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For Internal Use only 

Proxy Form 
 

 ل ـيـوكـت

I, we:  
 
the undersigned shareholder(s) of Ras Al Khaimah National 
Insurance Company PSC, hereby appoint by virtue of this 
proxy;  
 

 نحن:   /أنا
 

الموقع/الموقعين    شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.عالمساهم / المساهمين في  
 أعين / نعين بموجب هذا التوكيل:  أدناه 

 

Mr./Mrs: ______________________________________ 

To represent me and vote on my behalf in the General 
Assembly Meeting which will be held via e-participation on 
Thursday, 14th April 2022 at 11:00am or any adjourned 
meeting, therefore. 
 

 ___________________________________السيد/ السيدة: 
 

جتماع  إوكيالً عني/عنا وأفوضه/نفوضه بأن يصوت بإسمي/بإسمنا وبالنيابة عني/عنا في  
  الموافق الخميس    صباحاً من يوم   11:00الجمعية العمومية والذي سيعقد في تمام الساعة  

 جتماع. عن طريق استخدام الحضور اإللكتروني أو أي تأجيل لهذا اإل  2022إبريل   14
 

Shareholder Mobile No:  المساهم رقم هاتف:   

Investor ID:     رقم المستثمر: 

Number of Shares:                    :عدد األسهم                        

Date:  :التاريخ   

Signature:                          

 

                                                            التوقيع :

 المستندات المطلوبة 
The required Documents 

Individual Proxy  المساهمين وكالء 

 

1. Signed proxy form from the shareholder. 

The shareholder signature must be Approved by one of the 

following:  

• Notary Public. 

• A chamber of commerce or an economic department in 

the country. 

• A bank where the shareholder has an account.  

• Any other entity authorized to perform the signature 

verification.  

2. Emirate ID copy from both sides or Passport copy of 

the shareholder. 

3. Emirate ID copy from both sides or Passport copy of 

the proxy holder. 

 

 

 نموذج التوكيل مع توقيع المساهم  .1

  الجهات  معتمداً أو موثقاً من أحدى الوكالة في  الوارد المساهم توقيع يجب أن يكون

 التالية: 

 

 .كاتب العدل •

 عرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.  •

 بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.  •

 .  أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق  •

 

 راتية من الجهتين أو جواز السفر للمساهم صورة عن الهوية االما .2

 صورة عن الهوية االماراتية من الجهتين أو جواز السفر للوكيل  .3

Corporate Proxy  )وكالء الشركات ) الشخص االعتباري 

1. Signed and stamped proxy form from the authorized 

signatory. 

2. Power of Attorney of the authorized signatory. 

3. Emirate ID copy from both sides or Passport copy of the 

authorized signatory. 

4. Emirate ID copy from both sides or Passport copy of the 

proxy holder. 

 

 المخول بالتوقيع وختم الشركة. نموذج التوكيل مع توقيع الشخص  .1

 أو الرخصة التجارية مذكور فيها المخولين بالتوقيع.   للشخص المخول بالتوقيع وكالة   .2

 صورة عن الهوية االماراتية من الجهتين أو جواز السفر للشخص المخول بالتوقيع.  .3

 صورة عن الهوية االماراتية من الجهتين للوكيل.  .4

 

 


