
 

 
 

 

 غري العاديةالشركة اخلطوط السعودية للتموين مساهميها عن نتائج اجتماع اجلمعية العامة تعلن 

 )اإلجتماع األول(

العامة الغري العادية )اإلجتماع األول( والذي عقد بفرع اجلمعية ية للتموين عن نتائج إجتماع تعلن شركة اخلطوط السعود

هـ 1440-08-24مساء يوم اإلثنني من  8:30مطار امللك عبدالعزيز الدولي جبدة يف متام الساعة الواقع يف الشركة 

نائب رئيس جملس اإلدارة( وحبضور أعضاء جملس األستاذ سامي عبد احملسن احلكري )م برئاسة 2019-04-29املوافق 

األستاذ يوسف  ،)رئيس جلنة املراجعة(، املهندس رائد إبراهيم املديهيماإلدارة كل من األستاذ حسن شكيب اجلابري 

 خالد عبد اهلل احلقيل، فيما تعذر حضور كل من األستاذ حممد عبد العزيز السرحان )رئيسمحد اليوسفي، األستاذ 

األستاذ فهد كل من جملس إدارة الشركة( وقد ناب عنه األستاذ سامي عبد احملسن احلكري كما مل حيضر اإلجتماع 

، عبد الكريم السلميستينت توريين واألستاذ واملكافات(، األستاذ جونتان عبد احملسن الرشيد )رئيس جلنة الرتشيحات 

% من جمموع إمجالي أسهم الشركة،  55حيث بلغت نسبة املشاركة أصالة ووكالة وعن طريق التصويت اإللكرتوني 

 :وانتهت نتائج اإلجتماع كالتالي

 م.31/12/2018املوافقة على تقرير جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف  .1

 م.31/12/2018املوافقة على القوائم املالية للشركة عن السنة املالية املنتهية يف  .2

 م.31/12/2018املوافقة على تقرير مراجع احلسابات عن السنة املالية املنتهية يف   .3

ني مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه حماسبون ومراجعون قانونيون كمراجع احلسابات املوافقة على تعي .4

الثاني توصية جلنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع للشركة من بني املرشحني بناء على 

 م  وحتديد أتعابه.2020م وللربع األول لعام 2019والثالث والرابع والسنوي من العام املالي 

 م.31/12/2018املوافقة على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية يف   .5

( 5,55ريال( بواقع ) 455,100,00)م مببلغ 2018املوافقة على قرار جملس اإلدارة مبا مت توزيعه من أرباح نقدية للعام  .6

 .ال( من رأس امل%55,5ريال للسهم واليت متثل )

املوافقة على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على املساهمني بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام  .7

م، وحتديد تاريخ اإلستحقاق والتوزيع وفقًا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام 2019املالي 

 تدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واإلستثمارية.الشركات وذلك مبا يتناسب مع وضع الشركة املالي و

عن العام املالي املنتهي يف  لایر 3,098,000املوافقة على صرف مكافأة أعضاء جملس اإلدارة مببلغ وقدره  .8

 م.31/12/2018



 

 
 

 

ألستاذ/ املوافقة على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة نيوريست القابضة واليت لعضو جملس اإلدارة ا .9

جوناثان ستنت تورياني مصلحة غري مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك يف جمموعة نيوريست القابضة 

شركة التموين اإلسرتاتيجي أحد كبار املساهمني بالشركة، وهذه التعامالت عبارة ونظرًا لعضويته يف جملس إدارة 

م 2018خالل عام ارية للشركة، حيث بلغت قيمة التعامالت شركة نيوريست خلدمات إستشارية وإدعن تقديم 

 ريال(، وال توجد شروط تفضيلية.11,390,614بـ)

املوافقة على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة نيوريست القابضة واليت لعضو جملس اإلدارة األستاذ  .10

كة نيوريست )مت تعيينه للدورة احلالية بتاريخ عبد الكريم السلمي مصلحة غري مباشرة فيها بصفته شريك يف شر

شركة نيوريست خلدمات إستشارية وإدارية للشركة، حيث م(، وهذه التعامالت عبارة عن تقديم 26/01/2019

 ريال(، وال توجد شروط تفضيلية.11,390,614م بـ)2018خالل عام بلغت قيمة التعامالت 

احلكري القابضة واليت لعضو ني الشركة وجمموعة عبداحملسن عبدالعزيز املوافقة على األعمال والعقود اليت متت ب .11

احلكري مصلحة غري مباشرة فيها، وهذه التعامالت عبارة عن عدد من جملس اإلدارة األستاذ/ سامي بن عبد احملسن 

ريال( وال توجد 98,168م بـ)2018خالل عام العالقات اإلجيارية ملتاجر البيع بالتجزئة حيث بلغت قيمة التعامالت 

 شروط تفضيلية.

لإلسترياد احملدودة واليت لعضو جملس املوافقة على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة اخلليج الغربية  .12

م تزامنًا مع انتهاء دورة 25/01/2019بتاريخ  املهندس عبد احملسن عبد العزيز اليحيى )والذي انتهت عضويتةاإلدارة 

لإلسترياد احملدودة اجمللس السابقة( مصلحة غري مباشرة فيها، وهذه التعامالت عبارة عن توريد شركة اخلليج الغربية 

ريال(، وال توجد  7,925,799م )2018قيمة التعامالت خالل عام للشركة مواد خام ومواد استهالكية، حيث بلغت 

 تفضيلية. شروط

املوافقة على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة إعمار املدينة االقتصادية واليت لعضو جملس اإلدارة  .13

إعمار املدينة احملسن الرشيد مصلحة غري مباشرة فيها بصفته عضو جملس إدارة بشركة األستاذ فهد بن عبد 

العالقات اإلجيارية خاصة باملغسلة األتوماتيكية التابعة للشركة، اإلقتصادية، وهذه التعامالت عبارة عن عدد من 

بالشركة، وحيث تبلغ قيمة املعامالت ووحدات سكنية مبدينة امللك عبد اهلل اإلقتصادية خمصصة لسكن العاملني 

 ريال(، وال توجد شروط تفضيلية.2,572,053)م 2018اليت متت خالل عام 

ود اليت متت بني الشركة وشركة إعمار املدينة االقتصادية واليت لعضو جملس اإلدارة املوافقة على األعمال والعق .14

م تزامنًا مع انتهاء دورة اجمللس 25/01/2019والذي انتهت عضويتة بتاريخ (السابق املهندس عبد اهلل مجيل طيبة 

ة، وهذه التعامالت عبارة عن جملس إدارة شركة إعمار املدينالسابقة( مصلحة غري مباشرة فيها بصفته عضوًا يف 

ووحدات سكنية مبدينة امللك عبد اهلل عدد من العالقات اإلجيارية خاصة باملغسلة األتوماتيكية التابعة للشركة، 



 

 
 

 

م 2018بالشركة، وحيث تبلغ قيمة املعامالت اليت متت خالل عام اإلقتصادية خمصصة لسكن العاملني 

 فضيلية.ريال(، وال توجد شروط ت2,572,053)

املوافقة على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة والبنك األهلي التجاري واليت لعضو جملس اإلدارة السابق األستاذ  .15

م تزامنًا مع انتهاء دورة اجمللس السابقة( مصلحة 25/01/2019الطيار )والذي انتهت عضويتة بتاريخ أمين بن طارق 

اخلاصة للبنك األهلي التجاري، وهذه الرئيس التنفيذي ورئيس املصرفية غري مباشرة فيها بصفته كبري نائيب 

م 2018املصرفية والبنكية وحيث تبلغ قيمة املعامالت اليت متت خالل عام التعامالت عبارة عن عدد من العالقات 

 .ريال(، وال توجد شروط تفضيلية900,097,59)

ستنت تورياني بأن يشرتك يف عمل من شأنه منافسة الشركة وذلك املوافقة لعضو جملس اإلدارة األستاذ/ جوناثان  .16

كونه نائب الرئيس التنفيذي وشريك بشركة نيوريست اليت تزاول نشاطًا منافسًا للشركة يتمثل يف تقديم خدمات 

تزاول شركة التموين اإلسرتاتيجي واليت التموين واإلعاشة باملطارات خارج اململكة ولكونه عضوًا يف جملس إدارة 

 نشاطًا منافسًا للشركة يتمثل يف تقديم خدمات التموين واإلعاشة.

املوافقة لعضو جملس اإلدارة األستاذ/ عبد الكريم السلمي بأن يشرتك يف عمل من شأنه منافسة الشركة وذلك  .17

التموين كونه شريك بشركة نيوريست )فرع املغرب( اليت تزاول نشاطًا منافسًا للشركة يتمثل يف تقديم خدمات 

 واإلعاشة باملطارات خارج اململكة.

احلكري بأن يشرتك يف عمل من شأنه منافسة الشركة املوافقة لعضو جملس اإلدارة األستاذ سامي بن عبد احملسن  .18

احلكري القابضة اليت تزاول نشاطًا وذلك كونه عضو جملس اإلدارة والعضو املنتدب جملموعة عبداحملسن عبدالعزيز 

شركة يتمثل يف تشغيل قطاعات الضيافة والرتفيه واملراكز التجارية وإدارة وتشغيل الفنادق واملطاعم منافسًا لل

 ومبيعات التجزئة.

 ( من النظام األساسي للشركة واخلاصة بأغراض الشركة.4املوافقة على تعديل املادة )  .19

 ضوية اجمللس.( من النظام األساسي للشركة واخلاصة بع20املوافقة على تعديل املادة ) .20

( من النظام األساسي للشركة واخلاصة بصالحيات رئيس جملس اإلدارة ونائبه والعضو 23املوافقة على تعديل املادة ) .21

 املنتدب وأمني السر.

 واخلاصة بعضوية اجمللس. ( من الئحة احلوكمة للشركة29املوافقة على تعديل املادة )  .22

 


