
 
 مساھمیھا الى  تدعو شركة كیمائیات المیثانول " كیمانول" 

 عن طریق وسائل التقنیة الحدیثة  حضور إجتماع الجمعیة العامة العادیة 
 

 بند  توضيح  
إدارة شركة   امليثانول �سر مجلس  العامة    كيمائيات  ا�جمعية  اجتماع  إ�� حضور  الكرام  دعوة مساهم��ا 

م الساعة  ٠٩/٠٦/٢٠٢١هـــ املوافق ٢٨/١٠/١٤٤٢ر�عاء  يوم األ ) ة والثا�ي �عد ساع العادية (االجتماع األول 

 ع�� سالمة    ي.  عن طر�ق وسائل التقنية ا�حديثة باستخدام منظومة تداوال�السا�عة مساًء  
ً
وذلك حرصا

السوق املالية وضمن دعم ا�جهود واالجراءات الوقائية واالح��از�ة من قبل ا�جهات ال�حية    املتعامل�ن �� 

 وامتداد ، (COVID-19) املستجدا�ختصة وذات العالقة للتصدي لف��وس �ورونا 
ً
ل�جهود املتواصلة ال�ي   ا

 .قائية الالزمة ملنع انتشارهتبذلها �افة ا�جهات ا�ح�ومية �� اململكة العر�ية السعودية �� اتخاذ التداب�� الو 

 مقدمة  

 م�ان ومدينة ا�عقاد ا�جمعية العامة  املركز الرئي��ي للشركة ال�ائن بمدينة ا�جبيل الصناعية. 

https://www.tadawulaty.com.saU30T/    رابط مقر االجتماع 

ــ املوافق ٢٨/١٠/١٤٤٢  تار�خ ا�عقاد ا�جمعية العامة  م. ٠٩/٠٦/٢٠٢١هـــــ

 وقت ا�عقاد ا�جمعية ٠٠:١٩

يحق ل�ل مساهم من املساهم�ن املقيدين �� �جل مساه�ي الشركة لدى مركز اإليداع ب��اية جلسة التداول 

 و�حسب االنظمة واللوائح. حضور اجتماع ا�جمعية  ال�ي �سبق اجتماع ا�جمعية 

 حق ا�حضور 

 للمادة (
ً
 إذا حضر   ،) من النظام األسا��ي للشركة  ٣٣وفقا

ً
 هي�ون اجتماع ا�جمعية العامة العادية �حيحا

و�ذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع، سيتم عقد  رأس املال ع�� األقل. ر�ع  مساهمون يمثلون 

  
ً
االجتماع الثا�ي �عد ساعة من ان��اء املدة ا�حددة ال�عقاد االجتماع األول، و��ون االجتماع الثا�ي �حيحا

 �ان عدد األسهم املمثلة فيھ. 
ً
 أيا

 النصاب الالزم ال�عقاد ا�جمعية

 م.٣١/١٢/٢٠٢٠نة املالية املن��ية �� ع�� تقر�ر مجلس اإلدارة للس التصو�ت -١

 .م٣١/١٢/٢٠٢٠ع�� تقر�ر مراجع ا�حسابات للسنة املالية املن��ية ��  التصو�ت -٢

 . م٣١/١٢/٢٠٢٠ع�� القوائـم املالية املدققـة للسنة املالية املن��ية ��  التصو�ت -٣

 م. ٣١/١٢/٢٠٢٠املنت�ي �� التصو�ت ع�� ابراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املا��  -٤

بناءً   التصو�ت -٥ املر�ح�ن  ب�ن  للشركة من  ا�حسابات  �عي�ن مراجع  املراجعة،    ع��  توصية �جنة  ع�� 

والثالث   الثا�ي  للر�ع  املالية  القوائم  وتدقيق  ومراجعة  لفحص  والسنوي وذلك  املا��  لل  والرا�ع  عام 

 .م، وتحديد أ�عابھ٢٢٠٢م، والر�ع األول من العام املا�� ٢١٢٠

التصو�ت ع�� تفو�ض مجلس اإلدارة بصالحية ا�جمعية العامة العادية بال��خيص الوارد �� الفقرة  -٦

) من املادة ا�حادية والسبع�ن من نظام الشر�ات وذلك ملدة عام من تار�خ موافقة ا�جمعية العامة  ١(

 للشروط الواردة �� ال
ً
ضوابط واإلجراءات أو ح�ى ��اية دورة مجلس اإلدارة املفوض أ��ما أسبق. وفقا

 لنظام الشر�ات ا�خاصة �شر�ات املساهمة املدرجة
ً
 .التنظيمية الصادرة تنفيذا

   .(مرفق)مجلس اإلدارة ألعمال الشركة عضومعاي�� منافسة  الئحة التصو�ت ع��  -٧
 

 جدول أعمال ا�جمعية  

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


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بند  توضيح  
 نموذج التوكيل   مرفق 

�عد ع�� جدول أعمال ا�جمعية وذلك من خالل خدمة التصو�ت بإم�ان املساهم�ن الكرام التصو�ت عن  

بتداوال�ي  االلك��و�ي ا�خاص  االلك��و�ي  املوقع  ز�ارة  طر�ق  بأن     .www.tadawulaty.com.sa عن   
ً
علما

 �جميع املساهم�ن، حيث يبدأ التصو�ت االلك��و�ي يوم  
ً
 األحد الت�جيل �� ا�خدمة والتصو�ت متاح مجانا

 و�نت�ي التصو�ت ب��اية وقت ا�عقاد ١٠:٠٠م الساعة (٢٠٢١  يونيو  ٠٦هـ، املوافق    ١٤٤٢شوال    ٢٥
ً
) صباحا

 .ا�جمعية

 التصو�ت االليك��و�ي  

ع ا�جمعية تنت�ي وقت ا�عقاد اجتماع ا�جمعية، كما أن أحقية التصو�ت  أحقية ��جيل ا�حضور الجتما

 .ع�� بنود ا�جمعية ل�حاضر�ن تنت�ي عند ان��اء �جنة الفرز من فرز األصوات

 احقية ��جيل ا�حضور والتصو�ت 

يوم   من  ابتداًء  الكرام  املساهم�ن  واستفسارات  أسئلة  استقبال  ـــه٢٥/١٠/١٤٤٢  األحدسيتم  املوافق  ــــ ـ 

ال��يد٠٦/٠٦/٢٠٢٠ طر�ق  عن  الهاتف  أ  osaeed@chemanol.com    االلك��و�ي   م  رقم  ع��  و 

 .املساهمرسال صورة من هو�ة إويش��ط لقبول االستفسار ، ٠١٣٣٤٣٨٠٠٨:

   طر�قة التواصل

 معلومات إضافية  سيتم االكتفاء بالتصو�ت عن �عد.

mailto:%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8Aosaeed@chemanol.com


 
 نموذج التوكيل  

 السادة املساهم�ن الكرام 

 تحية طيبة و�عد ،،، 

 بان نموذج التوكيل غ�� متاح، و 
ً
وسائل التقنية     ع��  إجتماع ا�جمعية العامة العادية  كتفاء �عقداالسيتم   نحيطكم علما

إطار   �� املالية  السوق   �� املتعامل�ن  سالمة  ع��   
ً
حرصا وذلك  ُ�عد،  عن  الوقائية      ا�حديثة  واإلجراءات  ا�جهود  دعم 

 دادوامت ) COVID-١٩واالح��از�ة من ِقبل ا�جهات ال�حية ا�ختصة وذات العالقة للتصدي لفايروس كورونا املستجد ( 
ً
  ا

ل�جهود املتواصلة ال�ي تبذلها �افة ا�جهات ا�حكومية �� اململكة العر�ية السعودية �� اتخاذ التداب�� الوقائية الالزمة ملنع  

.انتشاره
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 د ـــيـــــــمه ــــ: ت ًالأو 

أحد فروع النشاط الذي    ��  أو منافس��االشركة  وضوابط منافسة عضو مجلس اإلدارة ألعمال    �د معاي�يتحد  ����دف هذە الالئحة إ

الصادرة عن مجلس هيئة السوق    لشر�ات ) من الئحة حوكمة ا46) من املادة(  3وقد تم إعدادها ��دف التوافق مع الفقرة(    تزاولھ،  

الصادر باملرسوم   الشر�اتنظام    ��ع  م بناءً 2017/  02/  13ه املوافق  1438/  05/  16) وتارـخ  2017  -16  -8(    املالة بموجب القرار رقم

 ه .  1437/  01/ 28وتارـخ  3رقم م /ل�ي امل

 يثان
ً
 ها  � : مفهوم أعمال املافسة ومعاي�ا

 ي��:  احد فروع النشاط الذي تزاولھ ما��  أو منافس��االشركة من شأنھ منافسة   ش��اك �� أي عمل مفهوم اإل يدخل �� 

ص �� شركة أو منشأة أخرى،  من األسهم أو ا�حص     ك��% فأ30سبة  � كة  تمل أو    فرديةأو مؤسسة    لشركةس عضو مجلس اإلدارة  يتأس -١

 من نفس نوع �شاط الشركة. 
ً
 تزاول �شاطا

عضو�ة مجلس إدارة شركة أو منشاة منافسة للشركة، أو تو�� إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أيا �ان ش�لها  قبول    -٢

 النظامي.

أو    للشركةأو منشأة أخرى منافسة    لشركة،  ت��ة، ظاهرة �انت أو مسا�� حكمهاة أو م� و�الة تجار   ��حصول عضو مجلس اإلدارة ع -٣

 مجموع��ا .  

  الشركةثالثا: ضوابط منافسة 

أحد فروع النشاط الذي تزاولھ،    الشركة ��  ، أو أن ينافس  لشركة  عمل من شأنھ منافسة ا  �ش��ك ��لعضو مجلس اإلدارة أن    يجوز   ال -١

 ض املناسب، وذلك ما لم كن العضو  و�بالتع  القضائية ا�ختصةأن تطالبھ أمام ا�جهة  �ان للشركة    ال�و 
ً
من    ترخيص   ��ع  حاصال

 ام بذلك .  ي سمح لھ الق� ة ي ة العامة العاد ي ا�جمع

ب  ة �� اإلش��اك �� عمل من شآنھ منافسة الشركة، أو منافس��ا �� أحد فروع النشاط الذي تزاولھ، فيج إذا رغب عضو مجلس اإلدار  -٢

 مراعاة ماي��:

 إبالغ مجلس اإلدارة باألعمال املنافسة الذي يرغب �� ممارس��ا، واثبات هذا اإلبالغ �� محضر إجتماع ا�جلس.  -أ 

وجمعيات   -ب اإلدارة  مجلس  من  الشأن  هذا   �� يصدر  الذي  القرار  ع��  التصو�ت   �� املص�حة  صاحب  العضو  إش��اك  عدم 

 املساهم�ن. 

اإلدارة بإبالغ ا�جمعية العامة عند إ�عقادها باألعمال املنافسة ال�ي يزاولها عضو ا�جلس، وذلك �عد تحقق  قيام رئيس مجلس   -ت

مجلس اإلدارة من منافسة عضو ا�جلس ألعمال الشركة، او منافس��ا �� أحد فروع النشاط الذي تزاولھ، وفق املعاي�� الواردة  

 عمال �ش�ل سنوي. ��ذه الالئحة، ع�� ان يتم التحقق من هذه األ 

 اصدار ترخيص ا�جمعية العامة العادية �سمح للعضو بممارسة األعمال املنافسة. -ث

ع�� من يرغب �� ترشيح نفسھ لعضو�ة مجلس اإلدارة أن يف�ح للمجلس ول�جمعية العامة عن اش��اكھ �� أي عمل من شأنھ   -ج

 منافسة الشركة أو منافس��ا �� أحد فروع النشاط الذي تزاولھ.  
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 ل��خيص را�عا: رفض منح ا

م إستقالتھ خالل  يالعضو تقد  فع��لعضو مجلس اإلدارة بممارسة األعمال املنافسة،    ال��خيصة العامة منح  يإذا رفضت ا�جمع

أو توفيق أوضاعھ   الشركة قرر العدول عن منافسة  ية، وذلك ما لم  يمن�� و�ال عدت عضو�تھ �� ا�جلس    ة العامة،  يمهلة تحددها ا�جمع

 ة العامة .  يقبل إنقضاء املدة ا�حددة من قبل ا�جمع يةولوائحھ التنفذالشر�ات ا لنظام طبق

 

    نشر والوالنفاذ  خامسا: املراجعة 

تخضع هذە الالئحة للمراجعة السنو�ة، وذلك لضمان توافقها مع نظام الشر�ات واللوائح التنفذية السار�ة الصادرة عن هيئة   -أ 

 السوق املالية .   

  .�عد هذه الالئحة مكملة وجزًء ال يتجزأ من الئحة حوكمة الشركة ونظام الشركة األساس -ب

ة العامة للمساهم�ن، و�ناًء ع�� إق��اح من مجلس إدارة  يجب قرار من ا�جمعبمو   - وأي �عدالت تطرأ عل��ا –تصدر هذە الالئحة   -ت

 الشركة.  

 من تار�خ اعتمادها من قبل ا�جمع -ث
ً
 ة العامة للمساهم�ن. ي�عمل بما جاء �� هذه الالئحة و�تم اإلل��ام بھ الشركة إعتبارا

 . مهور وأ�حاب املصا�ح من االطالع عل��اتنشر هذە الالئحة ع�� موقع الشركة اإلليك��و�ي لتمك�ن املساهم�ن وا�ج

 قرارات اعتماد الس�اسة

 التار�خ             جهة االعتماد/التوص�ة 
 م٠٤/٢٠٢١/ ٢٢ توص�ة مجلس االدارة  

  اعتماد الجمع�ة العامة للمساهمین 
 

 
 

 رئ�س مجلس اإلدارة 
 
 عبد هللا ع�ي الصانع 
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