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كة الخبير المالية عن الدعوة لحضور اجتماع مالكي وحدات   إعالن شر

 (االول صندوق الخبير ريت )االجتماع  
 

 موضوع اإلعالن 
 

كة الخبير المالية مالكي وحدات صندوق الخبير  "، إىل حضور اجتماع مالكي الصندوقيت "ر تدعو شر
 وسائل طريق  عنوالمزمع عقده  ،م05/07/2020ـه الموافق 14/11/1441األحد  بتاري    خالوحدات 

" منظومة وباستخدام  الحديثة التقنية ي
ي السوق المالية ، "تداوالت 

ن فن  عىل سالمة المتعاملير
ً
وذلك حرصا

 مع اإلجراءات 
ً
ازيةوتماشيا وس كورونا )  االحي   (. 19 كوفيد للتصدي لفير

 
 األعمال  جدول

ط لصحة انعقاد هذا االجتماع حضور عدد من مالكي الوحدات  عىل األقل من  %25يمتلكون   ممنويشي 
ي سجل مالكي الوحدات لدى مركز إيداع األوراق المالية )مركز اإليداع( 

ي قيمة الوحدات المقيدين فن
  نهاية فن

ي تسبق اجتماع الجمعية العامة. جل
 سة التداول الت 

 

من خالل  سعودي ري ال( 030,802,722)  بقيمة الصندوق أصول قيمة إجماىلي  زيادة عىل التصويت -1
عية بهدف االستحواذ عىل   ي متوافق مع الضوابط الشر

طرح وحدات إضافية والحصول عىل تمويل إضافن
 أصول عقارية إضافية وسداد المصاريف والتكاليف ذات العالقة. 

 
وط واألحكام المعدلة للصندوق -2 ي تم تحديثها بشكل أساسي لتعكس زيادة   التصويت عىل الشر

والت 
  .الصندوق إجماىلي قيمة أصول

ً
وط واألحكام المعدلة قبل وقت كاف من تاري    خ  علما بأنه سيتم إتاحة الشر

 انعقاد االجتماع. 
 

 االجتماع  تاري    خ م05/07/2020 الموافق - ـه14/11/1441

ي 
 االجتماع  مكان  سيعقد االجتماع عن بعد باستخدام منظومة تداوالت 

 االجتماع  وقت م 00  4
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 إضافية  معلومات

 
ي وذلك بھدف دعم وتعز  الوحدات مالكي السادة  الصندوق مدير وي  هيب 

وتن جھود  ز یبالتصويت اإللكي 
ي تطب

ازية الوقائيةاإلجراءات   ق یالدولة فن ( 19كورونا المستجد )كوفيد   وسير للحد من انتشار ف واالحي 
ي اإل التصويت بدأ یس  ثیح

وتن " اال الوحدات لمالكي لكي  ي
ي موقع خدمات "تداوالت 

ن فن ي لكي  المسجلير
عىل   وتن

 من الساعة  ء  بتدا ابنود الجمعية 
ً
ة صباحا م 2020/ 07/ 01الموافق  ـه1441/ 11/ 10األربعاء  يوم العاشر

 لجميع  
ً
ي متاح مجانا

ي خدمات تداوالت 
وحت  نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت فن

 ps://login.tadawulaty.com.sa/ir/htt التاىلي  باستخدام الرابط  الوحدات مالكي 
 
 

 بأن أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت 
ً
الجمعية وأحقية التصويت عىل  انعقاد علما

ين تنتهي   .االجتماع بانتهاءبنود الجمعية للحاضن
 

ي  التسجيل الوحدات مالكي  جميعمن  الصندوق مدير  يأمل وعليه،
" للمشاركة  خدمةفن ي

"تداوالت 
ي حال وجود استفسار أو لطرح األسئلة المتعلقة ببنود الجمعية  . الجمعيةعن ُبعد عىل بنود  والتصويت

وفن
يد  (920010707) عن طريق هاتف  العمالء خدماتنأمل التواصل مع  ي  والير

وتن     اإللكي 
reit@alkhabeer.com  

 
 

 – نته ا –
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