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اأن يدعو ال�سادة م�ساهمي ال�سركة  اأ�سمنت املنطقة ال�سرقية  اإدارة �سركة  ي�سر جمل�ص 
الأول  )الجتماع  والأربعني  ال�سابعة  العادية  العامة  اجلمعية  اجتماع  حل�سور  الكرام 
من  والن�سف  ال�ساد�سة  ال�ساعة  متام  يف  عقدها  واملقرر  الأول(  من  �ساعة  بعد  والثاين 
م�ساء يوم الثالثاء 1442/04/30هـ املوافق 2020/12/15م عن طريق و�سائل التقنية 
احلديثة با�ستخدام منظومة تداولتي وذلك بناًء على قرار جمل�ص هيئة ال�سوق املالية 
اآخر،  اإ�سعار  حتى  ح�سوريًا  اجلمعيات  عقد  تعليق  املت�سمن  2020/03/16م  بتاريخ 
�سالمة  على  حر�سًا  وذلك  ُبعد،  عن  احلديثة  التقنية  و�سائل  عرب  بعقدها  والكتفاء 
والحرتازية  الوقائية  والإجراءات  اجلهود  دعم  اإطار  يف  املالية  ال�سوق  يف  املتعاملني 
امل�ستجد  كورونا  لفايرو�ص  للت�سدي  العالقة  وذات  املخت�سة  ال�سحية  اجلهات  قبل  من 
يف  احلكومية  اجلهات  كافة  تبذلها  التي  املتوا�سلة  للجهود  وامتدادًا   )COVID-19(
وذلك  انت�ساره،  ملنع  الالزمة  الوقائية  التدابري  اتخاذ  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة 

للنظر يف جدول الأعمال التايل: 

1-الت�سويت على انتخاب اأع�ساء جمل�ص الإدارة من بني املر�سحني للدورة القادمة ، والتي 
تبداأ اعتبارًا من تاريخ 2021/01/29م وملدة ثالث �سنوات تنتهي يف 2024/01/28م.

و�سيكون حق ح�سور اجلمعية للم�ساهمني املقيدين يف �سجل م�ساهمي ال�سركة لدى مركز 
الإيداع بنهاية جل�سة التداول التي ت�سبق اجتماع اجلمعية ت�سجيل احل�سور اللكرتوين 
والت�سويت با�ستخدام منظومة تداولتي يف اجتماع اجلمعية وبح�سب الأنظمة واللوائح.

ووفقًا للمادة 32 من نظام ال�سركة الأ�سا�ص يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحًا 
اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ربع  راأ�ص املال على الأقل واإذا مل يتوفر الن�ساب الالزم لعقد 
لنعقاد  املحددة  املدة  انتهاء  من  �ساعة  بعد  الثاين  الجتماع  عقد  �سيتم  الجتماع،  هذا 

الجتماع الأول، ويكون الجتماع الثاين �سحيحًا اأيًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.

ُبعد  عن  الت�سويت  تداولتي  خدمات  يف  امل�سجلني  امل�ساهمني  باإمكان  �سيكون  باأنه  علمًا 
على بنود اجلمعية ابتداًءً من ال�ساعة العا�سرة �سباحًا يوم اجلمعة 1442/04/26هـ 
الت�سجيل  و�سيكون  اجلمعية،  انعقاد  وقت  نهاية  وحتى  2020/12/11م  املوافق 
والت�سـويت فـي خـدمـات تـداولتي مـتاحـًا ومـجـانًا لـجمـيع الـم�ساهـمني با�ستـخـدام 
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ويف حال وجود ا�ستف�سار ناأمل التوا�سل على 
رقم التلفون 8812222 - 013 حتويلة 4405 

sbinmahfooz@epcco.com الربيد الإلكرتوين

تدعو �شركة اأ�شمنت املنطقة ال�شرقية م�شاهميها 
اإلى ح�شور اجتماع الـجمعية العامة العادية 

)الجتماع الأول والثاين بعد �شاعة من الأول(



 
 
 

 

تدعو شركة أسمنت املنطقة الشرقية مساهم��ا إ�� حضور اجتماع ا�جمعية العامة العادية 

 السا�عة واألر�عون (االجتماع األول)

 توضيح بند

السادة مساه�ي �سر مجلس إدارة شركة أسمنت املنطقة الشرقية أن يدعو  مقدمة:

الشركة الكرام �حضور اجتماع ا�جمعية العامة العادية السا�عة واألر�عون 

(االجتماع األول والثا�ي �عد ساعة من األول) عن طر�ق وسائل التقنية 

ا�حديثة باستخدام منظومة تداوال�ي وذلك بناًء ع�� قرار مجلس هيئة 

عقد ا�جمعيات  م املتضمن �عليق16/03/2020السوق املالية بتار�خ 

 ح�ى إشعار آخر، واالكتفاء �عقدها ع�� وسائل التقنية ا�حديثة عن 
ً
حضور�ا

 ع�� سالمة املتعامل�ن �� السوق املالية �� إطار دعم ا�جهود 
ً
ُ�عد، وذلك حرصا

واإلجراءات الوقائية و االح��از�ة من قبل ا�جهات ال�حية ا�ختصة وذات 

 ل�جهود COVID-19ستجد (العالقة للتصدي لفايروس �ورونا امل
ً
) وامتدادا

املتواصلة ال�ي تبذلها �افة ا�جهات ا�ح�ومية �� اململكة العر�ية السعودية �� 

 اتخاذ التداب�� الوقائية الالزمة ملنع انتشاره.

نة مركز الشركة الرئيس برج أسمنت الشرقية طر�ق امللك فهد �� الروا�ي مدي م�ان ومدينة ا�عقاد ا�جمعية العامة:

 ا�خ��

 https://goo.gl/maps/m13yhrjFVX92 رابط بمقر االجتماع:

 م15/12/2020هـ املوافق 30/04/1442يوم الثالثاء  تار�خ ا�عقاد ا�جمعية العامة:

 18:30 وقت ا�عقاد ا�جمعية العامة:

�جل مساه�ي الشركة لدى مركز اإليداع ب��اية للمساهم�ن املقيدين ��  حق ا�حضور:

جلسة التداول ال�ي �سبق اجتماع ا�جمعية ��جيل ا�حضور اإللك��و�ي 

والتصو�ت باستخدام منظومة تداوال�ي �� اجتماع ا�جمعية و�حسب 

 األنظمة واللوائح.

 للمادة  النصاب الالزم ال�عقاد ا�جمعية:
ً
جتماع ا�جمعية العامة من نظام الشركة األساس ي�ون ا 32وفقا

 إذا حضره مساهمون يمثلون ر�ع  رأس املال ع�� األقل وإذا 
ً
العادية �حيحا

لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع، سيتم عقد االجتماع الثا�ي �عد 

ساعة من ان��اء املدة ا�حددة ال�عقاد االجتماع األول، و��ون االجتماع الثا�ي 

 �ان عدد 
ً
 أيا

ً
 األسهم املمثلة فيھ.�حيحا

https://goo.gl/maps/m13yhrjFVX92


 
 
 

التصو�ت ع�� انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من ب�ن املر�ح�ن للدورة  -1 جدول أعمال ا�جمعية:

م ومد��ا ثالث سنوات حيث 29/01/2021القادمة، وال�ي تبدأ من تار�خ 

 م. (مرفق الس�� الذاتية للمر�ح�ن)28/01/2024تنت�ي بتار�خ 

ملساهم�ن امل�جل�ن �� خدمات تداوال�ي التصو�ت عن ُ�عد سي�ون بإم�ان ا التصو�ت اإللك��و�ي:

 يوم ا�جمعة 
ً
 من الساعة العاشرة صباحا

ً
ع�� بنود ا�جمعية ابتداءا

م وح�ى ��اية وقت ا�عقاد ا�جمعية، 11/12/2020هـ املوافق 26/04/1442

 �جميع 
ً
 ومجانا

ً
وسي�ون الت�جيل والتصو�ت �� خدمات تداوال�ي متاحا
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احقية ��جيل ا�حضور الجتماع ا�جمعية تنت�ي وقت ا�عقاد اجتماع  :احقية ��جيل ا�حضور والتصو�ت

ن احقية التصو�ت ع�� بنود ا�جمعية ل�حاضر�ن تنت�ي عند أكما  ،ا�جمعية

 .صواتالفرز من فرز األ ان��اء �جنة 

 رقم الهاتف من خالل سيتم استقبال أسئلة واستفسارات املساهم�ن الكرام :طر�قة التواصل

ال��يد اإللك��و�ي أو  4405تحو�لة  966138812222

sbinmahfooz@epcco.com 
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م 16/03/2020املالية بتار�خ ناًء ع�� قرار مجلس هيئة السوق نموذج التوكيل غ�� متاح وذلك ب

 ح�ى إشعار آخر، واالكتفاء �عقدها ع�� وسائل 
ً
املتضمن �عليق عقد ا�جمعيات حضور�ا

 ع�� سالمة املتعامل�ن �� السوق املالية �� إطار دعم 
ً
التقنية ا�حديثة عن ُ�عد، وذلك حرصا

صة وذات العالقة ا�جهود واإلجراءات الوقائية و االح��از�ة من قبل ا�جهات ال�حية ا�خت

 ل�جهود املتواصلة ال�ي تبذلها �افة COVID-19للتصدي لفايروس �ورونا املستجد (
ً
) وامتدادا

 ا�جهات ا�ح�ومية �� اململكة العر�ية السعودية �� اتخاذ التداب�� الوقائية الالزمة ملنع انتشاره.
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