
  

 

 دعوة السادة املساهمين

 )شركة مساهمة مقفلة( أصول وبخيت االستثماريةشركة في 

 غير العادية لحضور اجتماع الجمعية العامة

"( للشركة الذي سيعقد الجمعية)"غير العادية  العامةالجمعية لحضور اجتماع املساهمين الكرام دعوة السادة  مجلس إدارة الشركةيسر 

  عشر الثانيةالساعة في تمام  م11/2022/ 28املوافق هـ 1444/ 05/ 04بتاريخ  االثنينبمشيئة هللا في يوم 
 
 في مقر الشركة في  ظهرا

 
حضوريا

 وذلك للنظر في جدول األعمال التالي:، مدينة الرياض

على التقدم الى هيئة السوق املالية "الهيئة" ومجموعة تداول السعودية "تداول السعودية" لتسجيل وإدراج كامل اسهم  التصويت .1

 في السوق املوازية 8,100,000بعد زيادة رأس املال ثمانية ماليين ومائة ألف )  الشركة التي سيبلغ عددها
 
 عاديا

 
نمو، وذلك  -( سهما

 بقيمة اسمية عشرة )2,100,000ألف ) بإصدار عدد مليونان ومائة
 
 جديدا

 
 عاديا

 
( رياالت سعودية للسهم الواحد والتي 10( سهما

وطرح  ،من رأس مال الشركة بعد الزيادة %25.926من رأس مال الشركة قبل زيادة رأس املال وما نسبته  %35.000تمثل ما نسبته 

 عادي1,500,000منها عدد مليون وخمسمائة ألف )
 
 على املستثمرين املؤهلين تمثل نسبة ( سهما

 
من أسهم الشركة قبل  %25.000ا

من أسهم الشركة بعد الطرح وزيادة رأس املال، وتخصيص األسهم الجديدة املتبقية بعدد  %18.519الطرح وزيادة رأس املال ونسبة 

، والتي تمثل نسبة 600,000)  ستمائة ألف
 
 عاديا

 
 %7.407بل الطرح وزيادة رأس املال ونسبة من أسهم الشركة ق %10.000( سهما

من أسهم الشركة بعد زيادة رأس املال، ملحفظة برنامج تحفيز املوظفين "أسهم الخزينة" وذلك وفق قواعد طرح األوراق املالية 

 وااللتزامات املستمرة الصادرة عن الهيئة وقواعد اإلدراج الصادرة عن تداول السعودية.

ــــويــت .2 ــ ــ ــ ــ  القوائم على ء  بنــا ،م2022يونيو  30العقود واملعــامالت التي تمــت مط األطرات ذات العالقــة للفترة املنيهيــة في  اعتمــادعلى  التصــ

 . (باملرفق املفحوصة )التفاصيل موضحة املالية

ــــويـت .3 ــ ــ ــ ــ ـــــم ر  31إعـادة اعتمـاد العقود واملعـامالت التي تمـت مط األطرات ذات العالقـة للفترة املنيهيـة في على  التصــ ــ ــ ــ  كمـا تمم، 2021ديســـ

 )التفاصيل موضحة باملرفق(. القوائم املالية املراجعةاإلفصاحات املرفقة بعرضها في 

ــــويـت على  .4 ــ ــ ــ ــ ـــــم ر  31إعـادة اعتمـاد العقود واملعـامالت التي تمـت مط األطرات ذات العالقـة للفترة املنيهيـة في التصــ ــ ــ ــ  كمـا تمم، 2020ديســـ

 )التفاصيل موضحة باملرفق(. املراجعةالقوائم املالية اإلفصاحات املرفقة بعرضها في 

ــــويت .5 ــ ـــحة  مط أطرات ذات عالقة 30/06/2022إلى  01/01/2020للفترة من والعقود  االتفاقيات اعتمادعلى  التصــ ــ ــ ـــــيل موضـ ــ )التفاصـ

 باملرفق(.

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 آخر )من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي  وله أن اجتماع الجمعية العامة غير العاديةولكل مساهم حق حضور 
 
يوكل عنه شخصا

حد البنوك أحدى الغرت التجارية الصناعية أو من إالشركة( لتمثيله في االجتماع حسب النموذج املرفق مط ضرورة تصديق التوكيل من 

أو كتابة العدل أو املرخصين بأعمال التوثيق على أن ترسل نسخة من التوكيل إلى الشركة قبل انعقاد الجمعية بيومين على األقل عن طريق 

وإحضار  202تحويلة  ، 011-4191797: هاتفالولالستفسار يرجى االتصال على رقم  11526الرياض  63762ال ريد على العنوان ص.ب 

العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون الجمعية و النصاب القانوني لصحة انعقاد  أصل التوكيل يوم انعقاد اجتماع الجمعية

انيهاء املدة على االقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب الالزم لعقد االجتماع، سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من  نصف رأس املال

عدد من املساهمين يمثل ربط رأس  همعية العامة غير العادية إذا حضر يعت ر االجتماع الثاني صحيحا للجو  املحددة النعقاد االجتماع األول،

 بنود التالية في الوكالة: ةتضمين الثالثوفي حال رغبتم بالتوكيل عن طريق ناجز نرجو ، املال على األقل

 :الشركات .1

 قرارات الشركاء.توقيط  -

 حضور الجمعيات العامة. -

 :األهلية واملؤسسات الشركات .2

 شركة أصول وبخيت االستثمارية وذلك بصفتي مساهم فيها وحضور الجمعيات العامة والتصويت على بنودها. –مراجعة  -

 الثابتة:  البنود .3

 االستالم والتسليم.  -

 االزمة والتوقيط فيما يتطلب ذلك. مراجعة جميط الجهات ذات العالقة وإنهاء جميط اإلجراءات -

 رفاق صورة البطاقة الشخصية والسجل التجاري للشركات مط التوكيل )حسب املرفق(إمالحظة هامة: يرجى 

 

 

 

 

 

 

 


