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  دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي

  
  المساهمين الكرامحضرات 

  تحية طيبة وبعد،
واالجراءات الصادرة عن معالي   2020) لسنة  5وأمر الدفاع رقم (  1992) لسنة  13عمال بأحكام قانون الدفاع رقم (

بموجب أمر الدفاع أعاله وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة   09/04/2020بتاريخ    وزير الصناعة والتجارة والتموين
 ن خالل وسائل االتصال المرئي وااللكتروني, يسر مجلس االدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامةم  العادي العامة 

سبأ لسكب لمساهمي شركة     24/4/2022ق  المواف  حداألالعادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم  
االلكتروني للشركة والمذكور أدناه , والذي يوفر   م.ع.م وذلك من خالل الرابط االلكتروني المنشور على الموقع  المعادن

  : د التاليوللنظر في البن,  zoomمن خالل تقنية  اهمينوسيلة االتصال المرئي وااللكتروني للمس
  
  

 18/4/2021قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ  - 1
والمصــادقة  وخطة عمل الشــركة المســتقبلية    2021التصــويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام   - 2

 عليها 
والتصويت على حسابات  2021لية  االتصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة الم - 3

 والمصادقة عليها  2021وميزانية الشركة لعام 
 بحدود أحكام القانون  2021إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية  - 4
ــابات الشــركة للســنة المالية   - 5 تفويض مجلس اإلدارة أتعابهم ووتحديد    2022انتخاب مدققي حس

 ها دبتحدي
 http://www.shebametalcasting.com:جتماع من خالل الرابط االلكترونيدليل الدخول الى اال

:  تماع من خالل الرابط االلكترونييرجى حضوركم االج
https://us05web.zoom.us/j/85689735922?pwd=bEJFblk1dmZSZ1YrZ0U4SjZKMHgwUT09 

  

اهم   ل   عنكم، أخرأو توكيل مـس يمة المرفقة وتوقيعها على أن ترـس   اإللكترونيبواـسطة البريد   الكترونيإوذلك بتعبئة القـس
)ibrhimjabr@gmail.com( خ المحدد لالجتماع المذكور أعالهقبل التاري.  

وتجدر االشـارة بأنه يحق لكل مسـاهم طرح االسـئلة واالسـتفسـارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد لالجتماع من خالل 
ــار ــار الـيه أعاله ليصــ ــا / ج من االجراءات   الرابط االلكتروني المشــ الى الرد عليـها وذـلك عمال ـبأحـكام البـند ـخامســ

% من  10ال تقل عن   علما بأن المسـاهم الذي يحمل أسـهما  والتموين،الصـادرة عن معالي وزير الصـناعة والتجارة  
األســـهم الممثلة باالجتماع يحق له طرح األســـئلة واالســـتفســـارات خالل االجتماع ســـندا للبند خامســـا / ط من ذات  

  االجراءات المشار اليها أعاله.
ــ ــة باال  :ة باالجتماعالوثائق الخاصـ ــول الى الوثائق الخاصـ ــاهمين الوصـ ــادة المسـ جتماع من خالل الرابط يمكن للسـ

 http://www.shebametalcasting.comي : االلكترون
  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام ,,, 
  اإلدارةس  ـمجل  رئيس              

  إبراهيم غاوي                                                                                                                           
.............................................................................................................................. .................  

  العادي  الهيئة العامة اجتماعكيل قسيمة تو
      

  :األسهـــمدد ـع              اسم المساهم : 
 .......................................................م  قد وكلت المساهسبأ لسكب المعادن م.ع.م،  صفتي مساهماً في شركة  ب

الثانية عشرة ظهرا مام الساعة  والذي سيعقد في ت   ،العاديالهيئة العامة    اجتماعبالنيابة عني في    وفوضته أن يصوت
     24/4/2022 الموافقاالحد  من يوم

  

  توقيع الموكل                الشاهدــع ــتوقيـ 


