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ر العادية جمعية العامة غ ديد نتائج اجتماع ا  علن شركة اليمامة ل
  
  

ديدية ع جمعية العامعلن شــــــــــــركة اليمامة للصــــــــــــناعات ا ر عادية وال عقدت  تمام الســــــــــــاعة ة ن نتائج اجتماع ا غ
ـــــــــــــــــ املوافق ١٤٣٨-٠٥-٢٩مســــــــــــــاء يوم األحد بتارخ  ٨:٣٠ ــــــــــ وليدى إن  املروج قاعة  م٢٠١٧-٠٢-٢٦ـ ار  ابفندق  إلزد

جمعية  ي وكانت نتائج التصوت ع جدول أعمال ا عد اكتمال النصاب القانو   (حسب املرفق).مدينة الراض 
. س ر العادية بمقر الشركة الرئ جمعية العامة غ م االطالع ع محضر اجتماع ا مكن ألي مسا   و

  
  

 م.٢٠١٦-٠٩-٣٠مجلس اإلدارة السنوي عن العام املا املنته  تقرر ورد ب ماع  املوافقة :البند األول 
ي سابات ع تقرر  املوافقة :البند الثا هية عن القوائم امل مراجع ا ة املدققة واملن  م.٢٠١٦-٠٩-٣٠ الية السنو
هية   املوافقة :البند الثالث ة املدققة للسنة املالية املن  م.٢٠١٦-٠٩-٣٠ع القوائم املالية السنو
ع هية   املوافقة: البند الرا  م.٢٠١٦-٠٩-٣٠ع إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املن

امس ســابات ع اختيار  املوافقة :البند ا اص بالشــركة  مراجع ا  –وشــركاه الفوزان إم   كي بيشــركة الســادة/ ا
ة محاســــبون ومراجعون قانونيون من  جنة املراجعة لتدقيق القوائم املالية الســــنو ن من قبل  ــــ ن املر ب

ة للعام املا  عابھم ٢٠١٨ العام املا والربع األول من م٢٠١٧واألولية الربع ســــــــــــــنو مبلغ وقدره  وتحديد ا
 .الف رال سعودي ٩٨٥
عھ من  ع ما املوافقة :البند الســـــــــــادس أرباح نقدية ع مســــــــــــا الشــــــــــــركة عن النصــــــــــــف األول من العام املا تم توز

عادل ١٬٥م بواقع (٢٠١٦ ل سهم ما  ال ل ) مليون ٧٦٬٢باجما مبلغ (و من القيمة األسمية للسهم  %١٥) ر
ي من العام املا عن و ، رال ل سهم ١٬٢٥م بواقع (٢٠١٦النصف الثا ال ل عادل ) ر من القيمة  %١٢٬٥ما 

ن  ةليصبح إجما مبلغ األرباح املوزع) مليون ٦٣٬٥األسمية للسهم وباجما مبلغ ( م  للعام املاع املسا
ل سهم ٢٬٧٥) مليون رال بواقع (١٣٩٬٧(م ٢٠١٦ ال ل عادل ) ر  من القيمة األسمية للسهم. %٢٧٬٥ما 

ع افأة إلعضــــــــــــاء مجلس اإلدارة بواقع  ١٬٢٠٠٬٠٠٠ع صــــــــــــرف مبلغ ( املوافقة :البند الســـــــــــا ) مليون ومائتا ألف رال كم
ل عضو عن العا ٢٠٠٬٠٠٠(  م.٢٠١٦-٠٩-٣٠م املا املنته  ) مائ ألف رال ل
جديدة  ع انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة املوافقة :البند الثامن ئة هللا  للدورة ا بدأ بمش م ٢٠١٧-٠٦-٢٦وال س

: ،الث سنواتوملدة ث م كما ي   و
جل السيد/ .١ يم بن عبدالعزز امل  سعد بن إبرا
هيم السيد/ .٢ يم بن سليمان املد  رائد بن إبرا
يم املهنا السيد/ .٣  مهنا بن عبدهللا بن إبرا
 خالد بن عبدهللا محمد الشامي السيد/ .٤
 عدنان بن عبدالرحمن بن عبدهللا املنصور السيد/  .٥
ميد بن السيد/  .٦  عبدالعزز محمد العوعبدا
ر بن عايض العتي السيد/  .٧   محمد بن عم

ــة  (جنــة املراجعــة  ميثــاقإعتمــاد ع  املوافقــة: البنــد التــاســــــــــــع ـــــــــ ـــــ عــال رات ال طرأت ع األنظمــة وفقــ)  ةالرا ا للتغ
   واللوائح .

ــــــــــر جنة املراجعة  شـــــــــــــكيل ع  املوافقة :البند العاشـ جديدة لدورة املجلس  أعضـــــــــــــاء  -٠٦-٢٦بدأ من تارخ ســـــــــــــوال ا
ها وتحديد مهام م٢٠١٧ افأة أعضا جنة وضوابط عملها وم :و  ال  م كما ي
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ميد عبدالعزز العو األستاذ/  - ١ جنة –عبدا س ال    رئ
اد عبدالقادر التومي  - ٢ جنة  –األستاذ/ ز   عضو 
جنة – األستاذ/ عبدهللا عبدالكرم املهنا - ٣  عضو 

ادي  ن الشــــــــركة (وال يوجد بالعقود أية شــــــــروط تفضــــــــيلية)  ع األعمال والعقود  املوافقة: عشـــــــرالبند ا تم ب ال ســــــــ
ة  وال لعضــــــــــــو مجلس اإلدارة الســــــــــــيد/مصــــــــــــدر ملواد البناء وشــــــــــــركة  هيم مصــــــــــــ يم املد ها رائد بن إبرا ف

ها لســــــــنة قادمة رخيص  ن إ اآلخر، وذلك ل وال بيع منتجات بناًء ع طلبات شــــــــراء مقدمة من أحد الطرف
  .رال سعودي  ٣٧٨٬١٤٦٬٥٥١  بلغت لغرض بيع منتجات الشركة للعام املا  التعامالت بأنعلمًا 

ي عشــــــــــر:  ن الشـــــــــــركة(وال يوجد بالعقود أية شـــــــــــروط تفضـــــــــــيلية)  األعمال والعقود ع  املوافقةالبند الثا تم ب  ال ســـــــــــ
م لعضــــو وال ، شــــركة عبدالقادر املهيدب وأوالده /املؤســــس وشــــركة املهيدب للمقاوالت واململوكة للمســــا

هيم  يم املد ها مجلس االدارة الســــــــيد/ رائد بن ابرا ة ف ــــــــ  من مصــــــــ علمًا قد بلغت التعامالت للعام املا
ن بتارخ خالل إ ــــــــــــــ ا١٤٣٦-٠٦ -١٣تفاقيت ي٢٠١٥-٠٤-٠٢ملوافق ــــــــ د  ليات م لتور اكل فراغية ملشــــــــارع ال

د  رال ســــــــــــــعودي، ٣٬٢٦٦٬٠٠٠حوا  بلغتبجامعة أم القرى بقيمة إجمالية  ياكل فراغية وإتفاقية لتور
و  ـــــ املوافق ١٤٣٧-٠٩-١٧بتارخ ملشروع مرافق الفاض ألرام  بقيمة إجمالية تبلغ حوام ٢٠١٦-٠٦-٢٢ـ

ــال ســــــــــــــعودي  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ رخيص و ر املشـــــــــــــــارع خالل العــام املــا ايرادات علمــًا بــأن ، قــادمــةلســــــــــــــنــة هــا ال
             .رال سعودي  ٣٬٠٤٩٬٥٠٠ م مبلغ وقدره ٢٠١٦
ن الشــــــــــركة (وال يوجد بالعقود أية شــــــــــروط تفضــــــــــيلية)  ع األعمال والعقود  املوافقة: البند الثالث عشـــــــــر تم ب ال ســــــــــ

ات مصدر للشركة و  ة  الفنية تجه هيم مص يم املد ها وال لعضو مجلس اإلدارة السيد/ رائد بن إبرا ف
رخيص  ن إ ل لســــــــــــنة قادمةها وال علمًا ، اآلخربيع منتجات بناًء ع طلبات شــــــــــــراء مقدمة من أحد الطرف

عبأنھ  نالك     م.٢٠١٦مالت خالل العام املا الم يكن 
ع عشـــــــــر ن الشــــــــــركة (وال يوجد بالعقود أية شــــــــــروط تفضــــــــــيلية)  ع األعمال والعقود  املوافقة:  البند الرا تم ب ال ســــــــــ

م املؤســــــس شــــــركة راشــــــد  انيكية واململوكة للمســــــا دمات األعمال الكهربائية واملي والشــــــركة الســــــعودية 
ة فالســــــــيد/ خالد بن عبدهللا الشــــــــامي وال لعضــــــــو مجلس االدارة عبدالرحمن الراشــــــــد وأوالده  ها مصــــــــ

رخيص و  ــــــــــــــ من خالل بأن ، علمًا لســــــــــــــنة قادمةها ال -١٢-٠٢تارخ بثالثة إتفاقيات  التعامالت للعام املا
ـــد أبراج كهربـــائيـــة ٢٠١٦-٠١-٠٥ق فاملوا ه١٤٣٧-٠٣-٢٥م وبتـــارخ ٢٠١٣-١٠-٠٧املوافق  ه١٤٣٤ م لتور

إيرادات علمًا بأن ، ســـــعوديرال  ٦٠٬٠٥٩٬٥٢٥ بلغتالية ملشـــــارع الشـــــركة الســـــعودية للكهرباء بقيمة إجم
ع ا ٤٥٬٢٠٧٬٣٧٩  بلغت  املشــــــــــار رم معهم م٢٠١٦ل ســــــــــعودي خالل العام املا ر د ، وإجازة العقد امل لتور

ــــ ١٤٣٨-٠٣-٠٥وبتارخ   رال سعودي ٧٠٬١٠٥٬٦٠٠بقيمة أبراج كهربائية  الذي و م ٢٠١٦-١٢-٠٥املوافق ـ
د لھ   بدأ التور   م.٢٠١٧-٠٤-٠١ـ املوافق ١٤٣٨-٠٧-٠٤س

امس  عشــــر ن الشـــــركة (وال يوجد بالعقود أية شـــــروط تفضـــــيلية)  ع األعمال والعقود  املوافقة:  البند ا تم ب ال ســـــ
م املؤسس شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده شركة راشد ملواد البناء و  وال لعضو واململوكة للمسا

هامجلس االدارة الســــــــــــــيد/ خالد بن عبدهللا الشــــــــــــــامي  ة ف رخيص  مصــــــــــــــ  بأنعلمًا ، لســــــــــــــنة قادمةها وال
  .رال سعودي  ٦٦٬٦٤٥٬٧٤٣  بلغتلبيع منتجات الشركة التعامالت للعام املا  

ن الشــــركة (وال يوجد بالعقود أية شــــروط تفضــــيلية)  ع األعمال والعقود  املوافقة:  البند الســـادس  عشـــر تم ب ال ســــ
تاتو  م املؤســــــــس شــــــــركة راشــــــــد عبدالرحمن الراشــــــــد وأوالده  شــــــــركة الراشــــــــد للمث وال واململوكة للمســــــــا

ها  ة ف ها لســـــــــــنة قادمة لعضـــــــــــو مجلس االدارة الســـــــــــيد/ خالد بن عبدهللا الشـــــــــــامي مصـــــــــــ رخيص  بيع لوال
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ن إ  عامالت معها علمًا بأنھ ، اآلخرمنتجات بناًء ع طلبات شــــــــــراء مقدمة من أحد الطرف نالك  لم يكن 
  م. ٢٠١٦خالل العام املا 

ع  عشــــــر ن الشــــــركة (وال يوجد بالعقود أية شــــــروط تفضــــــيلية)  ع األعمال والعقود  املوافقة:  البند الســــــا تم ب ال ســــــ
م املؤســــس شــــركة و  الســــيد/ مهنا بن عبدهللا املهنا لعضــــو مجلس االدارة وال  شــــركة املهنا التجارة املســــا

ها  ة ف ها لســــــنة قادمة مصــــــ رخيص  ن إ وال لبيع منتجات بناًء ع طلبات شــــــراء مقدمة من أحد الطرف
رال  ٤٦٬٥٥٣٬٤٣٨ بلغتلبيع منتجات الشــــــركة م ٢٠١٦التعامالت معها خالل العام املا  علمًا بأن، اآلخر

 .سعودي
ن الشــــــــركة (وال يوجد بالعقود أية شــــــــروط تفضــــــــيلية)  ع األعمال والعقود  املوافقة:  البند الثامن  عشـــــــر تم ب ال ســــــــ

ديد واململوكة  لعضو مجلس اإلدارة و  ها لسنة  السيد/ مهنا بن عبدهللا املهنامجموعة املهنا ل رخيص  وال
ن إ قادمة ل التعامالت معها  علمُا بأن، اآلخربيع منتجات بناًء ع طلبات شــــــــــــــراء مقدمة من أحد الطرف

 رال سعودي .  ٤٢٬١٠٨٬٦٠٠ بلغتلبيع منتجات الشركة م ٢٠١٦ل العام املا خال
ن الشــــــركة (وال يوجد بالعقود أية شــــــروط تفضــــــيلية)  ع األعمال والعقود  املوافقة:  البند التاســـــع  عشـــــر تم ب ال ســــــ

جل للتجارة واملقاوالت اوشـــــــركة  م املؤســـــــس شـــــــركة امل شـــــــملســـــــا ساوال  ها رئ ارة مجلس اإلد رك  ملكي
جل يم امل ها لســـــنة قادمة  و الســـــيد/ ســـــعد بن إبرا رخيص  لبيع منتجات بناًء ع طلبات شـــــراء مقدمة ال

ن إ  لبيع منتجـــات الشــــــــــــــركـــة م ٢٠١٦التعـــامالت معهـــا خالل العـــام املـــا  علمـــًا بـــأن، اآلخرمن أحـــد الطرف
 رال سعودي.١٢٬٨٢٥٬٥١٣ بلغت

عديل املادة رقم ( املوافقة العشرون :البند  اصة بأسهم الشركة من النظام األساس للشركة ) ١٠ع  بإضافة بند وا
جهة (: ) ونصـــــــــــــھ٢رقم ( يعها وفقًا لضـــــــــــــوابط تضـــــــــــــعها ا ها أو ت ه ري أســـــــــــــهمها أو تر شـــــــــــــ يجوز للشـــــــــــــركة أن 

ن م ها الشركة أصوات  جمعيات املسا ر ش ون لألسهم ال  تصة، وال ي   . )امل
ع األرباح من النظام األســـاســـ للشـــركة ) ٤٥عديل املادة (ع  املوافقةوالعشـــرون :  الواحدالبند  اصـــة بتوز بإضـــافة ا

جمعية العامة العادية أن تقر و () نصــــــــــھ: ٤٥-٧بند رقم ( ل ربعل ـــــــ شـــ ها  م ع أرباح مرحلية ع مســــــــــا  ر توز
جمعية قرار بذلك بموجب ض مجلس اإلدارة سنوي أو نصف سنوي ولها أن تفو  امن ا   .)يجدد سنو

ي والعشرون : ن عن العام املا املوافقة  البند الثا م ة ع املسا ع أرباح نصف سنو  ع تفوض مجلس االدارة بتوز
ناســـــــب مع وضـــــــع الشـــــــركة٢٠١٧ ع وذلك بما ي ها النقدية  م وتحديد تارخ االســـــــتحقاق والتوز املا وتدفقا

ثمارة. وخططها   التوسعية واالس


