توكيل
تاريخ تحرير التوكيل:
أنا املساهم (

/

1441 /هـ املوافـق :

/

0202 /م

) الجنسية (

....................................................................................................................................................................................

التجاري/الهوية الشخصية/الاقامة/جواز السفر رقم (

) ،بموجب السجل

...........................................................

) صادرة من (

.............................................................................

) ،بصفتي (الشخصية)

...........................................

)
) ومالك(ة) ألسهم عددها (
أو مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة شركة(
ً
ً
سهما من أسهم شركة اللجين (شركة مساهمة سعودية) املسجلة في السجل التجاري في الرياض برقم  ،0404101101واستنادا
........................................................................................

لنص املادة ( )25من النظام ألاساس ي للشركة فإنني بهذا أوكل :الاسم ورقم الهوية (

......................................................

)

...........................................................................................................................................

وهو من غير أعضاء مجلس إلادارة أو موظفي الشركة لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الثانية والثالثين) واملقرر
عقدها في مدينة الرياض  ،اململكة العربية السعودية ،بفندق مداريم كراون قاعة منيرة ،في تمام الساعة  08:34من مساء يوم الثالثاء
 05رجب 0110هـ املوافق  04مارس 2424م وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على املواضيع املدرجة على جدول ألاعمال وغيرها من
ً
نيابة ّ
عني على كافة القرارات واملستندات املتعلقة بهذه
املواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ،والتوقيع
الاجتماعات ،ويعتبر هذا التوكيل ساري املفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع الحق يؤجل إليه.
اسم موقع التوكيل:

....................................................................................................................................................................................

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل التجاري/الهوية الوطنية/الاقامة/جواز السفر :

.................................................................................... .....................................................

توقيع املوكل:

........................................................................................... .......................................................

الختم الرسمي:
.............................................................................................................. ......

مالحظة:
يرجى تصديق التوكيل من الغرفة التجارية الصناعية أو أحد البنوك أو ألاشخاص املرخص لهم أو كتابات العدل ،كما نأمل أن يتم إرسال
نسخه من التوكيل الى الشركة قبل إنعقاد الجمعية بيومين على ألاقل إلى عنوان الشركة أو صورة منه على الفاكس أو البريد إلالكتروني
املوضح أدناه ليتسنى لنا إتخاذ الترتيبات الالزمة ،وإحضار أصل التوكيل يوم إنعقاد اجتماع الجمعية.

عنوان الشركة:
يرسل التوكيل مع صور املستندات املطلوبة سواء بالفاكس أو بالبريد املسجل على العنوان التالي :
إدارة عالقات املساهمين – شركة اللجين
ص.ب - 1039 :رمز بريدي 99490
هاتف)33166( )399( 5046292 :
فاكس)33166( )399( 5513114 :
أو عبر البريد إلالكترونيinfo@alujain.sa :

