
 
 

 

 مة غري العادية )اإلجتماع األول(تعلن شركة اخلطوط السعودية للتموين نتائج اجتماع اجلمعية العا

 22:30لساعة لعامة غري العادية والذي عقد يف متام اتعلن شركة اخلطوط السعودية للتموين عن نتائج اجتماع اجلمعية ا

جدة  ك عبد العزيز الدولي يف مدينةيف مقر الشركة الرئيسي الواقع مبطار املل 2018-05-21املوافق  1439-09-06بتاريخ 

عمال اجلمعية على وحيث كانت نتائج التصويت على جدول أ %54.91سبته بعد اكتمال النصاب القانوني والذي بلغت ن

 النحو التالي: 

 

 م.2017-12-31املوافقة على تقرير جملس اإلدارة للعام املالي املنتهي يف  -1

 م.2017-12-31 املوافقة على القوائم املالية للشركة عن السنة املنتهية يف -2

 م.2017-12-31تهية يف ابات عن السنة املناملوافقة على تقرير مراجع احلس -3

مجالي أتعاب وشركاه حماسبون ومراجعون قانونيون بإ املوافقة على توصية جلنة املراجعة بتعيني شركة كي بي ام جي -4

م دم منهبع سنوية والسنوية حسب العرض املقريال سعودي شاملة املراجعة احملدودة للقوائم الر 640.000مراجعة سنوية تبلغ 

 م.2019م وحتى الربع األول من عام 2018ابتداًء من الربع الثاني من عام 

 م.2017هية يف املوافقة على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املنت -5

عد ( من رأس املال ب%55.5ريال( وبنسبة ) 455.100.000م بواقع )2017املوافقة على ما مت توزيعه من أرباح نقدية للعام  -6

 خصم الزكاة وقبل خصم ضريبة الدخل.

م وحتديد 2018نصف سنوي و ربع سنوي للعام املالي  املوافقة على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل -7

يتناسب مع  صادرة تنفيذًا لنظام الشركات وذلك مباتاريخ اإلستحقاق والصرف حبسب الضوابط واإلجراءات التنظيمية ال

 ستثمارية.املالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واإلوضع الشركة 

-12-31ملنتهي يف ريال سعودي عن العام املالي ا 3.029.932املوافقة على مكافأة أعضاء جملس اإلدارة مببلغ وقدره  -8

 م.2017

 شركة التموين يف لقابضة واليت متلك حصص ملكيةاملوافقة على األعمال والعقود اليت ستتم مع شركة نيوريست ا -9

رة األستاذ/ هلا لعام قادم واليت لعضو جملس اإلدا اإلسرتاتيجي واليت تعترب أحد كبار املساهمني بالشركة والرتخيص

يعة هذه ركة التموين اإلسرتاتيجي علمًا بأن طبجوناثان ستنت تورياني مصلحة فيها بصفته عضوًا يف جملس إدارة ش

م بـ 2017ل عام ارية وإدارية، حيث بلغت قيمة التعامالت خالنيوريست خلدمات إستش التعامالت متثلت يف تقديم شركة

 ريال(، بدون شروط تفضيلية. 11.779.983)



 
 

رب أحد كبار سن عبدالعزيز احلكري القابضة واليت تعتاملوافقة على األعمال والعقود اليت ستتم مع جمموعة عبداحمل -10

سن احلكري مصلحة عضو جملس اإلدارة األستاذ/ سامي بن عبد احملعام قادم واليت لاملساهمني بالشركة، والرتخيص هلا ل

بلغت قيمة  ت اإلجيارية ملتاجر البيع بالتجزئة، حيثفيها، علمًا بأن طبيعة هذه التعامالت متثلت يف عدد من العالقا

 ريال(، بدون شروط تفضيلية.11.595م بـ)2017التعامالت خالل عام 

ا لعام قادم واليت ج الغربية لإلسترياد احملدودة والرتخيص هللى األعمال والعقود اليت ستتم مع شركة اخللياملوافقة ع -11

ت متثلت يف توريد ة فيها، علمًا بأن طبيعة هذه التعاماللعضو جملس اإلدارة املهندس عبد احملسن عبد العزيز اليحيى مصلح

ريال(، بدون شروط  3.545.045م )2017ة التعامالت خالل عام ممواد خام ومواد استهالكية للشركة، حيث بلغت قي

 تفضيلية.

دم واليت لعضوي دينة اقاقتصادية والرتخيص هلا لعام قااملوافقة على األعمال والعقود اليت ستتم مع شركة إعمار امل -12

يذيًا لشركة إعمار املدينة ئيسًا تنفصفته عضوًا منتدبًا ورجملس اإلدارة األستاذ فهد بن عبد احملسن الرشيد مصلحة فيها، ب

حيث متثلت هذه  إدارة شركة إعمار املدينة اإلقتصادية اإلقتصادية واملهندس عبد اهلل مجيل طيبة، بصفته عضوًا يف جملس

 ينة امللك عبداتيكية التابعة للشركة، ووحدات سكنية مبدالتعامالت يف عدد من العالقات اإلجيارية خاصة باملغسلة األتوم

م 2017املعامالت اليت متت خالل عام  اهلل اإلقتصادية خمصصة لسكن العاملني بالشركة، وحيث تبلغ قيمة

 ريال(، بدون شروط تفضيلية.1.445.061)

ضو جملس اإلدارة لتجاري والرتخيص هلا لعام قادم واليت لعاملوافقة على األعمال والعقود اليت ستتم مع البنك األهلي ا -13

ة للبنك األهلي  الرئيس التنفيذي ورئيس املصرفية اخلاصن بن طارق الطيار مصلحة فيها، بصفته كبري نائيباألستاذ أمي

 بنكية، بدون شروط تفضيلية.التجاري ومتثل هذه التعامالت يف عدد من العالقات املصرفية وال

 يات العامة.املتعلقة بدعوة اجلمعألساسي للشركة واملوافقة على تعديل املادة احلادية والثالثني من النظام ا -14

 ألساسي للشركة واملتعلقة بتقارير اللجنة.املوافقة على تعديل املادة الثانية واألربعني من النظام ا -15

 .ألساسي للشركة واملتعلقة مبيزانية الشركةاملوافقة على تعديل املادة السادسة واألربعني من النظام ا -16

 

 


