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 عمال الجمعية العامة العادية على بنود جدول أ   التصويتنتائج 

افق 1442-10-22واملنعقدة بتاريخ  )جتماع األول )ال   م2021- 06 -03هـ املو

 م.2020ديسمبر  31على تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في  املوافقة -1

 م.   2020ديسمبر  31املوافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام املالي املنتهي في  -2

 . م2020ديسمبر  31املوافقة على القوائم املالية للعام املالي املنتهي في  -3

 م.2020ديسمبر  31املوافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املالي املنتهي في  -4

مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين املرشحين بناًء على  ك  مكتب كي بي إم جي الفوزان وشركاهتعيين    املوافقة على -5

الثاني والثالث والرابع والسنوية من   للربع  املالية وذلك  القوائم  توصية لجنة املراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق 

 م وتحديد أتعابه. 2022م و الربع األول من العام 2021العام 

 )عضو  –ن الكابتن/فهد بن حمزة سندي املوافقة على قرار مجلس اإلدارة بتعيي -6
ً
بتداًء من تاريخ  ابمجلس اإلدارة تنفيذي( ا

 للعضو 2022-05-06 م، إلكمال دورة املجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية واملنتهية بتاريخ2021-02-01تعيينه 
ً
م خلفا

 السابق األستاذ/ عمر حريري ) عضو غير تنفيذي(.  

( من املادة الحادية  1اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة )  املوافقة على تفويض مجلس -7

دارة  والسبعون من نظام الشركات، وذلك ملدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس اإل 

الواردة في الضوابط وا  للشروط 
ً
أيهما أسبق، وذلك وفقا  لنظام الشركات  إل املفوض 

ً
جراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 .الخاصة بشركات املساهمة املدرجة

والشرك -8 الشركة  بين  التي ستتم  والعقود  األعمال  على  األساس ي والتاملوافقة  للطيران  السعودية  املجلس كون    ي ة  لعضو 

% للمؤسسة، وهي عبارة عن  100كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها حيث يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة  

 بأن التعامالت في عام  
ً
ريال سعودي    629,222,707 م بقيمة2020تقديم خدمات املناولة األرضية في مطارات اململكة علما

 مع العلم بأن هذه التع
ً
 تجارية وبدون شروط تفضيلية.   أسسامالت تتم على سنويا

لعضو املجلس    يلخطوط السعودية للشحن املحدودة والتشركة ا تم بين الشركة و املوافقة على األعمال والعقود التي ست  -9

% للمؤسسة،  وهي عبارة  100كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة  

 بأن التعامالت في عام    ن تقديم خدمات املناولة األرضية في مطارات اململكةع
ً
ريال    19,339,647م بقيمة   2020، علما

 مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على  
ً
 تجارية وبدون شروط تفضيلية.   أسسسعودي سنويا

لعضو املجلس    يالسعودية لهندسة وصناعة الطيران والتالشركة  والعقود التي ستتم بين الشركة و   املوافقة على األعمال -10

% للمؤسسة، وهي عبارة  100كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة 

التعام بأن   
ً
اململكة علما في مطارات  املناولة األرضية  في عام  عن تقديم خدمات  بقيمة  2020الت  ريال   108,165,488م 

 مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على  
ً
 تجارية وبدون شروط تفضيلية.   أسسسعودي سنويا

لعضو املجلس كون    ي( والتSPAشركة طيران السعودية الخاص )والعقود التي ستتم بين الشركة و   املوافقة على األعمال -11

% للمؤسسة،  وهي عبارة عن  100، حيث يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها
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 بأن التعامالت في عام  
ً
 مع العلم بأن   12,159,031  م بقيمة  2020تقديم خدمات املناولة األرضية علما

ً
ريال سعودي سنويا

 تجارية وبدون شروط تفضيلية.   أسسهذه التعامالت تتم على 

لعضو مجلس اإلدارة كون    ية وشركة خدمات األسطول امللكي والتاملوافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين الشرك -12

% للمؤسسة،  وهي عبارة عن  100كة بنسبة كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يعمل بشركة طيران أديل واململو 

 بأن التعامالت في عام  
ً
ريال سعودي   77,773,226م بقيمة  2020تقديم خدمات املناولة األرضية في مطارات اململكة علما

 مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على 
ً
 تجارية وبدون شروط تفضيلية.  أسسسنويا

لعضو مجلس اإلدارة كون كورفياتيس    يبين الشركة وشركة طيران أديل  والت   املوافقة على األعمال والعقود التي ستتم -13

بنسبة   واململوكة  أديل  طيران  يعمل بشركة  ، حيث  فيها  مباشرة  غير  تقديم  100مصلحة  عبارة عن  للمؤسسة، وهي   %

 بأن التعامالت في عام  
ً
   81,050,686  م بقيمة  2020خدمات  املناولة األرضية في مطارات اململكة  علما

ً
ريال سعودي سنويا

 تجارية وبدون شروط تفضيلية. أسس مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على 

شركة األمد السعودي لخدمات املطارات والنقل الجوي املساندة  والعقود التي ستتم بين الشركة و   عمالاملوافقة على األ  -14

ألعضاء املجلس املهندس/ خالد البوعينين واملهندس/ صالح حفني و الكابتن/فهد    ي% للشركة والت50واململوكة بنسبة  

هي عبارة عن تقديم خدمات  املناولة  شركة األمد ، و  إدارة شغلون عضوية مجلسسندي مصلحة غير مباشرة فيها حيث ي

 مع العلم بأن هذه  ريال س1,499,130م بقيمة 2020األرضية في مطارات اململكة، علما بأن التعامالت في عام 
ً
عودي سنويا

 تجارية وبدون شروط تفضيلية.  أسس التعامالت تتم على 

لعضو املجلس كون كورفياتيس    ي شركة والشركة السعودية القابضة، والتاملوافقة على األعمال والعقود التي ستتم بين ال -15

أدي طيران  يعمل بشركة  فيها، حيث  مباشرة  غير  بنسبة  مصلحة  واململوكة  للمؤسسة100ل  تقديم    ،  %  عبارة عن  وهي 

 بأن التعامالت في عام  
ً
 مع العلم بأن هذه    11,678,728  م بقيمة  2020خدمات إعارة املوظفين علما

ً
ريال سعودي سنويا

 تجارية وبدون شروط تفضيلية.   أسس التعامالت تتم على 

عودي لخدمات املطارات والنقل الجوي املساندة  شركة األمد السوالعقود التي ستتم بين الشركة و   عمالاملوافقة على األ  -16

بنسبة   والت50واململوكة  للشركة  والكابتن/فهد    ي%  حفني  واملهندس/صالح  البوعينين  املهندس/خالد  املجلس  ألعضاء 

هي عبارة عن خدمات تأجير مركبات  شركة األمد ، و   إدارة  شغلون عضوية مجلسسندي مصلحة غير مباشرة فيها حيث ي

 بأن التعامالت في عام  تشغيلية في  
ً
 ،  10,270,515  م بقيمة  2020مطارات اململكة علما

ً
مع العلم بأن    ريال سعودي سنويا

 تجارية وبدون شروط تفضيلية.  أسسهذه التعامالت تتم على 

املجلس  لعضو    يخطوط الجوية السعودية للتموين ، والت شركة الوالعقود التي ستتم بين الشركة و   املوافقة على األعمال -17

% للمؤسسة،  وهي عبارة  100كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة  

 بأن التعامالت في عام    م خدمة اإلعاشة للموظفين بالشركة عن تقدي
ً
    31,438,733  م بقيمة  2020علما

ً
ريال سعودي سنويا

 تجارية وبدون شروط تفضيلية. أسس مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على 

لعضو املجلس    ي سعودية لهندسة وصناعة الطيران ، والتالشركة ال والعقود التي ستتم بين الشركة و   املوافقة على األعمال  -18

% للمؤسسة،  وهي عبارة  100كون كورفياتيس مصلحة غير مباشرة فيها، والذي يعمل بشركة طيران أديل واململوكة بنسبة  
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 بأن التعامالت في عام  دمات الصيانة ملعدات الشركة  يم خعن تقد
ً
     26,603,720  م بقيمة  2020علما

ً
ريال سعودي سنويا

 تجارية وبدون شروط تفضيلية. أسس مع العلم بأن هذه التعامالت تتم على 

شركة األمد السعودي لخدمات املطارات والنقل الجوي املساندة  والعقود التي ستتم بين الشركة و   عمالاملوافقة على األ  -19

بنسبة   والت50واململوكة  للشركة  والكابتن/فهد    ي%  حفني  واملهندس/صالح  البوعينين  املهندس/خالد  املجلس  ألعضاء 

مجلس يشغلون عضوية  فيها حيث  مباشرة  غير  الخدمات    إدارة  سندي مصلحة  تقديم  عن  عبارة  هي  و   ، األمد  شركة 

عام  ا في  التعامالت  بأن   
ً
علما واملرحلين  وخارجه  املطار  داخل  املالحين  بنقل  بقيمة  2020لخاصة  ريال     23,362,793م 

، 
ً
 تجارية وبدون شروط تفضيلية. أسسلعلم بأن هذه التعامالت تتم على  مع ا سعودي سنويا

شركة األمد السعودي لخدمات املطارات والنقل الجوي املساندة  والعقود التي ستتم بين الشركة و   عمالاملوافقة على األ  -20

بنسبة   والت50واململوكة  للشركة  والكابتن/فهد    ي%  حفني  واملهندس/صالح  البوعينين  املهندس/خالد  املجلس  ألعضاء 

هي عبارة عن مطالبات من هيئة  ، و شركة األمد  إدارة  جلس  سندي مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغلون عضوية م 

 بأن التعامالت في عام  
ً
م بقيمة  2020الطيران املدني لشركة األمد السعودي لخدمات املطارات والنقل الجوي املساندة علما

 تجارية وبدون شروط تفضيلية.  أسسلعلم بأن هذه التعامالت تتم على ريال سعودي خالل العام ،مع ا  34,574,000


