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  )االول عادية (االجتماع التدعو شركة اليمامة ل�حديد مساهم��ا إ�� حضور اجتماع ا�جمعية العامة 

املقرر عقده بمشــــيئة هللا  العادية �ســــر مجلس إدارة شــــركة اليمامة للصــــناعات ا�حديدية دعوة الســــادة املســــاهم�ن الكرام إ�� حضــــور اجتماع ا�جمعية العامة

 ) ٧(ج ، الـــــطـــــر�ـــــق الــــــدائـــــري الشـــــــــــــــمــــــا�ـــــ� مـــــخـــــر االزدهــــــارهـــــولـــــيــــــدي إن  بـــــفـــــنــــــدق املـــــبـــــ�ـــــى الشـــــــــــــــر�ـــــ�) جـــــوار( زدهــــــاراال قــــــاعــــــة �ـــــعــــــا�ـــــ� بـــــمــــــديـــــنــــــة الـــــر�ــــــاض �ـــــ� 

 ١١٢aiK٤V٧B٩https://goo.gl/maps/P ـــــ املوافق ١٤١٤-٠٧-٢٣  تار�خ ر�عاءاال يوم  والنصف مساءً �عة �� تمام الساعة السا م وذلك ملناقشة ٢٠٢٠-٠٣-١٨هـ

  :جدول األعمال التا��

 م.٢٠١٩-٠٩-٣٠��  عن السنة املالية املن��يةالتصو�ت ع�� تقر�ر مجلس اإلدارة  االول:البند  

 م.٢٠١٩-٠٩-٣٠السنة املالية املن��ية �� عن الشركة التصو�ت ع�� تقر�ر مراجع حسابات  الثا�ي:البند 

 م.٢٠١٩-٠٩-٣٠للشركة عن السنة املالية املن��ية �� التصو�ت ع�� القوائم املالية البتد الثالث : 

 م.٢٠١٩-٠٩-٣٠التصو�ت ع�� إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املن��ية ��  الرا�ع البند 

صــــــية �جنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم التصــــــو�ت ع�� �عي�ن مراجع ا�حســــــابات للشــــــركة من ب�ن املر�ــــــح�ن بناء ع�� تو  : خامسا�البند 

  .وتحديد أ�عابھ م٢٠٢١ م والر�ع االول من عام٢٠٢٠املالية للر�ع الثا�ي والثالث والرا�ع والسنوي من العام املا�� 

 م.٢٠١٩-٠٩-٣٠املن��ية ��  ةالتصو�ت ع�� عدم توزيع أر�اح عن السنة املالي :سادسالالبند 

 م.٢٠١٩-٠٩-٣٠   كم�افأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املن��ية �� )١٫٦٨٠٬٠٠٠التصو�ت ع�� صرف مبلغ ( :سا�عالالبند 

 ت اعضاء مجلس اإلدارة و�جانھ واإلدارة التنفيذية( مرفق).آ: التصو�ت ع�� سياسة م�افثامنالبند ال

م وملدة ثالث سنوات ميالدية ٦/٢٠٢٠/ ٢٦من ب�ن املر�ح�ن للدورة القادمة ال�ي تبدأ من تار�خ  : التصو�ت ع�� انتخاب اعضاء مجلس اإلدارة تاسعالبند ال

 .م.(مرفق الس�� الذاتية)٢٥/٦/٢٠٢٣تنت�ي �� تار�خ  

ح�ى م و ٢٦/٦/٢٠٢٠تار�خ من  بتداًء ا جديدةللدورة ا�مهامها وضوابط عملها وم�افأت اعضا��ا  حديد: التصو�ت ع�� �شكيل �جنة املراجعة وتعاشرالبند ال

  , م ٢٥/٦/٢٠٢٣ان��اء الدورة �� تار�خ 
ً
 :  ) هم أن املر�ح�ن ( املرفقة س��هم الذاتية علما

 رئيس ال�جنة  -   عبدا�حميد عبدالعز�ز العوه�� -١

 عضو ال�جنة   -                  ز�اد عبدالقادر التومي -٢

 عضو ال�جنة   -              عبدهللا عبدالكر�م املهنا -٣

التصـــو�ت ع�� اإلعمال والعقود ال�ي ســـتتم ب�ن الشـــركة وشـــركة مصـــدر ملواد البناء ، وال�ي لعضـــو مجلس اإلدارة األســـتاذ/رائد بن ابراهيم  :حادي عشـــرا�البند 

،  أحد الطرف�ن إ�� اآلخربيع منتجات بناًء ع�� طلبات شـــــــراء مقدمة من ف��ا، و�� عبارة عن  املد��يم  (عضـــــــو غ�� تنفيذي) مصـــــــ�حة مباشـــــــرة

 بــأن قيمــة التعــامالت �� عــام 
ً
مــدة التعــامــل ( . ر�ــال ســـــــــــعودي ٩٧٫٣٢٧و�لغــت قيمــة املشـــــــــــ��يــات ، ر�ــال  ٢٠٠٫٩٣٨٫٩٧٩ م بلغــت٩٢٠١علمــا

 انھ (اليوجد أية شروط تفضيلية). م)٢٥/٦/٢٠٢٣ –م ٢٦/٦/٢٠٢٠
ً
 (مرفق) علما

التصـــــو�ت ع�� اإلعمال والعقود ال�ي ســـــتتم ب�ن الشـــــركة وشـــــركة ثبات لإل�شـــــاءات ا�حدودة، وال�ي لعضـــــو مجلس اإلدارة األســـــتاذ/رائد بن : ثا�ي عشـــــرال البند

 بأن التعامالت للعام املا�ـــــ�ي ركةمبيعات منتجات الشـــــ�� عبارة عن ، و ف��ا  مباشـــــرةابراهيم املد��يم  (عضـــــو غ�� تنفيذي) مصـــــ�حة 
ً
 علما

 انھ (اليوجد أية شروط تفضيلية). م)٢٥/٦/٢٠٢٣ –م ٢٦/٦/٢٠٢٠مدة التعامل (  ر�ال سعودي ، ٦٠٫٠٠٠م  بلغت  ٢٠١٩
ً
 (مرفق) علما

التصـــــو�ت ع�� اإلعمال والعقود ال�ي ســـــتتم ب�ن الشـــــركة وشـــــركة مصـــــدر للتجه��ات الفنية ، وال�ي لعضـــــو مجلس اإلدارة األســـــتاذ/ رائد بن  :ثالث عشـــــرالالبند 

بيع منتجات بناًء ع�� طلبات شـــــراء مقدمة من أحد الطرف�ن إ�� ، و�� عبارة عن  ف��ا مباشـــــرةابراهيم املد��يم  (عضـــــو غ�� تنفيذي) مصـــــ�حة 

 بأن قيمة التعامالت �� عام  اآلخر
ً
 انھ (اليوجد أية  م)٢٥/٦/٢٠٢٣ –م ٢٦/٦/٢٠٢٠( ، مدة التعامل ر�ال   ٧٦٫٨٣٧م بلغت ٩٢٠١، علما

ً
علما

 (مرفق) شروط تفضيلية).

، وال�ي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/رائد بن ابراهيم  ألدوات النجارةلتصو�ت ع�� اإلعمال والعقود ال�ي ستتم ب�ن الشركة وشركة مصدر االبند الرا�ع عشر: 

 بأن بيع منتجات بناًء ع�� طلبات شراء مقدمة من أحد الطرف�ن إ�� اآلخراملد��يم  (عضو غ�� تنفيذي) مص�حة ، و�� عبارة عن 
ً
ھ لم ، علما

 انھ (اليوجد أية شروط  م)٢٥/٦/٢٠٢٣ –م ٢٦/٦/٢٠٢٠م ، مدة التعامل ( ٢٠١٩ املا��  عامال خالل  معها  �عامالتيكن هناك 
ً
علما

 (مرفق) تفضيلية).

وال�ي لعضو مجلس والشركة السعودية �خدمات األعمال الكهر�ائية واملي�انيكية  التصو�ت ع�� اإلعمال والعقود ال�ي ستتم ب�ن الشركة  :عشر خامسا�البند 

 بأن التعامالت من خالل ، ف��ا  مباشــــــرةاإلدارة األســــــتاذ/ خالد بن عبدهللا الشــــــامي (عضــــــو غ�� تنفيذي) مصــــــ�حة 
ً
 ة مد��ا ســــــن ت�ناتفاقيعلما

ت لتور�د أبراج كهر�ائية ملشــــاريع الشــــركة الســــعودية للكهر�اء بقيمة إجمالية بلغ م٢٠١٩-٠٢-٢٥وتار�خ  م٢٠١٨-٠٢-٠٧بتار�خ  قابلة للتمديد

 بــأن التعــامالت  ١٠٣٫٦٢٥٫٩٠٠
ً
 انــھ ( اليوجــد  ٣٧٫٩١٩٫٦٨٧بلغــت م ٢٠١٩�� عــام  ر�ــال ســـــــــــعودي، علمــا

ً
شـــــــــــروط أبــة ر�ــال ســـــــــــعودي. علمــا

 (مرفق) . )تفضيلية

وال�ي لعضــو مجلس اإلدارة األســتاذ/ خالد بن عبدهللا وشــركة الراشــد ملواد البناء التصــو�ت ع�� اإلعمال والعقود ال�ي ســتتم ب�ن الشــركة : عشــر ســادسالالبند 

،  بيع منتجات بناًء ع�� طلبات شــــــراء مقدمة من أحد الطرف�ن إ�� اآلخر، و�� عبارة عن ف��ا  مباشــــــرةالشــــــامي (عضــــــو غ�� تنفيذي) مصــــــ�حة 

 بـأن 
ً
، مـدة  ر�ـال ســـــــــــعودي ٫١٣٩١٠٦ تو�لغـت قيمـة املشـــــــــــ��يـار�ـال   ١١٫٠٠١٫٣٨٠م  بلغـت ٩٢٠١�� عـام لغرض البيع قيمـة التعـامالت علمـا

 انھ (اليوجد أية شروط تفضيلية). م)٢٥/٦/٢٠٢٣ –م ٢٦/٦/٢٠٢٠( التعامل 
ً
 (مرفق) علما

https://goo.gl/maps/P9B7V4aiK112
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، وال�ي ومصنع شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده لتصنيع املنتجات ا�حديدية التصو�ت ع�� اإلعمال والعقود ال�ي ستتم ب�ن الشركة  :عشر �عساالالبند 

بيع منتجات بناًء ع�� ، و�� عبارة عن ف��ا  مباشــــــرةلعضــــــو مجلس اإلدارة األســــــتاذ/ خالد بن عبدهللا الشــــــامي (عضــــــو غ�� تنفيذي) مصــــــ�حة 

 بـــأنـــھ لم يكن طلبـــات شـــــــــــراء مقـــدمـــة من أحـــد الطرف�ن إ�� اآلخر
ً
 –م ٢٦/٦/٢٠٢٠( م  ، مـــدة التعـــامـــل ٢٠١٩هنـــاك �عـــامالت �� عـــام  ، علمـــا

 انھ (اليوجد أية شروط تفضيلية). م)٢٥/٦/٢٠٢٣
ً
 (مرفق) علما

، وال�ي لعضــــو مجلس اإلدارة األســــتاذ/ خالد بن عبدهللا وشــــركة الراشــــد للمثبتات ع�� اإلعمال والعقود ال�ي ســــتتم ب�ن الشــــركة  التصــــو�ت :عشــــر ثامنالالبند 

،  بيع منتجات بناًء ع�� طلبات شــــــراء مقدمة من أحد الطرف�ن إ�� اآلخرو�� عبارة عن  ،ف��ا  مباشــــــرةالشــــــامي (عضــــــو غ�� تنفيذي) مصــــــ�حة 

 بأنھ لم يكن هناك �عامالت �� عام 
ً
 انھ (اليوجد أية شـــــــروط تفضـــــــيلية). م)٢٥/٦/٢٠٢٣ –م ٢٦/٦/٢٠٢٠م  ، مدة التعامل ( ٢٠١٩علما

ً
 علما

 (مرفق)

هنا  التصــو�ت ع�� اإلعمال والعقود ال�ي ســتتم ب�ن الشــركة وشــركة املهنا التجار�ة ، وال�ي لعضــو مجلس اإلدارة األســتاذ/ مهنا بن عبدهللا امل :عشــر تاســعالالبند 

  منتجات بناًء ع�� طلبات شـــــراء مقدمة من أحد الطرف�ن إ�� اآلخربيع ، و�� عبارة عن ف��ا  مباشـــــرةغ�� (عضـــــو غ�� تنفيذي) مصـــــ�حة 
ً
، علما

 انــھ  م)٢٥/٦/٢٠٢٣ –م ٢٦/٦/٢٠٢٠( ، مـــدة التعـــامـــل ر�ـــال  ١٠٤٫١٨٩٫٣١٣م بلغـــت ٢٠١٩�� عـــام  لغرض البيع بـــأن قيمـــة التعـــامالت
ً
علمـــا

 (مرفق) (اليوجد أية شروط تفضيلية).

هنا  التصــــو�ت ع�� اإلعمال والعقود ال�ي ســــتتم ب�ن الشــــركة ومجموعة املهنا ل�حديد ، وال�ي لعضــــو مجلس اإلدارة األســــتاذ/ مهنا بن عبدهللا امل :ونعشــــر الالبند 

 بأن  بيع منتجات بناًء ع�� طلبات شــــــراء مقدمة من أحد الطرف�ن إ�� اآلخرف��ا، و�� عبارة عن  مباشــــــرة(عضــــــو غ�� تنفيذي) مصــــــ�حة 
ً
، علما

( ، مــدة التعــامــل  ر�ــال ســـــــــــعودي ٩٫٠٣٠و�لغــت قيمــة املشـــــــــــ��يــات ر�ــال   ٦٦٫٩٥٦٫٥٤٢م  بلغــت ٩٢٠١�� عــام لغرض البيع قيمــة التعــامالت 

 انھ (اليوجد أية شروط تفضيلية). م)٢٥/٦/٢٠٢٣ –م ٢٦/٦/٢٠٢٠
ً
 (مرفق) علما

األستاذ/   ستتم ب�ن الشركة وشركة امل�جل للتجارة واملقاوالت ، وال�ي لرئيس مجلس اإلدارةالتصو�ت ع�� اإلعمال والعقود ال�ي  :عشرونالا�حادي و البند 

بيع منتجات بناًء ع�� طلبات شراء مقدمة من أحد ، و�� عبارة عن ف��ا  مباشرةسعد بن إبراهيم امل�جل   (عضو غ�� تنفيذي) مص�حة 

 بأن قيمة التعامالت الطرف�ن إ�� اآلخر
ً
 –م ٢٦/٦/٢٠٢٠( ، مدة التعامل ر�ال  ٢٫٥٥١٫٨٠٠م بلغت٢٠١٩�� عام  لغرض البيع ، علما

 انھ (اليوجد أية شروط تفضيلية).  م)٢٥/٦/٢٠٢٣
ً
 (مرفق) علما

 شركة الفوزان ملواد البناء)  ، وال�ي لعضو  : ونعشر والثا�ي الالبند 
ً
التصو�ت ع�� اإلعمال والعقود ال�ي ستتم ب�ن الشركة وشركة مدار ملواد البناء (سابقا

و�� عبارة عن  ،مباشرةمحمد الفوزان  (عضو غ�� تنفيذي) مص�حة فوزان مجلس إدارة الشركة التا�عة ( شركة اليمامة �حديد التسليح ) 

 بأن قيمة التعامالت  بناًء ع�� طلبات شراء مقدمة من أحد الطرف�ن إ�� اآلخربيع منتجات 
ً
بلغت  م٢٠١٩�� عام لغرض البيع ، علما

 انھ (اليوجد م ٢٢/٦/٢٢٢٠ -م٢٣/٦/٩٢٠١، مدة التعامل (  ر�ال سعودي ١٫٠٦٣٫٤٢٢و�لغت قيمة املش��يات  ر�ال   ٢٤٫٦٢١٫٨٥٩
ً
). علما

 (مرفق) أية شروط تفضيلية).

 .م٢٠٢٠املا��  عامعن ال ر�ع سنوي  / �ش�ل نصف مرحليھالتصو�ت ع�� تفو�ض مجلس االدارة بتوزيع أر�اح  :عشرونالو  الثالث البند 

�سبق اجتماع ا�جمعية حضور اجتماع  يكما يحق ل�ل مساهم من املساهم�ن املقيدين �� �جل مساه�ي الشركة لدى مركز اإليداع ب��اية جلسة التداول ال� 

 بأن أحقية ��جيل ا�حضور الجتماع ا�جمعية تنت�ي وقت ا�عقاد ا�جمعية وأحقية التصو�ت ع�� بنود
ً
ا�جمعية  ا�جمعية و�حسب أالنظمة واللوائح. علما

 إذا حضره مساهمون يمثلون العامة ل�حاضر�ن تنت�ي عند ان��اء �جنة الفرز من فرز األصوات. و��ون اجتماع ا�جمعية العامة ل
ً
رأس املال ر�ع عادية �حيحا

الجتماع األول، و��ون ع�� األقل. و�ذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع، سيتم عقد االجتماع الثا�ي �عد ساعة من ان��اء املدة ا�حددة ال�عقاد ا

 
ً
 �ان عدد األ االجتماع الثا�ي �حيحا

ً
 ��  . كماسهم املمثلة فيھايا

ً
يحق للمساهم توكيل �خص أخر عنھ �� ا�حضور بموجب توكيل خطي ع�� أال ي�ون عضوا

 �� الشركة، 
ً
 ألحدها أو إذا �ان املساهم شركة أو مجلس اإلدارة أو موظفا

ً
 عليھ من : الغرف التجار�ة الصناعية م�ى �ان املساهم منتسبا

ً
وأن ي�ون مصادقا

ة أو اال�خاص املرخص لهم �� اململكة شر�طة ان ي�ون للمو�ل حساب لدى البنك أو ال�خص املرخص لھ الذي مؤسسة إعتبار�ة. إحدى البنوك املرخص

ن ع�� األقل من يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو اال�خاص املرخص لهم بأعمال التوثيق. وع�� املساهم أو وكيلة تزو�د الشركة بن�خة من التوكيل قبل يوم�

كما ،  ٠١٢٦٠٨١٤٨٩أو ع��  الفاكس  ٢١٤٨٧جدة  ٣٠٨٤٤العنوان التا��: شركة اليمامة للصناعات ا�حديدية ص.ب واإلرسال إ�� ، موعد إ�عقاد ا�جمعية

 بأنھ سي�ون بإم�ان املساهم�ن امل�جل�ن �� خدمات تداوال�ي التصو�ت عن
ً
�عد ع�� بنود  يجب ع�� جميع املساهم�ن / الوكيل إحضار الهو�ة الوطنية. علما

 من الساعة ( ا�جمع
ً
 ) يوم ال ١٠:٠٠ية ابتداءا

ً
 ) من يوم ا�عقاد  ٠٤:٠٠وح�ى الساعة (  م٢٠٢٠-٠٣-١٤ه املوافق  ١٤٤١-٠٧-١٩املوافق  سبتصباحا

ً
عصرا

 �جميع املساهم�ن باستخدام الرابط التا��  
ً
 ومجانا

ً
  https://www.tadawulaty.com.saا�جمعية، وسي�ون الت�جيل والتصو�ت �� خدمات تداوال�ي متاحا

 .)  :cg@yamsteel.comEmailاو    ١٢١تحو�لة  ٠١٢٦٣٧١٥١٥هاتف :  ( و�� حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة عالقات املساهم�ن

https://www.tadawulaty.com.sa/
mailto:cg@yamsteel.com








 

 توكيل بحضور والتصويت

 العادية ملساهمي اجتماع الجمعية العامة

 شركة اليمامة للصناعات الحديدية 
 

......................... سعودي أنا املساهم املوقع أدناه/ ...................................................................................................

من  ( صادرة                         هوية مقيم/جواز سفر لغير السعوديين( رقم )/) هوية شخصيةالجنسية بموجب 

 ةإدارة شرك مجلس رئيس/مدير/عن لتوقيعفوض بام أوبصفتي الشخصية  /بتاريخ  /   .....................

( سهم من أسهم شركة اليمامة للصناعات الحديدية شركة         واملالك لعدد ) ..........................................................

 لنص املادة رقم 1010070794مساهمة سعودية واملسجلة في السجل التجاري بمدينة الرياض برقم )
ً
(، وإستنادا

سعودي  .................................................................أوكل السيد/  ( من النظام األساس ي للشركة فأنني بهذا25)

( ...............................الجنسية بموجب )بطاقة الهوية الوطنية)هوية مقيم/جواز سفر لغير السعوديين( رقم )

والذي سيعقد بفندق هوليدي إن اإلزدهار لعادية  اجتماع الجمعية العامة اصادرة من ........... لينوب عني في حضور  

افقهـ امل23/07/1441مساء يوم األربعاء  7:30اململكة العربية السعودية في تمام الساعة  الرياض بمدينة    و

وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على البنود املدرجة على جدول األعمال وغيرها من املواضيع التي قد  م18/03/2020

تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات واملستندات املتعلقة بهذا االجتماع 

 اع الحق يؤجل إليه. ويعتبر هذا التوكيل ساري املفعول لهذا االجتماع أو أي اجتم

 م2020/     املوافق   /  هـ  1441/    /     حرر في

 االسم: 

 صفة: ال

 قامة أو جواز السفر لغير السعوديين(: ) أو رقم اإلرقم السجل املدني 

  

 الختم:                                                    التصديق:          التوقيع: 

   

     

     

 

 


