
 

 

 

Al Yamamah Steel Industries Company 
 يديــــةالحد  ــركة اليمامـــــة الصناعــــتـشـــ

SAUDI JOINT STOCK Co. Paid Up Capital  S.R 508 Million   C.R 1010070794   K.S.A. 

H.O. Riyadh:  P.O. Box 55303 Riyadh 11534   Tel: 00966 (11) 4770512    Fax: 00966(11) 4791943 

Management Office Jeddah  Tel: 00966(12)6371515  Fax:0096(12)6376850  P.O Box 30844 Jeddah 21487 

 ية السعوديةالمملكة العرب 1010070794مليون لاير مدفوع بالكامل س.ت  508شركة مساهمه سعودية رأس المال 

09660(  11) 4791943فاكس  00966(  11) 4770512تليفون :  11534الرياض  55303المركز الرئيسي : الرياض ص.ب   

14872جدة   30844 ص.ب    00966(  12)  6376850فاكس:     00966(  12) 6371515تليفون  –مكتب اإلدارة بجدة   

 Power of Attorney Form نموذج التوكيل

ن الكرام   السادة المساهمي 
 

عير الجمعية العامة العادية نموذج التوكيل غير متوفر حيث سيتم االكتفاء بعقد 

ي السوق 
ن

ن ف وسائل التقنية الحديثة عن بعد وذلك حرصا عىل سالمة المتعاملير

 المالية. 

 

ي إطار دعم الجهود ذلك و 
ن

ازية من قبل الجهات ف واإلجراءات الوقائية واالحير

وس كورونا  -COVIDالمستجد(  الصحية المختصة وذات العالقة للتصدي لفير

19 . 

 

العادية بمشيئة هللا تعاىل عن امة وبناًء عىل ذلك سيتم عقد اجتماع الجمعية الع

كة إىل استخ دام طريق وسائل التقنية الحديثة، وعليه ندعو جميع مساهمي الشر

ي عن بعد وذلك 
ونن ي الخاص بخدمة  عير التصويت اإللكير

ونن الموقع اإللكير

ي 
 : تداوالنر

 www.tadawulaty.com.sa 

 

 . ن ا لجميع المساهمير
ً
ي والتصويت متاح مجان

ي خدمة تداوالنر
 علًما بأن التسجيل فن

Dear Esteemed shareholders 
 
The power of attorney form is not available, as the Ordinary General 
Assembly Meeting will be held remotely via modern technology 
means, to ensure the safety of dealers in the financial market. 
 
This is within the framework of supporting preventive and 
precautionary efforts and measures by the competent and relevant 
health authorities to address the emerging corona virus (COVID-19). 
 
Accordingly, the Ordinary General Assembly Meeting will be held 
through modern technology means, and accordingly we invite all 
shareholders of the company to use remote electronic voting via 
the website of Tadawulaty Service: 
www.tadawulaty.com.sa 
 
Note that registration in the Tadawulaty service and voting is 
available free of charge to all shareholders. 

منا بالغ التحية والتقديروتقبلوا   
كة   اليمامة للصناعات الحديديةشر

Please accept our deepest regards and appreciation 
Al Yamamah Steel Industries  
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