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ــع،  ــرة تتســع للجمي ــة مزده ــة قوي ــا، دول ــي نريده ــا الت ــا لبالدن رؤيتن

دســتورها اإلســالم ومنهجهــا الوســطية، تتقبــل اآلخــر. ســنرحب 

بالكفــاءات مــن كل مــكان، وســيلقى كل احتــرام مــن جــاء ليشــاركنا 

ــاء والنجــاح. البن

فــي المرتكــزات الثالثــة لرؤيتنــا: العمــق العربــي واإلســالمي، والقــوة 

االســتثمارية، وأهميــة الموقــع الجغرافــي االســتراتيجي؛ ســنفتح 

مجــاال أرحــب للقطــاع الخــاص ليكــون شــريكا، بتســهيل أعمالــه، 

وتشــجيعه، لينمــو ويكــون واحــدا مــن أكبــر اقتصــادات العالــم، ويصبح 

للوطــن  االزدهــار  لتحقــق  ومصــدرا  المواطنيــن،  لتوظيــف  محــركا 

والرفــاه للجميــع. هــذا الوعــد يقــوم علــى التعــاون والشــراكة فــي 

تحمــل المســؤولية.

صاحب السمو الملكي األمير محمـد بـن سلمـان بـن عبـدالعزيـز

ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء | رئيــس مجلــس الشــؤون 

ــة ــة والتنمي االقتصادي

—
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ــر  ــة ومســتدام عب ــق للبيئ ــل صدي ــن نظــام تنق تمكي

حلول متكاملة تركز على العميل.

رؤيتنا ورسالتنا

ــم  ــى تقدي ــة عل تحــرص الشــركة الســعودية للخدمــات األرضي

جميــع  فــي  للمســافرين  ومميــزة  ميســرة  ســفر  خدمــات 

 28 عددهــا  البالــغ  الســعودية  العربيــة  المملكــة  مطــارات 

، إبتــداًء مــن إصــدار بطاقــة صعــود الطائــرة وحتــى اإلقالع. 
ً
مطــارا

ــع المســافرين  ــن التواصــل المباشــر م ــا مابي ــراوح خدماته وتت

والتنفيــذ الســلس لمئــات العمليــات المعقــدة وراء الكواليــس، 

والتــي نحــرص مــن خاللهــا علــى ســالمة الــركاب وممتلكاتهــم 

وإقــالع الطائــرة فــي وقتهــا المحــدد. وتقــدم الشــركة أعلــى 

ــى  ــافر عل ــون مس ــن 88 ملي ــر م ــات ألكث ــن الخدم ــر م المعايي

.
ً
ــة ســنويا ــن 700,000 رحل مت

نبذة عامة
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قيمنا

األمـان

المحافظــة علــى أعلــى معاييــر األمــن، والصيانــة المســتمرة 

مــدار  علــى  والموظفيــن  العمــالء  ســالمة  علــى  للحفــاظ 

الســاعة.

التميز

تتخطــى  جــودة  ذات  خدمــات  تقديــم  فــي  المســتمر  التزامنــا 

التوقعــات والمحافظــة علــى المصداقيــة مــع العمــالء والموظفيــن.

االبتكار

جديــدة  طــرق  فــي  الدائــم  واالســتثمار  التقنيــة  فــي  الريــادة 
خدماتنــا. وتنويــع  لتطويــر 

االستدامة

ــاءة التــي تضيــف قيمــة لنمــوذج العمــل 
ّ
تتمثــل فــي المشــاريع البن

وللمجتمــع والبيئــة علــى حــد الســواء، محققــة نمــًوا اقتصادًيــا يعــود 

علــى المجتمــع بالنفــع لمســتقبل صديــق للبيئــة.

الوطنية

ــة  ــق رؤي ــة الســعودية بأفضــل صــورة لتحقي ــل المملكــة العربي تمثي

.2030

المسؤولية

ــات  ــق عملي ــط وفــي تطبي ــي للتخطي ــل فــي اســلوبنا المنهج تتمث

ــتمر. ــين المس ــدف للتحس ته

التكامل

االلتـــزام بالقيـــم التـــي تمثـــل الشـــركة والمملكـــة فـــي جميع 

المعنية. األطـــراف  مـــع  التعامـــالت 



12 13الخدمات األرضية |  الخدمات األرضية | 

الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة هــي المشــغل الوطنــي لخدمــات 

ــة الســعودية.  ــران فــي المملكــة العربي ــة لقطــاع الطي ــة األرضي المناول

أسســتها المؤسســة العامــة للخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية 

»الســعودية«، لتوحيــد أعمــال خدمــات الدعــم األرضــي فــي مطــارات 

المملكة العربية السعودية.

 
ً
 ســريعا

َ
شــهد قطــاع الطيــران فــي المملكــة العربيــة الســعودية تطــورا

 مــع بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين. فــكان البــد مــن مجــاراة 
َ
وملحوظــا

هــذا التطــور وتوفيــر خدمــات مناولــة أرضيــة متكاملــة ذات كفــاءة 

عالية.

عندهــا كانــت شــركات خدمــات المناولــة األرضيــة الثالث علــى رأس العمل 

األرضيــة  للخدمــات  الســعودية  العربيــة  الجويــة  الخطــوط  وهــي   -

والشــركة الوطنيــة لخدمــات المناولــة والعطــار للمناولــة األرضيــة )العطار 

ــي  ــل ف ــرد بســجل حاف ــك الشــركات يتف ــن تل للســفريات( - وكان كل م

تقديم خدمات عالية الجودة لعمالئها.

قامــت الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية »الســعودية« بتوقيــع 

الثــالث ليكونــوا  اثرهــا الشــركات  إتفاقيــات شــراكة إندمجــت علــى 

وكان  2008م.  عــام  فــي  األرضيــة  للخدمــات  الســعودية  الشــركة 

للشــركات الثــالث أثــر فــي تأســيس نهــج وثقافــة الشــركة القائــم علــى 

ــن  ــا م ــع عمالئه ــات لجمي ــن الخدم ــر م ــى المعايي ــم أعل ــزام بتقدي االلت

شركات الطيران والمسافرين.

تاريخنا
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 القيمــة الســوقية 6.8 مليــار حصة الســوق – 92٪

الســعودية – ٪52.5 الجمهــور – 47.5٪

 أعيدت تسميتها إلى الشركة السعودية للخدمات

األرضية

 تــم تعويــم الحصة بنســبة 3.٪ في الســوق المالية

الســعودية )تــداول( في 25 يونيو 2015

 تــم تحويلهــا إلــى مســاهمة مقفلة برأس مال

1.880.000.000

٢٠١٥

8

5

٢٠١٤

٢٠٢٠

٢٠١١

7

6

تأسست داخل السعودية

١٩٤٥

1

ــة ــي الخطــوط الجوي  امتــدت مــن “الســعودية” ال

ــة ــة الســعودية للخدمــات األرضي العربي

2

٢٠٠٨

اندمجت مع شركة العطار

3

٢٠١٠
اندمجت مع الشركة الوطنية لخدمات المناولة

4

٢٠١٠
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قسم 1

1

كلمــة رئيــس مجلس اإلدارة
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الســعودية  الشــركة  مســاهمي  إلــى 

األرضيــة،  للخدمــات 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

أهــم  أيديكــم  بيــن  أضــع  أن  يشــرفني 

ــي شــهدناها فــي  ــازات الت التطــورات واإلنج

األرضيــة  للخدمــات  الســعودية  الشــركة 

لعــام  الســنوي  التقريــر  صفحــات  عبــر 

2021م، والــذي نســلط فيــه الضــوء علــى 

أداء الشــركة واألحــداث والقــرارات والنتائــج 

الماضــي. العــام  خــالل  الجوهريــة 

فــي ظــل التعافــي مــن االضطرابــات الكبــرى 

الناتجــة عــن جائحــة كورونــا وتداعياتهــا فــي 

العــام  مــدار  علــى  2021م، شــهدنا  عــام 

ــة  ــة اإليجابي ــرات الجوهري ــن التغيي ــد م العدي

فــي قطــاع الطيــران، باســتئناف العمليــات 

ــود الســفر  ــف قي ــع تخفي ــا م
ً
ــا تزامن تدريجًي

عبــر أنحــاء العالــم، ممــا انعكــس فــي رؤيــة 

مســتقبلية متفائلة للقطاع ســواًء من حيث 

زيــادة الوظائــف أو العمليــات التشــغيلية، 

وهــذا االزدهــار هــو مــا يعــزز قطــاع النقــل 

الجــوي علــى جميــع األصعــدة، ويعــزز مــن 

ــة.  ــد الجائح ــي االقتصــاد بع ســرعة تعاف

لقــد اتخذنــا العديــد مــن الخطــوات الرئيســية خــالل العــام الماضــي، والتــي 

ســاهمت فــي أن نرتكــز علــى أرضيــة صلبــة للمؤهــالت الالزمــة لالســتمرار 

ــر قطــاع النقــل الجــوي فــي ظــل مواجهــة الجائحــة، لنواصــل  ــا فــي تطوي بدورن

ــران  مســيرتنا فــي أن نكــون أحــد األعمــدة الداعمــة الســتراتيجية قطــاع الطي

 فــي تعزيــز التنميــة االقتصاديــة 
ً

 هامــة
ً

فــي المملكــة، والتــي تعــد بدورهــا أداة

واالجتماعيــة ضمــن إطــار رؤيــة المملكــة 2030.

إن مــا شــهده قطــاع الطيــران فــي المملكــة من تعافــي خالل العــام المنقضي 

ــل  ــم بفض ــى أوالً، ث ــه تعال ــن الل ــل م ــران كان بفض ــة الطي ــي حرك ــاش ف وانتع

الجهــود المكثفــة للحكومــة ا واســتعداداتها المبكــرة فــي مواجهــة هــذا 

نــت المملكــة مــن أن 
ّ
ــاء المســتجد واحتــواء انتشــاره، والتــي بفضلهــا مك الوب

تكــون فــي طليعــة الــدول التــي وفــرت اللقــاح لجميــع المواطنيــن والمقيميــن 

ا لتوجيهــات القيــادة الرشــيدة.
ً
بــال تكلفــة مقابلــة، تنفيــذ

ــى  ــع مســاهمي الشــركة عل ــر لجمي ــدم بالشــكر والتقدي ــام، أتق ــي الخت وف

ــة الشــركة فــي قطــاع النقــل  ثقتهــم ودورهــم المحــوري فــي ترســيخ مكان

الجــوي فــي المملكــة. وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أتقــدم 

ــن  ــان لمقــام خــادم الحرميــن الشــريفين، الملــك ســلمان ب بأســمى آيــات االمتن

عبدالعزيــز وإلــى ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود 

– حفظهمــا اللــه –، ولجميــع الجهــات الحكوميــة للدعــم الــذي يحظــى بــه قطاع 

ــا لرؤيتهــا وطموحاتهــا المســتقبلية 
ً

الطيــران لمــا فيــه الخيــر للمملكــة تحقيق

 لمســيرة إنجازاتهــا.
ً

ــة ومواصل

المهندس | خالد بن قاسم البوعينين

رئيس مجلس اإلدارة
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كلمــة الرئيــس التنفيــذي
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السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

ــى  ــا وتداعيتهــا عل ــة كورون ــرت جائح ــد أث لق

المشــهد االقتصــادي واالجتماعــي للعاميــن 

ــد  ــم؛ فق ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــن ف الماضيي

 فحســب، وإنمــا 
ً

ــة  صحي
ً

فاقــت كونهــا أزمــة

امتــد أثرهــا علــى اإلقتصــاد العالمي بشــكل 

لــم يســبق لــه مثيــل وعلــى قطــاع الطيــران 

فــي  متســببة  أوجهــا،  خــالل  بالتحديــد 

الرحــالت وتعطيــل الســفر وحركــة  إيقــاف 

المســافرين.

ورغــم كل التذبذبــات، إال أننــا – بفضــل اللــه 

التشــغيلية،  العمليــات  عــودة  شــهدنا   –

والتــي وصلــت إلــى ارتفــاع بنســبة 28٪ فــي 

نهايــة عــام 2021 م مقارنــة بمــا كانــت عليــه 

فــي بدايــة العــام، وهــذا بــال شــك نتيجــة 

تطبيــق  فــي  الرشــيدة  الحكومــة  جهــود 

ــل  ــاع النق ــة قط ــة لتهيئ ــوكالت الالزم البروت

الجــوي وإســتعادة عافيتــه.

ومــا كان لهــذا العــام، كغيــره مــن األعوام، 

فضــل  لــوال  والتقــدم  بالنجــاح  يتكلــل  أن 

ــا مــن شــباب  ــم جهــود موظفين ــه أوالً، ث الل

وتعاونهــم  وتفانيهــم  الوطــن،  وشــابات 

كالجســد الواحــد عبــر جميــع أنحــاء المملكــة، 

فحرصهــم يســتدعي فخرنــا بهــم ويســتحق 

اســتثمارنا فيهــم، وهــو مــا دفعنــا للتركيــز 

التشــغيلية فــي  الوظائــف  علــى توطيــن 

لتأهيلهــا  الوطنيــة  الكــوادر  وتدريــب  الماضييــن،  العاميــن  خــالل  المطــارات 

لدخــول ســوق العمــل فــي مجــال الخدمــات األرضيــة، وذلــك ضمــن إطــار التعــاون 

المشــترك بيــن الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة ووزارة المــوارد البشــرية 

والتنميــة االجتماعيــة وصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية »هدف« وبدعم مباشــر 

مــن الهيئــة العامــة للطيــران المدنــي ووزارة النقــل والخدمــات اللوجســتية، حيــث 

ــة فــي الشــركة ٪82. ــن الحالي بلغــت نســبة التوطي

ــا هــذا العــام وبــكل فخــر تخــرج الدفعــة األولــى مــن 
ً

وبهــذا الصــدد، شــهدنا أيض

ــرة  ــذي كان ثم ــة، وال ــات األرضي ــي للخدم ــوم المهن ــج الدبل ــة وطــالب برنام طلب

التعــاون مــع كليــة الســياحة فــي جامعــة الملــك عبدالعزيــز؛ وهــو إحــدى 

الخطــوات الفريــدة لدعــم قطــاع الخدمــات األرضيــة بالكــوادر الوطنيــة المؤهلــة 

ــات المملكــة. ــة احتياج ــر الســنوات القادمــة لمواكب عب

األرضيــة فــي  الخدمــات  رائــدة فــي تقديــم  ــا مــن دورنــا كشــركة 
ً

وانطالق

ــا أهميــة  ــا وتوطيــن وظائفن ــر خدماتن المملكــة، فقــد أثبتــت مهمتنافــي تطوي

مــا نســعى لتحقيقــه فــي هــذا القطــاع بمــا يتماشــى مــع محــاور اســتراتيجية 

ــز رئيســية وهــي:  منظومــة الطيــران فــي المملكــة، والتــي تشــمل ثــالث ركائ

ــز قطــاع  ــة للســياحة، وتعزي ــن اإلســتراتيجية الوطني ــة 2030، وتمكي دعــم رؤي

الطيــران المحلــي. كمــا عملــت الشــركة علــى توســيع نطــاق أعمالهــا بتقديــم 

ــى مــن نوعهــا فــي المملكــة  خدماتهــا لـــ »كروزالســعودية«، الســفينة األول

وذلــك مــن منطلــق المســاهمة فــي جهــود المملكــة فــي تطويــر قطــاع 

ــاء الوطــن. ــرة عاليــة مــن أبن الســياحة، تحــت إشــراف موظفيــن ذو كفــاءة وخب

وأخيــًرا، ال يســعني إال أن أغتنــم هــذه الفرصــة لمواصلــة شــكري وتقديــري 

للحكومــة الرشــيدة علــى دعمهــا المتواصــل والمســتمر الســتراتيجية قطــاع 

ــق  ــى فري ــس اإلدارة وإل ــى مجل ــل الشــكر إل ــران الطموحــة. وأتقــدم بجزي الطي

ــى مــا حققــوه مــن نجاحــات  ــة وجميــع منســوبي الشــركة عل اإلدارة التنفيذي

ــا إليــه اليــوم. ــذي وصلن ــزة خــالل العــام الماضــي لنحقــق التقــدم ال متمي

األستاذ | رائد بن حسن اإلدريسي

الرئيس التنفيذي
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أعضــاء مجلس اإلدارة
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م. خالد بن قاسم البوعينين

أ. محمد بن علي اليمني

د. عمر بن عبدالله جفري

م. صالح بن أحمد حفني أ. فهد بن حمزة سنديأ. منصور بن عبدالعزيز البصيلي

مستقل

مستقل

عضو غير تنفيذي

مستقل عضو غير تنفيذيمستقل

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة عضو مجلس إدارةعضو مجلس إدارة

أ. كون كورفياتيس

عضو غير تنفيذي

عضو مجلس إدارة

أ. أونو بووتس

مستقل

عضو مجلس إدارة

أ. بير أوتنيجارد

مستقل

عضو مجلس إدارة
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أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة
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حمد عبدالعزيز حمد الحميدي م. أيمن بن أحمد الغامديأستاذ محمد عبدالكريم مازي أستاذ رائد حسن االدريسي

الفّعالــة  بقيادتــه  حمــد  يتميــز 

بخبراتــه  االســتراتيجية،  للمشــاريع 

عشــر  الخمســة  خــالل  الواســعة 

عاًمــا الماضيــة فــي القيــادة المالية 

والخدمــات  الطيــران  مجــال  فــي 

النقــل. وصناعــات  اللوجســتية 

اإلســتراتيجية  تشــكيل  يقــود 

وتنفيذهــا لتحويــل الشــركة إلــى 

تحفيــز  بهــدف  إيراداتهــا،  زيــادة 

فــي  والماليــة  التجاريــة  الفطنــة 

الشــركة. أنحــاء  جميــع 

هــو  الغامــدي  أيمــن  المهنــدس 

البشــرية  للمــوارد  الرئيــس  نائــب 

فــي الشــركة الســعودية للخدمــات 

حيــث   ،2019 ينايــر  منــذ  األرضيــة 

يقــود فريــق المــوارد البشــرية إلدارة 

ــن 10 آالف موظــف  ــر م شــؤون أكث

ــاء  ــر أنح ــون فــي 28 مطــاًرا عب يعمل

الســعودية. العربيــة  المملكــة 

بخبراتــه  اإلدريســي  رائــد  يتميــز 

الممتــدة  اإلدارة  فــي  الواســعة 

ألكثــر مــن 20 عاًمــا والمتنوعــة بيــن 

عمليــات وإدارة مشــاريع الخدمــات 

األرضيــة. ُيعــرف رائــد بكونــه قائــًدا 

يركــز علــى تحقيــق النتائــج، بمهاراته 

وبنــاء  التواصــل  فــي  االســتثنائية 

الواحــد. الفريــق  روح 

نائب الرئيس للشؤون التجارية نائــب الرئيــس التنفيــذي للماليــة 

وتطويــر األعمــال

نائب الرئيس للموارد البشرية

نائب الرئيس للعمليات )مكلف(

الرئيس التنفيذي

أستاذ مازن غريب ضيف الله

يتميــز مــازن ضيــف اللــه بالعديــد مــن 

الشــركة،  فــي  الرئيســية  األدوار 

العــام  األميــن  كونــه  أبرزهــا  مــن 

نائــب  وبصفتــه  اإلدارة،  لمجلــس 

فهــو  الشــركة  لشــؤون  الرئيــس 

ــد مــن اإلدارات  ــادة العدي ــى قي يتول

الهامــة وهــي:  حوكمــة الشــركات 

القانونيــة  واإلدارة  واإللتــزام 

والعالقــات الحكوميــة، والعالقــات 

ــة،  العامــة والمســؤولية االجتماعي

والهويــة  المؤسســي  والتواصــل 

المؤسســية. 

نائب الرئيس لشؤون الشركة
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تنا  خدما
والتدريــب األكاديمي

خدماتنا

خـدمــات المسافرين

خـدمــات التـشـغيل ومراقبة الحركة

مـنــاولـة األمـتـعة

خـدمــات مراقبة الـحـمولــة

خـدمــات الشـحــن

خـدمــات السـاحة

خـدمــات التمثيل واإلشــراف

خـدمــــات األسـطول

التدريــب األكاديمي
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المحلية والدولية في جميع الطيران  الساعة لعمالئنا من شركات  أرضية متكاملة على مدار   نقدم خدمات مناولة 
. يقوم بتقديم هذه الخدمات موظفين مدربين وذوي خبرة في إدارة

ً
 المطارات حول المملكة والبالغ عددها 28 مطارا

أحدث معدات المناولة األرضية، لضمان تقديم أفضل معايير المناولة األرضية وممارسات األمن والسالمة.ا

خدماتنا

للـخــدمــــات  الرئيســي  المــزود 
العـربـيــــة  بالـمـملــــكة  األرضــيــــة 

يــــة د لـسـعـو ا

لشركائنا  األرضية  الخدمات  من  واسعة  مجموعة  بتقديم  نلتزم 

من شركات الطيران في المملكة العربية السعودية، كما نهتم 

اإلقالع،  وحتى  الصعود  بطاقة  إصدارهم  منذ  الركاب  باحتياجات 

وذلك من خالل وضعهم في محور كل ما نقوم به.
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الشركة  في  فإننا  األرضية،  للخدمات  الوطني  المشغل  بصفتها 

السعودية للخدمات األرضية نؤمن بأهمية اإلنطباع األول الذي يتركه 

لتلبية  جاهدين  نعمل  فنحن  المسافرين. وعليه  ذاكرة  موظفينا في 

يقدمه  بما  أننا فخورون  الرحلة. كما  وبعد  قبل  المسافرين  احتياجات 

 
ً
مليون مسافرا  88 من  ألكثر  المعايير  عالية  خدمات  من  موظفونا 

ً
سنويا

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

خدماتنا تشمل:

لرحالتها.  الزمنية  بالجداول  باإللتزام   
ً
كثيرا الطيران  شركات   تهتم 

وتجهيزها الوصول  عند  الطائرة  استالم  عملية  يجعل  ما   وهذا 

للمغادرة عمل كبير ودقيق

نملك كل ما يتطلب للخدمات األرضية  الشركة السعودية   نحن في 

موظفين من  المعايير،  وأفضل  دقة  بأعلى  الخدمة  هذه   لتقديم 

من بالعديد  للقيام  الالزمة  المعدات  وأحدث  خبرة،  وذوي   مدربين 

العمليات خالل فترة تتناسب مع الجداول الزمنية للعمالء.ا

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

خدماتنا تشمل:
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خدمات  تقديم  أهمية  مدى   
ً
تماما نتفهم  أرضية،  خدمات  كمزود 

مع  قوية  عالقة  بناء  في  وآمنة،  وفعالة  موثوقة  أمتعة  مناولة 

عمالئنا ومع الركاب.

خدمة تصنيف ونقل األمتعة

خدمة تحميل وتفريغ األمتعة

خدمات األمتعة المفقودة

. 

. 

. 

مناولة األمتعة

خدماتنا تشمل:

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 الرحالت وعلى مدار الساعة في جميع المطارات الدولية والمحلية 

في أنحاء المملكة.

خدمات التنظيف العميق لمقصورة الطائرة

خدمات التنظيف المتكاملة للطائرة 

خدمات تنظيف دورات المياه وتزويدها بالماء 

. 

. 

.

خدمات األسطول

خدماتنا تشمل:
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يضمــن مخططــو الحمولــة لدينــا المغــادرة اآلمنــة للطائــرة بأقصــى 

ــة حمول

لمراسلة واالتصاالت

تخطيط الحمولة

حسابات وزن وتوازن الطائرات

إصدار تقارير تعليمات التحميل وإخطار القبطان وورقة التحميل

. 

.

.

. 

خدمة مراقبة الحمولة

خدماتنا تشمل

للخدمــات  الســعودية  الشــركة  فــي  العمليــات  فريــق  يقــوم 

األرضيــة بالتنســيق اآلمــن والفعــال فــي تنفيــذ جميــع متطلبــات 

المناولــة األرضيــة فــي جميــع مطــارات المملكــة. حيــث يقــوم 

الرحــالت  ومغــادرة  وصــول  مواعيــد  بمراقبــة  العمليــات  فريــق 

نيابــة عــن عمالئنــا، وتنســيق أنشــطة الذهــاب واإليــاب المطلوبــة 

ــان. ــاءة وأم بكف

خدمات التشغيل ومراقبة الحركة
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ــل  ــا لتمثي ــدة تماًم ــة معتم ــات األرضي الشــركة الســعودية للخدم

خدمــات الطائــرات لعمالئنــا واإلشــراف عليهــا عنــد الطلــب. يتــم 

أجــل  مــن  قبــل موظفيــن مؤهليــن  مــن  الطائــرات  مــع  التعامــل 

بأفضــل طريقــة ممكنــة. تمثيــل شــركة الطيــران 

GSE وصيانــة المركبــات والخدمــات الفنية

خدمات التمثيل واإلشراف

ــة الســعودية )SGS( اإلشــراف  ــى شــركة الخدمــات األرضي تتول

مــع  الخاصــة  والبضائــع  العامــة  للبضائــع  والنقــل  والتفريــغ 

تزويدهــا الخــاص بالمعــدات المتخصصــة والموظفيــن المدربيــن 

.
ً
 خاصــا

ً
تدريبــا

خدمات الشحن
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والتنمية،  للتدريب  أكاديمية  األرضية  للخدمات  السعودية  الشركة  تمتلك 

كمركز معتمد  )IATA( وهي معتمدة من قبل إتحاد النقل الجوي الدولي آياتا

لتقديم دورات اياتا وشـريــك تـدريــب اقليمــــي “RTP”، كما أنها حاصلة على 

لتقديم بعض   )GACA( الدولي السعودي للطيران  العامة  الهيئة  موافقة 

البرامج التدريبية منها برنامج مناولة البرامج الخطرة DGR وبرنامج القيادة في 

.RDL ساحات مطارات المملكة

تقدم أكاديمية التدريب العديد من البرامج التدريبية منها التشغيلية ومنها 

مع  يتماشى  بما  التدريبة  المناهج  التدريب  أكاديمية  طورت  وقد  اإلدارية 

IATA متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني وإتحاد النقل الجوي الدولية

وتلبي أحتياجات موظفي الشركة التشغيلية وغير التشغيلية، ومنها على 

سبيل المثال ال الحصر:

التدريــب األكاديمي

نظام             التدريب  أكاديمية  تطبق  التدريبية  العملية  لتقديم  تسهيال 

)تخطيط  التدريب  مهام  كافة  وانجاز   / معلومات  لحفظ   On-Line

الفصول   جدولة   ، المدربين  جدولة  التدريبية،  الدورات  جدولة  التدريب، 

....إلخ(

تقدم أكاديمية التدريب منظومة من الدورات االدارية لرفع مستوى 

إدارة  العمل،  أخالقيات  التنظيم،  مهارات  ومنها:  الموظفين  أداء 

الوقت، خدمة العمالء، مهارات االتصال، التدريب والتوجيه، اإلنتاجية 

الشخصية، مهارات اإلشراف اإلداري، حل المشكالت واتخاذ القرارات، 

فن تحفيز الموظفين، العمل الجماعي وبناء الفريق، اإلدارة الوسطى، 

القيادة والتأثير، إدارة االجتماعات. 

تماشيا مع متطلبات التشغيل المتزايدة وتسهيال لتقديم الدورات 

التدريبية دون التأثير على التشغيل، طورت اكاديمية التدريب برنامج 

التشغيلية  الدورات  التعليم االلكتروني E-learning وذلك لتقديم 

لكافة الموظفين. بحيث يستطيع الموظف حضور الدورات التدريبية         

من أي موقع وفي أي وقت.

أنظمة التشغيل

البرامج اإلدارية

التعليم االلكتروني

تقدم أكاديمية التدريب العديد من البرامج التدريبية التشغيلية التي 

تتيح للموظفين تطوير مهاراتهم وذلك عند تعيينهم وأيضا وهم 

على رأس العمل في جميع مطارات المملكة. فمنها تدريب موظفي 

المطارات  في  الركاب  إجراءات  إنهاء  أنظمة  على  األمامية  الخطوط 

وتوديعهم،  السفر  منصات  على  المسافرين  استقبال  وكيفية 

لكافة  المطارات  ساحات  في  المعدات  تشغيل  برامج  إلى  وإضافة 

المعدات ، وأنظمة ولوائح القيادة داخل ساحات المطار.

البرامج التشغيلية
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قسم 6
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المعــدات األرضية
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تأسيس الشركات التابعة الشركة السعودية للخدمات األرضية

تأسيس شركة تي ال دي العربية شــركة األمــد الســعودي لخدمــات المطــارات والنقــل 

الجــوي

األرضيــة  للخدمــات  الســعودية  الشــركة  تأسســت 

)“الشــركة”( كشــركة ذات مســؤولية محــدودة فــي 

بموجــب  الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  جــدة  مدينــة 

الســجل التجــاري رقــم 4030181005 وتاريــخ 1429/7/11هـــ 

2008/7/14م(. )الموافــق 

وقــد صــدر قــرار معالي وزيــر التجارة والصناعــة رقم 171/ق 

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

مســؤولية  ذات  شــركة  مــن  الشــركة  تحويــل  علــى 

محــدودة إلــى شــركة مســاهمة مقفلــة ويبلــغ رأس 

ــون )1.880.000.000(  ــن ملي ــة وثماني ــار وثمانمائ المــال ملي

ريــال ســعودي مقســم إلــى مائــة وثمانيــة وثمانيــن 

إســمية  بقيمــة   
ً
عاديــا  

ً
ســهما  )188.000.000( مليــون 

قدرهــا 10 ريــاالت ســعودية للســهم )“األســهم”(

ألــف  وأربعمائــة  مليــون  وخمســون  طــرح ســتة  وتــم 

 ٪30 بالمائــة  ثالثيــن  مثــل 
ُ
ت عــادي  56,400,000 ســهم 

مــن رأس مــال الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة 

ــى  ــن 2015/6/3م ال ــرة ) م ــالل الفت ــام خ ــاب الع لالكتت

2015/6/9م( وتــم إدراج الشــركة فــي الســوق الماليــة 

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

يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي تقديــم خدمــات 

داخــل  لهــا  المســاندة  والخدمــات  األرضيــة  المناولــة 

مطــارات المملكــة للعديــد مــن شــركات الطيــران المحليــة 

والدوليــة مــن ) خدمــات المســافرين ، خدمــات التنســيق 

واإلدارة واإلشــراف،  خدمات ســاحات المطارات ، الخدمات 

ــة(.  المســاندة ،الخدمــات األمني

وتضــم الشــركة عــدة قطاعــات عمــل وإدارات  تقــدم 

ــا ) إدارة  ــات ألنشــطتها ومنه ــن الخدم ــالزم م ــم ال الدع

إدارة   ، الماليــة  اإلدارة   ، األرضيــة  والمناولــة  العمليــات 

الموارد البشــرية ، إدارة الشــئون التجارية ، إدارة المراجعة 

إدارة صيانــة  القانونيــة والحوكمــة،   اإلدارة   ، الداخليــة 

المرافــق والمســاندة الهندســية ، إدارة اإلســتراتيجية 

ــو( . والنم

قامــت الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة بتأســيس 

شــركة مع مجموعة تي ال دي الفرنســية تحت مسمى 

شــركة تــي ال دي العربيــة لخدمــات المعــدات وذلــك 

ــة متخصصــة فــي  لغــرض تقديــم خدمــات أتمتــة و صيان

حلــول المطــارات و معــدات المناولــة األرضيــة للشــركة و 

الشــركات األخــرى فــي جميــع مطــارات المملكــة و هــي 

ــدة فــي الســجل  شــركة ذات مســؤولية محــدودة مقي

ــغ قــدره  ــال يبل ــرأس م ــاري رقــم )4030181005(، و ب التج

)1,000,000( ريــال ســعودي، ويقــع مقرهــا بمدينــة جــدة - 

المملكــة العربيــة الســعودية.

النشــاط الرئيســي للشــركة التابعــة: يتمثــل النشــاط 

الرئيســي لشــركة تي ال دي العربية في تقديم خدمات 

ــر  أدوات اآلالت  ــة معــدات الخدمــات األرضيــة و تأجي صيان

و تأجيــر معــدات النقــل الجــوي األخــرى بــدون ســائقين 

ــة  ــات  إداري ــا انهــا تقــدم خدم ــر التشــغيلي كم والتأجي

و إشــرافيه فــي المطــارات و تقــدم  أنشــطة وخدمــات 

أخــرى متعلقــة بالنقــل الجــوي.

األمــد الســعودي لخدمــات المطــارات والنقــل الجــوي 

مغلقــة  مســاهمة  شــركة  وهــي  المســاندة، 

وتاريــخ   4030254190 رقــم  التجــاري  الســجل  فــي 

1434/10/27هـــ )الموافــق 2013/9/3م( )“شــركة األمــد 

ــا  ــال ومقره ــدره 500،000 ري ــال ق ــرأس م ــعودي”( ب الس

بمدينــة جــدة - المملكــة العربيــة الســعودية. وتختــص 

هــذه الشــركة بمهــام نقــل المســافرين فــي المطــارات 

عبــر وســائل النقــل المختلفــة،  وتملــك الشــركة ٪50 

مــن الحصــص فــي شــركة األمــد الســعودي بينمــا تعــود 

ملكيــة الحصــة المتبقيــة وهــي50٪ لصالــح شــركة األمــد 

للتجــارة والتمويــن، وهــي شــركة ســعودية ذات توصيــة 

ــم 4030057952  ــاري رق ــجل التج ــب الس ــيطة بموج بس

1987/7/19م(. )الموافــق  1407/11/22هـــ  وتاريــخ 

النشــاط الرئيســي للشــركة التابعــة : يتمثــل النشــاط 

تقديــم  فــي  الســعودي  األمــد  لشــركة  الرئيســي 

الحافــالت  الــركاب والمالحيــن وتشــغيل  نقــل  خدمــات 

تأســيس  مــن  الهــدف  كان  وقــد  المطــارات،  فــي 

ــغيلية  ــات التش ــج العملي ــعودي دم ــد الس ــركة األم ش

لــكل مــن الشــركة وشــركة األمــد للتجــارة والتمويــن 

ــق بنقــل المســافرين، حيــث أن شــركة األمــد  فيمــا يتعل

للتجــارة والتمويــن كانــت تقــوم بتشــغيل حافــالت لنقــل 

المســافرين داخــل المطــارات الدوليــة ومطــار تبــوك قبــل 

تأســيس شــركة األمــد الســعودي.

المقدمة .1
1.11.2

ب ( أ(
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النتائــج الماليــة
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األنشطة الرئيسة للشركة

أهم النتائج المالية .2
1.2

خدمات المناولة األرضية )الشركة السعودية للخدمات األرضية(

النسبةإيرادات النشاط ) الف ريال سعودي( 

 1,593,837٪99.12

األنشطة الرئيسة للشركة التابعة 2.2

ــركاب والمالحيــن وتشــغيل الحافــالت فــي المطــارات () شــركة األمــد الســعودي لخدمــات المطــارات  خدمــات نقــل ال

والنقــل المســاند( 

النسبةإيرادات النشاط ) الف ريال سعودي( 

 107,768٪100

الشركاء ورأس المال في شركة األمد السعودي  4.2

)شركة تابعة(

النسبة من رأس المالاسم الشريك

الشركة السعودية للخدمات األرضية

قيمة الحصص بالريال السعودي

250,000٪50

50٪250,000شركة األمد للتجارة و التموين

١٠٠٪500،000المجموع

الشركاء ورأس المال في شركة تي ال دي العربية  5.2

)شركة تابعة(

النسبة من رأس المالاسم الشريك

الشركة السعودية للخدمات األرضية

قيمة الحصص بالريال السعودي

500,000٪50

50٪500,000شركة تي ال دي العربية

١٠٠٪1,000,000المجموع
 من 01-01-2021م( 

ً
) بدأت شركة تي ال دي العربية نشاطها إعتبارا

ملخص لنتائج أعمال الشركة المالية خالل السنوات الخمس الماضية 6.2

البيان )المبالغ بآاللف الرياالت(

اإليرادات

2021م

تكاليف اإليرادات

2017م2018م2019م2020م

مجمل الربح

صافي الربح

1,251,835

1,272,534

)20,699(

)454,295(

2,539,760

1,853,256

686,504

423,353

2,554,043

1,869,608

684,435

368,425

2,585,531

1,711,091

874,440

501,500

1,607,933

1,412,954

194,979

)254,410(

924،238
1،802،116

685،768

874،440

1،711،091

501،500

684،435

1،869،608

368،425

686،504
1،853،256

423،353

)20،699(

1،412،954

)254،410(

2020

2019

2018

2017

2021

اإليرادات

تكاليـف
اإليرادات

مجمل
الربــــح

صافي
الربــــح

2،726،673

2،585،531

2،554،043

2،539،760

1،607،933

مقارنة ألصول وخصوم الشركة خالل عام 2021م مع األعوام السابقة   7.2

البيان )المبالغ بآاللف الرياالت(

األصول المتداولة

2021م

األصول غير المتداولة

2017م2018م2019م2020م

إجمالي األصول

الخصوم المتداولة

2,751,360

1,665,592

4,416,952

785,520

2,397,073

1,925,979

4,323,052

715,942

2,245,987

1,660,970

3,906,957

556,194

2,136,338

1,630,856

3,767,194

462,849

3,327,522

1,519,164

4,846,686

1,450,845

الخصوم الغير متداولة

إجمالي الخصوم

1,132,248

1,917,768

661,222

1,377,164

474,390

1,030,584

432,280

895,129

1,131,127

2,581,972

األنشطة الرئيسة للشركة التابعة 3.2

خدمات وصيانة المعدات  )شركة تي ال دي العربية(

النسبةإيرادات النشاط ) الف ريال سعودي( 

113,358٪100
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تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة خالل عام 2021م  8.2

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة )المبالغ بآاللف الرياالت(

1,607,933إجمالي اإليرادات

510,462مطار الملك عبدالعزيز-جدة

555,290مطار الملك خالد-الرياض

321,877المحطات الداخلية

168,450مطار الملك فهد-الدمام

51,854مطار األمير محمد بن عبدالعزيز-المدينة

1,607,933المجموع

التحليل الجغرافي إليرادات الشركة التابعة )األمد السعودي( خالل عام 2021م 9.2

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة التابعة )المبالغ آالف الرياالت(

107,768إجمالي اإليرادات

58,092مطار الملك عبدالعزيز-جدة

49,675المحطات االخرى

107,768المجموع

ملخــص ألهــم  فروقــات جوهريــة فــي النتائــج التشــغيلية عــن نتائــج الســنة الســابقة أو أي توقعــات أعلنتهــا 

الشرك

11.2

البيان )المبالغ آالف الرياالت(

المبيعات / اإليرادات

2021م

تكلفة المبيعات/ اإليرادات

نسبة التغييرالتغيرات )+( أو )-(2020م

مجمل الربح

إيرادات تشغيلية – أخرى

1,251,835

)1,272,534(

)20,699(

1,688

 356,098

)140,420(

 215,678

 8,452

٪28.45

٪11.03

)٪1,041.97(

٪500.71

1,607,933

)1,412,954(

194,979

10,140

مصروفات إدارية 

قيمــة  فــي  انخفــاض  خســارة 
التجاريــة المدينــة  الذمــم 

)256,785(

127,524

)39,530( 

 48,700

٪15.39

)٪38.19(

)296,315(

)78,824(

)57.84٪(233,300 )403,320(إجمالي الخصوم )170,020(

التحليل الجغرافي إليرادات الشركة التابعة )تي إل دي العربية( 10.2

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة التابعة )المبالغ آالف الرياالت(

113,358إجمالي اإليرادات

72,549مطار الملك عبدالعزيز-جدة

40,809المحطات االخرى

113,358المجموع
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قسم 8

8

األحــداث الجوهريــة والقــرارت 
ــازات  واإلنج
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شــهدت الشــركة نقلــة نوعيــة فــي نشــاط عملهــا خــالل 

عــام 2021م، وذلــك بعــد توقــف عملياتهــا التشــغيلية 

واجهــت  وقــد  الماضــي،  العــام  الجائحــة  فتــرة  خــالل 

علــى  مبنيــة  واضحــة  أطــر  بوضــع  التحديــات  الشــركة 

دراســة التوقعــات المســتقبلية مــن الناحيــة التشــغيلية 

الحــرص  مــع  الخســائر،  بأقــل  األزمــة  لتجــاوز  والماليــة 

علــى المســاهمة فــي خفــض واحتــواء التكاليــف. كمــا 

هيــكل  فــي  تغييــًرا  العــام  خــالل  الشــركة  شــهدت 

ممــا  واإلداري،  التنظيمــي  الشــركة  أعمــال  قطاعــات 

ا 
ً
يســهم فــي نمــو أعمــال الشــركة بشــكل عــام، ومعــزز

ــر.  ــب آخ ــح المســاهمين مــن جان حقــوق الشــركة ومصال

وكان ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة لهــا دور 

لتحقيــق  القــرارات  مــن  عــدد  إصــدار  تــم  حيــث  فّعــال 

ــي  ــان اســتمرارية أعمالهــا، والت أهــداف الشــركة ولضم

ــي: ــا يل ــا م ــن أهمه كان م

1. الموافقة على تعديل دليل سياسة المشتريات.

ــذي بالشــركة  ــس التنفي ــارة الرئي ــى إع ــة عل 2. الموافق

الســعودية للخدمــات األرضيــة الكابتــن/ فهــد بــن حمــزة 

ســندي إلــى الشــركة الســعودية لهندســة وصناعــة 

الطيــران )ســاعي(.

3. الموافقــة علــى تكليــف األســتاذ/ رائــد بــن حســن 

اإلدريســي نائــب الرئيــس التنفيــذي للعمليــات بمنصــب 

الرئيــس التنفيــذي للشــركة.

4. الموافقــة علــى تعييــن الكابتــن/ فهــد بــن حمــزة 

ســندي الرئيــس التنفيــذي للشــركة كعضــو مجلــس 

إدارة تنفيــذي فــي المركز الشــاغر بالمجلس واســتكمال 

ــخ 05-05- ــي تنتهــي بتاري ــس والت ــة للمجل ــدورة الحالي ال

2022م.

5. الموافقــة علــى القوائــم الماليــة للســنة الماليــه 

2020/12/31م. بتاريــخ  المنتهيــة 

6. الموافقــة علــى دعــوة الســادة المســاهمين لحضــور 

اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة.

ــع األول  ــة للرب ــة األولي ــج المالي ــى النتائ ــة عل 7. الموافق

للفتــرة المنتهيــة بتاريــخ 2021/03/31م.
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8. الموافقــة علــى النتائــج الماليــة األوليــة للربــع الثانــي 

للفتــرة المنتهيــة بتاريــخ 2021/06/30م.

9. الموافقــة علــى األعمــال والعقــود التــي ســتتم مــع 

شــركة الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية )طــرف ذو 

عالقة(.

مــع  بالتراضــي  التعاقــد  إنهــاء  علــى  الموافقــة   .10

ــن حمــزة ســندي مــن منصــب الرئيــس  ــن/ فهــد ب الكابت

األرضيــة  للخدمــات  الســعودية  للشــركة  التنفيــذي 

ــخ 2021/07/08م مــع اإلســتمرار  ــاًرا مــن تاري ــك اعتب وذل

لتوليــه  الشــركة  إدارة  مجلــس  فــي  عضويتــه  فــي 

منصــب الرئيــس التنفيــذي إلحــدى شــركات  المؤسســة 

العامــة للخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية.

11. الموافقــة علــى تعييــن األســتاذ/ رائــد بــن حســن 

للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  بمنصــب  اإلدريســي 

تاريــخ  مــن  اعتبــاًرا  األرضيــة  للخدمــات  الســعودية 

2021م. /07 /1

ــا العربيــة  ــى التعاقــد مــع شــركة بوب 12. الموافقــة عل

للتأميــن التعاونــي لتقديــم خدمــات التأميــن الطبــي 

لمنســوبي الشــركة وعوائلهــم.

13. الموافقــة علــى توقيــع عقــود خدمــات اإلعاشــة 

)التمويــن(.

 مــن الشــركة لتطويــر أنظمتها وقدراتهــا الداخلية  
ً
ســعيا

بمــا  والتقنيــة  التشــغيلية  التحســين  فــرص  وزيــادة 

ينعكــس علــى اداء الشــركة المالــي الــذي يتماشــى مع 

ــق  خطــط وأهــداف الشــركة وإســتراتيجيتها نحــو تحقي

لمســاهمي  بالنفــع  يعــود  بمــا   2030 المملكــة  رؤيــة 

الشــركة وموظفيهــا ، فقــد تــم خــالل عــام 2021م 

إســتمرار تنفيــذ خطــط إعــادة الهيكلــة اإلداريــة للشــركة، 

ومــن ضمــن أطــر التنظيــم المحدثــة فقــد راعــت الشــركة 

 بالنظــم 
ً
 وروحــا

ً
العمــل علــى تعزيــز مفاهيــم االلتــزام نصــا

ــز  ــدف تعزي ــا يه ــرافية،  وبم ــات اإلش ــح والتوجيه واللوائ

بالشــركة  للعامليــن  والمهنيــة  األخالقيــة  المبــادئ 

حيــن القيــام بمهامهــم وبمــا يــؤدي لتحقيــق النمــو 

المســتدام مــع تعزيــز جوانــب الحمايــة مــن مخاطــر عــدم 

ــة. ــم المالي ــزام أو الجرائ االلت

كمــا ســعت الشــركة خــالل عــام 2021م الــى اســتكمال 

خطــة  التحــول فــي الشــركة لغــرض توســعة أعمالهــا 

وتنويــع  المســتقبلية  األرضيــة  الخدمــات  مجــال  فــي 

 بأهــم 
ً
مصــادر الدخــل و التــي تــم اإلعــالن عنهــا مســبقا

المشــاريع و التعاقــدات التــي تمــت خــالل العــام فــي 

تــداول ، و لــم تقتصــر خطــة التحــول علــى توســعة 

 الــى التركيــز علــى تغييــر 
ً
األعمــال بــل كانــت تهــدف ايضــا

بيئــة العمــل وتوفيــر بيئــة صحيــة و عمليــة للموظفيــن و 

التــي قــد تعكــس علــى زيــادة اإلنتاجيــة و إتاحــة فــرص 

المبــادرات للموظفيــن مــن خــالل توفيــر ثقافــة عمــل 

متكاملــة و صحيــة.

أهم التغيرات الهيكلية 
والتنظيمية بالشركة
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ا 
ً
من المتوقع لقطاع المناولة األرضية أن يشــهد تحســن

فــي نمــو أعــداد الحجــاج والمعتمريــن تدريجيــا خــالل عــام 

2022م و عــودة العمليــات التشــغيلية للرحالت الداخلية  

بشــكل عــام فــي النظــرة المتفائلــة الــى نســبة تقــارب  

ــا، وعــودة العمليــات التشــغيلية  ــل جائحــة كورون مــا قب

للرحــالت الخارجيــة إلــى مســتويات ال81٪ ، ممــا ســيترك 

أثــًرا إيجابًيــا مقارنــة بالعــام الماضــي لقطــاع خدمــات 

المعنيــة  القطاعــات  مــن  كغيــره  األرضيــة  المناولــة 

 لوضــع وتطبيــق 
ً

ــك نتيجــة بخدمــات الحــج والعمــرة، وذل

الحكومــة  قبــل  مــن  كورونــا  وبــاء  لمواجهــة  آليــات 

اإلحترازيــة  باإلجــراءات  اإللتــزام  فيهــا  بمــا  الرشــيدة، 

والتأكيــد علــى ضــرورة الحصــول علــى اللقــاح، بهــدف 

تحقيــق الســالمة وتعزيــز المناعــة الصحيــة المجتمعيــة.

كمــا أنــه مــن المتوقــع أن تكــون هنــاك فرص اســتثمارية 

تســاهم فــي نمــو أعمــال الشــركة و توســعها بشــكل 

الشــركة  بــدأت  حيــث  القادمــة  الســنوات  فــي  عــام 

بتنويــع أعمالهــا وتقديــم خدمــات أخــرى فــي المطــارات 

باإلضافــة الــى عقــود الشــراكات خــالل العــام، و بالرغــم 

مــن الضغــوط التــى واجهــت الشــركة بســبب الجائحــة و 

ــه  ــرة األزمــة اال ان وقــف اعمالهــا التشــغيلية خــالل فت

تــم وضــع خطــط مســتقبلية إلحتــواء التكاليــف مــن 

خــالل تفعيــل اســتراتيجية داخليــة تعتمــد علــى تطبيــق 

بــدأ  التــي  و  المســتدامة  المــوارد  األدنــى مــن  الحــد 

 بشــكل إيجابــي.
ً
ظهــور أثرهــا فــي عــام 2021م تدريجيــا

التوقعات المستقبلية  .5
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تحــرص الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة علــى 

متابعــة أهــم المخاطــر والمســتجدات التــي قــد تؤثــر 

علــى ســير أعمــال الشــركة مــن خــالل إدارة مختصــة 

بالمخاطــر. تقــوم جميــع اإلدارات والمحطــات بالتعــاون 

ــد  ــي ق ــد أهــم المخاطــر الت ــك لتحدي ــق وذل بشــكل وثي

الخطــط  وضــع  مــن  والتأكــد  الشــركة  لهــا  تتعــرض 

الالزمــة لمعالجــة هــذه المخاطــر والعمــل علــى الحــد 

منهــا وتقليــل اآلثــار الناجمــة عنهــا. ويتــم بشــكل دوري 

متابعــة جميــع المخاطــر مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة ولجنة 

إدارة المخاطــر المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة.

ــد تتعــرض  ــي ق ــة ببعــض المخاطــر الت ــي قائم ــا يل وفيم

ــا الشــركة: له

هــي مخاطــر التغيــر فــي القوانيــن واللوائــح الصــادرة مــن 

قبــل كافــة الجهــات التنظيميــة التــي تنعكــس ماديــا 

ــن  ــر فــي القواني ــث أن أي تغيي ــى قطــاع األعمــال حي عل

ــة  ــل كافــة الجهــات التنظيمي ــح الصــادرة مــن قب أو اللوائ

ــد مــن  التــي تخضــع لهــا الشــركة بشــكل يمكــن أن تزي

تكاليــف التشــغيل. 

السياســات  كافــة  وضعــت  الشــركة  فــإن  وعليــه 

واإلجــراءات التــي تهــدف إلــى االلتــزام باللوائــح والقوانين 

التنظيميــة ذات العالقــة والتــي تتــم مراجعتهــا بشــكل 

دوري.

تتمثــل المخاطــر التشــغيلية فــي التأثيــر الناتــج عــن عــدم 

كفايــة أو ســالمة اإلجــراءات الداخليــة أو وجــود قصــور 

وتعقــد   ، التقنيــة  باألنظمــة  خلــل  أو  الموظفيــن  مــن 

الشــركة دورات تأهيليــه وتدريبيــة للموظفيــن بشــكل 

ــل. ــكل متواص ــة بش ــة التقني ــث األنظم ــتمر وتحدي مس

يتركــز %86 مــن إيــردات الشــركة لــدى 20 عميــالً ، حيــث 

ــد  ــرات تمت ــود لفت ــد العق ــرا بتجدي ــركة مؤخ ــت الش قام

إلــى بيــن ثــالث و خمــس ســنوات ألهــم العمــالء ، كمــا 

المخاطر .6

تعتبــر الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية طــرف ذو 

ــر مســاهم فــي الشــركة. عالقــة وأكب

تعتمــد الشــركة فــي نشــاطاتها علــى العمــل فــي بيئــة 

معرضــة للمخاطــر داخــل المطــارات ، وقــد يــؤدي وجــود 

أي خلــل أو تقصيــر فنــي أو بشــري أثنــاء تقديــم الخدمات 

إلــى خســائر و أضــرار فــي األرواح والممتلــكات.

ولذلــك تواصــل الشــركة  تدريــب وتوعيــة الموظفيــن 

وإعــداد ورش عمــل لضمــان تقديــم الخدمــات بالشــكل 

متخصصــة  إدارة  الشــركة  فــي  ويوجــد  المطلــوب. 

ــة بنظــام الســالمة والجــودة واألمــن، إذ تقــوم  ومعني

بالمراجعــة الدوريــة  للتأكــد مــن تطبيــق السياســات 

واإلجــراءات ، كمــا تقــوم بعمــل تقاريــر خاصــة للحــوادث 

وتحليــل ســبب وقوعهــا والعمــل علــى تداركهــا.

التــي  الهامــه  الركائــز  أحــد  واآلالت  المعــدات  تعــد 

فــي  التشــغيلية  الشــركة  عمليــات  عليهــا  تعتمــد 

ــران ، و حرصــا  ــم الخدمــات األرضيــة لشــركات الطي تقدي

ــى تقليــص تكاليــف التشــغيل ورفــع  مــن الشــركة عل

مســتوى جــودة وكفــاءة الخدمــات المقدمــة لعمالءها 

فقــد قامــت الشــركة مؤخــرا بتوقيــع اتفاقيــة مشــروع 

مشــترك مــع مجموعــة تي ال دي الفرنســية لتأســيس 

شــركة ذات مســؤولية محــدودة وذلــك لتقديــم خدمات 

تنافســية فــي جميــع مطــارات المملكــة فــي مجــال 

أتمتــة وصيانــة المعــدات والتقنيــات المتخصصــة لقطــاع 

ــة. ــة األرضي المناول

ــة لإليفــاء  ــر الســيولة الكافي وهــي مخاطــر عــدم توف

فقــد  وعليــه   ، التشــغيلية  والمتطلبــات  بااللتزامــات 

قامــت الشــركة بإعتمــاد اســتراتيجية للنمــو و تنويــع 

مصــادر الدخــل وذلــك مــن خــالل االســتثمار فــي عــدة 

مشــاريع تقنيــة باإلضافــة إلــى احتفــاظ الشــركة برصيــد 

مرتفــع مــن األصــول النقديــة وإدارتهــا بشــكل مناســب.

المخاطر التنظيمية 1.6

المخاطر التشغيلية 2.6

3.6مخاطر تركيز اإليرادات في عدد من العمالء

مخاطر الحوادث واإلصابات 4.6

مخاطر تهالك المعدات وإحااللها 5.6

مخاطر السيولة 6.6

قــد يلجــأ أي مــن عمــالء الشــركة أو موظفيهــا أو أي 

طــرف آخــر إلــى رفــع دعــوى قضائيــة ضــد الشــركة بســبب 

النظاميــة.  باإلجــراءات  التقيــد  عــدم  عــن  ناتجــة  أضــرار 

، تقــوم الشــركة  وللحــد مــن وقــوع هــذه المخاطــر 

ــراءات والتأكــد  ــع السياســات واإلج ــث دوري لجمي بتحدي

مــن التــزام جميــع الموظفيــن بالعمــل بهــا. 

الجيــدة داخــل  إن محافظــة الشــركة علــى ســمعتها 

 ، وقــد تتأثــر ســمعة 
ً
 هامــا

ً
وخــارج المملكــة يعــد أمــرا

ــات  ــودة الخدم ــاض ج ــل إنخف ــل مث ــدة عوام ــركة بع الش

األرضيــة المقدمــة أو حصــول حــوادث ناتجــة عــن تقصيــر 

الشــركة ، ولذلــك تلتــزم الشــركة بتقديــم خدماتهــا 

 
ً
وفقــا لمعاييــر الجــودة والســالمة المعمــول بهــا عالميــا

بمعالجــة شــكاوى  لوجــود قســم مختــص  باإلضافــة 

العمــالء.

تمثــل مخاطــر االئتمــان عــدم مقــدرة عميــل أو ضامــن 

الماليــة  بالتزاماتــه  الوفــاء  علــى  نظيــر  طــرف  أو 

تجــاه الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة بشــأن 

مســتحقات الشــركة ، ولذلــك تقــوم الشــركة بمراجعــة 

وتحصيــل  بانتظــام  للعمــالء  القائمــة  المدينــة  الذمــم 

المناســبة. الضمانــات 

تقــوم الشــركة بإصــدار فواتيــر الخدمــات األرضيــة لعــدد 

كبيــر مــن عمالئهــا وتقــوم بإعطــاء مهلــة ســداد تتــرواح 

ــورة ،  ــخ إصــدار الفات ــن تاري ــا  م ــى 90 يوًم ــن 30 إل ــا بي م

وفــي حــال تعثــر العميــل عــن ســداد المســتحقات المالية 

تقــوم الشــركة بإتخــاذ اإلجــراءات النظاميــة والتعاقديــة 

التــي تكفــل حفــظ حقــوق الشــركة.

7.6 المخاطر القانونية

8.6 مخاطر السمعه

مخاطر االئتمان 9.6

        مخاطر التأخير في سداد المستحقات وعدم

السداد

10.6

ــوم  ــن هج ــة ع ــى خســارة ناتج ــال التعــرض  إل هــو احتم

إلكترونــي أو  اختــراق بيانــات الشــركة. 

ــة األنشــطة  تقــوم الشــركة باســتمرار بمراجعــة ومراقب

الســيبراني  باألمــن  المتعلقــة  بالسياســات  المختصــة 

ــط الوقائيــة  ــر الالزمــة والضواب للتأكــد مــن وجــود التدابي

لتجنــب أي هجمــات إلكترونــي باالضافــة الــى االلتــزام 

بمعاييــر ومتطلبــات الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيراني

مخاطر األمن السيبراني 11.6
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حرصــت الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة  علــى 

مراعــاة االلتــزام التــام بمبــادىء حوكمــة الشــركات و 

المعتمــدة مــن هيئــة الســوق الماليــة و إتبــاع  المعاييــر 

بمناحــي  األخــذ  و  تعامالتهــا  فــي  العالميــة  المهنيــة 

الشــفافية واإلفصــاح بمــا يهــدف إلــى تعزيــز كفــاءة 

عمــل الشــركة وعالقاتهــا بجميــع أصحــاب المصالــح.

وقــد راعــت الشــركة خالل العــام 2021م القيــام بإجراءات 

ــس اإلدارة  بالشــركة  ــة ســر مجل ــة وأمان إلدارة الحوكم

لضمــان  حوكمتهــا  سياســات  كافــة  شــملت  والتــي 

توائمهــا التــام مــع أحــكام نظــام الشــركات، والئحــة 

حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة 

والعمــل علــى تطبيقهــا بشــكل كامــل وقــد شــمل ذلــك 

ــي : التال

 ألحــكام الئحــة حوكمتهــا فــي أن 
ً
راعــت الشــركة وفقــا

يقــوم مجلــس اإلدارة بتقييــم فعاليــة أعضــاءه وحجــم 

كمجموعــة،  أو  فرديــة  بصفــة  ســواء  مشــاركتهم 

المجلــس  لجــان  أداء  فعاليــة  تقييــم  فــي  وكذلــك 

عمليــة  اســتكمال  علــى  العمــل  وروعــي  الفرعيــة، 

التقييــم ألعمــال العام 2120م  مــن خالل إدارة الحوكمة 

بالشــركة، وســيتم الرفــع بنتائــج عمليــة التقييــم للجنــة 

ــع  ــة الرب ــس اإلدارة بنهاي ــآت ولمجل ــيحات والمكاف الترش

األول مــن العــام 2022م.

عملــت  الشــركة خــالل عــام 2021م علــى تقديــم عــدد 

ــان  ــس واللج ــب  ألعضــاء المجل ــة التدري ــج ذاتي ــن البرام م

التابعــة لهــا و ذلــك نظــًرا لظــروف جائحــة كورونــا والنتائــج 

المترتبــة عليهــا، كمــا حرصت الشــركة على نشــر التوعية 

بشــكل مســتمر ألعضــاء المجلــس واللجــان مــن خــالل 

وســائل التقنيــة الحديثــة، مــع العلــم بــأن اإلجتماعــات 

ــا ــر وســائل التقنيــة الحديثــة او حضورًي مازالــت تتــم عب

الئحة حوكمة الشركات  .7

      تقييــم فعاليــة المجلــس وأعضــاءه وفعاليــات 

لجــان المجلــس

1.7

       البـرامــج التدريـبـيــة الـمـوجـهــة ألعـضــاء مـجلـس

اإلدارة ولجان المجلس  

2.7

للخدمــات  الســعودية  الشــركة  فــإن  عــام  وبشــكل 

األرضيــة تلتــزم بكافــة األحــكام والتوجيهــات اإللزاميــة 

الصــادرة  الشــركات  حوكمــة  الئحــة  تضمنتهــا  التــي 

هــذا  انعكــس  بحيــث  الماليــة،  الســوق  هيئــة  عــن 

االلتــزام بشــمول تضميــن كافــة المتطلبــات اإللزاميــة 

حوكمتهــا  ووثيقــة  األســاس  الشــركة  نظــام  فــي 

وسياســاتها التكميليــة وبمــا يعــزز اإلفصــاح وتوفيــر 

المعلومــات والشــفافية والعدالــة فــي التعامــل وضمــان 

ــات  ــد واجب حقــوق المســاهمين وبمــا يهــدف  إلــى تحدي

ــة  ومســؤوليات أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي

بالشــركة وفــق التوجيهــات النظاميــة، وتطبــق الشــركة 

ــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات  جميــع األحــكام ال

الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، باســتثناء األحــكام 

الــواردة أدنــاه:

م.

.1

رقم المادة/ الفقرة

.2

أسباب عدم التطبيقنص المادة/الفقرة

.3

.4

التدريــب: يتعيــن علــى الشــركة إيــاالء االهتمــام الكافــي بتدريــب وتأهيــل أعضــاء مجلــس 

اإلدارة و اإلدارة التنفيذيــة، ووضــع البرامــج الالزمــة لذلــك

يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوا مستقال

 مــن األربــاح التــي تحققها 
ً
 فــي الشــركة او نصيبــا

ً
تحفيــز العامليــن: برامــج منــح العامليــن أســهما

و برامــج التقاعــد، و تأســيس صنــدوق مســتقل لإلنفــاق علــى تلــك البرامج

تحفيز العاملين: إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.

مادة إسترشادية 

 تــم تطبيــق برامــج ذاتيــة التدريــب ألعضــاء مجلــس اإلدارة 

خــالل جائحــة كورونــا 

مــادة استرشــادية: تــم تطبيــق المــادة فــي بدايــة عــام 

2021م

مادة إسترشادية

39

54/ب

2/ 85

3/85

.5

.6

ــس  ــن مجل ــراح م ــى اقت ــاًء عل ــة – بن ــة العادي ــة العام ــع الجمعي ــة: تض ــؤولية االجتماعي المس

اإلدارة – سياســة تكفــل إقامــة التــوازن بيــن أهدافهــا واألهــداف التــي يصبــو المجتمــع إلــى 

ــة للمجتمــع ــة واالقتصادي ــر األوضــاع االجتماعي تحقيقهــا؛ بغــرض تطوي

مبــادرات العمــل اإلجتماعــي: وضــع مؤشــرات قيــاس تربــط الشــركة بمــا تقدمــه مــن مبــادرات 

فــي العمــل اإلجتماعــي و مقارنــة ذلــك بالشــركات األخــرى ذات النشــاط المشــابه

مــادة إسترشــادية: تقــوم الشــركة ببعــض المبــادرات؛ 

ــم تضــع الشــركة  ــر ولكــن ل ــا بالتقري ــم ذكره ــي ت و الت

برامــج معينــه أو مؤشــرات قيــاس

87

1/88

مبــادرات العمــل اإلجتماعــي: اإلفصــاح عــن أهــداف المســؤولية االجتماعيــة التــي تتبناهــا 

الشــركة للعامليــن فيهــا و توعيتهــم و تثقيفهــم بهــا

2/88

مبــادرات العمــل اإلجتماعــي: اإلفصــاح عــن خطــط تحقيــق المســؤولية االجتماعيــة فــي التقاريــر 

الدوريــة ذات الصلــة بأنشــطة الشــركة

3/88

مبــادرات العمــل اإلجتماعــي: وضــع برامــج توعيــة للمجتمــع للتعريــف بالمســؤولية االجتماعيــة 

للشــركة

4/88

يلتزم مجلس اإلدارة بما يلي : 7.

ــى  ــي عل ــكل ممــن يل ــل الالزمــة بشــأن المكافــآت والتعويضــات المدفوعــة ل ــان التفاصي 4( بي

حــدة : 

ب( خمســة مــن كبــار التنفيذييــن ممــن تلقــوا أعلــى المكافــآت مــن الشــركة علــى أن يكــون مــن 

ضمنهــم الرئيــس التنفيــذ والمديــر المالي.

تــم اإلكتفــاء باالفصــاح عــن إجمالــي رواتــب أعلــى ســتة 

مــن الكبــار التنفيذييــن 

ب/93/4

مادة إسترشاديةتشكيل لجنة حوكمة الشركات8. 95

23 صــدر قــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم  1-35-2018 وتاريــخ 9-7-1439هـــ الموافــق 9.

26-3-2018م بــأن يكــون الجــدول الخــاص باإلفصــاح عــن مكافــآت كبــار التنفيذييــن المحــدد فــي 

الملحــق )1( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات استرشــادي، علــى أن يكــون اإلفصــاح عــن مكافــآت 

ــدأ  ــر مجلــس اإلدارة التــي ســتصدر عــن الفتــرات الماليــة التــي تب ــار التنفيذييــن فــي تقاري الكب

 للجــدول الخــاص باإلفصــاح عــن مكافــآت كبــار التنفيذييــن 
ً
فــي 1-1-2020م بشــكل مفصــل وفقــا

المحــدد فــي الملحــق )1( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات.

* التزمــت الشــركة باإلفصــاح عــن عناصــر مكافــآت كبــار 

ــات النظاميــة   للمتطلب
ً
التنفيذييــن بشــكل إجمالــي وفقــا

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 

عــرض  يتــم  لــم  للمنصــب   
ً
وفقــا المســميات  حســب 

التفاصيــل علــى النحــو الــوارد فــي الملحــق )1( الخــاص بكبــار 

ــة الشــركات. ــة حوكم ــن مــن الئح التنفيذيي

ــم  ــق رق الملح

23/  )1(
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يتشــكل مجلــس إدارة الشــركة وفــق نظامهــا األساســي مــن تســعة أعضــاء لــدورة مدتهــا ثــالث ســنوات، وتماشــًيا 

مــع أحــكام نظــام الشــركات فقــد تــم تشــكيل مجلــس اإلدارة الحالــي لــدورة مدتهــا ثالثــة ســنوات ميالديــة بــدأت 

فــي 2019/05/06م وحتــى 2022/05/05م، ويوضــح البيــان أدنــاه أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة وتصنيــف عضوياتهــم 

كمــا بتاريــخ 2021/12/31م، علمــا بأنــه  تــم صــدور قــرار مــن مجلــس اإلدارة بتعييــن المهنــدس فهــد بــن حمــزة ســندي 

كعضــو غيــر تنفيــذي فــي المجلــس وتــم اعتمــاد القــرار مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمســاهمين بتاريــخ 2021/6/3م :

م.

.1

تصنيف العضويةالمنصباسم العضو

مستقلرئيس مجلس اإلدارة المهندس/ خالد بن قاسم البوعينين

غير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارة2. الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري

مستقلعضو مجلس إدارة3. األستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي

مستقلعضو مجلس إدارة4. األستاذ/ محمد بن علي اليمني

مستقلعضو مجلس إدارة5. المهندس/ صالح بن أحمد حفني

غير تنفيذيعضو مجلس إدارة6. السيد/ كون كورفياتيس

مستقلعضو مجلس إدارة7. السيد/ بير أوتنيجارد

مستقلعضو مجلس إدارة8. السيد/ أونو بوتس

غير تنفيذيعضو مجلس إدارة9. الكابتن/ فهد بن حمزة سندي

ــل صفــة  ــخ 2021/7/8 تــم تعدي ــخ 01-02-2021م كعضــو تنفيــذي حتــى تاري ــن حمــزة ســندي بتاري تــم تعييــن المهنــدس / فهــد ب
عضويتــه لعضــو غيــر تنفيــذي

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه 

أعضاء مجلس اإلدارة .8
1.8

يتشــكل مجلــس إدارة الشــركة مــن تســعة أعضــاء تعينهــم الجمعيــة العامــة للمســاهمين لمــدة ال تزيــد عــن ثــالث 

ســنوات، ويجتمــع مجلــس اإلدارة مــرة واحــدة علــى األقــل كل ثالثــة أشــهر بمعــدل 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، ويتــم تســجيل قــرارات المجلــس ومداوالتــه فــي 

محاضــر يوقعهــا األعضــاء ورئيــس المجلــس وتقــع مســؤولية تدويــن وحفــظ محاضــر االجتمــاع علــى أميــن ســر مجلــس 

اإلدارة، وفيمــا يلــي أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة ومؤهالتهــم وخبراتهــم:

أعضاء مجلس اإلدارة و اللجان 2.8

المهندس/ خالد بن قاسم البوعينين - رئيس مجلس اإلدارة

ــدى الشــركة وهــو  ــة ل ــة التنفيذي ــس اإلدارة ورئيــس اللجن ــن منصــب رئيــس مجل ــد البوعيني ــدس / خال يشــغل المهن

ــات  ــة والعضوي ــرات المهني ــة والخب ــان بالمؤهــالت العلمي ــي بي ــس إدارة مســتقل وفيمــا يل عضــو مجل

المؤهالتالمنصبالوظائف الحالية

النائــب األعلــى للرئيــس- لقطــاع الخدمــات الفنيــة فــي أرامكــو 

الســعودية.

-النائــب األعلــى للرئيس-للقطــاع الهندســي ورأس المــال و دعــم 

العمليــات فــي أرامكــو الســعودية.

-النائــب األعلــى للرئيــس لقطــاع التســويق و التوزيــع فــي أرامكــو 

السعودية.

أرامكــو  فــي  الهندســية  للرئيس-للخدمــات  األعلــى  -النائــب 

الســعودية.

مــن  البكالويــوس  درجــة  علــى  حائــز 

ــرول والمعــادن. ــك فهــد للبت جامعــة المل

شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو 

الريــاض العربيــة-   )HSBC(

الخبرات

 فــي 
ً
خبــرة تمتــد ألكثــر  مــن  25 عامــا

الســعودية أرامكــو 

1.2.8

العضويات والخبرات المهنية 

الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري - نائب رئيس مجلس اإلدارة

يشــغل الدكتــور/ عمــر بــن عبداللــه جفــري منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة وعضــو اللجنــة التنفيذيــة ورئيــس لجنــة 

ــرات  ــة والخب ــان بالمؤهــالت العلمي ــي بي ــا يل ــذي، وفيم ــر تنفي ــس إدارة غي ــدي الشــركة وهــو عضــو مجل ــة ل المراجع

ــات: ــة والعضوي المهني

2.2.8

نوع الكيان القانونيأسماء الشركات المسمى الوظيفي 

داخل المملكة - مساهمةشركة HSBC العربية السعودية عضو مجلس إدارة

المؤهالتالمنصبالوظائف الحالية

العربيــة  الجويــة  للخطــوط  العــام  المديــر  - كبيــر مستشــاري 

الســعودية

لــدى  واألنظمــة  اإلداريــة  للشــؤون  العــام  المديــر  مســاعد   -

الســعودية العربيــة  الجويــة  الخطــوط 

جامعــة  مــن  بالتســويق  -دكتــوراه 

مــن  األعمــال  إدارة  االباما-ماجســتير 

جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن.-

الصناعيــة  اإلدارة  فــي  بكالوريــوس 

-جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن

النقــل  وزيــر  مستشــاري  كبيــر 

اللوجســتية والخدمــات 

الخبرات

فــي   
ً
عامــا  30 مــن  ألكثــر  تمتــد  خبــرة 

الســعودية أرامكــو 

العضويات والخبرات المهنية 

نوع الكيان القانونيأسماء الشركات المسمى الوظيفي 

بشــركة ســيتا العالميــة وهــي منظمــة غيــر ربحيــة مملوكــة مــن قبــل 

خطــوط طيــران عالميــة

شركة عسير للتجارة و السياحة و الصناعة

 الخطوط الجوية اليمنية

جهة شبه حكومية – خارج المملكة 

داخل المملكة - مساهمة مدرجة

خارج المملكة

والخدمــات  النقــل  وزيــر  مستشــاري  -كبيــر 

جســتية للو ا

-عضو مجلس إدارة

-عضو مجلس إدارة

-عضو مجلس إدارة

داخل المملكة – مساهمة مقفلةشركـة االمد السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند رئيس مجلس ادارة 
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األستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي - عضو مجلس إدارة

يشــغل األســتاذ/ منصــور عبدالعزيــز البصيلــي منصــب عضــو مجلــس إدارة وعضــو اللجنــة التنفيذيــة وعضــو لجنــة إدارة 

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

والعضويــات 

3.2.8

المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

-مديــر فــرع فــي البنــك الســعودي المتحــد، -مســؤول فريــق 

اإلئتمــان للشــركات فــي البنــك، -كبيــر مديــري الشــئون القانونيــة 

واألميــن العــام فــي البنــك الســعودي البريطانــي.

مــن  أنظمــة  بكالوريــوس  علــى  حائــز 

الريــاض  – ســعود  الملــك  جامعــة 

-رجل أعمال

-عضو مجلس شورى

الخبرات

 فــي 
ً
لديــه خبــرة تمتــد ألكثــر مــن  30 عامــا

القطــاع المصرفــي والقانونــي

العضويات والخبرات المهنية 

نوع الكيان القانونيأسماء الشركات المسمى الوظيفي 

شركة  HSBC العربية السعودية

الشركة المتحدة لإللكترونيات 

شركة امالك العالمية للتمويل العقاري

شركة عسير للتجارة و السياحة و الصناعة

شركة جاز العربية للخدمات

داخل المملكة - مساهمة غير مدرجة

داخل المملكة - مساهمة مدرجة

داخل المملكة - مساهمة مدرجة

داخل المملكة - مساهمة مدرجة

داخل المملكة - مساهمة غير مدرجة

رئيس مجلس إدارة 

عضو مجلس اإلدارة

 عضو مجلس إدارة 

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

األستاذ / محمد بن علي اليمني - عضو مجلس إدارة

يشــغل األســتاذ / محمــد بــن علــي اليمنــي منصــب عضــو مجلــس إدارة و عضــو لجنــة المراجعــة و عضــو لجنة الترشــيحات 

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

بالمؤهــالت العلميــة والخبــرات المهنيــة والعضويــات 

4.2.8

المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

مدير عام شركة سابك لإلستثمار الصناعي 

الرئيــس  اإلدارة ومستشــار  مجلــس  رئيــس  نائــب  ومستشــار 

اإلدارة رئيــس مجلــس  لنائــب  قانونــي  التنفيــذي و مستشــار 

مــن  ماجســتير  شــهادة   علــى  حائــز 

ــون  ــال القان ــاون فــي مج ــورج ت ــة ج جامع

التجــاري 

مستشــار قانونــي ومديــر عــام 

ســابك للصناعــات اإلســتثمار 

الخبرات

لديــه خبــرة تمتــد ألكثــر مــن 35 عــام فــي 

المجــال القانونــي

العضويات والخبرات المهنية 

نوع الكيان القانونيأسماء الشركات المسمى الوظيفي 

داخل المملكة- مساهمة غير مدرجةالهيئة العامة للصناعات العسكرية  ســابك  عــام  ومديــر  قانونــي  مستشــار 

اإلســتثمار للصناعــات 

المهندس / صالح بن أحمد حفني - عضو مجلس إدارة 

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

ــي بيــان بالمؤهــالت العلميــة  ــدي الشــركة وهــو عضــو مجلــس إدارة مســتقل ، وفيمــا يل الترشــيحات والمكافــآت ل

والخبــرات المهنيــة والعضويــات 

5.2.8

المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

ــي إخــوان -  ــدب  لشــركة حلوان الرئيــس التنفيــذي والعضــو المنت

ــة صناعــة المنتجــات الغذائي

الصحيــة  للرعايــة  األوســط  الشــرق  إدارة  مجلــس  عضــو 

األلمانــي( الســعودي  )المستشــفى 

بكالوريــوس هندســة مدنيــة مــن جامعــة 

ــى  ــز عل كاقــزول بسانفرانسيســكو وحائ

المــوارد  إدارة  فــي  الماجســتير  درجــة 

كاليــد  ســتراث  جامعــة   – البشــرية 

)إســكتلندا(

شــركة   – التنفيــذي  الرئيــس 

كــو ما و أ

 )مجموعــة عمر قاســم العيســائي 

وشركائه( 

الخبرات

 
ً
عامــا  30 مــن  ألكثــر  تمتــد  خبــرة  لديــه 

فــي مجــال صناعــة األغذيــة و الخدمــات 

الهندســية و  الصناعيــة 

العضويات والخبرات المهنية 

نوع الكيان القانونيأسماء الشركات المسمى الوظيفي 

الشركة السعودية للخدمات الصناعية )سيسكو(.

شركة كنداسة لخدمات المياه

شركة األهلي تكافل 

داخل المملكة- مساهمة مدرجة

داخل المملكة- مقفلة

داخل المملكة- مساهمة مدرجة

عضو مجلس إدارة 

رئيس مجلس إدارة 

نائب رئيس مجلس إدارة

األستاذ / كون كورفياتيس - عضو مجلس إدارة

ــر  ــس إدارة غي ــو مجل ــو عض ــركة وه ــدى الش ــس إدارة  ل ــو مجل ــب عض ــس منص ــون كورفياتي ــتاذ / ك ــغل األس يش

تنفيــذي حيــث يمثــل المؤسســة العامــة للخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية فــي مجلــس اإلدارة و يشــغل منصــب 

الرئيــس التنفيــذي لشــركة طيــران أديــل المملوكــة للخطــوط الســعودية، وفيمــا يلــي بيــان بالمؤهــالت العلميــة 

ــات ــة والعضوي ــرات المهني والخب

6.2.8

المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

)شــريك(-يتيلينك)الرئيس  وســترجلز  هدريــك  -استشــارات 

ســتار  التنفيذي(-جيــت  )الرئيــس  مــاكاو  فيفــا  التنفيــذي(- 

)رئيــس  كانتــاس  طيــران  مجموعــة  التنفيــذي(-  آســيا)الرئيس 

االســتراتيجي( القســم 

فــي  البكالوريــس  درجــة  علــى  حائــز 

مونــاش جامعــة  مــن   اإلقتصــاد 

-الرئيــس التنفيــذي لشــركة طيــران 

أديــل الشــرق األوســط

الخبرات

خبــرة تمتــد ألكثــر مــن 19عــام فــي مجــال 

الطيــران

العضويات والخبرات المهنية 

نوع الكيان القانونيأسماء الشركات المسمى الوظيفي 

-- اليوجد عضويات أخرى
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األستاذ / بير أوتنيجارد -عضو مجلس إدارة

يشــغل األســتاذ / بيــر أوتنجــارد منصــب عضــو مجلــس إدارة  وعضــو اللجنــة التنفيذيــة وهــو عضــو مجلــس إدارة مســتقل 

و ، وفيمــا يلــي بيــان بالمؤهــالت العلميــة والخبــرات المهنيــة والعضويات 

7.2.8

المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

-رئيس المجلس التنفيذي/سويس بورت الدولية

-رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي/بيليفينجر)المانيا(

-شريك/بيريوتنجارد و شركاؤه

مدير عام/سويت فيديرال رايلواي/سويسرا

فــي  البكالوريــس  درجــة  علــى  حائــز 

إدارة األعمــال و التســويق مــن جامعــة 

الشــمالية ميتشــغان 

أوتنيجــارد  بشــركة  مســتثمر 

)GMBH( وشــركاه 

الخبرات

 فــي مجــال 
ً
خبــرة تمتــد ألكثــر مــن 19 عامــا

التجــارة والمناولــة األرضيــة

العضويات والخبرات المهنية 

نوع الكيان القانونيأسماء الشركات المسمى الوظيفي 

-- اليوجد عضويات أخرى

األستاذ / أونو بوتس- عضو مجلس إدارة

يشــغل األســتاذ/أونو بوتــس منصــب عضــو مجلــس إدارة  لــدي الشــركة وهــو عضــو مجلــس إدارة مســتقل ، وفيمــا 

يلــي بيــان بالمؤهــالت العلميــة والخبــرات المهنيــة والعضويــات

8.2.8

المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

باســيفيك/مجلس  آلســيا  التنفيــذي  الرئيــس  و  -المديــر 

انكوم.-مستشــار مجلــس  وبــن  إدارة  المديرين.-عضــو مجلــس 

لمجموعــة  التنفيــذي  لطيران/تركيا.-الرئيــس  مديرين/شــيليي 

شــيليي للطيران.-عضــو مجلــس إدارة أســيا للمورديــن )مؤسســة 

ــة( ــر ربحي غي

جامعــة  مــن  شــهادة  علــى  حاصــل 

نفيلــد ا كر

-الرئيس التنفيذي لشــركة طيران 

)ASIA PACIFI( )سنغافوره(

الخبرات

خبرة 10أعوام في مجال الطيران

العضويات والخبرات المهنية 

نوع الكيان القانونيأسماء الشركات المسمى الوظيفي 

بشركة وين انكوم 

آلسيا باسيفيك/مجلس المديرين. 

وبن انكوم 

شيليي لطيران/تركيا

مجموعة شيليي للطيران

خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة

خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة

خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة

خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة

خارج المملكة- مساهمة غير مدرجة

عضو مجلس إدارة 

المدير و الرئيس التنفيذي 

عضو مجلس إدارة

مستشار مجلس مديرين/

الرئيس التنفيذي 

الكابتن/ فهد بن حمزة سندي – عضو مجلس إدارة 

 مــن تاريــخ 01-02-2021م  ، 
ً
يشــغل الكابتــن/ فهــد حمــزة ســندي منصــب عضــو مجلــس إدارة - تنفيــذي للشــركة إعتبــارا

وفيمــا يلــي بيــان بالمؤهــالت العلميــة والخبــرات المهنيــة 

9.2.8

المؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية

-الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات األرضية

-مدير إدارة الطيران بشركة أرامكو السعودية.

 - جامعيــة  شــهادة  علــى  حاصــل 

جامعــة  برنامــج   - التجــاري  الطيــران 

الواليــات  مــن  الشــمالية  داكوتــا 

وبكالوريــوس  األمريكيــة  المتحــدة 

العلــوم - الهندســة الميكانيكيــة مــن 

جامعــة غــرب نيــو انغالنــد مــن الواليــات 

فــي  وماجســتير  األمريكيــة  المتحــدة 

ــغ  ــغ كون إدارة األعمــال مــن جامعــة هون

للعلــوم والتكنولوجيــا بالصيــن وشــهادة 

التنفيذييــن مــن جامعــة  القــادة  إعــداد 

المتحــدة.  الواليــات  فــي  ســتانفورد 

باإلضافــة، يملــك الكابتــن فهــد أكثــر مــن 

6300 ســاعة طيــران وهــو حاصــل علــى 

للطيــران  األمريكيــة  الفدراليــة  الرخصــة 

ــن  ــا مــدرب معتمــد م
ً

ــاري وهــو أيض التج

أياتــا. منظمــة 

)مكلــف(  التنفيــذي  الرئيــس 

ســاعي لشــركة 

الخبرات

خبــرة تمتــد إلــى ) 22( عاًمــا مــن العمــل 

بشــركة  الطيــران  قطــاع  مجــال  فــي 

الســعودية. أرامكــو 

العضويات والخبرات المهنية 

نوع الكيان القانونيأسماء الشركات المسمى الوظيفي 

جمعية اإلتحاد الخليجي لسالمة الطيران

شركة الطائرات المروحية

الشركة السعودية للخدمات األرضية

شركة األمد السعودي ) شركة تابعة(

شركة الشرق األوسط لمحركات الطائرات

شــركة روتورتريــد الســعودية )احــدى شــركات صنــدوق االســتثمارات 

ــة( العام

خارج المملكة

داخل المملكة – غير مدرجة

داخل المملكة – مساهمة مدرجة

داخل المملكة - شركة مساهمة مقفلة

داخل المملكة – غير مدرجة

داخل المملكة – غير مدرجة

- رئيس مجلس اإلدارة

- نائب رئيس مجلس اإلدارة

- عضو مجلس إدارة 

- عضو مجلس إدارة 

- رئيس مجلس اإلدارة

- رئيس مجلس اإلدارة
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يشــغل األســتاذ/ أحمــد بــن صالــح الســديس منصــب عضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت  لــدى الشــركة وهــو عضــو 

مــن خــارج  مجلــس اإلدارة ، وفيمــا يلــي بيــان بالمؤهــالت العلميــة والخبــرات المهنيــة والعضويــات

أعضاء اللجان  من خارج مجلس اإلدارة   .9

األستاذ/أحمد بن صالح السديس – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت 1.9

الوظائف السابقةالوظائف الحاليةعضوية اللجان

للمــوارد  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب 

الراجحــي  بمصــرف  البشــرية 

مديــر عــام المــوارد البشــرية فــي بنــك ســاب 

ــر  مــن عــام 2012م وحتــى عــام 2017م.مدي

عــام فــروع المملكــة فــي ســاب )2011م – 

2012م(

الترشــيحات  لجنــة  عضــو 

ت  فــآ لمكا ا و

المؤهالت

مــن  المحاســبة  فــي  بكالوريــوس 

بجــدة العزيــز  عبــد  الملــك  جامعــة 

الخبرات

المناصــب  مــن  العديــد  تقلــد 

القياديــة فــي البنــك الســعودي 

لديــه  حيــث  )ســاب(  البريطانــي 

خبــرة التقــل عــن 20 عامــا فــي 

المصرفــي القطــاع 

ــدى الشــركة وهــو عضــو مــن خــارج   ــة المراجعــة  ل ــن عبدالرحمــن الفضــل منصــب عضــو لجن ــح ب يشــغل األســتاذ/ صال

ــات  ــة والعضوي ــرات المهني ــة والخب ــالت العلمي ــان بالمؤه ــي بي ــا يل ــس اإلدارة ، وفيم مجل

األستاذ/صالح بن عبدالرحمن الفضل – عضو لجنة المراجعة  2.9

الوظائف السابقةالوظائف الحاليةعضوية اللجان

العامــة  للمؤسســة  المالــي  المديــر 

للخطــوط  الجويــة العربيــة الســعودية

ــي  ــة بشــركة هرف ــذي للمالي ــس التنفي الرئي

ــام 2015م  ــذ الع ــة من ــات الغذائي للخدم

عضــو لجنــة المراجعــة بالشــركة 

الســعودية للخدمــات األرضيــة

المؤهالت

المحاســبة  علــوم  فــى  ماجســتير 

الماليــة  العلــوم  فــى  وماجســتير 

بأمريــكا- الينــوى  جامعــة  مــن 

بكالوريــوس ادارة اعمــال مــن جامعــة 

الملــك ســعود ، وهــو حاصــل علــى 

)CPA( قانونــي  محاســب  شــهادة 

الخبرات

المناصــب  مــن  العديــد  تقلــد 

القياديــة ويعمــل حالًيــا بمنصــب 

للمؤسســة  المالــي  المديــر 

العامــة للخطــوط الجويــة العربيــة  

ية لســعود ا

يشــغل األستاذ/هشــام بــن علــي العقــل منصــب عضــو لجنــة المراجعــة  لــدي الشــركة وهــو عضــو مــن خــارج  مجلــس 

اإلدارة ، وفيمــا يلــي بيــان بالمؤهــالت العلميــة والخبــرات المهنيــة والعضويــات 

األستاذ/هشام بن علي العقل– عضو لجنة المراجعة 3.9

الوظائف السابقةالوظائف الحاليةعضوية اللجان

رئيس المجموعة المالية للراجحي كابيتال الرئيس المالي لمصرف البالد عضو لجنة المراجعة 

المؤهالت

ماجســتير الماســبة والماليــة جامعة 

إلينــوي إريانــا شــامبين فــي الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة - بكالوريــوس 

المحاســبة جامعــة الملــك ســعود

الخبرات

 
ً
خبــرة تمتــد ألكثــر مــن 20 عامــا

الطيــران  و  البنــوك  قطــاع  فــي 

العربــي  النقــد  ومؤسســة 

ي د لســعو ا

يشــغل األســتاذ/عادل ابــا الخيــل منصــب عضــو لجنــة المراجعــة  لــدي الشــركة وهــو عضــو مــن خــارج  مجلــس اإلدارة ، 

وفيمــا يلــي بيــان بالمؤهــالت العلميــة والخبــرات المهنيــة والعضويــات

األستاذ/عادل ابا الخيل – عضو لجنة المراجعة 4.9

الوظائف السابقةالوظائف الحاليةعضوية اللجان

نائــب رئيــس المجموعــة الماليــة لمصــرف 

الراجحي الســعودية 

رئيــس المجموعــة الماليــة لمصــرف الراجحــي 

بماليزيــا
عضو لجنة المراجعة 

المؤهالت

ماجســتير  و  المحاســبة  ماجســتير 

جامعــة  الماليــة  العلــوم  فــي 

إلينــوي إريانــا شــامبين فــي الواليــات 

األمريكيــة المتحــدة 

جامعــة  المحاســبة  بكالوريــوس 

ســعود  الملــك 

الخبرات

 
ً
خبــرة تمتــد ألكثــر مــن 18 عامــا

فــي قطــاع البنــوك ومؤسســة 

الســعودي العربــي  النقــد 

ــارج   ــدي الشــركة وهــو عضــو مــن خ ــة المخاطــر  ل ــن محمــد عــداس منصــب عضــو لجن شــغل األســتاذ/ عبدالرحمــن ب

مجلــس اإلدارة ، وفيمــا يلــي بيــان بالمؤهــالت العلميــة والخبــرات المهنيــة والعضويــات

األستاذ/عبدالرحمن بن محمد عداس – عضو لجنة المخاطر  5.9

الوظائف السابقةالوظائف الحاليةعضوية اللجان

االهلــي  بالبنــك  التنفيذيــن  كبــار  مــن 

لتجــاري ا

متقاعد
عضو لجنة إدارة المخاطر 

المؤهالت

تخصــص  أعمــال  إدارة  ماجســتير 

إدارة ماليــة مــن جامعــة دنفــر بواليــة 

المتحــدة  الواليــات   – كولــورادو 

األمريكيــة عــام 1986.- بكالوريــوس 

الملــك  جامعــة  مــن  أعمــال  إدارة 

ــز بجــدة – المملكــة العربيــة  عبدالعزي

ــة  الســعودية عــام 1979 ، مــع مرتب

الشــرف

الخبرات

امضــى قرابــة 28 ســنة فــي البنــك 

اأهلــي التجــاري، مــن العــام 1980 

إلــى العــام 2007 ،تقلــد خاللهــا 

القياديــة  المناصــب  مــن  العديــد 

ــًرا إلدارة المخاطــر  كان أبرزهــا مدي

)مخاطــر  الثالثــة  بفروعهــا 

الســوق،  مخاطــر  االئتمــان، 

وأخرهــا  العمليــات(  ومخاطــر 

ــا لقطــاع الشــركات بكافــة  رئيًس

بالســوق. الشــركات  شــرائح 

يشــغل األســتاذ/محمد بــن ســعد بــن داود  منصــب عضــو لجنــة المخاطــر  لــدي الشــركة وهــو عضــو مــن خــارج  مجلــس 

اإلدارة ، وفيمــا يلــي بيــان بالمؤهــالت العلميــة والخبــرات المهنيــة والعضويــات

األستاذ/محمد بن سعد بن داود – عضو لجنة المخاطر  6.9

الوظائف السابقةالوظائف الحاليةعضوية اللجان

مــن كبــار التنفيذيــن بشــركة مكتــب بــن 

داود

مدير مكتب محمد بن داود لإلستشارات المخاطــر  إدارة  لجنــة  عضــو 

بالشــركة الســعودية للخدمــات 

األرضيــة

المؤهالت

البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصــل 

ــك  ــة المل ــن جامع ــبة م ــي المحاس ف

عــام 1996هـــ ســعود 

الخبرات

المناصــب  مــن  العديــد  تقلــد 

البنــوك  قطــاع  فــي  القياديــة 

المحاســبية واإلستشــارات 

مــن  عــدد  عضويــة  ويشــغل 

الشــركات المســاهمة المدرجــة 

مدرجــة والغيــر 
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تــم تكليــف األســتاذ/ رائــد بــن حســن اإلدريســي بمنصــب الرئيــس التنفيــذي  للشــركة إعتبــاًرا مــن تاريــخ 01-02-2021م، 

ــان بالمؤهــالت  ــي بي ــا يل ــا للشــركة وفيم ــه رئيســا تنفيذي ــخ 2021/8/5م بتعيين ــس اإلدارة بتاري ــرار  مجل ــم صــدر ق ث

العلميــة والخبــرات المهنيــة:

أعضاء اإلدارة التنفيذية  .10
األستاذ/ رائد  بن حسن اإلدريسي– الرئيس التنفيذي 1.10

الوظائف السابقةالوظائف الحالية

الشــركة الرئيس التنفيذي )المكلف( للعمليــات فــي  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب   -

األرضيــة للخدمــات  الســعودية 

- رئيــس عمليــات الخدمــات األرضيــة فــي قطــاع الطيــران 

ورئيــس قســم العقــود فــي قطــاع حفــر االبــار ورئيــس 

التشــغيل فــي األحيــاء الســكنية  بشــركة ارامكــوا 

لســعودية.

المؤهالت

التســويق  فــي  البكالوريــوس  درجــة  علــى  حاصــل 

واالدارة مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن 

و درجــة الماجســتير التنفيــذي فــي إدارة األعمــال مــن 

جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن ، حاصــل علــى 

العديــد مــن الــدورات التنفيذيــة لتدريــب القــادة 

الخبرات

ــة فــي  ــد مــن المناصــب القيادي ــد العدي تقل

البنــك الســعودي البريطانــي )ســاب( حيــث 

لديــه خبــرة التقــل عــن 20 عامــا فــي القطــاع 

المصرفــي

 مــن تاريــخ 01-01-
ً
يشــغل األســتاذ/ محمــد عبدالكريــم مــازي منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي للماليــة بالشــركة إعتبــارا

2020م  ، وفيمــا يلــي بيــان بالمؤهــالت العلميــة والخبــرات المهنيــة 

األستاذ/ محمد بن عبدالكريم مازي– نائب الرئيس التنفيذي للمالية  2.10

الوظائف السابقةالوظائف الحالية

- الرئيــس التنفيــذي للشــئون الماليــة فــي شــركة ال نائب الرئيس التنفيذي للمالية

ــز ســالم جونســون كونترول

- رئيــس قســم أعــداد الميزانيــة وتقاريــر األداء لشــركة 

أرامكو الســعودية

المؤهالت

محاســب قانونــي مرخــص مــن واليــة فرجينــا وحاصــل 

علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة 

مــن  محاســبة  وبكالوريــوس  أم  أنــد  أي  تكســاس 

ــة ــدة األمريكي ــات المتح ــز فــي الوالي جامعــة نيوأورلين

الخبرات

 فــي مجــال 
ً
يمتلــك خبــرة أكثــر مــن 14 عامــا

اإلدارة الماليــة 

ــب الرئيــس التنفيــذي لشــؤون الشــركة وأميــن ســر المجلــس  ــه منصــب نائ ــب ضيــف الل يشــغل األســتاذ/ مــازن غري

واللجــان بالشــركة ويعمــل بالشــركة مــن تاريــخ 02-04-2016م  ، وفيمــا يلــي بيــان بالمؤهــالت العلميــة والخبــرات المهنية

األستاذ/ مازن غريب ضيف الله –  نائب الرئيس لشؤون الشركة وأمين سر المجلس واللجان 3.10

الوظائف السابقةالوظائف الحالية

-نائــب الرئيــس التنفيذي لشــؤون 

الشركة

-أمين سر المجلس واللجان

التنفيــذي  الرئيــس  -نائــب 

)المكلــف( التجاريــة  للشــؤون 

المجلــس  وأمانــة  الحوكمــة  إلدارة  تنفيــذي  مديــر 

كة  لشــر با

المؤهالت

مــن  األعمــال  إدارة  فــي  بكالوريــوس  علــى  حاصــل 

جامعــة الملــك عبدالعزيــز . كمــا حصــل علــى العديــد مــن 

الــدورات التدريبيــة فــي مجــال اإلدارة وغســل األمــوال 

وااللتــزام  واللجــان  المجالــس  وأمانــة  والحوكمــة 

والتأميــن والبنــوك وخدمــة العمــالء ودورات القيــادة 

التنفيذيــة ومرخــص لمزاولــة أعمــال التأميــن و عمليــات 

ــداول ــة ت ــى أنظم ــاح عل اإلفص

الخبرات

يمتلــك األســتاذ/ مــازن ضيــف اللــه خبــرة 

فــي مجــال    
ً
عامــا مــن 24  تمتــد ألكثــر 

وااللتــزام  المجلــس  وأمانــة  الحوكمــة 

والشــؤون  األمــوال  غســيل  ومكافحــة 

منهــا  مختلفــة  قطاعــات  فــي  التجاريــة 

ــن  ــدد م ــران فــي ع ــن والطي ــوك والتأمي البن

المدرجــة المســاهمة  الشــركات 

 مــن تاريــخ 01-01-2019م  
ً
يشــغل المهنــدس/ أيمــن احمــد الغامــدي – نائــب الرئيــس للمــوارد البشــرية بالشــركة إعتبــارا

، وفيمــا يلــي بيــان بالمؤهــالت العلميــة والخبــرات المهنيــة 

المهندس/ أيمن احمد الغامدي – نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية  4.10

الوظائف السابقةالوظائف الحالية

ــب الرئيــس التنفيــذي للمــوارد  نائ

البشــرية

قامبــل  آنــد  بروكتــر  شــركة   / صافــوال  مجموعــة 

العالميــة /الشــركة الســعودية للصناعــات األساســية 

)ســابك(

المؤهالت

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي مجــال الهندســة 

بجــدة  عبدالعزيــز  الملــك  جامعــة  مــن  الميكانيكيــة 

وحاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال. 

ــة فــي  ــدورات التدريبي ــد مــن ال ــى العدي كمــا حصــل عل

مجــال إدارة وتطويــر المــوارد البشــرية مــن الجمعيــة 

القيــادة  ودورات  البشــرية  المــوارد  إلدارة  األمريكيــة 

التنفيذيــة وإدارة األعمــال مــن كليــة إنســياد إلدارة 

األعمــال ومقرهــا فرنســا

الخبرات

يمتلــك المهنــدس/ أيمــن خبــرة عمليــة تقــدر 

ــد مــن  ــدرج خاللهــا فــي العدي  ت
ً
ــا بـــ 13 عام

المناصــب القياديــة فــي مجــال إدارة وتطويــر 

المــوارد البشــرية والهندســة الميكانيكيــة 

والعمليــات التشــغيلية فــي عــدة شــركات 

عالميــة عمــل بهــا

خــالل عــام 2021م عقــد مجلــس اإلدارة واللجــان التابعــة لــه ولجنــة المراجعــة عــدد مــن االجتماعــات المجدولــة والغيــر 

مجدولــة لمتابعــة أعمــال االدارة التنفيذيــة والمشــاريع االســتراتيجية وكذلــك تــم عقــد جمعيــة عامــة للمســاهمين 

 وهــي كمــا يلــي:
ً
بحضــور أغلبيــة األعضــاء وقــد بلغــت هــذه االجتماعــات خــالل العــام واحــد و عشــرون إجتماعــا

إجتماعات المجلس واللجان والجمعيات  .11

4

3

5

إجتماعات مجلس اإلدارة4

إجتماعات اللجنة التنفيذية

إجتماعات لجنة المراجعة

إجتماعات لجنة إدارة المخاطر

إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت 4

إجتماع الجمعية العامة العادية 1

المجموع 21
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أســـند  مجلـــس اإلدارة خـــالل العـــام 2021م  مهـــام 

الـــى إدارة الحوكمـــة و أمانـــة  شـــؤون المســـاهمين 

مجلـــس اإلدارة و تكـــون مرجعيتهـــا الوظيفيـــة الـــى 

مجلـــس اإلدارة ،  وتـــم تعيين عدد مـــن المختصين من 

أصحـــاب الخبـــرات في مجـــال الحوكمـــة بـــاإلدارة لتولي 

مهام ومســـؤوليات أمانة ســـر مجلـــس اإلدارة و عدد 

مـــن اللجـــان التابعة له وتعنـــى هذه اإلدارة بإســـتقبال 

إقتراحـــات ومالحظـــات المســـاهمين من خالل وســـائل 

المختلفة. اإلتصـــال 

يولـــي مجلـــس اإلدارة اإلهتمـــام بتوفيـــر  وتســـهيل 

كافة الســـبل والوســـائل الممكنة لتواصل المساهمين 

مع مجلـــس اإلدارة لتقديـــم إقتراحاتهم ومالحظاتهم  

التالية: القنـــوات  عبر 

mdhaifallah@ 1. البريد اإللكتروني الخاص بالمساهمين

saudiags.com

  www.saudiags.com  2.موقع الشركة اإللكتروني

3.أرقام التواصل  بملف الشـــركة على موقع الســـوق 

المالية الســـعودي )تداول 4031(.

4. التواصل على عنوان الشـــركة البريـــدي )ص.ب: 4350 

حـــي   – الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة   23719 جـــدة 

. تين( لبسا ا

مـــع  للشـــركة  الثابـــت  الهاتـــف  عبـــر  التواصـــل   .5

الهاتـــف:  اإلدارة  مجلـــس  أمانـــة  و  الحوكمـــة  إدارة 

 8866 تحويلـــة:    00966126909999

6. الحضـــور إلـــى مقـــر الشـــركة وتقديـــم المقتـــرح أو 

الشـــكوى إلدارة أمانـــة مجلـــس اإلدارة  علـــى العنوان:

جدة، مركز الياسمين، طريق الملك- حي البساتين.

1. تقـــوم إدارة أمانة مجلـــس اإلدارة  بإســـتقبال جميع 

المقترحات والمالحظات والمســـتلمة من المســـاهمين 

وذلك مـــن خالل وســـائل التواصل.

2. يقـــوم أمين ســـر مجلـــس اإلدارة بموافاة و إرســـال 

شؤون المساهمين  .13
حيــال  ومالحظاتهــم  المســاهمين  مقترحــات     

وادائهــا الشــركة 

1.13

جميـــع المقترحـــات والمالحظـــات المســـتلمة بشـــكل 

فـــوري الى رئيـــس مجلـــس اإلدارة.

3. يتـــم عرض مقترحـــات ومالحظات المســـاهمين في 

إجتماعـــات مجلس اإلدارة ، وكذلـــك بالتمرير على جميع 

المجلس. أعضاء 

4. يتـــم الرد خالل خمســـة أيام عمل من تاريخ إســـتالم 

المالحظة. أو  اإلقتراح 

خالل العـــام 2021م أســـتلمت إدارة أمانة المجلس عدد 

مـــن المالحظات واإلقتراحات من الســـادة المســـاهمين 

مـــن خالل وســـائل التواصل المعلنة ، كمـــا تم الرد على 

الســـادة المســـاهمين مـــن خـــالل إدارة أمانـــة مجلس 

اإلدارة حســـب أنظمـــة هيئة الســـوق المالية.

           وســائـــل الـتــواصـــل للمـســاهميـــن لــتــقــديـــم

 إقتراحاتهم ومالحظاتهم

   2.13

والمالحظــات  اإلقتراحــات  إســتقبال  إجــراءات          

مــن المســاهمين وتبليــغ أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر 

التنفيذيــن 

3.13

        اإلقـتــراحــات والـمـالحـظـــات الـمـستـلــمـــة مـــن

المساهمين 

4.13

إسم العضو

المهندس/ خالد بن قاسم البوعينين

الدكتور / عمر بن عبدالله جفري

األستاذ / منصور بن عبدالعزيز البصيلي

األستاذ / محمدبن علي اليمني

المهندس / صالح بن أحمد حفني

الكابتن/فهد بن حمزة سندي

األستاذ / كون كورفياتيس

األستاذ / بير أوتنيجارد

األستاذ / أونو بوتس

األول
2021/03/11م

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

عقــد مجلــس اإلدارة حتــى تاريــخ 2021/12/09م عــدد) 4( إجتماعــات، ويوضــح البيــان التالــي إجتماعــات المجلــس ســجل 

الحضــور لــكل إجتمــاع

عدد اإلجتماعات )4( إجتماعات خالل عام 2021م

إجتماعات مجلس اإلدارة  .12

الثاني
2021/06/24م

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

الثالث
2021/09/30م

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

الرابع
2021/12/19م

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

اإلجمالي

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 
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قسم 14

14

للجان ا
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لنظـــام الشـــركة األســـاس والئحـــة حوكمـــة   
ً
وفقـــا

الشـــركة يتم تشكيل عدد مناســـب من اللجان الفرعية 

المنبثقة عن المجلس حســـب حاجة الشـــركة وظروفها 

وأنشـــطتها، وبمـــا يســـاهم فـــي مســـاعدة مجلـــس 

اإلدارة علـــى تأدية المهـــام الموكلة له بشـــكل فعال 

 إلجراءات عامـــة يضعها المجلـــس تتضمن تحديد 
ً
وفقـــا

مهمـــة اللجنـــة ومـــدة عملهـــا والصالحيـــات الممنوحة 

لهـــا خالل هذه المـــدة وكيفية رقابـــة المجلس عليها. 

وترفـــع اللجـــان تقاريرهـــا لمجلـــس اإلدارة الـــذي يتابع 

عمـــل هـــذه اللجان بشـــكل دوري للتحقق مـــن قيامها 

باألعمال الموكلـــة إليها. كما يقـــر المجلس لوائح عمل 

جميـــع اللجـــان المنبثقـــة عنه، فـــي حين تقـــر الجمعية 

العامة لوائـــح عمل »لجنة المراجعة ، ولجنة الترشـــيحات 

والمكافآت » وقد تم تشـــكيل لجـــان المجلس التالية :

1. لجنة المراجعة.

2. لجنة الترشيحات والمكافأت.

3. اللجنة التنفيذية.

4. لجنة إدارة المخاطر.

اللجان  .14
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وتضم اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2021م كالً من األعضاء التالية أسمائهم

أعضاء لجنة المراجعة 

االسم

الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري

األستاذ/ محمد بن علي اليمني 

األستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل 

األستاذ/ هشام بن علي العقل 

األستاذ/ عادل ابا الخيل 

         مهــام و مســؤوليات اللجــان وإجتماعاتهــا خــالل 

عام 2021م 

1.14

تتشـــكل اللجنـــة مـــن ثالثـــة إلى خمســـة أعضـــاء من 

خـــارج  ومـــن  تنفيذييـــن  غيـــر  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء 

المجلـــس، وتقر الجمعيـــة العامة للشـــركة الئحة عمل 

اللجنـــة وإختيـــار أعضائهـــا، وتجتمع اللجنـــة بصفة دورية 

وتعقـــد أربعـــة إجتماعـــات فـــي العـــام علـــى األقل أو 

متى مـــا دعـــت الحاجـــة. وقد راعـــت الشـــركة موائمة 

الئحة عمـــل اللجنة بما يتفـــق والتوجيهات اإلشـــرافية، 

حيـــث تم تعديل قواعـــد عمل اللجنة والتـــي تم إقرارها 

المنعقـــد  العامـــة للشـــركة  الجمعيـــة  إجتمـــاع  فـــي 

بتاريـــخ 2019/04/24م. ووفـــق ما تضمنتـــه التوجيهات 

التنظيميـــة، فـــإن اللجنة تختـــص بالمهـــام التالية:

تختـــص اللجنـــة بالمراقبـــة علـــى أعمال الشـــركة 
والتحقـــق من ســـالمة ونزاهـــة التقاريـــر والقوائم 
الماليـــة وأنظمـــة الرقابة الداخلية فيها، وتشـــمل 

مهـــام اللجنـــة بصفـــة خاصة مـــا يلي:
1. مراجعـــة القوائـــم والبيانـــات الماليـــة للشـــركة 
وإعالناتهـــا المتعلقـــة بأدائها المالـــي قبل عرضها 
علـــى مجلـــس اإلدارة، لضمـــان نزاهتهـــا وعدالتها 

وشـــفافيتها، وإبـــداء رأيها.
2. إبـــداء الـــرأي الفنـــي بنـــاء علـــى طلـــب مجلس 
اإلدارة فيمـــا إذا كان تقريـــر المجلـــس - والقوائم 
الماليـــة للشـــركة عادلـــة ومتوازنـــة ومفهومـــة 
وتتضمـــن المعلومـــات التـــي تتيـــح للمســـاهمين 
والمســـتثمرين تقييـــم المركز أو الوضـــع المالي 
للشـــركة وأدائها ونموذج عملها واســـتراتيجيتها.

3. دراســـة أيـــة مســـائل مهّمـــة أو غيـــر مألوفة 
تتضمنهـــا التقاريـــر الماليـــة والحســـابات.

4. البحـــث بدقـــة في أيـــة مســـائل يثيرهـــا المدير 
المالـــي للشـــركة أو مـــن يتولى مهامـــه أو مدير 

االلتـــزام فـــي الشـــركة أو المراجـــع الداخلي.
5. التحقق من التقديرات المحاســـبية في المسائل 

الجوهرية الـــواردة في التقارير المالية.
6. دراســـة السياســـات المحاســـبية المتبعـــة في 
الشـــركة وإبداء الـــرأي والتوصية لمجلـــس اإلدارة 

لجنة المراجعة 1.1.14

المهام و المسؤوليات: 

في شـــأنها.
7. اإلجتمـــاع مـــع اإلدارة التنفيذيـــة والمراجعيـــن 
الخارجيين إلســـتعراض ومناقشـــة نتائج الشـــركة 
الفصليـــة التشـــغيلية والبيانات المالية الســـنوية، 
وكذلك جميـــع تقارير الرقابة الداخلية أو ملخصاتها.

أو  الصلـــة  ذات  األخـــرى  التقاريـــر  مراجعـــة   .8
المعلومـــات الماليـــة المقدمـــة من قبل الشـــركة 
ألي هيئـــة حكومية أو عامة النـــاس والتقارير ذات 
الصلـــة المقدمـــة من قبـــل المراجعيـــن الخارجين أو 

. تها ملخصا
9. دراســـة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية 
فـــي الشـــركة، وإعـــداد تقريـــر مكتـــوب يتضمـــن 
توصياتهـــا ورأيها فـــي مدى كفاية هـــذه النظم 
ومـــا أدته من أعمـــال تدخل في نطـــاق اختصاصها، 
علـــى أن يـــودع مجلـــس اإلدارة نســـخاً  كافية من 
هـــذا التقريـــر فـــي مركز الشـــركة الرئيســـي قبل 
موعد انعقـــاد الجمعية العامة بعشـــرة أيام على 
األقـــل؛ لتزويد من يرغب من المســـاهمين بنســـخة 

منه. ويتلـــى التقرير فـــي أثناء انعقـــاد الجمعية.
10. دراســـة تقاريـــر المراجعـــة الداخليـــة ومتابعـــة 
تنفيـــذ اإلجـــراءات التصحيحية للمالحظـــات الواردة 

. فيها
11. الرقابة واإلشـــراف على أداء وأنشـــطة المراجع 
الداخلي وإدارة المراجعة  الداخلية  وإدارة الحوكمة 
وااللتـــزام فـــي الشـــركة ، للتحقـــق مـــن توافـــر 
المـــوارد الالزمـــة وفعاليتهـــا فـــي أداء األعمـــال 

والمهـــام المنوطـــة بها.
12. إذا لـــم يكـــن للشـــركة مراجـــع داخلـــي فعلى 
اللجنـــة تقديـــم توصيتهـــا للمجلس بشـــأن مدى 
الحاجـــة إلى تعيينه، وإذا لـــم توصى بذلك فعليها 

بيـــان األســـباب في التقرير الســـنوي.
13. التوصيـــة لمجلـــس اإلدارة بتعييـــن مدير وحدة 
أو إدارة المراجعـــة الداخليـــة أو المراجـــع الداخلـــي 

مكافآته. وإقتـــراح 
14. التوصيـــة لمجلـــس اإلدارة بتعييـــن المراجعين 
الخارجييـــن وعزلهـــم وتحديـــد أتعابهـــم وتقييم 
أدائهـــم، بعـــد التأكد مـــن اســـتقاللهم ومراجعة 

نطـــاق عملهـــم وشـــروط التعاقـــد معهم.
15. التحقـــق مـــن اســـتقالل المراجعيـــن الخارجيين 
وموضوعيتـــه، ومـــدى فعاليـــة أعمـــال المراجعة، 

مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار القواعـــد والمعايير ذات 
. لصلة ا

16. مراجعـــة خطـــة المراجعيين الخارجيين للشـــركة 
وأعمالهـــم، والتحقق من عـــدم تقديمهم أعماالً 
فنيـــة أو إداريـــة تخرج عن نطـــاق أعمـــال المراجعة، 

وإبـــداء مرئياتهـــا حيال ذلك.
17. اإلجابة عن استفســـارات المراجعيـــن الخارجيين 

للشركات.
الخارجييـــن  المراجعيـــن  تقاريـــر  دراســـة   .18
ومالحظاتهـــم علـــى القوائم الماليـــة ومتابعة ما 

بشـــأنها. اتخـــذ 
19. المشـــاركة بنشـــاط  فـــي حـــوار مـــع المراجع 
الداخلـــي مـــع مراعـــاة فيمـــا يتعلـــق بالعالقـــات 
أو الخدمـــات المفصـــح عنهـــا التـــي قـــد تؤثر على 
اســـتقاللية وموضوعية المراجع واتخـــاذ اإلجراءات 
المناســـبة لإلشـــراف على اســـتقاللية المراجعين 

جيين. ر لخا ا
20. المراجعة مع المراجع الخارجي عن أي مشـــاكل 

أو صعوبات التي يواجهها ومراجعة رد اإلدارة.
21. مراجعـــة نتائج تقارير الجهـــات الرقابية والتحقق 

من اتخاذ الشـــركة اإلجراءات الالزمة بشـــأنها.
22. التحقـــق من التزام الشـــركة باألنظمة واللوائح 

العالقة. ذات  والتعليمات  والسياسات 

23. مراجعـــة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها 
الشـــركة مع األطـــراف ذوي العالقـــة، وتقديم ما 

تراه بشـــأنها إلى مجلس اإلدارة.
24. الرفع إلى مجلس اإلدارة بما تراه من مســـائل 
ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشـــأنها، وإبـــداء توصياتها 

بالخطوات التـــي يلزم اتخاذها.
الرقابة واإلشـــراف على أداء وأنشطة مدير   .25
إدارة اإللتـــزام في الشـــركة – إن وجدت – للتحقق 
من توافـــر المـــوارد الالزمـــة وفعاليتها فـــي أداء 
األعمـــال والمهـــام المنوطـــة بهـــا. وإذا لـــم يكن 
للشـــركة مســـؤول إلتزام ، فعلـــى اللجنة تقديم 
توصيتهـــا إلى المجلس بشـــأن مـــدى الحاجة إلى 

. تعيينه
26. التوصيـــة لمجلـــس اإلدارة بتعييـــن مدير وحدة 
أو إدارة اإللتـــزام أو مســـؤول اإللتـــزام واقتـــراح 

. ته فآ مكا
27. المناقشـــة مـــع المراجع الخارجـــي فيما يخص 

الممارســـات المالية أو المحاســـبية.
28. اإلشـــراف على أي تحقيق من األنشـــطة التي 

تقع ضمـــن اختصاصاتها.
29. دراســـة أي مواضيـــع ماليـــة اخـــرى يحددهـــا 

المجلـــس.

صفة العضوية

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

عضو مجلس إدارة مستقل

عضو من خارج المجلس

عضو من خارج المجلس

عضو من خارج المجلس

الصفة

رئيس اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

عقــدت لجنــة المراجعــة خــالل عــام 2021م عــدد )5( إجتماعــات وقــد شــارك أعضــاء اللجنــة بالحضــور كمــا هــو موضــح 

أدنــاه

إجتماعات اللجنة

إسم العضو

الدكتور/ عمر بن عبدالله جفري

ألستاذ/ محمد بن علي اليمني

األستاذ/ صالح  الفضل

األستاذ/ هشام بن علي العقل

األستاذ/ عادل اباالخيل

األول
2021/03/06م

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

الثاني
2021/05/29م

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

الثالث
2021/08/14م

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

الرابع
2021/11/06م

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

اإلجمالي

5 

5 

5 

5 

5 
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وتضم اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2021م كالً من األعضاء التالية أسمائهم

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت 

االسم

المهندس/ صالح  بن أحمد حفني - عضو مجلس إدارة مستقل

األستاذ/ محمد بن علي اليمني - عضو مجلس إدارة مستقل

األستاذ/ أحمد السديس - عضو من خارج المجلس

تتشـــكل اللجنـــة مـــن ثالثـــة إلى خمســـة أعضـــاء من 

أعضـــاء مجلـــس اإلدارة غيـــر التنفيذييـــن ومـــن خـــارج 

المجلـــس، وتقر الجمعيـــة العامة للشـــركة الئحة عمل 

اللجنـــة ، وتجتمع اللجنة بصفة دوريـــة وتعقد  إجتماعين 

فـــي العام علـــى األقل أو متـــى ما دعـــت الحاجة. وقد 

راعـــت الشـــركة موائمـــة الئحة عمـــل اللجنة بمـــا يتفق 

والتوجيهـــات اإلشـــرافية، حيـــث تـــم تعديـــل قواعـــد 

عمـــل اللجنة والتـــي تم إقرارهـــا في إجتمـــاع الجمعية 

العامة للشـــركة المنعقد بتاريـــخ 2019/04/24م .وفق 

مـــا تضمنته التوجيهـــات التنظيمية، فـــإن اللجنة تختص 

التالية: بالمهـــام 

بالمهـــام  المكافـــآت  و  الترشـــيحات  لجنـــة   تختـــص 

التاليـــة: والمســـؤوليات 

1- اقتـــراح سياســـات ومعاييـــر واضحـــة للعضويـــة في 

التنفيذيـــة. مجلـــس اإلدارة واإلدارة 

2- التوصية لمجلس اإلدارة بترشـــيح أعضاء فيه وإعادة 

 للسياســـات والمعايير المعتمدة، مع 
ً
ترشيحهم وفقا

مراعاة عدم ترشـــيح أي شـــخص ســـبقت إدانته بجريمة 

باألمانة. مخلة 

إعـــداد وصـــف للقـــدرات والمؤهـــالت المطلوبة   -3

اإلدارة  وظائـــف  وشـــغل  اإلدارة  مجلـــس  لعضويـــة 

التنفيذيـــة و تحديـــد الوقت الـــذي يتعين علـــى العضو 

اإلدارة. مجلـــس  ألعمـــال  تخصيصـــه 

4- المراجعة الســـنوية لالحتياجـــات الالزمة من المهارات 

أو الخبـــرات المناســـبة لعضوية مجلـــس اإلدارة ووظائف 

التنفيذية. اإلدارة 

5- مراجعـــة هيـــكل مجلـــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيـــة 

وتقديـــم التوصيـــات في شـــأن التغييـــرات التي يمكن 

إجراؤها.

6- التحقـــق بشـــكل ســـنوي مـــن اســـتقالل األعضـــاء 

المســـتقلين، وعدم وجـــود أي تعارض مصالـــح إذا كان 

العضـــو يشـــغل عضويـــة مجلـــس إدارة شـــركة أخرى.

7- وضع وصـــف وظيفي لألعضـــاء التنفيذيين واألعضاء 

غير التنفيذيين واألعضاء المســـتقلين وكبار التنفيذيين.

8- وضـــع اإلجـــراءات الخاصـــة في حال شـــغور مركز أحد 

أعضـــاء مجلس اإلدارة أو كبـــار التنفيذيين.

9- تحديـــد جوانب الضعـــف والقوة في مجلـــس اإلدارة، 

2.1.14لجنة الترشيحات والمكافآت

المهام و المسؤوليات: 

واقتـــراح الحلـــول لمعالجتهـــا بمـــا يتفـــق مـــع مصلحة 

. كة لشر ا

10- إعـــداد سياســـة واضحـــة لمكافآت أعضـــاء مجلس 

اإلدارة واللجـــان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية، 

 
ً
ورفعهـــا إلـــى مجلـــس اإلدارة للنظـــر فيهـــا تمهيـــدا

العتمادهـــا مـــن الجمعية العامـــة، علـــى أن يراعى في 

تلك السياســـة اتبـــاع معاييـــر ترتبط بـــاألداء، واإلفصاح 

عنهـــا، والتحقق مـــن تنفيذها.

11- توضيـــح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياســـة 

المكافـــآت المعمـــول بها، وبيان أي انحـــراف جوهري عن 

السياسة هذه 

12- المراجعة الدورية لسياســـة المكافآت والتعويضات، 

األهـــداف  تحقيـــق  فـــي  فعاليتهـــا  مـــدى  وتقييـــم 

منها. المتوخـــاة 

13- التوصيـــة لمجلـــس اإلدارة بمكافـــآت أعضاء مجلس 

اإلدارة واللجـــان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشـــركة 

 للسياســـة المعتمدة.
ً
وفقا

إحـــالل كبـــار  النظـــر بشـــكل شـــامل فـــي خطـــة   -14

التنفيذييـــن وذلـــك ضمـــن مجريـــات عمـــل اللجنـــة، مـــع 

مراعاة الفـــرص والتحديات التي تواجه الشـــركة وكذلك 

المھـــارات والخبـــرات المطلوبـــة مســـتقبال فـــي أعضاء 

اإلدارة. مجلـــس 

15- الموافقة على تعيينات كبار المســـئولين التنفيذيين 

بالشـــركة، وإقتـــراح وتنفيذ سياســـات اإلحالل للمجلس 

ولجانـــه، وللقيـــادات التنفيذيـــة في الشـــركة من خالل 

التنســـيق مع إدارة الموارد البشـــرية بالشركة، والتأكد 

من إلتـــزام اإلدارة التنفيذية بھا.

16- وضع سياســـات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء 

مجلـــس اإلدارة وكبار التنفيذيين تكـــون موضع التنفيذ 

 للنظـــام ، ويراعى 
ً
بعـــد إقرار الجمعيـــة العامة لها وفقا

عنـــد وضـــع تلـــك السياســـات كل المعايير التـــى تراھا 

اللجنة ضروريـــة ومنھا المتطلبـــات القانونية والتنظيمية 

ذات الصلـــة، وأحكام وتوصيات الئحة حوكمة الشـــركات 

وإرشـــاداتھا.  ويكـــون الغرض من ھذه السياســـة ھو 

التأكـــد مـــن تزويـــد أعضـــاء اإلدارة التنفيذية للشـــركة 

بالحوافز المناســـبة لتشـــجيعھم على تحســـين األداء، 

وأن تتـــم مكافأتھـــم بشـــكل عـــادل ومقبـــول عـــن 

إســـھاماتھم الفرديـــة في إنجاح الشـــركة.

17- اعتمـــاد تصميـــم أي خطـــط تنفذھا الشـــركة لربط 

األجر بـــاألداء وتحديد مســـتھدفاتھا، والتوصية باعتماد 

إجمالـــي المبالغ المقرر ســـدادھا لمثـــل تلك الخطط.

18- مراجعـــة ودراســـة تصميـــم كل الخطـــط المتعلقة 

بحوافز األســـھم لعرضھا على مجلس اإلدارة والجمعية 

العامـــة والموافقـــة  عليھـــا. فـــي إطـــار تلـــك الخطط، 

تحـــدد اللجنة مـــا إذا كانت ســـتمنح أية أســـھم وتحدد 

القيمـــة اإلجماليـــة لتلك األســـھم، والحصـــة الممنوحة 

لـــكل مـــن أعضـــاء المجلـــس التنفيذييـــن وغيرھم من 

اإلدارة التنفيذيـــة للشـــركة، وتحدد أيضا مســـتھدفات 

األداء التـــي علـــى أساســـھا تمنح تلك األســـھم.

19- تقـــوم اللجنـــة بالتوصية لمجلـــس اإلدارة للموافقة 

علـــى تحديـــد مقاييـــس األداء المناســـبة ، إلـــى جانـــب 

تحديد ميزانيات مكافـــآت األداء بناًء على تحقيق أھداف 

الشـــركة اإلســـتراتيجية واألرباح مقابـــل المخاطر وذلك 

مـــن أجل صـــرف المكافـــآت ومكافـــآت األداء الســـنوية 

واألداء علـــى المـــدى البعيد.

الصفة

رئيس اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

عقــدت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت خــالل عــام 2021م عــدد )4( إجتماعــات وقــد شــارك أعضــاء اللجنــة بالحضــور كمــا 

هــو موضــح أدنــاه

اجتماعات اللجنة

إسم العضو

المهندس/ صالح  بن أحمد حفني

األستاذ/ محمد بن علي اليمني

األستاذ/ أحمد السديس

األول
2021/01/31م

حضر

حضر

حضر

الثاني
2021/03/02م

حضر

حضر

حضر

الثالث
2021/06/07م

حضر

حضر

حضر

الرابع
2021/12/29م

حضر

حضر

حضر

اإلجمالي

4

4

4
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أعضاء اللجنة: وتضم اللجنة كما بتاريخ 2021/12/31م كالً من األعضاء التالية أسمائهم

أعضاء اللجنة التنفيذية

االسم

المهندس/خالد بن قاسم البوعينين - رئيس مجلس إدارة مستقل

األستاذ/ عمر بن عبدالله جفري – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي

األستاذ/ منصور عبدالعزيز البصيلي - عضو مجلس إدارة مستقل

المهندس/صالح بن أحمد حفني - عضو مجلس إدارة مستقل

األستاذ/ بير يوتنجارد - عضو مجلس إدارة مستقل

تتشـــكل اللجنة التنفيذية من ثالثة إلى خمســـة أعضاء 

مـــن أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، وتجتمع بصفـــة دورية كل 

شـــهرين أو متى ما دعـــت الحاجة، وقد راعت الشـــركة 

موائمـــة الئحـــة عمـــل اللجنـــة بمـــا يتفـــق والتوجيهات 

اإلشـــرافية، حيث تـــم تعديل قواعد عمـــل اللجنة والتي 

تـــم إقرارها من مجلـــس اإلدارة بتاريـــخ 2017/11/28م ، 

وتختـــص اللجنة بالمهـــام التالية:

أ ( تعمـــل اللجنة التنفيذية على معاونة الرئيس التنفيذي 

للشـــركة فـــي حـــدود الســـلطات المخولة لـــه من قبل 

مجلـــس اإلدارة وضمن صالحيـــات اللجنـــة الممنوحة لها 

من قبـــل المجلـــس ، ولمعالجـــة المســـائل التي تكلف 

بها من قبل المجلس، وال ســـلطة للجنـــة لتغيير أي قرار 

يصـــدره المجلـــس أو قواعـــد أو لوائح مالـــم يكن هناك 

تفويض مـــن المجلس.

ب ( تتولـــى اللجنـــة كافـــة المهـــام الموكلـــة إليها من 

قبـــل مجلـــس اإلدارة ، ويجـــوز لمجلـــس اإلدارة تكليـــف 

اللجنـــة بأيـــة واجبات أخرى حســـب حاجة مجلـــس اإلدارة 

والواجبـــات الموكلـــة لـــه.  وتضطلـــع اللجنـــة فـــي ذلك 

التالية: بالمهـــام 

1. مراجعة تقاريـــر أداء األعمال، تقارير الموارد البشـــرية، 

المشـــاركات  تقريـــر  المســـتثمرين،  عالقـــات  تقاريـــر 

االجتماعيـــة للشـــركة.

2. رصـــد التقاريـــر المرحلية لخطط التشـــغيل الســـنوية 

والمشـــاريع  التكاليـــف،  وتحديـــات  والمبـــادرات 

الـــخ. الرئيســـية،  االســـتراتيجية 

التنفيذيـــة  اإلدارة  تقاريـــر  مراجعـــة  علـــى  الحـــرص   .3

والعـــروض واإليضاحـــات والتـــي تعتبرها ضروريـــة لذلك.

4. النظـــر فـــي التقاريـــر الماليـــة، تقارير المســـاهمين، 

تقاريـــر المفوضين بالتوقيـــع عن الشـــركة، تقارير إدارة 

الشـــئون القانونية وسكرتارية الشـــركة، تقارير الشئون 

بـــاإلدارة  المتعلقـــة  التشـــغيلية  والجوانـــب  الماليـــة 

اليوميـــة للشـــركة ،  الخ.

5. التوصيـــة بإقـــرار خطة التشـــغيل الســـنوية، الخطة 

االســـتراتيجية، اســـتراتيجية االســـتثمار، والتسهيالت 

االئتمانيـــة / مســـائل أعمـــال الشـــركة خـــارج حـــدود 

المخاطـــر التـــي حددهـــا مجلـــس اإلدارة، الخ.

6. اإلحاطة واإلطالع على القضايا والمســـائل الرئيســـية 

اللجنة التنفيذية 3.1.14

المهام و المسؤوليات: 

التي تعرض على الرئيـــس التنفيذي أو اإلدارة التنفيذية 

من قبل اللجـــان اإلدارية الداخلية.

7. مســـاعدة الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة فـــي حدود 

ســـلطات اللجنة بشـــأن المسائل المشـــار إليها من قبله 

أو من قبـــل المجلـــس كالموافقـــات التنظيمية، الخ.

8. النظر فـــي الموافقات الخاصة والالزمـــة بالمصروفات 

والنفقـــات والتزامات الشـــركة فيما يتعلق بأنشـــطتها 

وكذلـــك العقـــارات والممتلـــكات مـــن إيجـــارات ونحوه، 

وكذلـــك فـــي الخدمـــات المســـاندة، واعتمادهـــا وذلك 

ضمـــن الحـــدود التي يقرهـــا المجلس.

9. النظـــر فـــي تكاليـــف مشـــاريع ومصاريـــف الخدمات 

المســـاندة مثـــل األمـــن والســـالمة والصيانـــة ونحوها 

. واعتمادها

وإدارة  العمـــوم  علـــى  الشـــركة  إدارات  توجيـــه   .10

الممتلـــكات والخدمات المســـاندة علـــى وجه الخصوص، 

والخدمـــات  بالممتلـــكات  المتعلقـــة  المســـائل  فـــي 

المســـاندة.

11. تقـــوم اللجنـــة مـــرة واحدة فـــي العام علـــى األقل 

بمراجعـــة أدائهـــا ووضعهـــا وقواعـــد عملهـــا وذلك من 

أجل ضمـــان أن اللجنة تعمـــل بأقصى فعاليـــة والتوصية 

بأيـــة تغييـــرات تراها مالئمـــة لموافقة مجلـــس اإلدارة.

12. تقـــوم اللجنـــة بممارســـة عملهـــا باإلضافـــة الـــى 

 
ً
الصالحيـــات الممنوحـــة لهـــا مـــن مجلـــس اإلدارة وفقا

للنظـــام األساســـي للشـــركة.

الصفة

رئيس اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

عقــدت اللجنــة التنفيذيــة  خــالل عــام 2021م عــدد )3( إجتماعــات وقــد شــارك أعضــاء اللجنــة بالحضــور كمــا هــو موضــح 

أدناه

اجتماعات اللجنة

إسم العضو

المهندس/ خالد بن قاسم البوعينين

األستاذ/ عمر بن عبدالله جفري 

األستاذ / منصورعبدالعزيز البصيلي

المهندس / صالح بن أحمد حفني

األستاذ/ بير يوتنجارد

األول
2021/02/16م

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

الثاني
2021/08/05م

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

الثالث
2021/11/11م

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

اإلجمالي

3

3

3

3

3

أصــدر مجلــس اإلدارة قــراره بتشــكيل لجنــة مؤقتــة للتحــول واالســتثمار وإســناد عــدد مــن المشــاريع ولــم تمــارس 

اللجنــة اعمالهــا بشــكل دائــم وتــم حضــور إجتماعاتهــا ضمــن إجتماعــات اللجنــة التنفيذيــة للشــركة وكان أعضائهــا هــم 

كمــا يلــي:

إسم العضو

المهندس/ صالح بن أحمد حفني

األستاذ/ بير يوتنجارد

المهندس/ فهد بن حمزة سندي

األول
2021/02/16م

حضر

حضر

حضر

الثاني
2021/08/05م

حضر

حضر

حضر

الثالث
2021/11/11م

حضر

حضر

حضر

اإلجمالي

3

3

3

يتكــون مجلــس إدارة شــركة األمــد الســعودي لخدمــات 
المطــارات والنقــل المســاند فــي دورتــه األولــى مــن عــدد 
ســتة أعضــاء  والتــى أنتهــت بتاريــخ 31-12-2021م وهــم 

كمــا يلــي: 
1. المهندس / خالد البوعينين – رئيس مجلس اإلدارة.
2. األستاذ/ فريد الحرازي – نائب رئيس مجلس اإلدارة.

3. المهندس / فهد سندي  - عضو مجلس اإلدارة.
4. المهندس / خالد رضوان - عضو مجلس اإلدارة.
5. المهندس / صالح حفني - عضو مجلس اإلدارة.

6. االستاذ  / نزار الحرازي - عضو مجلس اإلدارة.
وأنتخبــت الجمعيــة العامــة لشــركة األمــد الســعودي 
اإلدارة  مجلــس  المســاند  والنقــل  المطــارات  لخدمــات 
لدورتــه الثانيــة والمشــكلة مــن عــدد ســتة أعضــاء وذلــك 

أعضاء مجلس اإلدارة الشركات التابعة:

1-شــركة األمــد الســعودي لخدمــات المطــارات والنقــل 

المســاند.

ــي:  ــا يل ــم كم ــخ 01-01-2022م وه ــن تاري  م
ً
ــارا إعتب

1. المهندس/ خالد البوعينين – رئيس مجلس اإلدارة.
2. األستاذ/ فريد الحرازي – نائب رئيس مجلس اإلدارة.

3. األستاذ/ رائد االدريسي - عضو مجلس اإلدارة.
4. االستاذ/ قايد العتيبي - عضو مجلس اإلدارة.
5. االستاذ/ محمد مازي  - عضو مجلس اإلدارة.
6. المهندس/ خالد رضوان - عضو مجلس اإلدارة.

2- شركة تي إل دي العربية.

يتكــون مجلــس المديريــن شــركة تــي ال دي العربيــة 
لخدمــات المعــدات مــن االعضــاء التاليــة اســمائهم:

1. األستاذ/ فردريك دينينقر – رئيس مجلس اإلدارة.
ديليكــورت – عضــو مجلــس  2. األســتاذة /ســيفيرين 

اإلدارة.
3. األستاذ /رائد االدريسي - عضو مجلس اإلدارة.

4. االستاذ /محمد مازي  - عضو مجلس اإلدارة.
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أعضاء اللجنة : وتضم اللجنة كما بتاريخ 31 ديسمبر 2021م كالً من األعضاء التالية أسمائهم

أعضاء لجنة ادارة المخاطر 

االسم

األستاذ/ محمد بن علي اليمني - عضو مجلس إدارة مستقل

األستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي - عضو مجلس إدارة مستقل

األستاذ/ عبدالرحمن محمد عداس - عضو اللجنة من خارج مجلس اإلدارة

األستاذ/ محمد سعد داود - عضو اللجنة من خارج مجلس اإلدارة

تتشـــكل لجنـــة إدارة المخاطـــر  من ثالثة إلى خمســـة 

األعضـــاء  مـــن  اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  مـــن  أعضـــاء 

 اختيـــار 
ً
المســـتقلين وغيـــر التنفيذييـــن ويمكـــن أيضـــا

بعـــض أعضـــاء اللجنة مـــن خـــارج المجلس ويتـــم تعيين 

أعضـــاء اللجنـــة بقـــرار يصـــدره مجلـــس اإلدارة، وتجتمع 

بصفـــة دوريـــة كل ربـــع أو متى مـــا دعت الحاجـــة، وقد 

راعـــت الشـــركة موائمـــة الئحة عمـــل اللجنة بمـــا يتفق 

بالمهـــام  اللجنـــة  وتختـــص  اإلشـــرافية  والتوجيهـــات 

التاليـــة: والمســـئوليات 

تضطلـــع اللجنـــة بمهمـــة اإلشـــراف علـــى عمـــل إدارة 

المخاطـــر بالشـــركة وتقديم المشـــورة لمجلس اإلدارة 

بشـــأن جميـــع المســـائل المتعلقـــة بالمخاطـــر عاليـــة 

المســـتوى ذات الصلـــة بأنشـــطة الشـــركة المتنوعة، 

إلـــى جانب توفير التوجيـــه االســـتراتيجي للمخاطر ، بما 

فـــي ذلك وضـــع رؤيـــة المخاطـــر، والبت فـــي األولويات 

واإلشـــراف على تنفيـــذ المبـــادرات الرئيســـية المخاطر 

التحويلية.وفـــي نطـــاق مســـئوليتها فـــي تقديم مثل 

هذه المشـــورة إلى المجلس، تقوم اللجنة باإلشـــراف 

على معالجـــة المواضيـــع المتعلقـــة بالتالي:

 أ( حجم تعرض الشركة للمخاطر الحالية والمستقبلية؛

واســـتراتيجية  الشـــركة  مخاطـــر  جوانـــب  تقييـــم   ب( 

وإدارتهـــا. المســـتقبلية  المخاطـــر 

 ج( إدارة المخاطر في الشركة.

وتعنى اللجنة لتحقيق ذلك بالتالي :

1( وضع اســـتراتيجية وسياسات شـــاملة إلدارة المخاطر 

بمـــا يتناســـب مـــع طبيعـــة وحجم أنشـــطة الشـــركة، 

والتحقق مـــن تنفيذها ومراجعتهـــا وتحديثها بناًء على 

المتغيـــرات الداخلية والخارجية للشـــركة.

بـــإدارة  2( مراجعـــة السياســـات  واإلجـــراءات الخاصـــة 

المخاطـــر ورفـــع التوصيـــات لمجلـــس اإلدارة للموافقة 

عليهـــا و إعتمادهـــا والعمـــل علـــى مراجعتها بشـــكل 

دوري ) مـــره كل ســـنتين علـــى أقـــل تقدير(

3( تحديـــد مســـتوى مقبول للمخاطر التـــي قد تتعرض 

لها الشـــركة والحفـــاظ عليه والتحقق مـــن عدم تجاوز 

له. الشركة 

4( تحديد المخاطر التي تهدد استمرار الشركة.

بالشـــركة  المخاطـــر  إدارة  نظـــام  علـــى  اإلشـــراف   )5

وتقييم فعاليـــة نظم وآليات تحديـــد وقياس ومتابعة 

لجنة إدارة المخاطر 4.1.14

المهام و المسؤوليات: 

المخاطـــر التي قد تتعـــرض لها الشـــركة؛ وذلك لتحديد 

بها. القصـــور  أوجه  

6( إعـــادة تقييـــم قدرة الشـــركة على تحمـــل المخاطر 

وتعّرضهـــا لها بشـــكل دوري (مـــن خالل إجـــراء اختبارات 

التحمـــل على ســـبيل المثال).

للمخاطـــر  التعـــرض  حـــول  مفصلـــة  تقاريـــر  إعـــداد   )7

والخطـــوات المقترحـــة إلدارة هـــذه المخاطـــر، ورفعها 

اإلدارة. إلـــى مجلـــس 

8( تقديـــم التوصيات للمجلس حول المســـائل المتعلقة 

المخاطر. بإدارة 

9( ضمان توافر الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.

10( مراجعـــة الهيـــكل التنظيمـــي إلدارة المخاطر ووضع 

توصيات بشـــأنه قبـــل اعتماده من قبـــل مجلس اإلدارة.

11( التحقـــق مـــن اســـتقالل موظفـــي إدارة المخاطـــر 

عـــن األنشـــطة التي قد ينشـــأ عنهـــا تعرض الشـــركة 

. طر للمخا

12( التحقـــق مـــن اســـتيعاب موظفـــي إدارة المخاطـــر 

للمخاطـــر المحيطـــة بالشـــركة، والعمـــل علـــى زيـــادة 

الوعـــي بثقافـــة المخاطـــر.

13( العمـــل على مراجعة سياســـة إســـتمرارية األعمال 

ورفـــع التوصيـــات لمجلـــس اإلدارة للموافقـــة عليهـــا 

وإعتمادهـــا و التأكد من مراجعتها بشـــكل دوري ) كل 

ســـنة على أقـــل تقديـــر( والحرص علـــى مراجعـــة تقارير 

تطبيـــق خطـــة تطبيق اســـتمرارية االعمال الســـنوية.

14( اإلطـــالع والنظـــر فـــي تقاريـــر األمن وتقاريـــر مخاطر 

االحتيـــال، تقارير االلتزام، التي ترد مـــن اإلدارة التنفيذية 

وتقييـــم مســـتوى المخاطر المحيطة بهـــذه الجوانب.

15( تعنى اللجنة باســـتعراض فعالية إطار إدارة الشـــركة 

للمخاطـــر ونظـــم الرقابة الداخلية )خالفـــا ألنظمة الرقابة 

الماليـــة الداخليـــة(، وفي االضطالع بهذه المســـؤولية 

ســـوف تقوم اللجنة باآلتي:

• التأكـــد من أن هنـــاك إجراءات كافيـــة للمراقبة بطريقة 

صحيحـــة وفـــي الوقـــت المناســـب، للمخاطـــر الكبيرة أو 

أنـــواع المخاطر التي قـــد تصبح صلـــة ذات أهمية خاصة؛

• التأكـــد أنـــه قد تم وضـــع إجـــراءات كافية تبـــرر طلب 

االلتزام بسياســـات الشـــركة.

• النظـــر فـــي أيـــة مرئيـــات هامة مـــن نتائـــج المراجعات 

المنتظمـــة والتداخـــل مـــع الهيئـــات التنظيميـــة فيما 

يتعلق بحوكمـــة المخاطر أو تقييم المخاطر أو اإلجراءات 

اإلدارية.

الصفة

رئيس اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

ــة بالحضــور كمــا هــو موضــح  ــة المخاطــر خــالل عــام 2021م عــدد )4( إجتماعــات وقــد شــارك أعضــاء اللجن عقــدت لجن

أدنــاه

اجتماعات اللجنة

اسم العضو

األستاذ/ محمد بن علي اليمني

األستاذ/ منصور بن عبدالعزيز البصيلي

األستاذ/ عبدالرحمن محمد عداس

األستاذ/ محمد سعد داود

األول
2021/03/25م

حضر

حضر

حضر

حضر

الثاني
2021/07/01م

حضر

حضر

حضر

حضر

الثالث
2021/09/20م

حضر

حضر

حضر

حضر

الرابع
2021/12/05م

حضر

حضر

حضر

حضر

• مناقشـــة نظم الرقابة الداخلية مـــع اإلدارة التنفيذية 

والتأكـــد من أن اإلدارة قـــد أوفت بالتزاماتهـــا بأن يكون 

هنـــاك نظام رقابـــة داخلية فاعل؛

• التأكـــد مـــن أن فعاليـــة إدارة المخاطـــر تضـــم موارد 

ونظـــم كافية )بما في ذلك األخذ فـــي االعتبار مؤهالت 

وخبـــرات الموظفيـــن وبرامج التدريـــب والميزانيـــة(، ومن 

أن لديهـــا المكانـــة المناســـبة داخل الشـــركة وأنها غير 

خاضعة للقيـــود من قبل اإلدارة أو غيـــر ذلك من القيود،

• طلـــب تأكيـــدات مـــن المراجعـــة الداخليـــة أن عمليات 

الرقابـــة الداخليـــة إلدارة المخاطر  كافية لالســـتراتيجية 

التـــي يحددهـــا المجلس.

• حيثمـــا ينطبق ذلك، تقـــوم اللجنـــة “ بالتوصية والرفع 

لمجلـــس اإلدارة للحصـــول على” الموافقـــة على تعيين 

وعـــزل مديـــر عـــام إدارة المخاطـــر بالشـــركة ، وتقييم 

أداءه ، وعلـــى اللجنـــة التأكد من :

أ ( يشـــارك في إدارة المخاطر وعمليـــة الرقابة على أعلى 

مســـتوى على أساس  الشركة ككل.

ب ( يتحقـــق بـــأن منشـــئي المخاطـــر في وحـــدات العمل 

علـــى علـــم ويتمشـــون مع مســـتوى تقبل الشـــركة 

. طر للمخا

ت ( لديـــه وضـــع مســـتقل تمامـــا عـــن وحـــدات العمـــل 

الفرديـــة.

ث ( ال يمكـــن عزله من منصبه دون موافقة مســـبقة من 

للجنة ا

ج ( لديـــه وصـــول مباشـــر إلـــى رئيـــس اللجنة فـــي حالة 

. جة لحا ا

16( ســـوف تقـــوم اللجنة بصفة ســـنوية بمراجعة قواعد 

عملهـــا وفعاليتهـــا فـــي إطـــار مـــن التقييـــم الذاتي، 

وتوصـــي لمجلـــس اإلدارة بأيـــة تعديالت تراهـــا الزمة.

17( فـــي حال طلـــب اإلدارة التنفيذية عـــدم اإللتزام بأي 

من سياســـات الشركة بشكا إســـتثنائي )لظروف طارئه 

أو مـــا شـــابه( فعليهـــا الرفع إلـــى لجنـــة إدارة المخاطر 

والحصـــول علـــى الموافقـــة الالزمـــة بعد تحديـــد فترة 

عـــدم اإللتزام ومســـبباتها لمـــا ما ينطـــوي عليه عدم 

مخاطر. مـــن  اإللتزام 

18( علـــى الشـــركة واإلدارة التنفيذيـــة عـــرض مـــا يلي 

علـــى لجنـــة إدارة المخاطر :

المشـــاريع اإلســـتراتيجية التي تنوي الشـــركة  أ ( 

. تطبيقهـــا

التغيير في السياسات واإلجراءات. ب ( 

ليتســـنى للجنة دارســـة وتقييم المخاطر المترتبة على 

هـــذه المشـــاريع والمتغيـــرات والرفـــع بذلـــك لمجلس 

اإلدارة للحصـــول على الموافقـــة النهائية

اإلجمالي

4

4

4

4
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تقييم مجلس اإلدارة واللجان 2.14

 مع محددات الحوكمة التي تنهجها الشـــركة، 
ً
تماشـــيا

فقـــد قامـــت الشـــركة بتطويـــر عمليـــة نمـــاذج تقييم 

مجلـــس اإلدارة و اللجـــان التابعـــة لهـــا و أتمتـــة ادوات 

التقييـــم ضمـــن إطـــار دليل سياســـات الئحـــة حوكمة 

الشـــركة ، وقد تـــم إعتماد نمـــاذج ومحتويـــات وآليات 

التقييـــم الســـنوية والتـــى يتـــم العمل بهـــا  حيث تم  

تقســـيم التقييم الى عدة أقســـام وهـــي كما يلي :

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.

 
ً
وقد روعـــي تنفيذ عمليـــات التقييم التي تمـــت داخليا

مـــن قبـــل إدارة الحوكمة بالشـــركة والتوجيه المباشـــر 

للجنـــة الترشـــيحات والمكافآت، وســـيتم الرفـــع بنتائج 

عملية التقييـــم التي أجريت على المســـتويين الفردي 

والجماعـــي وعرضهـــا على المجلـــس خالل الربـــع االول 

من العـــام 2021م.

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  1.3.14

       مــكــافــــآت أعــــضــــاء مـــجـــلـــس اإلدارة واإلدارة

التنفيذية

3.14

اعتمـــدت الجمعيـــة العامـــة العاديـــة المنعقـــدة بتاريخ 

2018/05/24م سياســـة مكافـــآت وتعويضـــات أعضاء 

مجلـــس اإلدارة ، وبشـــكل عـــام تتحـــدد التعويضـــات 

والمكافـــآت المدفوعـــة ألعضاء مجلس إدارة الشـــركة 

واألعضـــاء من خـــارج المجلس وفق األطـــر التي حددتھا 

التعليمـــات الصادرة مـــن الجھات اإلشـــرافية ويحكمھا 

بشـــكل عام المبـــادئ الرئيســـية لحوكمة الشـــركات 

العاملـــة في المملكة وضوابـــط التعويضات الصادرة من 

الجھـــات المختصـــة والئحـــة حوكمة الشـــركات الصادرة 

عـــن ھيئة الســـوق الماليـــة، وأحكام نظام الشـــركات 

والنظام األساســـي للشـــركة والئحة حوكمة الشركة 

الســـعودية للخدمـــات األرضية.

وقـــد روعـــي أن يكـــون مســـتوى وتكويـــن المكافآت 

 ومعقوالً إلســـتقطاب 
ً
ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة كافيـــا

والحفـــاظ على األفراد المتميزييـــن وبما يھدف لتحقيق 

المھـــام المـــراد توكيلھا لھم، ونص فـــي قواعد عمل 

الترشـــيحات والمكافـــآت مراعاة تجنب وضـــع أي خطط 

أو سياســـات أو برامـــج للتعويضـــات والمكافـــآت بمـــا 

يتجـــاوز ماھـــو متعارف عليـــه أو ما نصت عليـــه الجھات 

اإلشرافية.

           مـــكـافـــآت وتــعـويـضــات أعـضــاء مجلس إدارة

 الشركة

2.3.14

مع مراعاة أحكام النظام األساســـي للشـــركة، تكون 

 لما يلي :
ً
مكافـــآت العضويـــة في مجلس اإلدارة وفقـــا

1. يتقاضـــى كل عضو من  أعضاء مجلس إدارة الشـــركة 

 كمكافآة تبلـــغ )  300,000 ريال (  فقط 
ً
 مقطوعـــا

ً
مبلغـــا

ثالثمائـــة ألف ريال ســـعودي الغير بصفة ســـنوية نظير 

عضويتھـــم في مجلس إدارة الشـــركة ومشـــاركتھم 

 
ً
مبلغـــا المجلـــس  رئيـــس  ويتقاضـــى  أعمالھـــا،  فـــي 

 كمكافآة تبلـــغ ) 380,000 ريال ( فقط ثالثمائة 
ً
مقطوعا

وثمانـــون ألـــف ريـــال ســـعودي الغيـــر  بصفة ســـنوية. 

وينبغـــي أن اليتجـــاوز ســـقف المكافـــآت والتعويضـــات 

الســـنوية الممنوحة لرئيس وعضـــو مجلس اإلدارة مبلغ 

) 500,000 ريـــال ( فقـــط خمســـمائة ألف ريال ســـعودي 

.
ً
الغير  ســـنويا

2. يحصـــل رئيـــس وعضـــو مجلـــس اإلدارة علـــى مبلـــغ 

وقـــدره )3,000 ريـــال ( فقـــط ثالثة آالف ريال ســـعودي 

الغيـــر  نظيـــر حضـــور كل جلســـة من جلســـات المجلس 

ســـواء كان الحضور بصفة مباشـــرة أو مـــن خالل أي من 

خـــواص التواصل عـــن بعد.

3. تقوم الشـــركة بدفـــع كافة النفقـــات الفعلية التي 

يتحملھـــا رئيـــس وعضـــو مجلـــس اإلدارة فـــي ســـبيل 

حضـــور إجتماعـــات المجلـــس بما فـــي ذلـــك مصروفات 

الســـفر واإلقامـــة واإليواء.

           تعويضــات أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة فــي 

ــس ــان المجل أعمــال لج

3.3.14

أ ( يتقاضـــى كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشـــركة 

علـــى بـــدل لمشـــاركته فـــي أعمـــال اللجـــان الفرعيـــة 

المنبثقـــة عـــن مجلـــس اإلدارة ويكـــون ھـــذا التعويض 

بمبلـــغ مقطـــوع وبصفـــة ســـنوية عـــن كل عضوية في 

التالي:- وفـــق  المجلس  لجـــان 

1. أعضـــاء اللجنـــة التنفيذية ) 80,000 ريـــال ( فقط ثمانون 

ألف ريال ســـعودي الغير .

2. أعضاء لجنة الترشـــيحات والمكافـــآت ) 80,000 ( فقط 

ثمانـــون ألف ريال ســـعودي الغير .

3. أعضـــاء لجنـــة إدارة المخاطـــر ) 80,000 ريـــال  ( فقـــط 

ثمانـــون ألف ريـــال ســـعودي الغير.

ب ( علمـــا بأنه فـــي حالة أن  قـــرر مجلس اإلدارة إنشـــاء 

أيـــة لجنـــة فرعيـــة أخرى ســـوف يحصـــل أعضـــاء هذه 

اللجنـــة على نفـــس قيمـــة التعويض.

ت ( يحصـــل رئيـــس وعضـــو اللجان علـــى مبلـــغ وقدره ) 

3,000 ريـــال ( فقـــط ثالثـــة آالف ريـــال ســـعودي نظيـــر 

حضور كل جلســـة من جلســـات لجان المجلس التي ھو 

عضـــو فيھا ســـواء كان حضـــور بصفة مباشـــرة أو من 

خـــالل أي من خـــواص التواصل عـــن بعد.

4.3.14           تعويضات أعضاء لجنة المراجعة

 لما 
ً
يتقاضى أعضـــاء اللجنـــة المكافآت والبـــدالت وفقا

: يلي 

1. مكافـــآة عضويـــة اللجنة مـــن أعضاء مجلـــس اإلدارة 

الغيـــر تنفيذييـــن والمســـتقلين : بحـــد أقصـــى مبلغ  ) 

80,000 ريـــال( فقـــط ثمانون ألـــف ريال ســـعودي الغير 

.
ً
يا سنو

2. مكافـــآة عضوية اللجنة من غير)خـــارج( أعضاء مجلس 

اإلدارة :مبلـــغ مقطوع كتعويض وبدل لمشـــاركته في 

أعمـــال اللجان يبلغ ) 150,000 ريال( فقط مائة وخمســـون 

.
ً
ألف ريال ســـعودي الغير سنويا

3. يحصـــل رئيـــس أعضـــاء اللجنة )ســـواء مـــن داخل أو 

خـــارج المجلس ( علـــى مبلغ وقـــدره ) 3000 ريال ( فقط 

ثالثـــة آالف ريال ســـعودي نظير حضور كل جلســـة من 

جلســـات لجـــان المجلس التـــي ھو عضو فيھا ســـواء 

كان حضـــور بصفة مباشـــرة أو من خـــالل أي من خواص 

بعد. التواصـــل عن 

           تعويضــات أعضــاء اللجــان مــن خــارج مجلــس إدارة 

الشركة

5.3.14

وفـــق مـــا تنـــص عليـــه التعليمـــات اإلشـــرافية التـــي 

إشـــتملت عليهـــا أحـــكام الئحـــة حوكمات الشـــركات، 

وقواعـــد وأحـــكام عمـــل اللجـــان المنبثقة عـــن مجلس 

إدارة الشـــركة ووفق ما تضمنتـــه قواعد تنظيم أعمال 

لجـــان المراجعـــة الصـــادرة عـــن وزارة التجـــارة والصناعة 

لجنة لعمـــل 

المراجعـــة، فيتم تعيين أعضاء من خـــارج مجلس اإلدارة 

للمشـــاركة في أعمـــال اللجـــان وفعالياتھـــا ، وتحكم 

التعويضـــات الممنوحـــة  التاليـــة نظـــام  اإلشـــتراطات 

ألعضاء ھـــذه اللجـــان من خـــارج المجلس:

1. يتقاضـــى كل عضـــو من أعضـــاء اللجـــان المنبثقة عن 

مجلـــس إدارة الشـــركة من خـــارج المجلـــس على مبلغ 

مقطوع كتعويض وبدل لمشـــاركته فـــي أعمال اللجان 

يبلـــغ ) 150,000 ريـــال  ( فقـــط مائة وخمســـون ألف ريال 

.
ً
ســـعودي ال غير سنويا

2. يحصـــل العضـــو من خـــارج مجلـــس اإلدارة على مبلغ 

وقـــدره ) 3,000 ريال ( فقط ثالثة آالف ريال ســـعودي ال 

غير نظير حضور كل جلســـه من جلســـات لجان المجلس 

التـــي ھـــو عضـــو فيھـــا ســـواء كان حضـــوره بصفـــة 

مباشـــرة أو من خـــالل أي من خواص التواصـــل عن بعد.

3. تقوم الشـــركة بدفع كافة النفقـــات الفعلية التي 

يتحملھـــا كل عضـــو مـــن أعضـــاء اللجـــان المنبثقة عن 

مجلـــس إدارة الشـــركة من خـــارج المجلس في ســـبيل 

حضـــور إجتماعـــات المجلـــس بما فـــي ذلـــك مصروفات 

الســـفر واإلقامـــة واإليواء.

6.3.14           كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يتـــم تحديـــد مكافـــآت أعضـــاء مجلس اإلدارة بشـــكل 

ســـنوي مع التأكد من مشـــاركة األعضـــاء في أعمال 

وفعاليـــات المجلس واللجان خالل الســـنة المالية ، كما 

يتـــم صرف بـــدالت الحضور لـــكل إجتماع مـــن إجتماعات 

المجلس واللجان بشـــكل ســـنوي على الحضور الفعلي 

، ويتـــم دفـــع المكافـــآت المخصصة ألعضـــاء المجلس 

 ، حيث 
ً
واللجان على أســـاس العضوية لمـــدة 365 يوما

يتـــم تحديد المكافآت على أســـاس مـــدة التعيين في 

المجلس واللجـــان باليوم.

7.3.14           مكافآت اإلدارة التنفيذية بالشركة 

ال توجد لدى الشـــركة سياســـة خاصة بمكافآت اإلدارة 

التنفيذية ويتم منحهـــم الرواتب والبدالت والتعويضات 

والمكافآت ضمن سياســـة الموارد البشـــرية المعتمدة 

بالشـــركة وحســـب عقود العمل المبرمة معهم.

8.3.14           العالقة بين المكافآت وسياستها

يقـــر مجلـــس اإلدارة بـــأن المكافآت الممنوحـــة ألعضاء 

مجلـــس اإلدارة واللجـــان من داخل المجلـــس ومن خارجه 

 لسياســـة المكافآت 
ً
تـــم االلتزام فـــي صرفها وفقـــا

 
ً
المعتمـــدة من الجمعيـــة العامة للمســـاهمين ووفقا

للنظام األساســـي للشـــركة وال يوجـــد أي إنحراف عن 

السياســـة وتم إعتمـــاد المكافآت تحت إشـــراف لجنة 

والمكافآت. الترشـــيحات 
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خالد قاسم البوعينين

منصور عبدالعزيز البصيلي

محمد علي اليمني

عمر عبدالله جفري

صالح أحمد حفني

أونو بووتس

بيير أوتنيجارد

المجموع

جلســات مــبـــــلــــــغ مــعـــــيـــــــن حضــور  بــدل 
لمجلــس ا

حضــور  بــدل  مجمــوع 
اللجــان جلســات 

مـكـــافــــأة األعــمــــالمــــزايــــا عــــيــــنـــــيــــــة
الـفــنــيــــة و اإلداريـــــة
واإلســـتـــشــــــاريـــــــة

مــكـــــافــــأة رئـــيـــــس
الـمـجـلــس أو الـعـضــو
الـمـنـتـــــدب أو أمــيـــن
الســــر إن كــــان مــــــن

األعــضـــاء

الـــمــــــجــــــــمــــــــــــــــوع

-

-

-

-

-

-

-

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

84,000

9,000

21,000

39,000

24,000

21,000

-

9,000

123,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

460,000

460,000

555,000

475,000

460,000

300,000

380,000

3,090,000

481,000

493,000

 606,000

511,000

493,000

312,000

 401,000 

3,297,000

ثانيا: األعضاء الغير تنفيذيين

فهد حمزة سندي

كون كورفياتيس

المجموع

-

-

-

12,000

12,000

24,000

9,000

-

9,000

-

-

-

-

-

-

347,726.03

300,000

647,726.03

368,726.03

312,000

680,726.03

أوال: األعضاء المستقلين

خالد قاسم البوعينين

منصور عبدالعزيز البصيلي

محمد علي اليمني

عمر عبدالله جفري

صالح أحمد حفني

أونو بووتس

بيير أوتنيجارد

المجموع

نــســـبــــــة مــــــن 
األربــــــاح

تحفيزيــة مكافآت دورية خطــط 
األجــل قصيــرة 

تحفيزيــة  خطــط 
األجــل طويلــة 

األســــهــــــــــــــم
الممنوحــة )يتــم 

إدخــال القيمــة(

نهايــة الــمـــجــــمـــــــــوع مكافــأة 
الخدمــة ) ريــال(

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ثانيا: األعضاء الغير تنفيذيين

فهد حمزة سندي

كون كورفياتيس

المجموع

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

بــــــــــــــــــــــــــــــــدل
الـمـصــروفـــــــات

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المجمــوع الكلــي ) ريــال( 
بعــد  للعضــو  المصــروف 
يتجــاوز  مبلــغ  أي  خصــم 

النظامــي الحــد 

481,000

493,000

 606,000

511,000

493,000

312,000

401,000

3,297,000

368,726.03

312,000

680,726.03

 لمــا نصــت عليــه المــادة السادســة والســبعون مــن نظــام الشــركات فقــد تــم االلتــزام بعــدم تجــاوز إجمالــي 
ً
تطبيقــا

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

ً
) 500,000 ريال ( سنويا

- المكافئات الثابتة ) ريال( عن الفترة 01-01-2021م وحتى 31-12-2021م

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة 

البيان

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 وجدت

المجموع الكلي

9.3.14

ســتة مــن كبــار التنفيذييــن )بمــا فيهــم الرئيــس التنفيــذي الســابق والرئيــس 
التنفيــذي الحالــي والمديــر المالــي ( ) ريــال ســعودي(

5,686,459

3,052,408

-

8,738,867

 5,378,000

-

5,378,000

273,666

-

14,390,533

مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين

تم احتساب جميع من شغل الوظائف خالل الفترة من  1-1-2021  الى 2021-12-31

 للمتطلبــات النظاميــة الــواردة 
ً
التزمــت الشــركة باإلفصــاح عــن عناصــر مكافــآت كبــار التنفيذييــن بشــكل إجمالــي وفقــا

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 حســب المســميات 

ــة  ــن الئح ــن م ــار التنفيذيي ــاص بكب ــق )1( الخ ــوارد فــي الملح ــو ال ــى النح ــل عل ــرض التفاصي ــم ع ــم يت  للمنصــب ل
ً
ــا وفق

حوكمــة الشــركات.
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مكافآت أعضاء اللجان 4.14

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة المراجعة

االسم

الدكتور/ عمرعبدالله جفري

ألستاذ/ محمد اليمني

األستاذ/ صالح عبدالرحمن الفضل

األستاذ/ هشام علي العقل

األستاذ/ عادل اباالخيل

المجموع

المكافآت الثابتة ) ريال(

80,000

80,000

150,000

150,000

150,000

610,000

بدل حضور الجلسات ) ريال(

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

75,000

المجموع ) ريال(

95,000

95,000

165,000

165,000

165,000

685,000

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

االسم

المهندس/ صالح حفني

األستاذ/ محمد اليمني

األستاذ/ أحمد السديس

المجموع

المكافآت الثابتة ) ريال(

80,000

80,000

150,000

310,000

بدل حضور الجلسات ) ريال(

12,000

12,000

12,000

36,000

المجموع ) ريال(

92,000

92,000

162,000

346,000

تفاصيل مكافآت أعضاء اللجنة التنفيذية

االسم

المهندس/ خالد قاسم البوعينين

الدكتور / عمرعبدالله جفري

األستاذ / منصورعبدالعزيز البصيلي

المهندس / صالح أحمد حفني

األستاذ/ بير يوتنجارد

المجموع

المكافآت الثابتة ) ريال(

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

400,000

بدل حضور الجلسات ) ريال(

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

45,000.00

المجموع ) ريال(

89,000

89,000

89,000

89,000

89,000

445,000

تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة إدارة المخاطر

االسم

األستاذ/ محمد اليمني

األستاذ/ منصورعبدالعزيز البصيلي

األستاذ/ عبدالرحمن محمد عداس

األستاذ/ محمد سعد داود

المجموع

المكافآت الثابتة ) ريال(

80,000

80,000

150,000

150,000

460,000

بدل حضور الجلسات ) ريال(

12,000

12,000

12,000

12,000

48,000

المجموع ) ريال(

92,000.00

92,000.00

162,000.00

162,000.00

508,000.00

مكافآت أعضاء المجلس مقابل أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات  5.14

يقـــر مجلـــس اإلدارة بأنه ال يوجد خالل عـــام 2021م  أي مبالغ دفعـــت ألعضاء المجلس بوصفهـــم عاملين أو إداريين 

أو نظيـــر أعمال فنية أو إدارية أو إستشـــارية.

أصـــدر مجلـــس اإلدارة قراره بتشـــكيل لجنة مؤقتة للتحول واالســـتثمار وإســـناد عـــدد من المشـــاريع ولم تمارس 

اللجنـــة اعمالهـــا بشـــكل دائم وتم حضـــور إجتماعاتها ضمـــن إجتماعـــات اللجنة التنفيذية للشـــركة وتم إحتســـاب 

صـــرف مكافـــآت ضمن مكافـــآت اللجان التابعـــة المجلس:

االسم

الكابتن/ فهد حمزة سندي

المجموع

المكافآت الثابتة ) ريال(

73,205.48

73,205.48

بدل حضور الجلسات ) ريال(

9,000

9,000

المجموع ) ريال(

82,205.48

82,205.48

 ،
ً
 وروحا

ً
 للنظم واللوائـــح والتوجيهـــات المرعية، التـــي تلتزم بها نصـــا

ً
تمـــارس الشـــركة أعمالها وأنشـــطتها وفقـــا

وخـــالل العـــام 2021م  لم يتم فـــرض اي عقوبات او جزاءات على الشـــركة من قبل الجهات اإلشـــرافية ذات العالقة.

العقوبات / الجزاء .15
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قسم 15

15

نتائــج ورأي لجنــة المراجعــة 
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1.16       نتائج المراجعة الداخلية

تنتهج الشـــركة إطار رقابـــة داخلية مبنـــي على خطوط 

الدفـــاع الثالثـــة، وتقوم قطاعـــات األعمـــال المختلفة 

بالشـــركة بموائمـــة أنشـــطتها بمـــا يتفق مـــع النظم 

واللوائح المرعية، فـــي حين تقوم إدارات الرقابة الداخلية 

المكونـــة من اإللتـــزام، والمخاطـــر واألمن والســـالمة  

بدور خـــط الدفاع الثانـــي بحيث تقـــوم بتقييم وقياس 

ومراقبـــة مســـتويات المخاطـــر المختلفة علـــى صعيد 

العمليـــات واإلئتمان وأمـــن المعلومات والتمشـــي مع 

ت لضمان إيفاء الشـــركة بالمتطلبات 
ّ
الضوابط التي ُســـن

النظاميـــة، وترفـــع هـــذه اإلدارات تقاريـــر دوريـــة للجان 

المجلـــس الفرعيـــة )التنفيذيـــة، المراجعـــة ، المخاطـــر(، 

وتقـــوم إدارة المراجعـــة الداخليـــة بمهمة خـــط الدفاع 

الثالـــث والمعنـــي بإجراء الفحـــوص والمراجعـــات الالزمة 

للتحقـــق من التزام الشـــركة ومنســـوبيها بسياســـات 

أدلـــة العمـــل اإلجرائيـــة بنـــاًء علـــى أعمـــال المراجعـــة 

الداخليـــة المنفـــذة خالل الســـنة المالية لعـــام 2021م 

الشـــركة. المختلفة في  لألقســـام 

     نتائــج، رأي لجنــة المراجعــة فــي 
ــة الداخليــة ــام الرقاب نظ

.16

2.16        رأي لجنة المراجعة

إن أحـــد المســـؤوليات واألدوار التـــي تقـــوم بهـــا لجنة 

المراجعـــة هي التأكد من مدى كفايـــة الرقابة الداخلية 

بالشـــركة والقيـــام بأعمالهـــا وفق افضل الممارســـات 

المعمول بهـــا، وذلك من خالل متابعة ودراســـة التقارير 

الصـــادرة من المراجـــع الداخلـــي أو المراجـــع الخارجي أو 

إدارة االلتـــزام. فيمـــا يلي رأي لجنـــة المراجعة في مدى 

كفاية نظـــام الرقابة الداخلية بالشـــركة:

اإلدارة التنفيذية:

 قامـــت اإلدارة التنفيذيـــة للشـــركة بتوقيـــع إقـــرارات 

تهـــدف إلـــى التأكيـــد على مســـؤوليتها فـــي توفير 

إجـــراءات رقابـــة داخلية تضمن بشـــكل معقـــول فاعلية 

وكفاءة عمليات الشـــركة وإجـــراءات الرقابـــة المطبقة 

فيهـــا، بما في ذلـــك مـــدى مصداقية التقاريـــر المالية 

والقوانيـــن  باألنظمـــة  االلتـــزام  ومـــدى  ونزاهتهـــا، 

بها.  المعمـــول  والسياســـات 

وكما تقـــوم إدارة المراجعـــة الداخلية للشـــركة بتنفيذ 

خطـــة المراجعـــة الســـنوية والمعتمـــدة من قبـــل لجنة 

المراجعـــة لتقييـــم وضـــع الرقابـــة الداخليـــة المطبقـــة 

مـــع التركيز علـــى تقييـــم البيئـــة الرقابيـــة، والهيكل 

التنظيمـــي، والمخاطر، والسياســـات واإلجراءات، وفصل 

المهام، ونظـــم المعلومات، وذلك من خـــالل أخذ عينات 

عشوائية لألنشـــطة المخطط مراجعتها بهدف فحصها 

للتأكـــد مـــن مـــدى فاعليـــة وكفـــاءة أنظمـــة الرقابـــة 

الداخلية المصممة والمطبقـــة، والحصول على تأكيدات 

معقولة مـــن فاعلية  وكفاءة إجـــراءات الرقابة الداخلية 

خـــالل العام.

وقامـــت لجنـــة المراجعـــة بالتأكـــد مـــن قيـــام المراجع 

الخارجـــي بمســـؤولياته تجاه الشـــركة وذلـــك من خالل 

متابعـــة  خطط وتنفيـــذ أعمال المراجعـــة للحصول على 

درجـــة معقولـــة مـــن القناعة بـــأن المعايير المحاســـبية 

والمتعـــارف عليهـــا في المملكـــة العربية الســـعودية 

قـــد تـــم تطبيقهـــا بالشـــركة وأن تقارير نتائـــج القوائم 

المالية الربعية والســـنوية للشـــركة، خالية من األخطاء 

 للرأي غير المتحفظ عليه من المحاســـب 
ً
الجوهرية وفقا

الخارجـــي خـــالل العـــام 2020م، وبنـــاًء علـــى الفحـــص 

الســـنوي إلجراءات الرقابـــة الداخلية محـــل االختبار خالل 

العام 2020م من قبل لجنـــة المراجعة والمراجع الخارجي 

وإدارة المراجعـــة الداخلية في الشـــركة ، فـــإن نتائج هذا 

الفحـــص، قد بينـــت وجود عدد مـــن المالحظات خالل عام 

2020م وتم معالجـــة معظمها ، كما ننوه أنه ال يمكن 

التأكيد بشـــكل مطلق على شـــمولية عمليات الفحص 

والتقييمـــات التـــي تتـــم إلجـــراءات الرقابـــة الداخليـــة 

وذلـــك ألن عمليـــة المراجعة فـــي جوهرها تســـتند إلى 

أخـــذ عينـــات عشـــوائية ، كما هو عـــن انتشـــار عمليات 

الشـــركة وتوســـعها الجغرافي داخل المملكة ، ولذلك 

فـــإن جهود التحســـين المشـــار إليـــه أعـــاله، وعمليات 

التطويـــر مســـتمرة مـــن قبـــل اللجنـــة وإدارات الرقابـــة 

الداخليـــة بالشـــركة لضمـــان فاعلية وكفـــاءة أكثر في 

آلية متابعـــة عمليات وإجـــراءات الرقابـــة الداخلية.

وخـــالل العام 2020م شـــهدت الشـــركة عـــدة تحديات 

وصعوبات في ظل تداعيات جائحـــة كورونا وتطور مراحل 

األزمـــة، حيـــث تـــم إيقـــاف الرحـــالت الدوليـــة والداخلية 

لفتـــرة زمنية خالل العام ، والتـــي كان لها تأثير ملحوظ 

على نشـــاط الشـــركة ونتائجهـــا المالية. وقد ســـاهم 

نظـــام الرقابة الداخليـــه في دعم الشـــركة، حيث حرص 

نظـــام الرقابـــة الداخلية علـــى إبقاء أعضـــاء اللجنة  على 

إطالع دائم بآخر مســـتجدات الشـــركة واإلســـتفادة من 

مالحظـــات وخبرات أعضـــاء اللجنة في مواجهـــة الجائحة.

3.16        توصيات لجنة المراجعة 

لم تصـــدر  توصيات من  لجنة المراجعـــة أو يوجد تعارض 

بينهـــا وبين قـــرارات مجلـــس اإلدارة أو أن رفض المجلس 

بها. األخذ 

تماشًيا مع قيم الشـــركة السعودية للخدمات األرضية 

في االبتكار والتميز واالســـتدامة، واصلت الشـــركة في 

تعزيـــز موقعهـــا بأن تكـــون فـــي الصدارة فـــي تقديم 

حلول مبتكـــرة لخدمة المجتمع من خـــالل مجموعة من 

األنشـــطة والبرامج الهادفة لخدمـــة المجتمع وتحقيق 

التنمية المســـتدامة بما يتفـــق اســـتراتيجيتها، بجانب 

حرصهـــا على غرس وتعزيـــز مفاهيم الوعـــي والثقافة 

االجتماعيـــة، ودعم مشـــاركات منســـوبيها في هذه 

البرامـــج. موضـــح أدناه بعـــض المبادرات واالنجـــازات التي 

قامت بها الشـــركة خالل عـــام 2021م:

المسؤولية االجتماعية 1.17

1. إقامة فعالية توعوية في المقر الرئيســـي بمناســـبة 

شـــهر التوعية باضطراب التوحد في أبريـــل بالتعاون مع 

مركز التوحـــد األول في جدة.

2. تنســـيق حمـــالت تبـــرع بالدم فـــي المقر الرئيســـي 

ا مع حملـــة »فبراير 
ً
بجـــدة وفي محطـــة الدمـــام، تضامن

الذهبـــي« بالتعـــاون مـــع جمعية ســـند الخيريـــة لدعم 

األطفـــال المرضـــى بالســـرطان في شـــهر فبراير.

3. تنســـيق حملـــة تبـــرع بالـــدم فـــي المقر الرئيســـي 

بمناســـبة اليوم العالمي للمتبرعيـــن بالدم بالتعاون مع 

مجمـــع الملـــك عبدالله الطبـــي بجدة في شـــهر يونيو.

4. المشـــاركة فـــي مبـــادرة »ســـاعة األرض« العالميـــة 

للتذكير بأهمية ترشـــيد اســـتهالك الكهرباء في المقر 

الرئيســـي للشركة في شـــهر مارس.

5. إقامـــة جلســـة توعويـــة بمناســـبة شـــهر التوعيـــة 

بســـرطان الثدي بالتعاون مع مستشـــفى شـــرق جدة 

فـــي المقـــر الرئيســـي في شـــهر أكتوبر.

6. التنســـيق مـــع جمعيـــة نمـــاء األهليـــة لجمـــع زكاة 

الفطـــر في شـــهر 

الظهور االعالمي 2.17

1. مقابلـــة للرئيس التنفيذي، األســـتاذ رائد اإلدريســـي، 

ضمن إطار مشـــاركة الشـــركة في معرض دبي للطيران 

المقام ما بيـــن 14-18 نوفمبر 2021.

2. مقابلـــة لنائـــب الرئيـــس التنفيذي للشـــؤون المالية، 

األســـتاذ محمـــد مـــازي، مـــع قنـــاة اإلخباريـــة بتاريخ 9 

نوفمبـــر 2021.

3. مقابلـــة لنائـــب الرئيـــس التنفيذي للشـــؤون المالية، 

األســـتاذ محمد مازي، مـــع قنـــاة CNBC العربية بتاريخ 

.2021 نوفمبر   8

4. تغطيـــة صحفية لتجديد العقـــود مع الخطوط الجوية 

العربيـــة الســـعودية، الخطـــوط الجويـــة االندونيســـية 

جارودا، شـــركة مصـــر للطيران للخطـــوط الجوية.

5. تغطيـــة صحفيـــة لتوقيـــع عقود ومذكـــرات تفاهم 

مـــع كـــروز الســـعودية، منشـــآت، فالي دبي، ســـكاي 

برايم، األكاديمية الســـعودية للطيـــران المدني، تكافل 

شـــركة  والتكنولوجيـــا،  األعمـــال  جامعـــة  الراجحـــي، 

الخليـــج  أكاديميـــة  للتمويـــن،  الســـعودية  الخطـــوط 

. ن ا للطير

6. تغطيـــة صحفيـــة وبث مباشـــر لتخـــرج أول دفعة من 

دبلـــوم إدارة الخدمـــات األرضيـــة بالتعـــاون مـــع كليـــة 

الســـياحة بجامعـــة الملـــك عبدالعزيـــز فـــي جدة.

7. تغطيـــة صحفية لتخريج »ضبـــاط الحركة« في محطة 

المدينة المنـــورة، برعاية أميـــر منطقة المدينـــة المنورة 

األمير ســـعود بن خالـــد الفيصل.

      تفاصيل المساهمات اإلجتماعية 
للشركة

.17



108 109الخدمات األرضية |  الخدمات األرضية | 

عقـــدت الشـــركة خالل عـــام 2021م عـــدد ) 1 ( إجتماعـــات لجمعيات المســـاهمين وقـــد كان أعضاء مجلـــس اإلدارة 

الحاضريـــن لهذه الجمعيـــات على النحـــو التالي

18.    الجمعيات العامة للمساهمين

االسم

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

الكابتن/فهد بن حمزة سندي

السيد / كون كورفياتيس

السيد / بير أوتنيجارد

السيد / أونو بوتس

اجتماع الجمعية العامة العادية  2021/06/03م

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

أعتذر

أعتذر

        نتائــج الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 

03/06/2021م

1.18

1. الموافقـــة على تقريـــر مجلس اإلدارة للعـــام المالي 

المنتهـــي في 31 ديســـمبر 2020م

2. الموافقـــة علـــى تقرير مراجع الحســـابات عـــن العام 

المالـــي المننتهـــي في 31 ديســـمبر 2020م.

3. الموافقـــة علـــى القوائـــم الماليـــة للعـــام المالـــي 

المنتهـــي فـــي 31 ديســـمبر2020م.

4. الموافقـــة علـــى إبراء ذمة أعضاء مجلـــس اإلدارة عن 

العـــام المالي المنتهي في 31 ديســـمبر 2020م.

5. الموافقـــة علـــى تعييـــن مكتـــب كـــي بـــي إم جي 

الفوزان وشـــركاه كمراجع الحســـابات الخارجي للشركة 

مـــن بين المرشـــحين بنـــاًء علـــى توصية لجنـــة المراجعة 

وذلك لفحـــص ومراجعة وتدقيق القوائـــم المالية وذلك 

للربع الثاني والثالث والرابع والســـنوية من العام2021م 

والربع األول مـــن العـــام 2022م وتحديد أتعابه.

6. الموافقـــة على قرار مجلـــس االدارة بتعيين الكابتن/ 

فهد ســـندي – عضـــوا )تنفيذي( بمجلـــس االدارة ابتداء 

من تاريـــخ تعيينه 01-02-2021م، إلكمـــال دورة المجلس 

حتـــى تاريخ انتهـــاء الدورة الحاليـــة والمنتهية بتاريخ 06-

05-2022م خلفا للعضو الســـابق األســـتاذ/ عمر حريري 

)عضو غيـــر تنفيذي(.

7. الموافقـــة علـــى تفويـــض مجلـــس اإلدارة بصالحية 

الجمعيـــة العامة العاديـــة بالترخيص الـــوارد في الفقرة 

)1( من المادة الحادية والســـبعون من نظام الشـــركات، 

وذلـــك لمدة عـــام من تاريـــخ موافقة الجمعيـــة العامة 

العاديـــة أو حتـــة نهايـــة دورة مجلـــس االدارة المفوض 

أيهمـــا أســـبق، وذلـــك وفقـــا للشـــروط الـــواردة فـــي 

الضوابـــط واإلجـــراءات التنظيمية الصـــادرة تنفيذا لنظام 

الشـــركات الخاصة بشـــركات المســـاهمة المدرجة.

8. التصويـــت على األعمـــال والعقود التي ســـتتم بين 

الشـــركة والشـــركة الســـعودية للطيـــران األساســـي 

والتـــى لعضـــو المجلـــس كـــون كورفياتيـــس مصلحة 

غيـــر مباشـــرة فيها حيـــث يعمل بشـــركة طيـــران أديل 

والمملوكـــة بنســـبة 100٪ للمؤسســـة، وهـــي عبـــارة 

عـــن تقديـــم خدمـــات المناولـــة األرضيـــة فـــي مطارات 

 بـــأن التعامالت في عـــام 2020م بقيمة 
ً
المملكـــة علما

 مـــع العلـــم بأن 
ً
629,222,707  ريـــال ســـعودي ســـنويا

هـــذه التعامـــالت تتـــم علـــى أســـس تجاريـــة وبدون 

تفضيلية. شـــروط 

9. التصويـــت علـــى األعمـــال والعقـــود التـــي ســـتتم 

بين الشـــركة و شـــركة الخطوط الســـعودية للشـــحن 

المحـــدودة والتي لعضـــو المجلس كـــون كورفياتيس 

مصلحـــة غير مباشـــرة فيها، حيث يعمل بشـــركة طيران 

أديل والمملوكة بنســـبة 100٪ للمؤسســـة،  وهي عبارة 

عـــن تقديـــم خدمـــات المناولـــة األرضيـــة فـــي مطارات 

 بأن التعامالت في عـــام 2020م بقيمة  
ً
المملكة، علمـــا

 مع العلم بأن هذه 
ً
19,339,647 ريال ســـعودي ســـنويا

التعامـــالت تتـــم على أســـس تجاريـــة وبدون شـــروط 

. تفضيلية

10. التصويـــت علـــى األعمـــال والعقـــود التـــي ســـتتم 

بين الشـــركة و الشـــركة الســـعودية لهندسة وصناعة 

الطيـــران والتـــي لعضـــو المجلـــس كـــون كورفياتيس 

مصلحـــة غيـــر مباشـــرة فيهـــا، حيـــث يعمـــل بشـــركة 

طيـــران أديـــل والمملوكـــة بنســـبة 100٪ للمؤسســـة، 

وهـــي عبارة عـــن تقديم خدمـــات المناولـــة األرضية في 

 بأن التعامـــالت في عام 2020م 
ً
مطـــارات المملكة علما

 مع العلم 
ً
بقيمـــة 108,165,488 ريال ســـعودي ســـنويا

بـــأن هذه التعامـــالت تتم على أســـس تجاريـــة وبدون 

تفضيلية. شـــروط 

11. التصويـــت على األعمـــال والعقود التي ســـتتم بين 

 )SPA( الشـــركة و شـــركة طيـــران الســـعودية الخـــاص

والتـــي لعضـــو المجلـــس كـــون كورفياتيـــس مصلحة 

غيـــر مباشـــرة فيهـــا، حيث يعمل بشـــركة طيـــران أديل 

والمملوكة بنســـبة 100٪ للمؤسســـة،  وهـــي عبارة عن 

 بـــأن التعامالت 
ً
تقديـــم خدمـــات المناولة األرضيـــة علما

فـــي عـــام 2020م بقيمـــة  12,159,031ريال ســـعودي 

 مـــع العلـــم بـــأن هـــذه التعامالت تتـــم على 
ً
ســـنويا

أســـس تجارية وبـــدون شـــروط تفضيلية.

12. التصويـــت علـــى األعمال والعقود التي ســـتتم بين 

الشـــركة و شـــركة خدمات األســـطول الملكي  والتي 

اإلدارة كـــون كورفياتيـــس مصلحـــة  لعضـــو مجلـــس 

غيـــر مباشـــرة فيهـــا، حيث يعمل بشـــركة طيـــران أديل 

والمملوكـــة بنســـبة 100٪ للمؤسســـة،  وهـــي عبـــارة 

عـــن تقديـــم خدمـــات المناولـــة األرضيـــة فـــي مطارات 

 بـــأن التعامالت في عـــام 2020م بقيمة 
ً
المملكـــة علما

 مع العلم بأن هذه 
ً
77,773,226 ريال ســـعودي ســـنويا

التعامـــالت تتـــم على أســـس تجاريـــة وبدون شـــروط 

. تفضيلية

13. التصويـــت علـــى األعمال والعقود التي ســـتتم بين 

الشـــركة و شـــركة طيران أديـــل والتـــي لعضو مجلس 

اإلدارة كـــون كورفياتيـــس مصلحة غير مباشـــرة فيها 

، حيـــث يعمل بشـــركة طيـــران أديل والمملوكة بنســـبة 

100٪ للمؤسســـة، وهـــي عبـــارة عـــن تقديـــم خدمـــات  

 بأن 
ً
المناولـــة األرضيـــة فـــي مطـــارات المملكـــة  علمـــا

التعامـــالت في عـــام 2020م بقيمـــة  81,050,686 ريال 

 مع العلم بأن هـــذه التعامالت تتم 
ً
ســـعودي ســـنويا

علـــى أســـس تجارية وبـــدون شـــروط تفضيلية.

14. التصويـــت علـــى االعمال والعقود التي ســـتتم بين 

الشركة و شـــركة األمد الســـعودي لخدمات المطارات 

والنقـــل الجـــوي المســـاندة والمملوكـــة بنســـبة ٪50 

للشـــركة والتـــى ألعضـــاء المجلـــس المهنـــدس/ خالد 

البوعينيـــن والمهنـــدس/ صالـــح حفنـــي و الكابتن/فهد 

ســـندي مصلحـــة غيـــر مباشـــرة فيهـــا حيث يشـــغلون 

عضوية مجلس شـــركة األمد ، و هـــي عبارة عن تقديم 

خدمـــات  المناولـــة األرضية في مطـــارات المملكة، علما 

بـــأن التعامالت في عـــام 2020م بقيمـــة 1,499,130ريال 

 مع العلم بأن هـــذه التعامالت تتم 
ً
ســـعودي ســـنويا

على اســـس تجارية وبـــدون شـــروط تفضيلية.

15. التصويـــت علـــى األعمال والعقود التي ســـتتم بين 

الشـــركة والشـــركة الســـعودية القابضة، والتي لعضو 

المجلـــس كـــون كورفياتيـــس مصلحـــة غيـــر مباشـــرة 

فيهـــا، حيـــث يعمل بشـــركة طيـــران أديـــل والمملوكة 

بنســـبة 100٪ للمؤسســـة،  وهـــي عبـــارة عـــن تقديـــم 

 بـــأن التعامالت في عام 
ً
خدمـــات إعـــارة الموظفين علما

 مع 
ً
2020م بقيمـــة  11,678,728 ريال ســـعودي ســـنويا

العلـــم بأن هـــذه التعامالت تتـــم على أســـس تجارية 

تفضيلية. شـــروط  وبدون 

16. التصويـــت علـــى االعمـــال والعقـــود التي ســـتتم 

بيـــن الشـــركة و شـــركة األمـــد الســـعودي لخدمـــات 

المطارات والنقل الجوي المســـاندة والمملوكة بنســـبة 

50٪ للشـــركة والتـــى ألعضـــاء المجلـــس المهنـــدس/

خالـــد البوعينيـــن والمهندس/صالـــح حفنـــي والكابتـــن/

فهد ســـندي مصلحة غير مباشـــرة فيها حيث يشغلون 

عضوية مجلس شـــركة األمد ، و هـــي عبارة عن خدمات 

 
ً
تأجيـــر مركبات تشـــغيلية فـــي مطارات المملكـــة علما

بـــأن التعامالت فـــي عـــام 2020م بقيمـــة  10,270,515 

 ،مع العلم بأن هـــذه التعامالت 
ً
ريال ســـعودي ســـنويا

تتـــم على اســـس تجارية وبـــدون شـــروط تفضيلية.

17. التصويـــت علـــى األعمال والعقود التي ســـتتم بين 

الشركة و شـــركة الخطوط الجوية السعودية للتموين 

، والتـــي لعضـــو المجلس كـــون كورفياتيـــس مصلحة 

غيـــر مباشـــرة فيها، والذي يعمل بشـــركة طيـــران أديل 

والمملوكة بنســـبة 100٪ للمؤسســـة،  وهـــي عبارة عن 

 بأن 
ً
تقديم خدمة اإلعاشـــة للموظفين بالشـــركة  علما

التعامـــالت في عام 2020م بقيمـــة  31,438,733 ريال 

 مع العلم بأن هـــذه التعامالت تتم 
ً
ســـعودي ســـنويا

على أســـس تجارية وبدون شـــروط تفضيلية.

التصويـــت على األعمال والعقود التي ســـتتم   .18

بين الشـــركة و الشـــركة الســـعودية لهندسة وصناعة 

الطيـــران ، والتـــي لعضـــو المجلس كـــون كورفياتيس 

مصلحة غير مباشـــرة فيها، والذي يعمل بشركة طيران 
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أديل والمملوكة بنســـبة 100٪ للمؤسســـة،  وهي عبارة 

 بأن 
ً
عن تقديم خدمـــات الصيانة لمعدات الشـــركة  علما

التعامالت فـــي عام 2020م بقيمـــة  26,603,720  ريال 

 مع العلم بأن هـــذه التعامالت تتم 
ً
ســـعودي ســـنويا

على أســـس تجاريـــة وبدون شـــروط تفضيلية.

19. التصويـــت علـــى االعمـــال والعقـــود التي ســـتتم 

بيـــن الشـــركة و شـــركة األمـــد الســـعودي لخدمـــات 

المطارات والنقل الجوي المســـاندة والمملوكة بنســـبة 

50٪ للشـــركة والتـــى ألعضـــاء المجلـــس المهنـــدس/

خالـــد البوعينيـــن والمهندس/صالـــح حفنـــي والكابتـــن/

فهد ســـندي مصلحة غير مباشـــرة فيها حيث يشغلون 

عضوية مجلس شـــركة األمد ، و هـــي عبارة عن تقديم 

الخدمـــات الخاصـــة بنقل المالحيـــن داخل المطـــار وخارجه 

 بأن التعامالت في عـــام 2020م بقيمة 
ً
والمرحليـــن علما

 ،مـــع العلم بأن 
ً
23,362,793  ريـــال ســـعودي ســـنويا

هـــذه التعامـــالت تتـــم علـــى اســـس تجاريـــة وبدون 

تفضيلية. شـــروط 

20. التصويـــت علـــى االعمـــال والعقـــود التي ســـتتم 

بيـــن الشـــركة و شـــركة األمـــد الســـعودي لخدمـــات 

المطارات والنقل الجوي المســـاندة والمملوكة بنســـبة 

50٪ للشـــركة والتـــى ألعضـــاء المجلـــس المهنـــدس/

خالـــد البوعينيـــن والمهندس/صالـــح حفنـــي والكابتـــن/

فهد ســـندي مصلحة غير مباشـــرة فيها حيث يشغلون 

عضوية مجلس شـــركة األمد ، و هي عبارة عن مطالبات 

مـــن هئية الطيـــران المدني لشـــركة األمد الســـعودي 

 بأن 
ً
لخدمـــات المطـــارات والنقل الجـــوي المســـاندة علما

التعامـــالت في عـــام 2020م بقيمـــة 34,574,000  ريال 

ســـعودي خالل العام ،مـــع العلم بأن هـــذه التعامالت 

تتـــم علـــى اســـس تجاريـــة وبـــدون شـــروط تفضيلية.

)مرفق(.
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قسم 16

16

لية لما ا
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1.19       تعيين مراجعي الحسابات

صادقـــت الجمعية العامة للشـــركة التي عقـــدت بتاريخ 

2021/06/03م علـــى إختيار الســـادة/ كـــي بي إم جي 

مـــن قائمـــة المرشـــحين كمراجعي حســـابات للشـــركة 

 لتوصيـــة لجنة المراجعة من أجـــل مراجعة القوائم 
ً
طبقا

 الربع ســـنوية للسنة 
ً
المالية الســـنوية للشـــركة وأيضا

الماليـــة المنتهية في 31 ديســـمبر 2120م.

19.     معايير المحاسبة المعتمدة
 لمعايير المحاســـبة 

ً
تم إعـــداد القوائـــم المالية وفقـــا

الماليـــة  الســـوق  لتوجيهـــات هيئـــة   
ً
الدوليـــة وفقـــا

الصادرة بموجب التعميم رقـــم ص 1/12231/15/ وتاريخ 

1436/10/27هــــ الموافـــق 2015/8/12م ، و يقر مجلس 

اإلدارة أنـــه ال يوجـــد أي اختـــالف عن معايير المحاســـبة 

للمحاســـبين  الســـعودية  الهيئـــة  مـــن  المعتمـــدة 

نونيين. لقا ا

إسم الشركة 
الــتــابــعـــــــــــة

الســعودي  األمــد  شــركة 

المطــارات لخدمــات 

شركة تي ال دي العربية 

رأس مالها

500,000 ريال سعودي

1,000,000 ريال سعودي

نسبـة ملكيـة
الشركة فيها

٪50

٪50

نشاطها الرئيسي

ــم خدمــات  ــل النشــاط الرئيســي لشــركة األمــد الســعودي فــي تقدي يتمث

نقــل الــركاب والمالحيــن وتشــغيل الحافــالت فــي المطــارات، وقــد كان الهــدف 

مــن تأســيس شــركة األمــد الســعودي دمــج العمليــات التشــغيلية لــكل مــن 

الشــركة وشــركة األمــد للتجــارة والتمويــن فيمــا يتعلــق بنقــل المســافرين، 

حيــث أن شــركة األمــد للتجــارة والتمويــن كانــت تقــوم بتشــغيل حافــالت 

لنقــل المســافرين داخــل المطــارات الدوليــة ومطــار تبــوك قبــل تأســيس 

شــركة األمــد الســعودي.

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  اداريــة و اشــرافيه فــي المطــارات و تقــدم  أنشــطة وخدمــات أخــرى 

متعلقــة بالنقــل الجــوي.

المقر الرئيس
لعملياتهـــا و
التـــأســيــس

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

20.     الشركات التابعة

21.     سياسة توزيع أرباح
بنـــاًء على مـــا نصت عليـــه المـــادة التاســـعة واألربعون 

من النظام األساســـي للشـــركة الســـعودية للخدمات 

األرضيـــة والمعـــدل مـــن الجمعيـــة العامة الغيـــر عادية 

       تــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة الســنوية علــى 

اآلتــي: الوجــه 

1.21

1. يجنـــب )10٪( مـــن صافـــي األربـــاح لتكويـــن االحتياطي 

النظامـــي للشـــركة ويجـــوز أن تقـــرر الجمعيـــة العامة 

العاديـــة وقـــف هـــذا التجنيـــب متـــى بلـــغ االحتياطي 

المذكـــور )30٪( مـــن رأس المـــال المدفـــوع.

2. للجمعيـــة العامـــة العاديـــة بناء على اقتـــراح مجلس 

اإلدارة أن تجنب نســـبة معينة من صافـــي األرباح لتكوين 

احتياطـــي اتفاقـــي يخصص لغرض او اغـــراض معينة.

3. الجمعيـــة العامة العادية أن تقـــرر تكوين احتياطيات 

أخـــرى، وذلـــك بالقـــدر الـــذي يحقـــق مصلحة الشـــركة 

علـــى  اإلمـــكان  قـــدر  ثابتـــة  أربـــاح  توزيـــع  يكفـــل  أو 

المســـاهمين. وللجمعيـــة المذكورة كذلـــك أن تقتطع 

مـــن صافي األرباح مبالغ إلنشـــاء مؤسســـات اجتماعية 

 من هذه 
ً
لعاملي الشـــركة أو لمعاونة ما يكـــون قائما

ت. لمؤسسا ا

4. يـــوزع من الباقي بعد ذلك على المســـاهمين بنســـبة 

ال تقل عن )5٪( من رأســـمال الشـــركة المدفوع.

5. مـــع مراعـــاة األحكام المقـــررة في المـــادة )22( من 

هذا النظـــام، والمادة )76( من نظام الشـــركات يخصص 

بعـــد مـــا تقـــدم نســـبة معينـــة مـــن الباقـــي لمكافأة 

هـــذه  اســـتحقاق  يكـــون  أن  علـــى  اإلدارة،  مجلـــس 

 مع عدد الجلســـات التـــي يحضرها 
ً
المكافـــأة متناســـبا

. لعضو ا

2.21        سياسة توزيع أرباح مرحلية

أ ( يجـــوز للشـــركة توزيع أرباح مرحلية على مســـاهميها 

بشـــكل نصـــف ســـنوي أو ربع ســـنوي ، بعد إســـتيفاء 

المتطلبـــات التالية:

1. حصـــول المجلس علـــى تفويض مـــن الجمعية العامة 

العاديـــة للشـــركة بتوزيـــع أربـــاح مرحليـــة بموجـــب قرار 

.
ً
يجدد ســـنويا

2. أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.

3. أن يتوفر لدي الشركة ســـيولة معقولة وتستطيع 

التوقع بدرجة معقولة بمســـتوى أرباحها.

 
ً
4. أن يتوفـــر لـــدى الشـــركة أربـــاح قابلة للتوزيـــع وفقا

آلخـــر قوائـــم ماليـــة مراجعة ، كافيـــة لتغطيـــة األرباح 

المقتـــرح توزيعها بعـــد خصم ما تم توزيعه ورســـملته 

من تلـــك األرباح بعـــد تاريخ هـــذه القوائـــم المالية.

ب ( يتـــم قيد توزيع األرباح على حســـاب األربـــاح المبقاة 

اإلحتياطـــات  أو  الســـابقة  الســـنوات  مـــن  المتراكمـــة 

تراعـــي  أن  الشـــركة  وعلـــى  كليهمـــا  أو  اإلتفاقيـــة 

التسلســـل واالنتظام في كيفية ونســـب توزيع األرباح 

3.21         توقيت دفع األرباح

1. علـــى مجلس اإلدارة تنفيذ قـــرار الجمعية العامة في 

شـــأن توزيع األرباح علـــى المســـاهمين المقيدين خالل 

 من تاريخ إســـتحقاق هـــذه األرباح المحدد في 
ً
)15( يوما

قـــرار الجمعيـــة العامة في قرار مجلـــس اإلدارة القاضي 

بتوزيـــع أرباح مرحلية .

2. علـــى اإلدارة التنفيذيـــة تنفيـــذ قرار مجلـــس اإلدارة 

المســـاهمين  علـــى  أربـــاح مرحليـــة  بتوزيـــع  القاضـــي 

 مـــن تاريخ إســـتحقاق هذه 
ً
المقيديـــن خـــالل )15( يوما

األربـــاح المحـــدد فـــي قـــرار المجلس.

3. على إدارة أمانة المجلس طلب ســـجل المســـاهمين 

 لتعليمات هيئة 
ً
المقيدين في تاريخ اإلســـتحقاق وفقـــا

المالية. السوق 

4. علـــى اإلدارة الماليـــة االلتـــزام بتنفيذ توزيـــع األرباح 

 لتواريـــخ التوزيـــع المعلنـــة فـــي قـــرار المجلس 
ً
وفقـــا

. لجمعية ا و

- وفـــي خـــالل العـــام 2020م لـــم يتـــم توزيـــع أربـــاح 

نقديـــة علـــى المســـاهمين للنصـــف الثاني مـــن العام 

2019م بحســـب توصية مجلـــس اإلدارة للجمعية العامة 

للمســـاهمين و التصويـــت لها في إجتماعهـــا المنعقد 

بتاريـــخ  2020/06/18م ،كمـــا لـــم يتـــم توزيـــع األربـــاح 

المرحلية خالل عام 2020م بســـبب اإلجـــراءات اإلحترازية 

لدعـــم المركـــز المالـــي والســـيولة النقدية للشـــركة 

ولضمـــان اســـتمرارية أعمالهـــا خـــالل الســـنة، في ظل 

انخفـــاض أنشـــطة الخدمات األرضيـــة للمطارات بســـبب 

اإلجـــراءت المتخذة مـــن الجهـــات الحكوميـــة المختصة 

للحد من انتشـــار فيـــروس كورونا المســـتجد والتي نتج 

عنها اإليقـــاف التام للرحالت الدوليـــة وانخفاض الرحالت 

الداخليـــة، مـــع العلـــم بأنه تـــم موافقة المســـاهمين 

على تفويـــض المجلـــس بالموافقة على توزيـــع األرباح 

الجمعيـــة  فـــي  2020م  لعـــام  والســـنوية  المرحليـــة 

ســـمح  حـــال  فـــي   ، 18-06-2020م  بتاريـــخ  المنعقـــدة 

 
ً
وضع الشـــركة المالـــي وتوفرت الســـيولة لديها وفقا

للضوابـــط واإلجـــراءات التـــى تضعها الجهـــة المختصة.

حســـب اإلمكانيات والســـيولة المتوفرة لدى الشركة 

وعلـــى مجلـــس اإلدارة اإلفصـــاح واإلعـــالن عـــن نســـب 

األربـــاح الدوريـــة المنتظمـــة التـــى يتقـــرر توزيعها على 

المســـاهمين فـــي مواعيدها.

تلتزم الشـــركة عنـــد إتخاد قـــرار توزيع األربـــاح المرحلية 

 وتزويد الهيئة بنســـخة 
ً
باإلفصاح واإلعـــالن عن ذلك فورا

من اإلعالن فـــور صدوره.

الجهة الممولة

صندوق التنمية 

الصناعية السعودي

التمويــل  مبلــغ 
بالريــال  )االلــف( 

ي د لســعو ا

20,000

الســحب  مبلــغ 
بالريــال  )االلــف( 

ي د لســعو ا

20,000

الســداد  مبلــغ 
خــالل  )االلــف( 

م لعــا ا

--

كمــا  القــرض 
فــي 31 ديســمبر 

2 0 2 1
)االلف(

20,000

تاريخ الحصول 
على تسهيالت

2020

تاريخ السحب

2020

الدفع عند الطلب

ال 

المدة

سنتين

ثالثة سنواتال 33,48133,4814,57628,90520212021البنك العربي الوطني

يتـــم توزيع األربـــاح على المســـاهمين بحســـب مانصت 

عليـــه سياســـة الشـــركة فيما يتعلـــق بتوزيـــع  األرباح 

 لمـــا يلي:
ً
وذلـــك وفقا

ثالثــة ال 53,48153,4814,57648,9052021/20202021/2020مجموع  الــى  ســنتين 

ســنوات

معلومات القروض للشركة تابعة )شركة االمد  السعودي لخدمات المطارات والنقل المساند (

1.20       األسهم وأدوات الدين للشركة تابعة

ال يوجد أسهم أو أدوات دين للشركات التابعة.
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22.      إعالنات الشركة السعودية للخدمات األرضية لعام 2021م
 لمـــا نصت عليه قواعد 

ً
التزمـــت الشـــركة خالل عام 2021م باإلفصاح عـــن كافة المعلومـــات الجوهرية والمالية وفقا

الطرح واإلفصاحات المســـتمرة ومنهـــا اإلعالنات التالية: 

الرقم

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

 .12

تاريخ اإلعالن
الميالدي

2021/01/28م

2021/01/28م

2021/03/07م

2021/05/09م

2021/05/09م

2021/05/17م

2021/06/06م

2021/06/30م

2021/08/08م

2021/08/15م

2021/10/31م

2021/11/07م

بيان اإلعالن

إعالن الشركة السعودية للخدمات األرضية عن تعيين عضو مجلس إدارة

تعلن الشركة السعودية للخدمات األرضية عن إعارة الرئيس التنفيذي للشركة وتكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة

إعالن الشركة السعودية للخدمات األرضية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-12-2020م 

إعالن الشركة السعودية للخدمات األرضية عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 31-03-2021م

إعالن الشركة السعودية للخدمات األرضية عن دعوة مساهميها الى حضور الجمعية العامة العادية )اإلجتماع األول( عن طريق الوسائل التقنية الحديثة

إعــالن إلحاقــي مــن الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة بخصــوص دعــوة مســاهميها لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة )اإلجتمــاع األول( عــن طريــق 

الوســائل التقنيــة الحديثــة )عــن بعــد(

إعالن الشركة السعودية للخدمات األرضية عن نتائج الجمعية العامة العادية )اإلجتماع األول(

إعــالن الشــركة الســعودية للخدمــات االرضيــة عــن توقيــع عقــد مــع شــركة الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية )طــرف ذو عالقــة( لغــرض تقديــم كافــة الخدمــات 

ــة لها األرضي

تعلــن الشــركة الســعودية للخدمــات األرضيــة عــن إنهــاء إعــارة الرئيــس التنفيــذي للشــركة وقبــول إنتقــال خدماتــه إلحــدى شــركات الخطــوط الجويــة الســعودية 

وتعييــن رئيــس تنفيــذي جديــد

إعالن الشركة السعودية للخدمات األرضية عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية 30-06-2021م

إعالن الشركة السعودية للخدمات األرضية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة

اعالن الشركة السعودية للخدمات األرضية عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2021-09-30 ) تسعة أشهر (

23.        ملكية األسهم ذات األحقية في التصويت 
يقـــر مجلـــس اإلدارة بعـــدم وجـــود أي مصلحة فـــي فئة األســـهم ذات األحقية فـــي التصويت تعود ألشـــخاص )عدا 

أعضـــاء مجلـــس  اإلدارة  وكبار التنفيذيين وأقرباءهم ( أبلغوا الشـــركة بتلك الحقوق بموجـــب المادة  )45( من قواعد 

واإلدراج. التسجيل 

24.      ملكية األسهم ألعضاء مجلس األدارة وكبار التنفيذيين وأقرباؤهم 
توضـــح الجـــداول أدنـــاه األوراق الماليـــة  التعاقديـــة وحقـــوق االكتتاب التـــى تعود ألعضـــاء مجلـــس اإلدارة وكبار 

التنفيذييـــن بالشـــركة وأقربائهم في أســـهم أو أدوات دين الشـــركة أو أي من شـــركاتها التابعـــة ، وأي تغيير في 

تلـــك المصلحة أو تلـــك الحقوق خالل الســـنة الماليـــة األخيرة:

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأقرباؤهم 1.24

االسم

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

السيد / كون كورفياتيس

السيد / بير أوتنيجارد

السيد/ أونو بوتس

زوجة األستاذ/ منصور البصيلي

بداية العام

عدد األسـهـم  |  أدوات الدين

-

1000

1000

30566

-

-

-

-

3990

نهاية العام

 عـدد األسـهـم  |  أدوات الدين

صافي التغيير

-

-

-

-

-

-

-

-

-

نسبة التغيير

-

0٪

0٪

0٪

-

-

-

-

0٪

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1000

1000

30566

-

-

-

-

3990

-

-

-

-

-

-

-

-

-

         ملكية كبار التنفيذيين وأقرباؤهم في أسهم 

او أدوات دين الشركة

2.24

يقـــر المجلس بعـــدم ملكية أي من كبـــار التنفيذيين أو 

أقرباؤهم في أســـهم أو أدوات دين الشـــركة

         ملكيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة وأقرباؤهــم فــي 

أســهم او أدوات ديــن الشــركة التابعــة 

3.24

يقـــر مجلـــس اإلدارة بعدم وجـــود أي مصلحـــة و أوراق 

تعاقديـــة وحقوق اكتتاب تعود ألعضـــاء مجلس اإلدارة 

وأقرباؤهم في أســـهم او أدوات دين الشـــركة التابعة.

         ملكية كبار التنفيذيين وأقرباؤهم في أسهم 

او أدوات دين الشركة التابعة

4.24

يقـــر مجلـــس اإلدارة بعدم وجـــود أي مصلحـــة و أوراق 

تعاقديـــة وحقـــوق اكتتـــاب تعـــود لكبـــار التنفيذييـــن 

وأقرباؤهم في أســـهم او أدوات دين الشـــركة التابعة

       معلومات القروض على الشركة 
والشركات التابعة لها 

.25

يقـــر مجلـــس اإلدارة بعـــدم وجـــود أي قـــروض علـــى 

التابعـــة. الشـــركات  و  الشـــركة 

26.      أدوات دين قابلة للتحويل 
1. يقـــر مجلـــس اإلدارة بعـــدم إصدار الشـــركة أو منحها 

خـــالل الســـنة الماليـــة ألي فئـــات أو أدوات ديـــن قابلـــة 

للتحويـــل وأي أوراق ماليـــة تعاقديـــة أو مذكـــرات حـــق 

اكتتـــاب أو حقوق مشـــابهة.

2. يقـــر المجلـــس بأنـــه ال يوجـــد أي حقـــوق تحويـــل أو 

اكتتاب بموجب أدوات ديـــن قابلة للتحويل أو أوراق مالية 

تعاقديـــة أو مذكرات حـــق اكتتاب، أو حقوق مشـــابهة 

أصدرتهـــا أو منحتها الشـــركة.

          اسـتــرداد أو شــراء أو إلـغــاء ألي
أدوات دين قابلة لإلسترداد

.27

يقر مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي اســـترداد أو شـــراء أو 

إلغاء من جانب الشـــركة أو الشـــركات التابعة ألي أدوات 

لالسترداد. قابلة  دين 

الجهة الممولة

- بنك ساب

- البنك االهلي 

السعودي

- بنك البالد

- المجموع- بنوك 

تجارية

مبلغ التمويل 
)االلف( بالريال 

السعودي

500,000

750,000

750,000

2,000,000

مبلغ السحب 
)االلف(  بالريال 

السعودي

500,000

500,000

250,000

1,250,000

معلومات القروض على الشركة 5.24

مبلغ السداد 
خالل العام 

)االلف(

--

62,500

--

62,500

القرض كما في 
31 ديسمبر 2021

)االلف(

500,000

437,500

250,000

1,187,500

تاريخ الحصول 
على تسهيالت

2020

2020

2020

2020

تاريخ السحب

2020

2021

2021

2021/2020

الدفع عند الطلب

ال 

ال 

ال 

ال

المدة

ثالث سنوات

ثالث سنوات

ثالث سنوات

ثالث سنوات
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عدد طلبات الشركة

1

2

3

28.     سجالت المساهمين
قامت الشركة بطلب سجالت المساهمين من خالل موقع تداوالتي وذلك لألغراض التالية:

تاريخ الطلب

31-03-2120م

03-06-2120م

30-09-2021م

أسباب الطلب

إجراءات الشركة

الجمعية العامة

اخرى

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خالل عام 2021م

29.    العقود واألعمال مع األطراف ذات العالقة
الطرف ذو عالقة

1- شركة الخطوط 

السعودية للنقل الجوي

2- شركة الخطوط 

السعودية للشحن 

نوع عالقته
 بالشركة

تملكها المؤسسة 

العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية بنسبة 

100 ٪ وهي مساهم 

مؤسس بالشركة بنسبة 

52.5

تملكها المؤسسة 

العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية بنسبة 

70 ٪ وهي مساهم 

مؤسس بالشركة

نوع العقود
 واألعمال

خدمات مقدمة

خدمات مقدمة

مدتها

تجــدد  ســنوات  ســبع 

بشــكل ســنوي   
ً
تلقائيــا

  
ً
تلقائيــا تجــدد  ســنتين 

ســنوي بشــكل 

مبلغ المعامالت
) ريال سعودي(

951,730,827

801,727

شروط العمل
او العقد

نفــس الشــروط والمعاييــر 

دون  الغيــر  مــع  المتبعــة 

أي تفضيــالت

نفــس الشــروط والمعاييــر 

دون  الغيــر  مــع  المتبعــة 

أي تفضيــالت

اسم العضو

تملكها المؤسسة 

العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية بنسبة 

100 ٪ وهي مساهم 

مؤسس بالشركة بنسبة 

52.5٪ ويمثلها في 

مجلس اإلدارة المهندس 

/ فهد سندي و األستاذ/ 

كون كوفارتيس

تملكها المؤسسة 

العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية بنسبة 

70 ٪  وهي مساهم 

مؤسس بالشركة بنسبة 

52.5٪ ويمثلها في 

مجلس االدارة المهندس/ 

فهد سندي و األستاذ/ 

كون كوفارتيس

3- الشركة السعودية 

لهندسة وصناعة الطيران  

4- الخطوط الجوية 

السعودية التموين 

تملكها المؤسسة 

العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية بنسبة 

100 ٪ وهي مساهم 

مؤسس بالشركة

تملكها المؤسسة 

العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية بنسبة 

35.7 ٪ وهي مساهم 

مؤسس بالشركة

خدمات مقدمة

خدمات مقدمة

محــددة  غيــر  تعامــالت 

زمنيــة بمــدة 

تجــدد  واحــدة   ســنة 

بشــكل ســنوي   
ً
تلقائيــا

108,146,359

2,118,550

نفــس الشــروط والمعاييــر 

دون  الغيــر  مــع  المتبعــة 

أي تفضيــالت

نفــس الشــروط والمعاييــر 

دون  الغيــر  مــع  المتبعــة 

أي تفضيــالت 

تملكها المؤسسة 

العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية بنسبة 

100 ٪ وهي مساهم 

مؤسس بالشركة بنسبة 

52.5٪ ويمثلها في 

مجلس اإلدارة المهندس 

/ فهد سندي و األستاذ/ 

كون كوفارتيس

تملكها المؤسسة 
العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية بنسبة 
35.7 ٪ وهي مساهم 

مؤسس بالشركة بنسبة 
52.5٪ ويمثلها في 

مجلس اإلدارة المهندس/
فهد سندي و األستاذ/ 

كون كوفارتيس

5- شركة طيران 

)SPA( السعودية الخاص

تملكها المؤسسة 

العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية بنسبة 

100 ٪ وهي مساهم 

مؤسس بالشركة

تجــدد خدمات مقدمة ســنوات  ثــالث 

بشــكل ســنوي   
ً
تلقائيــا

نفــس الشــروط والمعاييــر 14,150,760

دون  الغيــر  مــع  المتبعــة 

أي تفضيــالت

تملكها المؤسسة 
العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية بنسبة 
100 ٪ وهي مساهم 

مؤسس بالشركة بنسبة 
52.5٪ ويمثلها في 

مجلس اإلدارة المهندس 
/ فهد سندي و األستاذ/ 

كون كوفارتيس

الطرف ذو عالقة

6- شركة خدمات 

األسطول الملكي 

7- شركة طيران أديل

نوع عالقته
 بالشركة

تملكها المؤسسة 

العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية بنسبة 

100 ٪ وهي مساهم 

مؤسس بالشركة

تملكها المؤسسة 

العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية بنسبة 

100 ٪ وهي مساهم 

مؤسس بالشركة

نوع العقود
 واألعمال

خدمات مقدمة

خدمات مقدمة

مدتها

  
ً
ســنة واحــدة تجــدد تلقائيــا

بشــكل ســنوي

محــددة  غيــر  تعامــالت 

زمنيــة بمــدة 

مبلغ المعامالت
) ريال سعودي(

73,124,921

100,329,337

شروط العمل
او العقد

نفــس الشــروط والمعاييــر 

دون  الغيــر  مــع  المتبعــة 

أي تفضيــالت

نفــس الشــروط والمعاييــر 

دون  الغيــر  مــع  المتبعــة 

أي تفضيــالت

اسم العضو

تملكها المؤسسة 

العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية بنسبة 

100 ٪ وهي مساهم 

مؤسس بالشركة بنسبة 

52.5٪ ويمثلها في 

مجلس اإلدارة المهندس 

/ فهد سندي و األستاذ/ 

كون كوفارتيس

تملكها المؤسسة 

العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية بنسبة 

100 ٪ وهي مساهم 

مؤسس بالشركة بنسبة 

52.5٪ ويمثلها في 

مجلس اإلدارة المهندس 
/ فهد سندي و األستاذ/ 

كون كوفارتيس

8- شركة األمد 

السعودي لخدمات 

المطارات والنقل الجوي 

المساندة

محــددة خدمات مقدمةشركة تابعة غيــر  تعامــالت 

زمنيــة بمــدة 

نفــس الشــروط والمعاييــر 5,873,023

دون  الغيــر  مــع  المتبعــة 

أي تفضيــالت

شركة تابعة

9- الشركة السعودية 

القابضة )شركة الخطوط 

الجوية العربية السعودية 

)
ً
سابقا

تملكها المؤسسة 

العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية بنسبة 

100 ٪ وهي مساهم 

مؤسس بالشركة

محــددة خدمات مقدمة غيــر  إتفاقيــة 

ة  لمــد ا

نفــس الشــروط والمعاييــر 67,800

دون  الغيــر  مــع  المتبعــة 

أي تفضيــالت

تملكها المؤسسة 
العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية بنسبة 
100 ٪ وهي مساهم 

مؤسس بالشركة بنسبة 
52.5٪ ويمثلها في 

مجلس اإلدارة المهندس 
/ فهد سندي و األستاذ/ 

كون كوفارتيس

10- المؤسسة العامة 

للخطوط الجوية العربية 

السعودية

 تملكها المؤسسة 

العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية بنسبة 

100 ٪ وهي مساهم 

مؤسس بالشركة

ضريبــة القيمــة المضافــة 

لمســتحقة ا

محــددة  غيــر  إتفاقيــة 

ة لمــد ا

نفس الشروط والمعايير 41,820,094

المتبعة مع الغير دون أي 

تفضيالت

تملكها المؤسسة 
العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية بنسبة 
100 ٪ وهي مساهم 

مؤسس بالشركة بنسبة 
52.5٪ ويمثلها في 

مجلس اإلدارة المهندس 
/ فهد سندي و األستاذ/ 

كون كوفارتيس

12- شركة األمد 

السعودي لخدمات 

المطارات والنقل الجوي 

المساندة

تأجيــر شركة تابعة خدمــات  إتفاقيــة 

تشــغيلية  مركبــات 

محــددة  غيــر  تعامــالت 

زمنيــة بمــدة 

نفــس الشــروط والمعاييــر 7,206,776

دون  الغيــر  مــع  المتبعــة 

أي تفضيــالت

شركة تابعة

13- شركة الخطوط 

السعودية للنقل الجوي

تملكها المؤسسة 

العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية بنسبة 

100 ٪ وهي مساهم 

مؤسس بالشركة

خدمات حجز التذاكر 

والتدريب والخدمات 

المتنوعة األخرى  

محــددة  غيــر  تعامــالت 

زمنيــة بمــدة 

نفس الشروط والمعايير 6,671

المتبعة مع الغير دون أي 

تفضيالت

تملكها المؤسسة 

العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية بنسبة 

100 ٪ وهي مساهم 

مؤسس بالشركة بنسبة 

52.5٪ ويمثلها في 

مجلس اإلدارة المهندس 

/ فهد سندي و األستاذ/ 

كون كوفارتيس

11- شركة الخطوط 

السعودية للنقل الجوي

تملكها المؤسسة 

العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية بنسبة 

100 ٪ وهي مساهم 

مؤسس بالشركة

محــددة خدمات حجز التذاكر  غيــر  تعامــالت 

زمنيــة بمــدة 

نفــس الشــروط والمعاييــر 5,000,000

دون  الغيــر  مــع  المتبعــة 

أي تفضيــالت

تملكها المؤسسة 

العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية بنسبة 

100 ٪ وهي مساهم 

مؤسس بالشركة بنسبة 

52.5٪ ويمثلها في 

مجلس اإلدارة المهندس 

/ فهد سندي و األستاذ/ 

كون كوفارتيس
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الطرف ذو عالقة

14- الخطوط الجوية 

السعودية التموين 

15- شركة األمد 

السعودي لخدمات 

المطارات والنقل الجوي 

المساندة

نوع عالقته
 بالشركة

تملكها المؤسسة 

العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية بنسبة 

35.7 ٪ وهي مساهم 

مؤسس بالشركة

شركة تابعة

نوع العقود
 واألعمال

خدمة اإلعاشة للموظفين 

بالشركة

مدفوعات المستلمة 

نيابة عن المشروع 

المشترك

مدتها

تجــدد  ســنوات  ســبع 

بشــكل ســنوي   
ً
تلقائيــا

محــددة  غيــر  تعامــالت 

زمنيــة بمــدة 

مبلغ المعامالت
) ريال سعودي(

25,757,581

26,029,704

شروط العمل
او العقد

نفــس الشــروط والمعاييــر 

دون  الغيــر  مــع  المتبعــة 

أي تفضيــالت

نفــس الشــروط والمعاييــر 

دون  الغيــر  مــع  المتبعــة 

أي تفضيــالت

اسم العضو

تملكها المؤسسة 
العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية 
بنسبة 35.7 ٪  وهي 

مساهم مؤسس 
بالشركة بنسبة ٪52.5 

ويمثلها في مجلس 
اإلدارة.  المهندس/ فهد 
سندي و األستاذ/ كون 

كوفارتيس

شركة تابعة

16-شركة الخطوط 

السعودية للنقل الجوي

17- شركة تي ال دي 

العربية

تملكها المؤسسة 

العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية بنسبة 

100 ٪ وهي مساهم 

مؤسس بالشركة

شركة تابعة

التعامالت المدفوعة 

نيابة عن الشركة الخاصة 

بمصلحة معاشات التقاعد 

للموظفين المعاريين

خدمات مقدمة

محــددة  غيــر  تعامــالت 

زمنيــة بمــدة 

محــددة  غيــر  تعامــالت 

ة لمــد ا

18,713,533

145,705

نفــس الشــروط والمعاييــر 

دون  الغيــر  مــع  المتبعــة 

أي تفضيــالت

نفــس الشــروط والمعاييــر 

دون  الغيــر  مــع  المتبعــة 

أي تفضيــالت

تملكها المؤسسة 
العامة للخطوط الجوية 

العربية السعودية بنسبة 
100 ٪ وهي مساهم 

مؤسس بالشركة بنسبة 
52.5٪ ويمثلها في 

مجلس اإلدارة المهندس 
/ فهد سندي و األستاذ/ 

كون كوفارتيس

شركة تابعة تملك 

الشركة السعودية 

للخدمات األرضية نسبة 

50٪ من رأس مالها

18- شركة الخطوط 

السعودية اللوجستية 

للشحن المحدوده

محــددة خدمات مقدمةشركة تابعة غيــر  تعامــالت 

ة لمــد ا

نفــس الشــروط والمعاييــر 14,965,594

دون  الغيــر  مــع  المتبعــة 

أي تفضيــالت

تملك المؤسسة العامة 

للخطوط الجوية العربية 

السعودية بنسبة ٪70 

وهي مساهم مؤسس 

بالشركة بنسبة ٪52.5 

ويمثلها في مجلس 

اإلدارة المهندس/فهد 

سندي و األستاذ/ كون 

كوفارتيس 

19- شركة األمد 

السعودي لخدمات 

المطارات والنقل الجوي 

المساندة

محــددة الوقود والنفقات األخرىشركة تابعة غيــر  تعامــالت 

زمنيــة بمــدة 

نفــس الشــروط والمعاييــر 14,080,952

دون  الغيــر  مــع  المتبعــة 

أي تفضيــالت

شركة تابعة

20- شركة األمد 

السعودي لخدمات 

المطارات والنقل الجوي 

المساندة

محــددة أرباحشركة تابعة غيــر  تعامــالت 

زمنيــة بمــدة 

نفــس الشــروط والمعاييــر 21,589,441

دون  الغيــر  مــع  المتبعــة 

أي تفضيــالت

شركة تابعة

21- شركة تي ال دي 

العربية

محــددة صيانة معداتشركة تابعة غيــر  تعامــالت 

ة لمــد ا

نفــس الشــروط والمعاييــر 108,941,522

دون  الغيــر  مــع  المتبعــة 

أي تفضيــالت

شركة تابعة تملك 

الشركة السعودية 

للخدمات األرضية نسبة 

50٪ من رأس مالها

الطرف ذو عالقة

23- شركة الخطوط 

السعودية اللوجستية 

للشحن المحدوده

نوع عالقته
 بالشركة

شركة تابعة

نوع العقود
 واألعمال

خدمات مقدمة

مدتها

تعامالت غير محددة 

المدة

مبلغ المعامالت
) ريال سعودي(

9,879,370

شروط العمل
او العقد

نفس الشروط والمعايير 

المتبعة مع الغير دون أي 

تفضيالت

اسم العضو

تملك المؤسسة العامة 

للخطوط الجوية العربية 

السعودية بنسبة ٪70 

وهي مساهم مؤسس 

بالشركة بنسبة ٪52.5 

ويمثلها في مجلس 

اإلدارة األستاذ/ كون 

كوفارتيس 

28.     التنازل األعضاء أو التنفيذيين
لـــم يتـــم تنـــازل أي عضو مـــن مجلـــس اإلدارة او اللجان  

الخاصة المكافـــآت  عن 

29.     تنازل المساهمين
لـــم يتـــم تنـــازل أي عضو مـــن مجلـــس اإلدارة او اللجان  

الخاصة المكافـــآت  عن 

لموظفــي  االســتثمار  برامــج     
كة لشــر ا

.30

يقـــر مجلـــس اإلدارة أنـــه ال يوجـــد أي اســـتثمارات أو 

الشـــركة. أنشـــئت لمصلحـــة موظفـــي  احتياطيـــات 

31.      المدفوعات النظامية
النظاميـــة  المدفوعـــات  بســـداد  الشـــركة  تلتـــزم 

المســـتحقة عليهـــا للجهـــات الحكومية ومنهـــا الزكاة 

المســـتحقة والضريبة والمبالغ المســـتحقة للمؤسسة 

العامـــة للتامينـــات االجتماعيـــة في مقابل إشـــتراكات 

تلـــك  بيانـــات  التالـــي  الجـــدول  ويوضـــح  للموظفيـــن، 

: المدفوعـــات 

البيان )المبالغ بالرياالت(

الزكاة *

الضريبة

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

تكاليف تأشيرات وجوازات

رسوم مكتب العمل

رسوم هيئة الطيران 

المسدد )2021م(

7,502,237

2,181,040

124,688,658

1,844,088

14,367,072

2,509,780

158,799,843

152,244

12,590,660

-

-

-

وصف موجز لها

حسب األنظمة

حسب األنظمة

حسب األنظمة

حسب األنظمة

حسب األنظمة

حسب األنظمة

بيان األسباب

حسب األنظمة

حسب األنظمة

حسب األنظمة

حسب األنظمة

حسب األنظمة

حسب األنظمة

نهايــة  حتــى  المســتحق 
الفتــرة الماليــة الســنوية 

)2021م( يســدد  ولــم 

32.       تحفظات على القوائم المالية
يقـــر مجلـــس اإلدارة أنـــه ال توجـــد أي تحفظـــات مـــن 

المحاســـب القانونـــي على القوائـــم المالية للشـــركة 

 لتقريره عن العـــام 2021م ويلتزم مجلس اإلدارة 
ً
وفقـــا

بتزويـــد هيئة الســـوق الماليـــة بأي معلومـــات إضافية 

تطلبهـــا فـــي حالة إبـــداء المراجـــع ألي تحفظـــات حول 

القوائـــم المالية الســـنوية.

33.      تغيير مراجع الحسابات
يقر مجلس اإلدارة  أنه لم يوصي بإســـتبدال المحاســـب 

القانونـــي قبـــل إنتهاء الفتـــرة المعين مـــن أجلها، حيث 

تم تعيين شـــركة  )كي بي ام جي( لمراجعة حســـابات 

الشـــركة لعـــام 2021م الســـنوية والربعيـــة ولم يتم 

إســـتبدالهم خالل العام.

*االرقـــام الموضحـــة حســـب القوائم الماليـــة و لكن يوجد بعـــض المبالغ التي تـــم رفع اعتراض عليهـــا ولم تنتهي 

تاريخه حتى 
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34.       أسهم الخزينة
يقـــر مجلس اإلدارة  بأنه ال توجد أســـهم خزينة محتفظ 

بها من قبل الشـــركة.

35.      إقرارات اخرى 
عـــدت 

ُ
أ أ . يقـــر مجلـــس اإلدارة أن ســـجالت الحســـابات 

الصحيـــح. بالشـــكل 

عد 
ُ
ب . يقـــر مجلـــس اإلدارة أن نظـــام الرقابـــة الداخلية أ

ـــذ بفاعلية.
ّ

ف
ُ
على أســـس ســـليمة ون

ت . يقـــر مجلـــس اإلدارة أنـــه ال يوجد أي شـــك يذكر في  

قدرة الشـــركة على مواصلة نشـــاطها.

36.     الخاتمة
والتقديـــر  بالشـــكر  يتقـــدم  أن  اإلدارة  يســـر مجلـــس 

للخدمـــات  الســـعودية  الشـــركة  لجميـــع مســـاهمي 

األرضيـــة علـــى إســـهامهم فـــي مواصلـــة أعمالهـــا ، 

 إلدارة الشـــركة 
ً
كمـــا يســـرها أن تتقدم بالشـــكر أيضا

وموظفيهـــا علـــى جهودهم التـــى بذلوها لتشـــغيل 

الشـــركة والمحافظة علـــى والتى تكللـــت بالنجاح ولله 

الحمـــد ، وفـــي الختـــام يود مجلـــس اإلدارة أن يشـــكر 

جميع عمالء الشـــركة علـــى منحهم الثقـــة  مؤكدين 

على حرص الشـــركة الســـعودية للخدمات األرضية على 

تطويـــر العالقة و اســـتمرارها بتقديم أفضـــل الخدمات 

وااللتزام بجـــودة المعايير واألداء تجـــاه عمالئها ، كما 

يؤكـــد المجلس بأنـــه على  ثقة في  أن هـــذه االنجازات 

 في ظـــل جائحـــة كورونـــا والتي 
ً

خـــالل العـــام وخاصـــة

  لعـــام 2022م من أجـــل تحقيق 
ً
 قويا

ً
ســـتكون دافعـــا

غايتنـــا االســـتراتيجية و إحـــراز المزيد مـــن النجاحات بإذن 

اللـــه تعالى.
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