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 ، ، ،وبــعـــد   ةتـحـيــ

لمشيركة ، سسير مسميس  األساسي من النظام ( 68)، والمادة 4997لسنة ( 22)من قانون الشركات رقم ( 469و444) المادةبأحكام  عمال 
 الخميسسوم من بعد ظهير سيوالنصف  الواحدةوالذي سسعقد ف  تمام الساعة  العامةلمهسئة  والعشرون الثان اإلدارة دعوتكم لحضور اإلستماع العادي 

 :وذلك لمنظر ف  سدول األعمال التال  فندق الفورسسزن ف   15/3/2242 الموافق
 .محضر السمسة السابقة  تالوة - 4
 . 2242والخطة المستقبمسة لعام  34/42/2244 لغاسة 4/4/2244تقرسر مسمس االدارة عن اعمال الشركة خالل الفترة من  سماع- 2
 . الشركة تقرسر مدقق  حسابات  سماع  -3
 .عمسها  والمصادقةالمسزانسة العامة والبسانات الحسابسة لمشركة عن الفترة   مناقشة  -4
 .34/42/2244لغاسة  4/4/2244ضمن الحدود الت  نص عمسها القانون لممدة من  االدارةذمة رئسس واعضاء مسمس  ابراء   -5
 .مسمس االدارة بتحدسدها تفوسضسد اتعابهم او وتحد 2242مدقق  حسابات الشركة لمسنة المالسه  انتخاب  -6

اربيا  نقدسية عمي  المسياهمسن مين اربييا  عشييرة مالسيسن دسنيار دسنيار فقيط ( 4202220222)توزسي  مبمي  توصيسة مسميس اإلدارة بالموافقية عمي    -7
 . من مساهمة كل منهم%  52الشركة بنسبة 

هذا االقترا  ف  سيدول االعميال بموافقية عيدد مين المسياهمسن  سقترنول االعمال عم  ان امور اخرى تقتر  الهسئة العامة ادراسها ف  سد اسة  -8
  .من االسهم الممثمة ف  االستماع % 42سمثمون ما ال سقل عن 

 مالحظات : 
ت سسيب مين قيانون الشيركا( 479)، وحسيب الميادة المرفقية  التوكسيلحضور االستماع شخصسًا او توكسيل مسياهم رخير باسيتعمال قسيسمة  سرس  .4

، كميا سرسي  مين  49الموسبيد  شيارع كمسية الشيرسعة بسانيب مسيسد كمسية الشيرسعة بناسية رقيم اسداعها قبل ثالثية اسيام في  مركيز الشيركة الكيائن في  
، ولين كتب رسيمسة لحضيور اإلستمياع  بموسبالممثمسن لشركات أو مؤسسات عامة أو لشخص اعتباري عام تثبست تمثسمهم  المساهمسنالسادة 
 .ف  كشوفات الحضور ولن سسمح لهم بالتصوست عم  قرارات الهسئة  والن سسسموعمسه سوم االستماع  تسممالتواكسل او التفاوسض الت  تقبل 

المدنسية او سيواز السيفر او  األحيوالبطاقة ) المالسة سرس  من المساهمسن ضرورة تزوسدنا بالوثائق الثبوتسة  االوراقتعمسمات مركز اسداع  حسب .2
 .المذكور  اإلستماعسارسة المفعول كشرط اساس  لحضور ( عائمة دفتر ال

او زسييارة موقيي  الشييركة  invest.com-shareholders@eqbal:   أي اقتراحييات او استفسييارات سرسيي  تزوسييدنا بهييا عيين طرسييق البرسييد اإللكترونيي .3
  com.invest-eqbal.www:   اإللكترون

 ، ، ،احـتـرامـنـا   فـائـــــق  ولكم
 اإلدارة مـجــلـس                              
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او فنيدق الفورسيسزن في   45/3/2242الموافيق  الخميسسمين سيوم  ظهرامن بعد والنصف  الواحدةلعادي الذي سسعقد ف  تمام الساعة االهسئة اليعياميية 
 .ف  أي استماع رخر قد سؤسل السه 

 .2242/     /     بتييييارسخ                  ووقعته بحضور الشاهدسن الموقعسن أدنا  ف  هذا السوم هحررت
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