
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 مقدمة 

م في 2022-01-09هـ املوافق 1443-06-06األحد بتاريخ  املنعقد يومغير العادية )االجتماع األول( الجمعية العامة تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن نتائج اجتماع 

 على سالمة املساهمين وضمن دعم الجهود واإلجراءات الوقائية واالحترازية من قبل ا 20:00تمام الساعة 
ً
لجهات مساًء، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصا

(، وامتداًدا للجهود املتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في اململكة العربية السعودية COVID-19)الصحية املختصة وذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا املستجد 

 .في اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة ملنع انتشاره

مكان انعقاد الجمعية العامة مدينة و   

 بمقر الشركة الرئيس ي بمدينة جدة عن طريق وسائل التقنية الحديثة

 تاريخ انعقاد الجمعية العامة

 م09/01/2022هـ املوافق 06/06/1443

 وقت انعقاد الجمعية العامة

20:00 

 نسبة الحضور 

54.69 

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين للجمعية واملتغيبين

 

  :حضر االجتماع كل من أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم

 اإلدارة(محمد عبد العزيز السرحان )رئيس مجلس أ/ 

 )نائب رئيس مجلس اإلدارة( أ/ سامي عبد املحسن الحكير

 حمد اليوسفي أ/ يوسف 

  م/ رائد إبراهيم املديهيم

  فادي مجدالني /أ

 محمد الحقيل  خالدأ/ 

 : وقد أعتذر عن اإلجتماع

  أ/ حسن شكيب الجابري 

 عبد الكريم السلميأ/ 

  ستينت تورينيأ/جونتان 

 
 

 رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها أسماء 

 أ/ محمد عبد العزيز السرحان )رئيس اللجنة التنفيذية(

 لجنة املراجعة( عضو) م/ رائد إبراهيم املديهيم

 (رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت) حمد اليوسفييوسف  أ/ 

 



 
 

 

 نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 

م حيث تم انتخاب 25/01/2025م وتنتهي بتاريخ 26/01/2022تاريخ  على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين املرشحين وذلك للدورة القادمة التي تبدأ مناملوافقة  .1

 األعضاء التالية أسماؤهم:

 أوليفير رينه غورغ هارنيش 

 ديليب نيجهاوان 

 رائد بن إبراهيم بن سليمان املديهيم 

 سامي عبد املحسن عبد العزيز الحكير 

 عبد الوهاب عبد الكريم البتيري  

 فادي ميشيل مجدالني 

 فهد عبد هللا موس ى 

 السرحانمحمد عبد العزيز  

 يوسف حمد سليمان اليوسفي 

 على تعديل املادة الرابعة من النظام األساس ي للشركة املتعلقة بأغراض الشركة. املوافقة عدم .2

 .على تعديل املادة الثالثة والعشرون من النظام األساس ي للشركة املتعلقة بصالحيات رئيس مجلس اإلدارة ونائبه والعضو املنتدب عدم املوافقة .3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Introduction 

Saudi Airlines Catering Company announces to its Shareholders’ the results of it’s Extra Ordinary General Assembly 
meeting (First Meeting) held on Sunday 06/06/1443H corresponding to 09/01/2022 at 20:00 PM in SACC’s 
headquarters located in Jeddah, using the Tadawulaty system in line with the precautionary measures to control the 
outbreak of Coronavirus (COVID 19) and to ensure common safety. 

City and Location of the General Assembly's Meeting 

SACC’s headquarters located in Jeddah through modern technology 

Date of the General Assembly's Meeting 

06/06/1443H corresponding to 09/01/2022 

Time of the General Assembly's Meeting 

20:00 

Percentage of Attending Shareholders 

54.69 

Names of the Board of  Members Present at the General Assembly's Meeting and Names of the Absentees 

The EGA was attended by the following board director members: 

 Mr. Mohammed  Al Sarhan (Chairman of the Board( 

 Mr. Sami Al Hokair (Vice Chairman) 

 Mr. Yousef Al Yousefi  

 Eng. Raed Al Mudaiheem 

 Mr. Fadi Majdalani  

 Mr. Khaled Al Hukail 

With the absence of: 

 Mr. Hassan  Al Jabri 

 Mr. Jonathan Stent Torriani  

 Mr. Abdelkarim Essoulami 
 

Names of the Chairmen of the Committees Present at the General Assembly's Meeting or Members of such 
Committees Attending on Their Behalf 

 Mr. Mohammed  Al Sarhan (Chairman of the Executive Committee) 

 Eng. Raed Al Mudaiheem (Member of the Audit Committee) 

 Mr. Yousef Al Yousefi, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee 
 



 
 

 

Voting Results on the Items of the General Assembly's Meeting Agenda's 

1. Approval on the election of the new Board Directors members for the new term for a period of three 

Gregorian years commencing on 26/01/2022 and ending on 25/01/2025, the elected members for the 

new term are: 

 Abdulwahab Abdulkarim Albetairi 

 Dilip Nijhawan 

 Fadi Majdalani 

 Fahad Abdullah Moussa 

 Mohammed A. Al Sarhan 

 Olivier Harnisch 

 Raed Ibraheem Al Mudaiheem 

 Sami Abdulmohsen Al Hokair 

 Yousef Al Yousefi 

2. Disapproval on the amendment of article Four of the Company's Bylaws that relate to the Company's 

activities. 

3. Disapproval on the amendment of article Twenty-Three of the Company's Bylaws that relate to the 

Authority of the Chairman of the Board of Directors, Vice-Chairman Managing Director. 

 


