
 

 

توكيـل نموذج
  

PROXY FORM 

  تاريخ تحرير التوكيل : 

  :      الموافق 

Date of Issuance :  

Corresponding to:  

 
 االسم( ...................................................................... /المساهم أنا

 ً بموجب هوية شخصية رقم  ................................الجنسية/ ) رباعيا
) (أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير .......................................(

بصفتي (الشخصية) أو   ...............................السعوديين) صادرة من/ 
ير/ رئيس مجلس إدارة [اسم الشركة الموكلة] (مفوض بالتوقيع عن/ مد

ً من أسهم البنك السعودي   ......................ومالك[ة] ألسهم عددها/ سهما
الفرنسي (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري بالرياض رقم 

) من النظام األساس للبنك 27)، واستناداً لنص المادة (1010073368(
(اسم الوكيل الرباعي)  ...............................................فإنني بهذا أوكل 

 بمشيئةلينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد 
األربعاء  يوم مساء من والنصف السادسة الساعة تمام في هللا
 بالدور م08/12/2021الموافق (حسب تقويم أم القرى) هـ 04/05/1443

) سابقا المعذر( سعود الملك بطريق الكائن للبنك الرئيسي المركز بمقر الثامن
  .الرياض بمدينة

 
I,  the undersigned shareholder  /…………………………………. 
(Insert  full  legal  name),  national  of  …………………………., 
holding  National  ID  No.  ………………………….  (Resident 
Permit  or  Passport  for  non‐Saudis),  issued  in/ 
…………………….,  in my personal  capacity) or  (authorized 
signatory/manager/chairman of (name of the company) 
and  owner  of  (……..)  Shares  of  Banque  Saudi  Fransi,  a 
Saudi  Joint  Stock  Company  registered  in  the  Riyadh 
Commercial  Register  with  commercial  registration 
number  1010073368,  and  based  on  Article  27  of  the 
Bank's  bylaws,  hereby  authorize  …………………….  (insert 
full legal name) to attend the Ordinary General Assembly 
Meeting that will convene on Wednesday 08/12/2021G 
(corresponding  to  04/05/1443H  as  per  Umm  Al‐Qura 
calendar)  at  06:30 p.m. at  the Bank's Head Office, 8th 
floor, King Saud Road  (previously Al‐Ma'ather Road)  in 
Riyadh. 
 

وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول األعمال 
وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، 
والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا االجتماع، 

The Attorney is also authorized to vote, on my behalf, in 
respect of the items listed in the meeting agenda and on 
any other matters that may be presented to the General 
Assembly, and to sign on my behalf on all documents and 
resolutions pertaining to the General Assembly. 
 

التوكيل ساري المفعول لهذا االجتماع أو أي اجتماع الحق يؤجل ويعتبر هذا 
  إليه.

This proxy shall be valid for this meeting and any  later 
meeting if such meeting is postponed. 

 

  ..............................................................اسم موقّع التوكيل: 

 

Name of authorized signatory: …………………………………. 
 

 .………………………………… :Position of authorized signatory  .............................................................صفة موقّع التوكيل: 

رقم السجل المدني لموقّع التوكيل (أو رقم اإلقامة أو جواز السفر لغير
  السعوديين):

Signatory's ID number (Iqama or passport for non‐

Saudis).  

ً توقيع الموكل (باإلضافة للختم الرسمي إذا كان مالك األسهم شخصا
  معنوياً)

Signatory's signature (and stamp if the shareholder is a 

juristic person). 

 

 


