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Appendix )1( 
 

List of the Nominees for Independent Board 

Membership of Vodafone Qatar P.Q.S.C. and list of 

the Board Members appointed by Vodafone and 

Qatar Foundation LLC for a term of three years 

starting in 2019 and ending in 2021 

 

 في مجلس إدارةالمرشحين النتخاب األعضاء المستقلين الئحة 
الئحة أعضاء مجلس اإلدارة المعينين فودافون قطر ش.م.ق.ع. و

من قبل فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م لمدة ثالث سنوات من عام 
 2021وحتى عام  2019

Nominees: 

 

1. H.E. Mr. Abdulla Bin Nasser Al Misnad 

2. H.E. Mr. Akbar Al Baker 

3. H.E. Sheikh Hamad Bin Faisal Thani Jassim Al-Thani 

4. Mr Eisa Almaslamani 

 

 المرشحون:

 

 سعادة السيد عبدهللا بن ناصر المسند .1

 سعادة السيد أكبر الباكر .2

 شيخ حمد بن فيصل ثاني جاسم آل ثانيسعادة ال .3

 المسلماني السيد عيسى .4

Appointees : 

 

1. Mr. Rashid Fahad Al-Naimi 

2. H.E. Sheikh Saoud Abdul Rahman Hassan Al-Thani 

3. Mr. Nasser Jaralla Al Marri 
4. Mr. Nasser Hassan Al-Naimi 
 

 المعينون:
 

 السيد راشد فهد النعيمي .1
 سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن حسن آل ثاني .2

 جارهللا المريالسيد ناصر  .3

 السيد ناصر حسن النعيمي .4
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Biographies of the Nominees for Independent 

Board Membership of Vodafone Qatar P.Q.S.C. 

 

في األعضاء المستقلين  النتخاب السير الذاتية للمرشحين
 فودافون قطر ش.م.ق.ع. مجلس إدارة

 

H.E. Mr. Abdulla Bin Nasser Al Misnad 

Current Chairman of the Board of Directors 

 

Mr. Abdulla Al Misnad is the Chairman of the Al Misnad 

Company having its roots in the private sector business 

since the 1950’s.  

 

Mr. Abdulla Al Misnad is a prominent and active 

businessman in Qatar who is the Founder and Chairman 

of the Board of Qatari Investors Group, a publicly listed 

share holding company. 

 

The following are some of the positions presently held 

by Mr. Al Misnad: 

 

 Al Misnad LLC – Chairman 

 Qatari Investors Group – Chairman 

 al khaliji Bank – Vice Chairman 

 

 سعادة السيد عبدهللا بن ناصر المسند

 الحالي رئيس مجلس اإلدارة

 

السيد عبدهللا المسند هو رئيس مجلس إدارة شركة المسند التي 

 تعمل في القطاع الخاص منذ خمسينيات القرن الماضي.

 

مجموعة وهو رجل أعمال بارز وفعّال في قطر، ومؤّسس 

المستثمرين القطريين ورئيس مجلس إدارتها، وهي شركة 

 مساهمة عامة مدرجة.

 

 في ما يلي بعض المناصب التي يشغلها السيد المسند حالياً:

 

  رئيس مجلس اإلدارة -المسند ذ.م.م 

  رئيس مجلس اإلدارة -مجموعة المستثمرين القطريين 

  نائب رئيس مجلس اإلدارة -بنك الخليجي 

 

 

H.E. Mr. Akbar Al Baker 

Current Vice-Chairman of the Board of Directors 

 

Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Mr. 

Akbar Al Baker, is one of the most recognisable figures 

in the global aviation industry. His vision and 

commitment enabled the ground-breaking 

development of Qatar Airways from a small regional 

carrier into one of the world’s leading global airlines in 

the span of just 20 years. Today, Qatar Airways flies 

more than 200 state-of-the-art aircraft to more than 

160 destinations across six continents.  

 

In August 2017, H.E. Mr. Al Baker was announced as the 

Chairman of the Board of Governors (BoG) of the 

prestigious global aviation industry body, the 

International Air Transport Association (IATA), which 

came into effect in June 2018.  

 

 سعادة السيد أكبر الباكر

 الحالي رئيس مجلس اإلدارةنائب 

 

بصفته الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، يُعدّ 

من أكثر الشخصيات المعروفة في مجال سعادة السيد أكبر الباكر 

من تطوير الخطوط  وقد مّكنت رؤيته والتزامه الطيران العالمي.

الجوية القطرية بشكل رائد من شركة طيران إقليمية صغيرة إلى 

واحدة من كبرى شركات الطيران العالمية في العالم على مدى 

طائرة متطّورة إلى  200وهي ترسل اليوم أكثر من  عاماً. 20

 وجهة عبر القارات السّت. 160أكثر من 

 

، تم إعالن تولّي السيد أكبر الباكر 2017في أغسطس من العام 

منصب رئيس مجلس الحكام في اتحاد النقل الجوي الدولي 

(IATA،) العالمية الطيران صناعة في مرموق جهاز وهو 

 .2018اعتباراً من يونيو 

 

كما أّن السيد الباكر هو عضو في اللجنة التنفيذية لإلتحاد العربي 

( وهو المدير غير التنفيذي لهيثرو AACOللنقل الجوي )

الشركة المسؤولة عن تشغيل  -( (HAHايربورت هولدينغز 

ً لقيادته في وتطوير المطار األكبر  في المملكة المتحدة. وتكريما



 

H.E. Mr. Al Baker is also a member of the Executive 

Committee of the Arab Air Carriers Organisation (AACO) 

and is a non-executive Director of Heathrow Airport 

Holdings (HAH) - the company responsible for the 

running and development of the U.K.’s largest airport. 

In June 2015, the President of the Republic of France, 

Francois Hollande, presented H.E. Mr. Al Baker with the 

Legion of Honour in recognition of his leadership in the 

aviation industry. 

 

In 2019, H.E. Mr. Al Baker was appointed Secretary-

General of Qatar’s National Tourism Council (NTC).  

 

A highly-motivated individual, H.E. Mr. Al Baker, a 

successful businessman in Doha and beyond, holds a 

private pilot license and is also CEO of several divisions 

of Qatar’s national airline – including Qatar Executive, 

Hamad International Airport, Qatar Aviation Services, 

Qatar Aircraft Catering Company, Qatar Distribution 

Company, Qatar Duty Free and Internal Media Services, 

to name a few. 

 

Education: 

 BA, Economics and Commerce 

 

مجال الطيران، منحه الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هوالند، 

 .2015وسام الشرف في عام 

 

، تم تعيين سعادة السيد الباكر أميناً عاماً للمجلس  2019في عام 

 ( في قطر.NTCالوطني للسياحة )

 

يتميّز السيد الباكر بأنّه شخص مندفع، ورجل أعمال ناجح في 

الدوحة وخارجها، ويمتلك رخصة طيار خاص ويشغل منصب 

الرئيس التنفيذي للعديد من أقسام شركة الخطوط الجوية القطرية، 

بما في ذلك القطرية لطائرات رجال األعمال، ومطار حمد 

القطرية لتموين الدولي، والقطرية لخدمات الطيران، والشركة 

الطائرات، وشركة قطر للتوزيع، والشركة القطرية لألسواق 

 الحرة والخدمات اإلعالمية الداخلية. 

 

 

 :التحصيل العلمي

 

 بكالوريوس اآلداب في العلوم االقتصادية والتجارية 

 

  

 

H.E. Sheikh Hamad Bin Faisal Thani Jassim Al-

Thani 

Current member of the Board of Directors 

 

Sheikh Hamad Bin Faisal Al Thani is widely known in the 

region and regarded as one of Qatar's most influential 

business figures. In addition to his post as Board 

member of Vodafone Qatar, Sheikh Hamad currently 

holds the following positions:  

 Chairman and Managing Director - al khaliji Bank 

 Vice Chairman - Qatari Investors Group  

 Board Member - Qatari Businessmen Association  

 Board Member - Qatar Insurance Company (QIC)  

 

Previously, he was the Minister of Economy and 

Commerce of Qatar and Vice Chairman of Qatar 

National Bank (QNB). Other senior roles include 

Chairman of Qatar General Organization for Standard 

and Metrology, member of Supreme Council for 

 سعادة الشيخ حمد بن فيصل ثاني جاسم آل ثاني
 عضو حالي في مجلس اإلدارة

 

ً من األعالم القطرية في  يعدّ الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني علما

عالم األعمال وشخصية بارزة في المنطقة. باإلضافة إلى منصبه 

إدارة فودافون قطر، يتولى الشيخ حمد حالياً كعضو في مجلس 

 المناصب التالية:

  بنك الخليجي -رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 

 نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين 

 عضو مجلس إدارة رابطة رجال األعمال القطريين 

 عضو مجلس إدارة شركة قطر للتأمين 

ً عدداً من المناصب الهامة في قطر، من  شغل الشيخ حمد سابقا

ضمنها منصب وزير االقتصاد والتجارة ونائب رئيس مجلس 

إدارة بنك قطر الوطني. باإلضافة إلى ذلك، شغل عدداً من المراكز 

األخرى أبرزها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة القطرية 

ى للشؤون للمواصفات والمقاييس وعضو المجلس األعل



 

Economic Affairs and Investment, Director of Customs 

Department and Heir Apparent Office, Diwan Al Amiri.  

Education: 

 Bachelor, Political Science  

 

االقتصادية واالستثمار ومدير عام إدارة الجمارك ومكتب ولي 

 العهد، الديوان األميري.

 التحصيل العلمي:

 بكالوريوس في العلوم السياسية 

 

Mr. Eisa Almaslamani 

New nominee 

 

Mr Almaslamani holds a degree in electronics 

engineering and a Masters in business administration. 

Mr Almaslamani  started his career at Ooredoo in 1983 

and is now an independent owner of several business in 

the construction, trading, services, and catering 

industries. Mr Almaslamani was involved in the 

management of the telecom services in the Asian 

Games in 2005 and 2006 and involved in the 

development of the telecom system, management and 

quality of the Ooredoo network. 

Mr Almaslamani currently holds the following position: 

 Qatari German Medical Devices QPSC - Board 

member 

 السيد عيسى المسلماني
 مرشح جديد

يحمل السيد المسلماني شهادة في هندسة اإللكترونيات وماجستير 

 بدأ السيد المسلماني مسيرته المهنية في .في إدارة األعمال

Ooredoo  دة شركات في لع  وهو اآلن مالك 1983في عام

شارك السيد  الغذائية.  قطاعات البناء والتجارة والخدمات

المسلماني في إدارة خدمات االتصاالت في األلعاب اآلسيوية في 

وشارك في تطوير نظام االتصاالت وإدارة  2006و 2005عامي 

 .Ooredooوجودة شبكة 

 

ً  شغلي  :المنصب التالي السيد المسلماني حاليا

  ش.م.ع.ق. الشركة القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية- 

 عضو مجلس اإلدارة

  

Biographies of the appointed four (4) Board 

Members of Vodafone Qatar P.Q.S.C.   

السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة األربعة المعينين في 
 شركة فودافون قطرش.م.ق.ع.

 

Mr. Rashid Fahad Al-Naimi 

Current member of the Board of Directors 

Re-appointed by Vodafone and Qatar Foundation LLC 

 

As the CEO of Investments at the Qatar Foundation for 

Education, Science and Community Development, Mr. 

Rashid Al-Naimi is responsible for investment portfolios 

and long-term investment policies. He is also the 

residing Chairman of MEEZA and Mazaya Qatar, and a 

Board Member representing Qatar Foundation across 

numerous companies, including Vodafone Qatar. 

 

Mr. Al-Naimi has an outstanding record of delivering 

successful restructurings that continuously improve 

shareholder value. In 2015, he was honoured by the 

Arab Economic Forum with the “Achievement in 

 السيد راشد فهد النعيمي
 عضو حالي في مجلس اإلدارة

 اعادة تعيين من فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م.

بصفته الرئيس التنفيذي لالستثمارات في مؤسسة قطر للتربية 

ى السيد راشد النعيمي مسؤولية والعلوم وتنمية المجتمع، يتولّ 

االستثمار والسياسات االستثمارية الطويلة األمد. ويشغل محافظ 

ً منصب رئيس مجلس إدارة ميزة ومزايا قطر، وعضو  أيضا

مجلس إدارة يمثل مؤسسة قطر في العديد من الشركات، بما في 

 .ذلك فودافون قطر

للسيد النعيمي سجّل متميز في تحقيق إعادة الهيكلة الناجحة التي 

، تم تكريمه 2015لمساهمين. في عام تحّسن باستمرار قيمة ا

بجائزة اإلنجاز في القيادة من قبل المنتدى االقتصادي العربي. 



 

Leadership Award”.  Prior to joining the Qatar 

Foundation, Mr. Al-Naimi was the Manager of Human 

Resources for RasGas Company Limited.   

 

Education: 

 MBA – University of Oxford (United Kingdom) 

 BSc, Economics – Indiana State University (United 

States) 

 

وقبل انضمامه إلى مؤسسة قطر، شغل السيد النعيمي منصب مدير 

 الموارد البشرية لشركة راس غاز المحدودة.

 التحصيل العلمي:

 

  جامعة أكسفورد )المملكة  -ماجستير في إدارة األعمال

 المتحدة(

  جامعة والية إنديانا )الواليات  -إجازة علوم في االقتصاد

 المتحدة(

 

H.E. Sheikh Saoud Abdul Rahman Hassan Al-Thani 

Current member of the Board of Directors 

Re-appointed by Vodafone and Qatar Foundation LLC 

 

In addition to his post as Board member of Vodafone 

Qatar, Sheikh Saoud Al-Thani currently holds the 

positions of Chairman of Gulf Bridge International Inc. a 

company registered and incorporated in the British 

Virgin Islands (BVI)and Vice-Chairman at Qatar Solar 

Technologies (QSTec), a polysilicon manufacturing 

company headquartered in Doha, Qatar. 

 

Sheikh Al Thani is an offshore and onshore oil and gas 

engineer whose energy career has spanned over 20 

years, with more than 10 of these years in senior 

leadership roles around the world.  Previously he was 

Chairman of Qatar Fuels (WOQOD) and Executive 

Director of Gas and Power for Qatar Petroleum 

International.  Sheikh Al-Thani has an outstanding 

record in optimizing organizations, teams and 

investments to create new opportunities that increase 

shareholder value. 

 

Sheikh Al Thani is a regular keynote speaker at energy 

conferences around the world and has led numerous 

international Qatari delegations on different 

Governments international conferences and meetings. 

He is a firm believer in the value of continuing 

education and research and is passionate about 

enabling people and organizations to maximize their 

full potential. 
 

Education: 

• BSc, Petroleum Engineering – King Fahd University of 

Petroleum and Minerals (Saudi Arabia) 

 سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن حسن آل ثاني

 عضو حالي في مجلس اإلدارة
 اعادة تعيين من فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م.

 
 يشغل قطر، فودافون إدارة مجلس عضو منصب تولّيه جانب إلى

ً  ثاني آل سعود الشيخ  جلف شركة إدارة مجلس رئيس يمنصب حاليا

 فيرجن جزر في ومدمجة مسّجلة شركة وهي إنترناشيونال، بريدج

 الطاقة لتقنيات قطر شركة إدارة مجلس رئيس ونائب البريطانية،

 الدوحة، في مقّرها سيليكون بولي تصنيع شركة وهي الشمسية،

 .قطر

 

 تمتد والخارج الداخل في وغاز نفط مهندس هو ثاني آل الشيخ

 أكثر أمضى عاماً، 20 من ألكثر الطاقة مجال في المهنية مسيرته

 جميع في المستوى رفيعة قيادية مناصب في منها سنوات 10 من

 شركة إدارة مجلس رئيس منصب ذلك قبل وشغل. العالم أنحاء

 شركة في والطاقة الغاز لمجالي التنفيذي والمدير قطر، في وقود

 المؤسسات تعزيز في رائع بسجلّ  يتمتّع وهو. الدولية للبترول قطر

 قيمة من تزيد جديدة فرص إليجاد واالستثمارات والفرق

 .المساهمين

 

 حول الطاقة مؤتمرات في منتظم رئيسي متحدّث هو ثاني آل الشيخ

 مؤتمرات في الدولية القطرية الوفود من العديد قاد وقد العالم،

ً  يؤمن وهو. مختلفة حكومات في دولية واجتماعات ً  إيمانا  راسخا

 تجاه كبير بشغف ويتمتّع المستمّرة، والبحوث التعليم قيمة في

 .إمكاناتهم أقصى تحقيق من والمنظمات األشخاص تمكين

 

 :التحصيل العلمي

  جامعة الملك فهد للبترول  -بكالوريوس في هندسة البترول

 )المملكة العربية السعودية(والمعادن 

  كلية هينلي إلدارة األعمال،  -ماجستير في إدارة األعمال

 جامعة ريدينغ )المملكة المتحدة(

 

 



 

• Executive MBA – Henley Business School, University 

of Reading (United Kingdom)  

Mr. Nasser Jaralla Al Marri 

Current member of the Board of Directors 

Appointed by Vodafone and Qatar Foundation LLC 

 

Mr. Nasser Al Marri has served as Chairman of the 

Financial Affairs Authority at the General Headquarters 

of the Qatar Armed Forces/ Ministry of Defence since 

2016.  After years spent in leading roles cross the 

government such as CFO of Marafeq Qatar/ Qatari Diar, 

Director of Business Development and Investment 

Promotion in the Ministry of Economy and Commerce, 

Director of Admin & Finance in the Ministry of Economy 

& Commerce. 

 

Other roles include serving as Finance Director for the 

Qatar National Food Security Programme and National 

Human Rights Committee. He was Vice Chairman of 

Qatar Steel International Company and a Board 

Member of Qatar Mining Company. Today, he serves as 

a Board Member of Masraf Al Rayan Bank and is 

Chairman of Al Rayan Investment Company. 

Education: 

 MSc, Accounting and Financial Science – 

Southampton University (United Kingdom) 

 BA, Business Administration – Qatar University 

(Qatar) 

 

 السيد ناصر جارهللا المري

 عضو حالي في مجلس اإلدارة
 تعيين من فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م. 

المري منصب رئيس هيئة الشؤون المالية في شغل السيد ناصر 

مقّر القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية / وزارة الدفاع منذ عام 

. وكان في السابق المدير التنفيذي المالي لشركة مرافق 2016

قطر / شركة الديار القطرية، ومدير تطوير األعمال وتعزيز 

ر الشؤون اإلدارية االستثمار في وزارة االقتصاد والتجارة ومدي

 والمالية في وزارة االقتصاد والتجارة.

وتشمل األدوار األخرى منصب المدير التنفيذي المالي لبرنامج 

األمن الغذائي القطري واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان. كما شغل 

منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة قطر ستيل الدولية وعضو 

و اليوم عضو في مجلس مجلس إدارة شركة قطر للتعدين. وه

إدارة مصرف الريان، ورئيس مجلس إدارة شركة الريان 

 لالستثمار.

 :التحصيل العلمي

 

  جامعة  -ماجستير علوم في المحاسبة والعلوم المالية

 ساوث هامبتون )المملكة المتحدة(

  جامعة قطر )قطر( -إجازة في إدارة األعمال 

 

Mr. Nasser Hassan Al-Naimi 

Current member of the Board of Directors 

Re-appointed by Vodafone and Qatar Foundation LLC 

 

As Chief of Investment, Research and Development at 

Qatar’s Ministry of Defense, Nasser Hassan Al-Naimi 

oversees local and international investments in various 

areas, including mergers and acquisitions. He also 

provides executive support to the office of H.E. the 

Minister of State for Defense Affairs. 

 

On behalf of the Ministry, Mr. Al-Naimi is Managing 

Director of Barzan Holdings, a wholly owned subsidiary 

of the Ministry of Defense, and a Board member of 

several direct investments held by the Ministry of 

 السيد ناصر حسن النعيمي

 عضو حالي في مجلس اإلدارة

 اعادة تعيين من فودافون ومؤسسة قطر ذ.م.م.

بصفته مدير االستثمار والبحوث والتنمية في وزارة الدفاع 

القطرية، يشرف السيد ناصر حسن النعيمي على االستثمارات 

المحلية والدولية في مجاالت تشمل عمليات االندماج واالستحواذ. 

ً الدعم التنفيذي لمكتب سعادة وزير الد ولة لشؤون ويقدّم أيضا

 الدفاع.

وبالنيابة عن الوزارة، يشغل السيد النعيمي منصب الرئيس 

التنفيذي لشركة برزان القابضة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل 

لوزارة الدفاع، وعضو مجلس إدارة العديد من ااالستثمارات 

ً بصفته  المباشرة التي تحتفظ بها وزارة الدفاع. وهو أيضا



 

Defense. In his private capacity, he is a Board Member 

of Artan Holding, a Qatari Holding Company which 

owns and manages a varied portfolio of companies in 

industries ranging from education to real estate. Mr Al-

Naimi also co-founded a fund named MKaNN Ventures 

which invests in early-stage technology companies. 

 

Education: 

 MA, Strategic Management 

 BSc, Business Management 

 

إدارة شركة أرتان القابضة، التي تملك الشخصية عضو مجلس 

وتدير محفظة متنّوعة من الشركات في الصناعات التي تتراوح 

  من التعليم إلى العقارات. كما شارك في تأسيس صندوق يدعى

MKaNN Ventures  لالستثمار في شركات التكنولوجيا في

 مرحلة مبكرة.

 :التحصيل العلمي

 

 ماجستير في اإلدارة االستراتيجية 

 إجازة علوم في إدارة األعمال 

 

 


