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ير التجارة والصناعة وز

 للتجارة والصناعة 
ً
يرا ُعّين سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وز

العليا  المناصب  من  العديد   
ً
حاليا سعادته  ويتولى   .2021 أكتوبر  شر  في 

ا�قتصادية  للشؤون  ا�على  للمجلس  عضوا  تعيينه  تم  حيث  قطر؛  بدولة 
والمجلس  قطر  وبورصة  يان  الر مصرف  إدارة  لمجالس   

ً
ورئيسا وا�ستثمار 

ا�ستشاري لوكالة ترويج ا�ستثمار وهيئة مركز قطر للمال؛ ونائبا لرئيس مجلس 
وقطر  ل¦ستثمار  قطر  جهاز  إدارة  لمجالس   

ً
وعضوا للتنمية  قطر  بنك  إدارة 

للطاقة.
بن  بن حمد  الشيخ محمد  تولى سعادة  الممتدة،  المهنية   وخ¦ل مسيرته 
قاسم آل ثاني، العديد من المناصب ا¬شرافية ا�خرى؛ حيث ُعّين سعادته نائب 
رئيس مجلس  المركزي، ونائب  رئيس مجلس إدارة مصرف قطر  محافظ ونائب 
أكتوبر  إلى  الفترة من مارس 2018  للمال، خ¦ل  تنظيم مركز قطر  إدارة هيئة 
2021. وتولى سعادته بين نوفمبر 2018 وأكتوبر 2021، رئاسة مجلس إدارة 

هيئة قطر ل³سواق المالية.

، تولى سعادته منصب مدير إدارة المخاطر بمصرف قطر المركزي إلى 
ً
وسابقا

غاية عام 2012. كما شغل سعادته منصب سكرتير الممثل الشخصي لسمّو 
ا�مير لشؤون المتابعة لمّدة خمس سنوات.

Minister of Commerce and Industry

His Excellency Sheikh Mohammed Bin Hamad Bin Qassim 
Al-Thani was appointed Minister of Commerce & Industry in 
October 2021. H.E. currently holds several high positions in the 
State of Qatar, including as a member of the Supreme Council 
for Economic Affairs & Investment, Chairman of the Boards of 
Directors of Al Rayan Bank, Qatar Stock Exchange, the 
Advisory Board of the Investment Promotion Agency and the 
Qatar Financial Center Authority. H.E. is also the 
Deputy-Chairman of the Board of Directors of Qatar 
Development Bank and a Member of the Boards of Directors of 
the Qatar Investment Authority and Qatar Energy.

Throughout his extensive career, H.E. has held several other 
key supervisory positions. From March 2018 until October 
2021, H.E. was Deputy-Governor and Vice-Chairman of the 
Board of Directors of Qatar Central Bank. and Deputy 
Chairman of the QFC Regulatory Authority. From November 
2018 until October 2021, H.E. also served as the Chairman of 
the Board of Directors of the Qatar Financial Markets Authority.

Previously, H.E. was Director of Risk Management at Qatar 
Central Bank and also served for five years as the Secretary of 
the Personal Representative of His Highness the Amir for 
follow-up affairs.
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Sheikh Mohammed Bin Hamad 
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