
 

 

 
 

 لحضور الجمعيات العمومية إفصاح توضيحي بشأن إعتماد التوكيالت
 

 :يىل   ما إىل المساهمي    السادة نلفت أن نود  ،مةالحوك دليل من  40 رقم المادة من 2 و 1 بناًء عىل متطلبات البندين

أة أو ل  يجوز لمن .1 ه حق حضوور الجميية اليمومية أن ييي  عنه من يتتار  من ير  أعضواء مجلا اادارة أو الياملي   لالكو 
   
  الورال المواليوة أو اليواملي   باوا لملتتووووووووووووووو  قوأيول لوا   والوت لوال توالوة ين   احوة عىل حق الوأيول   

أوة واووووووووووووووووااوة    ش 
حائًزا باذ     -ليدد من المسوواهمي   -حضووور امتماعات الجميية اليمومية والتيووعىلت عىل قتاراقااج وىلج  أو ياون الوأيل 

أة المي5اليفة عىل أكرر من ) اج %( من رأس مال الك 
ً
 درج وىلمثل ناقت  الهلية وفاقدياا النائبون عنام قانون

  البنود ) .2
  الوكوالوة المدووووووووووووووووار إلياوا   

( هو التوقيع الميتمود منللودأ أحود الجاوات  1يتيي   أن ياون قوقيع المسوووووووووووووووواهم الوارد   
أة اقتاذ اامتاءات الالزمة للتحلق من ذلكج   التالية، وعىل الك 

 الكاق  اليدلج  ( أ)
 تة اقتيادية لالدولةج يتفة قجارة أو دائ ( ب)
ىلطة أن ياون للموكل حساب لدأ أي مناماج  ( ج) أة متلية لالدولة ش   بنك أو ش 
 أي ماة ألتأ متل  لاا للليام لأعمال التو يقج  ( د)

 
delegation of authority to attend the GAClarifying disclosure regarding the approval of  

 
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. 


