمات االسطول املطار  الى 

 امللكي

 

تعامالت غير    197,851

 محددة بمدة زمنية

نفس الشروط 

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية 

 مساهم وهي%  100العربية السعودية بنسبة 

ويمثلها في  %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس

 جفري. عبدهللا بن عمر /مجلس اإلدارة الدكتور 

لشركة  األرضية الخدمات تقديم  .15

 الوطنية للمساندة األرضية للطيران 

تعامالت غير  128,835

 محددة بمدة زمنية

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

%  14.7الشركة بنسبة  في مؤسس مساهم

 من األعضاء التالية 
ً
ويمثلها في مجلس اإلدارة كال

 أسمائهم: 

  جعيدال ثواب بن عايض /األستاذ

  الحازمي عطية بن عطيان /األستاذ

تقديم خدمات  بترولية في ساحة   .16

شركة الوطنية للمساندة الاملطار  الى 

 األرضية للطيران 

تعامالت غير  35,276

 محددة بمدة زمنية

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

%  14.7الشركة بنسبة  في مؤسس مساهم

 من األعضاء التالية 
ً
ويمثلها في مجلس اإلدارة كال

 أسمائهم: 

  الجعيد ثواب بن عايض /األستاذ

  الحازمي عطية بن عطيان /األستاذ

و  لشركة األرضية الخدمات تقديم  .17

 شركة طيران أديل

تعامالت غير  47,062,440

 محددة بمدة زمنية

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية 

 مساهم وهي%  100العربية السعودية بنسبة 

 في ويمثلها% 52.5 بنسبة بالشركة مؤسس

 .جفري  عبدهللا بن عمر /الدكتور  اإلدارة مجلس

 املوظفين بإعارة الخاصة األعمال  .18

شركة األمد الشركة ل من واملعدات

السعودي لخدمات املطارات والنقل 

 الجوي املساندة

تعامالت غير  2,176,273

 محددة بمدة زمنية

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

شركة تابعة ويشغل منصب رئيس مجلس 

املديرين بها سعادة األستاذ/ عبدهللا بن ابراهيم 

دارة الخدمات إ رئيس مجلس –الهويش 

 األرضية.

كما يشغل منصب أعضاء مجلس املديرين بها 

 من كبار التنفيذين التالية أسمائهم: 
ً
 كال

الرئيس  –األستاذ/ قايد بن خلف العتيبي 

 التنفيذي السابق.

تقديم خدمات  بترولية في ساحة   .19

شركة األمد السعودي  املطار  الى

لخدمات املطارات والنقل الجوي 

 املساندة

تعامالت غير  911,785

 محددة بمدة زمنية

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

شركة تابعة ويشغل منصب رئيس مجلس 

املديرين بها سعادة األستاذ/ عبدهللا بن ابراهيم 

ئيس مجلس إدارة الخدمات ر  –الهويش 

 .األرضية

بها كما يشغل منصب أعضاء مجلس املديرين 

 من كبار التنفيذين التالية أسمائهم
ً
  :كال

الرئيس  –األستاذ/ قايد بن خلف العتيبي 

 التنفيذي السابق.

 و الشركة بين املوظفين إعارة إتفاقية  .20

 الجوية للخطوط العامة املؤسسة

إتفاقية غير  241,944,153

 محددة املدة 

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة 

 الجوية للخطوط العامة املؤسسة تملكها

 مساهم وهي%  100 بنسبة السعودية العربية
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السعودية ) الشركة  العربية

 الخطوط السعودية القابضة )شركة

((  العربية الجوية
ً
 السعودية سابقا

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

ويمثلها في  %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس

 جفري  عبدهللا بن عمر /مجلس اإلدارة الدكتور 

 

 مركبات تأجير خدمات إتفاقية  .21

شركة األمد من  للشركة تشغيلية

السعودي لخدمات املطارات والنقل 

 الجوي املساندة

تعامالت غير  10,689,422

 محددة بمدة زمنية

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

 مجلس رئيس منصب ويشغل تابعة شركة

 ابراهيم بن عبدهللا /األستاذ سعادة بها املديرين

 الخدمات إدارة مجلس رئيس – الهويش

 .األرضية

 بها املديرين مجلس أعضاء منصب يشغل كما

 
ً
  أسمائهم: التالية التنفيذين كبار من كال

 الرئيس – العتيبي خلف بن قايد /األستاذ

 .السابق التنفيذي

 التقنية الخدمات تقديم إتفاقية  .22

للشركة مع الشركة السعودية  

 الخطوط شركة)للطيران االساس ي 

  السعودية العربية الجوية
ً
 (سابقا

 تجدد سنوات سبع  15,212,544

 
ً
بشكل   تلقائيا

 سنوي 

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

 الجوية للخطوط العامة املؤسسة تملكها

 مساهم وهي%  100 بنسبة السعودية العربية

ويمثلها في  %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس

 جفري. عبدهللا بن عمر /مجلس اإلدارة الدكتور 

 والتدريب التذاكر حجز خدمات  .23

املقدمة   األخرى  املتنوعة والخدمات

للشركة من الشركة السعودية  

 الخطوط شركة)للطيران االساس ي 

  السعودية العربية الجوية
ً
 (سابقا

تعامالت غير  3,690,021

 محددة بمدة زمنية

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

 الجوية للخطوط العامة املؤسسة تملكها

 مساهم وهي%  100 بنسبة السعودية العربية

ويمثلها في  %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس

 جفري. عبدهللا بن عمر /مجلس اإلدارة الدكتور 

للموظفين  اإلعاشة إتفاقية خدمة  .24

الخطوط الجوية بالشركة مع  شركة 

 السعودية التموين 

 تجدد سنوات سبع  44,119,420

 
ً
بشكل   تلقائيا

 سنوي 

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية 

 مساهم وهي %  35.7العربية السعودية بنسبة 

 في ويمثلها% 52.5 بنسبة ةبالشرك مؤسس

 .جفري  عبدهللا بن عمر /الدكتور  اإلدارة مجلس

 ملعدات الصيانة إتفاقية خدمات  .25

لشركة السعودية الشركة مع ا

 لهندسة وصناعة الطيران 

 سنوات خمس  63,740,516

  تجدد
ً
  تلقائيا

 بشكل سنوي 

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

 الجوية للخطوط العامة املؤسسة تملكها

 مساهم وهي%  100 بنسبة السعودية العربية

ويمثلها في  %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس

 جفري. عبدهللا بن عمر /مجلس اإلدارة الدكتور 

 املالحين بنقل الخاصة التعامالت  .26

واملرحلين مع  وخارجه املطار داخل

شركة األمد السعودي لخدمات 

 الجوي املساندةاملطارات والنقل 

تعامالت غير  52,367,245

 محددة بمدة زمنية

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

 مجلس رئيس منصب ويشغل تابعة شركة

 ابراهيم بن عبدهللا /األستاذ سعادة بها املديرين

 الخدمات إدارة مجلس رئيس – الهويش

 .األرضية

 بها املديرين مجلس أعضاء منصب يشغل كما

 
ً
 أسمائهم: التالية التنفيذين كبار من كال

 الرئيس – العتيبي خلف بن قايد /األستاذ

 .السابق التنفيذي

 من الشركة عن املتحملة املصاريف  .27

 لبعض وسكن مكاتب إيجارات قيمة

تعامالت غير  919,931

 محددة املدة 

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة 

 الجوية للخطوط العامة املؤسسة تملكها

 مساهم وهي%  100 بنسبة السعودية العربية
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 :تنازل أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين عن مكافأة .40

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

 أي حقوق في األرباح :املساهمين عن تنازل  .41

 حقوق في األرباح.يقر مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي 

 .الشركة موظفي ملصلحة أنشئت احتياطات أو استثمارات .42

 يقر مجلس اإلدارة أنه ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة.

 : املسددة النظامية املدفوعات .43

املستحقة والضريبة واملبالغ املستحقة للمؤسسة العامة للتامينات م في جلها من الزكاة 2018تتكون املدفوعات النظامية املستحقة على الشركة لعام 

 االجتماعية في مقابل إشتراكات التأمين للموظفين، ويوضح الجدول التالي بيانات تلك املدفوعات :

شركة الخطوط الشركة من  موظفي

 السعودية العقارية 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

ويمثلها في  %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس

 جفري. عبدهللا بن عمر /مجلس اإلدارة الدكتور 

 

للشركة مع  الشحن خدمات إتفاقية  .28

شركة الخطوط السعودية للشحن 

 املحدودة 

تعامالت غير  4,342

 محددة املدة 

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

تملكها املؤسسة العامة للخطوط الجوية 

 مساهم وهي %  70العربية السعودية بنسبة 

ويمثلها في  %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس

 جفري. عبدهللا بن عمر /مجلس اإلدارة الدكتور 

 

 الشركة عن نيابة املدفوعة التعامالت  .29

 التقاعد معاشات بمصلحة الخاصة

املعاريين من الشركة  للموظفين

 السعودية للطيران االساس ي )شركة

السعودية  العربية الجوية الخطوط

 )
ً
 سابقا

تعامالت غير  27,861,938

 محددة املدة 

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

 الجوية للخطوط العامة املؤسسة تملكها 

 مساهم وهي%  100 بنسبة السعودية العربية

ويمثلها في  %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس

 جفري. عبدهللا بن عمر /مجلس اإلدارة الدكتور 

 

 الشركة عن نيابة املدفوعة التعامالت  .30

 بالتأمين الطبي للموظفينالخاصة 

املعاريين من الشركة السعودية 

 الخطوط للطيران االساس ي )شركة

(  العربية الجوية
ً
 السعودية سابقا

تعامالت غير  19,006,058

 محددة املدة 

نفس الشروط   

واملعايير املتبعة 

مع الغير دون أي 

 تفضيالت

 الجوية للخطوط العامة املؤسسة تملكها 

 مساهم وهي%  100 بنسبة السعودية العربية

ويمثلها في  %52.5 بنسبة بالشركة مؤسس

 جفري. عبدهللا بن عمر /مجلس اإلدارة الدكتور 

 

 وصف 2018 الرياالت(ب) املبالغ  البيان

 موجز لها 

 بيان

 املستحق حتى نهاية  املسدد األسباب 

وية نالسالفترة املالية 

 ولم يسدد

 حسب األنظمة حسب األنظمة 86,251,672.00 5,536,127.00 الزكاة

 حسب األنظمة حسب األنظمة - 154,943.00 الضريبة

املؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية
66,700,483.18 6,147,429.11 

 حسب األنظمة حسب األنظمة
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 :تحفظات على القوائم املالية السنوية .44

 لتقريره عن العام 
ً
م ويلتزم مجلس اإلدارة 2018يقر مجلس اإلدارة أنه ال توجد أي تحفظات من املحاسب القانوني على القوائم املالية للشركة وفقا

 .هيئة السوق املالية بأي معلومات إضافية تطلبها في حالة إبداء املراجع ألي تحفظات حول القوائم املالية السنويةبتزويد 

 : من أجلها املعين الفترة انتهاء قبل الحسابات مراجع تغيير .45

( ملراجعة حيث تم تعيين شركة  )كي بي ام جييقر مجلس اإلدارة  أنه لم يوص ي بإستبدال املحاسب القانوني قبل إنتهاء الفترة املعين من أجلها ، 

 .م السنوية والربعية ولم يتم إستبدالهم خالل العام2018حسابات الشركة لعام 

 :الشركة قبل من بها املحتفظ الخزينة أسهم .46

 يقر مجلس اإلدارة  بأنه ال توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

 اخرى :   إقرارات .47

  يقر مجلس اإلدارة أن .أ
ُ
 .عدت بالشكل الصحيحسجالت الحسابات أ

ّفد بفاعلية .ب
ُ
عد على أسس سليمة ون

ُ
  .يقر مجلس اإلدارة أن نظام الرقابة الداخلية أ

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

 الخاتمة .48

أن يتقدم بالشكر والتقدير لجميع مساهمي الشركة السعودية للخدمات األرضية على إسهامهم في مواصلة أعمالها ، كما يسرها  اإلدارة مجلس يسر

 إلدارة الشركة وموظفيها على جهودهم التى بذلوها لتشغيل الشركة والتى تكللت بالنجاح وهلل الحمد، وفي الختام 
ً
د مجلس يو أن تتقدم بالشكر أيضا

على تطوير العالقة و استمرارها مؤكدين على حرص الشركة السعودية للخدمات األرضية  شكر جميع عمالء الشركة على منحهم الثقة أن ياإلدارة 

 و أن هذه االنجازات س في ثقة  داء تجاه عمالئها ، كما يؤكد املجلس بأنه على ات وااللتزام بجودة املعايير واأل يم أفضل الخدمبتقد
ً
 قويا

ً
 ف تكون دافعا

 بإذن هللا تعالى. من أجل تحقيق غايتنا االستراتيجية و إحراز املزيد من النجاحات م2019لعام 

األنظمةحسب  - 13,854,385.00 تكاليف تأشيرات وجوازات  حسب األنظمة 

 حسب األنظمة حسب األنظمة - 23,386,294.13 رسوم مكتب العمل


