جدول األعمال

 .1التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام املالي 2018م.
 .2التصويت على القوائم املالية عن السنة املالية املنتهية في 2018/12/31م.
 .3التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة املالية املنتهية كما في 2018/12/31م .
 .4التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املنصرم 2018م.
 .5التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح عن النصف األول والثاني من العام 2018م بإجمالي مبلغ وقدره
( )421.666.666لاير سعودي  ،أي ما مجموعه ( )1.15لاير سعودي للسهم الواحد عن النصفين بما يمثل ( )%11,5من
رأس املال.
 .6التصويت على صرف مبلغ ( )4.200.000أربعة مليون ومائتان ألف لاير مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان عن
السنة املالية 2018م.
 .7التصويت على تعيين مراجع  -مراجعي الحسابات للشركة من بين املرشحين بناء على توصية لجنة املراجعة ،وذلك لفحص
ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام املالي 2019م والربع االول من العام املالي
2020م وتحديد أتعابه.
ا
 .8التصويت على سياسة توزيع األرباح وتفويض مجلس اإلدارة بإجراء أي تعديالت عليها مستقبال.
 .9التصويت على تكوين احتياطي عام للشركة وتفويض مجلس اإلدارة باعتماد السياسة الخاصة بذلك.
 .10التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام املالي 2019م،
ا
ا
وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف وفقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات وذلك بما يتناسب
مع وضع الشركة املالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية واالستثمارية.
 .11التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين الشركة الوطنية للطاقة (شركة سعودية تمتلك مجموعة الزامل
 )%50وذلك مقابل شراء حصة  %25في الشركة العاملية للغازات والتي أعضاء مجلس اإلدارة لهم مصلحة فيها وهم املهندس/
عبدالعزيز عبدهللا الزامل والدكتور  /عبدالرحمن عبدهللا الزامل والترخيص بها  ،علما بأن مبلغ الصفقة هو  262,5مليون
لاير سعودي  ،وال توجد شروط خاصة أو تفضيلية مرتبطة بهذا التعامل (مرفق).

ونوجه عناية السادة املساهمين إلى ما يلي :
-

يحق حضور الجمعية العامة للمساهمين املقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق
ا
اجتماع الجمعية العامة وبحسب األنظمة واللوائح .وللمساهم أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو من موظفي
الشركة وذلك لتمثيله في االجتماع والتصويت على املواضيع املدرجة على جدول األعمال ،ويصدق التوكيل من الغرف التجارية
ا
الصناعية متى كان املساهم منتسبا ألحدها ،أو احدى البنوك املرخصة أو االشخاص املرخص لهم في اململكة شريطة أن يكون للموكل
حساب لدى البنك أو الشخص املرخص له أو كتابة العدل أو االشخاص املرخص لهم بأعمال التوثيق ،على أن ترسل نسخه من
التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على األقل على عنوان الشركة املوضح أدناه( .مرفق نموذج التوكيل) وإبراز أصل
التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية.

-

إن أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية العامة تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ،كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية
تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز األصوات.

-

على املساهمين الراغبين في الحضور اصطحاب السجل التجاري /الهوية الوطنية  /اإلقامة أو جواز السفر ،علما بأنه يشترط لصحة
انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من املساهمين يمثلون ربع رأس املال على األقل وذلك استنادا لنص املادة ( )33من النظام األساس ي
للشركة .وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد
ا ا
االجتماع األول ،ويكون االجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد األسهم املمثلة فيه.

-

ويرجى من املساهمين أو وكالئهم الكرام ،الحضور بوقت كاف قبل انعقاد اجتماع الجمعية ،وذلك الستكمال إجراءات التسجيل قبل
بدء االجتماع.

-

ا
كما يمكن ملساهمي الشركة املسجلين في تداوالتي االستفادة من خدمة التصويت اإللكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتبارا من
ا
مساء يوم انعقاد الجمعية ،وعليه ندعو جميع
الساعة العاشرة صباح يوم 1440/08/09هـ 2019/04/14م وحتى الساعة الرابعة
ا
ا
مساهمي الشركة الكرام ممن يتعذر عليهم الحضور شخصيا املشاركة والتصويت عن بعد علما بأن التسجيل في خدمات تداوالتي
ا
والتصويت متاح مجانا لجميع املساهمين عبر الدخول إلى الرابط التاليhttps://tadawulaty.com.sa :

ولالستفسار وإرسال التوكيالت يرجى التواصل مع إدارة عالقات املستثمرين  -شركة سبكيم
إدارة عالقات املستثمرين  -شركة سبكيم
ص .ب 130 .الخبر 31952
هاتف )00966( 13 8019373 :فاكس)00966( 13 3599610 :
البريد اإللكترونيsipchemir@sipchem.com :

نموذج تأكيد حضور للمساهمين

املحترمين

السادة /الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات (سبكيم)
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

إشارة إلى دعوتكم بخصوص حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون واملقرر انعقادها واملزمع عقدها في تمام الساعة
السابعة من مساء يوم األحد 1440/08/16هـ املوافق 2019/04/21م في مدينة الرياض (فندق الفور سيزونز) ،فإنني إن شاء هللا:
سوف أقوم بالتصويت عن بعد (تداوالتي)
سوف أحضر
سوف أقوم بتوكيل مساهم أخر
(تعبئة نموذج التوكيل وتصديقه من الجهات املختصة وإرسال األصل على عنوان الشركة)
اسم املساهم:

_____________________________________

الهــاتف:

________________

رقم اله ــوية:

_____________________________________

الج ــوال:

________________

التوقي ـ ــع:

_____________________________________

الت ــاريخ:

___2019/___/م

مالحـظــة:
يرجى إرسال نموذج إشعار الحضور على عنوان الشركة أو الفاكس أو البريد اإللكتروني املوضح أدناه في أسرع وقت ممكن ليتسنى لنا
اتخاذ الترتيبات الالزمة.

عنوان الشركة:
إدارة عالقات املستثمرين  -شركة سبكيم
ص .ب 130 .الخبر 31952
هاتف )00966( 13 8019373 :فاكس)00966( 13 3599610 :
البريد اإللكترونيsipchemir@sipchem.com :

نموذج التوكيل

تاريخ تحرير التوكيل................................................. :
أنا املساهم

املوافق................................................. :

 )..............................(،....................................................................................الجنسية ،بموجب السجل التجاري/الهوية

الشخصية/االقامة/جواز السفر رقم ( )........................................صادرة من ( ،)..................................بصفتي (الشخصية) أو مفوض بالتوقيع
ا
عن/مدير/رئيس مجلس إدارة الشركة املوكلة ،ومالك (ـة) ألسهم عددها ( )...................................سهما من أسهم الشركة السعودية العاملية
ا
للبتروكيماويات (سبكيم)  ،شركة مساهمة سعودية املسجلة في السجل التجاري في مدينة الرياض برقم ، 1010156910 :واستنادا لنص املادة
( )28من النظام األساس ي للشركة فإنني بهذا أوكل ( ......................................................................اسم الوكيل رباعي) ،بموجب الهوية الشخصية
رقم ( ، )..................................وهو من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية
والعشرون واملقرر عقدها في مدينة الرياض  ،اململكة العربية السعودية (،فندق الفور سيزونز( في تمام الساعة السابعة من مساء يوم األحد

1440/08/16هـ املوافق 2019/04/21م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على املواضيع املدرجة على جدول األعمال والتوقيع نيابة عني على كافة
القرارات واملستندات املتعلقة بهذا االجتماع ،ويعتبر هذا التوكيل ساري املفعول لهذا االجتماع أو أي اجتماع الحق يؤجل إليه.
اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

(ترفق صورة من الوكالة الشرعية في حالة كون موقع التوكيل وكيال شرعيا)

توقيع املوكل:

رقم السجل التجاري/الهوية الوطنية/االقامة/جواز السفر :
الختم الرسمي:

مالحـظــة:

ا
يرجى تصديق التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان املساهم منتسبا ألحدها ،احدى البنوك املرخصة أو االشخاص املرخص لهم في اململكة شريطة
أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص املرخص له الذي يقوم بالتصديق ،كتابة العدل أو االشخاص املرخص لهم بأعمال التوثيق ،كما نأمل أن
يتم إرسال نسخه من التوكيل الى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على األقل عنوان الشركة أو صورة منه على الفاكس أو البريد اإللكتروني املوضح أدناه
ليتسنى لنا اتخاذ الترتيبات الالزمة ،وإبراز أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية.

عنوان الشركة:
إدارة عالقات املستثمرين  -شركة سبكيم
ص .ب 130 .الخبر 31952
هاتف )00966( 13 8019373 :فاكس)00966( 13 3599610 :
البريد اإللكترونيsipchemir@sipchem.com :

