شركة اليمامة للصناعات الحديدية
جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2017-02-26م
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 :التص ووويت على ارتيار مراجع الحس ووابات الخاص بالش ووركة من بير املر ووحير من قامل لجنة املراجعة لتدقيم القوائم املالية
السنوية واألولية الربع سنوية للعام املالي 2017م والربع األول من العام املالي 2018م وتحديد اتعابه.
البند السا ااا  :التصو ووويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية على مسو ووالشي الشو ووركة عن النص و و األول من العام املالي 2016م بواقع ()1,5
ريال لكمل س و و م ما عادل  %15من القيمة األسو وومية للس و و م وباجمالي مالغ ( )76,2مليور ريال ،وعن النص و و الما ا من العام
املالي 2016م بواقع ( )1,25ريال لكمل س و م ما عادل  %12,5من القيمة األس ومية للس و م وباجمالي مالغ ( )63,5مليور ليصووا
إجمالي مالغ األرباح املوزعة على املس و و ووالمير للعام املالي 2016م ( )139,7مليور ريال بواقع ( )2,75ريال لكمل سو و و و م ما عادل
 %27,5من القيمة األسمية للس م.
البند الس ا ااابع :التص و ووويت على غ و وور مالغ ( ) 1,200,000مليور ومائتا أل ريال كمكافأة إلعض و وواء مجلس اإلدارة بواقع ( ) 200,000مائتي
أل ريال لكمل عضو عن العام املالي املنتهي في 2016-09-30م.
البند الثامن :التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بير املتر حير في دورته الجديدة والتي ستادأ بمشيئة هللا في 2017-06-26م
وملدة ثالث سنوات ،علما بأنه سيتم إعتماد طريقة التصويت التراكشي عند انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة حسب ما ورد بالنظام األساس ي
للشركة.
البند التاسع :التصويت على إعتماد ميماق لجنة املراجعة ( النسخة الرابعة ) وفقا للتغيرات التي طرأت على األنظمة واللوائ .
البند العاش اار :التص ووويت على تشو و يمل أعض وواء لجنة املراجعة لدورة املجلس الجديدة والتي س ووتادأ من تاريخ 2017-06-26م وتحديد م ام
اللجنة وضوابط عمل ا ومكافأة أعضائها ولم كما يلي:
 -1األستاذ /رالد عادهللا الشاما
 -2األستاذ /زياد عادالقادر التوما
 -3األستاذ /عادهللا عادال ريم امل نا (عضو من رارج املتر حير لعضوية املجلس)
البند الحا ي عشاار :التصووويت على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية شووروف تلضوويلية) التي سووتتم بير الشووركة وشووركة مصوودر ملواد
الاناء والتي لعضو و و ووو مجلس اإلدارة السو و و وويد /رائد بن إبراليم املديهيم مصو و و وولحة فيها والترريص بها لسو و و وونة قادمة وذلك لايع
ً
منتجات ً
بناء على طلاات ش و و و وراء مقدمة من أحد الخرفير إلى ا رر ،علما بأر التعامالت للعام املاض و و و و ي لغرض بيع منتجات
الشركة بلغت  378,146,551ريال سعودي .
البند الثاني عشا ا اار :التصو و ووويت على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية شو و ووروف تلضو و وويلية) التي سو و ووتتم بير الشو و ووركة وشو و ووركة امل يدب
للمقاوالت واململوكة للمس و ووالم املؤس و ووس /ش و ووركة عادالقادر امل يدب وأوالد  ،والتي لعض و ووو مجلس االدارة الس و وويد /رائد بن
ً
ابراليم املديهيم مص وولحة فيها علما قد بلغت التعامالت للعام املاض و ي من رالل إتلاقيتير بتاريخ 1436-06 -13ل و و و و و املوافم
2015-04-02م لتوريوود ليوواروومل فراغيووة ملش و و و وواريع الكليووات بجووامعووة أم القر بقيمووة إجموواليووة بلغووت حوالي  3,266,000ريووال
س ووعودي ،وإتلاقية لتوريد ليارمل فراغية ملش ووروا مرافم اللاض وولي ألرامكو بتاريخ 1437-09-17ل و و و و و املوافم 2016-06-22م
ً
بقيمة إجمالية تالغ حوالي  3,000,000ريال س و و ووعودي والترريص بها لس و و وونة قادمة ،علما بأر ايرادات املش و و وواريع رالل العام
املالي 2016م مالغ وقدر  3,049,500ريال سعودي .
البند الثالث عشا ا اار :التص و ووويت على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية ش و ووروف تلض و وويلية) التي س و ووتتم بير الش و ووركة وش و ووركة مص و وودر
للتج يزات اللنية والتي لعضووو مجلس اإلدارة السوويد /رائد بن إبراليم املديهيم مصوولحة فيها والترريص بها لسوونة قادمة لايع
ً
منتجووات بنو ًواء على طلاووات ش و و و وراء مقوودمووة من أحوود الخرفير إلى ا رر ،علمووا بووأنووه لم ي ن لنووالووك تع وامالت رالل العووام املووالي
2016م.

البند الرابع عش اار  :التص ووويت على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية ش ووروف تلض وويلية) التي س ووتتم بير الش ووركة والش ووركة الس ووعودية
لخدمات األعمال ال ربائية وامليكاني ية واململوكة للمسووالم املؤسووس شووركة راشوود عادالرحمن الراشوود وأوالد والتي لعضووو
ً
مجلس االدارة السوويد /رالد بن عادهللا الشوواما مصوولحة فيها والترريص بها لسوونة قادمة ،علما بأر التعامالت للعام املاض و ي
من رالل ثالثووة إتلوواقيووات بتوواريخ 1434-12-02ه املوافم 2013-10-07م وبتوواريخ 1437-03-25ه املوافم 2016-01-05م
ً
لتوريد أبراج ك ربائية ملش و و وواريع الش و و ووركة الس و و ووعودية لل رباء بقيمة إجمالية بلغت  60,059,525ريال س و و ووعودي ،علما بأر
إيرادات املش و و و وواريع بلغووت  45,207,379ريووال سو و و ووعودي رالل العووام املووالي 2016م ،وإجووازة العقوود املمرم مع م لتوريوود أبراج
ك ربائية بقيمة  70,105,600ريال س ووعودي وبتاريخ 1438-03-05لو و و و و و املوافم 2016-12-05م والذي س وويادأ التوريد له في
1438-07-04لو املوافم 2017-04-01م.
البند الخامس عشاار  :التصووويت على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية شووروف تلضوويلية) التي سووتتم بير الشووركة وشووركة راشوود ملواد
الاناء واململوكة للمس ووالم املؤس ووس ش ووركة راش وود عادالرحمن الراش وود وأوالد والتي لعض ووو مجلس االدارة الس وويد /رالد بن
ً
عادهللا الش و وواما مص و وولحة فيها والترريص بها لس و وونة قادمة ،علما بأر التعامالت للعام املاض و و ي لايع منتجات الش و ووركة بلغت
 66,645,743ريال سعودي .
البند الس ااا عش اار  :التص ووويت على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية ش ووروف تلض وويلية) التي س ووتتم بير الش ووركة وش ووركة الراش وود
للممبتات واململوكة للمسالم املؤسس شركة راشد عادالرحمن الراشد وأوالد والتي لعضو مجلس االدارة السيد /رالد بن
عادهللا الش و وواما مص و وولحة فيها والترريص بها لس و وونة قادمة لايع منتجات ً
بناء على طلاات ش و وراء مقدمة من أحد الخرفير إلى
ً
ا رر ،علما بأنه لم ي ن لنالك تعامالت مع ا رالل العام املالي 2016م.
البند السا ااابع عشا اار  :التصو ووويت على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية شو ووروف تلضو وويلية) التي سو ووتتم بير الشو ووركة وشو ووركة املسو ووالم
املؤس ووس ش ووركة امل نا التجارية والتي لعض ووو مجلس االدارة الس وويد /م نا بن عادهللا امل نا مص وولحة فيها والترريص بها لس وونة
ً
قادمة لايع منتجات ً
بناء على طلاات ش و و و وراء مقدمة من أحد الخرفير إلى ا رر ،علما بأر التعامالت مع ا رالل العام املالي
2016م لايع منتجات الشركة بلغت  46,553,438ريال سعودي.
البند الثامن عشا ا اار  :التصو و ووويت على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية شو و ووروف تلضو و وويلية) التي سو و ووتتم بير الشو و ووركة ومجموعة امل نا
للحديد واململوكة لعض و و ووو مجلس اإلدارة الس و و وويد /م نا بن عادهللا امل نا والترريص بها لس و و وونة قادمة لايع منتجات ً
بناء على
ُ
طلاات ش و و وراء مقدمة من أحد الخرفير إلى ا رر ،علما بأر التعامالت مع ا رالل العام املالي 2016م لايع منتجات الشو و ووركة
بلغت  42,108,600ريال سعودي .
البند التاسا ااع عشا اار  :التصو ووويت على األعمال والعقود (وال يوجد بالعقود أية شو ووروف تلضو وويلية) التي سو ووتتم بير الشو ووركة وشو ووركة املسو ووالم
املؤس ووس ش ووركة املةجمل للتجارة واملقاوالت والتي شو وارك في مل يتها رئيس مجلس اإلدارة الس وويد /س ووعد بن إبراليم املةجمل و
ً
الترريص بها لسو وونة قادمة لايع منتجات ً
بناء على طلاات ش و وراء مقدمة من أحد الخرفير إلى ا رر ،علما بأر التعامالت مع ا
رالل العام املالي 2016م لايع منتجات الشركة بلغت 12,825,513ريال سعودي.
البند العشاارو  :التصووويت على تعديمل املادة رقم ( )10من النظام األسوواس و ي للشووركة والخاغووة بأس و م الشووركة بإضووافة بند رقم ( )2ونصووه:
ً
(يجوز للشووركة أر تشووتري أس و م ا أو ترتهيها أو تبيع ا وفقا لضوووابط تضووع ا الج ة املختصووة ،وال يكور لألس و م التي تشووتريها
الشركة أغوات في جمعيات املسالمير).
البند الواحد والعش اارو  :التص ووويت على تعديمل املادة ( )45من النظام األس وواسو و ي للش ووركة الخاغ ووة بتوزيع األرباح بإض ووافة بند رقم ()7-45
نص و ووه( :وللجمعية العامة العادية أر تقرر توزيع أرباح مرحلية على مس و ووالميها بش و ووكمل ربع س و وونوي أو نصو و و س و وونوي ول ا أر
تلوض مجلس اإلدارة بذلك بموجب قرار من الجمعية يجدد سنويا).
البند الثاني والعشاارو  :التصووويت على تلويج مجلس االدارة بتوزيع أرباح نص و سوونوية على املسووالمير عن العام املالي 2017م وتحديد
تاريخ االستحقاق والتوزيع وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة املالي وتدفقاتها النقدية ورخخ ا التوسعية واالستممارية.

نموذج توكيل حضور
اجتماع الجمعية العامة غيرالعا ية
ملساهمي شركة اليمامة للصناعات الحديدية
أنا املسالم املوقع أدنا  ----------------------------------------------------- /سعودي الجنسية ( ----------الجنسية )
(بموجب بخاقة ال وية الوطنية أو االقامة أو جواز السلر لغير السعوديير) رقم ( )------------غادرة من ---------
وبص وولتي ال ووخص ووية أو ملوض بالتوقيع عن مدير /رئيس مجلس ادارة ش ووركة -----------------------------------
واملالك ألس و م عددلا ( )------------------س و ما من أس و م شااركة اليمامة للصااناعات الحديدية شووركة مسووالمة
س ووعودية واملس ووجلة في الس ووجمل التجاري في مدينة الرياض برقم ( ) 1010070794واس ووتنادا لنص املادة رقم ()25
من النظام األساس ي للشركة فانني بهذا أورمل السيد------------------------------------------------------------------- /
لينوب عني في حضو و و ووور اجتماا الجمعية العامة غير العادية والذي سو و و وويعقد بلندق لوليدي إر اإلزدلار بمدينة
الرياض اململ ة العربية السعودية في تمام الساعة  8:30مساء يوم األحد بتاريخ 1438-05-29لو و املوافم -02-26
2017م وقد ورلته بالتصو و و ووويت نيابة عني على الانود املدرجة على جدول األعمال وغيرلا من املواضو و و وويع التي قد
تخرح ووا الجمعيووة العووامووة للتصو و و ووويووت عليهووا والتوقيع نيووابووة عني على رووافووة القرارات واملسو و و ووتنوودات املتعلقووة بهووذا
االجتماا ويعتمر لذا التوكيمل ساري امللعول ل ذا االجتماا أو أي اجتماا الحم يؤجمل إليه.
حرر في 1438/05/....لو املوافم 2017/02/....م
األسم----------------------------------------------------------- :
التوقيع
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