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تقرير مجلس اإلدارة ٢٠٢٠م
التقريــر  األرضيــة  للخدمــات  الســعودية  الشــركة  لمســاهمي  يقــدم  أن  اإلدارة  مجلــس   يســر 

ــا أداء الشــركة وإنجازاتهــا  ــة فــي 31 ديســمبر 2020 م. متضمن ــة المنتهي ــن الســنة المالي الســنوي ع

ــة. وشــركاتها التابع
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ــا التــي نريدهــا، دولــة قويــة مزدهــرة تتســع للجميــع، دســتورها اإلســام ومنهجهــا  ــا لبادن رؤيتن

الوســطية، تتقبــل اآلخــر. ســنرحب بالكفــاءات مــن كل مكان، وســيلقى كل احترام من جاء ليشــاركنا 

البنــاء والنجــاح.

فــي المرتكــزات الثاثــة لرؤيتنــا: العمــق العربــي واإلســامي، والقوة االســتثمارية، وأهميــة الموقع 

الجغرافــي االســتراتيجي؛ ســنفتح مجــاال أرحــب للقطــاع الخــاص ليكــون شــريكا، بتســهيل أعمالــه، 

وتشــجيعه، لينمــو ويكــون واحــدا مــن أكبــر اقتصــادات العالــم، ويصبــح محــركا لتوظيــف المواطنيــن، 

ــى التعــاون والشــراكة  ومصــدرا لتحقــق االزدهــار للوطــن والرفــاه للجميــع. هــذا الوعــد يقــوم عل

فــي تحمــل المســؤولية.

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء | رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
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تحــرص الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة علــى تقديــم خدمــات ســفر ميســرة ومميــزة للمســافرين 

، إبتــداًء مــن إصــدار بطاقــة 
ً
فــي جميــع مطــارات المملكــة العربيــة الســعودية البالــغ عددهــا 2٨ مطــارا

صعــود الطائــرة وحتــى اإلقــاع. وتتــراوح خدماتهــا مابيــن التواصــل المباشــر مــع المســافرين والتنفيــذ 

الســلس لمئــات العمليــات المعقــدة وراء الكواليــس، والتــي نحــرص مــن خالهــا علــى ســامة الــركاب 

ــر مــن الخدمــات  ــى المعايي ــرة فــي وقتهــا المحــدد. وتقــدم الشــركة أعل وممتلكاتهــم وإقــاع الطائ

.
ً
ألكثــر مــن ٨٨ مليــون مســافر علــى متــن 700,000 رحلــة ســنويا

أن تكــون الشــركة الرائــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال االســتمرار فــي تقديــم أفضــل 

خدمات المناولة.

نبذة عامة

رؤيتنا ورسالتنا

قيمنا

األمان

التميز المسؤوليةاالبتكار

االستدامةالوطنيةالتكامل

الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة هــي المشــغل الوطنــي لخدمــات المناولــة األرضيــة 

ــة الســعودية. أسســتها المؤسســة العامــة للخطــوط  ــران فــي المملكــة العربي لقطــاع الطي

الجويــة العربيــة الســعودية »الســعودية«، لتوحيــد أعمــال خدمــات الدعــم األرضــي فــي مطــارات 

المملكة العربية السعودية.

ــة   مــع بداي
َ
 وملحوظــا

ً
 ســريعا

َ
شــهد قطــاع الطيــران فــي المملكــة العربيــة الســعودية تطــورا

ــد مــن مجــاراة هــذا التطــور وتوفيــر خدمــات مناولــة أرضيــة  القــرن الواحــد والعشــرين. فــكان الب

متكاملة ذات كفاءة عالية.

ــل - وهــي الخطــوط  ــى رأس العم ــاث عل ــة الث ــة األرضي ــات المناول ــت شــركات خدم ــا كان عنده

ــة والعطــار  ــة لخدمــات المناول ــة والشــركة الوطني ــة الســعودية للخدمــات األرضي ــة العربي الجوي

للمناولــة األرضيــة )العطــار للســفريات( - وكان كل مــن تلــك الشــركات يتفــرد بســجل حافــل فــي 

تقديم خدمات عالية الجودة لعمائها.

قامــت الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية »الســعودية« بتوقيــع إتفاقيــات شــراكة إندمجــت 

علــى اثرهــا الشــركات الثــاث ليكونــوا الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة فــي عــام 200٨م. 

وكان للشــركات الثــاث أثــر فــي تأســيس نهــج وثقافــة الشــركة القائــم علــى االلتــزام بتقديــم 

أعلى المعايير من الخدمات لجميع عمائها من شركات الطيران والمسافرين.

تاريخنا
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 تأسست في الخطوط الجوية

العربية السعودية

الخطوط “شركة  من  اسمها   تغير 

للخدمات السعودية  العربية   الجوية 

السعودية “الشركة  إلى   األرضية” 

مالها رأس  وزاد  األرضية”   للخدمات 

إلى ٨٨6,٨69,100 ريال سعودي

العربية الجوية  الخطوط   أسست 

 السعودية وحدة الخطوط السعودية

عمليات لـتوحيد  األرضية   للخدمات 

الخدمات األرضية في المملكة

 أصبحت الشركة السعودية للخدمات

 األرضية شركة مساهمة مقفلة

١٩٤٥

٢٠١١

٢٠٠٨

٢٠١٤

شــركــة مع  شراكة  في   دخلت 

الــعطار لــخدمات المناولة األرضية

إلى الشركة  مال  رأس  زيادة   تم 

ا
ً

ووفق سعودي.  ريال   1,٨٨0,000,000 

 لما قرره مساهمو الشركة، عرضت

والتي مليون سهم   56.4  الشركة 

 تمثل 30% من رأس مالها لاكتتاب،

وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة

السوق المالية )تداول(

 دخــلــت في شــراكــة مــــع الشركة

الــــوطــــنــــيــة لــخــدمــات المناولـــة

القيمة السوقية 6.8 مليار

الحصة السوقية %92

السعودية %52.5

المساهمين %47.5

٢٠١٠

٢٠١٥

٢٠١٠

٢٠٢٠
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخواني وأخواتي مســاهمي الشــركة الســعودية للخدمات األرضية يســعدني وبالنيابة عن زمائي أعضاء 

مجلــس إدارة الشــركة ، وأصالــة عــن نفســي، أن أقــدم لكم التقرير الســنوي ألداء وإنجازات الشــركة، عن 

الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م، والــذي يتضمــن تغطيــة وافيــة للمؤشــرات الماليــة 

والتشــغيلية للشــركة ولممارســتها أفضل معايير الحوكمة واإلفصاحات المســتمرة ، كما ُيلقي الضوء 

على النهج الذي اتبعته الشركة السعودية للخدمات األرضية لمواصلة أعمالها وتعزيز القيمة المضافة 

التــي تقدمهــا الشــركة ألصحــاب المصالــح والعمــاء داخــل المملكــة وخارجهــا، بما يعكس مســار التحول 

 المتســارع الذي تشــهده الشــركة والمتوافق مع رؤية المملكة 2030، واستراتيجيتها لقطاع الطيران. 

 بالتحديــات، عاًمــا اســتثنائًيا بــكل المعاييــر، ولمواجهــة هــذه التحديات فقد شــكلت 
ً
كان عــام 2020 مليئــا

ــات والمخاطــر الناتجــة جــراء  ــة إلدارة األزمــات ومواجهــة التحدي ــا مــن اإلدارة التنفيذي ــة علي الشــركة لجن

تفشــي جائحــة كورونــا )كوفيــد – 19( والتــي أدت إلــى توقــف العمليــات التشــغيلية نتيجــة توقف رحات 

الطيــران المحليــة والدوليــة خــال فتــرة الجائحــة ضمــن اإلجــراءات اإلحترازية المتخــذة من الجهــات المختصة 

فــي الدولــة ودول العالــم ، كمــا واجهــت الشــركة هــذه التحديــات مــن خــال وضــع أطــر واضحــة مبنيــة 

علــى دراســات توقعيــة للمســتقبل مــن الناحيــة التشــغيلية والماليــة وذلــك لتجــاوز جائحــة كورونــا بأقــل 

الخســائر والتــي ستســاهم فــي خفــض واحتــواء التكاليــف مــن خــال تطبيــق اســتراتيجية الحــد األدنــى 

مــن المــوارد المســتدامة. وبحمداللــه تعالــى تــم تخفيــض التكاليــف التشــغيلية بقرابــة 5٨1 مليــون ريــال 

ــل  ــل تكاليــف التشــغيل للعــام 2019، وهــو مــا يمثــل نســبة 31% كإنخفــاض فــي التكاليــف مقاب مقاب

ــول  ــر اســتثماراتها والدخ ــك الظــروف، اســتمرت الشــركة فــي تطوي ــن تل ــم م ــام الماضــي. وبالرغ الع

ــازات ومواجهــة  ــق االنج ــة تحقي ــس األدارة لمواصل ــن مجل ــم م ــدة بدع ــي شــراكات اســتراتيجية جدي ف

 التحديــات والمحافظــة علــى مكتســابات ومــوارد وعمــاء الشــركة وتنميــة أمــوال المســتثمرين. 

إننــا نتطلــع اليــوم إلــى المســتقبل بثقــة وتفــاؤل، مدركيــن أن نجاحاتنــا علــى مــر الســنين لــم تأتــي مــن 

فــراغ، وإنمــا تحققــت أوالً بفضــل اللــه ثــم بالجهــد والعزيمــة، وأن ما نطمــح للوصول إليه مســتقباً يتطلب 

االســتمرار بإصــرار لمواجهــة التحديــات يــًدا بيــد والستكشــاف فــرص جديــدة وواعــدة فــي القطــاع، ونأمــل 

أن تســتمر األخبــار اإليجابيــة خــال عــام 2021 وأن تعــود حركــة الطيــران لســابق عهدهــا فــي ظــل الجهــود 

 المبذولــة مــن الدولــة “حفظهــا اللــه” لحمايــة المواطنيــن والمقيميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 

وفــي الختــام أتقــدم نيابــة عــن نفســي وعــن زمائــي أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الســعودية للخدمات 

األرضيــة بالشــكر الجزيــل لمســاهمي الشــركة لدعمهــم الدائــم، والتقديــر للقائميــن علــى إدارة الشــركة 

وجميــع العامليــن علــى جهودهــم المخلصــة والبنــاءة فــي ظــل الظــروف العصيبــة التــي واجهناهــا خــال 

عــام 2020، آمليــن للجميــع دوام التقــدم واالزدهــار وأن تحقــق نتائــج عــام 2021 طموحاتنــا ورؤيتنــا نحــو 

النمــو والتطــور الدائــم والمســتدام.

و الله ولي التوفيق.

المهندس | خالد بن قاسم البوعينين

رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي
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كلمة الرئيس التنفيذي

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

شــهد العــام 2020 تحديــات عديــدة تمثــل محطــة محوريــة للشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة، 

الســيما فــي ضــوء الظــروف االســتثنائية التــي أثــرت علــى العمليــات التشــغيلية والماليــة للشــركة. 

الســلبية علــى  اآلثــار  بالحــد مــن  بالمبــادرة  بداياتهــا  التحديــات منــذ  الشــركة هــذه  وقــد واجهــت 

عمليــات الشــركة قــدر اإلمــكان، حيــث اســتطاعت الشــركة بجهــود أعضــاء مجلــس اإلدارة وفريــق 

العمــل اإلداري والتنفيــذي أن ترســم خطــة عمــل واقعيــة مبنيــة علــى عــدد مــن الحلــول االســتراتيجية 

العمــل علــى عــدة فــرص  بــدًءا مــن  التحديــات،  للتعامــل مــع هــذه  للظــروف  الموائمــة  المبتكــرة 

فــي  عــام  بشــكل  وتوســعها  الشــركة  أعمــال  نمــو  فــي  تســاهم  ســوف  والتــي  اســتثمارية 

ــع أعمــال الشــركة وتقديــم خدمــات أخــرى فــي المطــارات وإنشــاء  الســنوات القادمــة باإلضافــة لتنوي

 علــى اســتراتيجية داخليــة تعتمــد علــى تطبيــق الحــد 
ً
شــراكات اســتراتيجية عديــدة. كمــا عملــت ايضــا

 بشــكل إيجابــي 
ً
األدنــى مــن المــوارد المســتدامة والتــي ســيظهر أثرهــا فــي عــام 2021م تدريجيــا

المملكــة. الدوليــة بجميــع مطــارات  الرحــات   
ً

الطيــران وخاصــة رحــات  بإعــادة تشــغيل  البــدء   فــور 

ولــم يكــن للشــركة أن تتوســع وتطــور فــي أعمالهــا مــن دون جهــود القــوى العاملــة فيهــا، والتــي 

بدورهــا أبــدت قــدرات ذات كفــاءة عاليــة، مدفوعــة بقيمنــا المشــتركة التــي تتمثــل فــي العمــل بنزاهــة 

وشــغف واحتــرام، وضمــان الجــودة والســامة والشــفافية علــى جميــع األصعــدة. كل ذلــك يمثــل لنــا 

ــب  ــم فــرص التدري ــا، وتقدي ــدة لعمائن ــول فري ــكار حل ــا وابت ــر خدماتن ــا لاســتمرار فــي تطوي ــا قوًي دافًع

والتطويــر المهنــي لطاقــم العمــل، ورفــع معــدل التوطيــن فــي الشــركة، انســجاًما مــع الرؤيــة الوطنيــة 

2030 واســتراتيجية قطــاع الطيــران بالمملكــة.
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وختاًمــا يطيــب لــي أن أخــص بالشــكر أعضــاء مجلــس اإلدارة وإدارة الشــركة وجميــع الموظفيــن علــى 

ــج  ــي عــن نتائ ــد مــن التقــدم والنجــاح، ولطالمــا أثمــر هــذا التفان ــال إلحــراز مزي التزامهــم ودورهــم الفًع

إيجابيــة فــي جميــع األعــوام، ونســأل اللــه تعالــى أن يكلــل مســاعينا بالنجــاح والتوفيــق لمــا فيــه الخيــر 

لوطننــا الغالــي. 

األستاذ | رائد بن حسن اإلدريسي

الرئيس التنفيذي )المكلف(
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أعضاء مجلس اإلدارة
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المهندس | خالد بن قاسم البوعينين

رئيس مجلس اإلدارة

)مستقل(

أعضاء مجلس اإلدارة

الدكتور | عمر بن عبدالله جفري

نائب رئيس مجلس اإلدارة

)مستقل(

األستاذ | منصور بن عبدالعزيز البصيلي

عضو مجلس إدارة 

)مستقل(

األستاذ | محمد بن علي اليمني

عضو مجلس إدارة 

)مستقل(

المهندس | صالح بن أحمد حفني

عضو مجلس إدارة 

)مستقل(

األستاذ | كون كورفياتيس

عضو مجلس إدارة 

)غير تنفيذي(

األستاذ | بير أوتنيجارد

عضو مجلس إدارة

)مستقل(

األستاذ | أونو بوتس

عضو مجلس إدارة 

)مستقل(

الكابتن | فهد بن حمزة سندي

عضو مجلس إدارة 

)تنفيذي(
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أعضاء اإلدارة التنفيذية
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

األستاذ | رائد بن حسن اإلدريسي

الرئيس التفيذي )المكلف(

األستاذ | محمد بن عبدالكريم مازي

نائب الرٔيس التنفيذي للمالية

المهندس | أيمن بن أحمد الغامدي

نائب الرٔيس التنفيذي للموارد البشرية

األستاذ | مازن بن غريب ضيف الله

نائــب الرئيــس التنفيــذي لشــؤون الشــركة 

وأميــن ســر المجلــس واللجــان

الكابتن | هاشم بن عبدالغفور هاشم

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المكلف 
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 خدمات
الشركة

 نقدم خدمات مناولة أرضية متكاملة على

 مدار الساعة لعمائنا من شركات الطيران

المطارات جميع  في  والدولية   المحلية 

.
ً
مطارا  2٨ عددها  والبالغ  المملكة   حول 

موظفين الخدمات  هذه  بتقديم   يقوم 

 مدربين وذوي خبرة في إدارة أحدث معدات

أفضل تقديم  لضمان  األرضية،   المناولة 

 معايير المناولة األرضية وممارسات األمن

والسامة.

الشركة في  فإننا  األرضية،  للخدمات  الوطني  المشغل   بصفتها 

 السعودية للخدمات األرضية نؤمن بأهمية اإلنطباع األول الذي يتركه

لتلبية جاهدين  نعمل  فنحن  وعليه  المسافرين.  ذاكرة  في   موظفينا 

يقدمه بما  فخورون  أننا  كما  الرحلة.  وبعد  قبل  المسافرين   احتياجات 
ً
مسافرا مليون   ٨٨ من  ألكثر  المعايير  عالية  خدمات  من   موظفونا 

ً
سنويا

خدمات تقديم  أهمية  مدى   
ً
تماما نتفهم  أرضية،  خدمات   كمزود 

مع قوية  عاقة  بناء  في  وآمنة،  وفعالة  موثوقة  أمتعة   مناولة 

عمائنا ومع الركاب.

خدمات الوصول والمغادرة وتحويل الركاب المواصلين

إنهاء إجراءات السفر

إعداد قائمة الركاب وتحديد المقاعد

إصدار بطاقات صعود الطائرة وبطائق األمتعة

الخدمات الخاصة لركاب ذوي االحتياجات الخاصة

إدارة المحطة

خدمات تصعيد الركاب

خدمات ذوي االحتياجات الخاصة

خدمات كبار الشخصيات

•

•

•

•

•

•

•

•

•

خدمات المسافرين: 

خدمات األمتعة: 

خدماتنا تشمل:

خدمة تصنيف ونقل األمتعة

خدمة تحميل وتفريغ األمتعة

خدمات األمتعة المفقودة

•

•

•

وتشمل خدمة األمتعة:
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عند  الطائرة  استام  عملية  يجعل  ما  وهذا  لرحاتها.  الزمنية  بالجداول  باإللتزام   
ً
كثيرا الطيران   تهتم شركات 

الوصول وتجهيزها للمغادرة عمل كبير ودقيق.

وأفضل دقة  بأعلى  الخدمة  لتقديم هذه  يتطلب  ما  كل  نملك  األرضية  للخدمات  السعودية  الشركة  في   نحن 

 المعايير، من موظفين مدربين وذوي خبرة، وأحدث المعدات الازمة للقيام بالعديد من العمليات خال فترة تتناسب

مع الجداول الزمنية للعماء.

المملكة المطارات داخل  العربية السعودية للشحن في جميع  الجوية  الخطوط   يتم توفير خدمات الشحن والتفريغ من قبل 

العربية السعودية. 

 غير أن الشركة السعودية للخدمات األرضية تتولى بكفاءة عالية وبواسطة طاقم من الموظفين المتخصصين، اإلشراف على

الشحنات الخاصة وتحميلها وتفريغها ونقلها بالمعدات الحديثة الخاصة بنقل البضائع. 

 إلى ذلك، تمتلك الشركة العديد من الكفاءات المدربة على أنشطة الشحن ونقل البضائع المختلفة بما في ذلك البضائع
ً

 إضافة

الخاصة تحت اإلشراف، ضمن سلسلة الخدمات اللوجستية.

تحميل وإنزال الشحنات والبريد وأمتعة الركاب

 )GPU( معدة تزويد الطائرة بالوقود  

معدة دفع الطائرات إلى الخلف

 )ULD( وحدة تعبئة الطائرات باألمتعة

وظائف الدعم الفني

)ACU( معدة تكييف وتبريد الطائرة

 )ASU( معدة تشغيل المحرك

سحب الطائرات

خدمة التواصل بسماعة الرأس لكابينة الطائرة

تحميل / تنزيل الحموالت والبضائع:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

خدمات الساحة: 

وتشمل خدمات الساحة:
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 إن الجو العام للمقصورة ونظافتها عنصر أساسي في تجربة الركاب. ولضمان توفر هذه العوامل لراحة الراكب،

 تقدم الشركة السعودية للخدمات األرضية خدمة تنظيف وتجهيز مقصورة الطائرة لمئات اآلالف من الرحات

وعلى مدار الساعة في جميع المطارات الدولية والمحلية في أنحاء المملكة.

الشركة أنشأت  فقد  والركاب،  الطيران  شركات  من  الشركة  لعماء  الخدمات  معايير  أعلى  تقديم   لضمان 

 السعودية للخدمات األرضية شركة األمد السعودي لخدمات المطارات وخدمات النقل الجوي، كشركة متخصصة

إلدارة وتشغيل جميع وسائل النقل في جميع المطارات الرئيسية حول المملكة.

نحن نقدم مجموعة متكاملة من الخدمات وتشمل:

 

خدمات التشغيل ومراقبة الحركة: 

جميع تنفيذ  في  والفعال  اآلمن  بالتنسيق  األرضية  للخدمات  السعودية  الشركة  في  العمليات  فريق   يقوم 

متطلبات المناولة األرضية في جميع مطارات المملكة.

 حيث يقوم فريق العمليات بمراقبة مواعيد وصول ومغادرة الرحات نيابة عن عمائنا، وتنسيق أنشطة الذهاب

واإلياب المطلوبة بكفاءة وأمان.

 تهدف أنشطة التشغيل ومراقبة الحركة بالشركة السعودية للخدمات األرضية إلى توفير خدمات “من الجو

 الى األرض” على مدار الساعة باإلضافة للتحضيرات الجوية المساندة في المحطات المختلفة بصالة المغادرة في

 المطار وكذلك الخدمات المتميزة فيما يتعلق بمساعدة الطائرات على مسارات اإلقاع، ومراقبة حركة الرحات

لضمان سامة الطيران.

وتشمل خدمات النقل:

خدمات األسطول: 

خدمــات النقــل: 

خدمات التنظيف العميق لمقصورة الطائرة

خدمات التنظيف المتكاملة للطائرة 

خدمات تنظيف دورات المياه وتزويدها بالماء 

•

•

•

خدمات نقل الركاب

رافعات إصعاد طبية لذوي االحتياجات الخاصة

•

•

 البرامج التشغيلية: تقدم أكاديمية التدريب العديد من البرامج التدريبية التشغيلية

 التي تتيح للموظفين تطوير مهاراتهم وذلك عند تعيينهم وأيضا وهم على رأس

األمامية الخطوط  موظفي  تدريب  فمنها  المملكة.  مطارات  جميع  في   العمل 

المسافرين استقبال  وكيفية  المطارات  في  الركاب  إجراءات  إنهاء  أنظمة   على 

 على منصات السفر وتوديعهم، وإضافة إلى برامج تشغيل المعدات في ساحات

المطارات لكافة المعدات ، وأنظمة ولوائح القيادة داخل ساحات المطار. 

لرفع االدارية  الدورات  من  منظومة  التدريب  أكاديمية  تقدم  اإلدارية:   البرامج 

 مستوى أداء الموظفين ومنها: مهارات التنظيم، أخاقيات العمل، إدارة الوقت،

مهارات الشخصية،  اإلنتاجية  والتوجيه،  التدريب  االتصال،  مهارات  العماء،   خدمة 

العمل الموظفين،  تحفيز  فن  القرارات،  واتخاذ  المشكات  حل  اإلداري،   اإلشراف 

الجماعي وبناء الفريق، اإلدارة الوسطى، القيادة والتأثير، إدارة االجتماعات. 

المتزايدة التشغيل  متطلبات  تماشيا مع   : االلكتروني                 التعليم 

اكاديمية التشغيل، طورت  التأثير على  التدريبية دون  الدورات  لتقديم   وتسهيا 

 التدريب برنامج التعليم االلكتروني                      وذلك لتقديم الدورات التشغيلية

 لكافة الموظفين. بحيث يستطيع الموظف حضور الدورات التدريبية         من أي

موقع وفي أي وقت. 

التدريب أكاديمية  تطبق  التدريبية  العملية  لتقديم  تسهيا  التشغيل:   أنظمة 

 نظام            لحفظ معلومات / وانجاز كافة مهام التدريب )تخطيط التدريب،

جدولة الدورات التدريبية، جدولة المدربين ، جدولة الفصول  ....إلخ( 

E-learning

E-Learning

On-line

LMS

التدريـــب
 تمتلك الشركة السعودية للخدمات األرضية

 أكاديمية للتدريب والتنمية، وهي معتمدة

آيــاتـــا الدولي  الجوي  النقل  إتحاد  قبل             من 

اياتا دورات  لتقديم                   كمركز معتمد 

 وشـريــك تـدريــب اقليمــــي            ، كما

العامة الهيئة  موافقة  على  حاصلة   أنها 

لتقديم السعودي       الدولي   للطيران 

مناولة برنامج  منها  التدريبية  البرامج   بعض 

 البرامج الخطرة           وبرنامج القيادة في

ساحات مطارات المملكة         .

 تقدم أكاديمية التدريب العديد من البرامج

اإلدارية ومنها  التشغيلية  منها   التدريبية 

المناهج التدريب  أكاديمية  طورت   وقد 

الهيئة يتماشى مع متطلبات  بما   التدريبة 

 العامة للطيران المدني وإتحاد النقل الجوي

 الدولية                وتلبي أحتياجات موظفي

التشغيلية، وغير  التشغيلية   الشركة 

ومنها على سبيل المثال ال الحصر:

”RTP“

)IATA(

 )GACA(

DGR

RDL

IATA
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المعدات األرضية
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1. مقدمـة 

1.1 الشركة السعودية للخدمات األرضية 

تأسســت الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة )“الشــركة”( كشــركة ذات مســؤولية محــدودة فــي مدينــة جــدة بالمملكــة 

العربيــة الســعودية بموجــب الســجل التجــاري رقــم 40301٨1005 وتاريــخ 1429/7/11هـــ )الموافــق 200٨/7/14م(. 

وقــد صــدر قــرار معالــي وزيــر التجــارة رقــم 171/ق وتاريــخ 1435/7/7هـــ )الموافــق 2014/5/6م( بالموافقــة علــى تحويل الشــركة 

ــون  ــن ملي ــة وثماني ــار وثمانمائ ــال ملي ــغ رأس الم ــة ويبل ــى شــركة مســاهمة مقفل ــدودة إل ــن شــركة ذات مســؤولية مح م

 بقيمــة إســمية قدرهــا 
ً
 عاديــا

ً
)1.٨٨0.000.000( ريــال ســعودي مقســم إلــى مائــة وثمانيــة وثمانيــن مليــون )1٨٨.000.000( ســهما

10 ريــاالت ســعودية للســهم )“األســهم”(.

مثــل ثاثيــن بالمائــة %30 مــن رأس مال الشــركة 
ُ
وتــم طــرح ســتة وخمســون مليــون وأربعمائــة ألــف 56,400,000 ســهم عــادي ت

الســعودية للخدمــات األرضيــة لاكتتــاب العــام خــال الفتــرة ) مــن 2015/6/3م الــى 2015/6/9م( وتــم إدراج الشــركة فــي 

الســوق الماليــة الســعودية وبــدأ تــداول أســهمها بتاريــخ 2015/6/24م. 

يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي تقديــم خدمــات المناولــة األرضيــة والخدمــات المســاندة لهــا داخــل مطــارات المملكــة 

ــران المحليــة والدوليــة مــن ) خدمــات المســافرين ، خدمــات التنســيق واإلدارة واإلشــراف،  خدمــات  ــد مــن شــركات الطي للعدي

ســاحات المطــارات ، الخدمــات المســاندة ،الخدمــات األمنيــة(.  

وتضــم الشــركة عــدة قطاعــات عمــل وإدارات  تقــدم الدعــم الــازم مــن الخدمــات ألنشــطتها ومنهــا ) إدارة العمليــات والمناولــة 

ــة  ــة، اإلدارة القانوني ــة، إدارة المراجعــة الداخلي ــة، إدارة المــوارد البشــرية، إدارة الشــئون الشــؤون التجاري ــة، اإلدارة المالي األرضي

والحوكمــة  إدارة صيانــة المرافــق والمســاندة الهندســية، إدارة اإلســتراتيجية والنمــو( . 

1.٢ تأسيس الشركات التابعة 
 أ. (شركة األمد السعودي لخدمات المطارات والنقل الجوي):

قامــت الشــركة بتأســيس شــركة األمــد الســعودي لخدمــات المطــارات والنقل الجوي المســاندة، وهي شــركة ذات مســؤولية 

ــخ 1434/10/27هـــ )الموافــق 2013/9/3م( )“شــركة األمــد  ــاري رقــم 4030254190 وتاري ــدة فــي الســجل التج محــدودة مقي

الســعودي”( بــرأس مــال قــدره 500،000 ريــال ســعودي ومقرهــا بمدينــة جــدة - المملكــة العربيــة الســعودية. وتختــص هــذه 

الشــركة بمهــام نقــل المســافرين فــي المطــارات عبــر وســائل النقــل المختلفــة،  وتملــك الشــركة 50% مــن الحصــص فــي شــركة 

ــن، وهــي شــركة  ــارة والتموي ــد للتج ــح شــركة األم ــة وهــي50% لصال ــة الحصــة المتبقي ــود ملكي ــا تع ــد الســعودي بينم األم

ســعودية ذات توصيــة بســيطة بموجــب الســجل التجــاري رقــم 4030057952 وتاريــخ 1407/11/22هـــ )الموافــق 19٨7/7/19م(. 

النشــاط الرئيســي للشــركة التابعــة : يتمثــل النشــاط الرئيســي لشــركة األمــد الســعودي فــي تقديــم خدمــات نقــل الــركاب 

ــات  ــج العملي ــد الســعودي دم ــن تأســيس شــركة األم ــد كان الهــدف م ــي المطــارات، وق ــات ف ــن وتشــغيل الحاف والماحي

التشــغيلية لــكل مــن الشــركة وشــركة األمــد للتجــارة والتمويــن فيمــا يتعلــق بنقــل المســافرين، حيــث أن شــركة األمــد للتجــارة 

والتمويــن كانــت تقــوم بتشــغيل حافــات لنقــل المســافرين داخــل المطــارات الدوليــة ومطــار تبــوك قبــل تأســيس شــركة األمــد 

الســعودي. 

قامــت الشــركة الســعودية للخدمــات األرضية بتأســيس شــركة 

مــع مجموعــة تــي ال دي الفرنســية تحــت مســمى شــركة تــي 

ال دي العربيــة لخدمــات المعــدات وذلــك لغــرض تقديــم خدمــات 

ومعــدات  المطــارات  حلــول  فــي  متخصصــة  وصيانــة  أتمتــة 

المناولــة األرضيــة للشــركة والشــركات األخــرى فــي جميــع 

محــدودة  ذات مســؤولية  شــركة  وهــي  المملكــة  مطــارات 

مقيــدة فــي الســجل التجــاري رقــم )40301٨1005(، وبــرأس مــال 

يبلــغ قــدره )1,000,000( ريــال ســعودي، ويقــع مقرهــا بمدينــة 

ــة الســعودية.  ــدة - المملكــة العربي ج

النشــاط الرئيســي للشــركة التابعــة: يتمثــل النشــاط الرئيســي 

لشــركة تــي ال دي العربيــة فــي تقديــم خدمــات صيانــة معــدات 

الخدمــات األرضيــة و تأجيــر  أدوات اآلالت و تأجيــر معــدات النقــل 

الجــوي األخــرى بــدون ســائقين والتأجيــر التشــغيلي كمــا انهــا 

تقــدم خدمــات إداريــة وإشــرافية في المطارات وتقدم  أنشــطة 

وخدمــات أخــرى متعلقــة بالنقــل الجــوي. 

ب. تأسيس شركة
تي إل دي

العربية:
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النتائج المالية



39 الخدمات األرضية | 38 الخدمات األرضية | 

٢. أهم النتائج المالية 

٢.3 الشركاء ورأس المال في شركة األمد السعودي

)شركة تابعة (

الشركة السعودية للخدمات األرضية
 ٢٥٠,٠٠٠ :قيمة الحصة بالريال

شركة األمد للتجارة و التموين
 ٢٥٠,٠٠٠ :قيمة الحصة بالريال

المجمــــوع
 ٥٠٠,٠٠٠ :قيمة الحصة بالريال

٢.1 األنشطة الرئيسة للشركة

خدمات المناولة األرضية

إيرادات النشاط )الف ريال سعودي(
1,٢51,835

٢.٢ األنشطة الرئيسة للشركة التابعة

 خدمات نقل الركاب والماحين وتشغيل الحافات
 في المطارات

إيرادات النشاط )الف ريال سعودي(
78,٢5٦

٢.4 الشركاء ورأس المال في شركة تي ال دي العربية

)شركة تابعة (

الشركة السعودية للخدمات األرضية
 ٥٠٠,٠٠٠ :قيمة الحصة بالريال

 شركة تي ال دي
 ٥٠٠,٠٠٠ :قيمة الحصة بالريال

المجمــــوع
 ١,٠٠٠,٠٠٠ :قيمة الحصة بالريال

 من 01-12-2020م (
ً
)بدأت شركة تي ال دي العربية نشاطها إعتبارا

%1٠٠ %1٠٠

%5٠ %5٠

%1٠٠

%5٠%5٠

%1٠٠

 ٢.٦ مقارنة ألصول وخصوم الشركة خالل عام ٢٠٢٠م مع األعوام السابقة

األصول المتداولة

البيان
)المبالغ بآالف الرياالت(

األصول غير المتداولة

إجمالي األصول

الخصوم المتداولة

الخصوم الغير متداولة

إجمالي الخصوم

2016 م2017 م2018 م2019 م2020 م

2،751،3602،397،0732،245،9٨72،136،33٨2،320،394

1،665،5921،925،9791،660،9701،630،٨561،505،024

4،416،9524،323،0523،906،9573،767،1943،٨25،41٨

7٨5،520715،942556،194462،٨49465،477

1،132،24٨661،222474،390432،2٨03٨3،230

1،917،76٨1،377،1641،030،5٨4٨95،129٨4٨،707

•  ملخص لنتائج أعمال الشركة المالية خالل السنوات الخمس الماضية

اإليرادات

البيان
)المبالغ بآالف الرياالت(

تكاليف اإليرادات

مجمل الربـح (الخسارة)

صافي الربح (الخسارة)

٢٠1٦ م٢٠17 م٢٠18 م٢٠19 م٢٠٢٠ م

1،251،٨352،539،7602،554،5312،5٨5،5312،726،673

1،272،5341،٨53،2561،٨69،60٨1،711،0911،٨02،116

)20،699(6٨6،5046٨4،435٨74،440924،23٨

)454،295(423،35336٨،425501،5006٨5،76٨

٢.5 ملخص لنتائج أعمال الشركة المالية خالل السنوات الخمس الماضية

اإليرادات
تكاليـف
اإليرادات

مجمل
الربــــح

صافي
الربــــح

٢،7٢٦،٦73

9٢4،٢38
1،8٠٢،11٦

٦85،7٦8

٢
٠١
٦

٢،585،531

874،44٠
1،711،٠91

5٠1،5٠٠

٢
٠١
٧

٢،554،٠43

٦84،435
1،8٦9،٦٠8

3٦8،4٢5

٢
٠١
٨

٢،539،7٦٠

٦8٦،5٠4
1،853،٢5٦

4٢3،353

٢
٠١
٩

1،٢51،835

(٢٠،٦99)
1،٢7٢،534

(454،٢95)
٢
٠٢

٠

 األنشطة الرئيسية لشركة تي 
إل دي العربية

صيانة معدات

إيرادات النشاط )الف ريال سعودي(
9،81٠،٠٠٠

%1٠٠
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٢.7 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة خالل عام ٢٠٢٠م

114،731

389،38٦

٢81،197

مطار الملك عبدالعزيز-جدة٦47،411

مطار الملك خالد-الرياض

المحطات الداخلية

مطار الملك فهد-الدمام

مطار األمير محمد بن عبدالعزيز-المدينة 54،874

إجمالي اإليرادات لعام ٢٠٢٠ م ٢51,835,1

٢.8 (التحليل الجغرافي إليرادات الشركة التابعة (األمد السعودي)

٢8,7٠٠

مطار الملك عبدالعزيز-جدة49,55٦

المحطات األخرى

إجمالي اإليرادات لعام ٢٠٢٠ م ٢5٦,78
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 ٢.9 ملخص ألهم  فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات

أعلنتها الشركة

البـيـــان )المبالغ بآاللف الرياالت(

المبيعات / اإليرادات

تكلفة المبيعات/ اإليرادات

مجمـــل الربــــــــح (الخسارة)

إيرادات تشغيلية – أخرى

 مصروفات إدارية

 خسارة انخفاض في قيمة الذمم
المدينة التجارية

الربح (الخسارة) التشغيلي

نسبة التغييرالتغيرات (+) أو(-) م ٢٠19م ٢٠٢٠

1,251,٨35

)1,272,534(

)20,699(

1,6٨٨

)256,7٨5(

127,524

)403,320(

2,539,760

)1,٨53,256(

6٨6,504

154

)23٨,٨34(

31,٨06

416,01٨

)1,2٨7,925(

)5٨0,722(

)707,203(

1,534

17,951

95,71٨

)٨19,33٨(

)%51(

 %31

)%103(

%996

)%٨(

)%301(

)%197(
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األحداث االجوهرية والقرارات واإلنجازات
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 3. أهم األحداث الجوهرية والقرارت واإلنجازات
شــهدت الشــركة خــال عــام 2020م تحديــات كبيــرة فــي ظــل جائحــة كورونــا )كوفيــد- 19( والتــي أدت 

إلــى توقــف العمليــات التشــغيلية نتيجــة توقــف رحــات الطيــران المحليــة والدوليــة خــال فتــرة الجائحــة 

ــم ، وقــد واجهــت  ــة ودول العال ــة المتخــذة مــن الجهــات المختصــة فــي الدول ضمــن اإلجــراءات اإلحترازي

الشــركة هــذه التحديــات مــن خــال وضــع أطــر واضحــة مبنيــة علــى دراســات توقعــات للمســتقبل مــن 

الناحيــة التشــغيلية والماليــة وذلــك لتجــاوز أزمــة كورونــا بأقــل الخســائر والتــي ستســاهم فــي خفــض 

واحتــواء التكاليــف مــن خــال تطبيــق اســتراتيجية الحــد األدنــى مــن المــوارد المســتدامة. كمــا شــهد 

  
ً
 فــي هيــكل قطاعــات أعمــال الشــركة التنظيمــي و اإلداري وهــو مــا سيســهم أيضــا

ً
 تغيــرا

ً
العــام أيضــا

ــح المســاهمين.  فــي نمــو أعمــال الشــركة بشــكل عــام، األمــر الــذي ســيعزز حقــوق الشــركة ومصال

كمــا كان ألعضــاء مجلــس اإلدارة و اللجــان التابعــة لهــا دور فعــال خــال فتــرة الجائحــة، حيــث تــم  إصــدار 

عــدد مــن القــرارات المتخــذة لتحقيــق أهــداف الشــركة ولضمــان إســتمرارية أعمالهــا 

ومن أهمها ما يلي:
1- الموافقة على دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

2- الموافقة على دليل مصفوفة الصاحيات بالشركة السعودية للخدمات األرضية.

3- الموافقــة علــى منــح اإلدارة التنفيذيــة صاحيــات ماليــة اســتثنائية للتعامــل مــع اإلجــراءات االحترازيــة والطارئــة 

الناتجــة عــن أزمــة فايــروس كورونــا.

و دعــم دفــع األجــور للموظفيــن الســعوديين مــن خــال برنامــج ســاند )COVID-19( 4- الموافقــة علــى حزمــة 

ــا. ــروس كورون ــة انتشــار فاي ــار جائح ــات آث ــل مــع تداعي ــراءات للتعام اج

5- الموافقة على التوصية بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م.

6- الموافقــة علــى إنشــاء شــركة جديــدة بعقــد شــراكة مــع شــركة تــي ال دي قــروب تحــت مســمى )تــي ال دي 

العربية(.

7- الموافقــة علــى التعاقــد مــع شــركة بوبــا العربيــة للتأميــن التعاونــي لتقديــم خدمــات التأمين الطبي لمنســوبي 

 من تاريــخ 01-07-2020م.
ً
الشــركة وعوائلهــم اعتبــارا

٨- الموافقــة علــى تعييــن ممثلــي الشــركة فــي مجلــس المديريــن بشــركة تــي ال دي العربيــة لخدمــات المعــدات 

)شــركة ذات مســئولية محــدودة مختلطــة(.

9- الموافقة على التسهيات االئتمانية من البنك السعودي البريطاني )ساب(.

10- الموافقة على التسهيات االئتمانية من بنك الباد.

11- الموافقة على توقيع اتفاقية المشروع المشترك مع الشركة السعودية للخدمات و التشغيل.

12- الموافقة على التسهيات االئتمانية من البنك االهلي التجاري.

ــاة لمنســوبي  ــى الحي ــن عل ــات التأمي ــم خدم ــل لتقدي ــي للتكاف ــد مــع شــركة األهل ــى التعاق ــة عل 13- الموافق

الشــركة.

14- الموافقة على النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 30-09-2020م.

15- الموافقة على النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 30-06-2020م.

16- الموافقة على النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 31-03-2020م.

17- الموافقة على النتائج المالية السنوية المنتهية في 31—12-2020م.

1٨- الموافقة على انتقال المقر الرئيسي للشركة إلى الموقع الجديد.

 4. أهم التغييرات الهيكلية والتنظيمية بالشركة

 مــن الشــركة لتطويــر أنظمتهــا وقدراتهــا الداخليــة  وزيــادة فــرص التحســين التشــغيلية والتقنيــة 
ً
ســعيا

بمــا ينعكــس علــى اداء الشــركة المالــي الــذي يتماشــى مــع خطــط وأهــداف الشــركة وإســتراتيجيتها 

نحــو تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 بمــا يعــود بالنفــع لمســاهمي الشــركة وموظفيهــا ، فقــد تــم خــال 

عــام 2020م إعــادة تشــكيل الهيــكل التنظيمــي اإلداري بالشــركة.

 
ً
ــزام نصــا ــم االلت ــز مفاهي ــى تعزي ــة فقــد راعــت الشــركة العمــل عل ــم المحدث ومــن ضمــن أطــر التنظي

ــة  ــة والمهني ــادئ األخاقي ــز المب ــا يهــدف تعزي ــات اإلشــرافية،  وبم ــح والتوجيه  بالنظــم واللوائ
ً
ــا وروح

للعامليــن بالشــركة حيــن القيــام بمهامهــم وبمــا يــؤدي لتحقيــق النمــو المســتدام مــع تعزيـــز جوانــــب 

الحمايــــة مــــن مخاطـــر عـــدم االلتــزام أو الجرائــم الماليــة.

كمــا ســعت الشــركة خــال عــام 2020م الــى اســتكمال خطــة  التحــول فــي الشــركة لغــرض توســعة 

أعمالهــا فــي مجــال الخدمــات األرضيــة المســتقبلية وتنويــع مصــادر الدخــل و التــي تــم اإلعــان عنهــا 

 بأهــم المشــاريع و التعاقــدات التــي تمــت خــال العــام فــي تــداول ، و لــم تقتصــر خطــة التحــول 
ً
مســبقا

 الــى التركيــز علــى تغييــر بيئــة العمــل وتوفيــر بيئــة صحيــة 
ً
علــى توســعة األعمــال بــل كانــت تهــدف ايضــا

و عمليــة للموظفيــن و التــي قــد تعكــس علــى زيــادة اإلنتاجيــة و إتاحــة فــرص المبــادرات للموظفيــن مــن 

خــال توفيــر ثقافــة عمــل متكاملــة و صحيــة، و بذلــك فقــد تــم انتقــال اإلدارة الرئيســية للشــركة الــى 

مبنــى جديــد لتهيئــة بيئــة عمــل أفضــل للموظــف.

 5. التوقعات المستقبلية

إن مــن المتوقــع لقطــاع المناولــة األرضيــة أن يشــهد تحســن فــي نمــو اعــداد الحجيــج و المعتمريــن خــال 

ــج ســلبية نتيجــة  ــذي شــهد نتائ  بعــام 2020م و ال
ً

ــة  مقارن
ً
ــا عــام 2021م و حتــى عــام 2022م تدريجي

إنتشــار جائحــة كورونــا فــي جميــع انحــاء العالــم ممــا أدى الــى تقليــص أعــــداد.

ــن خــال العــام بعكــس األعــداد التــي تــم توقعهــا خــال الدراســات المســتقبلية  الحجيــج و المعتمري

الســابقة.

كمــا أنــه مــن المتوقــع أن تكــون هنــاك فــرص اســتثمارية تســاهم فــي نمــو أعمال الشــركة و توســعها 

بشــكل عــام فــي الســنوات القادمــة حيــث بــدأت الشــركة بتنويــع أعمالهــا وتقديــم خدمــات أخــرى فــي 

المطــارات باإلضافــة الــى عقــود الشــراكات خــال العــام، و بالرغــم مــن الضغــوط التــى واجهــت الشــركة 

ــه تــم وضــع خطــط مســتقبلية  بســبب الجائحــة و وقــف اعمالهــا التشــغيلية خــال فتــرة األزمــة اال ان

إلحتــواء التكاليــف مــن خــال تفعيــل اســتراتيجية داخليــة تعتمــد علــى تطبيــق الحــد األدنــى مــن 

 بشــكل إيجابــي فــور البــدء بإعــادة 
ً
المــوارد المســتدامة و التــي ســيظهر أثرهــا فــي عــام 2021م تدريجيــا

 الرحــات الدوليــة بجميــع مطــارات المملكــة باإلضافــة الــى تطبيــق جميــع 
ً

تشــغيل رحــات الطيــران وخاصــة

اإلجــراءات اإلحترازيــة الازمــة بحســب توجيهــات الدولــة حفظهــا اللــه.
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٦. المخاطــــر
ــى متابعــة أهــم المخاطــر والمســتجدات التــي قــد  ــة عل تحــرص الشــركة الســعودية للخدمــات األرضي

تؤثــر علــى ســير أعمــال الشــركة مــن خــال إدارة مختصــة بالمخاطــر. تقــوم جميــع اإلدارات والمحطــات 

ــرض لهــا الشــركة والتأكــد مــن  ــد أهــم المخاطــر التــي قــد تتعــ ــك لتحدي بالتعــاون بشــكل وثيــق وذل

وضع الخطط الازمة لمعالجة هذه المخاطـــر والعـمـــل علــــى الحــــد منهــــا وتقليـل اآلثــار الناجمــة عنهــا 

ويتــم بشــكل دوري متابعــة جميــع المخاطــر مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة ولجنــة إدارة المخاطــر المنبثقــة 

مــن مجلــس اإلدارة.

وفيما يلي قائمة ببعض المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة:

1٢3

45٦

المخاطر التنظيمية

 هي مخاطر التغير في القوانين واللوائح الصادرة
 من قبل كافة الجهات التنظيمية التي تنعكس
 ماديا على قطاع األعمال حيث أن أي تغيير في
 القوانين أو اللوائح الصادرة من قبل كافة الجهات
بشكل الشركة  لها  تخضع  التي   التنظيمية 
 يمكن أن تزيــد من تكاليف التشغيل. وعليه فإن
واإلجراءات السياسات  كافة  وضعت   الشركة 
والقوانين باللوائح  اإللتزام  إلى  تهدف   التي 
مراجعتها تتم  والتي  العاقة  ذات   التنظيمية 

بشكل دوري

المخاطر التشغيلية

 تتمثل المخاطر التشغيلية في التأثير الناتج عن
 عدم كفاية أو سامة اإلجراءات الداخلية أو وجود
 قصور من الموظفين أو خلل باألنظمة التقنية ،
 وتعقد الشركة دورات تأهيليه وتدريبية للموظفين
التقنية األنظمة  وتحديث  مستمر  بشكل 

بشكل متواصل

مخاطر تركيز اإليرادات في عدد من العمالء

20 عمياً الشركة في  إيردات  % من   يتركز ٨6 
الشركة قامت  وقد   ، الشركة  عماء   من 
 مؤخرا بتجديد العقود لفترات تمتد إلى خمس
الخطوط تعتبر  ،كما  العماء  ألهم   سنوات 
 الجوية العربية السعودية طرف ذو عاقة وأكبر

مساهم في الشركة

مخاطر السمعة

الجيدة سمعتها  على  الشركة  محافظة   إن 
 ، وقد تتأثر

ً
 هاما

ً
 داخل وخارج المملكة يعد أمرا

إنخفاض مثل  عوامل  بعدة  الشركة   سمعة 
حصول أو  المقدمة  األرضية  الخدمات   جودة 
 حوادث ناتجة عن تقصير الشركة ، ولذلك تلتزم
 الشركة بتقديم خدماتها وفقا لمعايير الجودة
 والسامة المعمول بها عالميا باإلضافة لوجود

قسم مختص بمعالجة شكاوى العماء

مخاطر السيولة

الكافية السيولة  توفر  عدم  مخاطر   وهي 
، التشغيلية  والمتطلبات  باإللتزامات   لإليفاء 
 وعليه فقد قامت الشركة بإعتماد استراتيجية
خال من  وذلك  الدخل  مصادر  تنويع  و   للنمو 
باإلضافة تقنية  مشاريع  عدة  في   االستثمار 
 إلى إحتفاظ الشركة برصيد مرتفع من األصول

النقدية وإدارتها بشكل مناسب

المخاطر القانونية

موظفيها أو  الشركة  عماء  من  أي  يلجأ   قد 
ضد قضائية  دعوى  رفع  إلى  آخر  طرف  أي   أو 
التقيد عدم  عن  ناتجة  أضرار  بسبب   الشركة 
هذه وقوع  من  وللحد  النظامية.   باإلجراءات 
 المخاطر ، تقوم الشركة بتحديث دوري لجميع
 السياسات واإلجراءات والتأكد من إلتزام جميع

الموظفين بالعمل بها
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91٠

مخاطر الحوادث واإلصابات

 تعتمد الشركة في نشاطاتها على العمل في
 بيئة معرضة للمخاطر داخل المطارات ، وقد يؤدي
أثناء بشري  أو  فني  تقصير  أو  خلل  أي   وجود 
األرواح أضرار في  إلى خسائر و  الخدمات   تقديم 
تدريب الشركة   تواصل  ولذلك   والممتلكات. 
لضمان عمل  ورش  وإعداد  الموظفين   وتوعية 
المطلوب. ويوجد في بالشكل  الخدمات   تقديم 
األمن بنظام  ومعنية  متخصصة  إدارة   الشركة 
  والسامة والجودة، إذ تقوم بالمراجعة الدورية
، كما  للتأكد من تطبيق السياسات واإلجراءات 
 تقوم بعمل تقارير خاصة للحوادث وتحليل سبب

وقوعها والعمل على تداركها

مخاطر مخاطر تهالك المعدات وإحااللها

التي الهامه  الركائز  أحد  واآلالت  المعدات   تعد 
التشغيلية الشركة  عمليات  عليها   تعتمد 
الطيران لشركات  األرضية  الخدمات  تقديم   في 
تكاليف تقليص  على  الشركة  من  حرصا   ،و 
وكفاءة جودة  مستوى  ورفع   التشغيل 
 الخدمات المقدمة لعماءها فقد قامت الشركة
مع مشترك  مشروع  اتفاقية  بتوقيع   مؤخرا 
 مجموعة تي ال دي الفرنسية لتأسيس شركة
خدمات لتقديم  وذلك  محدودة  مسؤولية   ذات 
 تنافسية في جميع مطارات المملكة في مجال
المتخصصة والتقنيات  المعدات  وصيانة   أتمتة 

لقطاع المناولة األرضية

مخاطر اإلئتمان

أو عميل  مقدرة  عدم  االئتمان  مخاطر   تمثل 
بالتزاماته الوفاء  على  نظير  طرف  أو   ضامن 
للخدمات السعودية  الشركة  تجاه   المالية 
ولذلك  ، الشركة  مستحقات  بشأن   األرضية 
 تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة القائمة
للعماء بانتظام وتحصيل الضمانات المناسبة

مخاطرالتأخير في سداد المستحقات
وعدم السداد

الخدمات األرضية بإصدار فواتير   تقوم الشركة 
مهلة بإعطاء  وتقوم  عمائها  من  كبير   لعدد 
 من تاريخ

ً
 سداد تترواح ما بين 30 إلى 60 يوما

عن العميل  تعثر  حال  وفي   ، الفاتورة   إصدار 
الشركة تقوم  المالية  المستحقات   سداد 
التي والتعاقدية  النظامية  اإلجراءات   بإتخاذ 

تكفل حفظ حقوق الشركة
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7. الئحة حوكمة الشركات

 بمبــادىء 
ً
 وروحــا

ً
لقــد حرصــت الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة  علــى مراعــاة التماشــى نصــا

الحوكمــة الرشــيدة وفــي إتبــاع  المعاييــر المهنيــة العاليــة فــي تعاماتهــا وعلــى األخــذ بمناحــي 

الشــفافية واإلفصــاح بمــا يهــدف لتعزيــز كفــاءة عمــل الشــركة وعاقاتهــا بجميــع

ــزز ثقــة المســتثمرين فــي  ــذ بهــذا النهــج يع ــأن األخ ــح، الســيما وأن الشــركة تؤمــن ب ــاب المصال  .أصح

أعمالهــا وفــي نمائهــا

وقــد راعــت الشــركة خــال العــام 2020م القيــام بإجــراء مراجعــة موســعة أجرتهــا إدارة الحوكمــة وأمانــة 

ســر مجلــس اإلدارة  بالشــركة بإشــراف مــن مجلــس اإلدارة شــملت كافــة سياســات حوكمتهــا لضمــان 

توائمهــا التــام مــع أحــكام نظــام الشركـــات، والئحـــة حوكمـــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق 

الماليــة والعمــل علــى تطبيقهــا بشــكل كامــل وقــد شــمل ذلــك التالــي:

تقييم فعالية المجلس وأعضاءه7.1
وفعاليات لجان المجلس 

ــة أعضــاءه  ــم فعالي ــس اإلدارة بتقيي  ألحــكام الئحــة حوكمتهــا فــي أن يقــوم مجل
ً
ــا ــث راعــت الشــركة وفق حي

وحجــم مشــاركتهم ســواء بصفــة فرديــة أو كمجموعــة، وكذلــك فــي تقييــم فعاليــة أداء لجــان المجلــس 

الفرعيــة، وروعــي العمــل علــى إســتكمال عمليــة التقييــم ألعمــال العــام 2020م  مــن خــال إدارة الحوكمــة 

بالشــركة، وســيتم الرفــع بنتائــج عمليــة التقييــم للجنــة الترشــيحات والمكافــأت ولمجلــس اإلدارة خــال الربــع األول 

مــن العــام 2021م.

 البرامج التدريبية الموجهة ألعضاء٢.7
 مجلس اإلدارة ولجان المجلس

رغبــة مــن الشــركة فــي تعزيــز مهــارات أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس، فقــد حضــر عــدد مــن 

ــة الســوق الماليــة بتنفيذهــا خــال العــام ، فــي حيــن ســيصار  أعضــاء المجلــس لــورش العمــل التــي قامــت هيئ

لتصميــم برنامــج تدريــب مباشــر وعــن بعــد بـــما يهــــدف لتطويـــر أعضـــاء المجلـــس واللجــان فــي عــدد مــن المناحــي 

وبشــكل عــام فــإن الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة تلتــزم بكافــة األحــكام والتوجيهــات اإللزاميــة التــي 

تضمنتهــا الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، بحيــث إنعكــس هــذا اإللتــزام بشــمول في 

تضميــن كافــة المتطلبــات اإللزاميــة فــي نظــام الشــركة األســاس ووثيقــة حوكمتهــا وسياســاتها التكميليــة 

وبمــا يعــزز اإلفصــاح وتوفيــر المعلومــات والشــفافية والعدالــة فــي التعامــل وضمــان حقــوق المســاهمين. 

أسباب عدم التطبيقنـص المـــادةالمادةم

1

٢

3

4

5

٦

7

8

9

39

54/ب

1/88

٢/88

4/93/ب

الملحق
(1)

87

95

اإلدارة و  اإلدارة  مجلس  أعضاء  وتأهيل  بتدريب  الكافي  االهتمام  إياالء  الشركة  على  عين   تتدريب: 
التنفيذية، ووضع البرامج الازمة لذلك

 مستقا
ً
يجب ان يكون رئيس لجنة المراجعة عضوا

العمل بما تقدمه من مبادرات في  الشركة  تربط  اإلجتماعي: وضع مؤشرات قياس  العمل   مبادرات 
اإلجتماعي و مقارنة ذلك بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه

مبادرات العمل اإلجتماعي: اإلفصاح عن أهداف المسؤولية االجتماعية التي تتبناها
الشركة للعاملين فيها و توعيتهم و تثقيفهم بها

يلتزم مجلس اإلدارة بما يلي:
1- بيان التفاصيل الازمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي على حدة

من ضمنهم يكون  أن  على  الشركة  من  المكافآت  أعلى  تلقوا  ممن  التنفيذيين  كبار  من  خمسة   -2 
الرئيس التنفيذ والمدير المالي

 23 صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  1-35-201٨ وتاريخ 9-7-1439هـ الموافق 26-3-201٨م

 بأن يكون الجدول الخاص باإلفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين المحدد في الملحق )1( من الئحة حوكمة

 الشركات استرشادي، على أن يكون اإلفصاح عن مكافآت الكبار التنفيذيين في تقارير مجلس اإلدارة

الخاص للجدول   
ً
وفقا مفصل  بشكل  1-1-2020م  في  تبدأ  التي  المالية  الفترات  عن  ستصدر   التي 

باإلفصاح عن مكافآت كبار التنفيذيين المحدد في الملحق )1( من الئحة حوكمة الشركات

 المسؤولية االجتماعية: تضع الجمعية العامة العادية – بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة – سياسة
 تكفل إقامة التوازن بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها؛ بغرض تطوير األوضاع

االجتماعية واالقتصادية للمجتمع

تشكيل لجنة حوكمة الشركات

مادة إسترشادية 
لم تطبق مع أعضاء مجلس اإلدارة بسبب جائحة كورونا

مادة إسترشادية
تم تطبيق المادة في بداية عام 2021م

فقرة إسترشادية
تقوم الشركة ببعض المبادرات؛
و التي تــم ذكرها بالتقرير ولكن

لم تضع الشركة برامج معينه أو مؤشرات قياس

كبار مكافآت  عناصر  عن  باإلفصاح  الشركة   التزمت 
 للمتطلبات النظامية

ً
 التنفيذيين بشكل إجمالي وفقا

من  )4( الفقرة  من  )ب(  الفرعية  الفقرة  في   الواردة 
 المادة )93( من الئحة حوكمة الشركات ولكن لحماية
 مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي
 إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة لإلفصاح بشكل مفصل
عرض يتم  لم  للمنصب   

ً
وفقا المسميات   حسب 

الخاص  )1( الملحق  في  الوارد  النحو  على   التفاصيل 
بكبار التنفيذيين من الئحة حوكمة الشركات

مادة إسترشادية

مادة إسترشادية

برامج85/٢ و  تحققها  التي  األرباح  من   
ً
نصيبا او  الشركة   في 

ً
أسهما العاملين  منح  برامج  العاملين:   تحفيز 

التقاعد، و تأسيس صندوق مستقل لإلنفاق على تلك البرامج
مادة إسترشادية

مادة إسترشاديةتحفيز العاملين: إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة3/85

 مبادرات العمل اإلجتماعي: اإلفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية االجتماعية في التقارير الدورية ذات3/88
الصلة بأنشطة الشركة

مبادرات العمل اإلجتماعي: وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية االجتماعية للشركة4/88

وبشــكل عــام فــإن الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة تلتــزم بكافة األحــكام والتوجيهــات اإللزامية 

ــث إنعكــس هــذا  ــة، بحي ــة الســوق المالي ــن هيئ ــة الشــركات الصــادرة ع ــة حوكم ــي تضمنتهــا الئح الت

اإللتــزام بشــمول تضميــن كافــة المتطلبــات اإللزاميــة فــي نظــام الشــركة األســاس ووثيقــة حوكمتهــا 

وسياســاتها التكميليــة وبمــا يعــزز اإلفصــاح وتوفيــر المعلومــات والشــفافية والعدالــة فــي التعامــل 

وضمــان حقــوق المســاهمين وبمــا يهــدف لتحديــد واجبــات ومســئوليات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذيــة بالشــركة وفــق التوجيهــات النظاميــة، و تطبــق الشــركة جميــع األحــكام الــواردة فــي الئحــة 

حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة باســتثناء األحــكام الــواردة أدنــاه:

كبار مكافآت  عناصر  عن  باإلفصاح  الشركة   التزمت 
 للمتطلبات النظامية

ً
 التنفيذيين بشكل إجمالي وفقا

من  )4( الفقرة  من  )ب(  الفرعية  الفقرة  في   الواردة 
 المادة )93( من الئحة حوكمة الشركات ولكن لحماية
 مصالح الشركة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي
 إلحاق أي ضرر قد يترتب نتيجة لإلفصاح بشكل مفصل
عرض يتم  لم  للمنصب   

ً
وفقا المسميات   حسب 

الخاص  )1( الملحق  في  الوارد  النحو  على   التفاصيل 
بكبار التنفيذيين من الئحة حوكمة الشركات
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 8.1 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه

يتشــكل مجلــس إدارة الشــركة وفــق نظامهــا األساســي مــن تســعة أعضــاء لــدورة مدتهــا ثــاث 

ــدورة  ــي ل ــس اإلدارة الحال ــكيل مجل ــم تش ــد ت ــركات فق ــام الش ــكام نظ ــع أح  م
ً
ــيا ــنوات ، وتماش س

مدتهــا  ثاثــة ســنوات مياديــة بــدأت فــي 2019/05/06م وحتــى 2022/05/05م ويوضــح البيــان ادنــاه 

ــمبر 2020م: ــخ 31 ديس ــا بتاري ــم كم ــف عضوياته ــس اإلدارة وتصني ــاء مجل ــماء أعض أس

المنصباسم العضو

المهندس/ خالد بن قاسم البوعينين

الدكتور / عمر بن عبدالله جفري

األستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصيلي

األستاذ / محمد بن علي اليمني

المهندس / صالح بن أحمد حفني

رئيس مجلس اإلدارة

 نائب رئيس مجلس
اإلدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

تصنيف العضوية

مستقل

مستقل

مستقل

مستقل

مستقل

األستاذ / كون كورفياتيس

األستاذ / بير أوتنيجارد

األستاذ / أونو بوتس

الكابتن/ فهد بن حمزة سندي

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي

مستقل

مستقل

تنفيذي

يتشــكل مجلــس إدارة الشــركة مــن تســعة أعضــاء  تعينهــم الجمعيــة العامــة للمســاهمين عــن مــدة 

ال تزيــد عــن ثــاث ســنوات، ويجتمــع مجلــس اإلدارة مــرة واحــدة علــى األقــل كل ثاثــة أشــهر أربــع مــرات 

فــي العــام أو كلمــا دعــت الحاجــة وذلــك بدعــوة مــن رئيــس مجلــس اإلدارة أو بطلــب إثنيــن مــن األعضــاء 

ويكتمــل نصــاب اجتمــاع المجلــس إذا حضــره خمســة أعضــاء بأنفســهم بمــا فيهــم رئيــس المجلــس 

ــه فــي محاضــر يوقعهــا األعضــاء ورئيــس المجلــس وتقــع  ،ويتــم تســجيل قــرارات المجلــس ومداوالت

مســؤولية تدويــن وحفــظ محاضــر االجتمــاع علــى أميــن ســر مجلــس اإلدارة.

 8. أعضاء مجلس اإلدارة
8.1.1 أعضاء مجلس اإلدارة

  المهندس/ خالد بن قاسم البوعينين

يشــغل المهنــدس / خالــد البوعينيــن منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة ورئيــس اللجنــة التنفيذيــة لــدى الشــركة وهــو 

عضــو مجلــس إدارة مســتقل وفيمــا يلــي بيــان بالمؤهــات العلميــة والخبــرات المهنيــة والعضويــات:

الوظائف الحالية

 عضو مجلس إدارة شركة
)HSBC( العربية- الرياض

الوظائف السابقة

 النائب األعلى للرئيس- لقطاع الخدمات
الفنية في أرامكو السعودية

 النائب األعلى للرئيس-للقطاع الهندسي
 ورأس المال و دعم العمليات في أرامكو

السعودية
 النائب األعلى للرئيس- لقطاع التسويق

.و التوزيع في أرامكو السعودية
 النائب األعلى للرئيس- للخدمات

الهندسية في أرامكو السعودية

الخبراتالمؤهالت

 حائز على درجة البكالويوس من جامعة
 الملك فهد للبترول والمعادن-  الظهران

 في أرامكو
ً
 خبرة تمتد ألكثر  من  35 عاما

السعودية

 المسمى الوظيفي

عضو مجلس إدارة

أسماء الشركات

العربية السعودية HSBC شركة

نوع الكيان القانوني

 داخل المملكة - مساهمة

 العضويات والخبرات المهنية

وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ومؤهاتهم وخبراتهم:

الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري - نائب رئيس مجلس اإلدارة

يشــغل الدكتــور/ عمــر بــن عبداللــه جفــري منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة و عضــو اللجنــة التنفيذيــة و رئيــس 

لجنــة المراجعــة لــدي الشــركة وهــو عضــو مجلــس إدارة مســتقل حيــث ســبق أن عمــل بالمؤسســة العامــة 

للخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية خــال األعــوام الســابقة ، وفيمــــا يلــي بيــان بالمؤهــات العلميــة والخبــرات 

ــات: ــة والعضوي المهني

الوظائف الحالية

)SITA Council( عضو مجلس إدارة -  
- مستشار وزير النقل لقطاع الطيران

الوظائف السابقة

 نائب الرئيس التنفيذي -للشؤون اإلدارية
 واألنظمة

 نائب الرئيس التنفيذي - للخدمات
المشتركة  في الخطوط السعودية

الخبراتالمؤهالت

  - دكتوراه بالتسويق من جامعة االباما

  - ماجستير إدارة األعمال من جامعة الملك فهد

للبترول والمعادن

  - بكالوريوس في اإلدارة الصناعية جامعة الملك

فهد للبترول والمعادن

 في قطاع النقل
ً
 خبرة تمتد ألكثر من 25 عاما

الجوي

 المسمى الوظيفي

عضو مجلس إدارة

أسماء الشركات

 بشركة سيتا العالمية وهي منظمة غير ربحية
مملوكة من قبل خطوط طيران عالمية

نوع الكيان القانوني

جهة شبه حكومية – خارج المملكة

 العضويات والخبرات المهنية

  كبير مستشاري المدير العام و نائب الرئيس التنفيذي
 للشؤون اإلدارية واألنظمة

 للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية
السعودية  ) تقاعد خال عام 201٨(

جهة حكومية – داخل المملكة

مساهمة مقفلة – داخل المملكةبشركة طيران ناسعضو مجلس إدارة

 مساهمة مدرجةشركة عسيرعضو مجلس إدارة



59 الخدمات األرضية | 58 الخدمات األرضية | 

األستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي

ــة  ــة التنفيذيــة وعضــو لجن ــز البصيلــي منصــب عضــو مجلــس إدارة وعضــو اللجن يشــغل األســتاذ/ منصــور عبدالعزي

إدارة المخاطــر لــدى الشــركة وهــو عضــو مجلــس إدارة مســتقل ، وفيمــا يلــي بيــان بالمؤهــات العلميــة والخبــرات 

المهنيــة والعضويــات:

الوظائف الحالية

  - رجل أعمال
- عضو مجلس شورى

الوظائف السابقة

مدير فرع - في البنك السعودي المتحد
 مسؤول فريق -  اإلئتمان للشركات في

 البنك
 كبير مديري الشئون القانونية واألمين

العام - في البنك السعودي البريطاني

الخبراتالمؤهالت

 حائز على بكالوريوس أنظمة من جامعة
الملك سعود – الرياض

 في
ً
 لديه خبرة تمتد ألكثر من  30 عاما

القطاع المصرفي والقانوني

نوع الكيان القانونيأسماء الشركات

 العضويات والخبرات المهنية

األستاذ / محمد بن علي اليمني

ــة  ــو لجن ــة و عض ــة المراجع ــو لجن ــس إدارة و عض ــو مجل ــب عض ــي منص ــي اليمن ــن عل ــد ب ــتاذ / محم ــغل األس يش

الترشــيحات والمكافــآت  و رئيــس لجنــة إدارة المخاطــر لــدى الشــركة وهــو عضــو مجلــس إدارة مســتقل ، وفيمــا 

ــات : ــرات المهنيــة والعضوي ــي بيــان بالمؤهــات العلميــة والخب يل

الوظائف الحالية

 مستشار قانوني غير متفرغ للهيئة
 العامة للصناعات العسكرية

 

الوظائف السابقة

 مدير عام شركة سابك لإلستثمارات
الصناعية

 ومستشار  قانوني لنائب رئيس مجلس
 اإلدارة  الرئيس التنفيذي لشركة

سابك

الخبراتالمؤهالت

 حائز على شهادات عليا في القانون
التجاري

 لديه خبرة تمتد ألكثر من 35 عام في
.المجال القانوني

 المسمى الوظيفي

 عضو مجلس إدارة  ورئيس لجنة المخاطر وعضو
 لجنة الترشيحات والمكافآت و عضو لجنة المراجعة
 عضو مجلس إدارة و رئيس لجنة المراجعة والمالية

  والمخاطر
عضو مجلس إدارة

 عضو لجنة اعداد لجنة مكافحة االغراق والرسوم
 التعويضية

عضو لجنة تعديل أنظمة التأمينات اإلجتماعية
عضو لجنة تعديل أنظمة الشركات السعودية

أسماء الشركات

الشركة السعودية للخدمات األرضية

 شركة الخليج للصناعات البتروكيميائية

 شركة سابك للخدمات

 وزارة الصناعة

 مجلس الشورى

وزارة التجارة

نوع الكيان القانوني

داخل المملكة- مساهمة مدرجة
  

خارج المملكة – البحرين
  

داخل المملكة
 

داخل المملكة
 

داخل المملكة
 

داخل المملكة

 العضويات والخبرات المهنية

 المسمى الوظيفي

 رئيس مجلس إدارة و عضو لجنة المخاطر وعضو لجنة
الترشيحات والتعيينات

 داخل المملكة- مساهمة مقفلةالعربية السعودية HSBC  شركة

 عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة الترشيحات
والمكافآت ورئيس لجنة المراجعة

داخل المملكة- مساهمة مدرجةالشركة المتحدة لإللكترونيات

داخل المملكة- مساهمة غير مدرجة شركة عسير عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

 عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة ورئيس لجنة
 الترشيحات والمكافآت

داخل المملكة- مساهمة مدرجةشركة أماك العالمية

داخل المملكة- مساهمة مقفلةشركة جاز العربية للخدمات  عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق والمراجعة

 داخل المملكة- مساهمة مقفلةشركة  اإلسمنت األبيض السعوديعضو لجنة التدقيق والمراجعةلمجلس اإلدارة

 عضو مجلس إدارة و عضو اللجنة التنفيذية و عضو
 لجنة المخاطر

 داخل المملكة- مساهمة  مدرجة الشركة السعودية للخدمات األرضية

 المهندس / صالح بن أحمد حفني

يشــغل المهنــدس / صالــح بــن أحمــد حفنــي منصــب عضــو مجلــس إدارة وعضــو اللجنــة التنفيذيــة و رئيــس لجنــــة 

الترشيحـــات والمكافـــآت لـــدى الشــركة وهــو عضــو مجلــس إدارة مســتقل ، وفيمــا يلــي بيــان بالمؤهــات العلميــة 

والخبــرات المهنيــة والعضويــات:

الوظائف الحالية

 الرئيس التنفيذي لشركة أوماكو ) مجموعة
عمر قاسم العيسائي وشركائه(

الوظائف السابقة

 الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
 - لشركة حلواني إخوان صناعة المنتجات

الغذائية
 عضو مجلس إدارة - الشرق األوسط

 للرعاية الصحية المستشفى

الخبراتالمؤهالت

 بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة  
كاقزول - بسانفرانسيسكو

 حائز على درجة الماجستير في إدارة   
 الموارد البشرية – جامعة ستراث كايد

)إسكتلندا(

 فـي
ً
 لديه خبرة تمتد ألكثـــر من 30 عاما

 مجال صناعة األغذية و الخدمات الصناعية
و الهندسية

 المسمى الوظيفي

رئيس مجلس إدارة

أسماء الشركات

 حلواني إخوان مصر

نوع الكيان القانوني

خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة

 العضويات والخبرات المهنية

داخل المملكة- مساهمة مدرجةالشركة السعودية للخدمات الصناعية )سيسكو(عضو مجلس إدارة

داخل المملكة- مساهمة غير مدرجةشركة كنداسة لخدمات المياهعضو مجلس إدارة

داخل المملكة- مساهمة مدرجة شركة األهلي تكافلنائب رئيس مجلس إدارة

داخل المملكة- مساهمة غير مدرجةشركة لوجي بوينت )إحدى شركات سيسكو( عضو مجلس المديرين 

داخل المملكة- جهة حكوميةهيئة تنمية الصادرات السعوديةعضو مجلس إدارة

األستاذ / كون كورفياتيس

يشــغل األســتاذ / كــون كورفياتيــس منصــب عضــو مجلــس إدارة  لــدى الشــركة وهــو عضــو مجلــس إدارة غيــر 

ــغل  ــس اإلدارة و يش ــي مجل ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــوط الجوي ــة للخط ــة العام ــل المؤسس ــث يمث ــذي حي تنفي

ــان بالمؤهــات  ــي بي ــل المملوكــة للخطــوط الســعودية، وفيمــا يل ــران أدي منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة طي

ــات : ــة والعضوي ــرات المهني ــة والخب العلمي

الوظائف الحالية

 الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل الشرق
األوسط

الوظائف السابقة

استشارات هدريك وسترجلز - شريك
 يتيلينك - الرئيس التنفيذي

 فيفا ماكاو - الرئيس التنفيذي
 جيت ستار آسيا - الرئيس التنفيذي

 مجموعة طيران كانتاس - رئيس القسم
االستراتيجي

الخبراتالمؤهالت

 حائز على درجة البكالوريس في اإلقتصاد
من  جامعة موناش

 خبرة تمتد ألكثر من 19عام في مجال
الطيران

 المسمى الوظيفي

الرئيس التنفيذي 

أسماء الشركات

 لشركة طيران أديل الشرق األوسط

نوع الكيان القانوني

داخل المملكة- مساهمة غير مدرجة

 العضويات والخبرات المهنية
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األستاذ / بير أوتنيجارد -عضو مجلس إدارة

ــة التنفيذيــة وهــو عضــو مجلـــس إدارة  يشــغل األســتاذ / بيــر أوتنجــارد منصــب عضــو مجلــس إدارة  وعضــو اللجن

مستقــــل و ، وفيمـــا يلـــي بيـــان بالمؤهــات العلميــة والخبــرات المهنيــة والعضويــات:

الوظائف الحالية

مستثمر بشركة أوتنيجارد وشركاه
)GmbH(

الوظائف السابقة

سويس  - التنفيذي  المجلس   رئيس 
بورت الدولية

- التنفيذي  والرئيس  المجموعة   رئيس 
بيليفينجر المانيا

شريك - بيريوتنجارد و شركاؤه
رايلواي فيديرال  سويت   - عام   مدير 

سويسرا

الخبراتالمؤهالت

 حائز على درجة البكالوريس في إدارة
 األعمال و التسويق من جامعة

ميتشغان الشمالية

 في مجال
ً
 خبرة تمتد ألكثر من 19 عاما

التجارة والمناولة األرضية

 المسمى الوظيفي

 عضو مجلس إدارة

أسماء الشركات

 بشركة الفيست

نوع الكيان القانوني

خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة

 العضويات والخبرات المهنية

خارج المملكة- مساهمة غير مدرجةمجموعة إس إس بي عضو غير تنفيذي مجلس إدارة

خارج المملكة- مساهمة غير مدرجةجامعة سوسيرا الرياضيعضو مجلس إدارة

األستاذ / أونو بوتس

ــل ،  يشــغل األســتاذ/أونو بوتــس منصــب عضــو مجلــس إدارة  لــدي الشــركة وهــو عضــو مجلــــس إدارة مستقــ

وفيمـــا يلـــي بيـــان بالمؤهـــاترالعلمية والخبــرات المهنيــة والعضويــات:

الوظائف الحالية

 لرئيس التنفيذي لشركة طيران
)Asia Pacifi( )سنغافوره(

الوظائف السابقة

 المدير و الرئيس التنفيذي آلسيا
باسيفيك - مجلس المديرين

عضو مجلس إدارة - وبن انكوم
 مستشار مجلس مديرين - شيليي

لطيران تركيا
 الرئيس التنفيذي - لمجموعة شيليي

للطيران
 عضو مجلس إدارة - أسيا للموردين

)مؤسسة غير ربحية(

الخبراتالمؤهالت

خبرة 10 أعوام في مجال الطيرانحاصل على شهادة من جامعة كرانفيلد

 العضويات والخبرات المهنية

 المسمى الوظيفي

عضو مجلس إدارة

أسماء الشركات

 بشركة وبن انكوم

نوع الكيان القانوني

خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة

خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة آلسيا باسيفيك/مجلس المديرين المدير و الرئيس التنفيذي

خارج المملكة- مساهمة غير مدرجةشيليي لطيران/تركيامستشار مجلس مديرين

خارج المملكة- مساهمة غير مدرجةمجموعة شيليي للطيران الرئيس التنفيذي

خارج المملكة- مؤسسة غير ربحيةآسيا للموردين )مؤسسة غير ربحية( عضو مجلس إدارة

الكابتن/ فهد بن حمزة سندي

 مــــن تاريـــخ
ً
يشغـــل الكابتـــن/ فهـــد حمـــزة سنـــدي منصـــب عضــو مجلـــس إدارة - تنفيـذي للشركــة إعتبــارا

01-02-2021م  ، وفيمــا يلـي بيـان بالمؤهات العلمية والخبرات المهنية:

الوظائف الحالية

لرئيس التنفيذي )مكلف( لشركة ساعي

الوظائف السابقة

 الرئيس التنفيذي - للشركة السعودية
للخدمات األرضية

 رئيس قطاع الطيران - بشركة أرامكو
السعودية

الخبراتالمؤهالت

الطيران  - جامعية  شهادة  على   حاصل 
الشمالية داكوتا  جامعة  برنامج-   التجاري 
األمريكية المتحدة  الواليات   من 

وبكالوريوس العلوم
غرب جامعة  من  الميكانيكية   الهندسة 
المتحدة الواليات  من   - انغاند   نيو 

األمريكية
جامعة من  األعمال  إدارة  في   ماجستير 
هونغ كونغ للعلوم و التكنولوجيا بالصين
من التنفيذيين  القادة  إعداد   شهادة 

جامعة ستانفورد في الواليات المتحدة
من أكثر  فهد  الكابتن  يملك   باإلضافة، 
على حاصل  وهو  طيران  ساعة   6300 
للطيران األمريكية  الفدرالية   الرخصة 
من معتمدا”  مدربا”  أيضا”  هو  و   التجاري 

منظمة اياتا

 من العمل في
ً
 خبرة تمتد الى ) 22( عاما

 مجال قطاع الطيران بشركة أرامكو
السعودية

 المسمى الوظيفي

عضو مجلس إدارة

أسماء الشركات

الشركة السعودية للخدمات األرضية

نوع الكيان القانوني

داخل المملكة – مساهمة مدرجة

 العضويات والخبرات المهنية

داخل المملكة - شركة مساهمة مقفلةشركة األمد السعودي ) شركة تابعة(عضو مجلس إدارة

خارج المملكة – دولة اإلمارات العربية المتحدةشركة اإلتحاد الخليجي لسامة الطيران رئيس مجلس إدارة

 داخل المملكة- أحد شركات صندوق اإلستثمارات)Helicopter( شركة  الطائرات المروحيةنائب رئيس مجلس إدارة
العامة

 منظمة عالميةشركة ري اكشين reactionشريك مؤسس
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أعضاء اللجــان
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  8.٢ أعضاء اللجان من خارج مجلس اإلدارة

  األستاذ/ أحمد بن صالح السديس

يشــغل األســتاذ/ أحمــد بــن صالــح الســديس منصــب عضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت  لــدى الشــركة وهــو عضــو 

مــن خــارج  مجلــس اإلدارةوفيمــا يلــي بيــان بالمؤهــات العلميــة والخبــرات المهنيــة والعضويات:

عضوية اللجان

 عضو لجنة الترشيحات
 والمكافآت

الوظائف الحالية

 نائب الرئيس التنفيذي  بمصرف
 الراجحي

المؤهالتالوظائف السابقة

مديــر عــام المــوارد البشــرية فــي 
بنــك ســاب من عــام 2012م وحتــــى 

عـــام  2017م
مديـر عـــام فـــروع المملكــة فــي 

ساب )2011م – 2012م(

مــن  المحاســبة  فــي  بكالوريــوس 
بجــدة العزيــز  الملــك عبــد  جامعــة 

الخبرات

تقلــد العديــد مــن المناصــب القياديــة 
البريطانــي  الســعودي  البنــك  فــي 
ــرة التقــل عــن  )ســاب( حيــث لديــه خب

ــا فــي القطــاع المصرفــي 20 عام

  األستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل

يشــغل األســتاذ/ صالــح بــن عبدالرحمــن الفضــل منصــب عضــو لجنــة المراجعــة  لــدى الشــركة وهــو عضــو مــن خــارج  

مجلــس اإلدارة ، وفيمــا يلــي بيــان بالمؤهــات العلميــة والخبــرات المهنيــة والعضويــات:

عضوية اللجان

 عضو لجنة المراجعة بالشركة
السعودية للخدمات األرضية

الوظائف الحالية

بشــركة   - التنفيذيــن  كبــار  مــن 
الغذائيــة للخدمــات  هرفــي 

المؤهالتالوظائف السابقة

الرئيــس التنفيــذي للماليــة بشــركة 
منــذ  الغذائيــة  للخدمــات  هرفــي 

2015م  العــام 

المحاســبة  علــوم  فــى  ماجســتير 
الماليــة  العلــوم  وماجســتير فــى 
بأمريــكا- الينــوى  جامعــة  مــن 
بكالوريــوس ادارة اعمــال مــن جامعة 
ــى  ــك ســعود ، وهــو حاصــل عل المل
)CPA( قانونــي  محاســب  شــهادة 

الخبرات

تقلــد العديــد مــن المناصــب القياديــة 
الرئيــس  بمنصــب   

ً
حاليــا ويعمــل 

ــي  ــركة هرف ــة بش ــذي للمالي التنفي
العــام  منــذ  الغذائيــة  للخدمــات 

2015م 

  األستاذ/ هشام بن علي العقل

ــارج   ــن خ ــدي الشــركة وهــو عضــو م ــة  ل ــة المراجع ــل منصــب عضــو لجن ــي العق ــن عل يشــغل األستاذ/هشــام ب

مجلــس اإلدارة ، وفيمــا يلــي بيــان بالمؤهــات العلميــة والخبــرات المهنيــة والعضويــات:

عضوية اللجان

 عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية

الرئيس المالي - لمصرف الباد

المؤهالتالوظائف السابقة

رئيــس المجموعــة الماليــة للراجحــي 
كابيتال 

والماليــة  الماســبة  ماجســتير   
جامعــة إلينــوي  إريانــا شــامبين فــي 

األمريكيــة المتحــدة  الواليــات 
جامعــة  المحاســبة  بكالوريــوس 

ســعود الملــك 

الخبرات

 فــي 
ً
خبــرة تمتــد ألكثــر مــن 20 عامــا

قطــاع البنــوك و الطيران ومؤسســة 
النقــد العربي الســعودي

 األستاذ/ عادل بن صالح أبا الخيل

ــارج   ــدي الشــركة وهــو عضــو مــن خ ــة المراجعــة  ل ــل منصــب عضــو لجن ــا الخي ــح أب ــن صال يشــغل األســتاذ/عادل ب

مجلــس اإلدارة ، وفيمــا يلــي بيــان بالمؤهــات العلميــة والخبــرات المهنيــة والعضويــات:

عضوية اللجان

 عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية

نائــب رئيــس المجموعــة الماليــة - 
لمصــرف الراجحــي الســعودية 

المؤهالتالوظائف السابقة

رئيــس المجموعــة الماليــة لمصــرف 
الراجحــي بماليزيــا

ماجســتير المحاســبة و ماجســتير 
جامعــة  الماليــة  العلــوم  فــي 
إلينــوي إريانــا شــامبين فــي الواليــات 

األمريكيــة المتحــدة 
جامعــة  المحاســبة  بكالوريــوس 

ســعود  الملــك 

الخبرات

 فــي 
ً
خبــرة تمتــد ألكثــر مــن 1٨ عامــا

النقــد  ومؤسســة  البنــوك  قطــاع 
العربــي الســعودي

  األستاذ/ عبدالرحمن بن محمد عداس

يشــغل األســتاذ/عبدالرحمن بــن محمــد عــداس منصــب عضــو لجنــة المخاطــر  لــدي الشــركة وهــو عضــو 

مــن خـــارج  مجلـــس اإلدارة ، وفيمـــا يلـــي بيــان بالمؤهــات العلميــة والخبــرات المهنيــة والعضويــات:

عضوية اللجان

 عضو لجنة إدارة المخاطر

الوظائف الحالية

مــن كبــار التنفيذيــن بالبنــك االهلــي 
التجاري

المؤهالتالوظائف السابقة

تخصــص متقاعد أعمــال  إدارة  ماجســتير 
إدارة ماليــة مــن جامعــة دنفــر بواليــة 
المتحــدة  الواليــات   – كولــورادو 
األمريكيــة عــام 19٨6.- بكالوريــوس 
الملــك  جامعــة  مــن  أعمــال  إدارة 
عبدالعزيــز بجــدة – المملكــة العربيــة 
الســعودية عــام 1979 ، مــع مرتبــة 

الشــرف

الخبرات

امضــى قرابــة 2٨ ســنة فــي البنــك 
ــاري ، مــن العــام 19٨0  ــي التج األهل
خالهــا  ،تقلــد   2007 العــام  إلــى 
القياديــة  المناصــب  مــن  العديــد 
المخاطــر  إلدارة  مديــًرا  أبرزهــا  كان 
بفروعهــا الثــاث )مخاطــر االئتمــان، 
مخاطــر الســوق، ومخاطــر العمليات(
الشــركات  لقطــاع   

ً
رئيســا وآخرهــا 

ــة شــرائح الشــركات بالســوق. بكاف

 األستاذ/ محمد بن سعد بن داود

ــارج   ــدي الشــركة وهــو عضــو مــن خ ــة المخاطــر  ل ــن داود  منصــب عضــو لجن ــن ســعد ب يشــغل األســتاذ/محمد ب

مجلــس اإلدارة ، وفيمــا يلــي بيــان بالمؤهــات العلميــة والخبــرات المهنيــة والعضويــات:

عضوية اللجان

 عضو لجنة إدارة المخاطر
 بالشركة السعودية للخدمات

األرضية

الوظائف الحالية

بشــركة  التنفيذيــن  كبــار  مــن 
داود بــن  مكتــب 

المؤهالتالوظائف السابقة

مديــر مكتــب محمد بن داود 
لاستشارات

البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصــل 
ــك  فــي المحاســبة مــن جامعــة المل

ــام 1996هـــ ــعود ع س

الخبرات

تقلــد العديــد مــن المناصــب القياديــة 
فــي قطــاع البنــوك واإلستشــارات 
ــدد  ــة ع المحاســبية ويشــغل عضوي
مــن الشــركات المســاهمة المدرجــة 

والغيــر مدرجــة
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 9. أعضاء اإلدارة التنفيذية

األستاذ/ رائد بن حسن اإلدريسي

 مــن تاريــخ
ً
يشـغـــل األستـــاذ/ رائــد حســن اإلدريســي منصــب الرئيــس التنفيــذي )المكلـف( بالشركــة إعتبـــارا

01-02-2021م  ، وفيمــا يلــي بيـان بالمؤهات العلمية والخبرات المهنية: 

الوظائف الحالية

الرئيس التنفيذي )المكلف(

الوظائف السابقة

نائــب الرئيــس التنفيــذي للعمليــات - فــي 
الشــركة الســعودية للخدمــات األرضية

 رئيــس عمليــات الخدمــات األرضيــة - فــي 
ع  قطا

فــي  العقــود  قســم  ورئيــس  الطيــران 
االبــار حفــر  قطــاع 

األحيــاء  فــي   - التشــغيل  ورئيــس 
الســكنية  بشــركة ارامكــو الســعودية

الخبراتالمؤهالت

فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصــل 
الملــك  جامعــة  مــن  واالدارة  التســويق 
درجــة  و  والمعــادن  للبتــرول  فهــد 
الماجســتير التنفيــذي فــي إدارة األعمــال 
للبتــرول  فهــد  الملــك  جامعــة  مــن 
مــن  العديــد  علــى  حاصــل   ، والمعــادن 

القــادة  لتدريــب  التنفيذيــة  الــدورات 

 
ً
ــرة  ممتــدة ألكثــر مــن 22 عامــا ــك خب يمتل
فــي مناصــب مختلفــة فــي قطــاع الطيــران 
و قطــاع البتــرول فــي مناصــب مختلفــة فــي 

قطــاع الطيــران و قطــاع البتــرول 

 األستاذ/ محمد بن عبدالكريم مازي

 مــن تاريــخ
ً
ــارا ــب الرئيــس التنفيــذي للماليــة بالشــركة إعتب يشــغل األســتاذ/ محمــد عبدالكريــم مــازي منصــب نائ

01-01-2020م  ، وفيما يلي بيان بالمؤهات العلمية والخبرات المهنية:

الوظائف الحالية

نائب الرئيس التنفيذي للمالية

الوظائف السابقة

الماليــة  للشــئون   - التنفيــذي  الرئيــس 
فــي شــركة ال ســالم جونســون كونترولــز
ــر  ــة وتقاري ــداد الميزاني رئيــس قســم - أع

األداء لشــركة أرامكــو الســعودية

الخبراتالمؤهالت

واليــة  مــن  مرخــص  قانونــي  محاســب 
فرجينــا وحاصــل علــى درجــة الماجســتير 
فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة تكســاس 
مــن  محاســبة  وبكالوريــوس  أم  أنــد  أ 
جامعــة نيوأورلينــز فــي الواليــات المتحــدة 

األمريكيــة

 فــي مجــال 
ً
يمتلــك خبــرة أكثــر مــن 14 عامــا

اإلدارة الماليــة 

 األستاذ/ مازن غريب ضيف الله

يشــغل األســتاذ/ مــازن غريــب ضيــف اللــه منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي لشـــؤون الشركـــة وأميـــن ســـر المجلـــس 

واللجــــان بالشركـــة ويعمـــل بالشــركة مــن تاريــخ 02-04-2016م  ، وفيمــا يلــي بيــان بالمؤهــات العلميــة والخبــرات 

المهنيــة:

الوظائف الحالية

نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة
وأمين سر المجلس واللجان

ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية
)المكلف(

الوظائف السابقة

ــة  ــة وأمان ــر تنفيــذي - إلدارة الحوكم مدي
ــس بالشــركة  المجل

الخبراتالمؤهالت

إدارة  فــي  بكالوريــوس  علــى  حاصــل 
عبدالعزيــز  الملــك  جامعــة  مــن  األعمــال 
. كمــا حصــل علــى العديــد مــن الــدورات 
وغســل  اإلدارة  مجــال  فــي  التدريبيــة 
المجالــس  وأمانــة  والحوكمــة  األمــوال 
والبنــوك  والتأميــن  وااللتــزام  واللجــان 
القيــادة  ودورات  العمــاء  وخدمــة 
أعمــال  لمزاولــة  ومرخــص  التنفيذيــة 
التأميــن و عمليــات اإلفصــاح علــى أنظمــة 

تــداول

يمتلــك األســتاذ/ مــازن ضيــف اللــه خبــرة 
  فــي مجــال 

ً
تمتــد ألكثــر مــن 24 عامــا

وااللتــزام  المجلــس  وأمانــة  الحوكمــة 
والشــؤون  األمــوال  غســل  ومكافحــة 
 24 مــن  ألكثــر  تمتــد  والتــي  التجاريــة 
منهــا  مختلفــة  قطاعــات  فــي   

ً
عامــا

ــران فــي عــدد مــن  ــن والطي ــوك والتأمي البن
المدرجــة المســاهمة  الشــركات 

 مــن تاريــخ 
ً
يشــغل المهنــدس/ أيمــن أحمــد الغامــدي – نائــب الرئيــس التنفيــذي للمــوارد البشــرية بالشــركة إعتبــارا

01-01-2019م  ، وفيمـــا يلـــي بيــان بالمؤهــات العلميــة والخبــرات المهنيــة:

الوظائف الحالية

نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

الوظائف السابقة

مجموعــة صافــوال / شــركة بروكتــر آنــد 
الســعودية  /الشــركة  العالميــة  قامبــل 

)ســابك( األساســية  للصناعــات 

الخبراتالمؤهالت

فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصــل 
مجــال الهندســة الميكانيكيــة مــن جامعــة 
علــى  وحاصــل  بجــدة  عبدالعزيــز  الملــك 
شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال. 
الــدورات  مــن  العديــد  علــى  حصــل  كمــا 
وتطويــر  إدارة  مجــال  فــي  التدريبيــة 
المــوارد البشــرية مــن الجمعيــة األمريكيــة 
القيــادة  البشــرية ودورات  المــوارد  إلدارة 
كليــة  مــن  األعمــال  وإدارة  التنفيذيــة 
إنســياد إلدارة األعمــال ومقرهــا فرنســا

عمليــة  خبــرة  أيمــن  المهنــدس/  يمتلــك 
 تــدرج خالهــا فــي العديــد 

ً
تقــدر بـــ 13 عامــا

مــن المناصــب القياديــة فــي مجــال إدارة 
والهندســة  البشــرية  المــوارد  وتطويــر 
الميكانيكيــة والعمليــات التشــغيلية فــي 

عــدة شــركات عالميــة عمــل بهــا

 المهندس/ أيمن أحمد الغامدي

الكابتن/ هاشم بن عبدالغفور هاشم

الوظائف الحالية

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المكلف

الوظائف السابقة

الجــودة  إلدارة   - التنفيــذي  المديــر 
والســامة واألمــن بالشــركة الســعودية 

األرضيــة للخدمــات 

الخبراتالمؤهالت

 ،)MBA( األعمــال  إدارة  -ماجســتير 
درجــة الشــرف األولى.جامعــة الفيصــل ، 

2014 الســعودية  العربيــة  المملكــة 
تخصــص  الطيــران  علــوم  -بكالوريــوس 
ــة.  ــران التجــاري ، درجــة الشــرف الثاني الطي
جامعــة نــورث داكوتــا ، الواليــات المتحــدة 

2004 األمريكيــة 

الملكــي  الطيــران  العمليــات  عــام  -مديــر 
الســعودي

-مدير عام العمليات ناس جت
عمليــات  وجــودة  المعاييــر  مــدراء  -كبيــر 

نــاس الطيــران   طيــران 
الطيــران        عمليــات  أداء  -مشــرف هندســة 

طيــران نــاس
ن                        ا لطيــر ا ت  عمليــا عــم  د يــر  مد -

نــاس ن  ا طيــر
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 1٠. إجتماعات المجلس واللجان والجمعيات

ــة  ــات المجدول ــن االجتماع ــدد م ــة ع ــة المراجع ــه ولجن ــة ل ــان التابع ــس اإلدارة واللج ــد مجل ــام 2020م عق ــال ع خ

ــة عامــة  ــم عقــد جمعي ــك ت ــة والمشــاريع االســتراتيجية وكذل ــة لمتابعــة أعمــال االدارة التنفيذي ــر مجدول والغي

 وهــي 
ً
للمســاهمين بحضــور أغلبيــة األعضــاء وقــد بلغــت هــذه االجتماعــات خــال العــام واحــد و عشــرون إجتماعــا

كمــا يلــي:  

3

٢

5

إجتماعات مجلس اإلدارة4

إجتماعات اللجنة التنفيذية

إجتماعات لجنة المراجعة

إجتماعات لجنة إدارة المخاطر

إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت 5

إجتماع الجمعية العامة العادية 1

المجموع ٢1

 1٠.1 إجتماعات مجلس اإلدارة

ــس  ــي إجتماعــات المجل ــان التال ــخ 2020/12/31م عــدد) 4( إجتماعــات، ويوضــح البي ــى تاري ــس اإلدارة حت عقــد مجل

ســجل الحضــور لــكل إجتمــاع

إسم العضــو

المهندس/ خالد بن قاسم البوعينين

الدكتور / عمر بن عبدالله جفري

األستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصيلي

األستاذ / محمدبن علي اليمني

المهندس / صالح بن أحمد حفني

األول
م29/02/2020

الثاني
م20/06/2020

الثالث
م19/08/2020

الرابع
اإلجماليم31/10/2020

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

4

4

4

4

4

األستاذ / كون كورفياتيس

األستاذ / بير أوتنيجارد

األستاذ / أونو بوتس

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

4

4

4

حضـــر
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 11. شؤون المساهمين 

ــس  ــة مجل ــى إدارة الحوكمــة و أمان ــال العــام 2020م  مهــام شــؤون المســاهمين ال ــس اإلدارة خ أســند  مجل

اإلدارة و تكــون مرجعيتهــا الوظيفيــة الــى مجلــس اإلدارة ،  وتــم تعييــن عــدد مــن المختصيــن مــن أصحــاب الخبــرات 

فــي مجــال الحوكمــة بــاإلدارة لتولــي مهــام ومســؤوليات أمانــة ســر مجلــس اإلدارة و عــدد مــن اللجــان التابعــة لــه 

وتعنــى هــذه اإلدارة بإســتقبال إقتراحــات وماحظــات المساهميـــن مـــن خـــال وسائـــل اإلتصــال المختلفــة.

مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها 

يولــي مجلــس اإلدارة اإلهتمــام بتوفيــر  وتســهيل كافــة الســبل والوســائل الممكنــة لتواصــل المســاهمين مــع 

مجلــس اإلدارة لتقديــم إقتراحاتهــم وماحظاتهــم  عبــر القنــوات التاليــة:

وسائل التواصل للمساهمين لتقديم إقتراحاتهم ومالحظاتهم 

mdhaifallah@saudiags.com 1.البريد اإللكتروني الخاص بالمساهمين

  www.saudiags.com  2.موقع الشركة اإللكتروني

3.أرقام التواصل  بملف الشركة على موقع السوق المالية السعودي )تداول 4031(.

4.التواصل على عنوان الشركة البريدي )ص.ب: 4350 جدة 23719 المملكة العربية السعودية – حي البساتين(.

5.التواصــل عبــر الهاتــف الثابــت للشــركة مــع إدارة الحوكمــة و أمانــة مجلــس اإلدارة الهاتــف: 00966126909999  

تحويلــة: ٨٨66 

6.الحضــور إلــى مقــر الشــركة وتقديــم المقتــرح أو الشــكوى إلدارة أمانــة مجلــس اإلدارة  علــى العنــوان : جــدة، 

مركــز الياســمين، طريــق الملــك- حــي البســاتين.

 إجراءات إستقبال اإلقتراحات والمالحظات من المساهمين وتبليغ أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذين

1.تقــوم إدارة أمانــة مجلــس اإلدارة  بإســتقبال جميــع المقترحــات والماحظــات والمســتلمة مــن المســاهمين 

وذلــك مــن خــال وســائل التواصــل.

2.يقــوم أميــن ســر مجلــس اإلدارة بموافــاة و إرســال جميــع المقترحــات والماحظــات المســتلمة بشــكل فــوري 

الــى رئيــس مجلــس اإلدارة.

3.يتــم عــرض مقترحــات وماحظــات المســاهمين فــي إجتماعــات مجلــس اإلدارة ، وكذلــك بالتمريــر علــى جميــع 

أعضــاء المجلــس.

4.يتم الرد خال خمسة أيام عمل من تاريخ إستام اإلقتراح أو الماحظة.

خــال العــام 2019م أســتلمت إدارة أمانــة المجلــس عــدد مــن الماحظــات واإلقتراحــات مــن الســادة المســاهمين 

ــة ، وتــم موافــاة أعضــاء مجلــس اإلدارة بتلــك الماحظــات واإلقتراحــات ، كمــا  مــن خــال وســائل التواصــل المعلن

تــم الـــرد علـــى الســـادة المساهميـــن مـــن خــال إدارة أمانــة مجلــس اإلدارة حســب أنظمــة هيئــة الســوق الماليــة.

اإلقتراحات والمالحظات المستلمة من المساهمين
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اللجـــــــان
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1٢. اللجان

 لنظــام الشــركة األســاس والئحــة حوكمــة الشــركة يتــم تشــكيل عــدد مناســب مــن اللجــان الفرعيــة 
ً
وفقــا

المنبثقــة عــن المجلــس حســب حاجــة الشــركة وظروفهــا وأنشــطتها، وبمــا يســهم فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة 

 إلجــراءات عامــة يضعهــا المجلــس تتضمــن تحديــد مهمــة 
ً
علــى تأديــة المهــام الموكلــة لــه بشــكل فعــال وفقــا

اللجنــة ومــدة عملهــا والصاحيــات الممنوحــة لهــا خــال هــذه المــدة وكيفيــة رقابــة المجلــس عليهــا. وترفــع اللجــان 

تقاريرهــا لمجلــس اإلدارة الــذي يتابــع عمــل هــذه اللجــان بشــكل دوري للتحقــق مــن قيامهــا باألعمــال الموكلــة 

إليهــا. كمــا يقــر المجلــس لوائــح عمــل جميــع اللجــان المنبثقــة عنــه، فــي حيــن تقــر الجمعيــة العامــة لوائـــح عمـــل 

“لجنـــةرالمراجعة ، ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت “ وقــد تــم تشــكيل لجــان المجلــس التاليــة:

1. لجنة المراجعة.

2. لجنة الترشيحات والمكافأت.

3. اللجنة التنفيذية.

4. لجنة إدارة المخاطر.
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1٢.1 لجنة المراجعة 

تتشــكل اللجنــة مــن ثاثــة إلــى خمســة أعضــاء مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن ومــن خــارج 

المجلــس، وتقــر الجمعيــة العامــة للشــركة الئحــة عمــل اللجنــة وإختيــار أعضائهــا، وتجتمــع اللجنــة بصفــة 

دوريــة وتعقــد أربعــة إجتماعــات فــي العــام علــى األقــل أو متــى مــا دعــت الحاجــة. وقــد راعــت الشــركة 

موائمــة الئحــة عمــل اللجنــة بمــا يتفــق والتوجيهــات اإلشــرافية، حيـــث تـــم تعديـــل قواعـــد عمـــل اللجنــــة 

والتــي تــم إقرارهــا فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة المنعقــــد بتاريخ 2019/04/24م.ووفـــــق مــــا 

تضمنتــــه التوجيهـــات التنظيميـــة، فــــإن اللجنــــة تختـــص فــإن اللجنــة تختص بالمهــام التالية:

المهام و المسؤوليات :

 تختــص اللجنــة بالمراقبــة علــى أعمــال الشــركة والتحقــق مــن ســامة ونزاهــة التقاريــر والقوائــم الماليــة وأنظمــة 

الرقابــة الداخليــة فيهــا، وتشــمل مهــام اللجنــة بصفــة خاصــة مــا يلــي:

1. مراجعــة القوائــم والبيانــات الماليــة للشــركة وإعاناتهــا المتعلقــة بأدائهــا المالــي قبــل عرضهــا علــى مجلــس 

ــداء رأيهــا. اإلدارة، لضمــان نزاهتهــا وعدالتهــا وشــفافيتها، وإب

2. إبــداء الــرأي الفنــي بنــاء علــى طلــب مجلــس اإلدارة فيمــا إذا كان تقريــر المجلــس - والقوائــم الماليــة للشــركة 

ــز أو  ــم المرك ــح للمســاهمين والمســتثمرين تقيي ــي تتي ــات الت ــن المعلوم ــة وتتضم ــة ومفهوم ــة ومتوازن عادل

الوضــع المالــي للشــركة وأدائهــا ونمــوذج عملهــا واســتراتيجيتها.

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

ــر االلتــزام فــي  ــر المالــي للشــركة أو مــن يتولــى مهامــه أو مدي 4. البحــث بدقــة فــي أيــة مســائل يثيرهــا المدي

ــي. الشــركة أو المراجــع الداخل

5. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

6. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

7. اإلجتمــاع مــع اإلدارة التنفيذيــة والمراجعيــن الخارجييــن إلســتعراض ومناقشــة نتائج الشــركة الفصلية التشــغيلية 

والبيانــات الماليــة الســنوية، وكذلــك جميــع تقاريــر الرقابــة الداخليــة أو ملخصاتها.

٨. مراجعــة التقاريــر األخــرى ذات الصلــة أو المعلومــات الماليــة المقدمــة مــن قبــل الشــركة ألي هيئــة حكوميــة أو 

عامــة النــاس والتقاريــر ذات الصلــة المقدمــة مــن قبــل المراجعيــن الخارجيــن أو ملخصاتهــا.

9.دراســة ومراجعــة نظــم الرقابــة الداخليــة والماليــة فــي الشــركة، وإعــداد تقريــر مكتــوب يتضمــن توصياتهــا ورأيهــا 

فــي مــدى كفايــة هــذه النظــم ومــا أدتــه مــن أعمــال تدخــل فــي نطــاق اختصاصهــا، علــى أن يــودع مجلــس اإلدارة 

نســخا ً كافيــة مــن هــذا التقريــر فــي مركــز الشــركة الرئيســي قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة بعشــرة أيــام 

علــى األقــل؛ لتزويــد مــن يرغــب مــن المســاهمين بنســخة منــه. ويتلــى التقريــر فــي أثنــاء انعقــاد الجمعيــة.

10. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للماحظات الواردة فيها.

11. الرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة المراجــع الداخلــي وإدارة المراجعــة  الداخليــة  وإدارة الحوكمــة وااللتــزام 

فــي الشــركة ، للتحقــق مــن توافــر المــوارد الازمــة وفعاليتهــا فــي أداء األعمــال والمهــام المنوطــة بهــا.

12. إذا لــم يكــن للشــركة مراجــع داخلــي فعلــى اللجنــة تقديــم توصيتهــا للمجلــس بشــأن مــدى الحاجــة إلــى تعيينه، 

وإذا لــم توصــى بذلــك فعليهــا بيــان األســباب فــي التقرير الســنوي.

13. التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وإقتراح مكافآته.

14. التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن المراجعيــن الخارجييــن وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم، بعــد التأكد 

مــن اســتقالهم ومراجعــة نطــاق عملهــم وشــروط التعاقــد معهم.

15. التحقــق مــن اســتقال المراجعيــن الخارجييــن وموضوعيتــه، ومــدى فعاليــة أعمــال المراجعــة، مــع األخــذ فــي 

ــار القواعــد والمعاييــر ذات الصلــة. االعتب

16. مراجعــة خطــة المراجعييــن الخارجييــن للشــركة وأعمالهــم، والتحقــق مــن عــدم تقديمهــم أعمــاالً فنيــة أو إداريــة 

تخــرج عــن نطــاق أعمــال المراجعــة، وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.

17. اإلجابة عن استفسارات المراجعين الخارجيين للشركات.

1٨. دراسة تقارير المراجعين الخارجيين وماحظاتهم على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

19. المشــاركة بنشــاط  فــي حــوار مــع المراجــع الداخلــي مــع مراعــاة فيمــا يتعلــق بالعاقــات أو الخدمــات المفصــح 

عنهــا التــي قــد تؤثــر علــى اســتقالية وموضوعيــة المراجــع واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لإلشــراف علــى اســتقالية 

المراجعيــن الخارجييــن.

20. المراجعة مع المراجع الخارجي عن أي مشاكل أو صعوبات التي يواجهها ومراجعة رد اإلدارة.

21. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الازمة بشأنها.

22. التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العاقة.

23. مراجعــة العقــود والتعامــات المقتــرح أن تجريهــا الشــركة مــع األطــراف ذوي العاقــة، وتقديــم مــا تــراه 

بشــأنها إلــى مجلــس اإلدارة.

24. الرفــع إلــى مجلــس اإلدارة بمــا تــراه مــن مســائل تــرى ضــرورة اتخــاذ إجــراء بشــأنها، وإبــداء توصياتهــا بالخطــوات 

التــي يلــزم اتخاذهــا.

ــر  ــزام فــي الشــركة – إن وجــدت – للتحقــق مــن تواف ــر إدارة اإللت ــى أداء وأنشــطة مدي ــة واإلشــراف عل 25. الرقاب

المــوارد الازمــة وفعاليتهــا فــي أداء األعمــال والمهــام المنوطــة بهــا. وإذا لــم يكــن للشــركة مســؤول إلتــزام ، 

فعلــى اللجنــة تقديــم توصيتهــا إلــى المجلــس بشــأن مــدى الحاجــة إلــى تعيينــه.

26. التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة اإللتزام أو مسؤول اإللتزام واقتراح مكافآته.

27. المناقشة مع المراجع الخارجي فيما يخص الممارسات المالية أو المحاسبية.

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

29. دراسة أي مواضيع مالية اخرى يحددها المجلس.

أعضاء لجنة المراجعة 
وتضم اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020م كاً من األعضاء التالية أسمائهم:

إجتماعات اللجنة
 عقدت لجنة المراجعة خال عام 2020م عدد )5( إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:

إسم العضــو
الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري

ألستاذ/ محمد اليمني

األستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل

األستاذ/ هشام بن علي العقل

 األستاذ/ عادل بن صالح ابا الخيل

األول
م29/02/2020

الثاني
م20/06/2020

الثالث
م19/08/2020

الرابع
م31/10/2020

الخامس
م19/12/2020

اإلجمالي

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

لم حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

5

5

5

4

5

 صفة العضويةاإلســـــم

الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري

ألستاذ/ محمد اليمني

 األستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل

األستاذ/ هشام بن علي العقل

  األستاذ/عادل بن صالح ابا الخيل

عضو مجلس إدارة مستقل

عضو مجلس إدارة مستقل

عضو من خارج المجلس

عضو من خارج المجلس

عضو من خارج المجلس

الصفـــة

رئيس اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة
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1٢.٢ لجنة الترشيحات والمكافأت

تتشــكل اللجنــة مــن ثاثــة إلــى خمســة أعضــاء مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن ومــن خــارج 

المجلــس، وتقــر الجمعيــة العامــة للشــركة الئحــة عمــل اللجنــة ، وتجتمــع اللجنــة بصفــة دوريــة وتعقــد  

إجتماعيــن فــي العــام علــى األقــل أو متــى مــا دعــت الحاجــة. وقــد راعــت الشــركة موائمــة الئحــة عمــل 

ــة والتــي تــم إقرارهــا  ــة بمــا يتفــق والتوجيهــات اإلشــرافية، حيــث تــم تعديــل قواعــد عمــل اللجن اللجن

فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة المنعقــد بتاريــخ 2019/04/24م.وفــق مــا تضمنتــه التوجيهــات 

التنظيميـــة، فـــإن اللجنـــة تختـــص بالمهام التالية:

المهام والمسئوليات :

 تختص لجنة  الترشيحات و المكافآت بالمهام والمسؤوليات التالية:

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

 للسياســات والمعاييــر المعتمــدة، مــع 
ً
2. التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة ترشــيحهم وفقــا

مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص ســبقت إدانتــه بجريمــة مخلــة باألمانــة.

3. إعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــات المطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة وشــغل وظائــف اإلدارة التنفيذيــة و تحديــد 

الوقــت الــذي يتعيــن علــى العضــو تخصيصــه ألعمــال مجلــس اإلدارة.

ــف  ــس اإلدارة ووظائ ــة مجل ــرات المناســبة لعضوي 4. المراجعــة الســنوية لاحتياجــات الازمــة مــن المهــارات أو الخب

اإلدارة التنفيذيــة.

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

6. التحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقال األعضــاء المســتقلين، وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو 

يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى.

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

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

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

ــة،  ــس واإلدارة التنفيذي ــن المجل ــان المنبثقــة ع ــس اإلدارة واللج ــآت أعضــاء مجل ــة لمكاف ــداد سياســة واضح 10. إع

ــك  ــى أن يراعــى فــي تل ــة، عل ــة العام  العتمادهــا مــن الجمعي
ً
ــدا ــس اإلدارة للنظــر فيهــا تمهي ــى مجل ورفعهــا إل

ــاألداء، واإلفصــاح عنهــا، والتحقــق مــن تنفيذهــا. ــط ب ــر ترتب ــاع معايي السياســة اتب

11. توضيــح العاقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت المعمــول بهــا، وبيــان أي انحــراف جوهــري عــن 

هــذه السياســة

12. المراجعــة الدوريــة لسياســة المكافــآت والتعويضــات، وتقييــم مــدى فعاليتهــا فــي تحقيــق األهــداف المتوخــاة 

. منها

ــار التنفيذييــن بالشــركة  13. التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وكب

 للسياســة المعتمــدة.
ً
وفقــا

14. النظــر بشــكل شــامل فــي خطــة إحــال كبــار التنفيذييــن وذلــك ضمــن مجريــات عمــل اللجنــة، مــع مراعــاة الفــرص 

والتحديــات التــي تواجــه الشــركة وكذلــك المھــارات والخبــرات المطلوبــة مســتقبا فــي أعضــاء مجلــس اإلدارة.

15. الموافقــة علــى تعيينــات كبــار المســئولين التنفيذييــن بالشــركة، وإقتــراح وتنفيــذ سياســات اإلحــال للمجلــس 

ولجانــه، وللقيــادات التنفيذيــة فــي الشــركة مــن خــال التنســيق مــع إدارة المــوارد البشــرية بالشــركة، والتأكــد مــن 

إلتــزام اإلدارة التنفيذيــة بھــا.

16. وضــع سياســات واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن تكــون موضــع التنفيــذ 

ــر التــى تراھــا  ــك السياســات كل المعايي ــد وضــع تل  للنظــام ، ويراعــى عن
ً
ــا ــة العامــة لهــا وفق ــرار الجمعي بعــد إق

اللجنــة ضروريــة ومنھــا المتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة ذات الصلــة، وأحــكام وتوصيــات الئحــة حوكمــة الشــركات 

وإرشــاداتھا.  ويكــون الغــرض مــن ھــذه السياســة ھــو التأكــد مــن تزويــد أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة للشــركة بالحوافز 

المناســبة لتشــجيعھم علــى تحســين األداء، وأن تتــم مكافأتھــم بشــكل عــادل ومقبول عن إســھاماتھم الفردية 

فــي إنجــاح الشــركة.

ــة باعتمــاد  ــد مســتھدفاتھا، والتوصي ــاألداء وتحدي ــر ب ــط األج ــم أي خطــط تنفذھــا الشــركة لرب 17. اعتمــاد تصمي

ــك الخطــط. ــغ المقــرر ســدادھا لمثــل تل إجمالــي المبال

ــى مجلــس اإلدارة والجمعيــة  1٨. مراجعــة ودراســة تصميــم كل الخطــط المتعلقــة بحوافــز األســھم لعرضھــا عل

العامــة والموافقــة  عليھــا. فــي إطــار تلــك الخطــط، تحــدد اللجنــة مــا إذا كانــت ســتمنح أيــة أســھم وتحــدد القيمــة 

اإلجماليــة لتلــك األســھم، والحصــة الممنوحــة لــكل مــن أعضــاء المجلــس التنفيذييــن وغيرھــم مــن اإلدارة التنفيذيــة 

للشــركة، وتحــدد أيضــا مســتھدفات األداء التــي علــى أساســھا تمنــح تلــك األســھم.

19. تقــوم اللجنــة بالتوصيــة لمجلــس اإلدارة للموافقــة علــى تحديــد مقاييــس األداء المناســبة ، إلــى جانــب تحديــد 

ميزانيــات مكافــآت األداء بنــاًء علــى تحقيــق أھــداف الشــركة اإلســتراتيجية واألربــاح مقابــل المخاطــر وذلــك مــن أجــل 

صــرف المكافــآت ومكافــآت األداء الســنوية واألداء علــى المــدى البعيــد.

 أعضاء لجنة لترشيحات والمكافآت

أعضاء اللجنة، وتضم اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020م كاً من األعضاء التالية أسمائهم:

الصفـــةاإلســـــم

رئيس اللجنةالمهندس/ صالح حفني - عضو مجلس إدارة مستقل

عضو اللجنةاألستاذ/ محمد اليمني - عضو مجلس إدارة مستقل

عضو اللجنةاألستاذ/أحمد بن صالح السديس  - عضو من خارج المجلس

اجتماعات اللجنة

عقــدت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت خــال عــام 2020م عــدد )5( إجتماعــات وقــد شــارك أعضــاء اللجنــة بالحضــور 

كمــا هــو موضــح أدنــاه:

إسم العضــو

المهندس/ صالح  بن أحمد حفني - عضو مجلس إدارة مستقل

األستاذ/ محمد بن علي اليمني - عضو مجلس إدارة مستقل

األستاذ/ أحمد بن صالح السديس - عضو من خارج المجلس

األول
م01/03/2020

الثاني
م15/05/2020

الثالث
م14/06/2020

الرابع
م03/09/2020

الخامس
اإلجماليم05/11/2020

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

5

5

5
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1٢.3 اللجنة التنفيذية 

تتشــكل اللجنــة التنفيذيــة مــن ثاثــة إلــى خمســة أعضــاء مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، وتجتمــع بصفــة 

دوريــة كل شــهرين أو متــى مــا دعــت الحاجــة، وقــد راعــت الشــركة موائمــة الئحــة عمــل اللجنــة بمــا يتفــق 

والتوجيهــات اإلشــرافية، حيــث تــم تعديــل قواعــد عمــل اللجنــة والتــي تــم إقرارهــا مــن مجلــس اإلدارة 

بتاريــخ 2017/11/2٨م ، وتختــص اللجنــة بالمهــام التاليــة:

المهام والمسئوليات :

أ ( تعمــل اللجنــة التنفيذيــة علــى معاونــة الرئيــس التنفيــذي للشــركة فــي حــدود الســلطات المخولــة لــه مــن قبــل 

ــف  ــي تكل ــة المســائل الت ــس ، ولمعالج ــل المجل ــن قب ــة لهــا م ــة الممنوح ــات اللجن ــس اإلدارة وضمــن صاحي مجل

بهــا مــن قبــل المجلــس، وال ســلطة للجنــة لتغييــر أي قــرار يصــدره المجلــس أو قواعــد أو لوائــح مالــم يكــن هنــاك 

تفويــض مــن المجلــس.

ب ( تتولــى اللجنــة كافــة المهــام الموكلــة إليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة ، ويجــوز لمجلــس اإلدارة تكليــف اللجنــة 

ــك بالمهــام  ــة فــي ذل ــع اللجن ــه.  وتضطل ــة ل ــات الموكل ــس اإلدارة والواجب ــة مجل ــرى حســب حاج ــات أخ ــة واجب بأي

التاليــة:

1. مراجعــة تقاريــر أداء األعمــال، تقاريــر المــوارد البشــرية، تقاريــر عاقات المســتثمرين، تقرير المشــاركات االجتماعية 

للشركة.

2. رصــد التقاريــر المرحليــة لخطــط التشــغيل الســنوية والمبــادرات وتحديــات التكاليــف، والمشــاريع االســتراتيجية 

الرئيســية، الــخ.

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

4. النظــر فــي التقاريــر الماليــة، تقاريــر المســاهمين، تقاريــر المفوضيــن بالتوقيــع عــن الشــركة، تقاريــر إدارة الشــئون 

القانونيــة وســكرتارية الشــركة، تقاريــر الشــئون الماليــة والجوانــب التشــغيلية المتعلقــة باإلدارة اليومية للشــركة 

،  الــخ.

5. التوصيــة بإقــرار خطــة التشــغيل الســنوية، الخطــة االســتراتيجية، اســتراتيجية االســتثمار، والتســهيات 

االئتمانيــة / مســائل أعمــال الشــركة خــارج حــدود المخاطــر التــي حددهــا مجلــس اإلدارة، الــخ.

6. اإلحاطــة واإلطــاع علــى القضايــا والمســائل الرئيســية التــي تعــرض علــى الرئيــس التنفيــذي أو اإلدارة التنفيذيــة 

مــن قبــل اللجــان اإلداريــة الداخليــة.

7. مســاعدة الرئيــس التنفيــذي للشــركة فــي حــدود ســلطات اللجنــة بشــأن المســائل المشــار إليهــا مــن قبلــه أو 

مــن قبــل المجلــس كالموافقــات التنظيميــة، الــخ.

٨. النظــر فــي الموافقــات الخاصــة والازمــة بالمصروفــات والنفقــات والتزامــات الشــركة فيمــا يتعلــق بأنشــطتها 

وكذلــك العقــارات والممتلــكات مــن إيجــارات ونحــوه، وكذلــك فــي الخدمــات المســاندة، واعتمادهــا وذلــك ضمــن 

الحــدود التــي يقرهــا المجلــس.

9. النظــر فــي تكاليــف مشــاريع ومصاريــف الخدمــات المســاندة مثــل األمــن والســامة والصيانــة ونحوهــا 

واعتمادهــا.

ــي  ــوص، ف ــه الخص ــى وج ــاندة عل ــات المس ــكات والخدم ــوم وإدارة الممتل ــى العم ــركة عل ــه إدارات الش 10. توجي

المســائل المتعلقــة بالممتلــكات والخدمــات المســاندة.

11. تقــوم اللجنــة مــرة واحــدة فــي العــام علــى األقــل بمراجعــة أدائهــا ووضعهــا وقواعــد عملهــا وذلــك مــن أجــل 

ضمــان أن اللجنــة تعمــل بأقصــى فعاليــة والتوصيــة بأيــة تغييــرات تراهــا مائمــة لموافقــة مجلــس اإلدارة.

 للنظــام 
ً
12. تقــوم اللجنــة بممارســة عملهــا باإلضافــة الــى الصاحيــات الممنوحــة لهــا مــن مجلــس اإلدارة وفقــا

األساســي للشــركة.

 أعضاء اللجنة التنفيذية

أعضاء اللجنة، وتضم اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020م كاً من األعضاء التالية أسمائهم:

الصفـــةاإلســـــم

رئيس اللجنةالمهندس/خالد قاسم البوعينين - رئيس مجلس إدارة مستقل

عضو اللجنةالدكتور/ عمر عبدالله جفري - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

عضو اللجنةاألستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي - عضو مجلس إدارة مستقل

عضو اللجنةالمهندس/صالح أحمد حفني - عضو مجلس إدارة مستقل

عضو اللجنةاألستاذ/ بير يوتنجارد - عضو مجلس إدارة مستقل

إجتماعات اللجنة

عقدت اللجنة التنفيذية  خال عام 2020م عدد )3( إجتماعات وقد شارك أعضاء اللجنة بالحضور كما هو موضح أدناه:

إسم العضــو

المهندس/خالد بن قاسم البوعينين - رئيس مجلس إدارة مستقل

الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري - عضو مجلس إدارة مستقل

األستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي - عضو مجلس إدارة مستقل

األول
م17/02/2020

الثاني
م20/04/2020

الثالث
اإلجماليم29/10/2020

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

3

3

3

3

3

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

المهندس/صالح بن أحمد حفني - عضو مجلس إدارة مستقل

األستاذ/ بير يوتنجارد - عضو مجلس إدارة مستقل
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تتشــكل لجنــة إدارة المخاطــر  مــن ثاثــة إلــى خمســة أعضــاء مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن األعضــاء المســتقلين 

 أختيــار بعــض أعضــاء اللجنــة مــن خــارج المجلــس ويتــم تعييــن أعضــاء اللجنــة بقــرار 
ً
وغيــر التنفيذييــن ويمكــن أيضــا

ــع أو متــى مــا دعــت الحاجــة، وقــد راعــت الشــركة موائمــة  يصــدره مجلــس اإلدارة، وتجتمــع بصفــة دوريــة كل رب

الئحــة عمــل اللجنـــة بمـــا يتفـــق والتوجيهـــات اإلشرافيـــة وتختـــص اللجنــة بالمهــام والمســئوليات التاليــة:

وتعنى اللجنة لتحقيق ذلك بالتالي :

1. وضــع اســتراتيجية وسياســات شــاملة إلدارة المخاطــر بمــا يتناســب مــع طبيعــة وحجــم أنشــطة الشــركة، 

ــركة. ــة للش ــة والخارجي ــرات الداخلي ــى المتغي ــاًء عل ــا بن ــا وتحديثه ــا ومراجعته ــن تنفيذه ــق م والتحق

2. مراجعــة السياســات  واإلجــراءات الخاصــة بــإدارة المخاطــر ورفــع التوصيــات لمجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا و 

إعتمادهــا والعمــل علــى مراجعتهــا بشــكل دوري ) مــره كل ســنتين علــى أقــل تقديــر(

3. تحديــد مســتوى مقبــول للمخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة والحفــاظ عليــه والتحقــق مــن عــدم تجــاوز 

الشــركة لــه.

4( تحديد المخاطر التي تهدد استمرار الشركة.

5. اإلشــراف علــى نظــام إدارة المخاطــر بالشــركة وتقييــم فعاليــة نظــم وآليــات تحديــد وقيــاس ومتابعــة المخاطــر 

التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة؛ وذلــك لتحديــد أوجــه  القصــور بهــا.

ــارات  ــراء اختب ــال إج ــى تحمــل المخاطــر وتعّرضهــا لهــا بشــكل دوري )مــن خ ــدرة الشــركة عل ــم ق ــادة تقيي 6. إع

ــال(. ــى ســبيل المث التحمــل عل

7. إعــداد تقاريــر مفصلــة حــول التعــرض للمخاطــر والخطــوات المقترحــة إلدارة هــذه المخاطــر، ورفعهــا إلــى مجلــس 

اإلدارة.

٨. تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.

9. ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.

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

11. التحقق من استقال موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.

ــادة الوعــي  ــى زي 12. التحقــق مــن اســتيعاب موظفــي إدارة المخاطــر للمخاطــر المحيطــة بالشــركة، والعمــل عل

بثقافــة المخاطــر.

المهام والمسؤوليات:

تضطلــع اللجنــة بمهمــة اإلشــراف علــى عمــل إدارة المخاطــر بالشــركة وتقديــم المشــورة لمجلــس اإلدارة بشــأن 

جميــع المســائل المتعلقــة بالمخاطــر عاليــة المســتوى ذات الصلــة بأنشــطة الشــركة المتنوعــة، إلــى جانــب توفيــر 

ــى  ــات واإلشــراف عل ــي األولوي ــت ف ــر، والب ــة المخاط ــك وضــع رؤي ــي ذل ــا ف ــر ، بم ــه االســتراتيجي للمخاط التوجي

تنفيــذ المبــادرات الرئيســية المخاطــر التحويلية.وفــي نطــاق مســئوليتها فــي تقديــم مثــل هــذه المشــورة إلــى 

المجلــس، تقــوم اللجنــة باإلشــراف علــى معالجــة المواضيــع المتعلقــة بالتالــي:

أ  ( حجم تعرض الشركة للمخاطر الحالية والمستقبلية.

ب( تقييم جوانب مخاطر الشركة واستراتيجية المخاطر المستقبلية وإدارتها.

ج  ( إدارة المخاطر في الشركة.

1٢.4 لجنة المخاطر
13.  العمــل علــى مراجعــة سياســة إســتمرارية األعمــال ورفــع التوصيــات لمجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا 

ــر  ــى مراجعــة تقاري ــر( والحــرص عل ــى أقــل تقدي وإعتمادهــا و التأكــد مــن مراجعتهــا بشــكل دوري ) كل ســنة عل

ــنوية. ــال الس ــتمرارية االعم ــق اس ــة تطبي ــق خط تطبي

14. اإلطــاع والنظــر فــي تقاريــر األمــن وتقاريــر مخاطــر االحتيــال، تقاريــر االلتــزام، التــي تــرد مــن اإلدارة التنفيذيــة 

وتقييــم مســتوى المخاطــر المحيطــة بهــذه الجوانــب.

15. تعنــى اللجنــة باســتعراض فعاليــة إطــار إدارة الشــركة للمخاطــر ونظــم الرقابــة الداخليــة )خافــا ألنظمــة الرقابــة 

الماليــة الداخليــة(، وفــي االضطــاع بهــذه المســؤولية ســوف تقــوم اللجنــة باآلتــي:

• التأكــد مــن أن هنــاك إجــراءات كافيــة للمراقبــة بطريقــة صحيحــة وفــي الوقــت المناســب، للمخاطــر الكبيــرة أو أنــواع 

المخاطــر التــي قــد تصبــح صلــة ذات أهميــة خاصــة؛

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

• النظــر فــي أيــة مرئيــات هامــة مــن نتائــج المراجعــات المنتظمــة والتداخــل مــع الهيئــات التنظيميــة فيمــا يتعلــق 

بحوكمــة المخاطــر أو تقييــم المخاطــر أو اإلجــراءات اإلداريــة.

• مناقشــة نظــم الرقابــة الداخليــة مــع اإلدارة التنفيذيــة والتأكــد مــن أن اإلدارة قــد أوفــت بالتزاماتهــا بــأن يكــون 

هنــاك نظــام رقابــة داخليــة فاعــل؛

ــار مؤهــات  • التأكــد مــن أن فعاليــة إدارة المخاطــر تضــم مــوارد ونظــم كافيــة )بمــا فــي ذلــك األخــذ فــي االعتب

ــر  ــا غي ــركة وأنه ــل الش ــبة داخ ــة المناس ــا المكان ــن أن لديه ــة(، وم ــب والميزاني ــج التدري ــن وبرام ــرات الموظفي وخب

ــك مــن القيــود، ــر ذل ــل اإلدارة أو غي خاضعــة للقيــود مــن قب

• طلــب تأكيــدات مــن المراجعــة الداخليــة أن عمليــات الرقابــة الداخليــة إلدارة المخاطــر  كافيــة لاســتراتيجية التــي 

يحددهــا المجلــس.

• حيثمــا ينطبــق ذلــك، تقــوم اللجنــة » بالتوصيــة والرفــع لمجلــس اإلدارة للحصــول علــى« الموافقــة علــى تعييــن 

وعــزل مديــر عــام إدارة المخاطــر بالشــركة ، وتقييــم أداءه ، وعلــى اللجنــة التأكــد مــن :

أ ( يشارك في إدارة المخاطر وعملية الرقابة على أعلى مستوى على أساس  الشركة ككل.

ب ( يتحقق بأن منشئي المخاطر في وحدات العمل على علم ويتمشون مع مستوى تقبل الشركة للمخاطر.

ت ( لديه وضع مستقل تماما عن وحدات العمل الفردية.

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

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

ــي،  ــم الذات ــن التقيي ــي إطــار م ــد عملهــا وفعاليتهــا ف ــة قواع ــة ســنوية بمراجع ــة بصف 16. ســوف تقــوم اللجن

ــة. ــا الزم ــات تراه ــة تعدي ــس اإلدارة بأي ــي لمجل وتوص

17. فــي حــال طلــب اإلدارة التنفيذيــة عــدم اإللتــزام بــأي مــن سياســات الشــركة بشــكل إســتثنائي )لظــروف طارئــه 

أو مــا شــابه( فعليهــا الرفــع إلــى لجنــة إدارة المخاطــر والحصــول علــى الموافقــة الازمــة بعــد تحديــد فتــرة عــدم 

اإللتــزام ومســبباتها لمــا مــا ينطــوي عليــه عــدم اإللتــزام مــن مخاطــر.

1٨. على الشركة واإلدارة التنفيذية عرض ما يلي على لجنة إدارة المخاطر :

أ ( المشاريع اإلستراتيجية التي تنوي الشركة تطبيقها.

ب ( التغيير في السياسات واإلجراءات.

ــك لمجلــس  ــرات والرفــع بذل ــى هــذه المشــاريع والمتغي ــة عل ــة دارســة وتقييــم المخاطــر المترتب ليتســنى للجن

ــة. ــة النهائي ــى الموافق اإلدارة للحصــول عل
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أعضاء لجنة المخاطر:

أعضاء اللجنة : وتضم اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020م كاً من األعضاء التالية أسمائهم:

أعضاء لجنة المخاطر:

أعضاء اللجنة : وتضم اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2020م كاَ من األعضاء التالية أسمائهم:

الصفـــةاإلســـــم

رئيس اللجنةاألستاذ/ محمد بن علي اليمني - عضو مجلس إدارة مستقل

عضو اللجنةاألستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي - عضو مجلس إدارة مستقل

عضو اللجنةاألستاذ/ عبدالرحمن  بن محمد عداس - عضو اللجنة من خارج مجلس اإلدارة

عضو اللجنةاألستاذ/ محمد بن سعد بن داود - عضو اللجنة من خارج مجلس اإلدارة

إسم العضــو

األستاذ/ محمد بن علي اليمني

األستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي

األستاذ/ عبدالرحمن بن  محمد عداس

األول
م11/05/2020

الثاني
م15/09/2020

الثالث
اإلجماليم09/12/2020

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

حضـــر

3

3

3

3 حضـــرحضـــر حضـــر األستاذ/ محمد بن سعد بن داود
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13. تقييم مجلس اإلدارة واللجان

ــة نمــاذج تقييــم  ــر عملي  مــع محــددات الحوكمــة التــي تنهجهــا الشــركة، فقــد قامــت الشــركة بتطوي
ً
تماشــيا

مجلــس اإلدارة و اللجــان التابعــة لهــا و أتمتــة ادوات التقييــم ضمــن إطــار دليــل سياســات الئحــة حوكمــة الشــركة 

ــات التقييــم الســنوية والتــى يتــم العمــل بهــا  حيــث تــم  تقســيم  ــات وآلي ، وقــد تــم إعتمــاد نمــاذج ومحتوي

التقييــم الــى عــدة أقســام وهــي كمــا يلــي :

1. تقييم فاعلية مجلس اإلدارة.

2. تقييم فاعلية لجنة المراجعة

3. تقييم فاعلية لجنة إدارة المخاطر. 

4. تقييم فاعلية لجنة الترشيحات والمكافآت.

5. تقييم فاعلية اللجنة التنفيذية.

ــل إدارة الحوكمــة بالشــركة والتوجيــه المباشــر   مــن قب
ً
ــا ــات التقييــم التــي تمــت داخلي وقــد روعــي تنفيــذ عملي

ــى المســتويين الفــردي  ــت عل ــة التقييــم التــي أجري ــج عملي ــة الترشــيحات والمكافــآت، وســيتم الرفــع بنتائ للجن

ــع االول مــن العــام 2021م. ــس خــال الرب ــى المجل والجماعــي وعرضهــا عل

14. مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة التنفيذية

 سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

أعتمــدت الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 201٨/05/24م سياســة مكافــآت وتعويضــات أعضاء مجلس 

اإلدارة ، وبشــكل عــام تتحــدد التعويضــات والمكافــآت المدفوعــة ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة واألعضــاء 

مــن خــارج المجلــس وفــق األطــر التــي حددتھــا التعليمــات الصــادرة مــن الجھــات اإلشــرافية ويحكمھــا بشــكل 

عــام المبــادئ الرئيســية لحوكمــة الشــركات العاملــة فــي المملكــة وضوابــط التعويضــات الصــادرة مــن الجھــات 

ــة الســوق الماليــة، وأحــكام نظــام الشــركات والنظــام  المختصــة والئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن ھيئ

األساســي للشــركة والئحــة حوكمــة الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة.

 ومعقــوالً إلســتقطاب 
ً
وقــد روعــي أن يكــون مســتوى وتكويــن المكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة كافيــا

والحفــاظ علــى األفــراد المتميزييــن وبمــا يھــدف لتحقيــق المھــام المــراد توكيلھــا لھــم، ونــص فــي قواعــد عمــل 

الترشــيحات والمكافــآت مراعــاة تجنـــب وضـــع أي خطــط أو سياســات أو برامــج للتعويضــات والمكافــآت بمــا يتجــاوز 

ماھــو متعــارف عليــه أو مــا نصــت عليــه الجھــات اإلشــرافية.

 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة

 لما يلي:
ً
مع مراعاة أحكام النظام األساسي للشركة، تكون مكافآت العضوية في مجلس اإلدارة وفقا

 كمكافــآة تبلــغ )  300,000 ريــال (  فقــط 
ً
 مقطوعــا

ً
1. يتقاضــى كل عضــو مــن  أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة مبلغــا

ثاثمائــة ألــف ســعودي الغيــر بصفــة ســنوية نظيــر عضويتھــم فــي مجلــس إدارة الشــركة ومشــاركتھم فــي 

 كمكافــآة تبلــغ ) 3٨0,000 ريــال ( فقــط ثاثمائــة وثمانــون ألف 
ً
 مقطوعــا

ً
أعمالھــا، ويتقاضــى رئيــس المجلــس مبلغــا

ســعودي الغيــر  بصفــة ســنوية. وينبغــي أن اليتجــاوز ســقف المكافــآت والتعويضـــات السنويـــة الممنوحـــة لرئيـــس 

.
ً
وعضـــو مجلـــس اإلدارة مبلـــغ ) 500,000 ريال ( فقـــط خمسمائـــة ألـــف سعودي الغير  سنويا

2. يحصــل رئيــس وعضــو مجلــس اإلدارة علــى مبلــغ وقــدره )3,000 ريــال ( فقــط ثاثــة آالف ســعودي الغيــر  نظيــر 

• تعويضات أعضاء مجلس إدارة الشركة في أعمال لجان المجلسة

تعويضات أعضاء لجنة المراجعة

 لما يلي :
ً
يتقاضى أعضاء اللجنة المكافآت والبدالت وفقا

أ ( يتقاضــى كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة علــى بــدل لمشــاركته فــي أعمــال اللجــان الفرعيــة 

المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ويكــون ھــذا التعويــض بمبلــغ مقطــوع وبصفــة ســنوية عــن كل عضويــة فــي لجــان 

ــي:- ــس وفــق التال المجل

1. أعضاء اللجنة التنفيذية ) ٨0,000 ريال ( فقط ثمانون ألف ريال سعودي الغير .

2. أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ) ٨0,000 ( فقط ثمانون ألف ريال سعودي الغير .

3. أعضاء لجنة إدارة المخاطر ) ٨0,000 ريال  ( فقط ثمانون ألف ريال سعودي الغير.

ب ( علمــا بأنــه فــي حالــة أن  قــرر مجلــس اإلدارة إنشــاء أيــة لجنــة فرعيــة أخــرى ســوف يحصــل أعضــاء هــذه اللجنــة 

علــى نفــس قيمــة التعويــض.

ت ( يحصــل رئيــس وعضــو اللجــان علــى مبلــغ وقــدره ) 3,000 ريــال ( فقــط ثاثــة آالف ريــال ســعودي نظيــر حضــور كل 

جلســة مــن جلســات لجــان المجلــس التــي ھــو عضــو فيھــا ســواء كان حضــور بصفــة مباشــرة أو مــن خــال أي مــن 

وســائل التواصــل عــن بعــد.

1. مكافــآة عضويــة اللجنــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة الغيــر تنفيذييــن والمســتقلين : بحــد أقصــى مبلــغ  ) ٨0,000 

.
ً
ريــال( فقــط ثمانــون ألــف ريــال ســعودي الغيــر ســنويا

2. مكافــآة عضويــة اللجنــة مــن غير)خــارج( أعضــاء مجلــس اإلدارة :مبلــغ مقطــوع كتعويــض وبــدل لمشــاركته فــي 

.
ً
أعمــال اللجــان يبلــغ ) 150,000 ريــال( فقــط مائــة وخمســون ألــف ريــال ســعودي الغيــر ســنويا

3. يحصــل رئيــس أعضــاء اللجنــة )ســواء مــن داخــل أو خــارج المجلــس ( علــى مبلــغ وقــدره ) 3000 ريــال ( فقــط ثاثــة 

آالف ريــال ســعودي نظيــر حضــور كل جلســة مــن جلســات لجــان المجلــس التــي ھــو عضــو فيھــا ســواء كان حضــور 

بصفــة مباشــرة أو مــن خــال أي مــن خــواص التواصــل عــن بعــد.

حضـــور كـــل جلســـة مـــن جلســات المجلــس ســواء كان الحضــور بصفــة مباشــرة أو مــن خــال أي مــن خــواص التواصل 

عــن بعــد.

3. تقــوم الشــركة بدفــع كافــة النفقــات الفعليــة التــي يتحملھــا رئيــس وعضــو مجلــس اإلدارة فــي ســبيل حضــور 

إجتماعـــات المجلـــس بمــا فــي ذلــك مصروفــات الســفر واإلقامــة واإليواء.
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تعويضات أعضاء اللجان من خارج مجلس إدارة الشركة

كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

وفــق مــا تنــص عليــه التعليمــات اإلشــرافية التــي إشــتملت عليهــا أحــكام الئحــة حوكمــات الشــركات، وقواعــد 

وأحــكام عمــل اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس إدارة الشــركة ووفــق مــا تضمنتــه قواعد تنظيــم أعمال لجــان المراجعة 

الصــادرة عــن وزارة التجــارة والصناعــة لعمــل لجنــة

المراجعــة، فيتــم تعييــن أعضــاء مــن خــارج مجلــس اإلدارة للمشــاركة فــي أعمــال اللجــان وفعالياتھــا ، وتحكــم 

اإلشــتراطات التاليــة نظــام التعويضــات الممنوحــة ألعضــاء ھــذه اللجــان مــن خــارج المجلــس:

ــغ  ــى مبل ــس عل ــارج المجل ــن خ ــس إدارة الشــركة م ــن مجل ــة ع ــان المنبثق ــن أعضــاء اللج 1. يتقاضــى كل عضــو م

مقطــوع كتعويــض وبــدل لمشــاركته فــي أعمــال اللجــان يبلــغ ) 150,000 ريــال  ( فقــط مائــة وخمســون ألــف ريــال 

.
ً
ســعودي ال غيــر ســنويا

2. يحصــل العضــو مــن خــارج مجلــس اإلدارة علــى مبلــغ وقــدره ) 3,000 ريــال ( فقــط ثاثــة آالف ريــال ســعودي ال غيــر 

نظيــر حضــور كل جلســه مــن جلســات لجــان المجلــس التــي ھــو عضــو فيھــا ســواء كان حضــوره بصفــة مباشــرة أو 

مــن خــال أي مــن خــواص التواصــل عــن بعــد.

ــن  ــة ع ــان المنبثق ــن أعضــاء اللج ــا كل عضــو م ــي يتحملھ ــة الت ــات الفعلي ــة النفق ــع كاف ــوم الشــركة بدف 3. تق

مجلــس إدارة الشــركة مــن خــارج المجلــس فــي ســبيل حضــور إجتماعــات المجلــس بمــا فــي ذلــك مصروفــات الســفر 

واإلقامــة واإليــواء.

ــال  ــي أعم ــاء ف ــاركة األعض ــن مش ــد م ــع التأك ــنوي م ــكل س ــس اإلدارة بش ــاء مجل ــآت أعض ــد مكاف ــم تحدي يت

وفعاليــات المجلــس واللجــان خــال الســنة الماليــة ، كمــا يتــم صــرف بــدالت الحضــور لــكل إجتمــاع مــن إجتماعــات 

ــي ، ويتــم دفــع المكافــآت المخصصــة ألعضــاء المجلــس  المجلــس واللجــان بشــكل ســنوي علــى الحضــور الفعل

 ، حيــث يتــم تحديــد المكافــآت علــى أســاس مــدة التعييــن فــي 
ً
واللجــان علــى أســاس العضويــة لمــدة 365 يومــا

المجلــس واللجــان باليــوم.

مكافآت اإلدارة التنفيذية بالشركة

ال توجــد لــدى الشــركة سياســة خاصــة بمكافــآت اإلدارة التنفيذيــة ويتــم منحهــم الرواتــب والبــدالت والتعويضــات 

والمكافــآت ضمــن سياســة المــوارد البشــرية المعتمــدة بالشــركة وحســب عقــود العمــل المبرمــة معهــم.

العاقة بين المكافآت وسياستها

يقــر مجلــس اإلدارة بــأن المكافــآت الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان مــن داخــل المجلــس ومــن خارجــه تــم 

 للنظــام 
ً
 لسياســة المكافــآت المعتمــدة مــن الجمعيــة العامــة للمســاهمين ووفقــا

ً
االلتــزام فــي صرفهــا وفقــا

األساســي للشــركة وال يوجــد أي إنحــراف عــن السياســة وتــم إعتمــاد المكافــآت تحــت إشــراف لجنــة الترشــيحات 

والمكافــآت.

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة 

ــاوز  ــزام بعــدم تج ــم االلت ــد ت ــن نظــام الشــركات فق ــادة السادســة والســبعون م ــه الم ــا نصــت علي  لم
ً
ــا تطبيق

 
ً
إجمالــي المكافــآت والتعويضــات الســنوية الممنوحــة لرئيــس أوعضــو مجلــس اإلدارة عــن الســقف المحــدد نظامــا

.
ً
ــال ( ســنويا ــغ ) 500,000 ري والبال

3٨0,000خالد بن قاسم البوعينين

منصور بن عبدالعزيز البصيلي

محمد بن علي اليمني

بيير أوتنيجارد

صالح بن أحمد حفني

أونو بووتس

المجموع

أوال: األعضاء المستقلين

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

2,180,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

84,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

392,000

312,000

312,000

312,000

312,000

312,000

2,264,000

 المكافأت الثابتة  ( ريال) عن الفترة ٠1-٠1-٢٠٢٠ وحتى 31-1٢-٢٠٢٠م

مبلغ معين
 بــــدل

 حضــــــــــــــور
 المجلس
جلسات

 مجموع بدل
 حضور جلســــــات

اللجـــان
مزايا عينية

  مكافأة  األعمال
 الفنية و اإلدارية
واإلستشارية

 مكافأة رئيس

 المجلس أو العضو

 المنتدب أو أمين السر

إن كان من األعضاء

المجمـــوع

المكـــــافــــأت المتـــغـــيــــــــــــــر ( ريــــــــــــــال)

خالد بن قاسم البوعينين

عمر بن عبدالله جفري

منصور بن  عبدالعزيز البصيلي

محمد بن علي اليمني

بيير أوتنيجارد

صالح بن  أحمد حفني

المجموع

 نسبة من
األرباح

 خطط تحفيزيةمكافآت دورية
قصيرة األجـــل

 خطط تحفيزية
 طويـلــــــــــــــــــة

 األســــــهــــــــــم
الممنوحة )يتم
إدخال القيمــة(

المجمـــوع

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 مكافأة
نهايــــة
الخدمة
)ريــال(

 المجموع
 الكلي)ريال(

 المصروف للعضو بعد
 خــــصــــم أي مبـــلــغ

 يتجاوز الحد
النظامي

بــــــدل
المصروفات

-

-

-

-

-

-

-

392,000

312,000

312,000

312,000

312,000

312,000

2,264,000

-

-

-

-

-

-

-

ثانيا: األعضاء الغير تنفيذيين

312,000----300,00012,000كون كورفياتيس

312,000----3٠٠,٠٠٠12,000المجموع

أوال: األعضاء المستقلين

ثانيا: األعضاء الغير تنفيذيين

كون كورفياتيس

المجموع

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

312,000

31٢,٠٠٠

-

-

312,000----300,00012,000عمر بن عبدالله جفري

-312,000-------أونو بووتس
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 مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين

 ستة من كبار التنفيذيين )بما فيهم الرئيس التنفيذي السابق والرئيس التنفيذي الحالي(
والمدير المالي ) ريال سعودي

البيـــــان

الرواتب

البدالت

مزايا عينية

المجموع

مكافآت دورية ) حسب عقود العمل(

أرباح ) خطط تحفيزية قصيرة األجل / طويلة األجل ، األسهم الممنوحة(

المجموع

مكافأة نهاية الخدمة

مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجد

المجموع الكلي

5,4٦٠,٠٠٠

٢,54٠,٠٠٠

-

8,000,000

-

-

-

311,٢5٠

-

8,311,250

15. مكافآت أعضاء اللجان

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

المجمــــــوع ) ريال(بدل حضور الجلسات ) ريال(المكافآت الثابتة ) ريال(

الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري

األستاذ/ محمد بن علي اليمني

األستاذ/ صالح  بن عبدالرحمن الفضل

األستاذ/ هشام بن علي العقل

األستاذ/ عادل بن صالح ابا الخيل

المجمـــوع

٨0,000

٨0,000

150,000

150,000

150,000

610,000

15,000

15,000

15,000

15,000

12,000

72,000

95,000

95,000

165,000

165,000

162,000

682,000

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

المهندس/ صالح بن أحمد حفني

األستاذ/ محمد بن علي اليمني

األستاذ/ أحمد بن صالح السديس

المجموع

٨0,000

٨0,000

150,000

310,000

15,000

15,000

15,000

45,000

95,000

95,000

165,000

355,000

ــة  ــات النظامي  للمتطلب
ً
ــا ــي وفق ــن بشــكل إجمال ــار التنفيذيي ــآت كب ــن عناصــر مكاف ــت الشــركة باإلفصــاح ع التزم

الــواردة فــي الفقــرة الفرعيــة )ب( مــن الفقــرة )4( مــن المــادة )93( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات ولكــن لحمايــة 

مصالــح الشــركة ومســاهميها ومنســوبيها ولتفــادي إلحــاق أي ضــرر قــد يترتــب نتيجــة لإلفصــاح بشــكل مفصــل 

ــار  ــوارد فــي الملحــق )1( الخــاص بكب ــى النحــو ال ــل عل ــم يتــم عــرض التفاصي  للمنصــب ل
ً
حســب المســميات وفقــا

التنفيذييــن مــن الئحــة حوكمــة الشــركات

تفاصيل مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية

المهندس/ خالد بن قاسم البوعينين

الدكتور / عمر بن عبدالله جفري

األستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصيلي

المهندس / صالح بن أحمد حفني

٨0,000

٨0,000

٨0,000

٨0,000

9,000

9,000

9,000

9,000

٨9,000

٨9,000

٨9,000

٨9,000

األستاذ/ بير يوتنجارد

المجموع

69,69٨.63

389,698.63

9,000

45,000

7٨,69٨.63

434,698.63

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة إدارة المخاطر

األستاذ/ محمد بن علي اليمني

األستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي

األستاذ/ عبد الرحمن بن محمد عداس

األستاذ/ محمد بن  سعد بن داود

٨0,000

٨0,000

150,000

150,000

9,000

9,000

9,000

9,000

٨9,000

٨9,000

159,000

159,000

460,00045,000496,000المجموع

 1٦. مكافآت أعضاء المجلس مقابل أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات

يقــر مجلــس اإلدارة بأنــه اليوجــد  خــال عــام 2020م أي مبالــغ دفعــت ألعضــاء مجلــس اإلدارة بوصفهــم عامليــن 

 بــأن عضــو مجلــس اإلدارة الكابتن/فهــد بــن حمــزة 
ً
أو إدارييــن أو نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو استشــارية. علمــا

 مــن تاريــخ 01-02-2021م، حيــث كان يشــغل منصــب الرئيــس 
ً
ــارا ســندي تــم تعيينــه فــي عضويــة المجلــس اعتب

التنفيــذي للشــركة خــال عــام 2020م.
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نتائج ورأي لجنة المراجعة
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 17. العقوبات / الجزاء
 ،

ً
 وروحــا

ً
 للنظــم واللوائــح والتوجيهــات المرعيــة، التــي تلتــزم بهــا نصــا

ً
تمــارس الشــركة أعمالهــا وأنشــطتها وفقــا

ــل الجهــات اإلشــرافية ذات  ــى الشــركة مــن قب ــزاءات عل ــات او ج ــم يتــم فــرض اي عقوب وخــال العــام 2020م  ل

العاقــة.

 العقوبة / الجزاء / التدبير احترازي
/ القيد االحتياطي

الجهة الموقعة للمخالفةأسباب المخالفة
 سبل عالجها وتفادي وقوعها في

المستقبل

وزارة الموارد البشريةمخالفات ألنظمة العمل ريال 190,593
والشؤون اإلجتماعية

تم معالجتها بشكل نضامي

18. نتائج ورأي لجنة المراجعة في نظام الرقابة الداخلية
نتائج المراجعة الداخلية

ــة  ــال المختلف ــات األعم ــة، وتقــوم قطاع ــاع الثاث ــى خطــوط الدف ــي عل ــة مبن ــة داخلي تنتهــج الشــركة إطــار رقاب

بالشــركة بموائمــة أنشــطتها بمــا يتفــق مــع النظــم واللوائــح المرعيــة، فــي حيــن تقــوم إدارات الرقابــة الداخليــة 

ــاس  ــث تقــوم بتقييــم وقي ــي بحي ــدور خــط الدفــاع الثان ــزام، والمخاطــر واألمــن والســامة  ب ــة مــن اإللت المكون

ومراقبــة مســتويات المخاطــر المختلفــة علــى صعيــد العمليــات واإلئتمــان وأمــن المعلومــات والتمشــي مــع 

ــان  ــة للج ــر دوري ــة، وترفــع هــذه اإلدارات تقاري ــات النظامي ــاء الشــركة بالمتطلب ــان إيف ت لضم
ّ
ــن ــي ُس ــط الت الضواب

المجلــس الفرعيــة )التنفيذيــة، المراجعــة ، المخاطــر(، وتقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة بمهمــة خــط الدفــاع الثالــث 

والمعنــي بإجــراء الفحــوص والمراجعــات الازمــة للتحقــق مــن التــزام الشــركة ومنســوبيها بسياســات أدلــة العمــل 

اإلجرائيــة بنــاًء علــى أعمــال المراجعــة الداخليــة المنفــذة خــال الســنة الماليــة لعــام 2020م لألقســام المختلفــة 

فــي الشــركة.

رأي لجنة المراجعة

ــة الداخليــة  ــة الرقاب ــة المراجعــة هــي التأكــد مــن مــدى كفاي إن أحــد المســؤوليات واألدوار التــي تقــوم بهــا لجن

بالشــركة والقيــام بأعمالهــا وفــق افضــل الممارســات المعمــول بهــا، وذلــك مــن خــال متابعــة ودراســة التقاريــر 

ــة المراجعــة فــي مــدى  ــي رأي لجن ــزام. فيمــا يل ــي أو المراجــع الخارجــي أو إدارة االلت الصــادرة مــن المراجــع الداخل

ــة الداخليــة بالشــركة: كفايــة نظــام الرقاب

اإلدارة التنفيذية:

 قامــت اإلدارة التنفيذيــة للشــركة بتوقيــع إقــرارات تهــدف إلــى التأكيــد علــى مســؤوليتها فــي توفيــر إجــراءات 

رقابــة داخليــة تضمــن بشــكل معقــول فاعليــة وكفــاءة عمليــات الشــركة وإجــراءات الرقابــة المطبقــة فيهــا، بمــا 

فــي ذلــك مــدى مصداقيــة التقاريــر الماليــة ونزاهتهــا، ومــدى االلتــزام باألنظمــة والقوانيــن والسياســات المعمول 

بهــا. 

ــة  ــل لجن ــن قب ــدة م ــنوية والمعتم ــة الس ــة المراجع ــذ خط ــركة بتنفي ــة للش ــة الداخلي ــوم إدارة المراجع ــا تق وكم

المراجعــة لتقييــم وضــع الرقابــة الداخليــة المطبقــة مــع التركيــز علــى تقييــم البيئــة الرقابيــة، والهيــكل التنظيمي، 

والمخاطــر، والسياســات واإلجــراءات، وفصــل المهــام، ونظــم المعلومــات، وذلــك مــن خــال أخــذ عينــات عشــوائية 

لألنشــطة المخطــط مراجعتهــا بهــدف فحصهــا للتأكــد مــن مــدى فاعليــة وكفــاءة أنظمــة الرقابــة الداخليــة 

المصممــة والمطبقــة، والحصــول علــى تأكيــدات معقولــة مــن فاعليــة  وكفــاءة إجــراءات الرقابــة الداخليــة خــال 

العــام.

 توصيات لجنة المراجعة

لم تصدر  توصيات من  لجنة المراجعة أو يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة أو أن رفض المجلس األخذ بها

19. تفاصيل المساهمات اإلجتماعية للشركة

المسؤولية االجتماعية

واصلــت  واالســتدامة،  والتميــز  االبتــكار  فــي  األرضيــة  للخدمــات  الســعودية  الشــركة  قيــم  مــع  تماشــًيا 

الشــركة فــي تعزيــز موقعهــا بــأن تكــون فــي الصــدارة فــي تقديــم حلــول مبتكــرة لخدمــة المجتمــع مــن 

ــق  ــا يتف ــتدامة بم ــة المس ــق التنمي ــع وتحقي ــة المجتم ــة لخدم ــج الهادف ــطة والبرام ــن األنش ــة م ــال مجموع خ

ــة، ودعــم مشــاركات  ــة االجتماعي ــم الوعــي والثقاف ــز مفاهي ــرس وتعزي ــى غ ــب حرصهــا عل اســتراتيجيتها، بجان

 منســوبيها فــي هــذه البرامــج. موضــح أدنــاه بعــض المبــادرات واالنجــازات التــي قامــت بهــا الشــركة خــال 

عام 2020م:

1- تقديم تقنيات وحلول صديقة للبيئة، مثل المعدات ذاتية التشغيل ونظم أتمتمة عمليات الصيانة، وغيرها.

2- توزيع سال إلعادة تدوير المهمات في المقر الرئيسي للشركة بجدة.

3- حملة التبرع بالدم للموظفين في المطارات )جدة، الرياض، الدمام(.

4- المشاركة في اليوم العالمي لذوي اإلعاقة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

الظهور االعالمي

1.تغطيــة تلفزيونيــة عــن توظيــف أول دفعــة مــن الســيدات العامــات فــي ســاحات المطــارات فــي قســم حلــول 

األســطول بمطــار الملــك عبــد العزيــز الدولــي 

2.تغطية عن بدء استخدام أجهزة UVC لتعقيم الطائرات 

3.لقــاءات تلفزيونيــة متعــددة للكابتــن فهــد ســندي )CNBC العربيــة، Bloomberg(، واألســتاذ محمــد مــازي )قنــاة 

العربيــة، CNBC العربيــة(، ومداخلــة تلفزيونيــة لاســتاذ رائــد اإلدريســي )اإلخباريــة(

4.تغطية تدشين دبلوم الخدمات األرضية مع جامعة الملك عبد العزيز الدولي

5.تغطية توقيع اتفاقية تدريب وتوظيف مع أكاديمية اكسفورد للطيران

6.تغطيــة تجديــد عقــد مــع: طيــران أزمــان أيــر، وطيــران ويــز أيــر، وطيــران الشــرق األوســط، طيــران ناســل، والخطــوط 

اإلندونيسية

 توقيع اتفاقية مع TLD الفرنسية

TRC 7.تغطية دفعات تخريج موظفين

االتصال الداخلي

االجتماع السنوي لادارة التنفيذية مع جميع الموظفين بالشركة
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٢٠. الجمعيات العامة للمساهمين
عقدت الشركة خال عام 2020م عدد ) 1 ( إجتماعات لجمعيات المساهميــن وقــد كــان أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن لهـذه الجمعيات

على النحو التالي :

االســـــــــم

المهندس/ خالد بن قاسم البوعينين

الدكتور / عمر بن عبدالله جفري

األستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصيلي

األستاذ / محمد اليمني

المهندس / صالح بن أحمد حفني

السيد / بير أوتنيجارد

السيد / كون كورفياتيس

حضــــــر

حضــــــر

حضــــــر

حضــــــر

حضــــــر

حضــــــر

أعتـذر

اجتماع الجمعية العامة العادية  ٢٠٢٠/٠٦/18م

1. الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المننتهي في 31 ديسمبر 2019م.

3. الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

5. الموافقــة علــى تعييــن مكتــب كــي بــي إم جــي الفــوزان وشــركاه ً مراجــع الحســابات الخارجــي للشــركة مــن 

بيــن المرشــحين بنــاًء علــى توصيــة لجنــة المراجعــة وذلــك لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم الماليــة وذلــك للربــع 

الثانــي والثالــث والرابــع والســنوية مــن العــام 2020م والربــع األول مــن العــام 2021م وتحديــد أتعابــه.

6. الموافقــة علــى تفويــض مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي عــن العــام 

المالــي 2020م.

ــاح نقديــة خــال النصــف األول مــن العــام 2019م  7. الموافقــة علــى قــرار مجلــس اإلدارة بمــا تــم توزيعــه مــن أرب

بمبلــغ 1٨٨,000,000 ريــال ســعودي بواقــع )1( ريــال ســعودي للســهم والتــي تمثــل 10% مــن رأس مــال الشــركة.

٨. الموافقــة علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بعــدم توزيــع أربــاح نقديــة للمســاهمين عــن النصــف الثانــي مــن العــام 

ــة للشــركة ولضمــان اســتمرارية أعمالهــا خــال  المالــي 2019م ، وذلــك لدعــم المركــز المالــي والســيولة النقدي

ــراءات المتخــذة مــن الجهــات  ــة للمطــارات بســبب اإلج هــذه الســنة، فــي ظــل انخفــاض أنشــطة الخدمــات األرضي

الحكوميــة المختصــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد مــن إيقــاف تــام للرحــات الدوليــة و الداخليــة 

واالكتفــاء بمــا تــم توزيعــه عــن عــام 2019م. 

9. الموافقــة علــى زيــادة عــدد مقاعــد أعضــاء لجنــة المراجعــة مــن )4( إلــى )5( مقاعــد ليصبــح عــدد أعضــاء لجنــة 

 فــي 
ً
المراجعــة )5( أعضــاء، وذلــك بتعييــن )األســتاذ/ محمــد اليمنــي - عضــو مســتقل مــن مجلــس اإلدارة( عضــوا

لجنــة المراجعــة ابتــداًء مــن تاريــخ موافقــة الجمعيــة وحتــى نهايــة فتــرة عمــل اللجنــة الحاليــة بتاريــخ 05-06-2022م.

10. الموافقــة علــى تفويــض مجلــس اإلدارة بصاحيــة الجمعيــة العامــة العاديــة بالترخيــص الــوارد فــي الفقــرة )1( 

ــة العامــة  ــخ موافقــة الجمعي ــك لمــدة عــام مــن تاري ــة والســبعون مــن نظــام الشــركات، وذل مــن المــادة الحادي

 للشــروط الــواردة فــي الضوابــط 
ً
العاديــة أو حتــى نهايــة دورة مجلــس االدارة المفــوض أيهمــا أســبق، وذلــك وفقــا

 لنظــام الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة.
ً
واالجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذا

٢٠.1 نتائج الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/18م

ــي  ــران االساس ــعودية للطي ــركة الس ــركة والش ــن الش ــتتم بي ــي س ــود الت ــال والعق ــى األعم ــة عل 11. الموافق

والتــي لعضــو المجلــس عمــر جفــري مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا حيــث كان يعمــل عــام 201٨ فــي المؤسســة 

العامــة للخطــوط الســعودية وعضــو المجلــس كــون كورفياتيــس والــذي يعمــل بشــركة طيــران أديــل والمملوكــة 

ــأن   ب
ً
ــة فــي مطــارات المملكــة علمــا ــة األرضي ــم خدمــات المناول ــارة عــن تقدي بنســبة 100% للمؤسســة، وهــي عب

 مــع العلــم بــأن هــذه التعامــات تتــم 
ً
التعامــات فــي عــام 2019م بقيمــة   1,305,573,50٨ ريــال ســعودي ســنويا

علــى أســس تجاريــة وبــدون شــروط تفضيليــة.

12. الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بين الشــركة وشــركة الخطوط الســعودية للشــحن المحدودة 

ولعضــو المجلــس عمــر جفــري مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا، حيــث كان يعمــل عــام 201٨ فــي المؤسســة العامــة 

للخطــوط الســعودية وعضــو المجلــس كــون كورفياتيــس والــذي يعمــل بشــركة طيــران أديــل والمملوكــة بنســبة 

 بــأن التعامــات 
ً
100% للمؤسســة، وهــي عبــارة عــن تقديــم خدمــات المناولــة األرضيــة فــي مطــارات المملكــة علمــا

 مــع العلــم بــأن هــذه التعامــات تتــم علــى أســس 
ً
فــي عــام 2019م بقيمــة   22,607,644 ريــال ســعودي ســنويا

تجاريــة وبــدون شــروط تفضيليــة.

ــة  ــة وصناع ــعودية لهندس ــركة الس ــركة و الش ــن الش ــتتم بي ــي س ــود الت ــال والعق ــى األعم ــة عل 13. الموافق

الطيــران ولعضــو المجلــس عمــر جفــري مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا، حيــث كان يعمــل عــام 201٨ فــي المؤسســة 

العامــة للخطــوط الســعودية و عضــو المجلــس كــون كورفياتيــس والــذي يعمــل بشــركة طيــران أديــل والمملوكــة 

ــأن   ب
ً
ــة فــي مطــارات المملكــة علمــا ــة األرضي ــم خدمــات المناول ــارة عــن تقدي بنســبة 100% للمؤسســة، وهــي عب

 مــع العلــم بــأن هــذه التعامــات تتــم علــى 
ً
التعامــات فــي عــام 2019م بقيمــة 10,٨41,919 ريــال ســعودي ســنويا

أســس تجاريــة وبــدون شــروط تفضيليــة. 

14. الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن وشــركة الخطــوط الجويــة الســعودية التمويــن ولعضــو 

ــر مباشــرة فيهــا، حيــث كان يعمــل عــام 201٨ فــي المؤسســة العامــة  مجلــس اإلدارة عمــر جفــري مصلحــة غي

للخطــوط الســعودية وعضــو المجلــس كــون كورفياتيــس والــذي يعمــل بشــركة طيــران أديــل والمملوكــة بنســبة 

 بــأن التعامــات فــي عــام 2019م بقيمــة 3,554,135 ريــال 
ً
100% للمؤسســة، وهــي عبــارة عــن مبيعــات وقــود علمــا

 مــع العلــم بــأن هــذه التعامــات تتــم علــى أســس تجاريــة وبــدون شــروط تفضيليــة.
ً
ســعودي ســنويا

 )SPA( ــاص ــران الســعودية الخ ــن الشــركة وشــركة طي ــي ســتتم بي ــود الت ــال والعق ــى األعم ــة عل 15. الموافق

ولعضــو المجلــس عمــر جفــري مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا، حيــث كان يعمــل عــام 201٨ فــي المؤسســة العامــة 

للخطــوط الســعودية وعضــو المجلــس كــون كورفياتيــس والــذي يعمــل بشــركة طيــران أديــل والمملوكــة بنســبة 

 بــأن التعامــات فــي عــام 2019م بقيمــة 
ً
100% للمؤسســة، وهــي عبــارة عــن تقديــم خدمــات المناولــة األرضيــة علمــا

ــدون شــروط  ــة وب ــى أســس تجاري ــم عل ــأن هــذه التعامــات تت ــم ب  مــع العل
ً
ــال ســعودي ســنويا 17,276,015 ري

تفضيليــة.

16. الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة وشــركة خدمــات األســطول الملكــي ولعضــو 

ــر مباشــرة فيهــا، حيــث كان يعمــل عــام 201٨ فــي المؤسســة العامــة  مجلــس اإلدارة عمــر جفــري مصلحــة غي

للخطــوط الســعودية و عضــو المجلــس كــون كورفياتيــس والــذي يعمــل بشــركة طيــران أديــل والمملوكــة بنســبة 

 بــأن التعامــات 
ً
100% للمؤسســة، وهــي عبــارة عــن تقديــم خدمــات المناولــة األرضيــة فــي مطــارات المملكــة علمــا

 مــع العلــم بــأن هــذه التعامــات تتــم علــى أســس 
ً
فــي عــام 2019م بقيمــة 91,609,296 ريــال ســعودي ســنويا

تجاريــة وبــدون شــروط تفضيليــة.
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17. الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة و شــركة طيــران أديــل ولعضــو مجلــس اإلدارة 

عمــر جفــري مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا، حيــث كان يعمــل خــال عــام 201٨ فــي المؤسســة العامــة للخطــوط 

ــل والمملوكــة بنســبة %100  ــران أدي ــذي يعمــل بشــركة طي الســعودية و عضــو المجلــس كــون كورفياتيــس وال

 بــأن التعامــات فــي 
ً
للمؤسســة، وهــي عبــارة عــن تقديــم خدمــات المناولــة األرضيــة فــي مطــارات المملكــة علمــا

 مــع العلــم بــأن هــذه التعامــات تتــم علــى أســس تجاريــة 
ً
عــام 2019م بقيمــة 10٨,650,1٨7 ريــال ســعودي ســنويا

وبــدون شــروط تفضيليــة.

1٨. الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة والمؤسســة العامــة للخطــوط الســعودية، 

ولعضــو المجلــس عمــر جفــري مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا، حيــث كان يعمــل عــام 201٨ م فــي المؤسســة وعضــو 

ــل والمملوكــة بنســبة 100% للمؤسســة، وهــي  ــران أدي ــذي يعمــل بشــركة طي ــس كــون كورفياتيــس وال المجل

ــأن التعامــات فــي عــام   ب
ً
ــم خدمــات إعــارة الموظفيــن مــن المؤسســة للعمــل بالشــركة علمــا ــارة عــن تقدي عب

 مــع العلــم بــأن هــذه التعامــات تتــم علــى أســس تجاريــة 
ً
2019م بقيمــة 223,091,4٨٨ ريــال ســعودي ســنويا

وبــدون شــروط تفضيليــة.

19. الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة والمؤسســة العامــة للخطــوط الســعودية، 

ولعضــو المجلــس عمــر جفــري مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا، حيــث كان يعمــل عــام 201٨ فــي المؤسســة العامــة 

للخطــوط الســعودية وعضــو المجلــس كــون كورفياتيــس والــذي يعمــل بشــركة طيــران أديــل والمملوكــة بنســبة 

ــأن التعامــات فــي عــام 2019م بقيمــة   ب
ً
ــة لهــا، علمــا ــم خدمــات أرضي ــارة عــن تقدي 100% للمؤسســة، وهــي عب

 مــع العلــم بــأن هــذه التعامــات تتــم على أســس تجاريــة وبدون شــروط تفضيلية.
ً
614,٨43 ريــال ســعودي ســنويا

ــران االساســي  ــن الشــركة والشــركة الســعودية للطي ــي ســتتم بي ــى األعمــال والعقــود الت 20. الموافقــة عل

ولعضــو المجلــس عمــر جفــري مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا، حيــث كان يعمــل خــال العــام 201٨م فــي المؤسســة 

ــل والمملوكــة بنســبة 100% للمؤسســة،  ــران أدي ــذي يعمــل بشــركة طي وعضــو المجلــس كــون كورفياتيــس وال

 بــأن التعامــات 
ً
وهــي عبــارة عــن تقديــم خدمــات حجــز التذاكــر والتدريــب والخدمــات األخــرى المقدمــة للشــركة علمــا

 مــع العلــم بــأن هــذه التعامــات تتــم علــى أســس 
ً
فــي عــام 2019م بقيمــة 1,923,232 ريــال ســعودي ســنويا

تجاريــة وبــدون شــروط تفضيليــة.

21. الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة وشــركة الخطــوط الجويــة الســعودية التمويــن، 

ولعضــو المجلــس عمــر جفــري مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا، حيــث كان يعمــل عــام 201٨ فــي المؤسســة العامــة 

للخطــوط الســعودية و عضــو المجلــس كــون كورفياتيــس والــذي يعمــل بشــركة طيــران أديــل والمملوكــة بنســبة 

 بــأن التعامــات فــي عــام 
ً
100% للمؤسســة، وهــي عبــارة عــن تقديــم خدمــة اإلعاشــة للموظفيــن بالشــركة علمــا

ــة  ــى أســس تجاري ــأن هــذه التعامــات تتــم عل ــم ب  مــع العل
ً
ــال ســعودي ســنويا 2019م بقيمــة 25,194,645 ري

وبــدون شــروط تفضيليــة.

22. الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة والشــركة الســعودية لهندســة وصناعــة 

الطيــران، ولعضــو المجلــس عمــر جفــري مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا، حيــث كان يعمــل عــام 201٨ فــي المؤسســة 

العامــة للخطــوط الســعودية وعضــو المجلــس كــون كورفياتيــس والــذي يعمــل بشــركة طيــران أديــل والمملوكــة 

 بــأن التعامــات فــي 
ً
بنســبة 100% للمؤسســة، وهــي عبــارة عــن تقديــم خدمــات الصيانــة لمعــدات الشــركة علمــا

 مــع العلــم بــأن هــذه التعامــات تتــم علــى أســس تجاريــة 
ً
عــام 2019م بقيمــة 45,515,762 ريــال ســعودي ســنويا

وبــدون شــروط تفضيليــة.

23. الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة وشــركة الخطــوط الســعودية العقاريــة، 

ولعضــو المجلــس عمــر جفــري مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا، حيــث كان يعمــل عــام 201٨ فــي المؤسســة وعضــو 

ــل والمملوكــة بنســبة 100% للمؤسســة، وهــي  ــران أدي ــذي يعمــل بشــركة طي ــس كــون كورفياتيــس وال المجل

عبــارة عــن تقديــم المصاريــف المتحملــة عــن الشــركة مــن قيمــة إيجــارات مكاتــب وســكن لبعــض موظفــي الشــركة 

 مــع العلــم بــأن هــذه التعامــات 
ً
 بــأن التعامــات فــي عــام 2019م بقيمــة 352,٨6٨ ريــال ســعودي ســنويا

ً
علمــا

تتــم علــى أســس تجاريــة وبــدون شــروط تفضيليــة. 

ــران االساســي  ــن الشــركة والشــركة الســعودية للطي ــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بي 24. الموافقــة عل

ولعضــو المجلــس عمــر جفــري مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا، حيــث كان يعمــل عــام 201٨ فــي المؤسســة وعضــو 

ــل والمملوكــة بنســبة 100% للمؤسســة، وهــي  ــران أدي ــذي يعمــل بشــركة طي ــس كــون كورفياتيــس وال المجل

 
ً
عبــارة عــن تقديــم التعامــات المدفوعــة نيابــة عــن الشــركة لمصلحــة معاشــات التقاعــد للموظفيــن المعاريــن علمــا

 مــع العلــم بــأن هــذه التعامــات تتــم 
ً
بــأن التعامــات فــي عــام 2019م بقيمــة 22,571,3٨2 ريــال ســعودي ســنويا

علــى أســس تجاريــة وبــدون شــروط تفضيليــة.

ــران االساســي  ــن الشــركة والشــركة الســعودية للطي ــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم بي 25. الموافقــة عل

ولعضــو المجلــس عمــر جفــري مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا، حيــث كان يعمــل خــال عــام 201٨ فــي المؤسســة 

ــل والمملوكــة بنســبة 100% للمؤسســة،  ــران أدي ــذي يعمــل بشــركة طي وعضــو المجلــس كــون كورفياتيــس وال

 بــأن 
ً
وهــي عبــارة عــن تقديــم التعامــات المدفوعــة نيابــة عــن الشــركة للتأميــن الطبــي للموظفيــن المعاريــن علمــا

ــأن هــذه التعامــات تتــم   مــع العلــم ب
ً
التعامــات فــي عــام 2019م بقيمــة 21,٨29,٨4٨ ريــال ســعودي ســنويا

علــى أســس تجاريــة وبــدون شــروط تفضيليــة.

26. الموافقــة علــى االعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة وشــركة األمــد الســعودي لخدمــات المطــارات 

والنقــل الجــوي والمملوكــة بنســبة 50% للشــركة والتــي لعضــوي المجلــس المهنــدس خالــد البوعينيــن والمهندس 

صالــح حفنــي مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا حيــث يشــغلون عضويــة مجلــس شــركة األمــد، و هــي عبــارة عــن تكاليــف 

بإعــارة الموظفيــن والمعــدات و خدمــات بتروليــة فــي ســاحة المطــار فــي مطــارات المملكــة علمــا بــأن التعامــات 

ــأن هــذه التعامــات تتــم علــى اســس تجاريــة  ، مــع العلــم ب
ً
فــي عــام 2019م بقيمــة )4,047,302( ريــال ســنويا

وبــدون شــروط تفضيليــة.

27. الموافقــة علــى االعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة وشــركة األمــد الســعودي لخدمــات المطــارات 

والنقــل الجــوي والمملوكــة بنســبة 50% للشــركة والتــي لعضــوي المجلــس المهنــدس خالــد البوعينيــن والمهندس 

صالــح حفنــي مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا حيــث يشــغلون عضويــة مجلــس شــركة األمــد، وهــي عبــارة عــن خدمــات 

تأجيــر مركبــات تشــغيلية فــي مطــارات المملكــة علمــا بــأن التعامــات فــي عــام 2019م بقيمــة )10,141,100 ريــال( 

، مــع العلــم بــأن هــذه التعامــات تتــم علــى اســس تجاريــة وبــدون شــروط تفضيليــة.
ً
ســنويا

2٨. الموافقــة علــى االعمــال والعقــود التــي ســتتم بيــن الشــركة وشــركة األمــد الســعودي لخدمــات المطــارات 

والنقــل الجــوي والمملوكــة بنســبة 50% للشــركة والتــي لعضــوي المجلــس المهنــدس خالــد البوعينيــن والمهندس 

صالــح حفنــي مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا حيــث يشــغلون عضويــة مجلــس شــركة األمــد، وهــي عبــارة عــن خدمــات 

بنقــل الماحيــن والمرحليــن داخــل المطــار وخارجــه علمــا بــأن التعامــات فــي عــام 2019م بقيمــة )43,545,2٨3 ريــال( 

، مــع العلــم بــأن هــذه التعامــات تتــم علــى اســس تجاريــة وبــدون شــروط تفضيليــة.
ً
ســنويا
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٢1. معايير المحاسبة المعتمدة
التعميم الصادرة بموجب  المالية   لتوجيهات هيئة السوق 

ً
الدولية وفقا المحاسبة   لمعايير 

ً
المالية وفقا القوائم   تم إعداد 

 رقم ص/ 15/12231/1 وتاريخ 1436/10/27هـ الموافق 2015/٨/12م ، و يقر مجلس اإلدارة أنه ال يوجد أي اختاف عن معايير

المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

٢٢. تعيين مراجعي الحسابات
 صادقت الجمعية العامة للشركة التي عقدت بتاريخ 2020/06/1٨م على إختيار السادة/ كي بي إم جي من قائمة المرشحين

 الربع سنوية
ً
 لتوصية لجنة المراجعة من أجل مراجعة القوائم المالية السنوية للشركة وأيضا

ً
 كمراجعي حسابات للشركة طبقا

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

٢3. الشركات التابعة

شركة األمد
السـعــــودي
لخدمـــــــــــات
المطـــــــارات

رأس مالها 500,000 ريال

نسبة ملكية الشركة فيها %50

نقل خدمات  تقديم  السعودي في  األمد  لشركة  الرئيسي  النشاط   يتمثل 
من الهدف  كان  وقد  المطارات،  في  الحافات  وتشغيل  والماحين   الركاب 
 تأسيس شركة األمد السعودي دمج العمليات التشغيلية لكل من الشركة
 وشركة األمد للتجارة والتموين فيما يتعلق بنقل المسافرين، حيث أن شركة
 األمد للتجارة والتموين كانت تقوم بتشغيل حافات لنقل المسافرين داخل

المطارات الدولية ومطار تبوك قبل تأسيس شركة األمد السعودي

الرئيسي  مقرها 
المملـــكــة فــي 
العربية السعودية

شركـــــــــة
تي ال دي
 العربيـــــــة

رأس مالها 1،000,000 ريال

نسبة ملكية الشركة فيها %50

 يتمثل النشاط الرئيسي لشركة تي ال دي العربية في تقديم خدمات صيانة
النقل الجوي الخدمات األرضية و تأجير  أدوات اآلالت و تأجير معدات   معدات 
ادارية و انها تقدم خدمات   التشغيلي كما  والتأجير  بدون سائقين   األخرى 
اشرافيه في المطارات و تقدم  أنشطة وخدمات أخرى متعلقة بالنقل الجوي

الرئيسي  مقرها 
المملـــكــة فــي 
العربية السعودية

ال يوجد أسهم أو أدوات دين للشركات التابعة.

٢4. األسهم وأدوات الدين للشركة تابعة

ــات  ــن النظــام األساســي للشــركة الســعودية للخدم ــون م ــادة التاســعة واألربع ــه الم ــا نصــت علي ــى م ــاًء عل بن
األرضيــة والمعــدل مــن الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة يتــم توزيــع األربــاح علــى المســاهمين بحســب مانصــت عليــه 

 لمــا يلــي:
ً
سياســة الشــركة فيمــا يتعلــق بتوزيــع  األربــاح وذلــك وفقــا

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:
1. يجنــب )10%( مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة 

وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور )30%( مــن رأس المــال المدفــوع.
2. للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة معينــة مــن صافــي األربــاح لتكويــن 

احتياطــي اتفاقــي يخصــص لغــرض او اغــراض معينــة.
ــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو  ــن احتياطيــات أخــرى، وذل ــة أن تقــرر تكوي 3. الجمعيــة العامــة العادي
ــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين. وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي  يكفــل توزيــع أرب
 مــن هذه المؤسســات.

ً
األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــا

4. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة ال تقل عن )5%( من رأسمال الشركة المدفوع.
5. مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة )22( مــن هــذا النظــام، والمــادة )76( مــن نظــام الشــركات يخصــص 
ــة مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة، علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة  بعــد مــا تقــدم نســبة معين

 مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو.
ً
متناســبا

٢5. سياسة توزيع األرباح

ــع ســنوي ، بعــد إســتيفاء  ــى مســاهميها بشــكل نصــف ســنوي أو رب ــة عل ــاح مرحلي ــع أرب أ ( يجــوز للشــركة توزي
ــة: ــات التالي المتطلب

1. حصــول المجلــس علــى تفويــض مــن الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة بتوزيــع أربــاح مرحليــة بموجــب قــرار يجــدد 
.
ً
سنويا

2. أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
3. أن يتوفر لدي الشركة سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.

 آلخــر قوائــم ماليــة مراجعــة ، كافيــة لتغطيــة األربــاح المقتــرح 
ً
4. أن يتوفــر لــدى الشــركة أربــاح قابلــة للتوزيــع وفقــا

توزيعهــا بعــد خصــم مــا تــم توزيعــه ورســملته مــن تلــك األربــاح بعــد تاريــخ هــذه القوائــم الماليــة.
ب ( يتــم قيــد توزيــع األربــاح علــى حســاب األربــاح المبقــاة المتراكمة من الســنوات الســابقة أو اإلحتياطــات اإلتفاقية 
أو كليهمــا وعلــى الشــركة أن تراعــي التسلســل واالنتظــام فــي كيفيــة ونســب توزيــع األربــاح حســب اإلمكانيــات 
والســيولة المتوفــرة لــدى الشــركة وعلــى مجلــس اإلدارة اإلفصــاح واإلعــان عــن نســب األربــاح الدوريــة المنتظمــة 

التــى يتقــرر توزيعهــا علــى المســاهمين فــي مواعيدهــا.
 وتزويــد الهيئــة بنســخة 

ً
تلتــزم الشــركة عنــد إتخــاد قــرار توزيــع األربــاح المرحليــة باإلفصــاح واإلعــان عــن ذلــك فــورا

مــن اإلعــان فــور صــدوره.

٢٦. سياسة توزيع أرباح مرحلية

1. علــى مجلــس اإلدارة تنفيــذ قــرار الجمعيــة العامــة فــي شــأن توزيــع األربــاح علــى المســاهمين المقيديــن خــال 

 مــن تاريــخ إســتحقاق هــذه األربــاح المحــدد فــي قــرار الجمعيــة العامــة فــي قــرار مجلــس اإلدارة القاضــي 
ً
)15( يومــا

بتوزيــع أربــاح مرحليــة

2. علــى اإلدارة التنفيذيــة تنفيــذ قــرار مجلــس اإلدارة القاضــي بتوزيــع أربــاح مرحليــة علــى المســاهمين المقيديــن 

 مــن تاريــخ إســتحقاق هــذه األربــاح المحــدد فــي قــرار المجلــس
ً
خــال )15( يومــا

 لتعليمــات هيئــة 
ً
3. علــى إدارة أمانــة المجلــس طلــب ســجل المســاهمين المقيديــن فــي تاريــخ اإلســتحقاق وفقــا

الســوق الماليــة

 لتواريخ التوزيع المعلنة في قرار المجلس والجمعية
ً
4. على اإلدارة المالية االلتزام بتنفيذ توزيع األرباح وفقا

ــام 2019م  ــن الع ــي م ــى المســاهمين للنصــف الثان ــة عل ــاح نقدي ــع أرب ــم توزي ــم يت ــام 2020م ل ــال الع ــي خ وف

ــخ   بحســب توصيــة مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة للمســاهمين و التصويــت لهــا فــي إجتماعهــا المنعقــد بتاري

2020/06/1٨م ،كمــا لــم يتــم توزيــع األربــاح المرحليــة خــال عــام 2020م بســبب اإلجــراءات اإلحترازيــة لدعــم المركــز 

المالــي والســيولة النقديــة للشــركة ولضمــان اســتمرارية أعمالهــا خــال الســنة، فــي ظــل انخفــاض أنشــطة 

الخدمــات األرضيــة للمطــارات بســبب اإلجــراءت المتخــذة مــن الجهــات الحكوميــة المختصــة للحــد مــن انتشــار فيــروس 

كورونــا المســتجد والتــي نتــج عنهــا اإليقــاف التــام للرحــات الدوليــة وانخفــاض الرحــات الداخليــة، مــع العلــم بأنــه 

ــة والســنوية لعــام  ــاح المرحلي ــع األرب ــى توزي ــس بالموافقــة عل ــض المجل ــى تفوي ــم موافقــة المســاهمين عل ت

2020م فــي الجمعيــة المنعقــدة بتاريــخ 1٨-06-2020م ، فــي حــال ســمح وضــع الشــركة المالــي وتوفــرت الســيولة 

 للضوابــط واإلجــراءات التــى تضعهــا الجهــة المختصــة.
ً
لديهــا وفقــا

٢7. توقيت دفع األرباح
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 لما نصت عليه قواعد الطرح واإلفصاحات المستمرة
ً
التزمت الشركة خال عام 2020م باإلفصاح عن كافة المعلومات الجوهرية والمالية وفقا

ومنها اإلعانات التالية :

٢8. إعالنات الشركة السعودية للخدمات األرضية لعام ٢٠٢٠م

بيان اإلعالن تاريخ اإلعالن الميالدي

اعان الشركة السعودية للخدمات األرضية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2019

 تعلن الشركة السعودية للخدمات األرضية – الخدمات األرضية عن تأثر اعمالها بالقرارات االحترازية لمواجهة فايروس
كورونا

م2020/03/01

م2020/03/16

م2020/03/22
 تعلن شركة الخدمات األرضية عن توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من

عام 2019م

إعان الشركة السعودية للخدمات األرضية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العاديةم2020/05/06
)االجتماع األول(

تعلن الشركة السعودية للخدمات األرضية عن انتقال المقر الرئيسي للشركة الى الموقع الجديدم2020/06/07

م2020/06/14
تعلن الشركة السعودية للخدمات األرضية لمساهميها عن تاريخ بداية التصويت اإللكتروني على بنود جدول

أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول(

إعان الشركة السعودية للخدمات األرضية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول(م2020/06/21

 اعان الشركة السعودية للخدمات األرضية عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2020-03-31م2020/06/21
) ثاثة أشهر(

اعان الشركة السعودية للخدمات األرضية عن الحصول على تمويل مرابحةم2020/07/08

 اعان الشركة السعودية للخدمات األرضية عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2020-06-30م2020/08/05
) ستة أشهر(

م2020/08/17
 تعلن الشركة السعودية للخدمات األرضية عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع مجموعة تي ال دي الفرنسية
 لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة لغرض تقديم خدمات صيانة المعدات األرضية في كافة مطارات المملكة

العربية السعودية

تعلن الشركة السعودية للخدمات األرضية عن توقيع إتفاقية تسهيات إئتمانية مع بنك البادم2020/09/17

تعلن الشركة السعودية للخدمات األرضية عن توقيع إتفاقية تسهيات إئتمانية مع البنك األهلي التجاريم2020/09/17

م2020/11/01
 اعان الشركة السعودية للخدمات األرضية عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 30-09-2020

) تسعة أشهر(
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 يقر مجلس اإلدارة بعدم وجود أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس  اإلدارة  وكبار

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

٢9. ملكية األسهم ذات األحقية في التصويت

 توضح الجداول أدناه األوراق المالية  التعاقدية وحقوق االكتتاب التى تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بالشركة وأقربائهم في

أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة ، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خال السنة المالية األخيرة

 3٠. ملكية األسهم ألعضاء مجلس األدارة وكبار التنفيذيين وأقرباؤهم

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأقرباؤهم

االسم

المهندس/ خالد البوعينين

الدكتور / عمر بن عبدالله جفري

األستاذ / منصور البصيلي

األستاذ / محمد بن علي اليمني

7,000

1000

1000

-

-

-

-

-

7,000

1000

1000

-

---المهندس / صالح بن أحمد حفني

-

-

-

-

-

-

-

-

%0

%0

%0

-

---

نسبة التغييرصافي التغييرنهاية العامبداية العام

أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

---السيد / كون كورفياتيس

---السيد / بير أوتنيجارد

---

---

---السيد/ أونو بوتس

3990-3990زوجة األستاذ/ منصور البصيلي

---

--%0

يقر المجلس بعدم ملكية أي من كبار التنفيذيين أو أقرباؤهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

ملكية كبار التنفيذيين وأقرباؤهم في أسهم او أدوات دين الشركة

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

الشركة التابعة

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

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

التابعة

ملكية كبار التنفيذيين وأقرباؤهم في أسهم او أدوات دين الشركة التابعة

 يقر مجلس اإلدارة بأن الشركة خال عام 2020م حصلت بتاريخ 2020/07/07م على تمويل مرابحة من البنك السعودي البريطاني )ساب( حيث

 بلغت قيمة التمويل 500 مليون ريال سعودي، كما حصلت الشركة بتاريخ 2020/09/15م على تسهيات إئتمانية من قبل بنك الباد بمبلغ ال

 يتجاوز عن 750 مليون ريال سعودي، و تسهيات إئتمانية أخرى من قبل البنك األهلي التجاري بمبلغ ال يتجاوز 750 مليون ريال سعودي، و ذلك

لتعزيز و دعم السيولة النقدية لتغطية رأس المال العامل المطلوبة للعمليات التشغيلية

 31. معلومات القروض على الشركة والشركات التابعة لها
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1. يقــر مجلــس اإلدارة بعــدم إصــدار الشــركة أو منحهــا خــال الســنة الماليــة ألي فئــات أو أدوات ديــن قابلــة للتحويــل 

وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة.

ــة  ــل أو أوراق مالي ــة للتحوي ــن قابل ــب أدوات دي ــاب بموج ــل أو اكتت ــد أي حقــوق تحوي ــه ال يوج ــس بأن ــر المجل 2. يق

ــا الشــركة. ــا أو منحته ــوق مشــابهة أصدرته ــاب، أو حق ــق اكتت ــرات ح ــة أو مذك تعاقدي

 3٢. أدوات دين قابلة للتحويل

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

 33. استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد

 قامت الشركة بطلب سجات المساهمين من خال موقع تداوالتي وذلك لألغراض التالية:

34. سجالت المساهمين

عدد طلبات الشركة

إجراءات الشركة30-01-2020م1

أسباب الطلبتاريخ الطلب

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خالل عام ٢٠٢٠م

إجراءات الشركة0٨-05-2020م٢

إجراءات الشركة0٨-10-2020م3
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35. العقود واألعمال مع األطراف ذات العالقة: 

نوع عالقته بالشركة
 نوع العقود
مبلغ المعامالتمدتهاواألعمال

) ريال سعودي(
 شروط العمل

او العقد
اسم العضو

 الشـــركــــة
 السعودية للطيران
 االساسي (شركـة
 الخطــــوط الجــويـــة
العربية السعوديـة

(
ً
 سابقا

 شركـــة الخــطــــوط
 السعودية للشحن

 المحدودة

 الشركة السعودية
 لهندســة وصناعـــة

 الطيـران

 الخطـــــوط الجــويــــة
 السعودية التموين

 شــركــــة طيـــــــران
 السعودية الخــاص

(SPA)

 شـــركـــة خدمـــــات
 األسطول الملكي

 تملكـهــا المؤسـســـة
 العامة للخطوط الجوية
 العربـــيــة السعــوديـــة
 بنسـبـــة 100 % وهــي

 مساهـــم مؤســــــس
بالشركة بنسبة %52.5

 تملكهــــا المؤسســـة
 العامة للخطوط الجوية
 العربـيـــة السعوديــــــة
 بنســبــــة 70 % وهـــي
 مســاهــــم مؤســـس

بالشركة

 تملكهـــا المؤســســة
 العامة للخطوط الجوية
 العربيـــة السعوديــــــة
 بنسبـــة 100 % وهـــي

 مساهــــــم مؤســس
بالشركة

 تملكهـــا المؤسـســـة
 العامة للخطوط الجوية
 العربــيـــة السعوديـــــة
 بنسبـــة 35.7 % وهـــي
 مسـاهــــم مؤســــس

بالشركة

 تملكهـــا المؤسـســــة
 العامة للخطوط الجويـة
 العربـيـــة السعـوديـــــة
 بنسبـــة 100 % وهــــي

 مســاهـــــم مؤســس
بالشركة

 تملكهـــا المؤسـســـة
 العامة للخطوط الجوية
 العربـيــة السعـوديـــــة
 بنسبــة 100 % وهـــي

 مساهــــــم مؤسـس
بالشركـة

خدمات مقدمة

خدمات مقدمة

خدمات مقدمة

خدمات مقدمة

خدمات مقدمة

خدمات مقدمة

ً سبـع سنـــوات
  تجــــدد تلقائيــا
بشكل سنـوي

الطرف ذو عالقة

629,222,707

19,339,647

10٨,165,4٨٨

1,502,921

12,159,031

77,773,226

 نـفــس الـشــــروط 
 والمعايير المتبعـة مع

 الغيــر دون أي
تفضيات

 نفــس الشـــروط
 والمعايير المتبعة
 مع الغير دون أي

تفضيات

 نفــس الشــــروط
 والمعايير المتبعة
 مع الغير دون أي

تفضيات

 تملكهــــا المؤسســـة العامــة
 للخطـــــوط الجــويـــة العربــيــــة
 السعودية بنسبة 100 % وهي

 مساهـم مؤســس بالشركـــة
 بنسبـــة 52.5% ويمثلهـــا فــي
 مـجـــلـــــس األستــــاذ/ كـــــون

كوفارتيس

 تملكهـا المؤسســة العامــة
 للخطـــوط الجويــة العـربــيــــة
  السعـوديــــة بنسـبــــة 70 %
 وهــي مساهــــم مؤســـس
 بالشركــــة بنسـبـــــــة %52.5
 ويمثــلـــــــها فـــي مجلــــــس
األستاذ/ كون كوفارتيس

 تملكهـــا المؤسـســـة العـامـــــة
 للخطــــوط الجـــويـــــة الــعــربـيــــة
 السعودية بنسبة 100 %  وهـــي

 مسـاهــــم مؤســس بالشـركـــة
 بنسبـــــة 52.5% ويمثلهــــا فــــي
 مجلــــس اإلدارةاألستـــاذ/ كــــون

كوفارتيس

 تملكهــــا المؤسســة العـامــــــة
 للخطـــــوط الجــــويــــة العربــيــــــة
 السعودية بنسبـة 35.7 % وهــي
 مساهــــم مؤسـس بالشركـــــة
 بنسبــة 52.5% ويمثلـهــــا فـــــي
 مجلـــس اإلدارةاألستـــاذ/ كــــون

كوفارتيس

 تملكهـــا المؤسســــة العـامـــــة
 للخطـــوط الجـــويــــــة العــربــيـــــة
 السعودية بنسبـــة 100 % وهــي

 مسـاهــــم مؤســس بالشركــــة
 بنسبــــة 52.5% ويمثلـهــــا فــــي
 مجلـــس اإلدارةاألستـــاذ/ كـــــون

كوفارتيس

 تملكها المؤسسة العامة
 للخطوط الجوية العربية السعودية

 بنسبة 100 % وهي مساهم
 مؤسس بالشركة بنسبة %52.5

 ويمثلها في مجلس
اإلدارةاألستاذ/ كون كوفارتيس

1

٢

3

4

5

٦

 سنتين تجــــدد
  بشكل

ً
 تلقائيا

سنوي

 تعامــات غيــر
 محددة بمـــدة

زمنية

ً  سنـة واحـــــدة 
  تجــدد تلقائيــا
بشكل سنوي

ً ثـاث سنـــوات
  تـــجدد تلقائيــا
بشكل سنوي

ً سنـــة واحــــدة
  تجـدد تلقائـيـــا
بشكل سنوي

 نـفــس الـشــــروط 
 والمعايير المتبعـة مع

 الغيــر دون أي
تفضيات

 نـفــس الـشــــروط 
 والمعايير المتبعـة مع

 الغيــر دون أي
تفضيات

 نفــس الشــــروط
 والمعايير المتبعة
 مع الغير دون أي

تفضيات
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 نوع العقودنوع عالقته بالشركة
مدتهاواألعمال

مبلغ المعامالت
) ريال سعودي(

 شروط العمل او
العقد

اسم العضو

شركـــــة
طيران أديل 

شــركــــة
 األمد السعودي
 لخدمات المطارات
 والنقــل الجـــــوي

 المســــانــــدة

 شركة األمد
 السعودي لخدمات
والنقل  المطارات 
الجوي المساندة

الشركـــــة
السعودية القابضة
(شركـــة الخطــوط
 الجــويـــة العربـيـــة 
)ا

ً
السعودية سابقا

 شــركــــــة األمــــــــد
 السعودي لخدمات
 المطــارات والنـقــل
الجـوي المسانـــدة

 تملكها المؤسســة
 العامـــــة للخــطــــوط
 الجــويــــة العــربــيــــة
السعوديـــة بنسبــــة
 100% وهي مساهم
مؤسـس بالشركـــة

شركة تابعة

شركة تابعة

شركة تابعة

 تملكـــهــــا المؤسـســـة
 العامة للخطــوط الجويــة

 العربية السعودية بنسبة 100 %
 وهـــي مساهــم مؤسس

بالشركة

الطرف ذو عالقة

7

8

9

1٠

11

1٢

خدمات مقدمة

خدمات مقدمة

 األعمال الخاصـــه
 بإعارة الموظفين

 والمعدات

خدمات مقدمة

 إتفاقية إعارة
 الموظـفـيــــن

 إتفاقيـــة خدمــات
 تــأجـيـــر مركبــــات

 تشغيليـة

 تعامات غير
محددة بمدة زمنية

 تعامات غير
محددة بمدة زمنية

 تعامات غير
محددة بمدة زمنية

 إتفاقية غير محددة
 المدة

 إتفاقية غيـــر
 محددة المدة

 تعامـــــات غيــر
 محــــددة بمـــدة

زمنـــيــة

٨1,050,6٨6

1,499,130

756,696

11,67٨,72٨

-

-

 نفـــس الـشــروط
 والمعايير المتبعة مع

 الغيـر دون أي
تفضيـــات

 نـفــس الشــروط
 والمعايير المتبعة مع

 الغير دون أي
تفضيات

شركة تابعة

شركة تابعة  نفس الشروط
 والمعـايـيــــــــر
 المتبعــة مـــع
 الغيــر دون أي

تفضيـات

 إتفاقيــة إعــــارة
 الموظفيــن بيــن
 الشــــــركــــــة و
 المؤســــســــــة
العامة للخطوط

 تملكها المؤسسة العامـة
 للخطــــوط الجويــة العربيــة

 السعوديــة بنسبــة 100 % وهـي
 مساهــم مؤســس بالشـركـــــة

 بنسبــة 52.5% ويمثلها في
 مجلس اإلدارة األستاذ/ كون

كوفارتيـس

 تملكهـــا المؤسســة العامــة
 للخطــــوط الجـويـــة العربـيــــــة
 السعوديـــة بـنــســبــــة 100 %
 وهـــي مســاهــــم مؤســـس
 بالشــركـــــــة بنــسـبـــة %52.5
 ويمثلهـا فـــي مجلـــس اإلدارة

األستاذ/ كون كوفارتيس

شركة تابعة

 تملكهـــا المؤسســة العامـــة
 للخــطــــوط الـجـويـــة العربــيـــة
 السعودية بنسبة 100 % وهي

 مساهـــم مؤسـس بالشركــة
 بنسبــة 52.5% ويمثلهـــا فـــي
 مجلس اإلدارةاألستــاذ/ كـــون

كوفارتيس

 نفس الشروط
 والمعـايـيــــــــر
 المتبعــة مـــع
 الغيــر دون أي

تفضيـات

 تملكـــهــــا المؤسـســـة
 العامة للخطــوط الجويــة

 العربية السعودية بنسبة 100 %
 وهـــي مساهــم مؤسس

بالشركة

الشركـــــة
السعودية القابضة
(شركـــة الخطــوط
 الجــويـــة العربـيـــة 
)ا

ً
السعودية سابقا

 نفس الشروط
 والمعـايـيــــــــر
 المتبعــة مـــع
 الغيــر دون أي

تفضيـات
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 نوع العقودنوع عالقته بالشركة
واألعمال

مبلغ المعامالتمدتها
) ريال سعودي(

 شروط العمل او
العقد

اسم العضو

  الشركة السعودية
 للطيران االساسي
 (شـركـــة الخطـــوط
 الجـويـــة العـربـيـــــة
)ا

ً
السعودية سابقا

 الخطوط الجوية
 السعــــــــوديــــة
 التمـــويـــــــــــــــن

 الشـــــــركـــــــــــــــة
 السـعــوديـــــــــــــة
 لهندسة وصناعة

الطيــــــران

 شركــــة األمــــــــد
 السعودي   لخدمات
 المطارات والنقــل
الجوي المساندة

 شركة الخطوط
 الســعــوديــــــــة
 العقــــاريـــــــــــــة

 الشركة السعوديـة

 للطيران االساســي

 (شركـــــة الخـطــوط

الجــويـــة العـربــيــــة

( 
ً
 السعودية سابقا

الطرف ذو عالقة

13

14

15

1٦

17

18

 تملكـهــا المؤسـســة
 العـامـــــــة للخــطـــوط
 الجـــويــــة العـــربــيـــــة
 السعودية بنسبة 100 %
 وهـــــي مسـاهــــــــم
مؤســس بالشركـــــة

 تملكهـا المـؤسـســة
 العــامـــة للخطـــــــوط
 الجـــويــــة العربــيـــــــة

 السعودية بنسبة 35.7 %
 وهـــي مساهــــم

مؤســس بالشركــــة

 تملكهــا المؤسسـة
 العـامـــة للخطــــــوط
 الجــويــة العــربــيـــــة
 السعودية بنسبة100 %
 وهــــي مســـاهـــــم
مؤســس بالشركــة

 تملكهـــا المؤسســة
 العــامــة للخــطــــــوط
 الجــــويــــة العــربــيـــة

 السعودية بنسبة 100 % وهــي
 مســاهـــــــــم مؤســـس

بالشركــة

 تملكهـــا المؤسســة
 العـامــــة للخـطــــــوط
 الجـويــــــة العربـيـــــــة
 السعودية بنسبة 100 %
 وهـــــي مسـاهــــــــم
مؤســس بالشركــــة

 المصـاريــــــــــف
 المتحملة عــــن

 الشركــــة مــن قيمة
 إيجــــارات مكاتب
 وسكن لبعض

موظفي الشركة

 التعــــامـــــــــــات
 المدفوعــة نيابــة عـــن
 الشـركـــــــة الخاصـة
 بمصلـحـة معاشات

 التقاعد
ظفـيـــــــــن  للمـو

المعارييــن

شركة تابعة

 خــدمـــات حــجــــز
 التذاكر والتدريب
 والخـــدمـــــــــــات
 المتنوعة األخرى

 خدمة اإلعاشة
 للمـوظفـيــــــن

بالشركـــة

 خدمات الصيانة
لمعدات الشركة

 التعـــامـــــات
 الخاصـة بنـقــل
 الماحين داخل
 المطار وخارجه
والمــــرحـليـــن

 تعامات غير
محددة بمدة زمنية

ً سبـع سنـــوات
  تجـــدد تلقائيــا
بشكل سنوي

ً خمس سنـوات
  تـجــدد تلقائيــا
بشكل سنوي

 تعامات غير
 محددة بمدة

زمنيــة

 تعامات غيـر
محددة المدة

 تعامات غيــر
محددة المدة

5,٨53,٨6٨

31,43٨,733

26,603,720

24,119,4٨9 

5٨4,016

764,239

 نفس الشروط
 والمعــايـيـــــــر
 المتبعــة مـــع
 الغيــر دون أي

تفضيات

 نفس الشروط
 والمعــاييــــــــر
 المتبعــة مـــع
 الغيــر دون أي

تفضيـات

 نفــس الشــــروط
 والمعايير المتبعة مع

 الغير دون أي
تفضيات

 نفــــس الشـروط
 والمعايير المتبعة مع

 الغير دون أي
تفضيات

 نفــــس الشــروط
 والمعايير المتبعة مع

 الغير دون أي
تفضيات

 نفــــس الشــروط
 والمعايير المتبعة مع

 الغير دون أي
تفضيات

شركة تابعة

 تملكهــــا المؤسســة العامــة
 للخطــــــوط الجــويــة العــربــيــة
 السعودية بنسبة 100 % وهي

 مساهـــم مؤسـس بالشركــة
 بنسبـــة 52.5% ويمثلهـــا فــي
 مجلـــس اإلدارةاألستـاذ/ كـون

كوفارتيس

 تملكها المؤسسة العامة
 للخطــــوط الجويــة العربيــة

 السعودية بنسبـــة 35.7 %  وهــي
 مساهــم مؤسـس بالشركــــــة

 بنسبــة 52.5% ويمثلها في
 مجلس اإلدارة األستاذ/ كون

كوفارتيس

 تملكها المؤسسة العامة
 للخطـــوط الجويــة العربيـــة
  السعوديـة بنسبــة 35.7 %
 وهــي مساهـم مؤسـس
 بـالشركــة بنـسبــة %52.5
 ويمثلها في مجلس اإلدارة
األستاذ/ كون كوفارتيس

 تملكها المؤسسة العامة
 للخطــوط الجويــة العربيــــة

 السعوديـة بنسبــة 35.7 %  وهي
 مساهــم مؤســس بالشركـــــة

 بنسبــة 52.5% ويمثلها في
 مجلس اإلدارة األستاذ/ كون

كوفارتيس

 تملكها المؤسسة العامـة
 للخطـــــوط الجويــة العربيــة
  السعوديــة بنسبــة 35.7 %
 وهـــي مساهــم مؤسـس
 بالشركــــــة بنسبـــة %52.5
 ويمثلها في مجلس اإلدارة
األستاذ/ كون كوفارتيـس
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لم يتم تنازل أي عضو من مجلس اإلدارة او اللجان  عن المكافآت الخاصة

3٦. تنازل األعضاء أو التنفيذيين

يقر مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح

37. تنازل المساهمين

يقر مجلس اإلدارة أنه ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

38. برامج االستثمار لموظفي الشركة

 نوع العقودنوع عالقته بالشركة
مدتهاواألعمال

مبلغ المعامالت
) ريال سعودي(

 شروط العمل او
العقد

اسم العضو

  الشـــركــــة السعودية
 للطيران

 االســــاســــــــــــــي
 (شركـة الخطــوط
 الجويـــة العربـيــــة
)ا

ً
السعودية سابقا

 شركة تي ال دي
العربـــيـــــة

 شركــة الخطــوط
 الســعــوديــــــــــــة
 اللــوجـسـتـيـــــــــة
 للـــشـــحــــــــــــــــــن
الــــمــــحــــــــدوده

الطرف ذو عالقة
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 تملكهـــا المؤسســة
 العــامـــة للخــطـــــوط
 الجـــويـــة العربــيــــــــة

 السعودية بنسبة 100 % وهـــي
 مســاهــــــــم مؤسس

بالشـركــــة

شركة تابعة

شركة تابعة

شركة تابعة

 التعــامـــــــــات
 المدفوعة نيابة عــن
 الشركــــة التأمين

الطبي

بيع قطع الغيار

صيانة معدات

خدمات مقدمة

 تعامات غيــر
 محددة المدة

 تعامات غيــر
 محددة المدة

 تعامات غيــر
 محددة المدة

 تعامات غيــر
 محددة المدة

4,033,9٨6

1٨,363,694

10,312,500

9,٨79,370

 نفـــس الشــروط
 والمعايير المتبعة مع

 الغير دون أي
تفضيات

 نفــس الشــــروط
 والمعايير المتبعة مع

 الغير دون أي
تفضيات

 نفــــس الشــروط
 والمعايير المتبعة مع

 الغير دون أي
تفضيات

 تملكـهـــا المؤسـســــة العامــــة
 للخـطـــــوط الجـويـــــة العــربــيـــــة
 السعوديـة بنسبــة 100 % وهـي

 مســاهـــم مؤسـس بـالشـركـــة
 بنسـبـــة 52.5% ويمثلــهــا فـــــي
 مجلـــس اإلدارةاألسـتـــاذ/ كـــون

كوفارتيس

 شركة تابعة تملك الشركــة
 السعودية للخدمات األرضيـة نسبة

50% من رأس مالهـــا

 شركة تابعة تملك الشركــة
 السعودية للخدمات األرضية نسبة

50% من رأس مالهــا

 تملك المؤســـســـة العــامــة
 للخطـوط الجــويـــة العــربــيــة
 السعودية بنسبة 70% وهي

 مساهم مؤسس بالشركــة بنسبة
 52.5% ويمثلهــا فــي مجلس اإلدارة

 األستاذ/ كون كوفارتيس

 شركة تي ال دي
العربـــيـــــة

 نفــــس الشــروط
 والمعايير المتبعة مع

 الغير دون أي
تفضيات
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المستحقة الزكاة  ومنها  الحكومية  للجهات  عليها  المستحقة  النظامية  المدفوعات  بسداد  الشركة   تلتزم 
 والضريبة والمبالغ المستحقة للمؤسسة العامة للتامينات االجتماعية في مقابل إشتراكات للموظفين، ويوضح

 الجدول التالي بيانات تلك المدفوعات

39. المدفوعات النظامية

البيان (المبالغ بالرياالت)

الزكاة

الضريبة

 المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

تكاليف تأشيرات وجوازات

7,32٨,439

-

56,761,105

1,61٨,٨07

126,174,٨34

-

3,754,969

-

حسب األنظمة

حسب األنظمة

حسب األنظمة

حسب األنظمة

المسدد
 المستحق حتى نهاية الفترة
المالية السنوية ولم يسدد

وصف
موجز لها 

بيان
األسباب 

م ٢٠٢٠

حسب األنظمة-21,469,6٨1.00رسوم مكتب العمل

حسب األنظمة

حسب األنظمة

حسب األنظمة

حسب األنظمة

حسب األنظمة

 لتقريره
ً
 يقر مجلس اإلدارة أنه ال توجد أي تحفظات من المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة وفقا

 عن العام 2020م ويلتزم مجلس اإلدارة بتزويد هيئة السوق المالية بأي معلومات إضافية تطلبها في حالة إبداء
المراجع ألي تحفظات حول القوائم المالية السنوية

4٠. تحفظات على القوائم المالية

إنتهاء الفترة المعين من أجلها ، حيث تم أنه لم يوصي بإستبدال المحاسب القانوني قبل   يقر مجلس اإلدارة  
 تعيين شركة  )كي بي ام جي( لمراجعة حسابات الشركة لعام 2020م السنوية والربعية ولم يتم إستبدالهم

خال العام

41. تغيير مراجع الحسابات

يقر مجلس اإلدارة  بأنه ال توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة

4٢. أسهم الخزينة

عدت بالشكل الصحيح
ُ
أ- يقر مجلس اإلدارة أن سجات الحسابات أ

ذ بفاعلية
ّ

ف
ُ
عد على أسس سليمة ون

ُ
ب. يقر مجلس اإلدارة أن نظام الرقابة الداخلية أ

ت. يقر مجلس اإلدارة أنه ال يوجد أي شك يذكر في  قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

 43. إقرارات اخرى
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على األرضية  للخدمات  السعودية  الشركة  لجميع مساهمي  والتقدير  بالشكر  يتقدم  أن  اإلدارة  مجلس   يسر 

 إلدارة الشركة وموظفيها على جهودهم
ً
 إسهامهم في مواصلة أعمالها ، كما يسرها أن تتقدم بالشكر أيضا

 التى بذلوها لتشغيل الشركة والمحافظة على مكتسابتها في ظل جائحة كورونا – كوفيد19  التى أجتاحت

 العالم خال عام 2020م والتى تكللت بالنجاح ولله الحمد ، وفي الختام يود مجلس اإلدارة أن يشكر جميع عماء

العاقة و للخدمات األرضية على تطوير  الثقة  مؤكدين على حرص الشركة السعودية   الشركة على منحهم 

  استمرارها بتقديم أفضل الخدمات وااللتزام بجودة المعايير واألداء تجاه عمائها ، كما يؤكد المجلس بأنه على

  لعام 2021م من
ً
 قويا

ً
 في ظل جائحة كورونا والتي ستكون دافعا

ً
ثقة في  أن هذه االنجازات خال العام وخاصة

أجل تحقيق غايتنا االستراتيجية و إحراز المزيد من النجاحات بإذن الله تعالى.

44. الخاتمة


