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Board of Directors Nomination Results 

To: Bahrain Bourse 

Further to its announcement on 30th January 2023, Al Baraka Group B.S.C would like to 

announce the candidates for its Board of Directors membership based on the nominations 

received: 

1- Mr. Abdullah Saleh Kamel 

2- Mr. Mohammed Ebrahim Al Shrooqi 

3- Mr. Tawfig Shaker Mufti 

4- Mr. Houssem Ben Haj Amor 

5- Dr. Khaled Abdulla Ateeq 

6- Mrs. Dalia Hazem Khorshid 

7- Dr. Ziad Ahmed Bahaa-Eldin 

8- Mr. Saud Saleh Al Saleh 

9- Mr. Abdulelah AbdulRahim Sabbahi 

10- Mr.  Naser Mohamed Ali Al Nuwais 

11- Mr. Musa Abdel-Aziz Shihadeh 

12- Mr. Fahd Ibrahim Al Mufarrij 

13- Mr. Ismail Al Sarraf 

14- Mr. Abdulrahman Ahmed Al Sayed 

15- Mr. Yusuf Hasan Yusuf 

16- Mr. Masood Ahmed Al Bastaki 

 

For all related details about the nominees, please refer to the below enclosed table.  

 

 

 إعالن بشأن نتائج الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة 

 بورصة البحرين السادة /  

عن القائمة الخاصة بالمرشحين    ش.م.بمجموعة البركة  ، تعلن  2023يناير    30باإلشارة إلى االعالن الصادر بتاريخ  

 لعضوية مجلس اإلدارة، استناداً إلى الترشيحات المستلمة:

 صالح كامل  السيد/ عبد للاّ  -1

 الشروقي   السيد/ محمد إبراهيم -2

 السيد/ توفيق شاكر مفتي -3

 السيد/ حسام بن الحاج عمر  -4

 الدكتور/ خالد عبد هللا عتيق  -5

 داليا حازم خورشيد /سيدةال -6

http://www.albaraka.com/


 

  
tel +973 17541122 Al Baraka Group B.S.C ش.م.بعة البركة  مجمو 17541122 973+هاتف 
fax +973 17536533 P.O Box 1882, Manama  المنامة1882ص.ب   17536533 973+فاكس ، 

www.albaraka.com 
 

Kingdom of Bahrain www.albaraka.com مملكة البحرين 

 
  C.R./  48915سجل تجاري

 (Licensed as a Fund management activities - Investment 
Business Firm, Category by CBB) 

 

 

 حمد بهاءالدينالدكتور/ زياد أ -7

 السيد/ سعود صالح الصالح  -8

 السيد/ عبد اإلله عبد الرحيم صبّاحي  -9

 النويس  السيد/ ناصر محمد   -10

   ةالعزيز شحاد السيد/ موسى عبد -11

 السيد/ فهد بن إبراهيم المفرج -12

 حسين الصراف  السيد/ اسماعيل -13

 الرحمن أحمد السيد عبد السيد/ -14

 يوسف حسن يوسف  السيد/ -15

 السيد/ مسعود أحمد البستكي -16

 

 .دناهالمرفق أيرجى الرجوع الى الجدول ين، حول المرشح لمزيد من التفاصيل 

 

 االسم 
 الملك مزهر عبد

Abdul Malek Mezher   
Name 

 الوظيفي المسمى

الحوكمة وشؤون مجلس  واالمتثال بالمجموعة  رئيس إدارة نائب رئيس أعلى، 

   ومسؤول اإلبالغ عن غسل األموال  اإلدارة

Senior Vice President  - Group Head of Compliance, 

Governance & Board Affairs and MLRO 

Title 

 Company Sealختم الشركة  Signatureالتوقيع 

  

 

http://www.albaraka.com/


All nominees are subject to the approval of Central Bank of Bahrain                                                                                                                                  يخضع جميع الُمرشحون لموافقة مصرف البحرين المركزي 

 

 

 مجموعة البركة ش.م.ب

دارة  اإلالُمرشحون النتخابات مجلس   

مقعداً(  13)عدد   

2026مارس  – 2023للدورة الجديدة مارس   

 

Al Baraka Group B.S.C  

Board Election Nominee's 

(13 Seats)   

New Term Mar 2023 – Mar 2026 
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المهنية  الخبرة الحالية  المناصب   تفاصيل العالقات التالية  الشهادات األكاديمية  

 

 الرقم  اسم المرشح الجنسية  التصنيف 

  30عبد هللا صالح كامل بخبرة تزيد عن    السيديتمتع  

عاًما في مناصب تجارية رئيسية. ينشط في األنشطة  

من   العديد  في  عضويته  خالل  من  والخيرية  العامة 

المنظمات والجمعيات مثل الغرفة التجارية بجدة )كان 

عضًوا في مجلس اإلدارة لفترتين(، وجمعية أصدقاء  

 المملكة العربية السعودية. 

 

مناصب    يدالسشغل   السابق  في  كامل  عبد هللا صالح 

في   مختلفة  القابضة   مجموعةتنفيذية  البركة  في    دلة 

منصب الرئيس   كان آخرهاو  المملكة العربية السعودية

 التنفيذي. 

القابضة،  ر البركة  دلة  شركة  إدارة  مجلس  ئيس 

 و البحرين  المملكة العربية السعودية

البركة لالستثمار  رئيس مجلس إدارة شركة دلة 

 المملكة العربية السعودية القابضة، 

المملكة   ،رئيس مجلس إدارة شركة دلة العقارية

 العربية السعودية 

كامل   عبد هللارئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح  

 المملكة العربية السعودية  اإلنسانية،

للتنمية  القرى  أم  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 

 المملكة العربية السعودية واإلنشاءات،

للصحافة   عكاظ  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 

 المملكة العربية السعودية ، والنشر

والمؤسسات   للمصارف  العام  المجلس  رئيس 

 البحرين ، مملكة المالية اإلسالمية

إدارة  رئيس   للتجارة  مجلس  اإلسالمية  الغرفة 

والزراعة السعودية    ، والصناعة  العربية  المملكة 

مجل إدارة  رئيس  الصناعية  اس  التجارية  لغرفة 

 المملكة العربية السعودية  المكرمة، بمكة

والشركة  ملكية    المرشح  أي  ذلك  في  )بما 

 :  فيه(

القابضة البركة  دلة  شركة  في  - مساهم 

الرئيسي في مجموعة    المساهم ، وهي  لبحرينا

 ش.م.ب  البركة

 

   المرشح ومديرو الشركة اآلخرون:

عضو   صباحي،  اإلله  اإلدارة  عبد  مجلس 

الحالي في مجموعة البركة، وتفاصيل العالقة  

 على النحو التالي: 

التنفيذي   -   2021أبريل   الرئيس  اآلن،  حتى 

العائلي  المكتب  )وهي  صالح  دار  لشركة 

القابضة   البركة  دلة  مملكة    - لمساهمي 

مجموعة   في  الرئيسي  المساهم  البحرين" 

 البركة ش.م.ب"( 

 

عبد ّللاه   السيد/ سعودي  عضو غير تنفيذي

 صالح كامل 

 

 )إعادة انتخاب( 

1. 

محمد المشارك   السيد  التنفيذي  الرئيس  هو  الشروقي 

السابق لمجموعة االستثمار العالمية انفستكورب. انضم 

عام   قاد    2009في  لألعمال.  الخليج  لشركة  كرئيس 

المالية   األزمة  من  الشركة  تعافي  الشروقي  السيد 

الخليج،  في  التوزيع  امتياز  تعزيز  من خالل  العالمية 

قياسية في جم إلى مستويات  أدى  ع األموال. كما  مما 

كان للسيد الشروقي دور فعال في بناء امتياز االستثمار 

المؤسسي لشركة انفستكورب في دول مجلس التعاون  

صبح أحد  ت الخليجي وتركيا وساعد إنفستكورب في أن  

لالستثمار وصاية  شركة  إدارة  مجلس  ،  عضو 

 المملكة العربية السعودية  

إدارة   مجلس  أرامكو  صندوق  -عضو  ،   تقاعد 

 المملكة العربية السعودية 

، عضو مجلس إدارة إنفستكورب للخدمات المالية

 مملكة البحرين 

اإلدارة   مجلس  ،   APM Terminalsعضو 

 مملكة البحرين 

 1973 - جامعة الكويت   - تجارة 

نامج هارفارد لإلدارة التنفيذية بر  - إدارة  

 - 1989 

)بما في ذلك أي ملكية   المرشح والشركة

:  فيه(  

 ال يوجد 

 

 المرشح ومديرو الشركة اآلخرون: 

 ال يوجد  

 

 

 عضو مستقل 

  
)تنطبق على المرشح شروط  

االستقاللية حسب النظام  

استناداً لتوصية المجلس بهذا  

 الخصوص( 

محمد   /لسيدا بحريني

 إبراهيم الشروقي 

 

 )إعادة انتخاب( 

2 . 
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أكثر المستثمرين نشاًطا في األسهم الخاصة في المملكة  

 العربية السعودية. 

رب قادماً من سيتي انضم السيد الشروقي إلى إنفستكو

لمنطقة   التنفيذي  المدير  منصب  شغل  حيث  جروب 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا والرئيس التنفيذي لدولة  

عاًما من العمل مع    33اإلمارات العربية المتحدة. لديه  

العربية   واإلمارات  ولندن  البحرين  في  سيتي جروب 

العديدة في سيتي جروب   بين إنجازاته  المتحدة، ومن 

تجاري رئيسي بين   كمركزاء سيتي بنك البحرين  إنش

 آسيا وأوروبا 

الصحي   التأمين  صندوق  إدارة  مجلس  عضو 

 البحريني

المساهمة   الزوردي  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 

 السعودية 

التعاون   مجلس  دول  معهد  إدارة  مجلس  رئيس 

 ، اإلمارات العربية المتحدة (BDIالخليجي )

عاًما في    25يتمتع السيد توفيق مفتي بخبرة تزيد عن  

المهنية  التحديات  على  وتغلب  األعمال،  ديناميكيات 

العديد من بيئات العمل المتغيرة. عمل سابقًا  الكبيرة في  

كمدير تنفيذي للمؤسسات المالية في مجموعة الخدمات  

والمجموعات   واالستثمار  للشركات  المصرفية 

المفتي  السيد  شغل  الماضي،  في  الخاصة.  المصرفية 

إدارة    رئيس منصبالعديد من المناصب، بما في ذلك  

مسؤول االمتثال  و،  الخزينة في مجموعة دلة القابضة

، ومسؤول األسهم  ، ومسؤول عالقات العمالءفي سامبا

العالقات. كما عمل في أكبر خمس شركات محاسبة    /

 في مجاالت تمويل الشركات والتخطيط المالي.

بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال  ياضو مجلس إدارة بنك البركة تركع

الدولية من جامعة بريدجبورت،  

كونيتيكت، الواليات المتحدة األمريكية. 

1992 

 

 

)بما في ذلك أي ملكية   المرشح والشركة

:  فيه(  

   ال يوجد

 

 المرشح ومديرو الشركة اآلخرون: 

 ال يوجد  

 

توفيق   /السيد سعودي   عضو غير تنفيذي

 شاكر مفتي

 

 )إعادة انتخاب( 

 

3 . 

  23يتمتع السيد حسام بن حاج عمر بخبرة تزيد عن  

األوسط   الشرق  منطقة  في  التمويل  مجال  في  عاًما 

المدير   منصب  سابقًا  شغل  إفريقيا.  وشمال  وأوروبا 

العربية   اإلمارات  للتمويل،  أمالك  شركة  في  المالي 

لشعاع   العام  المدير  كان  سابق،  وقت  في  المتحدة. 

ية الرائدة في دول مجلس  كابيتال، أحد البنوك االستثمار

مع   المهنية  حياته  بدأ  الخليجي.    Andersenالتعاون 

مع    Societe Generale Bankingوالحقًا 

Group شغل مناصب في مجالس إدارات العديد من .

البنوك والمؤسسات المالية ولديه خبرة قيمة من العمل  

على مستوى مجلس إدارة الكيانات المدرجة في دول  

 الخليجي وشمال إفريقيا وتركيا.  مجلس التعاون

 

ضو مجلس اإلدارة في الشركات التابعة ع

 البركة وكما يلي:  لمجموعة 

 البركة جنوب أفريقيا بنك 

 البنك االسالمي االردني

 البركة مصربنك 

 تركيا  لبركة بنك ارئيس مجلس إدارة 

 

  جامعة الحقوق واالقتصاد والتصرف، 

تونس  بكالوريوس في المحاسبة  

   والمالية

1993 -1997 

 

جامعة الحقوق واالقتصاد والتصرف،  

 CPAتونس، محاسب عام معتمد 

 1999 

 

)بما في ذلك أي ملكية   المرشح والشركة

:  فيه(  

 الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة ش.م.ب  

 

 المرشح ومديرو الشركة اآلخرون: 

 ال يوجد  

 

حسام بن  /السيد تونسي تنفيذي عضو 

 الحاج عمر 

 

 )إعادة تعيين(

4. 
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المدير  منصب  سابقا  هللا  عبد  خالد  الدكتور  شغل 

البحرين  مصرف  في  المصرفية  للرقابة  التنفيذي 

( حيث كان مسؤوالً عن الترخيص CBBالمركزي )

والتأكد   المالية،  المؤسسات  والتفتيش واإلشراف على 

والمؤسسات المالية، سواء العاملة  من أن جميع البنوك  

للقوانين  تمتثل  في البحرين أو المدرجة في البحرين، 

المركزي البحرين  مصرف  عن  الصادرة    . واللوائح 

خالد   وشغل من    الدكتور  عدد  في  عليا  مناصب 

المؤسسات المالية، بما في ذلك نائب الرئيس التنفيذي 

 في فينشر كابيتال بنك. 

 رئيس مجلس إدارة بنك البركة السودان

عضو مجلس إدارة بنك البركة اإلسالمي 

 بالبحرين 

عضو مجلس إدارة بنك العائلة الرئيس التنفيذي و

 بالبحرين 

جامعة  - المحاسبة  دكتوراه في فلسفة 

 1992 - هال بالمملكة المتحدة 

جامعة   - ماجستير في إدارة األعمال 

 1984ارمسترونج 

بكالوريوس علوم )بكالوريوس(  

  - جامعة الكويت   - محاسبة وتمويل  

1978 

)بما في ذلك أي ملكية   المرشح والشركة

:  فيه(  

 ال يوجد 

 

 المرشح ومديرو الشركة اآلخرون: 

 ال يوجد  

 

 مستقل عضو 

 
)تنطبق على المرشح شروط  

االستقاللية حسب النظام  

استناداً لتوصية المجلس بهذا  

 الخصوص(

الدكتور/ خالد   بحريني 

 عبد هللا عتيق

 

 )إعادة انتخاب( 

 

5 . 

كمؤسس    السيدة سابقًا  عملت  خورشيد  حازم  داليا 

       EAGLE ورئيس مجلس إدارة ومدير تنفيذي في

Capital   حتى عام    2017لالستثمار المالي من عام

التنفيذي   2018 والرئيس  اإلدارة  مجلس  ورئيسة 

من   MASAR Financial Consultants ومؤسس

في  2022إلى    2018 وزيرة  وأصغر  أول  كانت   .

إلى    2016من الحكومة المصرية من    مجلس الوزراء 

من  2017 أكثر  وأدارت  أشرفت  موظف،    10000. 

التحولي في   أيًضا كموظفة عامة خالل العام  وعملت 

 .مصر مع إطالق برنامج اإلصالح االقتصادي

عاًما من الخبرة العالمية في مختلف    25لديها أكثر من  

الخدمات   قطاعي  في  والعمل  اإلدارية  القدرات 

 االستثمارية وتمويل الشركات.   المصرفية

 الجزائر ،بنك البركةعضو مجلس إدارة  

 

التنفيذي   في  الرئيس  المنتدب    –   بلتونوالعضو 

 مصرفية استثمارية، جمهورية مصر العربية 

بكالوريوس آداب تخصص إدارة أعمال  

األمريكية  الجامعة  اقتصاد،  فرعي 

 1993بالقاهرة، 

والشركة ملكية    المرشح  أي  ذلك  في  )بما 

 :  فيه(

 ال يوجد 

 

 المرشح ومديرو الشركة اآلخرون: 

 ال يوجد  

 

 عضو مستقل 

 
تنطبق على المرشح شروط  (

النظام   حسب  االستقاللية 

استناداً لتوصية المجلس بهذا  

 الخصوص(

حازم  /سيدةال مصرية   داليا 

 خورشيد 

 

 )إعادة انتخاب( 

 

6 . 

عامة   مناصب  عدة  زياد  الدكتور  سابقًا  في  شغل 

مصر   للتنمية  جمهورية  الوزراء  رئيس  نائب  منها 

( الدولي  التعاون  ووزير  (،  2014- 2013االقتصادية 

 ( أسيوط  جنوب  عن  النواب  مجلس  (،  2012عضو 

( المالية  الرقابة  هيئة  ورئيس  2011-2009رئيس   ،)

الحرة    مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار والمناطق

(. وهو أيًضا عضو غير تنفيذي سابق  2007- 2004)

( المصري  المركزي  البنك  إدارة  مجلس  - 2004في 

2011( المصري  األهلي  والبنك   ،)2005 -2010  ،)

ومستشار قانوني أول سابق للبنك المركزي المصري  

(. كان الدكتور بهاء الدين محاميًا ممارًسا في  2011)

عام   من  عام    2000مصر  والمستشار    ،2004حتى 

 مصر  اإلسكندرية،رئيس مجلس إدارة بنك 

 الدين،رئيس مجلس إدارة مؤسسة أحمد بهاء 

 غير هادفة للربح ، مصر 

 مصر مين،للتأعضو مجلس إدارة شركة أكسا 

 MTI - MM Groupعضو مجلس إدارة  

for Industry & Int. ،Trade  ،Egypt 

عضو مجلس إدارة شركة حسن عالم القابضة ،  

 مصر

عضو مجلس إدارة شركة سامكريت القابضة ،  

 مصر

عضو مجلس إدارة شركة ماريديف والخدمات  

 النفطية ، مصر 

  - كلية لندن لالقتصاد  مندكتوراه 

1997 

 King'sماجستير في القانون 

College London – 1989 

 

الجامعة   –بكالوريوس اقتصاد  

 1987األمريكية بالقاهرة 

 

جامعة القاهرة   - بكالوريوس حقوق  

1986 

)بما في ذلك أي ملكية   المرشح والشركة

:  فيه(  

 ال يوجد 

 

 المرشح ومديرو الشركة اآلخرون: 

 ال يوجد  

 

 عضو مستقل  

 
تنطبق على المرشح شروط  (

االستقاللية حسب النظام  

استناداً لتوصية المجلس بهذا  

 الخصوص(
 

الدكتور/ زياد   مصري 

 أحمد بهاءالدين

 

 )إعادة انتخاب( 

 

7. 
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إلى عام   1997القانوني األول لوزير االقتصاد من عام  

في  2000 خاصة  عيادة  في  يعمل  كان  ذلك،  وقبل   .

الدين   بهاء  الدكتور  كان  العاصمة.  وواشنطن  القاهرة 

القاهرة  بجامعة  الحقوق  كلية  في  مساعدًا  محاضًرا 

(1998 -2004 .) 

إدارة   هو مؤسس وعضو مجلس  الدين  بهاء  الدكتور 

سة أحمد بهاء الدين الثقافية وعضو مجلس أمناء  مؤس

مركز   أمناء  ومجلس  بالقاهرة  األمريكية  الجامعة 

 القاهرة اإلقليمي الدولي. التحكيم التجاري. 

عضو مجلس إدارة مستشفى السالم بالعجوزة ،  

 مصر

عضو مجلس إدارة البنك األهلي المصري ،  

 المملكة المتحدة 

عضو مجلس إدارة في سراي كابيتال ، مركز  

 اإلمارات العربية المتحدة - دبي المالي العالمي 

عضو مجلس إدارة الجامعة األمريكية بالقاهرة 

 )غير هادفة للربح / مصر( 

عضو مجلس إدارة المدرسة اإلنجليزية الحديثة  

 هادفة للربح / مصر( )غير 

من    يتمتع بأكثر  الصالح  سعود  من    33السيد  عاًما 

الخبرة في العمل المصرفي في البنك العربي الوطني 

السعودي  البنك  في  إدارية  مناصب  تليها  بالرياض، 

لالستثمار في الرياض، وتقدم تدريجيًا ليصبح المدير 

العام للبنك السعودي لالستثمار. وعين بعد ذلك برتبة 

ال عام  أمين  منصب  إلى  االقتصادي  وزير  مجلس 

 األعلى للمملكة العربية السعودية. 

المدينة  إعمار  شركة  إدارة  مجلس  عضو 

 ، المملكة العربية السعودية  االقتصادية

رئيس مجلس إدارة شركة معاد العالمية لإلنشاء 

 ، المملكة العربية السعودية والتعمير

الخليج مجمعات  إدارة  مجلس  المملكة  رئيس   ،

 السعودية العربية 

في   سعودعضو  الملك  لجامعة  العالي  ،  الوقف 

 المملكة العربية السعودية 

الخيرية   الرياض  مؤسسة  إدارة  مجلس  عضو 

 ، المملكة العربية السعودية للعلوم

الخيرية العجي  لجمعية  مؤسس  المملكة  عضو   ،

 العربية السعودية 

جامعة والية   - بكالوريوس إدارة أعمال  

 1981عام  - بورتالند 

ف االقتصاد  ماجستير  في  اآلداب    -ي 

 1984عام  - جامعة والية بورتالند 

)بما في ذلك أي ملكية   المرشح والشركة

:  فيه(  

 ال يوجد 

 

 المرشح ومديرو الشركة اآلخرون: 

 ال يوجد  

 

السيد/ سعود   سعودي  عضو غير تنفيذي

 صالح الصالح 

 

 )إعادة انتخاب( 

8. 

عاًما   40تمتع السيد عبد اإلله صباحي بخبرة تزيد عن  ي 

في األعمال المصرفية واألعمال الدولية، كانت العقود 

الثالثة األخيرة منها مع مجموعة دلة البركة في المملكة  

 العربية السعودية، حيث كان المدير المالي. 

 عضو حاليا داخل المملكة العربية السعودية: 

 ي إخوان عضو مجلس إدارة حلوان 

 عضو مجلس إدارة شركة دلة البركة القابضة 

ادارة   مجلس  للتأجير  شركة  ال رئيس  العربية 

 التمويلي الدولي  

دار  عضو   شركة  إدارة  لمجلس  التنفيذية  اللجنة 

 صالح

 عضو حاليا خارج المملكة العربية السعودية: 

للتنمية  التوفيق  بيت  شركة  إدارة  مجلس  عضو 

 القابضة، البحرين

القابضة،  عضو   البركة  دلة  شركة  إدارة  مجلس 

 البحرين

 رئيس مجلس إدارة بنك البركة تونس 

 بكالوريوس االقتصاد واإلدارة 

تخصص محاسبة في جامعة الملك عبد 

 1977 - العزيز 

)بما في ذلك أي ملكية   المرشح والشركة

:  فيه(  

التنفيذي   -   2021أبريل   الرئيس  اآلن،  حتى 

( صالح  دار  العائلي وهي  لشركة  المكتب 

القابضة    لمساهمي البركة  مملكة    - دلة 

مجموعة    "البحرين في  الرئيسي  المساهم 

 البركة ش.م.ب"( 

 

 المرشح ومديرو الشركة اآلخرون: 

ال يوجد    

السيد/ عبد اإلله   سعودي   عضو تنفيذي 

عبد الرحيم 

 صبهاحي 
 

 )إعادة انتخاب( 

9. 
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 رئيس مجلس إدارة بنك البركة الجزائر

 ، تونس  Best Leaseرئيس شركة 

للتنمية  البحيرة  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 

 االقتصادية، تونس 

 رئيس مجلس إدارة األمانة تكافل تونس 

 تونسرئيس المعرض التونسي الدولي ب 

رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية السعودية  

 للتأجير التمويلي، لوكسمبورغ

 عضو مجلس إدارة شركة البركة العقارية بتونس 

لصناديق   التوفيق  شركة  إدارة  مجلس  عضو 

 االستثمار المحدودة بجزيرة كايمان

عاًما    40بخبرة تزيد عن    ستمتع السيد / ناصر النوي ي 

في مجال األعمال والتأمين والتطوير العقاري. أكسبه  

عمله المتميز كرجل أعمال جائزة اإلنجاز مدى الحياة  

عام   الفندقي  لالستثمار  العربي  المؤتمر    2011في 

في   السياحة  صناعة  في  الرائد  جائزة  إلى  باإلضافة 

 .2003العالم العربي عام 

 أسواق لإلدارة والخدمات  -رئيس مجلس اإلدارة 

 التجاري  يأبو ظب مركز   - العضو المنتدب 

الفنادق   رئيس مجلس إدارة شركة روتانا إلدارة 

المحدودة المقر الرئيسي في أبو ظبي، اإلمارات  

 العربية المتحدة

رئيس مجلس إدارة أسواق لإلدارة والخدمات  في  

 أبوظبي

إدارة أعمال وإدارة   - بكالوريوس علوم  

نيويورك   جامعة  الواليات   - عامة 

 المتحدة األمريكية

1974 

)بما في ذلك أي ملكية   المرشح والشركة

:  فيه(  

 ال يوجد 

 

 المرشح ومديرو الشركة اآلخرون: 

ال يوجد    

 عضو مستقل  

 
تنطبق على المرشح شروط  (

االستقاللية حسب النظام  

استناداً لتوصية المجلس بهذا  

 الخصوص(
 

السيد/ ناصر   إماراتي 

 محمد النويس 

 

 )إعادة انتخاب( 

10. 

عاًما في مجال   60تمتع السيد موسى بخبرة تزيد عن ي 

البنوك والتمويل واالستثمار. شغل سابقًا عدة مناصب، 

للبنك  حيث   العام  المدير   / التنفيذي  الرئيس  كان 

اإلسالمي األردني. كما عمل في عدة بنوك منها البنك  

 األردني والبنك العربي المحدود. األهلي 

 

داخل وخارج األردن، منها  اتعضوي عدة شغل سابقًا 

إدارة جمعية مصارف األردن ورئيس   عضو مجلس 

مجلس إدارة جمعية مصارف األردن. كما كان عضًوا  

للمؤسسات   والمراجعة  المحاسبة  معايير  مجلس  في 

( البحرين من  AAOFIالمالية اإلسالمية  في   )12   /

رئيس لجنة المحاسبة لمعايير   12/2002/    14- 1990

  12- 1995/    5/23المحاسبة والمراجعة في البحرين  

/ 14 /2002 . 

كما أن له العديد من المؤلفات واألبحاث، بما في ذلك  

المشاركة في العديد من الندوات والندوات حول البنوك 

 اإلسالمية. 

 الحالية داخل االردن:  اتالعضوي 

م  1/05/2019منذ   البنك رئيس  إدارة  جلس 

 اإلسالمي األردني  

شركة    11/2/2015منذ   إدارة  مجلس  رئيس 

 جامعة البترا

جامعة    2017/ 10/11منذ   امناء  مجلس  رئيس 

 البترا 

رئيس مجلس إدارة الشركة    1996مارس    16منذ  

 اإلسالمية للتأمين مساهمة عامة

الشركة    31/10/1994منذ   إدارة  مجلس  رئيس 

تصنيع  ،  اإلمارات العربية المتحدةالعربية لدولة  

 األنابيب المعدنية 

 رئيس شركة مدارس العمرية   10/13/2014منذ  

الخير    6/6/2005منذ   سنابل  شركة  رئيس 

 لالستثمارات المالية

في جهات   أخرى عديدة عضوياتكما توجد لديه 

 ومنشآت اجتماعية وخدمية غير ربحية 

جامعة  من  األعمال  إدارة  في  ماجستير 

 1979سان فرانسيسكو األمريكية 

في ميدالند بانك   أشهردورة مدتها ثالثة  

 1973لندن  - 

تجارة   بيروت    - بكالوريوس  جامعة 

 1969العربية 

)بما في ذلك أي ملكية   المرشح والشركة

:  فيه(  

يوجد  ال  

 

 المرشح ومديرو الشركة اآلخرون: 

ال يوجد    

السيد/ موسى   أردني   غير تنفيذي عضو 

العزيز  عبد

   ةشحاد

 

 )ترشيح جديد(  

11 . 
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 الحالية خارج األردن:  اتالعضوي 

 

 AAIOFIرئيس لجنة المراجعة في   -  2010

عضو مجلس إدارة المجلس العام    -   2006/ 4/9

اإلسالمية   المالية  والمؤسسات    -للمصارف 

 البحرين

للمجلس التنفيذية  اللجنة  للمصارف    عضو  العام 

 البحرين. - والمؤسسات المالية اإلسالمية 

عضو مجلس أمناء المركز اإلسالمي    4/9/2005

 دبي.  - للمصالحة والتحكيم 

 عضو اتحاد المصرفيين العرب  17/4/2007

عاًما في    30تزيد عن  يتمتع السيد فهد المفرج بخبرة  

مجال الرقابة المصرفية. وكان سابقًا عضًوا في مجلس  

إدارة مجموعة سامبا المالية وبنك التنمية االجتماعية. 

المدير منصب  في    المصرفي  اإلشرافإلدارة    شغل 

لبنك المركزي في المملكة العربية السعودية حتى عام  ا

بما ف2012 اللجان،  العديد من  ي . كما شغل عضوية 

بازل   ومجموعة  المصرفية،  للرقابة  بازل  لجنة  ذلك 

للتنسيق، وغيرها من اللجان اإلشرافية، باإلضافة إلى  

مثل  هيئات  الدولية.  اللجان  من  العديد  مع  التدريب 

الخدمات   وهيئة  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق 

النقد السنغافورية ومركز   البريطانية ومؤسسة  المالية 

 التنفيذية وغيرهاتورنتو للقيادة 

الشركة السعودية   –عضو مجلس اإلدارة  

   ، المملكة العربية السعودية للطباعة والتغليف

،  الماليةشركة يقين    –  نائب رئيس مجلس اإلدارة 

   المملكة العربية السعودية  

 

الشركة السعودية للطباعة    - عضو اللجنة التنفيذية  

 السعودية والتغليف، المملكة العربية 

المراجعة   لجنة  المالية،    - رئيس  يقين  شركة 

 المملكة العربية السعودية 

المخاطر   لجنة  المالية،   - عضو  يقين  شركة 

 المملكة العربية السعودية 

 

جامعة الملك   - بكالوريوس علوم إدارية  

 عبد العزيز 

 1986 

)بما في ذلك أي ملكية   المرشح والشركة

:  فيه(  

يوجد  ال  

 

 ومديرو الشركة اآلخرون: المرشح  

ال يوجد    

 مستقل عضو 

 
تنطبق على المرشح شروط  (

االستقاللية حسب النظام  

استناداً لتوصية المجلس بهذا  

 الخصوص(
  

السيد/ فهد بن   سعودي  

 إبراهيم المفرج

 

 )ترشيح جديد( 

 

  

12. 

والتخطيط   القيادة  في  بخبرة  إسماعيل  السيد  يتمتع 

واالنشاءات والتجارة.  العقارات  واإلدارة المتميزة وفي  

يعمل حاليًا كعضو مجلس إدارة وأمين عام في جمعية  

الخبرة   أكثر من عشرين عاًما من  البحرينية.  اإلدارة 

المناصب   من  العديد  شغل  والقيادة  اإلدارة  مجال  في 

ألبا   في  شركته  العليا  إنشاء  إلى  باإلضافة  لأللمنيوم، 

مثل   األنشطة  من  العديد  في  المتخصصة  الخاصة 

والبناء   العقاري  والتطوير  العامة  االستشارات 

 والوساطة الدولية للنفط والسلع 

عضو مجلس اإلدارة / أمين عام جمعية اإلدارة 

 ( BMSالبحرينية )

األعمال   إدارة  في  تنفيذي    -ماجستير 

 ملكة المتحدة جامعة هال، الم

الكهربائية   الهندسة    – دبلوم مشارك في 

 جامعة البحرين 

والتكنولوجيا   الهندسة  معهد   –عضو 

 المملكة المتحدة 

 

)بما في ذلك أي ملكية   المرشح والشركة

:  فيه(  

يوجد  ال  

 

 المرشح ومديرو الشركة اآلخرون: 

ال يوجد    

 مستقل عضو 

 
تنطبق على المرشح شروط  (

االستقاللية حسب النظام  

استناداً لتوصية المجلس بهذا  

 الخصوص(
 

 السيد/ اسماعيل بحريني

 حسين الصراف 

 

 )ترشيح جديد( 

 

13 . 

عن    يتمتع تزيد  بخبرة  السيد  الرحمن  عبد    10السيد 

في مجال القانون. مستشار قانوني مؤهل لديه    سنوات

خبرة في إدارة المخاطر القانونية )تعاقدية / تشريعية /  

التنفيذي لشركة    CHEXR Softwareالمدير 

Solutions Ltd 

جامعة البحرين   - بكالوريوس في القانون  

 2006 - ، كلية الحقوق 

)بما في ذلك أي ملكية   المرشح والشركة

:  فيه(  

 ال يوجد  

 عضو مستقل 

 

 السيد/عبد بحريني

الرحمن أحمد  

 السيد 

14. 



 

Page 7 of 19 
 

 

تقاضي(، وخبرة قانونية محلية في دول مجلس التعاون  

البنوك   في  أفريقيا  وشمال  األوسط  والشرق  الخليجي 

في   والدولية. شغل مناصب مختلفة  التقليدية  الخليجية 

HSBC    إلى العام ولديه معرفة بالمصادر    2010من

 القانونية

،  ظبي التجاري  مستشار قانوني أول في بنك أبو

 اإلمارات العربية المتحدة  

 

 

القانون   ة العلوم جامع  - بكالوريوس في 

 2008البحرين  - التطبيقية 

وزارة العدل والشؤون    - محاٍم مرخص  

   2008 - اإلسالمية البحرينية 

 المرشح ومديرو الشركة اآلخرون: 

ال يوجد    

تنطبق على المرشح شروط  (

االستقاللية حسب النظام  

استناداً لتوصية المجلس بهذا  

 الخصوص(
 

 

 )ترشيح جديد( 

 

عاًما في    30من    ألكثر  ةيتمتع السيد يوسف حسن بخبر

والمحاسبة   والتمويل  والتأمين  المصرفي  اإلشراف 

المالية والخدمات المصرفية   واالستثمار والتكنولوجيا 

لألفراد والجملة وأسواق رأس المال واالمتثال وإدارة  

الخدمات   على  اإلشراف  إدارة  مدير  كان  المخاطر. 

من في مصرف البحرين المركزي    المصرفية لألفراد

عن   2020يوليو    31ى  حت   2006فبراير   ومسؤول 

والبنوك اإلسالمية   اإلشراف على جميع بنوك التجزئة

وشركات التمويل اإلسالمي التقليدية وشركات التمويل  

 والمؤسسات المالية المتخصصة األخرى في البحرين. 

 

 

المالية   والمؤسسات  البنوك  في  مستقل  مستشار 

 والتكنولوجيا المالية 

 WeDeliverعضو مجلس إدارة شركة  

  ، المتحد  األهلي  البنك  اإلدارة:  مجلس  عضو 

 الكويت 

  stc pay Bahrainعضو مجلس اإلدارة: شركة  

 للتحويالت  stc pay Bahrainو 

بامتياز،  األعمال  إدارة  في  ماجستير 

المتحدة   الواليات  ديبول،  جامعة 

 2006 - األمريكية 

دبلوم برنامج التطوير التنفيذي الخليجي  

داردن   إدارة كلية  في  العليا  للدراسات 

الواليات  فيرجينيا،  جامعة  األعمال، 

 2002المتحدة األمريكية. 

شهادة في االتصاالت التجارية، بيتمان، 

 1994لندن، المملكة المتحدة 

 

 1994 - ( BIBFدبلوم التأمين )

 

، مالطاMITC  (MITC    )دبلوم تأمين  

 1993مع جائزة أفضل طالب. 

 

اإلدارة   في    -الصناعية  بكالوريوس 

فهد  الملك  )جامعة  المالية  تخصص: 

والمعادن   المملكة   - للبترول  الظهران، 

مرتبة  مع  السعودية(  العربية 

 1990الشرف. 

)بما في ذلك أي ملكية   المرشح والشركة

:  فيه(  

يوجد  ال  

 

 المرشح ومديرو الشركة اآلخرون: 

ال يوجد    

 عضو مستقل 

 
تنطبق على المرشح شروط  

االستقاللية حسب النظام  

استناداً لتوصية المجلس بهذا  

 الخصوص(
 

يوسف  السيد /  بحريني

 حسن يوسف 

 

 )ترشيح جديد( 

 

15. 

عن  يتم تزيد  بخبرة  مسعود  السيد  في   30تع  عاًما 

األعمال المصرفية واألعمال الدولية التي تتراوح بين 

المصرفية   والخدمات  التقليدية  المصرفية  الخدمات 

الدولية.   االستثمارية  المصرفية  والخدمات  اإلسالمية 

عمل سابقا في عدة بنوك أهمها بنك البحرين الكويتي، 

وشغل   ،و فينشر كابيتال بنك  بي سي اإلسالمي  يبنك أ

رئيس قسم الصيرفة اإلسالمية  في  أهمها  ناصب  عدة م

بي ام اي بنك و رئيس المؤسسات المالية في جي بي 

 مورغان تشيس بنك.

شريك والرئيس التنفيذي في شركة ايروليز 

 لتأجير الطائرات والمعدات  

 

ستشارات  الشريك إداري في شركة توسيز ل

 المالية 

 

عضو مجلس إدارة في بيت األسرة للتمويل 

 المتناهي الصغر 

 

جامعة   –بكالوريوس في إدارة االعمال  

 1988 البحرين

 

العليا   الدارسات  اإلدارة  فدبلوم    – ي 

 1993جامعة البحرين 

 

 

)بما في ذلك أي ملكية   المرشح والشركة

:  فيه(  

يوجد  ال  

 

 المرشح ومديرو الشركة اآلخرون: 

ال يوجد    

 عضو مستقل 

 
تنطبق على المرشح شروط  

االستقاللية حسب النظام  

استناداً لتوصية المجلس بهذا  

 الخصوص(
 

السيد/ مسعود   بحريني

 أحمد البستكي

 

 )ترشيح جديد( 

  

16 . 
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No.  Name Nationality Classification  

 

Details of the following 

Relationships: 

 

Educational  

Background 

Current  

Position 

Previous Experience 

 

1. Mr. Abdullah Saleh 

Kamel 

 

(Re-election)  

Saudi Non-Executive 

Director 

The candidate and the 

company (including any 

ownership therein): 

Shareholder in Dallah Al 

Baraka Holding 

Company,  Bahrain - the 

significant controller of Al 

Baraka Group. 

The candidate and other 

directors of the 

company: 

Mr. Abdulelah Sabbahi, 

current board member at 

Al Baraka Group, and the 

relationship details as 

follow: 

April 2021 – Present, Mr. 

Sabbahi is The Chief 

Executive Officer of Dar 

Saleh Co. (The family 

office of Dallah Al Baraka 

Holding Company’s’ 

shareholders - Bahrain  

“the significant controller 

of Al Baraka Group”)  

  Chairman of Dallah Al Baraka 

Holding Company, KSA & Bahrain  

Chairman of Dallah Al Baraka 

Investment Holding Company, 

KSA  

Chairman of Dallah Real Estate 

Company, KSA 

Chairman of the Board of Trustees 

of Saleh Abdullah Kamel 

Humanitarian Foundation, KSA   

Chairman of Umm Alqura for 

Development & Constructions Co., 

KSA  

Chairman of Okaz Organization for 

Press and Publication, KSA   

Chairman of the General Council 

for Islamic Banks and Financial 

Institutions, Bahrain   

Chairman of the Islamic Chamber of 

Commerce, Industry and 

Agriculture, KSA  

Chairman of Makkah Chamber of 

Commerce and Industry, KSA  

 

Mr. Abdullah Saleh Kamel has 

over 30 years of experience in 

key business positions. He is 

active in public and charitable 

activities through his 

membership in many 

organizations and associations 

such as the Jeddah Chamber of 

Commerce (he was a member of 

the Board of Directors for two 

terms), and the Friends of the 

Kingdom of Saudi Arabia. 

 

Mr. Abdullah Saleh Kamel  

previously held various executive 

positions in Dallah Al Baraka 

Holding Company in KSA, 

which led to the position of 

President and Chief Executive 

Officer. 
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2.  Mr. Mohammed Ebrahim 

Al Shroogi 

 

(Re-election) 

Bahraini   Independent 

Director  

 
(The criteria of 

independence 

principle apply to 

the candidate 

according to the 

applicable 

regulations and 

based on the 

recommendation 

of the board in this 

regard) 

 

 

 

The candidate and the 

company (including any 

ownership therein): 

Nil 

 

The candidate and other 

directors of the 

company: 

Nil 

 

Commerce - Kuwait 

University – 1973  

Management - Harvard 

Executive Management 

Program - 1989 

Board Member of Wisaya 

Investment Company, KSA  

Board Member Aramco Pension 

Funds, KSA  

Board Member Investcorp 

Financial Services, Bahrain  

Board Member APM Terminals, 

Bahrain   

Board Member of Bahraini Health 

Insurance Fund  

Chairman of Saudi joint stock 

company L’azurde  

Chairman of the GCC Board of 

Directors Institute (BDI), UAE  

Mr. Al Shroogi is the former Co-
Chief Executive Officer of the 
Global Investment Group 
Investcorp. He joined in 2009 as 
President of Gulf Business. He 
spearheaded the firm’s recovery 
from the global financial crisis 
with a significant strengthening 
of the Gulf distribution franchise, 
leading to record levels of 
fundraising. Mr. Al Shroogi was 
also instrumental in building 
Investcorp’s Corporate 
Investment Franchise in the GCC 
and Turkey and helped 
Investcorp to become one of the 
most active private equity 
investors in the Kingdom of 
Saudi Arabia. Mr. Al Shroogi 
joined Investcorp from Citigroup 
where he was Division Executive 
for the Middle East and North 
Africa region and CEO for the 
UAE. He had a 33 year career 
with Citigroup in Bahrain, 
London and the UAE, among his 
many achievements at Citigroup 
was establishing Citibank 
Bahrain as a major trading room 
between Asia and Europe 
 

3. Mr. Tawfig Shaker Mufti 

 

)Re-election)  

Saudi Non - 

Executive 

Director 

The candidate and the 

company (including any 

ownership therein): 

Nil 

 

Bachelor of Science 
degree in International 
Business from the 
University of Bridgeport, 
Connecticut, USA. 1992 

Board Member at Al Baraka Bank 

Turk, Turkey 

Mr. Tawfig Mufti has over 25 

years of experience in business 

dynamics, overcoming 

significant career challenges in 

several changing business 
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The candidate and other 

directors of the 

company: 

Nil 

 

 
 

environments. Previously, he 

worked as Executive Director of 

Financial Institutions in the 

Corporate, Investment and 

Private Banking Groups. In the 

past, Mr. Mufti held several 

positions, including Group 

Treasurer of Dallah Group, 

Compliance Officer in SAMBA, 

Corporate Client Relationship 

Officer, and Equity/Relationship 

Officer. He also worked in the top 

five accounting firms in the areas 

of corporate finance and financial 

planning. 

4.  Mr. Houssem Ben Haj 

Amor 

 

(Re-election) 

Tunisian Executive 

Director  

 

The candidate and the 

company (including any 

ownership therein): 

Al Baraka Group CEO  

 

The candidate and other 

directors of the 

company: 

Nil 

 

Institut Superieur de 

Comptabilite (University 

of Law, Economics and 

Management), Tunisia – 

Bachelor in Accounting 

and Finance  

1993 – 1997 

 

Institut Superieur de 

Comptabilite ( University 

of Law, Economics and 

Management), Tunisia – 

Certified Public 

Accountant, CPA  

1999 

 

Board Member at Al Barak 

Groups’ Subsidiaries:  

Al Baraka Bank South Africa  

Jordan Islamic Bank  

Al Baraka Bank Egypt  

Chairman of Al Baraka Bank 

Turkey 

 

Mr. Houssem Bin Haj Amor has 

over 23 years of experience in 

finance in the Middle East, 

Europe and North Africa region. 

He previously held the position of 

Chief Financial Officer at Amlak 

Finance, UAE. Earlier, he was the 

General Manager of Shuaa 

Capital, one of the leading 

investment banks in the GCC. He 

started his professional career 

with Andersen and later with the 

Societe Generale Banking Group. 

He held positions on the boards of 

directors of several banks and 

financial institutions and has 

valuable experience working at 

the board level of listed entities in 

the GCC, North Africa and 

Turkey. 
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5. Dr. Khaled Abdulla 

Ateeq 

 

(Re-election) 

Bahraini Independent 

Director 

 
(The criteria of 

independence 

principle apply to 

the candidate 

according to the 

applicable 

regulations and 

based on the 

recommendation 

of the board in this 

regard) 

 

The candidate and the 

company (including any 

ownership therein): 

Nil 

 

The candidate and other 

directors of the 

company: 

Nil 

 

Ph.D. in Philosophy of 

Accounting - University 

of Hull, UK –1992  

Master of Business 

Administration (MBA) - 

Armstrong University – 

1984 

Bachelor of Science 

(B.Sc.) in Accounting and 

Finance– University of 

Kuwait - 1978 

Chairman of Al Baraka Bank, 
Sudan  
Board Member at Al Baraka 
Islamic Bank, Bahrain 
Chief Executive Officer &   

Board Member at Family Bank, 

Bahrain 

Dr. Khalid Abdullah previously 

held the position of Executive 

Director of Banking Supervision 

at the Central Bank of Bahrain 

(CBB) where he was responsible 

for licensing, inspecting and 

supervising financial institutions, 

and ensuring that all banks and 

financial institutions, whether 

operating in Bahrain or listed in 

Bahrain, comply with the laws 

and regulations issued For the 

Central Bank of Bahrain, he held 

senior positions in a number of 

financial institutions, including 

Executive Vice President at 

Venture Capital Bank. 

6. Mrs. Dalia Hazem 

Khorshid 

 

(Re-election) 

Egyptian Independent 

Director 

 
(The criteria of 

independence 

principle apply to 

the candidate 

according to the 

applicable 

regulations and 

based on the 

recommendation 

of the board in this 

regard) 

 

The candidate and the 

company (including any 

ownership therein): 

Nil 

 

The candidate and other 

directors of the 

company: 

Nil 

 

Bachelor in Arts Major in 

Business Administration 

Minor in Economics, The 

American University in 

Cairo, 1993 

 

Al Baraka Bank, Algeria 
Group CEO and Managing Director 
at Beltone 

Mrs. Dalia Previously served as 

Founder, Chairman and CEO of 

EAGLE Capital for financial 

investment from 2017 to 2018 

and Chairperson, CEO and 

Founder of MASAR Financial 

Consultants from 2018 to 2022. 

She was the first and youngest 

cabinet minister from the 

Egyptian government from 2016 

to 2017. She oversaw and 

managed Over 10,000 

employees, she also worked as a 

public servant during Egypt's 

transformational year with the 

launch of the economic reform 

programme. 
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She has more than 25 years of 

global experience in various 

managerial capacities, working in 

the investment banking and 

corporate finance sectors. She 

holds a Bachelor of Arts in 

Business Administration and 

Economics. 

7.  Dr. Ziad Ahmed Bahaa-

Eldin 

 

(Re-election)  

Egyptian Independent 

Director 

 
(The criteria of 

independence 

principle apply to 

the candidate 

according to the 

applicable 

regulations and 

based on the 

recommendation 

of the board in this 

regard) 

 

The candidate and the 

company (including any 

ownership therein): 

Nil 

 

The candidate and other 

directors of the 

company: 

Nil 

 

Ph.D. in Law London 

School of Economics – 

1997 

LLM in Law King's 

College London – 1989 

B.A. Economics 

American University in 

Cairo – 1987 

B.A. in Law Cairo 

University - 1986 

Chairman of Alexandria Bank, 

Egypt 

Chairman of Ahmed Bahaa Eldin 

Foundation, Non-Profit, Egypt 

Board Member at AXA Insurance, 

Egypt 

Board Member at MTI – MM 

Group for Industry & Int., Trade, 

Egypt 

Board Member at Hassan Allam 

Holding, Egypt  

Board Member at Samcrete 

Holding, Egypt 

Board Member at Maridive & Oil 

Services, Egypt 

Board Member at Salam Hospital 

in Agouza, Egypt 

Board Member at National Bank of 

Egypt, United Kingdom 

Board Member at Saray Capital, 

DIFC - UAE 

Board Member at American 

University in Cairo (Non-Profit/ 

Egypt) 

Board Member at Modern English 

School (Non-Profit/ Egypt) 

Dr. Ziad previously held several 

public positions in Egypt, 

including Deputy Prime Minister 

for Economic Development and 

Minister of International 

Cooperation (2013-2014), 

Member of Parliament for South 

Assiut (2012), Chairman of the 

Financial Supervisory Authority 

(2009-2011), and Chairman of 

the Board of Directors of the 

General Authority for Investment 

and Free Zones (2004-2007). He 

is also a former non-executive 

board member of the Central 

Bank of Egypt (2004-2011), the 

National Bank of Egypt (2005-

2010), and a former senior legal 

advisor to the Central Bank of 

Egypt (2011). Dr. Bahaa El-Din 

was a practicing lawyer in Egypt 

from 2000 until 2004, and Senior 

Legal Adviser to the Minister of 

Economy from 1997 to 2000. 

Prior to that, he worked in private 

practice in Cairo and 

Washington, DC. Dr. Bahaa El-
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Board Member at January 25th 

Hospital (Non-Profit/ Egypt) 

Din was an Assistant Lecturer at 

the Faculty of Law, Cairo 

University (1998-2004). 

Dr. Bahaa El-Din is the founder 

and board member of the Ahmed 

Bahaa El-Din Cultural 

Foundation and a member of the 

Board of Trustees of the 

American University in Cairo and 

the Board of Trustees of the Cairo 

International Regional Center. 

Commercial arbitration. 

8.  Mr. Saud Saleh Al Saleh 

 

)Re-election)  

Saudi Non- 

Executive 

Director 

The candidate and the 

company (including any 

ownership therein): 

Nil 

 

The candidate and other 

directors of the 

company: 

Nil 

 

Bachelor in Business 

Administration – Portland 

State University – In 1981 

Master in Arts in 

Economics - Portland 

State University – In 1984 

Board Member in Emaar, the 

Economic City, KSA  

Chairman in MAAD International 

Co. for Construction & 

Development, KSA   

Chairman in Gulf Complexes  

Higher endowment of King Saud 

University, KSA 

Board Member in Riyadh Charity 

Foundation for Science,  SA 

Founding Member in Elaji  Charity,  

KSA 

Mr. Al-Saleh has over 33 years of 

banking experience at the Arab 

National Bank in Riyadh, 

followed by management 

positions at The Saudi Investment 

Bank in Riyadh, and gradually 

progressed to become the General 

Manager of The Saudi 

Investment Bank. He was then 

appointed, at the rank of minister, 

to the position of Secretary 

General of the Supreme 

Economic Council of the 

Kingdom of Saudi Arabia. 

9.  Mr. Abdulelah 

AbdulRahim Sabbahi 

 

(Re-election) 

Saudi Executive 

Director 

The candidate and the 

company (including any 

ownership therein): 

 

April 2021 – Present, Mr. 

Sabbahi is The Chief 

Executive Officer of Dar 

Saleh Co. (The family 

office of Dallah Al Baraka 

B.Sc.  

Economics & 

Management  

Major with Accounts at 

King Abdulaziz 

University – 1977  

 

Member currently inside of Saudi 

Arabia:  

Board Member of Halawani Bros 

Board Member of Dallah al baraka 

Holding Co  

Chairman of Arab Leasing 

international finance 

Board Executive Committee of Dar 

Saleh Co 

Mr. Abdul Elah Abdul Rahim 

Sabbahi  has over 40 years’ 

experience in International 

Banking and Business, the last 

three decades of which were with 

the Dallah Al Baraka Group in 

the Kingdom of Saudi Arabia, 

where he was the Chief Financial 

Officer.  
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Holding Companys’ 

shareholders - Bahrain  

“the significant controller 

of Al Baraka Group”)  

 

The candidate and other 

directors of the 

company: 

Nil 

 

Member currently outside of 

Saudi Arabia: 

Board Member of Al Tawfeek 

Development House Holding Co, 

Bahrain  

Board Member of Dallah Al baraka 

Holding Co,Bahrain  

Chairman of Al baraka 

Bank,Tunisia 

Chairman of Al Baraka Bank, 

Algeria  

Chairman of Best Lease,Tunis  

Chairman of Société Al Buhaira de 

Développement de d’invest,Tunis  

Chairman of El Amana 

Takaful,Tunis  

Chairman of International Tunisian 

Fair,Tunis  

Chairman of Algerian Saudi 

Leasing Ltd, Luxemburg  

Board Member of Société Al-

Baraka Immobiliere, Tunis  

Board Member of Al-Tawfeek Co. 

for Investment Funds Limited, 

Cayman island  

10. Mr.  Naser Mohamed Ali 

Al Nuwais 

 

(Re-election) 

 

 

Emirati Independent 

Director 

 
(The criteria of 

independence 

principle apply to 

the candidate 

according to the 

applicable 

regulations and 

based on the 

The candidate and the 

company (including any 

ownership therein): 

Nil 

 

The candidate and other 

directors of the 

company: 

Nil 

 

Bachelor of Science – 

Business & Public 

Administration New York 

University – USA  

1974 

Chairman of the Board of Directors 

- Aswaaq for Management and 

Services 

Managing Director - Abu Dhabi 

Trade Center 

Chairman of the Board of Directors 

of Rotana Hotel Management 

Company Limited, headquartered in 

Abu Dhabi 

 

Mr. Naser Al Nuwais has over 40 

years of experience in business, 

insurance and real estate 

development. His outstanding 

work as a businessman earned 

him the Lifetime Achievement 

Award at the Arab Hotel 

Investment Conference in 2011 

as well as the award for Pioneer 
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recommendation 

of the board in this 

regard) 

 

in the Tourism Industry in the 

Arab World in 2003. 

11. Mr. Musa Abdel-Aziz 

Shihadeh 

 

(New Nomination)  

Jordanian Non-Executive 

Director  

The candidate and the 

company (including any 

ownership therein): 

Nil 

 

The candidate and other 

directors of the 

company: 

Nil 

 

Master of Business 

Administration University 

of San Francisco, USA 

1979 

A three-month course at 

Midland Bank – London, 

1973 

Bachelor of Commerce - 

Beirut Arab University, 

1969 

 

Current Membership inside 

Jordan:  

▪ Since 01/05/2019 Chairman of 

Jordan Islamic Bank   

▪ Since 11/2/2015 Chairman of 

the University of Petra 

Company  

▪ Since 10/11/2017 Chairman of 

the Board of Trustees of the 

University of Petra  

▪ Since March 16, 1996 

Chairman of the Islamic 

Insurance Company, Public 

Shareholding 

▪ Since 10/31/1994 Chairman of 

the Arab Company for the  

manufacture of metal pipes  

▪ Since 10/13/2014.Chairman of 

Omariya Schools Company  

▪ Since 6/6/2005Chairman of 

Sanabel Al-Khair Financial 

Investments Company. 

 

He also has several other 

memberships in non-profit 

social and service 

organizations and 

establishments 

 

Mr. Musa Abdel Aziz has over 60 

years of experience in banking, 

finance and investment. He 

previously held several positions, 

CEO/General Manager of Jordan 

Islamic Bank. He also worked in 

several banks, including the 

Jordan National Bank and the 

Arab Bank Limited. 

 

He previously held several 

memberships inside and outside 

Jordan, including a member of 

the Board of Directors of the 

Association of Banks in Jordan 

and Chairman of the Board of 

Directors of the Association of 

Banks in Jordan. He was also a 

member of the Accounting and 

Auditing Standards Board for 

Islamic Financial Institutions 

(AAOFI) in Bahrain from 

12/1990-14/12/2002 Chairman of 

the Accounting Committee for 

Accounting and Auditing 

Standards in Bahrain 5/23/1995-

12/14/2002. 

He is also the author of many 

books and researches, including 

participation in many 
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Current Membership Outside 

Jordan:  

▪ 2010 -  Chairman of the Audit 

Committee of AAIOFI  

▪ 4/9/2006 - Board Member of 

the General Council for 

Islamic Banks and Financial 

Institutions - Bahrain  

▪ Member of the Executive 

Committee of the General 

Council for Islamic Banks and 

Financial Institutions - 

Bahrain. 

▪ 4/9/2005 Board Member of 

Trustees of the Islamic Center 

for Reconciliation and 

Arbitration - Dubai. 

▪ 4/17/2007 Member of the 

Union of Arab Bankers 

symposiums and seminars on 

Islamic banks 

12. Mr. Fahd bin Ibrahim Al 

Mufarrij 

 

(New Nomination) 

Saudi Independent 

Director 

 
(The criteria of 

independence 

principle apply to 

the candidate 

according to the 

applicable 

regulations and 

based on the 

recommendation 

of the board in this 

regard) 

 

The candidate and the 

company (including any 

ownership therein): 

Nil 

 

The candidate and other 

directors of the 

company: 

Nil 

 

Bachelor of 

Administrative Sciences - 

King Abdulaziz 

University 1986 

 

Board Member in Saudi Printing 

and Packaging Company, KSA 

Vice Chairman - Yaqeen Financial 

Company, KSA  

 

Member of the Executive 

Committee - Saudi Printing and 

Packaging Company, KSA 

Chairman of the Audit Committee - 

Yaqeen Financial Company, KSA  

Member of the Risk Committee - 

Yaqeen Financial Company, KSA 

 

Mr. Fahd Al-Mufarrij has more 

than 30 years of experience in the 

field of banking supervision. He 

was previously a member of the 

Board of Directors of Samba 

Financial Group and the Social 

Development Bank. He worked 

as the supervisory director of the 

Banking Central Bank of Saudi 

Arabia until 2012. He also held 

memberships in several 

Committees, including the Basel 

Committee on Banking 

Supervision, the Basel 

Coordination Group, and other 
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 supervisory committees, in 

addition to training with many 

international bodies such as the 

International Monetary Fund, the 

World Bank, the British Financial 

Services Authority, the Singapore 

Monetary Agency, the Toronto 

Center for Executive Leadership, 

and others 

13. Mr. Ismail Al Sarraf 

 

(New Nomination) 

Bahraini Independent 

Director 

 
(The criteria of 

independence 

principle apply to 

the candidate 

according to the 

applicable 

regulations and 

based on the 

recommendation 

of the board in this 

regard) 

 

The candidate and the 

company (including any 

ownership therein): 

Nil 

 

The candidate and other 

directors of the 

company: 

Nil 

 

Executive Master Degree 

of Business 

Administration – 

University of Hull, U.K.  

Associated Diploma in 

Electrical Engineering  – 

University of Bahrain 

 

Member of the Institute 

of Engineering and 

Technology - UK 

Board Member on General 

Secretary Bahrain Management 

Society (BMS) 

Mr. Ismail Al Sarraf has 

Excellent leadership, planning 

and management experience in 

real estate, construction and 

trade. He is currently serving as a 

board member and general 

secretary of the Bahrain 

Management Society. Over 

twenty years of management and 

leadership experience He held 

several senior positions in Alba 

Aluminum, in addition to setting 

up his own company specialized 

in various activities such as 

general consulting, real estate 

development, construction and 

international brokerage of oil and 

commodities. 

14. Mr.  Abdulrahman Ahmed 

Al Sayed 

 

(New Nomination) 

Bahraini  Independent 

Director 

 
(The criteria of 

independence 

principle apply to 

the candidate 

according to the 

applicable 

The candidate and the 

company (including any 

ownership therein): 

Nil 

 

The candidate and other 

directors of the 

company: 

B.s.c in Law – University 

of Bahrain, School of 

Law - 2006  

B.s.c in Law – Applied 

Science University – 

Bahrain 2008  

Executive Director - CHEXR 

Software Solutions Ltd  

Senior Legal Counsel, Abu Dhabi 

Commercial Bank – UAE.  

 

Mr. Abdel Rahman Al Sayed has 

more than 10 years of experience 

in the field of law. Qualified legal 

advisor with experience in 

managing legal risks (contractual 

/ legislative / litigation), and local 

legal experience in the countries 

of the Gulf Cooperation Council 
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regulations and 

based on the 

recommendation 

of the board in this 

regard) 

 

Nil 

 

Licensed Attorney at Law 

– Bahrain Ministry of 

Justice & Islamic Affairs 

– 2008 –  

 

and the Middle East and North 

Africa in the Gulf conventional 

and international banks. He held 

various positions in HSBC from 

2010 to the year and has excellent 

knowledge of legal sources 

15.  Mr. Yusuf Hasan Yusuf 

 

(New Nomination) 

Bahraini Independent 

Director 

 
(The criteria of 

independence 

principle apply to 

the candidate 

according to the 

applicable 

regulations and 

based on the 

recommendation 

of the board in this 

regard) 

 

The candidate and the 

company (including any 

ownership therein): 

Nil 

 

The candidate and other 

directors of the 

company: 

Nil 

 

MBA with Distinction, 

DePaul University ,USA 

2006 -   

 

Gulf Executive 

Development Program 

Diploma, Darden 

Graduate School of 

Business, University of 

Virginia, USA Certificate 

in 2002 

Business Communication, 

Pitman, London, UK - 

1994 

Insurance Diploma 

(BIBF) – 1994 

 

MITC Insurance Diploma 

(MITC, Malta) with best 

student award in 1993  

 

Bachelor in Industrial 

Management - Major: 

Finance (KFUPM-  

Dhahran, Saudi Arabia ) 

with honors in 1990 

 

Freelancer Consultant in Banking, 

Financial Institutions and Fintech. 

 

Board Member at WeDeliver 

Company 

Board Member: Ahli United Bank, 

Kuwait 

Board Member: stc pay Bahrain 

Company and stc pay Bahrain 

Remittances Company 

 

Mr. Yusuf has over 30 years of 

experience in banking 

supervision, insurance, finance, 

accounting, investment, financial 

technology, retail and wholesale 

banking, capital markets, 

compliance and risk 

management. He was the Director 

of the Supervisory Department of 

Retail Banking (CBB) from 

February 2006 to 31 July 2020 

and responsible for the 

supervision of all retail banks, 

Islamic banks, conventional 

Islamic finance companies, 

finance companies and other 

specialized financial institutions 

in Bahrain. 
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16. Mr. Masood Ahmed Al 

Bastaki 

 

(New Nomination) 

Bahraini Independent 

Director 

 
(The criteria of 

independence 

principle apply to 

the candidate 

according to the 

applicable 

regulations and 

based on the 

recommendation 

of the board in this 

regard) 

 

 

The candidate and the 

company (including any 

ownership therein): 

Nil 

 

The candidate and other 

directors of the 

company: 

Nil 

 

Postgraduate Diploma in 

Management, University 

of Bahrain, 1993  

 

B.Sc. in Business 

Administration, 

University of Bahrain, 

1988 

 

Partner and CEO of Aerolease 

Aircraft and Equipment Leasing 

Company 

 

 Managing Partner of TwoSeas 

Equity Consultancy 

 

Board Member of Family 

Microfinance House (FMH)  

Mr. Masood has over 30 years of 

experience in Banking and 

International Business ranging 

from Conventional Banking, 

Islamic Banking and 

International Investment 

Banking. He previously worked 

in several banks, the most 

important of which are Bahrain 

Kuwait Bank, ABC Islamic 

Bank, and Venture Capital Bank, 

and held several positions, most 

notably Head of the Islamic 

Banking Department at BMI 

Bank and Head of Financial 

Institutions at JPMorgan Chase 

Bank. 


