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Proxy Form 

 
 توكيلنموذج ال 

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 COMPANY, 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 
COMPANY 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 Proxy 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 Proxy shall be 
authorized to sign any requested or 
necessary documents in relation to the 
Meeting or the Adjourned Meeting.    

 

[Name of shareholder] 

Name: 

 
Capacity:  
 
Date: 

 
Signature:  

املوقعون أدناه، بصفتنا م  ننحن  ول  فوضي ألص حسب ا

الشريك] بالتوقيع عن يلي بعبارة  [اسم  يهـا فيما  )ُيشار إل

ملالكة ،"(الشريك" في 40,000)لعدد  ا شركة ( سهم 

ية  ،صدارة للخدمات األساسية ود سع همة  شركة مسا

التجاري رقم  جل  الس  2055018374مقفلة، تحمل 

يل 03/03/1434بتاريخ  الجب ، وعنوانها  لصناعية  –هـ ا

، 35717(، رمز بريدي 2) ودية السع ة  ربي الع  ، اململكة 

رقم ] فويضقد قمنا بتل ه /  يت جنس ة،  يل/ـ وك ال اسم 

السفر تاريخ إصداره وية أو اإلقامة أو جواز  ار   [اله )ُيش

يلي بعبارة " ل"(الوكيلإليه/ـا فيما  ة عنل،  نياب ور   حض

العامة الشريك جمعية  لشركة صدارة  العادية ال

لخدمات األساسية اعة  قرر انعقادهاوامل ل الس م  تما في 

1/[●]/[●]  بتاريخ[ ●]من يوم  [●] 4 ق  43 ف ملوا )ا هـ 

مكتب شركة صدارة  في م(، 2021/[●]/[●]

ية  طريق اللؤلؤ، 3425للكيميائيات،  الصناع طقة  ملن ا

جبيل  ال العربية 8389 -35717األولى،  ململكة  ا  ،

ا فيما يلي بعبارة "  السعودية إليهـ وأن  ،"(الجمعية)ُيشار 

وكيل مفوض بموجبه نبا ال ابة ع ني ك لتصويت  ري  الش

أعمال ادامل البنودعلى كافة  أو أي  لجمعيةرجة في جدول 

م تقد  ى خر أ جمعية جيل لعد لتأ ا لة  حا في   
ً
عقد الحقا

ي  القانون ا اكتمال النصاب  ، كم معية ج وضلل مف  أنه 

ق  يتعل يما  رورية ف ق ض ائ وث أو طلب أي  بالتوقيع على 

الجمعية املؤجلةب جمعية أو   .ال

 

الشريك]عن   [اسم 

م:  االس

 

ة: ف ص  ال

 

خ:  التاري

 

ع  :التوقي


