
 

 

 

املنعقد يوم    الشركة املتحدة الدولية للمواصالتملساهمي   العاديةغير اجتماع الجمعية العامة  ر محض

افق 16/10/3144 الثالثاء  م 17/05/2202هـ املو

 

الشركة لحضور  املوجهة ملساهمي  اإلدارة  العامة   بناًء على دعوة مجلس  الجمعية  تم   العادية غير    اجتماع  والذي 

 . م2022/ 04/ 26 بتاريخ تداول السعوديةإعالنها بموقع 

 

عن طريق وسائل   -بمدينة جدة    بمقر الشركة  مساءً   (08:00في تمــام الساعة )(  الثاني)االجتماع  وعليه فقد انعقد  

الحديثة   عالمبن  باسم    / الدكتور   برئاسةالتقنية  عبدالرحمن  اإلدارة  -  عبدهللا  مجلس  أعضاء    وبحضور   رئيس 

 :مجلس اإلدارة التالية أسمائهم

 

 )رئيس مجلس اإلدارة(   باسم بن عبدهللا عالم /  الدكتور  .1

 رة( )نائب رئيس مجلس اإلدا   بن عبدهللا الدبل خالد /  ملهندسا .2

 )عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة املراجعة(  ألستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الغنام ا .3

 )عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة املكافآت والترشيحات( بن عبدهللا الخميسمقعد األستاذ/  .4

 دارة ورئيس لجنة االستثمار( جلس اإل )عضو م األستاذ/ يوسف بن عبدهللا الراجحي .5

 خاطر( مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الحوكمة وإدارة امل)عضو  األستاذ/ أحمد بن عبداللطيف البراك .6

 )عضو مجلس اإلدارة(  األستاذ/ عبدالرحمن بن حسن بخيت  .7

 )عضو مجلس اإلدارة(  هللا السعوي األستاذ/ عبدهللا بن جار  .8

 

 اديةالع  غير   العامة  وأعلن عن انعقاد الجمعية  املساهمينبالترحيب بالسادة    ( الثاني  االجتماع)  افتتح رئيس الجمعية 

  :من املساهمين كالتالي)عن بعد( حيث كانت بيانات الحضور  

 النسبة  عدد األسهم  عدد املساهمين 

 % 35.35 885,159,25 292 التصويت اإللكتروني )عن بعد(

  وبذلك يكون 
ً
   انعقاد الجمعية صحيحا

ً
 النظام األساس ي للشركة.و ظام الشركات لنطبقا

الجمعية  نوعي   تم    ريان مشعل منضور   / األستاذ  رئيس  للجمعية، كما   
ً
لجنة مراجعة وفرز أعضاء    تعيينسكرتيرا

   .محمد الغامدي   بن مازن  / األستاذ و  أحمد باعزيز بن عيس ى / األستاذاألصوات واملكونة من 



 

 

 

  العـاديـة غير    بقراءة جـدول أعمـال الجمعيـة العـامـة  عـالمبـاســـــــــــــم بن عبـدهللا    / الـدكتور   رئيس الجمعيـةقـام  بعـد ذلـك  

وة تقرير  تال لالســـــــتشـــــــارات املهنية   كي بي إم جيطلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي  املســـــــاهمين،  مى الســـــــادة  لع

  ناصــــــر الشــــــطيري قام األســــــتاذ/  و   ،م2021/ 12/ 31بات والقوائم املالية عن الســــــنة املالية املنيهية في  مراقب الحســــــا

 .املساهمين  استفسارات من قبلوأبدى استعداده للرد على أي    بتالوة البيان كي بي إم جيالشريك املدير في 

 . ولم يرد أي استفسارات من قبل املساهمين

  

ــابــات  ممثلي  مناالنيهــاء من ذلــك طلــب رئيس الجمعيــة    وبعــد ــائــل  االجتمــاع )  مغــادرة  مراجع الحســــــــــــ التقنيــة  عبر وســــــــــــ

 .مناقشة بنود جدول األعمال  الحديثة( الستكمال

ــتــاذرئيس لجنــة املراجعــة    لجمعيــة منوطلــب رئيس ا تالوة تقرير لجنــة املراجعــة    بن عبــدالعزيز الغنــاممحمــد    / األســـــــــــ

 .السنوي على السادة املساهمين

حيث   جدول األعمالعن فتح باب املناقشة للمساهمين وتوجيه أسئليهم إلى املجلس حسب الجمعية رئيس  وأعلن

 يلي: أسئلة املساهمين واإلجابة عليها كما وردت 

 اإلجابة السؤال  #

1 

األرباح    بأناإلدارة    مجلسرئيس  أفاد   متى توزيع األرباح؟ القادم  توزيع 

الجمعية على   15يكون خالل   بعد موافقة  يوم عمل 

 . بند الخاص بذلكال

2 

قصيرة   ودائع  يوجد  حكمه  في  وما  النقد  ضمن 

هي مرابحة وهل    هل ،األجل، ما نوع هذه الودائع

 متوافقة مع الشريعة اإلسالمية أم تقليدية؟ 

 ولكم الشكر 

متمثلة في  الشركة  اإلدارة بأنأفاد رئيس مجلس 

  سوق املالفي قبل إدراجها  منتها ار س إدمجال 

وال زالت حريصة على أن تكون جميع  لسعودي  ا

 . متوافقة مع الشريعة اإلسالميةتعامالتها  

3 

م تتأخر  ل ئيس مجلس اإلدارة بأن الشركةأفاد ر  ملاذا تتأخر الشركة في إعالن نتائجها املالية 

 في إعالن أي 
ً
ممتثلة  بل   ،املاليةمن نتائجها اطالقا

 
ً
في اإلعالن عن النتائج املالية ضمن املهل  تماما

 املحددة من قبل هيئة السوق املالية. 



 

 

4 

يالحظ ضعف النمو بخالف الشركات املما لة  

 التي تعمل في نفس املجال، فما السبب؟ 

كل  تنمو بش الشركة  أفاد رئيس مجلس اإلدارة بأن

تى خالل فترة الجائحة التي حومستمر  جيد وصحي

 . الشركات املما لةتأ رت بها 

5 

ما هي اسباب االرتفاع في املصروفات املتعلقة  

 باملوظفين ضمن املصروفات التشغيلية؟ 

تسعى لتمكين  الشركة أفاد رئيس مجلس اإلدارة بأن

عن طريق إحالل  الكوادر السعودية املتخصصة 

من الطبيعي ارتفاع    لذا، ظائف الحاليةالو 

املصروفات املتعلقة بذلك خاصة مع أهداف الشركة  

 سعية.التو 

6 

هل هناك خطط لالستحواذ، أو رفع رأس مال  

 الشركة؟

ملتزمة  الشركة مجلس اإلدارة بأن أفاد رئيس 

صفحة الشركة في موقع تداول  باإلفصاح من خالل 

في   خطط لالستحواذ أو رفع رأس مال الشركةعن أي 

 . قرر مجلس اإلدارة ذلكمتى ما هذا الشأن 

7 

ل االرتفاع في ايرادات مبيعات السيارات  ه

 مستدام ام استثنائي وغير متكرر؟

  لتحسينسعى ت الشركة ن أ ب أفاد رئيس مجلس اإلدارة 

بأن   تسعىكة الشر  عليه فإن، عملياتها بشكل مستمر

 . بيعات السياراتفي إيرادات م  االرتفاع يستمر
 

)نتائج التصويت( املستلم من   لجنة مراجعة وفرز األصوات  أعضاء  وقام بفحص ومراجعة محضر فرز االصوات 

 :التاليك النتائج بقراءة نتائج التصويت وكانت  الجمعيةرئيس قام وعقب ذلك شركة مركز إيداع األوراق املالية( )

 بنود الجمعية

 ممتنعون  املوافقون ر غي املوافقون  د نص البن
 

 األول  البند

الشركة   حسابات  مراجع  تقرير  على  التصويت 

  م.31/12/2021عن العام املالي املنتهي في 

24,464,168  

97.2347% 

42,156   

0.16755% 

653,561   

2.59763% 
 

 الثاني البند

للشركة  املوحدة  املالية  القوائم  على  التصويت 

  م.31/12/2021عن العام املالي املنتهي في 

24,465,012  

97.23806 % 

41,936   

0.16668% 

652,937   

2.59515% 
 

 الثالث البند

لل عام املالي  التصويت على تقرير مجلس اإلدارة 

  م31/12/2021املنتهي في 

24,464,998 

97.238 % 

41,936   

0.16668% 

652,951   

2.5952 % 



 

 

 بنود الجمعية

 ممتنعون  املوافقون ر غي املوافقون  د نص البن
 

 الرابع البند

مبلغ   صرف  على  ريال   2,780,000التصويت 

عن   اإلدارة  مجلس  ألعضاء  كمكافأة  سعودي 

   م.31/12/2021السنة املالية املنيهية في 

24,274,080  

96.67965 % 

146,376   

0.58299% 

687,260   

2.73724% 

 
 الخامس البند

بتوزيع   اإلدارة  مجلس  تفويض  على  التصويت 

عن   سنوي  ربع  أو  نصف  بشكل  مرحلية  أرباح 

  م.2022العام املالي 

24,527,698  

97.48721 % 

22   

0.00009% 

632,165   

2.51259% 

 
 دسالسا البند

بتوزيع  اإلدارة  مجلس  توصية  على  التصويت 

م 2021أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 

  % 13حد تمثل نسبة  ريال للسهم الوا1.3بواقع  

  92,516,668من رأس املال بإجمالي مبلغ وقدره  

ريال على أن تكون األحقية للمساهمين املالكين  

الجمعية   انعقاد  يوم  تداول  بنهاية  لألسهم 

واملقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة  

تاريخ   يلي  تداول  يوم  نهاية  اني  في  إيداع  مركز 

 . االستحقاق

24,528,023  

97.4885% 

22   

0.00009% 

631,840   

2.5113 % 

 
 السابع البند

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة  

   م.12/2021/ 31عن السنة املالية املنيهية في 

24,346,871  

96.96956 % 

63,419   

0.25259% 

697,426   

2.77773% 
 

 الثامن البند

( من نظام  20لى تعديل املادة رقم )التصويت ع

مجلس   بصالحيات  واملتعلقة  األساس ي  الشركة 

 اإلدارة  

24,370,156  

96.86105 % 

126,738   

0.50373% 

662,991   

2.63511% 

 

  



 

 

 

 

ــاعة ) تمام فيذا وقد انتهى االجتماع ه ــاءً (  09:00الســـــــ ســـــــــم مجلس إدارة الشـــــــــركة  حيث قدم رئيس الجمعية بإ  مســـــــ

 وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين واملشاركة الفعالة في هذا االجتماع.

 

 ق،،،وهللا املوفـــــــــــــــ

 

 

 لجمعيةا سيئر  لجمعية تير اسكر  

 عالم عبدهللا  بن باسم /   الدكتور  مشعل منضور  ريان /األستاذ

  

ـــــــــ  التوقيع:  ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ التوقيع: ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ  ـ ـــــــــ

 

Rayan Mandhour (May 26, 2022 14:45 GMT+3)Bassim Alim (May 26, 2022 17:50 GMT+3)
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