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 العادية  الدعوة إلى الجمعية العامةاعالن 

Ordinary General Assembly Announcement 

 عنوان اإلعالن
 

Announcement Title 

Saudi Telecom Company (stc) invites its shareholders 

to attend the Ordinary General Assembly Meeting 

(First Meeting) by Means of Modern Technology. 

عن دعوة  تعلن شركة االتصاالت السعودية (اس تي سي)
االجتماع ( العاديةمساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة 

 عبر وسائل التقنية الحديثة. األول)

 مقدمة
 

Introduction 

Saudi Telecom Company (stc) Board of Directors is 
honored to invite its shareholders to attend the 
Ordinary General Assembly's meeting of stc, which 
will be conducted virtually via Tadawulaty Platform. 

 )اس تي سي (السعوديةيسر مجلس إدارة شركة االتصاالت 
مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة  دعوة

عن طريق وسائل التقنية الحديثة  ل اس تي سيالعادية 
  .باستخدام منظومة تداوالتي

مكان ومدينة انعقاد الجمعية 
 العامة

 
Location of the General 

Assembly 

stc HQ, Riyadh (Building 41, Northern Gate No.3, Imam 

Saud Bin Abdul Aziz Road, Al Mursalat district. 

، البوابة ٤١في الرياض (مبنى  ل اس تي سيالمقر الرئيسي 
، طريق اإلمام سعود بن عبدالعزيز، حي ٣الشمالية رقم 

 .)المرسالت

  رابط بمقر االجتماع
 

link to meeting location  
http://tadawulaty.com.sa  http://tadawulaty.com.sa 

  تاريخ انعقاد الجمعية العامة
 

Date of the General 
Assembly 

19-04-2022 Corresponding to 18-09-1443 18-09-1443 2022-04-19 الموافق  

  وقت انعقاد الجمعية العامة
  

Time of the General 
Assembly 

22:30 22:30 
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 حق الحضور
 

Eligibility to attend the 
General Assembly 

Shareholders registered in stc shareholders registry 

in the Depository Center at the end of the trading 

session preceding the General Assembly’s Meeting as 

per laws and regulations. 

 لدى اس تي سيالمساهمين المقيدين في سجل مساهمي 

مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية 

  العامة وبحسب األنظمة واللوائح.

 النصاب الالزم النعقاد الجمعية
 

The Quorum	required	to 
hold the General	Assembly 

As per Article No. (31) of stc’s Articles of Association, 
“a meeting of the Ordinary General Assembly shall be 
valid only if attended by shareholders representing at 
least half (50%) of the share Capital. If such quorum 
cannot be attained at the first meeting, a second 
meeting shall be held within an hour following the 
time set for the first meeting”. In all cases, the second 
meeting shall be valid regardless of the number of the 
shares represented therein. 

، فإن ل اس تي سي) من النظام األساس ٣١وفقاً للمادة (

النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية هو 

) من رأس المال على %٥٠حضور مساهمين يمثلون ما نسبته (

لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع سيتم  فإذا، األقل

من انتهاء المدة المحددة  ساعةبعد  يثانالجتماع االعقد 

 الثاني االجتماع يكون األحوال جميع وفي ،تماع األوللالج

   .فيه الممثلة األسهم عدد كان أياً  صحيحاً 

 جدول أعمال الجمعية
 

Agenda of the Assembly 

1. Voting on the Board of Directors report for the 
fiscal year ending on 31/12/2021. 

2. Voting on the report of stc auditor for the fiscal 
year ending on 31/12/2021. 

3. Voting on stc consolidated financial statements 
for the year ending on 31/12/2021.  

4. Voting on delegating the Board of Directors with 
the authority of the General Assembly relating to 
the permission mentioned in Paragraph (1) of 
Article 71 of the Companies Bylaw, for a period of 
one year from the date of approval of the General 
Assembly or until the end of the term of Delegated 
Board of Directors, whichever is earlier and in 
accordance with the conditions mentioned in the 
related regulations.  

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي  .١
  م. ٣١/١٢/٢٠٢١في 

مراجع حسابات الشركة عن العام التصويت على تقرير  .٢
  م.٣١/١٢/٢٠٢١المالي المنتهي في 

التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في  .٣
   م.٣١/١٢/٢٠٢١

مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية التصويت على تفويض  .٤
) من المادة ١العامة العادية بالترخيص الوراد في الفقرة (

الشركات، وذلك لمدة عام من الحادية والسبعين من نظام 
تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس 
اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في 
الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام 

 . الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
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5. Voting on paying (6,315,329.68) Saudi Riyal as 
remunerations for the members of Board of 
Directors for the fiscal year ending on 31/12/2021. 

 

ريال مكافأة ) 6,315,329.68التصويت على صرف مبلغ ( .٥
المالي المنتهي في  العامألعضاء مجلس اإلدارة عن 

 م. ٣١/١٢/٢٠٢١
 

  نموذج التوكيل
 

Power of Attorney Form 
Attached مرفق 

 
 

 التصويت االلكتروني
 

Electronic Voting 

All shareholders registered in Tadawulaty service will 
be able to vote electronically on the Ordinary General 
Assembly’s agenda. Electronic voting will start Friday 
at 10:00AM on 15-٠4-2022 corresponding to 14-09-1443 
and will last until the end of the Ordinary General 
assembly time. Please note that registration in 
Tadawulaty service and voting is free of charge for all 
Shareholders via: 
http://tadawulaty.com.sa 
  

بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداوالتي 
دءاً ب العادية الجمعيةأعمال د على بنود جدول التصويت عن بع

 هـ الموافق١٤٤٣-٩-١٤ الجمعةمن يوم  صباحاً  ١٠:٠٠من الساعة 
 ،العامة العادية وقت انعقاد الجمعيةنهاية حتى و، م٢٠٢٢-٠٤-١٥

ناً تداوالتي متاح مجاعلماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات 
  لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: 

http://tadawulaty.com.sa 

 احقية تسجيل الحضور والتصويت
 

Eligibility for Registration, 
Attendance, and Voting 

Eligibility for registering the attendance of the 
Assembly’s meeting ends upon the beginning of the 
Ordinary General Assembly’s meeting. Eligibility for 
voting on the Assembly’s Meeting Agenda ends upon 
the Counting committee concludes counting the 
votes. 

 وقت انعقاداحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي 

ن احقية التصويت على . كما أالعامة العادية اجتماع الجمعية

 .من فرز االصوات بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز



 

4 

 طريقة التواصل
 

Method of Communication 

For more inquiries please contact the Shareholders 
Affairs Section in the General Department of 
Investor Relations, building No.2, P.O. Box 87912 
Riyadh 11652 
Toll Free: 8001161100 
E-mail: IRU@stc.com.sa 

شؤون  شعبةفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع 
 ٢لعالقات المستثمرين بالمبنى رقم المساهمين باإلدارة العامة

  ١١٦٥٢الرياض   ٨٧٩١٢ص.ب  
 8001161100الرقم المجاني: 

 IRU@stc.com.saالبريد اإللكتروني: 
  

  إضافيةمعلومات 
 

Additional Information 
  

(جميع الحقوق محفوظة  c للسوق المالية السعودية )   


