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 تدعو الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع
 الجميعة العامة غير العادية السابعة المتضمنة زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (االجتماع األول) 

   
يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية 

والنصف مساء يوم  لسابعةالساعة االعامة غير العادية السابعة (االجتماع األول) والمقرر انعقاده بإذن هللا تعالى في تمام 
  .بمدينة جدة فندق قصر الشرق وذلك لبحث جدول األعمال التالي:م.2017أبريل  19هـ الموافق 1438رجب  22 ربعاءاأل

  م.31/12/2016التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  -1
  م. 31/12/2016التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  -2
  م.31/12/2016ة المنتهية في التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالي -3
% 12.5لایر للسهم الواحد تمثل نسبة  1.25م بواقع 2016التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي  -4

م على أن 2016%من صافي األرباح المحققة لعام 44لایر ونسبة  76,250,001.25من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 
 اهمي الشركة المسجلين بسجالت الشركة بنهاية تداول تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.تكون أحقية األرباح لمس

م وحتى 1/1/2016التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مسئولية إدارة الشركة عن الفترة من  -5
 م.31/12/2016

لمملوكة لألستاذ/ عبد اإلله زاهد رئيس مجلس ا AMCالتصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة  -6
ً بأن التعامالت لعام سابق في  م بقيمة 2016اإلدارة من خالل عقد صيانة سيارات الشركة والترخيص بها لعام قادم علما

ً للتصريح الصادر باستمراره من 1/1/2016لایر (بموجب عقد اتفاق مجدد في  912,000 م مدته عام ويجدد سنويا طبقا
 معية العمومية).وال يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد.الج

المملوكة لألستاذ/ عبد اإلله زاهد رئيس مجلس ) AMCمؤسسة (التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و -7
) بشراء عدد AMCوقد قامت مؤسسة (والترخيص بها لعام قادم بيع السيارات المستعملة بالمزايدة العلنية اإلدارة من خالل 

وال يوجد أية شروط تفضيلية بهذه  لایر . 26,372,000م  بقيمة  2016من السيارات المستعملة بهذه الطريقة خالل عام 
 التعامالت.

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات  -8
% من أسهم الشركة والتي ألعضاء 5مجموعة الزاهد القابضة أحد مؤسسي الشركة ومن كبار المساهمين تمتلك أكثر من 

ً أ/ فهد يوسف زاهد مصلحة النائب الثاني لرئيس مجلس المديرين بمجموعة الزاهد القابضة فيها (بصفته  مجلس اإلدارة أيضا
مدير عام في مجموعة الزاهد القابضة و شركة , م/ وفاء هاشم زواوي (بصفته وشركة الزاهد للتراكتورات الحديثة)  وكذلك

يجار موقع لتأجير السيارات بالمركز ترتبط الشركة معها بعقد إوالترخيص بها لعام قادم و الزاهد للتراكتورات الحديثة).
م ومدته سنتان  ويجدد لمدد مماثلة 1/12/1994) لایر. مؤرخ في 82,000العربي لألعمال بقيمة إيجارية سنوية تبلغ (

 وال يوجد أية شروط تفضيلية بهذا العقد. ويجدد سنويا طبقاً للتصريح الصادر باستمراره من الجمعية العمومية.
عمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيلة المحدودة إحدى شركات التصويت على األ -9

% من أسهم الشركة والتي ألعضاء 5مجموعة الزاهد القابضة أحد مؤسسي الشركة ومن كبار المساهمين تمتلك أكثر من 
ً أ/ فهد يوسف زاهد مصلحة فيها (بصفته  ائب الثاني لرئيس مجلس المديرين بمجموعة الزاهد القابضة النمجلس اإلدارة أيضا

مدير عام في مجموعة الزاهد القابضة و شركة , م/ وفاء هاشم زواوي (بصفته وشركة الزاهد للتراكتورات الحديثة)  وكذلك
من شركة بدجت  والترخيص بها لعام قادم. وقد قامت الشركة المذكورة بإستئجار سيارات الزاهد للتراكتورات الحديثة.)
م بموجب عقود إيجار سيارات متعدده تتراوح مدتها من 2016)  لایر خالل عام 446,000السعودية بقيمة إجمالية تبلغ (

 شهر إلى عام. وال يوجد أية شروط تفضيلية بهذه العقود.
وائم المالية الربع سنوية تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة الق - 10

 م. وتحديد أتعابه.2017والسنوية للعام المالي 
) لایر 100,000) لایر كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بدون رئيس المجلس بواقع (600,000التصويت على صرف مبلغ ( - 11

ً بواقع ( لتصويتلكل عضو ستة أعضاء وكذلك ا للعضو  لایر )2,500على صرف بدل الحضور ألعضاء المجلس جميعا
  م.2016وذلك عن عام  الواحد عن الجلسة الواحدة

  التصويت على الئحة عمل لجنة المراجعه. - 12
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لایر بزيادة قدرها  711,666,680لایر إلى   610,000,010التصويت على زيادة رأس مال الشركة من  - 13
سهم بدالً  71,166,668ليصبح عدد أسهم الشركة بعد الزيادة %.16.66لایر وبنسبة زيادة  101,666,670
وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى تعزيز مركزها المالي مما سيساهم من تمكين الشركة في سهم    61,000,001

م باستخدام االحتياطات التي لديها في زيادة 2012تنمية أعمالها المستقبلية مع االستمرار في تنفيذ خططها التي بدأتها في عام 
و ستتم الزيادة دعيم الخطط التوسعية واستيعاب حجم االستثمارات المطلوبة للتوسع في أعمالها المستقبلية.رأسمال الشركة ولت

سهم على أن يتم تغطية الزيادة  10,166,667عن طريق الرسملة بمنح سهم مجاني لكل ستة اسهم مصدرة بإجمالي 
م 31/12/2016المالية للشركة للعام المالي المنتهي في المقترحة في رأس المال من بند األرباح المبقاة كما في القوائم 

وسوف تكون أحقية األسهم المجانية لمالكي أسهم الشركة المقيدين بسجالت تداول بنهاية تداول انعقاد الجمعية العامة غير 
لشركة بمنح عدد العادية وفي حالة وجود كسور لألسهم بعد عملية توزيع أسهم المنحة على المساهمين المستحقين تتعهد ا

األسهم الصحيح لكل مستحق وتجميع كسور األسهم في محفظة واحدة لجميع حملة األسهم وبيعها في السوق ثم توزيع قيمتها 
على حملة األسهم في تاريخ األحقية كل حسب حصته على أساس متوسط سعر البيع للسهم الواحد وذلك خالل مدة ال تتجاوز 

 ع األعداد الصحيحة لمستحقيها واإلعالن للجمهور فور االنتهاء من ذلك. ثالثين يوماً من تاريخ توزي
) من النظام األساسي للشركة الخاصة برأس المال لتتفق مع زيادة رأس المال المقترحة بحيث 7التصويت على تعديل المادة ( - 14

 يكون البند كما يلي:
) 711,666,680وستون ألفاً وستمائة وثمانون رياالً (حدد رأس مال الشركة بسبعمائة وأحد عشر مليون وستمائة ستة (

) عادياً 71,166,668لایر سعودي مقسم إلي واحد وسبعون مليون ومائة ستة وستون ألفاً وستمائة ثمانية وستون سهماً (
في رأس ) رياالت سعودية وجميعها أسهم عادية ونقدية تتمثل 10متساوية القيمة تبلغ القيمة األسمية لكل منها عشرة (

 .)مال الشركة عند التحول
  

 ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
  يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على األقل.

في الموعد المحدد له الحق  لكل مساهم حق حضور االجتماع طبقاً لنظام الشركات وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين
ً آخر لحضور االجتماع من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي  في أن يوكل عنه شخصا
مصدق من الغرفة التجارية الصناعية أو من أحد البنوك المرخصة أو كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق 

جدة  18106أو بالبريد على ص.ب  0126927272الشركة بنسخة من التوكيل على الفاكس: (طبقاً للمرفق) وتزويد 
وذلك قبل يومين على األقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل يرغب في حضور االجتماع أن  21415

التسجيل وسوف ينتهي التسجيل  يحضر معه أصل الهوية وأصل التوكيل والحضور قبل موعد االجتماع وذلك إلنهاء إجراءات
  مع بداية االجتماع.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد 
ي حالة عدم االجتماع األول ويكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على األقل. وف

اكتمال نصاب االجتماع الثاني ستوجه الدعوة لعقد اجتماع ثالث بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة. ولمزيد من 
أو العنوان  0126927272فاكس:  205تحويله:  0126927070 المعلومات واالستفسار يرجى االتصال على هاتف:

  21415) جدة 18106البريدي: ص.ب (
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  نموذج التوكيل
  تاريخ تحرير التوكيل:

  الموافق:
أنا المساهم: (.....................) (اسم الموكل الرباعي) (........................) الجنسية بموجب هوية شخصية/ رقم 

عن مدير/ رئيس  اإلقامة/ جواز السفر رقم (...................) صادرة من (.........) بصفتي الشخصية أو مفوض بالتوقيع
مجلس إدارة شركة (.....................) (أسم الشركة الموكلة) ومالك ألسهم عددها (.........) سهماً من أسهم الشركة 

واستناداً لنص  4030017038المتحدة الدولية للمواصالت (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في جدة برقم 
سي للشركة فإنني بهذا أوكل (..............)  (أسم الوكيل رباعياً) لينوب عني في حضور اجتماع من النظام األسا 25المادة 

الجمعية العامة غير العادية السابعة الذي سيعقد في فندق قصر الشرق بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية في تمام 
وقد  2017أبريل  19(حسب تقويم أم القرى) الموافق  هـ1438رجب  22 ربعاءوالنصف مساء يوم األ لسابعةا الساعة

وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول األعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية 
التوكيل  العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه االجتماعات ويعتبر هذا

  ساري المفعول لهذا االجتماع أو اي اجتماع الحق يؤجل إليه

  أسم موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم اإلقامة أو جواز السفر   صفة موقع التوكيل:
  لغير السعوديين

  توقيع الموكل (باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصاً معنوياً)

 


