
 الشرق األوسط للكابالت المتخصصةتعلن شركة 
        العادیة ) عن نتائج اجتماع الجمعیة العامة مسك(
 (االجتماع الثاني)  ) ۱۳( 

)  ۱۳( تعلن شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) عن نتائج اجتماع الجمعیة العامة العادیة 
(االجتماع الثاني) بعد اكتمال النصاب القانوني بعد ساعة من انتھاء المھلة المحددة لالجتماع األول الذي لم ینعقد 

ھـ الموافق  ۲۷/۰۸/۱٤۳۹لعدم اكتمال النصاب القانوني، والذي عقد بمقر الشركة بالریاض یوم األحد 
ً بنسبة تمثل               ٥٬۰۲٤٬۳۷۳بحضور ( والنصف مساًء،  م في تمام الساعة التاسعة۲۰۱۸/۱۳/۰٥ ) سھما

 على النحو التالي : كانت نتائج التصویت على جدول أعمال الجمعیة حیث )  % ۸٫۳۷( 

 م .۳۱/۱۲/۲۰۱۷على تقریر مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في  موافقةال -۱

 م .۳۱/۱۲/۲۰۱۷على القوائم المالیة للشركة للسنة المالیة المنتھیة في  موافقةال -۲

 م .۳۱/۱۲/۲۰۱۷على تقریر مراجعي الحسابات للسنة المالیة المنتھیة في  موافقةال -۳

الموافقة على اختیار السادة / شركة العظم والسدیري كمراجع حسابات للشركة بناًء على توصیة  -٤
راجعة القوائم المالیة للربع الثاني والثالث والس������نوي من العام لجنة المراجعة، وذلك لفحص وم

 .م، وتحدید أتعابھ۲۰۱۹م، والربع األول العام المالي ۲۰۱۸المالي 

 م .۲۰۱۷على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مسؤولیاتھم للعام  موافقةال -٥

عبدالعزیز محمد النملة على األعمال والعقود التي س���تتم بین الش���ركة وش���ركة مجموعة الموافقة  -٦
القابض���ة والتي یمثلھا المھندس/ عبدالعزیز بن محمد النملة ( رئیس مجلس اإلدارة )، والمھندس 
/ محمد بن عبدالعزیز النملة ( عض���و مجلس اإلدارة ) والتي لھم مص���لحة مباش���رة فیھا ( العض���و 

عن بیع وش���راء كابالت المنتدب لش���ركة مجموعة عبدالعزیز محمد النملة القابض���ة ) وھي عبارة 
م، ۲۰۱۷والترخیص بھا لعام قادم وال یوجد أیة شروط تفضیلیة، علماً ان التعامالت للعام الماضي 

 ) لایر . ۱۰٬٦۰۱٬۰۷٥بلغت ( 

على تعیین االس��تاذ/ خالد بن ناص��ر المعمر ( عض��و مس��تقل ) لمجلس إدارة الش��ركة خلفاً الموافقة  -۷
م ، ولبقی��ة ال��دورة ۰۱/۰۳/۲۰۱۸ر وذل��ك اعتب��اراً من للمھن��دس/ عب��دالرؤوف بن ولی��د البیط��ا

 م .۰۱/۰۷/۲۰۱۹الحالیة للمجلس والتي تنتھي في 

 .وهللا الموفق                   


	تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية         ( 13 ) (الاجتماع الثاني)

