
 تدعو  شركة البابطين للطاقة واالتصاالت  مساهميها إلى حضور اجتماع  الجمعية العامة العادية )االجتماع األول( 
 

ماع )االجتيسر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة واالتصاالت دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية 

عن طري  وسائل التقنية  م10/06/2020 واق امل ه18/10/1441 األربعاءيوم  مساء   08:30 املقرر انعقادها بمشيئة هللا تعالى الساعة األول( 

براج التعاونية طري  امللك قهد، مدينة الرياض، رابط الوصول أمركز تداول اإلعالمي في الحديثة باستخدام منظومة تداوالتي من خالل 

بناء على تعميم هيئة السوق املالية القاض ي باالكتفاء بعقد جمعيات ) https://goo.gl/maps/FSpsuKa5i142  :ملوقع إنعقاد اإلجتماع 

 على سالمة املتعاملين  الشركات املساهمة املدرجة عبر
 
 حتى إشعار آخر، وذلك حرصا

 
وسائل التقنية الحديثة عن ُبعد وتعلي  عقدها حضوريا

في السوق املالية و ضمن دعم الجهود و االجراءات الوقائية و االحترازية من قبل الجهات الصحية املختصة و ذات العالقة للتصدي لفيروس 

دادا للجهود املتواصلة التي نبذلها كاقة الجهات الحكومية في اململكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير ، و امت (COVID-19)كورونا الجديد 

 وذلك للنظر في جدول األعمال التالي:  (الوقائية الالزمة ملنع انتشاره

 .م31/12/2019 التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في .1

 . م31/12/2019املالية املدققة للشركة عن العام املنتهي في على القوائم  التصويت .2

 م 31/12/2019الحسابات عن العام املنتهي في  مراجععلى تقرير  التصويت .3

على توصية لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقي   التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين املرشحين بناء   .4

 .وتحديد أتعابه م2021لربع األول من العام املالي ا، و  م2020الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام املالي للربع القوائم املالية 

 .م31/12/2019العام املنتهي في على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن  التصويت .5

( من املادة الحادية 1التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ) .6

والسبعين من نظام الشركات، وذلك ملدة عام من تاريخ مواققة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة املفوض أيهما 

 للشروط الواردة في اأسب ، 
 
 لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة وققا

 
لضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 .املدرجة

براهيم حمد إوالتي لعضو مجلس اإلدارة )ذ.م.م(  البابطين للمقاوالتبين الشركة وشركة  تمتالتصويت على األعمال والعقود التي  .7

 عبد الكريم حمد عبدهللاعضو مجلس اإلدارة و  إبراهيم عبد هللا البابطينعبد العزيز عضو مجلس اإلدارة عبد هللا أبابطين و 

وتمويل  مبيعات مصلحة غير مباشرة قيها وهي عبارة عن أبابطينعبد الرحمن خالد محمد عبد هللا عضو مجلس اإلدارة و  البابطين

 )مرق (.ال يوجد شروط تفضيلية و  ريالمليون  6,3 بقيمةم 2019مع العلم أن قيمة تعامالت عام 

للتجارة )ذ.م.م( والتي لعضو مجلس اإلدارة  إبراهيم حمد البابطين بين الشركة وشركة  تمتالتصويت على األعمال والعقود التي  .8

 عبد الكريم حمد عبدهللاعضو مجلس اإلدارة و  عبد العزيز إبراهيم عبد هللا البابطينعضو مجلس اإلدارة و  عبد هللا أبابطين

ات وتمويل مشتري أبابطين مصلحة غير مباشرة قيها وهي عبارة عنعبد الرحمن خالد محمد عبد هللا عضو مجلس اإلدارة و  البابطين

 )مرق (.ال يوجد شروط تفضيلية و الف ريال  54 بقيمة م2019مع العلم أن قيمة تعامالت عام 

للصناعات الهندسية )ذ.م.م( والتي لعضو مجلس اإلدارة  البابطين بين الشركة وشركة  تمتالتصويت على األعمال والعقود التي  .9

ريم حمد عبد الكعضو مجلس اإلدارة و  عبد العزيز إبراهيم عبد هللا البابطينعضو مجلس اإلدارة إبراهيم حمد عبد هللا أبابطين و 

 غير مباشرة قيها وهي عبارة عنأبابطين مصلحة عبد الرحمن خالد محمد عبد هللا عضو مجلس اإلدارة و  عبدهللا البابطين

 )مرق (.ال يوجد شروط تفضيلية و الف ريال   502 بقيمة م2019مع العلم أن قيمة تعامالت عام مشتريات وتمويل 

https://goo.gl/maps/FSpsuKa5i142


التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على املساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املالي  .10

 لنظام الشركات وذلك بما ، وتحديد تاريخ م2020
 
 للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 
االستحقاق والتوزيع وققا

 .يتناسب مع وضع الشركة املالي و تدققاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية

لسة التداول التي تسب  اجتماع كما يح  لكل مساهم من املساهمين املقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ج

 بأن  ،الجمعية تسجيل الحضور االلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداوالتي في اجتماع الجمعية وبحسب األنظمة واللوائح
 
علما

نتهاء إبأحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت إنعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي 

 ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية  . اإلجتماع
 
لم يتوقر وإذا  من رأس املال على األقل  %25حضره مساهمون يمثلون إذا صحيحا

ون كالنصاب الالزم لعقد االجتماع سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة لعقد االجتماع األول، وفي جميع األحوال ي

 
 
 كان عدد األسهم املمثله قيه.االجتماع الثاني صحيحا

 
 أيا

 

 الوقائیة اإلجراءات تطبی  في الدولة جھود وتعزیز دعم بھدف ويهيب مجلس اإلدارة السادة املساهمين بالتصويت اإللكتروني وذلك

لمساهمين املسجلين في موقع لالتصویت االلكتروني  سیبدأ (  حیث19 –كورونا  املستجد )كوقيد  قيروس انتشار من للحد واالحترازیة

 لتصويت عن بعد اخدمات تداوالتي اإللكتروني 
 
 من على بنود الجمعية إبتدا

 
املواق    م14/10/1441 السبتيوم  الساعة العاشرة صباحا

 لجميع املساهمين الجمعية. نهاية وقت انعقاد وحتى   م06/06/2020
 
وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداوالتي متاح مجانا

  ( ( www.tadawulaty.com.saباستخدام الرابط التالي 

 املوقع طری  عن وذلك الجمعیة بنود على ُبعد عن والتصویت للمشاركة تداوالتي في بالتسجیل مساھمیھا جمیع من الشركة تأمل وعلیه 

عن طري   اإلدارة مجلس سر أمانةمع  وفي حال وجود استفسار أو لطرح األسئلة املتعلقة ببنود الجمعية نأمل التواصل ،لكترونيإلا

 [ yaseer-od@al-babtain.com.saوالبريد اإللكتروني  0502156621 جوالو   4466+ تحويلة 966112411222] هاتف  

mailto:yaseer-od@al-babtain.com.sa

