
تدعو الشركة الكيميائية السعودية القابضة مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية  

ول( عن طريق وسائل التقنية الحديثة جتماع األ)اإل  

 

Saudi Chemical Company Holding Invites its Shareholders to Attend the Ordinary General Assembly 

Meeting (First Meeting) Through Modern Technology Means 

 

The Board of Directors of Saudi Chemical Company 
Holding, is pleased to invite the shareholders to the 
Ordinary General Assembly Meeting (the first 
meeting), scheduled to be held at 19:30 p.m. on 
Wednesday September 08, 2021 (01-02-1443H) 
virtually through Tadawulaty Platform. This is in 
support of the preventive and precautionary efforts 
and measures exerted by the competent and relevant 
health authorities to address the emerging Coronavirus 
(COVID-19), and as an extension of the continuous 
efforts exerted by all government agencies in the 
Kingdom of Saudi Arabia to take the necessary 
preventive measures to prevent its spread. 
 

قابضة دعوة  دارة الشركة الكيميائية السعودية الإيسر مجلس 
العامة   الجمعية  اجتماع  لحضور  الكرام  المساهمين  السادة 

اإل  ( األالعادية  الساعة   ول(.جتماع  هللا  بإذن  سيعقد  والذي 
يوم    السابعة مساًء  هـ  01/02/1443  ربعاءاألوالنصف 

الحديثة  08/09/2021الموافق   التقنية  وسائل  طريق  عن  م 

تداوالتي.استخدام  ب سالمة   منظومة  على  حرصاً  وذلك 
جراءات المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود واإل

حترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات  الوقائية واإل
(، وامتدادا 19العالقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد )كوفيد  

في   الحكومية  الجهات  كافة  تبذلها  التي  المتواصلة  للجهود 
ة السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة المملكة العربي
 .لمنع انتشاره

 

Riyadh – Head Office, Al-Ahsa Street through means of 
modern technology  

بمقر اإلدارة العامة للشركة الكيميائية السعودية القابضة 
)عبر وسائل التقنية الحديثة(  بالرياض شارع اإلحساء  

 

https://www.tadawulaty.com.sa www.tadawulaty.com.sa 

 
08-09-2021 Corresponding to 01-02-1443H 

 م 2021/ 08/09الموافق  01/02/1443

19:30 19:30 

Shareholders Registered in the Issuer’s Shareholders 
Registry in the Depository Centre at the end of the 
trading session preceding the General Assembly’s 
Meeting as per laws and regulations. 

مركز  لدى  المصدر  مساهمي  في سجل  المقيدين  المساهمين 
الجمعيةااليداع   اجتماع  تسبق  التي  التداول  جلسة   بنهاية 

 .العامة وبحسب االنظمة واللوائح
 

According to Item (30) from the company bylaw, the 
quorum for the Ordinary General Meeting is valid by 
the attendance of at least 25% of the company’s 
capital. In case of non-completion of the quorum in the 
first meeting, a second meeting will be held one hour 
beyond the time limit set for the first meeting, and the 
second meeting will be valid regardless of the number 
of shares represented in it.  

 النصاب   فإن  ،  للشركة  ساسياأل  النظام  من(  30وفقاً للمادة )

%  25  للشركة  العادية  العامة  الجمعية  اجتماع  لعقد  القانوني

لعقد    ،المال  رأس  من الالزم  النصاب  اكتمال  عدم  حال  وفي 
اإل عقد  سيتم  من  االجتماع  واحدة  ساعة  بعد  الثاني  جتماع 
جتماع الثاني جتماع األول، ويكون األانتهاء المدة المحددة لإل

  فية.سهم المسجلة أيا كان عدد األصحيًحا 

1- Voting in the election of board members from 
among the candidates for the next session starting 
from 01/01/2022 and for a period of three years, 
which ends on 31-12-2024. (CVs of the candidates 
are attached). 

 

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين  -1
المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 

ومدتها ثالث سنوات، حيث تنتهي  م01/01/2022

م. )مرفق السير الذاتية 31/12/2024بتاريخ 

 .للمرشحين(

https://www.tadawulaty.com.sa/


2- Voting on the formation of the Audit Committee, 
and defining its duties, operating controls, and 
remuneration for its members for the new session 
that starts on 01/01/2022 and for a period of three 
years, which ends on 31-12-2024 AD., noting that 
the candidates are (their CVs are attached): 

 
1- Fawaz Mohammed Al Fawaz, Chairman of the 

audit committee (Membership status: 
Independent). 

2- Abdulwahhab Ahmed Abed, Member of the 
audit committee (Membership status: 
Independent). 

3- Abdullah Hamed Al- Mehthil, Member of the 
audit committee (Membership status: - Outside 
the Board). 

4- Khalid Abdulaziz Alhoshan Member of the audit 
committee (Membership status: - Outside the 
Board). 

 
 

التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها   -2
وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك للدورة  

ولمدة   م01/2022/ 01الجديدة التي تبدأ من تاريخ 

،  م12/2024/ 31 حيث تنتهي بتاريخ  ثالث سنوات

علماً بأن المرشحين هم )مرفق السيرة الذاتية لكل  
 :مرشح(

رئيس لجنة   زاألستاذ / فواز بن محمد الفوا -1
 مستقل (  -المراجعة) صفة العضوية 

عضو لجنة  األستاذ / عبدالوهاب بن أحمد عابد -2
 مستقل (  -)صفة العضوية  المراجعة

عضو لجنة   األستاذ/ عبد هللا حمد آل مهذل -3
 )عضو من خارج المجلس(  المراجعة

األستاذ / خالد عبدالعزيز الحوشان عضو لجنة   -4
 لس( المراجعة  )عضو من خارج المج

The shareholders who are registered in Tadawulaty 
electronic services can remotely vote on the items of 
the meeting. The remote voting will start at 10 am on 
Saturday 04 SEP 2021 corresponding to 27/01/1443H 
and shall continue until the end of General Assembly 
Meeting. Please note that registration in Tadawulaty 
service and voting is provided free of charge for all 
shareholders through the following link: 
www.tadawulaty.com.sa 

سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات  
الجمعية  بنود  على  بعد  عن  التصويت  اإللكتروني  تداوالتي 

الساعة  إبتداءً  من  يوم    العاشرة  من   السبت صباحاً 
الموافق  27/01/1443 وقت 09/2021/ 04هـ  نهاية  حتى  م 

الجمعية خدمات    انعقاد  في  والتصويت  التسجيل  وسيكون 
الرابط  باستخدام  المساهمين  لجميع  ومجانا  متاحاً  تداوالتي 

 : التالي
https://www.tadawulaty.com.sa 

Eligibility for registering the attendance of the General 
Assembly Meeting ends upon the convenience of the 
General Assembly Meeting. Eligibility for voting on the 
the Meeting Agenda ends upon the Counting 
Committee concludes counting the votes. 

ماع  تاحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت اج
الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين  

 تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز االصوات 

For any inquiries, please contact the Shareholders 
Officer through: 
Phone:   0114515771             FAX :  0112066349  
email: Shareholders.Affairs@saudichemical.com 
  

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة عالقات 
( أو  0114515771) المساهمين على الرقم التالي: هاتف

: ( أو البريد اإللكتروني0112066349فاكس )  

Shareholders.Affairs@saudichemical.com 

 


