
 

 

  م0280-23-80هـ املوافق 8341-20-02اريخ نتائج اجتماع اجلمعية العامة الغري العادية املنعقد  بت

 الشركة بفرع عقد الذي لعاديةا الغري العامة اجلمعية اجتماع نتائج عن للتموين السعودية اخلطوط شركة تعلن

-23-80 املوافق 8341-20-02 بتاريخ ساًءم 81:42 الساعة متام يف ةجبد الدولي عبدالعزيز امللك مطار يف الواقع

 يلي:  كما التصويت ئجنتا وانتهت القانوني النصاب اكتمال بعد م0280

 .م48/80/0282لي املنتهي يف املوافقة على ما ورد يف تقرير جملس اإلدارة للعام املا .8

 .م48/80/0282ية يف املوافقة  على القوائم املالية للشركة عن السنة املنته .0

 .م48/80/0282تهية يف تقرير مراجع احلسابات عن السنة املن املوافقة على .4

خلارجي للشركة ركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه املراجع اشبتعيني املوافقة على توصية جلنة املراجعة  .3

ول من م  و حتى الربع األ0280نوية والسنوية للعام وذلك ملراجعة حسابات الشركة والبيانات املالية الربع س

 .حتديد أتعابهمت م و0281عام 

 .معيةم وحتى تاريخ انعقاد هذه اجل0282خالل عام  املوافقة على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن أعماهلم .5

م بواقع 0282وزيعات األرباح النقدية للعام املصادقة على ما مت إقراره من جملس اإلدارة فيما خيص ت .2

 .بل خصم ضريبة الدخلاملال بعد خصم الزكاة وق ( من رأس%25,52ريال( وبنسبة ) 540,822,222)

 .م0280نوية أو ربع سنوية للعام املالي املوافقة على الرتخيص جمللس اإلدارة بتوزيع أرباح نصف س .0

ر إليها يف لس اإلدارة نيري أعماهلم واملشااملوافقة على صرف املكافآت والتعويضات اخلاصة بأعضاء جم .1

م مببلغ إمجالي 0282ديسمرب  48م وحتى 0282يناير  28ن الفرتة املمتدة متقرير جملس اإلدارة وذلك عن 

  .ريال( 0,822,025)

 .املوافقة على تعديل السياسات الداخلية جمللس اإلدارة  .9

اليت بدأ  بط أعماهلا ومكافآت أعضائها للدورةاملوافقة على تشكيل جلنة املراجعة و حتديد مهامها وضوا .82

 :م لألعضاء التاليني05/28/0289م وتنتهي بتاريخ 02/28/0282سريانها بتاريخ 

 املهندس/ رائد بن ابراهيم املديهيم 

 األستاذ/ أمين بن طارق الطيار 

 األستاذ/ خالد بن علي عتني 

إضافة لشركة واخلاصة بأنشطة الشركة وذلك باملوافقة على تعديل املادة الرابعة من النيام األساسي ل .88

 .األنشطةأنشطة جديدة وتعديل بعض 

 .ألخرىملتعلقة مبشاركة الشركة مع الشركات ااملوافقة على تعديل املادة اخلامسة من النيام األساسي ا .80

 .ملتعلقة مبدة الشركةاملوافقة على تعديل املادة السادسة من النيام األساسي ا .84



 

 

 .واملتعلقة باألسهم املمتازة ملوافقة على تعديل املادة التاسعة من النيام األساسيا .83

 .إلدارةساسي للشركة واملتعلقة بتكوين جملس ااملوافقة على تعديل املادة الثامنة عشرة من النيام األ .85

 .ةساسي واملتعلقة بسلطات جملس اإلداراملوافقة على تعديل املادة الواحد وعشرون من النيام األ .82

 .اجمللس ونائبه بصالحيات رئيسألساسي واملتعلقة املوافقة على تعديل املادة الثالثة وعشرون من النيام ا .80

 وق املالية ديد ولوائ  هيةة السالشركات اجل املوافقة على تعديل النيام األساسي مبا يتوافق مع نيام .81

عودية أحد كبار ملؤسسة العامة للخطوط اجلوية العربية السا على التعامالت اليت سوف تتم مع املوافقة .89

س صاحل بن ناصر واليت لعضو جملس اإلدارة السابق املهند دماملساهمني بالشركة والرتخيص هلا لعام قا

ات وإدارة وتشغيل م متثلت يف خدمات متوين الطائر0282اجلاسر مصلحة فيها علمًا بأن طبيعة التعامل يف 

مات الغسيل، ة وخدمات شراء وختزين املعدات وخدصاالت األعمال وخدمات املبيعات اجلوية واخلدمات األمني

 ة. بيعتها ومكان تقديم اخلدم(، وختتلف مدد العقود بإختالف طريال 8,332,100,222لي تقدر بـ )مببلغ إمجا

شركة تابعة  ركة اخلطوط السعودية للخدمات األرضية وهيش على التعامالت اليت سوف تتم مع املوافقة .02

ص هلا لعام قادم يار املساهمني بالشركة والرتخللمؤسسة العامة للخطوط اجلوية العربية السعودية أحد كب

التعامل يف  جلاسر مصلحة فيها علمًا بأن طبيعةواليت لعضو جملس اإلدارة السابق املهندس صاحل بن ناصر ا

 31,334,222غسيل بقيمة إمجالية تقدر بـ)م متثلت يف خدمات متوين األطعمة واإلسكان وخدمات ال0282

 م اخلدمة.ي(، وختتلف مدد العقود بإختالف طبيعتها ومكان تقدريال

ة للمؤسسة ركة اخلطوط السعودية للشحن وهي شركة تابعش على التعامالت اليت سوف تتم مع املوافقة .08

دم واليت لعضو همني بالشركة والرتخيص هلا لعام قاالعامة للخطوط اجلوية العربية السعودية أحد كبار املسا

م متثلت 0282ل يف علمًا بأن طبيعة التعام ة فيهاجملس اإلدارة السابق املهندس صاحل بن ناصر اجلاسر مصلح

عقود (، وختتلف مدد الريال 83,809,222ية تقدر بـ )يف خدمات متوين الطائرات واخلدمات األمنية بقيمة إمجال

 بإختالف طبيعتها ومكان تقديم اخلدمة.

احملدودة وهي  رركة اخلطوط السعودية لتنمية وتطوير العقاش على التعامالت اليت سوف تتم مع املوافقة .00

الرتخيص ودية أحد كبار املساهمني بالشركة وشركة تابعة للمؤسسة العامة للخطوط اجلوية العربية السع

مًا بأن طبيعة صاحل بن ناصر اجلاسر مصلحة فيها عل هلا لعام قادم واليت لعضو جملس اإلدارة السابق املهندس

(، وختتلف مدد ريال 0,259,222قيمة إمجالية تقدر بـ)بم متثلت يف إجيارات عدد من املباني 0282التعامل يف 

 العقود بإختالف طبيعتها ومكان املأجور.

 



 

ة يف شركة ركة نيوريست القابضة واليت متلك حصص ملكيش على التعامالت اليت سوف تتم مع ملوافقةا .04

جملس اإلدارة  وخيص هلا لعام قادم واليت لعضالتموين اإلسرتاتيجي أحد كبار املساهمني بالشركة والرت

م متثلت يف تقديم شركة 0282بيعة التعامل يف األستاذ / جوناثان ستنت تورياني مصلحة فيها علمًا بأن ط

ية عن ( وال توجد شروط تفضيلريال 80,585,912ـ)نيوريست خلدمات إستشارية وإدارية بقيمة إمجالية تقدر ب

 .  السوق احمللي

كة التموين موعة احلكري واليت متلك حصص ملكية يف شرجم م مععلى التعامالت اليت سوف تت املوافقة .03

ة األستاذ / عام قادم واليت لعضو جملس اإلداراالسرتاتيجي أحد كبار املساهمني بالشركة والرتخيص هلا ل

ات م متثلت يف عدد من العالق0282التعامل يف  سامي بن عبد احملسن احلكري مصلحة فيها علمًا بأن طبيعة

قود (. وختتلف مدد العريال 833,285قيمة إمجالية تقدر بـ)ملتاجر البيع بالتجزئة، وخدمات الغسيل ب اإلجيارية

 يلية عن السوق احمللي.بإختالف طبيعتها ومكان تقديم اخلدمة وال توجد شروط تفض

خيص هلا لعام قادم ج الغربية لإلسترياد احملدودة والرتعلى التعامالت اليت سوف تتم مع شركة اخللي املوافقة .05

 هذهًا من تاريخ إنعقاد اعتبارز اليحيى مصلحة فيها واليت لعضو جملس اإلدارة املهندس عبد احملسن عبد العزي

د استهالكية يف توريد مواد خام وموا م متثلت0282مل يف ، علمًا بأن طبيعة التعااجلمعية وملدة عام واحد

  املوافقة ( وتبلغ مدة العقد سنة ميالديةريال 912,020للشركة بقيمة إمجالية تبلغ )

عام قادم واليت املدينة االقتصادية والرتخيص هلا ل على التعامالت اليت سوف تتم مع شركة إعمار املوافقة .02

ًا ورئيسًا تنفيذيًا لرشيد مصلحة فيها ، بصفته عضوًا منتدبالعضو جملس اإلدارة األستاذ فهد بن عبد احملسن 

حملها موقع  لشركة يف عدد من العالقات اإلجياريةجملموعة شركة إعمار املدينة االقتصادية واملتعاقدة مع ا

ادية خمصصة ية مبدينة امللك عبد اهلل اإلقتصخاص باملغسلة األتوماتيكية التابعة للشركة، ووحدات سكن

 سوق احمللي.لعاملني بالشركة، وال توجد شروط تفضيلية عن اللسكن ا

عام قادم واليت املدينة االقتصادية والرتخيص هلا ل على التعامالت اليت سوف تتم مع شركة إعمار املوافقة .00

اجلمعية  هذه عقاداعتبارًا من تاريخ إنيها وذلك لعضو جملس اإلدارة املهندس عبد اهلل مجيل طيبة مصلحة ف

مع الشركة يف  عمار املدينة االقتصادية واملتعاقدة، بصفته عضوا يف جملس إدارة شركة إة عام واحدوملد

سكنية  توماتيكية التابعة للشركة، ووحداتعدد من العالقات اإلجيارية حملها موقع خاص باملغسلة األ

ضيلية عن السوق وط تفبالشركة، وال توجد شر مبدينة امللك عبد اهلل اإلقتصادية خمصصة لسكن العاملني

 احمللي. 

 



 

ام قادم واليت لعضو جملس التجاري والرتخيص هلا لع لبنك األهليا على التعامالت اليت سوف تتم مع املوافقة   .01

 اجلمعية وملدة عام واحد، هذه داعتباراً من تاريخ إنعقاة فيها وذلك مصلح اإلدارة االستاذ أمين بن طارق الطيار

ري واملتعاقد مع الشركة التجا اخلاصة للبنك األهلي يةيس التنفيذي ورئيس املصرفبصفته كبري نائيب الرئ

 شروط تفضيلية عن السوق احمللي. املصرفية والبنكية، وال توجد العالقات يف عدد من


