
السادة / بنك دبي التجاري (ش.م.ع)

ص.ب. رقم 2668 دبي – أ. ع. م 

رقم المساهم: 

عدد األسهم :  

أنا / نحن  

المالك  / المالكين لألسهم المذكورة أعاله من أسهم بنك دبي 

التجاري (ش.م.ع.) نفوض بموجب هذا التوكيل السيد  / السيدة /   

                             

لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية لبنك دبي التجاري (ش.م.ع.) 

المقرر انعقاده في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم 

األربعاء 16 مارس 2022 في اكسبو 2020 دبي – نادي 2020 

الطابق األول – بريميوم الونج. وله حق التصويت على كافة االمور 

المطروحة في هذا االجتماع سواء تم عقده في الموعد المقرر أو في 

حالة تأجيله إلى موعد الحق.

التوقيع : 

للمساهمين الذين لديهم حساب مصرفي في بنك دبي   •
التجاري: يجب إيداع التوكيل المذكور أعاله الصادر من 

الموكل خالل ساعات العمل الرسمية في المقر الرئيسي 
للبنك الكائن في شارع االتحاد - ديرة، قبل 48 ساعة على 

األقل من الموعد المحدد لالجتماع للسماح للبنك بالتحقق 
من توقيع المساهم بسجالته الخاصة

للمساهمين الذين ليس لديهم حساب مصرفي في البنك:    •
يجب توثيق التوكيل الرسمي لدى كاتب العدل أو توقيع 

المساهم الذي تم التحقق منه من قبل بنك المساهم.

• For shareholders with a bank account with CBD: The above power 
of attorney issued by the principal must be deposited during
the official working hours at the Bank’s Head Office, located on
Al Ittihad Street - Deira, at least 48 hours before the scheduled 
date of the meeting to allow the bank verifying the signature of 
the shareholder with its own records,

• For shareholders with no bank account with CBD: the Power of 
Attorney should be notarized with the Notary Public or the 
signature of the shareholder verified by the Shareholders’ bank.

M/s Commercial Bank of Dubai (PSC)

P.O. Box 2668, Dubai, UAE

 

Investor No.:

No. of shares: 

 

I/We are 

the owner/owners of the above mentioned shares of

Commercial Bank of Dubai (PSC) and hereby authorize Mr./Mrs.

 

to attend the Annual General Assembly Meeting to be held at

4.30 p.m. on Wednesday March 16, 2022 at Expo2020 – 2020

Club –Level 1 – Premium Lounge. We give our POA the right 

to vote on all matters discussed in this meeting, whether the 

meeting is held on the scheduled date or if it gets postponed 

to a later date.

Signature:

A private power of attorneyتـوكيـل خـــاص
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