
 

 
 شركة الحياة للصناعات الدوائية 

 
 حضرات السادة مساهمي شركة الحياة للصناعات الدوائية م.ع.م 

 دعوة لحضور اجتماع الهيئة العادي 
 

 
عشر الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من    السابع مجلس إدارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي  يسر  

عماًل بأحكام أمر   (ZOOM)بواسطة وسيلة االتصال المرئي االلكتروني  وذلك    2021/نيسان/ 22  قالمواف  خميسالصباح يوم  
الدفاع رقم )  2020( لسنة  5الدفاع رقم ) قانون  الصادرة عن معالي   1992( لسنة  13والصادر بمقتضى احكام  واإلجراءات 

بتاريخ   والتموين  والتجارة  الصناعة  الدفاع    2020-04-09وزير  أمر  المرئي   أعالهبموجب  االتصال  وسائل  خالل  من 
 التالي: واإللكتروني وذلك لمناقشة جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة العادي 

 . 2020/08/09عشر المنعقد في   السادساجتماع الهيئة العامة  قراراتتالوة  -
 عليهما.والخطة المستقبلية والمصادقة  2020تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية  التصويت على -

المالية   - السنة  عن  الحسابات  مدققي  تقرير  على  عن  الوعلى    2020التصويت  والخسائر  األرباح  وحساب  العامة  ميزانية 
 ا.موالمصادقة عليه 2020السنة المالية 

الش  التصويت - ادارة  مجلس  توصية  بتعلى  نسبته  ركة  ما  العام    %20وزيع  عن  المساهمين  على  كأرباح  المال  رأس  من 
 طات والمخصصات.حتيا، واال2020

 . 31/12/2020السنة المالية المنتهية في إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من المسؤولية عن  -

 وتحديد أتعابهم. 2021انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية  -

 
يرجى من حضرات السادة المساهمين الراغبين بالحضور تزويد الشركة قبل الموعد المحدد لالجتماع بعناوين البريد اإللكتروني 

 رة عن بطاقة الهوية الشخصية وخطابات التمثيل الرسمية لألشخاص االعتباريينالخاصة بهم وأرقام هواتفهم باإلضافة إلى صو 
خ من  للحضور  آخر  مساهم  توكيل  اإللكتروني أو  البريد  على  وذلك  المرفقة  التوكيل  قسيمة  تعبئة  الل 

shareholders@hayatpharma.com  ا قسم  سيقوم  الرابط حيث  وإرسال  المرسلة  البيانات  كافة  من  بالتحقق  لمساهمين 
 لالجتماع من خالل بريدهم اإللكتروني قبل موعد االجتماع. اإللكتروني إلى السادة المساهمين لتسجيل الحضور 

 
من لإلجتماع  المحدد  التاريخ  قبل  إلكترونيًا  واالستفسارات  األسئلة  طرح  مساهم  لكل  يحق  بأنه  اإلشارة  البريد   وتجدر  خالل 

ليتماإل أعاله  إليه  المشار  اإلجراء  لكتروني  من  خامسًا/ج  البند  بأحكام  عماًل  وذلك  عليها  وزير  الرد  معالي  عن  الصادرة  ات 
% من األسهم الممثلة باالجتماع يحق له طرح  10الصناعة والتجارة والتموين، علمًا بأن المساهم الذي يحمل أسهما ال تقل عن 

  ه.ذات اإلجراءات المشار إليها أعالارات خالل اإلجتماع سندًا للبند خامسًا/ط من األسئلة واالستفس
 

 واقبلوا فائق االحترام،
 رئيس مجلس اإلدارة 

 ةـــــسليم وليم كرادش
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