
  
  
  
  

 تدعو الشركة المتحدة الدولية للمواصالت (بدجت السعودية) مساهميها إلى حضور اجتماع
 (إعالن تذكيري) (االجتماع األول) العادية السادسةة العامة عيالجم 

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

شعبان  14والنصف مساء يوم األثنين سادسة (االجتماع األول) والمقرر انعقاده بإذن هللا تعالى في تمام الساعة ال العادية السادسة
(رابط مقر قاعة أمواج  حي الشاطئ  -هيلتون جدة طريق الكورنيشبمدينة جدة فندق  م2018يل ابر 30هـ الموافق 1439

  وذلك لبحث جدول األعمال المرفق.  https://goo.gl/maps/9qH1A1aWbjR2االجتماع )
  

 ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
التي تسبق اجتماع الجمعية  يداع بنهاية جلسة التداولاإللكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز 

حق حضور االجتماع وعلى من يتعذر حضوره من المساهمين في الموعد المحدد له الحق في  العامة وبحسب األنظمة واللوائح
أن يوكل عنه شخصاً آخر لحضور االجتماع من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل خطي (طبقاً 

 ذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتباريةمتى كان المساهم منتسباً ألحدها أو إ للمرفق) مصدق من الغرف التجارية الصناعية
أو األشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص بنوك المرخصة ال إحدىأو 

وتزويد الشركة بنسخة من التوكيل  المرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق .
جدة  12قريش السالمه وحدة رقم  2421الشركة المتحدة الدولية للمواصالت أو بالبريد على  0126927272الفاكس:  على

وذلك قبل يومين على األقل من موعد انعقاد الجمعية. وعلى كل مساهم أو وكيل المملكة العربية السعودية  8115/  23437
والحضور قبل موعد االجتماع  وأصل التوكيل وإبراز أصل التوكيليحضر معه أصل الهوية يرغب في حضور االجتماع أن 

  وذلك إلنهاء إجراءات التسجيل وسوف ينتهي التسجيل مع بداية االجتماع.
رأس المال على األقل وفي حالة عدم اكتمال  ربعحضور مساهمين يمثلون العادية يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة 

الجتماع األول سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول ويكون النصاب الالزم لعقد ا
. وسيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداوالتي أياً كان عدد األسهم الممثلة فيهاالجتماع الثاني صحيحاً 

 26هـ الموافق 1439 شعبان 10 من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية بدءً 
علماً بأن التسجيل والتصويت في  العادية السادسةوحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة  م2018أبريل 

ولمزيد من  https://login.tadawulaty.com.saخدمات تداوالتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط 
فاكس:  205تحويله:  0126927070 المعلومات واالستفسار أو إرسال أصل التوكيل أو صورته يرجى االتصال على هاتف:

/  23437جدة  12قريش السالمه وحدة رقم  2421الشركة المتحدة الدولية للمواصالت أو بالبريد على  0126927272
   waleed@budgetsaudi.comأو عبر البريد اإللكتروني: 21415المملكة العربية السعودية  8115

  


