
 
 
 

كة باعظيم التجارية مساهميها اىل حضور اجتماع الجمعية العامة    العادية غير تدعو شر
ي بعد ساعه من االول(

 عن طريق وسائل التقنية الحديثة  )االجتماع االول والثان 
 
 

العادية للشركة المقرر عقده بمشيئة هللا غير  دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة    باعظيم التجاريةيسر مجلس إدارة شركة  

الرابط.  م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام  61/09/2021هـ الموافق  09/02/1443في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم  
meeting.com-https://www.any  ، وذلك ضمن دعم الجهود واإلجراءات الوقائية واالحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات

، وامتداًدا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية  COVID)-(19العالقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد
 .السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة لمنع انتشاره

ي جدول االعم
 
:  ا وذلك للنظر ف  ل التاىلي

ة بالمائة )ا  -1 كة، لبلوغ  10لتصويت عىل إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشر ي األرباح لتكوين احتياطي نظامي للشر
 
%( من صاف

 . %( من رأس المال30االحتياطي النظامي ) 
كة األساس 5عديل المادة التصويت عىل ت -2 كة من نظام الشر  )مرفق(. . المتعلقة بمقر الشر
كة األساس  16التصويت عىل تعديل المادة  -3 كة من نظام الشر  )مرفق(. . المتعلقة بادارة الشر
كة األساس  18التصويت عىل تعديل المادة  -4 ي المجلس من نظام الشر

   )مرفق(.  . المتعلقة بالمركز الشاغر ف 
كة األساس  22ديل المادة التصويت عىل تع -5  )مرفق(. . المتعلقة باجتماعات المجلس من نظام الشر
كة األساس  23التصويت عىل تعديل المادة  -6  )مرفق(. .  المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس  من نظام الشر
كة األساس  30التصويت عىل تعديل المادة  -7  )مرفق(. .  المتعلقة بدعوة الجمعية من نظام الشر
كة األساس  32تعديل المادة التصويت عىل   -8  )مرفق(. . المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية من نظام الشر
كة األساس  38التصويت عىل تعديل المادة  -9  )مرفق(. .  المتعلقة بتشكيل اللجنة من نظام الشر

كة األساس  41التصويت عىل تعديل المادة  -10  )مرفق(. .  المتعلقة بتقارير اللجنة من نظام الشر
كة األساس  42التصويت عىل تعديل المادة  -11  )مرفق(. . المتعلقة بتعيير  مراجع الحسابات من نظام الشر
كة األساس المتعلقة بتعيير  الوثائق المالية . )مرفق(.  45التصويت عىل تعديل المادة    -12  من نظام الشر
كة األساس المتعلقة بتعيير     46التصويت عىل تعديل المادة  -13  . )مرفق(. االرباحتوزي    ع من نظام الشر

 
كة لدي مركز االيداع   ي سجل مساهمي الشر

ي تسبق اجتماع  كما يحق لكل مساهم من المساهمير  المقيدين ف 
التداول الت  بنهائة جلسة 

ي اجتماع الجمعية وبحسب االنظمة واللوائح. علما ان  
ي ف 
ي والتصويت باستخدام منظومة تداوالن 

ون  الجمعية تسجيل الحضور االلكي 
ين وتنتىه عند انتهاء  احقية ت سجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتىه وقت انعقاد الجمعية واحقية التصويت عىل بنود الجمعية للحاض 

ه مساهمون يمثلون نصف راس المال عىل  غير  لجنة الفرز من فرز االصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة   العادية صحيحا اذا حض 
ي بعد ساعه من انتهاء المده المحددة النعقاد االج 

تماع  االقل، واذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع ، سيتم عقد االجتماع الثان 
ي صحيحا  

ة  االول ويكون االجتماع الثان  ي خدمات  .    رب  ع راس المال عىل االقل  اذا حض 
علما انه سيكون بامكان المساهمير  المسجلير  ف 

ي التصويت عن بعد عىل بنود الجمعية ابتداء من الساعة 
حت    م ، 1202/ 9/ 13ـه الموافق  3144/ 2/ 6  ثنير  يوم اال صباحا من   10تداوالن 

ا  لجميع  مجانا  متاحا  ي 
تداوالن  خدمات  ي 

ف  والتصويت  التسجيل  وسيكون   ، الجمعية  انعقاد  وقت  الرابط   نهاية  باستخدام  لمساهمير  
https://www.tadawulaty.com.sa 

ي   888تحويلة   0114129999وفتر حالة وجود استفسار نامل التواصل مع إدارة عالقات المساهمير  هاتف 
ون  يد االلكي  او الير

 amb@baazeem.comhish 
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كة باعظيم التجارية مساهميها اىل حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية   تدعو شر
ي بعد ساعه من االول(

 عن طريق وسائل التقنية الحديثة  )االجتماع االول والثان 
 
 

العادية للشركة المقرر عقده  غير  دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة    باعظيم التجارية يسر مجلس إدارة شركة   مقدمة  
م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة 61/09/2021هـ الموافق  09/02/1443بمشيئة هللا في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم  

وذلك ضمن دعم الجهود واإلجراءات الوقائية واالحترازية من قبل الجهات    ،meeting.com-https://www.anyالرابط.  باستخدام  

، وامتداًدا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات   OVID(C-(19الصحية المختصة وذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد
 .الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة لمنع انتشاره

 

مدينة ومكان  
 االجتماع   

كة الرئيسي بالرياض    عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشر

رابط 
 االجتماع  

meeting.com-https://www.any 

تاري    خ انعقاد  
الجمعية 
 العامة 

 م،2021/ 61/09هـ الموافق 09/02/1443يوم 

وقت انعقاد   
 الجمعية 

18:30 

كة لدي مركز االيداع بنها حق  الحضور   ي سجل مساهمي الشر
ي تسبق اجتميلكل مساهم من المساهمير  المقيدين ف 

اع  ة جلسة التداول الت 
 الجمعية

النصاب 
الالزم النعقاد   

 الجمعية 

رأس نصف  العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون  غير  من النظام األساس للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة    33وفقًا للمادة  
نعقاد المال على األقل، وإذا لم يتوفر النصاب االلزامي لعقد هذا االجتماع، سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة ال

 .ذا حضرة ربع راس المال على االقلااالجتماع األول، ويكون االجتماع الثاني صحيحاً 

جدول اعمال  
 الجمعية 

  : ي جدول االعمال التاىلي
 وذلك للنظر ف 

ة بالمائة ) ا -1 كة، 10لتصويت عىل إيقاف نسبة التجنيب والبالغة عشر ي األرباح لتكوين احتياطي نظامي للشر
%( من صاف 

 .  %( من رأس المال30لبلوغ االحتياطي النظامي ) 
كة.  5التصويت عىل تعديل المادة  -2 كة األساس المتعلقة بمقر الشر  )مرفق(. من نظام الشر
كة. )مرفق(.  16التصويت عىل تعديل المادة  -3 كة األساس المتعلقة بادارة الشر  من نظام الشر
ي المجلس. )مرفق(.  18التصويت عىل تعديل المادة  -4

كة األساس المتعلقة بالمركز الشاغر ف   من نظام الشر
كة األساس المتعلقة  22التصويت عىل تعديل المادة  -5  باجتماعات المجلس. )مرفق(. من نظام الشر
كة األساس المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس . )مرفق(.  23التصويت عىل تعديل المادة  -6  من نظام الشر
كة األساس المتعلقة بدعوة الجمعية. )مرفق(.  30التصويت عىل تعديل المادة  -7  من نظام الشر
كة األساس المتعلقة  32التصويت عىل تعديل المادة  -8  بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. )مرفق(. من نظام الشر
كة األساس المتعلقة بتشكيل اللجنة. )مرفق(.  38التصويت عىل تعديل المادة  -9  من نظام الشر

كة األساس المتعلقة بتقارير اللجنة. )مرفق(.  41التصويت عىل تعديل المادة  -10  من نظام الشر
كة األ  42التصويت عىل تعديل المادة  -11  ساس المتعلقة بتعيير  مراجع الحسابات. )مرفق(. من نظام الشر

كة األساس المتعلقة بتعيير  الوثائق المالية . )مرفق(.   45التصويت عىل تعديل المادة  -12  من نظام الشر
كة األساس المتعلقة بتعيير     46التصويت عىل تعديل المادة  -13  . )مرفق(. توزي    ع االرباحمن نظام الشر

 

التصويت 
ي 
ون   االلكي 

ي التصويت عن بعد عىل بنود الجمعية ابتداء من الساعة 
ي خدمات تداوالن 

  10علما انه سيكون بامكان المساهمير  المسجلير  ف 
حت  نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت  م ،2021/ 9/ 13ـه الموافق 1443/ 2/ 6يوم االثنير  صباحا من 

ي 
ي خدمات تداوالن 

 https://www.tadawulaty.com.saمتاحا مجانا لجميع المساهمير  باستخدام الرابط   ف 

احقية  
تسجيل 
الحضور 

 والتصويت 

الجمعية للحاضرين تنتهي  احقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود 
 عند انتهاء لجنة الفرز من فرز االصوات 

طريقة  
 التواصل 

ي  888تحويلة   0114129999وفتر حالة وجود استفسار نامل التواصل مع إدارة عالقات المساهمير  هاتف  
ون  يد االلكي  او الير

 hishamb@baazeem.com 

https://www.any-meeting.com/
https://www.tadawulaty.com.sa/
mailto:hishamb@baazeem.com


 

 
 
 
 
 

 


