
                                                                                             

تدعو شركة أسمنت المنطقة الجنوبية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية  

 عن طريق وسائل التقنية الحديثة العامة العادية )االجتماع االول(

 Notes توضيح  البيان

 مقدمة 

اسررررمنرت المنطقرة سررررر مجدا إدارك شررررركرة  ي

أن يدعو السرادك المسراهمين لدمرراركة الجنوبية  

والتصررررويرت تم اجتمراع الجمعيرة العرامرة العراديرة 

والمقرر انعقاده بمرررريهللاة   التاسرررا واعربعون  

 يوممسررا م من  العاشرررك تعالى تم تمام السرراعة

الررمررواتررق11/09/1443الررثرر  ررا     هررررررررررر 

التقنيررة  12/04/2022 م عن طريق وسرررررائررل 

وذلر  ضررررمن دعه الجهود وااجرا ا     الحرديثرة 

الوقرائيرة واالحتراةيرة من قبرل الجهرا  الصررررحيرة  

المختصة وذا  الع قة لدتصدي لفيروس كورونا  

، وامترردادام لدجهود  (COVID-19)المسررررتجررد  

المتواصرل التم تبللها كاتة الجها  الحوومية تم 

الممدورة العربيرة السررررعوديرة تم اتخراذ التردابير  

 .لمنا انتراره الوقائية ال ةمة

The Board of Directors of the Southern 

Province Cement Company is pleased to 

invite the shareholders to participate and vote 

in the forty-ninth Ordinary General Assembly 

meeting scheduled for God Almighty’s will at 

ten in the evening on Tuesday 11/09/1443 AH 

- 12/04/2022 by means of modern technology. 

This is within the support of preventive and 

precautionary efforts and measures by the 

competent and relevant health authorities to 

address the emerging corona virus (COVID-

19), and an extension of the continuous efforts 

made by all government agencies in the 

Kingdom of Saudi Arabia to take the 

necessary preventive measures to prevent its 

spread . 

موان ومدينة 

انعقاد الجمعية  

 العامة 

عن   منطقة عسرير -  ابهاالمركز الرئيسرم بمدينة  

الررحررديررثررة   الررتررقررنرريررة  وسررررررائررل  طررريررق 

(www.tadawulaty.com.sa) 

Main Center in Abha – Asir region by means 

of modern technology 

(www.tadawulaty.com.sa) 

وقت وتاريخ  

 انعقاد الجمعية 
الث  ا    يوممسرررا م من   العاشررررك تمام السررراعة

 م12/04/2022 هر المواتق11/09/1443

at ten in the evening on Tuesday 11/09/1443 

AH - 12/04/2022 

 حق الحضور 

يحق لول مسررراهه من المسررراهمين المقيدين تم 

لدى شرركة مركز إيداع سرجل مسراهمم الررركة 

الترداول  بنهرايرة جدسرررررة  إيرداع(  اعوراق المراليرة )

التم تسرررربق اجتمراع الجمعيرة حضررررور اجتمراع 

 الجمعية وبحسب اعنظمة والدوائح 

Each shareholder who is registered in the 

company’s shareholders ’register at the 

Securities Depository Center Company 

(Edaa) has the right to attend the meeting of 

the Assembly at the end of the trading session 

that precedes the meeting, according to the 

rules and regulations. 

النصاب ال ةم  

 النعقاد الجمعية

( من النظام اعسرراس لدرررركة  36نصررت المادك )

عدى " ال يوون اجتمراع الجمعيرة العرامرة العراديرة  

حضرره مسراهمون يمثدون نصر   إذاصرحيحا اال  

يتوتر النصررررراب  رأس المرال عدى اعقرل، وإذا له  

ال ةم لعقرد هرلا االجتمراع يعقرد االجتمراع الثرانم 

االجتمرراع  الترراليررة لموعررد  يومررا  الث  ون  خ ل 

اعول، وتم جميا اعحوال يوون االجتمراع الثرانم  

 صحيحا أيا كان عدد اعسهه الممثدة تيه "

Article (36) of the company’s bylaw stipulates 

that “the ordinary general assembly meeting 

is not valid unless it is attended by 

shareholders representing at least half of the 

capital. Circumstances, the second meeting is 

valid regardless of the number of shares 

represented in it. 

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


                                                                                             

دول أعمال  ج

 الجمعية  

لدعام    اادارك  مجدا  تقرير  عدى التصررويت  -أوالم  

  م31/12/2021المالم المنتهم تم 

 

م    عن  لدررركة المالية القوائه  عدى التصرويت  - انيا

  م31/12/2021تم  المنتهم المالم  العام

 

م     حسررررابا   مراجا  تقرير  عدى التصررررويت - الثا

الرمررالرم  عرن  الررررررركررة  ترم  الرمرنرترهرم  الرعررام 

  م31/12/2021

 

م   ته بما  االدارك مجدا قرار  عدى التصويت -رابعا

 عن  المسررررراهمين  عدى  نقرديرة  أربرا   من  توةيعره

 لاير(  1.25) بواقا  م،2021  لعام  اعول  النصر 

 وبمربردر   المررال  رأس  من٪(  12.5)  وبنسرررربررة

 )مرتق(   ريرال(  مديون  175)قدره   اجمالم

 

م   توصررية مجدا اادارك   عدى  التصررويت -خامسررا

  عدى   ريررررال لدسهه(  1.25) بمبد  أربا   بتوةيا

 المرالم  لدعرام  الثرانم  النصرررر   عن  المسررررراهمين

 وبرنسررررربررة  م،31/12/2021  ترم  الرمرنرترهرم

المرال ومبد  أجمرالم قردرك   رأس  من٪(  12.5)

اعحرقريررة    مردريرون( لاير،  175) ترورون  أن  عردرى 

لدمسررراهمين المالوين لمسرررهه بنهاية تداول يوم 

الجمعيرة العرامرة والمقيردين تم سررررجرل   انعقراد 

مساهمم الرركة لدى شركة مركز إيداع اعوراق 

إيرداع( تم نهرايرة  رانم يوم ترداول يدم المراليرة )

تراريخ االسررررتحقراق، عدى أن يبردأ توةيا اعربرا  

هررررررررررررررر  23/09/1443يرررررررررررررروم  

 )مرتق(م 24/04/2022المواتق

 

م    حسرابا   مراجا تعيين  عدى التصرويت  -سرادسرا

 بنا م عدى توصرررية المرشرررحين  بين من  الررررركة

  وتردقيق   ومراجعرة  لفحص  وذلر   المراجعرة  لجنرة

لدربا )الثانم والثالث( والسرررنوي   المالية  القوائه

م، والربا اعول من العرام 2022من العرام المرالم 

  أتعابه  وتحديد  م،2023المالم 

 

م    اادارك مجدا  تفويض  عدى  التصرررويت  -سرررابعا

أو   بررررول نصررر  سرررنوي مرحديه أربا   بتوةيا

 م 2022عن العام المالم   ربا سنوي

 

م   تته سالتصويت عدى اععمال والعقود التم    – امنا

الجنوبيةبين   المنطقة  اسمنت  والرركة   شركة 

تمدوها    الويميائية والتم  المحدودك  السعودية 

القابضة  السعودية  الويميائية  الرركة  مجموعة 

المهندس /  امر بن  والتم لعضو مجدا اادارك  

  تيها   مباشركغير    مصدحة  محمد بن مقحه المهيد

وهم عبارك ، بصفته الرئيا التنفيلي لدمجموعة

بتاريخ   بدأ   مدنية  متفجرا   توريد  عن 

م  06/02/2025خ  م لغاية تاري07/02/2022

لعام   السنوية  التعام    قيمة  م  2022وتقدر 

First - Voting on the Board of Directors' 

report for the fiscal year ending on 

31/12/2021. 

Second - Voting on the financial statements 

for the fiscal year ending on 31/12/2021. 

Third - Voting on the auditor report on the 

Company’s accounts for the fiscal year ending 

on 31/12/2021. 

Fourth - Voting on the decision of the Board 

of Directors regarding the cash dividends 

distributed to shareholders for the first half of 

2021, by (1.25) riyals and (12.5%) of the 

capital and a total amount of (175 million) 

riyals. (Attach) 

Fifth - Voting on the Board of Director’s 

recommendation to distribute dividends 

amounting to (1.25) riyals per share to the 

shareholders for the second half of the fiscal 

year ending on 31/12/2021, with a percentage 

of (1.25%) of the capital and a total amount of 

(175 million) riyals, Provided that the 

entitlement to dividends is for shareholders 

holding the shares by the end of the trading 

day of the assembly date, and who are 

registered in the Company's shareholders 

registry held with the Securities Depository 

Center Company (Edaa) at the end of the 

second trading day following the entitlement 

date, and provided that the distribution of 

dividends begins on Monday 23/09/1443 AH - 

24/04 /2022. 

Sixth - Voting on appointing 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., and the first quarter of the fiscal year 

2023., and the determination of the auditor's 

remuneration. 

Seventh - Voting on delegating the Board of 

Directors to distribute interim dividends on a 

biannual / quarterly basis for the fiscal year 

2022 . 

Eighth - Voting on the business and contracts 

that will be concluded Between the Southern 

province Cement Company and the Saudi 

Chemical Company Ltd., which is owned by 

the Saudi Chemical Holding Company in 

which the board member Engineer / Thamer 

bin Muhammed bin Muqham al-Muhaid, has 



                                                                                             

حسب الوميا  الفعدية    ( لايرمديون  15)بحوالم  

شروط   بدون  لدمرتري  والمسدمة  المنقولة 

 تفضيدية  )مرتق( 

an indirect interest in it as the CEO of the 

group. These businesses and contracts will be 

from 07/02/2022 until 06/02/2025, 

automatically renewed for a similar period 

and annual transaction value in 2022 is 

estimated at about (15 million) riyals 

according to the actual quantities transferred 

and delivered to the buyer according to the 

prices without preferential terms. (Attach) 

التصويت  

 االلوترونم  

سريوون بمموان المسراهمين المسجدين تم خدما  

ترداوالتم التصررررويرت عن بعرد عدى بنود الجمعيرة 

ابتدا م من السرررراعة العاشرررررك صررررباحام من يوم 

الررمررواتررق07/09/1443  الررجررمررعررة  هررررررررررر 

انرعرقرراد 08/04/2022 وقررت  نرهررايررة  وحرترى  م 

الجمعية، وسرررريوون التسررررجيل والتصررررويت تم 

م لجميا المساهمين خدما  تداوالتم م تاحام ومجانا

الررررتررررالررررم    الرررررابرررر   برررراسررررررررتررررخرررردام 

www.tadawulaty.com.sa 

Shareholders registered in the Tadawulati 

services will be able to vote remotely on the 

assembly’s items starting at ten in the 

morning on Friday 07/09/1443 AH - 

08/04/2022 until the end of the meeting time, 

and registration and voting in Tadawulati 

services will be available and free for all 

shareholders using the following link : 

www.tadawulaty.com.sa 

أحقية تسجيل  

الحضور  

 والتصويت 

أحقية تسررجيل الحضررور الجتماع الجمعية تنتهم 

وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصررويت عدى بنود  

الجمعيرة لدحراضرررررين تنتهم عنرد انتهرا  لجنرة  

 الفرة من ترة اعصوا 

Eligibility for Registering the Attendance of 

the General Assembly’s Meeting Ends upon 

the Convenience of the General Assembly’s 

Meeting. Eligibility for Voting on the Business 

of the Meeting Agenda Ends upon the 

Counting Committee Concludes Counting the 

Votes 

 طريقة التواصل 

تم حال وجود اسرررتفسرررار نتمل التواصرررل خ ل  

صرررباحا   8من السررراعة اوقا  الدوام الرسرررمم )

وخ ل شرررهر رمضررران عصررررام   3حتى السررراعة 

 3صرباحا حتى السراعة  10من السراعة المبارك  

 ( ما ع قا  المساهمين عدى عصرام 

 144-157تحويدة    0172271500الهات   

 sh@spcc.com.saالبريد الوترونم  

In case of an inquiry, we hope to 

communicate during official working hours 

(From 8 am to 3 pm and during Ramadan 

from 10 am to 3 pm) with shareholder 

relations at: 

Phone 0172271500 ext. 157-144 

Email sh@spcc.com.sa 

معدوما   

 إضاتية 
 

 

 

 
 

 

 
 

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