
 

  

 2021/  2 / 041 / خ درقم اإلشارة:   

  2021/  2/  23التاريخ:        

 
 المحترم،    عبدالغني الالسيد/ ناصر عبدهللا 

 والمراقبة  إدارة عمليات السوقمدير 
 بورصة قطر 

 
 وبعد،،، طيبة تحية

 
قائمة المرشحين لعضوية مجلس الموضوع: 

 للخدماتادارة شركة الخليج الدولية 
 

 Subject: List of candidates for 

membership of the Board of Directors of 

Gulf International Services (GIS) 
 

شركة الخليج الدولية للخدمات باإلشارة الى إعالن 
عضوية لعن فتح باب الترشح  3/2/2021 بتاريخ 

للمساهمين من األفراد والشركات  دارةمجلس اإل
-2021( سنوات )3مقاعد لمدة ) (4وذلك لشغل )

(، فيما يلي بيان السادة المساهمين الذين تقدموا 2024
دارة الشركة وتم إبطلبات الترشح لعضوية مجلس 
 المرشحين تحديد  ومراجعة استيفاءهم لشروط الترشح  

الترشيحات من قبل لجنة  فيما بينهم المستقلين
  :والمكافآت للشركة

، ممثالً عن الهيئة  علي جابر حمد المريالسيد / .1
 . )شركات(  العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية 

الشيخ/ جاسم بن عبد هللا آل ثاني، ممثالً عن   .2
  . (مستقل/شركاتلالستثمار )جهاز قطر 

شركة  ، ممثالً عن سعد راشد المهنديالسيد/  .3
 .شركات(المركبات "فاحص")وقود لفحص 

شركة ممثالً عن محمد ناصر الهاجري،  /السيد .4
. (مستقل/شركاتالكهرباء والماء القطرية )

  

 

 With reference to the announcement made by 
Gulf International Services on 3rd of February 
2021 on the opening of nomination period for 
membership of the Board of Directors for 
shareholders (individuals and companies) for (4) 
seats for a term of (3) years (2021-2024), the 
below shareholders have applied for the 
membership of GIS Board of Directors. Eligibility 
of candidates and identification of independent 
candidates were thoroughly verified by the 
Company’s Nomination and Remuneration 
Committee (NRC): 

1. Mr. Ali Jaber Hamad Al-Marri, representative 
of the General Retirement & Social Insurance 
Authority (corporate). 

2. Sheikh Jassim bin Abdullah Al-Thani, 
representative of Qatar Investment Authority 
(corporate/independent). 

3. Mr. Saad Rashid Al-Muhannadi, 
representative of Woqod Vehicles Inspection 
“FAHES” (corporate). 

4. Mr. Mohammed Nasser Al-Hajri, 
representative of Qatar Electricity & Water 
Company (corporate/independent) 
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هذا ومن المقرر النظر في انتخاب عضوية مجلس  
 في اجتماع الجمعية العامة للشركة المقرردارة اإل

 . للموافقة 10/3/2021الموافق  االربعاءعقده يوم 

ن بإمكان أ ذا، وتنوه شركة الخليج الدولية للخدمات ه
السادة مساهميها االطالع بمقر الشركة على كافة 
المعلومات والبيانات الخاصة بالسادة المرشحين 
وخبراتهم العلمية والعملية من واقع سيرهم الذاتية 
وذلك قبل الموعد المقرر لعقد اجتماع الجمعية العامة 

 للشركة.
 

 

Board Elections will be considered for approval 
at the Company’s General Assembly meeting, 
which will be held on Wednesday 10th of March 
2021.  

Gulf International Services further notes that 
shareholders may have access to the details of 
all eligible candidates, their qualifications and 
experience by visiting the Company’s 
headquarters well before the date set for the 
Company’ s General Assembly meeting. 

 

  
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،،،    

 

 
 
 
 

 محمد جابر السليطي 
 مدير شؤون الشركات المخصخصة 

 قطر للبترول 
 
 
 

 هيئة قطر لألسواق المالية    -    نسخة:
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