
 

 
 

 م ٢٠٢١،  أب��ل ٦، الثالثاء 

 
كة الخب�ي المال�ة عن الدعوة لحضور اجتماع مال�ي وحدات   إعالن �ش

 "صندوق الخب�ي ر�ت" (االجتماع األول)
 

 موض�ع اإلعالن 
 

كة الخب�ي المال�ة مال�ي وحدات صندوق الخب�ي ر�ت "الصندوق"، إ� حضور اجتماع مال�ي  تدعو �ش
م، والمزمع عقدە عن ط��ق وسائل التقن�ة  ٢٠٢١/ ٠٤/ ٢٥ه الموافق  ١٤٤٢/ ٠٩/ ١٣الوحدات يوم األحد، 

 : " وذلك لمناقشة جدول األعمال التا�ي ي
 الحديثة باستخدام منظومة "تداواليت

 
 األعمال  جدول

 
؛ من خالل  مليون ر�ـال سعودي  ٣٣٥٫٥التص��ت ع� ز�ادة إجما�ي ق�مة أصول الصندوق بق�مة  -١

�
تق��با

ط�ح وحدات إضاف�ة بهدف االستحواذ ع� أصول عقار�ة إضاف�ة، وسداد المصار�ف والتكال�ف ذات  
 العالقة. 

 
ي تم تحديثها �شكل أسا�ي لتعكس ز�ادة   -٢ وط واألحكام المعدلة للصندوق والىت التص��ت ع� ال�ش

 إجما�ي ق�مة أصول الصندوق.  
 

ط   وط واألحكام المعدلة قبل وقٍت كاٍف من تار�ــــخ انعقاد االجتماع. و�ش�ت  بأنه سيتم إتاحة ال�ش
�
علما

ع� األقل من ق�مة   ٪٢٥دات ممن �متل�ون لصحة انعقاد هذا االجتماع، حضور عدد من مال�ي الوح
ي نها�ة جلسة 

ي سجل مال�ي الوحدات لدى مركز إ�داع األوراق المال�ة "مركز اإل�داع" �ف
الوحدات المق�دين �ف

ي �سبق اجتماع الجمع�ة العامة.   التداول الىت

 

 

 االجتماع  تار�ــــخ م٢٥/٠٤/٢٠٢١ه الموافق ١٣/٠٩/١٤٤٢يوم األحد، 
"س�عقد االجتماع عن  ي

 االجتماع  مكان ُبعد باستخدام منظومة "تداواليت
 االجتماع  وقت مساءً  ٣٠: ٠٩

https://login.tadawulaty.com.sa/ir /  االجتماع مقر  رابط 
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 إضاف�ة  معلومات
 

" ع� بنود   بدأ یس ي
ي لخدمات "تداواليت

ويف ي الموقع اإلل��ت
ف �ف ي لمال�ي الوحدات المسجلني

ويف التص��ت اإلل��ت
 وحىت   ٠٠: ١٠م، ابتداًء من الساعة ٢٠٢١/ ٠٤/ ٢٠ه الموافق  ١٤٤٢/ ٠٩/ ٠٨الجمع�ة يوم الثالثاء، 

�
صباحا

ي الموقع اإلل��ت 
ي نها�ة وقت انعقاد الجمع�ة. وس�كون التسج�ل والتص��ت �ف

" متاح  ل  ويف ي
خدمات "تداواليت

 :  لجميع مال�ي الوحدات باستخدام الرابط التا�ي
�
   / https://login.tadawulaty.com.sa/irمجانا

 
 
�
بأن أحق�ة �سج�ل الحضور الجتماع الجمع�ة تنت�ي وقت انعقاد الجمع�ة، وتنت�ي أحق�ة التص��ت   علما

�ن بانتهاء االجتماع.   ع� بنود الجمع�ة للحا�ف
 

" للمشاركة  � وعل�ه، ي
ي خدمات "تداواليت

أمل مدير الصندوق من جميع مال�ي الوحدات التسج�ل �ف
ي حال وجود استفسار أو لط�ح األسئلة المتعلق

د الجمع�ة،  ة ببنو والتص��ت عن ُبعد ع� بنود الجمع�ة. و�ف
ي  ٩٢٠٠١٠٧٠٧نأمل التواصل مع خدمة العمالء عن ط��ق الهاتف: 

ويف �د اإلل��ت أو ال�ب : 
reit@alkhabeer.com 

  

 
 –انت�  –
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