دعوة لحضور الجمعية العامة العادية
Invitation to attend the Annual General Meeting

بطـاقة إعتماد/إنابة
أنا المساهم في سيكو ش.م.ب.مقفلة
بصففففففركا مففففف/شة مساهمةممففففف/شة واة مسفففففدولية مسة عاممففففف/شة ماعاةمموسسفففففة مامفففففةي فقفففففة امرمفففففةنا بمو ففففف هففففف ال

ا فففففة السيةمالسفففففيةا

ممثال مكا للغاااة الم كية أعنا .
..............................................................
ً
الغااة من االمرماع أ اإلنابة حس ما رع أمال هي حضور الممثل أ الوشيل الرصوات مكي ملى القف/اراة الااةفة بت رمفال اليم يفة ال امفة ال اعافة المقف/ر مقفة
إلكر /ني ًا في تمام السامة الساعاة مش /ة اح ًا من اوم الثلثاء الموافق  23مارس  2021ي أ أي إ رمال او ل إليه.
الراراخ:

الرو يع:

م  3م 2021

اسم المساهم................…....................………………… :

............................................

مةع األسهم............................................... :

اعتماد النقاط التالية:

موافق

أوال :جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

غير
موافق

أمتنع

 إمرماع مسض /اال رمال السابق لليم ية ال امة ال اعاة المك قة في  24مارس 2020م.
 مكا شة تق/ا /ميلس اإلعارا من أممال ال كك للسكة المالية المكرهية في 31م12م2020م المصاع ة مليه.
 االسرمال لرق/ا /مة قي السساباة من أممال ال كك ل ام 2020م.
 مكا شة ال ياناة المالية الارامية المة قة ل ام 2020م المصاع ة مليها.
 إمرماع توةية ميلس اإلعارا بت /ار الراصيصاة الرالية :
أ .تسوال م لغ  296ألف عاكار بس/اكي من ةافي أرباح الش/شة لالحرياطي القانوني.
ب .توزاع أرباحاً نقةاة للمساهمين المسيلين براراخ إن قاع اليم ية ال امة ال اعاة بما ا اعل  %5من القيمة اإلسمية
للسهم أي بوا ع  5فلوس بس/اكية للسهم الواحة باسرثكاء أسهم الازاكة بم لغ إ مالي ال اريا ز  2,142ألف عاكار
بس/اكي
ج .تسوال م لغ  40ألف عاكار بس/اكي للر /ماة.
ع .تسوال م لغ  481ألف عاكار بس/اكي المر قية إلى حساب األرباح المسر قاا.
 م/ض تق/ا /حوشمة الش/شاة للش/شة من مام 2020م..
 الموافقة المصاع ة ملى ال ملياة الري /ة خالل السكة المالية المكرهية في  31عاسم  2020 /مع أي من األط/اف واة
الصلة شما هو م ين في اإلاضاح ر م  27بال ياناة المالية بما اروافق مع الماعا  189من انون الش/شاة الرياراة.
 إب/اء ومة الساعا أمضاء ميلس اإلعارا من شل ما ار لق برص/فاتهم من السكة المالية المكرهية في  31عاسم .2020 /
 ة/ف مكافأا أمضاء ميلس اإلعارا بما ال اريا ز  71ألف عاكار بس/اكي من السكة المالية المكرهية في  31عاسم .2020 /
 الكظ /في توةية ميلس اإلعارا إلماعا ت يين الساعا شي بي أم ي شمة قين خار يين لسساباة ال كك للسكة المالية

المكرهية في  31عاسم  2021 /تاوال ميلس اإلعارا أ من اكوب مكهم لرسةاة أت ابهم (خاض ة لموافقة مص/ف ال س/ان
الم/شزي).
 مكا شة ما اسرية من أممال ط قا للماعا  207من انون الش/شاة.
مالحظات هامة للمساهمين
 .1امكن أن تكون المشارشة في ا رمال اليم ية ال اعاة إما ماصي ًا أ بمو
 .2في حالة المشارشة بمو

تفواض.

تفواضي اقوم المساهم بتاةال أعاا الرفواض المكرملة حس الكمووج الم/فق به ا المسركة مع مسيل أسهم ال كك في م/شة ال س/ان للمقاةةي

م/فأ ال س/ان الماليي بوابة الم/فأي ال ابق ال/ابعي مارل الملك فيصلي المكامةي مملكة ال س/اني ل بةء ا رمال اليم ية ال امة ال اعاة الغي /ماعاة بما ال اقل من  24سامة.
ال ايوز مكح الرفواضاة ل/ئيس ميلس اإلعارا أ ألي مضو من أمضاء ميلس إعارا الش/شة أ ألي موظف في الش/شة.
 .3في حالة شون المساهم ماص امر ارى ي اي الرو يع ملى اعاا الرفواض من ل الممثل الم رمة للمساهم.
 .4في حال وع أي مكي ا /ى االتصال بسك/تي /الش/شة ملى ال /اة االلكر /ني الرالي SDelNevo@sicobank.com :أ من ط/اق ال /اة المو ه إلى مكااة سك/تي /ميلس
إعارا ال ككي سيكو ش.م.بي م/شز بي أم بيي ال ابق األ لي المك قة الةبلوماسيةي المكامةي مملكة ال س/ان.

Page 1 of 1

