
 
 

 دعوة حلضور إجتماع اجلمعية العمومية 
 

بررررررملسا إننخرررررر     إب  شررررررس  إ( مررررررس  إدخرررررر    إ   رررررر )يتشررررررس إداررررررر إباني إمررررررس  إد رررررر   إ درررررر ين إ

  0 ررر إم ررر  إن خررر س إإ71/80/0808ننانفررر إإالاثنررر  تجم ررر جإنية الررر إن ا ادلررر إم  ررر إ ررر إيرررا إل 
 
سررر إ ظهرررسن

 :م   إ رنظسإ  إتجململإألاس  لإآلات ،إ ZOOMطسي إننش ي  إالا كترمنل إسبرإمط ل إ

 .مفايضإيئي إنتجم  جإنية ال إن ا ادل إبمال  إدقسيإالاتجم  جإمتج دعإالا ان  .7

إ17/70/0872سررررر  جإمقسيرررررسإدارررررر إالااني إسررررر إ شررررر  إن شرررررس  إمدس ه ررررر إننررررر   إسررررر إن خرررررن إنن  لررررر إننن  لررررر إ ررررر إ .0

 .من مصملي إسرله

 . 17/70/0872ننن  ل إ  إإس  جإمقسيسإدملقق إنيحخ ب  إس إن خن إنن  ل  .1

من مصررررملي إإ17/70/0872لرررر إ رررر إدن قشرررر إنن ةننلرررر إن ا ادلرررر إماخرررر  إالايارررر اإمنيةخرررر ئسإسرررر إن خررررن إنن  لرررر إننن   .4

 .سري  

 .17/70/0872دقتراإدار إ اني إبامل إمازيعإأيا اإ رخن إنن  ل إننن  ل إ .5

 .17/70/0872 رخن إنن  ل إننن  ل إي إدك فآ إألسض ءإدار إالااندقتراإدار إ اني إبامل إمازيعإ .6

 . 17/70/0872ببسنءإ د إأسض ءإدار إالااني إمدسنتجع إنيحخ ب  إد إننخؤم ل إس إن خن إنن  ل إننن  ل إ  إ .1

 .ممحمليملإأتا ب مإإ0808تال  إدسنتجع إنيحخ ب  إ رخن إنن  ل إ .0

 

 ممفضرانإبق الإف ئ إن مقمليسإمالااترن إ،،،    

 يئي إدار إالااني إ                
 

 :دالاظرر  

 باررملإإن طسيقرر إم رر إنفرر إن اقرر نف إبرر رر إارر لإسررمل إن م رر لإن نصرر  إن قرر نا  إ اة الرر إ رر إ ررجنإالاتجم رر جإفخررلاقملإالاتجم رر جإن  رر   إ

  04/80/0808ننانف إإالاثن  أس اجإد إم ييخإالاتجم  جإالاملإ  إيا إ

 بإن بر إدر إمسمنرهإإ يسجر إن مكرس إننشر ي  إ ر إالاتجم ر جنأدلإد إتج لعإن خ ا إننخر     إنيحضرايإ م  لر إم ر إار لإسرمل إن رم ك إدر إ

إد إغ رإن خ ا إ
 
دالاظر إبيسر لإ طر  إيسر  إ رشرس  إما رحا إفلرهإبل نر  إدرا ركمإدرعإأسضر ءإدارر إالااني إم  ر إبارملإ/ دن س  

 .د إيأسإد لإن شس  إ%(  5)مإن تىإيح ره إن ن ئبإأمإن ا للإسل إبأنهإالإياازإأ إيهيملإسملاإألاسه

 سررريممإمهميرررملإن خررر ا إننخررر     إبرررسنبتإننشررر ي  إ ررر إالاتجم ررر جإسررر إطسيررر إن سسررر ئلإن نصرررل إ،إم ررر إاررر لإمتجرررااإأ إنسمفخررر ين إسررر إ

 80-5571111:  ،إمن ه مف  buildings.com-info@emirates:  لفل إننش ي  إيسج إن مان لإس إطسي إن بريملإالا كترم  إ

 

mailto:info@emirates-buildings.com


Confidential 

 

 

 .11/80/0000الموافق األحد يوم ظهر من  1في موعد أقصاه الساعه  (CSD@adx.ae)يرجى ارسال هذا التفويض عبر البريد االلكتروني 

This form should be emailed to CSD@adx.ae no later than 1 PM on Monday 16/08/2020. 

 

 
 نموذج تفويض خاص

Special Power of Attorney Form 

I /We, the undersigned:   نحن الموقعون أدناه/ أنا الموقع: 

Shareholder/Investor Number   المستثمر/المساهمرقم 

In my/our capacity as the holder of:  نملك/ أملك: 

Hereby appoint:  فوضنا/ قد فوضت: 

Mr/Mrs:  ة/السيد: 

ID Number:  رقم الهوية: 

Email address:  البريد اإللكتروني: 

Mobile (with international code):   (:مع فتح الخط)الهاتف المتحرك 

المقرر انعقاده ش م خ مباني اإلمارات لشركة  اجتماع الجمعية العمومية السنوي في( الكترونيا وعن بعد)عنا /ليحضر ويصوت بالنيابة عني

 أو في أي تاريخ آخر يؤجل إليه االجتماع  2222أغسطس  71الموافق االثنين يوم  ظهر 2الساعة 

As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf (electronically and remotely) at the Annual General 

Assembly Meeting of Emirates Building scheduled at 2 PM on Monday, August 17, 2020, or any subsequent 

date the meeting might be adjourned to 

Date:  التاريخ: 

Signature  التوقيع: 

Stamp for Corporate Shareholders:   ختم المساهم اإلعتباري 
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