
 

 

العامة  یةإلى حضور اجتماع الجمع یھا( مساھمیةالسعود یبالصلب )األناب یبألناب یةتدعو الشركة السعود

السابع عشر )االجتماع االول ( حضوریاً وعن طریق وسائل التقنیة الحدیثة یةالعاد  

 

" "الشركة"( دعوة السادة مساھمي الشركة یةالسعود یبالصلب ) "المجلس "( و )"األناب یبألناب یةمجلس إدارة الشركة السعود یسر

السابع عشر ) االجتماع االول (  الذي سیعقد في فندق الهولیدي ان الكورنیش بمدینة الخبر یةالعامة العاد یةلحضور اجتماع الجمع  
( https://goo.gl/maps/ZA4qp9tp9LK2 ) اإلجتماع عبر  یعقدباستخدام منظومة تداوالتي، وس یثةالحد یةوسائل التقن یقوعن طر

 1443شوال  23الموافق  2022مایو  24وذلك في یوم الثالثاء بتاریخ  (www.tadawulaty.com.sa) اإلنترنت على الرابط التالي

والوقائیة الصادرة من الجهات المختصة، مع تطبیق اإلجراءات االحترازیة 18:30ھـ  الساعة   

:وذلك للتصویت على جدول األعمال التالي  

 

 31/12/2021في  يةعلى تقریر مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتھ یتالتصو .1

 31/12/2021في  يةمراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتھ یرعلى تقر یتالتصو .2

 31/12/2021في  يةحدة عن السنة المالية المنتھالمو يةعلى القوائم المال یتالتصو .3

 31/12/2021التصویت على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزیع أرباح عن السنة المنتھية في  .4

التصویت على تعيين المراجع الخارجي للشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة لفحص ومراجعة  .5

. وتحدید 2023والربع األول لسنة المالية  2022ثاني والثالث والسنوي للسنة المالية وتدقيق البيانات المالية للربع ال

 أتعابھا  )مرفق(

التصویت على األعمال والعقود  التي تمت  بين الشركة وشركة هيو ستيل والتي لعضو مجلس اإلدارة السيد / هون  .6

لاير سعودي  146,329م  بلغت 2021ي عام بارك مصلحة غير مباشرة فيھا ، علما ان قيمة الخدمات المستلمة ف

والتي تمثل عقد مساعدة فنية بدون شروط تفضيلية )مرفق خطاب رئيس مجلس اإلدارة وتقریر مدقق الحسابات 

 .الخارجي(

التصویت على األعمال والعقود  التي تمت  بين الشركة وشركة الربيعة والنصار والتي لعضو مجلس اإلدارة السيد /  .7

لاير سعودي وهي  1,396,093بلغت  2021ى مصلحة غير مباشرة فيھا علما أن التعامالت في عام موسى الموس

عبارة عن أوامر بيع فوریة ألنابيب بدون شروط تفضيلية )مرفق خطاب رئيس مجلس اإلدارة وتقریر المراجع 

 .الخارجي(

المحدودة، والتي ألعضاء  یةالسعود يةالعرب يناریسالشركة وشركة ت ينعلى األعمال والعقود التي تمت ب یتالتصو .8

 يھا،مباشرة ف يرمصالح غ يرزنجيب ینواروالسيد/ ر يریراوالسيد/ كارلوس ف ينقولأرم یانومجلس اإلدارة السيد/ مار

خدمات  یملاير سعودي، وهي عبارة عن عقد تقد 3,769,543 غتم بل 2021الخدمات المقدمة في عام  يمةعلما بأن ق

 .المراجع الخارجي( یرمجلس اإلدارة وتقر يس)مرفق خطاب رئ  يليةمساندة دون شروط تفض

(، و يناریس)جزء من مجموعة ت یهاس بي ا ينيالشركة وشركة دالم ينعلى األعمال والعقود التي تمت ب یتالتصو .9

 يربيرزنجي مصالح غ ینواروالسيد/ ر يریراوالسيد/ كارلوس ف ينقولأرم یانوالتي ألعضاء مجلس اإلدارة السيد/ مار

لاير سعودي،   1,516,059م بلغت  2021خدمات المساندة التقنية المستلمة في عام  يمةعلما بأن ق  يھا،مباشرة ف

 یرمجلس اإلدارة وتقر يس)مرفق خطاب رئ يلية،دون شروط تفض يةخدمات مساندة تقن یموهي عبارة عن عقد تقد

 .المراجع الخارجي(

(، و يناریس)جزء من مجموعة ت یهاس بي ا ينيالشركة وشركة دالم ينعلى األعمال والعقود التي تمت ب یتالتصو .10

مباشرة  يربيرزنجي مصالح غ ینواروالسيد/ ر يریراوالسيد/ كارلوس ف ينقولأرم یانوالتي ألعضاء اإلدارة السيد/ مار

لاير سعودي، وهي عبارة عن  19,151بلغت  2021في عام  لمةخدمات تقنية المعلومات المست يمةعلما بأن ق يھا،ف



المراجع  یرمجلس اإلدارة وتقر يس)مرفق خطاب رئ يلية،المعلومات دون شروط تفض يةخدمات لتقن یمعقد تقد

 .الخارجي(

المحدودة )جزء من  یةالسعود يةالعرب يناریسالشركة وشركة ت ينعلى األعمال والعقود التي تمت ب یتالتصو .11

 ینواروالسيد/ ر يریراوالسيد/ كارلوس ف ينقولأرم یانو(، والتي ألعضاء مجلس اإلدارة السيد/ ماريناریسة تمجموع

لاير سعودي،  1,527,944م بلغت  2021في عام  عاتالمبي يمة، علما بأن ق يھا،مباشرة ف يرمصالح غ يرزنجيب

المراجع  یرمجلس االدارة وتقر سي)مرفق خطاب رئ يليةوهي عبارة عن أوامر بيع فوریة دون شروط تفض

 .الخارجي(

المحدودة )جزء من  یةالسعود يةالعرب يناریسالشركة وشركة ت ينعلى األعمال والعقود التي تمت ب یتالتصو .12

 ینواروالسيد/ ر يریراوالسيد/ كارلوس ف ينقولأرم یانو(، والتي ألعضاء مجلس اإلدارة السيد/ ماريناریسمجموعة ت

لاير  15,455م بلغت  2021البيع األخرى في عام  أوامرمبيعات  يمةعلما بأن ق يھا،مباشرة ف يرمصالح غ يرزنجيب

 یرمجلس االدارة وتقر يس)مرفق خطاب رئ يلية،مبيعات اخرى دون شروط تفض یمسعودي، وهي عبارة عن تقد

 .المراجع الخارجي(

أورغواي )جزء من  – يةیس  للخدمات العالمالشركة وشركة تينار ينعلى األعمال والعقود التي تمت ب یتالتصو .13

 ینواروالسيد/ ر يریراوالسيد/ كارلوس ف ينقولأرم یانو(، والتي ألعضاء مجلس اإلدارة السيد/ ماريناریسمجموعة ت

لاير سعودي، وهي  1,526,265م بلغت 2021في عام  عاتالمبي يمةعلما بأن ق يھا،مباشرة ف يربيرزنجي مصالح غ

 .المراجع الخارجي( یرمجلس اإلدارة وتقر يس)مرفق خطاب رئ يليةشراء دون شروط تفضعبارة عن طلبات 

جلوبال سيرفيس باألورجواي )جزء من  يناریسالشركة وشركة ت ينعلى األعمال والعقود التي تمت ب یتالتصو .14

 ینواروالسيد/ ر يریراوالسيد/ كارلوس ف ينقولأرم یانو(، والتي ألعضاء مجلس اإلدارة السيد/ ماريناریسمجموعة ت

لاير سعودي،  5,183,484م بلغت  2021في عام  اتالمشتری يمةعلما بأن ق  يھا،مباشرة ف يرمصالح غ يرزنجيب

 .المراجع الخارجي( یرمجلس االدارة وتقر يسوهي عبارة عن طلبات فوریة دون شروط تفضيلية )مرفق خطاب رئ

( يناریسلشركة وشركة سيدیركا إس أیه أي سي )جزء من مجموعة تالتصویت على األعمال والعقود التي تمت بين ا .15

والتي ألعضاء مجلس اإلدارة السيد/ ماریانو أرمينغول والسيد/ كارلوس فيریرا والسيد/ رینوار بيرزینجي مصالح 

عن لاير سعودي، وهي عبارة  146,136م  بلغت 2021 عامغير مباشرة فيھا، علما بأن قيمة الخدمات المستلمة في 

 .المراجع الخارجي( یرمجلس اإلدارة وتقر يسعقد خدمات دون شروط تفضيلية )مرفق خطاب رئ

التصویت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إكزیروس العربية السعودیة المحدودة، والتي ألعضاء  .16

وار بيرزینجي مصالح غير مباشرة فيھا، مجلس اإلدارة السيد/ ماریانو أرمينغول والسيد/ كارلوس فيریرا والسيد/ رین

لاير سعودي، وهي عبارة عن عقد خدمات دون  1,835,750 بلغتم 2021علما بأن قيمة الخدمات المستلمة في عام 

 .المراجع الخارجي( یرمجلس اإلدارة وتقر يسشروط تفضيلية )مرفق خطاب رئ

كزیروس العربية السعودیة المحدودة، والتي ألعضاء التصویت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إ .17

مجلس اإلدارة السيد/ ماریانو أرمينغول والسيد/ كارلوس فيریرا والسيد/ رینوار بيرزینجي مصالح غير مباشرة فيھا، 

لاير سعودي، والذي یمثل عقد خدمات إیجار دون شروط  34,687م  بلغت 2021علما بأن قيمة التعامالت في عام 

 .المراجع الخارجي( یرمجلس اإلدارة وتقر يسية )مرفق خطاب رئتفضيل

المحدودة )جزء من  یةالسعود يةالعرب يناریسالشركة وشركة ت ينعلى األعمال والعقود التي تمت ب یتالتصو .18

 ینواروالسيد/ ر يریراوالسيد/ كارلوس ف ينقولأرم یانو(، والتي ألعضاء مجلس اإلدارة السيد/ ماريناریسمجموعة ت

لاير سعودي، وهي  11,295م بلغت  2021في عام  اتالمشتری يمةعلما بأن ق يھا،مباشرة ف يرمصالح غ يرزنجيب

 المراجع الخارجي( یرمجلس االدارة وتقر يسعبارة عن مشتریات فوریة دون شروط تفضيلية )مرفق خطاب رئ

بال سيرفيس إیست بي تي إي ليمتد )جزء جلو يناریسالشركة وشركة ت ينعلى األعمال والعقود التي تمت ب یتالتصو .19

والسيد/  يریراوالسيد/ كارلوس ف ينقولأرم یانو(، والتي ألعضاء مجلس اإلدارة السيد/ ماريناریسمن مجموعة ت

لاير  30,447م بلغت  2021الخدمات المقدمة في عام  يمةعلما بأن ق يھا،مباشرة ف يرمصالح غ يرزنجيب ینوارر

المراجع  یرمجلس االدارة وتقر يس)مرفق خطاب رئ يلية،طلبات فوریة دون شروط تفضسعودي،  وهي عبارة عن 

 الخارجي(

 على اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ هون بارك في عمل منافس ألعمال الشركة. )مرفق( یتالتصو .20

 كة.)مرفق(على اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ كارلوس فيریيرا في عمل منافس ألعمال الشر یتالتصو .21



 على اشتراك عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ رینوار بيرزینجي في عمل منافس ألعمال الشركة.)مرفق( یتالتصو .22

التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة  تينارس كونكشنز بي في )جزء من مجموعة  .23

نغول والسيد/ كارلوس فيریرا والسيد/ رینوار تيناریس(،  علما بأن ألعضاء مجلس اإلدارة السيد/ ماریانو أرمي

بيرزینجي مصالح غير مباشرة فيھا، وهي عبارة عن إتفاقية  ترخيص العالمة التجاریة والتي تسمح للشركة  

السعودیة ألنابيب الصلب باستخدام العالمة التجاریة لشركة تيناریس بدون اي رسوم  ودون شروط تفضيلية.  ال توجد 

م، كما ان هذه اإلتفاقية یتم تجدیدها لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید 2021علقة بھذه اإلتفاقية في عام أي معامالت مت

 المراجع الخارجي( یرمجلس االدارة وتقر يسمتتالية مدتھا سنة واحدة )مرفق خطاب رئ تلفترا

 

ي في )جزء من مجموعة التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة تينارس كونكشنز ب .24

 يرزنجيب ینواروالسيد/ ر يریراوالسيد/ كارلوس ف ينقولأرم یانو(، والتي ألعضاء مجلس اإلدارة السيد/ ماريناریست

لاير سعودي، وهي عبارة عن  20.931م بلغت  2021 امالتعامالت  في ع يمةعلما بأن ق يھا،مباشرة ف يرمصالح غ

إتفاقية ترخيص یسمح للشركة باستخدام تكنولوجيا تينارس للوصالت الممتازة دون شروط تفضيلية، ، كما أن مدة هذه 

 یرمجلس االدارة وتقر يساالتفاقية عام واحد قابلة للتجدید لفترات متتالية مدة كل منھا سنة واحدة )مرفق خطاب رئ

 لمراجع الخارجي(ا

 

( لاير كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتھية 2,285,000التصویت على صرف مبلغ ) .25

 .م31/12/2021في

 .م 31/12/2021التصویت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتھية في  .26

یونيو  7رشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاریخ )التصویت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين الم .27

  م. )مرفق السير الذاتية للمرشحين(2025یونيو  6م( ومدتھا ثالث سنوات، حيث تنتھي بتاریخ 2022

التصویت على تشكيل لجنة المراجعة وتحدید مھامھا وضوابط عملھا ومكافأت أعضائھا للدورة الجدیدة ابتداء من  .28

م، علما بأن المرشحي )المرفق سيرتھم 2025یونيو  6وحتى انتھاء الدورة في  2022یونيو  7ة في تاریخ بدایة الدور

 . روجيرو سينيوریلي3. ماجد بن محمد الدخيل 2. سلمان أحمد أكبر 1الذاتية( هم: 

م بصالحية الجمعية العامة العادیة 2022یونيو  7من تاریخ التصویت على تفویض مجلس اإلدارة لدورته الي تبدأ  .29

( من المادة الحادیة والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاریخ موافقة 1بالترخيص الوارد في الفقرة )

الجمعية العامة أو حتى نھایة دورة مجلس اإلدارة المفوض أیھما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط 

 االجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.و

 


