وكالة قانونية

Power of Attorney
I, the undersigned Mrs.
, UAE
national, Holding Emirates ID No
in my
capacity as a partner
LLC “the
Company”, do hereby appoint Mr.
,
Nationality holding passport No.
,
and
to be my legal and true attorney
to manage my shares in the company and to
do and act the following acts and procedures :

إماراتية

-

/أنا الموقعة أدناه السيدة

الجنسية وأحمل بطاقة هوية اإلمارات العربية المتحدة رقم

) م (الشركة. م. ذ.ش
/السيد
،

.وكلت

,الوكالة

بصفتي شريكة في شركة
هذه

بموجب

 يحمل جواز سفر رقم،الجنسية

ليكـون وكيلي الحقيقي والقانونـي إلدارة حصتي في الشركة وأداء
:التصرفات االشيـاء واألمـور التاليـة

Represent me in all aspects of administrative,
financial and technical, and to organize my
work and my records, accounts in the company
and represent me before all the official
departments and the federal and local
government, including: labor Departments,
immigration, municipality , traffic and
economic development, all Ministries and
courts and all the Ministries , public and
private departments, companies as well as all
government and foreign entities in the State
and to contract and in my name with all
concerned and the conclusion of all contracts,
agreements and transactions, and papers and
make deals in the name of me and sign on all
papers and applications required for the same
and receive the fund in cash or cheques sign on
the general meetings and vote in the ordinary
and extra ordinary meetings, formation of the
board of the directors and sign on its
resolutions.
To Represent Me with all governmental
agencies, corporations and private institutions
and in various relationships with third parties
and to make loan contracts, whether loans with
banks or other lenders and the signing on the
loan contracts in the name of the (company)
and the made the of contracts of mortgage of
the company's assets or shares in subsidiaries
and the signing on the mortgage contracts and
entering in tenders and in general, to represent
Me before the judicial authorities of its
different types and stages in each case filed
by or against Me and the authorized person has
the right to appoint the other in
the
proceedings and defending the company.
To represent Me, for the purposes sell and
purchase or mortgage of my shares or assign

تمثيلي في جميع النواحي اإلدارية والمالية والفنية والقيام بتنظيم

أعمالي وحساباتي في الشركة وبتمثيلي لدى كافة الدوائر الرسمية
والحكومية االتحادية منها والمحلية بما فيها دوائر العمل والعمال
والهجرة والبلدية والمرور ودوائر التنمية االقتصادية بالدولة
والمحاكم وكافة الو ازرات والمؤسسات العامة والخاصة والشركات
وكذلك كافة المراجع الحكومية واألجنبية في الدولة وغيرها

وبالتعاقد باسمي مع كافة الجهات المعنية وغير المعنية وبإبرام
كافة العقود واالتفاقيات والمعامالت واألوراق وإج ارء الصفقات
باسمي والتوقيع عليها وعلى كافة األوراق والطلبات الالزمة لذلك
وباستالم المبالغ نقدا أو شيكاتها والتوقيع على ق اررات الجمعية

العمومية والتصويت في الجمعيات العمومية العادية وغير

العادية والدعوة للجمعية العمومية وتشكيل مجلس اإلدارة والتوقيع
.على ق ارراتها في أي شركة بإسمي

تمثيلي لدى جميع الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات
الخاصة وذلك في مختلف عالقاتها مع الغير وإبرام عقود

القروض سواء كانت القروض مع البنوك أو غيرها من
المقرضين والتوقيع على عقود القروض باسم (الشركة) وإبرام
عقود رهن أصول الشركة أو حصصها في الشركات التابعة

والتوقيع على عقود الرهن والدخول في المناقصات بصفة عامة
وتمثيل الشركة أمام الجهات القضائية على خالف أنواعها
ودرجاتها في كل قضية تقام من أو ضد الشركة وللمفوض حق
.توكيل الغير في المرافعة والمدافعة عن الشركة
تمثيلي لغايات بيع وشراء حصتي في الشركة أو رهنها أو التنازل
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the same weather in the company or the
subsidiary and also represent Me in signing the
agreement of selling shares.
To represent Me dealing with governmental
departments and official and the Ministry of
Industry and Chambers of Commerce and the
registration of trademarks and trade agencies
and sign on the memorandum of Associations
before the notary public and the Ministry of
Trade and getting the licenses, permits and
business records and appointment of directors
and modify business records of the company.
Appoint and dismiss the lawyers, accountants,
experts and the consultants of all types.

عنها سواء في الشركة أو شركاتها التابعة وكذلك تمثيلي في
.التوقيع على اتفاقيات بيع الحصص
تمثيلي في مراجعة الدوائر الحكومية والرسمية وو ازرة الصناعة
والغرف التجارية وتسجيل العالمات والوكاالت التجارية والتوقيع
على عقود التأسيس لدى كاتب العدل و ازرة التجارة واستخراج
الرخص والتصاريح والسجالت التجارية وتعيين المدراء وتعديل

.)السجالت التجارية (للشركة

الماليين

To vest all or any of the aforementioned
powers to any other person.
IN WITNESS WHEREOF I have signed this مـن
Power of Attorney on this
day of May
2018.

والخبراء

والمحاسبين

المحامين

وإقصاء

تعيين

.والمستشارين من كافة األنواع
.ولهم حق توكيل الـغيـر فـي كـل مــا ذكــر أو بـعـضـه
وإشهاداً عـلـى ذلـك وقـعت علـى هـذا التـوكـيـل فـي اليـوم

. 8102 شهـر مايو عـام

The Principle

الموكل

Signature:

:التوقيع
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