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 محضر إجتماع الجمعية العامة العادية 

 ملساهمى شركة البابطين للطاقة واإلتصاالت 

افق  ه10/10/3144 األربعاءاملنعقدة يوم    م 11/05/2022املو

عع.ةعإهتماء عإل مميةاملعإل ياءجاملعإل ياءع املعبناء على ععلة عجلس عإلدعإلة عإلوةهةاملعوهاااااااااااااء   عإل  ااااااااااااا  املع   اااااااااااااةع

ععلنعط يقعوسااااااااااااااءداثعإل تقنةاملعإل  ات ةاملعباءسااااااااااااات اتإل عجن ةجاملع اتإلو   إل مميةاملعإل ياءجاملعإل ياءع املعإلنيقات ع

 ااااااااااااااااااااااعإلوةإل قعع10/10/1443ععإلألةبيء جهاااااااااء ع ة ععوإل نصااااااااا ععععإل هاااااااااء يملفيع مء عإل هاااااااااءلملععع(ععإل ةءن )إل هتمء عع

ع يت عإل تمءلعإل نصااءاعإل قءنةن عفيعإل هتمء عإلألولع قتعإلنيقتعإل هتمء عإل ةءن ع يتعععع 11/05/2022
ً
ن  إل

ساااااااااءلملعجنعإل ةلععإلوق ةع يقتعإل هتمء عإلألولع ةلعإل تمثعإل نصاااااااااءاعإل قءنةن عو س ععنهااااااااا ملعإل   اااااااااةةعع

عبد  األستتتتتتاب / إبراهي   مد  ب دءسااااااملعساااااايءع عععع%عجنعإهمءليعأسااااااةكعإل  اااااا  ملعع16.61)لنعُ يت(عجءع مةثع

ةدي عجلس عإعإلة عإل  اا  ملعوةدي عإل مميةااااااااااااااااملعإل يءجااااااااااااااااملعو   ااااااااااااااااااةةعأل ااء عجلس عإلدعإلة ععععأبابطين هللا

عإل تء ةاملعأسمءؤ كع:ععع

 األستاب/ عبد العزيز إبراهي  البابطين .1

 األستاب/ خالد محمد عبدهللا عبدالر من أبابطين .2

 أبابطينعبد هللا األستاب/ خالد محمتد  .3

 األستاب / عبد الكري   مد عبد هللا البابطين  .4

 سلطان  مد عبد هللا البايطين األستاب/  .5

 عبد هللا صغير  محمد الحسيني الدكتور /  .6

   محمد عبد هللا بشر الرشيد /  األستاب .7

 الدلبحي بعار غازي  مقرن األستاب /  .8

ع مةسةنعععكءنعولتعع
ً
%(عجنععع16.61ععبمءعنهبتهع)عععسةك(عع7,081,163)ععلتععجنعإلوهء مينعأصء ملعوجصة ينعإل كترونةء

ع.عسةكع(ع42,631,312إهمءليعأسةكعإل    ملعإل  ء  ملع)

 كما  ضر اإلجتماع كل من السادة :  

 عن هيئة السوق املالية .   ه ت مندوب   الفاخري محمد عبد الر من سارة   / ةاألستاب

 .عإلمل ءسبعإل قءنةن ع–إب إل ةكعأ متعإل بهء عوش كءؤهعجنعجكتبع البسامأ مد  إبراهي     /األستاب 

وبيتعأنعة بعبء  ءض ينعووههعإل  ك عجنعخاللعإل  لعإلو ئ ع)ب نءججعإل زو (عع تتحعةدي عإل مميةملعإلدهتمء ععإللتععوع

 لممةععلى عثقتهكعفيعإل    ملعوشك ع ةئملعإل هةقعإلوء ةملعلى ع   يفةكعإلدهتمء ع،عألسنعأنعبةءنء عإل  ءض ينعجنعع

علبرعجن مملع تإلو   جهء   عإل    ملعأصء ملعوعع
ً
(عجهء كعأ ص ععلنعأنعلتععإلألسةكعع223)ععوجصة ينعإل كترونةء
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عجنعأصثعأساةكعةأسمءلعإل    ملعإل  ء غعلتع ءع)ع7,081,163إلومةسملعفيعإلدهتمء عبسغع)ع
ً
عأيعع42,631,312(عسةماء

ً
(عسةمء

ع يت عإل تمءلعإل نصءاعإل قءنةن عفيعإل هتمء عإلألولع قتعإلنيقتعإل هتمء عإل ةءن ع يتعسءلملععوع%(عععع16.61بنه ملع)
ً
ن  إل

عع سمءعجنعإل ةلععإلوق ةع يقتعإل هتمء عإلألولع ةلعإل تمثعإل نصءاعإل قءنةن عع
ً
ع(عجنعإل ن ء عإلألسءسع س   مل.عع29 ع)ط قء

خء تعج متعل تعميةملعوإلألستءذ ن/عوإل قععإل مميةملعلى ع  شةحعإلألستءذ/عل تعإل يزيزعإب إل ةكعإل  ءبطينعأجينعس عإل م

عععععععع.ءجيينع ألصةإل عوأل ء ع منملعإل ف زعهععول تعإل ك يكع متعل تعهللاعإل  ءبطينأبءبطينعهللاع

ل تعهللاعص يرعإل  هةن ع)ةدي ع منملععوإلستي ضعإل هةتع/عةدي عإل مميةملع ق ي عجلس عإلدعإلة ع،ع مءعلء عإل ت تةةع/عع

عبءستي إلضع ق ي ع منملعإلو إلهيملعلى عإل هءع عإلوهء مينع.عإلو إلهيمل(ع

  غبعععع يتعذ كعطسبعإل هةتع/عةدي عإل مميةملعجنعج إلهععإل  هءبء ع الو ع ق ي هعوألسنعلنع تحعبءاعإلونءل ملعون

ععإل    ملجكءنةملعأنع يمثععإجةثعععع ةلعأعإل عإل    ملمس عإلدعإلة عملعإل ستفهءةإل ععوههعإلوهء مينع يضععجنعإلوهء مينعع

هععةإلسملععتيثعوسةفعنقة عبتةإلسنعذ كعأ تع سةلعإل تمةعإلملمس عأعععو ف ةءعكأسةكعخزينملع،ع أهءبعةءععأسةمش إل عع

ع،ع مءعع مثع يضعإلملخء عععوإل ةملع نه
ً
ةملعأوععةبي ثعهيععلنع ةفةملعإل تةزييء عإلو  سةملععألعأ تعإلوهء مينععسط  عإل  ء

ععإلألة ءحععدعإلة عجنعإل مميةملعب صةصع ةزيجلس عإلععهثعلسةذيع  صعيحعإل هءاعإلملمس عأنعإل تص ع،عوأص عسنةيملن

ع س  وطعإل ت ععسنةيعأوعإل هنةيعوذ كعط  س بععأوعإل نص عسةإل ععزيععوإل ص فعتةعنع ق ةعإل حع سملس عأ تةإلو  سةملع
ً
قء

إل تن وإلده إل إل ع إل  ةإلبطع إل   كء ع س  كء عع ةمةملع أل تهءع إل ص فع  تىع ععوعععإلوهء مملن ء ع إلنيقءععع يتعع نت  ع

أنعع ملععهمءليعإلو ةيء ع س   ملعوإل ءع عإل   عنعنه ملعإلو ةيء عإل خءةهةملعدعإلوهء مينعلعأ تععإلستفه عع.ع مءععةملإل ممي

أ  يقةءععشمءلععخسةجعوع ولعإلوي مثعإل تصت  ع ت ملععد  إلعإل ع س  ع%عجنعإهمءليعإلع30كثع ةإلليععإلو ةيء عإل خءةهةملع  ع

 إلسترإل ةء.ععال نةملعوعءعإل عولعأج يكوبيضع

لى عبنةععهااتولعإلأللمااءلعوكااءنااععنتااءدجعول إلةإل ععهمععو  زعإلألصاااااااااااااةإل عإل ت ع مااععلبرعجن ةجااملع ااتو   ع يااتعذ ااكع كعع

 إل تصةيعع مءع ىيع:ع

ع

 م

 البنتتتتتتد  
 

عدد األصوات  

افقة   املو

عدد األصوات غير  

افقة   املو

عدد األصوات  

 املمتنعة 

ع6,486,423  .2021/ع31/12لى ع ق ي عجلس عإلدعإلة ع سيء عإلوءليعإلونته عفيععإلوةإل قمل 1
91.60% 

527,429 
ع%ع 7.45

67,311 
 %ع0.95

لى ع ق ي عج إلهععإل  هءبء علنعإل يء عإلونته عفيعععإلوةإل قمل 2

ع عع2021/ع12/ع31

ع6,485,826
91.59% 

ع527,423
 %ع7.45

ع67,914
 %ع0.96

فيعععإلوةإل قمل 3 إلونته ع إل يء ع لنع إلوتلقملع س   ملع إلوء ةملع إل قةإلدكع لى ع

ع .ع2021/ع12/ع31

ع6,485,656
91.59% 

527,429 
 %ع7.45

68,078 

 %ع0.96
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 م

 البنتتتتتتد  
 

عدد األصوات  

افقة   املو

عدد األصوات غير  

افقة   املو

عدد األصوات  

 املمتنعة 

لى ع يةينعش  ملعإب إل ةكعأ متعإل بهء عوش كءؤهعج ءس ةنعععإلوةإل قمل 4

بنءً على ع ةصةملع منملعإلو إلهيمل،عوذ كععععلءنةنةةنع)إل بهء عوش كءؤه(

وإل هنةيعع ف صعوج إلهيملعو تلةقعإل قةإلدكعإلوء ةملع س بععإل ةءن عوإل ةء لع

و  ت تععع 2023،عوإل  بععإلألولعجنعإل يء عإلوءليعع 2022جنعإل يء عإلوءليع

عيءبه.أ 

6,116,431 
86.37% 

707,852 
10% 

256,880 
 %ع3.63

لى عإب إل عذجملعأل ء عجلس عإلدعإلة علنعإل يء عإلونته عفيععإلوةإل قمل 5

ع .ع2021/ع12/ع31

2,529,744 
78.95% 

80,297 
 %ع2.51

593,868 
18.54% 

لى ع فةيضعجلس عإلدعإلة عبصال ةملعإل مميةملعإل يءجملعإل يءع ملععإلوةإل قمل 6

(عجنعإلوءع عإل  ءع ملعوإل ه يينعجنعن ء عع1بء ترخةصعإل ةإلةععفيعإل فق  ع)

إل   كء ،عوذ كعوت علء عجنع ءةيخعجةإل قملعإل مميةملعإل يءجملعأوع تىعنهء ملععوة ع

ع س  وطعإل ةإلةع عفيعإل  ةإلبطعع
ً
جلس عإلدعإلة عإلوفةضعأيهمءعأس ق،عو قء

ع ن ء عإل   كء عإل خءصملع   كء ع
ً
وإل ه إل إل عإل تن ةمةملعإل صءعة ع نفةذإل

ع.إلوهء مملعإلوتةهمل

ع6,461,464
91.25% 

65,157 
 %ع0.92

554,542 
 %ع7.83

بينعإل    ملعوش  ملعإل  ءبطينععع معلى عإلأللمءلعوإل يقةععإل ت ععإلوةإل قمل 7

 سمقءو  ع)ذ. . (عوإل ت ع ي ةعجلس عإلدعإلة عإب إل ةكع متعل تعهللاعع

أبءبطينعول ةعجلس عإلدعإلة عل تعإل يزيزعإب إل ةكعل تعهللاعإل  ءبطينعع

ول ةعجلس عإلدعإلة عل تعإل ك يكع متعل تهللاعإل  ءبطينعول ةعع

ينعجصل ملعغيرععجلس عإلدعإلة عخء تعج متعل تعهللاعل تعإل   منعأبءبط

ج ءش  ع يهءعوهيعل ءة علنعج ةيء عجععإل يسكعأنعلةمملع يءجال علء عع

عجسةةنعةيءلعو ع ةهتعش وطع ف ةسةمل.عع3,1بقةمملعع 2021

3,351,723 
81.75% 

171,041 
 %ع4.17

577,180 
14.08% 

لى عإلأللمءلعوإل يقةععإل ت ع مععبينعإل    ملعوش  ملعإل  ءبطينعععإلوةإل قمل 8

 ستلءة ع)ذ. . (عوإل ت ع ي ةعجلس عإلدعإلة ععإب إل ةكع متعل تعهللاعع

نعول ةعجلس عإلدعإلة عل تعإل يزيزعإب إل ةكعل تعهللاعإل  ءبطينععأبءبطي

ول ةعجلس عإلدعإلة عل تعإل ك يكع متعل تهللاعإل  ءبطينعول ةعع

جلس عإلدعإلة عخء تعج متعل تعهللاعل تعإل   منعأبءبطينعجصل ملعغيرعع

ج ءش  ع يهءعوهيعل ءة علنعج تر ء عجععإل يسكعأنعلةمملع يءجال علء ع

عيءلعو ع ةهتعش وطع ف ةسةملع.ع  عةعأع100بقةمملعع 2021

3,380,369 

82.45% 
135,614 

 %ع3.31
583,955 

14.24% 

لى عإلأللمءلعوإل يقةععإل ت ع مععبينعإل    ملعوش  ملعإل  ءبطينعععإلوةإل قمل 9

 سصنءلء عإل ةنتسةملع)ذ. . (عوإل ت ع ي ةعجلس عإلدعإلة ععإب إل ةكع متعع

ل تعهللاعأبءبطينعول ةعجلس عإلدعإلة عل تعإل يزيزعإب إل ةكعل تعهللاع

 متعل تهللاعإل  ءبطينععإل  ءبطينعول ةعجلس عإلدعإلة عل تعإل ك يكع

ول ةعجلس عإلدعإلة عخء تعج متعل تعهللاعل تعإل   منعأبءبطينعع

جصل ملعغيرعج ءش  ع يهءعوهيعل ءة علنعج تر ء عو مةيثعجععإل يسكعأنع

3,346,056 

81.61% 
169,933 

 %ع4.15
583,955 

14.24% 
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 م

 البنتتتتتتد  
 

عدد األصوات  

افقة   املو

عدد األصوات غير  

افقة   املو

عدد األصوات  

 املمتنعة 

إل  عةيءلعو ع ةهتعش وطعععع200بقةمملعع 2021لةمملع يءجال علء ع

ع ف ةسةملع.ع

بتةزيععأة ءحعج  سةملعلى على ع فةيضعجلس عإلدعإلة ععإلوةإل قمل 10

ععع. 2022إلوهء مينع  كثعنص عسنةيعأوعةبععسنةيعلنعإل يء عإلوءليع

6,538,952 
92.34% 

28,648 
 %ع0.41

513,563 
 %ع7.25

إل هءلملعع لنتع إلدهتمء ع إنتهىع بععإل ةءجنملولتع إل  دي ع لت ع لى ععءجهءً ع ةلع إل  ءض ينع إل  ك ع ممةعع إل    ملع إعإلة ع جلس ع سكع

عععإل فيء ملعو  ةة كع ذإلعإلدهتمء ع.إلو ءة ملع

 وهللا املوفق،،، 

 رئيس الجمعية                                                          أمين سر الجمعية                                     

 

 أبابطينعبد هللا إبراهي   مد                              عبدالعزيز ابراهي  البابطين                           


