
ر يغنتائج اجتماع الجمعية العامة  )بدجت السعودية(المتحدة الدولية للمواصالت تعلن الشركة 
  التي تضمنت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة العادية 

  
غير نتائج اجتماع الجمعية العامة ) بدجت السعودية(الشركة المتحدة الدولية للمواصالت تعلن 
شرق قاعة ويندسور بمدينة جدة في تمام الساعة الرابعة والنصف التي عقدت بفندق قصر ال العادية

م وكانت نتائج ٢٠١٣إبريل  ١٧ھـ الموافق ١٤٣٤جمادي اآلخرة  ٧مساًء بتاريخ األربعاء 
  :التصويت كاآلتي

 .م٣١/١٢/٢٠١٢الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتھية في  -١
ة الموافقة على الميزانية العموم -٢ ة المنتھي ابات للسنة المالي ر مراقب الحس ية للشركة وحساب األرباح والخسائر وتقري

 .م٣١/١٢/٢٠١٢في 
مليون لایر وبنسبة  ٥١٫٢٤لایر للسھم الواحد بإجمالي مبلغ ) ٢٫١(الموافقة على توزيع أرباح على المساھمين بواقع  -٣

ة  من صافي األرباح للمساھمين% ٤٠٫٧من رأس المال ونسبة %) ٢١( المقيدين بسجالت الشركة لدى تداول بنھاي
 .توزيع األرباح تاريخوسيتم اإلعالن الحقاً عن  .يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية

ن  -٤ رة م ن الفت ركة ع ئولية إدارة الش ن مس س اإلدارة م اء مجل ة أعض راء ذم ى إب ة عل ى ١/١/٢٠١٢الموافق م وحت
 .م٣١/١٢/٢٠١٢

ة للشركة ) كي بي أم جي(اختيار مكتب  -٥ ع سنوية والختامي كمراقب الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة الرب
ً ) ١٨٠٫٠٠٠(م مقابل ٢٠١٣للعام المالي   .لایر سنويا

د/ بين الشركة وبين كل من السادة م٢٠١٢خالل عام  الموافقة على األعمال والعقود التي تمت -٦ ه زاھ د اإلل يس  عب رئ
ة لصيانة سيارات امجلس اإلدارة  ون لایر من خالل مؤسسة ) ١٫٢٥(لشركة بقيم ه  AMCملي ة ل ال (المملوك أعم

من خالل تأجير موقع مملوك  عضو مجلس اإلدارة.... فھد يوسف زاھد,)خدمية سنوية تجدد بشكل سنوي إن وجدت
ً (لایر ) ٦٣،١٩٣(له تستخدمه الشركة كمحل لتأجير السيارات بجدة بقيمة إيجار سنوية تبلغ  نويا مجموعة , )يجدد س

د القابضة ركة ... الزاھ د مؤسسي الش يارات أح أجير الس ع لت ركة لموق أجير الش ن خالل ت اھمين م ار المس ن كب وم
غ  نوية تبل ة س ة إيجاري ورات أحد شركات المجموعة بقيم د للتراكت وك لشركة الزاھ ال والممل ي لألعم بمركز العرب

ً (لایر ) ٨٥،٠٠٠( ة  عة الزاھد لسيارات من الشركةعالوة على استئجار مجمو) يجدد سنويا لایر ) ١٨١،٨٨٢(بقيم
ة حال الطلب( دد مماثل ود ). عقود إيجار قصيرة األجل أسبوعية أو شھرية وتجدد لم ذه العق والتصريح باستمرار ھ

 .م٢٠١٣واألعمال لعام 
الثانية والتي تنتھي في كعضو مجلس إدارة بالعضوية المستحدثة بالشركة بالدورة  خالد عبد هللا خالد الدبل/ انتخاب أ -٧

 .م٢٠/٦/٢٠١٥
رار  -٨ ا بموجب ق م التصديق عليھ الموافقة على إعادة صياغة بعض مھام ومسؤليات لجنة المراجعة والتي سبق وأن ت

 .الجمعية العامة العادية الثانية
م إع -٩ ل الموافقة على إعادة صياغة السياسيات الخاصة بالترشيح والعضوية لمجلس إدارة الشركة والتي ت دادھا من قب

 .لجنة الترشيحات والمكافات والسابق اعتمادھا بموجب قرار الجمعية العامة العادية الرابعة
مع شركة ترانزليس الھندية القابضة المحدودة %) ٣٢٫٧٥(الشراكة بنسبة  تمت إحاطة المساھمين بالعلم على اتفاقية -١٠

ً  مليون لایر والتي تعمل بمجال التأجير طويل األجل بالھند ٢٦٫٦بقيمة   .والتي تم تمويلھا ذاتيا
مليون لایر  ٦٠ رأسمال بشركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة تمت إحاطة المساھمين بالعلم على تأسيس  -١١

  من رأسمال الشركة ونشاطھا الرئيسي% ٩٧٫٩ مليون لایر تمثل نسبة ٥٨٫٧٥والمساھمة بحصة تبلغ  وديسع
ً شراء وبيع وتأجير الشاحنات والكرفانات ونقل البضائع ب .أجر على الطرق البرية داخل المدن والتي تم تمويلھا ذاتيا  

مليون لایر ) ٦١(مليون لایر بزيادة قدرھا ) ٣٠٥( مليون لایر إلى) ٢٤٤(الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من  -١٢
الھدف من مليون سھم و  ٢٤٫٤مليون سھم بدالً  ٣٠٫٥ليصبح عدد أسھم الشركة بعد الزيادة % ٢٥وبنسبة زيادة 

م باستخدام االحتياطات التي لديھا ٢٠١٢زيادة رأس المال ھو استمرار الشركة في تنفيذ خططھا التي بدأتھا في عام 
دة رأسمال الشركة ولتدعيم الخطط التوسعية واستيعاب حجم االستثمارات الداخلية والخارجية التي اقدمت في زيا

 م وستتم الزيادة عن طريق الرسملة بمنح سھم مجاني لكل أربعة اسھم مصدرة٢٠١٢عليھا الشركة خالل عام 
مال من بند األرباح المبقاة كما في القوائم مليون سھم على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس ال) ٦٫١(بإجمالي 

م وسوف تكون أحقية األسھم المجانية لمالكي أسھم الشركة ٣١/١٢/٢٠١٢المالية للشركة للعام المالي المنتھي في 
وفي حالة وجود كسور لألسھم بعد عملية  المقيدين بسجالت تداول بنھاية تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية



سھم المنحة على المساھمين المستحقين سيتم تجميع ھذه الكسور في محفظة واحدة وبيعھا بالسوق وتحويل توزيع أ
ة العامة غير العادية وذلك خالل عييخ انعقاد الجمرقيمتھا بحسابات المساھمين المستحقين لھا المسجلين بنھاية تداول تا

   .شھر من تاريخ تخصيص أسھم المنحة
ً للبند رقم ) ٧(المادة الموافقة على تعديل  -١٣ أعاله ) ١٢(من النظام األساسي للشركة لتتفق مع زيادة رأس المال وفقا

 :بحيث يكون البند كما يلي
لایر سعودي مقسم إلى ثالثين مليون ) ٣٠٥،٠٠٠،٠٠٠(حدد رأس مال الشركة بثالثمائة وخمسة مليون لایر (

رياالت ) ١٠(تبلغ القيمة األسمية لكل منھا عشرة  عادي متساوية القيمة) ٣٠،٥٠٠،٠٠٠(وخمسمائة ألف سھم 
  سعودية وجميعھا أسھم عادية ونقدية تتمثل في رأس مال الشركة عند التحول

من النظام األساسي للشركة والخاصة بأولوية توزيع األرباح على أصحاب األسھم ) ٤٤(الموافقة على حذف المادة  -١٤
ً ولحذف البند الخاص بإمكانية إصدار الشركة ألسھم الممتازة نظراً لعدم إصدار الشركة ألي أسھ م ممتازة سابقا

  .ألولى اممتازة من النظام األساسي طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية 
 

 
  


