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السـادة والسيدات المـسـاهـمـين في 

شركة الخطوط السعودية للتموين                        المحترمين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسر مجلس إدارة شركة اخلطوط السعودية للتموين أن يضع بني أيديكم التقرير السنوي 
وإجنازاتها  الشركة  أداء  يستعرض  والذي  2014م،  املالي  العام  عن  اإلدارة  ملجلس 
املالية وإيضاحاتها، وتقرير مراجع  القوائم  إلى  باإلضافة  املنصرمة،  املالية  السنة  خالل 
احلسابات القانوني للسنة املالية املنتهية في 2014/12/31م، بجانب ملخص واف عن 

مجلس اإلدارة وجلانه.. 



4

كلمة رئيس اجمللس
 

اأتابع بكل العتزاز  اإدارة �شركة اخلطوط ال�شعودية للتموين،  منذ ت�شريف مب�شوؤولية رئا�شة جمل�س 

والتقدير ما حتققه ال�شركة من معدلت متميزة يف الأداء واخلدمات ومن تطور يف حجم الأعمال 

والإيرادات، من خالل خطة اإ�شرتاتيجية طموحة ترتجم اإىل اإجنازات على اأر�س الواقع مبا يوؤكد 

الذي ي�شع على عاتقنا م�شوؤوليات  الأمر  ثقة �شركائنا،  ال�شرح القت�شادي ويزيد من  ريادة هذا 

جديدة ملوا�شلة الرتقاء باأدائنا وخدماتنا اإىل م�شتويات اأف�شل.

الأداء  موؤ�شرات  يف  م�شتمرًا  حت�شنا  احلمد  وهلل  جند  حتديدًا  اأكرث  وبلغة  الأرقام  لغة  خالل  ومن 

2014م مبعدل   2008م حتى العام  والإنتاجية، حيث زادت اإيرادات ال�شركة منذ تاأ�شي�شها يف عام 

242.18% كما ارتفع �شايف الدخل من 270.014.712 ريال �شعودي يف 2008م اإىل 653.932.832 

ريال �شعودي يف عام 2014م.

لرحالت  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  يف  ال�شركة  جناح  تاأكيد  وبكل  تعك�س  اجليدة  املوؤ�شرات  هذه 

اخلطوط ال�شعودية و�شركات الطريان العاملية والطريان اخلا�س وت�شغيل �شالت الفر�شان والنتقال 

بن�شاطاتها وخدماتها اإىل جمالت جديدة ت�شمل املوؤ�ش�شات التجارية وال�شروح التعليمية وال�شركات 

العاملة باملناطق النائية واملغا�شل املتخ�ش�شة، وغري ذلك من امل�شاريع التي ت�شهم يف زيادة ح�شة 

الغذائي  الإنتاج  جمال  يف  وريادتها  املرتاكمة  خرباتها  اإىل  ا�شتنادًا  الأعمال،  �شوق  من  ال�شركة 

واخلدمات.

واإين اإذ ي�شعدين التطرق و باإيجاز لأداء ال�شركة يف هذه املقدمة املخت�شرة للتقرير ال�شنوي لعام 

وافر  ال�شركة وخدماتها، وعن  لأداء  لثقتهم ودعمهم  ل�شركائنا  المتنان  اأعرب عن عميق  2014م، 

اختالف  على  ال�شركة  من�شوبي  وجميع  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  الأعزاء  للزمالء  والتقدير  ال�شكر 

خالل  اأف�شل  معدلت  حتقيق  اإىل  متطلعني  اإجنازات،  من  حتقق  ما  على  وم�شوؤولياتهم  مواقعهم 

الأعوام القادمة مب�شيئة اهلل.

املهند�س �شالح بن نا�شر اجلا�شر 

                                                                     رئي�س جمل�س الدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي
 

ل�شك اأننا ن�شعد جميعًا بتحقيق النجاح، لكننا ندرك يف الوقت نف�شه اأن احلفاظ 

الذي  الأكرب  التحدي  هو  جديدة  جناحات  اإىل  منه  والنطالق  النجاح  هذا  على 

يجب اأن نعمل به جميعًا كفريق واحد من اأجل مواجهته واجتيازه من خالل اللتزام 

بقيم ومعايري اجلودة فكرًا وممار�شة و اأداء، مدركني متامًا اأن املناف�شة يف جمال 

الأعمال ل ت�شمح بال�شرتخاء والتوقف ولو للحظة واحدة ا�شتنادًا اإىل جناحات �شبق 

والت�شابق  البتكار  من  مزيدا  يتطلب  وامل�شتمر  القائم  التحدي  لأن  ذلك  حتقيقها 

لك�شب ثقتهم  والأ�شاليب  النظم  اأف�شل  العمالء مطبقني  بتطلعات  الوفاء  اأجل  من 

وا�شتح�شانهم لأدائنا وخدماتنا.

تبني خطط طموحة  على  للتموين  ال�شعودية  �شركة اخلطوط  فقد حر�شنا يف  لذا 

لتنمية اأعمالنا وتو�شيع خدماتنا خارج نطاق النقل اجلوي، حيث يت�شع �شوق الأعمال 

من خالل م�شاريع جديدة ومتنوعة ت�شتند اإىل درا�شات علمية للجدوى القت�شادية، 

اإذ اأكدت ال�شركة جدارتها يف هذا التوجه وجناحها يف �شباق املناف�شة فقد ان�شمت 

م�شاريع جديدة لقائمة الأعمال وازدادت ثقة ال�شركاء وامل�شاهمني يف اأداء ال�شركة 

خالل  من  املال  راأ�س  فعالية  بزيادة  يتعلق  فيما  الوا�شحة  روؤيتها  ويف  وخدماتها 

حتقيق �شناعة التموين وتطوير منتجات ال�شركة وتخفي�س التكاليف الإنتاجية.

ال�شركة  من�شوبي  جميع  التزام  وهو  جناح  اأي  حتقيق  يف  احلا�شم  العن�شر  ويبقى 

بالأداء املتميز وبالإتقان واجلودة والإدراك العميق لطبيعة العمل وواقع املناف�شة من 

اأجل �شمان امل�شتقبل امل�شرق لهذا ال�شرح القت�شادي الكبري الذي نعتز به جميعًا.

 

جريهارد مار�شيتز

الرئي�س التنفيذي 
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تاريخ الشركة
تعود بدايات العمل التجاري  ل�شركة اخلطوط ال�شعودية للتموين اإىل عام 1981م، عندما قامت �شركة 

اخلطوط  اجلوية العربية ال�شعودية بتاأ�شي�س وحدة متوين خا�شة يف مطار امللك عبد العزيز الدويل 

خرى لرحالت اخلطوط  اإىل عدد من اخلدمات الأ �شافة  بالإ التموين،  والتي قدمت خدمات  يف جدة 

اجلوية العربية ال�شعودية واإىل غريها من �شركات الطريان، التي كانت تقوم بت�شيري رحالت من مطار 

امللك عبدالعزيز الدويل بجدة. وقامت اخلطوط اجلوية العربية ال�شعودية يف مراحل لحقة بتاأ�شي�س 

مري حممد بن  وحدات متوين يف كل من مطار امللك خالد الدويل، ومطار امللك فهد الدويل، ومطار الأ

عبدالعزيز الدويل، ويف مطار القاهرة الدويل. وقد تولت وحدة التموين يف عام 1985م اأعمال املبيعات 

اجلوية على منت اخلطوط اجلوية العربية ال�شعودية. ويف عامي 2006م و 2007م تولت وحدة التموين 

اإدارة �شالت الفر�شان. وعلى الرغم من اأن وحدة التموين كانت جزًء من  اخلطوط اجلوية العربية  

ال�شعودية، اإل اأنها كانت  تدير اأعمالها كوحدة  جتارية منف�شلة عن اخلطوط  اجلوية العربية وكجزء 

من عملية  اخل�شخ�شة،  قامت اخلطوط اجلوية  العربية ال�شعودية بتاأ�شي�س �شركة اخلطوط ال�شعودية 

للتموين ك�شركة ذات م�شوؤولية حمدودة  يف  20 حمرم 1429هـ، املوافق 29 يناير 2008م.

 100.767.000 4030175741 براأ�س مال وقداره  وقد مت ت�شجيل ال�شركة يف ال�شجل التجاري برقم 

عملية  من  وكجزء  للح�شة.  �شعودي  ريال   100 بقيمة  1.007.670 ح�شة،  اإىل  مق�شم  �شعودي  ريال 

�شول واملوظفني وغالبية العقود  اخل�شخ�شة، نقلت اخلطوط اجلوية العربية ال�شعودية اإىل ال�شركة الأ

املتعلقة بوحدة التموين. وقد مت حتويلها من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اإىل �شركة م�شاهمة مبوجب 

قرار وزير التجارة وال�شناعة رقم 68/ق ال�شادر بتاريخ 1432/2/22هـ )املوافق 26 يناير 2011م(. 

مار�س   19 )املوافق  1432/4/14هـ  بتاريخ  املنعقدة  العادية  غري  العامة  اجلمعية  قرار  ومبوجب 

2011م(، متت زيادة راأ�س مال ال�شركة من 100.767.000 ريال �شعودي اإىل 820.000.000 ريال 

�شعودي مق�شم اإىل 82.000.000 �شهم عادي بقيمة 10 ريال �شعودي لل�شهم، من خالل ر�شملة )1( 

مبلغ 658،791،392 ريال �شعودي من اأرباح ال�شركة املبقاة؛  و)2( مبلغ 13،718،428 ريال �شعودي من 

الحتياطي  العام لل�شركة؛  و)3( مبلغ 46،723،180 ريال �شعودي من الحتياطي النظامي لل�شركة. 

1433/7/6هـ  بتاريخ  املالية  ال�شوق  قرار هيئة  ل�شركة م�شاهمة عامة مبوجب  ال�شركة  وقد مت حتويل 

املوافق 2012/5/27م.
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 األنشطة الرئيسية
وق�شم  الطريان،  �شركات  خدمة  ق�شم  وهما  رئي�شيني  ق�شمني  اإىل  تق�شيمها  ميكن  التي  الن�شاطات  من  بالعديد  ال�شركة  تقوم 

اخلدمات لغري �شركات الطريان. ويقوم ق�شم خدمة �شركات الطريان بـما يلي:

1- تقدمي خدمات التموين واخلدمات ذات العالقة بها اإىل �شركة اخلطوط اجلوية العربية ال�شعودية وغالبية �شركات الطريان 

التي تقوم بت�شيري رحالت من وفيما بني املطارات املختلفة يف اململكة.

2- يتوىل مبيعات التجزئة حتت عالمة »املبيعات اجلوية« على منت الرحالت التي ت�شريها اخلطوط اجلوية العربية ال�شعودية.

3- ت�شغيل �شالت الفر�شان نيابة عن �شركة اخلطوط اجلوية العربية ال�شعودية. 

اأما ق�شم اخلدمات امل�شاندة فيقوم بتقدمي خدمات التموين وخدمات اأخرى متعلقة بها اإىل العمالء من غري �شركات الطريان، 

ومن بينهم موؤ�ش�شات و�شركات كربى، وموؤ�ش�شات تعليمية و�شركات لديها عمليات يف مناطق نائية من اململكة العربية ال�شعودية.

وت�شعى �شركة اخلطوط ال�شعودية للتموين حثيثا لتوفري ال�شكن املريح للعاملني فيها، ومن ذلك بناء جممع �شكني يف منطقة ذهبان 

�شمال مدينة جدة لتوفري �شكن للعمال غري ال�شعوديني الذين توظفهم ال�شركة يف جدة، كما �شتقوم ال�شركة بتاأجري جزء من هذا 

املجمع ال�شكني لأطراف اأخرى ل�شتيعاب موظفي تلك اجلهات الذين يعملون يف نف�س املنطقة، واأي�شًا اأن�شاأت ال�شركة وحدة غ�شيل 

يف مدينة امللك عبداهلل القت�شادية، ومتت املوافقة على ت�شغيل مغ�شلة �شناعية مبدينة امللك فهد الطبية يف الريا�س، و�شتقدم 

هاتني الوحدتني خدمات الغ�شيل املتخ�ش�س اإىل الفنادق وامل�شت�شفيات.

خدمات شركات الطريان
تويل ال�شركة اهتمامًا خا�شًا لعمالئها املمثلني يف �شركات الطريان الأخرى، وي�شم ق�شم خدمات �شركات الطريان كل اأن�شطة 

ال�شركة ذات العالقة ب�شناعة النقل اجلوي. لقد كانت ال�شركة يف بداية عملها تعمل ب�شكل ح�شري تقريبًا يف جمال خدمات 

التموين ل�شركات الطريان ويف جمال املبيعات اجلوية وذلك قبل اإن�شاء ق�شم اخلدمات لغري �شركات الطريان يف عام 2008م. ول 

يزال ق�شم خدمات �شركات الطريان اأهم ق�شم يف ال�شركة، حيث �شاهم بحوايل 92.3% و92.8% و90.6% و 76.56%  و%75.06 

من اإيرادات ال�شركة يف الأعوام 2010م و2011م و2012م و2013م  و2014م على التوايل. وي�شم الق�شم ثالثة اأق�شام فرعية هي: 

ق�شم خدمات التموين على منت الرحالت، وق�شم املبيعات اجلوية، بالإ�شافة اإىل الق�شم اخلا�س ب�شالت الفر�شان.

أ- خدمات التموين على منت الرحالت اجلوية:
اخلدمات  من  لعدد  )بالإ�شافة  املالحة  واأطقم  للركاب  الوجبات  اجلوية  الرحالت  منت  على  التموين  خدمات  ق�شم  يقدم 

ت�شري  التي  الأخرى  الطريان  �شركات  وغالبية  ال�شعودية،  العربية  اجلوية  اخلطوط  رحالت  منت  على  بها(  املتعلقة  الأخرى 

رحالت من واإىل املطارات يف اململكة. وتقدم ال�شركة من خالل هذا الق�شم الوجبات واخلدمات الأخرى املرتبطة بها اإىل 

الكثري من م�شغلي الطريان اخلا�س والرحالت امل�شتاأجرة، وكذلك رحالت ال�شخ�شيات املهمة ورحالت الطريان الفردية، 

واأي�شًا تقوم ال�شركة بتقدمي خدمات التموين اإىل اأعداد كبرية من احلجاج واملعتمرين على منت رحالت العودة بعد اأدائهم 

منا�شك احلج والعمرة.
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ب- صاالت الفرسان: 
تقوم ال�شركة بت�شغيل �شالت الفر�شان بالنيابة عن اخلطوط ال�شعودية مبوجب اتفاقيتني مت اإبرامهما بني ال�شركة واخلطوط 

ال�شعودية ودخلتا حيز التنفيذ يف 29 يناير 2008م، ولي�س لهاتني التفاقيتني مدة حمددة. وتقوم ال�شركة بتح�شيل ر�شوم 

الفر�شان. وميكن  �شالت  ي�شتخدمون  الذين  ال�شركات  ركاب هذه  لعدد  وفقًا  يتم حتديدها  والتي  الطريان،  �شركات  من 

للم�شافرين الذين ل يتمتعون باأحقية ا�شتخدام �شالت الفر�شان كونهم على �شبيل املثال م�شافرين على الدرجة ال�شياحية، 

دفع ر�شم اإىل ال�شركة نظري ا�شتخدام �شالت الفر�شان. وقد بلغت الإيرادات التي حققتها �شالت الفر�شان نحو 3% و%2.7 

و 3% و3.58%  و4.2% من اإجمايل اإيرادات ال�شركة يف الأعوام 2010م و2011م و2012م و2013م و2014م على التوايل. 

وحتتوي �شالت الفر�شان على مناطق خا�شة للجلو�س وتناول الأطعمة ال�شاخنة والباردة وخدمة الإنرتنت.

ج - املبيعات اجلوية: 
منذ العام 1984م اأ�شرفت �شركة اخلطوط ال�شعودية للتموين على خدمة املبيعات اجلوية، والتي تعترب اأحد اأف�شل خدمات 

املبيعات على منت الطائرات، حيث تقوم ال�شركة ب�شراء املنتجات من املزودين، ومن ثم يقوم الركاب باختيار املنتجات 

من جملة املبيعات اجلوية على منت الطائرة، والتي يتم حتديثها ثالث مرات �شنويًا. اإ�شافة للمبيعات اجلوية على �شركة 

نا�س ومواقع البوتيكات يف الفنادق. وتقوم ال�شركة بتدريب م�شيفي اخلطوط اجلوية العربية ال�شعودية للقيام بدور موظفي 

املبيعات ملنتجات املبيعات اجلوية على منت الرحالت اجلوية. ومع نهاية عام 2010م، عمل اأكرث من 500 م�شيف من م�شيفي 

ال�شركة يف  البيع، �شغلت  ال�شعودية يف املبيعات اجلوية. ولغايات حت�شني متابعة امل�شرتيات وزيادة كفاءة عملية  اخلطوط 

�شهر يونيو من عام 2009م، نظامًا جديدًا لإدارة اأن�شطة مبيعاتها اجلوية. وي�شمل النظام اجلديد ماكينات نقاط البيع، 

والتي متكن الركاب من �شراء املنتجات اإما نقدًا اأو با�شتخدام بطاقات الئتمان، وكما يراقب هذا النظام يف الوقت نف�شه 

م�شتويات خمزون كل منتج وعمليات ال�شراء املرفو�شة وي�شاعد يف حتديد املنتجات التي تتمتع بطلب مرتفع من قبل الركاب. 

وقد بلغت ايرادات املبيعات اجلوية  نحو  9.28%  و10.04%  و10.48% و10.12% و 9.8% من اإجمايل اإيرادات ال�شركة 

يف الأعوام 2010م و2011م و2012م و2013م  و2014م على التوايل.

اخلدمات املساندة
تاريخيًا، اعتادت ال�شركة عندما كانت وحدة تابعة للخطوط اجلوية العربية ال�شعودية على تقدمي خدمات التموين لعدد 

اأ�ش�شت ال�شركة ق�شم لهذه اخلدمات  2008م  حمدود من العمالء لغري �شركات الطريان، مثل املدار�س اخلا�شة. يف عام 

ودخلت �شوق خدمات التموين لغري �شركات الطريان مرة اأخرى. ويعد هذا الق�شم ذا اأهمية متزايدة لل�شركة، ورغم اأنه 

مل ي�شهم �شواء بنحو 2.7%  و3.1% و4.2% و7.24%  و8.26% من اإيرادات ال�شركة يف الأعوام 2010م و2011م و2012م 

و2013م و2014م على التوايل، اإل اأن ال�شركة تتوقع زيادة هذه الن�شبة يف امل�شتقبل. 

اعتمدت ال�شركة ب�شورة كبرية على مواردها واإمكاناتها القائمة من حيث اخلربة ومن�شاآت الإنتاج التابعة لها يف املطارات 

واخلا�شة بق�شم خدمات �شركات الطريان لتو�شيع اأعمالها يف �شوق خدمات التموين لغري �شركات الطريان، اإل اأنه نظرًا لأن 

قاعدة عمالء ال�شركة يف هذا الق�شم اآخذة يف النمو، فاإن ال�شركة تقوم حاليًا بتزويد هذا الق�شم مبوظفني ذوي خربة يف 

هذا املجال خا�شة القادرين على اإدارة العالقات مع عمالء ال�شركة من غري �شركات الطريان وزيادة املعرفة باحتياجاتهم. 

ويف �شبيل هذا الغر�س قامت ال�شركة يف عام 2009م بتعيني مديرًا لالإ�شراف 
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على تطوير هذا الق�شم. وتتمثل اإ�شرتاتيجية ال�شركة يف ا�شتهداف القطاعات الرئي�شية التالية يف �شوق اخلدمات امل�شاندة: 

باأن�شطة  )1( ال�شركات العاملة يف مواقع نائية يف اململكة؛ و)2( ال�شركات وامل�شانع واملوؤ�ش�شات؛ و)3( التموين املرتبط 

املوؤ�ش�شات  على  ال�شركة  تركز  واملوؤ�ش�شات،  وامل�شانع  ال�شركات  �شريحة  ويف  ال�شريفني.  احلرمني  وزيارة  والعمرة  احلج 

وال�شركات ال�شناعية والتجارية الكربى واملوؤ�ش�شات التعليمية )وحتديدًا املدار�س اخلا�شة( واملن�شاآت ال�شحية. 

بالإ�شافة اإىل خدمات التموين، توفر ال�شركة اأي�شًا لعمالئها خدمة تنظيف الغرف والغ�شيل وخدمات احلرا�شة وخدمات 

النظافة وجمع النفايات واإبادة احل�شرات والعناية بالأ�شجار وامل�شطحات اخل�شراء واإدارة من�شاآت حمددة لدى العميل مثل 

�شالت الريا�شة وحمالت احلالقة.  

وحدات التموين
ترتكز من�شاآت اإنتاج ال�شركة اأي وحدات التموين التابعة لها يف كل من مطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة، ومطار امللك 

باملدينة، ومطار  الدويل  الأمري حممد بن عبدالعزيز  بالدمام، ومطار  الدويل  امللك فهد  بالريا�س، ومطار  الدويل  خالد 

القاهرة الدويل. وتتاألف كل وحدة من اأر�شفة حتميل، وخمازن جافة وباردة، ومطابخ لإعداد الوجبات ال�شاخنة والباردة، 

وخمبز، واأجهزة غ�شيل الأطباق، وق�شم للمناولة. ويعترب ق�شم املناولة  اأكرب ق�شم يف كل وحدة من وحدات التموين وهو يقوم 

بتو�شيل الوجبات يف الوقت املحدد اإىل الطائرة خالل الرحالت اليومية يف كل وحدات التموين.

اجلودة
تعمل ال�شركة وفقًا ملقايي�س عاملية يف اجلودة تتواكب مع روؤيتها لتحقيق اأهدافها. ونظرتها للتموين ت�شمل مفهومًا متكاماًل 

من القيم  يت�شمن اجلودة وال�شحة والأمان يف الإنتاج الغذائي والتوزيع والت�شليم باأ�شرع وقت ممكن.

وال�شتجابة  عاملي،  م�شتوى  على  وتدريب  تطوير  برامج  ت�شم  ال�شركة  ملوظفي  دقيقة  منهجية  اأنظمة  ال�شركة  اأ�ش�شت  وقد 

املبا�شرة ملتطلبات عمالئها من خالل اعتماد اأنظمة اإدارية فعالة لإر�شاء العمالء.

ي�شمل فريق ال�شركة خرباء يف اإعداد ومتوين الطعام ومتخ�ش�شني يف جمالت املبيعات و�شبط اجلودة والتدريب ورقابة 

معايري ال�شحة والعمليات. ويت�شم بالروح اجلماعية يف العمل ل�شمان ر�شا العمالء ولك�شب ولئهم يف التعامل.

Golden Award( IATA( يف  العاملية، ومن �شمنها جائزة  التقدير واجلوائز  ال�شركة على اجلودة قد منحها  تركيز 

 SQFو )ISO 2000-900( وبالإ�شـــــافة اإىل ذلك فقـــــد نالت ال�شـــــركة �شهادات ،)شنتني  على التوايل )2009-2010�

وHACCP  مما جعلها اإحدى �شركات التموين القليلة يف ال�شرق الأو�شط التي تنال تلك ال�شهادات من القمة والرقي يف 

مقايي�س اجلودة والحرتاف املهني.

النظر عن  الركاب بغ�س  اإىل جميع  اأ�شد احلر�س على تقدمي وجبات ذات موا�شفات عالية اجلودة  ال�شركة  كما حتر�س 

�شركة الطريان اأو الدرجة التي ي�شافرون على متنها. وقد مت منح ال�شركة عدد من اجلوائز يف هذا املجال مما ي�شكل اعرتافًا 

اأنظمة  ال�شركة  وقد طبقت  ال�شركة.  لدى  بالغة  باأهمية  والنظافة  ال�شالمة  ال�شركة. وحتظى  تقدمها  التي  الأغذية  بجودة 

درجات  ومراقبة  للموظفني  ال�شحية  واحلالة  الإنتاج  وعمليات  املواد اخلام  وجودة  بنوعية  يت�شل  فيما  متقدمة  و�شوابط 

احلرارة واملحافظة على نظافة البيئة. وي�شمن التحليل املخربي الذي تقوم به ال�شركة لوجباتها ب�شكل م�شتمر تقدمي هذه 

الوجبات باأعلى جودة اإىل جميع العمالء. وتتوافق جميع الأغذية التي تعدها ال�شركة مع ال�شريعة الإ�شالمية وتعمل بفعالية 

عالية لتمكني عمالئها يف �شركات الطريان من املغادرة دون تاأخري.
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إجنازات الشركة
مت حتقيق الإجناز ات التالية خالل العام 2014م:

لعمال  �شكن  لتاأجري  منه  جزء  �شي�شتثمر  والذي  ال�شركة  بعمال  اخلا�س  ال�شكنية  الوحدات  م�شروع  تنفيذ  يف  البدء  مت   •
قطاعات اخلطوط اجلوية العربية ال�شعودية.

• البدء يف اإجراءات مغ�شلة �شناعية يف مدينة امللك عبداهلل القت�شادية يف رابغ، و�شيتم الإنتاج يف عام 2015.
•  مت افتتاح �شالتي الدرجة الأويل ورجال الأعمال اجلديدة يف الريا�س والدمام للرحالت الدولية.

• �شملت قائمة التعاقدات اجلديدة يف خدمات الدعم كال من كارفور، ورئا�شة معادن، واأكادميية الأمري �شلطان، ورئا�شة 
الهيئة العاملية للطريان املدين باملمكلة، ورئا�شة �شركة نابور�س، و�شركة Mars العربية، واأ�شمنت اجلوف، ودملا للطاقة، 

وهيئة الت�شالت وتقنية املعلومات، و�شركة اأ�شمنت حائل، ومدر�شة املعرفة جدة.

ورئا�شة،  الغذائية،  لل�شناعات  برميري  �شركة  الغ�شيل:  خدمة  يف  عليها  احل�شول  مت  التي  اجلديدة  العقود  �شملت  كما   •
وم�شت�شفى اأدما، وال�شعودية للخدمات الأر�شية، وم�شت�شفى فيكتوريا، والكوكا كول �شي، وامل�شت�شفى ال�شعودي الربيطاين، 

وجامعة الأمرية نورة.

• كما مت افتتاح مقهى بال�شالة رقم 3 )لوجن كافيه( اخلا�شة بالرحالت الداخلية  مبطار  امللك خالد الدويل بالريا�س يف 
نوفمرب 2014م.

إسرتاتيجية الشركة
تنتهج ال�شركة اإ�شرتاتيجية معدة خ�شي�شًا لتحقيق طموحات عمالئها الكرام وحتافظ على ريادتها على اأن نظل اأهم مقدم 

خلدمات التموين واأحد الكيانات القت�شادية الكربى، وترتكز على اجلوانب الرئي�شية التالية:

• احلفاظ على مكانة ال�شركة الريادية يف قطاع خدمات متوين �شركات الطريان يف اململكة العربية ال�شعودية عن طريق 
تقدمي خدمات ذات جودة عالية باأ�شعار تناف�شية.

• تطوير خدمات التموين لغري �شركات الطريان عن طريق ا�شتهداف عمالء مثل املوؤ�ش�شات وال�شركات الكربى واملوؤ�ش�شات 
التعليمية وال�شركات العاملة يف مناطق نائية من اململكة العربية ال�شعودية من اأجل التقليل من تعر�س ال�شركة للتقلبات يف 

قطاع خدمات متوين �شركات الطريان. 

الن�سبة املئوية الأ�سهم راأ�س املال )ر.�س( امل�ساهمون

%35.7 29.274.000 292.740.000 املوؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية

%34.3 28.126.000 281.360.00 �سركة التموين الإ�سرتاتيجي

%30.0 24.600.000 246.000.000 اجلمهور

%100.0 82.000.000 820.000.000 الإجمايل

هيكل املساهمة يف الشركة
يلخ�س اجلدول التايل هيكل امل�شاهمة يف ال�شركة:

اجلمهور
�سركة التموين 

الإ�سرتاتيجي

املوؤ�س�سة العامة 

للخطوط ال�سعودية
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• امل�شاركة يف جهود اململكة لدعم احلج والعمرة، وتقوم ال�شركة حاليًا بتوفري خدمات التموين اإىل زوار احلرمني ال�شريفني 
بناًءا على طلبات تردها من جهات خمتلفة خالل مو�شمي احلج والعمرة.

• موا�شلة تطوير برنامج �شعودة الوظائف يف ال�شركة مع الرتكيز ب�شكل خا�س على توظيف املزيد من املوظفات ال�شعوديات 
وتزويدهم بالتدريب ال�شروري، وهو ما ت�شجعه وزارة العمل. 

• زيــادة فعالية راأ�س املال العامل من خالل حت�شني �شروط التعامل مع املوردين وحت�شيل امل�شتحقات من جميع العمالء يف 
اأوقاتها.

التوجهات  توقع  اأجل  العاملية من  لل�شركة و�شبكتها  الإ�شرتاتيجي  ال�شريك  نيوري�شت،  العمل مع �شركة  ال�شركة يف  ا�شتمرت   •
امل�شتقبلية يف �شناعة التموين وتطوير منتجات ال�شركة وحت�شني عمليات امل�شرتيات يف ال�شركة.

اخملاطر املستقبلية
تعمل ال�شركة بحر�س لتفادي اأية تاأثريات �شلبية اأو خماطر قد توؤثر على اأدائها اأو تعوق تقدمها، وهي بذلك تعمل على املحافظة 

على ن�شاطاتها احلالية ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية وتدفقاتها النقدية وعملياتها امل�شتقبلية وتعمل على عدم تعر�شها 

لتاأثريات �شلبية جوهرية يف حالة حدوث اأي خماطر.

واأهم تلك املخاطر هي:

•  دخول مناف�س لقطاع متوين �شركات الطريان يف ال�شوق ال�شعودي.
•  العقود مع �شركات الطريان قابلة لالإنهاء.

• املناف�شة الكبرية يف قطاع اخلدمات لغري �شركات الطريان.

العقوبات والغرامات
األف ريال، ملخالفتها الفقرة )اأ(  2014م، وقدرها )320،000( ثالث مئة وع�شرون  تلقت ال�شركة غرامة مالية خالل العام 

من املادة الرابعة والثالثني من قواعد الت�شجيل والإدراج، والتعليمات الواردة يف مناذج الإف�شاح الإلكرتونية رقم )1( ورقم 

2012/12/23م،  1434/2/10هـ املوافق  )5( ورقم )6( املعتمدة مبوجب قرار جمل�س الهيئة رقم )1-39-2012( وتاريخ 

لعدم اإر�شال منوذج الإف�شاح الإلكرتوين رقم )1(، وعدم حتديث مناذج الإف�شاح الإلكرتونية رقم )5( ورقم )6(. كما تلقت 

اأي�شًا غرامية مالية يف نف�س العام و قدرها )20.000( ع�شرون األف ريال، ملخالفتها الفقرة )اأ( من املادة الأربعني من قواعد 

الت�شجيل والإدراج، والفقرة الفرعية )5( من الفقرة )ب( من الفقرة )1( من التعليمات اخلا�شة باإعالنات ال�شركات املتعلقة 

لعدم  ال�شعودية،  املالية  ال�شوق  اأ�شهمها يف  املدرجة  امل�شاهمة  ال�شركات  باإعالنات  التعليمات اخلا�شة  العامة من  باجلمعيات 

اإي�شاح جميع التفا�شيل املتعلقة باملوافقة على الأعمال والعقود التي يكون لع�شو جمل�س الإدارة فيها م�شلحة مبا�شرة اأو غري 

مبا�شرة يف جدول اأعمال اجلمعية العامة العادية. 

بو�شع  اأو�شى  حيث  2014/12/19م،  ويوم  2014/05/22م،  يوم  اجتماعه   يف  املخالفات  هذه  الإدارة  جمل�س  ناق�س  وقد   

الآليات والإجراءات الالزمة لتجنب تكرار مثل هذه املخالفات يف امل�شتقبل. وقد مت تبليغ هيئة ال�شوق املالية عن هذه الآليات 

والإجراءات. 

اجلدير بالذكر اأنه ل توجد عقوبات اأو غرامات  اأو غريها يف اإطار الإجراءات الحتياطية على ال�شركة من اأي كيان اإ�شرايف  اأو 

تنظيمي  اأو ق�شائي.
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املوارد البشرية
املوارد  اأهمية  وتنبع  عليها.  املحافظة  عن  وامل�شوؤول  النجاحات  �شانع  باعتباره  الب�شري  للعن�شر  كبريا  اهتماما  ال�شركة  تويل 

الب�شرية كونها اأهم عنا�شر العملية الإنتاجية.. لذلك ميكن القول اإن تو�شع الإنتاج ل يكون بالتو�شع الأفقي فقط بل اإن التو�شع 

الراأ�شي لالإنتاج هو تو�شع مكمل، فالكفاءات اجليدة قادرة على الأداء والعطاء املتميز. وتعتمد ال�شركة على ا�شتقطاب قدرات 

وخربات يف جمالت الإدارة والت�شغيل على حد �شواء اإ�شافة للحفاظ على الكفاءات املتميزة، حيث ي�شكل هذا العن�شر دورًا كبريًا 

يف جناح متطلباتها.

ا�شتقطاب ذوي  ال�شعودة، خا�شة يف  ن�شبة  زيادة م�شتمرة يف  ال�شعوديني حيث متكنت من حتقيق  توظيف  اإىل  ال�شركة  وترمي 

الحتياجات اخلا�شة و العن�شر الن�شائي، حيث مت تدريب جمموعة من ال�شباب من ذوي الحتياجات اخلا�شة على كافة الأعمال 

التي ي�شتطيعون القيام بها، وقد اأظهروا  ا�شتعدادهم ال�شخ�شي والذهني للقيام بهذا الدور خ�شو�شًا يف الإنتاج والتجهيز . 

اأن ظل مطبخ التموين حكرًا على الرجال، حيث اقتحمت ق�شم  اأبرزت  الفتاة ال�شعودية  جناحات كبرية يف ال�شركة بعد  كما 

اإدارة ال�شركة على  اأق�شام ن�شائية منف�شلة. وقد راهنت  جتهيز الهدايا واملبيعات عرب م�شروع توظيف الفتيات ال�شعوديات يف 

ي�شاهي  اإنتاجهن  وكان  العمل،  مع  والتكيف  البتكار  على  جدارتهن  اأثبتت  والتي  التجربة،  عرب  الإتكيت  لفن  الفتيات  اإيجاده 

الأق�شام الرجالية. 

الن�سبة اليراد الوحدة

%40.30 263564247 منطقة جدة

%47.51 310674188 منطقة الريا�س

%4.66 30499267 منطقة الدمام

4.66 32632130 منطقة املدينة املنورة

%7.27 48.186.517 القاهرة

%7.27 (1315423) مكة املكرمة

%7.27 (30308094) الإدارة العامة

%100 653932832 الإجمايل

 التحليل اجلغرايف لاليرادات
اجلدول التايل يو�شح اليرادات التي حققتها ال�شركة خالل عام 2014م: 

جدة

الريا�س

الدمام

املدينة املنورة

القاهرة الإدارة العامة

مكة املكرمة

%47.5

%4.7

%5

%7.4
% 0.2- %4.6-

%40.3
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2014م 2013م 2012م 2011م 2010م احل�ساب

2.135.940.070 1.867.498.165 1.687.392.692 1.465.271.088 1.193.161.075 الإيرادات

(1.361.365.704) 1.175.583.438 1.059.393.454 906.809.548 647.746.580 تكلفة الإيرادات

(141.249.564) 146.104.228 121.217.226 139.823.782 131.426.198 م�ساريف اإدارية وعمومية

20.608.030 23.541.413 (19.730.787) 1.924.001 3.101.387 اإيرادات اأخرى

(46.201.746) (46.217.365) (45.355.099) (38.219.602) (34.680.474) الزكاة

653.932.832 569.351.912 487.051.225 420.561.759 417.089.682 �سايف الدخل

7.97 6.94 5.94 5.13 4.66 اخل�سارة )الربح( لل�سهم ريال �سعودي

نتائج الشركة املالية
قوائم الدخل للأعوام 2010م و 2011م و2012م و2013 و2014م

2014م 2013م 2012م 2011م 2010م احل�ساب

487.083.128 500.445.200 786.183.121 214.255.491 682.293.224 �سايف النقد من العمليات

(108.937.564) (162.455.737) (20.196.793) (58.728.299) (13.092.710) �سايف النقد امل�ستخدم يف عمليات ال�ستثمار

(584.052.717) (467.027.158) (398.916.751) (261.298.301) (23.990.345) �سايف النقد امل�ستخدم يف عمليات التمويل

(205.907.153) (129.037.695) 367.069.577 (105.771.109) 645.210.169 �سايف التغري يف النقد ويف حكمه

882.815.752 1.022.122.495 655.052.918 760.824.027 115.613.858 النقد وما يعادله كما يف 1 يناير

676.908.599 893.084.800 1.022.122.495 655.052.918 760.824.027 النقد وما يعادله كما يف 31 دي�سمرب

التدفقات النقدية للأعوام 2010م و 2011م و2012م و2013م و2014م
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أصول وخصوم الشركة
قوائم جمموع املوجودات وجمموع املطلوبات للأعوام 2010م و 2011م و2012م و2013م و2014م

2014م 2013م 2012م 2011م 2010م احل�ساب

1.809.313.494 1.688.862.153 1.556.772.463 1.424.463.312 1.208.139.617 جمموع املوجودات

583.606.574 536.776.072 495.073.860 443.460.835 384.479.297 جمموع املطلوبات

2014م 2013م 2012م 2011م 2010م البيان

29.831.466 25.950.014 23.308.516 20.722.956 27.454.687 م�ستحقات املوظفني

197.527.944 185.656.449 153.091.217 156.260.966 128298.039 م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

13.747.775 19.120.725 25.937.949 28.035.806 28.082.899 خم�س�س اإعادة الهيكلة

46.201.746 38.273.402 34.982.592 28.233.250 26.311.949 الزكاة و�سريبة الدخل

287.308.931 269.000.590 237.320.274 233.253.008 210.147.574

مدفوعات مستحقة
قوائم امل�ساريف امل�ستحقة للأعوام 2010م و 2011م و 2012م و2013م و2014م

 * وتت�شمن امل�شاريف امل�شتحقة واملطلوبات الأخرى خدمات مقدمة ومل ت�شدر بها فواتري بالإ�شافة اإىل اتعاب اإدارة بعد خ�شم �شريبة ا�شتقطاع

الزكاة واملدفوعات النظامية
تقـــوم ال�شركـــة بت�شديد الزكاة بعد النتهاء من ت�شوية جميع املعلقات وال�شتف�شارات من م�شلحة الزكاة والدخل، كما تخ�شع ال�شركة لأنظمة الزكاة 

والدخل يف اململكة العربية ال�شعودية.

الديون البنكية
ل توجد على �شركة اخلطوط ال�شعودية للتموين اأي قرو�س قائمة كما يف 31 دي�شمرب 2014م.

تاريخ ال�ستحقاق املبلغ تاريخ ال�ستثمار نوع ال�ستثمار ال�ستثمارات م

مفتوح 200.000.000 2013/07/25م ق�سري املدى بنك “�سامبا” ل�سالح �سركة ال�سنبلة 1

2015/10/07م 100.000.000 2013/04/07م طويل املدى جمموعة بن لدن فرع �سكوك 2

2020/02/18م 40.000.000 2013/12/17م طويل املدى بنك “�ساب” فرع �سكوك 3

استثمارات الشركة
اجلدول التايل يو�شح حجم ال�شتثمارات التي قامت بها ال�شركة خالل العام  2014م:
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القيمة طبيعة العلقة الطراف ذو العلقة

1.416.333.000 �سريك املوؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية - ذمم جتارية

44.796.000 �سركة �سقيقة ال�سركة ال�سعودية للخدمات الأر�سية املحدودة

18.827.000 �سركة �سقيقة �سركة اخلطوط ال�سعودية لل�سحن املحدودة

175.700 �سركة �سقيقة ال�سركة ال�سعودية يف العقار والتنمية املحدودة

16.213.000 اأحد ال�سركاء النهائيني نيور�ست جروب هولدجن ا�س ال

1.472.000 اأحد ال�سركاء النهائيني �سركة احلكري

القيمة طبيعة العلقة الطراف ذو العلقة

448.271.457 �سريك املوؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية - ذمم جتارية

11.397.810 �سركة �سقيقة ال�سركة ال�سعودية للخدمات الأر�سية املحدودة

8.435.915 �سركة �سقيقة �سركة اخلطوط ال�سعودية لل�سحن املحدودة

 املعامالت مع اجلهات ذات العالقة

تعد �شركة اخلطوط اجلوية العربية ال�شعودية امل�شاهم الأكرب يف ال�شركة. وجتري ال�شركة جزءًا كبريًا من اأعمالها مع �شركة اخلطوط اجلوية العربية 

ال�شعوديـــة. وتقـــوم ال�شركة بتقدمي الوجبات اخلا�شـــة بامل�شافرين والأطقم لكافة رحالتها. وعالوة على ذلك تقـــوم ال�شركة بتقدمي خدمات اإ�شافية 

مثـــل و�شـــع قوائم الطعام، واإذا ارتفع اأو انخف�س عدد امل�شافرين على مـــنت رحالت اخلطوط اجلوية العربية ال�شعودية، فاإن خدمات ال�شركة املقدمة 

�شـــوف ترتفع اأو تنخف�س وفقًا لذلك. كمـــا تقوم ال�شركة بتقدمي خدماتها ل�شركة اخلدمات الأر�شية والتي ت�شمل ب�شكل رئي�شي تقدمي وجبات ملوظفي 

هذا الق�شم. 

وقد اعتمدت ال�شركة جميع العقود املربمة مع اجلهات ذات العالقة يف اجتماع اجلمعية العمومية والتي عقدت بتاريخ 2014/3/31م والرتخي�س لها 

لعـــام 2014م وهـــي �شركة اخلطوط اجلوية العربية ال�شعودية )�شريك(، و�شركة نيوري�شت جروب هولدجن اأ�س ال )اأحد ال�شركاء النهائيني(، و�شركة 

اخلطـــوط ال�شعوديـــة لل�شحن املحدودة )�شركة �شقيقة(، و�شركة اخلطوط ال�شعودية للخدمات الأر�شية املحدودة )�شركة �شقيقة(، و�شركة ال�شعودية 

للعقار والتنمية املحدودة )�شركة �شقيقة(.

اليرادات وامل�سروفات من اأطراف ذات العلقة كما يف 31 دي�سمرب 2014م كما يلي:

الذمم املدينة من اأطراف ذات علقة كما يف 31 دي�سمرب 2014م كما يلي:

* جـــددت �شركـــة اخلطـــوط ال�شعوديـــة للتموين العقـــد املربم مع اخلطـــوط اجلوية العربيـــة ال�شعودية والذي انتهـــى بتاريـــخ 2014/12/31م اثنـــاء اجتماعهم بتاريخ 
2014/02/24م لفرتة جديدة مدتها خم�س �شنوات اعتبارًا من تاريخ 2015/01/01م حتى 2019/12/31م. 

 Technical Services( اقـــر جمل�ـــس اإدارة �شركـــة اخلطوط ال�شعوديـــة للتموين على التوقيـــع على اتفاقية خـدمـــات ال�شت�شارات وامل�شـــــانـــدة واخلدمات الفنيـــة *
Agreement( بـــني �شركـــة اخلطوط ال�شعودية للتموين وجمموعة نيوري�شت القاب�شة. وتعتمد هذه التفاقيـــة على تقدمي امل�شاندة الفنية والت�شغيلية لكل قطاع ب�شفة 
حمددة من خالل موؤ�شرات اأداء لالإيرادات والربحية واجلودة وتاأهيل املوارد مبا يف ذلك املوارد الب�شرية والتو�شع يف قطاعات جديدة يف امل�شتقبل وت�شري هذه التفاقية 

اإىل غاية 2016/12/31م ، وهي بديلة لالتفاقية التي كانت مربمة بني كٍل من اخلطوط ال�شعودية و�شركة التموين ال�شرتاتيجي و�شركة نيوري�شت القاب�شة والتي انتهت 

يف 2013/12/31م. و �شيكون اأتعاب العقد مرتبط بتحقيق جمموعة نيور�شت لأهداف ال�شركة للنتائج املالية والنتاجية واجلودة بالن�شب املتفق عليها لكل قطاع اأعمال 

على حده ويف حال عدم حتقيق الأهداف املتفق عليها فلن حت�شل نيور�شت على اأي مبالغ كما ين�س العقد. و�شيكون الأثر املايل العائد لل�شركة على مدة �شريان العقد. 

حيث تعد جمموعة نيور�شت القاب�شة ا�س.ال من ال�شركات الرائدة يف اأوروبا لتقدمي خدمات التموين والإعا�شة.

* اإن اليرادات والذمم املدينة لل�شركة ترتكز لدى ال�شعودية وهي �شريك وجهة حكومية.

الهيكل اإلداري للشركة
ي�شـــرف علـــى اإدارة ال�شركة فريق من الكوادر املتمر�شة الذين يتمتعون مب�شتوى عاٍل من املعرفة واملهارات ال�شرورية لإدارة عمليات ال�شركة. وتتم اإدارة 

ال�شركة من خالل ثالث اإدارات حتت اإدارة الرئي�س التنفيذي.
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جملس اإلدارة
اأ/ اأع�شاء جمل�س الإدارة

يتكـــون جمل�ـــس اإدارة ال�شركة من نخبة من الكـــوادر من اأ�شحاب اخلربات واملوؤهالت العالية وعلى قدر عاٍل مـــن الكفاءة ممن يحظون ب�شمعة مميزة 

يف عامل الأعمال.

اأع�ساء جمل�س اإدارة �سركة اخلطوط ال�سعودية للتموين كما يف 31 دي�سمرب 2014م

ال�سركات ال�سعودية امل�ساهمة الأخرى التي ي�سارك يف جمل�س اإدارتها  ال�ستقللية احلالة املن�سب اجلن�سية      ال�سم

 �سركة احتاد ات�سالت موبايلي ، )�سركة اخلطوط اجلوية العربية ال�سعودية، �سركة الطريان 

املدين القاب�سة، ال�سركة ال�سعودية للبحاث والت�سويق، موؤ�س�سة الربيد ال�سعودي(*
غري تنفيذي  غري  م�ستقل

رئي�س 

جمل�س
�سعودي �سالح بن نا�سر اجلا�سر 

جمموعة احلكري  غري تنفيذي غري م�ستقل ع�سو �سعودي  �سامي عبد املح�سن احلكري

ل يوجد غري تنفيذي غري م�ستقل ع�سو �سعودي �سوقي حممد م�ستاق

املتحدة للإلكرتونيات ، اأك�سرتا -�سركة بوان )ال�سركة الأوىل لتطوير العقارات القاب�سة- 

الفوزان القاب�سة --   جمموعة الفي�سلية - جمموعة عبد اللطيف العي�سى القاب�سة(*[[ 

غري تنفيذي غري م�ستقل ع�سو �سعودي با�سل حممد الق�سيب

ل يوجد غري تنفيذي غري م�ستقل ع�سو �سوي�سري جوناثان �ستنت تورياين

غري تنفيذي م�ستقل    البنك الأهلي التجاري   ع�سو �سعودي يو�سف عبد ال�ستار امليمني

م�ستقل      ل يوجد غري تنفيذي ع�سو �سعودي اللواء/ عبد العزيز ال�سيف 

)متقاعد(

�سركة اإعمار املدينة القت�سادية - تطوير املوانئ* م�ستقل غري تنفيذي ع�سو �سعودي فهد عبد املح�سن الر�سيد 

)دار التمليك - بنك الإبداع  - فر�س ال�سعودية لل�ستثمار  - اأحمد حممد �سامل باع�سن و�سركاه 

لوك�سمبورغ(* �سدكو   - �سدكوكابيتل   - العربية  – اجلذور 
م�ستقل غري تنفيذي ع�سو �سعودي ح�سن �سكيب اجلابري

*)�سركات غري مدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية(.

*)بعد ا�ستقالة ع�سو ورئي�س جمل�س الإدارة املهند�س خالد بن عبداهلل امللحم بتاريخ  2014/8/14، مت اعتمادها من طرف املجل�س، وتعيني املهند�س �سالح بن نا�سر اجلا�سر بدل له للفرتة املتبقية من تاريخه(.

ب/  اجتماعات جمل�س الإدارة

15 دي�سمرب 2014م 21 اأكتوبر 2014م 22 يوليو 2014م 21 اأبريل 2014م 24 فربائر 2014م تاريخ الجتماع

a a x x x �سالح بن نا�سر اجلا�سر

 رئي�س جمل�س الإدارة

a a a a a �سامي عبد املح�سن احلكري

ع�سو جمل�س الإدارة

a a a x a با�سل حممد الق�سيب

ع�سو جمل�س الإدارة

a a a x a جوناثان �ستنت تورياين

ع�سو جمل�س الإدارة

a a a a a يو�سف عبد ال�ستار امليمني

ع�سو جمل�س الإدارة

a a a a a �سوقي حممد م�ستاق

ع�سو جمل�س الإدارة

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

ع�سو جمل�س الإدارة

a a a a a
فهد عبداملح�سن الر�سيد

ع�سو جمل�س الإدارة

a a a a a
ح�سن �سكيب اجلابري

ع�سو جمل�س الإدارة

عقد جمل�س الإدارة �سبعة اجتماعات خلل العام املايل 2014م على النحو التايل:



17

l و�سف مل�سلحة اأع�ساء جمل�س الإدارة و اأزواجهم و اأولدهم الق�سر يف اأ�سهم ال�سركة:

الع�سو
الأ�سهم 

اململوكة

ملكية الأقارب من 

الدرجة الأوىل

مقدار التغيري من 2013/12/31م 

حتى 2014/12/31م

�سفرل يوجد1.000�سالح بن نا�سر اجلا�سر 

�سفرل يوجد1.000�سامي عبد املح�سن احلكري

�سفرل يوجد1.000�سوقي حممد م�ستاق

�سفرل يوجد1.000با�سل حممد الق�سيب

�سفرل يوجد1.000يو�سف عبد ال�ستار امليمني

�سفرل يوجد1.000جوناثان �ستنت تورياين 

اللواء/ عبد العزيز ال�سيف 

)متقاعد(
�سفرل يوجد1.000

�سفرل يوجد1.000فهد عبد املح�سن الر�سيد 

�سفرل يوجد1.000ح�سن �سكيب اجلابري

l و�سف مل�سلحة اأع�ساء الإدارة العليا واأزواجهم و اأولدهم الق�سر يف اأ�سهم ال�سركة:

الع�سو
الأ�سهم 

اململوكة

ملكية الأقارب من 

الدرجة الأوىل

مقدار التغيري من 2013/12/31م 

حتى 2014/12/31م

جرهارد مار�ست�س

الرئي�س التنفيذي
�سفرل يوجدل يوجد

وجدي حممد الغبان

نائب الرئي�س التنفيذي
�سفرل يوجدل يوجد

عمرو حممد �سقر

رئي�س �سوؤون ال�سركة التنفيذي والأمني العام
�سفرل يوجدل يوجد

طارق حممد ثروت

رئي�س املراجعة الداخلية التنفيذي
�سفرل يوجد ل يوجد

 ماتي تابيو كيفيك�س

املدير العام للعلقات امل�سرتكة
�سفرل يوجدل يوجد

عبد الوهاب حممد �ساعاتي

الرئي�س التنفيذي لل�سوؤون  التجارية
�سفرل يوجدل يوجد

د. فهد على اخلياط

مدير عام الرقابة الداخلية وتطوير الداء 
�سفرل يوجدل يوجد

حممد حذيفة �سعيب                                                                               

رئي�س امل�سرتيات املركزية
�سفرل يوجدل يوجد

�سالح ح�سن �سفرجي                                                              

رئي�س املوارد الب�سرية والتنمية
�سفرل يوجدل يوجد

جا�ستني فيليب�س

مدير عام الت�سويق والت�سالت
�سفرل يوجدل يوجد

برينو هريي�س                                                                                          

الرئي�س التنفيذي قطاع العمال
�سفرل يوجدل يوجد

ج/ م�سالح جمل�س الإدارة
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جلان جملس اإلدارة
يف اإطار حوكمة ال�شركة ينبثق عن جمل�س الإدارة اللجان الرئي�شة التالية: جلنة املراجعة، وجلنة الرت�شيحات واملكافاآت.

l جلنة املراجعة:

تتكـــون جلنـــة املراجعة من ثالثة اأع�شاء منهم ع�شوين مـــن جمل�س الإدارة غري التنفيذيني وع�شو ثالث من خارج جمل�ـــس الإدارة خمت�س يف ال�شوؤون 

املاليـــة واملحا�شبيـــة، وت�شمل مهام وم�شوؤوليات هذه اللجنة درا�شة نظام الرقابة الداخليـــة والإ�شراف على اإدارة املراجعة الداخلية يف ال�شركة من اأجل 

التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات التي حددها جمل�س الإدارة.  وكذلك درا�شة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات 

الت�شحيحية 

للمالحظـــات الواردة فيها. كمـــا تت�شمن م�شوؤوليات اللجنة التو�شية ملجل�ـــس الإدارة بتعيني مراجعي احل�شابات القانونيـــني وف�شلهم وحتديد اأتعابهم 

والتاأكـــد مـــن ا�شتقالليتهـــم ومتابعة اأعمالهم مع درا�شة ومراجعة خطة املراجعـــة مع املراجع القانوين، وكذلك درا�شـــة مالحظاته على القوائم املالية 

لل�شركـــة ومتابعـــة ما مت ب�شاأنها مع درا�شـــة القوائم املالية الأولية وال�شنوية قبل عر�شها على جمل�س الإدارة واإبداء الراأي والتو�شية يف �شاأنها. كما تقوم 

اللجنـــة بدرا�شة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة واإبداء الراأي والتو�شيـــة ملجل�س الإدارة ب�شاأنها و تقومي فاعلية تقدير ال�شركة للمخاطر املهمة واخلطوات 

التي اتخذتها اإدارة ال�شركة ملراقبة ومواجهة هذه املخاطر.

املنصب االسم
رئي�سًا ح�سن �سكيب اجلابري

ع�سوًا �سوقي حممد م�ستاق

ع�سوًا ماثيو جيندال

- اأع�ساء جلنة املراجعة:

23 اأكتوبر 2014م 16 يوليو 2014م 17 اأبريل 2014م 13 فريائر 2014م 16 يناير 2014م تاريخ الجتماع

a a a a a
ح�سن �سكيب اجلابري

رئي�سًا

a a a a a
�سوقي حممد م�ستاق

ع�سوًا

a x a a a
ماثيو جيندال

ع�سوًا

- جدول اجتماعات اأع�ساء جلنة املراجعة:
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l جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:

مت تفعيـــل جلنـــة الرت�شيحات واملكافـــاآت يف اأكتوبر عام 2011م، وتتكون اللجنة مـــن ثالثة اأع�شاء غري تنفيذيني من جمل�ـــس الإدارة. وت�شمل مهام 

وم�شوؤوليـــات جلنـــة الرت�شيحات واملكافـــاآت التو�شية ملجل�س الإدارة بالرت�شيـــح لع�شوية املجل�س وفقًا لل�شيا�شات واملعايـــري املعتمدة مع مراعاة عدم 

تر�شيـــح اأي �شخ�ـــس �شبق اإدانته بجرمية خملة بال�شرف والأمانـــة. وكذلك املراجعة ال�شنوية لالحتياجات املطلوبة مـــن املهارات املنا�شبة لع�شوية 

جمل�س الإدارة واإعداد و�شف للقدرات واملوؤهالت املطلوبة لع�شوية جمل�س الإدارة مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم اأن يخ�ش�شه الع�شو  لأعمال 

جمل�ـــس الإدارة.  كمـــا تت�شمن م�شوؤوليات اللجنة مراجعة هيكـــل و ت�شكيل جمل�س الإدارة ورفع التو�شيات يف �شـــاأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها، 

وكذلـــك حتديـــد جوانب ال�شعف والقـــوة يف جمل�س الإدارة واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�شلحة ال�شركة. كمـــا تقوم اللجنة بالتاأكد ب�شكل �شنوي 

من ا�شتقاللية الأع�شاء امل�شتقلني وعدم وجود اأي تعار�س م�شالح اإذا كان الع�شو ي�شغل ع�شوية جمل�س اإدارة �شركة اأخرى. وكذلك و�شع �شيا�شات 

وا�شحة لتعوي�شات ومكافاآت اأع�شاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني ويراعى عند و�شع هذه ال�شيا�شات ا�شتخدام معايري ترتبط بالأداء. 

واأخريًا اإعداد التقارير الدورية وال�شنوية عن اأعمال اللجنة وتقرير الإف�شاح ال�شنوي ح�شب النظام وتقدميها ملجل�س الإدارة. 

املن�سب ال�سم

رئي�سًا يو�سف عبدال�ستار امليمني

ع�سوًا با�سل حممد الق�سيب

ع�سوًا فهد عبداملح�سن الر�سيد

ع�سوًا جونثان �ستنت تورياين

22 يوليو 2014م 21 اأبريل 2014م 24 فرباير 2014م تاريخ الجتماع

a a a يو�سف عبد ال�ستار امليمني

رئي�سًا

a x a با�سل حممد الق�سيب

ع�سوًا

a a a فهد عبداملح�سن الر�سيد

ع�سوًا

a x a جوناثان �ستنت تورياين

ع�سوًا

- جدول اجتماعات اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاأت:

- اأع�ساء  جلنة الرت�سيحات واملكافاأت:
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ال�سرح مل يتم اللتزام التزام جزئي مت اللتزام رقم املادة وفق لئحة حوكمة ال�سركات

a الثالثة: احلقوق العامة للم�ساهمني

a
الرابعة: ت�سهيل ممار�سة امل�ساهمني حلقوقهم وح�سولهم على 

املعلومات

a اخلام�سة: حقوق امل�ساهمني املتعلقة باجتماع اجلمعية العامة

a ال�ساد�سة: حقوق الت�سويت

a ال�سابعة: حقوق امل�ساهمني يف اأرباح الأ�سهم

 a الثامنة: ال�سا�سيات والإجراءات املتعلقة بالإف�ساح

a التا�سعة: الف�ساح يف تقرير جمل�س الإدارة

a العا�سرة: الوظائف الأ�سا�سية ملجل�س الإدارة 

a احلادية ع�سر: م�سوؤوليات جمل�س الإدارة

a الثانية ع�سر: تكوين جمل�س الإدارة

a الثالثة ع�سر: جلان جمل�س الإدارة وا�ستقلليتها

a الرابعة ع�سر: جلنة املراجعة 

a اخلام�سة ع�سر: جلنة الرت�سيحات واملكافاأت 

a ال�سا�سة ع�سر: اجتماعات جمل�س الإدارة وجدول الأعمال

a ال�سابعة ع�سر: مكاأفات اأع�ساء جمل�س الإدارة وتعوي�ساتهم

a الثامنة ع�سر: تعار�س امل�سالح يف جمل�س الإدارة

واجلدول التايل تف�سيل ملدى التزام ال�سركة  مبا مت تطبيقه من لئحة احلوكمة  وما مل يتم تطبيقه واأ�سباب ذلك:

حوكمة الشركة
حر�شًا من اإدارة �شركة ال�شعودية للتموين على حتقيق مبداأ ال�شفافية وتعزيز اأداء اأن�شطتها املختلفة بهدف توفري املناخ املالئم لال�شتثمار يف ال�شوق 

وزيـــادة الثقـــة فيها، فقد تبنت ال�شركة خـــالل اجلمعية العمومية املنعقدة يف 1435/5/30هـ املوافـــق 31 /3/ 2014م، على تطبيق مبادئ وقواعد 

احلوكمة واختيار اأف�شل املمار�شات مبا يخدم م�شالح م�شاهميها ويحمي حقوق ذوي امل�شلحة.

تلتـــزم ال�شركـــة باملحافظة على اأف�شل معايري مقايي�ـــس اجلودة والأداء يف كافة اأن�شطتها. وهذا اللتزام ميتـــد لي�شمل القواعد املن�شو�س عليها يف 

حوكمـــة ال�شركـــات حيث اإن ال�شركة ملتزمـــة متامَا بتطبيق اأف�شل القواعد املدرجـــة بحوكمة ال�شركات يف جميع تعامالتهـــا. ولدى ال�شركة �شيا�شة 

�شاملة يف تطبيق قواعد حوكمة ال�شركات وذلك بو�شع النظم واللوائح للمدراء واملوظفني للتقيد بها بغر�س حماية م�شالح ال�شركة وكافة الأطراف 

ذات العالقة. ويقوم جمل�س اإدارة ال�شركة مب�شاعدة اللجان الفرعية مثل جلنة املراجعة واملخاطر بالدعم امل�شتمر لتكري�س اللتزام بقواعد حوكمة 

ال�شركات مع املراجعة امل�شتمرة لها ومراقبة التطبيق الفعلي لها0
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سياسة توزيع األرباح
توزع اأرباح ال�شركة ال�شافية ال�شنوية بعد خ�شم جميع امل�شروفات العمومية وغريها من امل�شروفات على النحو التايل:

1ـ يجنـــب ع�شـــرة يف املئة )10%( مـــن الأرباح ال�شافية لتكوين الحتياطي النظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقـــف هذا التجنب متي بلغ الحتياطي املذكور 

مبلغا م�شاويا لن�شف راأ�س املال.

2ـ للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة اأن جتنب ن�شبة معينة من الأرباح ال�شافية لتكوين احتياط اتفاقي يخ�ش�س لغر�س اأو اأغرا�س معينة.

3ـ يوزع الباقي بعد ذلك على امل�شاهمني ب�شرط األ يقل عن 5% من راأ�س املال املدفوع.

يخ�شع توزيع اأرباح الأ�شهم لقيود معينة واردة يف النظام الأ�شا�شي ويف حالة الإعالن عن الأرباح، ف�شيتم توزيعها بالريال ال�شعودي. 

ويتوىل جمل�س الإدارة التو�شية باإعالن ودفع اأي اأرباح قبل اإقرارها من قبل امل�شاهمني يف اجتماع اجلمعية العامة. وال�شركة لي�شت ملزمة بالإعالن عن اأية اأرباح، 

واأي قرار للقيام بذلك �شيعتمد على الأرباح ال�شابقة واملتوقعة والتدفق النقدي لدى ال�شركة، والتمويل ومتطلبات راأ�س املال، وال�شوق والظروف القت�شادية العامة، 

وو�شع زكاة ال�شركة، ف�شاًل عن العتبارات القانونية والتنظيمية يخ�شع توزيع اأرباح الأ�شهم لقيود معينة واردة يف النظام الأ�شا�شي ويف حالة الإعالن عن الأرباح 

ف�شيتم توزيعها بالريال ال�شعودي. 

يعتـــزم جمل�ـــس الإدارة اعتماد �شيا�شة لتوزيـــع الأرباح تن�س على توزيع نحو 60% اإىل 80% من �شايف اأرباح ال�شركة ال�شنويـــة مع الأخذ يف العتبار اأهداف ال�شركة 

والعتبارات التجارية والقانونية والتنظيمية اآنفة الذكر، بالإ�شافة اإىل الو�شع املايل لل�شركة وم�شتوى دخلها يف الوقت احلايل.

املراجعة الداخلية
يقـــوم ق�شـــم املراجعة الداخلية ب�شكـــل دوري ومنتظم مبراجعة نظام الرقابة الداخلية ملختلف اإدارات ال�شركـــة. وت�شتند هذه املراجعة على اخلطط ال�شنوية 

التي وافقت عليها جلنة املراجعة، وذلك للتاأكد من فعالية هذا النظام و قدرته على حماية اأ�شول ال�شركة و�شمان كفاءة ونزاهة الإجراءات والعمليات املالية 

وغري املالية، والتزام موظفي ال�شركة باللوائح ال�شادرة عن الهيئات احلكومية املختلفة واجلهات التنظيمية ذات ال�شلة، بالإ�شافة اإىل اللتزام بال�شيا�شات 

والنظم الداخلية املجازة بوا�شطة ال�شركة. وت�شرف جلنة التدقيق ب�شكل متوا�شل على اأعمال جلنة املراجعة الداخلية، كما تراجع تقاريرها بانتظام. 

وي�شمل نطاق دائرة عمل املراجعة الداخلية ما يلي :

الداخلية. املراجعة  جلنة  لعمل  ال�شنوية  الإ�شرتاتيجية  اخلطة  • اإعداد 
بالنتائج. م�شوؤوليها  واإخطار  والت�شغيلية  الإدارية  الإدارات  جلميع  الدورية  الختبارات  وعمل  املراجعة  • اإجراء 

املقرتحة. الإجراءات  وفاعلية  مالءمة  ل�شمان  الإدارات  من  املقدمة  واحللول  الإجراءات  • تقييم 
املعنية. الإدارات  قبل  من  تطبيقها  ل�شمان  النتائج  لهذه  الالحقة  املتابعة  اإىل  بالإ�شافة  وتو�شياتها  املراجعة  نتائج  حول  وتو�شيات  تقارير  • تقدمي 

بالإ�شافـــة اإىل الوارد اأعاله، فـــاإن املراجع اخلارجي لل�شركة، وباعتبار اأن مراجعة التقرير ال�شنوي لل�شركة ميثل جزءا من م�شوؤوليته، يقوم بعمل ا�شتعرا�س 

�شامـــل لنظام املراجعة الداخلية لل�شركة واأنظمتها الإلكرتونية واحلا�شوبية ل�شمان الف�شل بني الوظائف، واأنظمة املراقبة، والرقابة ال�شارمة على عمليات 

ال�شركة. 

وللمراجعـــة الداخلية ال�شالحيات الكاملة دون قيود لالإطالع على جميـــع �شجالت ال�شركة واأ�شولها الثابتة والجتماع بالقائمني على اإدارة �شوؤنها وذلك مع 

مراعاة ال�شرية التامة. 

ول�شمـــان ا�شتقاللية املراجعة الداخلية فـــان مرجعية الرئي�س التنفيذي للمراجعة الداخلية تكون من الناحية الفنية واملهنية للجنة املراجعة واإداريا للرئي�س 

التنفيذي لل�شركة. حيث ل يتدخل اأي من مديري ال�شركة يف ال�شوؤون الداخلية للمراجعة الداخلية. كما لي�س للمراجعة الداخلية اأي م�شوؤولية ت�شغيلية مبا�شرة 

يف اأي مـــن املجـــالت اأو الأن�شطة التـــي يتم مراجعتها. وعلى الرئي�ـــس التنفيذي للمراجعة الداخليـــة التاأكيد �شنويا ملجل�س الإدارة علـــى ا�شتقاللية املراجعة 

الداخلية.

واأي�شًا ي�شمل نطاق املراجعة الداخلية فح�س وتقييم �شحة وكفاءة نظم احلوكمة واإدارة املخاطر والإجراءات الداخلية بال�شركة اإ�شافة لفح�س جودة اأداء 

امل�شوؤوليات امل�شندة للمديرين بغر�س حتقيق اأهداف ال�شركة. 

اإن  جلنة املراجعة الداخلية مل تكت�شف اأي انتهاك اأو اأي �شعف وا�شح يف نظام الرقابة الداخلية لل�شركة اأو يف خمتلف عملياتها للعام 2014 . ول توجد نتائج 

جوهرية للمراجعة ال�شنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة الداخلية بال�شركة. 
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اجلمعية العمومية
عقـــدت �شركـــة اخلطـــوط ال�شعودية للتموين  جمعيـــة عمومية عادية وجمعية عمومية غـــري عادية خالل عام 2014 يف مركز ال�شركـــة الواقع يف مطار امللك 

عبدالعزيـــز الـــدويل يف مدينة جـــدة، كما هو مبني اأدناه. وقد اأعلنـــت ال�شركة مواعيد هذه اجلمعيـــة العمومية يف موقع تداول، وموقـــع ال�شركة، واجلريدة 

الر�شميـــة وال�شحـــف املحلية قبل خم�شـــة وع�شرين يومًا على الأقل من اليوم املحدد لالجتماع . واأظهرت الإعالنات الوقت واملكان وجدول الأعمال . كما اأن 

ال�شركـــة اأعطت اأي�شا للم�شاهمني الفر�شة للم�شاركة بفعاليـــة والت�شويت على امل�شائل املدرجة يف جدول الأعمال، واأبلغتهم بالأنظمة التي حتكم الجتماع، 

واإجراءات الت�شويت من خالل ا�شتدعاء اجلمعية العمومية، وتوزيع امللفات املعدة اإعدادًا جيدًا، وحتتوي على ما يكفي من املعلومات التي متكن امل�شاهمني 

مـــن اتخـــاذ قراراتهـــم. كما اأبلغـــت ال�شركة هيئة ال�شوق املالية عـــن نتائج هذا الجتماع مبا�شرة بعـــد انتهاء الجتماع. كما مت متكـــني امل�شاهمني اأي�شًا من 

ا�شتعرا�س حما�شر الجتماع يف مكاتب ال�شركة اأو من خالل موقع ال�شركة.

اجلمعية العامة العادية:

جـــاءت نتائـــج الت�شويت  على جدول اأعمال اجتماع اجلمعية العمومية العاديـــة بتاريخ 30-05-1435 املوافق 31-03-2014 بعد اكتمال الن�شاب القانوين 

على النحو التايل:

  املوافقة على ما ورد يف تقرير جمل�س الإدارة عن العام املايل املنتهي يف 2013/12/31م.

  املوافقة على القوائم املالية لل�شركة عن ال�شنة املنتهية يف 2013/12/31م وتقرير مراجع احل�شابات.

  املوافقة على اإبراء ذمة اأع�شاء جمل�س الإدارة عن اأعمالهم خالل عام 2013م وحتى تاريخ انعقاد اجلمعية.

  املوافقة على �شرف اأرباح نقدية عن الربع الرابع لعام 2013م بواقع )1.75 ريـال لل�شهم( حيث يكون اإجمايل الأرباح املوزعة للربع الرابع لعام 2013م 

)143.5 مليون ريـال( و التي متثل )17.5%( من القيمة الأ�شمية لل�شهم، علمًا باأن اإجمايل الأرباح املوزعة عن العام املايل 2013م )307.5 مليون ريـال(، 

وبذلـــك �شيكـــون جمموع ما �شيتم توزيعه لعام 2013م )451مليون ريـال( بواقـــع )55 %( من القيمة الأ�شمية لل�شهم و�شتكون احقية توزيع الأرباح مل�شاهمي 

ال�شركة امل�شجلني لدى مركز ايداع الأوراق املالية تداول بنهاية تداول يوم الثنني بتاريخ 2014/03/31م و�شيكون توزيع الأرباح بدًء من يوم الأحد بتاريخ 

2014/04/13م.

  املوافقـــة علـــى تعيـــني املحا�شب القانوين املر�شح من قبل جلنـــة املراجعة ديلويت اند تو�س بكر اأبو اخلري و�شركاه ملراجعـــة ح�شابات ال�شركة للعام 2014م 

والبيانات املالية الربع �شنوية وحتديد اأتعابه.

  املوافقة واإقرار التعامالت مع الأطراف ذات العالقة والتي متت خالل عام 2013م والرتخي�س لهذه التعامالت للعام 2014م مع ال�شركة لكل من:

�شركـــة اخلطـــوط اجلويـــة العربية ال�شعوديـــة )�شريك(، وميثلها مـــن اأع�شاء املجل�ـــس املهند�س خالد بن عبـــداهلل امللحم. وتقدم خدمـــات التموين • 

للرحـــالت، وقـــد بلغت خالل عام 2013م  1.280.619.000 ريال . ومدة العقـــد خم�س �شنوات ميالدية جتدد �شنويًا ول توجد �شروط تف�شيلية عن 

ال�شوق املحلي. 

 �شركـــة اخلطـــوط ال�شعودية للخدمـــات الأر�شية )�شركة �شقيقـــة(، وميثلها من اأع�شاء املجل�ـــس املهند�س خالد بن عبداهلل امللحـــم. وتقدم خدمات • 

التموين وقد بلغت خالل عام 2013م 22.116.000 ريال . ومدة العقد �شنة ميالدية جتدد �شنويًا ول توجد �شروط تف�شيلية عن ال�شوق املحلي.

 �شركة اخلطوط ال�شعودية لل�شحن ) �شركة �شقيقة(، وميثلها من اأع�شاء املجل�س املهند�س خالد بن عبداهلل امللحم. وتقدم خدمات التموين لل�شركة • 

وقد بلغت عام 2013م 26.948.000 ريال. وتبلغ مدة العقد �شنة ميالدية جتدد �شنويًا ول توجد �شروط تف�شيلية عن ال�شوق املحلي.

�شركـــة اخلطـــوط ال�شعودية لتنميـــة وتطوير العقار املحدودة ) �شركة �شقيقـــة(، وميثلها من اأع�شاء املجل�س املهند�س خالـــد بن عبداهلل امللحم. وبلغ • 

اإجمـــايل اإيجـــارات مباين املركز الرئي�شي عام 2013م )3.840.000( ريـــال. وتبلغ مدة العقد �شنة ميالدية جتدد �شنويًا ول توجد �شروط تف�شيلية 

عن ال�شوق املحلي.

 �شركـــة نيوري�شت القاب�شة )اأحد ال�شركاء النهائيـــني(، وميثلها من اأع�شاء املجل�س الأ�شتاذ جوناثان �شتنت تورياين. وبلغ اإجمايل اأتعاب اإدارية عام • 

2013م )12،000،000( ريال. وتبلغ مدة العقد ثالث �شنوات ميالدية جتدد �شنويًا ول توجد �شروط تف�شيلية عن ال�شوق املحلي.
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  املوافقة واإقرار التعامالت مع الأطراف ذات العالقة والرتخي�س لهذه التعامالت للعام 2014م مع ال�شركة لكٍل من:

جمموعة احلكري )اأحد ال�شركاء النهائيني( وميثلها من اأع�شاء املجل�س الأ�شتاذ �شامي بن عبداملح�شن احلكري. للبيع بالتجزئة، وتبلغ مدة العقد �شنة • 

ميالدية جتدد �شنويًا ول توجد �شروط تف�شيلية عن ال�شوق املحلي. ومل يتم حتديد مبلغ العقد.

  املوافقة على لئحة احلوكمة املحدثة واملعدة من قبل اإدارة ال�شركة.

 املوافقة على ال�شيا�شات  واملعايري والإجراءات الوا�شحة واملحددة لع�شوية جمل�س الإدارة واملو�شوعة من قبل اإدارة ال�شركة واملت�شمنة يف لئحة احلوكمة 

اخلا�شة بال�شركة.

 املوافقة على تفوي�س جمل�س الإدارة باقرتاح توزيع اأرباح دورية على امل�شاهمني.

اجلمعية العامة غري العادية

كمـــا جاءت نتائج الت�شويت على جدول اأعمال اجتمـــاع اجلمعية العامة غري العادية والتي عقدت بتاريخ 30-05-1435 املوافق 31-03-2014 بعد اكتمال 

الن�شاب القانوين على النحو التايل: 

  املوافقة على ا�شتخدام اأ�شلوب الت�شويت الرتاكمي عند الت�شويت لنتخاب اأع�شاء جمل�س الإدارة.

مكافآت أعضاء جملس اإلدارة وخمسة من كبار التنفيذيني
جدول مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وخم�سة من كبار التنفيذيني بال�سركة

خم�سة من كبار التنفيذيني الذين 

تلقوا اأعلى املكافاآت والتعوي�سات
اأع�ساء جمل�س الإدارة البيان

3.564.980 2.374.000 الرواتب والتعوي�سات

1.625.001 ل يوجد البدلت

3.920.458 ل يوجد املكافاآت الدورية ال�سنوية

55.000 ل يوجد اخلطط التحفيزية

ل يوجد ل يوجد
اأي تعوي�سات اأو مزايا عينية اأخرى تدفع 

ب�سكل �سهري اأو �سنوي

9.165.439 2.374.000 املجموع

* نفيدكـــم اأن الرئي�ـــس التنفيذي واملدير املايل يتـــم اعتبارهم من بني كبار التنفيذيني ح�شـــب التنظيم الإداري لل�شركة ومت 
اإدراجهم �شمن اأكرب خم�شة تنفيذيني تلقوا اأعلى املكافاآت والتعوي�شات.
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إقــــــرارات جملس اإلدارة
يقر جمل�س الإدارة مبا ياأتي:

l اأن �شجالت احل�شابات اأعدت بال�شكل ال�شحيح.

l اأن نظام الرقابة الداخلية مت اأعد على اأ�ش�س �شليمة ونفذ بفاعلية.

l اأنه ل يوجد اأي �شك يذكر يف قدرة امل�شدر على موا�شلة ن�شاطه.

l مت  اإعـــداد القوائـــم املالية املوحدة وفقا للمعايري والنظم املحا�شبيـــة ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني، ووفقًا ملتطلبات 

لوائح ال�شركة ونظامها الأ�شا�شي فيما يتعلق باإعداد ون�شر التفا�شيل املالية.

l ل يوجد اأي ا�شرتداد اأو �شراء اأو اإلغاء قامت به ال�شركة خالل عام 2014م لأي اأدوات دين قابلة لال�شرتداد.

l  ل يوجـــد اأي اأدوات ديـــن قابلـــة للتحويل اإىل اأ�شهم اأو اأي حقوق خيار اأو مذكرات حق اكتتاب اأو حقوق م�شابهة اأ�شدرتها اأو منحتها ال�شركة 

خالل 2014م.

l  فيمـــا عـــدا مـــا مت الف�شاح عنه بفقرة التعامل مع اجلهـــات ذات العالقة. ل يوجد اأي عقد تكون ال�شركة طرفـــا فيه وتوجد اأو كانت توجد 

فيه م�شلحة جوهرية لأحد اأع�شاء جمل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي اأو نائب الرئي�س لقطاع املالية اأو لأي �شخ�س ذي عالقة باأي منهم.

l ل يوجد اأي ترتيبات اأو اتفاقات يقوم من خاللها اأي من اأع�شاء جمل�س الإدارة اأو اأي من كبار امل�شوؤولني التنفيذيني بالتنازل عن اأي راتب 

اأو اأي تعوي�س.

l ل يوجد اأي ترتيبات اأو اتفاقات يقوم من خاللها اأي من م�شاهمي ال�شركة بالتنازل عن اأي حقوق يف الربح.

التواصل مع املساهمني
تويل �شركة اخلطوط ال�شعودية للتموين اهتماما بالغا للتوا�شل مع امل�شاهمني. وقد اتخذت ال�شركة العديد من التدابري ل�شمان حق امل�شاهمني 

يف احل�شـــول على املعلومات من خالل موقع  »تـــداول« وموقع ال�شركة على الإنرتنت saudiacatering.com وتوفر �شركة اخلطوط 

ال�شعوديـــة للتموين معلومات �شاملة عن اأن�شطة ال�شركة ورجال الأعمال من خالل التقرير ال�شنوي والبيانات املالية الدورية واإجراءات توزيع 

الأربـــاح. واأي�شـــًا فاإن ال�شركـــة حري�شة على التوا�شل مع م�شاهميهـــا ، والإجابة على جميع ا�شتف�شاراتهم وتزويدهـــم باملعلومات املطلوبة يف 

الوقت املنا�شب .
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اإن الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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اإن الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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اإن الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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اإن الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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اإن الإي�شاحات املرفقة ت�شكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية
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