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نموذج التوكيل

Proxy Form
We, the undersigned, being duly
authorized to sign on behalf of [name of
shareholder] (hereinafter referred to as
"Shareholder"), being the owner of
(40,000) shares in SADARA B ASIC
SERVICES COM PANY, a Saudi
closed joint stock company with the
commercial
registration
number
2055018374 dated 03/03/1434H, with
registered address at Aljubail –
Industrial 2, postal code 35717,
Kingdom of Saudi Arabia , hereby
delegate [insert proxy’s full name/
nationality/ ID no., passport no. / date
of issuance ] (hereinafter referred to as
"Proxy"), to attend on the Shareholder’s
behalf the ordinary general assembly of
SADARA
B ASIC
SERVICES
COM PANY that shall be held at ] ● [ on
]●[, ]●[/ ]●[/1443 H corresponding to
]●[/ ]●[/2021 G, at the office of Sadara
Chemical Company, Al Lualua Road,
First Industrial Area 3425, Jubail
35717-8389, Kingdom of Saudi Arabia
(hereinafter referred to as "Meeting") and
the P roxy is hereby authorized to vote
on the Shareholder’s behalf on all ite ms
listed on the meeting agenda or any
other meeting that may be convened
subsequently in the event that it is
adjourned on the grounds that t he le ga l
quorum for the Meeting has not been
achieved and the P roxy shall be
authorized to sign any requested or
necessary documents in relation to the
Meeting or the Adjourned Meeting.

 بصفتنا مفوضي ن حسب ا ألصول،نحن املوقعون أدناه
بالتوقيع عن [اسم الشريك ] ُ(ي شار إليهـا فيما يلي بعبارة
 ) سهم في شركة40,000 (  املالكة لعدد، )" " الشريك
 شركة مساهمة سعود ية،صدا رة للخدمات األساسية
2055018374  تحمل السجل التجاري رقم،مقفلة
 وعنوانها الجب يل – ا لصناعية، هـ1434/ 03/ 03 بتا ريخ
،  اململكة العربي ة السعودية، 35717  رمز بريدي،) 2 (
 رقم/  جنسيت ه،ـ ة/ ل قد قمنا بتفويض [ اسم الوك يل
الهوية أو اإلقامة أو جواز السفر تا ريخ إصدا ره ] ُ(ي ش ار
 ل ل حضور نياب ة عن، )"ـا فيما يلي بعبارة " الوكيل/ إليه
الشريك الجمعية العامة العادية لشركة صدا رة
للخدمات األساسية واملقرر انعقادها في تمام الس اعة
 هـ (املوافق1443 / ] ● [ / ] ● [ [ ● ] من يوم [ ●] بتا ريخ
 في مكتب شركة صدا رة،) م2021 / ] ● [ / ] ● [
 املنطقة الصناع ية، طريق اللؤلؤ3425 ،للكيميائيات
 اململكة العربية، 8389 - 35717  الجبيل،األولى
 وأن، )"السعودية ُ(يشار إليهـا فيما يلي بعبا رة "الجمعية
الوكيل مفوض بموجبه بالتصويت ني ابة عن الشريك
على كافة البنود املدرجة في جدول أعمال ا لجمعية أو أي
ً
جمعية أخرى قد ت عقد الحقا في حا لة ا لتأجيل لعدم
 كم ا أنه مفوض، اكتمال النصاب القانوني للج معية
بالتوقيع على أو طلب أي وث ائق ضرو رية ف يما يتعلق
.ب الجمعية أو الجمعية املؤجلة
] عن [ اسم الشريك

[Name of s hareholder]

:االسم

Name:

:الصفة

Capacity:
Date:

:التا ريخ

Signature:
: التوقيع
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