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 شركة الخليج للصناعات الدوائية جلفار 

Gulf Pharmaceutical Industries Julphar  

 نموذج تفويض   

Proxy Form 

I /We, the undersigned:                                                         نحن املوقعون أدناه /أنا املوقع: 

Investor Number:                                                         قم املساهمر: 

Investor Mobile Number   :الهاتف املتحرك للمساهم 

ID/Passport/Com Lic #                                                        التجارية الرخصة /الجواز/الهوية رقم 

Hereby appoint:                                                        فوضنا: ت/ قد فوض 

Mr/Mrs :                                                         ة/السيد : 

ID Number:                                                        رقم الهوية : 

Email address:                                                        :البريد اإللكتروني 

Mobile No (with international code):                                                         ( مع فتح الخط ) للوكيل  الهاتف املتحرك: 

 )صوت بالنيابة عني/عنا حضر وي لي
ً
جلفار  املقرر   -شركة الخليج للصناعات الدوائية ل  في اجتماع الجمعية العمومية السنوي عن بعد(  /الكترونيا و أحضوريا

افق  الخميسانعقاده يوم   في أي تاريخ آخر يؤجل إليه االجتماع أو   2023  أبريل 13املو

As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf (in person or remotely) at the Annual General Assembly Meeting of Julphar scheduled 

on Thursday, April 13, 2023, or any subsequent date the meeting might be adjourned to 

Date: …………………………………………………………… التاريخ: 

Investor Signature …………………………………………………………… توقيع املساهم : 

Stamp for Corporate Shareholders:    ختم املساهم اإلعتباري 

Contact number of Signature verifier …………………………………………………………… رقم التواصل ملعتمد التوقيع 

  الخاصة،  السجالت في لحفظها وذلك لالجتماع  املحدد التاريخ من األقل على يومين قبل Depository@adx.ae يرجى ارسال هذا التفويض إلى البريد االلكتروني 

 مع إرفاق ما يثبت توقيع املساهم أو الشخص املفوض حسب التعليمات املرفقة 

This form should be emailed to depository@adx.ae not less than two days prior to the date of the meeting.  including proof of the 

signature of the shareholder or the authorized person as per the attached guidelines 
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 املستندات املطلوبة

The Required Supporting documents 

Individuals Proxy  وكالء املساهمين 

1. Singed the proxy form by the shareholder. 

2. A valid copy of Emirates ID on either side or a passport 

copy of the shareholder. 

3. A valid copy of Emirates ID on either side or a passport 

copy of the proxy holder. 

4. The shareholder signature shall be approved by any of 

the following entities:  

• Notary Public. 

• Commercial chamber of the economic department in 

the state. 

• Bank or company licensed in the state, provided that 

the investor shall have an account with any of them. 

• Any other entity licensed to perform attestation 

works. 

 نموذج التفويض موقعا من قبل املساهم. .1

صورة من الهوية اإلماراتية من الجهتين أو صورة من جواز   .2

 ملساهم. سفر ا

صورة من الهوية اإلماراتية من الجهتين أو صورة من جواز   .3

 . املفوض/سفر الوكيل

  لدى/من  املعتمد  التوقيع  يجب أن يكون توقيع املساهم هو  .4

 .التالية الجهات أحد

 .العدل الكاتب •

 . بالدولة اقتصادية دائرة أو  تجارة غرفة •

  يكون   أن  شريطة  بالدولة  مرخصة  شركة  أو   بنك •

 .منهما أي لدى حساب للمساهم

  بأعمال  للقيام  لها  مرخص  أخرى   جهة  أي •

 .التوثيق

Corporate Proxy وكالء الشركات 

1. Singed and stamped the proxy form by the 

authorized signatory. 

2. Copy of Power of Attorney of the authorized 

signatory or the Trade License. 

3. A valid copy of Emirates ID on either sides or a 

passport copy of the proxy holder. 

 

الشخص املخول بالتوقيع    من  موقعا  التفويض  نموذج .1

 و مختوم بختم الشركة. 

قرار من مجلس اإلدارة أو الرخصة التجارية متضمنة   .2

 أسماء املخولين بالتوقيع.

صورة من صورة عن الهوية اإلماراتية من الجهيتين أو   .3

 جواز سفر املخول بالتوقيع . 



 
 

 

 إفصاح توضيحي بشأن إعتماد التوكيالت 

Clarifying disclosure regarding the approval of agencies 

البندين   متطلبات  رقم    2و    1بناًء عىل  المادة  دليل   40من  من 
 إىل ما يىلي : 

ن  الحوكمة، نود أن نلفت السادة المساهمي 
 

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate 
Governance Manual, we would like to inform the 
shareholders of the following: 

من  .1 عنه  ينيب  أن  الجمعية  حضور  حق  له  لمن  يجوز 
كة  يختاره من غي  أعضاء مجلس اإلدارة   ن بالشر أو العاملي 

ن بها   كة الوساطة أو العاملي  بمقتضن توكيل خاص  أو شر
ي حضور  ثابت بالكتابة  

ينص رصاحة عىل حق الوكيل فن
اجتماعات الجمعية العمومية و التصويت عىل قراراتها.  

 بهذه  ويجب أال يكون ا
ً
ن حائزا لوكيل لعدد من المساهمي 

%( خمسة بالمئة من رأس مال  5الصفة عىل أكير من )
النائبون عنهم   وفاقديها  األهلية  ناقضي  ويمثل  كة،  الشر

 قانونا. 

1. each shareholder who has the right to attend the 
general assembly may delegate someone from 
other than the Board members or the staff of the 
company, securities brokerage company, or its 
employees, to attend on his behalf as per a 
written delegation stating expressly that the 
agent has the right to attend the general 
assembly and vote on its decision. A delegated 
person for a number of shareholders shall not 
have more than (5%) of the Company issued 
capital after gaining that delegation. Persons 
lacking legal capacity and incompetent must be 
represented by their legal representatives. 

ن  .2 ي الوكالة المشار   الوارد   أن يكون توقيع المساهم  يتعي 
فن

( البند  ي 
فن   أحد   لدى/ من  المعتمد   التوقيع  هو   (1إليها 

الالزمة    . التالية  الجهات اإلجراءات  اتخاذ  كة  الشر وعىل 
 للتحقق من ذلك. 

2. The shareholder signature on the power of 
attorney referred to in clause No. (1) shall be the 
signature approved by any of the following 
entities: 

 . العدل الكاتب . أ

 . بالدولة اقتصادية دائرة  أو  تجارة غرفة .ب

كة  أو   بنك  .ج يطة  بالدولة  مرخصة  شر   للموكل   يكون  أن  شر

 . منهما  أي لدى حساب

 . التوثيق بأعمال للقيام لها   مرخص  أخرى جهة أي .د

A. Notary Public. 
B. Commercial chamber of the economic 

department in the state. 
C. Bank or company licensed in the state, provided 

that the agent shall have an account with any of 
them. 

D. Any other entity licensed to perform attestation 
works. 

ن نموذج التوكيل أرقام التواصل بالمساهم و   .3 ن تضمي  يتعي 
كة الوساطة    التواصل الخاصةإسم و أرقام   بممثل عن شر

اعتمد   /  الذي  التوكيل   / النموذج  هذا  غن  التوكيل. 
للموكل   يكون  و  حيث  شادي  إسير نموذج  هو  التفويض 
يراها   الذي  الصالحيات  و  للحدود   

ً
وفقا التوكيل  إصدار 

يكون   بأن  ام  ن اإللير ورة  رصن مع  جميعه  وذلك  مناسبة، 
 الجهات  أحد   لدى / نم  المعتمد   التوقيع توقيع المساهم   
 المذكورة أعاله. 

للمزيد من المعلومات أو اإليضاحات يرجى التواصل عىل  
  : التالية  :  07  2045  273األرقام  ي 

ونن اإللكير يد  اليى  أو 
 investors@julphar.net 

3. The Proxy form shall include the name & contact 
number(s) of the shareholder and the brokerage 
firm who approved the proxy. This form/power 
of attorney/delegation / Proxy is a guiding form 
whereby the client has the power to issue the 
Proxy in accordance with the limits and powers 
he deems appropriate, all of this is with the 
obligation that the signature of the shareholder 
mentioned in the proxy be the signature 
approved by/with one of the above-mentioned 
authorities. For further inquiries or clarification 
please contact us at 273  2045  07   or email us at 
investors@julphar.net 
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