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 ةتدعو شركة اخلطوط السعودية للتموين مساهميها إىل حضور اجتماع اجلمعية العامة العادي

فأكثر  ًامسه سادة املساهمني الذين ميلكون عشرونيدعو جملس إدارة شركة اخلطوط السعودية للتموين ال 

 هـ  املوافق82/70/7340اخلميس  مبشيئة اهلل تعاىل يوم اجتماع اجلمعية العامة العادية واملقرر عقدهإحلضور 

، يف مطار امللك عبدالعزيز الدولي جبدة  الشركة الواقع بفرعيف متام الساعة الرابعة عصًرا ، م70/70/8776

  جدول األعمال التالي: للنظر يفوذلك 

 م.47/78/8770على ما ورد يف تقرير جملس اإلدارة عن العام املالي املنتهي يف  التصويت  .7

 .م47/78/8770على القوائم املالية للشركة عن السنة املنتهية يف  التصويت .8

 .م47/78/8770عن السنة املنتهية يف  اتتقرير مراجع احلسابعلى  التصويت .4

املراجع اخلارجي للشركة املرشح من قبل جلنة املراجعة ملراجعة حسابات الشركة للعام  تعينيعلى  التصويت .3

 م والبيانات املالية الربع سنوية وحتديد أتعابه.8776

 تاريخ انعقاد اجلمعية. م وحتى8770إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن أعماهلم خالل عام التصويت على  .0

م ورقم 74/72/8770( بتاريخ 37م ورقم )76/70/8770( بتاريخ 40قرار جملس اإلدارة رقم )على  التصويت .6

م 8770للعام  ما مت توزيعه من أرباح نقديةم على 74/74/8770( بتاريخ 08م ورقم )87/77/8770( بتاريخ 36)

 .بعد خصم الزكاة وقبل خصم ضريبة الدخل رأس املال%( من 66.64وبنسبة )( ريال 007.777.777بواقع )

 م.8776على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح  نصف سنوية او ربع سنوية للعام  التصويت .0

 يف واملضمنة عضويتهم نظري اإلدارة جملس ألعضاء املدفوعة والتعويضات املكافآت على صرف التصويت .2

بواقع  ( ريال7.277.777م مببلغ )8770 ديسمرب 47 وحتى م8770 يناير 7 من للفرتة اإلدارة جملس تقرير

 .( ريال لكل عضو877.777)

م  مع األطراف ذات العالقة والرتخيص هلذه التعامالت 8770ديسمرب  47إقرار التعامالت املطلوبة كما يف  .6

 م مع الشركة لكٍل من : 8776للعام 

د كبار املساهمني بالشركة وتتمثل املعامالت يف حأالسعودية  العربية املؤسسة العامة للخطوط اجلوية -

ريال، وتبلغ مدة العقد مخس (7.306.677.777)م وقدره 8770خدمات التموين للرحالت مببلغ إمجالي للعام 

 وال توجد أي شروط تفضيلية عن السوق احمللي.سنوات ميالدية 

 العربية عة للمؤسسة العامة للخطوط اجلويةشركة اخلطوط السعودية للخدمات األرضية وهي شركة تاب -

حد كبار املساهمني بالشركة وتتمثل املعامالت يف خدمات التموين للشركة مببلغ إمجالي للعام أالسعودية 

 ( ريال وتبلغ مدة العقد سنة ميالدية وال توجد شروط تفضيلية عن السوق احمللي.30.028.777م وقدره )8770
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السعودية  العربية شركة اخلطوط السعودية للشحن وهي شركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط اجلوية -

م 8770أحد كبار املساهمني بالشركة وتتمثل املعامالت يف خدمات التموين للشركة مببلغ إمجالي للعام 

روط تفضيلية عن السوق ( ريال وتبلغ مـدة العـقد سنة ميالدية جتدد سنويًا وال توجد ش70.636.777قدره )

 احمللي.

شركة اخلطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار احملدودة وهي شركة شركة تابعة للمؤسسة العامة  -

السعودية أحد كبار املساهمني بالشركة، وتتمثل املعامالت يف إجيارات مباني  العربية للخطوط اجلوية

ريال ، وتبلغ مدة العقد سنة ( 77.768.777) قدره م و8770املركز الرئيسي للشركة مببلغ إمجالي للعام 

 ميالدية جتدد سنويًا والتوجد شروط تفضيلية عن السوق احمللي.

شركة نيوريست القابضة وهي مساهم عرب شركة التموين اإلسرتاتيجي أحد كبار املساهمني بالشركة ،  -

وتبلغ مدة العقد ثالث سنوات ميالدية  ريال،( 74.663.237)م وقدرها 8770مببلغ إمجالي أتعاب إدارية للعام 

 وال توجد شروط تفضيلية عن السوق احمللي.

جمموعة احلكري وهي مساهم عرب شركة التموين االسرتاتيجي أحد كبار املساهمني بالشركة وتتمثل  -

م املقدر بـ 8770املعامالت يف بدالت إجيار وخدمات أخرى حملالت البيع بالتجزئة مببلغ إمجالي للعام 

 ميالدية وال توجد شروط تفضيلية عن السوق احمللي. ثالث سنوات( ريال وتبلغ مدة العقد 460.636)

رأس املال، ولكل مساهم  من (%07)بأنه يشرتط لصحة إنعقاد هذه اجلمعية حضور عدد من املساهمني ميثل  ًاعلم

 الذين يتعذر حضورهم يف املوعد حق احلضور الجتماع اجلمعية العامة، ويرجى من املساهمني ًان سهميميلك عشر

احملدد ويرغبون يف توكيل غريهم من املساهمني ممن هلم حق حضور اإلجتماع )من غري أعضاء جملس اإلدارة 

 اوإرساهل،  املصارف احملليةمصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد  إرسال التوكيالت الالزمةووموظفي الشركة( 

إحضار  وجوبع ( وذلك قبل موعد اإلجتماع بثالثة أيام على األقل م87374جدة 6702 على العنوان التالي )ص.ب

 اهلاتف رقم على تصالستفسار يرجى اإل، ولإلإقاماتهمرخص و أ و وكالة( بطاقاتهم الشخصيةأاملساهمني )أصالة 

 . ( 0760)رقم  حتويلة  (7786267777)رقم فاكس ال أو( 2720)رقم  ( حتويلة 7786267777)

 


