
 (.االجتماع األول)شركة لجام للرياضة عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية الرابعة عشر  إعالن

 

 02 بتاريخ األحد يوم، (األول)االجتماع عشر  الرابعةالجمعية العامة غير العادية  اجتماعدعو شركة لجام للرياضة السادة مساهمي الشركة لحضور ت

 -طريق الدائري الشمالي ال -بفندق دبل تري من هيلتون   مساء   والنصف السادسةتمام الساعة  فيم، 2018ديسمبر 09 الموافق هـ1440اآلخر ربيع

 https://goo.gl/maps/g38yAitYwSK2) :قوقل خرائط على االجتماع موقع رابط) الرياض - 5المخرج 
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 .ن النظام األساسي للشركة والمتعلقة بإستحقاق االرباح. )مرفق(( م51التصويت على تعديل المادة ) .28
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 م2018 ديسمبر 10 من ا  إعتبار ستبدأ والتي القادمة للدورة المرشحين بين من اإلدارة مجلسلعضوية  أعضاء سبعة إنتخابالتصويت على  .32

الثالثون الحادي و والبند عشر السابعة المادة بتعديل الخاص التاسع البند على الموافقة تمت حال في وذلك ،م 2021ديسمبر 09 في وتنتهي

 .(للمرشحين الذاتية السيرة مرفق.)أعاله

  خ انعقاد الجمعية للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاري أعضائهاالتصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت   .33

 :أسمائهم اآلتية، علما  بأن المرشحين هم م2021ديسمبر 09وتنتهي بتاريخ 

 رئيسا .                          الكناني، فرج بن محمد/  الدكتور -1

 عضوا .                  الحيدري، عبدهللا بن عبدالعزيز/  االستاذ -2

 .(للمرشحين الذاتية السيرة مرفق)عضوا .                       االستاذ / وسام بن حسين الفريحي،  -3

https://goo.gl/maps/g38yAitYwSK2


 م، وتحديد تاريخ 2019التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي  أو ربع سنوي  عن العام المالي   .34
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   .م2018أغسطس 30 تاريخ من اعتبارا   بالمجلس مستقل عضو النعيم عبدهللا بن طارق /الدكتور تعيينب اإلدارة مجلسعلى قرار  التصويت .35
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 الجمعية حضور اجتماعكما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق 

 اللوائح ، علما  بأن أحقية تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت علىاجتماع الجمعية وبحسب األنظمة و

 أو الوطنية الهوية بطاقة إحضار الحضور في يرغب مساهم كلاألصوات،وعلى بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز 

 .التجاري السجل

وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد (. رأس المال على األقل ثلثي) ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا  إذا حضره مساهمون يمثلون 

 إذا حضره الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول ، ويكون االجتماع الثاني صحيحا  االجتماع سيتم عقد االجتماع هذا 

 (. ربع رأس المال على األقل) مساهمون يمثلون 

بموجب  والتصويت على بنود جدول أعمالها نيابة  عنه العادية غير مةاالع الجمعية اجتماعكما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في حضور

 من ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقا  الشركة ،  لدىال يكون عضوا  في مجلس اإلدارة أو موظفا  أ على (المرفق النموذج حسب) توكيل خطي

 البنوك إحدىأو  ،كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية إذا أو دهاالصناعية متى كان المساهم منتسبا  ألح الغرفة التجارية التالية: الجهات إحدى

 ،في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديقالمرخصة أو األشخاص المرخص لهم 

من موعد انعقاد  األقل على يومين لقب التوكيل من بنسخة الشركة تزويد يتمعلى أن  .التوثيق بأعمال لهم المرخص أواألشخاص العدل كتابةأو

المملكة  11351الرمز البريدي  الرياض 295245ص.ب شارع الثمامة حى الغدير لجام للرياضةشركة  :اآلتيعنوان الشركة  ىالجمعية عل

علما  بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداوالتي  .وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. العربية السعودية

 05 هـ الموافق1440ربيع األول  27تاريخ  األربعاءيوم  من من الساعة العاشرة صباحا  التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءا  

مجانا  لجميع صويت في خدمات تداوالتي متاحا  ومن يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والت م وحتى الساعة الرابعة عصرا  2018ديسمبر

 .(www.tadawulaty.com.sa) :اآلتيالمساهمين بإستخدام الرابط 

 على استفساراتكم توجيه يمكنكم كما للشركة، الرسمي الدوام ساعات خالل 212 ةتحويل  0112101015 رقم الهاتف عبر التواصل يرجى ولالستفسار

 investor.relations@leejam.com.sa نالمستثمري عالقات بإدارة الخاص اإللكتروني البريد

 نموذج التوكيل 

بطاقة هوية وطنية ، أو هوية مقيم ، أو )رقم : ....................  شخصية بموجب هوية، ، ............. الجنسية  (الرباعي الموِكل)اسم ............. /أنا المساهم 

( ............رئيس مجلس إدارة شركة /مفوض بالتوقيع عن مدير )أو  (الشخصية)........  بصفتي /    /   ،    صادرة من :............... بتاريخ جواز سفر لغير السعوديين(

 (1010337986) رقمب الرياضمدينة  فيالسجل التجاري  فيمسجلة ال (سعودية مساهمة) من أسهم شركة لجام للرياضة ا  سهم).... (  عددها ألسهم)ة( ومالك

في حضور اجتماع  يعن لينوب ،(الرباعي الوكيل.)اسم .........أوكل/ بهذا يلشركة فإننلاألساس  نظامالمن  (28)لنص المادة رقم  وإستنادا  ، هـ 14/06/1433 وتاريخ

 تمام في السعودية العربية المملكة ،الرياض مدينة فى تريي دبل بفندقلشركة لجام للرياضة والمقرر عقده الرابعة عشر  عاديةغيرالجمعية العامة 

وقد وكلته  .م2018ديسمبر 09 الموافق (القرى أم)حسب تقويم  هـ1440اآلخر ربيع 02يوم األحد بتاريخ  من الساعة السادسة والنصف مساء  

والتوقيع عليها،  للتصويتالجمعية العامة من المواضيع التى قد تطرحها  وغيرهاعمال األجدول  عني على المواضيع المدرجة على  نيابةالتصويت ب

 .إليهيؤجل  الحق اجتماعلهذا االجتماع أو أي  ساريهذا التوكيل ويعتبراالجتماعات، بهذا المتعلقةالمستندات و القرارات كافةعلى عني  نيابة  

 الموافق /  /   ،/   /        :لتوكيلتحريرا تاريخ

 :التوكيل موقع اسم

 :التوكيل موقع صفة

  :التوكيل لموقعالمدني  السجل رقم

  لالموكِ  توقيع

    التوقيع على المصادقة

 

 

 وهللا ولي التوفيق،، 

 مجلس اإلدارة

http://www.tadawulaty.com.sa/
mailto:investor.relations@leejam.com.sa

