
لشركة الكامل للطاقة ش م ع ع العادية السنويةالجمعية جتماع إعالن الدعوة لحضور إ

 المقررة السنويجتماع الجمعية العامة إيسر مجلس إدارة شركة الكامل للطاقة ش م ع ع بدعوة المساهمين الكرام لحضور  

وذلك في قاعة رجال األعمال بالهيئة العامه  0202مارس  51عقده في تمام الساااعة المامسااة من  مساااا يوم امود المواف  

 لساااول المال ف وفي وال عدم اكتمال الن اااان القالولي للجمعية قااايتي عقد جمعية عامة عادية قااانوية مالية في تمام السااااعة

 :وذلك بـمقر الشركةف لمناقشة جداول األعمال التالي 0202مارس 51 المواف يوم األربعاا  (مساا)الثالثة من 

 والموافقة عليه.  15/50/0252دراقة تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  .5

 والموافقة عليه. 15/50/0252دراقة تقرير تنظيي وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية  .0

ة نة الماليدراقااة تقرير مراقا الحسااابال والموافقة علم الميةالية العمومية ووسااان األرباس والمساااسر عن الساا .1

 والموافقة عليه. 15/50/0252المنتهية في 

من صااااافي األرباس المحتجةة لدش الشااااركة والمو ااااحة في دراقااااة مقترس توأيب حرباس لقدية علم المساااااهمين  .4

 : علم النحو التاليوذلك م 0252ديسمبر  15البيالال المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 

بيساااة للساااهي الواود يتي توأيعها علم المسااااهمين المساااجلين لدش شاااركة مساااق   11بما م يجاوأ  -ح  

 .15/21/0202للمقاصة واإليداع ش م ع م كما هو بتاريخ 

بيساااة للساااهي الواود يتي توأيعها علم المسااااهمين المساااجلين لدش شاااركة مساااق   02بما م يجاوأ  –ن 

 .12/55/0202للمقاصة واإليداع ش م ع م كما هو بتاريخ 

الت دي  علم بدل وضور جلسال مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة التي تقا ها حعضاا مجلس اإلدارة عن السنة  .1

 ف وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة المالية المن رمة 

وذلك عن الساانة المالية المنتهية  ( لاير500222دراقااة مقترس توأيب مكاف ل علم حعضاااا مجلس اإلدارة بمبل  ) .6

 والموافقة عليه.    15/50/0252 في

تالل الساااانة المالية لاير عمالي  520116والبالغة إواطة الجمعية بالتبرعال التي صاااارفع لدعي تدمال المجتمب  .7

  15/50/0252 المنتهية في

( لاير لدعي تدمال المجتمب تالل الساااااانة المالية التي قااااااتنتهي في 020222دراقااااااة مقترس تم ااااااي  مبل  ) .1

 والموافقة عليه.  15/50/0202

 وتحديد حتعابه. 15/50/0202تعيين مراقا الحسابال للسنة المالية التي قتنتهي في  .2

تطياً حي شم  آتر لحضور امجتماع  يح  ألي مساهي حن يفوض(  51/0252ولقالون الشركال التجارية رقي ) ووفقاً للنظام األقاقي للشركة 

( وإذا كان المفوض يمثل حكثر من مساااهي م يجوأ ان يمثل حكثر من )بإقااتثناا حعضاااا مجلس اإلدارةوالت ااويع علم القرارال المتم ة ليابة عنهف 

 فوةعلم بطاقة التفويض المرفقة بالدعيكون التفويض من حقااهي الشااركة ويسااتثني من ذلك امقااهي المملوكة للمساااهمين وابناسه الق اار علم حن  1%

للنساا والق ر  جواأ السفرلسمه من لبالغين ف ولل كور ا بطاقة التفويض لسمة من البطاقة الشم يةمب ويجا بالنسبة للشم  الطبيعي حن يرف  

 بة للشااام  امعتباري حن تكون بطاقةكما يجا بالنسااا يي حو جواأ السااافر لغير العماليينفبطاقة مقولسااامه من ال ين م يحملون بطاقة شااام اااية ف 

 شاااهادة التساااجيل في الساااجل التجاريلسااامة من ها معالتفويض موقعا عليها من حود األشااامال المفو اااين بالتوقيب وممتومة بمتي الشاااركة ومرفقا 

 .)إن وجد( او البطاقة الشم ية / بطاقة مقيي للمفوض بالتوقيب ولموذج المفو ين بالتوقيب

إلم مقر امجتماع قبل الموعد المحدد بن ف قاعة علم األقل.كما يجا الحضور 

(662) 66270622 على هاتف رقم: أحمد بن فهيم الميمني وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى االتصال بالفاضل/

المستشار القانوني     مراقب الحسابات رئيس مجلس اإلدارة




