
  
  
  

) لمساھمي الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت 4دعـــوة لحضور اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة رقم (
  (االجتماع الثاني) الشركة عن طریق منح أسھم مجانیة(بدجت السعودیة) المتضمنة زیادة رأس مال 

دعوة السادة المساھمین لحضور اجتماع الجمعیة یسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة) 
 4 خمیسالبإذن هللا تعالى في الساعة الرابعة من عصر یوم  هوالمقرر انعقاد (االجتماع الثاني) العامة غیر العادیة الرابعة

  بمدینة جدة فندق قصر الشرق وذلك لبحث جدول األعمال التالي:.م 2015أبریل  23ھـ الموافق 1436رجب 
  م.31/12/2014الموافقة على تقریر مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في  -1
الموافقة على المیزانیة العمومیة للشركة وحساب األرباح والخسائر وتقریر مراقب الحسابات للسنة المالیة المنتھیة في  -2

 م.31/12/2014
% من 17لایر للسھم الواحد تمثل نسبة  1.7م بواقع 2014الموافقة على توزیع أرباح على المساھمین عن العام المالي  -3

م على 2014%من صافي األرباح المحققة لعام 40لایر ونسبة  69,133,333.9القیمة األسمیة للسھم  بإجمالي مبلغ وقدره 
 یر العادیة.أن تكون أحقیة األرباح لمساھمي الشركة المسجلین بسجالت الشركة بنھایة تداول تاریخ انعقاد الجمعیة العامة غ

م وحتى 1/1/2014الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مسئولیة إدارة الشركة عن الفترة من  -4
 م.31/12/2014

ً لتوصیة لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالیة الربع سنویة والسنویة للعام  -5 تعیین مراجع الحسابات الخارجي للشركة وفقا
 عابھ.م. وتحدید أت2015المالي 

 م وھي كالتالي:2014الموافقة على األعمال والعقود التي تمت مع األطراف ذوي العالقة خالل عام  -6
 250,809المملوكة لألستاذ/ عبد اإللھ زاھد رئیس مجلس اإلدارة بقیمة  AMCصیانة سیارات الشركة من خالل مؤسسة 

وقع مملوك لألستاذ/ فھد یوسف زاھد عضو مجلس لایر (أعمال خدمیة سنویة تجدد بشكل سنوي إن وجدت), استئجار م
) لایر (یجدد سنویاً) , شركة الزاھد 63,193اإلدارة تستخدمھ الشركة كمحل لتأجیر السیارات بجدة بقیمة إیجار سنویة تبلغ (

ساھمین من للتراكتورات والمعدات الثقیلة المحدودة إحدى شركات مجموعة الزاھد القابضة أحد مؤسسي الشركة ومن كبار الم
خالل استئجار الشركة لموقع لتأجیر السیارات بمركز العربي لألعمال والمملوك لشركة الزاھد للتراكتورات أحد شركات 

) لایر (یجدد سنویاً) عالوة على استئجار شركة الزاھد لسیارات الشركة خالل 85,000المجموعة بقیمة إیجاریة سنویة تبلغ (
 (عقود إیجار قصیرة األجل أسبوعیة أو شھریة وتجدد لمدد مماثلة حال الطلب) شراء ) لایر377,507م بقیمة (2014عام 

  ) لایر. والتصریح باستمرار ھذه العقود واألعمال للعام القادم.569,500معدات وشاحنات من شركة الزاھد  بقیمة (
) لایر 100,000س المجلس بواقع () لایر كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بدون رئی600,000الموافقة على صرف مبلغ ( -7

ً بواقع ( ) لایر للعضو 2,500لكل عضو ستة اعضاء وكذلك الموافقة على صرف بدل الحضور ألعضاء المجلس جمیعا
 الواحد عن الجلسة الواحدة.

من  اراً انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت للدورة الجدیدة التي تبدأ أعمالھا اعتب -8
 (بطریقة التصویت التراكمي).م.21/6/2015

لایر بزیادة قدرھا  508,333,340لایر إلى  406,666,670الموافقة على زیادة رأس مال الشركة من  -9
سھم بدالً  50,833,334% لیصبح عدد أسھم الشركة بعد الزیادة 25ملیون لایر وبنسبة زیادة 101,666,670
م 2012التي بدأتھا في عام  سھم و الھدف من زیادة رأس المال ھو استمرار الشركة في تنفیذ خططھا 40,666,667

باستخدام االحتیاطات التي لدیھا في زیادة رأس المال ولتدعیم الخطط التوسعیة واستیعاب حجم االستثمارات الداخلیة 
م وستتم الزیادة عن طریق الرسملة بمنح سھم مجاني لكل أربعة اسھم 2012والخارجیة التي اقدمت علیھا الشركة خالل عام 

سھم على أن یتم تغطیة الزیادة المقترحة في رأس المال من بند األرباح المبقاة كما في  10,166,667مصدرة بإجمالي 
م وسوف تكون أحقیة األسھم المجانیة لمالكي أسھم الشركة 31/12/2014القوائم المالیة للشركة للعام المالي المنتھي في 

مة غیر العادیة وفي حالة وجود كسور لألسھم بعد عملیة توزیع أسھم المقیدین بسجالت تداول بنھایة تداول انعقاد الجمعیة العا
المنحة على المساھمین المستحقین تتعھد الشركة بمنح عدد األسھم الصحیح لكل مستحق وتجمیع كسور األسھم في محفظة 

كل حسب حصتھ على واحدة لجمیع حملة األسھم وبیعھا في السوق ثم توزیع قیمتھا على حملة األسھم في تاریخ األحقیة 
أساس متوسط سعر البیع للسھم الواحد وذلك خالل مدة ال تتجاوز ثالثین یوماً من تاریخ توزیع األعداد الصحیحة لمستحقیھا 

  واإلعالن للجمھور فور االنتھاء من ذلك 
س المال المقترحة بحیث ) من النظام األساسي للشركة الخاصة برأس المال لتتفق مع زیادة رأ7الموافقة على تعدیل المادة ( -10

 یكون البند كما یلي:



  
  
 
) 508,333,340حدد رأس مال الشركة بخمسمائة وثمانیة ملیون وثالثمائة ثالثة وثالثون ألف وثالثمائة وأربعون لایر ((

عادیاً ) 50,833,334لایر سعودي مقسم إلى خمسین ملیون وثمانمئة ثالثة وثالثون ألف وثالثمئة أربعة وثالثون سھماً (
) ریاالت سعودیة وجمیعھا أسھم عادیة ونقدیة تتمثل في رأس 10متساویة القیمة تبلغ القیمة األسمیة لكل منھا عشرة (

  ).مال الشركة عند التحول
  

) من النظام األساسي للشركة الخاصة بأغراض الشركة بإضافة نشاط الصیانة والتشغیل لتصبح 4الموافقة على تعدیل المادة (  -11
 البند كالتالي: صیاغة

( أن الغرض من تأسیس الشركة ھو: استیراد السیارات وقطع غیارھا بقصد اإلتجار فیھا بالبیع والشراء وتأجیرھا بأي 
وجھ من الوجوه لألفراد والشركات أو الجھات الحكومیة أو الخاصة والتمثیل التجاري للشركات الوطنیة واألجنبیة وفقاً 

وللشركة أن تقوم بأعمال الصیانة بما یتفق أو یساعد على تحقیق أغراضھا  لتشغیل والصیانةلنظام الوكاالت التجاري وا
  المذكورة في حدود األنظمة.

  ویتعین على الشركة أن تحصل على التراخیص الالزمة ألنشطتھا الواردة أعاله قبل االضطالع بأي منھا.
  
  

  ونود أن نوجھ عنایة السادة المساھمین إلى ما یلي:
  عشرین سھم على األقل حضور االجتماع بطریق األصالة أو اإلنابة على أن تكون 20یحق لكل مساھم حائز على (أنھ (

 اإلنابة لمساھم من غیر أعضاء مجلس اإلدارة ومن غیر موظفي الشركة.
  على األقل من رأس المال %) 25(ھو حضور عدد من المساھمین یمثلون  االجتماع الثاني للجمعیةالنصاب القانوني النعقاد. 
  على المساھمین الراغبین في الحضور أصالة عن أنفسھم أو نیابة عن موكلیھم أن یحضروا قبل موعد االجتماع بساعة على

 األقل لقید أسمائھم بكشف الحضور وأن یحضروا معھم ما یثبت ملكیاتھم لألسھم وھویاتھم الشخصیة.
 ویشترط كل مساھماً آخر من غیر أعضاء مجلس اإلدارة ومن غیر موظفي الشركة للمساھم الذي ال یستطیع الحضور أن یو

على أن  لصحة التوكیل أن یكون خطیاً وأن یتضمن اسم الوكیل رباعیاً وأن یكون مصدقاً من الغرفة التجاریة أو أحد البنوك
 یة وذلك على العنوان التالي:یكون التوكیل بمقر الشركة قبل ثالثة أیام عمل على األقل من تاریخ انعقاد الجمع

  21415جدة  18106الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة) ص.ب 
  0126927272فاكس:  205تحویلھ:  0126927070ھاتف: 

  توكــــیل
  أقر أنا المساھم: ...............................................................................

  رباعي/ أو اسم الشركة أو المؤسسة كما في السجل التجاري) (االسم
ھـ وبصفتي أحد  14الموقع أدناه بموجب (سجل مدني/ سجل تجاري) رقم (.........................) وتاریخ / /   

مساھمي الشركة المتحدة الدولیة للمواصالت (بدجت السعودیة) وكلت المساھم (االسم الرباعي): 
............................ سجل مدني (.............) وھو من غیر أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي ............

) للشركة المتحدة الدولیة 4لجمعیة العامة غیر العادیة رقم (ل الثاني جتماعاالالشركة لینوب عني في حضور 
م 2015أبریل  23ھـ الموافق 1436رجب  4من عصر یوم الخمیس للمواصالت والمقرر لھ الساعة الرابعة 

بفندق قصر الشرق بمدینة جدة ویحق لموكلي مناقشة بنود جدول أعمال الجمعیة والتصویت نیابة عني والتوقیع على 
  كل المستندات المطلوبة والضروریة والالزمة إلجراء االجتماع. 

  م2015ھـ الموافق:  /  / 1436حرر في   /   / 
  األسم:..................... التوقیع: .....................

  الصفة:....................  التصدیق/  
  
 


