
  
  
  

 .م٣١/١٢/٢٠١٣الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتھية في 
ة  نة المالي ابات للس ر مراقب الحس ائر وتقري اح والخس ة للشركة وحساب األرب ة العمومي ى الميزاني ة عل الموافق

 .م٣١/١٢/٢٠١٣المنتھية في 
ع  ى المساھمين بواق غ لایر  ٢٫٢٥الموافقة على توزيع أرباح عل الي مبل ون لایر  ٦٨٫٦٢للسھم الواحد بإجم ملي

دى % ٤٦من رأس المال ونسبة % ٢٢٫٥وبنسبة  دين بسجالت الشركة ل اح للمساھمين المقي من صافي األرب
 ..الن عن تاريخ توزيع األرباحعلماً بأنه سيتم الحقا اإلع تداول بنھاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية

ئولية إدارة الشركة عن الف رة من الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مس ى ١/١/٢٠١٣ت م وحت
 م٣١/١٢/٢٠١٣

ب ار مكت ة  اختي نوية والختامي ع س ركة الرب ابات الش ة حس ارجي لمراجع ابات الخ ب الحس ي أم جي كمراق ي ب ك
ً  ١٨٠٫٠٠٠م مقابل ٢٠١٤للشركة للعام المالي   .لایر سنويا

 :ھي كالتاليم و٢٠١٣الموافقة على األعمال والعقود التي تمت مع األطراف ذوي العالقة خالل عام 
عبد اإلله زاھد رئيس مجلس اإلدارة / المملوكة لألستاذ إيه أم سيصيانة سيارات الشركة من خالل مؤسسة 

فھد / استئجار موقع مملوك لألستاذ .لایر أعمال خدمية سنوية تجدد بشكل سنوي إن وجدت ٢٩٨،٣١٥بقيمة 
سيارات بجدة بقيمة إيجار سنوية تبلغ يوسف زاھد عضو مجلس اإلدارة تستخدمه الشركة كمحل لتأجير ال

٦٣،١٩٣  ً مجموعة الزاھد القابضة أحد مؤسسي الشركة ومن كبار المساھمين من خالل .لایر يجدد سنويا
استئجار الشركة لموقع لتأجير السيارات بمركز العربي لألعمال والمملوك لشركة الزاھد للتراكتورات أحد 

ً عالوة على استئجار شركة الزاھد  ٨٥،٠٠٠تبلغ  شركات المجموعة بقيمة إيجارية سنوية لایر يجدد سنويا
لایر عقود إيجار قصيرة األجل أسبوعية أو شھرية  ٢٨٧،٦٩٩م بقيمة ٢٠١٣لسيارات الشركة خالل عام 
والتصريح . لایر ٢،٣٤٦،٠٠٠شراء معدات وشاحنات من شركة الزاھد  بقيمة  .وتجدد لمدد مماثلة حال الطلب

 .م٢٠١٤ل لعام العقود واألعما باستمرار ھذه
لایر كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بدون رئيس المجلس بواقع  ٥٥٠،٠٠٠الموافقة على صرف مبلغ 

لایر للعضو الجديد بالمجلس والذي تم تعيينه بموجب   ٥٠،٠٠٠لایر لكل عضو خمسة اعضاء و ١٠٠،٠٠٠
م كذلك الموافقة على صرف بدل الحضور ألعضاء ١٧/٤/٢٠١٣قرار الجمعية العامة غير العادية الثانية في 

 .لایر للعضو الواحد عن الجلسة الواحدة ٢،٥٠٠المجلس جميعاً بواقع 
 ١٠١٫٦مليون لایر بزيادة قدرھا  ٤٠٦٫٦مليون لایر إلى  ٣٠٥الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 

مليون  ٣٠٫٥مليون سھم بدالً  ٤٠٫٦يادة ليصبح عدد أسھم الشركة بعد الز% ٣٣٫٣مليون لایر وبنسبة زيادة 
م باستخدام ٢٠١٢الھدف من زيادة رأس المال ھو استمرار الشركة في تنفيذ خططھا التي بدأتھا في عام سھم و 

االحتياطات التي لديھا في زيادة رأس المال ولتدعيم الخطط التوسعية واستيعاب حجم االستثمارات الداخلية 
م وستتم الزيادة عن طريق الرسملة بمنح سھم مجاني لكل ٢٠١٢يھا الشركة خالل عام والخارجية التي اقدمت عل

مليون سھم على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال من بند  ١٠٫١٦بإجمالي  ثالثة اسھم مصدرة
تكون أحقية  م وسوف٣١/١٢/٢٠١٣األرباح المبقاة كما في القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتھي في 

 األسھم المجانية لمالكي أسھم الشركة المقيدين بسجالت تداول بنھاية تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية
وفي حالة وجود كسور لألسھم بعد عملية توزيع أسھم المنحة على المساھمين المستحقين تتعھد الشركة بمنح عدد 

ھم في محفظة واحدة لجميع حملة األسھم وبيعھا في السوق ثم األسھم الصحيح لكل مستحق وتجميع كسور األس
توزيع قيمتھا على حملة األسھم في تاريخ األحقية كل حسب حصته على أساس متوسط سعر البيع للسھم الواحد 
ً من تاريخ توزيع األعداد الصحيحة لمستحقيھا واإلعالن للجمھور فور  وذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثين يوما

 .اء من ذلك االنتھ
من النظام األساسي للشركة الخاصة برأس المال لتتفق مع زيادة رأس المال  ٧الموافقة على تعديل المادة 

  :المقترحة بحيث يكون البند كما يلي
 ٤٠٦،٦٦٦،٦٧٠ حدد رأس مال الشركة بأربعمائة وستة مليون وستمائة وستة وستون ألف وستمائة وسبعون

 ٤٠،٦٦٦،٦٦٧لایر سعودي مقسم إلى أربعين مليون وستمائة وستة وستون ألف وستمائة وسبعة وستون سھماً 
رياالت سعودية وجميعھا أسھم عادية ونقدية تتمثل  ١٠عادياً متساوية القيمة تبلغ القيمة األسمية لكل منھا عشرة 

 .في رأس مال الشركة عند التحول
  
 


