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CLASSIFICATION: C1 - CONTROLLED 

 

 Proxy Form  
I, the undersigned, 

 
 

 سند توكيل
 أنا الموقع أدناه، 

 

in my capacity as a shareholder of Industries 

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

 

  
 

 (، ق..ع. ش.م (المساهم في شركة صناعات قطر
 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, 15 t h  
March 2023 at 3:30 p.m. at Al-Majlis Ballroom, 
Sheraton Hotel, Doha. 

 
NIN No.:   

فيوتمثيلي  للحضور   عني  نيابة  اجتماع    والتصويت 

في قاعة  والمقرر عقده    ،الجمعية العامة العادية للشركة 

  األربعاء ، وذلك يوم  الدوحة  –المجلس بفندق شيراتون  

الثالثة    2023مارس    15الموافق   الساعة  تمام  في 

 والنصف عصراً بتوقيت الدوحة.

 

  رقم المساهم:

 

No. of shares:   

Date: / / 2023 
 
Signature: 

  :عدد األسهم

 2023حرر في:    /      /

 التوقيع:

Notes: 
1. Individuals: please enclose copies of the Identity Cards of the 

shareholder and representative. 
2. Corporate entities: please enclose a letter of authorization permitting a 

person to act as a representative, along with copies of the 
representative's Identity Card and the commercial register of the 
corporate entity.     

3. Each shareholder shall have the right to attend the meeting of the 
General Assembly and shall have a number of votes that equals the 
number of shares owned thereby. Resolutions shall be passed by an 
absolute majority of shares duly represented therein, without prejudice 
to the provisions of the Company’s Articles of Association.  

4. Minors and the interdicted persons shall be represented by their legal 
guardians.  

5. Any shareholder that is a company may authorize any one person to 
act as its representative at any meeting of the General Assembly.  

6. Attendance by proxy at the General Assembly meeting is permitted, 
provided that the proxy is a shareholder and that the proxy is specific 
and in writing.  

7. A shareholder may act as proxy for one or more shareholders of the 
Company as contemplated under the Company’s Articles of 
Association. In all cases, the number of shares held by the proxy in this 
capacity shall not exceed (5%) of the Company’s share capital. 

8. Once completed, instruments appointing authorized persons and 
proxies must be provided to the Company no less than forty-eight (48) 
hours prior to the commencement of the General Assembly. 

 مالحظات:

 للمساهم والممثل.  ة يلألفراد: يرجى إرفاق نسخة من البطاقة الشخص .1
شخص    لألشخاص .2 بتعيين  تفويض  خطاب  إرفاق  يرجى  االعتبارية: 

ونس للممثل،  الشخصية  البطاقة  من  نسخة  مع  السجل  كممثل  من  خة 
 التجاري للشخص االعتباري. 

الجمع  لكل .3 اجتماع  من    كونيالعامة، و  ة يمساهم حق حضور  له عدد 
باألغلب  عادل ياألصوات   القرارات  وتصدر  أسهمه،  المطلقة   ة يعدد 

ال   وبما  االجتماع،  في  الممثلة  النظام    تعارضيلألسهم  أحكام  مع 
 األساسي للشركة. 

 ائبون عنهم قانوناً. الن هميالقصر والمحجور عل يمثل .4
في    له يأي شخص لتمث  فوضيألي مساهم في حال كان شركة أن    جوزي .5

 العامة.  ة ياجتماع الجمع
 ليالوك  كونيالعامة بشرط أن    ة يفي حضور اجتماع الجمع  ليالتوك  جوزي .6

للمساهم    جوزيمساهما، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة، وال  
أحد أعضاء مجلس اإلدارة في حضور اجتماع الجمعية العامة   ليتوك

 نيابة عنه. 
أن    جوزي .7 نفسه  من   مثليللمساهم  أكثر  أو  واحد  مساهم  )بالوكالة( 

مساهمي الشركة، وذلك طبقاً لما ورد بالنظام األساسي للشركة. وفي  
بهـذه   ليالوك  حوزهايعدد األسهم التي    ديزيأن    جوزياألحوال، ال    عيجم 

 )% من رأس مال الشركة.   5ة على )الصف
إلى    يرجى .8 استكمالها  بعد  والوكالء  المفوضين  تعيين  مستندات  تقديم 

قبل   الجمعية   48الشركة  اجتماع  انعقاد  موعد  من  األقل  ساعة على 
 العامة.


