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 )اإلجتماع األول(  العاديةالغري  العامة معيةتدعو شركة اخلطوط السعودية للتموين مساهميها إىل حضور اجتماع اجل

العادية املقرر عقده  لغريا ني حلضور اجتماع اجلمعية العامةميدعو جملس إدارة شركة اخلطوط السعودية للتموين السادة املساه

 ماع)رابط موقع اإلجت الدولي جبدة بد العزيزعقع يف مطار امللك مبشيئة اهلل تعاىل بفرع الشركة الوا

https://goo.gl/maps/P4PGkonxytN2)  وذلك  م21/05/2018املوافق  هـ06/09/1439بتاريخ  مساًء 10:30يف متام الساعة

 ملناقشة جدول األعمال التالي:

 م.31/12/2017التصويت على تقرير جملس اإلدارة للعام املالي املنتهي يف   .1

 م.31/12/2017التصويت على القوائم املالية للشركة عن السنة املنتهية يف   .2

 م.31/12/2017التصويت على تقرير مراجع احلسابات عن السنة املنتهية يف   .3

 ومراجعة لفحص وذلك عة،املراج جلنة توصية على بناء ملرشحنيا بني من للشركة احلسابات مراجع تعيني على التصويت .4

 .أتعابه وحتديد  م2019 لعام األول وللربع م2018 املالي العام من والسنوي لرابعوا والثالث الثاني للربع املالية القوائم وتدقيق

  م.2017 لسنة املنتهية يفاالتصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن   .5

خصم  ( من رأس املال بعد%55,5)وبنسبة ريال(  455,100,000م بواقع )2017أرباح نقدية للعام توزيعه من ما مت التصويت على   .6

 الزكاة وقبل خصم ضريبة الدخل.

 تاريخ وحتديد م2018 املالي للعام سنوي ربع و سنوي نصف بشكل رحليةم أرباح بتوزيع اإلدارة جملس تفويض على التصويت  .7

 وضع مع يتناسب مبا ذلكو الشركات لنظام تنفيذًا الصادرة ميةالتنظي واإلجراءات الضوابط حبسب والصرف ستحقاقاإل

 .ستثماريةاإلو التوسعية وخططها النقدية وتدفقاتها املالي الشركة

 .م31/12/2017 يف املنتهي املالي العام عن  لایر 3,029,932 درهوق مببلغ اإلدارة جملس أعضاء مكافأة على التصويت .8

ركة التموين ة واليت متلك حصص ملكية يف شيوريست القابضشركة ن اليت ستتم مع األعمال والعقودالتصويت على  .9

لس اإلدارة األستاذ/ جونااا  جم قادم واليت لعضو لعام هلا الرتخيصوأحد كبار املساهمني بالشركة واليت تعترب اإلسرتاتيجي 

متثلت  تالتعامالهذه بيعة علمًا بأ  طالتموين اإلسرتاتيجي  ركةشًا يف جملس إدارة بصفته عضوستنت تورياني مصلحة فيها 

، (لريا 11,779,983بـ) م2017التعامالت خالل عام قيمة حيث بلغت  ،يف تقديم شركة نيوريست خلدمات إستشارية وإدارية

 . بدو  شروط تفضيلية )مرفق(

أحد كبار اليت تعترب والقابضة  احلكريعبداحملسن عبدالعزيز  جمموعة اليت ستتم مع األعمال والعقودالتصويت على  .10

احلكري مصلحة  بد احملسنعجملس اإلدارة األستاذ/ سامي بن  لعضو واليت ، والرتخيص هلا لعام قادمبالشركة املساهمني

التعامالت قيمة يث بلغت ح ن العالقات اإلجيارية ملتاجر البيع بالتجزئة،متثلت يف عدد م تالتعامالهذه علمًا بأ  طبيعة  ،فيها

 .تفضيلية )مرفق( بدو  شروط ،(ريال11,595بـ) م2017خالل عام 
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 واليت لعضو خيص هلا لعام قادموالرت ج الغربية لإلسترياد احملدودةاليت ستتم مع شركة اخللي األعمال والعقودالتصويت على  .11

متثلت يف توريد مواد خام  تالتعامالهذه ، علمًا بأ  طبيعة جملس اإلدارة املهندس عبد احملسن عبد العزيز اليحيى مصلحة فيها

 . مرفق(بدو  شروط تفضيلية )، (ريال 3,545,045) م2017الل عام التعامالت خقيمة ، حيث بلغت للشركة هالكيةومواد است

جملس  م قادم واليت لعضويوالرتخيص هلا لعااملدينة االقتصادية  اليت ستتم مع شركة إعمار األعمال والعقودالتصويت على  .12

 قتصاديةشركة إعمار املدينة اإللبصفته عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً  ،يهاف اإلدارة األستاذ فهد بن عبد احملسن الرشيد مصلحة

 حيث متثلت هذه التعامالت يف ية قتصادشركة إعمار املدينة اإلإدارة  ًا يف جملسبصفته عضو واملهندس عبد اهلل مجيل طيبة،

امللك عبد اهلل اإلقتصادية  ووحدات سكنية مبدينة ية التابعة للشركة،باملغسلة األتوماتيك ةعدد من العالقات اإلجيارية خاص

بدو  شروط ، ريال(1,445,061)م 2017مالت اليت متت خالل عام تبلغ قيمة املعاحيث و خمصصة لسكن العاملني بالشركة،

  .تفضيلية )مرفق(

ستاذ ليت لعضو جملس اإلدارة األاو والرتخيص هلا لعام قادمالتجاري  ألهليالبنك ا اليت ستتم مع األعمال والعقودالتصويت على  .13

التجاري  اصة للبنك األهلياخل لرئيس التنفيذي ورئيس املصرفيةبصفته كبري نائيب ا ،مصلحة فيها أمين بن طارق الطيار

 .البنكية، بدو  شروط تفضيلية )مرفق(واملصرفية  العالقات يف عدد من ومتثل هذه التعامالت

 (.مرفق) العامة جلمعياتا بدعوة واملتعلقة للشركة األساسي لنظاما من والثالاني احلادية املادة تعديل على التصويت .14

 (.مرفق) جنةللا ربتقاري واملتعلقة للشركة األساسي لنظاما من واألربعني الثانية املادة تعديل على التصويت .15

 (.مرفق) الشركة انيةيزمب واملتعلقة للشركة األساسي لنظاما من واألربعني السادسة املادة تعديل على التصويت .16

ليت تسبق دى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول اكما حيق لكل مساهم من املساهمني املقيدين يف سجل مساهمي الشركة ل

ري العادية صحيحًا إذا حضرة غويكو  اجتماع اجلمعية العامة  اجتماع اجلمعية حضور اجتماع اجلمعية وحبسب األنظمة واللوائح.

جتماع الثاني بعد قد اإلجتماع، سيتم عصاب الالزم لعقد هذا اإلنصف رأس املال على األقل. وإذا مل يتوفر الن لو مساهمو  ميث

مساهمو  ميثلو  ربع رأس املال  هجتماع الثاني صحيحًا إذا حضرول، ويكو  اإلجتماع األساعة من انتهاء املدة احملددة النعقاد األ

اإلدارة  وكيل خطي على أال يكو  عضوًا يف جملسيل شخص أخر عنه يف احلضور مبوجب تكما حيق للمساهم توك  على األقل.

نتسبًا ألحدها أو إذا كا  الغرف التجارية الصناعية متى كا  املساهم م أو موظفًا يف الشركة، وأ  يكو  مصادقًا عليه من

كل هلم يف اململكة شريطة أ  يكو  للمو صإحدى البنوك املرخصة أو األشخاص املرخ املساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

وعلى  أعمال التوايق.كتابة العدل أو األشخاص املرخص هلم ب حساب لدى البنك أو الشخص املرخص له الذي يقوم بالتصديق.

التالي   العنوا على إرسالهوألقل من موعد انعقاد اجلمعية، املساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومني على ا

ل وعلى الوكيل إبراز أصل التوكي ،اململكة العربية السعودية 21413 جدة9178 ب.ص (5شارع السائب اجلمحي حي احملمدية )

 اإلتصال جىير اإلستفسارات من وللمزيد حضار اهلوية الوطنية.إقبل انعقاد اجلمعية، كما جيب على مجيع املساهمني/ الوكيل 

 دماتخ يف املسجلني ملساهمنيا بإمكا  سيكو  بأنه علمًا(. 012339480) رقم الفاكس أو( 8185) رقم حتويلة( 012339480)
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 هـ29/08/1439 املوافق م15/05/2018 الثالااء يوم صباحًا العاشرة الساعة نم بدءًا اجلمعية بنود على بعد عن التصويت تداوالتي

 جلميع وجمانًا متاحًا تداوالتي خدمات يف والتصويت التسجيل وسيكو  اجلمعية انعقاد يوم من عصرًا الرابعة الساعة وحتى

 www.tadawulaty.com.sa: التالي الرابط باستخدام املساهمني

 

 التوكيل منوذج

 

  م2018/ / هـ املوافق1438/ / التاريخ

 بصفيت )الشخصية(أو ............:ادرة منص ........)او اإلقامة او جواز سفر( .أنا املساهم )االسم رباعي(: مبوجب هوية شخصية رقم:

اخلطوط  سهمًامن أسهم شركة: ............ومالك ألسهم عددها: ...............مفوض بالتوقيع عن مدير/ رئيس جملس إدارة شركة:

ن النظام م( 28) واستنادًا لنص املادة:4030175741 تجاري برقم:شركة )مساهمة سعودية( املسجلة يف السجل ال السعودية للتموين

الذي سيعقد يف  العاديةالغري لعامة ا لينوب عين يف حضور اجتماع اجلمعية ..................األساس للشركة فإنين بهذا أوكل السيد:

 قرى(حسب تقويم أم ال هـ06/09/1439بتاريخاالانني  يوم من مساًء 10:30 اململكة العربية السعودية يف متام الساعة جدة مدينة

اليت قد  لى جدول األعمال وغريها من املواضيعم وقد وكلته بالتصويت نيابة عين على املواضيع املدرجة ع05/2018/ 21 املوافق:

جتماعات، ويعترب هذا افة القرارات واملستندات املتعلقة بهذه اإلتطرحها اجلمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابًة عين على ك

 ؤجل إليه.االجتماع أو أي اجتماع الحق ي التوكيل ساري املفعول هلذا

 :اسم موقع التوكيل .............................................. 

 :صفة موقع التوكيل............................................ 

 رقم: )او اإلقامة او جواز سفر( السجل املدني............... 

 ك االسهم شخص معنوي الرمسي اذا كا  مالاملوكل باالضافة اىل اخلتم  توقيع 
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  مقدمة: -1

 القوام  املالةة النظر يفبجلنة املراجعة تقوم  نأعلى ( من نظام الشركات واليت تنص 104بنص املادة ) عمااًلإمت اعداد هذا التقرير 

إعداد تقرير عن رأيها يف شان مدى وسابات، وإبداء مرمةاتها حةاهلا إن وجدت، احل للشركة والتقارير وامللحوظات اليت يقدمها مراجع

أثناء انعقاد  التقريرذا هويتلى  ،رى تدخل يف نطاق اختصاصهانظام الرقابة الداخلةة يف الشركة وعما قامت به من أعمال أخ كفاية

 اجلمعةة.

  تكوين جلنة املراجعة:  -2

دارة الشركة واحلفاظ إ اإلدارية العلةا اليت تعمل على ضمان جملس إدارة شركة اخلطوط السعودية للتموين )"الشركة "( هي اهلةئة إن

 رة بإنشاء جلنة املراجعة )"اللجنة"(.قام جملس اإلدا ان موضوعةتها واستقالهلا،لزيادة تعزيز املهام وضمو على السةاسات والضوابط الداخلةة

لس صتتص اجملارج ن جملس اإلدارة غري التنفةذيني وعضو ثالث من خمن ثالثة أعضاء عضوين منه  ميف الشركة تتكون جلنة املراجعة 

م، حةث جرى 2016يناير  28ريخ د بتاإجتماع جملس إدارة الشركة املنعق ، مت تعةني أعضاء اللجنة خالليف الشؤون املالةة واحملاسبةة

خالل  اجلمعةة العامة ملساهمي الشركة بلقكما متت املوافقة على تعةني أعضاء اللجنة من  رامد املديهة  رمةسًا للجنة،  تعةني املهندس/

  للجنة كاآلتي:احةث انتهى القرار للموافة على تكوين  م17/04/2017هـ املوافق 20/07/1438اجتماعها املنعقد بتاريخ 

 

 املنصب اإلس 

 رمةسًا  رامد إبراهة  املديهة  

 عضوًا أمين طارق الطةار

 عضوًا خالد علي عتني

 

 م: 2017خالل عام  اجتماعات جلنة املراجعة -3

 اإلس 
 (5عدد االجتماعــات )

 ي مجالاإل م29/10/2017 م31/7/2017 م26/4/2017 م22/2/2017 م18/1/2017

      5 يهة  رامد املد

  X    4 ةار أمين الط

      5 ني تخــالد ع

 

 لشركة:املعتمد يف ا وفقًا ملةثاقها مسؤولةات جلنة املراجعة -4

 الرقابة الداخلةة والسةاسات احملاسبةة 3-1

لعامة للشركة وضمان كفاية واإلجراءات االسةاسات خبصوص ة الداخلةة، املراجع املراجعة مع إدارة الشركة ومراقب احلسابات و 

 املبادئ واملمارسات احملاسبةة املالةة اليت تطبقها الشركة.

 ن املعلومات.ذلك رقابة وأم ةة للشركة، مبا يفالنظر يف فعالةة نظام الرقابة الداخل 
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إىل جنب مع  جنبًا تقاريره ومراجعة  ،الةةةما يتعلق بالتقارير امللداخلةة فاملراجعة اإدارة مراقب احلسابات و أعمال نطاق مراجعة  

 .إدارة الشركةردود 

 .إدارة الشركةممة املتخذة من قبل املراجعة والتعلةق على أي جديد أو تغةري لإلجراءات والسةاسات القا 

 :مراقب احلسابات والبةانات املالةةتقارير وأعمال مراجعة  3-2

 ة بشكل سنوي بتعةني و عزل وأجور مراقب احلسابات.جملس اإلدارتقدي  التوصةات إىل بجلنة املراجعة  تقوم 

راقب ت من مراقب احلسابات بشأن العالقات بني ممراجعة وتأكةد استقاللةة مراقب احلسابات عن طريق احلصول على بةانا 

  حلسابات.ااجعة احلسابات، ومناقشة العالقات مع مراجعي غري مر األخرى دماتاخلاحلسابات والشركة، ويشمل ذلك 

سابات ا أمكن لتوفري روابط اتصال بني مراقب احلمراجعة تقارير مراقب احلسابات والعمل على دع  مراقب احلسابات حةثم 

 .وجملس اإلدارة  عند احلاجة

اخلاصة سابات نهاية العام و مقارنتها مع خطة مراجعة احلاإلشراف على الرتتةبات الالزمة الستكمال البةانات املالةة اخلاصة ب 

 املراجعة الداخلةة. إدارة باملراجعة اخلارجةة؛ مبا يف ذلك تنسةق اجلهود ملراجعة احلسابات مع

سابات، والتسويات يت متت مراجعتها فةما يتعلق مبنهج مراجعة احلالقةام باملراجعة والتدقةق مع مراقب احلسابات للبةانات املالةة ال 

 لس اإلدارة.ريها من أي نتامج لعملةة مراجعة احلسابات إىل جمبط الداخلةة وغاحملاسبةة، وتقدي  توصةات لتحسني الضوا

 . بشأنهات إىل جملس اإلدارة القةام بدراسة السةاسات احملاسبةة املتبعة، وتقدي  الرأي والتوصةا 

وتقةة  الشريك الرمةسي  ضلةته سنويًا، مبا يف ذلك استعراالقةام باستعراض وتقةة  مؤهالت وأداء مراقب احلسابات  ومدى استقال 

ؤكد جلنة ستنتاجاتها إىل جملس اإلدارة  كما جيب أن تمع مراعاة آراء إدارة الشركة ومراجعي احلسابات الداخلةة، وتقدي  ا

ة تناوب العادية للشركاملعمول بها وتنظر يف درجة ال األنظمة املراجعة درجة التناوب العادية لشريك املراجعة كما هو مطلوب مبوجب

 ةة املراجع اليت يتعني القةام بها.اليت تقوم مبراجعة احلسابات اخلارجةة نفسها لضمان استمرار استقالل

 بل مراقب احلسابات. مت القةام بها من ق (مهمة استشارية)استعراض الشروط واملواصفات وكذلك املكافآت عن أي مراجعة خاصة  

اصة يعتقد أنه ينبغي أن مراقب احلسابات ملناقشة أي مسامل خ لداخلةة واجعة اإدارة املرعقد لقاء منفصل وعلى أساس منتظ  مع  

 تناقش بصورة خاصة وسرية. 

 ابعة اإلجراءات املتخذة بشأنها. مراجعة ومتابعة تعلةقات مراقب احلسابات  على البةانات املالةة ومت 

 اء الرأي والتوصةات فةما يتعلق بذلك. مراجعة القوام  املالةة السنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة، وإبد 

 ملالةة للشركة. ملبادرات التنظةمةة واحملاسبة على البةانات اومراقب احلسابات  مدى تأثري اإدارة الشركة الستعراض مع ا 

ةة للشركة، ومدى امتثال د تنشأ فةما يتعلق جبودة أو سالمة البةانات املالقضايا قتقدي  تقارير منتظمة إىل جملس اإلدارة  ألي  

 ركة.الشركة للمتطلبات التنظةمةة، وأداء واستقاللةة مراقب احلسابات للش

 املراجعة الداخلةة  3-3

رض التقةةمات اجلارية وع خلةة حتديدًا رمسةًا لتوفريالتأكد من أن الشركة حتدد غرض وسلطة ومسئولةة نشاط املراجعة الدا 

 و"جلنة املراجعة".إدارة الشركة ع لعملةات الشركة وإدارة املخاطر ونظام الرقابة الداخلةة بالتنسةق م

شركة وسةاسة املراجعة الداخلةة مبا يتماشى مع تعويض ال املوافقة على التعويضات السنوية، وتقةة  األداء وتعديل راتب مدير 

 التحفةز.

 ملراجعة الداخلةة. ة إىل رمةس جملس اإلدارة  يف تعةني وإقالة مدير اتقدي  التوصة 
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طة العمل. القةام لكفاءة واالستقاللةة واملوضوعةة واألداء وخاإلشراف على نشاط املراجعة الداخلةة و مراجعة مةثاقها ونطاقها وا 

لى تقارير املراجعة سنوي، أو عند احلاجة، واإلطالع ع ساس ربعمبراجعة نتامج املراجعة الداخلةة مع مدير املراجعة الداخلةة على أ

 الداخلةة الدورية والسنوية.

 متت مالحظتها ك ردود و تعلةقات اإلدارة واالستثناءات اليتالقةام باستعراض موجز جلمةع تقارير املراجعة الداخلةة، مبا يف ذل 

 ةقات الواردة يف تقرير مراجعة احلسابات.لومتابعة تنفةذ التدابري واإلجراءات التصحةحةة فةما يتعلق بالتع

جملس اإلدارة  ا يف تنفةذ نشاطها والواجبات اليت حيددهااإلشراف على نشاط املراجعة الداخلةة يف الشركة لضمان مدى فعالةته 

. 

الرمةسةة للخطة  تى خطة املراجعة السنوية ومجةع التغةريايكون لدى "جلنة املراجعة" السلطة النهامةة الستعراض واملوافقة عل 

 التابعة للمراجعة الداخلةة.

 خلةة.دال، التعةني، أو فصل مدير املراجعة الداضمان عدم وجود قةود غري مربرة، واالستعراض، و االتفاق على االستب 

 ويًا، و االتفاق على التعويضات السنوية. استعراض أداء مدير املراجعة الداخلةة مبا ال يقل عن مرة واحدة سن 

ققني الداخلةني واملختص ل للمعايري الدولةة املنبثقة من مجعةة املدعراض مدى فعالةة نشاط املراجعة الداخلةة، مبا يف ذلك االمتثااست 

 بتنظة  املمارسة املهنةة للمراجعة الداخلةة. 

 التقةد 3-4

إجراءات تأديبةة( يف  )مبا يف ذلك أي واملتابعة واللوام،، ونتامج التحقةق مدى االمتثال للقواننيستعراض ملدى فعالةة نظام الرصد وا 

 حالة حدوث أية حالة من حاالت عدم االمتثال. 

 .قب و املراجعة الداخلةةللمراذات العالقة، وأية مالحظات  استعراض نتامج أية فحوصات مت القةام بها من قبل اجلهات التنظةمةة 

 كة، ورصد االمتثال لذلك.راستعراض عملةة التواصل ونشر قواعد السلوك ملوظفي الش 

 فةما يتعلق مبسامل التقةد. احلصول على حتديثات منتظمة من اإلدارة واملستشار القانوني للشركة 

 تقدي  تقارير دورية إىل جملس اإلدارة . 

 إدارة املخاطر  3-5

 اإلشراف وتعزيز إطار الشركة إلدارة املخاطر.  

ات العامة ءمة أنشطة إدارة املخاطر مع أهداف السةاسحتديد ورصد صتاطر الشركة الرمةسةة و العمل على تقةة  إدارتها وموا 

 التابعة للشركة. 

،  املعدالت لار أهداف وحج  الشركة، حج  العمالتأكد من أن تؤخذ املخاطر ضمن حدود احلكمة، مع األخذ بعني االعتب 

 . طويلة وقصرية األمد

بعملةات  مراقبة مجةع املخاطر الرمةسةة املرتبطةضمان وضع سةاسات وإجراءات خطةة واإلبقاء علةها لتحديد ورصد وقةاس و 

 الشركة وأهدافها. 

اسبة، ووضع حدود ممة للموافقة من خالل الرصد واملراقبة املناملوافقة على سةاسات وإجراءات املخاطر واليت حتدد املستويات املال 

 رير من وجهة نظر اإلدارة. ملخاطر وحتديد املخاطر كذلك حتديد متطلبات تقدي  التقاإلدارة ا

وتقدي   ،ةلداخلةا إدارة املراجعةر يف الشركة من قبل تلقي نتامج االستعراض السنوي لتنفةذ سةاسات وإجراءات إدارة املخاط 

 مع منهجةات قةاس الداخلي.  توصةات من أجل التغةري يف حال حدوث أية مشاكل مع اإلدارة أو مشاكل

  تضمني منتدى "صورة ة من املناطق التجارية ذات الصلة. ضمان أن يتتوفري الرقابة اإلدارية واحلةطة ملتابعة أية إجراءات إدارية مطلوب 

 كبرية"،  حتلةل املخاطر املستقبلةة وبعد النظر يف االجتاهات.
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 املوضوعة من منظور املخاطر. ططإجراء تقةة  لإلسرتاتةجةات التجارية للشركة واخل 

جعة اخلطوات اليت تتخذها اليت من املمكن أن تتعرض هلا الشركة ومرادارتها و إيت  مناقشة السةاسات فةما يتعلق بتقةة  املخاطر  

 إدارة الشركة لرصد ومراقبة التعرض للمخاطر املالةة. 

 مراجعة وتقةة  صتاطر األنشطة الرمةسةة على أساس دوري. 

 مراجعة أي مطالبات قانونةة على الشركة. 

 مراجعة خطة عمل الشركة لالستمرارية. 

 ضوابط وأدوات رقابة تقنةة املعلومات 3-6

 اخلارجي واملراجع الداخلي: ستعراض مع اإلدارة ومراجع احلساباتجيب على اللجنة البحث واإل

 علومات الشركة.مفعالةة ونقاط الضعف يف الضوابط وأنظمة الرقابة يف نظام  

إلدارة علةها، مبا يف إىل جنب مع ردود ا اجع الداخلي جنبًاأي نتامج وتوصةات ذات صلة من قبل مراجعي احلسابات اخلارجةني واملر 

 ط الرمةسةة. ذلك أي صتاطر كبرية متعلقة بهذ  الضوابذلك جدول زمين لتنفةذ التوصةات على الضوابط وأدوات الرقابة، مبا يف

 ومات.فاية نظ  املعلومات اإلدارية وغريها من تكنولوجةا املعلحالة وك 

جماالت ملراجعة لضمان تغطةة كاملة لنظام الضوابط ووتستعرض اللجنة مع املراجع الداخلي واملراجع اخلارجي تنسةق جهود ا 

 اخلطر الرمةسةة ذات الصلة اليت تسةطر علةها.

 مهام تقدي  التقارير 3-7

 ت ذات الصلة. جملس اإلدارة  عن أنشطة جلنة املراجعة والقضايا والتوصةا إفادة 

 ومراقب احلسابات، وجملس اإلدارة .  ،إدارة املراجعة الداخلةةتوفري وسةلة اتصال مفتوحة بني  

يف ذلك املوافقة  طلوبة  مبا، وأية معلومات أخرى م، واملسؤولةاتللجنةهةكلةة ا حتضري وتقدي  تقرير سنوي للمساهمني، واصفًا 

 على اخلدمات غري مراجعة احلسابات. 

 مراجعة أي تقارير أخرى تتصل مبسؤولةات اللجنة الصادرة عن الشركة. 

 مهام أخرى 3-8

 تنفةذ أنشطة أخرى ذات صلة على النحو املطلوب من قبل اجمللس.  

أو  النظامةةو انتهاك لألحكام ات خطرية لسةاسات الشركة أ، وأية انتهاكنظامةةلمتابعة املخالفات املادية واملالةة واألخالقةة أو ا 

 ي موظف آخر. أية صتالفة ملدونة قواعد السلوك، واليت أبرزها املدقق الداخلي أو أ

للشركة، والضوابط الداخلةة،  ملتصلة بالبةانات املالةةتوجةه واإلشراف على أي حتقةقات خاصة، حسب االقتضاء، بشأن املسامل ا 

 أو أخالقةات األعمال التجارية.  لألنظمة واالمتثال

احملاسبةة، مع اإلدارة  ة، مبا يف ذلك أية تغةريات يف املبادئمراجعة مجةع القضايا اهلامة اليت تدخل يف نطاق مةثاق جلنة املراجع 

، وتقدي  تقرير بهذا ةسات الواجب إتباعها من قبل الشركومراقب احلسابات، قبل اختاذ أي قرار بشأن تقدي  التقارير و املمار

 الشأن إىل اجمللس. 

ضمان اإلفصاح حسب وطلب موافقة اجمللس على التعديالت املقرتحة، و ،ية املةثاق للجنة املراجعة سنويًااستعراض وتقةة  مدى كفا 

 للوام،. أو ا النظاممقتضى احلال والذي قد يكون مطلوبا مبوجب 

 املراجعة مع اإلدارة لعوامد ضريبة الزكاة / والقضايا الضريبةة.  
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 تأثر على البنود غري عادية.  مراجعة البةانات املالةة الفصلةة والسنوية للشركة، مبا يف ذلك أية 

مبا يف ذلك  ،بط احملاسبةة الداخلةة أو مسامل املراجعةتلقي ومعاجلة الشكاوى اليت تتلقاها الشركة بشأن احملاسبة، والضوا 

 الشركة وغريها من املسامل املشكوك بها.   يفإجراءات لتقدي  املخاوف بشأن احملاسبة أو التدقةق من قبل العاملني

  م: 2017لعام خالل األعضاء جلنة املراجعة  الرمةسةةاألعمال  -5

ا لضمان نزاهتها وعدالتها ء رأيها والتوصةة يف شأنهاإلدارة وإبدا دراسة القوام  املالةة األولةة و السنوية للشركة قبل عرضها على جملس -أ

 وشفافةتها.

 تقارير املالةة.التحقق من التقديرات احملاسبةة يف املسامل اجلوهرية الواردة يف ال -ب

 نها.وإبداء الرأي والتوصةة يف شأ (IFRSستجدات تطبةق نظام احملاسبة الدولةة )و متابعة م دراسة السةاسات احملاسبةة املتبعة يف الشركة -ت

 لشركة.دراسة ومراجعة نظ  الرقابة الداخلةة واملالةة وإدارة املخاطر يف ا -ث

 ءات التصحةحةة للملحوظات الواردة فةها.املراجعة الداخلةة ومتابعة تنفةذ اإلجرا إدارة دراسة تقارير -ج

تها يف أداء األعمال لشركة للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعالةا الرقابة واإلشراف عل أداء وأنشطة إدارة املراجعة الداخلةة يف -ح

 واملهام املنوطة بها. 

 .به  وتقةة  أدامه التوصةة جمللس اإلدارة برتشة، مراجعي احلسابات وعزهل  وحتديد أتعا -خ

عتبار القواعد واملعايري خذ يف االأعمال املراجعة، مع األ التحقق من استقالل مراجع احلسابات وموضوعةته وعدالته، ومدى فعالةة -د

 ذات الصلة.

 .مال املراجعةعمااًل فنةة أو إدارية خترج عن نطاق أعمراجعة خطة مراجع حسابات الشركة و أعماله، والتحقق من عدم تقدميه أ -ذ

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة. -ر

 دراسة تقرير مراجع احلسابات. -ز

و جداول للشركة ات الداخلةة الساسة مراجعة تعلةمات ذات العالقة وباألنظمة واللوام، والسةاسات والالتحقق من التزام الشركة  -س

 .الصالحةات

 جملس اإلدارة. العالقة، وتقدي  مرمةاتها حةال ذلك إىل اتمراجعة العقود والتعامالت املقرتح أن جتريها الشركة مع األطراف ذ  -ش

  دارة املخاطر: إلةة وقابة الداخلةة واملاي جلنة املراجعة يف مدى كفاية الرأر -6

 ةقدرا حيقق مب وادارة املخاطراملالةة م يوفر تاكةدا لكفاية نظام الرقابة الداخلةة و2017ترى جلنة املراجعة ان ماقامت به من أعمال خالل عام 

اجلهات اإلدارية  وإلتزام، قق أهدافهاومبا حي والعملةات املالةة وغري املالةة تونزاهة اإلجراءاكفاءة  على محاية أصول الشركة وضمانالنظام 

 . لفة واجلهات الرقابةة ذات الصلةالصادرة عن اهلةئات احلكومةة املخت اللوام،األنظمة وب هاموظفةو

 

 





















 

 
 

 ساسي لشركة اخلطوط السعودية للتموينتعديل النظام األ

 التعديل بعد ادوامل قبل التعديل ادوامل

  دعوة اجلمعيات العامة: 13املادة 

جملس اإلدارة  علىو مساهمني بدعوة من جملس اإلدارةلل أو اخلاصة العامة اجلمعيات تنعقد -1

املراجعة أو  جلنةأو  ساباتاحل مراجعإذا طلب ذلك  نعقادلال أن يدعو اجلمعية العامة العادية

ملراجع احلسابات دعوة  و جيوز ،لمن رأس املا %5 األقل على ميثلونمن املساهمني  عدد

يخ طلب مراجع معية خالل ثالثني يومًا من تاراجلمعية لالنعقاد إذا مل يقم اجمللس بدعوة اجل

 احلسابات.

 ليت يقع فيها املركزايومية ُتوزع يف املدينة  ُتنشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف صحيفة -2

الدعوة  على األقل وتشتمل أيام( 10) عشرةبالرئيس للشركة قبل امليعاد احملدد لالنعقاد 

د املسجل لك بإرسال إخطار بواسطة الربيعلى جدول األعمال.  وجيوز االكتفاء بداًل عن ذ

دعوة و جدول  هه  الفقرة. وُترسل صورة من اليف الفرتة احملددة يفإىل مجيع املساهمني 

 خالل املدة احملددة للنشر. لكذ و املالية السوق هيئة و اراإلستثم و التجارة وزارةاألعمال إىل 

 الت التالية: امة العادية لإلنعقاد يف احلاجيوز بقرار من اجلهة املختصة دعوة اجلمعية الع -3

 ها. ص عليها يف هها النظام دون انعقادحملدد لإلنعقاد املنصوإذا انقضت املدة ا (أ

عاة ما ورد يف ، مع مرانى لصحة إنعقاد إذا نقص عدد أعضاء جملس اإلدارة عن احلد األد (ب

 ( من نظام الشركات.69املادة التاسعة و الستني )

أو وقوع خلل  أو نظام الشركة األساس، لشركاتنظام اذا تبني وجود خمالفات ألحكام إ (ت

 إدارة الشركة. يف إدارة 

اريخ طلب لعامة خالل مخسة عشر يومًا من تإذا مل يوجه اجمللس الدعوة النعقاد اجلمعية ا  (ث

 قل. من رأس املال على األ %5ل ملساهمني ميثمراجع احلسابات أو جلنة املراجعة أو عدد من ا

 املختصة ةاجله إىل طلب تقديم األقل على املال رأس من %2ميثل  املساهمني من لعدد جيوز -4

ليها يف الفقرة توافر أي من احلاالت املنصوص ع اجلمعية العامة العادية لالنعقاد، إذالدعوة 

 من هه  املادة.  3

  دعوة اجلمعيات العامة: 13املادة 

جملس اإلدارة  علىو لمساهمني بدعوة من جملس اإلدارةل أو اخلاصة العامة اجلمعيات تنعقد -5

املراجعة  جلنةأو  حلساباتا مراجعإذا طلب ذلك  نعقادلال أن يدعو اجلمعية العامة العادية

اجع احلسابات دعوة و جيوز ملر ،لمن رأس املا %5 قلاأل على ميثلونمن املساهمني  عددأو 

ريخ طلب مراجع معية خالل ثالثني يوماً من تااجلمعية لالنعقاد إذا مل يقم اجمللس بدعوة اجل

 احلسابات.

وزع يف املدينة اليت ُتيف صحيفة يومية  أعماهلا جدولوُتنشر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة  -6

 يومًا( 21) وعشرين واحدبنعقاد الرئيس للشركة قبل امليعاد احملدد لال يقع فيها املركز

إىل مجيع سجل إرسال إخطار بواسطة الربيد امل.  وجيوز االكتفاء بداًل عن ذلك بعلى األقل

األعمال إىل  ة. وُترسل صورة من الدعوة و جدوليف الفرتة احملددة يف هه  الفقراملساهمني 

  ة احملددة للنشر.خالل املد ذلك و املالية لسوقا هيئة و اإلستثمار و التجارة وزارة

 االت التالية: عامة العادية لإلنعقاد يف احلجيوز بقرار من اجلهة املختصة دعوة اجلمعية ال -7

 ا. ها يف هها النظام دون انعقادهإذا انقضت املدة احملدد لإلنعقاد املنصوص علي (ج

اعاة ما ورد يف ، مع مرنى لصحة إنعقاد إذا نقص عدد أعضاء جملس اإلدارة عن احلد األد (ح

 ( من نظام الشركات.69املادة التاسعة و الستني )

ساس، أو وقوع خلل ة األأو نظام الشرك لشركاتنظام اذا تبني وجود خمالفات ألحكام إ (خ

 إدارة الشركة. يف إدارة 

اريخ طلب لعامة خالل مخسة عشر يومًا من تإذا مل يوجه اجمللس الدعوة النعقاد اجلمعية ا  (د

 قل. من رأس املال على األ %5ل ملساهمني ميثمراجع احلسابات أو جلنة املراجعة أو عدد من ا

 املختصة ةاجله إىل طلب تقديم األقل على لاملا رأس من %2ميثل  املساهمني من لعدد جيوز -8

ليها يف الفقرة ا توافر أي من احلاالت املنصوص عاجلمعية العامة العادية لالنعقاد، إذلدعوة 

 من هه  املادة.  3

 



 

 
 

 : تقارير اللجنة24 املادة

ا مراجع ة والتقارير وامللحوظات اليت يقدمهعلى جلنة املراجعة النظر يف القوائم املالية للشرك

مدى ان كهلك إعداد تقرير عن رأيها يف ش احلسابات، وإبداء مرئياتها حياهلا إن وجدت، وعليها

ختصاصها. ه من أعمال أخرى تدخل يف نطاق اكفاية نظام الرقابة الداخلية يف الشركة وعما قامت ب

لرئيس قبل موعد من هها التقرير يف مركز الشركة ا وعلى جملس اإلدارة أن يودع نسخًا كافية

نه. ويتلى سخة مألقل لتزويد كل من رغب من املساهمني بنعلى ا بعشرة أيامانعقاد اجلمعية العامة 

 التقرير أثناء انعقاد اجلمعية.

 

 : تقارير اللجنة24 املادة

ها مراجع ة والتقارير وامللحوظات اليت يقدمعلى جلنة املراجعة النظر يف القوائم املالية للشرك

مدى ان كهلك إعداد تقرير عن رأيها يف ش احلسابات، وإبداء مرئياتها حياهلا إن وجدت، وعليها

ختصاصها. ه من أعمال أخرى تدخل يف نطاق اكفاية نظام الرقابة الداخلية يف الشركة وعما قامت ب

الرئيس قبل موعد  من هها التقرير يف مركز الشركة وعلى جملس اإلدارة أن يودع نسخًا كافية

من رغب من املساهمني  على األقل لتزويد كل يومًا( 21) وعشرين واحدبانعقاد اجلمعية العامة 

 بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد اجلمعية.

 

 : ميزانية الشركة64املادة 

لشركة وتقريرًا شركة أن يعد القوائم املالية لجيب على جملس اإلدارة يف نهاية كل سنة مالية لل -1

 ريقة املقرتحةملنقضية، ويضّمن هها التقرير الطمركزها املالي عن السنة املالية اعن نشاطها و

حملدد صرف مراجع احلسابات قبل املوعد التوزيع األرباح. ويضع اجمللس هه  الوثائق حتت ت

  يومًا على األقل. (45) النعقاد اجلمعية العامة خبمسة وأربعني

ق املشار إليها تنفيهي ومديرها املالي الوثائجيب أن يوقع رئيس جملس إدارة الشركة ورئيسها ال -2

ز الشركة الرئيس حتت تصرف من هه  املادة، وتودع نسخ منها يف مرك( 1رقم )يف الفقرة 

 .لبعشرة أيام على األقية العامة املوعد احملدد النعقاد اجلمع املساهمني قبل

لس اإلدارة، القوائم املالية للشركة، وتقرير جمدارة أن يزود املساهمني بعلى رئيس جملس اإل -3

س. وعليه مية توزع يف مركز الشركة الرئيوتقرير مراجع احلسابات، ما مل تنشر يف صحيفة يو

هيئة السوق صورة إىل و ،اإلستثمار و التجارة زارةوأيضًا أن يرسل صورة من هه  الوثائق إىل 

 .خبمسة عشر يومًا على األقللعامة تاريخ انعقاد اجلمعية ا وذلك قبل املالية،

ابقة، وتبقى التبويب املتبع يف السنوات الس يراعى يف تبويب القوائم املالية لكل سنة مالية، -4

 عارف عليها.خالل باملعايري احملاسبية املتتقويم األصول واخلصوم ثابتة، وذلك دون اإل أسس

وتقرير ، لقوائم املاليةن تاريخ موافقة اجلمعية العامة على ايوماً م على جملس اإلدارة خالل ثالثني -5

رًا من الوثائق وتقرير جلنة املراجعة أن يودع صو ،وتقرير مراجع احلسابات ، جملس اإلدارة

 .هيئة السوق املاليةوكهلك لدى  ،وزارة التجارة و اإلستثماراملهكورة لدى 

 

 : ميزانية الشركة64املادة 

ية للشركة القوائم املالشركة أن يعد جيب على جملس اإلدارة يف نهاية كل سنة مالية لل -6

تقرير الطريقة الية املنقضية، ويضّمن هها الوتقريرًا عن نشاطها ومركزها املالي عن السنة امل

بل املوعد لوثائق حتت تصرف مراجع احلسابات قلتوزيع األرباح. ويضع اجمللس هه  ا املقرتحة

  قل.يومًا على األ (45) احملدد النعقاد اجلمعية العامة خبمسة وأربعني

ق املشار إليها تنفيهي ومديرها املالي الوثائجيب أن يوقع رئيس جملس إدارة الشركة ورئيسها ال -7

 تصرف حتت الرئيس الشركة مركز يف هامن نسخ وتودع املادة، هه  من( 1رقم )يف الفقرة 

 .على األقل يومًا( 21) وعشرين واحدب العامة جلمعيةا النعقاد احملدد املوعد قبل املساهمني

لس اإلدارة، ائم املالية للشركة، وتقرير جمعلى رئيس جملس اإلدارة أن يزود املساهمني بالقو -8

يس. مية توزع يف مركز الشركة الرئوتقرير مراجع احلسابات، ما مل تنشر يف صحيفة يو

 هيئة إىل وصورة اإلستثمار، و التجارة زارةووعليه أيضًا أن يرسل صورة من هه  الوثائق إىل 

 األقل. على يومًا( 21) وعشرين واحدب العامة اجلمعية انعقاد تاريخ قبل وذلك املالية، السوق

ابقة، وتبقى التبويب املتبع يف السنوات الس يراعى يف تبويب القوائم املالية لكل سنة مالية، -9

 املتعارف عليها. احملاسبيةخالل باملعايري تقويم األصول واخلصوم ثابتة، وذلك دون اإل أسس

، ئم املاليةوافقة اجلمعية العامة على القواعلى جملس اإلدارة خالل ثالثني يومًا من تاريخ م -10

يودع صورًا من  وتقرير جلنة املراجعة أن، ساباتوتقرير مراجع احل ، وتقرير جملس اإلدارة

 .سوق املاليةئة الهي، وكهلك لدى إلستثماروزارة التجارة و االوثائق املهكورة لدى 
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