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مساھميھا إلى حضور اجتماع الجمعية العامة  )بدجت السعودية(الشركة المتحدة الدولية للمواصالت  تدعو

  .المتضمنة زيادة رأس مال الشركةغير العادية 
لحضور اجتماع  دعوة السادة المساھمين )بدجت السعودية(يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصالت 

من عصر يوم والنصف  رابعةالوالمقرر انعقادھا بإذن هللا تعالى في الساعة ثانية العادية الغير الجمعية العامة 
وذلك لبحث جدول بمدينة جدة فندق قصر الشرق م ٢٠١٣إبريل  ١٧ھـ الموافق ١٤٣٤جمادي اآلخرة  ٧األربعاء 

  :األعمال التالي
  .م٣١/١٢/٢٠١٢ الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتھية في -١
الموافقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب األرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتھية  -٢

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

للمساھمين المقيدين بسجالت  المستحقة, م ٢٠١٢لعام  من صافي األرباح% ٤٠٫٧المال ونسبة من رأس %) ٢١(
 .م١٧/٤/٢٠١٣ الشركة لدى تداول بنھاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية

م وحتى ١/١/٢٠١٢الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مسئولية إدارة الشركة عن الفترة من  -٤
 .م٣١/١٢/٢٠١٢

لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية لجنة المراجعة  وفقاً لتوصيةمراجع الحسابات الخارجي للشركة  تعيين -٥
 .وتحديد أتعابه .م٢٠١٣للعام المالي 

رئيس مجلس اإلدارة  عبد اإلله زاھد/ كل من السادةالموافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين  -٦
أعمال خدمية سنوية تجدد ( المملوكة له AMCمن خالل مؤسسة مليون لایر ) ١٫٢٥(بقيمة ة سيارات الشركة لصيان

من خالل تأجير موقع مملوك له تستخدمه  عضو مجلس اإلدارة.... فھد يوسف زاھد,)بشكل سنوي إن وجدت
ً ي( لایر) ٦٣،١٩٣(الشركة كمحل لتأجير السيارات بجدة بقيمة إيجار سنوية تبلغ  مجموعة الزاھد , )جدد سنويا

ومن كبار المساھمين من خالل تأجير الشركة لموقع لتأجير السيارات بمركز أحد مؤسسي الشركة ... القابضة
) ٨٥،٠٠٠(العربي لألعمال والمملوك لشركة الزاھد للتراكتورات أحد شركات المجموعة بقيمة إيجارية سنوية تبلغ 

ً ( لایر ) ١٨١،٨٨٢(م بقيمة ٢٠١٢ت من الشركة خالل عام امجموعة الزاھد لسيار تئجاراسعالوة على  )يجدد سنويا
والتصريح باستمرار ھذه . )عقود إيجار قصيرة األجل أسبوعية أو شھرية وتجدد لمدد مماثلة حال الطلب( لایر

 .للعام القادم واألعمال العقود
ة بالمجلس بموجب قرار الجمعية العامة غير عضو مجلس إدارة من المتقدمين للترشيح للعضوية المستحدثانتخاب  -٧

عضاء و سيتم اختيار ھذا العضو بطريقة التصويت أالعادية األولى بزيادة عدد أعضاء المجلس من ستة إلى سبعة 
  .التراكمي

مھام ومسؤليات لجنة المراجعة والتي سبق وأن تم التصديق عليھا بموجب قرار بعض صياغة  إعادةالموافقة على  -٨
 .ة العامة العادية الثانيةالجمعي

الموافقة على إعادة صياغة السياسيات الخاصة بالترشيح والعضوية لمجلس إدارة الشركة والتي تم إعدادھا من قبل  -٩
 .ب قرار الجمعية العامة العادية الرابعةبموج والتي سبق اعتمادھالجنة الترشيحات والمكافات 

بقيمة  شركة ترانزليس الھندية القابضة المحدودة عم%) ٣٢٫٧٥(سبة بن اتفاقية الشراكةب عرض وابالغ المساھمين -١٠
 .بمجال التأجير طويل األجل بالھندمليون لایر والتي تعمل  ٢٦٫٦

 مليون لایر سعودي ٦٠ رأسمال بشركة الجذور الراسخة للنقليات المحدودة تأسيس بعرض وإبالغ المساھمين  -١١
شراء وبيع  ونشاطھا الرئيسيمن رأسمال الشركة % ٩٧٫٩ ل نسبةمليون لایر تمث ٥٨٫٧٥والمساھمة بحصة تبلغ 

 .وتأجير الشاحنات والكرفانات ونقل البضائع بأجر على الطرق البرية داخل المدن
 مليون لایر) ٦١(بزيادة قدرھا  مليون لایر) ٣٠٥(مليون لایر إلى ) ٢٤٤(رأس مال الشركة من  زيادةالموافقة على  -١٢

الھدف من مليون سھم و  ٢٤٫٤مليون سھم بدالً  ٣٠٫٥عدد أسھم الشركة بعد الزيادة  ليصبح% ٢٥بنسبة زيادة و
م باستخدام االحتياطات التي لديھا ٢٠١٢زيادة رأس المال ھو استمرار الشركة في تنفيذ خططھا التي بدأتھا في عام 

خلية والخارجية التي اقدمت في زيادة رأسمال الشركة ولتدعيم الخطط التوسعية واستيعاب حجم االستثمارات الدا
 م وستتم الزيادة عن طريق الرسملة بمنح سھم مجاني لكل أربعة اسھم مصدرة٢٠١٢عليھا الشركة خالل عام 

من بند األرباح المبقاة كما في القوائم  الزيادة المقترحة في رأس المال على أن يتم تغطية مليون سھم) ٦٫١(بإجمالي 
وسوف تكون أحقية األسھم المجانية لمالكي أسھم الشركة  م٣١/١٢/٢٠١٢المالية للشركة للعام المالي المنتھي في 

وفي حالة وجود كسور لألسھم بعد عملية  غير العاديةالعامة  المقيدين بسجالت تداول بنھاية تداول انعقاد الجمعية
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المنحة على المساھمين المستحقين سيتم تجميع ھذه الكسور في محفظة واحدة وبيعھا بالسوق وتحويل  توزيع أسھم
 ة العامة غير العاديةعييخ انعقاد الجمرقيمتھا بحسابات المساھمين المستحقين لھا المسجلين بنھاية تداول تا

   .وذلك خالل شھر من تاريخ تخصيص أسھم المنحة م١٧/٤/٢٠١٣
 ةتفق مع زيادة رأس المال المقترحتالمال لة برأس من النظام األساسي للشركة الخاص) ٧(ى تعديل المادة الموافقة عل -١٣

 :بحيث يكون البند كما يلي هأعال) ١٢(وفقاً للبند رقم 
ثالثين مليون لایر سعودي مقسم إلى ) ٣٠٥،٠٠٠،٠٠٠( بثالثمائة وخمسة مليون لایرحدد رأس مال الشركة (

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

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

 .ألولى اممتازة من النظام األساسي طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية 
  :ما يلي نوجه عناية السادة المساھمين إلى نود أنو

  على أن ن سھم على األقل حضور االجتماع بطريق األصالة أو اإلنابة عشري) ٢٠(أنه يحق لكل مساھم حائز على
 .تكون اإلنابة لمساھم من غير أعضاء مجلس اإلدارة ومن غير موظفي الشركة

 المالعلى األقل من رأس %) ٥٠( عدد من المساھمين يمثلون النصاب القانوني النعقاد الجمعية ھو حضور. 
 أصالة عن أنفسھم أو نيابة عن موكليھم أن يحضروا قبل موعد االجتماع  على المساھمين الراغبين في الحضور

 .بساعة على األقل لقيد أسمائھم بكشف الحضور وأن يحضروا معھم ما يثبت ملكياتھم لألسھم وھوياتھم الشخصية
 شركة للمساھم الذي ال يستطيع الحضور أن يوكل مساھماً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة ومن غير موظفي ال

ً من الغرفة التجارية أو  ً وأن يكون مصدقا ً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعيا ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطيا
على أن يكون التوكيل بمقر الشركة قبل ثالثة أيام عمل على األقل من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك على  أحد البنوك

 :العنوان التالي
  ٢١٤١٥جدة  ١٨١٠٦ب .ص )بدجت السعودية(الت الشركة المتحدة الدولية للمواص

  ٠٢٦٩٢٧٢٧٢: فاكس ٢٠٥: تحويله ٠٢٦٩٢٧٠٧٠: ھاتف
  توكــــيل

  : ...............................................................................أقر أنا المساھم
  )أو اسم الشركة أو المؤسسة كما في السجل التجاري/ رباعي االسم(

ھـ وبصفتي أحد  ١٤   / /وتاريخ (.........................) رقم ) سجل تجاري/ سجل مدني(قع أدناه بموجب المو
): االسم الرباعي(وكلت المساھم ) بدجت السعودية(مساھمي الشركة المتحدة الدولية للمواصالت 

ن غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي وھو م(.............) سجل مدني ........................................ 
صالت واللشركة المتحدة الدولية للم) ٢(العادية رقم غير الشركة لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة 

م ٢٠١٣إبريل  ١٧ھـ الموافق ١٤٣٤جمادي اآلخرة  ٧األربعاء من عصر يوم  والنصف رابعةوالمقرر له الساعة ال
ويحق لموكلي مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية والتصويت نيابة عني والتوقيع على  دةقصر الشرق بمدينة جبفندق 

كما يسري ھذا التوكيل لالجتماع الثاني في حالة . كل المستندات المطلوبة والضرورية والالزمة إلجراء االجتماع
  وهللا ولي التوفيق.االجتماعھذا تأجيل 

  م٢٠١٣:  /  / ھـ الموافق١٤٣٤/   / حرر في   
  : .....................التوقيع:..................... األسم
  /  التصديق:....................  الصفة

  


