
 

حضور  تدعو الشركة السعودية ألنابيب الصلب )األنابيب السعودية( مساهميها إلى

)االجتماع األول( ةة عشرلثالثااجتماع الجمعية العامة العادية   

يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية ألنابيب الصلب )األنابيب السعودية( السادة المساهمين لحضور اجتماع 

بمدينة  هوليدي إن الكورنيششرة المقرر عقده بمشيئة هللا تعالى في فندق ع ةلثاثالجمعية العامة العادية ال

-25بتاريخ  من يوم االربعاء 18:30في تمام الساعة  (https://goo.gl/maps/ZA4qp9tp9LK2)الخبر

 وذلك لمناقشة جدول األعمال التالي: 2018-9-05الموافق  12-1439

 

وذلك بتحويل  30/6/2018طية الخسائر المتراكمة كما في مجلس اإلدارة بتغ توصيةالتصويت على  .1

  إلى بند الخسائر المتراكمة. "األسهم إصدار"عالوة لاير من بند  87,522,354مبلغ وقدرة 

 

مجلس اإلدارة الخاص بتعيين السيد خالد سعد النصار عضو غير تنفيذي في  توصيةالتصويت على  .2

 2018 مايو 22، وذلك اعتباًرا من  خالد عبداللطيف الربيعةالمتوفي مجلس اإلدارة بديالً عن العضو 

   .)مرفق( 2019يونيو  6ولغاية انتهاء فترة المجلس الحالي في 

 

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول 

ً بأن أحقية تسجيل التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعي ة وبحسب األنظمة واللوائح. .علما

الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي 

عند انتهاء لجنة الفرز من فرز األصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون 

س المال على األقل. وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع، سيتم عقد االجتماع الثاني يمثلون ربع رأ

بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول، ويكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم 

وجب توكيل خطي على أال يكون عضواً الممثلة فيه. كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بم

ً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان  ً في الشركة، وأن يكون مصادقا في مجلس اإلدارة أو موظفا

المساهم منتسباً ألحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو األشخاص 

يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم المرخص لهم في المملكة شريطة أن 

بالتصديق. كتابة العدل أو األشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة 

 31463الدمام  11680ص.ب. بنسخة من التوكيل قبل يومين على األقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى 

على الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع و 0138121005أو فاكس رقم 

ً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات  المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علما

ً يومابتداًء تداوالتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية  هـ 21/12/1439 السبت من الساعة العاشرة صباحا

من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في  وحتى الساعة الرابعة عصراً  م1/9/2018الموافق 

 www.tadawulaty.com.saخدمات تداوالتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: 

/البريد 0138122222هاتف رقم: أمل التواصل مع إدارة عالقات المساهمين )وفي حال وجود استفسار ن

 (.aalhoti@sspipe.com الكتروني

 

 نموذج التوكيل

 تاريخ تحرير التوكيل:

 الموافق:

الجنسية، بموجب هوية شخصية رقم........ )أو رقم اإلقامة أو …………  ، ……………………… أنا المساهم 

الشخصية ) أو ( مفوض بالتوقيع عن / مدير / رئيس (بصفتي …………  صادرة من  جواز السفر لغير السعوديين( 

ً من أسهم الشركة ………………  ومالك )ة( ألسهم عددها  ………………  مجلس إدارة شركة (  سهما

 2050009144هـ برقم 27/7/1400المسجلة في السجل التجاري في  -مساهمة سعودية  -السعودية ألنابيب الصلب 

لينوب عني في ……………………… من النظام األساس للشركة فإنني بهذا أوكل   25ص لمادة واستناداً لن

" بمدينة الخبر، هوليدي إن الكورنيشالذي سيعقد في فندق " عشرة ةثالثالحضور اجتماع الجمعية العامة العادية 

الموافق  1439-12-25اريخ بتاالربعاء والنصف مساًء من يوم السادسة المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 

وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول األعمال وغيرها من المواضيع التي  ،05-9-2018

قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه 

 .يل ساري المفعول لهذا االجتماع أو أي اجتماع الحق يؤجل إليهاالجتماعات، ويعتبر هذا التوك

 

 : اسم موقع التوكيل

 : صفة موقع التوكيل

 (:رقم السجل المدني لموقع التوكيل )أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير السعوديين

 توقيع الموكل )باإلضافة للختم الرسمي اذا كان مالك األسهم شخصاً معنوياً(:



 

 

 ) السیرة الذاتیة1نموذج رقم (
 
 

 المرشح للعضوالبیانات الشخصیة  )أ

خالد سعد محمد النصار  الرباعي االسم   

تاریخ  1/7/1376 
 المیالد

سعودي   الجـنسـیـــــــة 

 المرشح للعضو المؤھالت العلمیة  )ب
المؤھل على الحصول تاریخ التخصص المؤھل المانحة الجھة اسم   م 

مواقع تنسیق معماري بكالوریوس واشنطن جامعة 1974   1 
مواقع تنسیق معماري ماجستیر اریزونا جامعة 1979   2 
األدیان دراسة ماجستیر ویلز جامعة 2017   3 

    4 
    5 

  المرشح للعضو الخبرات العملیة  ))جج
 الفترة مجاالت الخبرة

 1980 - 1990 إستشاریون مھندسون النصار مكتب  - تنفیذي مدیر

 تاریخھ -   1980 والمقاوالت للتجارة النصار شركة  - إدارة مجلس ورئیس تنفیذي رئیس

 تاریخھ - 2016 الصلب ألنابیب السعودیة الشركة – المراجعة لجنة عضو

  

  

ً  أخرى شركة أي أو) مدرجة غیر أو مدرجة( أخرى مساھمة شركات إدارات مجالس في الحالیة العضویة   )د  :منھا المنبثقة اللجان أو القانوني شكلھا كان أیا

 القانوني الشكل
 للشركة

 بصفتھ( العضویة طبیعة اللجان عضویة
 عن ممثل لشخصیة،ا

 )اعتباریة شخصیة

 تنفیذي،( العضویة صفة
 )مستقل تنفیذي، غیر

  الشركة اسم الرئیس النشاط
 

 م

مقفلة مساھمھ الشخصیة بصفتھ ال یوجد   1 والمقاوالت للتجارة النصار شركة مقاوالت تنفیذي 
م م ش الشخصیة بصفتھ ال یوجد  تنفیذي غیر   2 والنصار الربیعة مجموعة وعقار صناعة 
م م ش الشخصیة بصفتھ ال یوجد  تنفیذي غیر   3 الشرقیة مدي شركة العقاري التطویر 
م م ش الشخصیة بصفتھ ال یوجد  تنفیذي غیر   4 العربیة ھجور شركة الغذائیة الصناعات 

 
 


