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 اجلمعية العامة العادية لشركة اخلطوط السعودية للتموين اجتماعحمضر 

 م05/05/2021هـ املوافق 23/09/1442األربعاء بتاريخ  يوماملنعقد 

اجلمعية العامة  اجتماعاملوجهة ملساهمي الشركة حلضور  للتموين السعودية اخلطوط شركة بناءً على دعوة جملس إدارة

اجلمعية العامة  اجتماع انعقدم، 13/04/2021السوق املالية السعودية " تداول " بتاريخ  شركة مبوقع املعلن عنهاالعادية 

 22:00يف متام الساعة م 05/05/2021هـ املوافق 23/09/1442األربعاء بتاريخ  يوماألول(  االجتماع) العادية للشركة

وذلك ضمن دعم اجلهود واإلجراءات الوقائية عن طريق وسائل التقنية احلديثة باستخدام منظومة تداوالتي مساًء 

(، COVID-19واالحرتازية من قبل اجلهات الصحية املختصة وذات العالقة للتصدي لفريوس كورونا املستجد )

ملكة العربية السعودية يف اختاذ التدابري الوقائية وامتداًدا للجهود املتواصلة اليت تبذهلا كافة اجلهات احلكومية يف امل

وحبضور أعضاء جملس  حممد عبد العزيز السرحان )رئيس جملس اإلدارة(أ/  س االجتماعأتر ، حيثالالزمة ملنع انتشاره

رائد  /محسن شكيب اجلابري،  أ/ ،سامي عبد احملسن احلكري )نائب رئيس جملس اإلدارة( أ/ اإلدارة كل من

 ،عبد الكريم السلمي أ/ و خالد عبد اهلل احلقيل أ/، أ/ فادي جمدالني محد اليوسفييوسف  أ/ ،إبراهيم املديهيم

  .ستينت توريينجونتان  أ/فيما تعذر حضور 

ونائب الرئيس التنفيذي  ،وجدي الغبانأ/ من الرئيس التنفيذي للشركة  دارة التنفيذية كّلمن اإل االجتماعكما حضر 

 .، ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية أ/ هشام مسعودأ/ سلطان سعود البوق للخدمات املؤسسية واملستشار العام

هشام بن  أ/من  ان املراقبة العامة كّلوديممثلو و حممد إبراهيم الربيعممثل هيئة السوق املالية كما حضر االجتماع  

هيثم وأ/  ناصر الشطرييأ/ من  وممثلو املراجع اخلارجي للشركة كّل عبد الرمحن عبد الغين سندي، أ/و عياش زنيم

 .السعداني

مبا يزيد عن ربع  (%53.58بلغت ) واحلضور واليت شاركةعن نسبة املاحلضور وأعلن يف البداية رحب رئيس اجلمعية ب

ساسي ( من النظام األ33اجلمعية صحيحًا مبا يستقيم مع أحكام املادة ) انعقادأصبح  رأس مال الشركة وبذلك

حممد األستاذ/ من  وتعيني كّلجلمعية ا سر أمني سلطان سعود البوقتعيني األستاذ/ برئيس اجلمعية  وأقّر ،للشركة

  .أعضاًء للجنة فرز األصوات الشمرانيسلمان سامل  األستاذ/محزة احلربي و

 م2020 للعام اخلاص بالنتائج املالية للشركةاجلمعية، استعرض املراجع اخلارجي تقريره اجتماع وبعد عرض جدول أعمال 

نتائج املراجعة السنوية للقوائم املالية اليت تظهر مدى سالمة أعمال الشركة وأن قوائمها املالية تتوافق مع  الذي تضمنو

 معاستعرض املراجع اخلارجي تقريره املتعلق بالتعامالت  ذلك جانب إىل ،معايري احملاسبة املالية املتعارف عليها يف اململكة

واألنظمة  الشركات نظام ومتطلبات يتماشىومبا  ةكالشر دارةإتبليغ رئيس جملس  بناًء علىاملعد  العالقة ذات األطراف

جلمعية من وبعدها طلب رئيس ا .، كما أبدى استعداده لإلجابة عن استفسارات وأسئلة املساهمني إن وجدتذات العالقة

رض تقرير جلنة املراجعة عالكلمة إىل رئيس جلنة املراجعة ل رئيس اجلمعية أتاحومن ثم  .االجتماعاملراجع اخلارجي مغادرة 

من أعمال داخلة يف اللجنة مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية يف الشركة وعما قامت به تضمن الذي  م2020للعام 

رئيس جلنة املراجعة توصية اللجنة بتعيني املراجع م، كما استعرض 2020خالل العام  ونتائج املراجعة اختصاصاتها

الربع األول من وم 2021للعام  ةالسنويائج النتوتدقيق النتائج املالية للربع الثاني، الثالث و ةملراجعاخلارجي للشركة 

وفيها أفاد اجلمعية بالعروض اليت تلقتها اللجنة من املراجعني اخلارجيني املعتمدين يف اململكة واليت من  ،م2022عام

شركة السادة و( KPMGكي بي إم جي لالستشارات املهنية )خالهلا انتهت اللجنة بالتوصية برتشيح كل من السادة 

 .(Price Waterhouse Coopersبرايس وترهاوس كوبرز حماسبون قانونيون )
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الشركة  استلمت حيث االستفسارات،على  اإلجابة افتتح رئيس اجلمعية بابمن استعراض جدول األعمال  االنتهاءوبعد  

 وكذلك بعض املساهمني احلاضرين ديوان املراقبة العامةمن  عن طريق الربيد اإللكرتوني الواردة االستفساراتبعض 

  كالتالي: وكانت اإلجابة عليها

( 455.888.624م، مبلغ )31/12/2020بلغ رصيد بند املمتلكات واآلالت واملعدات بقائمة املركز املالي يف  السؤال األول:

 - :اآلتي( 6) رقم املالية القوائم إيضاح من تبني وقد السابق، العام عن( ٪  19ريال باخنفاض نسبته )

 ( ريال، مت استهالكها بنسبة 25.059.034استبعاد مباني وحتسينات على عقارات مستأجرة ومعدات وسيارات مببلغ )

 استبعادها. أسباب إيضاح دون( ٪  97)

 ( ريال، متثل مشاريع مل تكتمل أو لن يكون هلا جدوى يف املستقبل دون 36.511.874حتميل قائمة الدخل مببلغ )

 .إيضاح أسباب استبعادها

 - :يطلب الديوان إيضاح اآلتي 

املباني والتحسينات على العقارات املستأجرة واملعدات والسيارات، واإلجراءات املتخذة حيال تلك أ( مربرات استبعاد قيمة 

 .األصول املستبعدة

 ( ريال.36.511.874ب( مربرات الشركة استبعاد املشاريع حتت التنفيذ مببلغ )

  اإلجابة:

ملعدات والسيارات، واإلجراءات املتخذة حيال تلك أ( مربرات استبعاد قيمة املباني والتحسينات على العقارات املستأجرة وا

 :األصول املستبعدة

الرافعات اليت يزيد  استخداممت استبعاد قيمة السيارات وفًقا للوائح وأنظمة اهليئة العامة للطريان املدني حيث انه ال ينبغي 

عاًما حتت التشغيل  (15)عاًما داخل ساحة عمليات املطار، ومجيع هذه الرافعات املستبعدة تزيد عن  (15)عمرها عن 

ما فيما خيص املباني أ ،جري يداًل من التملك لتقليل مصروفات الصيانةأعلى الت واالعتمادوكذلك تغيري سياسة الشركة 

سنوات حتت  (10)و جتاوزت أعمارها أساس أنها تالفة أعلى والتحسينات على العقارات املستأجرة واملعدات مت استبعادها 

 .التشغيل وجيب استبداهلا

و ألطراف خارجية أما فيما خيص اإلجراءات املتخذة حيال تلك األصول املستبعدة فتقوم الشركة بعمل مزادات للموظفني أ

 على السياسات واإلجراءات املتبعة بالشركة. آو بيعها كخردة من خالل عملية تقديم العطاءات بناًء

 :( ريال36.511.874ب( مربرات الشركة استبعاد املشاريع حتت التنفيذ مببلغ )

 250إقامة مشروع سكن العاملني بالرياض اليت تقدر تكلفة إنشائه مببلغ يفوق  استكمالسباب ذلك التخلي عن أمن 

املبالغ قيمة املخططات اهلندسية للمشروع، وهناك مبالغ مت إعادة  أغلبيهمليون ريال نظًرا لظروف السوق احلالية ومتثل 

سيت كامل لتنظيم حركة التموين يقاف العمل على نظام لوجيإتصنيفها حسب الطبيعة الفعلية هلا كإجيارات، وكذلك 

فقررت  ،ىل الطائرة حيث اتضح أن هناك عدد من املصاعب التقنية واإلدارية اليت قد حتول من االستفادة املثلى لهإمن و

لغاء بعض املشاريع بسبب إغالق مطار جدة الدولي إيضًا بسبب أاالستعاضة ببعض احللول الداخلية لتخفيض األثر املالي، و

 .بعد هناك جزء مل يكتمل منهاالقديم و
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 :السؤال الثاني

 العام عن( ٪  3( ريال، اخنفاض نسبته )889.302.363م، )31/12/2020بلغ رصيد بند الذمم املدينة التجارية واألخرى يف  

 فرتة جتاوزت واليت للشركة املستحقة املدينة الذمم نسبة ارتفاع( 13) رقم املالية القوائم إيضاحات من تبني وقد السابق،

( 449.906.938) بلغت حيث التجارية، املدينة الذمم رصيد إمجالي من( ٪ 50) لتبلغ حتصيل دون أشهر( 6) استحقاقها

  .ريال

 يؤكد الديوان على ضرورة تنشيط عملية التحصيل للحفاظ على حقوق الشركة.

أثناء  استطاعتعلى الرغم من الظروف القاهرة اليت مير بها قطاع الطريان يف مجيع أحناء العامل إال أن الشركة  :اإلجابة

أن تواجه مشكالت التدفق النقدي و اليت أثرت على أغلب شركات الطريان بسبب االخنفاض الكبري  19جائحة كوفيد 

لة، ولكن الشركة تبذل قصارى جهدها لتحصيل كل ما يف أنشطتهم التجارية مما جعل عملية التحصيل مرهقة وطوي

هو مستحق من العمالء، وما زالت الشركة مستمرة يف عمليات التحصيل، ولقد مت خالل الفرتة من يناير إىل مارس 

من إمجالي رصيد الذمم املدينة التجارية واليت جتاوزت فرتة استحقاقها  %27مليون ريال بنسبة  120م حتصيل مبلغ 2021

 ( أشهر.6)

تبني من ملخص احلركة يف اخلسائر االئتمانية املتوقعة للذمم املدينة املوضحة يف الفقرة )ج( من اإليضاح  :السؤال الثالث

( ريـال دون إيضاح مربر الشركة يف 118.302( ختفيض رصيد الذمم املدينة مببالغ مشطوبة خالل السنة قدرها )13رقم )

 .شطبها

 .إيضاح مربرات الشركة يف شطب تلك املديونيةيطلب الديوان 

ن املبلغ املطالب به ال يغطي و ألأغالق مقراتهم إو مت أمتثل هذه املبالغ املشطوبة مديونيات لعمالء انتهت عقودهم  :اإلجابة

 التكاليف اخلاصة بعملية التقاضي.

( اخلاص بالشركة املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية، 10تبني من إيضاحات القوائم املالية رقم ) :السؤال الرابع

استمرار حتقيق الشركة خسائر باالستثمار يف الشركة السعودية الفرنسية لتشغيل وإدارة األسواق احلرة )شركة زميلة(، 

 عام من ماهلا رأس من ريال( 30.757.600) بلغمب( ٪ 40واليت تبلغ نسبة متلك شركة اخلطوط السعودية للتموين )

  .االستثمار قيمة لكامل ،(م2020) عام يف اخلسائر بلوغ حتى ،(م2017)

يطلب الديوان إيضاح مربرات الشركة يف استمرارية االستثمار يف شركة حتقق خسائر سنويًا حتى وصل اخنفاض القيمة 

 الدفرتية إلمجالي تكلفة االستثمار بشكل كامل.

ن حيقق خسائر تتالشي يف السنوات القادمة مع اكتمال عمليات التشغيل أكان من املتوقع يف بداية املشروع  اإلجابة:

دى مما أ ،19ونظرًا لتعرض قطاع النقل وبشكل خاص الطريان الدولي بسبب جائحة كوفيد  ،جرةألكافة املواقع املست

كة واإلدارة التنفيذية يف الوقت احلاضر مبناقشات ومفاوضات دارة الشرإىل توقف العمل بشكل كامل، ويقوم جملس إ

 مع مطارات الرياض لتحسني الوضع احلالي للعقد.

 ما سبب تراكم رصيد املدينون وكيفية سري الية التحصيل وهل مت تكوين املخصصات الالزم؟ السؤال اخلامس:

دى أعلى أغلب شركات الطريان بسبب االخنفاض الكبري يف أنشطتهم التجارية مما  19 أثرت جائحة كوفيداإلجابة: 

رصدة املدينون وجعل عملية التحصيل مرهقة وطويلة، ولكن الشركة تبذل قصارى جهدها لتحصيل كل أىل تراكم إ
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املخصصات الالزمة  ما هو مستحق من العمالء، وما زالت الشركة مستمرة يف عمليات التحصيل، وتقوم الشركة بعمل

 .والسياسات احملاسبية املتبعة اإلجراءاتحسب 

 ىل حتقيق االرباح؟إمتى تتوقعون عودة الشركة  السؤال السادس:

، م17/05/2021 تاريخ من الرحالت الدولية ابتداًءتشغيل  باستئنافمع تصريح اجلهات املختصة يف الدولة  ة:اإلجاب

ىل تنويع مصادر الدخل مثل قطاع الرتفيه وقطاع الرياضة وعدم إدارته التنفيذية إالشركة ودارة إسعي جملس  باإلضافة إىل

 .ىل الرحبيةإجيابيًا على عودة الشركة تدرجييًا إنشطة النقل اجلوي مما ينعكس أالكلي على  االعتماد

ي توقف أنه لن يكون هناك أ باعتبارة دارة لعودة الشركة اىل الرحبيالفرتة املتوقعة اليت تراها اإل ما هي :بعالسؤال السا

 للرحالت مستقبًلا؟

ن أمع العلم  ،عمال الشركةأ يفاملهم و أنها متثل القطاع األساسي يتم ذلك باستئناف الرحالت الدولية باعتباره ة:اإلجاب

 ، هذاستكون أقل بكثري مما مت حتقيقه مقارنة مع العام املاضي لكنهاالشركة ستواصل حتقيق بعض اخلسائر 

اهداف الشركة وجهود اإلدارة التنفيذية يف تنويع مصادر الدخل والدخول يف أعمال وىل الوصول إىل الرحبية إباإلضافة و

 جديدة غري أعمال الطريان وذلك يف حالة عدم ظهور أي تطورات سلبية أخرى. 

 تستمر الشركة يف سياسة التوزيعات النقدية لألرباح كما يف السابق؟هل س :الثامنالسؤال 

إقرار ذلك من  ويتم مستقبلية، أرباحأي  لتوزيع يتم ذلك يف حال حتسن الرحبية وال يوجد هناك أي تاريخ حمدد ة:اإلجاب

 الصالحيات املخولة له وحسب النتائج املالية احملققة. يف حدودطرف اجمللس 

 دارة إلطفاء اخلسائر؟ماهي خطة اإل :التاسعالسؤال 

للشركة خطط كثرية لتخفيف خسائرها أهمها حتسني األداء وزيادة الرحبية اليت تطفئ اخلسائر بشكل  ة:اإلجاب

 الشركة مؤخرًا باإلعالن يف موقع شركة تداول على موافقة جملسبه قامت  ومن بني اخلطط كذلك ماأوتوماتيكي، 

 اخلسائر.هذه يف إطفاء استخدام فائض االحتياطي النظامي مما سيساهم أيضا وبشكل كبري ب اإلدارة

انتهت نتائج  وإقفال باب التصويت،مناقشة جدول أعمال اجلمعية واإلجابة على أسئلة واستفسارات املساهمني  وعقب

 التصويت كالتالي:

 م.31/12/2020املوافقة على تقرير جملس اإلدارة للعام املالي املنتهي يف  .1

 م.31/12/2020املوافقة على القوائم املالية عن العام املالي املنتهي يف  .2

 م.31/12/2020املوافقة على تقرير مراجع احلسابات عن العام املالي املنتهي يف  .3

، وذلك ( مراجعًا حلسابات الشركةKPMGشركة كي بي إم جي لالستشارات املهنية )املوافقة على تعيني السادة  .4

م 2022م وللربع األول من عام 2021الثاني والثالث والسنوي من العام املالي لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع 

 .وحتديد أتعابه

 م.31/12/2020املوافقة على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املالي املنتهي يف  .5
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املوافقة على تفويض جملس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على املساهمني بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام  .6

 .م2021املالي 

 م.31/12/2020للسنة املنتهية يف  أعضاء جملس اإلدارة ريال سعودي( مكافأة 3.793.424املوافقة على صرف مبلغ ) .7

املوافقة على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة نيوريست القابضة واليت لعضو جملس اإلدارة األستاذ/  .8

ة، ونظرًا جوناثان ستنت تورياني مصلحة مباشرة فيها بصفته نائب الرئيس التنفيذي وشريك يف جمموعة نيوريست القابض

شركة نيوريست شركة التموين اإلسرتاتيجي احملدودة، وهذه التعامالت عبارة عن تقديم لعضويته يف جملس إدارة 

خلدمات إستشارية وإدارية للشركة وتوفري القوى العاملة املتخصصة يف قطاعات التموين، حيث بلغت قيمة التعامالت 

 .وجد شروط تفضيلية يف السوق احملليةريال(، وال ت3.030.066م بـ)2020خالل عام 

املوافقة على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وشركة التموين اإلسرتاتيجي احملدودة واليت لعضو جملس اإلدارة  .9

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

شركة التموين اإلسرتاتيجي، الك األساسي لشركة التموين االسرتاتيجي احملدودة، ونظرًا لعضويته يف جملس مديري امل

ريال(، 44.100م بـ)2020خالل عام وهذه التعامالت عبارة عالقات إجيارية ملكاتب إدارية، حيث بلغت قيمة التعامالت 

 .وال توجد شروط تفضيلية يف السوق احمللية

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

عبد الكريم السلمي مصلحة غري مباشرة فيها بصفته شريك يف شركة نيوريست فرع املغرب، وهذه التعامالت عبارة عن 

وتوفري القوى العاملة املتخصصة يف قطاعات التموين، حيث شركة نيوريست خلدمات إستشارية وإدارية للشركة تقديم 

 ريال(، وال توجد شروط تفضيلية يف السوق احمللية.3.030.066م )2020خالل عام بلغت قيمة التعامالت 

 احلكري القابضة واليت لعضو. املوافقة على األعمال والعقود اليت متت بني الشركة وجمموعة عبد احملسن عبد العزيز 11

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

ريال(، وال 16.096م )2020خالل عام اإلجيارية ملتاجر البيع بالتجزئة وخدمات متوين وإعاشة حيث بلغت قيمة التعامالت 

 توجد شروط تفضيلية يف السوق احمللية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


