
 

 

List of Candidates for Membership of the Board of Directors of  

Qatar Navigation for the Next Term (2021-2023) 

Current Board Members:  

1. H.E Sheikh Jassim bin Hamad bin Jassim Al-Thani (Chairman) . 

2. H.E Sheikh Khalid bin Khalifa bin Jassim Fahad Al-Thani, representing Qatar Petroleum (Vice-

Chairman)  . 

3. H.E Sheikh Abdulrahman bin Saud Al-Thani (Board Member)  . 

4. H.E Sheikh Suhaim bin Khaled bin Hamad Al-Thani (Board Member)  . 

5. H.E Sheikh Hamad bin Mohamed bin Khaled Al-Thani  . 

6. Mr. Adel Ali Bin Ali, representing M/s Ali bin Ali Establishment (Board Member)  . 

7. Mr. Saad Mohammad Saad Al-Romaihi (Board Member) . 

8. Mr. Hamad bin Mohammad Al-Mana (Board Member)  . 

9. Dr. Mazen Jassim Jaidah (Board Member)  . 

10. Mr. Hitmi Ali Khalifa Al Hitmi, representing Ali bin Khalifa Al-Hitmi & Partners Co. (Board Member) . 

11. Mr. Mohammed Ebrahim Al-Sulaiti 

 

New Candidates for Board Membership:  

 
1. Mr. Ismail Ali Al-Emadi.  

2. Mr. Ali Hussain Al-Sada.  

3. Mr. Fahad F S Buzwair, representing Buzwair Real Estate W.L.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

أسماء المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة لشركة المالحة القطرية للدورة  قائمة ب 

 ( 2023-2021القادمة )

 أسماء السادة أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين: 

 جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس اإلدارة  الشيخ/ -1

 البترول نائب رئيس مجلس اإلدارةالشيخ/ خالد بن خليفة بن جاسم فهد آل ثاني، ممثاًل لقطر  -2

 الشيخ/ عبدالرحمن بن سعود آل ثاني عضو مجلس اإلدارة -3

 الشيخ/ سحيم بن خالد بن حمد بن عبداهلل آل ثاني عضو مجلس اإلدارة -4

 حمد بن محمد بن خالد ال ثاني  الشيخ/  -5

 مجلس اإلدارةالسيد/ عادل علي بن علي، ممثاًل لمؤسسة علي بن علي تجارة عامة ومقاوالت عضو   -6

 السيد/ سعد محمد سعد الرميحي عضو مجلس اإلدارة -7

 السيد/ حمد بن محمد المانع عضو مجلس اإلدارة -8

 د/ مازن جاسم محمد الجيدة عضو مجلس اإلدارة -9

 السيد/ هتمي علي خليفة الهتمي، ممثاًل لشركة علي بن خليفة الهتمي وشركاءه عضو مجلس اإلدارة  -10

 طيالسيد/ محمد إبراهيم السلي -11

 

 أسماء السادة/ المرشحين الجدد: 

 
 السيد/ إسماعيل علي العمادي -1

 السيد/ علي حسين السادة  -2

 ويمثلها السيد/ فهد محمد فهد سعد بوزوير  السادة/ شركة بوزوير للعقارات ذ م م  -3


