
 

 ري العاديةالغالعامة  جتماع اجلمعيةتدعو شركة اخلطوط السعودية للتموين مساهميها إىل حضور ا

 (األول االجتماع)

 )االجتماع األول( ةاجلمعية العامة غري العاديضور اجتماع يدعو جملس إدارة شركة اخلطوط السعودية للتموين السادة املساهمني حل

اع لك عبدالعزيز الدولي جبدة )رابط موقع اإلجتماملقرر انعقادها مبشيئة اهلل تعاىل مبقر الشركة الواقع يف مطار امل

https://goo.gl/maps/P4PGkonxytN2 هـ املوافق 03/04/1439مساًء من يوم اخلميس بتاريخ  18:30( يف متام الساعة

 م  وذلك ملناقشة جدول األعمال التالي:21/12/2017

 وتعديل جديدة أنشطة بإضافة ذلكو الشركة بأنشطة املتعلقةو للشركة اسياألس النظام من الرابعة املادة تعديل على التصويت .1

 )مرفق(.األنشطة  بعض

 من( %30) لنظاميا اإلحتياطي لتجاوز وذلك لنظامي،ا اإلحيتاطي لتكوين األرباح صايف من( %10) جتنيب ايقاف على التصويت .2

 .الشركات نظام من( 129) للمادة طبقًا املدفوع املال رأس

  .دليل حوكمة الشركةحتديث التصويت على  .3

 .جلس اإلدارةوإجراءات العضوية مب ومعايريسياسات التصويت على حتديث  .4

 . لس اإلدارةالسياسات الداخلية جملالتصويت على حتديث  .5

 . التصويت على حتديث ميثاق جلنة املراجعة .6

 . التصويت على حتديث ميثاق جلنة الرتشيحات واملكافآت .7

 . ان املنبثقة عنه واإلدارة التنفيذيةسياسة مكافأة أعضاء جملس اإلدارة واللج حتديثالتصويت على  .8

 

أنه يف حال عدم  من املساهمني ميثل نصف رأس املال على األقل، كما عددعلمًا بأنه يشرتط لصحة انعقاد هذه اجلمعية حضور 

جتماع الثاني ألول وسيعترب اإلجتماع ان انتهاء املدة احملددة لإلاكتمال النصاب يف االجتماع األول فإن اجتماع ثاِن سيعقد بعد ساعة م

 مركز مقيد بسجل مساهمي الشركة لدى لكل مساهمصحيحًا إذا حضره عدد من املساهمني ميثل ربع رأس املال على األقل، و

حق احلضور إلجتماع اجلمعية العامة غري  مةالعا اجلمعية اجتماع تسبق اليت التداول ةجلس بنهاية( اإليداع مركز) املالية األوراق اإليداع

ري أعضاء جملس )من غ خص آخرأي ش يرغبون يف توكيلالعادية، ويرجى من املساهمني الذين يتعذر حضورهم يف املوعد احملدد و

لبنوك احمللية أو من دقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد االوكاالت الالزمة املصنسخ اإلدارة وموظفي الشركة( إرسال 

لى عوذلك قبل موعد االجتماع بيومني  21413جدة 9178ب كتابة العدل أو األشخاص املرخص هلم، وإرساله على العنوان التالي ص.

يرجى اإلتصال  اتستفسارإلمن ا لمزيدول، ة إضافة إىل اهلوية الشخصيةأصل الوكالة قبل موعد إنعقاد اجلمعي برازاألقل على أن يتم إ

اهمني املسجلني (. علماً سيكون بإمكان املس7165( حتويلة رقم )0126860011( أو الفاكس رقم )8185( حتويلة رقم )0126860011)

هـ املوافق 29/03/1439حد صباحًا يوم األ العاشرةلساعة ي التصويت عن بعد على بنود اجلمعية بدءًا من ايف خدمات تداوالت

حًا وجمانًا لتسجيل والتصويت يف خدمات تداوالتي متام وحتى الساعة الرابعة عصرًا من يوم انعقاد اجلمعية، وسيكون ا17/12/2017

  w.tadawulaty.com.saww جلميع املساهمني باستخدام الرابط التالي:

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


 

 منوذج التوكيل

 م2017/    /   هـ املوافق1439/    /   التاريخ

إقامة أو جواز سفر لغري السعوديني( رقم:  مبوجب هوية شخصية )أو...............( اجلنسية )أنا املساهم )االسم رباعي(: ......................

ومالك)ة( ألسهم  ..............(ة(أو )مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس جملس إدارة شركة:. )الشخصيبصفيت...........  صادرة من: ...............

سجلة يف السجل شركة مساهمة سعودية مدرجة( "الشركة" امل) وينسهمًا من أسهم شركة اخلطوط السعودية للتم عددها:............

السيد )االسم  من النظام األساس للشركة فإنين بهذا أوكل( 28) واستنادًا لنص املادة 4030175741التجاري برقم

ينوب عين يف حضور اجتماع اجلمعية لو جواز سفر لغري السعوديني( رقم: .......... حامل اهلوية الشخصية )إقامة أ الرباعي(:..................

مساًء من يوم اخلميس بتاريخ  18:30متام الساعة السعودية يف  الذي سيعقد يف مدينة جدة اململكة العربية العامة غري العادية

واضيع املدرجة على جدول م وقد وكلته بالتصويت نيابة عين على امل21/12/2017حسب تقويم أم القرى( املوافق) هـ03/04/1439

ين على كافة القرارات ع ادية للتصويت عليها، والتوقيع نيابًةاألعمال وغريها من املواضيع اليت قد تطرحها اجلمعية العامة غري الع

 ليه.فعول هلذا االجتماع أو أي اجتماع الحق يؤجل إواملستندات املتعلقة بهذه االجتماعات، ويعترب هذا التوكيل ساري امل

 إسم موقع التوكيل:

 صفة موقع التوكيل:

  السجل املدني )اإلقامة أو جواز سفر لغري السعوديني( رقم:

 ًا(ان مالك األسهم شخصًا معنويتوقيع )باإلضافة للختم إذا كال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


