تدعو شركة اليمامة للحديد مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (االجتماع األول)
يسر مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية دعوة السادة املساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية املقرر عقده
بمشيئة هللا تعالى بمدينة الرياض في قاعة املروج بفندق هوليدي إن اإلزدهار ،الطريق الدائري الشمالي مخرج ( )7في تمام الساعة الثامنة والنصف
مساء يوم األحد 1438-05-29هـ املوافق 2017-02-26م وذلك ملناقشة جدول األعمال التالي:
البند األول :التصويت على ماورد بتقرير مجلس اإلدارة السنوي عن العام املالي املنتهي في 2016-09-30م.
البند الثاني :التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن القوائم املالية السنوية املدققة واملنتهية في 2016-09-30م.
البند الثالث :التصويت على القوائم املالية السنوية املدققة للسنة املالية املنتهية في 2016-09-30م.
البند الرابع :التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 2016-09-30م.
البند الخامس :التصـ ـ ـ ــويت على ا تيار مراجع الحسـ ـ ـ ــابات الخاص بالشـ ـ ـ ــركة من بين املر ـ ـ ـ ــحين من ق ا لجنة املراجعة لتدقيق القوائم املالية
السنوية واألولية الربع سنوية للعام املالي 2017م والربع األول من العام املالي 2018م وتحديد اتعابه.
البند السادس :التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف األول من العام املالي 2016م بواقع ( )1,5ريال لكا
س ـ ــعم ما يعادل  %15من القيمة األس ـ ــمية للس ـ ــعم وباجمالي م لغ ( )76,2مليون ريال ،وعن النص ـ ــف الثالع من العام املالي 2016م
بواقع ( )1,25ريال لكا سـعم ما يعادل  %12,5من القيمة األسـمية للسـعم وباجمالي م لغ ( )63,5مليون ليصـ إجمالي م لغ األرباح
املوزعة على املساهمين للعام املالي 2016م ( )139,7مليون ريال بواقع ( )2,75ريال لكا سعم ما يعادل  %27,5من القيمة األسمية
للسعم.
ن
البند السابع :التصويت على صرف م لغ ( ) 1,200,000مليو ومائتا ألف ريال كمكافأة إلعضاء مجلس اإلدارة بواقع ( ) 200,000مائتي ألف ريال
لكا عضو عن العام املالي املنتهي في 2016-09-30م.
البند الثامن :التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين املتر حين في دورته الجديدة والتي ست دأ بمشيئة هللا في 2017-06-26م وملدة
ثالث سنوات ،علما بأنه سيتم إعتماد طريقة التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة حسب ما ورد بالنظام األساس ي للشركة.
البند التاسع :التصويت على إعتماد ميثاق لجنة املراجعة ( النسخة الرابعة ) وفقا للتغيرات التي طرأت على األنظمة واللوائ .
البند العاشررر :التصــويت على تشــكيا أعضــاء لجنة املراجعة لدورة املجلس الجديدة والتي ســت دأ من تاري 2017-06-26م وتحديد معام اللجنة
وضوابط عملعا ومكافأة أعضائها وهم كما يلي:
 -1األستاذ /الد ع دهللا الشامع
 -2األستاذ /زياد ع دالقادر التومع
 -3األستاذ /ع دهللا ع دالكريم املعنا (عضو من ارج املتر حين لعضوية املجلس)
البند الحادي عشررر :التصــويت على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية شــروف تفضــيلية) التي ســتتم بين الشــركة وشــركة مصــدر ملواد ال ناء
والتي لعضــو مجلس اإلدارة الســيد /رائد بن إبراهيم املديهيم مصــلحة فيها والتر يص بها لســنة قادمة وذلك ل يع منتجات ً
بناء على
ً
طل ــات ش ـ ـ ـ ـراء مقــدمــة من أحــد الطرفين إلى ا ر ،علمــا بــأن التعــامالت للعــام املــا ـ ـ ـ ـ ي لغرض بيع منتجــات الشـ ـ ـ ــركــة بلغــت
 378,146,551ريال سعودي .
البند الثاني عش ررر :التص ــويت على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية ش ــروف تفض ــيلية) التي س ــتتم بين الش ــركة وش ــركة املعيدب للمقاوالت
واململوكة للمس ـ ــاهم املؤس ـ ــس /ش ـ ــركة ع دالقادر املعيدب وأوالده ،والتي لعض ـ ــو مجلس االدارة الس ـ ــيد /رائد بن ابراهيم املديهيم
ً
مصلحة فيها علما قد بلغت التعامالت للعام املا ي من الل إتفاقيتين بتاري 1436-06 -13ه ـ ـ ـ املوافق 2015-04-02م لتوريد
هياكا فراغية ملشـ ــاريع الكليات بجامعة أم القرم بقيمة إجمالية بلغت حوالي  3,266,000ريال سـ ــعودي ،وإتفاقية لتوريد هياكا
فراغية ملشــروع مرافق الفاضــلي ألرامكو بتاري 1437-09-17ه ـ ـ ـ ـ ـ املوافق 2016-06-22م بقيمة إجمالية ت لغ حوالي 3,000,000
ً
ريال سـ ـ ـ ــعودي والتر يص بها لسـ ـ ـ ــنة قادمة ،علما بأن ايرادات املشـ ـ ـ ــاريع الل العام املالي 2016م م لغ وقدره  3,049,500ريال
سعودي .
البند الثالث عش ررر :التص ــويت على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية ش ــروف تفض ــيلية) التي س ــتتم بين الش ــركة وش ــركة مص ــدر للتجعيزات
الفنية والتي لعض ـ ــو مجلس اإلدارة الس ـ ــيد /رائد بن إبراهيم املديهيم مص ـ ــلحة فيها والتر يص بها لس ـ ــنة قادمة ل يع منتجات ً
بناء
ً
على طل ات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى ا ر ،علما بأنه لم يكن هنالك تعامالت الل العام املالي 2016م.
البند الرابع عشرر  :التصـويت على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية شـروف تفضـيلية) التي سـتتم بين الشـركة والشـركة السـعودية لخدمات
األعمال الكعربائية وامليكانيكية واململوكة للمســاهم املؤســس شــركة راشــد ع دالرحمن الراشــد وأوالده والتي لعضــو مجلس االدارة
ً
السـ ـ ــيد /الد بن ع دهللا الشـ ـ ــامع مصـ ـ ــلحة فيها والتر يص بها لسـ ـ ــنة قادمة ،علما بأن التعامالت للعام املا ـ ـ ـ ي من الل ثالثة
إتفاقيات بتاري 1434-12-02ه املوافق 2013-10-07م وبتاري 1437-03-25ه املوافق 2016-01-05م لتوريد أبراج كعربائية
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ً
ملشـ ـ ـ ــاريع الشـ ـ ـ ــركة السـ ـ ـ ــعودية للكعرباء بقيمة إجمالية بلغت  60,059,525ريال سـ ـ ـ ــعودي ،علما بأن إيرادات املشـ ـ ـ ــاريع بلغت
 45,207,379ريال سـعودي الل العام املالي 2016م ،وإجازة العقد املبرم مععم لتوريد أبراج كعربائية بقيمة  70,105,600ريال
سعودي وبتاري 1438-03-05هـ املوافق 2016-12-05م والذي سي دأ التوريد له في 1438-07-04هـ املوافق 2017-04-01م.
البند الخامس عشررر  :التصــويت على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية شــروف تفضــيلية) التي ســتتم بين الشــركة وشــركة راشــد ملواد ال ناء
واململوكة للمساهم املؤسس شركة راشد ع دالرحمن الراشد وأوالده والتي لعضو مجلس االدارة السيد /الد بن ع دهللا الشامع
ً
مص ـ ـ ــلحة فيها والتر يص بها لس ـ ـ ــنة قادمة ،علما بأن التعامالت للعام املا ـ ـ ـ ـ ي ل يع منتجات الش ـ ـ ــركة بلغت  66,645,743ريال
سعودي .
البند السررادس عشررر  :التصــويت على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية شــروف تفضــيلية) التي ســتتم بين الشــركة وشــركة الراشــد للمث تات
واململوكة للمساهم املؤسس شركة راشد ع دالرحمن الراشد وأوالده والتي لعضو مجلس االدارة السيد /الد بن ع دهللا الشامع
ً
مصــلحة فيها والتر يص بها لســنة قادمة ل يع منتجات ً
بناء على طل ات شـراء مقدمة من أحد الطرفين إلى ا ر ،علما بأنه لم يكن
هنالك تعامالت مععا الل العام املالي 2016م.
البند السررابع عشررر  :التصــويت على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية شــروف تفضــيلية) التي ســتتم بين الشــركة وشــركة املســاهم املؤســس
شـ ـ ــركة املعنا التجارية والتي لعضـ ـ ــو مجلس االدارة السـ ـ ــيد /معنا بن ع دهللا املعنا مصـ ـ ــلحة فيها والتر يص بها لسـ ـ ــنة قادمة ل يع
ً
منتجــات بنـ ًـاء على طل ــات ش ـ ـ ـ ـراء مقــدمــة من أحــد الطرفين إلى ا ر ،علمــا بــأن التعــامالت مععــا الل العــام املــالي 2016م ل يع
منتجات الشركة بلغت  46,553,438ريال سعودي.
البند الثامن عشر ررر  :التصـ ــويت على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية شـ ــروف تفضـ ــيلية) التي سـ ــتتم بين الشـ ــركة ومجموعة املعنا للحديد
واململوكة لعضـ ـ ــو مجلس اإلدارة السـ ـ ــيد /معنا بن ع دهللا املعنا والتر يص بها لسـ ـ ــنة قادمة ل يع منتجات ً
بناء على طل ات ش ـ ـ ـراء
ُ
مقدمة من أحد الطرفين إلى ا ر ،علما بأن التعامالت مععا الل العام املالي 2016م ل يع منتجات الشركة بلغت 42,108,600
ريال سعودي .
البند التاسررع عشررر  :التصــويت على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية شــروف تفضــيلية) التي ســتتم بين الشــركة وشــركة املســاهم املؤســس
ش ـ ــركة املججا للتجارة واملقاوالت والتي يشـ ـ ـارك في ملكيتها رئيس مجلس اإلدارة الس ـ ــيد /س ـ ــعد بن إبراهيم املججا و التر يص بها
ً
لس ـ ـ ــنة قادمة ل يع منتجات ً
بناء على طل ات شـ ـ ـ ـراء مقدمة من أحد الطرفين إلى ا ر ،علما بأن التعامالت مععا الل العام املالي
2016م ل يع منتجات الشركة بلغت 12,825,513ريال سعودي.
البند العشرررو : :التصــويت على تعديا املادة رقم ( )10من النظام األســاس ـ ي للشــركة والخاصــة بأســعم الشــركة بإضــافة بند رقم ( )2ونصــه( :يجوز
ً
للشـ ــركة أن تشـ ــتري أسـ ــعمعا أو تر هفها أو ت يععا وفقا لضـ ــوابط تضـ ــععا الجعة املختصـ ــة ،وال يكون لألسـ ــعم التي تشـ ــتريها الشـ ــركة
أصوات في جمعيات املساهمين).
البند الواحد والعش رررو : :التص ــويت على تعديا املادة ( )45من النظام األس ــاس ـ ي للش ــركة الخاص ــة بتوزيع األرباح بإض ــافة بند رقم ( )7-45نص ــه:
(وللجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع أرباح مرحلية على مس ــاهميها بش ــكا ربع س ــنوي أو نص ــف س ــنوي ولعا أن تفوض مجلس
اإلدارة بذلك بموجب قرار من الجمعية يجدد سنويا).
البند الثاني والعش رررو : :التص ــويت على تفويج مجلس االدارة بتوزيع أرباح نص ــف س ــنوية على املس ــاهمين عن العام املالي 2017م وتحديد تاري
االستحقاق والتوزيع وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة املالي وتدفقا ها النقدية و ططعا التوسعية واالستثمارية.
علما بأنه يشترف لصحة العقاد هذه الجمعية:
 حضور عدد من املساهمين يمثا نصف رأس مال الشركة على األقا  ،وفي حالة عدم إكتمال النصاب سيعقد اإلجتماع الثالع للجمعية بعد ساعةً
من إنتهاء املدة املحددة لإلجتماع األول وسيكون اإلجتماع الثالع صحيحا اذا حضره عدد من املساهمين يمثلون ربع رأس املال.
 لكا مساهم حق حضور اجتماع الجمعية. يرجى من املس ــاهمين الذين يتعذر حض ــورهم في املوعد املحدد ويرغ ون في توكيا غيرهم من غير أعض ــاء مجلس اإلدارة أو موظفع الش ــركة إرس ــاللس ـ ــخة من التوكيالت وفق النموذج املرفق مص ـ ــدق من الغرفة التجارية الص ـ ــناعية أو من أحد ال نوك أو األ ـ ــخاص املر ص لعم أو كتابة العدل
على العنوان التالي :ش ــركة اليمامة للص ــناعات الحديدية ص.ب  30844جدة  21487أو على الفاكس  0126081489ق ا إلعقاد الجمعية بيومين
مع إحض ـ ــار أص ـ ــا الوكاالت يوم االجتماع ،ويجدر التنويه على ض ـ ــرورة إحض ـ ــار املس ـ ــاهمين لالجتماع (أص ـ ــالة او وكالة) بطاقا هم ال ـ ــخص ـ ــية ل وم
التسجيا والذي سي دأ الساعة  7:00ويغلق الساعة ً 8:30
مساء.
ولالستفسار يرجى االتصال على تليفون  0126371515تحويلة  121او Email: t.alkahlout@yamsteel.com
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نموذج توكيل حضور
اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية
ملساهمي شركة اليمامة للصناعات الحديدية
أنا املساهم املوقع أدناه ----------------------------------------------------- /سعودي الجنسية ( ----------الجنسية )
(بموجب بطاقة العوية الوطنية أو االقامة أو جواز السفر لغير السعوديين) رقم ( )------------صادرة من ---------
وبص ــفتي ال ــخص ــية أو مفوض بالتوقيع عن مدير /رئيس مجلس ادارة ش ــركة -----------------------------------
واملالك ألســعم عددها ( )------------------س ـعما من أســعم شررركة اليمامة للصررناعات الحديدية شــركة مســاهمة
س ــعودية واملس ــجلة في الس ــجا التجاري في مدينة الرياض برقم ( ) 1010070794واس ــتنادا لنص املادة رقم ()25
من النظام األساس ي للشركة فانني بهذا أوكا السيد------------------------------------------------------------------- /
لينوب عني في حضـ ـ ـ ــور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سـ ـ ـ ــيعقد بفندق هوليدي إن اإلزدهار بمدينة
الرياض اململكة العربية السعودية في تمام الساعة  8:30مساء يوم األحد بتاري 1438-05-29هـ ـ املوافق -02-26
2017م وقد وكلته بالتصـ ـ ـ ــويت نيابة عني على ال نود املدرجة على جدول األعمال وغيرها من املواضـ ـ ـ ــيع التي قد
تطرحعــا الجمعيــة العــامــة للتصـ ـ ـ ــويــت عليهــا والتوقيع نيــابــة عني على كــافــة القرارات واملسـ ـ ـ ــتنــدات املتعلقــة بهــذا
االجتماع ويعتبر هذا التوكيا ساري املفعول لعذا االجتماع أو أي اجتماع الحق يؤجا إليه.
حرر في 1438/05/....هـ املوافق 2017/02/....م
األسم----------------------------------------------------------- :
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