
   
 

 بمنح أسهم للمساهمينمجلس إدارة "أنابيب الشرق" يوصي 

 

أعلنت شركة "أنابيب الشرق" المتكاملة للصناعة )"أنابيب الشرق" : 2022أغسطس  8، المملكة العربية السعودية، دمامال

في السوق المالية السعودية(، وهي الشركة الرائدة في تصنيع أنابيب اللحام  1321الرقم  أو "الشركة"، المدرجة تحت

 كل سهم.لسهم  0.5بنسبة بمنح أسهم للمساهمين مجلس إدارتها  توصية(، عن HSAWالقوسي الحلزوني المغمور )

إلى موافقة المساهمين في اجتماع ستسعى الشركة للحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، إضافة ، في هذا الصددو
 ي سيتم اإلعالن عن تاريخه في الوقت المناسب.ذالجمعية العامة غير العادية، وال

 
 ألنابيب الشرق: الرئيس التنفيذي ،قال محمد الشاهين

 

قبل بضعة أشهر. للشركة االكتتاب العام الناجح  خالل المستثمرين من األفراد والمؤسساتكبير من  اهتمام تلقييسعدنا "

بتقييم شامل للعديد من الخيارات  ة، يقوم مجلس إدارة أنابيب الشرق وفريق اإلدارالسعودية في تداول الشركة منذ إدراجو

 . اومنح القيمة لمساهمين الشركة رأس مال ةلتحسين هيكل

إلنجاز المشاريع الالزمة نا مواردظ على افحنعمل على ال حيث ،ةمنح أسهم توزيعب مجلس إدارة الشركة يوصي الذ

كما سنستفيد . قطاعالالذي يشهده دليل على الزخم اإليجابي خير أنابيب الشرق، والتي هي  شركة في اي  حالالمتعاقد عليها 

جزء لفوز بوا السوق،مركزنا التنافسي في لتعزيز  لدينا، االستراتيجينمو ال خططل امستثمرينمن قبل  الدعم القويمن 

 ".2030 المملكة رؤيةتحت مظلة كبير من المشاريع القادمة 

، إضافة إلى المنحة كخطوة تالية، ستسعى الشركة للحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة ألسهم: "الشاهينوأضاف 

 ." الذي سيتم عقده قريب او ةموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادي

مليون سهم، مع زيادة في رأس  31.5مليون إلى  21، سيزداد إجمالي عدد أسهم أنابيب الشرق من المنحة أسهمبعد توزيع 

 مليون لاير سعودي. 315إلى  لاير سعوديمليون  210المال المدفوع من 

 

 -انتهى-

 

 نبذة عن أنابيب الشرق:

م(، وهي اآلن إحدى الشركات 2010هـ )الموافق 1431 تأسست شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة )أنابيب الشرق( في عام

( في المملكة العربية السعودية، وتتواجد منتجاتها في مختلف HSAWالرائدة في تصنيع أنابيب اللحام القوسي الحلزوني المغمور )

ذج أعمال متكامل يتضمن مصنع البنى التحتية الحيوية، وباألخص في تطبيقات المياه والنفط والغاز. وبفضل قدرات تصنيع حديثة ونمو

ألف طن من األنابيب الحلزونية سنوي ا، ويصل  500لحام مزدوج ومصنع طالء لألنابيب، تصل إنتاجية أنابيب الشرق إلى أكثر من 

 .مليون متر مربع ما يجعلها واحدة من أكبر ُمصن ِّعي هذا النوع من األنابيب في المنطقة 4.5إلى  التغليفإنتاجها السنوي من 

 لالتصال:

IR@eastppipes.com 

 إخالء مسؤولية:

 تم إعداد هذا المستند من قبل شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة )أنابيب الشرق( لتعكس التوقعات الحالية لإلدارة أو االستراتيجية

المتعلقة باألحداث المستقبلية التي تخضع لمخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة. وتشكل بعض العبارات الواردة في هذا االتصال 
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ال تتعلق بشكل مباشر أو حصري بالحقائق التاريخية. وفي حين تعكس هذه البيانات التطلعية النوايا الحالية لشركة "بيانات تطلعية" 

أنابيب الشرق وخطتها، وتوقعاتها، وافتراضاتها، ومعتقداتها حول األحداث المستقبلية، إال أنها تخضع للمخاطر والشكوك والعوامل 

يطرة أنابيب الشرق. تتضمن العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية اختالف ا األخرى، والتي قد تكون خارجة عن س

جوهري ا عن التوقعات المعبر عنها أو الضمنية في البيانات التطلعية مخاطر معروفة وغير معروفة. لذا ال تتحمل شركة أنابيب الشرق 

لتعكس أي تغييرات على توقعاتها أو أي تغيير في الظروف، أو األحداث، أو  أي مسؤولية لمراجعة أي من هذه البيانات التطلعية

ا ألن النتائج الفعلية قد تختلف مادي ا عن النوايا، والخطط، والتوقعات، واالفتراضات، والمعتقدات  االستراتيجية، أو الخطط. ونظر 

عية الواردة في هذا المستند بعناية وحذر وطلب المشورة الحالية للشركة بشأن المستقبل فنحن نحث على عرض جميع البيانات التطل

 المستقلة عند تقييم قرارات االستثمار المتعلقة بأنابيب الشرق.

 

 


