
 

  
  

Proxy / Power of Attorney تف��ض   توك�ــــــل /  
 
 
To the Board of EMAAR DEVELOPMENT PJSC 
 
Dear Sir, 

 
 

م  ش.م.ع.  للتط��ر إعمار  مجلس إدارة  ادةالّس   المح�ت
 

 تحّ�ـة طّيبـة و�عـد، 

I / we:      :أنا / نحن 

The shareholder(s) of EMAAR DEVELOPMENT PJSC hereby 
appoint by virtue of this proxy  

 

ي 
ف �ف ف بموجب هذا   ش.م.ع.  للتط��ر إعمار  المساهم / المساهمني ف / نعني أعني

 التوك�ل: 

 

Mr. / Mrs./Messrs.: ……………………………………………... 

 

 ................................................................. : السادة/ الس�د/الس�دة

 

To represent me and vote on my behalf in the General Assembly 
meeting to be held on Thursday 21 April 2022 or any adjourned 
meeting, therefore. 

 

ي  عيف و�الن�ابة   /   وك�ً�  ب�سمنا   / ب�س�ي  �صوت  بأن  نفوضه   / وأفوضه         عنا 
ي  ي يوم    /   عيف

ي اجتماع الجمع�ة العموم�ة السنوي المقرر عقدە �ف
  الخم�س عنا �ف

 وأي تأج�ل لهذا االجتماع.   م2022  أب��ل 21الموافق 

 

Shareholder’s number: ………………………………………… 

 

 ..................... .................... .................................. : اهمـــرقم المس

 

Date:        /       / 2022 

 

:  تح��را�  ي
 م 2022/     /      �ف

 

Signature:  

 

 التوقيع: 
 

The proxy or power of attorney signed by the shareholder or 
the authorized signatory of a juridical person shall be 
authenticated by or from: 

ویجب توقیع التوكیل أو التفویض من المساھم أو المخول بالتوقیع في حال  
 معتمد من أو لدى:  على أن یكون التوقیع الشخص االعتباري  

(1) Notary Public; )1( ؛ العدل الكاتب 
(2) Commerce chamber or economic department in the 

United Arab Emirates; 
اقتصادیة   دائرة  أو   تجارة   غرفة )2( اإلمارات   في   التنمیة   العربیة  دولة 

 ؛ المتحدة
(3) A bank or company licensed in the United Arab Emirates 

provided that the shareholder holds an account in either 
of them; or 

  یكون  أن  شریطة  المتحدة  العربیة  اإلمارات  في  مرخصة  أو شركة  بنك )3(
 أو  ؛ منھما أي  لدى حساب  للمساهم 

(4) Any other entity licensed to carry out attestation activities. )4( التوثیق  بأعمال   للقیام  لھا  مرخص  أخرى  جھة أي. 

كة  : بعد استكمال تعبئة نموذج التوك�ل ير�ب ارساله ا� ال�ش         وارفاق المستندات المطل��ة ع� اال�م�ل التا�ي
CapitalMarketsTeam@adcb.com     

After completing the Proxy form, please send it along with the supporting documents to: 
CapitalMarketsTeam@adcb.com 
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 :NOTES  مالحظات: 
 

سیتم فتح باب التسجیل لحضور اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي  
یوم   الساعة    2022  أبریل  19الموافق    الثالثاءللشركة  تمام  في 

الموافق    الخمیس الثامنة صباحاً على أن یتم غلق باب التسجیل یوم  
الثا  2022  أبریل   21 الساعة  تمام  زیارة    .ءً ا مسة  من في  یُرجى 

االجتماع   أعمال  جدول  على  لالطالع  للشركة  االلكتروني  الموقع 
التالي   الرابط  على  الضغط  یُرجى  كما  التفاصیل.  من  وللمزید 

و  وللتسجیل  االجتماع  بنود  اإللكتروني  التصویت  حضور  على 
 www.smartagm.ae: االجتماع

 

 The registration of the Company’s annual general 
assembly meeting will start on Tuesday 19 April 2022 at 
8:00 AM and will close on Thursday 21 April 2022 at 
8:00 PM. The meeting agenda and further details are 
available on the Company's website. For registration, 
attending and electronic voting on the agenda items, you 
can visit the following link:   
www.smartagm.ae  

یجوز لمن لھ حق حضور الجمعیة أن ینیب عنھ من یختاره من غیر  
أعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى توكیل خاص ثابت بالكتابة ویجب  
أال یكون الوكیل لعدد من المساھمین حائزاً بھذه الصفة على أكثر  

) مال  5من  رأس  من  بالمئة  خمسة  ناقصي  %)  ویمثل  الشركة، 
 قانونا. األھلیة وفاقدیھا النائبون عنھم 

 

 Any shareholder may appoint a proxy to attend the 
meeting on their behalf by virtue of a written special 
power of attorney. However, the latter cannot be a 
member of the Board of Directors or hold, in this 
capacity, more than (5%) five percent of the Company’s 
capital. In addition, any incapacitated shareholder shall 
be represented at the meeting by their legal 
representative. 
 

أن یفوض أحد ممثلیھ أو القائمین على إدارتھ    االعتباريللشخص  
جمعیة  البموجب قرار من مجلس إدارتھ أو من یقوم مقامھ، لیمثلھ في  

المقررة  ال الصالحیات  المفوض  للشخص  للشركة، ویكون  عمومیة 
 .بموجب قرار التفویض

 

 A juridical person may authorize one of its 
representatives or managers, by virtue of a resolution 
passed by its Board of Directors or an equivalent body, 
to represent it at the Annual General Meeting; the said 
authorized representative shall have the powers 
determined under the authorization resolution. 
 

أو  تویجب على كل شخص یحمل  و ً كیالً  نیابة عن مساھم    تفویضا
أیة مستندات أخرى عن  مع  التفویض  التوكیل أو    بإرسالأن یقوم  

طریق البرید االلكتروني الخاص ببنك أبوظبي التجاري (المسجل)  
رقم الھاتف  مع ِذكر البرید االلكتروني و  التالي   على العنوان البریدي

 التسجیل:  استكمال عملیةالخاصین بالوكیل ألغراض  المحمول 
CapitalMarketsTeam@adcb.com 

 

 A person holding a proxy or power of attorney on behalf 
of a shareholder should send such proxy or power of 
attorney along with other related documents to ADCB 
(the Registrar) on the following email address while 
mentioning the email and the mobile phone number of 
the attorney for completing the registration process: 
CapitalMarketsTeam@adcb.com 
 

التوكی  مع  األفراد  ویُرفق  المساھمین  عن  الصادر  التفویض  أو  ل 
من   كالً  سفر  جواز  من  أو  اإلماراتیة  الھویة  جھتي  من  صورة 

 المساھم والوكیل.  
 

 A copy of both sides of the Emirates ID or passport of 
both the shareholder and attorney shall be attached to the 
proxy or power of attorney issued by individual 
shareholders. 
 

شخص اعتباري فیجب   التوكیل أو التفویض الصادر عنوفي حال 
الرخصة  ختمھ   أو  اإلدارة  مجلس  قرار  من  صورة  معھ  ویُرفق 

التجاریة مذكور فیھا المخولین بالتوقیع مع صورة من جھتي الھویة  
 لتوقیع والوكیل.  اإلماراتیة أو من جواز سفر كالً من المخول با

 

 The proxy or power of attorney issued by a juridical 
person shall be stamped and attached to it a copy of the 
board of directors decision or commercial license listing 
the authorized signatories along with a copy of both sides 
of the Emirates ID or passport of both the authorized 
signatory and attorney. 
 

 

 : كة وارفاق المستندات المطل��ة ع� اال�م�ل التا�ي         بعد استكمال تعبئة نموذج التوك�ل ير�ب ارساله ا� ال�ش
CapitalMarketsTeam@adcb.com     

After completing the Proxy form, please send it along with the supporting documents to: 
CapitalMarketsTeam@adcb.com 
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