
 

  

 

 

 المساهمين السادة دعوة

 )شركة مساهمة( شركة أصول وبخيت االستثمارية في

 عاديةالوغير  العادية العامة الجمعية اجتماع لحضور

 وبركاته،،، اهلل ورحمة عليكم السالم
 

مبشيئة اهلل تعاىل  مهعقدتم والذي سي عاديةالوغري  يسر جملس إدارة الشركة دعوة املسامهني الكرام حلضور اجتماع اجلمعية العامة العادية
 الشركة مبقر (مساء  9:30) الساعة متام يف ،م09/05/2019 املوافق)حسب تقومي أم القرى(  هـ04/09/1440 تاريخب خلميسا يوم

 -:التايلجدول األعمال  يف للنظر وذلك. الرياض مدينة يف – امليزانني دور ،البحرين برج – العليا حي – فهد امللك طريق – والكائن يف
 

 جدول أعمال الجمعية العامة العادية: 
 .م31/12/2018 يف املنتهية املالية السنة عن اإلدارة جملس تقرير على املوافقة .1
 .م31/12/2018 يف املنتهية املالية السنة عن للشركة املالية القوائم على التصويت .2
 .م31/12/2018 يف املنتهية املالية السنة عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت .3
 .االدارة جملس تقرير حسب موزعة سعودي لاير( 198.000) مبلغ بإمجايل اإلدارة جملس أعضاء مكافآت على التصويت .4
 .م2019اختيار مراجع احلسابات ، ملراجعة حسابات الشركة للعام املايل التصويت على  .5
 لاير سعودي. )5,044,616 اليحياء عبدالرمحن االستاذ) االدارة جملس اعضاء تعامالت على التصويت .6
( املدفوع املال رأس من% 10) سعودي لاير مليون 6 امجالية بقيمة نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة جملس مقرتح/توصية على التصويت .7

 تكون أن على 2018 املايل العام عن اإلستثمارية وخبيت أصول لشركة املبقاة األرباح من سهم لكل سعودي لاير واحد تعادل
 .العادية العامة اجلمعية انعقاد يوم الشركة بسجالت املقيدين للمسامهني األرباح أحقية

 
  عاديةالغير جدول أعمال الجمعية العامة: 

 بدال عن االستاذ خالد املوسى. ءالدارة االستاذ عبدالرمحن اليحيانائب رئيس جملس ا تعينياملوافقة على  .1
 :ونائب الرئيس صالحيات رئيس جملس االدارةاخلاصة بيف النظام االساسي للشركة و ( 22املادة )تعديل  .2

  :)اجراء او تصرف معني او  ذات او باختاتفويض وتوكيل الغري يف حدود اختصاصه بصالحيحق له  وإضافة البند )ي
 بالقيام بعمل او اعمال معينة وله الغاء التفويض او التوكيل جزئيا و كليا.

 هـ05/08/1440التاريخ :

 م10/04/2019الموافق:



 

  

 

وله أن يوكل عنه شخصا  آخر )من غري أعضاء جملس اإلدارة أو  عاديةالغري العادية و ولكل مساهم حق حضور اجتماع اجلمعية العامة
حد أالصناعية أو من و حدى الغرف التجارية إموظفي الشركة( لتمثيله يف االجتماع حسب النموذج املرفق مع ضرورة تصديق التوكيل من 
سل نسخة من التوكيل إىل الشركة قبل انعقاد البنوك أو كتابة العدل أو املرخصني بأعمال التوثيق أو األشخاص املرخص هلم على أن تر 

 على العناون التايل: ( توكيل يوم انعقاد اجتماع اجلمعيةإحضار أصل ال)مع اجلمعية بيومني على األقل 
 

 السادة/ شركة أصول وبخيت اإلستثمارية
 عــنــايــــة/ شؤون المساهمين في الشركة 

 الميزانين دور،  البحرين برج –حي العليا  – طريق الملك فهد،  11526، الرياض  63762ص.ب. 
 202، تحويلة  011 – 4191797تـلـفـون رقم: 
  011 – 4191899فاكس رقم: 

  SAS@obic.com.saايميل: 
 

رأس املال ويف حالة عدم اكتمال النصاب الالزم  ربع ميثلون مسامهني حضورهو العادية علما  أن النصاب القانوين لصحة انعقاد اجلمعية 
 أيا  االجتماع الثاين صحيحا   عتربلعقد االجتماع، سيتم عقد االجتماع الثاين بعد ساعة من انتهاء املدة احملددة النعقاد االجتماع األول، وي

رأس  نصف ميثلون مسامهني حضورهو ري العادية اجلمعية العامة غأن النصاب القانوين لصحة انعقاد كما  .فيه املمثله األسهم عدد كان
ويف حالة عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع، سيتم عقد االجتماع الثاين بعد ساعة من انتهاء املدة احملددة النعقاد  املال

 .املال رأس ربع ميثل املسامهني من عدد حضره إذااالجتماع الثاين صحيحا   عترباالجتماع األول، وي

 
 رفاق صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري للشركات مع التوكيل )حسب املرفق( إمالحظة هامة: يرجى 
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