
 

 
 

لدورته اجلديدة، رئيس جملس اإلدارة ونائبه وتشكيل جلان اجمللس تعلن شركة اخلطوط السعودية للتموين عن تعيني 

 سعودية )تداول( وتعيني أمني سر اجمللسوتعيني ممثلي الشركة لدى هيئة السوق املالية وشركة تداول ال

م والذي مت فيه 09/01/2022هـ املوافق 06/06/1443عادية املنعقد يوم األحد بتاريخ غري الباإلشارة اىل اجتماع اجلمعية العامة 

ريخ انتخاب أعضاء جملس إدارة شركة اخلطوط السعودية للتموين للدورة اجلديدة واليت بدأ سريانها اعتبارًا من تا

 .م25/01/2025م وتنتهي يف 26/01/2022

هـ 24/06/1443م املوافق 27/01/2022يسر شركة اخلطوط السعودية للتموين أن تعلن عن قرار جملس إدارتها الصادر بتاريخ 

 م وتنتهي بتاريخ26/01/2022واملتعلق بتشكيل جملس إدارة الشركة وجلانه للدورة احلالية اليت بدأ سريانها بتاريخ 

 : النحو التاليم وذلك على 25/01/2025

 .رئيسًا جمللس اإلدارةأواًل: تعيني األستاذ/ حممد عبد العزيز السرحان )عضو مستقل( 

 .ثانيًا: تعيني املهندس/ رائد إبراهيم املديهيم )عضو مستقل( نائبًا لرئيس جملس اإلدارة

 :احلالية من األعضاء التالية أمساؤهمتشكيل جلنة الرتشيحات واملكافآت للدورة  ثالثًا: 

 .للجنةاألستاذ/ يوسف محد اليوسفي )عضو مستقل(، رئيسًا  -أ

 .باللجنةاألستاذ/ حممد عبد العزيز السرحان )عضو مستقل(، عضوًا ب

 .باللجنةاألستاذ/ أوليفري هارنيش )عضو مستقل(، عضوًا  -د

 .باللجنة(، عضوًا األستاذ/ فادي جمدالني )عضو مستقل -د

 :تشكيل اللجنة التنفيذية للدورة احلالية من األعضاء التالية أمساؤهم : رابعًا

 .للجنةاألستاذ/ حممد عبد العزيز السرحان )عضو مستقل(، رئيسًا  -أ

 .باللجنةاألستاذ/ سامي عبد احملسن احلكري )عضو غري تنفيذي(، عضوًا ب

 .باللجنةاهلل موسى )عضو غري تنفيذي(، عضوًا األستاذ/ فهد عبد ج

 .باللجنةاألستاذ/ عبد الوهاب عبد الكريم البتريي )عضو مستقل(، عضوًا  -د

: تعيني ممثلي الشركة جلميع األغراض املتعلقة بتطبيق األنظمة واللوائح لدى كل من هيئة السوق املالية، والسوق املالية خامسًا

 .شركة مركز إيداع األوراق املالية )مركز إيداع(، وتعيني أمني سر جملس اإلدارة للدورة احلاليةالسعودية )تداول( و

علمًا بأنه سيتم التصويت على تشكيل جلنة املراجعة خالل اجتماع اجلمعية العامة العادية القادم والذي سيعقد مبشيئة اهلل تعاىل 

 أمساؤهم:ألعضاء املرشحني التالية هـ من ا12/07/1443م املوافق 13/2022/02بتاريخ 

 املهندس/ رائد إبراهيم املديهيم )عضو مستقل من داخل اجمللس(أ

 األستاذ/ ديليب نيجهاوان )عضو مستقل من داخل اجمللس(ب

 األستاذ/ عبد الوهاب عبد الكريم البتريي )عضو مستقل من داخل اجمللس(ج

 من خارج اجمللس( األستاذ/ صاحل عبد الرمحن الفضل )عضو  -د

 
 


