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 بدون توكيل  دليل التصويت اإللكتروني عن بعد للمساهمين األفراد  :ولا أ
 

ستتتتتتتتتتالتصويت تتتتتتتتتتمواحا تتتتتتتتتتتميوااحلاات تتتتتتتتتتةو اهوتتتتتتتتتتموح  تتتتتتتتتتمواح ستتتتتتتتتته  مصوا  تتتتتتتتتتااتو و  تتتتتتتتتتمو  ه تتتتتتتتتتمواح تمتتتتتتتتتتمواا هااامتتتتتتتتتتم و
و18.00ع تتتتتتتتتاواحا  متتتتتتتتتلوااحلاات تتتتتتتتتةوستتتتتتتتت  ةواحاتتتتتتتتته اوحستتتتتتتتتتلو  تتتتتتتتتتو  تتتتتتتتتةوحتتتتتتتتت تاالواح هحمتتتتتتتتتمو  اتتتتتتتتتتا ا و تتتتتتتتتصواحستتتتتتتتتهعمو

،وت م تتتتتتتتتتتتتهوم تتتتتتتتتتتتتةوي تتتتتتتتتتتتتتايوتواتتتتتتتتتتتتتةو  تتتتتتتتتتتتت وستتتتتتتتتتتتتهعمو تتتتتتتتتتتتتصوت تتتتتتتتتتتتتيو تتتتتتتتتتتتتت واا ا تتتتتتتتتتتتته و22/04/2021 ستتتتتتتتتتتتته ومتتتتتتتتتتتتتت و
و-ي:احا تم

     -او م واحا  ملوااحلاات ةوس  ةو صويال و وتواحاتا  واحاهحمم: :1الخطوة 

 

  https://play.google.com/store/apps/details?id=ae.adx.SAHMI&hl=enلألندرويد   

  https://apps.apple.com/ae/app/sahmi/id1448477360لأليفون 

 

 و  ةووهحمووواح تممواحا  مم و تووستته و ووواحتيت واحذلة تيه و ستت واح ستتايت وتل  مواح اتاواحيه تتمو وستته و و  :  2الخطوة  
 عت واحاس م و س قه وما ةواحقمه و هحاس م  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ae.adx.SAHMI&hl=en
https://apps.apple.com/ae/app/sahmi/id1448477360
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احات مهوو عتو ا ه وع  ممواحا  و مصوا  واح ساث اوتوسه واحتيت واحذلةو تووسه واح تممواحا  مم،وسما و عهتةوو  :  3الخطوة  
   حةواح  ومواحا مسممواحيه مو ك.وما ةو يامهاو ويت هاةو و صواحقه  م

 

 ما ةو يامهاواحا تميوح   عمهيواحع ت ممو صو ه  مواحيت هي.  : 4الخطوة 

 

احتث مواحت  مموسما وعاضواح  عمهيواحع ت ممواح اهوموح  سه  ،وما ةو يامهاو  ا ه واح  عممواحع ت مموحشالمو : 5الخطوة 
 ح اأ مص.
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 سما وعاضواحا ه م وواحيه مو إ عقهتواح  عممواحع ت مم،وما ةو يامهاو واح شهالمو ةواا ا ه  .و : 6الخطوة 

 

سما و عهتةوات م كو حةواح  ومواحيه مو هحوضتاوتاحا تميوااحلاات ةوعصو عت،وما ةواحع  و أ هوستفوما و:    7الخطوة  
احوضتاوا قه مه وت ذاومع ةو أصواح سه  و توا واس م هو ةواا ا ه وتموس و ةو  ه و  عقهتواح  عمم،وم لصواوتمتووهحموو

 ح  ساث اواغمماواحوهحمو ذاو اات.و
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 ماعمصو اا عمواحا تميوع ةو  تتواح  عممواحع ت ممو   وو  وا  تاي.و : 8الخطوة 

 

 احا تميوما ةواحعتتةو حةو  ومو  يصواحا تميوتايامهاو ساتعه وا  تاي.و ةووهحمواحاغ مو ةواغمماو:  9الخطوة 
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و21اوتتتتتتتتتيوو-ل تتتتتتتتهوماتتتتتتتتتمنوا  متتتتتتتتتلوستتتتتتتت  ةو  له متتتتتتتتتمواحا تتتتتتتتتتميوااحلاات تتتتتتتتتةوعتتتتتتتتصو عتتتتتتتتتتو مه تتتتتتتتتموعتتتتتتتتصوا   تتتتتتتتته واحق تتتتتتتتتا
وس مو صويال و يامهاويت هيواحعه  م.

ا: دليل التصويت اإللكتروني عن بعد من غير األفراد   - :أو من خالل التوكيالت ثانيا

 

تلذاووواح  عممواحع ت ممووح ا تميوع ةو  تتووسما و اسه واسهحمو  ممو  ماةو/و امتو حلاات ةواواتيوع ةواا  وو:  1الخطوة  
 .ا زوساي

 
 

 

 ما ةواحضغ وع ةواحاا  وتلاه مواحا زواحسايو ةواحيه مواح   ت موتلاه موا تزواحاوقلوحاألمتو ومواح ع ت هي.و: 2الخطوة 
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سما و عهتةواحات ممو حةواح  ومواحيه مو هحوضتاوااحلاات ة،وما ةواحع  و أ هوستفوما واوتمتواحوهحمووهضاوووو:  3الخطوة  
اس م هو ةواا ا ه وتموس و ةو  ه و  عقهتواح  عمم،وم لصوح  ساث اواغمماواحوهحمووا قه مه وت ذاومع ةو أصواح ساث او توا وو

  ذاو اات.و

و
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وماعمصو اا عمواايامهاايوع ةواحا تميو   وو  وا  تاي.و: 4الخطوة 
 

و
 

 

يامهاو وو: 5الخطوة  و ساتعه وا  تاي .و ةووه واحاغ مو ةواغمماواحا تمي،وما ةواحعتتةو حةو  ومو  يصواحا تميوتا 
و
و
و
و
 

و
و
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ا: المشاركة في الجمعية العمومية ومعرفة نتائج التصويت   ثالثا
 

احتتيت و حةواحاا  وووماعمصوواحستتتتتتتتتتتتتتهعتمواحتاوتتةو  اا ووو25/04/2021و ةواحاتهام واح وتتتوا عقتهتواح  عمتمواحع ت متم  :  1الخطوة  

 صو توو صويال و  تتهزول  متااو لا ةو تو  وات وو    Click here to join the meetingوووو-:ااحلاات ةواحاتتهحة

و.هافاح يال و

و-:اح يا  موواحتيت و التاحاا  واحاهحةو متمتومتضنو

-f1aa-078e9868-meeting-teams-a-us/office/join-https://support.microsoft.com/en

ee88e9236ee4-8bb9-4414و

 

 

 

 

 تو اسه وووو0566489887ضه  واا اثه وع ةوا  وووو–ح   واحتع واح  ةوتااسا سهاوما ةوااا ه وع ةواحسمتو/و و توااشتوو
 a_rashed@awnic.com امتو حلاات ةو حةو

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQ2ZGRhOTMtMzE5NC00MDAwLTliNDMtNGU4ZjdmZjllOTcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e727c109-91c2-41c5-8b62-d877cf608340%22%2c%22Oid%22%3a%221e30632a-4c4d-48fa-8a56-5bb8926c421d%22%7d
https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4
https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4

