
 

 والعشرون )للمرة الثانية( الثالث عاديةالالجمعية العامة اجتماع دعوة 

الذي سيعقد بمشيئة و  )المرة الثانية(والعشرون الثالث عاديةاليسر مجلس إدارة الشركة العربية لألنابيب دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة 
للنظر  المجلسفندق ماريوت الرياض قاعة مساءًا وذلك في  الثامنةفي تمام الساعه  م4235 مايو 31هـ الموافق 3216 رجب 42 األربعاءيوم اهلل تعالى 

 -في جدول األعمال التالي :
 م.1024ماورد بتقرير مجلس اإلدارة لعام فقة على او الم  -3

 م.12/21/1024 في المنتهية للسنة الحسابات مدقق تقريرعلى الموافقة  -4

 .التاريخ نفس في المنتهية السنة عن القوائم المالية وباقي م12/21/1024 في كما للشركة المالي المركز قائمة على التصديق -1

 م.1024إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة خالل عام  -2

والبيانات المالية م 1022لشركة للعام الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات ا -5

 الربع سنوية وتحديد أتعابه.

 من ضمن المرشحين.لمدة ثالث سنوات  م11/02/1028إلى م 11/02/1022التي تبدأ من لشركة للدورة الثامنة اإنتخاب مجلس إدارة  -6

موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة  وأاهم حق حضور اإلجتماع وله أن يوكل عنه مساهمًا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة هذا ولكل مس
جتماع بمقتضى نص التوكيل المبين تمثيله في اإلو راراتها نيابة عنه عادية للشركة والتصويت على قالالعامة  الجمعيةحضور لبعمل فني أو إداري لحسابها 

على األقل إلى مقر ادناه في هذه الدعوة على أن تصل أصول الوكاالت مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل موعد إنعقاد الجمعية بثالثة أيام 
. كما نرجو من بأي عدد من الحضوريكون  ةالجمعين النصاب القانوني لصحة انعقاد بأعلما (، 22222( الرياض )41714الشركة بالرياض ص.ب. )

حضار البطاقات الشخصية.  المساهمين الكرام الحضور قبل الموعد المحدد بساعه واحدة على األقل وذلك إلنهاء كافة إجراءات تسجيلهم وا 
============================ 

 تـــوكيـــل       

هـ 24(، وتاريخ     /       /              )    : رقم بطاقة أحوال/هوية/سجل تجاريالموقع أدناه بموجب  -----------------أنا المساهم / 

)اإلسم رباعيًا(  ----------------------المساهم/ ( سهم ، قد وكلت       مساهمي الشركة العربية لألنابيب والمالك لعدد )  وبصفتي أحد

موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها (  وأمن غير أعضاء مجلس اإلدارة  )(           ):  رقم /هويةبطاقة أحوال

 م4235 مايو 31هـ الموافق 3216رجب  42 األربعاءيوم والمقرر  )المرة الثانية( العشرونو  الثالثلينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية 

الزمة إلجراءات والضرورية وال على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والتصويت مساءاً  الثامنة الساعةفي تمام 

 . االجتماع

 /     /      الصفة:    االسـم:    هـ .24  حرر في 
  التصديق:   ع :التوقي


