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لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية ) اإلجتماع يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات األرضية دعوة السادة املساهمين 

-18املوافق ) حسب تقويم أم القرى (  هـ1441-10-26 الخميسمساًء يوم  06:30 ، املقرر عقده بمشيئة هللا في تمام الساعةول (األ 

تعميم هيئة السوق املالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداوالتي و ذلك بناء على بمدينة جدة  م،06-2020

 
ً
القاض ي باالكتفاء بعقد الجمعيات العامة للشركات املساهمة املدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن ُبعد وتعليق عقدها حضوريا

 على سالمة املتعاملين في السوق املالية وضمن دعم الجهود واالجراءات الوقائية واالحترازية م
ً
ن قبل حتى اشعار آخر. وذلك حرصا

، وامتدادا للجهود املتواصلة التي تبذلها (COVID-19الجهات الصحية املختصة وذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد )

 كافة الجهات الحكومية في اململكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة ملنع انتشاره .

طريق امللك  - التجاري  الياسمينبمدينة جدة الكائن بمركز  أكاديمية الشركة للتدريبمقر مكان ومدينة إنعقاد االجتماع ب

 وذلك للنظر في جدول األعمال:(  https://goo.gl/maps/CnqzhsKKfCSEZZdi7) بحي البساتين  عبدالعزيز 

 م.2019ديسمبر  31اإلدارة للعام املالي املنتهي في التصويت على تقرير مجلس  -1

 م.2019ديسمبر  31التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام املالي املنتهي في  -2

 م.2019ديسمبر  31التصويت على القوائم املالية للعام املالي املنتهي في  -3

 م.2019ديسمبر  31في تهي العام املالي املنالتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن  -4

التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين املرشحين بناًء على توصية لجنة املراجعة وذلك  -5

م و الربع األول 2020من العام والسنوية لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية وذلك للربع الثاني والثالث والرابع 

 ابه.م وتحديد أتع2021من العام 

  .م2020عن العام املالي التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي  -6

م بمبلغ 2019توزيعه من أرباح نقدية خالل النصف األول من العام  تم ابم التصويت على قرار مجلس اإلدارة -7

 % من رأس مال الشركة.10والتي تمثل  للسهم ( ريال سعودي1بواقع ) ريال سعودي 188,000,000

م 2019من العام املالي توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني عدم اإلدارة ب مجلسالتصويت على توصية  -8

ذلك لدعم املركز املالي والسيولة النقدية للشركة ولضمان استمرارية أعمالها خالل هذه السنة، في ظل انخفاض ، و 

أنشطة الخدمات األرضية للمطارات بسبب اإلجراءت املتخذة من الجهات الحكومية املختصة للحد من انتشار 

  .م2019واإلكتفاء بما تم توزيعه عن عام  الداخليةو فيروس كورونا املستجد من إيقاف تام للرحالت الدولية 

( 5( مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة املراجعة )5( إلى )4التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة املراجعة من ) -9

 في لجنة املراجعة ابتداًء من مجلس اإلدارة(   عضو مستقل - األستاذ/ محمد اليمنيأعضاء، وذلك بتعيين )
ً
( عضوا

 م. )مرفق السيرة الذاتية(2022-06-05موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ من تاريخ 

( من املادة 1التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ) -10

موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك ملدة عام من تاريخ 

 
ً
 للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

ً
مجلس االدارة املفوض أيهما أسبق، وذلك وفقا

 .لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة

https://goo.gl/maps/CnqzhsKKfCSEZZdi7
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 املجلسلعضو والتى  االساس ي للطيران السعودية شركةاللعقود التي ستتم بين الشركة و االتصويت على األعمال و  -11

و عضو  في املؤسسة العامة للخطوط السعودية 2018عام عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها حيث كان يعمل 

وهي عبارة عن تقديم % للمؤسسة، 100والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة  كون كورفياتيساملجلس 

 بأن التعامالت في عام 
ً
ريال سعودي  1,305,573,508م بقيمة   2019خدمات املناولة األرضية في مطارات اململكة علما

 
ً
 مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(. سنويا

ولعضو   املحدودة للشحن السعودية الخطوط و شركةالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة  -12

و  في املؤسسة العامة للخطوط السعودية 2018جلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام امل

وهي عبارة عن  % للمؤسسة، 100والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة  كون كورفياتيسعضو املجلس 

 بأن التعامالت في عام املناولة األرضية تقديم خدمات  
ً
ريال  22,607,644م بقيمة   2019في مطارات اململكة علما

 مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(
ً
 سعودي سنويا

الطيران ولعضو  وصناعة لهندسة السعودية و الشركة الشركة التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين -13

 في املؤسسة العامة للخطوط السعودية 2018عام جلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل امل

وهي عبارة عن % للمؤسسة، 100و عضو املجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة 

 بأن اململكةاملناولة األرضية في مطارات تقديم خدمات  
ً
ريال  10,841,919م بقيمة  2019التعامالت في عام  علما

 مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(
ً
 سعودي سنويا

ولعضو مجلس اإلدارة  الخطوط الجوية السعودية التموين شركة  التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين و -14

و عضو  في املؤسسة العامة للخطوط السعودية 2018عام عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل 

مبيعات وهي عبارة عن  % للمؤسسة، 100املجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة 

 ب وقود
ً
 مع العلم بأن هذه التعامالت تتم  3,554,135 مةم بقي2019أن التعامالت في عام علما

ً
ريال سعودي سنويا

 على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(

جلس عمر امل( ولعضو SPA)طيران السعودية الخاص و شركة  الشركة التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين -15

و عضو املجلس  في املؤسسة العامة للخطوط السعودية 2018عام جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل 

 خدمات تقديموهي عبارة عن  % للمؤسسة، 100كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة 

 بأن التعامالت في عام  املناولة األرضية
ً
 مع العلم بأن هذه  17,276,015 م بقيمة 2019علما

ً
ريال سعودي سنويا

 التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(

ولعضو مجلس اإلدارة عمر  خدمات األسطول امللكي و شركة  الشركة التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين -16

و عضو املجلس  في املؤسسة العامة للخطوط السعودية 2018جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 

خدمات  ديمتقوهي عبارة عن  % للمؤسسة، 100كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة 

 بأن التعامالت في عام املناولة األرضية في مطارات اململكة 
ً
 مع   91,609,296 م بقيمة2019علما

ً
ريال سعودي سنويا

 .تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس 
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التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران أديل  ولعضو مجلس اإلدارة عمر جفري  -17

و عضو املجلس في املؤسسة العامة للخطوط السعودية  2018عام باشرة فيها ، حيث كان يعمل خالل مصلحة غير م

خدمات   ديمتقوهي عبارة عن % للمؤسسة، 100ركة طيران أديل واململوكة بنسبة كون كورفياتيس والذي يعمل بش

 بأن التعامالت في عام   املناولة األرضية في مطارات اململكة
ً
 مع  108,650,187 م بقيمة 2019علما

ً
ريال سعودي سنويا

 العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(

جلس املالسعودية  ، ولعضو  للخطوط العامة التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة  و املؤسسة -18

و عضو املجلس كون كورفياتيس م في املؤسسة  2018عام عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل 

  املوظفين إعارةخدمات  ديمتقعبارة عن  وهي % للمؤسسة، 100والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة 

 بأن التعامالت في عام 
ً
 مع العلم  223,091,488 م بقيمة 2019من املؤسسة للعمل بالشركة علما

ً
ريال سعودي سنويا

 بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(

، ولعضو املجلس  السعودية  للخطوط العامة و املؤسسةالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة   -19

و عضو  في املؤسسة العامة للخطوط السعودية 2018عام غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل  عمر جفري مصلحة

 ديمتقوهي عبارة عن  % للمؤسسة، 100املجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة 

 بأن التعامالت في عام  ها،ل أرضيةخدمات 
ً
 مع العلم بأن هذه  614,843 م بقيمة 2019علما

ً
ريال سعودي سنويا

 التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(

جلس عمر املالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية  للطيران االساس ي  ولعضو  -20

و عضو املجلس كون كورفياتيس في املؤسسة  م2018جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل خالل العام 

 التذاكر حجز خدمات وهي عبارة عن تقديم% للمؤسسة، 100والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة 

 بأن التعامالت في عام   األخرى  والخدمات والتدريب
ً
ريال سعودي  1,923,232 م بقيمة 2019املقدمة للشركة  علما

 مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(
ً
 سنويا

لس جامل، ولعضو الخطوط الجوية السعودية التموين التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة  -21

و عضو  في املؤسسة العامة للخطوط السعودية 2018عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 

 وهي عبارة عن تقديم % للمؤسسة، 100املجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة 

 بأن التعامالت في عام  اإلعاشة خدمة
ً
 مع  25,194,645 م بقيمة 2019للموظفين بالشركة  علما

ً
ريال سعودي سنويا

 العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(

، ولعضو لشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و ا -22

 في املؤسسة العامة للخطوط السعودية 2018جلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام امل

وهي عبارة عن  % للمؤسسة، 100و عضو املجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة 

 بأن التعامالت في عام  ملعدات الصيانة خدمات تقديم
ً
   45,515,762 م بقيمة 2019الشركة  علما

ً
ريال سعودي سنويا

 مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(
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جلس عمر امل، ولعضو  شركة الخطوط السعودية العقاريةالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و  -23

و عضو املجلس كون كورفياتيس والذي في املؤسسة  2018جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 

 الشركة عن املتحملة املصاريف وهي عبارة عن تقديم % للمؤسسة، 100يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة 

 بأن التعامالت في عام  موظفي لبعض وسكن مكاتب إيجارات قيمة من
ً
 ريال 352,868 م بقيمة 2019الشركة  علما

 مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(
ً
 سعودي سنويا

جلس عمر املالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية للطيران االساس ي ولعضو  -24

و عضو املجلس كون كورفياتيس والذي في املؤسسة  2018جفري مصلحة غير مباشرة فيها ، حيث كان يعمل عام 

 عن نيابة املدفوعة التعامالت وهي عبارة عن تقديم% للمؤسسة، 100يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة 

  للموظفين التقاعد معاشات صلحةمل الشركة
ً
ريال  22,571,382 م بقيمة 2019 بأن التعامالت في عام املعاريين  علما

 مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(
ً
 سعودي سنويا

جلس عمر املالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية للطيران االساس ي ولعضو  -25

و عضو املجلس كون كورفياتيس في املؤسسة  2018عام شرة فيها ، حيث كان يعمل خالل باجفري مصلحة غير م

 نيابة املدفوعة التعامالت وهي عبارة عن تقديم % للمؤسسة، 100والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة 

 بأن التعامالت في عام  لتأمين الطبي للموظفينل الشركة عن
ً
ريال سعودي  21,829,848 م بقيمة 2019املعاريين  علما

 مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية. )مرفق(
ً
 سنويا

 الجوي  التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة األمد السعودي لخدمات املطارات والنقل -26

والتى لعضوي املجلس املهندس خالد البوعينين واملهندس صالح حفني مصلحة غير % للشركة 50وكة بنسبة ملوامل

خدمات  وهي عبارة عن تكاليف بإعارة املوظفين واملعدات ، و  مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة األمد

 ،مع ريال  (4,047,302) بقيمة م2019ي عام بترولية في ساحة املطار في مطارات اململكة علما بأن التعامالت ف
ً
سنويا

 )مرفق(العلم بأن هذه التعامالت تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة األمد السعودي لخدمات املطارات والنقل الجوي  -27

جلس املهندس خالد البوعينين واملهندس صالح حفني مصلحة غير والتى لعضوي امل% للشركة 50واململوكة بنسبة 

هي عبارة عن خدمات تأجير مركبات تشغيلية في مطارات ، و مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة األمد 

 ،مع العلم بأن هذه التعامالت تتم ريال( 10,141,100) بقيمة م2019اململكة علما بأن التعامالت في عام 
ً
على  سنويا

 )مرفق(اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.

التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة األمد السعودي لخدمات املطارات والنقل الجوي  -28

والتى لعضوي املجلس املهندس خالد البوعينين واملهندس صالح حفني مصلحة غير % للشركة 50واململوكة بنسبة 

هي عبارة عن خدمات بنقل املالحين و املرحلين داخل ، و شغلون عضوية مجلس شركة األمد مباشرة فيها حيث ي

 ،مع العلم بأن هذه التعامالت  ريال( 43,545,283) بقيمة م2019املطار و خارجه علما بأن التعامالت في عام 
ً
سنويا

 )مرفق(تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية.
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 لنص املا
ً
 بأنه وفقا

ً
( من النظام األساس ي للشركة يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية حضور عدد من 38دة )علما

، سيتم عقد  األول  ، وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا االجتماع رأس مال الشركة على األقل %( من50)يمثلون املساهمين 

  ويكون ،  بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول  يثانالجتماع اال 
ً
بمن حضر من االجتماع الثاني صحيحا

 كان عدد األسهم املمثلة فيهاملساهمين 
ً
 .أيا

التي تسبق  كما يحق لكل مساهم من املساهمين املقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز االيداع بنهاية جلسة التداول 

إجتماع الجمعية وبحسب األنظمة تسجيل الحضور االلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداوالتي في  إجتماع الجمعية

 واللوائح. 

 بأن أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية 
ً
علما

 جنة الفرز من فرز األصوات.للحاضرين تنتهي عند إنتهاء ل

بناء على تعميم هيئة السوق املالية القاض ي باالكتفاء بعقد الجمعيات العامة للشركات املساهمة املدرجة عبر وسائل التقنية 

 حتى اشعار آخر
ً
يكون بإمكان املساهمين الكرام املسجلين في خدمات . وعليه س الحديثة عن ُبعد وتعليق عقدها حضوريا

  التصويت تداوالتي
ً
 يوم إلكترونيا

ً
 من الساعة العاشرة صباحا

ً
 شوال 22 األحدعن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءا

هـ حسب تقويم ام القرى و 1441-10-26يوم الخميس انعقاد الجمعية  نهاية وقتوحتى  م2020 يونيو 14 ه املوافق1441

 .م 2020-06-18املوافق 

االلكتروني عن بعد وذلك عبر زيارة املوقع االلكتروني الخاص التصويت وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الى إستخدام 

 بأن التسجيل في خدمات تداوالتي والتصويت متا  http://tadawulaty.com.saالرابط التالي  عبرخدمات تداوالتي ب
ً
ح علما

 لجميع املساهمين.
ً
 مجانا

تحويلة  012690999بالشركة عبر الهاتف رقم وفي حال وجود أي إستفسار نأمل التكرم بالتواصل مع إدارة عالقات املساهمين 

املستندات املتعلقة ببنود جدول أعمال  وسوف تكون جميع mdhaifallah@saudiags.com   أو عبر البريد االلكتروني 8866

 الجمعية املوضحة اعاله مرفقة بإعالن الدعوة على موقع شركة السوق املالية " تداول " 

 وهللا املوفق ،،،

 

 

 

 

 

http://tadawulaty.com.sa/
mailto:mdhaifallah@saudiags.com
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 توكيــــلنموذج 

 السادة املساهمين الكرام 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

القاض ي باالكتفاء بعقد الجمعيات العامة للشركات املساهمة املدرجة عبر وسائل تعميم هيئة السوق املالية نؤكد على 

 على سالمة املتعاملين في السوق املالية 
ً
 حتى اشعار آخر. وذلك حرصا

ً
التقنية الحديثة عن ُبعد وتعليق عقدها حضوريا

صة وذات العالقة للتصدي وضمن دعم الجهود واالجراءات الوقائية واالحترازية من قبل الجهات الصحية املخت

، وامتدادا للجهود املتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في اململكة  (COVID-19لفيروس كورونا الجديد )

 العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة ملنع انتشاره .

 وتقبلوا خالص تحياتنا وتقديرنا ،،،

  األرضيةالشركة السعودية للخدمات 

 

 

 

 

 

 



  
 كي بي ام جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونیون

 مركز زھران لألعمال، الدور التاسع
 سلطانشارع األمیر 

 ٥٥۰۷۸ص. ب 
 ۲۱٥۳٤جدة 

 المملكة العربیة السعودیة

 +۹٦٦ ۱۲ ٦۹۸ ۹٥۹٥ ھاتف
 +۹٦٦ ۱۲ ٦۹۸ ۹٤۹٤ فاكس

 www.kpmg.com/sa إنترنت
 

 ۱۹۹۲/۳/۱۱صادر في  ۳۲۳/۱۱/٤٦ترخیص رقم 

 

العربیة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون، شركة مھنیة مسجلة في المملكة  
السعودیة وعضو غیر شریك في شبكة شركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كي بي ام جي العالمیة، 

  شركة تعاونیة سویسریة.
 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 للسادة مساھمي الشركة السعودیة للخدمات األرضیة

  الرأي

 ۳۱التي تشمل قائمة المركز المالي كما في و ،راجعنا القوائم المالیة للشركة السعودیة للخدمات األرضیة ("الشركة")لقد 
والتدفقات النقدیة للسنة  ،والتغیرات في حقوق الملكیة ،م، وقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر۲۰۱۹دیسمبر 

، المكونة من ملخص للسیاسات المحاسبیة الھامة المرفقة مع القوائم المالیة المنتھیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات
 والمعلومات التفسیریة األخرى. 

ي للشركة كما في الجوھریة، المركز المال النواحيعرض بصورة عادلة، من جمیع وفي رأینا، إن القوائم المالیة المرفقة تُ 
ً  ،م وأداءھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ للمعاییر الدولیة للتقریر المالي  وفقا

 المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

 الرأيأساس 

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا بموجب تلك المعاییر 
تم توضیحھا في قسم "مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة" في تقریرنا ھذا. ونحن مستقلون عن 

وآداب المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة، وقد الشركة وفقاً لقواعد سلوك 
التزمنا بمسؤولیاتنا األخالقیة األخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفیر 

 أساس إلبداء رأینا.

 أمور المراجعة الرئیسیة

أھمیة عند مراجعتنا للقوائم المالیة  األكثر، بحسب حكمنا المھني، اعتبرناھاور المراجعة الرئیسیة ھي تلك األمور التي أم
ً  نبدي للسنة الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة ككل، وعند تكوین رأینا فیھا، وال  رأیا

 في تلك األمور. منفصالً 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

۲ 

 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 )یتبع( للسادة مساھمي الشركة السعودیة للخدمات األرضیة

 إثبات اإلیرادات     

 لإلفصاحات ذات الصلة. ۱۸(م) للسیاسة المحاسبیة المتعلقة بإثبات اإلیرادات واإلیضاح  ۳اإلیضاح  باإلشارة إلى

 مراجعتناثناء أكیفیة معالجة األمر  أمر مراجعة رئیسي

 سجلتم، ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 
ملیون لایر  ۲٫٥٤۰الشركة إجمالي إیرادات بلغ 

 ملیون لایر سعودي). ۲٫٥٥٤م: ۲۰۱۸سعودي (
على الشركة للوفاء بالتوقعات  ال یزال ھناك ضغط

 واألھداف، مما قد یؤدي إلى تحریف اإلیرادات.
حیث أن  اً للمراجعةرئیسی اً یعتبر تحقق اإلیرادات أمر

جاوز الضوابط مخاطر باحتمال قیام اإلدارة بت ھناك
الرقابیة لتسجیل بیانات محرفة عن معامالت 

وھناك خطر في إثبات اإلیرادات بما  ،اإلیرادات
 .۱٥یتعارض مع المعیار الدولي للتقریر المالي 

 قمنا بتنفیذ اإلجراءات التالیة فیما یتعلق بتحقق اإلیرادات: 
بتحقیق تقییم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المتعلقة  -

اإلیرادات الخاصة بالشركة من خالل األخذ باالعتبار 
 متطلبات معاییر المحاسبة ذات الصلة؛

الحصول على فھم لطبیعة عقود اإلیرادات التي أبرمتھا  -
الشركة واختبار عینة من عقود البیع لتأكید أن اإلیرادات 

 ؛۱٥وفقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي  مسجلة
تقییم التصمیم والتنفیذ واختبار مدى فاعلیة الضوابط  -

الرقابیة للشركة، بما في ذلك الضوابط الرقابیة لمكافحة 
 ً  لسیاسة الشركة؛ الغش عند إثبات اإلیرادات وفقا

فحص معامالت المبیعات، بطریقة العینة العشوائیة، والتي  -
نھایة السنة لتقییم ما إذا كانت  خالل السنة وبعدفي تمت 

 اإلیرادات قد تم إثباتھا في الفترة الصحیحة؛ و 
اختیار معامالت اإلیرادات على أساس عینة والتحقق من  -

ذات الصلة لضمان دقة وصحة إثبات  المؤیدةالمستندات 
 اإلیرادات. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

۳ 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 )یتبع( للسادة مساھمي الشركة السعودیة للخدمات األرضیة

 تقییم االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة والشھرة

لإلفصاحات  ۷(ه) للسیاسة المحاسبیة المتعلقة بالموجودات غیر الملموسة والشھرة واإلیضاح  ۳اإلیضاح  باإلشارة إلى
 ذات الصلة.

 مراجعتنا أثناءكیفیة معالجة األمر  أمر مراجعة رئیسي

م، بلغت القیمة الدفتریة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
 ۸۸٥للموجودات غیر الملموسة والشھرة للشركة 

ملیون لایر  ۸۹۱م: ۲۰۱۸لایر سعودي (ملیون 
 سعودي).

تم إثبات الموجودات غیر الملموسة والشھرة من قبل 
 الشركة نتیجة تجمیعات األعمال في السنوات السابقة. 
ولغرض اختبار االنخفاض في القیمة، یتم تجمیع 

ً  الموجودات في أصغر مجموعة من الموجودات  معا
من االستخدام المستمر  ةالنقدی اتالتي تنتج التدفق

(وحدة تولید النقد) التي تكون مستقلة بشكل كبیر عن 
التدفقات النقدیة للموجودات األخرى أو الوحدات 

 المولدة للنقد األخرى. 
ینطوي تقییم الشركة للمبالغ القابل لالسترداد من 
وحدة النقد على استخدام تقنیات النمذجة، مما یتطلب 

. كما التقدیر غیر المؤكدالحكم ومن  كبیراً  قدراً 
یتطلب تقدیرات التدفقات النقدیة المستقبلیة وأسعار 
الخصم والنمو المرتبطة بھا بناء على رأي اإلدارة 

 حول توقعات األعمال المستقبلیة في وقت التقییم. 
لقد أخذنا في االعتبار تقییم االنخفاض في قیمة 

یة في مراجعة الشھرة وعالقات العمالء كمسألة أساس
الحسابات بسبب وجود أحكام ھامة وعدم التأكد من 

 التقدیرات. 

 وتضمنت إجراءات المراجعة ما یلي: 
تقییم إجراءات الشركة فیما یتعلق بتقییم انخفاض قیمة  -

 الموجودات غیر الملموسة والشھرة؛
مة االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في ئتقییم مدى مال -

للقیمة المستخدمة وإجراء تحلیل الحساسیة حساب اإلدارة 
على االفتراضات الرئیسیة من خالل استخدام متخصصي 

 التقییم؛
مقارنة االفتراضات الرئیسیة مع معاییر القطاع، كما طبقنا  -

فھمنا للتوقعات المستقبلیة لألعمال من المصادر الداخلیة 
 السابقة؛ الخبراتوالخارجیة، وكذلك مقارنة التوقعات مع 

التحقق من دقة واكتمال المعلومات المستخدمة كأساس لتقییم  -
 االنخفاض في القیمة؛ و

تقییم كفایة اإلفصاحات عن القوائم المالیة، بما في ذلك  -
 اإلفصاحات عن االفتراضات واألحكام والحساسیة. 

 
 
 
 
 
 



 
 

٤ 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 )یتبع( للخدمات األرضیةللسادة مساھمي الشركة السعودیة 

 تجاریةالمدینة الذمم الخسارة االنخفاض في قیمة 

 لإلفصاحات ذات الصلة. ۹(ج) للسیاسة المحاسبیة المتعلقة بالذمم المدینة التجاریة واإلیضاح  ۳اإلیضاح  باإلشارة إلى

 مراجعتنا ثناءأكیفیة معالجة األمر  أمر مراجعة رئیسي

م، كان إجمالي رصید ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 
ملیون لایر سعودي  ۱٫۱۳٦الذمم المدینة التجاریة 

ملیون لایر سعودي)، مقابل  ۱٫٤۸۷م: ۲۰۱۸(
 ۱٤٤مخصص خسارة انخفاض في القیمة بمبلغ 

ملیون لایر  ۱۷۹م: ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي (
سعودي) تم تكوینھ. تعد قابلیة تحصیل الذمم التجاریة 
المدینة عنصرا أساسیا في إدارة رأس المال العامل 

 للشركة، والتي یتم التحكم فیھا بشكل مستمر.
حدید وإثبات الخسارة االئتمانیة تقوم الشركة بت

المتوقعة وفقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي 
. تم إصدار أحكام وتقدیرات وافتراضات ھامة من ۹

 قبل اإلدارة عند حساب الخسارة االئتمانیة المتوقعة.
طبقت إدارة الشركة نموذج الخسارة االئتمانیة 

االنخفاض  المتوقعة المبسط لتحدید مخصص خسارة
 في قیمة الذمم المدینة التجاریة. 

األحكام اً للمراجعة بسبب رئیسی اً لقد اعتبرنا ھذا أمر
والتقدیرات المتعلقة بتطبیق نموذج الخسارة االئتمانیة 

 المتوقعة. 

 وتضمنت إجراءات المراجعة ما یلي: 
تقییم عملیات الشركة وضوابطھا فیما یتعلق بمراقبة الذمم  -

 جاریة ومراجعة مخاطر االئتمان للعمالء.المدینة الت
الشركة فیما یتعلق  تستخدمھاقمنا بتقییم المنھجیات التي  -

تقییم نھج ویشمل باحتساب الخسارة االئتمانیة المتوقعة. 
الشركة فیما یتعلق بتقییم احتمالیة التأخر عن السداد وإدماج 
المعلومات التطلعیة في حساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة، 

 وكذلك التغییرات في معامل الخسارة المعطاة االفتراضي. 
-  ً دقة أعمار الذمم المدینة التجاریة الصادرة  كما اختبرنا أیضا

 عن النظام؛ و
كذلك قمنا بتقییم مدى كفایة اإلفصاحات المدرجة في القوائم  -

 المالیة المرفقة.
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 )یتبع( للسادة مساھمي الشركة السعودیة للخدمات األرضیة

 أخرى معلومات

التقریر السنوي،  في الواردة المعلوماتالمعلومات األخرى  األخرى. وتشمل المعلومات عن المسؤولة ھي اإلدارة إن
 .نا ھذامن المتوقع أن یكون التقریر السنوي متاح لنا بعد تاریخ تقریرو ،عنھا وتقریرنا  القوائم المالیة تتضمن ال ھاولكن
 .فیما یخص ذلك التأكیدي االستنتاج أشكال من أي شكل نُبدي ولن األخرى، المعلومات المالیة القوائم في رأینا یغطي وال

 تصبح عندما أعاله المشار إلیھا األخرى قراءة المعلومات ھي مسؤولیتنا فإن المالیة، للقوائم مراجعتنا وبخصوص
 القوائم مع بشكل جوھري متسقة غیر األخرى المعلومات كانت إذا مابعین اإلعتبار  أخذنذلك، ب القیام وعند متاحة،
 بشكل جوھري.  محرفة أنھا أخرى بطریقة یظھر أو خالل المراجعة، علیھا حصلنا التي المعرفة مع أو المالیة،

فإنھ یتعین علینا إبالغ األمر فیھ،  جوھري تحریف وجود تبین لنا إذاعندما یكون متاحاً لنا،  عند قراءتنا للتقریر السنوي،
 بالحوكمة. لمكلفینل

 القوائم المالیةمسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن 

 ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة  إن اإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد القوائم المالیة وعرضھا بصورة عادلة وفقا
من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین،  المعتمدةوالمعاییر واإلصدارات األخرى  ،في المملكة العربیة السعودیة

ھا في نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، وھي المسؤولة عن الرقابة الداخلیة التي تراھا اإلدارة واألحكام المعمول ب
 بسبب غش أو خطأ.  ضروریة، لتمكینھا من إعداد قوائم مالیة خالیة من تحریف جوھري، سواءً 

ستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة، وعن وعند إعداد القوائم المالیة، فإن اإلدارة ھي المسؤولة عن تقییم قدرة الشركة على اال
اإلفصاح، بحسب ما ھو مناسب، عن األمور ذات العالقة باالستمراریة واستخدام مبدأ االستمراریة كأساس في المحاسبة، 

 ما لم تكن ھناك نیة لدى اإلدارة لتصفیة الشركة أو إیقاف عملیاتھا، أو عدم وجود بدیل واقعي سوى القیام بذلك. 
 مجلس اإلدارة ھو المسئول عن اإلشراف على عملیة التقریر المالي في الشركة.إن 

 مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة

تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول عما إذا كانت القوائم المالیة ككل خالیة من تحریف جوھري سواًء بسبب 
مراجع الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن التأكید المعقول ھو مستوى عاٍل من التأكید، إال غش أو خطأ، وإصدار تقریر 

أنھ لیس ضماناً على أن المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة 
ن أن تنشأ التحریفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوھریة ستكشف دائماً عن أي تحریف جوھري عندما یكون موجوداً. ویمك

إذا كان یمكن بشكل معقول توقع أنھا ستؤثر بمفردھا أو في مجموعھا على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون 
 بناًء على ھذه القوائم المالیة.

ة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني وكجزء من المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملك
 ونحافظ على نزعة الشك المھني خالل المراجعة. وعلینا أیضاً:

تحدید وتقییم مخاطر التحریفات الجوھریة في القوائم المالیة، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصمیم وتنفیذ  •
ة مراجعة كافیة ومناسبة لتوفیر أساس إلبداء رأینا. إجراءات مراجعة لمواجھة تلك المخاطر، والحصول على أدل

ویعد خطر عدم اكتشاف تحریف جوھري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ینطوي 
 على تواطؤ أو تزویر أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلیة.

خلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة مناسبة الحصول على فھم ألنظمة الرقابة الدا •
 للظروف، ولیس بغرض إبداء رأي عن فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة بالشركة. 
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 مقدمة 
 مع األحكام التي إشتمل عليها نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية ونظام الشركة اتم

ً
شيا

، والتي نصت جميعها على أن تقوم  لجنة املراجعة بمهام اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية بالشركة وإدارة ياألساس 

بدراسة نظم الرقابة والتقارير والتوصية بتعيين املراجعين الخارجيين وتحديد أتعابهم،  وكذلك في اإلشراف  وتطلعااللتزام 

دها إلى تلك اللجنة بما يضمن تفعيل الدور الرقابي، فقد قامت لجنة املراجعة على أية مهام أخرى يرى مجلس اإلدارة إسنا

 للقواعد األساسية والئحة عمل لجنة املراجعة والتى تم إعتمادها من  م2019خالل عام 
ً
بجميع املهام املسندة لها وفقا

سية والئحة عمل لجنة املراجعة م وكذلك القواعد األسا13/02/2017الجمعية العامة الغير عادية واملنعقدة بتاريخ 

 م.  20/12/2017)املحدثة( والتى تم إعتمادها من الجمعية العامة العادية واملنعقدة بتاريخ 

 بما نصت عليه املادة الرابعة بعد املائة من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واإلستثمار فقد تم إعداد هذا 
ً
وعمال

به من أعمال  اجعة عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامتالتقرير السنوي من لجنة املر 

 .ختصاصهاإاخرى تدخل في نطاق 

  :   ةتعيين لجنة المراجع  .1
 م24/04/2019تم تعيين لجنة املراجعة للشركة السعودية للخدمات األرضية من الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ 

 للمادة رقم )
ً
( من نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة واإلستثماروإعتماد القواعد األساسية و الئحة 101وذلك إستنادا

 عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.

 التغيرات التالية في اللجنة :  م2019كما تم خالل عام 

  في  محمد بن علي اليمني / صدرت موافقة مجلس اإلدارة على تعيين األستاذ م2019يوليو  27بتاريخ 
ً
 لجنة املراجعةعضوا

 من تاريخ 
ً
على أن يتم ، م2022/05/05، وحتى نهاية الدورة الحالية للجنة والتي تنتهي في م 2019أغسطس  01إعتبارا

 .القادمة إلعتماده العامة على الجمعية هذا التعيين عرض
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  :سؤوليات اللجنةمهام وم  .2
تختص اللجنة باملراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة 

 :الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة ما يلي

  :  التقارير المالية 2.1

ن اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمادراسة القوائم املالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس .1

  .نزاهتها وعدالتها وشفافيتها

ة على طلب مجلس اإلدارة فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة  بما فيه القوائم املالية السنوي إبداء الرأي الفني بناءً .2

ن تقييم املركز أو الوضع املالي للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمري

 .وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها

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

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

 .أو املراجع الخارجي

  .التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية.5

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

ض ومناقشة نتائج الشركة الفصلية التشغيلية اإلجتماع مع اإلدارة التنفيذية واملراجعين الخارجيين إلستعرا .7

  .والبيانات املالية السنوية، وكذلك جميع تقارير الرقابة الداخلية أو ملخصاتها

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

 قبل املراجعيين الخارجين أو ملخصاتها. والتقارير ذات الصلة املقدمة من

 

 المراجعة الداخلية 2.2

  وإدارة املخاطر في الشركة. دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية .1

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

املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من توافر الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة  .3

نة وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي ، فعلى اللج ،املوارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال واملهام املنوطة بها

 تقديم توصيتها إلى مجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه

 أته.املراجع الداخلي وإقتراح مكاف مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أولتوصية ملجلس اإلدارة بتعيين ا .4
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 (مراجع الحسابات )المراجع الخارجي 2.3

 م، بعد التأكد من استقاللهموتقييم أداءه همالتوصية ملجلس اإلدارة بتعيين املراجع الخارجي أوعزله وتحديد أتعاب .1

 م.وشروط التعاقد معه مومراجعة نطاق عمله

، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ في االعتبار القواعد و عدالته التحقق من استقالل املراجع الخارجي وموضوعيته .2

  .واملعايير ذات الصلة

 فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال  .3
ً
مراجعة خطة املراجع الخارجي للشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعماال

  .بداء مرئياتها حيال ذلكاملراجعة، وإ

  .اإلجابة عن استفسارات املراجع الخارجي.4

  .دراسة تقارير املراجع الخارجي ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها .5

 على آداء عمله. .6
ً
 معالجة أي مشاكل أو صعوبات قد يواجهها املراجع الخارجي والتي قد تؤثر سلبا

 

 االلتزام 2.4

  .مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها . 1

  .التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة .2

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

  .ذهااتخا يتعينالتي  باإلجراءاتالرفع إلى مجلس اإلدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها، وإبداء توصياتها  .4

األعمال  يتها في أداءالرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة مدير إدارة اإللتزام في الشركة للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعال .5

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

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

 :) الدورة األولى (  أعضاء لجنة المراجعة .3
 موافقة الجمعية الصفة االسم 

 رئيس اللجنة األستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الشايع 1
م مع نهاية الدورة 05/05/2019أنتهت عضوية اللجنة بتاريخ 

 األولى لدورة مجلس اإلدارة للشركة.

 

 عضو اللجنة صالح بن عبدالرحمن الفضلاألستاذ/  2

 عضو اللجنة عبدالهادي بن علي شايف  /األستاذ 3

 عضو اللجنة عمر بن عبدهللا جفري  /الدكتور  4
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 :) الدورة الثانية (  أعضاء لجنة المراجعة  .4

 : (األولى)الدورة  اجتماعات لجنة المراجعة .5
 :إجتماعات وهي كما يلي (4)عدد م ، 2019-05-05م وحتى 2019-01-01الفترة من  عقدت لجنة املراجعة خالل

 : )الدورة الثانية( اجتماعات لجنة المراجعة .6
 إجتماعات وهي كما يلي : (4)عدد  م2019عام العقدت لجنة املراجعة خالل 

 إسم العضو م2019( إجتماعات خالل العام 4)عدد اإلجتماعات 

 السابعاإلجتماع  اإلجمالي

 م17-12-2019

 السادساإلجتماع 

 م02-11-2019

 الخامساإلجتماع 

 م27-07-2019

 الرابعاإلجتماع 

 م23-05-2019

  

 عمر بن عبدهللا جفري  /الدكتور  حضر حضر حضر حضر 4

 عبدالرحمن الفضلصالح بن األستاذ/  حضر حضر حضر حضر 4

 هشام بن علي العقل /األستاذ حضر حضر حضر حضر 4

 األستاذ/ عادل أبا الخيل حضر حضر حضر حضر 4

 محمد اليمنياألستاذ/  م01/08/2019تم تعيينه بتاريخ  حضر حضر 2

 موافقة الجمعية الصفة االسم 

 رئيس اللجنة عمر بن عبدهللا جفري  /الدكتور  1
تمت املوافقة على تشكيل اللجنة بقرار من الجمعية العامة 

 .م24/04/2019املنعقدة بتاريخ و العادية 

 

 عضو اللجنة صالح بن عبدالرحمن الفضلاألستاذ/  2

 عضو اللجنة هشام بن علي العقل /األستاذ 3

 عضو اللجنة األستاذ/ عادل أبا الخيل 4

 عضو اللجنة محمد اليمنياألستاذ/  5

 من تاريخ   تم تعيينه
ً
، وحتى نهاية م 2019أغسطس  01إعتبارا

 يتم على أن، م2022/05/05الدورة الحالية للجنة والتي تنتهي في 

 .القادمة إلعتماده العامة على الجمعية هذا التعيين عرض

 ( إجتماعات للجنة املراجعة3قدت )ع

 للمجلس(اء الدورة األولى م ) إنته2019-05-05م وحتى 2019-10-01خالل الفترة من 

 األول   إسم العضو 

 م05/02/2019

 الثاني

12/03/2019 

 الثالث

24/04/2019 

 اإلجمالي

 3 حضور  حضور  حضور  الدكتور / عمر بن عبدهللا جفري 

 2 حضور  أعتذر حضور  األستاذ/ عبد الهادي بن علي شايف

 3 حضور  حضور  حضر األستاذ/ محمد بن عبد العزيز الشايع

الرحمن الفضلألستاذ/ صالح بن عبد   2 لم يحضر  حضور  حضور  
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 :انجازات لجنة المراجعة .7
 :سبيل املثال ال الحصر ما يليبإنجاز العديد من األعمال، منها على م 2019قامت اللجنة خالل العام 

 .م2019التوصية بإعتماد القوائم املالية السنوية للعام   -1

 .م2019التوصية باعتماد القوائم املالية الربعية للعام  -2

 .خدمات املراجعة الخارجية للشركة ( لتقديمالخارجي املحاسب)التوصية باملوافقة على تعيين  -3

  .م2019مراجعة خطة عمل املراجع الخارجي لعام  -4

 .التوصية بإعتماد الهيكل التنظيمي لإلدوات الرقابية بالشركة -5

 فايز.للشركة األستاذ/ غيث  املدير التنفيذي إلدارة املراجعة الداخليةاملوافقة على تعيين  -6

 .م2019عام الاملوافقة على خطة عمل إدارة املراجعة الداخلية واإلشراف على عملها، واإلطالع على تقاريرها خالل  -7

 األستاذة/ مها أبو الفرج كمدير تنفيذي لإلدارة القانونية والحوكمة واإللتزام. املوافقة على تعيين -8

 .م2019عام الها خالل واإلطالع على تقارير إدارة اإللتزام   اإلشراف على عمل -9

 .متابعة معالجة مالحظات تقرير إدارة املراجعة الداخلية -10

 .متابعة معالجة مالحظات تقرير إدارة اإللتزام -11

 .متابعة خطابات وتقارير الجهات الرقابية -12

 

 رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة .8

  الها والقيام بأعم بالشركةالتأكد من مدى كفاية الرقابة الداخلية هي املراجعة  واألدوار التي تقوم بها لجنةات سؤوليامل إن أحد

املراجع الداخلي أو  من املراجع الصادرة التقارير متابعة ودراسة خالل وذلك من ،وفق افضل افضل املمارسات املعمول بها

 لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة:فيما يلي رأي  .االلتزامالخارجي أو إدارة 

 :التنفيذية اإلدارة

ل داخلية تضمن بشك في توفير إجراءات رقابة مسؤوليتهاتقوم اإلدارة التنفيذية للشركة بتوقيع إقرارات تهدف إلى التأكيد على  

التقارير املالية ونزاهتها،  فيها، بما في ذلك مدى مصداقيةمعقول فاعلية وكفاءة عمليات الشركة وإجراءات الرقابة املطبقة 

  .ومدى االلتزام باألنظمة والقوانين والسياسات املعمول بها

الرقابة  وتقوم إدارة املراجعة الداخلية للشركة بتنفيذ خطة املراجعة السنوية واملعتمدة من قبل لجنة املراجعة لتقييم وضع

املهام،  فصل التنظيمي، املخاطر، السياسات واإلجراءات، الهيكل على تقييم البيئة الرقابية، الداخلية املطبقة مع التركيز 
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فاعلية  من مدى ونظم املعلومات، وذلك من خالل أخذ عينات عشوائية لألنشطة املخطط مراجعتها بهدف فحصها للتأكد

الرقابة  إجراءاتوكفاءة  ت معقولة من فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية املصممة واملطبقة، والحصول على تأكيدا

 .الداخلية خالل العام

كما تقوم لجنة املراجعة بمتابعة أعمال إدارة االلتزام ومتابعة تقاريرها الصادرة عنها والتي تضمنت عدة تقارير بتحقيقات 

 مع
ً
م والتي تم إعدادها وإضافتها إلى خطة االلتزام السنوية واملعتمدة 2019اإلدارات خالل العام  عدد من أجرتها اإلدارة داخليا

 وذلك بحسب توجيهات اللجنة وذلك للتأكد من مدى فاعلية الرقابة وتطبيقها داخل الشركة.
ً
 من اللجنة مسبقا

وتنفيذ أعمال  خطط لشركة وذلك من خالل متابعة بمسؤولياته تجاه ا الخارجي املراجع قيام وتقوم لجنة املراجعة بالتأكد من 

قد تم  ها في اململكة العربية السعوديةعلي املتعارفو املحاسبية عايير امل املراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن

 خالية من األخطاء الربعية والسنوية  للشركة، ائم املالية القو تقارير نتائج أن ا بالشركةو تطبيقه
ً
 غير  للرأي الجوهرية وفقا

الداخلية محل  وبناًء على الفحص السنوي إلجراءات الرقابة، م 2019خالل العام الخارجي عليه من املحاسب تحفظ امل

، فإن  في الشركةوإدارة االلتزام م من قبل لجنة املراجعة واملراجع الخارجي وإدارة املراجعة الداخلية  2019االختبار خالل العام 

، كما ننوه أنه ال يمكن التأكيد معالجة معظمها م وتم 2019عدد من املالحظات خالل عام  ئج هذا الفحص ، قد بينت وجود نتا

والتقييم التي تتم إلجراءات الرقابة الداخلية وذلك ألن عملية املراجعة في جوهرها  بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص

عن انتشار عمليات الشركة وتوسعها الجغرافي داخل اململكة ، ولذلك فإن جهود  تستند إلى أخذ عينات عشوائية كما هو

بالشركة لضمان فاعلية إدارات الرقابة الداخلية   ومن قبل اللجنة ة التطوير مستمرعمليات  شار إليه أعاله، وامل التحسين

 عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية. وكفاءة أكثر في آلية متابعة

 

 وفق ،،،وهللا امل

 

                                                                                                                                                                      ________________________ 

 الدكتور / عمر بن عبدهللا جفري                                                                                                                                                                   

 رئيس لجنة املراجعة                                                                                                                                                                            

 



 

2020العادية للمساهمين الجمعية العامة  - الشركة السعودية للخدمات األرضية   

 

 

 

 السابع مرفقات البند 

 : م2019األول من العام قدية خالل النصف نبيان بما تم توزيعه من أرباح 

 ريال للسهم ( 1.00 ) حصة السهم 

 %10 نسبة التوزيع الى قيمة السهم اإلسمية

 سهم 188,000,000 عدد األسهم املستحقة لألرباح 

 م06/08/2019 تاريخ اإلستحقاق 

 م02/09/2019 تاريخ التوزيع 

 

 

 



 

2020العادية للمساهمين الجمعية العامة  - الشركة السعودية للخدمات األرضية   

 

 

 

التاسعالبند  اتمرفق  

السيرة الذاتية لعضو  لجنةاملراجعة املعين 

 من تاريخ 
ً
كعضو ، م2019-08-01إعتبارا

 مستقل من مجلس اإلدارة في دورته الجديدة

 



 
 



 

2020العادية للمساهمين الجمعية العامة  - الشركة السعودية للخدمات األرضية   

 

 

 

  الحادى عشر الى البند الثامن والعشرونمرفقات البند 

تبليغ رئيس مجلس اإلدارة الى املساهمين وتقرير املحاسب القانوني بشأن 

 .األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة

 



 الفوزان وشركاهكي بي ام جي 
 محاسبون ومراجعون قانونیون

 مركز زھران لألعمال، الدور التاسع 
 شارع األمیر سلطان 

 ٥٥۰۷۸ص. ب 
 ۲۱٥۳٤جدة 

 المملكة العربیة السعودیة 

 + ۹٦٦ ۱۲ ٦۹۸ ۹٥۹٥ ھاتف
+ ۹٦٦ ۱۲ ٦۹۸ ۹٤۹٤ فاكس

 www.kpmg.com/sa إنترنت

۱۹۹۲/۳/۱۱صادر في  ۳۲۳/۱۱/٤٦ترخیص رقم 

 وعضو غیر شریك السعودیة العربیة المملكة في مسجلة مھنیة شركة وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون، الفوزان جي ام بي كي
 سویسریة. جمیع الحقوق محفوظة. تعاونیة شركة العالمیة، جي ام بي كي ل والتابعة المستقلة جي ام بي كي شركات شبكة في

 مستقلالمحدود التأكید التقریر 
 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة مساھمي للسادة 

محدود بھدف بیان فیما التأكید ال")، قمنا بتنفیذ ارتباط شركة("ال الشركة السعودیة للخدمات األرضیةبناًء على طلب إدارة 
التأكید") لم محل الموضوع نعتقد بأن الموضوع محل التأكید المفصل أدناه (" إذا كان ھناك أي أمر قد لفت انتباھنا یجعلنا 

 ("الضوابط المنطبقة").المبینة أدناه یتم إعداده، من جمیع النواحي الجوھریة، وفقاً للضوابط المنطبقة 

 التأكیدمحل موضوع ال

)۱بالتبلیغ المقدم من رئیس مجلس اإلدارة المرفق في الملحق رقم (یتعلق الموضوع محل التأكید الرتباط التأكید المحدود 
الشركة السعودیة    ) من نظام الشركات وتم عرضھ من قبل رئیس مجلس إدارة۷۱("التبلیغ") والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (

دیسمبر   ۳۱السنة المنتھیة في    خالل  شركةالمن قبل  یتكون التبلیغ من المعامالت التي نُفذت    .("الشركة")  للخدمات األرضیة
 والتي كان ألي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصیة فیھا سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر.م ۲۰۱۹

 المنطبقةالضوابط 

 لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:

م). ۲۰۱٥  –ھـ ۱٤۳۷الصادر عن وزارة التجارة (السعودي من نظام الشركات  ۷۱المادة  . ١

 مسؤولیة اإلدارة 

إن إدارة ورئیس مجلس إدارة الشركة مسؤولین عن إعداد الموضوع محل التأكید وعرضھ بالشكل المناسب وفقاً للضوابط 
المنطبقة. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن إنشاء واالحتفاظ بنظام رقابة داخلیة مالئم إلعداد وعرض الموضوع محل 

التحریفات الجوھریة، سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ، واختیار وتطبیق الضوابط المالئمة، واالحتفاظ   التأكید خالیاً من 
 . بسجالت كافیة وإجراء التقدیرات المعقولة وفقاً للظروف

 مسؤولیاتنا 

التأكید المحدود الذي قمنا بھ  إن مسؤولیاتنا ھي إبداء استنتاج تأكید محدود على الموضوع محل التأكید بناًء على ارتباط 
ً للمعیار الدولي الرتباطات التأكید  "ارتباطات التأكید األخرى بخالف عملیات مراجعة أو فحص المعلومات  ۳۰۰۰وفقا

ً لما تم االتفاق علیھ مع   المالیة التاریخیة" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة وكذلك شروط وأحكام ھذا االرتباط وفقا
 . الشركةإدارة 

تم تصمیم إجراءاتنا بھدف الحصول على مستوى محدود من التأكید والذي یستند الیھ  استنتاجنا، والتي ال توفر كافة األدلة  
الضروریة لتقدیم مستوى معقول من التأكید. تعتمد اإلجراءات المنفذة على حكمنا المھني بما في ذلك مخاطر وجود تحریف  

كید، سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعلى الرغم من أنناأخذنا باالعتبار فعالیة الرقابة  جوھري في الموضوع محل التأ
الداخلیة لإلدارة عند تحدید طبیعة وحجم إجراءاتنا، فإن ارتباط التأكید الذي قمنا بھ ال یھدف إلى توفیر تأكید حول نظام 

 . الرقابة الداخلیة



۲ 

 مستقلالمحدود التأكید التقریر 
 )یتبع(الشركة السعودیة للخدمات األرضیة للسادة مساھمي 

االستقاللیة ومراقبة الجودة 

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بارتباط التأكید 
 . األخالقیة األخرى وفقاً لتلك القواعدالذي قمنا بھ، وقد التزمنا بمسؤولیاتنا 

) وبناًء علیھ یحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السیاسات واإلجراءات ۱یطبق مكتبنا معیار رقابة الجودة (
 .الموثقة بشأن االمتثال مع المتطلبات األخالقیة والمعاییر المھنیة والمتطلبات النظامیة والتنظیمیة المنطبقة

 لخص اإلجراءات م

إن اإلجراءات المنفذة في ارتباط التأكید المحدود تختلف في طبیعتھا وتوقیتھا وتُعد أقل منھا في المدى من ارتباط التأكید 
المعقول. وبناًء علیھ، فإن مستوى التأكید الذي یتم الحصول علیھ في ارتباط التأكید المحدود ھو أقل بكثیر من التأكید الذي 

 .سیتم الحصول علیھ فیما لو قمنا بتنفیذ ارتباط التأكید المعقول

وكجزء من ھذا االرتباط، لم نقم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من الموضوع محل التأكید وال 
 . ھذا الرأي للسجالت أو المصادر األخرى التي تم استخراج الموضوع محل التأكید منھا. وعلیھ، فإننا لن نبدي مثل

 :تشتمل إجراءاتنا وال تقتصر على 

على البیان المعد من قبل رئیس مجلس اإلدارة والذي یتضمن جمیع األعمال والعقود المنفذة/أو التي ستنفَّذ الحصول  •
من قبل أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر لمصلحة الشركة خالل السنة؛ (ملحق  

 )؛۱

محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة التي تشیر إلى قیام عضو مجلس اإلدارة بإبالغ مجلس اإلدارة باألعمال مراجعة  •
أوالتي ستنفَّذ من قبل عضو مجلس اإلدارة، وبأن ھذا العضو لم یقم بالتصویت على القرار الصادر   / والعقود المنفذة

 ة للمساھمین؛بھذا الخصوص باجتماعات مجلس اإلدارة والجمعیات العام

 )؛۱الالزمة المتعلقة بتلك المعامالت المذكورة في تبلیغ رئیس مجلس اإلدارة (ملحق  الموافقات  علىالحصول   •

 على تأكید من عضو مجلس اإلدارة باألعمال والعقود المنفذة من قبل العضو خالل السنة؛ و  حصولال •

المعد من قبل رئیس مجلس اإلدارة مطابقة إلجمالي مبالغ المعامالت التأكد من أن إجمالي المعامالت المدرجة في البیان   •
 م. ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في المراجعة القوائم المالیة    من) ۲٥(المدرجة في اإلیضاح 

 استنتاج التأكید المحدود

المنفذة واألدلة التي حصلنا علیھا، لم یلفت انتباھنا أي أمور تجعلنا نعتقد أن الموضوع  المحدود بناًء على إجراءات التأكید
 وفقاً للضوابط المنطبقة. ،محل التأكید لم یتم إعداده، من جمیع النواحي الجوھریة



۳ 

 مستقلالمحدود التأكید التقریر 
 )یتبع(الشركة السعودیة للخدمات األرضیة للسادة مساھمي 

 القید على استخدام تقریرنا

تم إعداد تقریرنا بناًء على طلب إدارة الشركة لیتم عرضھ على المساھمین باجتماعھم في الجمعیة العامة العادیة وفقاً 
 . آخر) من نظام الشركات السعودي وال یجوز استخدامھ ألي غرض ۷۱لمتطلبات المادة (

 عن/ كي بي ام جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونیون

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 إبراھیم عبود باعشن

 ۳۸۲ الترخیص رقم

ھـ ۱٤٤۱  رمضان  ٤جدة في 
 م ۲۰۲۰ أبریل ۲۷ الموافق



 

 

 

 

  
   

 

  هـ1441 رمضان 04:  التاريخ

افق  م2020 إبريل 27:املو

 

 

 املحترمين                                                                             مساهمي الشركة السعودية للخدمات األرضية                السادة/

 

 ،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 التبليغ عن العقود و األعمال مع األطراف ذات العالقة والتي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها ) مباشرة أو غير مباشرة(: : املوضوع

 ألحكام املادة )
ً
 27/6/1438وتاريخ  32565( من نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والى القرار الوزاري رقم 71تطبيقا

ً
ه ، وإستنادا

 لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة، 
ً
التبليغ عن  بخصوصعلى ماجاء في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

نني أود أن أطلع إف ،يوجد ألعضاء مجلس االدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها التي  التي تتم مع شركات أخرى واألعمال والعقود 

 واملوضح به التبليغات املقدمة من السادة أعضاء مجلس اإلدارة. جمعيتكم املوقرة على هذه األعمال والعقود حسب املرفق

 ،،،وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري 
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  هـ1441 رمضان 04:  التاريخ

افق  م2020 إبريل 27:املو

 

  الشركة مع العالقة ذات األطراف تعامالت عرض:  املوضوع
 
 الشركات نظام ألحكام تطبيقا

 

  هللا حفظهم                                                                          األرضية للخدمات السعودية الشركة مساهمي/  السادة

 

 وبعد،، وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 
 
 والتى الشركة مع والعقود األعمال إجراء آلية بتنظيم الخاصة ، الشركات نظام من والسبعون  الحادية املادة من( 1) رقم الفقرة ملتطلبات وفقا

( عالقة ذات أطراف)  املساهمين كبار  عقود الى باإلضافة ، فيها مباشرة غير  أو  مباشرة مصلحة التنفيذيين كبار  أو  اإلدارة مجلس لعضو  يكون 

  جميعها تمت والتى
 
 مناقشة وبعد ، م31/12/2019 في املنتهية املالية السنة خالل تفضيالت أي دون  الغير  مع املتبعة والشروط للمعايير  وفقا

  لها املجلس
 
 التالي الجدول  في املوضحة والتعامالت العقود هذه على املوقرة جمعيتكم أطلع فإنني ، الشركة نظام ألحكام وفقا

 ) ريال( قيمتها مدتها العقود واألعمالنوع  نوع عالقته بالشركة الطرف ذو عالقة 

الشركة السعودية للطيران االساس ي  1

 العربية الجوية الخطوط )شركة

 )
ً
 السعودية سابقا

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  100

 %52.5بنسبة  بالشركة

 سنوات سبع  خدمات مقدمة

  تجدد
ً
  تلقائيا

 بشكل سنوي 

1,305,573,508 
 

شركة الخطوط السعودية للشحن  2

 املحدودة 

للخطوط تملكها املؤسسة العامة 

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  70

 بالشركة

 سنتين تجدد  خدمات مقدمة

 
ً
بشكل   تلقائيا

 سنوي 

22,607,644 

الشركة السعودية لهندسة وصناعة  3

 الطيران 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط 

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  100

 بالشركة

تعامالت غير  مقدمةخدمات 

محددة بمدة 

 زمنية

10,841,919 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  الخطوط الجوية السعودية التموين  4

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  35.7

 بالشركة

 سنة واحدة   خدمات مقدمة

  تجدد
ً
  تلقائيا

 بشكل سنوي 

3,554,135 



 
 
 
 
 

  

طيران السعودية الخاص شركة  5

(SPA) 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط 

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  100

 بالشركة

 سنوات ثالث  خدمات مقدمة

  تجدد
ً
  تلقائيا

 بشكل سنوي 

17,276,015 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  خدمات األسطول امللكي شركة  6

السعودية بنسبة الجوية العربية 

% وهي مساهم مؤسس  100

 بالشركة

 سنة واحدة  خدمات مقدمة

  تجدد
ً
  تلقائيا

 بشكل سنوي 

91,609,296 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  شركة طيران أديل 7

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  100

 بالشركة

تعامالت غير  خدمات مقدمة

محددة بمدة 

 زمنية

108,650,187 

شركة األمد السعودي لخدمات  8

 املطارات والنقل الجوي املساندة

تعامالت غير  خدمات مقدمة شركة تابعة 

محددة بمدة 

 زمنية

4,047,302 

9 

 

 )شركةالشركة السعودية القابضة 

السعودية  العربية الجوية الخطوط

)
ً
 سابقا

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  100

 بالشركة

 

 

إتفاقية غير  خدمات مقدمة

 محددة املدة 

614,843 

10 

 

 

 

 

الشركة السعودية للطيران االساس ي 

 العربية الجوية الخطوط )شركة

 )
ً
 السعودية سابقا

تملكها املؤسسة العامة للخطوط   

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  100

 %52.5بنسبة  بالشركة

 املوظفين إعارة إتفاقية

 املؤسسة و الشركة بين

 للخطوط العامة

إتفاقية غير 

 محددة املدة

223,091,488 

شركة األمد السعودي لخدمات  11

 املطارات والنقل الجوي املساندة

إتفاقية خدمات تأجير  شركة تابعة 

 مركبات تشغيلية

 للشركة 

تعامالت غير 

محددة بمدة 

 زمنية

10,141,100 

الشركة السعودية  للطيران  12

 الجوية الخطوط شركة)االساس ي 

  السعودية العربية
ً
 (سابقا

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  100

 بالشركة

خدمات حجز التذاكر 

والتدريب والخدمات 

   املتنوعة األخرى 

تعامالت غير 

محددة بمدة 

 زمنية

1,923,232 



 
 
 
 
 

  

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  الخطوط الجوية السعودية التموين  13

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  35.7

 بالشركة

 خدمة اإلعاشة

 بالشركة للموظفين

 سنوات سبع 

  تجدد
ً
  تلقائيا

 بشكل سنوي 

25,194,645 

الشركة السعودية لهندسة وصناعة  14

 الطيران 

تملكها املؤسسة العامة للخطوط 

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  100

 بالشركة

الصيانة  خدمات

 ملعدات الشركة

 

 خمس 

 تجدد سنوات

 
ً
بشكل   تلقائيا

 سنوي 

45,515,762 

شركة األمد السعودي لخدمات  15

 املطارات والنقل الجوي املساندة

 الخاصة التعامالت شركة تابعة 

 داخل املالحين بنقل

 وخارجه املطار

 واملرحلين

تعامالت غير 

محددة بمدة 

 زمنية

43,545,283 

للخطوط تملكها املؤسسة العامة  شركة الخطوط السعودية العقارية  16

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس 100

 بالشركة

املصاريف املتحملة عن 

الشركة من قيمة 

إيجارات مكاتب وسكن 

 لبعض موظفي الشركة

تعامالت غير 

 محددة املدة 

352,868 

الشركة السعودية للطيران االساس ي  17

 العربية الجوية الخطوط )شركة

 )
ً
 السعودية سابقا

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  100

 بالشركة

لتعامالت املدفوعة ا

نيابة عن الشركة 

بمصلحة  الخاصة

معاشات التقاعد 

 للموظفين املعاريين

تعامالت غير 

 محددة املدة 

22,571,382 

الشركة السعودية للطيران االساس ي  18

 العربية الجوية الخطوط )شركة

 )
ً
 السعودية سابقا

تملكها املؤسسة العامة للخطوط  

الجوية العربية السعودية بنسبة 

% وهي مساهم مؤسس  100

 بالشركة

لتعامالت املدفوعة ا

نيابة عن الشركة 

 التأمين الطبي

تعامالت غير 

 محددة املدة 

21,829,848 

 ،،،وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري 

                                                                                                                                                              

  
 

 

 

 البوعينين                                                                                                                     بن قاسم املهندس/ خالد

دارةاإل رئيس مجلس   

 


