ترشيحات مجـــالس اإلدارة
Board of Directors Nominations
تاريخ انتهاء المجلس
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البنوك والمؤسسات المالية
 QNBKبنك قطر الوطني
 QIBKمصرف قطر االسالمي

2013

250,000

21/1/2014 12/1/2014

2016

تم تعديل نصاب العضوية إلى  %0.25في
العمومية غير العادية للبنك عام 2013
2013

618,616

9/2/2014 26/1/2014

The shareholding requirement changed
to 0.25% in the bank's EGM in 2013
The shareholding requirement changed
from 1% to 0.75% in the bank's EGM in
2013

2016

تم تعديل نصاب العضوية من  %1إلى  %0.75في
العمومية غير العادية للبنك عام 2013

 DHBKبنك الدوحة
 ABQKالبنك االهلي

2013

1,937,791
1,270,750

2/2/2014 22/1/2014
2/2/2014 21/1/2014

2016

2013

378,422

25/2/2014 16/2/2014

2016

2013

100,000

5/1/2014

19/1/2014

2016

2013

50,000

6/3/2014 23/2/2014

2016

2013

100,000

6/4/2014 23/3/2014

2016

2013

 QIIKبنك قطر الدولي االسالمي
 MARKمصرف الريان
 KCBKبنك الخليج التجاري
 NLCSاإلجارة القابضة
 DBISداللة للوساطة واالستثمار القابضة
 QOISقطر وعمان لالستثمار
 IHGSالمجموعة اإلسالمية القابضة
الخدمات والسلع االستهالكية
 ZHCDشركة زاد القابضة
 QGMDالقطرية االلمانية للمستلزمات الطبية
 SIISالسالم العالمية لالستثمار المحدودة
 MCGSالمجموعة للرعاية الطبية
 QCFSقطر للسينما وتوزيع االفالم
 QFLSقطر للوقود
 WDAMشركة ودام الغذائية
 MERSشركة الميرة للمواد االستهالكية
الصناعــة
 QIMDالقطرية للصناعات التحويلية
 QNCDقطر الوطنية لصناعة االسمنت
 IQCDصناعات قطر
 QIGDمجموعة المستثمرين القطريين
 QEWSالكهرباء والماء القطرية
 MCCSمجمع شركات المناعي
 AHCSأعمال
 GISSالخليج الدولية للخدمات
 MPHCمسيعيد للبتروكيماويات القابضة
التأمين
 QATIقطر للتامين
 DOHIالدوحة للتامين
 QGRIالقطرية العامة للتامين وإعادة التأمين
 AKHIمجموعة الخليج التكافلي
 QISIاالسالمية القطرية للتامين
العقــارات
 UDCDالمتحدة للتنمية
 BRESشركة بروة العقارية

2016

تم تعديل نصاب العضوية من  %0.5إلى %0.25
قبيل انتخابات مجلس اإلدارة

The shareholding requirement changed
from 0.5% to 0.25% before the board's
elections

Consumer Good & Services

2013

5,000

5/1/2014

19/1/2014

2016

2013

20,000

2/4/2014

2/12/2014

2016

2013

100,000
200,000

2/16/2014 2/2/2014
1/30/2014 1/12/2014

2016
2016

2013

200,000

2/6/2014 1/28/2014

2016

2013

574,610
170,755

3/2/2014 2/19/2014
2/9/2014 1/26/2014

2016
2016

2013

37,500

1/30/2014 1/19/2014

2016

Industrial

2013

Insurance

2013

خفضت الشركة نصاب العضوية من  %1إلى
 0.25في جمعيتها المنعقدة في  7يوليو 2013

The company reduced the shareholding
requirement from 1% to 0.25% in the
EGM held in July 7, 2013

Real Estate

مجموعة إزدان القابضة

ERES
 MRDSشركة مزايا قطر للتطوير العقاري
االتصاالت

QNNS
GWCS
QGTS

Notes

Banks & Financial Institutions

 CBQKالبنك التجاري القطري

ORDS
VFQS

2014

Ooredoo

2013

100,000

2/9/2014

2/23/2014

2016

2012

10,000

3/2/2014

3/12/2014

2015

2013

50,000

4/14/2014 3/31/2014

2016

2013

5,000

3/16/2014

2016

3/6/2014

تم فتح باب الترشيح لسد الشاغر لمقعد عضو
استقال من مجلس اإلدارة
Telecom.
تم فتح باب الترشيح لسد المقعد الشاغر ألحد
أعضاء مجلس اإلدارة

فودافون قطر
النقل
المالحة القطرية
الخليج للمخازن
قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت)

 :TBAيتم إعالنه الحقا ً

The election was to fill a vacant spot of a
resigned BOD member

Transportation

TBA = to be announced

تنتهي مدة مجلس اإلدارة بانتهاء السنة المالية للشركة ،وال يتغير أعضاء المجلس فعليا ً إال بعد إبراء ذمة أعضاء المجلس القديم وانتخاب مجلس إدارة جديد في الجمعية العمومية المخصصة
onlyالسنة
المالية لتلك
The board's tenure ends by the end of the financial year of the company. However, the old board members change
البياناتafter
* لمناقشة the

* discharge of responsibilities and the election of a new board during the AGM dedicated to discuss the financial reports for the
respective year.

The election was to fill a vacant chair in
the board of directors

