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 مقدمة 

The Board Directors of Al Babtain power and telecommunication company is pleases to 

invite the shareholders to share and voting of ordinary assembly meeting ( first meeting) 

which will held at 06:30 PM on Wednesday 11.05.2022 through the modern technology 

means.  

للمشاركة والتصويت في  ن ساهمياملدعو السادة أن ييسر مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة واالتصاالت 

مساًء   06:30اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول( املقرر انعقادها بمشيئة هللا تعالى الساعة  

 .  عن طريق وسائل التقنية الحديثة م11/05/2022املوافق  ه1443/ 10/ 10 األربعاءيوم 

مدينة و مكان انعقاد  

 الجمعية العامة 

Corporate Office – Riyadh City  through the modern technology means  عن طريق وسائل التقنية الحديثة  -الرئيس ي لشركة البابطين للطاقة واالتصاالت  املقر  –الرياض  

 www.tadawulaty.com.sa www.tadawulaty.com.sa رابط بمقر االجتماع

تاريخ انعقاد الجمعية 

 العامة

   ه 1443/ 10/ 10 11/05/2022

وقت انعقاد الجمعية 

 العامة

18:30 18:30 

 حق الحضور 

Each shareholder who is registered in the company’s shareholders ’register at the Depository 

Center has the right to attend the meeting of the Assembly at the end of the trading session 

preceding the General Assembly meeting according to the rules and regulations 

املقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة  املساهمين يحق لكل مساهم من 

 حسب االنظمة واللوائح .  اجتماع الجمعية وبحضور العامة تداول التي تسبق اجتماع الجمعية ال

النصاب الالزم 

 النعقاد الجمعية 

The meeting of the ordinary general assembly will be valid if it is attended by shareholders 

representing at least 25% of the capital, and if the quorum required for holding the 

meeting is not available, the second meeting will be held an hour after the end of the 

 
ً
%  من رأس املال على األقل  25حضره مساهمون يمثلون إذا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا

م يتوفر النصاب الالزم لعقد االجتماع سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة وإذا ل

 كان عدد األسهم املمثله فيه. 
ً
 أيا

ً
 لعقد االجتماع األول، وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحا

http://www.tadawulaty.com.sa/
http://www.tadawulaty.com.sa/
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period specified for holding the first meeting, and in all cases the second meeting is valid 

regardless of the number of shares represented in it. 

جدول أعمال  

 الجمعية

1- Voting on the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31.12.2021 

2- Voting on the auditor/s report on the Company’s accounts for the fiscal year ending 

on 31.12.2021 

3- Voting on the financial statements for the fiscal year ending on 31.12.2021 

4- Voting on appointing the auditor for the Company from among the candidates 

based on the Audit Committee's recommendation. The appointed auditor shall 

examine, review, and audit the (second and third) quarter and annual financial 

statements, of the fiscal year 2022 G., and the first quarter of the fiscal year 2023 G., 

and the determination of the auditor's remuneration. 

5- Voting on absolve the members of the Board of Directors from liability for fiscal year 

ended 31.12.2021 

6- Voting on delegating to the Board of Directors the authorization powers of the 

General Assembly stipulated in paragraph (1) of Article 71 of the Companies Law, 

for a period of one year starting from the date of the approval by the General 

Assembly or until the end of the delegated Board of Directors’ term, whichever is 

earlier, in accordance with the conditions set forth in the Regulatory Rules and 

Procedures issued pursuant to the Companies Law relating to Listed Joint Stock 

Companies. 

7- Voting on the transactions which held between the company and al Babtain 

contracting company where the following board members have indirect interest; 

Ibrahim Hamad Abdullah ABabtain, Abdulaziz Ibrahim Abdullah Al Babtain, 

Abdulkareem Hamad Abdullah Al Babtain, Khaled Mohammed Abdullah 

 .م2021/ 31/12التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي املنتهي في  .1

   م31/12/2021العام املنتهي في التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن  .2

 . م2021/ 31/12التصويت على القوائم املالية املدققة للشركة عن العام املنتهي في  .3

التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين املرشحين بناًء على توصية لجنة املراجعة،   .4

وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام املالي 

 وتحديد أتعابه. م2023، والربع األول من العام املالي   م2022

 .م31/12/2021مجلس اإلدارة عن العام املنتهي في  التصويت على إبراء ذمة أعضاء .5

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في  .6

( من املادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك ملدة عام من تاريخ موافقة 1الفقرة ) 

 للشروط الواردة في الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدا
ً
رة املفوض أيهما أسبق، وفقا

 لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة  
ً
الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

 .املدرجة

بين الشركة وشركة البابطين للمقاوالت )ذ.م.م( والتي   تمتالتصويت على األعمال والعقود التي  .7

لعضو مجلس اإلدارة إبراهيم حمد عبد هللا أبابطين وعضو مجلس اإلدارة عبد العزيز إبراهيم 

عبد هللا البابطين وعضو مجلس اإلدارة عبد الكريم حمد عبدهللا البابطين وعضو مجلس 

ين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن  اإلدارة خالد محمد عبد هللا عبد الرحمن أبابط

مليون ريال وال يوجد شروط   3,1بقيمة  م2021مبيعات مع العلم أن قيمة تعامالت عام 

 تفضيلية )مرفق(. 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للتجارة )ذ.م.م( والتي   .8

أبابطين وعضو مجلس اإلدارة عبد العزيز إبراهيم لعضو مجلس اإلدارة  إبراهيم حمد عبد هللا 

عبد هللا البابطين وعضو مجلس اإلدارة عبد الكريم حمد عبدهللا البابطين وعضو مجلس 

اإلدارة خالد محمد عبد هللا عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن  
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Abdulrahman ABabtain. This transaction is about sales, the value of these 

transactions of year 2021 are 3,1 million Saudi Riyals and not preferential terms.  

8- Voting on the transactions which held between the company and al Babtain trading  

company where the following board members have indirect interest; Ibrahim 

Hamad Abdullah ABabtain, Abdulaziz Ibrahim Abdullah Al Babtain, Abdulkareem 

Hamad Abdullah Al Babtain, Khaled Mohammed Abdullah Abdulrahman ABabtain. 

This transaction is about purchasing, the value of these transactions of year 2021 

are SR 100,000 and not preferential terms.  

9- Voting on the transactions which held between the company and al Babtain 

Engineering company where the following board members have indirect interest; 

Ibrahim Hamad Abdullah ABabtain, Abdulaziz Ibrahim Abdullah Al Babtain, 

Abdulkareem Hamad Abdullah Al Babtain, Khaled Mohammed Abdullah 

Abdulrahman ABabtain. This transaction is about purchasing and finance, the value 

of these transactions of year 2021 are SR 200,000 and not preferential terms.  

10-  Voting to authorize the company board of directors to distribute interim dividends 

to its shareholders on a biannual or quarterly basis of fiscal year 2022  

لف ريال وال يوجد شروط  أ 100بقيمة  م2021مشتريات مع العلم أن قيمة تعامالت عام 

 تفضيلية )مرفق(. 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البابطين للصناعات الهندسية   .9

)ذ.م.م( والتي لعضو مجلس اإلدارة  إبراهيم حمد عبد هللا أبابطين وعضو مجلس اإلدارة عبد 

عبد الكريم حمد عبدهللا البابطين  العزيز إبراهيم عبد هللا البابطين وعضو مجلس اإلدارة 

وعضو مجلس اإلدارة خالد محمد عبد هللا عبد الرحمن أبابطين مصلحة غير مباشرة فيها وهي  

الف ريال وال   200بقيمة  م2021عبارة عن مشتريات وتمويل مع العلم أن قيمة تعامالت عام 

 يوجد شروط تفضيلية )مرفق(.

وزيع أرباح مرحلية على املساهمين بشكل نصف سنوي التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بت .10

  .م2022أو ربع سنوي عن العام املالي 

 نموذج التوكيل

There is no special power of attorney to attend this assembly as the meeting of the ordinary general 

assembly will be remote via modern technology means in order to ensure the safety of dealers in 

the financial market and within the support of preventive and precautionary efforts and measures 

by the competent health authorities in order to confront and limit the spread of the new Corona 

virus (19COVID and by extension) Due to the continuous efforts made by all government agencies 

in the Kingdom of Saudi Arabia to take the necessary preventive measures to prevent its spread, 

participation and voting in the extraordinary general assembly of Al-Babtain power  and 

Communications Company will be through modern technology using the tadawulaty platform, 

noting that registration in my trading services is available free of charge. To all contributors using 

the following link www.tadawulaty.com.sa 

العامة العادية سيكون عن بعد عبر   ال يوجد توكيل خاص لحضور هذه الجمعية حيث أن اجتماع الجمعية

 على سالمة املتعاملين في السوق املالية وضمن دعم الجهود  
ً
وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصا

واإلجراءات الوقائية واالحترازية من قبل الجهات الصحية املختصة وذلك للتصدي والحد من انتشار  

املتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في  وامتدادا للجهود    19COVIDفيروس كورونا املستجد )

اململكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة ملنع انتشاره، فسوف تكون املشاركة والتصويت 

في إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة البايطين للطاقة واالتصاالت عن طريق وسائل التقنية  

 لجميع      منصة تداوالتي الحديثة بإستخدام
ً
 بأن التسجيل في في خدمات تداوالتي متاح مجانا

ً
علما

 ( ( www.tadawulaty.com.saاملساهمين باستخدام الرابط التالي 

http://www.tadawulaty.com.sa/
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 التصويت االلكتروني 

The electronic voting for the shareholders registered in the Tadawulati Services website will start 

remote voting on the assembly’s items starting at 10:00 am  on Sunday 07/10/1443 AD 

corresponding to 08/05/2022 AD until the end of the assembly time. Registration and voting for 

Tadawulaty services will be available free of charge to all shareholders using the following link 

www.tadawulaty.com.sa 

ي للمساهمين املسجلين في موقع خدمات تداوالتي اإللكتروني التصويت عن بعد التصویت االلكترون سیبدأ

  يوم 
ً
 من الساعة العاشرة صباحا

ً
  م08/05/2022املوافق   ه10/1443/ 07 األحدعلى بنود الجمعية إبتدا

 لجميع  
ً
وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداوالتي متاح مجانا

 (  ( www.tadawulaty.com.saملساهمين باستخدام الرابط التالي ا

احقية تسجيل 

 الحضور والتصويت

The right to register to attend the assembly meeting ends at the time of the assembly 

meeting. The eligibility to vote on the assembly's items for the attendees ends when the 

counting committee finishes counting the votes. 

أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت  

 على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز األصوات. 

 طريقة التواصل

Accordingly, the company hopes that all its shareholders will register in my deliberations to 

participate and vote remotely on the association’s items through the website. In case any 

inquiries related to the meeting schedule, we hope to communicate with the secretariat of 

the board of directors via [phone + 966112411222, ext. 4466, and mobile 0502156621, 

and e-mail yaseer-od@al-babtain.com.sa] 

 

وعلیه تأمل الشركة من جمیع مساھمیھا بالتسجیل في تداوالتي للمشاركة والتصویت عن ُبعد على بنود 

طریق املوقع اإللكتروني، وفي حال وجود استفسار أو لطرح األسئلة املتعلقة ببنود  الجمعیة وذلك عن 

  4466+ تحويلة 966112411222هاتف  ] الجمعية نأمل التواصل مع أمانة سر مجلس اإلدارة عن طريق

  yaseer-od@al-babtain.com.sa والبريد اإللكتروني 0502156621وجوال 

  معلومات اضافية

 

 

http://www.tadawulaty.com.sa/

