تدعو الشركة السعودية للخدمات األرضية مساهميها إلى
حضورإجتماع الجمعية العامة العادية
(اإلجتماع األول(

الشركة السعودية للخدمات األرضية  -الجمعية العامة العادية للمساهمين 2020

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات األرضية دعوة السادة املساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية ( اإلجتماع
األول ) ،املقرر عقده بمشيئة هللا في تمام الساعة ً 06:30
مساء يوم الخميس 1441-10-26هـ ( حسب تقويم أم القرى ) املوافق -18
2020-06م ،بمدينة جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداوالتي و ذلك بناء على تعميم هيئة السوق املالية
ً
القاض ي باالكتفاء بعقد الجمعيات العامة للشركات املساهمة املدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن ُبعد وتعليق عقدها حضوريا
ً
حتى اشعار آخر .وذلك حرصا على سالمة املتعاملين في السوق املالية وضمن دعم الجهود واالجراءات الوقائية واالحترازية من قبل
الجهات الصحية املختصة وذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد ( ،)COVID-19وامتدادا للجهود املتواصلة التي تبذلها
كافة الجهات الحكومية في اململكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة ملنع انتشاره .
مكان ومدينة إنعقاد االجتماع بمقر أكاديمية الشركة للتدريب بمدينة جدة الكائن بمركز الياسمين التجاري  -طريق امللك
عبدالعزيز بحي البساتين (  ) https://goo.gl/maps/CnqzhsKKfCSEZZdi7وذلك للنظر في جدول األعمال:
 -1التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في  31ديسمبر 2019م.
 -2التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام املالي املنتهي في  31ديسمبر 2019م.
 -3التصويت على القوائم املالية للعام املالي املنتهي في  31ديسمبر 2019م.
 -4التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املالي املنتهي في  31ديسمبر 2019م.
 -5التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين املرشحين ً
بناء على توصية لجنة املراجعة وذلك
لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية وذلك للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام 2020م و الربع األول
من العام 2021م وتحديد أتعابه.
 -6التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املالي 2020م.
 -7التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خالل النصف األول من العام 2019م بمبلغ
 188,000,000ريال سعودي بواقع ( )1ريال سعودي للسهم والتي تمثل  %10من رأس مال الشركة.
 -8التصويت على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام املالي 2019م
 ،وذلك لدعم املركز املالي والسيولة النقدية للشركة ولضمان استمرارية أعمالها خالل هذه السنة ،في ظل انخفاض
أنشطة الخدمات األرضية للمطارات بسبب اإلجراءت املتخذة من الجهات الحكومية املختصة للحد من انتشار
فيروس كورونا املستجد من إيقاف تام للرحالت الدولية و الداخلية واإلكتفاء بما تم توزيعه عن عام 2019م.
 -9التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة املراجعة من ( )4إلى ( )5مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة املراجعة ()5
ً
ً
ابتداء
أعضاء ،وذلك بتعيين (األستاذ /محمد اليمني  -عضو مستقل من مجلس اإلدارة) ) عضوا في لجنة املراجعة
من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2022-06-05م( .مرفق السيرة الذاتية)
 -10التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( )1من املادة
الحادية والسبعون من نظام الشركات ،وذلك ملدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة
ً
ً
مجلس االدارة املفوض أيهما أسبق ،وذلك وفقا للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا
لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدرجة.
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 -11التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية للطيران االساس ي والتى لعضو املجلس
عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها حيث كان يعمل عام  2018في املؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو
املجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة  %100للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم
ً
خدمات املناولة األرضية في مطارات اململكة علما بأن التعامالت في عام 2019م بقيمة  1,305,573,508ريال سعودي
ً
سنويا مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية( .مرفق).
 -12التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية للشحن املحدودة ولعضو
املجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها  ،حيث كان يعمل عام  2018في املؤسسة العامة للخطوط السعودية و
عضو املجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة  %100للمؤسسة ،وهي عبارة عن
ً
تقديم خدمات املناولة األرضية في مطارات اململكة علما بأن التعامالت في عام 2019م بقيمة  22,607,644ريال
ً
سعودي سنويا مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية( .مرفق)
 -13التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران ولعضو
املجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها  ،حيث كان يعمل عام  2018في املؤسسة العامة للخطوط السعودية
و عضو املجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة  %100للمؤسسة ،وهي عبارة عن
ً
تقديم خدمات املناولة األرضية في مطارات اململكة علما بأن التعامالت في عام 2019م بقيمة  10,841,919ريال
ً
سعودي سنويا مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية( .مرفق)
 -14التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين و شركة الخطوط الجوية السعودية التموين ولعضو مجلس اإلدارة
عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها  ،حيث كان يعمل عام  2018في املؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو
املجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة  %100للمؤسسة ،وهي عبارة عن مبيعات
ً
ً
وقود علما بأن التعامالت في عام 2019م بقيمة  3,554,135ريال سعودي سنويا مع العلم بأن هذه التعامالت تتم
على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية( .مرفق)
 -15التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران السعودية الخاص ( )SPAولعضو املجلس عمر
جفري مصلحة غير مباشرة فيها  ،حيث كان يعمل عام  2018في املؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو املجلس
كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة  %100للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم خدمات
ً
ً
املناولة األرضية علما بأن التعامالت في عام 2019م بقيمة 17,276,015ريال سعودي سنويا مع العلم بأن هذه
التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية( .مرفق)
 -16التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة خدمات األسطول امللكي ولعضو مجلس اإلدارة عمر
جفري مصلحة غير مباشرة فيها  ،حيث كان يعمل عام  2018في املؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو املجلس
كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة  %100للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم خدمات
ً
ً
املناولة األرضية في مطارات اململكة علما بأن التعامالت في عام 2019م بقيمة  91,609,296ريال سعودي سنويا مع
العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية( .مرفق).
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 -17التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة طيران أديل ولعضو مجلس اإلدارة عمر جفري
مصلحة غير مباشرة فيها  ،حيث كان يعمل خالل عام  2018في املؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو املجلس
كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة  %100للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم خدمات
ً
ً
املناولة األرضية في مطارات اململكة علما بأن التعامالت في عام 2019م بقيمة  108,650,187ريال سعودي سنويا مع
العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية( .مرفق)
 -18التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و املؤسسة العامة للخطوط السعودية  ،ولعضو املجلس
عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها  ،حيث كان يعمل عام  2018م في املؤسسة و عضو املجلس كون كورفياتيس
والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة  %100للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم خدمات إعارة املوظفين
ً
ً
من املؤسسة للعمل بالشركة علما بأن التعامالت في عام 2019م بقيمة  223,091,488ريال سعودي سنويا مع العلم
بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية( .مرفق)
 -19التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و املؤسسة العامة للخطوط السعودية  ،ولعضو املجلس
عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها  ،حيث كان يعمل عام  2018في املؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو
املجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة  %100للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم
ً
ً
خدمات أرضية لها ،علما بأن التعامالت في عام 2019م بقيمة  614,843ريال سعودي سنويا مع العلم بأن هذه
التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية( .مرفق)
 -20التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية للطيران االساس ي ولعضو املجلس عمر
جفري مصلحة غير مباشرة فيها  ،حيث كان يعمل خالل العام 2018م في املؤسسة و عضو املجلس كون كورفياتيس
والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة  %100للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم خدمات حجز التذاكر
ً
والتدريب والخدمات األخرى املقدمة للشركة علما بأن التعامالت في عام 2019م بقيمة  1,923,232ريال سعودي
ً
سنويا مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية( .مرفق)
 -21التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط الجوية السعودية التموين  ،ولعضو املجلس
عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها  ،حيث كان يعمل عام  2018في املؤسسة العامة للخطوط السعودية و عضو
املجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة  %100للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم
ً
ً
خدمة اإلعاشة للموظفين بالشركة علما بأن التعامالت في عام 2019م بقيمة  25,194,645ريال سعودي سنويا مع
العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية( .مرفق)
 -22التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران  ،ولعضو
املجلس عمر جفري مصلحة غير مباشرة فيها  ،حيث كان يعمل عام  2018في املؤسسة العامة للخطوط السعودية
و عضو املجلس كون كورفياتيس والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة  %100للمؤسسة ،وهي عبارة عن
ً
ً
تقديم خدمات الصيانة ملعدات الشركة علما بأن التعامالت في عام 2019م بقيمة  45,515,762ريال سعودي سنويا
مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية( .مرفق)
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 -23التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخطوط السعودية العقارية  ،ولعضو املجلس عمر
جفري مصلحة غير مباشرة فيها  ،حيث كان يعمل عام  2018في املؤسسة و عضو املجلس كون كورفياتيس والذي
يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة  %100للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم املصاريف املتحملة عن الشركة
ً
من قيمة إيجارات مكاتب وسكن لبعض موظفي الشركة علما بأن التعامالت في عام 2019م بقيمة  352,868ريال
ً
سعودي سنويا مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية( .مرفق)
 -24التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية للطيران االساس ي ولعضو املجلس عمر
جفري مصلحة غير مباشرة فيها  ،حيث كان يعمل عام  2018في املؤسسة و عضو املجلس كون كورفياتيس والذي
يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة  %100للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم التعامالت املدفوعة نيابة عن
ً
الشركة ملصلحة معاشات التقاعد للموظفين املعاريين علما بأن التعامالت في عام 2019م بقيمة  22,571,382ريال
ً
سعودي سنويا مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية( .مرفق)
 -25التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و الشركة السعودية للطيران االساس ي ولعضو املجلس عمر
جفري مصلحة غير مباشرة فيها  ،حيث كان يعمل خالل عام  2018في املؤسسة و عضو املجلس كون كورفياتيس
والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة  %100للمؤسسة ،وهي عبارة عن تقديم التعامالت املدفوعة نيابة
ً
عن الشركة للتأمين الطبي للموظفين املعاريين علما بأن التعامالت في عام 2019م بقيمة  21,829,848ريال سعودي
ً
سنويا مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على أسس تجارية وبدون شروط تفضيلية( .مرفق)
 -26التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة األمد السعودي لخدمات املطارات والنقل الجوي
واململوكة بنسبة  %50للشركة والتى لعضوي املجلس املهندس خالد البوعينين واملهندس صالح حفني مصلحة غير
مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة األمد  ،و هي عبارة عن تكاليف بإعارة املوظفين واملعدات و خدمات
ً
بترولية في ساحة املطار في مطارات اململكة علما بأن التعامالت في عام 2019م بقيمة ( )4,047,302ريال سنويا ،مع
العلم بأن هذه التعامالت تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية(.مرفق)
 -27التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة األمد السعودي لخدمات املطارات والنقل الجوي
واململوكة بنسبة  %50للشركة والتى لعضوي املجلس املهندس خالد البوعينين واملهندس صالح حفني مصلحة غير
مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة األمد  ،و هي عبارة عن خدمات تأجير مركبات تشغيلية في مطارات
ً
اململكة علما بأن التعامالت في عام 2019م بقيمة ( 10,141,100ريال) سنويا ،مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على
اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية(.مرفق)
 -28التصويت على االعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة األمد السعودي لخدمات املطارات والنقل الجوي
واململوكة بنسبة  %50للشركة والتى لعضوي املجلس املهندس خالد البوعينين واملهندس صالح حفني مصلحة غير
مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية مجلس شركة األمد  ،و هي عبارة عن خدمات بنقل املالحين و املرحلين داخل
ً
املطار و خارجه علما بأن التعامالت في عام 2019م بقيمة ( 43,545,283ريال) سنويا ،مع العلم بأن هذه التعامالت
تتم على اسس تجارية وبدون شروط تفضيلية(.مرفق)
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ً
ً
علما بأنه وفقا لنص املادة ( )38من النظام األساس ي للشركة يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية حضور عدد من
املساهمين يمثلون ( )%50من رأس مال الشركة على األقل  ،وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا االجتماع األول  ،سيتم عقد
ً
االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد االجتماع األول  ،ويكون االجتماع الثاني صحيحا بمن حضر من
ً
املساهمين أيا كان عدد األسهم املمثلة فيه.
كما يحق لكل مساهم من املساهمين املقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز االيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق
إجتماع الجمعية تسجيل الحضور االلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداوالتي في إجتماع الجمعية وبحسب األنظمة
واللوائح.
ً
علما بأن أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية
للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز األصوات.
بناء على تعميم هيئة السوق املالية القاض ي باالكتفاء بعقد الجمعيات العامة للشركات املساهمة املدرجة عبر وسائل التقنية
ً
الحديثة عن ُبعد وتعليق عقدها حضوريا حتى اشعار آخر  .وعليه سيكون بإمكان املساهمين الكرام املسجلين في خدمات
ً
ً
ً
تداوالتي التصويت إلكترونيا عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءا من الساعة العاشرة صباحا يوم األحد  22شوال
1441ه املوافق  14يونيو 2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يوم الخميس 1441-10-26هـ حسب تقويم ام القرى و
املوافق 2020-06-18م .
وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الى إستخدام التصويت االلكتروني عن بعد وذلك عبر زيارة املوقع االلكتروني الخاص
ً
بخدمات تداوالتي عبر الرابط التالي  http://tadawulaty.com.saعلما بأن التسجيل في خدمات تداوالتي والتصويت متاح
ً
مجانا لجميع املساهمين.
وفي حال وجود أي إستفسار نأمل التكرم بالتواصل مع إدارة عالقات املساهمين بالشركة عبر الهاتف رقم  012690999تحويلة
 8866أو عبر البريد االلكتروني  mdhaifallah@saudiags.comوسوف تكون جميع املستندات املتعلقة ببنود جدول أعمال
الجمعية املوضحة اعاله مرفقة بإعالن الدعوة على موقع شركة السوق املالية " تداول "
وهللا املوفق ،،،
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نموذج توكي ــل
السادة املساهمين الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
نؤكد على تعميم هيئة السوق املالية القاض ي باالكتفاء بعقد الجمعيات العامة للشركات املساهمة املدرجة عبروسائل
ً
ً
التقنية الحديثة عن ُبعد وتعليق عقدها حضوريا حتى اشعارآخر .وذلك حرصا على سالمة املتعاملين في السوق املالية
وضمن دعم الجهود واالجراءات الوقائية واالحترازية من قبل الجهات الصحية املختصة وذات العالقة للتصدي
لفيروس كورونا الجديد ( ) ،COVID-19وامتدادا للجهود املتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في اململكة
العربية السعودية في اتخاذ التدابيرالوقائية الالزمة ملنع انتشاره .
وتقبلوا خالص تحياتنا وتقديرنا ،،،
الشركة السعودية للخدمات األرضية
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ﻛﻲ ﺑﻲ ام ﺟﻲ اﻟﻔوزان وﺷرﻛﺎه
ﻣﺣﺎﺳﺑون وﻣراﺟﻌون ﻗﺎﻧوﻧﯾون
ﻣرﻛز زھران ﻟﻸﻋﻣﺎل ،اﻟدور اﻟﺗﺎﺳﻊ
ﺷﺎرع اﻷﻣﯾر ﺳﻠطﺎن
ص .ب ٥٥۰۷۸
ﺟدة ۲۱٥۳٤
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ھﺎﺗف
ﻓﺎﻛس
إﻧﺗرﻧت

+۹٦٦ ۱۲ ٦۹۸ ۹٥۹٥
+۹٦٦ ۱۲ ٦۹۸ ۹٤۹٤
www.kpmg.com/sa

ﺗرﺧﯾص رﻗم  ٤٦/۱۱/۳۲۳ﺻﺎدر ﻓﻲ ۱۱/۳/۱۹۹۲

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻷرﺿﯾﺔ

اﻟرأي
ﻟﻘد راﺟﻌﻧﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻷرﺿﯾﺔ )"اﻟﺷرﻛﺔ"( ،واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ۳۱
دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ،وﻗواﺋم اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ
اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ اﻷﺧرى.
وﻓﻲ رأﯾﻧﺎ ،إن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺗ ُﻌرض ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ ،ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟوھرﯾﺔ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
 ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م وأداءھﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ
اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن.
أﺳﺎس اﻟرأي
ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ً 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
اﻟﺷرﻛﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘواﻋد ﺳﻠوك وآداب اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻗد
اﻟﺗزﻣﻧﺎ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻷﺧرى وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻠك اﻟﻘواﻋد .وﻧﻌﺗﻘد أن أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗوﻓﯾر
أﺳﺎس ﻹﺑداء رأﯾﻧﺎ.
أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
أﻣور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ھﻲ ﺗﻠك اﻷﻣور اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻧﺎھﺎ ،ﺑﺣﺳب ﺣﻛﻣﻧﺎ اﻟﻣﮭﻧﻲ ،اﻷﻛﺛر أھﻣﯾﺔ ﻋﻧد ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ .وﻗد ﺗم ﺗﻧﺎول ھذه اﻷﻣور ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻛل ،وﻋﻧد ﺗﻛوﯾن رأﯾﻧﺎ ﻓﯾﮭﺎ ،وﻻ ﻧﺑدي رأﯾﺎ ً
ﻣﻧﻔﺻﻼً ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﻣور.

ﻛﻲ ﺑﻲ ام ﺟﻲ اﻟﻔوزان وﺷرﻛﺎه ﻣﺣﺎﺳﺑون وﻣراﺟﻌون ﻗﺎﻧوﻧﯾون ،ﺷرﻛﺔ ﻣﮭﻧﯾﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
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 اﻷرﺿﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(

إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات
ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹﯾﺿﺎح ) ۳م( ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات واﻹﯾﺿﺎح  ۱۸ﻟﻺﻓﺻﺎﺣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ.
أﻣر ﻣراﺟﻌﺔ رﺋﯾﺳﻲ

ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﻣر أﺛﻧﺎء ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ
ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﺣﻘﻖ اﻹﯾرادات:

ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ،ﺳﺟﻠت
اﻟﺷرﻛﺔ إﺟﻣﺎﻟﻲ إﯾرادات ﺑﻠﻎ  ۲٫٥٤۰ﻣﻠﯾون ﷼ -
ﺳﻌودي )۲۰۱۸م ۲٫٥٥٤ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي(.
ﻻ ﯾزال ھﻧﺎك ﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗوﻗﻌﺎت
واﻷھداف ،ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣرﯾف اﻹﯾرادات.

-

ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺣﻘﻖ اﻹﯾرادات أﻣرا ً رﺋﯾﺳﯾﺎ ً ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ﺣﯾث أن
ھﻧﺎك ﻣﺧﺎطر ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل ﻗﯾﺎم اﻹدارة ﺑﺗﺟﺎوز اﻟﺿواﺑط
اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻟﺗﺳﺟﯾل ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺣرﻓﺔ ﻋن ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻹﯾرادات ،وھﻧﺎك ﺧطر ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات ﺑﻣﺎ
ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ .۱٥

ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ
اﻹﯾرادات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر
ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ؛
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻋﻘود اﻹﯾرادات اﻟﺗﻲ أﺑرﻣﺗﮭﺎ
اﻟﺷرﻛﺔ واﺧﺗﺑﺎر ﻋﯾﻧﺔ ﻣن ﻋﻘود اﻟﺑﯾﻊ ﻟﺗﺄﻛﯾد أن اﻹﯾرادات
ﻣﺳﺟﻠﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ۱٥؛
ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﺗﻧﻔﯾذ واﺧﺗﺑﺎر ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺿواﺑط
اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺿواﺑط اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ
اﻟﻐش ﻋﻧد إﺛﺑﺎت اﻹﯾرادات وﻓﻘﺎ ً ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺷرﻛﺔ؛

-

ﻓﺣص ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ،ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﯾﻧﺔ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ
ﺗﻣت ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ وﺑﻌد ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت
اﻹﯾرادات ﻗد ﺗم إﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ؛ و

-

اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﯾرادات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﯾﻧﺔ واﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن
اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣؤﯾدة ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻟﺿﻣﺎن دﻗﺔ وﺻﺣﺔ إﺛﺑﺎت
اﻹﯾرادات.

۲

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

ﺗﻘﯾﯾم اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺷﮭرة
ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹﯾﺿﺎح ) ۳ه( ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ واﻟﺷﮭرة واﻹﯾﺿﺎح  ۷ﻟﻺﻓﺻﺎﺣﺎت
ذات اﻟﺻﻠﺔ.
أﻣر ﻣراﺟﻌﺔ رﺋﯾﺳﻲ

ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﻣر أﺛﻧﺎء ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ،ﺑﻠﻐت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ وﺗﺿﻣﻧت إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻟﻠﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ واﻟﺷﮭرة ﻟﻠﺷرﻛﺔ  - ۸۸٥ﺗﻘﯾﯾم إﺟراءات اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )۲۰۱۸م ۸۹۱ :ﻣﻠﯾون ﷼
اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ واﻟﺷﮭرة؛
ﺳﻌودي(.
 ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣوﺟودات ﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ واﻟﺷﮭرة ﻣن ﻗﺑل
ﺣﺳﺎب اﻹدارة ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وإﺟراء ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺟﻣﯾﻌﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﺧدام ﻣﺗﺧﺻﺻﻲ
وﻟﻐرض اﺧﺗﺑﺎر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ،ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ
اﻟﺗﻘﯾﯾم؛
اﻟﻣوﺟودات ﻣﻌﺎ ً ﻓﻲ أﺻﻐر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات
 ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻘطﺎع ،ﻛﻣﺎ طﺑﻘﻧﺎاﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺳﺗﻣر
ﻓﮭﻣﻧﺎ ﻟﻠﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻸﻋﻣﺎل ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟداﺧﻠﯾﺔ
)وﺣدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻘد( اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋن
واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،وﻛذﻟك ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺗوﻗﻌﺎت ﻣﻊ اﻟﺧﺑرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ؛
اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺟودات اﻷﺧرى أو اﻟوﺣدات
 اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن دﻗﺔ واﻛﺗﻣﺎل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺗﻘﯾﯾماﻟﻣوﻟدة ﻟﻠﻧﻘد اﻷﺧرى.
اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ؛ و
ﯾﻧطوي ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻼﺳﺗرداد ﻣن
وﺣدة اﻟﻧﻘد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻧﻣذﺟﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺗطﻠب  -ﺗﻘﯾﯾم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻋن اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻷﺣﻛﺎم واﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ.
ﻗدرا ً ﻛﺑﯾراً ﻣن اﻟﺣﻛم واﻟﺗﻘدﯾر ﻏﯾر اﻟﻣؤﻛد .ﻛﻣﺎ
ﯾﺗطﻠب ﺗﻘدﯾرات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وأﺳﻌﺎر
اﻟﺧﺻم واﻟﻧﻣو اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ رأي اﻹدارة
ﺣول ﺗوﻗﻌﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ وﻗت اﻟﺗﻘﯾﯾم.
ﻟﻘد أﺧذﻧﺎ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﻘﯾﯾم اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ
اﻟﺷﮭرة وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻛﻣﺳﺄﻟﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺑﺳﺑب وﺟود أﺣﻛﺎم ھﺎﻣﺔ وﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن
اﻟﺗﻘدﯾرات.

۳

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

ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹﯾﺿﺎح ) ۳ج( ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻹﯾﺿﺎح  ۹ﻟﻺﻓﺻﺎﺣﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ.
أﻣر ﻣراﺟﻌﺔ رﺋﯾﺳﻲ

ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﻣر أﺛﻧﺎء ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م ،ﻛﺎن إﺟﻣﺎﻟﻲ رﺻﯾد وﺗﺿﻣﻧت إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  ۱٫۱۳٦ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي
 ﺗﻘﯾﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻛﺔ وﺿواﺑطﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟذﻣم)۲۰۱۸م ۱٫٤۸۷ :ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي( ،ﻣﻘﺎﺑل
اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺧﺎطر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻟﻠﻌﻣﻼء.
ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎرة اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ۱٤٤
ﻣﻠﯾون ﷼ ﺳﻌودي )۲۰۱۸م ۱۷۹ :ﻣﻠﯾون ﷼  -ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺎﺣﺗﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ .وﯾﺷﻣل ﺗﻘﯾﯾم ﻧﮭﺞ
ﺳﻌودي( ﺗم ﺗﻛوﯾﻧﮫ .ﺗﻌد ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﻟذﻣم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺄﺧر ﻋن اﻟﺳداد وإدﻣﺎج
اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧﺻرا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ إدارة رأس اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎﻣل
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗطﻠﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ،
ﻟﻠﺷرﻛﺔ ،واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر.
وﻛذﻟك اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﻌطﺎة اﻻﻓﺗراﺿﻲ.
ﺗﻘوم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗﺣدﯾد وإﺛﺑﺎت اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ  -ﻛﻣﺎ اﺧﺗﺑرﻧﺎ أﯾﺿﺎ ً دﻗﺔ أﻋﻣﺎر اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة
ﻋن اﻟﻧظﺎم؛ و
 .۹ﺗم إﺻدار أﺣﻛﺎم وﺗﻘدﯾرات واﻓﺗراﺿﺎت ھﺎﻣﺔ ﻣن
ﻗﺑل اﻹدارة ﻋﻧد ﺣﺳﺎب اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ - .ﻛذﻟك ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺔ.
طﺑﻘت إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻧﻣوذج اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ اﻟﻣﺑﺳط ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎرة اﻻﻧﺧﻔﺎض
ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ.
ﻟﻘد اﻋﺗﺑرﻧﺎ ھذا أﻣراً رﺋﯾﺳﯾﺎ ً ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺳﺑب اﻷﺣﻛﺎم
واﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﻧﻣوذج اﻟﺧﺳﺎرة اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ.

٤

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻷرﺿﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى
إن اﻹدارة ھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى .وﺗﺷﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي،
وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻘرﯾرﻧﺎ ﻋﻧﮭﺎ ،وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻣﺗﺎح ﻟﻧﺎ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ھذا.
وﻻ ﯾﻐطﻲ رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ،وﻟن ﻧُﺑدي أي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﺗﺄﻛﯾدي ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ذﻟك.
وﺑﺧﺻوص ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﺈن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ھﻲ ﻗراءة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ أﻋﻼه ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻﺑﺢ
ﻣﺗﺎﺣﺔ ،وﻋﻧد اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك ،ﻧﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺧرى ﻏﯾر ﻣﺗﺳﻘﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوھري ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،أو ﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ،أو ﯾظﮭر ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى أﻧﮭﺎ ﻣﺣرﻓﺔ ﺑﺷﻛل ﺟوھري.
ﻋﻧد ﻗراءﺗﻧﺎ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﺗﺎﺣﺎ ً ﻟﻧﺎ ،إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ وﺟود ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﻓﯾﮫ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ إﺑﻼغ اﻷﻣر
ﻟﻠﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻹدارة واﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
إن اﻹدارة ھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋرﺿﮭﺎ ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة
ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن،
واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت وﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،وھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراھﺎ اﻹدارة
ﺿرورﯾﺔ ،ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﮭﺎ ﻣن إﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ،ﺳوا ًء ﺑﺳﺑب ﻏش أو ﺧطﺄ.
وﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻓﺈن اﻹدارة ھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ،وﻋن
اﻹﻓﺻﺎح ،ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ھو ﻣﻧﺎﺳب ،ﻋن اﻷﻣور ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ واﺳﺗﺧدام ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،
ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن ھﻧﺎك ﻧﯾﺔ ﻟدى اﻹدارة ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺷرﻛﺔ أو إﯾﻘﺎف ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ ،أو ﻋدم وﺟود ﺑدﯾل واﻗﻌﻲ ﺳوى اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك.
إن ﻣﺟﻠس اﻹدارة ھو اﻟﻣﺳﺋول ﻋن اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺗﺗﻣﺛل أھداﻓﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻌﻘول ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻛل ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﺳوا ًء ﺑﺳﺑب
ﻏش أو ﺧطﺄ ،وإﺻدار ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن رأﯾﻧﺎ .إن اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻌﻘول ھو ﻣﺳﺗوى ﻋﺎ ٍل ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد ،إﻻ
أﻧﮫ ﻟﯾس ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺳﺗﻛﺷف داﺋﻣﺎ ً ﻋن أي ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣوﺟوداً .وﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗﺣرﯾﻔﺎت ﻋن ﻏش أو ﺧطﺄ ،وﺗ ُ َﻌد ﺟوھرﯾﺔ
إذا ﻛﺎن ﯾﻣﻛن ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﺗوﻗﻊ أﻧﮭﺎ ﺳﺗؤﺛر ﺑﻣﻔردھﺎ أو ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون
ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
وﻛﺟزء ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻣﺎرس اﻟﺣﻛم اﻟﻣﮭﻧﻲ
وﻧﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻧزﻋﺔ اﻟﺷك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ .وﻋﻠﯾﻧﺎ أﯾﺿﺎً:
•

ﺗﺣدﯾد وﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺣرﯾﻔﺎت اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﺳوا ًء ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻏش أو ﺧطﺄ ،وﺗﺻﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾذ
إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر ،واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗوﻓﯾر أﺳﺎس ﻹﺑداء رأﯾﻧﺎ.
وﯾﻌد ﺧطر ﻋدم اﻛﺗﺷﺎف ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻏش أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺧطر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺧطﺄ ،ﻷن اﻟﻐش ﻗد ﯾﻧطوي
ﻋﻠﻰ ﺗواطؤ أو ﺗزوﯾر أو ﺣذف ﻣﺗﻌﻣد أو إﻓﺎدات ﻣﺿﻠﻠﺔ أو ﺗﺟﺎوز إﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

•

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻷﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ ،ﻣن أﺟل ﺗﺻﻣﯾم إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻟﻠظروف ،وﻟﯾس ﺑﻐرض إﺑداء رأي ﻋن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ.

٥
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مقدمة

ً
تماشيا مع األحكام التي إشتمل عليها نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية ونظام الشركة
األساس ي ،والتي نصت جميعها على أن تقوم لجنة املراجعة بمهام اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية بالشركة وإدارة
االلتزام وتطلع بدراسة نظم الرقابة والتقارير والتوصية بتعيين املراجعين الخارجيين وتحديد أتعابهم ،وكذلك في اإلشراف
على أية مهام أخرى يرى مجلس اإلدارة إسنادها إلى تلك اللجنة بما يضمن تفعيل الدور الرقابي ،فقد قامت لجنة املراجعة
ً
خالل عام 2019م بجميع املهام املسندة لها وفقا للقواعد األساسية والئحة عمل لجنة املراجعة والتى تم إعتمادها من
الجمعية العامة الغير عادية واملنعقدة بتاريخ 2017/02/13م وكذلك القواعد األساسية والئحة عمل لجنة املراجعة
(املحدثة) والتى تم إعتمادها من الجمعية العامة العادية واملنعقدة بتاريخ 2017/12/20م.

ً
وعمال بما نصت عليه املادة الرابعة بعد املائة من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واإلستثمار فقد تم إعداد هذا
التقرير السنوي من لجنة املراجعة عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال
اخرى تدخل في نطاق إختصاصها.
 .1تعيين لجنة المراجعة:
تم تعيين لجنة املراجعة للشركة السعودية للخدمات األرضية من الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ 2019/04/24م
ً
وذلك إستنادا للمادة رقم ( )101من نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة واإلستثماروإعتماد القواعد األساسية و الئحة
عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.
كما تم خالل عام 2019م التغيرات التالية في اللجنة :
ً
 بتاريخ  27يوليو 2019م صدرت موافقة مجلس اإلدارة على تعيين األستاذ  /محمد بن علي اليمني عضوا في لجنة املراجعة
ً
إعتبارا من تاريخ  01أغسطس 2019م  ،وحتى نهاية الدورة الحالية للجنة والتي تنتهي في 05/05/2022م ،على أن يتم
عرض هذا التعيين على الجمعية العامة القادمة إلعتماده.
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 .2مهام ومسؤوليات اللجنة:
تختص اللجنة باملراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة
الداخلية فيها ،وتشمل مهام اللجنة ما يلي:
2.1

التقارير المالية :

.1دراسة القوائم املالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان
نزاهتها وعدالتها وشفافيتها .
.2إبداء الرأي الفني ً
بناء على طلب مجلس اإلدارة فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة بما فيه القوائم املالية السنوية
عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن املعلومات التي تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم املركز أو الوضع املالي للشركة
وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
.3دراسة أية مسائل ّ
مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية .
.4البحث بدقة في أية مسائل يثيرها املدير املالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مدير االلتزام في الشركة أو املراجع الداخلي
أو املراجع الخارجي.
.5التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية .
.6دراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية ملجلس اإلدارة في شأنها .
. 7اإلجتماع مع اإلدارة التنفيذية واملراجعين الخارجيين إلستعراض ومناقشة نتائج الشركة الفصلية التشغيلية
والبيانات املالية السنوية ،وكذلك جميع تقارير الرقابة الداخلية أو ملخصاتها .
.8مراجعة التقارير األخرى ذات الصلة أو املعلومات املالية املقدمة من قبل الشركة ألية هيئة حكومية أو عامة الناس
والتقارير ذات الصلة املقدمة من قبل املراجعيين الخارجين أو ملخصاتها.
 2.2المراجعة الداخلية

 .1دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر في الشركة.
 .2دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.
 .3الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية في الشركة ،للتحقق من توافر
املوارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال واملهام املنوطة بها ،وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي  ،فعلى اللجنة
تقديم توصيتها إلى مجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه
 .4التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلية أو املراجع الداخلي وإقتراح مكافأته.
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2.3

مراجع الحسابات (المراجع الخارجي)

 .1التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين املراجع الخارجي أوعزله وتحديد أتعابهم وتقييم أداءهم ،بعد التأكد من استقاللهم
ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
 .2التحقق من استقالل املراجع الخارجي وموضوعيته و عدالته ،ومدى فعالية أعمال املراجعة ،مع األخذ في االعتبار القواعد
واملعايير ذات الصلة .
ً
 .3مراجعة خطة املراجع الخارجي للشركة وأعماله ،والتحقق من عدم تقديمه أعماال فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال
املراجعة ،وإبداء مرئياتها حيال ذلك .
.4اإلجابة عن استفسارات املراجع الخارجي .
 .5دراسة تقارير املراجع الخارجي ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها .
ً
 .6معالجة أي مشاكل أو صعوبات قد يواجهها املراجع الخارجي والتي قد تؤثر سلبا على آداء عمله.

 2.4االلتزام

 . 1مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها .
 .2التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة .
 .3مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة ،وتقديم ما تراه بشأنها إلى مجلس اإلدارة .
 .4الرفع إلى مجلس اإلدارة بما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها ،وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها .
 .5الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة مدير إدارة اإللتزام في الشركة للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال
واملهام املنوطة بها .وإذا لم يكن للشركة مسؤول إلتزام ،فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى املجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه .
 .6التوصية ملجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة اإللتزام أو مسؤول اإللتزام واقتراح مكافآته.
 .3أعضاء لجنة المراجعة ( الدورة األولى ) :
االسم
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الصفة
رئيس اللجنة

1

األستاذ /محمد بن عبدالعزيز الشايع

2

األستاذ /صالح بن عبدالرحمن الفضل عضو اللجنة

3

األستاذ /عبدالهادي بن علي شايف

عضو اللجنة

4

الدكتور /عمر بن عبدهللا جفري

عضو اللجنة

موافقة الجمعية
أنتهت عضوية اللجنة بتاريخ 2019/05/05م مع نهاية الدورة
األولى لدورة مجلس اإلدارة للشركة.

 .4أعضاء لجنة المراجعة ( الدورة الثانية ) :
االسم

الصفة

1

الدكتور /عمر بن عبدهللا جفري

2

األستاذ /صالح بن عبدالرحمن الفضل عضو اللجنة

3

األستاذ /هشام بن علي العقل

عضو اللجنة

4

األستاذ /عادل أبا الخيل

عضو اللجنة

5

األستاذ /محمد اليمني

عضو اللجنة

موافقة الجمعية

رئيس اللجنة

تمت املوافقة على تشكيل اللجنة بقرار من الجمعية العامة
العادية و املنعقدة بتاريخ 2019/04/24م.
ً
تم تعيينه إعتبارا من تاريخ  01أغسطس 2019م  ،وحتى نهاية
الدورة الحالية للجنة والتي تنتهي في 05/05/2022م ،على أن يتم
عرض هذا التعيين على الجمعية العامة القادمة إلعتماده.

 .5اجتماعات لجنة المراجعة (الدورة األولى):
عقدت لجنة املراجعة خالل الفترة من 2019-01-01م وحتى 2019-05-05م  ،عدد ( )4إجتماعات وهي كما يلي:
عقدت ( )3إجتماعات للجنة املراجعة
خالل الفترة من 2019-01-01م وحتى 2019-05-05م ( إنتهاء الدورة األولى للمجلس)

الدكتور /عمربن عبدهللا جفري

األول
2019/02/05م
حضور

الثاني
2019/03/12
حضور

الثالث
2019/04/24
حضور

األستاذ /عبد الهادي بن علي شايف

حضور

أعتذر

حضور

األستاذ /محمد بن عبد العزيزالشايع

حضر

حضور

حضور

ألستاذ /صالح بن عبد الرحمن الفضل

حضور

حضور

لم يحضر

إسم العضو

اإلجمالي

3
2
3
2

 .6اجتماعات لجنة المراجعة (الدورة الثانية):
عقدت لجنة املراجعة خالل العام 2019م عدد ( )4إجتماعات وهي كما يلي :
عدد اإلجتماعات ( )4إجتماعات خالل العام 2019م

إسم العضو
اإلجتماع الرابع
2019-05-23م

الدكتور /عمر بن عبدهللا جفري
األستاذ /صالح بن عبدالرحمن الفضل
األستاذ /هشام بن علي العقل
األستاذ /عادل أبا الخيل
األستاذ /محمد اليمني
6

اإلجتماع الخامس
2019-07-27م

حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
تم تعيينه بتاريخ 2019/08/01م

اإلجتماع السادس
2019-11-02م

اإلجتماع السابع
2019-12-17م

اإلجمالي

حضر
حضر
حضر
حضر
حضر

حضر
حضر
حضر
حضر
حضر

4
4
4
4
2

 .7انجازات لجنة المراجعة:
قامت اللجنة خالل العام 2019م بإنجاز العديد من األعمال ،منها على سبيل املثال ال الحصر ما يلي:
 -1التوصية بإعتماد القوائم املالية السنوية للعام 2019م.
 -2التوصية باعتماد القوائم املالية الربعية للعام 2019م.
 -3التوصية باملوافقة على تعيين (املحاسب الخارجي) لتقديم خدمات املراجعة الخارجية للشركة.
 -4مراجعة خطة عمل املراجع الخارجي لعام 2019م .
 -5التوصية بإعتماد الهيكل التنظيمي لإلدوات الرقابية بالشركة.
 -6املوافقة على تعيين املدير التنفيذي إلدارة املراجعة الداخلية للشركة األستاذ /غيث فايز.
 -7املوافقة على خطة عمل إدارة املراجعة الداخلية واإلشراف على عملها ،واإلطالع على تقاريرها خالل العام 2019م.
 -8املوافقة على تعيين األستاذة /مها أبو الفرج كمدير تنفيذي لإلدارة القانونية والحوكمة واإللتزام.
 -9اإلشراف على عمل إدارة اإللتزام واإلطالع على تقاريرها خالل العام 2019م.
 -10متابعة معالجة مالحظات تقرير إدارة املراجعة الداخلية.
 -11متابعة معالجة مالحظات تقرير إدارة اإللتزام.
 -12متابعة خطابات وتقارير الجهات الرقابية.
 .8رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
إن أحد املسؤوليات واألدوار التي تقوم بها لجنة املراجعة هي التأكد من مدى كفاية الرقابة الداخلية بالشركة والقيام بأعمالها
وفق افضل افضل املمارسات املعمول بها ،وذلك من خالل متابعة ودراسة التقارير الصادرة من املراجع الداخلي أو املراجع
الخارجي أو إدارة االلتزام .فيما يلي رأي لجنة املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة:
اإلدارة التنفيذية:
تقوم اإلدارة التنفيذية للشركة بتوقيع إقرارات تهدف إلى التأكيد على مسؤوليتها في توفير إجراءات رقابة داخلية تضمن بشكل
معقول فاعلية وكفاءة عمليات الشركة وإجراءات الرقابة املطبقة فيها ،بما في ذلك مدى مصداقية التقارير املالية ونزاهتها،
ومدى االلتزام باألنظمة والقوانين والسياسات املعمول بها.
وتقوم إدارة املراجعة الداخلية للشركة بتنفيذ خطة املراجعة السنوية واملعتمدة من قبل لجنة املراجعة لتقييم وضع الرقابة
الداخلية املطبقة مع التركيز على تقييم البيئة الرقابية ،الهيكل التنظيمي ،املخاطر ،السياسات واإلجراءات ،فصل املهام،
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ونظم املعلومات ،وذلك من خالل أخذ عينات عشوائية لألنشطة املخطط مراجعتها بهدف فحصها للتأكد من مدى فاعلية
وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية املصممة واملطبقة ،والحصول على تأكيدات معقولة من فاعلية وكفاءة إجراءات الرقابة
الداخلية خالل العام.
كما تقوم لجنة املراجعة بمتابعة أعمال إدارة االلتزام ومتابعة تقاريرها الصادرة عنها والتي تضمنت عدة تقارير بتحقيقات
ً
أجرتها اإلدارة داخليا مع عدد من اإلدارات خالل العام 2019م والتي تم إعدادها وإضافتها إلى خطة االلتزام السنوية واملعتمدة
ً
من اللجنة مسبقا وذلك بحسب توجيهات اللجنة وذلك للتأكد من مدى فاعلية الرقابة وتطبيقها داخل الشركة.
وتقوم لجنة املراجعة بالتأكد من قيام املراجع الخارجي بمسؤولياته تجاه الشركة وذلك من خالل متابعة خطط وتنفيذ أعمال
املراجعة للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن املعايير املحاسبية واملتعارف عليها في اململكة العربية السعودية قد تم
ً
تطبيقها بالشركةو أن تقارير نتائج القوائم املالية الربعية والسنوية للشركة ،خالية من األخطاء الجوهرية وفقا للرأي غير
املتحفظ عليه من املحاسب الخارجي خالل العام  2019مً ،
وبناء على الفحص السنوي إلجراءات الرقابة الداخلية محل
االختبار خالل العام  2019م من قبل لجنة املراجعة واملراجع الخارجي وإدارة املراجعة الداخلية وإدارة االلتزام في الشركة  ،فإن
نتائج هذا الفحص  ،قد بينت وجود عدد من املالحظات خالل عام 2019م وتم معالجة معظمها  ،كما ننوه أنه ال يمكن التأكيد
بشكل مطلق على شمولية عمليات الفحص والتقييم التي تتم إلجراءات الرقابة الداخلية وذلك ألن عملية املراجعة في جوهرها
تستند إلى أخذ عينات عشوائية كما هو عن انتشار عمليات الشركة وتوسعها الجغرافي داخل اململكة  ،ولذلك فإن جهود
التحسين املشار إليه أعاله ،و عمليات التطوير مستمر ةمن قبل اللجنة و إدارات الرقابة الداخلية بالشركة لضمان فاعلية
وكفاءة أكثر في آلية متابعة عمليات وإجراءات الرقابة الداخلية.

وهللا املوفق ،،،

________________________
الدكتور /عمربن عبدهللا جفري
رئيس لجنة املراجعة
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مرفقات البند السابع
بيان بما تم توزيعه من أرباح نقدية خالل النصف األول من العام 2019م:
حصة السهم
نسبة التوزيع الى قيمة السهم اإلسمية
عدد األسهم املستحقة لألرباح
تاريخ اإلستحقاق
تاريخ التوزيع

الشركة السعودية للخدمات األرضية  -الجمعية العامة العادية للمساهمين 2020

(  ) 1.00ريال للسهم
%10
 188,000,000سهم
2019/08/06م
2019/09/02م

مرفقات البند التاسع
السيرة الذاتية لعضو لجنةاملراجعة املعين
ً
إعتبارا من تاريخ 2019-08-01م ،كعضو
مستقل من مجلس اإلدارة في دورته الجديدة

الشركة السعودية للخدمات األرضية  -الجمعية العامة العادية للمساهمين 2020

مرفقات البند الحادى عشرالى البند الثامن والعشرون
تبليغ رئيس مجلس اإلدارة الى املساهمين وتقرير املحاسب القانوني بشأن
األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة.
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ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﺣدود اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻷرﺿﯾﺔ
ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠب إدارة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻷرﺿﯾﺔ )"اﻟﺷرﻛﺔ"( ،ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ارﺗﺑﺎط اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﺣدود ﺑﮭدف ﺑﯾﺎن ﻓﯾﻣﺎ
إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك أي أﻣر ﻗد ﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎھﻧﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘد ﺑﺄن اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻔﺻل أدﻧﺎه )"اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد"( ﻟم
ﯾﺗم إﻋداده ،ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟوھرﯾﺔ ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺿواﺑط اﻟﻣﻧطﺑﻘﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ أدﻧﺎه )"اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻧطﺑﻘﺔ"(.
اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد
ﯾﺗﻌﻠﻖ اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﺣدود ﺑﺎﻟﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣﻘدم ﻣن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﻣرﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺣﻖ رﻗم )(۱
)"اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ"( واﻟﻣﻌد وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺎدة ) (۷۱ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت وﺗم ﻋرﺿﮫ ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻷرﺿﯾﺔ )"اﻟﺷرﻛﺔ"( .ﯾﺗﻛون اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﻧُﻔذت ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر
۲۰۱۹م واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻷي ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﺳواء ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر.
اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻧطﺑﻘﺔ
ﻟﻘد اﺳﺗﺧدﻣﻧﺎ اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻛﺿواﺑط ﻣﻧطﺑﻘﺔ:
.١

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

ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹدارة
إن إدارة ورﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن إﻋداد اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد وﻋرﺿﮫ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﻧﺎﺳب وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺿواﺑط
اﻟﻣﻧطﺑﻘﺔ .ﻛﻣﺎ أن إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﻧﺷﺎء واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﻧظﺎم رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻣﻼﺋم ﻹﻋداد وﻋرض اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل
اﻟﺗﺄﻛﯾد ﺧﺎﻟﯾﺎ ً ﻣن اﻟﺗﺣرﯾﻔﺎت اﻟﺟوھرﯾﺔ ،ﺳوا ًء ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻏش أو ﺧطﺄ ،واﺧﺗﯾﺎر وﺗطﺑﯾﻖ اﻟﺿواﺑط اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ،واﻻﺣﺗﻔﺎظ
ﺑﺳﺟﻼت ﻛﺎﻓﯾﺔ وإﺟراء اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﻌﻘوﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠظروف.
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ
إن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ ھﻲ إﺑداء اﺳﺗﻧﺗﺎج ﺗﺄﻛﯾد ﻣﺣدود ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ارﺗﺑﺎط اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﺣدود اﻟذي ﻗﻣﻧﺎ ﺑﮫ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻻرﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺗﺄﻛﯾد " ۳۰۰۰ارﺗﺑﺎطﺎت اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻷﺧرى ﺑﺧﻼف ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣراﺟﻌﺔ أو ﻓﺣص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ" اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻛذﻟك ﺷروط وأﺣﻛﺎم ھذا اﻻرﺗﺑﺎط وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻊ
إدارة اﻟﺷرﻛﺔ.
ﺗم ﺗﺻﻣﯾم إﺟراءاﺗﻧﺎ ﺑﮭدف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺣدود ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد واﻟذي ﯾﺳﺗﻧد اﻟﯾﮫ اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﻧﺎ ،واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗوﻓر ﻛﺎﻓﺔ اﻷدﻟﺔ
اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻘول ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد .ﺗﻌﺗﻣد اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻔذة ﻋﻠﻰ ﺣﻛﻣﻧﺎ اﻟﻣﮭﻧﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺧﺎطر وﺟود ﺗﺣرﯾف
ﺟوھري ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد ،ﺳوا ًء ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻏش أو ﺧطﺄ .وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻧﺎأﺧذﻧﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻺدارة ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ وﺣﺟم إﺟراءاﺗﻧﺎ ،ﻓﺈن ارﺗﺑﺎط اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟذي ﻗﻣﻧﺎ ﺑﮫ ﻻ ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﺗﺄﻛﯾد ﺣول ﻧظﺎم
اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.

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

ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﺣدود اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻷرﺿﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺟودة
ﻧﺣن ﻣﺳﺗﻘﻠون ﻋن اﻟﺷرﻛﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘواﻋد ﺳﻠوك وآداب اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎرﺗﺑﺎط اﻟﺗﺄﻛﯾد
اﻟذي ﻗﻣﻧﺎ ﺑﮫ ،وﻗد اﻟﺗزﻣﻧﺎ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻷﺧرى وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻠك اﻟﻘواﻋد.
ﯾطﺑﻖ ﻣﻛﺗﺑﻧﺎ ﻣﻌﯾﺎر رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟودة ) (۱وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﯾﮫ ﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﺷﺎﻣل ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟودة ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات
اﻟﻣوﺛﻘﺔ ﺑﺷﺄن اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧطﺑﻘﺔ.
ﻣﻠﺧص اﻹﺟراءات
إن اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﻔذة ﻓﻲ ارﺗﺑﺎط اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﺣدود ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ وﺗوﻗﯾﺗﮭﺎ وﺗُﻌد أﻗل ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدى ﻣن ارﺗﺑﺎط اﻟﺗﺄﻛﯾد
اﻟﻣﻌﻘول .وﺑﻧﺎ ًء 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 اﻻرﺗﺑﺎط ،ﻟم ﻧﻘم ﺑﺄي إﺟراءات ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ أو ﻓﺣص أو اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد وﻻ
ﻟﻠﺳﺟﻼت أو اﻟﻣﺻﺎدر اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﺧراج اﻟﻣوﺿوع ﻣﺣل اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣﻧﮭﺎ .وﻋﻠﯾﮫ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻟن ﻧﺑدي ﻣﺛل ھذا اﻟرأي.
ﺗﺷﺗﻣل إﺟراءاﺗﻧﺎ وﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ:
•

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﻌد ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻌﻘود اﻟﻣﻧﻔذة/أو اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻧﻔﱠذ
ﻣن ﻗﺑل أي ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﺳواء ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ؛ )ﻣﻠﺣﻖ
(۱؛

•

ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﺣﺎﺿر اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟﺗﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻗﯾﺎم ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺈﺑﻼغ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل
واﻟﻌﻘود اﻟﻣﻧﻔذة  /أواﻟﺗﻲ ﺳﺗﻧﻔﱠذ ﻣن ﻗﺑل ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة ،وﺑﺄن ھذا اﻟﻌﺿو ﻟم ﯾﻘم ﺑﺎﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر
ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص ﺑﺎﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎھﻣﯾن؛

•

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﺗﺑﻠﯾﻎ رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة )ﻣﻠﺣﻖ (۱؛

•

اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﻣن ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل واﻟﻌﻘود اﻟﻣﻧﻔذة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﺿو ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ؛ و

•

اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﻌد ﻣن ﻗﺑل رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻹﯾﺿﺎح ) (۲٥ﻣن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م.
اﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﺣدود

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

۲

ﺗﻘرﯾر اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﺣدود اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻷرﺿﯾﺔ )ﯾﺗﺑﻊ(
اﻟﻘﯾد ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام ﺗﻘرﯾرﻧﺎ
ﺗم إﻋداد ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠب إدارة اﻟﺷرﻛﺔ ﻟﯾﺗم ﻋرﺿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ﺑﺎﺟﺗﻣﺎﻋﮭم ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺎدة ) (۷۱ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺳﻌودي وﻻ ﯾﺟوز اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻷي ﻏرض آﺧر.
ﻋن /ﻛﻲ ﺑﻲ ام ﺟﻲ اﻟﻔوزان وﺷرﻛﺎه
ﻣﺣﺎﺳﺑون وﻣراﺟﻌون ﻗﺎﻧوﻧﯾون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

إﺑراھﯾم ﻋﺑود ﺑﺎﻋﺷن
رﻗم اﻟﺗرﺧﯾص ۳۸۲
ﺟدة ﻓﻲ  ٤رﻣﺿﺎن ۱٤٤۱ھـ
اﻟﻣواﻓﻖ  ۲۷أﺑرﯾل ۲۰۲۰م

۳

التاريخ  04 :رمضان 1441هـ
املو افق 27:إبريل 2020م

السادة /مساهمي الشركة السعودية للخدمات األرضية

املحترمين

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

املوضوع  :التبليغ عن العقود واألعمال مع األطراف ذات العالقة والتي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها ( مباشرة أوغيرمباشرة):
ً
ً
تطبيقا ألحكام املادة ( )71من نظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والى القرار الوزاري رقم  32565وتاريخ 1438/6/27ه  ،وإستنادا
ً
على ماجاء في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة ،بخصوص التبليغ عن
األعمال والعقود التي تتم مع شركات أخرى و التي يوجد ألعضاء مجلس االدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها  ،فإنني أود أن أطلع
جمعيتكم املوقرة على هذه األعمال والعقود حسب املرفق واملوضح به التبليغات املقدمة من السادة أعضاء مجلس اإلدارة.
وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري،،،

املهندس /خالد بن قاسم البوعينين
رئيس مجلس اإلدارة

التاريخ  04 :رمضان 1441هـ
املو افق 27:إبريل 2020م

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

حفظهم هللا

السادة  /مساهمي الشركة السعودية للخدمات األرضية

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،
وفقا ملتطلبات الفقرة رقم ( )1من املادة الحادية والسبعون من نظام الشركات  ،الخاصة بتنظيم آلية إجراء األعمال والعقود مع الشركة والتى
يكون لعضو مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين مصلحة مباشرة أو غيرمباشرة فيها  ،باإلضافة الى عقود كباراملساهمين ( أطراف ذات عالقة)
والتى تمت جميعها وفقا للمعاييروالشروط املتبعة مع الغيردون أي تفضيالت خالل السنة املالية املنتهية في 2019/12/31م  ،وبعد مناقشة
املجلس لها وفقا ألحكام نظام الشركة  ،فإنني أطلع جمعيتكم املوقرة على هذه العقود والتعامالت املوضحة في الجدول التالي
الطرف ذو عالقة

نوع عالقته بالشركة

نوع العقود واألعمال

مدتها

قيمتها ( ريال)

1

الشركة السعودية للطيران االساس ي
(شركة الخطوط الجوية العربية
ً
السعودية سابقا)

2

شركة الخطوط السعودية للشحن
املحدودة

خدمات مقدمة

سنتين تجدد
ً
تلقائيا بشكل
سنوي

22,607,644

3

الشركة السعودية لهندسة وصناعة
الطيران

خدمات مقدمة

تعامالت غير
محددة بمدة
زمنية

10,841,919

4

الخطوط الجوية السعودية التموين

تملكها املؤسسة العامة للخطوط
الجوية العربية السعودية بنسبة
 % 100وهي مساهم مؤسس
بالشركة بنسبة %52.5
تملكها املؤسسة العامة للخطوط
الجوية العربية السعودية بنسبة
 % 70وهي مساهم مؤسس
بالشركة
تملكها املؤسسة العامة للخطوط
الجوية العربية السعودية بنسبة
 % 100وهي مساهم مؤسس
بالشركة
تملكها املؤسسة العامة للخطوط
الجوية العربية السعودية بنسبة
 % 35.7وهي مساهم مؤسس
بالشركة

خدمات مقدمة

سبع سنوات
ً
تجدد تلقائيا
بشكل سنوي

1,305,573,508

خدمات مقدمة

سنة واحدة
ً
تجدد تلقائيا
بشكل سنوي

3,554,135

5

شركة طيران السعودية الخاص تملكها املؤسسة العامة للخطوط
الجوية العربية السعودية بنسبة
()SPA
 % 100وهي مساهم مؤسس
بالشركة
تملكها املؤسسة العامة للخطوط
شركة خدمات األسطول امللكي
الجوية العربية السعودية بنسبة
 % 100وهي مساهم مؤسس
بالشركة
تملكها املؤسسة العامة للخطوط
شركة طيران أديل
الجوية العربية السعودية بنسبة
 % 100وهي مساهم مؤسس
بالشركة
شركة األمد السعودي لخدمات شركة تابعة
املطارات والنقل الجوي املساندة

9

الشركة السعودية القابضة (شركة تملكها املؤسسة العامة للخطوط
الخطوط الجوية العربية السعودية الجوية العربية السعودية بنسبة
ً
 % 100وهي مساهم مؤسس
سابقا)
بالشركة

6

7

8

خدمات مقدمة

ثالث سنوات
ً
تجدد تلقائيا
بشكل سنوي

17,276,015

خدمات مقدمة

سنة واحدة
ً
تجدد تلقائيا
بشكل سنوي

91,609,296

خدمات مقدمة

تعامالت غير
محددة بمدة
زمنية

108,650,187

خدمات مقدمة

تعامالت غير
محددة بمدة
زمنية
إتفاقية غير
محددة املدة

4,047,302

خدمات مقدمة

614,843

 10الشركة السعودية للطيران االساس ي تملكها املؤسسة العامة للخطوط إتفاقية إعارة املوظفين إتفاقية غير
(شركة الخطوط الجوية العربية الجوية العربية السعودية بنسبة بين الشركة و املؤسسة محددة املدة
ً
العامة للخطوط
 % 100وهي مساهم مؤسس
السعودية سابقا)
بالشركة بنسبة %52.5

223,091,488

تعامالت غير
محددة بمدة
زمنية
تعامالت غير
محددة بمدة
زمنية

10,141,100

 11شركة األمد السعودي لخدمات شركة تابعة
املطارات والنقل الجوي املساندة
للطيران تملكها املؤسسة العامة للخطوط
 12الشركة السعودية
االساس ي (شركة الخطوط الجوية الجوية العربية السعودية بنسبة
ً
 % 100وهي مساهم مؤسس
العربية السعودية سابقا)
بالشركة

إتفاقية خدمات تأجير
مركبات تشغيلية
للشركة
خدمات حجز التذاكر
والتدريب والخدمات
املتنوعة األخرى

1,923,232

 13الخطوط الجوية السعودية التموين تملكها املؤسسة العامة للخطوط
الجوية العربية السعودية بنسبة
 % 35.7وهي مساهم مؤسس
بالشركة
 14الشركة السعودية لهندسة وصناعة تملكها املؤسسة العامة للخطوط
الجوية العربية السعودية بنسبة
الطيران
 % 100وهي مساهم مؤسس
بالشركة
 15شركة األمد السعودي لخدمات شركة تابعة
املطارات والنقل الجوي املساندة

 16شركة الخطوط السعودية العقارية تملكها املؤسسة العامة للخطوط
الجوية العربية السعودية بنسبة
 %100وهي مساهم مؤسس
بالشركة
 17الشركة السعودية للطيران االساس ي تملكها املؤسسة العامة للخطوط
(شركة الخطوط الجوية العربية الجوية العربية السعودية بنسبة
ً
 % 100وهي مساهم مؤسس
السعودية سابقا)
بالشركة
 18الشركة السعودية للطيران االساس ي تملكها املؤسسة العامة للخطوط
(شركة الخطوط الجوية العربية الجوية العربية السعودية بنسبة
ً
 % 100وهي مساهم مؤسس
السعودية سابقا)
بالشركة

خدمة اإلعاشة
للموظفين بالشركة

سبع سنوات
ً
تجدد تلقائيا
بشكل سنوي

25,194,645

خدمات الصيانة
ملعدات الشركة

خمس
سنوات تجدد
ً
تلقائيا بشكل
سنوي
تعامالت غير
محددة بمدة
زمنية

45,515,762

التعامالت الخاصة
بنقل املالحين داخل
املطار وخارجه
واملرحلين
املصاريف املتحملة عن
الشركة من قيمة
إيجارات مكاتب وسكن
لبعض موظفي الشركة
التعامالت املدفوعة
نيابة عن الشركة
الخاصة بمصلحة
معاشات التقاعد
للموظفين املعاريين
التعامالت املدفوعة
نيابة عن الشركة
التأمين الطبي

43,545,283

تعامالت غير
محددة املدة

352,868

تعامالت غير
محددة املدة

22,571,382

تعامالت غير
محددة املدة

21,829,848

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري،،،

املهندس /خالد بن قاسم البوعينين
رئيس مجلس اإلدارة

