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 البند ألاول: 

ى نهاًة ئلوعقاد الجمعية ئعلى ثىصية مجلس الاداسة بخشنيل لجىة املشاجعة لحبذأ عملها مً ثاسيخ  الحصىيد

وسحهىن مهام اللجىة وطىابط عملها ومهافأة  م،7790-71-72والتي ثيحهي في ثاسيخ دوسة املجلس الحالية 

م، وثششيح 7790-77-71أعظائها وفق ميثاق لجىة املشاجعة املعحمذ مً الجمعية العامة للمساهمين بحاسيخ 

 :لعظىية اللجىة الحالية أسماؤهم

 للجىة املشا -ألاسحار/ عبذالحميذ عبذالعضيض العىهلي (9
ً
 جعةسئيسا

 عظى باللجىة -ألاسحار/ صياد عبذالقادس الحىمي  (7

 عظى باللجىة  -ألاسحار/ عبذهللا عبذالنشيم املهىا (4
 

 

 البند الثاني:

علــــى جعيــــين ألاســــحار/ عبذالحميــــذ عبــــذالعضيض العــــىهلي عظــــى مجلــــس مســــحقل ملــــل  املقعــــذ الشــــا ش  الحصــــىيد

و تـــه نهاًـــة دوسة املجلـــس الحاليـــة والتــــي  م7790-79-97ورلـــو  ســـ  جـــشاس مجلـــس اداسة ئعحبـــاسا مـــً ثـــاسيخ 

 م.7790-71-72ثيحهي في 
 

 

 البند الثالث:

ئعحماد دليل الئحة  ىلمة الششمات الخاصة بالششلة اليسخة الشابعة وفق ئعحماد مجلس على  الحصىيد

ميثاق اللجىة م ومال قه والتي جشمل ميثاق لجىة الترشيحات واملهافأت، و 7790-79-91اداسة بحاسيخ 

الحىفيزًة، وسياسات افصاح، وسياسات الحعامالت مع ألاطشاف رات العالجة، ومذوهة جىاعذ السلىك 

 وألاخالق.
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 نموذج ثوكيل حضور 

 احتماع الجمعية العامة العادية

 ملساهمي شركة اليمامة للصناعات الحديدية
 

 

 

( الجيسية ----------)سعىدي الجيسية  ------------------------------------------------------------أها املساهم املىجع أدهاه/ 

 ------------( صادسة مً -----------جىاص السفش لغير السعىدًين( سجم )أو  جامةالاسجم أو  بمىج  بطاجة الهىية الىطىية)

" --------------------------------------------اسة ششلة "وبصفتي الشخصية أو مفىض بالحىجيع عً مذًش/ سئيس مجلس اد

ششلة مساهمة  شركة اليمامة للصناعات الحديدية( سهما مً أسهم ---------------------ألسهم عذدها ) )ة(واملالو

 (  9797707023بشجم )الشياض سعىدًة واملسجلة في السجل الحجاسي في مذًىة 
ً
( مً 72لىص املادة سجم ) واسخىادا

ليىىب عني  --------------------------------------------------------------الىظام ألاساس ي للششلة فاهني بهزا أومل السيذ/ 

في  ظىس اجحماع الجمعية العامة العادًة والزي سيعقذ بفىذق هىليذي ئن اصدهاس بمذًىة الشياض اململنة العشبية 

م وجذ وملحه 7790-73-91هـ املىافق 9341-70-92بحاسيخ  ألا ذمسا  ًىم  0:47في ثمام الساعة السعىدًة 

جذوى ألاعماى و يرها مً املىاطيع التي جذ ثطش ها الجمعية العامة باملذسجة  البىىدمافة بالحصىيد هيابة عني على 

ويعحبر هزا الحىليل ساسي   الاجحماع ا حعلقة بهزللحصىيد عليها والحىجيع هيابة عني على مافة القشاسات واملسخىذات امل

 املفعىى لهزا الاجحماع أو أي اجحماع ال ق ًإجل ئليه.
 

 م73/7790هـ املىافق ..../70/9341 شس في ..../
 

 

 -----------------------------------------------------------ألاسم: 
 

 ---------------------------------------------------------الصفة: 
 

 ----------------------------- جىاص السفش لغير السعىدًين(أو  جامةالاسجم أو  بطاجة الهىية الىطىية)سجم 
 

 التصديق                          الختم    املوكل  ثوقيع

 


