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  الدوحـة ـ قطـر 
 ة وبعـد ،،،تحیـة طیبـ

 Qatar Exchange 
Att. Mr.Nasser Abdulla Abdalghani  
Director of the Market Operations & 
Control Department 
Fax No. : 44319233 - 44326497 
Doha – Qatar   
Dear Sirs, 

رج00اء العل00م ب00أن مجل00س إدارة الش00ركة 
یوم  صباحذي انعقـد في اجتماعھ ال ثاءال  الثال

قد27/12/2016فق الموا ستعرض أداء  م ،  ا
نایر / وشركاتھا التابعة الشركة  ترة ی خالل الف
 الموازن000ة التقدیری000ة  ق000رَّ وأ ،م 2016ن000وفمبر 

  0م 2017لعام 
 

كم00ا ق00رر المجل00س أن یك00ون استع00ـراض 
م ف00ي اجتم00اع الح00ق 2016النتائـج النھائیـة لع00ام 

بع0000د االنتھ0000اء م0000ن إع0000داد الحس0000ابات الختامی0000ة 
 0والشركات التابعة  للشركة

 
وم00ن ناحی00ة أخ00رى واف00ق المجل00س عل00ى 
اقت0000راح بزی0000ادة ع0000دد أعض0000اء مجل0000س اإلدارة 

م) 2019-2017(اعتب000اراً م000ن دورت000ھ القادم000ة 
) أح000د عش000ر عض000واً ، ورف000ع ھ000ذا 11لیص000بح (

للشركة االقتراح إلى الجمعیة العامة غیر العادیة 
 0للمصادقة علیھ 

 
 0وتفضلوا بقبول فائق االحترام 

 Please be advised that the QIC Board 
of Directors in their meeting held 
today 27th Dec. 2016, reviewed the 
company’s performance and its 
subsidiaries during the period from 
January to November 2016, and 
approved the budget figures for the 
year 2017. 
  
Another meeting for the Board will be 
scheduled after closing 2016 accounts 
for QIC and its subsidiaries, to review 
and approve the final Financial 
Statements for the year 2016. 
 
On the other hand, the Board approved 
increase in the number of Board 
members with effect from the next 
session (2017-2019) to be (11) eleven 
members and furnish this to the EGM for 
approval. 
 
Best Regards,   

 خلیفـة عبد هللا تـركي السبیعـي
 الرئیـس التنفیـذي

 
Khalifa Abdulla Turki Al-Subaey 

President & CEO  
 :نسخة إلى  
 

 سواق المالیة ھیئة قطر لأل *
  )44289925ـ  44289947فاكس رقم (         

 شركة قطر لإلیداع المركزي  *

 Copy to: 
 

*  Qatar Financial Market Authority 
Fax No. (44289947 - 44289925)  

* Qatar central security 
Fax No. (44222455) 
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