
  

اة لالستثمار ش.م.ك ة ح   (مقفلة) شر

ةلحضور اجتماع الدعوة  ة العامة العاد ة  جمع ة المنته   31/12/2018 فيللسنة المال
ة دارة إسر مجلس  اة لالستثمار، ش.م.ك (مقفلة)، شر ة الكرام  يمساهمالسادة بدعوة ح ةالشر ة العامة العاد ة للسنة  لحضور اجتماع الجمع المال
ة ف س یوم ادهاعقانوالمقرر  31/12/2018 يالمنته ة الكائن في مدینة   في ،ظهرا 01:00 تمام الساعة في 09/05/2019المواف  الخم مقر الشر
ت    :االعمال التالي جدول فيوذلك للنظر ) 12الدور ( -برج الجون  –شارع فهد السالم  –منطقة القبلة  –الكو

ة العامة  ةجدول اعمال الجمع ة في  العاد ة المنته   :31/12/2018عن السنة المال
ة ف  البند االول   : ة المنته ة عن السنة المال ه. 31/12/2018 يسماع تقرر مجلس إدارة الشر   والمصادقة عل

  

ة عن  :  نيالبند الثا ات الشر ة ف سماع تقرر مراقب حسا ة المنته ه. 31/12/2018 يالسنة المال   والمصادقة عل
  

ة ف  البند الثالث  : ة المنته ة عن السنة المال ة الشرع ه 31/12/2018 يسماع تقرر هیئة الرقا   .والمصادقة عل
  

ع   : تب سماع تقرر  البند الرا ة وانشطة أعمال عن الشرعي التدقی م ة للسنة الشر ة المال  .31/12/2018 في المنته
  

ةمناقشة ال  البند الخامس : انات المال ة ف ب ة المنته ة للسنة المال ات الختام  والمصادقة علیها. 31/12/2018 يوالحسا
  

ان   البند السادس : ة الجزاءات عرض ب ةالمال عها من  يالت وغیر المال ةتم توق ة ف الجهات الرقاب ة المنته   31/12/2018 يعن السنة المال
ع : ة مجلس اإلدارة ف مناقشة  البند السا ة في توزع اراح عدم  يتوص ة المنته   .31/12/2018عن السنة المال

  

ة مجلس اإلدارة ف مناقشة  البند الثامن  : ة فعدم  يتوص ة المنته افأة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المال   31/12/2018 يصرف م
  

ة في  سماع تقرر التعامالت التي تمت  البند التاسع  : ة المنته ة  31/12/2018عن السنة المال او ستتم مع أطراف ذات صلة عن السنة المال
ة في    31/12/2019المنته

  

افآت سماع تقرر  البند العاشر : ة السنة عن والحوافز الم ة المال   .31/12/2018 في المنته
ة في   البند الحاد عشر:  ة المنته مة عن السنة المال ة ، وتقرر لجنة 31/12/2018سماع تقرر الحو ة المنته مجلس اإلدارة للتدقی عن السنة المال

  .31/12/2018في 
  

ةذمتهم  براءإ إخالء طرف السادة أعضاء مجلس االدارة و مناقشة   البند الثاني عشر:   ة والقانون ل ما یتعل بتصرفاتهم المال عن السنة  واإلدارة عن 
ة ف ة المنته  .31/12/2018 يالمال

  

  اعضاء مجلس االدارة للدورة الجدیدة لثالث سنوات قادمة.إنتخاب   عشر:   لثالبند الثا
ع عشر : ات الموافقة على   البند الرا ة التعیین او إعادة تعیین مراقب حسا ات لد هیئة اسواق شر اسماء مراقبي الحسا من ضمن القائمة المعتمدة 

ة  ات الشر ة فالمال مع مراعاة مدة التغییر االلزامي لمراقبي حسا ة المنته وتفوض مجلس اإلدارة  31/12/2019 يللسنة المال
ه.  بتحدید أتعا

  

  البند الخامس عشر :
  

ة فاعضاء إعادة تعیین  تعیین اوالموافقة على  ة المنته ة للسنة المال ة الشرع وتفوض مجلس اإلدارة  31/12/2019 يهیئة الرقا
  م.تعابهأتحدید  يف
  

تب تعیین إعادة أو الموافقة على تعیین  البند السادس عشر : اتب المعتمدة القائمة ضمن من الخارجي الشرعي التدقی م  الخارجي الشرعي التدقی لم
ام وف العمل لهم المرخص المال، لألشخاص أسواق هیئة لد الخاص السجل في المسجلین ة، الشرعة أح  مراعاة مع اإلسالم

اتب االلزامي التغیر مدة ة للسنة الخارجي وذلك الشرعي تدقیال لم ة المال  بتحدید اإلدارة مجلس وتفوض 31/12/2019 المنته
  أتعابهم.

  

ة للمقاصة  یرجى من السادة المساهمین مراجعةلذا  ت ة الكو هاتف رقم  -الخامس الدور  –برج أحمد  –شارع الخلیج العرى  –منطقة شرق  -الشر
ة الستالم  22464565 - 22464585 یل وجدول االعمال، وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي وقبل اجتماع الجمع طاقات الحضور واستمارات التو

  ساعة على االقل. 24بـ 
،،   ،وهللا ولى التوفی

 اإلدارةمجلس 


