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 06046-37شركة األھلي المالیة (األھلي كابیتال) ھي شركة مرخصــة من قبــل ھیئة السـوق المالیــــة ترخیـص رقم 
،  22216.وعنوان مركزھا الرئیسي المسجل: طريق الملك سعود، المبنى اإلقلیمي للبنك األھلي التجاري، ص ب 

، المملكة العربیة السعودية 11495الرياض   
www.alahlicapital.com +966 11 406 0049 :ھـ: 7106 874 11 966+  ف 

صندوق األھلي الخیال للتطویر السكني

اجتماع مالكي وحدات
9341 ـھ قفاوملا25 موی دحألا م15  مرحم 7102   ربوتكأ

برنامج االجتماع

الوقت الموضوع

ص 10:00 التسجیل

ص 11:00 افتتاح االجتماع 

ص 11:05 كلمة رئیس االجتماع

ص 11:15 عرض مدیر الصندوق

م 12:00 شرح آلیة التصویت 

التصویت على بنود جدول األعمال

م12:15 تجمیع وفرز األصوات

م12:30 كلمة ختامیة وإعالن نتیجة التصویت 

خریطة الموقع



                                               
 

 
 

 

 06046-37شركة األهلي المالية )األهلي كابيتال( هي شركة مرخصــة من قبــل هيئة السـوق الماليــــة ترخيـص رقم 
،  22216.وعنوان مركزها الرئيسي المسجل: طريق الملك سعود، المبنى اإلقليمي للبنك األهلي التجاري، ص ب 

، المملكة العربية السعودية 11495الرياض   

www.alahlicapital.com +966 11 406 0049 :هـ: 7106 874 11 966+  ف 

 

  التاريخ:

  الموافق:

  

األهلي المالية شركة السادة /  

صندوق األهلي الخيال للتطوير السكنياجتماع مالكي وحدات  :الموضوع  

 السالم عليكم ورحمة هللا و بركاته،،،

الجنسية (     ( )          بأننا )نود أن نفيدكم 

 مجلس رئيس/  مدير عن بالتوقيع مفوض أو الشخصية) نا(، بصفت     هوية رقم )

 (   ) رقم التجاري السجل بموجب(       ) شركة إدارة

الجنسية  (    ) (      )السيد /  بتفويضقد قمنا 

نيابة صندوق األهلي الخيال للتطوير السكني مالكي وحدات حضور اجتماع ل (    )هوية رقم 

 .م02/01/5102الموافق هــ 52/10/0341 األحديوم اعة العاشرة صباحا  السعقدها إن شاء هللا في تمام  والمقرر ا،عن

 

الوحداتعدد   اسم الصندوق 

 صندوق األهلي الخيال للتطوير السكني 

 

نيابة عنا  االجتماع للتصويت عليهاوغيرها من المواضيع التي قد تطرح في االجتماع التصويت على بنود جدول أعمال له حق و

والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية والالزمة إلجراءات االجتماع. كما يسري هذا التوكيل لالجتماع الثاني في 

 حالة تأجيل االجتماع.

 

 وتفضلو بقبول فائق االحترام،

             التوقيع                            
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