
 
 
 
 
 
 
 

Proxy Form  
I, the undersigned, 

 
 

 سند توكیل
 أنا الموقع أدناه،

 

in my capacity as a shareholder of Qatar 
Aluminium Manufacturing Company 
Q.P.S.C., hereby appoint Mr. /Mrs. 
   

 

 ش.م.ع.ق.)، (األلمنیوم لصناعة قطرشركة المساھم في 

 قد وكلت السید/السیدة 

 

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.:   

اجتم�����اع  وتمثیل�����ي والتص�����ویت نیاب�����ة عن�����ي ف�����يحض�����ور لل
والمق���رر عق���ده إلكترونی���اً  ،الجمعی���ة العام���ة العادی���ة للش���ركة

 األربع�����اءوذل�����ك ی�����وم  "،"Zoom زووم باس�����تخدام تطبی�����ق
ف������ي تم������ام الس������اعة الثالث������ة  ۲۰۲۱م������ارس  ۳المواف������ق 

 والنصف عصراً بتوقیت الدوحة.

 

  رقم المساھم:

 

No. of shares:   

Date: / / 2021 
 
Signature: 

  :عدد األسھم

  ۲۰۲۱حرر في:    /      /

 التوقیع:

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. 

 مالحظات:
 نسخة من البطاقة الشخصیة.یرجى إرفاق  .۱

 یجوز فقط للمساھم أن یفوض أي مساھم آخر في الشركة. .۲

في حالة كون الموكل شركة / مؤسسة، یرجى مراعاة ختم ھذا التوكیل  .۳

 بختم الشركة.

ال یجوز تعیین أي مفوض، في حال أدى ھذا التعیین، بتمثیل المفوض  .٤

ھ عند جمع أسھم ) بالمائة من رأس المال المكتتب ب٥أكثر من خمسة (

 الشخص الذي عین كمفوض وأسھم الموكل.

 قطر شركة إلى وتوقیعھ استكمالھ بعد التوكیل سند إرسال یرجى .٥

 اجتماع انعقاد موعد من األقل على ساعة ٤۸ قبل األلمنیوم لصناعة

 .العامة الجمعیة
 


