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  للمتاجرة باألسهم السعوديةوحدات صندوق أصول وبخيت  مالكيالموضوع: دعوة الجتماع السادة 

  

  باألسهم السعودية،للمتاجرة وحدات صندوق أصول وبخيت  مالك عميلنا
  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته،
 

في البداية نشكرآم على الثقة التي منحتموها لنا إلدارة استثماراتكم ومتطلعون دائمًا لتحقيق أآبـر قيمـة مضـافة علـى     

  استثماراتكم.

ار الصادرة عـن هيئـة السـوق    تثم) فقرة (أ) من الئحة صناديق االس٥٦باإلشارة إلى الموضوع أعاله و بالرجوع إلى المادة (

للمتـاجرة باألسـهم   أصـول وبخيـت    حـاملي وحـدات صـندوق   ل الثاني جتماعإلدعوتكم لحضور ا مدير الصندوق، يسر المالي

صباحًا وحتـى   ١٠:١٥ الساعةم، عند ٠٢/٠٢/٢٠١٧هـ  الموافق ٠٥/٠٥/١٤٣٨بتاريخ خميس ال والمقرر عقده يوم السعودية

مبنى العقارية  –طريق العليا  –مقر شرآة أصول وبخيت االستثمارية الواقع في مدينة الرياض صباحًا،  في  ١٠:٤٥الساعة 

وذلـك بسـبب عـدم     شـروط و أحكـام الصـندوق    فـي وذلك للتصويت على التغيرات المقترحـة التاليـة    الدور السابع –الثالثة 

    :م٢٣/٠١/٢٠١٧هـ الموافق ٢٥/٠٤/١٤٣٨يخ والمنعقد بتار في اإلجتماع األول القانوني إآتمال النصاب

تعريف السـوق فـي قائمـة المصـطلحات، حيـث أصـبح : أسـواق األسـهم السـعودية وتشـمل سـوق األسـهم              .١

 نمو. -تاسي، و سوق األسهم الموازي  –السعودي 

تعريف أسهم الشرآات في قائمة المصطلحات، حيث أصبح : هـي أسـهم الشـرآات المدرجـة فـي السـوق و        .٢

 اإلصدارات األولية باإلضافة إلى الوحدات العقارية المتداولة.أسهم 

) مخاطر االسـتثمار الرئيسـية، حيـث سـيتحمل الصـندوق المخـاطر المتعلقـة بالتـداول فـي صـناديق           ١٢فقرة ( .٣

 نمو. –االستثمار العقارية المتداولة باإلضافة إلى عوامل المخاطرة المرتبطة بالتداول في أسهم السوق الموازي 

وموافاة الشرآة  ،ليه، يرجى منكم حضور االجتماع المشار إليه شخصيًا أو توآيل شخص للحضور و التصويت نيابة عنكم وع

بالتوآيل المصدق من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل انعقاد االجتماع بيوم عمل واحد ، مع مراعاة الحضور قبل االجتمـاع  

يعـد االجتمـاع الثـاني صـحيحًا أيـًا آانـت       ، علمًا بانـه  أهمية احضار الهوية الوطنية بوقت آافي إلتمام اجراءات التسجيل مع

  نسبة الوحدات الممثلة في االجتماع.

  

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير على حسن تعاملكم، وفي حال آان لديكم أي استفسارات بخصوص هـذا الموضـوع   

  . ٩٦٦-١١-٤١٩-١٧٩٧ الرجاء عدم التردد باالتصال بنا على الرقم

  

  مع أطيب التحيات،

  

  شرآة أصول وبخيت االستثمارية

  م ٢٥/٠١/٢٠١٧ التاريخ :
  هـ ٢٧/٠٤/١٤٣٨ الموافق : 

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


