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 المحترم،       عبدهللا آلعبدالغني السيد/ ناصر
 إدارة عمليات السوق والمراقبة  مدير

 بورصة قطر 
 

 وبعد،،، طيبة تحية
 

 إعادة تشكيل مجلس إدارة  الموضوع:

 صناعات قطر
 Subject: Reconstitution of Industries 

Qatar’s Board of Directors 

ً للمادة رقم ) ( من النظام األساسي  22-1وفقا
ً لقرار اجتماع الجمعية   للشركة، والُمعدلة وفقا

  13 العامة غير العادية للشركة المنعقد بتاريخ 
م، فقد تم إعادة تشكيل مجلس إدارة 2020سبتمبر 
صناعات قطر لدورته القادمة اعتباراً من  شركة 
م، وتنتهي بانعقاد اجتماع  2021مارس  1تاريخ 

العادية السنوية للمساهمين للموافقة   الجمعية العامة
  31على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 

 جديد: م. وفيما يلي التشكيل ال2023ديسمبر 

شريده الكعبي، رئيساً   بن سعادة المهندس سعد .1
 ً  وعضواً منتدبا

 السيد/ عبد العزيز محمد المناعي، نائباً للرئيس  .2
 السيد/ عبدهلل أحمد الحسيني، عضواً  .3
 الدكتور/ محمد يوسف المال، عضواً  .4
 السيد/ عبد الرحمن محمد السويدي، عضواً  .5
 السيد/ أحمد عبد القادر األحمد، عضو اً  .6
 السيد/ عبد الرحمن علي العبدهللا، عضواً  .7
 السيد/ تركي بن محمد الخاطر، عضواً  .8

 In line with Article no. 22-1 of the Company’s 
Articles of Association, as amended by a 
resolution adopted at the meeting of the 
Company’s Extraordinary General Assembly 
held on 13th of September 2020, IQ Board of 
Directors has been reconstituted for its next term 
starting 1st  of March 2021 until the meeting of 
the Company’s Annual Ordinary General 
Assembly which will be held to approve the 
financial statements for the financial year ending 
31st of December 2023. The new reconstitution 
is as follows: 

1. His Excellency Mr. Saad Sherida Al-Kaabi – 
Chairman and Managing Director 

2. Mr. Abdulaziz Mohammed Al-Mannai - Vice 
Chairman 

3. Mr. Abdulla Ahmad Al-Hussaini – Member 
4. Dr. Mohammed Yousef Al-Mulla – Member 
5. Mr. Abdulrahman Mohammed Al-Suwaidi – 

Member 
6. Mr. Ahmed Abdulqader Al-Ahmed – Member 
7. Mr. Abdulrahman Ali Al-Abdulla – Member 
8. Mr. Turki bin Mohamed Al- Khater - Member 

   وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،
 

 

 

 

 

 محمد جابر السليطي 
 مدير شؤون الشركات المخصخصة 

 قطر للبترول 
 .هيئة قطر لألسواق المالية -نسخة: 
 دارة شركة صناعات قطر. الس جسكرتير مالسيد  -
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