
 

 

 

 

وسائل عبر  )موبايلي( مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول(تصاالت شركة إتحاد إ تدعو

 التقنية الحديثة

 

عية اجتماع الجمفي المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت  أن يدعو السادةيسر مجلس إدارة شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي( 

هـ، 11/10/1442 األحدمساء يوم  18:30والمقرر انعقادها بمشيئة هللا تعالى في تمام الساعة  العامة العادية )االجتماع األول(

 المساهمينوذلك حرصاً على سالمة ي، وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداوالتعن طريق  ،م23/05/2021الموافق 

وضمن دعم الجهود واإلجراءات الوقائية واالحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا 

اذ تخاي فالسعودية (، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية COVID-19)المستجد 

 التدابير الوقائية الالزمة لمنع انتشاره.

 جدول أعمال الجمعية

 م.31/12/2020التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في  .1

 م.31/12/2020التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في  .2

 م.31/12/2020نتهي في التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي الم .3

 م.31/12/2020التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  .4

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص  .5

م، والربع األول من العام المالي 2021ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع )الثاني والثالث( والسنوي من العام المالي 

 م، وتحديد أتعابه.2022

التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت، علماً بأن األعمال والعقود  .6

م كما يلي: )خدمات الربط البيني 2020التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة اإلمارات لالتصاالت خالل عام 

( 327,616مات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة )( ألف لاير سعودي، وخد44,236والتجوال المقدمة بقيمة  )

( ألف 9,571( ألف لاير سعودي، ومصاريف إدارية أخرى بقيمة )34,250ألف لاير سعودي، ورسوم إدارية بقيمة )

( ألف لاير سعودي( )مرفق( والترخيص باألعمال والعقود لعام 7,053لاير سعودي، وخدمات اتصاالت أخرى بقيمة )

 دون شروط تفضيلية، وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة التالية أسمائهم:م ب2021

 المهندس/ خليفة حسن الشامسي -

 المهندس/ صالح عبدهللا العبدولي -

 األستاذ/ سيركان أوكاندان -

لتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتقاعد لتأسيس مركز اتصال بقيمة ا .7

م وبدون شروط تفضيلية، حيث توجد مصلحة غير مباشرة 2020-02-11لاير لمدة سنة ابتداء من تاريخ  4,291,596

 ستاذ حسين األسمري )مرفق(.لرئيس مجلس اإلدارة األستاذ سليمان القويز وعضو مجلس اإلدارة األ

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(، وهي عبارة  .8

م 2020-10-25لاير ابتداء من تاريخ  69,400,222عن تعديل وتجديد االتفاقية اإلطارية لتقديم خدمات االتصال بقيمة 

وبدون شروط تفضيلية، حيث توجد مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس اإلدارة المهندس م 2025-03-31وحتى تاريخ 

 عبد هللا العيسى )مرفق(.

( من المادة 1التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ) .9

وافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ م

 ً جراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة للشروط الواردة في الضوابط واإل المفوض أيهما أسبق، وفقا

 بشركات المساهمة المدرجة.



 

 

 

 

م 2020ديسمبر  31لمالية المنتهية في التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة ا .10

( من القيمة االسمية %5( لاير سعودي للسهم الواحد، والتي تمثل )0.5( لاير سعودي بواقع )385,000,000بمبلغ )

للسهم الواحد. وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة 

قيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية )مركز اإليداع( بنهاية ثاني يوم تداول يلي والم

 تاريخ االستحقاق، وسيتم اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح الحقاً.

 :لمن خال إدارة عالقات المستثمرين التواصل معيرجى على بنود الجمعية وفي حال وجود أي استفسارات 

 0560314099: هاتفال

IRD@mobily.com.saبريد اإللكتروني:ال

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت عن بعد على بنود االجتماع عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني 

https://www.tadawulaty.com.saالخاص بتداوالتي على الرابط

 علماً بأن التسجيل في موقع تداوالتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

م 19/05/2021الموافق  ـ،ه07/10/1442 األربعاءجتماع من الساعة العاشرة من صباح يوم وسيبدأ التصويت على بنود اال

تى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العاديةوح
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امسح رمز QR لقراءة التقرير السنوي.
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