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ه  إلى: الُمراسالت جميع تُوجَّ
 سيرفيسز انفستور كمبيوتر شركة

 ليمتد )جيرسي(
 بافيليونز ذا

 ووتر بريدج طريق
 بريستول

6ZZ BS13 
 

 رقم الُمساهم المرجعي  
  

 2018 ديسمبر 19 الموافق اليوم في( الكويت بتوقيت) صباًحا 10:00 الساعة تمام في المحكمة اجتماع عقد الُمقرر من — التوكيل نموذج

 

 
   

 
 
 
 

 /www.kuwaitenergy.co/acquisition: التالي الرابط عبر اإلنترنت شبكة على المخطط وثيقة استعراض يُمكنك

 ! اإلنترنت عبر أسهمك إدارة من لتتمكن االلكترونية االتصاالت اختر –  www.investorcentre.co.uk/je الرابط على سجل

 
 : في  الشركةمسجلي  بواسطةاما  استالمهايتم  وان وتوقيعها اكمالها يتم أن يجب ونافذة، صحيحة التوكيالت جميع تكون لكي

 في( الكويت بتوقيت) مساءً  6:00 الساعة بحلولBS13 6ZY  بريستول رود، ووتر بريدج بافيليونز، ذا ليمتد،( جيرسي) سيرفيسز انفستور شير كمبيوتر شركة
 .أدناه 8 و 6 التوضيحيتين المالحظتين في موضح هو كما البديلة الطرق بإحدى أو ،2018ديسمبر  17 الموافق اليوم

 

 : إيضاحية مالحظات
 المعنونين القسمين قراءة يُرجى التوكيل، نموذج اكمال قبل .1

" المحكمة باجتماع إخطار"و" اتخاذها يتعين التي اإلجراءات"
 على المخطط وثيقة من 8 والجزء[ 11-10] الصفحتين في الواردين
 الرابط عبر وتنزيلها استعراضها يُمكن التيو التوالي،

www.kuwaitenergy.co/ .فة الُمصطلحات تنطبق  في الُمعرَّ
 خالف السياق يقتض لم ما ،هذا التوكيل نموذج على المخطط وثيقة
 . ذلك

ممثليهم المعينين حسب االصول  اولمساهمي المخطط  فقط يحق .2

 لمساهمو الحضور والتحدث والتصويت فى اجتماع المحكمة. 

 والتصويت والتحدث المحكمة اجتماع حضور له يحق الذي المخطط 
 أو الحضور في حقوقه جميع لممارسة أكثر أو وكيالً  يُعي ِّن أن - فيه

 وأي المحكمة اجتماع في نفسه عن باألصالة التصويت أو التحدث
 فيما وكيل من أكثر نتعييالمخطط  لمساهم ويجوز. له أكثر أو تأجيل
 الحقوق لممارسة وكيل كل تعيين شريطة المحكمة، باجتماع يتعلق

 أن الوكيل يحتاج ال .المساهم يملكها مختلفة أسهم أو بسهم المرتبطة
 الوكالء تعيين يجوز ال. الشركة في ُمساهًما أو ُمسجالً  عضًوا يكون
 هذه وفي التوكيل نموذج في المبينة اإلجراءات بإتباع سوى

 . اإليضاحية المالحظات
 عن أكثر أو إضافي نموذج على الحصول يُمكن وكيل، من أكثر لتعيين .3

 370 707 4040 الرقم على  السجل ُمساعدة بخط االتصال طريق
 المربع في اإلشارة يُرجى. النموذج هذا تصوير يُمكنك أو+  44(0)

 األسهم عدد إلى( الخلفي الوجه انظر) التوكيل حامل اسم بجانب
 كذلك يُرجىو. عنك كوكيالً  بها يتعلق فيما بالتصرف له المفوض
 التوجيه كان حال في المربع في عالمة وضع طريق عن - اإلشارة
 جميع توقيع يجب. أخرى توجيهات عدة ضمن بالتوكيل الخاص
 . المظروف نفس في معًا إعادتها ويتعين النماذج

لن يكون طلب تعيين الوكيل الذي يتم إرساله إلكترونيًا إلى  .7

صالًحا إذا تم إرساله إلى أي عنوان آخر غير  االمسجلالشركة أو 

الشركة أو  من قبل هالعنوان المذكور أعاله أو في حالة استالم

في اليوم مساًء بتوقيت الكويت 6:00بعد حلول الساعة  االمسجل

، أو في حال تأجيل اجتماع المحكمة، 2018ديسمبر  17الموافق 

ساعة )باستثناء أيام العطالت الرسمية  48في تاريخ ال يتجاوز 

ل. يرجى في  جيرسي( قبل الموعد الُمقرر لالجتماع المؤجَّ

مالحظة أن أي اتصال إلكتروني يتبين أنه يحتوي على فيروس 

 .كمبيوتر لن يتم قبوله

كبديل الستكمال وإعادة نموذج التوكيل، قد يتم تعيين الوكالء  .8

إلكترونيًا عن طريق تسجيل الدخول إلى الموقع اإللكتروني 

 وإتباع www.investorcentre.co.uk/eproxyالتالي: 

سيحتاج كل مساهم إلى رمز المستثمر الخاص  اإلرشادات هناك. 

موضح في نموذج التوكيل الخاص بكل مساهم،  يكون والذىبه، 

 علي مسجلين مسبقًا المساهمين  يكن لمما  وذلك 
www.investorcentre.co.uk/je. 

تقديم طلب تعيين لتغيير توجيهات التوكيل الخاص بك، فيتعين  .9

وكيل جديد باستخدام الطرق الموضحة هنا. يمكن الحصول على 

التوكيل من موقع الشركة اإللكتروني نماذج 

(www.kuwaitenergy.co/acquisition/ أو عن طريق )

على عنوان البريد اإللكتروني  الشركة مع التواصل

ir@kec.com.kw   بافيليونز،الكائن في ذا  أو المقر الرئيسي 

. BS13 6ZZ المتحدة المملكة بريستول، ووتر، بريدج طريق

 التوكيلأن المواعيد المحددة الستالم تعيينات  المالحظةيرجى 

( تنطبق أيًضا فيما يتعلق بالتعليمات المعدلة؛ وال أعاله)انظر 

يُلتفت ألي طلب تعيين وكيل معد ل يقدم بعد الوقت المحدد. إذا تم 

 ! وأمان وسهولة بسرعة... اإلنترنت عبر وكيلك عين
www.investorcentre.co.uk/eproxy 

 التعريف ورقم األسهم لحامل المرجعي والرقم المراقبة، رقم إدخال منك سيُطَلب

 . معينة وشروط أحكام على والموافقة المقابل في يظهر الشخصى الذى

 915402 : المراقبة رقم
 : الُمسلسل الرقم
 : الشخصي التعريف رقم
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 أو) المحكمة اجتماع حضور من المخطط مساهم وكيل تعيين يمنع لن .4
 له وكان رغب حال في بشخصه، الحقًا فيه والتصويت( له تأجيل أي

 وقرر أكثر أو لوكيالا  المخططمساهم تعيين حال فيو.  ذلكالحق في 
 استطالع في بشخصه فيه والتصويت المحكمة اجتماع حضور ذلك بعد

ل عندئذ   خاصته، الرأي استطالعات بطاقة باستخدام الرأي  سيُبطِّ
 كان حال في. الوكالء / الوكيل صوت بشخصه الُمساهم تصويت
 سيتم عندئذ   أسهمه، بكامل متعلقًا بشخصه المخطط مساهم تصويت

 تصويت حال في أنه غير. الوكالء أصوات جميع عن التغاضي
 وإشارته أسهمه، كامل من بأقل يتعلق فيما االجتماع في المخططمساهم

 جميع عن التغاضي يتعين أنه إلى خاصته الرأي استطالع بطاقة في
 مساهم إلغاء عدم حال في ولكن ؛الحالة هي هذه تكون التوكيالت،
 بنفس بشخصه تصويته سيُعامل عندئذ   تحديدًا، التوكيالت المخطط
 يتمس سبقته التي والتوكيالت ُمستلم توكيل آخر كان لو كما الطريقة
 إلى بموجبها الُمدلى األصوات احتساب يؤدي ما بقدر عنها التغاضي
 . المخطط ُمساهم أسهم كامل بها الُمدلى األصوات عدد تجاوز

 العام التوكيل جانب إلى - ونافذًا صحيًحا توكيل نموذج أي يكون لكي .5

 نُسخة أو بموجبه وق ِّع( وجد إن) للصالحيات آخر تفويض أي أو

 آخر تفويض أي أو العام التوكيل ذلك من االصل طبق ُمصد قة

 انفستور شير كمبيوتر شركة الى تسليمه يتم أن يجب - للصالحيات

 بافيليونز، ذا: في الكائن الرئيس مقرها في ليمتد( جيرسي) سيرفيسز

 قبل ،BS13 6ZY  المتحدة المملكة بريستول، ووتر، بريدج طريق

 17 الموافق اليوم في الكويت، بتوقيت مساءً  6:00 الساعة حلول
 ال تاريخ في المحكمة، اجتماع تأجيل حال في أو ،2018 ديسمبر

 قبل( جيرسي في الرسمية العطالت أيام باستثناء) ساعة 48 يتجاوز

ل لالجتماع الُمقرر الموعد  نموذج إعادة عدم حال في أنه غير. المؤجَّ

 تسليم يجوز الوقت، ذلك بحلول المحكمة باجتماع الخاص التوكيل

 سيرفيسز انفستور شير كمبيوتر شركة ممثل إلى التوكيل نموذج

 بدء قبل الرئيس إلى أو الرئيس، عن بالنيابة ليمتد،( جيرسي)

 .االجتماع
 األصول حسب المكتمل التوكيل نموذج قبول سيتم ذلك، إلى باإلضافة .6

العمل العادية فقط(  ساعات أثناء) أو بالبريد( 1) : استالمه حال في

باليد، معنونًا باسم الشركة ومؤشر عليه عناية السيد/ لورانس حافظ، 

 2عالقات المستثمر في الطابق الخامس، برج سيمفوني  مسئوليكبير 
، الكويت؛ أو 22067 -، السالمية 2 القطعة، شارع سالم المبارك، 

 ir@kec.com.kw( كُمرفق، إلى بريد إلكتروني يتم تسليمه إلى 2)

 أو

#UKCSBRS.ExternalProxyQueries@computershare.c
o.uk،  مع أي وثائق أخرى مشار إليها في المالحظة اإليضاحية رقم

مساًء بتوقيت  6:00قبل حلول الساعة  وفي كل الحاالت، ،أعاله 5

، أو في حال تأجيل 2018ديسمبر  17الكويت، في اليوم الموافق 

 ساعة )باستثناء أيام 48اجتماع المحكمة، في تاريخ ال يتجاوز 
ل لالجتماع الُمقرر الموعد قبل( جيرسي في الرسمية العطالت  . المؤجَّ

تسليم أو استالم اثنين أو أكثر من تعيينات الوكيل الصالحة ولكن 

اينة فيما يتعلق بنفس األسهم الستخدامها في اجتماع المحكمة، متب

تم تسليمه أو استالمه بشكل   لوكيلفعندئذ يتعين معاملة آخر تعيين 

صحيح )بصرف النظر عن تاريخه أو تاريخ تنفيذه( كبديل أو 

ل  آلخر أو اآلخرين فيما يتعلق بهذه األسهم. إذا لم تتمكن لُمْبطِّ

آخر طلب تعيين وكيل تم تسليمه أو استالمه  الشركة من تحديد

بشكل صحيح، فلن يتم التعامل مع أي من طلبات التعيين على أنها 

 صالحة فيما يتعلق بتلك األسهم.

المسجلين في سجل أعضاء الشركة  المخططلمساهمي  يحق فقط  .10

مساًء )بتوقيت الكويت( في اليوم الموافق  6:00قبل حلول الساعة 

، أو في حال تأجيل اجتماع المحكمة، في 2018ديسمبر  17

ساعة )باستثناء أيام العطالت الرسمية في  48تاريخ ال يتجاوز 

ل، الحضور  أو جيرسي( قبل الموعد الُمقرر لالجتماع المؤجَّ

المسجلة  المخططالتصويت في اجتماع المحكمة فيما يتعلق بأسهم 

. سيتم تجاهل التغييرات التي أجريت المناسبفي الوقت  مبأسمائه

فيما يتعلق بتحديد حقوق أي  المناسبعلى القيود بعد الوقت 

 شخص في الحضور أو التصويت في اجتماع المحكمة.

، يجوز ألي من  المخططالحيازة المشتركة السهم  حالةفي  .11

 بصفةأصحاب األسهم المشتركين اإلدالء بصوته، سواء كان ذلك 

 ادالءأو بالوكالة، في اجتماع المحكمة، ولكن في حالة  شخصية

أكثر من مساهم مشترك بصوته، فعندئذ سيتم قبول صوت 

الشخص المسجل أوال في سجل أعضاء الشركة الستبعاد 

 المساهمين المشتركين اآلخرين.

يمكن ألي شركة تكون عضًوا أن تعي ن ممثالً لها والذي يجوز له  .12

 بالنيابة عن الشركة ممارسة جميع صالحيتها كعضو.

ر عنوانك في سجل األعضاء. إذا يُبين ما ورد أعاله كيف يظه .13

كانت هذه المعلومات غير صحيحة، فيرجى االتصال بخط 

+ لطلب 44(0) 370 707 4040سجل على الرقم مالمساعدة 

 ابطنموذج تغيير العنوان أو الذهاب إلى الر

www.investorcentre.co.uk/je   الستخدام مركز خدمة

 .المستثمر عبر اإلنترنت

التوقيع على أي تعديالت يتم إجراؤها على نموذج  يجب أن يتم .14

 التوكيل هذا من قبل الشخص المفوض بالتوقيع.

إذا لم تتبع أيًا من هذه اإلرشادات، فقد تكون أي وثيقة مستخدمة  .15

 لتعيين الوكيل غير صالحة.

 
( إليهم المرسل) إليه المرسل إلى فقط النموذج هذا إصدار يتم : مالحظة يرجى
 المخصص النموذج هذا. هنا المطبوع الفريد المعين للحساب مخصص وهو
 الحسابات( 2) أو الحسابات؛ أصحاب( 1: )مختلف بين للتحويل قابل غير

 انفستور شير كمبيوتر شركة و الشركة تتحمل ال. فريد بشكل المخصصة
 هذه مع تتوافق ال توجيهات أي عن مسؤولية أي ليمتد( جيرسي) سيرفيسز
 . الشروط

 

 

 

 

 

 

 

 المذكورين المساهمين جميع
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 التوكيل نموذج
 

 . النموذج هذا إكمال قبل بعناية الصفحة ظهر على الواردة التوضيحية والمالحظات المخطط وثيقة من 8 الجزء في الوارد المحكمة اجتماع إخطار قراءة يرجى
 

 . المحكمة اجتماع في التصويت لهم يحق الذين المخطط مساهمي قبل من لالستخدام مخصص الجزء هذا
 
 هذه بموجب أعين المحكمة، اجتماع في والتصويت والتحدث الحضور لي ويحق سي إلبي  إنرجي كويت شركة في عضو بصفتي( الموقعون) الموقع( نحن) أنا

 : التالية المخطط بأسهم يتعلق فيما عنا/ عني بالنيابة والتصويت للحضور لنا/ لي وكيال ليكون التالي الشخص الوثيقة
 

 ال. لك كوكيل الرئيس غير آخر شخص لتعيين" الوكيل اسم" بجوار المستطيل في كبيرة بأحرف اختيارك من اسم وأدخل" الرئيس" كلمة احذف: هامة مالحظة
 . بالكامل أسهمك على للتصويت فارغة أدناه" المخطط أسهم عدد" خانة اترك. الشركة في عضًوا يكون أن الوكيل يحتاج

 
 
 

 : الوكيل اسم
 

 :المخططعدد أسهم 

 

 

 

 

ً  10:00 الساعة في الكويت السالمية، الخليج، طريق سيمفوني، مجمع الكويت، ستايل سيمفوني فندق في عقده المزمع المحكمة اجتماع في  بتوقيت) صباحا
 المشار المقترح المخطط على( تعديل بدون أو مع) الموافقة مناسباً، ذلك كان وإذا ، النظر ألغراض مؤّجل، اجتماع أي وفي 2018 ديسمبر 19 يوم( الكويت

 حسبما تعديل، بدون أو مع) المخطط لصالح التصويت للوكيل يحقو. له تأجيل أي أو ،المخطط وثيقة من 8 الجزء في الوارد المحكمة اجتماع إخطار في إليه
 . *أدناه موضح هو كما المخطط ضد أو( الوكالء/ الوكيل فقايو

 
 ظهر الصفحة. فى 3و  2* لتعيين أكثر من وكيل واحد، يرجى الرجوع إلى المالحظات التوضيحية 

 

 بعض على التصويت في ترغب كنت إذا. تعيينهم الجاري للوكالء العديدة التعيينات من واحد هو الوكيل هذا تعيين أن إلى لإلشارة عالمة وضع يرجى 
 . منفصلة توكيالت نماذج ملء فيرجى ،المخطط ضد منها عضبو المخطط لصالح أسهمك

 

 

 يرجىى ،المخطىط ضىد التصىويت فىي ترغىب كنىت إذا و". المخطىط لصىالح" مربىع فىي باسىمك التوقيىع يرجىى ،المخطط لصالح التصويت في ترغب كنت إذا: هام
 المىربعين، مىن أي داخىل بىالتوقيع تقىم لىم إذا أو المىربعين، كىال داخىل بالتوقيع قمت إذا. فقط واحدة مرة توقيعك أدخل". المخطط ضد" مربع في باسمك التوقيع
 . صالح غير هذا التوكيل نموذج سيعتبر فعندئذ

 

 المخطط ضد المخطط لصالح

 التوقيع

 

 

 

 التوقيع

 

 بتاريخ

 

 

 

 يوم
     

      
 

2018 

 

 : باسم وبالنيابة عن. إذا قمت بالتوقيع نيابة عن شركة، يرجى إدخال اسم الشركة بأحرف كبيرة أدناه وحدد صفتك الرسمية
 

 : الشركة اسم
 
 
 

 : الرسمية الصفة
 

 
 

  الرئيس

 

  

  

  


