
 

 "والعشرون الرابع" عادیةالالجمعیة العامة اجتماع دعوة 

الذي سیعقد بمشیئة اهللا و  والعشرون الرابع عادیةالیسر مجلس إدارة الشركة العربیة لألنابیب دعوة مساهمیها الكرام لحضور اجتماع الجمعیة العامة 

مقر الغرفة التجاریة بالریاض شارع مساءًا وذلك في الرابعة في تمام الساعه  م2016 ابریل 17هـ الموافق 1437 رجب 10 حداألیوم تعالى 

 -في جدول األعمال التالي :الدور األرضي للنظر  4الضباب قاعة رقم 

 م.2015ماورد بتقریر مجلس اإلدارة لعام على  التصویت  -1

 م.31/12/2015 في المنتهیة للسنة الحسابات مدقق تقریرعلى  التصویت -2

 .التاریخ نفس في المنتهیة السنة عن القوائم المالیة وباقي م31/12/2015 في كما للشركة المالي المركز قائمة على لتصویتا -3

 م.2015إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل عام التصویت على  -4

م 2016على اختیار مراقب حسابات الشركة من بین المرشحین من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام  التصویت -5

 والبیانات المالیة الربع سنویة وتحدید أتعابه.

موظفي الشركة أو المكلفین بالقیام  وأاهم حق حضور اإلجتماع وله أن یوكل عنه مساهمًا آخر من غیر أعضاء مجلس اإلدارة هذا ولكل مس

جتماع تمثیله في اإلو راراتها نیابة عنه عادیة للشركة والتصویت على قالالعامة  الجمعیةحضور لبصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها 

أحد البنوك قبل موعد إنعقاد بمقتضى نص التوكیل المبین ادناه في هذه الدعوة على أن تصل أصول الوكاالت مصدقة من الغرفة التجاریة أو 

نعقاد إن النصاب القانوني لصحة بأعلما )، 11551) الریاض (42734على األقل إلى مقر الشركة بالریاض ص.ب. (الجمعیة بثالثة أیام 

ألقل وذلك إلنهاء . كما نرجو من المساهمین الكرام الحضور قبل الموعد المحدد بساعه واحدة على ا % على األقل من أسهم الشركة50 الجمعیة

 كافة إجراءات تسجیلهم وٕاحضار البطاقات الشخصیة.

============================ 

 تـــوكیـــل       

)، وتاریخ    /       /              (    : رقم بطاقة أحوال/هویة/سجل تجاريالموقع أدناه بموجب  -----------------أنا المساهم / 

 --------------------المساهم/ ) سهم ، قد وكلت       مساهمي الشركة العربیة لألنابیب والمالك لعدد (  هـ وبصفتي أحد14

موظفي الشركة أو المكلفین بالقیام بصفة دائمة  وأمن غیر أعضاء مجلس اإلدارة  ()                  (:  رقم /هویةبطاقة أحوال(اإلسم رباعیًا) 

رجب  10 حداألیوم والمقرر  للشركة العشرونو  الرابعلینوب عني في حضور اجتماع الجمعیة العامة العادیة بعمل فني أو إداري لحسابها ) 

والضروریة  على كل المستندات المطلوبةعلى بنود جدول أعمال الجمعیة نیابة عني والتوقیع  والتصویت م2016ابریل  17هـ الموافق 1437

عدم اكتمال النصاب القانوني لألجتماع والدعوة ألجتماع حالة  كما یسري هذا التوكیل لالجتماع الثاني في. الزمة إلجراءات االجتماعوال

 ثاني.

 

 الصفة:    االسـم:    هـ .14  حرر في      /     / •

  التصدیق:   ع :التوقی


