
 ( األولإعالن الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية ) االجتماع 

 

( والذي عقد في األولجتماع إلتعلن الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية ) ا مقدمة  
م عن طريق وسائل 05/2021/ 26هـ الموافق 14/10/1442يوم اإلربعاء بتاريخ  السابعة والنصف مساء  تمام الساعة 

 التقنية الحديثة 

 مقر الشركة الرئيسي ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة ( –لرياض ا مدينة ومكان االنعقاد 

 م 05/2021/ 26هـ الموافق 14/10/1442 تاريه انعقاد الجمعية 

 

 19:30 وقت انعقاد الجمعية 

 38.58 نسبة الحضور 

أسماء أعضاء مجلس  
اإلدارة الحاضرين 
 للجمعية والمتغيبين

 
 حضر اإلجتماع أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم :

 
 ) رئيس مجلس اإلدارة( المهندس/ فهد صالح الجربوع

 (اإلدارة)نائب رئيس مجلس  عبيد عبد هللا الرشيداألستاذ/
 (اإلدارة) عضو مجلس  عبد الرحمن عبد العزيز اليمنياألستاذ/
 (اإلدارة) عضو مجلس  محمد سعود البدر الدكتور/ 
 (اإلدارة) عضو مجلس  فواز بن محمد الفوازاألستاذ/ 
 اإلدارة() عضو مجلس  محمد بن سعد الداوداألستاذ/ 
 )عضو مجلس اإلدارة(يسعبد هللا بن زامل الدراألستاذ/ 
 ) عضو مجلس اإلدارة(عبدالوهاب بن أحمد عابد األستاذ/

أسماء رؤساء اللجان 
الحاضرين للجمعية او  

من ينيبونهم من 
 أعضائها

 
 ) رئيس اللجنة التنفيذية( المهندس/ فهد صالح الجربوع

 والمكافآت() رئيس لجنة الترشيحات  عبد الرحمن عبد العزيز اليمنياألستاذ/
 ) رئيس لجنة المراجعة( فواز بن محمد الفوازاألستاذ/ 

 

نتائج التصويت على 
 جدول أعمال الجمعية

 . م12/2020/ 31للعام المالي المنتهي في  اإلدارةعلى تقرير مجلس  الموافقة -1
 . م 12/2020/ 31على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في  الموافقة -2
 . م31/12/2020على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في  الموافقة -3
 . م 12/2020/ 31عن العام المالي المنتهي في  االدارةعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس  الموافقة -4
عن العام المالي المنتهي في  االدارةمجلس  لاير كمكافأة العضاء 2,250,000صرف مبلغ   على الموافقة -5

 . م31/12/2020

مراجع الحسابات للشركة من بين  ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون  شركةالسادة  تعيين على  الموافقة -6
العام المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من 

 .م وتحديد أتعابه2022و الثاني لعام  االولم و الربع 2021المالي 
لاير( للسهم   0.50م بواقع )2020على توصية مجلس االدارة بتوزيع ارباح نقدية عن السنة المالية  الموافقة -7

األحقية سمية على أن تكون إل% من قيمة السهم ا 5لاير ( أي بنسبة   42,160,000الواحد المبلغ االجمالي )

لدى مركز  الشركةللمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي 
 األثنيناإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق، على أن يبدأ توزيع األرباح اعتبارا  من يوم 

 .    هـ04/11/1442م الموافق 14/06/2021



بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي  االدارةى تفويض مجلس عل الموافقة -8
 للظوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا  لنظام الشركات والتوزيع وفقا   االستحقاقم وتحديد تاريخ 2021

 .واالستثمارية بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية وذلك
 .على تعديل الئحة حوكمة الشركة الكيميائية السعودية القابضة  الموافقة -9
 . على تعديل الئحة لجنة المراجعة  الموافقة  -10
 .على تعديل الئحة لجنة الترشيحات و المكافآت الموافقة -11
 .  على تعديل سياسة مكافآت مجلس اإلدارة الموافقة -12
 .على تعديل سياسة و معايير العضوية في مجلس اإلدارة  الموافقة -13

 
 

 

 

 
 

Saudi Chemical Co. Announces the Results of the Ordinary General 
Assembly Meeting, (First Meeting) 
 

 

Introduction 

 
Saudi Chemical Co. Announces the Results of the Ordinary General 
Assembly Meeting, (First Meeting), held through modern technology, 
on Wednesday 2021-05-26 Corresponding to 1442-10-14 
 

City and Location of the 
General Assembly's Meeting 

 

Riyadh – Head Office, Al-Ahsa Street By Means Of Modern 
Technology 

Date of the General 
Assembly's Meeting 

 

2021-05-26 Corresponding to 1442-10-14 

Time of the General 
Assembly's Meeting 

 

19:30 

Percentage of Attending 
Shareholders 

 

38.58 

Names of the Board of 
Directors' Members Present 
at the General Assembly's 
Meeting and Names of the 
Absentees 

 

The following Board members attended the meeting: 
 
Fahad Saleh Al-Jarbou (Chairman) 
Obaid Abdullah. Alrasheed (Deputy Chairman) 
Abdulrahman A. Alyamni (Board member) 
Mohammed S. Al-Badr (Board member) 
Fawaz Mohammed Al fawaz (Board member) 
Mohammed Saad Bindawood (Board member) 
Abdullah Zamil Aldrees (Board member) 

Abdulwahhab Abed (Board member) 



Names of the Chairmen of the 
Committees Present at the 
General Assembly's Meeting 
or Members of such 
Committees Attending on 
Their Behalf 

  
 

Fahad Saleh Al-Jarbou (Chairman of Executive Committee) 
Abdulrahman A. Alyamni (Chairman of Nomination and 
Remuneration Committee) 
Fawaz Mohammed Al fawaz (Chairman of Audit Committee) 

 

Voting Results on the Items of 
the General Assembly's 
Meeting Agenda's 

 

1- Approved on the Board of Directors' report for the fiscal year 
ending on 12/31/2020. 
2- Approved on the company's financial statements for the fiscal year 
ending on 12/31/2020. 
3- Approved on the auditor's report for the fiscal year ending 
12/31/2020. 
4- Approved to absolve the members of the Board of Directors from 
liability for the fiscal year ending on 12/31/2020. 
5- Approved on disbursing an amount of 2,250,000 riyals as a reward 
to the members of the Board of Directors for the fiscal year ending 
on 12/31/2020. 
6- Approved to appoint the Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers 

company's auditor from among the candidates based on the 
recommendation of the Audit Committee, to examine and review 
the financial statements for the third and annual quarter of the fiscal 
year 2021 and the first and second quarters of 2022, and determine 
their fees. 
7- Approved on the Board of Directors ’recommendation to 
distribute cash dividends for the fiscal year 2020 at the rate of (0.50 
riyals) per share, the total amount (42,160,000 riyals), i.e. 5% of the 
nominal value of the share, provided that the shareholders who own 
the shares are eligible at the end of the trading day of the assembly 
and are registered in the register Shareholders of the company at the 
Depository Center at the end of the second trading day following the 
maturity date, provided that the distribution of profits begins on 
Monday 06/14/2021 corresponding to 11/04/1442.  
8- Approved to authorize the Board of Directors to distribute interim 
dividends on a quarterly or semi-annual basis for the fiscal year 2021, 
and to determine the date of maturity and distribution in accordance 
with the regulations and regulatory procedures issued in 
implementation of the Companies Law, in line with the company's 
financial position, cash flows, expansion and investment plans. 
9- Approved an amending the Governance Regulations of the Saudi 
Chemical Holding Company. 
10- Approved an amending the Audit Committee's Regulations. 
11- Approved an amending of the list of the Nomination and 
Remuneration Committee Regulations. 
12- Approved an amending of the remuneration policy of the Board 
of Directors. 



13- Approved an amending the policy and criteria for membership in 
the Board of Directors. 

 

 

 

 


