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  العاديغير حضور اجتماع الهيئة العامة دعوة 

  
  حضرات المساهمين الكرام

  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
من خالل وسائل االتصال المرئي وااللكتروني، يسر مجلس االدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة  ةالعادي غيرالعامة 
سبأ لمساهمي شركة  29/4/2021ق الموافلخميس اظهرا من يوم  يعقد في تمام الساعة الثانيةالعادي الذي س غير  العامة

االلكتروني للشركة والمذكور أدناه ، والذي  م.ع.م وذلك من خالل الرابط االلكتروني المنشور على الموقع لسكب المعادن
  :للنظر في البند التالي،  zoomمن خالل تقنية  اهمينيوفر وسيلة االتصال المرئي وااللكتروني للمس

  
  

 انتخاب مجلس إدارة جديد.  - 1
  
  

 http://www.shebametalcasting.com:جتماع من خالل الرابط االلكترونيالدخول الى االدليل 
  :تماع من خالل الرابط االلكترونييرجى حضوركم االج

  

https://zoom.us/j/92936477510?pwd=VUdYT2tyUWorMEF1a04zdjV4c0lzQT09   

 
  

ريد االلكتروني وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل الكترونيا بواسطة الب عنكم،أو توكيل مساهم اخر 
)info@shebametalcasting.com( خ المحدد لالجتماع المذكور أعالهقبل التاري.  
  

  يرحى تزيدنا خطيا برغبة أي من المساهمين الترشح لعضوية مجلس اإلدارة على البريد اإللكتروني أعاله 
  

ارة بأنه يحق ارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد لالجتماع من خالل  وتجدر االش تفس ئلة واالس اهم طرح االس لكل مس
ار ار اليه أعاله ليص ا / ج من االجراءات  الرابط االلكتروني المش الى الرد عليها وذلك عمال بأحكام البند خامس

% من 10ال تقل عن  يحمل أسهما الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ، علما بأن المساهم الذي
ا / ط من ذات  ندا للبند خامس ارات خالل االجتماع س تفس ئلة واالس هم الممثلة باالجتماع يحق له طرح األس األس

  االجراءات المشار اليها أعاله.
  

ة باال :ة باالجتماعالوثائق الخاص ول الى الوثائق الخاص اهمين الوص ادة المس ط جتماع من خالل الرابيمكن للس
 http://www.shebametalcasting.comي : االلكترون

  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
  اإلدارةس ـمجل رئيس              

  مهند المناصير                                                                                                                         
...............................................................................................................................................  

  العادي غير كيل إجتماع الهيئة العامةقسيمة تو
      

  :األسهـــمدد ـع                رقم المساهم :    
  

 .......................................................م قد وكلت المساهسبأ لسكب المعادن م.ع.م، صفتي مساهماً في شركة ب
ظهرا  الثانيةمام الساعة والذي سيعقد في ت ،العاديغير الهيئة العامة  بالنيابة عني في اجتماع يصوتوفوضته أن 

  .29/4/2021 الموافقلخميس ا من يوم
  

  توقيع الموكل                الشاهدــع ــتوقيـ


