Proxy to attend the Annual General Assembly

توكيل بشأن حضور اجتماع الجمعية العمومية

With reference to the Letter of Invitation to attend the General

إشارة لخطاب الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة اإلسالمية العربية

Assembly meeting of Islamic Arab Insurance Company

للتأمين – سالمة ش م ع والمقرر إنعقاده يوم األربعاء الموافق تاريخ

the meeting’s quorum is not met, the second meeting will be

: فإنني انا المساهم،2020/09/09 االربعاء الموافق تاريخ

“SALAMA” to be held on Wednesday, 02/09/2020, and in case
be on Wednesday, 09/09/2020, I/We:

 وفي حال عدم اكتمال النصاب فيكون االجتماع الثاني يوم2020/09/02

__________________________________________________

_________________________________________________

as a shareholder in SALAMA, my/our Investor Number:

 وأحمل،)ع.م.بصفتي مساهما في الشركة اإلسالمية العربية للتأمين "سالمة"(ش

__________________________________________________
______________________________

holding ______________ shares, pursuant to the powers

_________________________________________________
رقم مستثمر ________________ وأملك _________سهما وعمال بالسلطة

 أوكل، – ب) من النظام االساسي للشركة42( المخولة لي بموجب المادة

vested in me/us by virtue of Article 42 (b) of the Articles of

:)االستاذ(ة

______________________________________to attend the

،لحضور اجتماع الجمعية العمومية في الزمان والمكان المحددين في خطاب الدعوة

General Assembly meeting at the time and place specified in

.عنا وفقا لما يراه أو تراه مناسبا/ بإسمنا وبالنيابة عني/والتصويت بإسمي

Association of the

Company,

hereby appoint Mr/Ms.

this Invitation Letter and vote on my/our as he/she deems
appropriate.
Name:

:اإلسم

Signature:

التوقيع

Stamp (Corporate Bodies)

)الختم (للشخص المعنوي

The Required Supporting Documents (mandatory)

)المستندات المطلوبة (إلزامي

For Individuals Proxy

بالنسبة لوكالء المساهمين األفراد

1. Signed proxy form from the shareholder
The shareholder signature must be certified by one of the following
authorities,
(i) Notary public; (ii) A Chamber of Commerce or an economic department

 نموذج التوكيل مع توقيع المساهم.1
غرفة تجارة أو. ب.الكاتب العدل.أ:توقيع المساهم يجب أن يكون معتمداً أو موثقاً من إحدى الجهات التالية
.بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.ج. دائرة اقتصادية بالدولة

. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.د

in the country; (iii) A bank where the shareholder has an account. (iv) Any
other entity authorized to perform signature authentication.

. صورة عن الهوية اإلماراتية من الجهتين او جواز السفر للوكيل. 2

2. Emirate ID copy from both sides or Passport Copy of the Proxy

)بالنسبة لوكالء الشخص اإلعتباري (الشركة والمؤسسة وغيرها

For Corporate Proxy
1. Signed and stamped proxy form from the authorized signatory.
2. A decision or an extract of decision issued from the Board or any

. نموذج التوكيل مع توقيع الشخص المخول بالتوقيع وختم الشركة.1
 ليمثله في إجتماعات الجمعية، قرار أو مستخرج قرار صادر من مجلس اإلدارة أو من يقوم مقامه.2

similar body, to represent the related entity at the meetings of the general

.العمومية للشركة

assembly of the Company.

. صورة عن الهوية اإلماراتية من الجهتين او جواز السفر للوكيل. 3

3. Emirate ID copy from both sides or Passport Copy of the Proxy holder.
Notes:
Please provide the above-mentioned supporting documents either by
sending them to the email address: sami.zouagui@salama.ae or by hand

:مالحظة
اء بإرسالها إلى البريد األلكتروني
ً يرجى التكرم بتزويدنا بالمستندات المطلوبة المذكورة أعاله سو
 سامي الزواغي في موعد أقصاه موعد إنعقاد/ أو تسليمها باليد للسيدsami.zouagui@salama.ae

to Mr. Sami Zouagui maximum by the time and date of the General

.الجمعية العمومية وفقاً لما تم ذكره أعاله

Assembly meeting as detailed above.

في حال وجود أي إستفسار يرجى التكرم بالتواصل أثناء وقت العمل العادي للشركة على رقم الهاتف األرضي

For any clarification, you may call: +971 4 4040223 during the Company’s

األلكتروني

working hours or send an email to sami.zouagui@salama.ae

البريد

إلى

إستفساركم

إرسال

أو

+971

4

4040223

:التالي

sami.zouagui@salama.ae

