نموذج توكيل
تاريخ تحرير التوكيل1443 / / :هـ املوافــق2022 / / :م
السادة /شركة أمانة للتأمين التعاوني

املوقرين

السلم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،
أنا املساهم )______________( _____________________________ /الجنسية ،بموجب هوية شخصية رقم (_________________) بصفتي
الشخصية أو مفوض بالتوقيع عن  /مدير  /رئيس مجلس إدارة شركة (__________________________________) ومالك ألسهم عددها
ً
(________________) سهما من أسهم شركة أمانة للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية) املسجلة في السجل التجاري في تاريخ
ً
1431/06/10هـ برقم ( ،)1010288711واستنادا لنص املادة رقم ( )25من النظام األساس لشركة أمانة للتأمين التعاوني فإنني بهذا أوكل
(__________________________________) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي سيتم عقدها بمشيئة هللا تعالى في تمام
الساعة  6:30مساء يوم الخميس 1444/01/13هـ (املوافق 2022/08/11م) في مقر الشركة الرئيس ي بمدينة الرياض ،وقد وكلت بالتصويت
نيابة عنه على املواضيع املدرجة في جدول األعمال وغيرها من املواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها والتوقيع نيابة عني على
كافة القرارات واملستندات املتعلقة بهذا االجتماع ،ويعتبر هذا التوكيل ساري املفعول لهذا االجتماع أو أي اجتماع الحق يؤجل إليه.
اسم موقع التوكيل:
صفة موقع التوكيل:

رقم الهوية ملوقع التوكيل:
التوقيع:

نود التنويه إلى أنه يحق لكل مساهم من املساهمين املقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب
األنظمة واللوائح.
ً
ً
ً
كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على أال يكون عضوا في مجلس اإلدارة أو موظفا في الشركة  ،وأن يكون مصادقا عليه من :الغرف التجارية الصناعية متى
ً
كان املساهم منتسبا ألحدها أو إذا كان املساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية أو إحدى البنوك املرخصة لها أو األشخاص املرخص لهم في اململكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص
املرخص له الذي يقوم بالتصديق أو كتابة العدل أو األشخاص املرخص لهم بأعمال التوثيق .وعلى املساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على األقل من موعد انعقاد الجمعية
مع إبراز أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية  ،ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار أصل بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل
موعد االجتماع بوقت كافي الستكمال إجراءات التسجيل.
وعلى املساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على األقل على عنوان الشركة املوضح أدناه:
شركة أمانة للتأمين التعاوني – طريق صلح الدين األيوبي – حي الزهراء – الرياض – رقم املبنى  – 7529الرمز البريدي 12811
أو عن طريق البريد اإللكتروني Investorsrelations@amana-coop.com.sa

