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تفاصیل األخبار

تعلن شركة أسمنت الیمامة نتائج اجتماع الجمعیة العامة العادیة

(Mar 2018 25إنشاؤھا على)

تعلن شركة أسمنت الیمامة نتائج اجتماع الجمعیة العامة العادیة
 

تعلن شركة اسمنت الیمامة عن نتائج إجتماع الجمعیة العامة العادیة (اإلجتماع األول)، والتي عقدت بحمد اهللا في مقر الشركة في مدینة الریاض (حي
الفالح، طریق المطار مقابل البوابة االقتصادیة) وذلك في یوم األثنین بتاریـخ 02-07-1439 هـ الموافق 19-03-2018م الساعة 6:30 مساًء،

:
 
وبعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (33%) من رأس المال حیث كانت نتائج التصویت على بنود الجمعیة كالتالي

.
 
1- الموافقة على تقریر مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتهیة في 31-12-2017م

.
 
2- الموافقة على القوائم المالیة للشركة عن السنة المالیة المنتهیة في 31-12-2017م

.
 
3- الموافقة على تقریر مراجع حسابات الشركة عن السنة المالیة المنتهیة في 31-12-2017م

.
 
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن المسؤولیة عن إدارة الشركة عن السنة المالیة المنتهیة في 31-12-2017م

5- الموافقة على إیقاف تجنیب (10%) من صافي األرباح لتكوین االحتیاطي النظامي، وذلك لتجاوز االحتیاطي النظامي (30%) من رأس المال المدفوع
. 

 
طبقًا للمادة (129) من نظام الشركات

6- الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة والشركة الیمنیة السعودیة. حیث یملك سمو نائب رئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب سمو
األمیر/ سلطان بن محمد بن سعود الكبیر حصة قدرها 16% من رأس مال الشركة وتملك شركة اسمنت الیمامة حصة قدرها 20%. والترخیص بها لعام

قادم. علمًا بأن طبیعة هذا التعامل عبارة عن مصاریف حراسة للمصنع الموجود في الیمن. كما بلغت قیمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ
.
 
454,919 لایر

7- الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة المراعي. حیث یشغل نائب رئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب سمو األمیر/ سلطان
بن محمد بن سعود الكبیر منصب رئیس مجلس إدارة شركة المراعي، كما یشغل سمو األمیر/ نایف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبیر منصب عضو

مجلس إدارة شركة المراعي. والترخیص بها لعام قادم. علمًا بأن طبیعة هذا التعامل عبارة عن قیام شركة اسمنت الیمامة باالستثمار في الصكوك المصدرة
من شركة المراعي بمبلغ 50,000,000 ریـال لمدة خمس سنوات ابتداء من عام 2013م وتستلم الشركة عائد نصف سنوي من هذا االستثمار، وتم

استالم أرباح عن عام 2017م مبلغ 1,580,804 لایر، علمًا انه تم طرح الصكوك في منافسه عامة عن طریق البنك المسئول عن إصدار هذه
. 

 
الصكوك

8- الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة الدرع العربي للتأمین التعاوني، حیث یشغل نائب رئیس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
سمو األمیر/ سلطان بن محمد بن سعود الكبیر منصب رئیس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمین التعاوني. والترخیص بها لعام قام. علمًا بأن طبیعة
هذا التعامل عبارة عن قیام شركة اسمنت الیمامة بالتأمین لدى شركة الدرع العربي للتأمین التعاوني. كما بلغت قیمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ

. 
 
15,268,353 لایر

9- الموافقة على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وشركة منتجات صناعة االسمنت. حیث یشغل االستاذ/ جهاد بن عبدالعزیز الرشید عضو
مجلس اإلدارة والمدیر عام عضویة مجلس إدارة شركة صناعة منتجات االسمنت. والترخیص بها لعام قادم. علمًا بأن طبیعة هذا التعامل عبارة عن قیمة

. 
 
مشتریات أكیاس أسمنت، كما بلغت قیمة التعامل للعام السابق 2017م مبلغ 19,095,747 لایر

10- الموافقة على اشتراك عضو مجلس اإلدارة المدیر العام االستاذ/ جهاد بن عبدالعزیز الرشید في عمل منافس لعمل الشركة، حیث أنه یشغل عضویة
. 

 
مجلس إدارة شركة اسمنت حائل كممثل للشركة، والترخیص به لعام قادم
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11- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الجدیدة التي تبدأ بتاریخ 29-03-2018م، لمدة ثالث سنوات تنتهي في تاریخ 03-28-
:
 
2021م وذلك بالتصویت التراكمي وهم كالتالي

 
1. األمیر/ تركي بن محمد بن عبد العزیز بن تركي

 
2. األمیر/ سلطان بن محمد بن سعود الكبیر

 
3. األمیر/ خالد بن محمد بن عبد العزیز بن تركي

 
4. األمیر/ نایف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبیر

 
5. المهندس/ فیصل بن سلیمان الراجحي

 
6. األستاذ/ فهد بن ثنیان الثنیان

 
7. المهندس/ إبراهیم بن عبد العزیز المهنا

 
8. األستاذ/ عبداهللا بن محمد الباحوث، ممثًال عن المؤسسة العامة للتقاعد

 
9. األستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر

10. األستاذ/ مصطفى بن عبدالرحمن الصحن

 
11. األستاذ/ جهاد بن عبد العزیز الرشید

12- الموافقة على تشكیل لجنة المراجعة وتحدید مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجدیدة التي تبدأ بتاریخ 29-03-2018م لمدة
ثالث سنوات تنتهي في تاریخ 28-03-2021م، وهم كالتالي: المهندس: إبراهیم بن عبدالعزیز المهنا، االستاذ: فهد بن ثنیان الثنیان، االستاذ: هشام

بن عبدالرحمن العسكر، االستاذ:  عبداهللا بن محمد الباحوث، االستاذ: عبداهللا بن عبدالرحمن آل الشیخ 


