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ــة  ــى الجمعي ــة إل ــر مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمــات األرضي تقري
ــي )2015 ( العامــة عــن أداء و أنشــطة الشــركة للعــام المال

كلمة مجلس اإلدارة 

السادة / مساهمي الشركة السعودية للخدمات األرضية               الـمحترمين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ..

م لكــم تقريــر الشــركة الســنوي للعــام 2015م باعتبــاره العــام األول للشــركة  يســر مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة أن يقــدِّ

ًا بنســبة )40ر47%( فــي إيراداتهــا التــي ارتفعــت مــن  بعــد عمليــة طــرح )30%( مــن أســهمها لالكتتــاب العــام ، حيــث حققــت خاللــه ُنمــوَّ

)723/50ر1( مليــون ريــال فــي الفتــرة مــن 2014/04/17م إلــى 2014/12/31م لتبلــغ )540/51ر2( مليــون ريــال فــي  الفتــرة مــن بدايــة  ينايــر  إلــى 

ــال  ــاالت للســهم الواحــد( ، مقابــل )496/48( مليــون ري ــال )بواقــع 3/3 ري ــح قــدره )621/07( مليــون ري ــة ديســمبر/2015م ، وبصافــي رب نهاي

ــر  )بواقــع 2/64 ريــال للســهم الواحــد( فــي الفتــرة مــن 2014/04/17م إلــى 2014/12/31م ، علمــًا بــأن صافــي الربــح فــي العــام 2015م قــد تأ�ثَّ

ببعــض البنــود غيــر الـــمتكررة والتــي حالــت دون تحقيــق ُنمــٍو أكبــر فــي ربحيــة الشــركة، مــع مالحظــة أن فتــرة المقارنــة للعــام 2014م أقــل مــن 

ســنة ماليــة وذلــك بســبب أن الشــركة تحولــت  إلــى شــركة مســاهمة بتاريــخ 17-4-2014 م وينــص النظــام األساســي علــي ان تبــدأ الســنة 

الماليــة األولــي مــن تاريــخ القــرار الصــادر بإعــالن  تحــول الشــركة وتنتهــي فــي 31 ديســمبر مــن نفــس الســنة الماليــة .

ــرات األداء علــى نحــِو ملحــوظ خــالل العــام 2015م حيــث بلــغ إجمالــيُّ  ــنت مؤشِّ وحســب مــا يّتضــح مــن هــذا التقريــر ، فقــد تحسَّ  

عــدد الرحــالت التــي تّمــت خدمتهــا )897ر613( رحلــًة مقابــل )419ر573( رحلــًة فــي العــام 2014م ، كمــا تّمــت خدمــة )597ر463ر91( راكبــًا مقارنــًة 

بــــ )909ر884ر90( رّكاب فــي العــام 2014م ، وتّمــت فــي العــام 2015م مناولــة )586ر134ر82( قطعــة عفــش بينمــا تّمــت مناولــة )489ر901ر77( 

قطعــًة فــي العــام 2014م .

وبالرغــم مــن أن العــام 2015م شــهد دخــول شــركات أخــرى منافســة فــي مجــال خدمــات الـــمناولة األرضيــة ، إال أن الشــركة   

ــد ذلــك فــي توقيــ�ع عقــود معهــم لســنوات قادمــة ، األمــر  نــت مــن االحتفــاظ بعمالئهــا الرئيســيين وتجسَّ الســعودية للخدمــات األرضيــة تمكَّ

الــذي ُيعــزز وضــع الشــركة فــي مواجهــة الـــمنافسة الـــمحتملة. 

نة فــي هــذا التقريــر ، بعــد توفيــق اللــه تعالــى ، إلــى جهود منســوبي الشــركة  وُيعــزى النجــاح فــي تحقيــق النتائــج اإليجابيــة الـــمضمَّ  

بـــمختلف شــرائحهم ومســتوياتهم والتزامهــم باإلســهام بفاعليــة فــي تحقيــق أهــداف الشــركة وتقديــم أفضــل الخدمــات لعمالئهــا. وقــد 

واصلــت الشــركة فــي العــام 2015م إنفــاذ خّطتهــا الراميــة لتوظيــف الـــمزيد مــن الكــوادر الوطنيــة بعــد تدريبهــم وتأهيلهــم فــي مركــز تدريــب 

ــز بأحــدث الـــمعّدات ، مـــّما أّدى إلــى ارتفــاع نســبة التوطيــن إلــى )53%( مــن إجمالــيِّ القــوى العاملــة بالشــركة.  بـــمدينة جــدة مجهَّ

ــع  نــت ، وللــه الحمــد ، مــن تحقيــق أهدافهــا الـــمحددة ســلفًا للعــام 2015م ، إال أنهــا تتطلَّ ومـــّما ال شــك فيــه أن الشــركة قــد تمكَّ  

للـــمزيد مــن الُنمــو فــي أنشــطتها خــالل العــام 2016م عنــد اســتكمال الـــمرحلة األولــى مــن مشــروع مطــار الـــملك عبدالعزيــز الدولــي الجديــد 

ــق  ــط لتحقي لة وبالتخطي ــمؤهَّ ــر الكــوادر الـ ــك بتوفي ــاض ، وقــد اســتعدت لذل ــي بالري ــد الدول ــملك خال بجــدة ومشــروع توســعة مطــار الـ

ع أن تشــهد  ي  بالـــمملكة والتــي مــن الـــمتوقَّ رة لخدمــة صناعــة النقــل الجــوِّ االســتفادة الـــُمثلى مـّمـــا لدي�هــا مــن معــّدات ذات تقنيــة متطــوِّ

ي بالـــمملكة ، وكذلــك نتيجــًة الزديــاد  ــردًا تبعــًا لدخــول شــركات طيــران محليــة وإقليميــة ودوليــة جديــدة فــي ســوق النقــل الجــوِّ ُنمــوًا مطَّ

أعــداد الحجــاج والـــمعتمرين.

م بجزيــل الشــكر لـــمساهمينا وعمالئنــا الكــرام لثقتهــم فــي الشــركة وخدماتهــا ، كمــا ُأســدي خالــص الثنــاء والتقديــر  وختامــا ، أتقــدَّ  

للزمــالء فــي مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة ومنســوبي�ها علــى مــا بذلــوه مــن جهود مخلصــة أفضت لتحقيــق اإلنجازات 

نة فــي هــذا التقريــر ، راجيــًا أن تتواصــل جهودهــم مــن أجــل تحقيــق معــّدالت أداٍء أفضــل فــي األعــوام القادمــة بــإذن اللــه تعالــى. الـــمضمَّ

وتقّبلوا وافر تحّيـــــاتي    ،،،   ،،،

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات األرضية

الـمهندس/ صالح بن ناصر الجاسر



5

ــة  ــى الجمعي ــة إل ــر مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمــات األرضي تقري
ــي )2015 ( العامــة عــن أداء و أنشــطة الشــركة للعــام المال

نبذة عن الشركة  

نبذة عن الشركة 
ــة كشــركة ذات  تأسســت الشــركة الســعودية للخدمــات األرضي

مســؤولية محــدودة فــي المملكــة بموجــب ســجل تجــاري رقــم 

2008/7/14م(  )الموافــق  1429/7/11هـــ  وتاريــخ   4030181005

)»الشــركة«( برأســمال قــدره 500.000 ريــال ســعودي مقســم 

ــال  ــى 5.000 حصــة متســاوية القيمــة وقيمــة كل حصــة 100 ري إل

تابعــة ومملوكــة  الشــركة كشــركة  ســعودي. وقــد تأسســت 

بالكامــل للخطــوط الســعودية وفقــا لبرنامــج تخصيــص الوحــدات 

علــى  إســتنادًا  و  الســعودية  للخطــوط  التابعــة  االســتراتيجية 

المرســوم الملكــي رقــم م/70 وتاريــخ 1428/8/15هـــ )الموافــق 

2007/8/15م( القاضــي بالســماح للخطــوط الســعودية بتأســيس 

ــة. ــل المملك ــل داخ ــا بالكام ــة له ــة مملوك ــركات تابع ش

األعمــال  علــى  الشــركة  اســتحوذت  2010/2/7م،  تاريــخ  وفــي 

التجاريــة واألصــول المتعلقــة بالخدمــات األرضيــة التابعــة لــكل 

مــن المؤسســة العامــة للخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية 

)»الخطــوط الســعودية«( والعطــار للخدمــات األرضيــة والعطــار 

لخدمــات  الوطنيــة  الشــركة  فــي  الحصــص  وجميــ�ع  للســياحة 

التجاريــة  بهــدف دمــج األعمــال  المحــدودة، وذلــك  المناولــة 

ــ�ع  ــت جمي ــث كان ــد، حي ــان واح ــي كي ــركات ف ــك الش ــة لتل التابع

هــذه الشــركات مرخصــة لمزاولــة أعمــال الخدمــات األرضيــة فــي 

مطــارات المملكــة وبشــكل مســتقل. وقــد كان الهــدف مــن 

ــر مســتوى الخدمــات  ــة االســتحواذ المســاهمة فــي تطوي عملي

األعمــال  مــن  االســتفادة  خــالل  مــن  الشــركة  مــن  المقدمــة 

ــي  ــى الشــركة وبالتال ــا مــن كل طــرف إل ــم نقله ــي ت ــة الت التجاري

رفــع مســتوى قطــاع الخدمــات األرضيــة وتوفيــر بيئــة تشــغيلية 

أفضــل وفــرص نمــو أكبــر كمقابــل لعمليــة االســتحواذ.

وقامــت الشــركة بتاريــخ 1432/1/23هـــ )الموافــق 2010/12/29م( 

بزيادة رأس مالها من 500.000 ريال ســعودي إلى 886.869.100 

ريــال ســعودي )مقســمة إلــى 8.868.691 حصــة، قيمــة كل حصــة 

100 ريــال ســعودي( عــن طريــق إصــدار حصــص جديــدة لمصلحــة 

األرضيــة  للمســاندة  الوطنيــة  والشــركة  الســعودية  الخطــوط 

للطيــران )»الوطنيــة للمســاندة األرضيــة«( )وهــي شــركة تــم 

تأسيســها مــن قبــل الشــركاء فــي الشــركة الوطنيــة لخدمــات 

قبــل  مــن  علي�هــا  االســتحواذ  تــم  والتــي  األرضيــة  المناولــة 

الشــركة( وشــركة العطــار للخدمــات األرضيــة )»العطــار للخدمــات 

ــة«(. األرضي

وقــد صــدر قــرار معالــي وزيــر التجــارة والصناعــة رقــم 171/ق 

علــى  بالموافقــة  2014/5/6م(  )الموافــق  1435/7/7هـــ  وتاريــخ 

تحويــل الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة إلــى شــركة 

مســاهمة مقفلــة، وزيــادة رأس مــال الشــركة مــن 886.869.100 

ريــال ســعودي مقســم   1.880.000.000 إلــى  ريــال ســعودي 

 10 قدرهــا  اســمية  بقيمــة  عاديــًا  ســهمًا   188.000.000 إلــى 

رســملة  خــالل  مــن  )»األســهم«(  للســهم  ســعودية  ريــاالت 

مبلــغ 405.894.468 ريــال ســعودي مــن أربــاح الشــركة المبقــاة، 

ومبلــغ 587.236.432 ريــال ســعودي تمثــل صافــي رصيــد حقــوق 

ملكيــة إضافيــة ناشــئة عــن عمليــة االســتحواذ والمدرجــة ضمــن 

بنــد حقــوق الشــركاء. والســتيفاء المتطلــب النظامــي بــأن يكون 

ــل  ــى األق ــاهمين عل ــة مس ــة خمس ــاهمة المقفل ــركة المس للش

فقــد تنازلــت الخطــوط الســعودية عــن عــدد مــن الحصــص لــكل 

ــدودة   ــة المح ــالت الخاص ــعودية للرح ــوط الس ــركة الخط ــن ش م

ــر العقــار المحــدودة  )SPA( والشــركة الســعودية لتنميــة وتطوي

الســعودية(  للخطــوط  بالكامــل  مملوكتــان  شــركتان  )وهمــا 

كشــركاء فــي الشــركة.
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التوقعات المستقبلية 
 

تــم توقيــ�ع إتفاقيــة الخدمــات األرضيــة لمناولــة رحــالت شــركة طيــران الســعودية الخليجيــة )شــركة طيــران محليــة جديــدة( مــع 	 

العلــم بــأن ســريان العقــد يبــدأ مــن وقــت التشــغيل التجــاري للرحــالت والمتوقــع خــالل العــام 2016م.

ومــن المتوقــع فــي القريــب العاجــل إبــرام إتفاقيــة الخدمــات األرضيــة لمناولــة رحــالت شــركة نســمة المملكــة العربيــة الســعودية 	 

للطيــران )شــركة طيــران محليــة جديــدة( مــع العلــم بــان ســريان العقــد يبــدأش مــن وقــت التشــغيل التجــاري للرحــالت والمتوقــع 

خــالل العــام 2016 م .

تــم  التوســع فــي تقديــم الخدمــات األرضيــة لعــدد مــن شــركات الطيــران الحاليــة ومنهــا )أيــر بلــو فــي محطــة الدمــام - صافــي 	 

إيرويــز فــي محطــة الريــاض(. 

وقــد تــم توقيــ�ع عقــد مــع شــركة الخطــوط الســعودية للرحــالت الخاصــة المحــدودة  )SPA( )طــرف ذو عالقــه( ابتــداًء مــن              	 

1 ينايــر2016 م و يشــمل تقديــم كافــة الخدمــات االرضيــة فــي جميــ�ع مطــارات المملكــة بمــا فــي ذلــك خدمــة البيــرق الجديــدة بيــن 

محطتــي جــدة والريــاض والمتوقــع ان تبــدأ فــي 15 مــارس 2016م.

ــة  ــى الجمعي ــة إل ــر مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمــات األرضي تقري
ــي )2015 ( العامــة عــن أداء و أنشــطة الشــركة للعــام المال

التوقعات المستقبلية  
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تقريــر مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة إلــى الجمعيــة 
العامــة عــن أداء و أنشــطة الشــركة للعــام المالــي )2015 (

األنشطة الرئيسية للشركة  
ــة فــي المطــارات الســعودية وتشــمل هــذة  ــران العامل ــة لشــركات الطي ــم الخدمــات األرضي تقــوم الشــركة بتقدي

ــي : الخدمــات التال

خدمات الركاب 
تقــوم الشــركة بتقديــم خدمــات عــدة للــركاب في المطــارات التي 

تعمــل بهــا، حيــث تتولــى الشــركة اســتقبال الــركاب و نقلهــم مــن 

وإلــى صــاالت المغــادرة والقــدوم، وخدمــات تســجيل الــركاب 

وإصــدار بطاقــات صعــود الطائــرة وإنهــاء إجراءاتهــم وإرشــادهم 

الــى بوابــات التصعيــد وكذلــك تتبــع االمتعــة المفقــودة باإلضافة 

الــى الخدمــات المتعلقــة بــذوي االحتياجــات الخاصــة وتوفيــر 

رافعــات طبيــة لنقــل المرضــى باإلضافــة إلــى إدارة وتشــغيل 

الحافــالت داخــل المطــارات لنقــل الــركاب )وذلــك مــن خــالل 

شــركة األمــد الســعودي لخدمــات المطــارات والنقــل الجــوي 

المساندة()شــركة تابعــة( .

خدمات الساحة بالمطارات 
تقــدم الشــركة العديــد مــن الخدمــات فــي ســاحات المطــارات بما 

في�هــا خدمــات مناولــة ونقــل األمتعــة إلــى عمالئهــا مــن شــركات 

الطيــران، و توفيــر الســاللم المتحركــة وخدمــات األســطول بمــا 

في�هــا خدمــات تنظيــف مقصــورة الطائــرات و تزويدهــا بالمــاء 

وســحب  ودفــع الطائــرة علــى مــدرج الطائــرات، وكذلــك تحميــل 

وتنزيــل الشــحنات البريديــة مــن وإلــى الطائــرات . 

مراقبة الحمولة واالتصاالت وعمليات الطيران 
تقــوم الشــركة بتقديــم الخدمــات المتعلقــة بالتواصــل والتنســيق 

الطائــرة  فــي  الحمولــة  ومراقبــة  إلكترونيــًا  الطائــرة  قائــد  مــع 

ــرة. ــل إقــالع الطائ ــك قب ــر الالزمــة بذل وتوزيعهــا وإعــداد التقاري

الخدمات المساندة 
تقــدم الشــركة الخدمــات المســاندة لشــركات الطيــران بمــا فــي 

ــة الحركــة وإرســال واســتقبال المعلومــات  ذلــك عمليــات مراقب

وتوجيــه الطائــرات للتوقــف، والتأكــد مــن عــدم زيــادة حمولــة 

الخدمــات  وتقديــم  الطائــرات  مــع طاقــم  والتنســيق  الطائــرة 

الالزمــة لهــم. وكذلــك تقــوم الشــركة بتقديــم خدمــات تفتيــش 

ــرة . ــود الطائ ــل صع ــه قب ــركاب اإلضافي ال
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ــة  ــى الجمعي ــة إل ــر مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمــات األرضي تقري
ــي )2015( العامــة عــن أداء و أنشــطة الشــركة للعــام المال

ملخص النتائج المالية للعام 2015 م    

بلغــت ايــرادات الشــركة فــي العــام 2015م مبلــغ(2,540,512,211) بزيــادة 47.4% عــن فتــرة المقارنــة فــي العــام 2014م، كمــا بلــغ صافــي 
الربــح )621,071,511( بزيــادة 25.1% عــن فتــرة المقارنــة فــي العــام 2014م، وبلــغ إجمالــي حقــوق المســاهمين فــي نهايــة 2015م مبلــغ 
)2,703,851,631( مقارنــة بـــ )2,484,576,283( فــي نهايــة 2014م، كمــا بلــغ إجمالــي األصــول فــي نهايــة العــام 2015م )3,249,284,437( 

مقارنــة بـــ )2,945,579,746( فــي نهايــة 2014م، وفــي الجــداول التاليــة ملخــص ألهــم بنــود المركــز المالــي ونتائــج عمليــات الشــركة :

المبلغ باآلف الرياالت السعوديةقائمة المركز المالي

للفترة من 17 أبريل إلى 2015البند
٣1 ديسمبر 2014

1,765,7721,349,890إجمالي الموجودات المتداولة

1,483,5131,595,690إجمالي الموجودات الغير متداولة

280,165238,747إجمالي المطلوبات المتداولة

265,268222,256 إجمالي المطلوبات الغير متداولة

2,703,8522,484,576إجمالي حقوق المساهمين
           

الزيادة في الموجودات المتداولة في عام 2015 كانت بسبب زيادة النقد بمبلغ 260 مليون ريال - 
ــاح المبقــاة -  ــادة فــي مخصــص االحتياطــي النظامــي واالرب ــت بســبب الزي ــادة فــي حقــوق المســاهمين فــي عــام 2015 كان الزي

ــون  ــغ 219 ملي بمبل

المبلغ باآلف الرياالت السعوديةقائمة الدخل

للفترة من 17 أبريل إلى 2015البند 
٣1 ديسمبر 2014

2,540,5121,72٣,502االيرادات
1,70٣,٣٣01,105,645المصاريف التشغيلية

8٣7,182617,857مجمل الربح
241,551158,665إجمالي المصروفات العمومية واالدارية /إطفاء الموجودات

595,6٣1459,192صافي الدخل من التشغيل

٣4,11921,50٣الربح من شركة مستثمر في�ها 

15,70٣27,186ايرادات اخرى

-4٣4-1,069مصاريف مالية

644,٣84507,447الدخل قبل الزكاة 

2٣,٣1٣10,968مصاريف الزكاة

621,072496,480صافي الدخل للفترة

مالحظــة:- تــم تحويــل الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة الــى شــركة مســاهمة مقفلــة بتاريــخ مالحظــة:- تــم تحويــل الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة الــى شــركة مســاهمة مقفلــة بتاريــخ 1717//0404//20142014 وبالتالــي  وبالتالــي 	 	 
فــإن النتائــج الماليــة تشــمل فــإن النتائــج الماليــة تشــمل 1212 شــهر فــي  شــهر فــي 20152015 مقابــل فتــرة مــن  مقابــل فتــرة مــن 1717 ابريــل حتــى  ابريــل حتــى 3131 ديســمبر   ديســمبر  20142014
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تقريــر مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة إلــى الجمعيــة 
العامــة عــن أداء و أنشــطة الشــركة للعــام المالــي )2015(

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة  

مالحظــة:- تــم تحويــل الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة الــى شــركة مســاهمة مقفلــة بتاريــخ مالحظــة:- تــم تحويــل الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة الــى شــركة مســاهمة مقفلــة بتاريــخ 1717//0404//20142014 وبالتالــي  وبالتالــي 	 	 
فــإن النتائــج الماليــة تشــمل فــإن النتائــج الماليــة تشــمل 1212 شــهر فــي  شــهر فــي 20152015 مقابــل فتــرة مــن  مقابــل فتــرة مــن 1717 ابريــل حتــى  ابريــل حتــى 3131 ديســمبر   ديســمبر  20142014

المبلغ باآلف الرياالت السعوديةااليرادات

للفترة من 17 أبريل2015المنطقة
إلى ٣1 ديسمبر 2014

947,394656,175جدة - مطار الملك عبدالعزيز

672,833475,354الرياض - مطار الملك خالد

445,824268,644المطارات الداخلية

287,880194,351الدمام - مطار الملك فهد

186,581128,977المدينة - مطار االمير محمد بن عبدالعزيز

2,540,5121,72٣,502إجمالي االيرادات
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ــة  ــى الجمعي ــة إل ــر مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمــات األرضي تقري
ــي )2015 ( العامــة عــن أداء و أنشــطة الشــركة للعــام المال

تحليل  الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة   

2015البند
المبلغ باآلف الرياالت السعودية

% للفترة من 17 أبريل إلى
اإلنخفاضاالرتفاع31 ديسمبر 2014م

.47% -2,540,5121,723,502817,010االيرادات  4

.25%-124,592 621,072496,480صافي االرباح 1
           

يعود سبب اإلرتفاع في االيرادات إلى زيادة عدد الرحالت في عام 2015 وألن فترة المقارنة في 2014 كانت أقل من سنة. . 1

االرتفاع في صافي األرباح  نتج عن ان فترة المقارنة لـعام 2014 كانت اقل من سنة. . 2

الشركات التابعة 

بلد التأسيساإلسم
نسبة الملكية الفعلية %

المبلغ باآلف الرياالت السعودية

القيمة الدفترية

2014م 2015م2014م2015م

شركة األمد 
السعودية 
لخدمات 
المطارات

المملكة العربية 
507%50%السعودية 6 , 2 0 16 6 , 5 7 9

           

تفاصيل األسهم للشركة التابعة 

إسم الشركة  :- شركة األمد السعودي لخدمات المطارات .

بلد التأسيس : المملكة العربية السعودية .

االنشطة : ايصال الركاب , وطاقم الطائرة ما بين الصاالت والطائرات داخل المطارات.

توزي�ع راس المال 50% لكال الطرفين بما يشكل 45.08 مليون لكل طرف .

االرباح لعام 2015 تتكون من 34.12 مليون ، 9 مليون ريال منها تخص فترات سابقة .

مالحظــة:- تــم تحويــل الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة الــى شــركة مســاهمة مقفلــة بتاريــخ مالحظــة:- تــم تحويــل الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة الــى شــركة مســاهمة مقفلــة بتاريــخ 1717//0404//20142014 وبالتالــي  وبالتالــي 	 	 
فــإن النتائــج الماليــة تشــمل فــإن النتائــج الماليــة تشــمل 1212 شــهر فــي  شــهر فــي 20152015 مقابــل فتــرة مــن  مقابــل فتــرة مــن 1717 ابريــل حتــى  ابريــل حتــى 3131 ديســمبر   ديســمبر  20142014
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تقريــر مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة إلــى الجمعيــة 
العامــة عــن أداء و أنشــطة الشــركة للعــام المالــي )2015 (

سياسة توزي�ع األرباح  

مالحظــة:- تــم تحويــل الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة الــى شــركة مســاهمة مقفلــة بتاريــخ مالحظــة:- تــم تحويــل الشــركة مــن شــركة ذات مســؤولية محــدودة الــى شــركة مســاهمة مقفلــة بتاريــخ 1717//0404//20142014 وبالتالــي  وبالتالــي 	 	 
فــإن النتائــج الماليــة تشــمل فــإن النتائــج الماليــة تشــمل 1212 شــهر فــي  شــهر فــي 20152015 مقابــل فتــرة مــن  مقابــل فتــرة مــن 1717 ابريــل حتــى  ابريــل حتــى 3131 ديســمبر   ديســمبر  20142014

تنــص المــادة)45( مــن النظــام األساســي للشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة علــى توزيــ�ع أربــاح الشــركة الصافيــة الســنوية بعــد 

خصــم جميــ�ع المصروفــات العموميــة وغيرهــا مــن المصروفــات، علــى النحــو التالــي: 

يجنــب عشــرة )10%(  مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن اإلحتياطــي النظامــي  ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب . 1

متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور مبلغــا مســاويا لنصــف رأس المــال. 

للجمعيــة العامــة العاديــة، بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة، أن تجنــب نســبة مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي اتفاقــي . 2

يخصــص لغــرض أو أغــراض معينــة. 

يوزع  الباقي بعد ذلك على المساهمين بشرط أن ال يقل عن )5%( من رأس المال المدفوع.. 3

كمــا تنــص المــادة )46( مــن النظــام االساســي للشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة، على أن تدفــع األرباح المقــرر توزيعها على . 4

المســاهمين فــي المــكان والمواعيــد التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة  وفقا للتعليمــات التي تصدرها وزارة التجــارة والصناعة.

يتوقــف توزيــ�ع األربــاح علــى األربــاح المحققــة وعلــى إحتياجــات الشــركة مــن الســيولة النقديــة لدعــم عملياتهــا التشــغيلية او 

المســتقبلية. اإلســتثمارية 

وقــد فوضــت الجمعيــة العموميــة فــي إجتماعهــا األول بتاريــخ 1436/12/22هـــ الموافــق 2015/10/5م مجلــس اإلدارة بتوزيــ�ع اربــاح ربــع 

ســنوية للمســاهمين مــع تحديــد تاريــخ األحقيــة وتاريــخ التوزيــ�ع وذلــك بمــا يتناســب مــع وضــع الشــركة الماليــة وتدفقاتهــا النقديــة 

وخططهــا التوســعية واإلســتثمارية. 
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ــة  ــى الجمعي ــة إل ــر مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمــات األرضي تقري
ــي )2015 ( العامــة عــن أداء و أنشــطة الشــركة للعــام المال

مخاطر النشاط 

مثــل أي نشــاط إقتصــادي  آخــر قــد تتأثــر الشــركة  فــي البيئــة اإلقتصاديــة واألســواق التــي تعمــل بهــا وقــد تكــون معرضــة لبعــض 
المخاطــر التــي قــد تؤثــر علــى ســير عملياتهــا ونتائــج أعمالهــا، المخاطــر الموضحــة أدنــاه ال تشــمل جميــ�ع المخاطــر التــي قــد تواجههــا 
الشــركة، حيــث أنــه قــد تظهــر مخاطــر أخــرى  ليســت معلومــة للشــركة فــي الوقــت الراهــن، أو أن هــذه المخاطــر ال تعتبــر جوهريــة 

بحيــث تعيــق عمليــات الشــركة:

مخاطر االئتمان 
  

هــي عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بالتزاماتــه ممــا يــؤدي إلــى تكبــد الطــرف اآلخــر لخســارة ماليــة. تســعى الشــركة للحــد مــن 
مخاطــر اإلئتمــان فيمــا يتعلــق بالعمــالء مــن خــالل مراقبــة الذمــم المدينــة المســتحقة. يتــم إيــداع النقــد ومــا فــي حكمــه لــدى بنــوك 
ــة واألخــرى بشــكل رئيســي مــن الســعودية )إيضــاح 24- أ( وشــركات  ــة  ذات تصنيــف ائتمانــي مرتفــع. تســتحق الذمــم المدين محلي
الطيــران األجنبيــة وقــد تــم إظهارهــا بقيمتهــا القابلــة لالســترداد المقــدرة. 38% )2014م: 41%( مــن الذمــم المدينــة مــن عمــالء آخريــن 

تتمثــل فــي عشــرة عمــالء.

مخاطر سعر الفائدة  
هــي التعــرض لمخاطــر متعــددة تتعلــق بتأثيــر التغيــرات فــي أســعار العمــوالت الســائدة فــي الســوق علــى المركــز المالــي والتدفقــات 
النقديــة للشــركة. تتعلــق المخاطــر التــي تواجههــا الشــركة بشــأن التغيرات في أســعار العموالت الســائدة بالســوق بشــكل أساســي، 
بالودائــع البنكيــة والقــروض قصيــرة األجــل والقــروض طويلــة األجــل بعمولــة عائمــة. تخضــع كل الودائــع والقــروض إلعــادة التســعير 
بشــكل منتظــم. تقــوم اإلدارة بمراقبــة التغيــرات فــي أســعار العمــوالت وتعتقــد أن تأثيــر مخاطــر القيمــة العادلــة والتدفقــات النقديــة 

ألســعار العمــوالت التــي تتعــرض لهــا ليــس جوهريــًا.

مخاطر السيولة  
هــي مخاطــر عــدم مقــدرة المنشــأة علــى توفيــر األمــوال الالزمــة للوفــاء بإلتزاماتهــا المتعلقــة بــاألدوات الماليــة. تنتــج مخاطر الســيولة 
عنــد عــدم القــدرة علــى بيــ�ع أصــل مالــي بســرعة وبمبلــغ يقــارب قيمتــه العادلــة. تــدار مخاطــر الســيولة وذلــك بمراقبتهــا بإنتظــام 

للتأكــد مــن توفــر الســيولة الكافيــة للوفــاء باإللتزامــات المســتقبلية للشــركة. 

مخاطر العمالت 
 تمثــل المخاطــر الناجمــة عــن تذبــذب قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. إن معامــالت 
الشــركة األساســية هــي بالريــال الســعودي واليــورو والــدوالر األمريكــي. المعامــالت األخــرى بالعمــالت األجنبيــة غيــر ماديــة. تتــم 

إدارة مخاطــر العمــالت علــى أســاس منتظــم.

 القيمة العادلة 
 هــي المبلــغ الــذي يمكــن مبادلــة أصــل أو ســداد التــزام بــه بيــن طرفيــن بعلمهمــا ومــلء إرادتهمــا فــي معاملــة تتــم علــى أســس 
تجاريــة. و حيــث أن هــذه القوائــم الماليــة المرفقــة قــد تــم إعدادهــا وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة، فقــد تنتــج بعــض الفروقــات مــا 
ــات الشــركة ال تختلــف  ــة لموجــودات و مطلوب ــة. و إن اإلدارة تــرى أن القيــم العادل ــرات القيمــة العادل ــة و تقدي بيــن القيــم الدفتري

جوهريــًا عــن قيمتهــا الدفتريــة.
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تقريــر مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة إلــى الجمعيــة 
العامــة عــن أداء و أنشــطة الشــركة للعــام المالــي )2015 (

المعامالت مع أطراف ذو عالقة – مدرج ضمن الذمم المدينة 

طبيعة المعامالتطبيعة العالقةالمعامالت مع

قيمة المعامالت
المبلغ باآلف الرياالت السعودية

للسنة المنتهية 
في ٣1 ديسمبر

2015م

للفترة من 17 أبريل إلى
٣1-ديسمبر

2014م

شركة الخطوط الجوية 
مساهمالسعودية

خدمات مقدمة 
باإلضافة الى موظفين 
الخطوط السعودية 

المعارين 
1,444,5261,029,498

الخدمات الجوية 
205,4251٣٣,106خدمات مقدمةشركة تابعة لمساهمالوطنية

شركة الخطوط 
السعودية للشحن 

المحدودة
24,6٣618,0٣6خدمات مقدمةشركة تابعة لمساهم

الشركة السعودية 
لهندسة وصناعة 

الطيران
19916٣خدمات مقدمةشركة تابعة لمساهم

الخطوط الجوية 
116158خدمات مقدمةشركة تابعة لمساهمالسعودية للتموين

طيران السعودية 
27,12416,047خدمات مقدمةشركة تابعة لمساهمالخاص

خدمات األسطول 
9,7075,0٣7خدمات مقدمةشركة تابعة لمساهمالملكي

الشركة الوطنية 
للمساندة األرضية 

للطيران
1410خدمات مقدمةشركة تابعة لمساهم

٣,7196,974خدمات عمالة وتشغيلتابعةشركة االمد السعودي
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ــة  ــى الجمعي ــة إل ــر مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمــات األرضي تقري
ــي )2015 ( العامــة عــن أداء و أنشــطة الشــركة للعــام المال

المعامالت مع أطراف ذو عالقة – مدرج ضمن الذمم الدائنة 

طبيعة طبيعة العالقةالمعامالت مع
المعامالت

قيمة المعامالت
المبلغ باآلف الرياالت السعودية

للسنة المنتهية 
في ٣1 ديسمبر

2015م

للفترة من 17 
أبريل إلى

٣1-ديسمبر
2014م

شركة الخطوط الجوية 
19,48416,124خدمات مستلمةمساهمالسعودية

الخطوط الجوية 
شركة تابعة السعودية للتموين

٣0,٣42٣٣,0٣4خدمات مستلمةلمساهم

الشركة السعودية 
لهندسة وصناعة 

الطيران

شركة تابعة 
81,56164,664خدمات مستلمةلمساهم

شركة الخطوط 
السعودية للشحن 

المحدودة 

شركة تابعة 
٣2248خدمات مستلمةلمساهم

شركة الخطوط 
شركة تابعة السعودية العقارية 

6,477--خدمات مستلمةلمساهم
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تقريــر مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة إلــى الجمعيــة 
العامــة عــن أداء و أنشــطة الشــركة للعــام المالــي )2015 (

الزكاة والمدفوعات النظامية األخرى 

يتــم إحتســاب الــزكاة وفقــًا ألنظمــة مصلحــة الــزكاة والدخــل )»المصلحــة«( فــي المملكــة العربيــة الســعودية. يحمــل المخصــص علــى 
قائمــة الدخــل.

تقــوم الشــركة بتســديد الــزكاة بعــد االنتهــاء مــن تســوية جميــ�ع المتعلقــات واالستفســارات مــن مصلحــة الــزكاة والدخــل، ويتــم دفــع 
المســتحقات النظاميــة األخــرى بإنتظــام وفيمــا يلــي بيــان بالمســتحقات النظاميــة التــي تخــص العــام 2015:

البند
)المبلغ باالف الرياالت السعودية(

المدفوع في 2015 المدفوع لـ 2015المخصص لـ 2015
يخص 2014

2مصلحة الزكاة ٣ , ٣ 1 ٣-2 1 , 4 ٣ 6

1التأمينات اإلجتماعية 0 2 , 4 0 99 2 , 9 ٣ 58 , 1 4 ٣

الهيئة العامة للطيران المدني 
4"رسوم الركاب الدوليين" 8 , 0 0 0٣ 0 , 2 7 5-

الغرامات والجزاءات المفروضة على الشركة 

قيمة المخالفة  العقوبات المفروضة من قبل
نوع المخالفة)المبلغ باآلف الرياالت السعودية(

٣الهيئة العامة للطيران المدني حادث داخل المطار6
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ــة  ــى الجمعي ــة إل ــر مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمــات األرضي تقري
ــي )2015 ( العامــة عــن أداء و أنشــطة الشــركة للعــام المال

الموارد البشرية 
تصنــف الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة ضمــن النطاق)األخضــر المرتفــع( فــي برنامــج نطاقــات التابــع لــوزارة العمــل وقــد بلغــت 

نســبة التوطيــن في�هــا حوالــي %53. 

 

وتعمــل الشــركة بالتنســيق مــع صنــدوق المــوارد البشــرية )هــدف(؛ علــى اســتقطاب وتدريــب وتوظيــف الكــوادر الســعودية فــي 

ــاد موظفــي  ــم إيف ــا يت ــا(. كم ــي للنقــل الجــوي )آيات ــل االتحــاد الدول ــًا مــن قب ــب التابعــة للشــركة والمعتمــدة دولي ــة التدري أكاديمي

الشــركة لحضــور دورات تدريبيــة متخصصــة داخــل وخــارج المملكــة فــي حــال دعــت الحاجــة لذلــك ولــم تتوفــر تلــك الــدورات داخليــًا. 

االقــرارات وفقــًا لمــا ورد فــي قواعــد التســجيل واإلدراج و الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن 
قبــل هيئــة الســوق الماليــة 

فيمــا عــدا مــا تــم اإلفصــاح عنــه أعــاله بشــأن المعامــالت مــع األطــراف ذوي العالقــة، لــم يتبيــن لنــا أن الشــركة دخلــت كطــرف 	 

فــي أي عقــد توجــد أو كانــت توجــد فيــه مصلحــة جوهريــة ألي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو ألي مــن كبــار التنفيذييــن بمــا 

في�هــم الرئيــس التنفيــذي أو المديــر المالــي أو أي شــخص ذي عالقــة بــأي مــن المذكوريــن.

إلتزمــت الشــركة بكافــة البنــود اإللزاميــة لالئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة  بمــا في�هــا  إســتخدام 	 

ــه  النظــام االساســي للشــركة.  ــار أعضــاء مجلــس اإلدارة حســب مــا ينــص علي ــد التصويــت علــى إختي التصويــت التراكمــي عن

ال توجــد لــدى الشــركة أي أســهم ممتــازة أو أســهم لهــا أولويــة خاصــة فــي التصويــت ســواء للمســاهمين أو أعضــاء مجلــس 	 

ــة ذات قيمــة إســمية متســاوية وتتســاوى فــي حقــوق التصويــت  ــ�ع األســهم هــي أســهم عادي اإلدارة أو العامليــن، وإن جمي

وغيرهــا مــن الحقــوق حســب النظــام. 

فيمــا عــدا مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي الجــداول الــواردة بالتقريــر، ال توجــد أي مصلحــة أو خيــارات أو حقــوق إكتتــاب ألعضــاء مجلــس 	 

اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وزوجاتهــم وأطفالهــم القٌصــر فــي أي مــن األســهم أو ســندات الديــن الخاصــة بالشــركة للســنة الماليــة 

2015م .

ال يوجد قروض على الشركة.	 

لــم تصــدر الشــركة ولــم تمنــح أي ســندات ديــن قابلــة للتحويــل أو خيــارات أو شــهادات تفويــض أو مــا إلــى غيــر ذلــك 	  

مــن حقــوق مماثلــة خــالل الســنة الماليــة.

ال يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي سندات دين قابلة لإلسترداد.	  

ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات انشئت لمصلحة موظفي الشركة.	  

يقر مجلس اإلدارة أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.	  

يقر مجلس اإلدارة أنه تم إعداد نظام للرقابة الداخلية على أسس سليمة ويتم تنفيذه بفعالية.	  

يقر مجلس اإلدارة أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطاتها.	  
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تقريــر مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة إلــى الجمعيــة 
العامــة عــن أداء و أنشــطة الشــركة للعــام المالــي )2015 (

مجلس اإلدارة 

ــة للشــركة،  ــذ الخطــط والسياســات الشــاملة واألهــداف المالي ــل المهمــة الرئيســية لمجلــس اإلدارة فــي وضــع وضمــان تنفي تتمث

ويقــوم مجلــس اإلدارة بإعتمــاد كافــة المخصصــات الماليــة والميزانيــات ويعمــل مــن خــالل لجانــه المختلفــة علــى متابعــة ســير العمــل 

ومــدى اإللتــزام باألهــداف وتحقيقهــا، إلــى جانــب ذلــك يلتــزم المجلــس بحمايــة مصالــح المســاهمين واألطــراف المعنييــن مــن خــالل 

ضمــان التقيــد التــام بكافــة القواعــد واللوائــح المطبقــة حســب مــا هــو منصــوص عليــه فــي عقــد تأســيس الشــركة والئحــة حوكمــة 

الشــركة التــي تــم إعتمادهــا مــن الجمعيــة العموميــة.

  تكوين مجلس اإلدارة، عضويته والتمثيل فيه   
يتكــون مجلــس اإلدارة مــن تســعة أعضــاء، حســب مــا ينــص عليــه النظــام األساســي للشــركة، حيــث بــدأت الــدورة الحاليــة بتاريــخ 

2014/04/03م وتنتهــي فــي 2019/04/02م.

يبيــن الجــدول أدنــاه تكويــن مجلــس اإلدارة لدورتــه الحاليــة مــن حيــث المنصــب والتصنيــف والجهــة التــي يمثلهــا ومشــاركة كل منهــم 

فــي مجالــس إدارة شــركات مســاهمة ســعودية أخــرى:
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ــة  ــى الجمعي ــة إل ــر مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمــات األرضي تقري
ــي )2015 ( العامــة عــن أداء و أنشــطة الشــركة للعــام المال

مجلس اإلدارة 

الجهة التي التصنيفالمنصباسم العضوالرقم
يمثلها

عضويته في مجالس إدارة 
شركات مساهمة أخرى

المهندس/ صالح بن 1
ناصر الجاسر

رئيس مجلس 
المؤسسة العامة للخطوط غير تنفيذياإلدارة

الجوية العربية السعودية

	 رئيس مجلس إدارة شركة 
الخطوط السعودية للتموين 

)شركة سعودية مساهمة مدرجة(
	 عضو مجلس إدارة الشركة 

الوطنية السعودية للنقل البحري 
)شركة سعودية مساهمة مدرجة(

الدكتور/ عمر بن عبدالله 2
جفري

عضو مجلس 
المؤسسة العامة للخطوط غير تنفيذياإلدارة

الجوية العربية السعودية

المهندس/ نادر بن أحمد 3
خالوي

عضو مجلس 
المؤسسة العامة للخطوط غير تنفيذياإلدارة

الجوية العربية السعودية

يوسف بن عبدالقادر 4
عطية*

عضو مجلس 
المؤسسة العامة للخطوط غير تنفيذياإلدارة

الجوية العربية السعودية

عضو مجلس عطيان بن عطية الحازمي5
الشركة الوطنية للمساندة غير تنفيذياإلدارة

األرضية للطيران

عضو مجلس عايض بن ثواب الجعيد6
الشركة الوطنية للمساندة غير تنفيذياإلدارة

األرضية للطيران
	 رئيس مجلس إدارة شركة طيران 

ناس )شركة مساهمة مقفلة(

عبدالله بن إبراهيم 7
الهويش

عضو مجلس 
مستقلاإلدارة

	 عضو منتدب في شركة أمالك 
العالمية للتمويل العقاري )شركة 

سعودية مساهمة مغلقة(
	 عضو مجلس إدارة شركة االتفاق 

للصناعات الحديدية )شركة 
سعودية مساهمة مغلقة(

راشد بن عبدالله 8
المقيط**

عضو مجلس 
مستقلاإلدارة
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تقريــر مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة إلــى الجمعيــة 
العامــة عــن أداء و أنشــطة الشــركة للعــام المالــي )2015 (

)تابع( مجلس اإلدارة 

الجهة التي التصنيفالمنصباسم العضوالرقم
يمثلها

عضويته في مجالس إدارة 
شركات مساهمة أخرى

عبدالهادي بن علي 9
شايف***

عضو مجلس 
مستقلاإلدارة

	 عضو مجلس إدارة البنك 
السعودي الهولندي

	 عضو مجلس إدارة شركة بوبا 
العربية للتأمين التعاوني

	 رئيس مجلس إدارة دويتشيه 
العربية السعودية لألوراق المالية

	 عضو مجلس إدارة مجموعة 
شركات المجدوعي

	 رئيس مجلس إدارة نما للشحن

منصور بن عبدالعزيز 10
البصيلي****

عضو مجلس 
مستقلاإلدارة

 HSBC رئيس مجلس إدارة 	
السعودية

	 عضو مجلس إدارة الشركة 
السعودية إلعادة التأمين

	 عضو مجلس إدارة شركة أمالك 
العالمية للتمويل العقاري )شركة 

سعودية مساهمة مغلقة(

محمد بن عبدالعزيز 11
الشاي�ع*****

عضو مجلس 
مستقلاإلدارة

  HSBC عضو مجلس إدارة 	
السعودية

ــر  ــة بإســتقالته فــي 2015/08/06م ووافــق المجلــس علــى قبولهــا بالتمري ــن عبدالقــادر عطي * تقــدم عضــو مجلــس اإلدارة/ يوســف ب

بتاريــخ 2015/08/09م.

** تقــدم عضــو مجلــس اإلدارة/ راشــد بــن عبداللــه المقيــط بإســتقالته فــي 2015/08/06م ووافــق المجلــس علــى قبولهــا بالتمريــر بتاريــخ 

2015/08/09م.

*** تم إنتخاب األستاذ/ عبدالهادي بن علي شايف في الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2015/10/05م كعضو لمجلس اإلدارة.

**** تــم إنتخــاب األســتاذ/ منصــور بــن عبدالعزيــز البصيلــي فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 2015/10/05م كعضــو لمجلــس 

اإلدارة.

***** تم إنتخاب األستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشاي�ع في الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2015/10/05م كعضو لمجلس اإلدارة.  
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ــة  ــى الجمعي ــة إل ــر مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمــات األرضي تقري
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إجتماعات مجلس اإلدارة 

عقــد مجلــس اإلدارة عــدد )4( إجتماعــات خــالل العــام 2015م ويوضــح الجــدول أدنــاه إجتماعــات مجلــس اإلدارة  خــالل 
عــام 2015م وعــدد اإلجتماعــات التــي حضرهــا أعضــاء المجلــس :

اسم العضو
اجمالي إجتماعات المجلس في عام 2015م

الحضور
2015/12/17م2015/10/26م2015/07/07م2015/04/27م

المهندس/ صالح بن ناصر 
4حضورحضورحضورحضورالجاسر

4حضورحضورحضورحضورعطيان بن عطية الحازمي

4حضورحضورحضورحضورعايض بن ثواب الجعيد

الدكتور/ عمر بن عبدالله 
4حضورحضورحضورحضورجفري

المهندس/ نادر بن أحمد 
٣حضورحضورحضورإعتذر عن الحضورخالوي

4حضورحضورحضورحضورعبدالله بن إبراهيم الهويش

إستقال بتاريخ حضورحضوريوسف بن عبدالقادر عطية
2015/08/06م

إستقال بتاريخ 
2015/08/062م

إستقال بتاريخ حضورحضورراشد بن عبدالله المقيط
2015/08/06م

إستقال بتاريخ 
2015/08/062م

تم إنتخابه بتاريخ عبدالهادي بن علي شايف
2015/10/05م

تم إنتخابه بتاريخ 
1حضورإعتذر عن الحضور2015/10/05م

منصور بن عبدالعزيز 
البصيلي

تم إنتخابه بتاريخ 
2015/10/05م

تم إنتخابه بتاريخ 
2حضورحضور2015/10/05م

تم إنتخابه بتاريخ محمد بن عبدالعزيز الشاي�ع
2015/10/05م

تم إنتخابه بتاريخ 
2حضورحضور2015/10/05م
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العامــة عــن أداء و أنشــطة الشــركة للعــام المالــي )2015 (

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  

تدفــع الشــركة مكافــآت ســنوية وأتعــاب حضــور اإلجتماعــات والنفقــات األخــرى ذات العالقــة ألعضــاء مجلــس إدارتهــا 
واللجــان التابعــة لــه وفقــًا لنصــوص نظامهــا األساســي واالنظمــة االخــرى ذات العالقــة  كمــا تدفــع الشــركة أيضــًا رواتــب 
لكبــار التنفيذييــن لدي�هــا وفــق العقــود المبرمــة معهــم، ويبيــن الجــدول أدنــاه المكافــآت والتعويضــات ألعضــاء مجلــس 

اإلدارة وكبــار التنفيذييــن خــالل العــام 2015م :

أ- مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة 

البيان

أعضاء مجلس اإلدارة واللجان الفرعية

االجماليالغير تنفيذيينالمستقلين

ريال سعوديريال سعوديريال سعودي

5المكافآت 6 5 , 7 5 41 , 1 2 1 , 0 9 61 , 6 8 6 , 8 5 0

7البدالت 5 . 0 0 01 0 2 . 0 0 01 7 7 , 0 0 0

7تعويضات عضوية اللجان 6 , 7 1 21 6 5 , 1 5 12 4 1 , 8 6 3
مصاريف تعويضية للتذاكر 

1واالقامة 0 , 6 8 8-1 0 , 6 8 8

7اإلجمالي 2 8 , 1 5 41 , 3 8 8 , 2 4 72 , 1 1 6 , 4 0 1

ب- كبار التنفيذيين بما في�هم الرئيس التنفيذي والمدير المالي 

البيان

خمسة من كبار التنفيذيين بما 
في ذلك الرئيس التنفيذي 

والمسئول المالي األول

خمسة من كبار التنفيذيين بما 
في ذلك الرئيس التنفيذي 

والمسئول المالي األول

    2015    2014
594٫000540٫000المكافآت

٣,405٫000٣,27٣٫000إجمالي الرواتب

447٫000٣14٫000البدالت

--المكافآت الدورية والسنوية

--الخطط التحفيزية

11٣٫00011٣٫000أي تعويضات أو مزايا عينية تدفع بشكل شهري أو سنوي

4,559٫0004,240٫000اإلجمالي
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ــة  ــى الجمعي ــة إل ــر مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمــات األرضي تقري
ــي )2015 ( العامــة عــن أداء و أنشــطة الشــركة للعــام المال

لجان مجلس اإلدارة 

إعتمــد مجلــس إدارة الشــركة عــدة لجــان لمســاعدته علــى تصريــف مهامــه ومســئولياته ورفــع مســتوى اإلشــراف والرقابة 
وضوابــط اتخــاذ القــرارت ضمــن إطــار حوكمــة الشــركات  حيــث يضــم أعضــاء مــن المجلــس وأعضــاء مســتقلين مــن خــارج 

مجلــس اإلدارة وكانــت علــى النحــو التالــي:

أ- اللجنة التنفيذية 
تعمــل اللجنــة التنفيذيــة علــى تســهيل األعمــال أثنــاء الفتــرات مــا بيــن إجتماعــات مجلــس اإلدارة ووضــع التوجهــات 
اإلســتراتيجية للشــركة بعــد الموافقــة علي�هــا مــن المجلــس، ووضــع الخطــط الماليــة والتجاريــة بنــاًء علــى التوجــه 

للشــركة.  اإلســتراتيجي 
وعقــدت اللجنــة التنفيذيــة عــدد )1( إجتمــاع خــالل عــام 2015م وتتكــون اللجنــة مــن أعضــاء فــي مجلــس اإلدارة برئاســة 

األســتاذ/ عطيــان بــن عطيــة الحازمــي يوضــح الجــدول أدنــاه عــدد األعضــاء وحضورهــم إلجتماعــات اللجنــة:

اسم العضو
اجتماع اللجنة التنفيذية في عام 2015م  

اجمالي الحضور
2015/11/29م

1حضورعطيان بن عطية الحازمي
1حضورالدكتور/ عمر بن عبدالله جفري

1حضورالمهندس/ نادر بن أحمد خالوي 
1حضورمنصور بن عبدالعزيز البصيلي

1حضورمحمد بن عبدالعزيز الشاي�ع

ب- لجنة المراجعة وتقييم المخاطر 

تقــوم لجنــة المراجعــة وتقييــم المخاطــر بمســاندة مجلــس اإلدارة فــي تصريــف واجباتــه فيمــا يتعلــق بالتقييــم والمراقبــة 
والضوابــط الداخليــة وصحــة البيانــات الماليــة ومــدى كفايــة اإلفصــاح ومــدى كفايــة أعمــال المراجعــة الداخليــة والخارجيــة 
ومؤهــالت المراجعيــن الخارجييــن ومــدى إســتقالليتهم والتوصيــات الصــادرة عنهــم وإدارة المخاطــر المتعلقــة بالعمــل 
والمخاطــر التشــغيلية وايضــا ادارة الحوكمــة وااللتــزام، باإلضافــة إلــى ذلــك تراجــع اللجنة السياســات المحاســبية المطبقة 

وتقــدم التوصيــات لمجلــس اإلدارة فــي هــذا الشــأن.

إجتمعــت اللجنــة مــع المراجعيــن الداخلييــن والخارجييــن وقامــت بمراجعــة كافــة  األمــور الماليــة علــى مــدار العــام للتأكــد 
ــد  ــم تزوي ــج وقــد ت ــات مــن حيــث اإلفصــاح قبــل تقديمهــا للجهــات المختصــة وقبــل نشــر النتائ مــن أنهــا تفــي بالمتطلب

المجلــس وإدارة الشــركة بتقاريــر كاملــة طــوال العــام. 
ــراح المراجعيــن الخارجييــن، وهــي تقــوم أيضــا  ــم المخاطــر مجلــس اإلدارة فــي إقت ــة المراجعــة وتقيي وقــد ســاعدت لجن
بدعــم وتطويــر خطــة عمــل المراجعــة الداخليــة وتنفيذهــا والتأكــد مــن تطبيــق اإلجــراءات التصحيحيــة الــواردة فــي تقاريــر 

ــة. المراجعةالداخلي

وتتكــون اللجنــة مــن األســتاذ/ عبداللــه بــن إبراهيــم الهويــش )رئيســًا( وعضوية كاًل مــن الدكتور/ عمر بــن عبدالله   
جفــري واألســتاذ/ راشــد بــن عبداللــه المقيــط واألســتاذ/ عطيــان بــن عطيــة الحازمــي واألســتاذ/وليد بــن عبدالعزيــز كيــال  
ــخ 2015/10/26م لتصبــح برئاســة األســتاذ/ عبداللــه بــن إبراهيــم  ــم إعــادة تشــكيل اللجنــة بتاري كعضــو مســتقل ، وقــد ت
الهويــش وعضويــة كاًل مــن الدكتــور/ عمــر بــن عبداللــه جفــري واألســتاذ/ عبدالهــادي بــن علــي شــايف واألســتاذ/ محمــد 
بــن عبدالعزيــز الشــاي�ع واألســتاذ/ وليــد بــن عبدالعزيــز كيــال ، حيــث أن أعضــاء اللجنــة يتمتعــون بخبــرات كبيــرة بالشــئون 
الماليــة والمحاســبية والتدقيــق ممــا يعــد بمثابــة قيمــة مضافــة للشــركة ، وقــد عقــدت اللجنــة عــدد )4( اجتماعــات خــالل 

الســنة الماليــة 2015م، ويوضــح الجــدول أدنــاه األعضــاء وحضورهــم إلجتماعــات اللجنــة:
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تقريــر مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة إلــى الجمعيــة 
العامــة عــن أداء و أنشــطة الشــركة للعــام المالــي )2015 (

  

جدول حضور أعضاء لجنة المراجعة وتقييم المخاطر لعام 2015م

اسم العضو
إجتماعات المجلس في عام 2015م

اجمالي 
الحضور  )2015-1(  

2015/03/04
 )2015-2(

2015/06/25
 )2015-3(

2015/10/25
 )2015-4(

2015/12/17

4حضورحضورحضورحضوراألستاذ/ عبدالله بن إبراهيم الهويش

٣ -حضورحضورحضوراألستاذ/ عطيان بن عطية الحازمي

4حضورحضورحضورحضورالدكتور/ عمر بن عبدالله جفري

4حضورحضورحضورحضوراألستاذ/ وليد بن عبدالعزيز كيال

1حضور - - -األستاذ/ عبدالهادي بن علي شايف

1حضور - - -األستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشاي�ع

2 - -حضورحضوراألستاذ/ راشد بن عبدالله المقيط

ج - لجنة الترشيحات والمكافآت  
تســاعد هــذه اللجنــة مجلــس اإلدارة والشــركة فــي ضمــان أن يكــون المجلــس مكونــًا مــن أفــراد يمتلكــون أفضــل القــدرات 
فــي أداء مســئوليات أعضــاء مجلــس اإلدارة وفــي تعييــن كبــار التنفيذييــن المؤهليــن وضمــان توافــر اإلجــراءات الالزمــة 
لتقييــم المكافــآت التــي تدفــع للمديريــن وأعضــاء اللجــان وموظفــي الشــركة، وتتكــون لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن 
أعضــاء فــي مجلــس اإلدارة وكانــت برئاســة األســتاذ/ منصــور بــن عبدالعزيــز البصيلــي وعضويــة كاًل مــن األســتاذ/ عطيــان 
بــن عطيــة الحازمــي واألســتاذ/ يوســف بــن عبدالقــادر عطيــة ، ثــم تــم إعــادة تشــكيل اللجنــة وأصبحــت اللجنــة برئاســة 
المهنــدس/ صالــح بــن ناصــر الجاســر وعضويــة كاًل مــن األســتاذ/ عطيــان بــن عطيــة الحازمــي واألســتاذ/ عايــض بــن ثــواب 
الجعيــد بتاريــخ 2015/08/16م،  ثــم تــم إعــادة تشــكيل اللجنــة بتاريــخ 2015/10/26م لتصبــح برئاســة األســتاذ/ عايــض بــن 
ثــواب الجعيــد وعضويــة كاًل مــن األســتاذ/ منصــور البصيلــي والمهنــدس/ نــادر بــن أحمــد خــالوي ، وقــد عقــدت اللجنــة 

عــدد )1( اجتمــاع خــالل العــام 2015م ويبيــن الجــدول األتــي عــدد األعضــاء وحضورهــم إلجتمــاع اللجنــة خــالل العــام :

اسم العضو
إجتماعات اللجنة في عام 2015م

اجمالي الحضور
2015/12/17م

1حضورعايض بن ثواب الجعيد

1حضورمنصور بن عبدالعزيز البصيلي

1حضورالمهندس/ نادر بن أحمد خالوي
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ــة  ــى الجمعي ــة إل ــر مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمــات األرضي تقري
ــي )2015 ( العامــة عــن أداء و أنشــطة الشــركة للعــام المال

حوكمة الشركة  

تحــرص الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة علــى تحقيــق مبــدأ الحوكمــة واإلفصــاح و الشــفافية وتعزيــز أداء أنشــطتها 
المختلفــة بهــدف توفيــر المنــاخ المالئــم لالســتثمار فــي الســوق وزيــادة الثقــة في�ها,فقــد وافقــت الجمعيــة العموميــة 
المنعقــدة فــي 1436/12/22هـــ الموافــق 2015/10/5م علــى النســخة المحدثــة لدليــل سياســات حوكمــة الشــركة والتــي 
تهــدف لتوثيــق سياســات وإجــراءات حوكمــة الشــركة  واختيــار أفضــل الممارســات بما يخدم مصالح الشــركة ومســاهمي�ها 

ويحمــي حقــوق ذوي المصلحــة.
تلتــزم الشــركة بالمحافظــة علــى أفضــل معاييــر ومقاييــس الجــودة واالداء ويمتــد اإللتــزام ليشــمل القواعــد المنصــوص 
علي�هــا فــي حوكمــة الشــركات حيــث إن الشــركة ملتزمــة تمامــَا بتطبيــق أفضــل القواعــد المدرجــة بحوكمــة الشــركات فــي 

جميــ�ع تعامالتها.ولــدى الشــركة سياســة شــاملة فــي تطبيــق قواعــد حوكمــة الشــركات.
ــس  ــتمر لتكري ــم المس ــر بالدع ــة والمخاط ــة المراجع ــل لجن ــة مث ــان الفرعي ــاعدة اللج ــركة بمس ــس إدارة الش ــوم مجل ويق

ــا.  ــي له ــق الفعل ــة التطبي ــع المراجعــة المســتمرة لهــا ومراقب ــزام بقواعــد حوكمــة الشــركات م االلت
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تقريــر مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة إلــى الجمعيــة 
العامــة عــن أداء و أنشــطة الشــركة للعــام المالــي )2015 (

قائمة المالك الرئيسيين    

ــاه وصــف ألي  ــاًء علــى المــادة )43، النقطــة رقــم 10، والمــادة 45( مــن قواعــد التســجيل واإلدراج يبيــن الجــدول أدن بن
مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود لألشــخاص )عــدا مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن( الذيــن 

لهــم مصلحــة مــا نســبته )5%( أو أكثــر وأي تغييــر فــي تلــك األحقيــة خــالل الســنة:

عدد األسهم في الجنسيةاالسم
بداية 2015

عدد األسهم في 
نهاية 2015

الفرق

1
المؤسسة العامة للخطوط الجوية 

)٣6٫660٫000(1٣5٫٣60٫00098٫700٫000سعوديةالسعودية

)11٫844٫000(٣9٫480٫00027٫6٣6٫000سعوديةالشركة الوطنية للمساندة األرضية للطيران2

)2٫256٫000(7٫520٫0005٫264٫000سعوديةشركة العطار للخدمات األرضية3

بيــان بعــدد االســهم المملوكــة ألعضــاء مجلــس االدارة و/أو أقاربهــم مــن الدرجــة األولــى خــالل دورتــه الحاليــة فــي عــام 
2015م :

عدد األسهماالسمرقم
2015

1000 *المهندس/ صالح بن ناصر الجاسر1

1000 **عطيان بن عطية الحازمي2

1000 **عايض بن ثواب الجعيد٣

1000 *الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري4

1000 *المهندس/ نادر بن أحمد خالوي5

1000عبدالله بن إبراهيم الهويش6

1000 *يوسف بن عبدالقادر عطية7

-راشد بن عبدالله المقيط ***8

500عبدالهادي بن علي شايف9

4990منصور بن عبدالعزيز البصيلي10

1000محمد بن عبدالعزيز الشاي�ع11

*  أســهم ضمــان العضويــة محجــوزة لصالــح العضــو مــن محفظــة المؤسســة العامــة للخطــوط الجويــة العربيــة 
الســعودية.

أسهم ضمان العضوية محجوزة لصالح العضو من محفظة الشركة الوطنية للمساندة االرضية للطيران.  * *
إستقال عضو مجلس االدارة بتاريخ 6 أغسطس 2015م.   * * *

وال توجــد أي حقــوق خيــارات فــي أســهم او أي إســتثمارات أو إحتياطيــات أخــرى لفائــدة أعضــاء المجلــس أو كبــار 
التنفيذييــن أو العامليــن أو أســرهم. 
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ــة  ــى الجمعي ــة إل ــر مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمــات األرضي تقري
ــي )2015 ( العامــة عــن أداء و أنشــطة الشــركة للعــام المال

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة   
قامــت المراجعــة الداخليــة خــالل عــام 2015م  بعمليــات مراجعــة دوريــة حســب خطــة المراجعــة المعتمــدة مــن لجنــة المراجعــة 	 

والتــي شــملت انشــطة العمليــات التشــغيلية و اإلداريــة و الماليــة للتحقــق مــن فعاليــة الرقابــة الداخليــة،  و ترفــع إدارة المراجعــة 

الداخليــة تقاريرهــا إلــى لجنــة المراجعــة بعــد مناقشــتها مــع اإلدارة التنفيذيــة ووضــع الخطــط التصحيحيــة المناســبة.

ويقــدم المراجــع الخارجــي مالحظاتــة علــى نظــام الرقابــة الداخليــة اثنــاء مراجعتهــم الســنوية إلدارة الشــركة والتــي بدورهــا تقــوم 	 

بوضــع الخطــط التصحيحيــة المناســبة ومتابعــة تنفيذهــا مــن قبــل إدارة المراجعــة الداخليــة.

وتقــوم لجنــة المراجعــة بمتابعــة جميــ�ع اإلجــراءات المتخــذة مــن قبــل إدارة الشــركة إلقفــال المالحظــات ومعالجتهــا بالصــورة 	 

التــي تضمــن عــدم تكــر ارهــا كمــا تقــوم لجنــة المــر اجعــة بالتأكــد مــن متابعــة المالحظــات المســتلمة مــن جميــ�ع الجهــات الرقابيــة 

حتــى إقفالهــا بمــا يعــزز قناعــة لجنــة المراجعــة بفعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة المتبعــة بالشــركة.

يقــر مجلــس اإلدارة أنــه تــم إعــداد نظــام للرقابــة الداخليــة علــى أســس ســليمة ويتــم تنفيــذه بفعاليــة ،و أنــه ال يوجــد أي شــك 	 

يذكــر بشــأن قــدرة الشــركة علــى مواصلــة نشــاطها. 

خطة تطبيق المعايير المحاسبية الدوليـة  
بنــاء علــى مــا تــم إقــراره مــن الجهــات ذات العالقــة بالبــدء بتطبيــق معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي إعــداد القوائــم الماليــة للشــركات 

المدرجــة فــي الســوق الســعودية إعتبــارا مــن العــام 2017، فقــد تــم مناقشــة التحــول مــن قبــل  مجلــس اإلدارة ولجنــة المراجعــة و 

اإلدارة التنفيذيــة وتــم إعــداد خطــة للتحــول  للمعاييــر المحاســبية الدوليــة علــى النحــو األتــي:

تحديد المعايير المحاسبية الدولية التى تنطبق على عمليات الشركة  )تم اإلنتهاء منها(.	 

تحديــد اإلختالفــات بيــن متطلبــات المعاييــر المحاســبية الدوليــة والمعاييــر المحاســبية الســعودية وتحديــد الفروقــات )تــم 	 

ــا( . ــاء منه اإلنته

إعداد خطة التحول )تم اإلنتهاء منها(.	 

تدريب الموظفين ذوي العالقة على المعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات التحول بنهاية الربع  األول 2016م.	 

إعداد األرصدة اإلفتتاحية حسب المعايير المحاسبية الدولية في 2016/1/1 )بنهاية شهر 2016/5(.	 

إعداد الحسابات حسب المعايير المحاسبية السعودية والدولية بشكل متوازي.	 

إعــداد الحســابات الربعيــة والســنوية  للعــام 2016 طبقــا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة إلســتخدامها إلغــراض المقارنــة فــي العــام 	 

2017 م عندمــا يبــدأ التطبيــق  اإللزامــي للمعاييــر المحاســبية الدوليــة.

البدء بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية بشكل كامل إعتبارًا من 2017م.	 

حقوق مساهمي الشركة  
حفاظــأ علــى حقــوق مســاهمي الشــركة، وتطبيقــًا للعمــل بمبــدأ الشــفافية واإلفصــاح فقــد تــم تضميــن البنــود المذكــورة أدنــاه فــي 

النظــام األساســي للشــركة ولوائحهــا الداخليــة.

حق المساهم في الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها.	 

حق المساهم في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.	 

حق المساهم في حضور الجمعيات العامة واإلشتراك في مداوالتها والتصويت على قرارتها.	 

حق التصرف في األسهم.	 

حق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس.	 

حق اإلستفسار وطلب المعلومات بما ال يضر بمصالح الشركة وال يعارض أنظمة السوق المالية ولوائحة التنفيذية.	 


