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بشأن حضور من الشركة إفصاح توضيحي 

 العمومية وإعتماد التوكيالت  يةالجمع

 

Disclosure Clarifying Attendance at 

the General Assembly Meeting  and 

Approving Proxies 

 
للمساهم من األشخاص الحضور الشخصي  :اولا 

 : الطبيعية لجتماع الجمعية العمومية من خالل وكيل
 

First: Personal attendance at the General Assembly 

Meeting by a shareholder who is a natural person 

through a proxy: 

 

يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب 

توكيل خاص ثابت بالكتابة عنه من يختاره بمقتضى 

ينص صراحة على حق الوكيل في حضور 

اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على 

 :مع مراعاة الشروط التالية قراراتها
 

Any shareholder who is entitled to attend the General 

Assembly Meeting may appoint any person under a 

special written proxy to attend and vote on their behalf 

at such meeting provided that:  

  :ان ال يكون الوكيل .1
 

1. The proxy may not be:   

 a) a member of the Board of Directors of the او  الشركة؛ أعضاء مجلسأحد  (أ)

Company; or 

 

 او أحد العاملين في الشركة؛ (ب)
 

b) an employee of the Company; or 

 

المالية  في األوراقشركة وساطة  او (ج)

 .أو العاملين بها
 

c) a broker or employee of a broker. 

لعدد من  -الوكيل ان يكون  زال يجو .2

حائًزا بهذه الصفة على أكثر من  -المساهمين

 .من رأس مال الشركة المصدر%( 5)
 

2. No proxy may represent more than 5% of the 

issued share capital of the Company. 

أن يكون توقيع المساهم الوارد في  يتعين .3

هو أعاله المشار إليها الخاصة الوكالة 

لدى أحد الجهات /منالتوقيع المعتمد 

وعلى الشركة اتخاذ اإلجراءات )، التالية

 (:الالزمة للتحقق من ذلك
 

3. The shareholder’s signature on the proxy 

referred to above must be verified by one of the 

following entities (the Company must check 
that the signature has been verified):  

  ;a) Notary Public او ؛الكاتب العدل (أ)

 
غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية  (ب)

 ؛ اوبالدولة
 

b) Commercial Chamber of Commerce in the 

relevant jurisdiction; 

 
شركة مرخصة بالدولة بنك أو  (ج)

شريطة أن يكون للموكل حساب 

 ؛ اولدى أي منهما

c) bank or financial institution licensed in the 

relevant jurisdiction, provided that the 

shareholder shall have an account with such 

bank or financial institution;  
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أي جهة أخرى مرخص لها للقيام  (د)

 .بأعمال التوثيق
 

d) any other entity licensed to perform attestation 

of signatures; 

 
ا  الشخصي حضور بال تمثيل الشخص العتباري :ثانيا

 : جتماع الجمعية العموميةل
 

Second: Representation of a corporate person by 

attending the General Assembly Meeting in person: 

 

أن يفوض أحد ممثليه أو  اعتبارييجوز ألي شخص 

القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته 

أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية 

 :مع مراعاة مايلي من الشروطللشركة، 
 

Any shareholder who is a corporate person may delegate 

one of its representatives or those in charge of its 
management pursuant to a resolution of its Board of 

Directors (or equivalent) to represent such corporate 

person at the General Assembly Meeting subject to the 

following terms:  
 يوم الحضور تسجيل عند المفوض يبرز ان .1

 : االجتماع

1. When registering the attendance on the day of 

the meeting, the delegate should present: 
 

 

 

نسخة عن قرار مجلس إدارة المساهم  (أ)

بتعيين الشخص المفوض ( او ما يماثله)

لحضور اجتماع الجمعية العمومية 

قراراتها نيابةً عن والتصويت على 

  او الشخص االعتباري؛
 

A. a copy of the resolution of the shareholder's 

Board of Directors (or equivalent) 

appointing the authorized person to attend 

the General Assembly Meeting and vote on 

its decisions on behalf of such corporate 

person; or 

 كتاب بتعيين الشخص المفوض (ب)

لحضور اجتماع الجمعية العمومية 

والتصويت على قراراتها نيابةً عن 

ً به نسخة  الشخص االعتباري مرفقا

عن الوكالة القانونية او السند الرسمي 

الصادر للشخص الطبيعي ُمْصِدر 

  .الكتاب بتمثيل الشخص االعتباري
 

B. a letter appointing the person authorized to 

attend the General Assembly Meeting and 
vote on its decisions on behalf of the 

corporate person (with an attached copy of 

the legal power of attorney or other official 

document authorizing the signatory of the 

letter to represent such corporate person). 

 

صالحيات يكون للشخص المفوض ان  .2

مناقشة قرارات الجمعية العمومية 

على النحو الذي يراه والتصويت عليها 

مقيداً  هتفويضاو كتاب قرار ما لم يكن مناسباً 

  .ألي من هذه الصالحيات
 
 

 

 

2. The delegated person shall have the power to 

discuss and vote on the resolutions of the 

General Assembly Meeting as they see fit, unless 

the resolution or letter of delegation limits any of 

these powers. 
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ا  للمساهم من  الجمعية العمومية عن بعدحضور  :ثالثا

 : األشخاص الطبيعية

 

Third: Virtual attendance at the General Assembly 

Meeting by a shareholder who is a natural person: 

 

يكون حضور الجمعية العمومية عن بعد للمساهم من 

  :األشخاص الطبيعية من خالل الخيارين التاليين
Virtual attendance by a shareholder who is a natural 
persons may be effected through any of the following 

two routes:  

من قبل المساهم بنفسه بإستخدام الرابط  (أ)

االلكتروني الذي سترسله الشركة او مسجلها 

 لجميع المساهمين على الهواتف النقالة
او بالبريد االلكتروني ( رسائل نصية)

الخاص بالمساهم والمسجل في سجالت 

 او الشركة؛ 
  

A. By the shareholder using the electronic link 

that the Company or its Registrar shall send to 

all shareholders on mobile phones (SMS) or 

via e-mail addresses of shareholders registered 

in the Company records; or 

من قبل وكيل المعين بوكالة خاصة تنطبق  (ب)

 أعاله اولا عليها الشروط المبينة في 

ان يكون المساهم قد قام  باإلضافة الى

رى خبتسجيل الوكالة الخاصة والوثائق اال

المطلوبة لدى مسجل الشركة في موعد 

عمل قبل التاريخ المحدد لعقد  يأقصاه يوم

 .اجتماع الجمعية العمومية
  

B. By proxy appointed by written instrument to 

which the conditions set forth in First above 

apply; additionally the shareholder must record 

the written instrument and supporting 

documents with the Company’s Registrar no 

later than two working days before the date set 

for holding the General Assembly Meeting. 

 

ا   عن بعدتمثيل الشخص العتباري بالحضور  :رابعا

 : لجتماع الجمعية العمومية
 

Fourth: Representing a corporate person in 

attending the General Assembly Meeting virtually: 

 

أن يفوض أحد ممثليه أو  اعتبارييجوز ألي شخص 

القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته 

الجمعية حضور اجتماع أو من يقوم مقامه، ليمثله في 

بإستخدام الرابط  عن بعد العمومية للشركة

االلكتروني الذي سترسله الشركة او مسجلها لجميع 

او ( رسائل نصية)المساهمين على الهواتف النقالة

بالبريد االلكتروني الخاص بالمساهم و المسجل في 

 :مع مراعاة ما يلي من الشروط،  سجالت الشركة

Any corporate person may delegate one of its 

representatives or those in charge of managing it, 

according to a resolution of its Board of Directors (or 

equivalent), to represent it in attending the General 

Assembly Meeting virtually using the electronic link 

that the Company or its Registrar shall send to all 
shareholders on mobile phones (SMS) or by email of the 

shareholder registered in the Company’s records, 

subject to the following conditions: 

 

ان يوفر المساهم من االشخاص االعتبارية  .1

لمسجل الشركة على البريد االلكتروني الذي 

ستحدده الرسائل النصية او البريد 

االلكتروني المشار اليه في الفقرة السابقة اياً 

 : مما يلي
 

 

1. That the shareholder must provide the Company’s 

Registrar (to the e-mail that will be specified by the text 

messages or e-mail referred to in the previous 

paragraph), any of the following: 
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نسخة عن قرار مجلس إدارة المساهم  (أ)

بتعيين الشخص المفوض ( او من يماثله)

لحضور اجتماع الجمعية العمومية 

والتصويت على قراراتها نيابةً عن 

  او الشخص االعتباري؛
 

A. a copy of the resolution of the shareholder's 

Board of Directors (or equivalent) appointing 

the authorized person to attend the General 

Assembly Meeting and vote on its decisions on 

behalf of such corporate person; or 

 كتاب بتعيين الشخص المفوض (ب)

لحضور اجتماع الجمعية العمومية 

والتصويت على قراراتها نيابةً عن 

ً به نسخة  االعتباريالشخص  مرفقا

عن الوكالة القانونية او السند الرسمي 

الصادر للشخص الطبيعي ُمْصِدر 

  .الكتاب بتمثيل الشخص االعتباري

 
 

B. a letter appointing the person authorized to 

attend the General Assembly Meeting and vote 

on its decisions on behalf of the corporate 

person (with an attached copy of the legal 

power of attorney or other official document 

authorizing the signatory of the letter to 

represent such corporate person). 

 :مالحظات هامة
 

Important Notes: 

    :Note 1 :1 مالحظة

يجب في أي من الحاالت المشار اليها أعاله توفير 

لمسجل الشركة نسخة من الهوية الرسمية او جواز 

سفر المساهم من األشخاص الطبيعية وممثل 

الشخص االعتباري باإلضافة الى الهوية الرسمية او 

 . جواز سفر الوكيل او الشخص المفوض
 

In any of the cases referred to above, a copy of the 

official identity card or passport of the shareholder who 

is a natural person and the representative of a corporate 

person must be supplied to the Company’s Registrar, in 

addition to the official identity or passport of the proxy 

or authorized person. 
 

   :Note 2 :2مالحظة 

 .ويمثل ناقصي األهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا
 

Shareholders who lack capacity or competency shall be 

represented by their legal representatives. 

   :Note 3 :3مالحظة 

 العمومية الجمعية الجتماع التسجيل باب يفتح
 موعد قبل بعد عن بالحضور الراغبين للمساهمين
 قبل بعد عن التسجيل ويقفل ساعة 48 بـــ االجتماع
 الخاصة الوثائق من للتحقق االجتماع بدء من ساعتين

ً  التسجيل ويكون .وكالئهم او بالمساهم  به مرفقا
 :التالي الرابط خالل من أعاله المطلوبة الوثائق

Registration for shareholders wishing to attend the 

meeting virtually will be opened online 48 hours prior 
to the scheduled time of the meeting. In order that 

shareholders’ documents (or those of their proxies) are 

verified, registration for virtual registration will close 2 

hours before the scheduled time of the meeting. 

Registration, attaching the supporting, will be through 

the following link: 

  

   :Note 4 :4مالحظة 

على المساهمين الراغبين بحضور االجتماع عن بعد 

توجيه اسئلتهم خالل االجتماع عن طريق رابط 

حضور االجتماع اللحظي والذي سيتم توفيره لجميع 

Shareholders wishing to attend virtually may ask their 

questions by sending their questions, using the 

attendance link provided to all the shareholders which 
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المساهمين وتم تزويد الرابط بخاصية استالم األسئلة 

بصورة فورية من المساهمين ودون تحملهم لتكلفة 

 .  ذلك
 

is equipped with receipt of questions facility without 

any expense to the shareholders.  

   :Note 5 :5مالحظة 

في حال الحضور الشخصي للمساهم في مقر  

االجتماع يُلغي  أي تسجيل للمساهم او لوكيله 

 .بالحضور عن بعد

Registration for virtual attendance and proxies shall 

automatically be cancelled if the shareholder were to 

attend the meeting in person.  

 


