
 
 

 

 إفصاح توضيحي بشأن إعتماد التوكيالت
 

 
السادة  نلفت أن نود الحوكمة، دليل من 40 رقم المادة من 2 و 1 بناًء على متطلبات البندين

 :يلي ما إلى المساهمين

يجوز لمن له حق حضووور الجمةية الةمومية أن ينيع عنه من ياتارم من ريأ أعضوواء مجل   .1

شووووأكة و وووواوة قي اموراة المالية أو الةاملين بىا بم تضووووى اإلدارة أو الةاملين بالشووووأكة أو 

توكيل خاص ثابت بالكتابة ينص صووووووأاحة على حق الوكيل قي حضووووووور اعتماعات الجمةية 

حائًزا بىذم  -لةدد من المسوواهمين-الةمومية والتصووويت على قأاراتىاو ويجع أي يكون الوكيل 

درو ويم ل ناقصووي امهلية وقاقديىا %( من رأس مال الشووأكة المصوو5الصووفة على أك أ من  

 النائبون عنىم قانونًاو

 

( هو التوقيع المةتمد 1يتةين أن يكون توقيع المسوواهم الوارد قي الوكالة المشووار إليىا قي البند   .2

 من/لدى أحد الجىات التالية، وعلى الشأكة اتااذ اإلعأاءات الالزمة للتح ق من ذلكو

 الكاتع الةدلو (أ 

 دائأة اقتصادية بالدولةورأقة تجارة أو  (ب 

 بنك أو شأكة مأخصة بالدولة شأيطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منىماو (ج 

 أي عىة أخأى مأخص لىا لل يام بأعمال التوثيقو (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. 

 


