
تدعو الشركة العربیة لألنابیب مساھمیھا إلى حضور اجتماع الجمعیة العامة 
 )غیر العادية (االجتماع الثالث

يسر مجلس إدارة الشركة العربیة لألنابیب دعوة مساھمیھا الكرام لحضور اجتماع الجمعیة العامة الغیر 
 15ھـ الموافق 1438شعبان  19األثنین العادية (األجتماع الثالث) والذي سیعقد بمشیئة هللا تعالى يوم 

مساءاً وذلك في فندق ھولیدي إن اإلزدھار قاعة الموسى في  08:30م في تمام الساعه 2017مايو 
للنظر في جدول األعمال  (https://goo.gl/maps/HMYgYnAjyHk): مدينة الرياض، رابط موقع اإلجتماع

 -: التالي
 
 .م31/12/2016عن السنة المالیة المنتھیة في التصويت على تقرير مجلس اإلدارة  -1
 .م31/12/2016التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالیة المنتھیة في  -2
 .م31/12/2016التصويت على القوائم المالیة عن السنة المالیة المنتھیة في  -3
من قبل لجنة المراجعة، وذلك  التصويت على تعیین مراجع الحسابات للشركة من بین المرشحین -4

 .م، وتحديد أتعابه2017لفحص ومراجعة وتدقیق القوائم المالیة والبیانات للسنة الحالیة 
 .م31/12/2016التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في  -5
ظام الشركات الجديد (حسب التصويت على تعديل نظام الشركة األساس وذلك بما يتوافق مع ن -6

 .)المرفق
التصويت على تشكیل لجنة المراجعة وعلى مھامھا وضوابط عملھا ومكأفات اعضائھا ، للدورة الحالیة  -7

األستاذ/ ھیثم بن  -1م. وعلى تعین المرشحین التالیة أسمائھم:  2018مايو  22التي تنتھي في تاريخ 
األستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الفضل (من خارج  -3المديھیم.  األستاذ/ عزام بن سعود -2توفیق الفريح. 

 .)المجلس
ولكل المساھمین المقیدين في سجل مساھمي الشركة لدى مركز اإليداع بنھاية جلسة التداول التي 

تسبق اجتماع الجمعیة العامة حق الحضور الجتماع الجمعیة العامة ، وللمساھم أن يوكل عنه شخصاً 
ء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعیة العامة، وعلى المساھمین آخر من غیر أعضا

الراغبین في الحضور تسجیل أسمائھم بسجل الحضور حتى ساعة اإلجتماع، كما يمكن لمن يتعذر علیه 
الحضور توكیل شخص آخر بموجب نموذج نص التوكیل المرفق والذي يجب أن يكون مصدقاً من الغرف 

اعیة متى كان المساھم منتسباً ألحدھا أو إذا كان المساھم شركة أو مؤسسة اعتبارية، التجارية الصن
أو إحدى البنوك المرخصة أو األشخاص المرخص لھم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى 

البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل، أو األشخاص المرخص لھم بأعمال 
ھاتف -) 11551) الرياض (42734لتوثیق، وإرساله على العنوان التالي: الشركة العربیة لألنابیب ص.ب. (ا

) من الضوابط واإلجراءات التنظیمیة الصادرة من 53، وطبقاً للمادة (0112650312، فاكس 0112650123
كیل قبل يومین على ھیئة السوق المالیة فإنه على المساھم أو وكیله تزويد الشركة بنسخة من التو

األقل من موعد إنعقاد الجمعیة، وعلى الوكیل إبراز أصل التوكیل قبل إنعقاد الجمعیة، علماً بأن االجتماع 
يكون صحیحاً بمن حضر أياً كان عدد األسھم الممثلة فیه.كما نود اإلشارة إلى إمكانیة التصويت اآللي 

الخاصة، وذلك من خالل خدمة التصويت اآللي عبر للمساھمین على بنود اجتماعات الجمعیات العامة و
 منظومة تداوالتي والمقدمة من قبل شركة السوق المالیة السعودية (تداول) باستخدام الرابط التالي

http://tadawulaty.com.sa  ًأيام بدًء من الساعة العاشرة صباحاً من  5، وستكون مدة التصويت إلكترونیا
ھـ 1438شعبان  19، وانتھاًء بیوم انعقاد الجمعیة 10/05/2017ھـ، الموافق 1438شعبان  14يوم األربعاء 

م الساعة الرابعة عصراً. علماً بأن التسجیل والتصويت في خدمات تداوالتي متاح 2017مايو  15الموافق 
 .مجاناً لجمیع المساھمین


	تدعو الشركة العربية للأنابيب مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

