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  صناعات العزل العربية " عوازل "  لشركة العاديةالعامة محضر اجتماع الجمعية 

  ))  شركة مساهمة مقفلة  ((

  م٢٠١٧ / ٠٩/ ٢٤هـ الموافق  ٠٤/٠١/١٤٣٩حد بتاريخ المنعقدة األ

في تمام الساعة   م٢٠١٧ / ٠٩/ ٢٤هـ الموافق  ٠٤/٠١/١٤٣٩إنه في يوم االحد بتاريخ 

صناعات العزل العربية " عوازل "  لشركةالعامة العادية جتماع الجمعية تم عقد امساء  خامسةال

  كل من بحضور) (شركة مساهمة مقفلة

 رئيس مجلس االداره د. وليد سليمان ابانمي -١

 فراس علي الصقير نائب رئيس مجلس االداره  -٢

  االدارهالبحر عضو مجلس عبدالعزيز محمد  -٣

 االدارهمنصور علي الصقير عضو مجلس  -٤

  االدارهعبدالرحمن الزامل عضو مجلس جمال  -٥

  االدارهناصر علي الصقير عضو مجلس  -٦

  االدارهتركي ناصر المطوع عضو مجلس  -٧

بناء على الدعوة الموجهة للسادة الشركاء بالشركة المساهمين أصالة ووكالة  عدد منو

  كل من بمدينة الرياض وبحضور فندق الفيصليةوموافقة وزارة التجارة والصناعة، ب

   / مندوب وزارة التجارة والصناعة األستاذ -١

 عثمان محمد التويجري / األستاذشركة ارنست اند يونغ  مراجع الحسابات ممثل -٢

 زاهد حسن األستاذ/المدير المالي لشركة عوازل  -٣

حيث رحب بالحاضرين، وقد أعلن اكتمال  وليد سليمان ابانمي /دكتوروقد ترأس االجتماع ال

                 مساهمون يملكون حيث حضرالعامة العادية الجمعية  النصاب الالزم النعقاد

) من رأس مال الشركة، وبذلك أصبح %٥٩) سهم ويمثلون نسبة (١٦٬١٦٠٬٥٨٦عدد (
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عالء ، وقد تم ترشيح السيد/ ه) من نظام الشرك33اجتماع الجمعية صحيحا وفقا للمادة (

لجمع  رميح علي الصقيرترشيح األستاذ/كما تم  العاديةالعامة سكرتيرا للجمعية برغوت 

  باستعراض بنود جدول األعمال التالية:العامة العادية وفرز األصوات، وقام رئيس الجمعية 

التصويت على ما جاء في تقرير مجلس االدارة بشأن نشاط الشركة عن السنة المالية  -١

دم بأسئلتهم حول من المساهمين التق الجمعيةثم طلب رئيس  م. ٣١/٠٣/٢٠١٧المنتهية في 

  البند ولم يتقدم أحد بأي اسئلة في هذا الخصوص.

ثم طلب  م.٣١/٠٣/٢٠١٧التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في  -٢

من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول البند ولم يتقدم أحد بأي اسئلة في هذا  الجمعيةرئيس 

 الخصوص.

ثم  م.٣١/٠٣/٢٠١٧ب الحسابات عن العام المالي المنتهي في التصويت على تقرير مراق -٣

م وقد طلب رئيس ٣١/٠٣/٢٠١٧قراءة تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي 

من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول تقرير مراجع الحسابات ولم يتقدم أحد بأي اسئلة  الجمعية

 في هذا الخصوص.

          ارة عن االعمال التي قاموا بها عن العام الماليإبراء ذمة أعضاء مجلس االد -٤

من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول البند ولم  الجمعيةثم طلب رئيس  م.٢٠١٧م / ٢٠١٦

 يتقدم أحد بأي اسئلة في هذا الخصوص.

م بإجمالي  ٢٠١٧- ٢٠١٦التصويت على توزيعات األرباح العادية للسنة المالية  -٥

أربعين مليون وستمئة وتسعة وسبعين ألفا وتسعمائة وأربعة وستين ثالثة و ٤٣٬٦٧٩٬٩٦٤

لایر سعودي للسهم  ١٬٦من رأس المال األسمى وبواقع  %١٦لایر سعودي ال غير بنسبة 

لایر  ٣٢٬٧٥٩٬٩٧٣تم توزيع  –رياالت سعودية)  ١٠الواحد (القيمة االسمية للسهم 

ون استحقاق توزيع أرباح الربع الرابع سعودي كأرباح عن الثالثة أرباع السنة األولى ويك

لایر سعودي على المساهمين المقيدين بسجالت الشركة يوم انعقاد  ١٠, ٩١٩, ٩٩١وقدرها 

من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول البند ولم يتقدم  الجمعيةثم طلب رئيس  جمعية الشركاء.

 أحد بأي اسئلة في هذا الخصوص.

 رة بصالحية تحديد وصرف األرباح الربع سنوية للسنةالتصويت على تفويض مجلس اإلدا -٦

من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول البند  الجمعيةثم طلب رئيس  .م ٢٠١٧/٢٠١٨المالية 

 ولم يتقدم أحد بأي اسئلة في هذا الخصوص.
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التصويت على اقتراح مجلس االدارة باعتماد صرف مليون و خمسمائة ألف لایر سعودي  -٧

م. (التوزيع ببيان منفصل ٢٠١٧م / ٢٠١٦لمجلس االدارة عن العام المالي كمكافأة شاملة 

من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول البند ولم يتقدم أحد  الجمعيةثم طلب رئيس  ).٥ملحق 

 بأي اسئلة في هذا الخصوص.

التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة  -٨

 م   والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.٢٠١٨م / ٢٠١٧ائم المالية للعام المالي القو

ه بخصوص حيث طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية قراءة توصية لجنة المراجع

والتي جاء فيها توصية اللجنة بإختيار الساده/ ارنست ويونغ من بين  تعيين مراقب الحسابات

 م٢٠١٨م / ٢٠١٧ة حسابات الشركة السنوية وربع السنوية للعام المالي المرشحين لمراجع

     لایر سعودي. ٦٢٥٬٠٠٠باتعاب قدرها 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة واألطراف ذات العالقة والواردة فى  -٩

م والموافقة على ٣١/٠٣/٢٠١٧مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في  تقرير

م مع مراعاة صالح ٢٠١٨-٢٠١٧ستمرار التعامل مع األطراف المذكورة للسنة المالية ا

 الشركة فى المقام األول ويكون التصويت على كل معاملة منفردة كالتالى:

ن اعضاء مجلس االدارة قد قاموا بالتبليغ عن االعمال أوقد قام رئيس الجمعية بالتنويه الى 

 طلب تجديد الترخيص بها من الجمعية العامه لعام قادم.مصلحة فيها ووالعقود التي لهم 

ألف لایر لشركة موانع السريعة  ٣٥٧أ: مبيعات منتجات تامة من الشركة بقيمة 

ثم طلب رئيس الجمعية  للمقاوالت المملوكة لعضو مجلس االدارة فراس على الصقير.

  لة في هذا الخصوص.من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول البند ولم يتقدم أحد بأي اسئ

ألف لایر لشركة الزامل للمقاوالت  ٩٧١ب: مبيعات منتجات تامة من الشركة بقيمة  

ثم طلب رئيس الجمعية  المشارك فيها عضو مجلس االدارة جمال عبد الرحمن الزامل.

  من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول البند ولم يتقدم أحد بأي اسئلة في هذا الخصوص.

الشركات التابعة خارج المملكة لمادة البرايمر (التي اليسمح بتصديرها ج: مشتريات 

لایر من شركة بيتوتريد بدوله األمارات العربية  ٣٬٢٠٩٬٥٧٤خارج المملكة) بقيمة 

ثم طلب رئيس الجمعية من  .والمشارك في ملكيتها عضو مجلس االدارة فراس الصقير

  قدم أحد بأي اسئلة في هذا الخصوص.المساهمين التقدم بأسئلتهم حول البند ولم يت
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الف لایر  المقدمة من شركة ريتال  ٦٧٦د: مصروفات مقابل خدمات التدريب بقيمة 

ثم طلب رئيس  .عضو مجلس اإلدارة فراس الصقير لتدريب العمالة والمشارك فيها

الجمعية من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول البند ولم يتقدم أحد بأي اسئلة في هذا 

  الخصوص.

ألف لایر مقدمة من شركة رتم للهيدروليك والتي  ١٢هـ:مصروفات مقابل أعمال بلغت 

ثم طلب  مجلس اإلدارة . اءعضأالصقير  ابراهيم وفراس ومنصور وناصريشارك فيها 

ية من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول البند ولم يتقدم أحد بأي اسئلة في هذا رئيس الجمع

  الخصوص.

مليون لایر لالدارة التنفيذية العليا المشاركين في  ٦مزايا ومكافآت بقيمة  و: تكلفة رواتب

األستاذ فراس -نفس الوقت في عضوية مجلس اإلدارة وهم: األستاذ إبراهيم على الصقير

األستاذ منصور على الصقير واألستاذ ناصر على الصقير  (والتي تتم  -على الصقير 

ثم طلب رئيس  .)ترشيحات والمكافـآتوفقا للنظام الموضوع والمطبق من لجنة ال

الجمعية من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول البند ولم يتقدم أحد بأي اسئلة في هذا 

 الخصوص.

لفترة الثالث سنوات الميالدية اعتبارا من  التصويت على ترشيح أعضاء مجلس االدارة -١٠

وحصل كل منهم على  ،المذكورة اسمائهم  الساده كل من تم انتخابوقد  .م٢٠١٧- ٠٩- ٢٤

لترشح له وسيتم التصويت الحقا حسب نظام عدد االصوات التالية ويبقى مقعد لم يتم ا

 الشركات.

سلسل اسم المرشح عدد االصوات   ال

  1  زيز البحرمحمد عبدالع  ٥٬٦٧٢٬٠٣٦

  2  تركي ناصر المطوع العتيبي ١٬٩٩٧٬٢٦٥

  3  إبراهيم علي الصقير ١٬٨٣٧٬٥٤٧

  4  ناصر علي الصقير ١٬٦٦٣٬٧٤٠

  5  فراس علي الصقير ١٬٤٩٣٬٩١٩

  6  منصور علي الصقير ١٬٤٩٣٬٩١٩

  7  وليد سليمان أبانمي ١٬١٠٦٬٢٩٢

  8  جمال عبدالرحمن الزامل ٨٩٥٬٨٦٨
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ثم  إلى تاريخ انعقاد الجمعية. ٢٠١٧-٠٩- ٢١دارة من تاريخ إجازة أعمال مجلس اال -١١

طلب رئيس الجمعية من المساهمين التقدم بأسئلتهم حول البند ولم يتقدم أحد بأي اسئلة في 

  هذا الخصوص.

طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على ووبعد نقاش بنود جدول األعمال 

قات التصويت أعلن رئيس الجمعية نتائج بنود جدول األعمال وبعد جمع وفرز بطا

  - التصويت كما يلي:

عدد األسهم   جدول األعمال  م

  الموافقة

عدد األسهم 

  غير الموافقة

  ممتنع

على ما جاء في تقرير مجلس االدارة بشأن نشاط الشركة  موافقةال  1

 م . ٣١/٠٣/٢٠١٧عن السنة المالية المنتهية في 

١٠٠%  
١٦٬١٦٠٬٥٨٦  

    

لى القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ع موافقةال  2

 .م٣١/٠٣/٢٠١٧

١٠٠%  

١٦٬١٦٠٬٥٨٦ 

    

العام المالي  للشركة عن تقرير مراقب الحساباتعلى  موافقةال  3

  .م٣١/٠٣/٢٠١٧في  المنتهي

١٠٠%  

١٦٬١٦٠٬٥٨٦ 

    

على إبراء ذمة أعضاء مجلس االدارة عن االعمال التي  موافقةال  4

 م.٢٠١٧م / ٢٠١٦عن العام المالي  قاموا بها

١٩٫٣%   *  

٣٬١٢٣٬٧٤٤ 

  ٨٠٫٧%  

١٣٬٠٣٦٬٨٤٢  

 ٢٠١٧- ٢٠١٦على توزيعات األرباح العادية للسنة المالية  موافقةال  5

ثالثة وأربعين مليون وستمئة وتسعة  ٤٣٬٦٧٩٬٩٦٤بإجمالي م 

وسبعين ألفا وتسعمائة وأربعة وستين لایر سعودي ال غير بنسبة 

لایر سعودي للسهم  ١٫٦المال األسمى وبواقع  من رأس %١٦

تم توزيع  –رياالت سعودية)  ١٠الواحد (القيمة االسمية للسهم 

لایر سعودي كأرباح عن الثالثة أرباع السنة  ٣٢٬٧٥٩٬٩٧٣

  األولى ويكون استحقاق توزيع أرباح الربع الرابع

لایر سعودي على المساهمين المقيدين ١٠٬٩١٩٬٩٩١ هاوقدر 

  الشركة يوم انعقاد جمعية الشركاء. بسجالت

١٠٠%  

١٦٬١٦٠٬٥٨٦ 
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ةال  6 رف  موافق د وص الحية تحدي س اإلدارة بص ويض مجل ى تف عل

  م٢٠١٧/٢٠١٨المالية  األرباح الربع سنوية للسنة

١٠٠%  

١٦٬١٦٠٬٥٨٦ 

    

على اقتراح مجلس االدارة باعتماد صرف مليون و  موافقةال  7

شاملة لمجلس االدارة عن العام خمسمائة ألف لایر سعودي كمكافأة 

  ) .٥م. (التوزيع ببيان منفصل ملحق ٢٠١٧م / ٢٠١٦المالي 

١٠٠%  

١٦٬١٦٠٬٥٨٦ 

    

لمراجعة  ارنست ويونغعلى اختيار مراقب الحسابات  موافقةال  8

م والبيانات المالية ٢٠١٨م / ٢٠١٧القوائم المالية للعام المالي 

          لایر.٦٢٥٬٠٠٠باتعاب قدرها  الربع سنوية

١٠٠%  

١٦٬١٦٠٬٥٨٦ 

    

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة واألطراف  موافقةال  9

مراقب الحسابات عن العام المالي  ذات العالقة والواردة فى تقرير

م والموافقة على استمرار التعامل مع ٣١/٠٣/٢٠١٧المنتهي في 

صالح  م مع مراعاة٢٠١٨-٢٠١٧األطراف المذكورة للسنة المالية 

  .الشركة فى المقام األول

     

ة   أ ركة بقيم ن الش ة م ات تام ات منتج ركة  ٣٥٧مبيع ف لایر لش أل

راس  س االدارة ف و مجل ة لعض اوالت المملوك ريعة للمق ع الس موان

  على الصقير.

٩٠٫٧%  

14,666,667 

  ٩٫٣%  

1,493,919  

ة   ب ركة بقيم ن الش ة م ات تام ات منتج ركة  ٩٧١مبيع ف لایر لش أل

ل ل د الزام ال عب س االدارة جم و مجل ا عض ارك فيه اوالت المش لمق

  الرحمن الزامل.

٩٩٫٣%  

16,051,513 
 

  ٠٫٧%  

109,073 
  

مشتريات الشركات التابعة خارج المملكة لمادة البرايمر (التي   ج

لایر من  ٣٬٢٠٩٬٥٧٤اليسمح بتصديرها خارج المملكة) بقيمة 

في ملكيتها  شركة بيتوتريد بدوله األمارات العربية والمشارك

 عضو مجلس االدارة فراس الصقير

٩٠٫٧%  

14,666,667 
 

  ٩٫٣%  

1,493,919 
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الف لایر  المقدمة  ٦٧٦مصروفات مقابل خدمات التدريب بقيمة   د

من شركة ريتال لتدريب العمالة والمشارك فيهاعضو مجلس 

 اإلدارة فراس الصقير.

٩٠٫٧%  

14,666,667 
 

  ٩٫٣%  

1,493,919 
  

ألف لایر مقدمة من شركة رتم  ١٢ابل أعمال بلغت مصروفات مق  هـ

للهيدروليك والتي يشارك فيها ابراهيم وفراس ومنصور وناصر 

 الصقير اعضاء مجلس اإلدارة.

٥٩٫٩%  

9,671,461 
 

  ٤٠٫١%  

6,489,125 
  

مليون لایر لالدارة التنفيذية  ٦مزايا ومكافآت بقيمة  -تكلفة رواتب   و

وقت في عضوية مجلس اإلدارة وهم: العليا المشاركين في نفس ال

األستاذ  -األستاذ فراس على الصقير -األستاذ إبراهيم على الصقير

منصور على الصقير واألستاذ ناصر على الصقير  (والتي تتم وفقا 

 للنظام الموضوع والمطبق من لجنة الترشيحات والمكافـآت )

٥٩٫٩%  

9,671,461 
 

  ٤٠٫١%  

6,489,125 
  

انتخاب أعضاء مجلس االدارة لفترة الثالث سنوات  الموافقة على  ١٠

 م. ٢٠١٧-٠٩- ٢٤الميالدية اعتبارا من 

١٠٠%  

١٦٬١٦٠٬٥٨٦ 

    

إلى تاريخ  ٢٠١٧- ٠٩-٢١إجازة أعمال مجلس االدارة من تاريخ   ١١

 انعقاد الجمعية.

١٩٫٣%  *  

٣٬١٢٣٬٧٤٤ 

  ٨٠٫٧%  

١٣٬٠٣٦٬٨٤٢  

  

  ا بالتصويت على البندمن االصوات المسموح له %١٠٠هذه النسبة تمثل *

العادية  العامةوشكر رئيس الجمعية  ٥:٣٠ وقد انتهى االجتماع الساعة

  المساهمين الحاضرين متمنيا لهم التوفيق.

  رئيس الجمعية                           جامع األصواتسكرتير الجمعية                        
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  التوقيع

 


