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 عادية )اإلجتماع األول(التدعو شركة اخلطوط السعودية للتموين مساهميها حلضور اجتماع اجلمعية العامة 

عن طريق ل( يدعو جملس إدارة شركة اخلطوط السعودية للتموين السادة املساهمني حلضور اجتماع اجلمعية العامة العادية )اإلجتماع األو

م يف 21/04/2020هـ املوافق 28/08/1441املقرر إنعقاده مبشيئة اهلل تعاىل بتاريخ و وسائل التقنية احلديثة باستخدام منظومة تداوالتي

م املوافق 21/07/1441( وتاريخ 5/2109/20بناًء على تعميم هيئة السوق املالية الصادر برقم )ص/ مساًء وذلك 07:00متام الساعة 

م القاضي باالكتفاء بعقد مجعيات الشركات املساهمة املدرجة عرب وسائل التقنية احلديثة عن ُبعد وتعليق عقدها حضوريًا 16/03/2020

 حتى اشعار آخر وذلك حرصًا على سالمة املتعاملني يف السوق املالية وضمن دعم اجلهود واالجراءات الوقائية واالحرتازية املتخذة من قبل

 :(، وسيتضمن االجتماع مناقشة جدول األعمال التاليCOVID-19ة وذات العالقة للتصدي ومنع انتشار فريوس كورونا )اجلهات املختص

 م.31/12/2019التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  .1

 م.31/12/2019التصويت على القوائم املالية للشركة عن السنة املالية املنتهية يف  .2

 م.31/12/2019التصويت على تقرير مراجع احلسابات عن السنة املالية املنتهية يف  .3

توصية جلنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على  .4

 .م  وحتديد أتعابه )مرفق(2021م وللربع األول من عام 2020ي من العام املالي الثاني والثالث والسنواملالية للربع 

 م.31/12/2019التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  .5

( ريال للسهم 5,55ريال( بواقع )455,100,000)م مببلغ 2019توزيعه من أرباح نقدية للعام تقرر التصويت على قرار جملس اإلدارة مبا  .6

 .( من رأس املال املدفوع )مرفق(%55,5واليت متثل )

م، 2020التصويت على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على املساهمني بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املالي  .7

 ات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات.وحتديد تاريخ اإلستحقاق والتوزيع وفقًا للضوابط واإلجراء

م وفقًا ملا ورد يف تقرير جملس اإلدارة لعام 31/12/2019للسنة املنتهية يف  التصويت على صرف مكافأة أعضاء جملس اإلدارة .8

 م.2019

( مبجلس اإلدارة ابتداًء من تاريخ تعيينه يف التصويت على توصية جملس اإلدارة بتعيني األستاذ فادي جمدالني عضوًا )مستقل .9

م وذلك خلفًا للعضو السابق املستقيل معالي 25/01/2022م إلكمال دورة اجمللس وحتى تاريخ انتهاء الدورة احلالية يف 06/01/2020

 األستاذ فهد بن عبد احملسن الرشيد )مرفق السرية الذاتية(.

ت بني الشركة وشركة نيوريست القابضة واليت لعضو جملس اإلدارة األستاذ/ جوناثان ستنت التصويت على األعمال والعقود اليت مت .10

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

شركة نيوريست خلدمات إستشارية تعامالت عبارة عن تقديم شركة التموين اإلسرتاتيجي أحد كبار املساهمني بالشركة، وهذه ال

وإدارية للشركة وتوفري القوى العاملة املتخصصة يف قطاعات التموين، باإلضافة إىل عالقات إجيارية ملكاتب إدارية مع شركة التموين 

 وال توجد شروط تفضيلية )مرفق(.ريال(، 9,821,076م بـ)2019خالل عام اإلسرتاتيجي بالرياض ، حيث بلغت قيمة التعامالت 

التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة نيوريست القابضة واليت لعضو جملس اإلدارة األستاذ عبد الكريم  .11

ارية شركة نيوريست خلدمات إستشالسلمي مصلحة مباشرة فيها بصفته شريك يف شركة نيوريست، وهذه التعامالت عبارة عن تقديم 

وإدارية للشركة وتوفري القوى العاملة املتخصصة يف قطاعات التموين، باإلضافة إىل عالقات إجيارية ملكاتب إدارية مع شركة التموين 

 ريال(، وال توجد شروط تفضيلية )مرفق(.9,821,076م ـ)2019خالل عام اإلسرتاتيجي بالرياض، حيث بلغت قيمة التعامالت 
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احلكري القابضة واليت لعضو جملس اإلدارة عمال والعقود اليت متت بني الشركة وجمموعة عبد احملسن عبد العزيز التصويت على األ .12

العالقات اإلجيارية ملتاجر البيع احلكري مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعامالت عبارة عن عدد من األستاذ/ سامي بن عبد احملسن 

 ريال( وال توجد شروط تفضيلية )مرفق(.257,775م )2019خالل عام لغت قيمة التعامالت بالتجزئة وخدمات متوين وإعاشة حيث ب

املهندس لإلسترياد احملدودة واليت لعضو جملس اإلدارة التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة اخلليج الغربية  .13

م تزامنًا مع انتهاء دورة اجمللس السابقة( مصلحة مباشرة 25/01/2019اريخ عبد احملسن عبد العزيز اليحيى )والذي انتهت عضويته بت

لإلسترياد احملدودة للشركة مواد خام ومواد استهالكية، حيث بلغت فيها، وهذه التعامالت عبارة عن توريد شركة اخلليج الغربية 

 ة )مرفق(.تفضيليريال(، وال توجد شروط 4,401,978م )2019قيمة التعامالت خالل عام 

التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة إعمار املدينة االقتصادية واليت لعضو جملس اإلدارة السابق األستاذ فهد  .14

م نظرًا الستقالته من اجمللس( مصلحة غري مباشرة فيها بصفته 06/12/2019احملسن الرشيد )والذي انتهت عضويته بتاريخ بن عبد 

إعمار املدينة اإلقتصادية، وهذه التعامالت عبارة عن عدد من العالقات اإلجيارية خاصة باملغسلة جملس إدارة بشركة  عضو

بالشركة، وحيث بلغت ووحدات سكنية مبدينة امللك عبد اهلل اإلقتصادية خمصصة لسكن العاملني األتوماتيكية التابعة للشركة، 

 ريال(، وال توجد شروط تفضيلية )مرفق(.2,395,009)م 2019م قيمة املعامالت اليت متت خالل عا

التصويت على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة إعمار املدينة االقتصادية واليت لعضو جملس اإلدارة السابق املهندس عبد  .15

دورة اجمللس السابقة( مصلحة غري مباشرة فيها بصفته م تزامنًا مع انتهاء 25/01/2019والذي انتهت عضويته بتاريخ (اهلل مجيل طيبة 

جملس إدارة شركة إعمار املدينة، وهذه التعامالت عبارة عن عدد من العالقات اإلجيارية خاصة باملغسلة األتوماتيكية التابعة عضوًا يف 

كة، وحيث بلغت قيمة املعامالت اليت بالشرووحدات سكنية مبدينة امللك عبد اهلل اإلقتصادية خمصصة لسكن العاملني للشركة، 

 ريال(، وال توجد شروط تفضيلية )مرفق(.2,395,009)م 2019متت خالل عام 

 )مرفق(.واخلاصة مبكافآت جملس اإلدارة  ( من الئحة احلوكمة للشركة31التصويت على تعديل املادة ) .16

 )مرفق(.واخلاصة مبكافآت أعضاء جلنة املراجعة  احلوكمة للشركة( من الئحة 51التصويت على تعديل املادة ) .17

 )مرفق(.واخلاصة مبكافآت أعضاء جلنة الرتشيحات واملكافآت  ( من الئحة احلوكمة للشركة58التصويت على تعديل املادة ) .18

نهاية جلسة التداول اليت تسبق اجتماع اجلمعية كما حيق لكل مساهم من املساهمني املقيدين يف سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع ب

تسجيل احلضور االلكرتوني والتصويت باستخدام منظومة تداوالتي يف اجتماع اجلمعية وحبسب األنظمة واللوائح. .علمًا بأن أحقية تسجيل 

ن تنتهي عند انتهاء جلنة الفرز من فرز وأحقية التصويت على بنود اجلمعية للحاضري ،احلضور الجتماع اجلمعية تنتهي وقت انعقاد اجلمعية

ويكون اجتماع اجلمعية العامة العادية صحيحًا إذا حضرة مساهمون ميثلون ربع رأس املال على األقل. وإذا مل يتوفر النصاب الالزم لعقد ، األصوات

ماع األول، ويكون االجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد هذا االجتماع، سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة احملددة النعقاد االجت

 األسهم املمثلة فيه.

من الساعة العاشرة صباحًا يوم  علمًا بأنه سيكون بإمكان املساهمني املسجلني يف خدمات تداوالتي التصويت عن بعد على بنود اجلمعية ابتداًء

، وسيكون التسجيل والتصويت يف خدمات قت انعقاد اجلمعية العامة العاديةوحتى نهاية وم 17/04/2020هـ املوافق  24/08/1441 اجلمعة

 .www.tadawulaty.com.saباستخدام الرابط التالي:  تداوالتي متاحًا وجمانًا جلميع املساهمني

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

board.secretariat@Saudiacatering.com 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tadawulaty.com.sa&data=02%7C01%7Cmazouz%40Saudiacatering.com%7C55f5307f9f1f4c7b034008d6b830e0cd%7C4d914efe75c84783926c75f9f821cdde%7C0%7C0%7C636898917417157329&sdata=krO%2BswiCJyK7IXEMumz%2F07W1MSC1AIjYzD0cOYghMjM%3D&reserved=0
mailto:board.secretariat@Saudiacatering.com
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 م2019تقـريـر لـجنة املراجـعة للعام 

 تشكيل جلنة املراجعة  -1

جعة من ثالثة أعضاء غري تنفيذيني من جملس اإلدارة منهم عضو من خارج جملس اإلدارة خمتص يف الشؤون تتشكل جلنة املرا

املالية واحملاسبية. ويرأس اللجنة عضو جملس إدارة مستقل. وتشمل مهام ومسؤوليات هذه اللجنة يف دراسة نظام الرقابة 

ات اخلارجي والقوائم املالية واإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية الداخلية والسياسات احملاسبية ومراجعة أداء مراجع احلساب

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

ملراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ فاعليتها يف تنفيذ األعمال واملهمات اليت حددها جملس اإلدارة. وكذلك دراسة تقارير ا

 اإلجراءات التصحيحية للمالحظات اليت ُوضعت بشأنها. 

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

خطة املراجعة مع إدارة املراجعة الداخلية، دراسة  وحتديد أتعابهم والتأكد من استقالليتهم ومتابعة أعماهلم ودراسة ومراجعة

مالحظات مراجع احلسابات اخلارجي على القوائم املالية للشركة ومتابعة ما مت بشأنها خبصوص عرضها على جملس اإلدارة 

ي والتوصية جمللس وإبداء الرأي والتوصية يف شأنها للمجلس. كما تقوم اللجنة بدراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأ

اإلدارة بشأنها وتقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر املهمة واخلطوات اليت اختذتها إدارة الشركة للسيطرة على هذه 

 املخاطر ومعاجلتها.

م مل ترفع جلنة املراجعة بالشركة أي توصيات بشأن وجود تعارض بينها وبني قرارات جملس اإلدارة، أو أي 2019خالل عام 

يات رفض اجمللس األخذ بها بشأن تعيني مراجع حسابات الشركة وعزله وحتديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني املراجع توص

 الداخلي. بناًء على نظام الشركات وما تتطلبه من تشكيل جلنة املراجعة من قبل اجلمعية العامة للمساهمني. 

يناير  27اجلمعية العامة للمساهمني الغري عادية املنعقدة بتاريخ هذا وقد مت إعتماد تشكيل جلنة املراجعة خالل اجتماع 

 .م2019

 

 أعضاء جلنة املراجعة  -2

 أعضاء جلنة املراجعة يف دروة اجمللس احلالية  (أ

 حسن شكيب اجلابري 

 رئيس جلنة املراجعة

 

 الوظائف احلالية

 الرئيس التنفيذي جملموعة سدكو القابضة •

 جمموعة إيالف للسفر والسباحة.عضو جملس إدارة يف  •
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نائب رئيس جملس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية بشركة دار التمليك، وهي شركة مساهمة مغلقة تقدم حلول  •

 التمويل السكين.

 عضو جملس إدارة ورئيس جلنة املراجعة بشركة اخلطوط السعودية للتموين. •

 واد البرتولية )أبسكو(عضو جملس إدارة يف الشركة العربية لتجارة امل •

 الوظائف السابقة 

 (سدكو كابيتالللشركة السعودية لإلقتصاد والتنمية لألوراق املالية )  الرئيس التنفيذي •

 رئيس جملس إدارة شركة سدكو كابيتال لوكسمبورغ لالستثمارات املالية. •

 ية.رئيس جملس إدارة صناديق سدكو كابيتال العاملية لالستثمارات املال •

 عضو جملس اإلدارة بشركة أمحد حممد صاحل باعشن وشركاؤه. •

 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. •

 رئيس إدارة األعمال املصرفية للشركات يف البنك األهلي التجاري. •

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

 مسؤول يف البنك السعودي األمريكي )سامبا املالية( واليت تقلد فيها عدة مناصب آخرها رئيس املنطقة الغربية •

 للمجموعة املصرفية للشركات ومدبر أول خلدمات االئتمان.

 املؤهالت العلمية

 بكالوريوس هندسة زارعيه من اجلامعة أألمريكية يف بريوت. •

 برنامج اإلدارة التنفيذية من جامعة كولومبيا يف الواليات املتحدة األمريكية. •

 اخلربات املهنية

م حث شغل 1984ربة يف القطاع املصريف، حيث عمل يف أدوار إدارية منذ عام عامًا من اخل 30يتمتع اجلابري بأكثر من 

منصب مدير مسؤول يف البنك السعودي األمريكي )سامبا املالية( واليت تقلد فيها خالل هذه الفرتة عدة مناصب آخرها رئيس 

نائب الرئيس التنفيذي ل منصب املنطقة الغربية للمجموعة املصرفية للشركات و مدير أول خلدمات اإلئتمان، كما شغ

رئيس إدارة األعمال املصرفية للشركات يف جملموعة دار املال اإلسالمي واليت أنيب منها إلدارة و دمج عدد من بنوكها، 

البنك األهلي التجاري باإلضافة إىل عضو جملس اإلدارة ورئيس األعمال املصرفية اإلستثيارية وعضو منتدب لشركة األهلي 

جمموعة إيالف للفندقة والسياحة، دار كما يشارك اجلابري يف عضوية عدة جمالس إدارات شركات من بينها  املالية،

عضو جملس إدارة يف التمليك، بنك اإلبداع )مصرف غري رحبي للتمويل املتناهي الصغر( و فرص السعودية لإلستثيار و

 الشركة العربية لتجارة املواد البرتولية )أبسكو(.
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 رائد إبراهيم املديهيم 

 عضو جلنة املراجعة

 الوظائف احلالية

 عضو جملس اإلدارة بشركة مصدر ملواد البناء باململكة العربية السعودية. •

 رئيس  جملس اإلدارة يف الشركة املتحدة للصناعات التعدينية باململكة العربية السعودية. •

 إمسنت املنطقة الشمالية باململكة العربية السعودية. نائب رئيس  جملس اإلدارة شركة  •

 عضو جملس اإلدارة يف شركة إمسنت  الشمالية باالردن. •

 نائب رئيس  جملس اإلدارة لشركة إمسنت البادية يسوريا. •

 عضو جملس اإلدارة بشركة إمسنت السويس مبصر. •

 ية  باململكة العربية السعودية.نائب رئيس  جملس اإلدارة بشركة اليمامة للصناعات احلديد •

 عضو جملس اإلدارة بشركة بوان باململكة العربية السعودية. •

 عضو جملس إدارة بشركة جمموعة كابالت الرياض باململكة العربية السعودية. •

 الوظائف السابقة 

 ية.العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصدر ملواد البناء باململكة العربية السعود •

 اإلدارة بشركة العربية لألنابيب باململكة العربية السعودية. عضو جملس •

 املؤهالت العلمية

 بكالوريوس اهلندسة الكهربائية من جامعة امللك سعود. •

 اهلندسة الكهربائية من جامعة امللك سعود. ماجستري •

 اخلربات املهنية

عاًما يف القطاعني العام واخلاص. عمل املديهيم يف بداية  30هلندسة واإلدارة ألكثر من حيظى املديهيم خبربة واسعة يف جمال ا

حياته املهنية يف أنشطة هندسية متنوعة يف قطاعات الطاقة واملياه ثم انتقل إىل القطاع اخلاص واكتسب خربة واسعة يف مواد 

اجلبس واملسبوكات مسبقة الصنع واحملوالت الكهربائية البناء )التجارة والتصنيع( ويف جماالت الصلب واألمسنت واخلشب و

وقد شارك يف العديد من املؤمترات والدورات التدريبية والندوات واملنتديات االقتصادية يف خمتلف جماالت اإلدارة والتمويل 

 واالسرتاتيجية والقيادة يف داخل اململكة العربية السعودية ويف العديد من دول العامل.

 ي إخوانحممد عل

 عضو اللجنة

 الوظائف احلالية

  شركة البحر األمحر العامليةعضو جملس إدارة وعضو جلنة املراجعة ب •
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 الوظائف السابقة 

 عضو جلنة املراجعة بشركة املراعي. •

 أستاذ معيد جبامعة امللك عبد العزيز جبدة.  •

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

 مدير عام ألنظمة التغليف بشركة صافوال. •

 لزيوت الطعام بشركة صافوال. مدير التطوير •

 املدير املالي جملموعة صافوال. •

 رئيس قسم االندماج واالستحواذ بشركة صافوال. •

 كة صافوال.مستشار أول يف جماالت االسرتاتيجية واحلوكمة بشر •

 .مستشار أول ملعالي وزير العمل •

 املؤهالت العلمية

 شهادة البكالوريوس يف اهلندسة العامة وهندسة النظم. •

 شهادة املاجستري يف جمال حبوث العمليات.  •

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

 اخلربات املهنية

التحق د. إخوان جبامعة امللك عبد العزيز جبدة حيث عمل أستاذ معيد، انضم إخوان إىل هيئة التدريس بكلية اهلندسة يف 

م 1997جامعة امللك عبد العزيز جبدة )قسم اهلندسة الصناعية( حيث عمل استاذًا مساعدًا ثم أستاذًا مشاركًا فيهاحتى عام 

م، انضم إخوان إىل جمموعة صافوال يف عام 1995م و1993م اهلندسة الصناعية ما بني عامي . كما تقلد رئاسة قس

م حيث شغل عدة مناصب أبرزها مدير عام ألنظمة التغليف، ومدير التطوير لزيوت الطعام، واملدير املالي، ثم رئيس 1995

يف جماالت االسرتاتيجية واحلوكمة حتى عام  م . ثم عمل مستشار أول للمجموعة2009قسم االندماج واالستحواذ، حتى عام 

م مستشار أول ملعالي 2015م وحتى عام 2010م، كما شارك إخوان  جلنة املراجعة بشركة املراعي. كما عمل منذ 2010

 .وزير العمل

 يف دورة اجمللس السابقة م25/01/2019أعضاء جلنة املراجعة املنتهية عضويتهم بتاريخ  (ب

 ر أمين طارق الطيا

 عضو جملس اإلدارة )مستقل(، عضو جلنة املراجعة 

 الوظائف احلالية

 نائب الرئيس التنفيذي ورئيس املصرفية اخلاصة بالبنك األهلي التجاري. •

 عضو جملس اإلدارة، الربنامج اإلستشاري جبامعة دار احلكمة. •

•  
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 الوظائف السابقة 

 لبنك األهلي التجاري.نائب الرئيس التنفيذي ورئيس التمويل التأجريي با •

 نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مصرفية الفروع بالبنك األهلي التجاري •

 املؤهالت العلمية

 بكالوريوس إدارة األعمال يف التسويق، من جامعة مونتانا.

 اخلربات املهنية

م وحتى العام 1996ية من العام عامًا من اخلربة يف القطاع املصريف، حيث عمل يف أدوار إدار 22يتمتع الطيار بأكثر من 

م وكبري املديرين 2003م وحتى العام 2001م، شغل منصب مدير األعمال املصرفية الشخصية خالل الفرتة من العام 2001

م باإلدارة العامة للبنك السعودي الربيطاني )ساب(، إنضم الطيار إىل البنك 2006م وحتى العام 2004التنفيذيني من العام 

م وحتى 2012م. خالل الفرتة من العام 2006جاري كنائب رئيس تنفيذي وترأس شبكة الفروع اإلسالمية يف العام األهلي الت

م، يشغل حاليا منصب نائب الرئيس التنفيذي رئيس املصرفية اخلاصة كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي 2016العام 

م متحصل على 1993تانا بالواليات املتحدة األمريكية يف العام ورئيس قسم التمويل التأجريي. خترج الطيار من جامعة مون

درجة البكالوريوس يف إدارة األعمال، ختصص تسويق. وكجزء من تطوره املهين، فقد حضر العديد من برامج التدريب على 

مال وكلية لندن إلدارة اإلدارة التنفيذية يف القطاع املصريف يف جامعة هارفارد وجامعة ستانفورد وكلية داردن إلدارة األع

لإلدارة التنفيذية وظل طوال حياته املهنية يرتاد مؤسسات مرموقة يف اململكة ( HSBCاألعمال وبرنامج إتش إس بي سي )

 املتحدة والواليات املتحدة.

 خـالد علي عتني

 عضو اللجنة

 الوظائف احلالية

 ون بالرياض.الرئيس التنفيذي واملدير املشارك يف مكتب احملاسبون الدولي

 الوظائف السابقة 

 عضو جلنة اإلمتحانات باملعهد السعودي للمراجعني الداخليني. •

 عضو جلنة احملاسبة باهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني. •

 مراجع مستقل يف إرنست أند يونغ. •

 مراجع مستقل يف شركة تاج.  •

 املؤهالت العلمية

 عة امللك سعود.بكالوريوس يف احملاسبة من جام •

 حماسب قانوني معتمد من اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني. •

 مفتش معتمد. •
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 اخلربات املهنية

حيظى عتني خبربة متتد ألكثر من عشرين سنة يف جماالت عدة تشمل املخاطر والضرائب واملرافعة وتقنية املعلومات 

لسعودية. قبل انضمامه للمحاسبني العاميني شغل العديد من املناصب يف واحلوكمة. كما أنه حمكم معتمد من وزارة العدل ا

 اإلدارات التنفيذية يف العديد من مكاتب احملاسبة العاملية وشركات خمتلفة.

 م:2019جدول اجتماعات جلنة املراجعة خالل عام  -2

 حضور عن طريق احملادثة اهلاتفية.  *

بأن اللجنة مل تعقد يف دورتها السابقة املنتهية  م يف دورة اللجنة السابقة علما25/01/2019اعضاء جلنة املراجعة املنتهية عضويتهم بتاريخ ** 

 م.  25/01/2019إىل  01/01/2019م أي اجتماع خالل الفرتة ما بني تاريخ  25/01/2019بتاريخ 

 )بالريال السعودي( م:2019جلنة املراجعة لعام مكافآت أعضاء   -3

 اإلمجالي اإلجتماع حضور بدل الثابتة التعويضات اإلسم

  98,852  6,000 92,852 حسن اجلابري

  106,000  6,000 100,000 رائد املديهيم

 95,852  3,000 92,852 حممد إخوان

 6,849 - 6,849 أمين الطيــار*

 6,849 - 6,849 خالــد عتني*

 314,402 15,000 299,402 اإلمجالي

م يف دورة اجمللس السابقة علمًا بأن اللجنة مل تعقد يف دورتها السابقة املنتهية 25/01/2019أعضاء جلنة املراجعة املنتهية عضويتهم بتاريخ *

 م. 25/01/2019 إىل 01/01/2019م أي اجتماع خالل الفرتة ما بني تاريخ  25/01/2019بتاريخ 

م وفقًا لسياسة املكافآت احلالية  ووفقًا 05/08/2019م وحتى تاريخ 01/01/2019* مت احتساب مكافآت أعضاء جلنة املراجعة للفرتة من 

م على ان يكون صرف املكافآت املشار 31/12/2019م وحتى 06/08/2019لسياسة املكافآت اجلديدة املوصى بها وذلك خالل الفرتة من 

يف ها يف اجلدول أعاله وفقا للسياسة اجلديدة معلقًا على موافقة اجلمعية العامة خالل إجتماعها القادم، كما مت احساب املكافآت الثابتة إلي

 اجلدول أعاله  نسبة وتناسب حسب مدة سريان عضوية كل عضو. 

 

 إسم العضو 
 (4عدد اإلجتماعات )

 اإلمجالي 24/10/2019 م29/07/2019 م28/04/2019 م17/02/2019 طبيعة العضوية

 4 ✓  ✓ * ✓ ✓ رئيس اللجنة حسن اجلابري

 4 ✓  ✓ * ✓ ✓ عضو رائد املديهيم

 4 ✓ ✓  ✓ *  ✓ * عضو حممد إخوان

 X X X X X عضو أمين الطيــار **

 X X X X X عضو خالــد عتني **
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 م2019تقـريـر لـجنة املراجـعة للعام    -4

م يوفر تأكيدًا لكفاية نظام الرقابة الداخلية واملالية وإدارة 2019به من أعمال خالل عام ترى جلنة املراجعة أن ما قامت 

املخاطر مبا حيقق قدرة النظام على محاية أصول الشركة وضمان كفاءة ونزاهة اإلجراءات والعمليات املالية وغري املالية ومبا 

واللوائح الصادرة عن اهليئات احلكومية املختلفة واجلهات  حيقق أهدافها، وإلتزام اجلهات اإلدارية وموظفيها باألنظمة

 الرقابية ذات الصلة.

 

م مل توصي جلنة املراجعة بتعيني مراجع داخلي للشركة وذلك لوجود قسم املراجعة الداخلية، كما تقر 2019خالل عام 

خذ بها بشأن تعيني مراجع حسابات أي توصيات بينها وبني قرارات اجمللس تعارض أو رفض اجمللس األ اللجنة بعدم وجود

 الشركة وعزله وحتديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني املراجع الداخلي. 
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التصويت على تقرير مراجع احلسابات عن السنة املالية املنتهية يف 

 م.31/12/2019
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توصية  املرشحني بناء على التصويت على تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني

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

 م  وحتديد أتعابه2021م وللربع األول من عام 2020والسنوي من العام املالي 

 .برتشيح كل من:

 

  (Price Waterhouse Coopers) قانونيون حماسبون كوبرز وترهاوس برايس  .1

  (KPMG) قانونيون ومراجعون حماسبون وشركاه الفوزان جي إم بي كي  .2
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م مببلغ 2019للعام  التصويت على قرار جملس اإلدارة مبا تقرر توزيعه من أرباح نقدية

 ( من رأس املال املدفوع.%55,5( ريال للسهم واليت متثل )5,55ريال( بواقع )455,100,000)

 سياسة وإجراءات األرباح

 سياسة توزيع األرباح  1-

 صة.للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقًا للضوابط اليت تضعها اجلهات املخت أ(

يستحق كل مساهم بالشركة حصته يف االرباح وفقًا لقرار اجلمعية العامة الصادر يف هذا الشأن ويبني القرار تاريخ اإلستحقاق  ب(

 وتاريخ التوزيع وتكون أحقية االرباح ملالكي األسهم املسجلني يف سجالت املساهمني يف نهاية اليوم احملدد لإلستحقاق. 

 -لصافية الدورية والسنوية على الوجه اآلتي:ُتوزع أرباح الشركة ا ج(

( من األرباح الصافية لتكوين اإلحتياطي النظامي للشركة وجيوز أن تقرر اجلمعية العامة العادية وقف هذا %10ُيجنب ) (1

 ( من رأس املال املدفوع. %30التجنيب متى بلغ اإلحتياطي املذكور )

اح جملس اإلدارة، أن ُتجنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي للجمعية العامة العادية بناًء على اقرت (2

 ُيخصص ألغراض حمدده وفقًا ملا تقرره اجلمعية العامة العادية.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي حيقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة   (3

قدر اإلمكان على املساهمني. وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صايف األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي 

 الشركة أو ملعاونة ما يكون قائمًا من هذه املؤسسات. 

 من رأمسال الشركة املدفوع. %5يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمني بشرط أن ال يقل عن  (4

 ز للجمعية العامة العادية استخدام األرباح املبقاة واالحتياطيات االتفاقية القابلة للتوزيع لسداد املبلغ املتبقي من قيمة السهم أوجيو (5

 جزء منه، على أال خيل ذلك باملساواة بني املساهمني.

 املائة من صايف األرباح السنوية للشركة مع يف 80-60كما يتبين جملس اإلدارة سياسة لتوزيع األرباح مفادها توزيع نسبة ترتاوح بني 

 مراعاة أهداف الشركة واالعتبارات التجارية والقانونية والتنظيمية باإلضافة إىل الوضع املالي للشركة ومستوى الدخل احلالي. 

 م )بالريال السعودي(2019جدول لألرباح املوزعة يف العام  -

خصم قبل  مليون ريال سعودي 340,3م مبلغ 2019األرباع الثالث األوىل من عام  وزعت شركة اخلطوط السعودية للتموين خالل

م 2019من إمجالي رأس املال املدفوع، فيما تقرر توزيع أرباع مرحلية للربع الرابع من عام   %41,5الزكاة وضريبة الدخل واليت تعادل 

 إمجالي رأس املال املدفوع.  من %14ريال للسهم واليت متثل  1,4ريال سعودي بواقع ن مليو 114,8مببلع 

 اإلمجالي
  نسب األرباح اليت مت توزيعها خالل السنة

 التوزيع تاريخ 30/06/2019 12/09/2019 11/12/2019

 النسبة املئويــة 13% 13,5% 15% 41,5%

 ( سعودي ريال) املبلغ 106,600,000 110,700,000 123,000,000 340,300,000
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التصويت على توصية جملس اإلدارة بتعيني األستاذ فادي جمدالني عضوًا )مستقل( مبجلس 

م إلكمال دورة اجمللس وحتى تاريخ انتهاء 06/01/2020ابتداًء من تاريخ تعيينه يف  اإلدارة

م وذلك خلفًا للعضو السابق املستقيل معالي األستاذ فهد بن 25/01/2022الدورة احلالية يف 

 عبد احملسن الرشيد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ( للسيرة الذاتية 01نموذج رقم )
 

 

  ( البيانات الشخصية للعضو المرشحأ

 اإلسم الرباعي فادي ميشال مجدالني 

 الجنسية لبناني تاريخ الميالد 1964 - 9 – 23

  ب( المؤهالت العلمية للعضو المرشح

تاريخ الحصول على  سم الجهة المانحةإ

 المؤهل 

 م المؤهل  التخصص

في  األمريكية  الجامعة

 بيروت 

 1 بكالوريوس  هندسة مدنية  1986

معهد ماساتشوستس  

 للتكنولوجيا

 2 ماجستير  هندسة مدنية  1988

 3 ماجستير  إدارة األعمال 1993 جامعة هارفارد 

  ج( الخبرات العملية  

 الفترة  مجاالت الخبرة 

مجال العمل: مبيعات لمنتجات و   –مدير إقليمي بشركة أوراكل بدبي دولة اإلمارات  

 خدمات تكنولوجية 

1988 - 1991 

 \ أند كمبني بوز  \بوز ألن هاملتون شركة شريك رئيسي وعضو مجلس إدارة في 

 ة استراتيجي اتإستشارمجال العمل:  –أند  استراتيجي

1993 –  1998  &2001  - 2018 

مجال العمل: إدارة  -  مؤسس ومدير شريك بشركة دلتا كابيتال بمدينة بيروت 

 ركات الخاصةفي الشاستثمارات 

1998 - 2001 

استثمارات   إدارةمجال العمل:  - مدير شريك بشركة إكسلسا بمدينة بيروت بلبنان

 عقارية 

 حتى اآلن 2018

أخرى أياً ( العضوية الحالية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى )مدرجة او غير مدرجة( او أي شركة او مؤسسة  د

 كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها. 
الشكل القانوني 

 للشركة

طبيعة العضوية  عضوية اللجان

)بصفته الشخصية/ 

ممثل عن شخصية 

 اعتبارية(

صفة العضوية 

)تنفيذي /غير 

 تنفيذي(

 م إسم الشركة  النشاط الرئيسي

اللجنة التنفيذية   شركة مساهمة 

الخدمات  لقسم

 جنةو ل اللوجستي

االكتتاب العام 

 األولي 

تجارة التجزئة   مستقل   شخصية  ةصف

والخدمات 

 اللوجستية 

شركة غسان 

أحمد السليمان 

 للمفروشات 

1 

غير  ةمنظم 

 حكومية 

اللجنة   رئيس

 المالية

خدمات إعادة  مستقل  شخصية  ةصف

التأهيل لذوي 

االحتياجات 

 الخاصة

مؤسسة 

 الكفاءات

2 

غير  ةمنظم 

 حكومية 

مجلس   رئيس

 دارةاإل

  مؤسسي دعم مستقل  شخصية  ةصف

 الشركات الناشئة 

مؤّسسة 

 إنديفور لبنان

3 
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 تبليغ رئيس جملس اإلدارة للجمعية العامة عن األعمال والعقود مع األطراف ذات العالقة

 مع متت اليت والعقود األعمال عن تبليغكم نود الشركات، حوكمة الئحة من( 9) والفقرة الشركات نظام من( 71) املادة اىل باإلشارة

 من هلا والرتخيص عليها املصادقة لغرض وذلك فيها مصلحة اإلدارة جملس لعضو واليت م2019 عام خالل الشركة حلساب القةالع ذات األطراف

 ، م21/04/2020 املوافق هـ28/08/1441 بتاريخ الثالثاء يوم عقده واملقرر القادم اجتماعها انعقاد تاريخ من ابتداًء قادم لعام اجلمعية طرف

 التعامالت تلك وتتمثل بها، علمهم فور مبصاحلهم اجمللس أبلغوا قد التعامالت تلك يف املصلحة أصحاب واألعضاء العالقة ذات األطراف أن وحيث

 :يلي فيما

األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة نيوريست القابضة واليت لعضو جملس اإلدارة األستاذ/ جوناثان ستنت تورياني مصلحة  .19

شركة التموين ا بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك يف جمموعة نيوريست القابضة ونظرًا لعضويته يف جملس إدارة مباشرة فيه

شركة نيوريست خلدمات استشارية وإدارية للشركة وتوفري اإلسرتاتيجي أحد كبار املساهمني بالشركة، وهذه التعامالت عبارة عن تقديم 

ات التموين، باإلضافة إىل عالقات إجيارية ملكاتب إدارية مع شركة التموين اإلسرتاتيجي بالرياض، حيث القوى العاملة املتخصصة يف قطاع

 ريال(، وال توجد شروط تفضيلية.9,821,076م بـ)2019خالل عام بلغت قيمة التعامالت 

ارة األستاذ عبد الكريم السلمي مصلحة مباشرة األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة نيوريست القابضة واليت لعضو جملس اإلد .20

شركة نيوريست خلدمات استشارية وإدارية للشركة وتوفري القوى فيها بصفته شريك يف شركة نيوريست، وهذه التعامالت عبارة عن تقديم 

ن اإلسرتاتيجي بالرياض، حيث بلغت العاملة املتخصصة يف قطاعات التموين، باإلضافة إىل عالقات إجيارية ملكاتب إدارية مع شركة التموي

 ريال(، وال توجد شروط تفضيلية.9,821,076م ـ)2019خالل عام قيمة التعامالت 

احلكري القابضة واليت لعضو جملس اإلدارة األستاذ/ سامي بن األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وجمموعة عبد احملسن عبد العزيز  .21

العالقات اإلجيارية ملتاجر البيع بالتجزئة وخدمات متوين مباشرة فيها، وهذه التعامالت عبارة عن عدد من احلكري مصلحة عبد احملسن 

 ريال( وال توجد شروط تفضيلية.257,775م )2019خالل عام وإعاشة حيث بلغت قيمة التعامالت 

املهندس عبد احملسن عبد حملدودة واليت لعضو جملس اإلدارة لالسترياد ااألعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة اخلليج الغربية  .22

م تزامنًا مع انتهاء دورة اجمللس السابقة( مصلحة مباشرة فيها، وهذه التعامالت 25/01/2019العزيز اليحيى )والذي انتهت عضويته بتاريخ 

قيمة التعامالت خالل عام اد استهالكية، حيث بلغت لالسترياد احملدودة للشركة مواد خام وموعبارة عن توريد شركة اخلليج الغربية 

 تفضيلية.ريال(، وال توجد شروط 4,401,978م )2019

احملسن األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة إعمار املدينة االقتصادية واليت لعضو جملس اإلدارة السابق األستاذ فهد بن عبد  .23

م نظرًا الستقالته من اجمللس( مصلحة غري مباشرة فيها بصفته عضو جملس إدارة 06/12/2019خ الرشيد )والذي انتهت عضويته بتاري

إعمار املدينة االقتصادية، وهذه التعامالت عبارة عن عدد من العالقات اإلجيارية خاصة باملغسلة األتوماتيكية التابعة للشركة، بشركة 

بالشركة، وحيث بلغت قيمة املعامالت اليت متت خالل عام خمصصة لسكن العاملني  ووحدات سكنية مبدينة امللك عبد اهلل االقتصادية

 ريال(، وال توجد شروط تفضيلية.2,395,009)م 2019

األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة إعمار املدينة االقتصادية واليت لعضو جملس اإلدارة السابق املهندس عبد اهلل مجيل طيبة  .24

جملس إدارة م تزامنًا مع انتهاء دورة اجمللس السابقة( مصلحة غري مباشرة فيها بصفته عضوًا يف 25/01/2019ي انتهت عضويته بتاريخ والذ(

ووحدات شركة إعمار املدينة، وهذه التعامالت عبارة عن عدد من العالقات اإلجيارية خاصة باملغسلة األتوماتيكية التابعة للشركة، 

م 2019بالشركة، وحيث بلغت قيمة املعامالت اليت متت خالل عام امللك عبد اهلل االقتصادية خمصصة لسكن العاملني سكنية مبدينة 

 ريال(، وال توجد شروط تفضيلية.2,395,009)
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 : العالقة ذات األطراف مع التعامالت ملخص

  العالقة ذات اجلهة املصلحة صاحب اإلدارة جملس عضو إسم/  العالقة طبيعة

 تورياني ستنت جوناثان /أ عضوية ىلإ وبالنظر بالشركة املساهمني كبار أحد

  السلمي الكريم عبد واألستاذ وعضوية
 ال اس هولدنج نيورست جمموعة

  احلكري احملسن عبد جمموعة احلكري احملسن عبد سامي /أ عضوية ىلإ وبالنظر بالشركة املساهمني كبار أحد

 احملدودة لالسترياد الغربية اخلليج شركة اليحيى العزيز عبد احملسن دعب /أ عضوية ىلإ بالنظر

 قتصاديةاال املدينة إعمار شركة طيبة مجيل اهلل عبد /م و الرشيد، احملسن عبد فهد /أ عضوية ىلإ بالنظر

 

 
 م: 2019اإليرادات واملصروفات )بالريال السعودي( من األطراف ذات العالقة خالل 

 

 املصروفات اإليرادات القةالع ذو الطرف

 104,386 257,775 احلكري العزيز عبد احملسن عبد جمموعة

 9,821,076 -- إل إس القابضة نيورست جمموعة

 2,395,009 -- االقتصادية املدينة إعمار شركة

 4,401,978 -- احملدودة لالسترياد الغربية اخلليج شركة
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 العقد أو العمل شروط العقد أو العمل مدة العقد أو العمل قيمة العقد أو العمل طبيعة
 أي أو التنفيذين كبار العضو/ أسم

 منهم بأي عالقة ذي شخص

 وإدارية إستشارية خدمات

 جمموعة مع

 إل إس القابضة نيورست

 بناًء تقديرية قيمة

 الشركة طلبات على

 بتاريخ العقد سريان يبدأ

 وينتهي م01-01-2017

 م2022-12-31 بتاريخ

 تفضيلية شروط توجد ال

 احمللي السوق عن

 عضو بصفته تورياني ستنت جوناثان

 للتموين السعودية اخلطوط يف إدارة جملس

 التنفيذي والرئيس مؤسس وشريك

  القابضة نيوريست جمموعة يف بالشراكة

 اريةوإد إستشارية خدمات

 جمموعة مع

 إل إس القابضة نيورست

 بناًء تقديرية قيمة

 الشركة طلبات على

 بتاريخ العقد سريان يبدأ

 وينتهي م01-01-2017

 م2022-12-31 بتاريخ

 تفضيلية شروط توجد ال

 احمللي السوق عن

 جملس عضو بصفته السلمي الكريم عبد

 فرع نيوريست بشركة وشريك إدارة

 املغرب

 العاملة القوى توفري

 قطاعات يف املتخصصة

 واملطاعم والفنادق التموين

 بناًء تقديرية قيمة

 الشركة طلبات على

 بتاريخ العقد سريان يبدأ

 وينتهي م10/11/2018

 م09/11/2020 بتاريخ

 

 تفضيلية شروط توجد ال

 احمللي السوق عن

 عضو بصفته تورياني ستنت جوناثان

 للتموين السعودية اخلطوط يف إدارة جملس

 التنفيذي والرئيس مؤسس وشريك

  القابضة نيوريست جمموعة يف بالشراكة

 العاملة القوى توفري

 قطاعات يف املتخصصة

 واملطاعم والفنادق التموين

 بناًء تقديرية قيمة

 الشركة طلبات على

 بتاريخ العقد سريان يبدأ

 وينتهي م10/11/2018

 م09/11/2020 بتاريخ

 تفضيلية شروط توجد ال

 احمللي السوق عن

 جملس عضو بصفته السلمي الكريم عبد

 فرع نيوريست بشركة وشريك إدارة

 املغرب

 ملكاتب إجيارية عالقات

 الرياض مدينة يف إيدارية

 التموين بشركة خاصة

 اإلسرتاتيجي

 ربال 000,14

 سنويًا سعودي

 بتاريخ العقد سريان يبدأ

 وينتهي م01/08/2018

 م31/07/2020 بتاريخ

 

 تفضيلية شروط توجد ال

 احمللي السوق عن

 عضو بصفته تورياني ستنت جوناثان

 للتموين السعودية اخلطوط يف إدارة جملس

 التنفيذي والرئيس مؤسس وشريك

  القابضة نيوريست جمموعة يف بالشراكة

 ملكاتب إجيارية عالقات

 الرياض مدينة يف إيدارية

 التموين بشركة خاصة

 اإلسرتاتيجي

 ربال 000,14

 سنويًا سعودي

 بتاريخ العقد سريان يبدأ

 وينتهي م01/08/2018

 م31/07/2020 بتاريخ

 

 تفضيلية شروط توجد ال

 احمللي السوق عن

 جملس عضو بصفته السلمي الكريم عبد

 فرع نيوريست بشركة وشريك إدارة

 املغرب

 البيع ملتاجر إجيارية عالقات

 مع أخرى ومواقعه بالتجزئة

 عبد احملسن عبد جمموعة

 احلكري العزيز

 متثل تقديرية قيمة

 ايرادات من 10%

 املتاجر

 بتاريخ العقد سريان يبدأ

 وينتهي م15-08-2014

 م2020-08-14 بتاريخ

 تفضيلية شروط توجد ال

 احمللي السوق عن

 يف إدارة جملس عضو احلكري سامي

 املنتدب والعضو للتموين السعودية اخلطوط

 العزيز عبد احملسن عبد جمموعة يف

  احلكري

 لفندق التموين خدمات

 بالرياض تري دوبل هيلتون

 

 بناًء تقديرية قيمة

 الشركة طلبات على

 بتاريخ العقد سريان يبدأ

 وينتهي01/03/2018

 م31/12/2019 بتاريخ

 تفضيلية شروط توجد ال

 احمللي السوق عن

 يف املنتدب العضو بصفته احلكري سامي

 العزيز عبد  احملسن عبد جمموعة

 القابضة احلكري
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 ومواد خام مواد توريد عقد

 شركة مع استهالكية

 لإلسترياد الغربية اخلليج

 احملدودة

 بناًء تقديرية قيمة

 الشركة طلبات على

 بتاريخ العقد سريان يبدأ

 وينتهي 22/02/2015

 م31/12/2019 بتاريخ

 تفضيلية شروط توجد ال

 احمللي السوق عن

 يف مشرتك عضو اليحيى احملسن عبد

 للتموين السعودية اخلطوط إدارة جملس

 لإلسترياد الغربية اخلليج وشركة

 احملدودة

 ملباني اجيارية عالقات

 مع سكنية ووحدات

 املدينة إعمار شركة

 االقتصادية

 بناًء تقديرية قيمة

 الشركة طلبات على

 بتاريخ العقد سريان يبدأ

 وينتهي م01/01/2017

 م31/12/2020 بتاريخ

 تفضيلية شروط توجد ال

 احمللي السوق عن

 يف إدارة جملس عضو بصفته الرشيد فهد

 جملس وعضو للتموين السعودية اخلطوط

  االقتصادية املدينة إعمار شركة إدارة

 ملباني اجيارية عالقات

 مع سكنية ووحدات

 املدينة إعمار شركة

 االقتصادية

 بناًء تقديرية قيمة

 الشركة طلبات على

 بتاريخ العقد سريان يبدأ

 وينتهي م01/01/2017

 م31/12/2020 بتاريخ

 تفضيلية شروط توجد ال

 احمللي السوق عن

 إدارة جملس عضو بصفته طيبة اهلل عبد

 للتموين السعودية اخلطوط يف مشرتك

 املدينةاالقتصادية إعمار وشركة

 ملبين اجيارية عالقات

 السعودية الغسيل خدمات

 عبد امللك مبدينة بالواحة

 االقتصادية اهلل

 ريال 66600

 سعودي

 بتاريخ العقد سريان يبدأ

 وينتهي م05-01-2017

 م2020-01-04 بتاريخ

 تفضيلية شروط توجد ال

 احمللي السوق عن

 يف إدارة جملس عضو بصفته الرشيد فهد

 جملس وعضو للتموين السعودية اخلطوط

  االقتصادية املدينة إعمار شركة إدارة

 ملبين اجيارية عالقات

 السعودية الغسيل خدمات

 عبد امللك مبدينة بالواحة

 االقتصادية اهلل

 ريال 66600

 سعودي

 اريخبت العقد سريان يبدأ

 وينتهي م05-01-2017

 م2020-01-04 بتاريخ

 تفضيلية شروط توجد ال

 احمللي السوق عن

 إدارة جملس عضو بصفته طيبة اهلل عبد

 للتموين السعودية اخلطوط يف مشرتك

 املدينةاالقتصادية إعمار وشركة

 ملباني اجيارية عالقات

 السعودية الغسيل خدمات

 اهلل عبد امللك مبدينة

 االقتصادية

 ريال 876,508,2

 سعودي

 بتاريخ العقد سريان يبدأ

 وينتهي م01-02-2012

 م2032-01-30 بتاريخ

 تفضيلية شروط توجد ال

 احمللي السوق عن

 يف إدارة جملس عضو بصفته الرشيد فهد

 جملس وعضو للتموين السعودية اخلطوط

  االقتصادية املدينة إعمار شركة إدارة

 ملباني اجيارية عالقات

 السعودية الغسيل خدمات

 اهلل عبد امللك مبدينة

 االقتصادية

 ريال 876,508,2

 سعودي

 بتاريخ العقد سريان يبدأ

 وينتهي م01-02-2012

 م2032-01-30 بتاريخ

 تفضيلية شروط توجد ال

 احمللي السوق عن

 إدارة جملس عضو بصفته طيبة اهلل عبد

 للتموين السعودية اخلطوط يف مشرتك

 املدينةاالقتصادية إعمار وشركة
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( من الئحة احلوكمة للشركة 58( واملادة )51(، املادة )31) التصويت على تعديل املادة

 واخلاصة مبكافآت جملس اإلدارة واللجان.

 

 المواد بعد التعديل  المواد قبل التعديل 

 املادة  احلادية والثالثني: مكافآت جملس اإلدارة   

( من نظام الشركات وبالتوافق مع 76أ. وفقا للمادة السادسة والسبعني )

( من نظام الشركة األساسي، قد 22ة الثانية والعشرين )املاد

تتكون مكافآت أعضاء جملس اإلدارة من مبلغ معني، أو بدل 

حضور، أو مزايا عينية وجيوز اجلمع بني اثنتني أو أكثر من هذه 

 املزايا.

ب. يستحق كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة مكافآت سنوية تقدر 

ل عضو، كما يستحق أعضاء ( ريال لك200,000مبائيت ألف )

اللجان املنبثقة من اجمللس مكافآت سنوية تقدر مبائة ألف 

( ريال إىل جانب املكافآت األصلية املمنوحة ألعضاء 100,000)

اجمللس عالوة على بدل حضور اجتماعات اجمللس او اللجان والبالغ 

( ريال لكل جلسة، ويف كل االحوال، جيب ان 3000ثالثة آالف )

 ريال ( يف السنة لكل عضو. 500,000اوز هذه املخصصات )ال تتج

ج. يف مكافأة أعضاء اجمللس، جيب مراعاة معايري ترتبط باألداء كأن 

تكون املكافأة أو جزء منها مرتبط بأداء العضو كحضوره 

 لالجتماعات.

د.  أعضاء اجمللس التنفيذيني أو العاملني بالشركة من هم من موظفي 

كافآتهم عن خدماتهم كأعضاء يف اجمللس، وأما الشركة ال تتم م

أعضاء اجمللس غري التنفيذيني وغري العاملني بالشركة من غري 

موظفي الشركة ال يتم تضمينهم يف أي تنسيقات استشارية للشركة 

دون احلصول على موافقة مسبقة من جلنة الرتشيحات واملكافآت. 

جعة بطريقة مباشرة أو كما ال جيوز لألعضاء العاملني يف جلنة املرا

غري مباشرة احلصول على تعويضات عن تقديم خدمات استشارية أو 

حماسبية أو قانونية أو استثمارية أو مالية للشركة.  كذلك يتعني 

على الشركة أال تساهم يف املنظمات اخلريية اليت ينتمي إليها 

 العضو.

 هـ. أي انتهاك لتحديد األجور يعد الغيًا وباطاًل.

 ادة  احلادية والثالثني: مكافآت جملس اإلدارة   امل

( من نظام الشركات وبالتوافق 76أ. وفقا للمادة السادسة والسبعني )

( من نظام الشركة األساسي، قد 22مع املادة الثانية والعشرين )

تتكون مكافآت أعضاء جملس اإلدارة من مبلغ معني، أو بدل 

ني اثنتني أو أكثر من هذه حضور، أو مزايا عينية وجيوز اجلمع ب

 املزايا.

ب. يستحق كل عضو من أعضاء جملس اإلدارة مكافآت سنوية تقدر 

ريال( لكل عضو، كما يستحق أعضاء  300,000بثالمثئة ألف )

اللجان املنبثقة من اجمللس مكافآت سنوية تقدر مبائة ألف 

ريال( إىل جانب املكافآت األصلية املمنوحة ألعضاء  100,000)

لس، ويف كل االحوال، جيب ان ال تتجاوز هذه املخصصات اجمل

 ريال( يف السنة لكل عضو. 500,000مخسمئة )

ج. يف مكافأة أعضاء اجمللس، جيب مراعاة معايري ترتبط باألداء كأن 

تكون املكافأة أو جزء منها مرتبط بأداء العضو كحضوره 

 لالجتماعات.

 بالشركة من هم من موظفي د.  أعضاء اجمللس التنفيذيني أو العاملني

الشركة ال تتم مكافآتهم عن خدماتهم كأعضاء يف اجمللس، 

وأما أعضاء اجمللس غري التنفيذيني وغري العاملني بالشركة من غري 

موظفي الشركة ال يتم تضمينهم يف أي تنسيقات استشارية 

للشركة دون احلصول على موافقة مسبقة من جلنة الرتشيحات 

ا ال جيوز لألعضاء العاملني يف جلنة املراجعة واملكافآت. كم

بطريقة مباشرة أو غري مباشرة احلصول على تعويضات عن تقديم 

خدمات استشارية أو حماسبية أو قانونية أو استثمارية أو مالية 

للشركة.  كذلك يتعني على الشركة أال تساهم يف املنظمات 

 اخلريية اليت ينتمي إليها العضو.

 ك لتحديد األجور يعد الغيًا وباطاًل.هـ. أي انتها

  .أ
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 املادة احلادية واخلمسني: أجور اللجنة )جلنة املراجعة(

 أ. حيق لكل عضو من أعضاء اللجنة املكافآت أدناه:

( ريال لكل اجتماع 3,000بدل حضور لكل اجتماع والبالغ ثالثة آالف )

 حضره العضو.

 ( ريال سنويًا.100,000) املكافأة السنوية والبالغة مائة ألف

يف مكافأة أعضاء اللجنة، جيب مراعاة معايري ترتبط باألداء كأن 

تكون املكافأة أو جزء منها مرتبط بأداء العضو كحضوره 

 لالجتماعات.

ب. حيق تعويض أعضاء اللجنة الذين يقيمون خارج موقع الشركة 

الرمسي عن مجيع النفقات اليت مت صرفها من قبلهم حلضور 

الجتماع، على أن تكون هذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقًا ا

ملعايري األعمال مثل السفر والوجبات، وأماكن اإلقامة وغريها من 

 النفقات اليت تكبدها خصيصًا ألغراض العمل.

ج. على جملس اإلدارة التقديم واإلفصاح للجمعية العامة عن التقارير 

ألخرى اليت أدخلت على أعضاء املقدمة واملكافآت واملدفوعات ا

 اللجنة.

 املادة احلادية واخلمسني: أجور اللجنة )جلنة املراجعة(

 أ. حيق لكل عضو من أعضاء اللجنة املكافآت أدناه:

 ( ريال سنويًا.100,000املكافأة السنوية والبالغة مائة ألف )

يف مكافأة أعضاء اللجنة، جيب مراعاة معايري ترتبط باألداء كأن 

ن املكافأة أو جزء منها مرتبط بأداء العضو كحضوره تكو

 لالجتماعات.

ب. حيق تعويض أعضاء اللجنة الذين يقيمون خارج موقع الشركة 

الرمسي عن مجيع النفقات اليت مت صرفها من قبلهم حلضور 

االجتماع، على أن تكون هذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقًا 

الوجبات، وأماكن اإلقامة وغريها من ملعايري األعمال مثل السفر و

 النفقات اليت تكبدها خصيصًا ألغراض العمل.

ج. على جملس اإلدارة التقديم واإلفصاح للجمعية العامة عن التقارير 

املقدمة واملكافآت واملدفوعات األخرى اليت أدخلت على أعضاء 

 اللجنة.

 )جلنة الرتشيحات واملكافآت( املادة الثامنة واخلمسني: أجور اللجنة

 أ. حيق لكل عضو من أعضاء اللجنة املكافآت أدناه:

( ريال لكل اجتماع 3,000بدل حضور لكل اجتماع والبالغ ثالثة آالف )

 حضره العضو.

 ( ريال سنويًا.100,000املكافأة السنوية والبالغة مائة ألف )

معايري ترتبط باألداء كأن يف مكافأة أعضاء اللجنة، جيب مراعاة 

تكون املكافأة أو جزء منها مرتبط بأداء العضو كحضوره 

 لالجتماعات.

ب. حيق تعويض أعضاء اللجنة الذين يقيمون خارج موقع الشركة 

الرمسي عن مجيع النفقات اليت مت صرفها من قبلهم حلضور 

 االجتماع، على أن تكون هذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقًا

ملعايري األعمال مثل السفر والوجبات، وأماكن اإلقامة وغريها من 

 النفقات اليت تكبدها خصيصًا ألغراض العمل.

ج. على جملس اإلدارة التقديم واإلفصاح للجمعية العامة عن التقارير 

املقدمة واملكافآت واملدفوعات األخرى اليت أدخلت على أعضاء 

 اللجنة.

 أجور اللجنة )جلنة الرتشيحات واملكافآت( املادة الثامنة واخلمسني:

 أ. حيق لكل عضو من أعضاء اللجنة املكافآت أدناه:

 ( ريال سنويًا.100,000املكافأة السنوية والبالغة مائة ألف )

يف مكافأة أعضاء اللجنة، جيب مراعاة معايري ترتبط باألداء كأن 

 تكون املكافأة أو جزء منها مرتبط بأداء العضو كحضوره

 لالجتماعات.

ب. حيق تعويض أعضاء اللجنة الذين يقيمون خارج موقع الشركة 

الرمسي عن مجيع النفقات اليت مت صرفها من قبلهم حلضور 

االجتماع، على أن تكون هذه النفقات معقولة ومقبولة العرف وفقًا 

ملعايري األعمال مثل السفر والوجبات، وأماكن اإلقامة وغريها من 

 تكبدها خصيصًا ألغراض العمل.النفقات اليت 

ج. على جملس اإلدارة التقديم واإلفصاح للجمعية العامة عن التقارير 

املقدمة واملكافآت واملدفوعات األخرى اليت أدخلت على أعضاء 

 اللجنة.

 
 




