
 

 

 

 

 

 

 

Proxy Form  
I, the undersigned, 

 
 

 سند توكيل
 أنا الموقع أدناه،

 

in my capacity as a shareholder of Qatar 

Aluminium Manufacturing Company 

Q.P.S.C., hereby appoint Mr. /Mrs. 

   
 

 (،ق..ع.ش.م (األلمنيوم لصناعة قطرشركة المساهم في 

 قد وكلت السيد/السيدة 

 

to attend, represent and vote on my behalf, at 
the General Assembly Meeting of the Company 
to be held on Wednesday, March 3rd 2021 at 3:30 
pm electronically via Zoom application 
platform. 

 
NIN No.:   

للحضور وتمثيلي والتصويت نيابة عني في اجتماع الجمعية 
والمقرر عقده، للشركة العاديةالعامة  عن طريق برنامج  

في تمام  1202 مارس 3الموافق  األربعاءزووم وذلك يوم 
.الدوحة بتوقيت عصرا   والنصف الثالثة الساعة  

 

 

  رقم المساهم:

 

No. of shares:   

Date: / / 2021 
 
Signature: 

  :عدد األسهم

  2021حرر في:    /      /

 التوقيع:

Notes: 

1. Please enclose a copy of your Identity Card. 
2. Only a shareholder of the Company can act as a proxy. 

3. If the principle shareholder is a Company / establishment, 

you are kindly requested to stamp the proxy with the 

Company seal. 

4. No proxy may be appointed to act if, in consequence of such 

appointment, the proxy shall represent more than five (5) 

percent of the Company’s issued share capital when the 

shares of the person appointing the proxy are aggregated 

with the shares of the person appointed to act as proxy.  

5. This proxy form must be sent to Qatar Aluminium 

Manufacturing Company no less than 48 hours prior to the 

commencement of the General Assembly meeting. 

 الحظات:م

 يرجى إرفاق نسخة من البطاقة الشخصية. .1

 آخر في الشركة.يجوز فقط للمساهم أن يفوض أي مساهم  .2

في حالة كون الموكل شركة / مؤسسة، يرجى مراعاة ختم هذا التوكيل  .3

 بختم الشركة.

ال يجوز تعيين أي مفوض، في حال أدى هذا التعيين، بتمثيل المفوض  .4

( بالمائة من رأس المال المكتتب به عند جمع أسهم 5أكثر من خمسة )

 الشخص الذي عين كمفوض وأسهم الموكل.

 قطر شركة إلى وتوقيعه استكماله بعد التوكيل سند إرسال يرجى .5

 اجتماع انعقاد موعد من األقل على ساعة 48 قبل األلمنيوم لصناعة

 .العامة الجمعية

 


