
1( الت�صويت على ما جاء بتقرير جمل�س الإدارة للعام املايل املنتهي يف 2020/12/31م.
2( الت�صويت على تقرير مراقب احل�صابات للعام املايل املنتهي يف 2020/12/31م

3( الت�صويت على القوائم املالية لل�صركة للعام املايل املنتهي يف 2020/12/31م
4( الت�صويت على ما جاء بتقرير جلنة املراجعة للعام املايل املنتهي يف 2020/12/31م.

5( الت�صويت على اإبراء ذمة اأع�صاء جمل�س الإدارة احلايل عن اأعمالهم خالل دورته احلالية.
6( الت�صويت على تعيني مراقب احل�صابات واملر�صح من ِقبل جلنة املراجعة ملراجعة ح�صابات 

ال�صركة للعام املايل 2021م وحتديد اأتعابه.

الرابط  عرب  الت�صويت  العادية  العامة  اجلمعية  اجتماع  انعقاد  ل�صحة  ي�صرتط  باأنه  علمًا 
الإلكرتوين للم�صاهمني الذين ميثلون ربع راأ�س املال على الأقل ولكل م�صاهم حق الت�صويت 
الرابط  عرب  الت�صويت  ينتهي  و�صوف  امل�صاهمني،  �صجل  يعك�صه  وما  ال�صركات  لنظام  طبقًا 
عليه  يتعذر  ملن  وميكن  اجلمعية،  انعقاد  يوم  من  م�صاًء  التا�صعة  ال�صاعة  متام  يف  الإلكرتوين 
الت�صويت توكيل �صخ�س اآخر من غري اأع�صاء جمل�س الإدارة وموظفي ال�صركة مبوجب توكيل 
خطي م�صدق من الغرفة التجارية اأو كتابة العدل اأو الأ�صخا�س املرخ�س لهم وتزويد ال�صركة 
بن�صخة من التوكيل على  الربيد الإلكرتوين امل�صار اليه اأدناه وذلك قبل يومني على الأقل من 
موعد انعقاد اجلمعية، ويف حال عدم اكتمال الن�صاب الالزم لعقد الجتماع �صيتم عقد الجتماع 
الثاين  الجتماع  ويكون  الأول،  الجتماع  لنعقاد  املحددة  املدة  انتهاء  من  �صاعة  بعد  الثاين 
�صحيحًا مبن ح�صر، مع العلم باأنه �صيتم ا�صتقبال ا�صتف�صارات امل�صاهمني حول بنود اجلمعية 
للرد عليها عرب الربيد الإلكرتوين alik@almuttahed.com حتى �صاعة انعقاد اجلمعية. 

دعوة حل�سور اجتماع اجلمعية العامة العادية ال�سابعة

ال�سركة املتحدة لال�ستثمار والتطوير العقاري )املتحد(
�صركة م�صاهمة �صعودية - مقفلة

�صعودية  م�صاهمة  �صركة   - املتحد(   ( العقاري  والتطوير  لال�صتثمار  املتحدة  ال�صركة  ي�صر 
مقفلة - دعوة امل�صاهمني الكرام حل�صور اجتماع اجلمعية العامة العادية ال�صابعة )عن ُبعد(، 
1442/9/23هـــ  الأربعاء  يوم  م�صاء  من  العا�صرة   ال�صاعة  يف  تعالى  اهلل   باإذن  انعقادها  واملقرر 
املوافق 2021/5/05م ح�صب تقومي اأم القرى عن طريق و�صائل الت�صال احلديثة » الت�صويت 
الإلكرتوين «  فقط  وذلك حر�صًا على �صالمة اجلميع ودعمًا للجهود والإجراءات الحرتازية 
الكرام  للم�صاهمني  وميكن  كورونا،  فريو�س  انت�صار  ملنع  املخت�صة  اجلهات  ِقبل  من  املبذولة 
الطالع والت�صويت على بنود اجلمعية ابتداًء من ال�صاعة 12 ظهراً من يوم الثنني 21 رم�صان 
املوافق  1442/09/23هـــ  الأربعاء  يوم  من  م�صاًء  التا�صعة  ال�صاعة  وحتى  2021/05/03م  املوافق 
اأي قبل �صاعة من موعد انعقاد اجلمعية عرب الرابط الإلكرتوين الذي �صيتم  2021/05/05م 
 http://www.almuttahed.com الإلكرتونـي  ال�صركة  موقـع  عرب  لحقًا  بـه  تزويدهـم 

وذلك وفقًا للبنود املو�صحة يف جدول الأعمال التايل: 

 واهلل ويل التوفيق،،،

وملزيد من املعلومات اأو ال�صتف�صار يرجى الت�صال على الهاتف 
0114197000 حتويلة 2215 اأو الهاتف النقال 0500445678  
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