
 

 عن طريق وسائل التقنية احلديثة عادية )اإلجتماع األول(التدعو شركة اخلطوط السعودية للتموين مساهميها حلضور اجتماع اجلمعية العامة 

 توضيح بند

  مقدمة

)اإلجتماع األول( عن طريق وسائل التقنية احلديثة يدعو جملس إدارة شركة اخلطوط السعودية للتموين السادة املساهمني حلضور اجتماع اجلمعية العامة العادية 

مساًء، مبقر الشركة  22:00م يف متام الساعة 05/05/2021هـ املوافق 23/09/1442باستخدام منظومة تداوالتي واملقرر إنعقاده مبشيئة اهلل تعاىل يوم األربعاء بتاريخ 

(، وذلك ضمن دعم اجلهود واإلجراءات www.tadawulaty.com.saم موقع خدمة تداوالتي )الرئيسي مبدينة جدة، عن طريق وسائل التقنية احلديثة باستخدا

(، وامتداًدا للجهود املتواصلة اليت تبذهلا كافة COVID-19الوقائية واالحرتازية من قبل اجلهات الصحية املختصة وذات العالقة للتصدي لفريوس كورونا املستجد )

 بية السعودية يف اختاذ التدابري الوقائية الالزمة ملنع انتشاره، وسيتضمن االجتماع مناقشة جدول األعمال التالياجلهات احلكومية يف اململكة العر

مدينة و مكان انعقاد اجلمعية 

  العامة
 عن طريق وسائل التقنية احلديثة مبقر الشركة الرئيسي مبدينة جدة

 www.tadawulaty.com.sa  رابط مبقر االجتماع

 م05/05/2021هـ املوافق 23/09/1442  تاريخ انعقاد اجلمعية العامة

 22:00  وقت انعقاد اجلمعية العامة

  حق احلضور
بنهاية جلسة التداول اليت تسبق اجتماع اجلمعية العامة حضور اجتماع حيق لكل مساهم من املساهمني املقيدين يف سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع 

 .اجلمعية وحبسب األنظمة واللوائح

  النصاب الالزم النعقاد اجلمعية
االجتماع، سيتم عقد ذا يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية صحيحًا إذا حضرة مساهمون ميثلون ربع رأس املال على األقل. وإذا مل يتوفر النصاب الالزم لعقد ه

 مثلة فيه.االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة احملددة النعقاد االجتماع األول، ويكون االجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد األسهم امل

  جدول أعمال اجلمعية

 م.31/12/2020التصويت على تقرير جملس اإلدارة للعام املالي املنتهي يف  .1

 م.31/12/2020التصويت على القوائم املالية عن العام املالي املنتهي يف  .2

 م.31/12/2020التصويت على تقرير مراجع احلسابات عن العام املالي املنتهي يف  .3

الثاني دقيق القوائم املالية للربع توصية جلنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتالتصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على  .4

 به.م وحتديد أتعا2022م وللربع األول من عام 2021والثالث والسنوي من العام املالي 

 م.31/12/2020يف عن العام املالي املنتهي  التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة .5

 .م2021سنوي عن العام املالي  أو نصف ربع سنوي ملساهمني بشكلالتصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على ا .6

 م.31/12/2020للسنة املنتهية يف  ريال سعودي( مكافأة أعضاء جملس اإلدارة 3,793,424التصويت على صرف مبلغ ) .7

http://www.tadawulaty.com.sa/


 

 

 

 

اإلدارة األستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة مباشرة التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة نيوريست القابضة واليت لعضو جملس  .8

شركة التموين اإلسرتاتيجي احملدودة، وهذه فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك يف جمموعة نيوريست القابضة، ونظرًا لعضويته يف جملس إدارة 

وتوفري القوى العاملة املتخصصة يف قطاعات التموين، حيث بلغت قيمة شركة نيوريست خلدمات إستشارية وإدارية للشركة التعامالت عبارة عن تقديم 

 ريال(، وال توجد شروط تفضيلية يف السوق احمللية )مرفق(.3,030,066م بـ)2020خالل عام التعامالت 

رة األستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة التصويت األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة التموين اإلسرتاتيجي احملدودة واليت لعضو جملس اإلدا .9

رًا لعضويته يف مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك يف جمموعة نيوريست القابضة املالك األساسي لشركة التموين االسرتاتيجي احملدودة، ونظ

م 2020خالل عام اتب إدارية، حيث بلغت قيمة التعامالت شركة التموين اإلسرتاتيجي، وهذه التعامالت عبارة عالقات إجيارية ملكجملس مديري 

 )مرفق(. ريال(، وال توجد شروط تفضيلية يف السوق احمللية44,100بـ)

غري مباشرة  التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة نيوريست القابضة واليت لعضو جملس اإلدارة األستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة .10

شركة نيوريست خلدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفري القوى ها بصفته شريك يف شركة نيوريست فرع املغرب، وهذه التعامالت عبارة عن تقديم في

 لية )مرفق(.ريال(، وال توجد شروط تفضيلية يف السوق احمل3,030,066م )2020خالل عام العاملة املتخصصة يف قطاعات التموين، حيث بلغت قيمة التعامالت 

احلكري القابضة واليت لعضو جملس اإلدارة األستاذ/ سامي بن عبد التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وجمموعة عبد احملسن عبد العزيز  .11

جزئة وخدمات متوين وإعاشة حيث بلغت قيمة العالقات اإلجيارية ملتاجر البيع بالتاحلكري مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعامالت عبارة عن عدد من احملسن 

 وال توجد شروط تفضيلية يف السوق احمللية )مرفق(. ،ريال(16,096م )2020خالل عام  التعامالت

   منوذج التوكيل

  التصويت االلكرتوني

هـ املوافق 19/09/1442 السبتسيكون بإمكان املساهمني املسجلني يف خدمات تداوالتي التصويت عن بعد على بنود اجلمعية ابتداًء من الساعة العاشرة صباحًا يوم 

انًا جلميع املساهمني باستخدام الرابط م وحتى نهاية وقت انعقاد اجلمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت يف خدمات تداوالتي متاحًا وجم01/05/2021

 .www.tadawulaty.com.saالتالي: 

  احقية تسجيل احلضور والتصويت
هاء جلنة الفرز من فرز علمًا بأن أحقية تسجيل احلضور الجتماع اجلمعية تنتهي وقت انعقاد اجلمعية، وأحقية التصويت على بنود اجلمعية للحاضرين تنتهي عند انت

 األصوات.

  طريقة التواصل
أو عن طريق الربيد اإللكرتوني   8185حتويلة  0122339400ويف حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة عالقات املساهمني على الرقم 

board.secretariat@Saudiacatering.com 

 ال يوجد  معلومات اضافية



 

 م2020تقـريـر لـجنة املراجـعة للعام 

 تشكيل جلنة املراجعة  -1

تتشكل من ثالثة أعضاء غري  حيث ،م2019يناير  27مت إعتماد تشكيل جلنة املراجعة خالل اجتماع اجلمعية العامة للمساهمني الغري عادية املنعقدة بتاريخ 

ة مستقل. وتشمل مهام تنفيذيني من جملس اإلدارة منهم عضو من خارج جملس اإلدارة خمتص يف الشؤون املالية واحملاسبية. ويرأس اللجنة عضو جملس إدار

واإلشراف على إدارة ومسؤوليات هذه اللجنة يف دراسة نظام الرقابة الداخلية والسياسات احملاسبية ومراجعة أداء مراجع احلسابات اخلارجي والقوائم املالية 

اخلية يف الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ املراجعة الداخلية وااللتزام وتقنية املعلومات وتقديم التقارير، اإلشراف على إدارة املراجعة الد

 يت ُوضعت بشأنها. األعمال واملهمات اليت حددها جملس اإلدارة. وكذلك دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات ال

اإلدارة بتعيني مراجعي احلسابات اخلارجيني وفصلهم وحتديد أتعابهم والتأكد من  كما تتضمن مسؤوليات اللجنة يف رفع التوصيات الالزمة إىل جملس

القوائم املالية استقالليتهم ومتابعة أعماهلم ودراسة ومراجعة خطة املراجعة مع إدارة املراجعة الداخلية، دراسة مالحظات مراجع احلسابات اخلارجي على 

على جملس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية يف شأنها للمجلس. كما تقوم اللجنة بدراسة السياسات احملاسبية للشركة ومتابعة ما مت بشأنها خبصوص عرضها 

كة للسيطرة على هذه املتبعة وإبداء الرأي والتوصية جمللس اإلدارة بشأنها وتقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر املهمة واخلطوات اليت اختذتها إدارة الشر

 تها.املخاطر ومعاجل

    أعضاء جلنة املراجعة  -2

  اجلابري شكيب حسن

 رئيس جلنة املراجعة

 الوظائف احلالية

 .الرئيس التنفيذي جملموعة سدكو القابضة 

 .عضو جملس إدارة يف جمموعة إيالف للسفر والسياحة 

  مغلقة تقدم حلول التمويل السكين.نائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة دار التمليك، وهي شركة مساهمة 

 .عضو جملس إدارة ورئيس جلنة املراجعة بشركة اخلطوط السعودية للتموين 



 

 أبسكو عضو جملس إدارة يف الشركة العربية لتجارة املواد البرتولية( ) 

 عضو جملس ادارة مدرسة اليسر العاملية 

 الوظائف السابقة 

  سدكو كابيتال(الرئيس التنفيذي وعضو جملس اإلدارة للشركة السعودية لإلقتصاد والتنمية لألوراق املالية ( 

 .رئيس جملس إدارة شركة سدكو كابيتال لوكسمبورغ لإلستثمارات املالية 

 .رئيس جملس إدارة صناديق سدكو كابيتال العاملية لإلستثمارات املالية 

 د حممد صاحل باعشن وشركاؤه.عضو جملس اإلدارة بشركة أمح 

 .عضو جملس اإلدارة بشركة اجلذور العربية 

 .عضو جملس إدارة ورئيس جلنة املراجعة بشركة اخلطوط السعودية للتموين 

 .عضو جملس إدارة ورئيس األعمال املصرفية االستثمارية وعضو منتدب لشركة األهلي املالية 

 بنك األهلي التجاري.رئيس إدارة األعمال املصرفية للشركات يف ال 

 .نائب الرئيس التنفيذي جملموعة دار املال اإلسالمي واليت أنيب منها إلدارة ودمج عدد من البنوك 

 واليت تقلد فيها عدة مناصب أخرى منها رئيس املنطقة الغربية للمجموعة املصرفية للشركات  (سامبا املالية)مسؤول يف البنك السعودي األمريكي

 ومدبر أول خلدمات االئتمان.

 املؤهالت العلمية

 بكالوريوس هندسة زارعيه من اجلامعة األمريكية يف بريوت 

 برنامج اإلدارة التنفيذية من جامعة كولومبيا يف الواليات املتحدة األمريكية 

 ربات املهنيةاخل

م، حيث شغل منصب مدير مسؤول يف البنك 1984عامًا من اخلربة يف القطاع املصريف، حيث عمل يف أدوار إدارية منذ عام  35يتمتع اجلابري بأكثر من 

ة املصرفية للشركات ومدير أول سامبا املالية( واليت تقلد فيها خالل هذه الفرتة عدة مناصب آخرها رئيس املنطقة الغربية للمجموع)السعودي األمريكي 

، كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي جملموعة دار املال اإلسالمي واليت أنيب منها إلدارة ودمج عدد من بنوكها، رئيس إدارة  خلدمات اإلئتمان



 

لشركة األعمال املصرفية للشركات يف البنك األهلي التجاري باإلضافة إىل عضو جملس اإلدارة ورئيس األعمال املصرفية اإلستثمارية وعضو منتدب 

 األهلي املالية. 

 

 رائد إبراهيم املديهيم 

 عضو جلنة املراجعة

 الوظائف احلالية 

 ململكة العربية السعودية نائب رئيس جملس اإلدارة بشركة مصدر ملواد البناء با 

 رئيس جملس اإلدارة يف الشركة املتحدة للصناعات التعدينية باململكة العربية السعودية 

 نائب رئيس جملس اإلدارة شركة إمسنت املنطقة الشمالية باململكة العربية السعودية 

  عضو جملس اإلدارة بشركة بوان باململكة العربية السعودية 

 عضو جملس اإلدارة يف شركة إمسنت الشمالية باالردن 

 نائب رئيس جملس اإلدارة لشركة إمسنت البادية بسوريا 

 عضو جملس اإلدارة بشركة إمسنت السويس مبصر 

 ة العربية السعوديةنائب رئيس جملس اإلدارة بشركة اليمامة للصناعات احلديدية باململك 

 عضو جملس إدارة بشركة جمموعة كابالت الرياض باململكة العربية السعودية 

 الوظائف السابقة 

 عضو جملس اإلدارة بشركة العربية لألنابيب باململكة العربية السعودية 

 املؤهالت العلمية 

 بكالوريوس اهلندسة الكهربائية من جامعة امللك سعود 

  اهلندسة الكهربائية من جامعة امللك سعودماجستري 

 

 



 

 اخلربات املهنية 

عاًما يف القطاعني العام واخلاص. عمل املديهيم يف بداية حياته املهنية يف أنشطة  30حيظى املديهيم خبربة واسعة يف جمال اهلندسة واإلدارة ألكثر من 

ويف جماالت الصلب واألمسنت  )التجارة والتصنيع(هندسية متنوعة يف قطاعات الطاقة واملياه ثم انتقل إىل القطاع اخلاص واكتسب خربة واسعة يف مواد البناء 

يات االقتصادية واخلشب واجلبس واملسبوكات مسبقة الصنع واحملوالت الكهربائية وقد شارك يف العديد من املؤمترات والدورات التدريبية والندوات واملنتد

 ويف العديد من دول العامل.يف خمتلف جماالت اإلدارة والتمويل واالسرتاتيجية والقيادة يف داخل اململكة العربية السعودية 

 حممد علي إخوان

 عضو اللجنة

 الوظائف احلالية

   شركة البحر األمحر العامليةب املراجعة جلنة وعضو إدارة جملس عضو •

 الوظائف السابقة 

 .املراعي بشركة املراجعة جلنة عضو •

 . جبدة العزيز عبد امللك جبامعة معيد أستاذ •

 ( الصناعية اهلندسة قسم) جدة العزيز، عبد امللك جامعة يف اهلندسة بكلية مشاركًا أستاذًا ثم مساعدًا استاذًا •

 .صافوال بشركة التغليف ألنظمة عام مدير •

 لزيوت الطعام بشركة صافوال. التطوير مدير •

 املدير املالي جملموعة صافوال. •

 رئيس قسم االندماج واالستحواذ بشركة صافوال. •

 جماالت االسرتاتيجية واحلوكمة بشركة صافوال.مستشار أول يف  •

  .مستشار أول ملعالي وزير العمل •

 املؤهالت العلمية

 شهادة البكالوريوس يف اهلندسة العامة وهندسة النظم. •

 شهادة املاجستري يف جمال حبوث العمليات.  •

 اليات املتحدة األمريكية.شهادة املاجستري والدكتوراة يف هندسة النظم االقتصادية من جامعة ستانفورد، الو •



 

 اخلربات املهنية

العزيز جبدة )قسم اهلندسة الصناعية( حيث عمل استاذًا التحق د. إخوان جبامعة امللك عبد العزيز جبدة حيث عمل أستاذ معيد، انضم إخوان إىل هيئة التدريس بكلية اهلندسة يف جامعة امللك عبد 

م حيث شغل عدة 1995م، انضم إخوان إىل جمموعة صافوال يف عام 1995م و1993م. كما تقلد رئاسة قسم اهلندسة الصناعية ما بني عامي 1997 مساعدًا ثم أستاذًا مشاركًا فيها حتى عام

يف جماالت  عمل مستشار أول للمجموعة م. ثم2009مناصب أبرزها مدير عام ألنظمة التغليف، ومدير التطوير لزيوت الطعام، واملدير املالي، ثم رئيس قسم االندماج واالستحواذ، حتى عام 

 م مستشار أول ملعالي وزير العمل2015م وحتى عام 2010م، كما شارك إخوان جلنة املراجعة بشركة املراعي. كما عمل منذ 2010االسرتاتيجية واحلوكمة حتى عام 

 املراجعة جلنة اجتماعات جدول -3
 

 (5) اإلجتماعات عدد 

 اإلمجالي *2020/ 11/ 01 2020/ 08/ 17* 2020/ 08/ 10* 2020/ 05/ 14* 2020/ 02/ 16 العضوية طبيعة العضو إسم

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ اللجنة رئيس اجلابري حسن

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو املديهيم رائد

 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ عضو إخوان حممد

 

 (.COVID-19) كورونا فريوس انتشار ومنع للتصدي العالقة وذات املختصة اجلهات قبل من املتخذة واالحرتازية الوقائية واالجراءات اجلهود دعم ضمن وذلك املرئي االتصال طريق عن بعد عن عقدت إجتماعات

 

 السعودي بالريال املراجعة جلنة أعضاء مكافآت -4
 

 اإلمجالي اإلجتماع حضور بدل الثابتة التعويضات اإلسم

 1٠٠٫٠٠٠ 00.0 1٠٠٫٠٠٠ اجلابري حسن

 1٠٠٫٠٠٠ 00.0 1٠٠٫٠٠٠ املديهيم رائد

 1٠٠٫٠٠٠ 00.0 1٠٠٫٠٠٠ إخوان حممد

 300.000 00.00 300.000 اإلمجالي

 

 

 



 

 م2020تقـريـر لـجنة املراجـعة للعام    -5

الداخلية واملالية وإدارة املخاطر مبا حيقق قدرة النظام على محاية أصول الشركة وضمان كفاءة م يوفر تأكيدًا لكفاية نظام الرقابة 2020ترى جلنة املراجعة أن ما قامت به من أعمال خالل عام 

 بية ذات الصلة.عن اهليئات احلكومية املختلفة واجلهات الرقا ونزاهة اإلجراءات والعمليات املالية وغري املالية ومبا حيقق أهدافها، وإلتزام اجلهات اإلدارية وموظفيها باألنظمة واللوائح الصادرة

أي توصيات بينها وبني قرارات اجمللس تعارض أو رفض  م مل توص جلنة املراجعة بتعيني مراجع داخلي للشركة وذلك لوجود قسم املراجعة الداخلية، كما تقر اللجنة بعدم وجود2020خالل عام 

 يم أدائه أو تعيني املراجع الداخلي. اجمللس األخذ بها بشأن تعيني مراجع حسابات الشركة وعزله وحتديد أتعابه وتقي



 

    

 كي بي إم جي لالستشارات المھنیة 
 مركز زھران لألعمال 

 األمیر سلطان شارع 

 ٥٥۰۷۸ص.ب 

 ۲۱٥۳٤جـده 

 المملكة العربیة السعودیة 
 المركز الرئیسي الریاض 

 
 ٤۰۳۰۲۹۰۷۹۲   سجل تجاري رقم 

  تلفون 

 فاكس
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 ) لایر سعودي مدفوع بالكامل،وقد تم تغییر اسم الشركة من االسم السابق "شركة كي بي إم جي الفوزان  ۱٥۰۰۰۰۰۰السعودیة رأسمالھا ( العربیة المملكة  في مسجلة مھنیة مساھمة مقفلة  شركة  لالستشارات المھنیة، جي  إم بي كي
 بریطانیا  شركة مسجلة في   العالمیة، جي إم بي  كي  لـ والتابعة المستقلة جي  إم بي كي شركات شبكة  في  م. وھي شركة عضو غیر شریك۲۱/۰۳/۲۰۲۱بتاریخ   وشركاه محاسبون ومراجعون قانونیون" إلى االسم الحالي

 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 شركة الخطوط السعودیة للتموین مساھميللسادة 

   الرأي

  ۳۱التي تشمل قائمة المركز المالي كما في و ،لقد راجعنا القوائم المالیة لشركة الخطوط السعودیة للتموین ("الشركة")
م، وقوائم الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، والتغیرات في حقوق الملكیة، والتدفقات النقدیة للسنة  ۲۰۲۰دیسمبر 

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

وفي رأینا، إن القوائم المالیة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جمیع النواحي الجوھریة، المركز المالي للشركة كما في  
 المالي للتقریر الدولیة للمعاییر م وأداءھا المالي وتدفقاتھا النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ، وفقاً ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱

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

 أساس الرأي

المعاییر لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا بموجب تلك 
تم توضیحھا في قسم "مسؤولیات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالیة" في تقریرنا ھذا. نحن مستقلون عن الشركة  
 وفقاً لقواعد سلوك وآداب المھنة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالیة، وقد التزمنا

األخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا علیھا كافیة ومناسبة لتوفیر أساس بمسؤولیاتنا األخالقیة 
 إلبداء رأینا.

 أمور المراجعة الرئیسیة

أمور المراجعة الرئیسیة ھي تلك األمور التي كانت، بحسب حكمنا المھني، لھا األھمیة البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالیة 
الحالیة. وقد تم تناول ھذه األمور في سیاق مراجعتنا للقوائم المالیة ككل، وعند تكوین رأینا فیھا، وال نبدي رأیاً للفترة 

 منفصالً في تلك األمور.

 اإلیرادات تحقق

 لإلفصاحات ذات الصلة.  )۲٤( للسیاسة المحاسبیة واإلیضاح )٤(راجع اإلیضاح 

 معالجة األمر الرئیسي في مراجعتناكیفیة  أمر المراجعة الرئیسي

م سجلت الشركة إجمالي  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
م:  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ۹۲٦٫٦إیرادات بلغ 

 ملیون لایر سعودي).  ۲٫۱٥٦

 األھداف لتحقیقضغوطات على الشركة  یستمر وجود
 ، مما قد یؤدي إلى تحریف اإلیرادات.والتوقعات

 ما یلي: المراجعة التي قمنا بھاتضمنت إجراءات 

بتحقق تقییم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المتعلقة  •
  الدولي  األخذ باالعتبار متطلبات المعیار اإلیرادات مع

 العمالء". مع العقود من "اإلیرادات ۱٥المالي  للتقریر

 



 

 

۲ 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 شركة الخطوط السعودیة للتموین (تابع) مساھميللسادة 

 اإلیرادات (تابع) تحقق

 مراجعتناكیفیة معالجة األمر الرئیسي في  أمر المراجعة الرئیسي

ویوجد خطر تمثل اإلیرادات مؤشر أداء رئیسي للشركة  
لزیادة متمثل في إمكانیة تسجیلھا بأكثر من قیمھا 

الربحیة، وبالتالي فإن االعتراف باإلیرادات یعد أحد 
 أمور المراجعة الرئیسیة.

واختبار مدى الفاعلیة التشغیلیة  والتطبیقتقییم التصمیم  •
 ً لسیاسة   للضوابط الرقابیة للشركة عند إثبات اإلیرادات وفقا

 الشركة؛ 

فحص معامالت المبیعات، بطریقة العینة، والتي تمت في  •
ما إذا كانت اإلیرادات قد تم   للتأكدوبعدھا نھایة السنة 

 إثباتھا في الفترة الصحیحة؛  

اختیار معامالت اإلیرادات على أساس عینة والتحقق من  •
المستندات الداعمة ذات الصلة، والتي تضمنت االتفاقات 

 الموقعة لضمان دقة وصحة إثبات اإلیرادات.

 االنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة

 لإلفصاحات ذات الصلة.  )۱۳(للسیاسات المحاسبیة واإلیضاح  )٤(و  )۳(راجع اإلیضاحین 

 كیفیة معالجة األمر الرئیسي في مراجعتنا أمر المراجعة الرئیسي

م، بلغ إجمالي رصید الذمم  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
م:  ۲۰۱۹ملیون لایر سعودي ( ۸۸۹المدینة التجاریة 

 سعودي). ملیون لایر  ۹۱۹٫۸

تقوم الشركة في تاریخ كل تقریر مالي بتقییم ما إذا كانت 
الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة قد انخفضت 

مخصصات انخفاض   تحتسبقیمتھا االئتمانیة، وبالتالي 
ر االئتمانیة المتوقعة على  ئالقیمة بناًء على نموذج الخسا

 . ۹المالي  النحو المتبع في المعیار الدولي للتقریر
استخدام  الخسائر االئتمانیة المتوقعة یتضمن نموذج

افتراضات مختلفة، تغطي كال من عوامل االقتصاد الكلي  
 المستقبلیة ودراسة االتجاھات التاریخیة.

لقد اعتبرنا ھذا أمر مراجعة رئیسي بسبب األحكام 
ر االئتمانیة ئوالتقدیرات المتعلقة بتطبیق نموذج الخسا

 على رصید الذمم المدینة التجاریة.  واألثرالمتوقعة 

 

 

 

 

 ما یلي: تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا

اإلدارة لالنخفاض في قیمة الذمم المدینة   دراسةمراجعة  •
مة ئالتجاریة ونموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة وتقییم مال

 االفتراضات المستخدمة. 

، بما في ذلك تلك المتعلقة الھامةاختبار االفتراضات  •
باالتجاھات التاریخیة وباألحداث االقتصادیة المستقبلیة 

تخلف عن السداد  التي تم استخدامھا لحساب احتمال ال
والخسارة المتوقعة عند التخلف واختبار الدقة الحسابیة  

 ومدى كفایةلنموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة 
المخصص المسجل. باإلضافة إلى ذلك، قمنا بإشراك  

مخصص خسائر نموذج لدینا لمراجعة المتخصصین 
 االئتمان المتوقعة.

لقوائم المالیة  تقییم مدى كفایة اإلفصاحات المدرجة في ا •
 المرفقة. 

 



 

 

۳ 

 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 شركة الخطوط السعودیة للتموین (تابع) مساھميللسادة 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المتداولة

 لإلفصاحات ذات الصلة.  )۳٤(و  )٦(للسیاسات المحاسبیة واإلیضاحین  )٤(و  )۳(راجع اإلیضاحین 

 كیفیة معالجة األمر الرئیسي في مراجعتنا الرئیسيأمر المراجعة 

 ً ، تقوم الشركة في تاریخ ۳٦لمعیار المحاسبة الدولي    وفقا
كل تقریر مالي بمراجعة القیم الدفتریة لموجوداتھا غیر 
المالیة على مستوى وحدة تولید النقد لتحدید ما إذا كان 

قامت الشركة    ھناك أي مؤشر على االنخفاض في القیمة.
بإشراك خبیر خارجي مستقل إلعداد دراسة االنخفاض  

 مة. في القی

بناًء على دراسة االنخفاض في القیمة، قامت الشركة  
ملیون لایر سعودي كانخفاض في  ۲۲٫۹بإثبات مبلغ 

 م. ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱القیمة خالل السنة المنتھیة في 

نخفاض في القیمة بناًء على خطة  تم إعداد دراسة اإل
أعمال للتدفقات النقدیة المخصومة مدتھا خمس سنوات 

،  واألحكام االفتراضات والتقدیراتتضمنت العدید من 
 وبالتالي فقد اعتبرنا ذلك أحد أمور المراجعة الرئیسیة.

 

 ما یلي: تضمنت إجراءات المراجعة التي قمنا بھا

بھا اإلدارة فیما یتعلق  قامتفھم اإلجراءات التي  •
باالنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة وفقًا 

 لة. لمتطلبات معاییر المحاسبة ذات الص

الحصول على دراسة اإلنخفاض في القیمة المعدة وتقییم  •
مدى معقولیة االفتراضات الھامة المستخدمة وخطط 

 اإلدارة المستقبلیة.

الھامة  فتراضات إشراك المتخصصین لدینا لمراجعة اإل •
المستخدمة عند إحتساب القیمة عند اإلستخدام بما في ذلك  

  لاء تحلیصم المستخدم باإلضافة إلى إجر خمعدل ال
الحساسیة لإلفتراضات الھامة (معدل الخصم ومعدل  

 .النمو النھائي)

ضر اجتماعات مجلس اإلدارة للتأكد من عدم امراجعة مح •
أي ممتلكات وأالت ومعدات  الستبعاداتخاذ قرارات 

 خالل السنة الحالیة.  

 تقییم مدى كفایة اإلفصاحات بالقوائم المالیة.  •

 

 
  



 

 

٤ 

 الحسابات المستقل تقریر مراجع 
 شركة الخطوط السعودیة للتموین (تابع) مساھميللسادة 

 أخرى معلومات

التقریر السنوي،  في الواردة المعلومات األخرى المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات عن المسؤولة ھي اإلدارة إن
 تقریرنا ھذا. تاریخ بعد السنوي متاحا لنا التقریر یكون أن المتوقع عنھا. ومن وتقریرنا  القوائم المالیة تتضمن ال ولكن

 فیما یخص ذلك. التأكید استنتاجات من أشكال أي شكل نُبدي وال ،األخرى المعلومات المالیة القوائم في رأینا یغطي وال

 ،متاحة تصبح عندما أعاله المشار إلیھا األخرى قراءة المعلومات ھي مسؤولیتنا فإن ،المالیة للقوائم مراجعتنا بخصوص
 أو ،المالیة القوائم مع بشكل جوھري متسقة غیر األخرى المعلومات كانت إذا ما القیام بذلك، نأخذ بعین االعتبار وعند

 بشكل جوھري.   محرفة أنھا أخرى بطریقة یظھر أو ،خالل المراجعة علیھا حصلنا التي المعرفة مع

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

 مسؤولیات اإلدارة والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة

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

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

ستمراریة، وعن  عند إعداد القوائم المالیة، فإن اإلدارة ھي المسؤولة عن تقییم قدرة الشركة على االستمرار وفقا لمبدأ 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. 

 اإلدارة، ھم المسؤولون عن اإلشراف على عملیة التقریر المالي في الشركة. إن المكلفین بالحوكمة، أي مجلس 

 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 
الحسابات الذي یتضمن رأینا. إن "التأكید المعقول" ھو مستوى عاٍل من التأكید، إال غش أو خطأ، وإصدار تقریر مراجع  

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

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

المملكة العربیة السعودیة، فإننا نمارس الحكم المھني وكجزء من المراجعة وفقاً للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في 
 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  •
لتوفیر أساس إلبداء رأینا.  لى أدلة مراجعة كافیة ومناسبةإجراءات مراجعة لمواجھة تلك المخاطر، والحصول ع

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. 

ة الداخلیة ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصمیم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف،  الحصول على فھم ألنظمة الرقاب •
 ولیس بغرض إبداء رأي عن فاعلیة أنظمة الرقابة الداخلیة بالشركة. 
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 تقریر مراجع الحسابات المستقل 
 شركة الخطوط السعودیة للتموین (تابع)  مساھميللسادة 

 مراجعة القوائم المالیة (تابع)مسؤولیات مراجع الحسابات عن 

تقییم مدى مناسبة السیاسات المحاسبیة المستخدمة، ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة واإلفصاحات ذات العالقة   •
 التي قامت بھا اإلدارة.  

ة التي تم  استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجع •
الحصول علیھا، ما إذا كان ھناك عدم تأكد جوھري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثیر شكاً كبیراً بشأن قدرة الشركة  
على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة. وإذا تبین لنا وجود عدم تأكد جوھري، فإنھ یتعین علینا أن نلفت االنتباه في  

القة الواردة في القوائم المالیة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غیر كافیة، فإننا یتعین تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات الع
علینا تعدیل رأینا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ تقریرنا. ومع ذلك، فإن 

 وفقاً لمبدأ االستمراریة. األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى توقف الشركة عن االستمرار

تقییم العرض العام، وھیكل ومحتوى القوائم المالیة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالیة تعبر عن  •
 المعامالت واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق عرضاً بصورة عادلة. 

والتوقیت المخطط للمراجعة والنتائج المھمة للمراجعة،  لقد أبلغنا المكلفین بالحوكمة، من بین أمور أخرى، بشأن النطاق 
لشركة الخطوط السعودیة بما في ذلك أي أوجھ قصور مھمة في أنظمة الرقابة الداخلیة تم اكتشافھا خالل المراجعة 

 ("الشركة"). للتموین

األخالقیة ذات الصلة المتعلقة باالستقاللیة، وأبلغناھم كما زودنا المكلفین بالحوكمة ببیان یفید بأننا قد التزمنا بالمتطلبات 
بجمیع العالقات واألمور األخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنھا تؤثر على استقاللنا، وإجراءات الوقایة ذات العالقة،  

 إذا تطلب ذلك. 

 مراجعة عند عتبرناھا األكثر أھمیةا التي األمور تلك بالحوكمة، نقوم بتحدید للمكلفین إبالغھا تم التي األمور ومن ضمن
الرئیسیة. ونوضح ھذه األمور في تقریرنا ما لم یمنع نظام أو  أمور المراجعة والتي تُعَد ،الحالیة المالیة للفترة القوائم

یرنا الئحة اإلفصاح العلني عن األمر، أو عندما نرى، في ظروف نادرة للغایة، أن األمر ینبغي أال یتم اإلبالغ عنھ في تقر
 ألن التبعات السلبیة للقیام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على ھذا اإلبالغ.

 لالستشارات المھنیةم جي إكي بي 
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( لاير سعودي مدفوع بالكامل، المسماة سابقاً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون 15,000,000عربية السعودية، رأس مالها )كي بي إم جي لالستشارات المهنية شركة مهنية مساهمة مقفلة، مسجلة في المملكة ال
 ليزية محدودة بضمان. جميع الحقوق محفوظة.ج قانونيون". وهي عضو غير شريك في الشبكة العالمية لشركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمية المحدودة، شركة ان

 تقرير التأكيد المحدود المستقل
 شركة الخطوط السعودية للتموينمساهمي للسادة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

)"الشركة"(، قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود بهدف بيان فيما إذا  شركة الخطوط السعودية للتموينبناًء على طلب إدارة 
كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكيد المفصل أدناه )"الموضوع محل التأكيد"( لم يتم 

 وابط المنطبقة"(.إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه )"الض

     الموضوع محل التأكيد

(  1يتعلق الموضوع محل التأكيد الرتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس اإلدارة المرفق في الملحق رقم )
شركة الخطوط السعودية    من قبل رئيس مجلس إدارة  المقدم( من نظام الشركات  71)"التبليغ"( والمعد وفقاً لمتطلبات المادة )

م والتي  2020ديسمبر  31امالت التي نُفذت من قبل الشركة خالل السنة المنتهية في )"الشركة"(. ويتضمن المع للتموين
 كان ألي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.

     الضوابط المنطبقة

 لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:

 م(. 2015 –هـ  1437لسعودية الصادر عن وزارة التجارة )من نظام الشركات في المملكة العربية ا 71المادة  .1
 

   مسؤوليات اإلدارة

إن إدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة مسؤولين عن إعداد الموضوع محل التأكيد وعرضه بالشكل المناسب وفقاً للضوابط 
المنطبقة. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن إنشاء واالحتفاظ بنظام رقابة داخلية مالئم إلعداد وعرض الموضوع محل 

نت ناشئة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط المالئمة، واالحتفاظ التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية، سواًء كا
 بسجالت كافية وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.  

     مسؤولياتنا

إن مسؤولياتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود على الموضوع محل التأكيد بناًء على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً 
"ارتباطات التأكيد األخرى بخالف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية   3000لمعيار الدولي الرتباطات التأكيد ل

ً لما تم االتفاق عليه مع إدارة   التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا االرتباط وفقا
 الشركة. 

ول على مستوى محدود من التأكيد والذي يستند إليه استنتاجنا، والتي ال توفر كافة األدلة  تم تصميم إجراءاتنا بهدف الحص 
الضرورية لتقديم مستوى معقول من التأكيد. تعتمد اإلجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريف 

لى الرغم من أننا أخذنا باالعتبار فعالية الرقابة جوهري في الموضوع محل التأكيد، سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وع
الداخلية لإلدارة عند تحديد طبيعة وحجم إجراءاتنا، فإن ارتباط التأكيد الذي قمنا به ال يهدف إلى توفير تأكيد حول نظام  

 الرقابة الداخلية. 
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تقرير التأكيد المحدود المستقل
للتموين )تابع(الخطوط السعودية شركة مساهمي للسادة 

االستقاللية ورقابة الجودة 

نحن مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بارتباط التأكيد 
 الذي قمنا به، وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك القواعد. 

( وبناًء عليه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات واإلجراءات  1معيار رقابة الجودة )يطبق مكتبنا 
 الموثقة بشأن االمتثال مع المتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

ملخص اإلجراءات 

ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتُعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد إن اإلجراءات المنفذة في 
المعقول. وبناًء عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي  

 يد المعقول.سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأك

وكجزء من هذا االرتباط، لم نقم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من الموضوع محل التأكيد وال 
 للسجالت أو المصادر األخرى التي تم استخراج الموضوع محل التأكيد منها. وعليه، فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي. 

تشتمل إجراءاتنا وال تقتصر على:

على البيان المعد من قبل رئيس مجلس اإلدارة والذي يتضمن جميع األعمال والعقود المنفذة من قبل أي من  الحصول  •
 (؛1أعضاء مجلس إدارة الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لمصلحة الشركة خالل السنة؛ )ملحق 

بإبالغ مجلس اإلدارة باألعمال مراجعة محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس اإلدارة  •
والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس اإلدارة، وبأن هذا العضو لم يقم بالتصويت على القرار الصادر بهذا الخصوص  

 باجتماعات مجلس اإلدارة والجمعيات العامة للمساهمين؛

(؛1س مجلس اإلدارة )ملحق الحصول على الموافقات الالزمة المتعلقة بتلك المعامالت المذكورة في تبليغ رئي •

 الحصول على تأكيد من عضو مجلس اإلدارة باألعمال والعقود المنفذة من قبل العضو خالل السنة؛ و •

التأكد من أن إجمالي المعامالت المدرجة في البيان المعد من قبل رئيس مجلس اإلدارة مطابقة إلجمالي مبالغ المعامالت  •
 ئم المالية المراجعة. ( من القوا23المدرجة في اإليضاح )

استنتاج التأكيد المحدود

بناًء على إجراءات التأكيد المحدود المنفذة واألدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجلعنا نعتقد أن الموضوع 
 المنطبقة.محل التأكيد لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط الضوابط 

القيد على استخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا بناًء على طلب إدارة الشركة ليتم عرضه على المساهمين باجتماعهم في الجمعية العامة العادية وفقاً 
 ( من نظام الشركات السعودي وال يجوز استخدامه ألي غرض آخر. 71لمتطلبات المادة )

كي بي إم جي لالستشارات المهنية
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توصية التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على 

الثاني والثالث جلنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع 

 م  وحتديد أتعابه2022م وللربع األول من عام 2021والسنوي من العام املالي 

 .برتشيح كل من:

 

 اسم املراجع اخلارجي املرشح الرقم

 (Price Waterhouse Coopersبرايس وترهاوس كوبرز حماسبون قانونيون ) 1

  (KPMG) كي بي إم جي لالستشارات املهنية 2

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

 األطراف ذات العالقةاألعمال والعقود مع تبليغ رئيس جملس اإلدارة للجمعية العامة عن  

( من نظام الشركات، نود تبليغكم عن األعمال والعقود اليت متت مع األطراف ذات العالقة 71باإلشارة اىل املادة )

واليت سبق وأن أبلغوا جملس اإلدارة  جملس اإلدارة مصلحة فيها اءعضواليت أل ،م2020حلساب الشركة خالل عام 

 االربعاءاجتماعها القادم واملقرر عقده يوم يف وذلك لغرض املصادقة عليها والرتخيص هلا من طرف اجلمعية  ،عنها

 م، وتتمثل تلك التعامالت فيما يلي:05/05/2021املوافق هـ 23/09/1442

األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة نيوريست القابضة واليت لعضو جملس اإلدارة األستاذ/ جوناثان ستنت  .1

تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك يف جمموعة نيوريست القابضة، ونظرًا لعضويته يف 

شركة نيوريست خلدمات هذه التعامالت عبارة عن تقديم شركة التموين اإلسرتاتيجي احملدودة، ومديري جملس 

خالل عام حيث بلغت قيمة التعامالت وتوفري القوى العاملة املتخصصة يف قطاعات التموين، إستشارية وإدارية للشركة 

 ريال(، وال توجد شروط تفضيلية يف السوق احمللية. 3,030,066م بـ)2020

 

شركة وشركة نيوريست القابضة واليت لعضو جملس اإلدارة األستاذ عبد الكريم األعمال والعقود اليت متت بني ال .2

املغرب، وهذه التعامالت عبارة عن تقديم فرع السلمي مصلحة غري مباشرة فيها بصفته شريك يف شركة نيوريست 

حيث بلغت موين، وتوفري القوى العاملة املتخصصة يف قطاعات الت شركة نيوريست خلدمات إستشارية وإدارية للشركة

 ريال(، وال توجد شروط تفضيلية يف السوق احمللية.3,030,066م )2020خالل عام قيمة التعامالت 

 

واليت لعضو جملس اإلدارة األستاذ/  احملدودة التموين اإلسرتاتيجياألعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة  .3

جوناثان ستنت تورياني مصلحة غري مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك يف جمموعة نيوريست القابضة 

شركة التموين  مديرياملالك األساسي لشركة التموين االسرتاتيجي احملدودة، ونظرًا لعضويته يف جملس 

م 2020خالل عام ، حيث بلغت قيمة التعامالت عالقات إجيارية ملكاتب إداريةعبارة  اإلسرتاتيجي، وهذه التعامالت

 ريال(، وال توجد شروط تفضيلية يف السوق احمللية.44,100بـ)

 

احلكري القابضة واليت لعضو جملس اإلدارة األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وجمموعة عبد احملسن عبد العزيز  .4

العالقات اإلجيارية احلكري مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعامالت عبارة عن عدد من ن عبد احملسن األستاذ/ سامي ب

وال توجد ريال( 16,096)م 2020خالل عام  اإليراداتملتاجر البيع بالتجزئة وخدمات متوين وإعاشة حيث بلغت قيمة 

 احمللية.شروط تفضيلية يف السوق 
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 : م2020خالل  األطراف ذات العالقةملخص التعامالت مع 

 كبار التنفيذين أو أي شخص ذي عالقة بأي منهم/اسم العضو شروط العمل أو العقد  مدة العمل أو العقد  قيمة العمل أو العقد  طبيعة العمل أو العقد 

خدمات إستشارية وإدارية مع  

 مجموعة

 القابضة إس إل  نيورست

قيمة تقديرية بناًء على  

 طلبات الشركة

وتبلغ مدة اإلتفاقية ثالث سنوات  

 م. 31/12/2019انتهت بتاريخ 

وتم تجديديها ملدة ثالث سنوات  

 م 31/12/2022اخرى لتنتهي بتاريخ  

ال توجد شروط 

تفضيلية عن السوق  

 املحلي

تورياني بصفته عضو مجلس إدارة في الخطوط   جوناثان ستنت

السعودية للتموين وشريك مؤسس والرئيس التنفيذي بالشراكة 

 في مجموعة نيوريست القابضة إس إل 

عالقات إيجارية ملكاتب  

إيدارية في مدينة الرياض مع  

 شركة التموين اإلستراتيجي 

ريال سعودي   14000

 سنويا

  م 01/08/2018يبدأ سريان العقد في 

 م 31/07/2020وينتهي بتاريخ 

ال توجد شروط 

 تفضيلية عن 

 السوق املحلي 

 جوناثان ستنت تورياني بصفته عضو 

 مجلس إدارة في الخطوط السعودية

 للتموين وشريك مؤسس والرئيس 

 التنفيذي بالشراكة في مجموعة 

 نيوريست القابضة إس إل 

وإدارية مع   خدمات إستشارية

مجموعة نيورست القابضة  

 إس إل

قيمة تقديرية بناًء على  

 طلبات الشركة

وتبلغ مدة اإلتفاقية ثالث سنوات  

 م. 31/12/2019انتهت بتاريخ 

وتم تجديديها ملدة ثالث سنوات  

 م 31/12/2022اخرى لتنتهي بتاريخ  

ال توجد شروط 

تفضيلية عن السوق  

 املحلي

و مجلس إدارة وشريك بشركة عبد الكريم السلمي بصفته عض 

 نيوريست فرع املغرب 

توفير القوى العاملة  

املتخصصة في قطاعات  

 التموين والفنادق واملطاعم

قيمة تقديرية بناًء على  

 طلبات الشركة

يبدأ سريان العقد بتاريخ  

وينتهي بتاريخ   م10/11/2018

 م 09/11/2020

ال توجد شروط 

تفضيلية عن السوق  

 املحلي

جوناثان ستنت تورياني بصفته عضو مجلس إدارة في الخطوط  

السعودية للتموين وشريك مؤسس والرئيس التنفيذي بالشراكة 

 في مجموعة نيوريست القابضة إس إل 

توفير القوى العاملة  

املتخصصة في قطاعات  

 التموين والفنادق واملطاعم

قيمة تقديرية بناًء على  

 طلبات الشركة

يبدأ سريان العقد بتاريخ  

وينتهي بتاريخ   م10/11/2018

 م 09/11/2020

ال توجد شروط 

تفضيلية عن السوق  

 املحلي

عبد الكريم السلمي بصفته عضو مجلس إدارة وشريك بشركة 

 نيوريست فرع املغرب 

عالقات إيجارية ملتاجر البيع  

بالتجزئة ومواقعه أخرى مع  

مجموعة عبد املحسن عبد  

 العزيز الحكير 

قيمة تقديرية تمثل  

من ايرادات  % 10

 املتاجر

يبدأ سريان العقد بتاريخ  

وينتهي بتاريخ   م15/08/2014

 م 14/08/2020

ال توجد شروط 

تفضيلية عن السوق  

 املحلي

سامي الحكير عضو مجلس إدارة في الخطوط السعودية للتموين  

 لحكير والعضو املنتدب في مجموعة عبد املحسن عبد العزيز ا
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 م: 2020اإليرادات واملصروفات )بالريال السعودي( من األطراف ذات العالقة خالل ملخص 

 

 املصروفات اإليرادات العالقة ذو الطرف

 82,821 16,096 احلكري العزيز عبد احملسن عبد جمموعة

 3,030,066 --  القابضة نيورست جمموعة

 -- 44,100 احملدودة اإلسرتاتيجي التموين شركة

 

 

 

 

 

  حممد عبد العزيز السرحان   /  أ

 ساجمللرئيس 

 

 


