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 لإلصذارات األوليةوحذات صنذوق أصول وبخيث  هالكيالووضوع: دعوة الجحواع السادة 

 

 ,صذارات األوليةلإلوحذات صنذوق أصول وبخيث  هالك عويلنا

 
 السالم عليكن ورحوة اهلل وبركاجه,

 

فييييي اٌةدايييييث ٔىييييىسوُ عٍييييت اٌامييييث اٌدييييي ِٕادّٛ٘ييييب ٌٕييييب ًدازت اسييييداّبزاخىُ ِٚد ٍعييييْٛ دائّييييب  ٌداميييييك       

 أوةس ليّث ِضبفث عٍت اسداّبزاخىُ.

( فمييييست )أ( ِييييٓ دئاييييث مييييٕبديك ادسييييداّبز     56ببًشييييبزت اٌييييت اٌّٛ ييييٛر أعيييي ٖ ٚ بييييبٌس ٛر اٌييييت اٌّييييبدت )     

ئييييث اٌسييييٛق اٌّييييبٌي, يسييييس ِييييديس اٌصييييٕدٚق دعييييٛخىُ ٌاضييييٛز ا دّييييبر  ييييبٍِي ٚ ييييداج       اٌصييييبدزت عييييٓ ٘ي 

٘ييييي  اٌّٛافييييك 25/04/1438بدييييبزي   ا ثٕيييييٓٚاٌّمييييسز عمييييدٖ يييييَٛ  مييييدازاج ا ٌٚيييييث ٌإلأمييييٛي ٚب يييييح مييييٕدٚق 

ِميييييس شيييييسوث أميييييٛي ميييييةب ب ,  فيييييي  09:45ميييييةب ب  ٚ ديييييت اٌسيييييبعث  09:15 اٌسيييييبعثَ, عٕيييييد 23/01/2017

اٌيييييدٚز  –ِةٕيييييت اٌعمبزييييييث اٌابٌايييييث  –طسييييييك اٌعٍييييييب  –ٛاليييييم فيييييي ِديٕيييييث اٌسييييييبض ٚب ييييييح ادسيييييداّبزيث اٌ

 شسٚط ٚ أ ىبَ اٌصٕدٚق: فيٚذٌه ٌٍدصٛيح عٍت اٌدغيساج اٌّمدس ث اٌدبٌيث  اٌسببم

خعسييييف اٌسيييٛق فيييي لبئّيييث اٌّصييي ٍابج,  ييييه أميييةد : أسيييٛاق ا سيييُٙ اٌسيييعٛديث ٚخىيييًّ سيييٛق        .1

 ّٔٛ. -اٌّٛاشي خبسي, ٚ سٛق ا سُٙ  –ا سُٙ اٌسعٛدي 

خعسييييف أسيييُٙ اٌىيييسوبج فيييي لبئّيييث اٌّصييي ٍابج,  ييييه أميييةد : ٘يييي أسيييُٙ اٌىيييسوبج اٌّدز يييث فيييي   .2

 اٌسٛق ٚ أسُٙ اًمدازاج ا ٌٚيث ببً بفث اٌت اٌٛ داج اٌعمبزيث اٌّدداٌٚث.

( ِ يييبطس ادسيييداّبز اٌسئيسييييث,  ييييه سييييداًّ اٌصيييٕدٚق اٌّ يييبطس اٌّدعٍميييث ببٌديييداٚي فيييي       12فميييست ) .3

دسييداّبز اٌعمبزيييث اٌّدداٌٚييث ببً ييبفث اٌييت عٛاِييً اٌّ ييبطست اٌّسخة ييث ببٌدييداٚي فييي أسييُٙ اٌسييٛق       مييٕبديك ا

 ّٔٛ. –اٌّٛاشي 

ٚعٍييييٗ, يس يييت ِيييٕىُ  ضيييٛز اد دّيييبر اٌّىيييبز اٌييييٗ ش صييييب  أٚ خٛوييييً شييي ص ٌٍاضيييٛز ٚ اٌدصيييٛيح ٔيببيييث             

ٕييييٛن لةييييً أعمييييبد اد دّييييبر  عييييٕىُ , ِٚٛافييييبت اٌىييييسوث ببٌدٛويييييً اٌّصييييدق ِييييٓ اٌغسفييييث اٌدجبزيييييث أٚ أ ييييد اٌة  

بيييييَٛ عّييييً ٚا ييييد , ِييييم ِساعييييبت اٌاضييييٛز لةييييً اد دّييييبر بٛلييييح وييييبفي ًخّييييبَ ا ييييسا اج اٌدسييييجيً ِييييم        

أّ٘ييييث ا ضيييبز اٌٙٛيييييث اٌٛطٕييييث , عٍّيييب  بيييينْ إٌصيييبة اٌميييبٔٛٔي دٔعمييييبد اد دّيييبر  ضيييٛز عييييدد ِيييٓ ِييييبٌىي          

 .ٚق% عٍت ا لً ِٓ ليّث ٚ داج اٌصٕد25اٌٛ داج ِّٓ يٍّىْٛ ِجدّعيٓ 

ٚخفضيييٍٛا بمةييييٛي فييييبئك اد دييييساَ ٚاٌدميييديس عٍييييت  سييييٓ خعييييبٍِىُ, ٚفيييي  ييييبي وييييبْ ٌييييديىُ أي اسدفسييييبزاج    

 . 966-11-419-1797ب صٛص ٘را اٌّٛ ٛر اٌس ب  عدَ اٌدسدد ببدخصبي بٕب عٍت اٌسلُ 

 

 

 هع أطيب الححيات,

 

 

 شركة أصول وبخيث االسحثوارية

 

 م 12/10/7102 الحاريخ :
 هـ 14/10/0041 الووافق : 

 بعد التعديل المقترح لالطالع.مرفق لكم طيه نسخة من الشروط واألحكام 

.نسخة من نموذج التوكيل 


