
 

 

 

 ه03/03/1442التار�خ: 

 م20/10/2020املوافق: 
 

 دعوة السادة املساهم�ن

 �� شركة أصول و�خيت االستثمار�ة (شركة مساهمة)

 �حضور اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية

 

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

هـ (حسب تقو�م أم القرى) املوافق 04/04/1442بتار�خ  ا�خميسوالذي سيتم عقده بمشيئة هللا �عا�� يوم 

  12م، �� تمام الساعة ( 19/11/2020
ً
برج  –�� العليا  –طر�ق امللك فهد  –الشركة وال�ائن �� ) بمقر  ظهرا

الرأي والتصو�ت ع�� جدول أعمال ا�جمعية، �� مدينة الر�اض، وذلك للمداولة وإبداء  –البحر�ن، دور امل��ان�ن 

 آخر (من غ�� أعضاء 
ً
ول�ل مساهم حق حضور اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية وله أن يو�ل عنه �خصا

مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة) لتمثيله �� االجتماع حسب النموذج املرفق مع ضرورة تصديق التوكيل من 

أو من أحد البنوك أو كتابة العدل أو املرخص�ن بأعمال التوثيق أو األ�خاص  إحدى الغرف التجار�ة والصناعية

املرخص لهم ع�� أن ترسل ��خة من التوكيل إ�� الشركة قبل ا�عقاد ا�جمعية بيوم�ن ع�� األقل (مع إحضار 

 ن التا��: �و اأصل التوكيل يوم ا�عقاد اجتماع ا�جمعية) ع�� العن

 

 االستثمار�ةالسادة/ شركة أصول و�خيت 

 عــنــايــــة/ شؤون املساهم�ن �� الشركة 

 دور امل��ان�ن البحر�ن،برج  –�� العليا  –طر�ق امللك فهد  ،11526الر�اض  ،63762ص.ب. 
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 جدول األعمال:

املداولــــة �ــــ� توصــــية مجلـــــس اإلدارة بز�ــــادة رأســــمال الشــــركة وطرحهـــــا بالســــوق املواز�ــــة (نمــــو) وذلـــــك  .1

 للقــــــرارات الصــــــادرة �ــــــ� ا�جمعيــــــة العامــــــة العاديــــــة وا�جمعيــــــة العامــــــة غ�ــــــ� العاديــــــة بتــــــار�خ 
ً
اســـــتكماال

رأســمال الشــركة وتنــازل املســاهم�ن ا�حــالي�ن عــن م �شــأن ز�ــادة 08/06/2017هـــ املوافــق 13/09/1438

 بحسب اآل�ي:  حق االكتتاب باألسهم ا�جديدة

 .) سهم عادي6,000,000) ر�ال سعودي مقسم إ�� (60,000,000( رأسمال الشركة ا�حا��: .أ 

 ) سهم عادي.8,100,000) ر�ال سعودي مقسم إ�� (81,000,000( رأسمال الشركة �عد ز�ادته: .ب 

 ) ر�ال سعودي.21,000,000( املال: مبلغ ز�ادة رأس .ج 

) ســــهم عــــادي حســــب 2,100,000(ت�ــــون آليــــة ز�ــــادة رأس املــــال مــــن خــــالل طــــرح أســــهم جديــــدة لعــــدد  .د 

 التا��:

 �جمهور.ا الكتتاب) سهم 1,500,000تخصيص ( -

الشـــــركة وتخصيصـــــها ل��نـــــامج تحف�ـــــ� املـــــوظف�ن وتفـــــو�ض  الكتتـــــاب) ســـــهم 600,000تخصـــــيص ( -

 مجلس اإلدارة أو من يفوضه املجلس باملوافقة ع�� ال��نامج وآلية تنفيذه.

��ـــــدف الشـــــركة ا�ـــــ� تمو�ـــــل وتنفيـــــذ خططهـــــا ومشـــــاريعها املســـــتقبلية  :رأســـــمال الشـــــركةســـــبب ز�ـــــادة  .ه 

 تفعيل برنامج تحف�� املوظف�ن. وتوسعة أ�شط��ا املختلفة، باإلضافة إ�� تمو�ل وتنفيذ خط��ا ��

وإعطــاء  االكتتــاب باألســهم ا�جديــدة ال�ــي ســيتم طرحهــا حــق تنــازل املســاهم�ن ا�حــالي�ن بالشــركة عــن .و 

 األولو�ة لغ�� املساهم�ن ا�حالي�ن باالكتتاب.

لتصبح �عـد التعـديل كمـا  للشركة املتعلقة بـ (رأسمال الشركة) ي) من النظام األسا��7�عديل املادة ( .2

 ي��:

ر�ال سـعودي مقسـم ا�ـ� ثمانيـة ماليـ�ن ) 81,000,000(حدد رأس مال الشركة بمبلغ واحد وثمانون مليون 

) ر�ــاالت 10) ســهم اســ�ي متســاو�ة القيمــة، تبلــغ القيمــة األســمية ل�ــل م��ــا عشــرة (8,100,000ومئــة ألــف (

يجـوز إجـراء أي �غي�ـ� أو �عـديل �ـ� ملكيـة الشـركة قبـل ، وجميعها أسهم عادية نقديـة، كمـا أنـه ال ةسعودي

 ا�حصول ع�� موافقة مسبقة من هيئة السوق املالية.

، لتصـبح �عـد التعـديل للشركة املتعلقة بـ (االكتتاب �� األسـهم) ي) من النظام األسا��8�عديل املادة ( .3

 كما ي��: 

، ) سـهم8,100,000ثمانيـة ماليـ�ن ومئـة ألـف (اكتتب املساهمون �� �امل أسهم رأس مـال الشـركة البالغـة 

 ) ر�ال سعودي ودفعوا قيم��ا بال�امل.81,000,000والبالغ قيم��ا واحد وثمانون مليون (

 



 

 

بـــالنص تتعلـــق بــــ (شـــراء الشـــركة ألســـهمها و�يعهـــا وار��ا��ـــا)  ياضـــافة مـــادة ا�ـــ� نظـــام الشـــركة األسا�ـــ� .4

 التا��:

متــازة ��ــدف تخفــيض رأســمالها أو االحتفــاظ ��ــا كأســهم خز�نــة، يجــوز للشــركة شــراء أســهمها العاديــة أو امل

أو تخصيصـها ملـوظفي  ،كما يجوز للشركة بيع أسهم ا�خز�نة ع�� مرحلة واحدة أو عدة مراحل، أو ار��ا��ا

 وذلك وفق الضوابط ال�ي تضعها ا�جهات املختصة. ،الشركة ضمن برنامج أسهم للموظف�ن

، لتصـبح �عــد التعــديل كمــا الشــركة األســاس املتعلقــة بـــ (أح�ــام ختاميــة)) مــن نظـام 53�عـديل املــادة ( .5

 ي��:

يطبـــق نظـــام الشـــر�ات ولوائحـــه ع�ــــ� �ـــل مـــا لـــم يــــرد ذكـــره �ـــ� هـــذا النظــــام ونظـــام الســـوق املاليـــة ولوائحــــه 

 التنفيذية.

 وترقيمها، لتتوافق مع التعديالت املق��حة �� البنود أعاله. يترتيب مواد النظام األسا�� .6

 

 وأنه طبقا للمادة (
ً
) من النظام األسا��ي للشركة ي�ون النصاب القانو�ي ل�حة ا�عقاد ا�جمعية العامة 34علما

غ�� العادية هو حضور مساهم�ن يمثلون نصف رأس املال و�� حالة عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد 

ال�عقاد االجتماع األول، ويعت��  االجتماع، سيتم عقد االجتماع الثا�ي �عد ساعة من ان��اء املدة املحددة

 إذا
ً
 املال. رأس ر�ع يمثل املساهم�ن من عدد حضره االجتماع الثا�ي �حيحا

 

 ير�� إرفاق صورة البطاقة ال�خصية وال�جل التجاري للشر�ات مع التوكيل (حسب املرفق). مالحظة هامة:
 

 

 


