
 

 إفصاح توضيحي بشأن إعتماد التوكيالت

 

 :يلي ما إلى  السادة املساهمين إنتباه  نلفت  أن نود الحوكمة،  دليل من 40 رقم  املادة من 2 و 1 بناًء على متطلبات البندين

اإلدارة أو الياملين بالشوووووووووو كة أو  يجوز ملن له حق حضووووووووووور الوميية اليمومية أن ينيخ عنه من ييتاره من ميل أعضوووووووووواء مجل    .1

شووو كة وةوووااة ري ااوراي املالية أو الياملين قتا بمتتكوووخا  وكيل بال تابت بال تابة ينل  ووو احة على حق الوكيل ري حضوووور  

حائًزا قتذه الصوووووووفة على    -ليدد من املسووووووواهمين-اجتماعات الوميية اليمومية والتصووووووووقت على ق اراجتاأ وقجخ أا يكون الوكيل  

 %( من رأس مال الش كة املصدرأ وقمثل ناقصخي ااهلية وفاقديتا النائبون عنتم قانوًناأ5من )  أكثل

( هو التوقيع امليتمد من/لدى أحد الوهات التالية، وعلى  1يتيين أن يكون  وقيع املساهم الوارد ري الوكالة املشار إليتا ري البند ) .2

 الش كة ا ياذ اإلج اءات الالزمة للتحتق من ذلكأ

 الكا خ اليدلأ  (أ)

 م فة  جارة أو دائ ة اقتصادية بالدولةأ (ب)

 بنك أو ش كة م بصة بالدولة ش قطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منتماأ  ( ج)

 أي جهة أب ى م بل لها للتيام بأعمال التوتيقأ  ( د)

 

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies 

 

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the 

shareholders with the following: 

1. each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than 

the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to 

attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the 

general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have 

more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity 

and are incompetent must be represented by their legal representatives.  

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature 

approved by any of the following entities:  

A. Notary Public. 

B. Commercial chamber of economic department in the state. 

C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them. 

D. Any other entity licensed to perform attestation works. 

 


