جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية ر
للشكة السعودية ألنابيب الصلب
الثالثاء 07/05/2019
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التصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية يف 31/12/2018م.
التصويت عىل تقرير مراجع حسابات ر
الشكة عن السنة المنتهية يف 31/12/2018م.
التصويت عىل القوائم المالية عن السنة المنتهية يف 31/12/2018م.
التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بعدم توزي ع أرباح عن السنة المنتهية يف 31/12/2018م.
للشكة من بي المرشحي ً
التصويت عىل تعيي مراجع الحسابات ر
بناء عىل توصية لجنة المراجعة ،وذلك
المال 2019م وتحديد أتعابه.
لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للرب ع األول من العام
ي
ً
التصويت عىل تعيي مراجع الحسابات ر
للشكة من بي المرشحي بناء عىل توصية لجنة المراجعة ،وذلك
المال 2019م والرب ع
الثان والثالث وال رابع والسنوي من العام
لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للرب ع
ي
ي
المال 2020م وتحديد أتعابه.
األول من العام
ي
الشكة ر
التصويت عىل اإلعمال والعقود الت ستتم بي ر
والت لعضو مجلس اإلدارة
الكورية،
هيوستيل
كة
وش
ي
ي ً
األستاذ /هون بارك مصلحة غي ر
وه عبارة عن عقد مساعدة تقنية ،علما بأن قيمة التعامالت يف
فيها،
ة
مباش
ي
ً
عام 2018م بلغت  ،319,598علما انه بدون رشوط تفضيلية( .مرفق)
ر
ر
والت ألعضاء مجلس
الت ستتم بي الشكة وشكة تيناريس كونيكشن ين يف  ،ي
التصويت عىل اإلعمال والعقود ي
ر
وه
اإلدارة األستاذ ماريانو أرمينقول واألستاذ كارلوس فييرا واألستاذ رينوار بي ي
زنج مصلحة غي مباشة فيها ،ي
عبارة عن اتفاقية ترخيص العالمة التجارية ،ولم تكن هناك أي تعامالت يف عام 2018م ،مدة التعامل سنتي،
ً
مال .علما انه بدون رشوط تفضيلية( .مرفق)
ودون مقابل ي
ر
ر
والت ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ
الت ستتم بي الشكة وشكة تيناريس ،ي
التصويت عىل اإلعمال والعقود ي
ماريانو أرمينقول واألستاذ كارلوس فييرا واألستاذ رينوار بيزنج مصلحة غي ر
وه عبارة عن
فيها،
ة
مباش
ي
ي
اتفاقية تنفيذ نظام تكنولوجيا المعلومات تشمل اتفاقية خدمات ومساعدة تقنية  ،ولم تكن هناك أي
ً
تعامالت يف عام 2018م ،مدة التعامل سنة واحدة .علما انه بدون رشوط تفضيلية( .مرفق)
ر
ر
والت ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ
الت ستتم بي الشكة وشكة تيناريس ،ي
التصويت عىل اإلعمال والعقود ي
ر
وه عبارة عن
زنج مصلحة غي مباشة فيها،
ماريانو أرمينقول واألستاذ كارلوس فييرا واألستاذ رينوار بي ي
ي ً
اتفاقية مساعدة تقنية  ،ولم تكن هناك أي تعامالت يف عام 2018م ،مدة التعامل  5سنوات .علما انه بدون
رشوط تفضيلية( .مرفق)
ر
ر
ر
الت ستتم بي الشكة والشكة التابعة لتيناريس "إيكزيروس" أو أي من شكاتها
التصويت عىل اإلعمال والعقود ي
زنج
بي
رينوار
واألستاذ
ا
ر
ي
في
كارلوس
واألستاذ
أرمينقول
ماريانو
األستاذ
اإلدارة
والت ألعضاء مجلس
ي
التابعة ،ي
ر
وه عبارة عن اتفاقية خدمات مشييات ،ولم تكن هناك أي تعامالت يف عام
مصلحة غي مباشة فيها ،ي
ً
ر
2018م ،مدة التعامل  5سنوات .علما انه بدون شوط تفضيلية( .مرفق)
ر
ر
والت ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ
الت ستتم بي الشكة وشكة تيناريس ،ي
التصويت عىل اإلعمال والعقود ي
ر
وه عبارة عن
زنج مصلحة غي مباشة فيها،
ماريانو أرمينقول واألستاذ كارلوس فييرا واألستاذ رينوار بي ي
ي ً
اتفاقية توزي ع محلية  ،ولم تكن هناك أي تعامالت يف عام 2018م ،مدة التعامل  5سنوات .علما انه بدون
رشوط تفضيلية( .مرفق)
ر
ر
والت ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ
الت ستتم بي الشكة وشكة تيناريس ،ي
التصويت عىل اإلعمال والعقود ي
ماريانو أرمينقول واألستاذ كارلوس فييرا واألستاذ رينوار بيزنج مصلحة غي ر
وه عبارة عن
فيها،
ة
مباش
ي
ً ي
اتفاقية خدمات ،ولم تكن هناك أي تعامالت يف عام 2018م ،مدة التعامل  5سنوات .علما انه بدون رشوط
تفضيلية( .مرفق)
ر
ر
والت ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ
الت ستتم بي الشكة وشكة تيناريس ،ي
التصويت عىل اإلعمال والعقود ي
ر
وه عبارة عن
زنج مصلحة غي مباشة فيها،
ماريانو أرمينقول واألستاذ كارلوس فييرا واألستاذ رينوار بي ي
ي ً
اتفاقية توزي ع للتصدير ،ولم تكن هناك أي تعامالت يف عام 2018م ،مدة التعامل  5سنوات .علما انه بدون
رشوط تفضيلية( .مرفق)
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ر
ر
والت ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ
الت ستتم بي الشكة وشكة تيناريس ،ي
التصويت عىل اإلعمال والعقود ي
ر
وه عبارة عن
ماريانو أرمينقول واألستاذ كارلوس فييرا واألستاذ رينوار بي ي
زنج مصلحة غي مباشة فيها ،ي
ً
اتفاقية توريد جلب أنابيب ،ولم تكن هناك أي تعامالت يف عام 2018م ،مدة التعامل  5سنوات .علما انه
بدون رشوط تفضيلية( .مرفق)
التصويت عىل اشياك األستاذ /هون بارك ف عمل منافس لنشاط ر
الشكة وذلك بتوليه عضوية يف مجلس
ي
ر
والت تقوم بتصنيع األنابيب (مرفق).
إدارة شكة هيوستيل الكورية ي
التصويت عىل اشياك األستاذ /ماريانو أرمينقول ف عمل منافس لنشاط ر
الشكة وذلك بتوليه عضوية يف
ي
ر
والت تقوم بتصنيع األنابيب (مرفق).
مجلس إدارة شكة تيناريس ي
التصويت عىل اشياك األستاذ /كارلوس فييرا ف عمل منافس لنشاط ر
الشكة وذلك بتوليه عضوية يف مجلس
ي
ر
والت تقوم بتصنيع األنابيب (مرفق).
إدارة شكة تيناريس ي
التصويت عىل اشياك األستاذ /رينوار بيزنج ف عمل منافس لنشاط ر
الشكة وذلك بتوليه منصب تنفيذي يف
ي ي
ر
والت تقوم بتصنيع األنابيب (مرفق).
شكة تيناريس ي
التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بتغطية الخسائر المياكمة كما يف 31/12/2018م وذلك بتحويل مبلغ
وقدرة  126,793,725ريال من بند "عالوة إصدار األسهم" إل بند الخسائر المياكمة.
التصويت عىل رصف مبلغ ( )2,579,146ريال كمكافآة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية يف
31/12/2018م.
التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية يف 31/12/2018م.
التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بتعيي األستاذ ماريانو أرمينقول يف مجلس اإلدارة اعتبارا من تاري خ
تعيينه 21/1/2019م إلكمال دورة المجلس حت تاري خ انتهاء الدورة الحالية يف  6/6/2019خلفا للعضو
المستقيل األستاذ رياض الربيعة (مرفق)
التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بتعيي األستاذ كارلوس فييرا يف مجلس اإلدارة اعتبارا من تاري خ تعيينه
21/1/2019م إلكمال دورة المجلس حت تاري خ انتهاء الدورة الحالية يف  6/6/2019خلفا للعضو المستقيل
األستاذ خالد النصار (مرفق)
زنج يف مجلس اإلدارة اعتبارا من تاري خ تعيينه
التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بتعيي األستاذ رينوار بي ي
21/1/2019م إلكمال دورة المجلس حت تاري خ انتهاء الدورة الحالية يف  6/6/2019خلفا للعضو المستقيل
األستاذ فهد السجا (مرفق)
التصويت عىل توصية مجلس اإلدارة بتعيي األستاذ نادر محمد صالح عاشور يف مجلس اإلدارة اعتبارا من
تاري خ تعيينه 21/1/2019م إلكمال دورة المجلس حت تاري خ انتهاء الدورة الحالية يف  6/6/2019خلفا
للعضو المستقيل األستاذ إبراهيم العليان (مرفق)
التصويت عىل توصية مجلس االدارة عىل تعيي عضو مجلس اإلدارة األستاذ كارلوس فييرا عضوا يف لجنة
ً
المراجعة بدال من عضو مجلس اإلدارة المستقيل من اللجنة االستاذ خالد النصار اعتبارا من تاري خ
ً
21/1/2019م إل نهاية دورة اللجنة يف 6/6/2019م ،وفقا لالئحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)
التصويت عىل توصية مجلس االدارة عىل تعيي عضو مجلس اإلدارة األستاذ نادر محمد صالح عاشور عضوا
ً
يف لجنة المراجعة بدال من عضو مجلس اإلدارة المستقيل من اللجنة االستاذ إبراهيم العليان اعتبارا من تاري خ
ً
21/1/2019م إل نهاية دورة اللجنة يف 6/6/2019م ،وفقا لالئحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)
ً
والت تبدأ اعتبارا من تاري خ 07/06/2019م
التصويت عىل انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للدورة القادمة ي
تنته يف 6/6/2022م (مرفق السية الذاتية).
ولمدة ثالث سنوات
ي
والت تبدأ من تاري خ 07/06/2019م ولمدة ثالث
الجديدة
للدورة
اجعة
ر
الم
لجنة
تشكيل
التصويت عىل
ي
تنته يف 19/01/2022م ،وعىل مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السية الذاتية) وهم
سنوات
ي
كل من -1 :موىس عبدالمحسن الموىس -2 ،نادر محمد عاشور -3 ،كارلوس أندريس فييرا

