
 

  وجدول اعماهلا  عشر اخلامسدعوة حضور اجتماع اهليئة العامة العادي 

  لشركة سبائك لالستثمار م.ع.م 

  السادة مسامهي شركة سبائك لالستثمار احملرتمني  

  حتية طيبة وبعد  
ات ذات املسؤولية  .جراءات تنظيم اجتماعات اهليئات العامة وجمالس اإلدارة وهيئات املديرين للشركات املسامهة العامة والشركات املسامهة اخلاصة والشركعمال  

والصادر مبقتضى احكام  2020لسنة  )  5) من الفقرة @نيا من أمر الدفاع رقم (2احملدودة الصادرة عن وزير الصناعة والتجارة والتموين استنادا إلحكام البند (
  12:00يتشرف جملس إدارة شركة سبائك لالستثمار بدعوتكم حلضور اجتماع اهليئة العامة العادي للشركة يف متام الساعة    1992) لسنة  13قانون الدفاع رقم (

االتصال    ةوالذي يوفر وسيل  أد`ه،واملذكور    للشركة  اإللكرتوين  املنشور على املوقع  اإللكرتوينلرابط  وذلك من خالل ا  13/4/2023املوافق    اخلميسيوم    ظهر من  
  جدول األعمال التايل واختاذ القرارات بشأنه: للنظر يف  ، )Zoom Meeting  من خالل تقنية (مسامهني للاملرئي  

  - العامة العادي واملتضمن ما يلي: اهليئة جدول اعمال 
  

  .30/3/2022 املنعقد يف  عشر  الرابعاجتماع اهليئة العامة تالوة حمضر   .1
  واخلطة املستقبلية هلا.  2022عمال الشركة خالل عام أجملس اإلدارة عن  تقرير على التصويت  .2
  . 31/12/2022تقرير مدققي احلساmت عن السنة املالية املنتهية يف  التصويت على .3
   .عليها ةواملصادقوأوضاعها املالية  12/2022/ 31 يف  البيا`ت املالية اخلتامية للشركة عن السنة املنتهية  التصويت على .4

  . 31/12/2022دارة عن السنة املالية املنتهية يف إلعضاء جملس اأ ابراء ذمة رئيس و  .5
  وحتديد أتعاrم أو تفويض جملس اإلدارة بذلك. 2023انتخاب مدققي حساmت الشركة للسنة املالية  .6

على املزيد من املعلومات    وللحصولعلى موقع الشركة    واملوجود   (Zoom meeting)االلكرتوين    الرابطيرجى حضوركم اجتماع اهليئة العامة من خالل  
واالطال للحضور  والتسجيل  االجتماع  التايل:  حول  االلكرتوين  الشركة  موقع  زvرة  mالجتماع  اخلاصة  واملرفقات  الو@ئق  كافة  على  ع 

 www.sabaekinvest.com   قسيمة التوكيل على الربيد االلكرتوين وارسال info@sabaekinvest.com   .ولكم جزيل الشكر  
يتسىن  ل  املشار إليه أعاله االلكرتوين  الربيد  إلكرتونيا قبل التاريخ احملدد لعقد االجتماع من خالل  وجتدر اإلشارة zنه حيق لكل مساهم طرح األسئلة واالستفسارات  

ال تقل    أسهما ي حيمل  الرد عليها وذلك عمال zحكام البند خامساً/ج من اإلجراءات الصادرة عن معايل وزير الصناعة والتجارة والتموين علماً zن املساهم الذ
ر إليها  % من األسهم املمثلة mالجتماع حيق له طرح األسئلة واالستفسارات مباشرة خالل االجتماع سندا للبند خامساً/ط من ذات اإلجراءات املشا10عن  

  أعاله.  
  وتفضلوا بقبول فائق االحرتام 

  رئيس جملس االدارة 
  سامر سامح اجلعربي 

  

 شركة سبائك لالستثمار 
  

  توكيل قسيمة  

-----------السيد    /املساهم  وكلت د  ق)  م.ع.م(  لالستثمار صفيت مسامهاً يف شركة سبائك  ب  -----------------------أ` املوقع أد`ه  
  12:00متام الساعة    يفالذي سيعقد    عشر   اخلامس  جتماع اهليئة العامة العاديامسي وmلنيابة عين يف  ن يصوت m أوكيالً عين وقد فوضته     ------------

  . 13/4/2023املوافق   اخلميسيوم    ظهر من 
  2023د`ه يف هذا اليوم            من شهر           عام أ حررته ووقعته حبضور الشاهد املوقع 

  توقيع املساهم   اسم الشاهد:
    ع توقيال

  


