
 

 إفصاح توضيحي بشأن إعتماد التوكيالت
 المساهمين السادة نلفت أن نود ،مةالحوك دليل من 40 رقم المادة من 2 و 1 بناًء على متطلبات البندين

 :يلي ما إلى

ه حووح حرووور الجمايووة الاموميووة أن ينيووخ عنووه موون يعتووارج موون  يوو  أعروواء مجلوو  لوو يجووول لموون .1

وسواةة يوي اروراا الماليوة أو الاواملين بموا بمتتروى  وكيول اإلدارة أو الااملين بالش كة أو شو كة 

خوواث بابووت بالةتابووة يوونع ىوو احة علووى حووح الوكيوول يووي حرووور اوتماعووات الجمايووة الاموميووة 

ا بمو ج الصوفة علوى  -لاودد مون المسواهمين-ويجخ أال يةون الوكيول . والتصويت على ق ارا ما ًً حواز

يمثوول ناقصووي ارهليووة وياقووديما النووازبون عوونمم و. موون رأم موواش الشوو كة المصوودر%( 5)أكثوو  موون 

 .قانونًا

هووو التوقيووا الماتموود ( 1)يتاووين أن يةووون  وقيووا المسوواهم الوووارد يووي الوكالووة المشووار إليمووا يووي البنوود  .2

 .لدى أحد الجمات التالية، وعلى الش كة ا عاذ اإلو اءات الاللمة للتحتح من ذلك/من

 .الةا خ الادش (أ )

 .تصادية بالدولة  ية  جارة أو داز ة اق (ب )

 .بنك أو ش كة م خصة بالدولة ش يطة أن يةون للموكل حساب لدى أي منمما (ج )

 .أي ومة أخ ى م خع لما للتيام بأعماش التوبيح (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: 

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. 


