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Abdulla Abdulrazaq Bukhowa بوخوةعبدهللا عبدالرزاق 

Bahraini

Bachelor of Business Administration – University of Texas at 
Arlington

• Chief Executive Officer –Bahrain Commercial Facilities Company 
• Chief Executive Officer –Standard Chartered Bank – BHR 
• Chief Executive Officer & Head of Global Banking – SCB QTR 
• Head of Corporate & Institutional Clients & Head of Financial 

Markets – SCB BHR
• Co-Head of Wholesale Banking & Head of Global Markets – SCB 

BHR

بحريني

جامعة تكساس في أرلينغتون  –بكالوريوس إدارة أعمال 

شركة البحرين للتسهيالت التجارية–الرئيس التنفيذي •
البحرين –بنك ستاندرد تشارترد –الرئيس التنفيذي •
قطر –الرئيس التنفيذي و رئيس الخدمات المصرفية العالمية •
–ية رئيس قسم العمالء من الشركات والمؤسسات ورئيس األسواق المال•

البحرين 
عالميةرئيس المشارك للخدمات المصرفية للشركات ورئيس األسواق ال•

• Batelco/Beyon – Board Member and Vice Chairman of Audit Committee
• National Motor Company – Director
• Tasheelat Insurance Company – Director
• Future Generation Reserve – Director and Audit Committee member

ونبيي/بتلكو–عضو مجلس اإلدارة و نائب رئيس لجنة التدقيق•
جمعية مصارف البحرين–عضو مجلس اإلدارة •
شركة الوطنية للسيارات–عضو مجلس اإلدارة •
شركة التسهيالت للتأمين–عضو مجلس اإلدارة •
صندوق احتاطي األجيال القادمة–عضو مجلس اإلدارة •

No Observations ال توجد مالحظات

Nationality

Qualifications

Experience

المؤه��ت

ةالجنسي

الخبرة

Board
Memberships

العضـــوية 
فـــــــــــــــي 
ـالس  مجـــــ

ا��دارة

Nomination
Committee & Board
Recommendations

ـية لجنـــة توصــ
ـيحات  الترشــــــــ
ومجلس ا��دارة

Independency
Status

استق��لية
المترشح

N/A Relationshipsال يوجد الع��قات

Non-Executiveمستقلغير تنفيذي Independent  
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Abdulla Al Hamed عبدهللا ال حامد

Bahraini

• Certified Intl. Property Specialist – CIPS International 
Property’s

• Masters of Applied Business Research – SBS Swiss Business 
School 

• Masters of Business Administration  - University of 
Strathclyde

بحريني

• Managing Partner – Intermidand IDP Global
• Investate – Executive Director
• Head of e-Commerce Marketing & Promotion – Ministry of 

Commerce
• Principal eBusiness Consultancy – GFH Group
• Infrastructure Manager – Arab Banking Corporation 
• Sr Technical Support Officer - Batelco

• Board Member – IHL Harbour
• Board Member – Al Ahlia Bahrain
• Chairman – Bahrain Internet Society 

 CIPS–اخصائي عقارات دولي معتمد •
 SBS Swiss Business School-ماجستير في بحوث األعمال التطبيقية •
ستراثكاليدجامعة -ماجستير في إدارة األعمال •

دي بي جلوبالوآيإنترميد–الشريك اإلداري •
إنفستراد-المدير التنفيذي •
وزارة التجارة–رئيس تسويق وترويج التجارة اإللكترونية •
شإتإفمجموعة جي –استشارات األعمال اإللكترونية الرئيسية •
المؤسسة العربية المصرفية –مدير البنية التحتية •
بتلكو-مسؤول أول الدعم الفني •

IHL Harbour–عضو مجلس اإلدارة •
األهلية البحرين–عضو مجلس اإلدارة •
البحرين لألنترنت جمعية –رئيس مجلس اإلدارة •

No Observations ال توجد مالحظات

Nationality

Qualifications

Experience

المؤه��ت

ةالجنسي

الخبرة

Board
Memberships

العضـــوية 
فـــــــــــــــي 
ـالس  مجـــــ

ا��دارة

Nomination
Committee & Board
Recommendations

Independency
Status

استق��لية
المترشح

Declared first degree relationship with employee as part of Beyon Subsidiaries Relationshipsتم اإلفصاح عن عالقة من الدرجة األولى مع موظف ضمن الشركات التابعة 

Non-Executive 

ـية لجنـــة توصــ
ـيحات  الترشــــــــ
ومجلس ا��دارة

الع��قات

غير تنفيذي
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Ahmed Abdulrahman أحمد عبدالرحمن

Bahraini

• Bachelor in Business Systems & Information Technology –
University of Northumbria at New Castle  

• Associated Diploma in Business Information – University of 
Bahrain

• Chief Executive Officer – Esterad Investment Company B.S.C.
• Founder & Managing Partner – Clan Partners Advisory
• Former Founder & Managing Partner –Beacon Capital Management – UK
• Head of Private Equity –Bank Al Khair (Unicorn Investment Bank) 
• Relationship Manager in Corporate/ Project Finance Department – Ahli 

United Bank 
• Relationship Manager in Corporate Finance/venture Capital Department –

Kuwait Finance House 

بحريني

 Newفي انورثمبريجامعة –بكالوريوس في نظام  االعمال وتكنولوجيا المعلومات •
Castle

جامعة البحرين–دبلوم مشارك في معلومات التجارية •

شركة استيراد لالستثمار–الرئيس التنفيذي •
 Clan Partners Advisory–المؤسس والشريك اإلداري •
المملكة المتحدة –لندن – Beacon Capital Management–المؤسس والمدير السابق •
)  ااالستثماري سابقيونيكورنبنك (بنك الخير –رئيس قسم الملكية الخاصة •
البنك األه�ي المتحدة –المشاريع / مدير العالقات في قسم تمويل الشركات •
لكويتيبيت التمويل ا–إدارة راس المال االستثماري / مدير العالقات في تمويل الشركات •

• Batelco/Beyon – Independent Director of the Board and a member of the Executive 
Committee

• Dhiraagu Telecommunications (Maldives) – Vice Chairman of the Board and Chairman of 
Audit Committee 

• Venture Capital Bank – Vice Chairman

بييون/بتلكو–عضو مجلس اإلدارة و عضو اللجنة التنفيذية •
Dhiraagu–و رئيس لجنة التدقيق  نائب رئيس مجلس اإلدارة• Telecommunications 
فينشر كابيتال بنك –نائب رئيس مجلس االدارة •

No Observations ال توجد مالحظات

Nationality

Qualifications

Experience

المؤه��ت

ةالجنسي

الخبرة

Board
Memberships

العضـــوية 
فـــــــــــــــي 
ـالس  مجـــــ

ا��دارة

Nomination
Committee & Board
Recommendations

ـية لجنـــة توصــ
ـيحات  الترشــــــــ
ومجلس ا��دارة

Independency
Status

استق��لية
المترشح

N/A Relationshipsال يوجد الع��قات

 Non-Executive Independentغير تنفيذي مستقل
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Ahmed Ayyad أحمد عیاد

Bahraini

• Bachelor of Commerce – Indira Ghandi National Open 
University

• International Diploma in Compliance – University of 
Manchester

• Certified Anti-Money Laundering Specialist 

بحريني

• Executive Manager – Financial Regulatory Compliance –
Keypoint

• Manager Group Compliance & DMLRO – Bank ABC
• Manager – MEA Due Diligence – BNP Paribas
• Wealth management middle Office Supervisor – BNP 

Paribas 

جامعة أنديرا غاندي الوطنية المفتوحة–بكالوريوس تجارة •
جامعة مانشستر-دبلوم دولي في االمتثال •
أخصائي معتمد في مكافحة غسل األموال •

Keypoint–االمتثال التنظيمي المالي -مدير تنفيذي •
ABCبنك – DMLROمدير االمتثال للمجموعة و •
باباريبي إن بي –مدير العناية الواجبة في الشرق األوسط وأفريقيا •
 BNP Paribas-مشرف المكتب األوسط إلدارة الثروات •

N/A ال يوجد

No Observations ال توجد مالحظات

Nationality

Qualifications

Experience

المؤه��ت

ةالجنسي

الخبرة

Board
Memberships

العضـــوية 
فـــــــــــــــي 
ـالس  مجـــــ

ا��دارة

Nomination
Committee & Board
Recommendations

• Declared first degree relationship with employee as part of Beyon Subsidiaries
• Declared relationship with one of the Company’s consultants

تم اإلفصاح عن عالقة من الدرجة األولى مع موظف ضمن الشركات التابعة•
تم اإلفصاح عن عالقة مع أحدى الشركات االستشارية•

ـية لجنـــة توصــ
ـيحات  الترشــــــــ
ومجلس ا��دارة

Independency
Status

استق��لية
المترشح

Relationships الع��قات

Non-Executive  غير تنفيذي
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Ali Khalaf علي خلف                                         

Bahraini بحريني

• Sr. Advisor & Litigator at Lighthouse Advisory & Legal Services
• Head of Legal, Compliance and Board Secretary at BIBF
• Legal, Corporate Secretary, Compliance Officer and DMLOR at 

ARIG
• Associate Lawyer at Newton Legal Group
• Officer at Legal Advisory and Corporate Secretary 

at Eskan Bank.

N/A ال يوجد

• LLB Bachelors degree in Law– University of Bahrain
• International Compliance association advanced diploma 

in Risk, Compliance and Governance. 

جامعة البحرين–ليسانس الحقوق •
.  وكمةالجمعية الدولية لالمتثال دبلوم متقدم في المخاطر واالمتثال والح•

قانونيةمستشار أول وقاضي في شركة اليت هاوس للخدمات االستشارية وال•
البحرين رئيس الشؤون القانونية واالمتثال وأمين سر مجلس اإلدارة في معهد•

للدراسات المصرفية والمالية
ARIGفي DMLORالشؤون القانونية، سكرتيرة الشركة، مسؤولة االمتثال و•
محام مشارك في مجموعة نيوتن القانونية•
كانموظف في االستشارات القانونية وسكرتير الشركة في بنك اإلس•

No Observations ال توجد مالحظات

Nationality

Qualifications

Experience

المؤه��ت

ةالجنسي

الخبرة

Board
Memberships

العضـــوية 
فـــــــــــــــي 
ـالس  مجـــــ

ا��دارة

Nomination
Committee & Board
Recommendations

ـية لجنـــة توصــ
ـيحات  الترشــــــــ
ومجلس ا��دارة

Independency
Status

استق��لية
المترشح

N/A Relationshipsال يوجد الع��قات

 Non-Executive Independentغير تنفيذي مستقل
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Esam Zainal زینلعصام 

Bahraini

• Bachelor of Science in Electrical Engineering – University 
of Texas at Arlington (USA) 

• Master of Science in Electrical Engineering – University of 
Texas at Arlington (USA)

بحريني

ي أرلينغتون جامعة تكساس ف -بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية •
)الواليات المتحدة األمريكية(

أرلينغتون جامعة تكساس في-ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية •
)الواليات المتحدة األمريكية(

مناصب عليا في تخطيط األعمال في زين البحرين•
مناصب هندسية عليا في بتلكو•

• Board Member – Executive Committee – DelmonPoultry Company
• Chairman – Tenders and Procurement Committee – DelmonPoultry Company
• Board Member – Corporate Governance Committee – DelmonPoultry Company
• Board Member – Nomination and Remuneration Committee – DelmonPoultry Company

شركة دلمون للدواجن –اللجنة التنفيذية –عضو مجلس اإلدارة •
شركة دلمون للدواجن –رئيس لجنة المناقصات والمشتريات •
شركة دلمون للدواجن –لجنة الحوكمة –عضو مجلس اإلدارة •
شركة دلمون للدواجن–لجنة الترشيحات والمكافآت –عضو مجلس اإلدارة •

• Senior Business Planning Positions in Zain Bahrain
• Senior Engineering  Positions in Batelco

No Observations ال توجد مالحظات

Nationality

Qualifications

Experience

المؤه��ت

ةالجنسي

الخبرة

Board
Memberships

العضـــوية 
فـــــــــــــــي 
ـالس  مجـــــ

ا��دارة

Nomination
Committee & Board
Recommendations

ـية لجنـــة توصــ
ـيحات  الترشــــــــ
ومجلس ا��دارة

Independency
Status

استق��لية
المترشح

N/A Relationshipsال يوجد الع��قات

 Non-Executive Independentغير تنفيذي مستقل
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Fahad Al Mutlaq فھد المطلق

Saudi

• BSc of Engineering
• MSc of Construction Science
• Master of Business Administration and Management

سعودي

• Chief Executive Officer – Sharqia Development Authority
• Chief Strategy Officer – Vision Realization Programme –

Council of Economic & Development Affairs
• Chief Executive Officer – Arabian Industry and Services  

Group – KSA
• General Manager – BAE Systems - KSA

• Board Member – Aviation & Airport Operations – Dammam Airport Company
• Board Member – Equity Management – Ashraq
• Board Member – Al-Ahsa Muncipility Investment Company

بكالوريوس في الهندسة•
ماجستير في علوم البناء•
ماجستير في إدارة األعمال واإلدارة•

هيئة تطوير الشرقية–الرئيس التنفيذي •
س الشؤون مجل–برنامج تحقيق الرؤية –الرئيس التنفيذي لالستراتيجية •

االقتصادية والتنمية
ة المملك–المجموعة العربية للصناعة والخدمات –الرئيس التنفيذي •

العربية السعودية
المملكة العربية السعودية-مدير عام بي أيه إي سيستمز •

شركة مطار الدمام–الطيران وعمليات المطارات –عضو مجلس اإلدارة •
إشراق–إدارة األسهم -عضو مجلس اإلدارة •
شركة االحساء لالستثمارات –عضو مجلس اإلدارة •

No Observations ال توجد مالحظات

Nationality

Qualifications

Experience

المؤه��ت

ةالجنسي

الخبرة

Board
Memberships

العضـــوية 
فـــــــــــــــي 
ـالس  مجـــــ

ا��دارة

Nomination
Committee & Board
Recommendations

ـية لجنـــة توصــ
ـيحات  الترشــــــــ
ومجلس ا��دارة

Independency
Status

استق��لية
المترشح

N/A Relationshipsال يوجد الع��قات

 Non-Executive Independentغير تنفيذي مستقل
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Shaikha Fay Abdulla Alkhalifa الشیخة في عبدهللا آل خلیفة

Bahraini

• PhD Urban Sustainability and Cultural Change – University of 
Sheffield – United Kingdom

• Masters of Building Conservation and Urban Regeneration (with 
dist.) – University of Sheffield –United Kingdom

• Bachelor of Science in Architecture –University of Bahrain
• Certified Sustainability professional – Global Reporting Initiative
• ISMM certification

• Director of eLearning – University of Bahrain
• Associate Professor – University of Bahrain
• Assistant Professor – University Of 
• Teaching and Research Assistant – University of Bahrain

بحريني

مملكة المتحدةال–شيفيلدجامعة –دكتوراه االستدامة الحضرية والتغيير الثقافي •
–شيفيلدعة جام–) بامتياز(ماجستير في الحفاظ ع�ى المبا�ي والتجديد الحضري •

المملكة المتحدة
جامعة البحرين–بكالوريوس العلوم في العمارة •
المبادرة العالمية إلعداد التقارير-محترف استدامة معتمد •
ISMMشهادة •

جامعة البحرين–مدير التعليم االلكترو�ي •
جامعة البحرين–أستاذ مشارك •
جامعة البحرين–مساعد بروفيسور  •
جامعة البحرين–مساعد تدريس وبحث •

• Independent Member of the Board – Invita Bahrain
• Chairwoman – Bahrain Smart City Society
• Board Member – Technology and Business Society

انفيتا البحرين–عضو مجلس إدارة –عضو مستقل •
جمعية البحرين للمدن الذكية–رئيس مجلس اإلدارة •
مجتمع التكنولوجيا واالعمال –عضو مجلس اإلدارة •

No Observations ال توجد مالحظات

Nationality

Qualifications

Experience

المؤه��ت

ةالجنسي

الخبرة

Board
Memberships

العضـــوية 
فـــــــــــــــي 
ـالس  مجـــــ

ا��دارة

Nomination
Committee & Board
Recommendations

ـية لجنـــة توصــ
ـيحات  الترشــــــــ
ومجلس ا��دارة

Independency
Status

استق��لية
المترشح

N/A Relationshipsال يوجد الع��قات

 Non-Executive Independentغير تنفيذي مستقل
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Ismail Al Sarraf إسماعیل الصراف

Bahraini

• Executive Master Degree of Business Administration –
University of Hull, U.K.

• Associated Diploma in Electrical Engineering –University 
of Bahrain

بحريني

جامعة هال، المملكة المتحدة-ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال •
جامعة البحرين–دبلوم مشارك في الهندسة الكهربائية •

رئيس مجلس اإلدارة-شركة المها العربية للمقاوالت والتجارة •
شغل مناصب عليا متعددة–) ألبا(شركة ألمنيوم البحرين •

• Founder - Arabian Oryx Constructions and Trading Co.
• Senior Maintenance Positions – ALBA

• Board Member / General Secretary – Bahrain Management Society
• Member – Bahrain Society of Engineers
• Chairman – Arabian Oryx Constructions and Trading Co

جمعية اإلدارة البحرينية–األمين العام / عضو مجلس اإلدارة •
جمعية المهندسين البحرينية–عضو •
شركة المها العربية لإلنشاءات والتجارة –رئيس مجلس اإلدارة •

No Observations ال توجد مالحظات

Nationality

Qualifications

Experience

المؤه��ت

ةالجنسي

الخبرة

Board
Memberships

العضـــوية 
فـــــــــــــــي 
ـالس  مجـــــ

ا��دارة

Nomination
Committee & Board
Recommendations

Non-Executive غير تنفيذي

ـية لجنـــة توصــ
ـيحات  الترشــــــــ
ومجلس ا��دارة

Independency
Status

استق��لية
المترشح

Relationships Declared family relative employee as part of the Companyالع��قات تم اإلفصاح عن  موظف ذات الصلة ضمن شركة
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Jasim AlMosawi جاسم الموسوي

Bahraini

• Bachelor in Business Informatics – AMA University
• Master of Business Administration – NYIT

بحريني

 AMAجامعة –ريادة اعمال بكالوريوس في•
NYIT–ماجستير في إدارة االعمال •

Board Member – Berger Paint Bahrain برجر بينت–عضو مجلس اإلدارة 

• Chief Executive Officer – Al Fateh Group
• Chairman – Al Fateh Holding Company 
• Chief Executive - Al Fateh Services
• Writer - AlAyam Newspaper and Media Center

مجموعة الفاتح–الرئيس التنفيذي •
شركة الفاتح القابضة–رئيس مجلس اإلدارة •
الفاتح للخدمات –الرئيس التنفيذي •
جريدة األيام–كاتب •

No Observations ال توجد مالحظات

Nationality

Qualifications

Experience

المؤه��ت

ةالجنسي

الخبرة

Board
Memberships

العضـــوية 
فـــــــــــــــي 
ـالس  مجـــــ

ا��دارة

Nomination
Committee & Board
Recommendations

ـية لجنـــة توصــ
ـيحات  الترشــــــــ
ومجلس ا��دارة

Independency
Status

استق��لية
المترشح

N/A Relationshipsال يوجد الع��قات

 Non-Executive Independentغير تنفيذي مستقل
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Shaikh Khalifa Al Khalifa خلیفة                         خلیفة آل الشیخ 

Bahraini

• Master of Public Administration – Keller Graduate School of 
Management of DeVry University – Florida

• Master of Business Administration – Keller Graduate School 
of Management of DeVry University - Florida

بحريني

بحرينال–الشركات التابعة لوزارة الخارجية -مستشار العالقات الدبلوماسية •
الشرق األوسط وآسيا HCIRA–السفیر •
بنك فلوريدا التجاري األول –مدير ضمان الجودة •
البحرين–بنك ستاندرد تشارترد –مدير فرع •
البحرين-أمريكان إكسبريس –مدير العمليات •

اليابان–ضمان جودة البعثة الدبلوماسية –رئيس مجلس اإلدارة 

اإلدارة بجامعة كلية كيلر للدراسات العليا في-ماجستير في اإلدارة العامة •
فلوريدا-ديفراي

اإلدارة بجامعة كلية كيلر للدراسات العليا في-ماجستير في إدارة األعمال •
فلوريدا-ديفراي

• Diplomatic Relationship Consultant – Affiliates to Ministry of 
Foreign Affairs – Bahrain

• Ambassador – HCIRA  - Middle east & Asia
• Quality Assurance Manager – First Commercial Bank of 

Florida 
• Branch Manager – Standard Chartered Bank – Bahrain
• Operations Manager – American Express - Bahrain

Chairman – Diplomatic Mission Quality Assurance – Japan 

No Observations ال توجد مالحظات

Nationality

Qualifications

Experience

المؤه��ت

ةالجنسي

الخبرة

Board
Memberships

العضـــوية 
فـــــــــــــــي 
ـالس  مجـــــ

ا��دارة

Nomination
Committee & Board
Recommendations

ـية لجنـــة توصــ
ـيحات  الترشــــــــ
ومجلس ا��دارة

Independency
Status

استق��لية
المترشح

N/A Relationshipsال يوجد الع��قات

 Non-Executive Independentغير تنفيذي مستقل
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Maha Abdulrahman مھا عبدالرحمن

Bahraini

• Bachelor in Statistics with Management Science -
University of Plymouth- UK

• Masters in Operational Research - The London School of 
Economics and Political Science (LSE) - UK

• Associate Certified Coach - International Coaching 
Federation (ICF)

بحريني

لمتحدة المملكة ا-بليموثجامعة -بكالوريوس في اإلحصاء مع العلوم اإلدارية •
-اسية كلية لندن لالقتصاد والعلوم السي-ماجستير في بحوث العمليات •

(LSE)  المملكة المتحدة
(ICF)االتحاد الدولي للتدريب -مدرب مشارك معتمد •

• Volunteer Board Secretary – International Coaching Federation – Bahrain Chapter 
• Volunteer Lead Facilitator - Coaching Transformation Academy – Dubai 

حرينفرع الب–االتحاد الدولي للتدريب –أمين مجلس إدارة المتطوعين •
كاديمية التحول التدريبي -الرئيسي التطوعي الميسر • دبي -أ

الستشاراتخدمات البيئة العربية ل–مستشار االستراتيجية وتطوير األعمال •
بتلكو–قسم األفراد –مدير عام •
الخبرة العليا في بتلكو•

• Strategy & Business Development Consultant –
Environment Arabia Consultancy Services

• General Manager – Consumer Division – Batelco
• Senior Positions in Batelco

No Observations ال توجد مالحظات

Nationality

Qualifications

Experience

المؤه��ت

ةالجنسي

الخبرة

Board
Memberships

العضـــوية 
فـــــــــــــــي 
ـالس  مجـــــ

ا��دارة

Nomination
Committee & Board
Recommendations

ـية لجنـــة توصــ
ـيحات  الترشــــــــ
ومجلس ا��دارة

Independency
Status

استق��لية
المترشح

N/A Relationshipsال يوجد الع��قات

 Non-Executive Independentغير تنفيذي مستقل
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Mahmood Al Hubaishi محمود الحبیشي                                                                        

Bahraini

• Bsc. Mechatronics Engineering
• Msc. Mechatronics Engineering 

بحريني

• Account Management – Mastercard
• Head of  Bahrain Office – Allied Engineering Group 
• Project Manager – Payment International Enterprise 
• Automation Engineer – Acuzon
• Sales Engineer – Nass Commercial

N/A

الميكاترونكسبكالوريوس هندسة •
الميكاترونكسماجستير هندسة •

ماستركارد–إدارة الحساب •
المجموعة الهندسية المتحدة –رئيس مكتب البحرين •
مؤسسة الدفع الدولية -مدير المشروع •
Acuzon–مهندس أتمتة •
ناس التجارية–مهندس مبيعات •

ال يوجد

No Observations ال توجد مالحظات

Nationality

Qualifications

Experience

المؤه��ت

ةالجنسي

الخبرة

Board
Memberships

العضـــوية 
فـــــــــــــــي 
ـالس  مجـــــ

ا��دارة

Nomination
Committee & Board
Recommendations

Non-Executive غير تنفيذي

Declared first degree relationship with employee as part of Beyon Subsidiaries تم اإلفصاح عن عالقة من الدرجة األولى مع موظف ضمن الشركات التابعة

ـية لجنـــة توصــ
ـيحات  الترشــــــــ
ومجلس ا��دارة

Independency
Status

استق��لية
المترشح

Relationships الع��قات
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Mahmood Radhi محمود رضي       

Bahraini

• Bachelors in Business Administration – University of Bahrain 
Masters of Business Administration - University of South Wales 
– UK 

• Association for Financial Professional Risk Manager - APRM
• Certified Treasury Professional (CTP) 

بحريني

جامعة البحرين–بكالوريوس في إدارة األعمال •
المملكة المتحدة–جامعة ساوث ويلز –ماجستير في إدارة األعمال •
APRM-جمعية مدير المخاطر المالية المهنية •
 CTPمحترف أخصائي الخزينة المعتمد •

N/A

فينترينينجبيكون -المدير اإلداري •
بنك الخرطوم الدولي –رئيس الخزينة •
لالستثمار  BMBبنك –رئيس الخزينة •
البوبافبنك –مدير الخزينة واالستثمار •

• Managing Director – Beacon FinTraining 
• Head of Treasury – BOK International 
• Head of Treasury – BMB Investment Bank 
• Treasury & Investment Manager – ALUBAF Bank

ال يوجد

No Observations ال توجد مالحظات

Nationality

Qualifications

Experience

المؤه��ت

ةالجنسي

الخبرة

Board
Memberships

العضـــوية 
فـــــــــــــــي 
ـالس  مجـــــ

ا��دارة

Nomination
Committee & Board
Recommendations

Non-Executive غير تنفيذي

Declared family relative as an employee  of the Company’s auditors بييونالتدقيق لدى تم اإلفصاح عن  موظف ذات الصلة كموظف في شركة

ـية لجنـــة توصــ
ـيحات  الترشــــــــ
ومجلس ا��دارة

Independency
Status

استق��لية
المترشح

Relationships الع��قات
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Meshaal Al Thawadi مشعل الذوادي

Bahraini

• Technical Diploma in Mechanical Engineering – University of 
Bahrain 

• Bachelor Science in Business Marketing – Arab Academic of 
Science & Technology – Egypt 

• Master in Business Administration – Arab Academic of 
Science & Technology 

بحريني

جامعة البحرين –دبلوم تقني في الهندسة الميكانيكية •
وم األكاديمية العربية للعل–بكالوريوس العلوم في تسويق األعمال •

مصر –والتكنولوجيا 
جيا األكاديمية العربية للعلوم والتكنولو–ماجستير في إدارة األعمال •

N/A

جو للمقاوالت–مدير عام •
مدرسة حوار الدولية –مدير الموارد البشرية •
جامعة بوليتكنك البحرين–مدرس •
بنك األسرة–مدير أول التمويل األصغر •

• General Manager – Go Contracting
• HR Director – Hawar International School
• Tutor – Bahrain Polytechnic University 
• Senior Microfinance Manager – Family Bank

ال يوجد

No Observations ال توجد مالحظات

Nationality

Qualifications

Experience

المؤه��ت

ةالجنسي

الخبرة

Board
Memberships

العضـــوية 
فـــــــــــــــي 
ـالس  مجـــــ

ا��دارة

Nomination
Committee & Board
Recommendations

ـية لجنـــة توصــ
ـيحات  الترشــــــــ
ومجلس ا��دارة

Independency
Status

استق��لية
المترشح

N/A Relationshipsال يوجد الع��قات

 Non-Executive Independentغير تنفيذي مستقل
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Mohamed Al Musawi محمد الموسوي

Bahraini

• BSc in Business Information System – AMA University 
• Masters in Business Administration – AMA University

بحريني

• Managing Director – Fabrica Landscape Technology
• Manager – Investor Relations – Real Capita
• Business Analyst – Batelco
• Account Manager - Batelco

• Board Member – Arab Women Leadership Union
• Board Member – Commercial Markets Committee – Bahrain Chamber 
• Board Member – Bahrain SME’s Development Society

 AMAجامعة –بكالوريوس في نظم معلومات األعمال •
AMAجامعة –ماجستير في إدارة األعمال •

الند سكيب تكنولوجيفابريكا–المدير اإلداري •
ريل كابيتا-عالقات المستثمرين -مدير •
بتلكو–محلل أعمال •
بتلكو-مدير حساب •

عضو مجلس إدارة اتحاد القيادات النسائية العربية•
غرفة البحرين –عضو مجلس إدارة لجنة األسواق التجارية •
طةعضو مجلس إدارة الجمعية البحرينية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوس•

No Observations ال توجد مالحظات

Nationality

Qualifications

Experience

المؤه��ت

ةالجنسي

الخبرة

Board
Memberships

العضـــوية 
فـــــــــــــــي 
ـالس  مجـــــ

ا��دارة

Nomination
Committee & Board
Recommendations

ـية لجنـــة توصــ
ـيحات  الترشــــــــ
ومجلس ا��دارة

Independency
Status

استق��لية
المترشح

N/A Relationshipsال يوجد الع��قات

 Non-Executive Independentغير تنفيذي مستقل
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Nabeel Murad نبیل مراد                         

Bahraini

• Bachelor of Science in Accounting – University of Bahrain 
• Master of Business Administration – NYIT – New York
• Diploma in IFRS – e&y Business Academy
• CMA, CIA, CBP, CSCA, FMVA, AFA, MIPA, CFM.

بحريني

جامعة البحرين –بكالوريوس العلوم في المحاسبة •
نيويورك- NYIT–ماجستير في إدارة األعمال •
كاديمية األعمال-دبلوم في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية • اإللكترونيةأ
•CMA ،CIA ،CBP ،CSCA ،FMVA ،AFA ،MIPA ،CFM.

القابضةنبروموسفي–الرئيس التنفيذي للشؤون المالية للمجموعة •
كانومجموعة يوسف بن أحمد –المراقب المالي اإلقليمي •
 STC–مدير الميزانية وإعداد التقارير •
ل نائب مسؤول اإلبالغ عن غس–مدير الحسابات والشؤون المالية •

البحرين لالئتمان–األموال 

• Group Chief Executive Financial Officer – Promoseven
Holdings

• Regional Financial Controller – Yusuf Bin Ahmed Kanoo 
Group

• Budgeting & Reporting Manager – STC
• Manager Accounts and Finance – Deputy MLRO – Bahrain 

Credit

N/A ال يوجد

No Observations ال توجد مالحظات

Nationality

Qualifications

Experience

المؤه��ت

ةالجنسي

الخبرة

Board
Memberships

العضـــوية 
فـــــــــــــــي 
ـالس  مجـــــ

ا��دارة

Nomination
Committee & Board
Recommendations

ـية لجنـــة توصــ
ـيحات  الترشــــــــ
ومجلس ا��دارة

Independency
Status

استق��لية
المترشح

N/A Relationshipsال يوجد الع��قات

 Non-Executive Independentغير تنفيذي مستقل
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Nawaf Alkoheji الكوھجينواف 

Bahraini

• Bachelor of Arts – Webster University – UK
• Masters of Business Administration – University of the 

Incarnate Word – USA

بحريني

المملكة المتحدة–ويبسترجامعة –بكالوريوس آداب •
حدة الواليات المت–جامعة الكلمة المتجسد –ماجستير في إدارة األعمال •

األمريكية

تنمو–الرئيس التنفيذي •
شركة الطهي –المدير االداري •
تمكين –أخصائي مشروع •

• Chief Executive Officer – TENMOU
• Managing Director – The Culinary Company
• Project Specialist – Tamkeen

• Board Member – Malaeb WLL – UAE & Bahrain
• Board Member – Unipal WLL - Bahrain
• President – Rotaract Club of Bahrain

االمارات العربية المتحدة والبحرين –. م.م.شركة مالعب ذ–عضو مجلس اإلدارة •
البحرين –. م.م.ذيونيبال–عضو مجلس اإلدارة •
البحرينيالروتاراكترئيس نادي •

No Observations ال توجد مالحظات

Nationality

Qualifications

Experience

المؤه��ت

ةالجنسي

الخبرة

Board
Memberships

العضـــوية 
فـــــــــــــــي 
ـالس  مجـــــ

ا��دارة

Nomination
Committee & Board
Recommendations

ـية لجنـــة توصــ
ـيحات  الترشــــــــ
ومجلس ا��دارة

Independency
Status

استق��لية
المترشح

N/A Relationshipsال يوجد الع��قات

 Non-Executive Independentغير تنفيذي مستقل
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Shaima Tohami شیماء تھامي

Bahraini

• EMBA – University of Bahrain
• Bsc in Accounting
• Associate Certified Coach – International Coaching 

Federation
• Certified Professional Co-Active Coach – Co-active Training 

Institute 

بحريني

• Part-time instructor – Accounting Dept – University of Bahrain
• Part-time trainer – Leadership department – BIBF
• Part-time trainer – BIPA
• Head of Credit Support – Bank ABC
• Remedial Loans Unit – Bank ABC

N/A

•EMBA-جامعة البحرين
بكالوريوس في المحاسبة•
االتحاد الدولي للتدريب-مدرب مشارك معتمد •
معهد التدريب النشط -مدرب محترف نشط معتمد •

جامعة البحرين–قسم المحاسبة –مدرس بدوام جزئي •
BIBF–قسم القيادة –مدرب بدوام جزئي •
بيبا–مدرب بدوام جزئي •
ABCبنك –رئيس الدعم االئتما�ي •
كية • ABCبنك –وحدة القروض االستدرا

ال يوجد

No Observations ال توجد مالحظات

Nationality

Qualifications

Experience

المؤه��ت

ةالجنسي

الخبرة

Board
Memberships

العضـــوية 
فـــــــــــــــي 
ـالس  مجـــــ

ا��دارة

Nomination
Committee & Board
Recommendations

ـية لجنـــة توصــ
ـيحات  الترشــــــــ
ومجلس ا��دارة

Independency
Status

استق��لية
المترشح

N/A Relationshipsال يوجد الع��قات

 Non-Executive Independentغير تنفيذي مستقل
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Sushil K. Jain

Indian

• Chartered Accountant (CA) – India 
• Cost and Management Accountant (CMA) – India 
• B.Sc. of Commerce with Distinction – University of Rajasthan 

Jaipur India

• Managing Director – Greenfield Consultants
• Manager – Corporate Finance  - Arab Insurance Group 
• Director – Finance and Risk (Bin FaqeehReal Estate Group)
• Advisor Member – Board of Directors and CFO –

Greenarchers LLC
• Executive Director – Investments and CFO – INOVEST BSC
• Director CFO – TaibBank

هندي

الهند–محاسب قانو�ي •
الهند –(CMA)محاسب إدارة التكاليف •
الهندجايبورجامعة راجستان –بكالوريوس في التجارة بامتياز •

Greenfield Consultants–المدير العام •
للتأمينالعربيةالمجموعة–الشركاتتمويلمدير•
العقاريةفقيهبنمجموعة–والمخاطرالماليةمدير•
Greenarchers–الماليوالمديراإلدارةمجلسمستشارعضو• LLC
INOVESTBSC–الماليوالمديراالستثماراتالتنفيذيالمدير•
طيببنك–الماليالمدير•

N/A ال يوجد
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 Non-Executive Independentغير تنفيذي مستقل



Insert Text content here

Bahrain Telecommunications Company B.S.C. Board Election Nominees (2023 – )2026-2023(.ب.م.شالمرشحون النتخابات مجلس إدارة شركة البحرین السلكیة والالسلكیة  (2026
21

Tareq F. A. Wafa طارق وفا                           

Bahraini

Bachelor of Banking and Finance – Kuwait University 

بحريني

جامعة الكويت –بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية 

تريكوممجموعة –الرئيس التنفيذي •
KW Ventures–المدير االداري •
البحرين -سيداكو-مدير •
المملكة المتحدة-شركات الطائرات -مدير •
البحرين–ليوناردو –مدير •

• Chief Executive Officer – Tricom Group 
• Managing Director – KW Ventures
• Director – SIDACO  - Bahrain
• Director – Plane Enterprises - UK
• Director – Leonardo - Bahrain

• Vice Chairman – KW Ventures
• Chairman – Tricom Group
• Chairman – Plane Enterprises
• Chairman – Further Communication

KW Ventures–نائب رئيس مجلس اإلدارة •
تريكوممجموعة –رئيس مجلس اإلدارة •
إنتربرايزسشركة بالن –رئيس مجلس اإلدارة •
مزيد من التواصل-رئيس مجلس اإلدارة •
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Tareq Kazim طارق كاظم                           

BahrainiNationality

Qualifications

Experience

المؤه��ت

ةالجنسي

الخبرة

• Bachelor in Systems Engineering & Analysis - KSA
• English Proficiency courses – George Washington University 

بحريني

Deputy Chief Executive Officer - Al Baraka Islamic Bank 

Board
Memberships

العضـــوية 
فـــــــــــــــي 
ـالس  مجـــــ

ا��دارة

• Deputy Chairman – Albaraka Pakistan
• Chairman – Danat Albaraka - Bahrain

المملكة العربية السعودية-بكالوريوس في هندسة وتحليل النظم •
جامعة جورج واشنطن -دورات إجادة اللغة اإلنجليزية •

مي بنك البركة اإلسال-نائب الرئيس التنفيذي 

البركة باكستان–نائب رئيس مجلس اإلدارة •
البحرين-دانة البركة –رئيس مجلس اإلدارة •

Nomination
Committee & Board
Recommendations

No Observations ال توجد مالحظات ـية لجنـــة توصــ
ـيحات  الترشــــــــ
ومجلس ا��دارة

Independency
Status

استق��لية
المترشح
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	Abdulla Abdulrazaq Bukhowa   									               	عبدالله عبدالرزاق بوخوة    
	Abdulla Al Hamed		 												عبدالله ال حامد              
	Ahmed Abdulrahman                                       											  أحمد عبدالرحمن	 
	Ahmed Ayyad											    			    	أحمد عياد                         
	Ali Khalaf		 												علي خلف                                         
	Esam Zainal																		 عصام زينل          	
	Fahad Al Mutlaq			  فهد المطلق                                                                                               
	Shaikha Fay Abdulla Alkhalifa 									              	 الشيخة في عبدالله آل خليفة
	Ismail Al Sarraf																	 إسماعيل الصراف	
	Jasim AlMosawi																	 جاسم الموسوي	
	Shaikh Khalifa Al Khalifa										الشيخ خليفة آل خليفة                         
	Maha Abdulrahman																	مها عبدالرحمن
	 Mahmood Al Hubaishi 			    	  محمود الحبيشي                                                                        
	Mahmood Radhi																	محمود رضي       
	Meshaal Al Thawadi 															مشعل الذوادي      
	Mohamed Al Musawi		 														محمد الموسوي
	Nabeel Murad															نبيل مراد                         
	Nawaf Alkoheji															نواف الكوهجي                    
	Shaima Tohami				  شيماء تهامي                                                                                     
	Sushil K. Jain
	Tareq F. A. Wafa															طارق وفا                           
	Tareq Kazim															طارق كاظم                           

