إفصاح توضيحي بشأن إعتماد التوكيالت
 نود أن نلفت السادة المساهمين إلى ما، من دليل الحوكمة40  من المادة رقم2  و1 بناء على متطلبات البندين
ً
:يلي
يجــوز لمــن لــه حــق حضــور الجمعيــة العموميــة أن ينيــب عنــه مــن يختــاره مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة أو
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العامليــن بالشــركة أو شــركة وســاطة فــي األوراق الماليــة أو العامليــن بهــا بمقتضــى توكيــل خــاص ثابــت
.بالكتابــة ينــص صراحــة علــى حــق الوكيــل فــي حضــور اجتماعــات الجمعيــة العموميــة والتصويــت علــى قراراتهــا
) مــن رأس مــال%5(  حائ ـزًا بهــذه الصفــة علــى أكثــر مــن-لعــدد مــن المســاهمين- ويجــب أال يكــون الوكيــل
. ويمثــل ناقصــي األهليــة وفاقديهــا النائبــون عنهــم قانونًــا.الشــركة المصــدر
/) هــو التوقيــع المعتمــد مــن1( يتعيــن أن يكــون توقيــع المســاهم الــوارد فــي الوكالــة المشــار إليهــا فــي البنــد
. وعلــى الشــركة اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة للتحقــق مــن ذلــك،لــدى أحــد الجهــات التاليــة
.(أ) الكاتب العدل
.(ب) غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة
.(ج) بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما
.(د) أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق
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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.
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