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 هـ14/     /           التار�خ:

 م 20/     /           املوافق:

 

 

 (نموذج التوكيل / التفويض)
 

 المحترمين ،،     السادة/ شركة أصول وبخيت اإلستثمارية
 المحترمين ،،      عــنـــايـــــة/ شؤون المساهمين

 
 :وبعد ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
 الجنسية  _____________(اإلسم رباعياً)،  _______________________________________أنا المساهم/ 

 _____________الصادر من _) ___/ أو / السجل التجاري رقم (___________________هوية وطنية بموجب 
بشركة أصول  سهم(______________) ومالك ألسهم عددها  بصفتي أحد المساهمين، وتاريخ ___/ ___ / _______م 

واستناداً الى نص المادة  1010219805(مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم  االستثماريةوبخيت 
 -قد وكلت / فوضت: ) من نظام الشركة األساس فإنني26(
 

رقم هوية وطنية بموجب  ،)رباعياً  اإلسم/ _______________________________________ (الموكل/ المفوض 
(_____________________). 

 
ي بصفة دائمة) لينوب عني في (وهو من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة او المكلفين بالقيام بأي عمل فني أو إدار

 م12/12/2017 الموافق الثالثاء يوم تعالى هللا بمشيئة عقده سيتم والذي م2017للعام  الثاني العادية العامة الجمعية اجتماع حضور
،  البحرين برج – العليا حي – فهد الملك طريق – الشركة بمقر ظهراً ) 1:00(الواحدة  الساعة تمام في هـ،24/03/1439 وتاريخ

عمال األجدول على  الموضوع المدرجللتصويت نيابة عني على  ، المملكة العربية السعودية،الرياض مدينةفي  – الميزانين دور
المستندات جميع القرارات و على نيابًة عني والتوقيعللتصويت عليها، الجمعية العامة وغيرها من الموضوعات التي قد تطرحها 

 اجتماع الحق يؤجل اليه. أي في هذا االجتماع أوالمفعول هذا التوكيل / التفويض ساري  ويعتبر، االجتماع االمتعلقة بهذ
 

 ____________ بتاريخ ___ / ___ / _____ م /حرر في مدينة
 اإلســــــــــم/ _____________________________________

 __الصفــــة/ _____________________________________
  ________________________رقم الهوية الوطنية/ السجل التجاري/ 

 ___التوقيــع/ _____________________________________
 الختم الرسمي (اذا كان مالك األسهم شخصاً اعتبارياً)/

 التصديق/
 


