
 

P.O. Box 63762 Riyadh 11526 
Kingdom of Saudi Arabia 
Tel.: +966-11-4191797 
Fax: +966-11-4191899 
www.obic.com.sa 

بالرياض الرئيسي ومقرهابالكاملمدفوعةريالمليون٦٠مالبرأسمقفلةمساهمةشرآة  
 

١٠١٠٢١٩٨٠٥ رقم تجاري سجل) ، ٠٨١٢٦-٠٧( رقم المالية السوق هيئة ترخيص  
١٦٧٣٦٦: التجارية الغرفة في العضوية رقم  

Saudi Joint Stock Company, Paid up Capital SAR 60 Million, based in Riyadh 
CMA License 08126-07, CR 1010219805, RCC :167366 

  ١١٥٢٦الرياض٦٣٧٦٢ص.ب
  المملكة العربية السعودية

  +٩٦٦-١١-٤١٩-١٧٩٧: هاتف
  +٩٦٦-١١-٤١٩-١٨٩٩: فاآس

www.obic.com.sa 
 

  
  لإلصدارات األوليةوحدات صندوق أصول وبخيت  مالكيالموضوع: دعوة الجتماع السادة 

  

  ،صدارات األوليةلإلوحدات صندوق أصول وبخيت  مالك عميلنا
  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته،
 

في البداية نشكرآم على الثقة التي منحتموها لنا إلدارة استثماراتكم ومتطلعون دائمًا لتحقيق أآبـر قيمـة مضـافة علـى     

  استثماراتكم.

ئـة السـوق   ) فقرة (أ) من الئحة صناديق االستثمار الصادرة عـن هي ٥٦باإلشارة إلى الموضوع أعاله و بالرجوع إلى المادة (

صـدارات األوليـة   لإلأصـول وبخيـت   حـاملي وحـدات صـندوق    ل الثـاني   جتماعإلالمالي، يسر مدير الصندوق دعوتكم لحضور ا

صـباحًا وحتـى السـاعة     ٠٩:١٥ السـاعة م، عند ٠٢/٠٢/٢٠١٧هـ  الموافق ٠٥/٠٥/١٤٣٨بتاريخ  خميسلاوالمقرر عقده يوم 

مبنى العقاريـة الثالثـة    –طريق العليا  –مقر شرآة أصول وبخيت االستثمارية الواقع في مدينة الرياض صباحًا،  في  ٠٩:٤٥

وذلـك بسـبب عـدم إآتمـال      شـروط و أحكـام الصـندوق    فـي وذلك للتصويت على التغيرات المقترحة التالية  الدور السابع –

  :  م٢٣/٠١/٢٠١٧هـ الموافق ٢٥/٠٤/١٤٣٨والمنعقد بتاريخ  النصاب القانوني في اإلجتماع األول

تعريــف الســوق فــي قائمــة المصــطلحات، حيــث أصــبح : أســواق األســهم الســعودية وتشــمل ســوق األســهم    .١

 نمو. -تاسي، و سوق األسهم الموازي  –السعودي 

تعريف أسهم الشرآات في قائمة المصطلحات، حيث أصبح : هي أسهم الشرآات المدرجة في السوق و أسهم  .٢

 لية باإلضافة إلى الوحدات العقارية المتداولة.اإلصدارات األو

) مخــاطر االســتثمار الرئيســية، حيــث ســيتحمل الصــندوق المخــاطر المتعلقــة بالتــداول فــي صــناديق  ١٢فقــرة ( .٣

 نمو. –االستثمار العقارية المتداولة باإلضافة إلى عوامل المخاطرة المرتبطة بالتداول في أسهم السوق الموازي 

حضور االجتماع المشار إليه شخصيًا أو توآيل شخص للحضور و التصويت نيابة عنكم ، وموافاة الشرآة  وعليه، يرجى منكم

بالتوآيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد االجتماع بيوم عمل واحد ، مع مراعاة الحضور قبل االجتمـاع  

يعـد االجتمـاع الثـاني صـحيحًا أيـًا آانـت       ، علمًا بانـه  لهوية الوطنيةبوقت آافي إلتمام اجراءات التسجيل مع أهمية احضار ا

  .نسبة الوحدات الممثلة في االجتماع

  

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير على حسن تعاملكم، وفي حال آان لديكم أي استفسارات بخصوص هـذا الموضـوع   

  . ٩٦٦-١١-٤١٩-١٧٩٧الرجاء عدم التردد باالتصال بنا على الرقم 

  

  

  مع أطيب التحيات،

  

  شرآة أصول وبخيت االستثمارية

  م ٢٥/٠١/٢٠١٧ التاريخ :
  هـ ٠٤/١٤٣٨/ ٢٧ الموافق : 

 مرفق لكم طيه نسخة من الشروط واألحكام بعد التعديل المقترح لالطالع.•
 نسخة من نموذج التوآيل.•


