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 للوحاجرة باألسهن السعىديةوحذات صنذوق أصىل وبخيث  هالكيالوىضىع: دعىة الجحواع السادة 

 

 باألسهن السعىدية,للوحاجرة وحذات صنذوق أصىل وبخيث  هالك عويلنا

 
 السالم عليكن ورحوة اهلل وبركاجه,

 

فييييي اٌةدايييييث ٔىييييىسوُ عٍييييت اٌامييييث اٌدييييي ِٕادّٛ٘ييييب ٌٕييييب ًدازت اسييييداّبزاخىُ ِٚد ٍعييييْٛ دائّييييب  ٌداميييييك       

 أوةس ليّث ِضبفث عٍت اسداّبزاخىُ.

بز داّ( فمييييست )أ( ِييييٓ دئاييييث  ييييٕبديك ادسيييي    56ببًشييييبزت اٌييييت اٌّٛ ييييٛر أعيييي ٖ ٚ بييييبٌس ٛر اٌييييت اٌّييييبدت )     

دعييييٛخىُ ٌاضييييٛز ا دّييييبر  ييييبٍِي ٚ ييييداج    ِييييديس اٌصييييٕدٚق , يسييييس اٌصييييبدزت عييييٓ ٘يئييييث اٌسييييٛق اٌّييييبٌي  

بدييييييبزي   الثٕيييييييٓٚاٌّمييييييسز عمييييييدٖ يييييييَٛ  ٌٍّدييييييب ست ببلسييييييُٙ اٌسييييييعٛديثأ ييييييٛي ٚب يييييييح   ييييييٕدٚق

 10:45 ييييييييةب ب  ٚ دييييييييت اٌسييييييييبعث  10:15 اٌسييييييييبعثَ, عٕييييييييد 23/01/2017٘ييييييييي  اٌّٛافييييييييك 25/04/1438

ِةٕيييت  –طسييييك اٌعٍييييب   –ث أ يييٛي ٚب ييييح ادسيييداّبزيث اٌٛاليييل فيييي ِديٕيييث اٌسييييبض      ِميييس شيييسو  يييةب ب ,  فيييي  

شييييسٚأ ٚ أ ىييييبَ  فيييييٚذٌييييه ٌٍدصييييٛيح عٍييييت اٌدغيييييساج اٌّمدس ييييث اٌدبٌيييييث  اٌييييدٚز اٌسييييببل –اٌعمبزيييييث اٌابٌاييييث 

 اٌصٕدٚق:

خعسييييف اٌسيييٛق فيييي لبئّيييث اٌّصييي ٍابج,  ييييه أ يييةد : أسيييٛاق السيييُٙ اٌسيييعٛديث ٚخىيييًّ سيييٛق    .1

 ّٔٛ. -خبسي, ٚ سٛق السُٙ اٌّٛاشي  –السُٙ اٌسعٛدي 

خعسيييف أسييُٙ اٌىييسوبج فييي لبئّييث اٌّصيي ٍابج,  يييه أ ييةد : ٘ييي أسييُٙ اٌىييسوبج اٌّدز ييث فييي            .2

 ٌعمبزيث اٌّدداٌٚث.اٌسٛق ٚ أسُٙ اً دازاج الٌٚيث ببً بفث اٌت اٌٛ داج ا

( ِ يييبطس ادسيييداّبز اٌسئيسييييث,  ييييه سييييداًّ اٌصيييٕدٚق اٌّ يييبطس اٌّدعٍميييث ببٌديييداٚي فيييي   12فميييست ) .3

 يييٕبديك ادسيييداّبز اٌعمبزييييث اٌّدداٌٚيييث ببً يييبفث اٌيييت عٛاِيييً اٌّ يييبطست اٌّسخة يييث ببٌديييداٚي فيييي أسيييُٙ      

 ّٔٛ. –اٌسٛق اٌّٛاشي 

      ٗ  ,ش صيييب  أٚ خٛويييً شيي ص ٌٍاضييٛز ٚ اٌدصييٛيح ٔيببييث عييٕىُ        ٚعٍيييٗ, يس ييت ِييٕىُ  ضييٛز اد دّييبر اٌّىييبز اٌييي

ِٚٛافييبت اٌىييسوث ببٌدٛويييً اٌّصييدق ِييٓ اٌغسفييث اٌدجبزيييث أٚ أ ييد اٌةٕييٛن لةييً أعمييبد اد دّييبر بيييَٛ عّييً ٚا ييد , ِييل      

ِساعييبت اٌاضييٛز لةييً اد دّييبر بٛلييح وييبفي ًخّييبَ ا ييساهاج اٌدسييجيً ِييل أّ٘يييث ا ضييبز اٌٙٛيييث اٌٛطٕيييث , عٍّييب  بيي ْ     

% عٍييت اللييً  25إٌصييبة اٌمييبٔٛٔي دٔعمييبد اد دّييبر  ضييٛز عييدد ِييٓ ِييبٌىي اٌٛ ييداج ِّييٓ يٍّىييْٛ ِجدّعيييٓ           

 ِٓ ليّث ٚ داج اٌصٕدٚق.

ٚخفضييٍٛا بمةييٛي فييبئك اد دييساَ ٚاٌدمييديس عٍييت  سييٓ خعييبٍِىُ, ٚفييي  ييبي وييبْ ٌييديىُ أي اسدفسييبزاج ب صييٛص            

 . 966-11-419-1797 لُ٘را اٌّٛ ٛر اٌس به عدَ اٌدسدد ببدخصبي بٕب عٍت اٌس

 

 هع أطيب الححيات,

 

 شركة أصىل وبخيث االسحثوارية

 م 12/10/7102 الحاريخ :
 هـ 14/10/0041 الوىافق : 

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

.نسخة من نموذج التوكيل 


