
توضيحبند

مقدمة 

يســر مجلــس إدارة  شــركة الخطــوط الســعودية للتمويــن أن يدعــو الســادة المســاهمين للمشــاركة والتصويــت فــي 
اجتمــاع الجمعيــة العامــة الجمعيــة العامــة العاديــة )اإلجتمــاع األول( والمقــرر انعقادهــا بمشــيئة اللــه تعالــى يــوم األحــد 
بتاريــخ 1443/07/12هـــ الموافــق 2022/02/13م فــي تمــام الســاعة 20:00 مســاًء، عــن طريــق وســائل التقنيــة الحديثــة، وذلك 
ــة  ــل الجهــات الصحي ــة مــن قب ــة واالحترازي ــراءات الوقائي ــى ســامة المســاهمين وضمــن دعــم الجهــود واإلج حرصــًا عل
المختصــة وذات العاقــة للتصــدي لفيــروس كورونــا المســتجد )COVID-19(، وامتــداًدا للجهــود المتواصلــة التــي تبذلهــا 

كافــة الجهــات الحكوميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة الازمــة لمنــع انتشــاره.

مدينة ومكان انعقاد 
بمقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثةالجمعية العامة 

www.tadawulaty.com.saرابط بمقر االجتماع 

تاريخ انعقاد     
1443/07/12هـ الموافق 2022/02/13مالجمعية العامة 

وقت انعقاد     
20:00 مساء الجمعية العامة 

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول حق الحضور 
التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب األنظمة واللوائح.

النصاب الازم
النعقاد الجمعية 

يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل. وإذا لم يتوفر 
النصاب الازم لعقد هذا االجتماع، سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع 

األول، ويكون االجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه.

جدول أعمال الجمعية 

التصويــت علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة وتحديــد مهامهــا وضوابــط أعماهــا ومكافــآت أعضائهــا للــدورة الجديــدة ابتــداًء مــن 
تاريــخ 26-01-2022م وحتــى انتهــاء الــدورة فــي تاريــخ 25-01-2025م، علمــا أن المرشــحين )المرفقــة ســيرهم الذاتيــة( هــم: 

م/ رائد إبراهيم المديهيم )عضو مستقل من داخل المجلس(  

أ/ ديليب نيجهاوان )عضو مستقل من داخل المجلس(  

أ/ صالح عبد الرحمن الفضل )عضو من خارج المجلس(       

أ/ عبدالوهاب عبدالكريم البتيري )عضو مستقل من داخل المجلس(  

غ.منموذج التوكيل 

التصويت االلكتروني 
سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداًء من 

الساعة العاشرة صباحًا يوم األربعاء 1443/07/08هـ الموافق 2022/02/09م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة، 
وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداوالتي متاحًا ومجانًا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:                

www.tadawulaty.com.sa

احقية تسجيل
الحضور والتصويت 

علمًا بأن أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية 
للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز األصوات.

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة عاقات المساهمين على الرقم 0122339400 تحويلة 8185 أو طريقة التواصل 
board.secretariat@Saudiacatering.com عن طريق البريد اإللكتروني

ال يوجدمعلومات اضافية 

تدعو شركة الخطوط السعودية للتموين مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية )اإلجتماع األول( 
عن طريق وسائل التقنية الحديثة

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

