
 

  

 

 

 المساهمين السادة دعوة

 (شركة مساهمة) شركة أصول وبخيت االستثمارية في

 العادية العامة الجمعية اجتماع لحضور

 وبركاته،،، اهللا ورحمة عليكم السالم
 

 ( الثالثاء ) يوممبشيئة اهللا تعاىل  هعقدتم والذي سي العاديةيسر جملس إدارة الشركة دعوة املسامهني الكرام حلضور اجتماع اجلمعية العامة 

اصة اخلونظرا للظروف  .)ظهراً  12:00( الساعة متام يف ،م90/60/2020 املوافق(حسب تقومي أم القرى)  هـ17/10/1441 تاريخب
 حتافظ ان شئنها من اليت و الدولة تتخذها اليت االحرتازية اإلجراءات و القرارات مع متاشياً  و) COVID-19جائحة كورونا ( بسبب

 وذلك Zoomعرب تطبيق سيتم انعقاد اجلمعية  منع التجمعات، خبصوص سابقاً  الصادرة احلكومية بالتوجيهات وعمالً  سالمتكم، على
 -:التايلجدول األعمال  يف للنظر

 

 :جدول أعمال الجمعية العامة العادية
 .م31/12/9201 يف املنتهية املالية السنة عن اإلدارة جملس تقرير على املوافقة .1
 .م31/12/9201 يف املنتهية املالية السنة عن للشركة املالية القوائم على التصويت .2
 .م31/12/9201 يف املنتهية املالية السنة عن الشركة حسابات مراجع تقرير على التصويت .3
 .م31/12/9201 يف املنتهية املالية السنة عن املراجعة جلنة تقرير على التصويت .4
 .م31/12/9201التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن الفرتة املالية املنتهية يف  .5
 .االدارة جملس تقرير حسب موزعة سعودي لایر) 102,000( مبلغ بإمجايل اإلدارة جملس أعضاء مكافآت على التصويت .6
 .م2020التصويت على اختيار مراجع احلسابات ، ملراجعة حسابات الشركة للعام املايل  .7
ر (االستاذ بش لایر سعودي. 15,042,537.3) اليحياء عبدالرمحن االستاذ( االدارة جملس اعضاء تعامالت على التصويت .8

 ) لایر سعودي.344,057.853,خبيت 
 

 

 

 

 هـ25/09/1441التاريخ :

 م18/05/2020الموافق:



 

  

 

تسجيل حضورهم لالجتماع يف  /مطابقتهاليتم استخدامهاالتككد من أن مجيع بياناتم لدينا حمدثة،  السادة املسامهنيكما نرجو من 
 . وميكنكم التواصل مع قسم عناية شؤون املسامهني بالشركة ملساعدتكم بذلك حسب التفاصيل أدناه:االجتماعبدء قبل ها وللتحقق من

 202، تحويلة  011 – 4191797تـلـفـون رقم: 
  011 – 4191899فاكس رقم: 

  SAS@obic.com.saايميل: 
 

هم حق حضور اجتماع اجلمعية العامة مسا لكلاالطالع على املرفقات اخلاصة ببنود االجتماع, علما بكنه نرجو من السادة املسامهني كما 
رأس املال ويف حالة عدم اكتمال النصاب  ربع ميثلون مسامهني حضورهو العادية لصحة انعقاد اجلمعية النصاب القانوين العادية، وأن 

االجتماع الثاين  عتربالالزم لعقد االجتماع، سيتم عقد االجتماع الثاين بعد ساعة من انتهاء املدة احملددة النعقاد االجتماع األول، وي
 .فيه املمثله األسهم عدد كان أياً صحيحاً 

لكرتوين اخلاص بشؤون وارساهلا على الربيد اإلرفاق صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري للشركات مع التوكيل إيرجى  مالحظة هامة:
  .ليتم اعتماد الطلب )Zoomعند التسجيل عرب ( SAS@obic.com.saاملسامهني 
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