إفصاح توضيحي بشأن إعتماد التوكيالت
 نود أن نلفت السادة المساهمين، من دليل الحوكمة40  من المادة رقم2  و1 بنا ًء على متطلبات البندين
:إلى ما يلي
 يجوز لمن ل ه حق حضووووووور الجمعية العمومية أن ينيم عنه من يمتاري من ضيء أعضووووووواء مجل.1
اإلدارة أو العاملين بالشوووءكة أو ةوووءكة وسوووافة اي ااورال المالية أو العاملين ببا بمىتضوووى وكيل
خاص ثابت بالكتابة ينص صووووووءاحة على حق الوكيل اي حضووووووور اعتماعات الجمعية العمومية
ً
حائزا ببذي الصوووفة على
-لعدد من المسووواهمين- والتصوووويت على قءارا باي ويجم أك يكون الوكيل
) من رأس مال الشووووووءكة المصوووووودري ويمثل ناقصووووووي ااهلية وااقديبا النائبون عنبم%5( أكثء من
قانونًاي
) هو التوقيع المعتمد1(  يتعين أن يكون وقيع المسووووووواهم الوارد اي الوكالة المشوووووووار إليبا اي البند.2
 وعلى الشءكة ا ماذ اإلعءاءات الالزمة للتحىق من ذلكي،لدى أحد الجبات التالية/من
(أ) الكا م العدلي
(ب) ضءاة جارة أو دائءة اقتصادية بالدولةي
(ج) بنك أو ةءكة مءخصة بالدولة ةءيطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منبماي
(د) أي عبة أخءى مءخص لبا للىيام بأعمال التوثيقي

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.

