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 دٌبا بً إل سً

 شركة مدرجة فً مركز دبً المالً العالمً، دبً، اإلمارات العربٌة المتحدة

 CL0567رقم الترخٌص: 

 

 الملحق ب –السنوي دعوة لحضور اجتماع الجمعٌة العمومٌة 

 السنويالجتماع الجمعٌة العمومٌة التوكٌل نموذج 

 بتوقٌت اإلمارات 24:11)األربعاء( الساعة  :312ٌونٌو  23تارٌخ االجتماع: 

ٌرجى قراءة الدعوة لحضور اجتماع الجمعٌة العمومٌة السنوي قبل ملء هذا النموذج وإرساله موقعًا ومؤرًخا إلى الوسٌط/أمٌن 

 .:312ٌونٌو  7بتوقٌت اإلمارات بتارٌخ  28:11الحفظ/أمٌن السجل قبل الساعة 

 

القٌادة(  رخصة_____________________________)االسم(_____________)الهوٌة اإلماراتٌة/جواز السفر/أنا/نحن 

 العنوان(____________________________)فً________________________________ /المقٌمونالمقٌم

 :هذا التوكٌلأعٌن بموجب )الشركة(،  بً إل سًدٌبا فً شركة  /المساهمونالمساهم

الهوٌة اإلماراتٌة/جواز  السما
 القٌادة رخصةالسفر/

 نسبة المساهمة

 النسبة المئوٌة عدد األسهم

   العنوان

 

 (حسبما ٌقتضً األمرو/أو )اشطب 

الهوٌة اإلماراتٌة/جواز  االسم
 القٌادة رخصةالسفر/

 نسبة المساهمة

 النسبة المئوٌة عدد األسهم

   العنوان

 

اجتماع الجمعٌة العمومٌة وفً حال غٌابه/ها* رئٌس االجتماع وكًًٌل/وكًلء عنً/عنا للحضور والحدٌث والتصوٌت بالنٌابة عنً/عنا فً 

)األربعاء(  :312ٌونٌو  23، الخلٌج التجاري، دبً، اإلمارات العربٌة المتحدة بتارٌخ برج الرؤٌة، 46للشركة المنعقد فً الطابق السنوي 

 .تأجٌل لهبتوقٌت اإلمارات وأي  24:00الساعة 

غٌر الموجهة لصالح كل قرار من القرارات المقترحة. ففً حال عٌن الرئٌس وكًًٌل عنً/عنا، الوكالة ٌعتزم الرئٌس اإلدالء بأصوات 

 أنه قد ٌمارس حقه بالتصوٌت نٌابة عنً/عنا حتى لو كان له/لها مصلحة فً تبعات القرار.ندرك /أدرك

ما هو السنوي كالعمومٌة أوجه/نوجه وكٌلً/وكًلئً/وكٌلنا/وكًلءنا للتصوٌت لصالح أو ضد القرارات التً ستقترح فً اجتماع الجمعٌة 

وفً حال لم ٌعط توجٌه محدد فٌما ٌتعلق بالتصوٌت، على الوكٌل/الوكًلء التصوٌت أو االمتناع عن التصوٌت بحسب  موضح أدناه.

 له.تأجٌل السنوي أو أي  العمومٌةتقدٌره/تقدٌرهم كما هو الحال بشأن أي مسألة أخرى تظهر فً اجتماع الجمعٌة 

( ضمن المربع ✓، ٌرجى وضع عًلمة )أو ضده صواتك لصالح القرار المعنًاإلدالء بجمٌع أأردت . إذا ما باالقتراعٌجرى التصوٌت 

اإلدالء بأصواتك لصالح القرار المعنً وضده على حد سواء، ٌرجى اإلشارة إلى عدد األسهم فً أردت الوارد أدناه. أما إذا ذي الصلة 

 المربعات ذات الصلة الواردة أدناه.

صالح عدد األصوات ل القرارات المتعلقة بـ ت.
 القرار

عدد األصوات ضد 
 القرار

 القرارات العادٌة
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   3129دٌسمبر  42البٌانات المالٌة للشركة للعام المالً المنتهً فً  2

   إعادة تعٌٌن شركة براٌس ووترهاوس كوبرز مدققًا خارجًٌا مستقًًل  3

   تعوٌضات المدقق الخارجً المستقل 4

   مدًٌرا غٌر تنفٌذيإعادة تعٌٌن السٌد أحمد رمضان  5

   إعادة تعٌٌن السٌد خلٌفة الرمٌثً مدًٌرا غٌر تنفٌذي 6

   إعادة تعٌٌن السٌد سعٌد المحٌربً مدًٌرا غٌر تنفٌذي 7

   إعادة تعٌٌن السٌد مروان شحادة مدًٌرا غٌر تنفٌذي 8

   إعادة تعٌٌن السٌد هامٌش تٌروٌت مدًٌرا غٌر تنفٌذي 9

   السٌد عبد هللا الطرٌفً مدًٌرا غٌر تنفٌذيإعادة تعٌٌن  :

 القرارات الخاصة

   اعتماد النظام األساسً 21

   خفض حساب عًلوة إصدار الشركة 22

 

 ___________________________________ عدد األسهم بتارٌخ التسجٌل:
 ___________________________________ اسم الوسٌط/أمٌن الحفظ* )إن وجد(:

 ___________________________________ رقم الحساب لدى الوسٌط/رقم حساب رقم المستثمر الوطنً*:
 

 * اشطب حٌثما ٌقتضً األمر ذلك

 

 :312بتارٌخ _______________________ من شهر __________________ عام 

 

_________________________________________________________ 

 مساهم)ٌن( أو الختم المشتركتوقٌع ال

 

 بالدعوة لحضور اجتماع الجمعٌة العمومٌة السنويهام: ٌرجى قراءة المالحظات المتعلقة 


