
 

  

 

 

 المساهمين السادة دعوة

 (شركة مساهمة) شركة أصول وبخيت االستثمارية في

 العادية العامة الجمعية اجتماع لحضور

 ،،وبركاته اهللا ورحمة عليكم السالم
 

والذي سيتم عقده ") ا�جمعية�سر مجلس إدارة الشركة دعوة املساهم�ن الكرام �حضور اجتماع ا�جمعية العامة العادية ("

 12م، �� تمام الساعة (28/06/2021هـ (حسب تقو�م أم القرى) املوافق 18/11/1442بتار�خ  االثن�نبمشيئة هللا �عا�� يوم 

 
ً
  و) COVID-19( �ورونا جائحة �سبب ا�خاصة للظروف ونظرا) ظهرا

ً
 تتخذها ال�ي االح��از�ة اإلجراءات و القرارات مع تماشيا

وذلك  ا�حديثة، التقنيةعن �عد وع�� وسائل  ا�جمعية ا�عقاد سيتم سالمتكم، ع�� تحافظ ان شئ��ا من ال�ي و الدولة

جتماع ا�جمعية العامة العادية وله للمداولة وإبداء الرأي والتصو�ت ع�� جدول أعمال ا�جمعية، ول�ل مساهم حق حضور ا

 آخر (من غ�� أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة) لتمثيله �� االجتماع حسب النموذج املرفق مع 
ً
أن يو�ل عنه �خصا

ة أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو املرخص�ن بأعمال التوثيق أو األ�خاص التجار  ةضرورة تصديق التوكيل من غرف

 ة:ن التالي�و الهم ع�� أن ترسل ��خة من التوكيل إ�� الشركة قبل ا�عقاد ا�جمعية بيوم�ن ع�� العناملرخص 
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 :جدول أعمال الجمعية العامة العادية
 .م31/12/2020 يف املنتهية املالية السنة عن اإلدارة جملس تقرير على املوافقة .1
 .م31/12/2020 يف املنتهية املالية السنة عن للشركة املالية القوائم على التصويت .2
 .م31/12/2020 يف املنتهية املالية السنة عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت .3
 .م31/12/2020 يف املنتهية املالية السنة عن املراجعة جلنة تقرير على التصويت .4
 .م31/12/2020اإلدارة عن الفرتة املالية املنتهية يف  التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس .5
وذلك لفحص ومراجعة  تعيني مراجع احلسابات للشركة من بني املرشحني بناء على توصية جلنة التدقيق واملراجعة التصويت على .6

 .م2120للعام املايل وتدقيق القوائم النصف سنوية والسنوية 
كبدل حضور ألعضاء جملس اإلدارة واللجان التابعة هلا نظري عضويتهم  سعودي لایر) 111,000( مبلغصرف  على التصويت .7

 وذلك كما هو موضح يف تقرير جملس اإلدارة. 2020ديسمرب  31وحىت  2020يناير  1للفرتة من 
 كما هو موضح يف تقرير جملس اإلدارة. االدارة جملس اعضاء تعامالت على التصويت .8

 

 

 وأنه طبقا للمادة (
ً
  العادية العامة ا�جمعية اجتماع ا�عقاد ي�ون  ال) من النظام األسا��ي للشركة 34علما

ً
 إذا إال �حيحا

 الثا�ي االجتماع �عقد االجتماع، هذا لعقد الالزم النصاب يتوفر لم وإذا األقل، ع�� املال رأس ر�ع يمثلون  مساهمون  حضره

  الثا�ي االجتماع ي�ون  األحوال جميع و��، األول  االجتماع ال�عقاد املحددة املدة ان��اء من ساعة �عد
ً
  �حيحا

ً
 عدد �ان أيا

 .فيه املمثلة األسهم

 

 هامة: اتمالحظ

 .نرجو من السادة املساهم�ن االطالع ع�� املرفقات ا�خاصة ببنود االجتماع .1

وارسالها ع�� ال��يد اإللك��و�ي رفاق صورة البطاقة ال�خصية وال�جل التجاري للشر�ات مع التوكيل إير��  .2

 .SAS@obic.com.saا�خاص �شؤون املساهم�ن 

 نرجو من السادة املساهم�ن ا�حرص ع�� ابقاء بينا��م لدينا محدثة و �ش�ل دوري. .3
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