
 

 

 

 
 

ل   طاقة توك  

وال ة  السل لالتصاالت  ن  ح ال كة    مساهما    صف    ........................................................ أدناە  الموقع  لت  أنا  و قد  ش.م.ب.  و)  (بتل ة  السل

د  دة الس  اجتما ل...................................................     الس   ة ع ا ت ن ةلحضور والتص ة العامة العاد    ع الجمع ة  وغ كة المقرر عقدە  العاد يوم    لل

س ال  . هأو أي اجتماع مؤجل عن 2021مارس  25 الموافقخم  

   

ــــخ     : التار                             ..................................................... التوقيع               

  و د اإلل  : (للشخص المتوقع حضورە)ال  

 رقم المساهم:   

 اسم المساهم:                     عدد األسهم :   

:  اتمالحظ   هامة للمساهم

 ة المال انات  الب   ع الحصول  م    مكن   ة  المنته ة  المال للسنة  السنوي  ر  التق من  سخه   2020و كة  ال موقع  خالل  من  ل  التوك طاقة  من  سخة   و

relations/‐http://batelco.com/investor  ن ح    أو  https://bahrainbourse.com و موقع بورصة ال   مسج اتبهم األسهم  م ن للمقاصة  ح ائنة  ال ن  مرفأ ال ح  ال

، مجمع س  ، 17108834هاتف  ،)الرابع الطابق(  المرفأ  الما   .  17228061فا

   ا عنه أي شخص لحضور االجتماع ل خط ا أو أن يو ــــخ عقد االجتماع الحضور شخص كة بتار  لل  سجل المساهم تحق ألي مساهم مسجل أسمه  ة عنه مع األخذ    والتص ا ن

كة.   ال س و أعضاء مجلس اإلدارة أو موظ  رئ ل من غ كون هذا الوك ار أن   االعت  ع

  الحضور ل  سج يتم  االتصال   لالجتماع  سوف    ع االجتماع  يوم  للمقاصة  ن  ح ال ل  ق   من  ن  (ZOOM)المر ح ال بورصة  موقع    ع ە  توف يتم  سوف  الذي  ط  الرا   ع
https://bahrainbourse.com  من أو     و و اإلل ل  /http://batelco.com/investor‐relationsخالل موقع بتل  األقل من موعد االجتما  24ق  .  عساعة ع

   ل ل) ق طاقة التوك ل ( داع التوك  يتم ارسال الرا  24جب إ  األقل من موعد االجتماع ح ل. ساعة ع طاقة التوك   انات المساهم المسجلة   ب االجتماع ع  ط الخاص 
  و د االل  ال ل ع طاقة التوك  .registry@bahrainclear.comالرجاء إرسال 

  ة  األرقام التال  التواصل ع  17884988أو  17884485لالستفسار ير

ة:  اعتماد النقاط التال
 :
ً
ة أعمال جدولأو ة العامة  الجمع   :العاد

    
ال          ممتنع      نعم    

1 ‐   ــــخالتصديق ع ة المنعقد بتار ة العامة العاد  اجتماع الجمع      ⃝     ⃝     ⃝           . 2020مارس  25مح

ر مجلس اإلدارة عن  ‐ 2  تق  التصديق ع ة  ة المنته  للسنة المال كة ومركزها الما   31أعمال ال سم       ⃝      ⃝     ⃝        . 2020د

3 ‐    ة  ة المنته ة الموحدة للسنة المال انات المال  عن الب ات الخارجي  الحسا ر مدق  تق    31االستماع إ سم د
2020 .  

        ⃝     ⃝     ⃝     

ة  ‐ 4 ة المنته ة الموحدة للسنة المال انات المال سم 31مناقشة الب       ⃝      ⃝     ⃝        .والمصادقة عليها 2020د

 أراح السنة ‐ 5 ص صا ة مجلس اإلدارة بتخص ة اعتماد توص ة المنته   31المال سم      ⃝      ⃝     ⃝        . 2020د

لغ ا ‐ 6 م افأة أعضاء مجلس اإلدارة  د م اح مجلس اإلدارة بتحد  اق  دينار  ألف 418لموافقة ع       ⃝      ⃝     ⃝        .ح

ات   ‐ 7 مة ال ر حو  تق كة بنظام   ومدىالمصادقة ع ام ال اتال ن المركزي ووزارة الصناعة    ومتطل ح ف ال م
ما والتجارة   احة  ر السنوي. والس  التق     هو مب

      ⃝     ⃝      ⃝      

ة  ‐ 8 ة المنته  جرت خالل السنة المال ات ال  العمل     31المصادقة ع سم       ⃝      ⃝     ⃝        .مع أي من األطراف ذات العالقة  2020د

9 ‐   ة  ة المنته فاتهم عن السنة المال ل ما يتعلق بت   31إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن  سم   ⃝   ⃝     ⃝            .  2020د

 لعام ‐10 ات الخارجي  الحسا  مدق  أو إعادة تعي ض وت  2021تعي د أتعابهم.  ف      ⃝     ⃝     ⃝          مجلس االدارة بتحد

قا للمادة  ‐11 ستجد من أعمال ط ات التجارة. 207ما       ⃝     ⃝     ⃝          من قانون ال

ا: ة أعمال جدولثان ة العامة  الجمع  العاد ال    ممتنع         :غ   نعم    

ــــخ ‐ 1 ة المنعقد بتار  العاد ة العامة غ  اجتماع الجمع  مح   ⃝     ⃝     ⃝            . 2019مارس  27التصديق ع

مه. ‐ 2 ما تم تقد كة   لل  العقد والنظام األسا الت   التعد   ⃝     ⃝     ⃝            التصديق ع

ل ‐ 3 الت إلجراء اإلدارة مجلس تخ  النظام الالزمة التعد ض ع  وتف التوقيع األسا ذي  س التنف ة الرئ ا  عن ن
كة الت هذە  لتوثيق العدل اتب أمام ال   .التعد

         ⃝     ⃝     ⃝  

شطة الت ‐ 4  إضافة األ كة  جارةالموافقة ع ال مه.  السجل التجاري الخاص       ما تم تقد


