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Licensed by Central Bank of Bahrain as a conventional retail bank
National Bank of Bahrain Board Election Nominees (October 2021 – March 2024)

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة
مرشحو انتخابات مجلس اإلدارة لبنك البحرين الوطني )أكتوبر 2021م – مارس 2024م(

1. MR. FAROUK YOUSUF ALMOAYYED 

Nationality Bahraini

Experience More than 45 years of experience in Business 
Management, Banking and Investment. 

Academic 
Qualifications

BSc. of Engineering – United Kingdom.

Current 
positions

1. National Bank of Bahrain B.S.C. – Chairman 
2. Y.K. Almoayyed & Sons B.S.C. (c) – Chairman 
3. Y.K. Almoayyed & Sons property Co. W.L.L. – 

Chairman 
4. Almoayyed International Group B.S.C. (c) – 

Chairman 
5. Bahrain Duty Free Shop Complex W.L.L. – Chairman 
6. Ashraf Holdings Co. W.L.L. – Chairman 
7. Gulf Hotels Group B.S.C. – Chairman 
8. Bahrain National Holding B.S.C. (c) – Chairman 
9. The Arab Academy for Research and Studies 

(Ahlia University) B.S.C. (c) – Chairman 
10. Bahrain Development for Small & Medium 

Enterprises Society – Honorary Chairman 
11. Economic Development Board (EDB) – Board 

Member
12. Ibn Khuldoon National School – Chairman of Board 

of Trustees

بحرينيالجنسية

أكثر من 45 عام في مجال البنوك وإدارة األعمال الخبرة العملية
واالستثمارات.

المؤهالت 
األكاديمية

حاصل على بكالوريوس في الهندسة - المملكة المتحدة.

المناصب
الحالية

بنك البحرين الوطني ش.م.ب. - رئيس مجلس اإلدارة . 1
شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده ش.م.ب )م( - . 2

رئيس مجلس اإلدارة
شركة يوسف خليل المؤيد العقارية ذ.م.م. - رئيس . 	

مجلس اإلدارة
مجموعة المؤيد الدولية ش.م.ب )م( - رئيس مجلس . 4

اإلدارة
شركة البحرين لألسواق الحرة ذ.م.م. - رئيس مجلس . 	

اإلدارة
شركة أشرف القابضة ذ.م.م. - رئيس مجلس اإلدارة. 	
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. - رئيس مجلس اإلدارة. 	
شركة البحرين القابضة ش.م.ب. - رئيس مجلس . 	

اإلدارة
األكاديمية العربية للبحوث والدراسات )الجامعة األهلية( . 	

ش.م.ب )م( - رئيس مجلس اإلدارة
جمعية البحرين لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة - . 10

الرئيس الفخري
مجلس التنمية االقتصادية - عضو مجلس إدارة. 11
مدرسة ابن خلدون الوطنية - رئيس مجلس األمناء. 12

1. السيد فـاروق يوســف المـؤيـــد
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Licensed by Central Bank of Bahrain as a conventional retail bank
National Bank of Bahrain Board Election Nominees (October 2021 – March 2024)

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة
مرشحو انتخابات مجلس اإلدارة لبنك البحرين الوطني )أكتوبر 2021م – مارس 2024م(

Nationality Bahraini

Experience More than 40 years of experience in Business 
Management, Banking and Investment. 

Academic 
Qualifications

BSc. of Business Administration U.S.A. 

Current 
positions

1. National Bank of Bahrain B.S.C. – Deputy Chairman 
2. Yusuf Bin Ahmed Kanoo Co. W.L.L. – Deputy 

Chairman
3. AXA Insurance (Gulf) B.S.C. (c) – Chairman
4. Bahrain Ship Repairing & Engineering Co. B.S.C. 

(BASREC) – Chairman
5. APM Terminal – Deputy Chairman
6. Gulf Hotels Group B.S.C. – Deputy Chairman
7. Abdulrahman Jasim Kanoo Company Limited W.L.L. 

– Chairman 

بحرينيالجنسية

أكثر من 40 عام في مجال إدارة األعمال والبنوك الخبرة العملية
واالستثمارات

المؤهالت 
األكاديمية

حاصل على بكالوريوس في إدارة األعمال - الواليات 
المتحدة األمريكية.

المناصب
الحالية

بنك البحرين الوطني ش.م.ب. - نائب رئيس مجلس . 1
اإلدارة 

شركة يوسف بن أحمد كانو ذ.م.م. - نائب رئيس . 2
مجلس إدارة

شركة أكسا للتأمين )الخليج( ش.م.ب )م( - رئيس . 	
مجلس إدارة

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب. - . 4
رئيس مجلس إدارة

شركة آي بي أم تيرمينال - نائب رئيس مجلس إدارة. 	
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. - نائب رئيس مجلس . 	

إدارة
شركة عبدالرحمن جاسم كانو المحدودة ذ.م.م. - رئيس . 	

مجلس إدارة

2. MR. FAWZI AHMED KANOO 2. السيد فوزي أحمد كانو
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Licensed by Central Bank of Bahrain as a conventional retail bank
National Bank of Bahrain Board Election Nominees (October 2021 – March 2024)

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة
مرشحو انتخابات مجلس اإلدارة لبنك البحرين الوطني )أكتوبر 2021م – مارس 2024م(

Nationality Bahraini

Experience More than 20 years of experience in Business 
Management, Banking and Investment. 

Academic 
Qualifications

BSc. of Science in Entrepreneurship and Investments, 
Babson College U.S.A. 

Current 
positions

1. National Bank of Bahrain B.S.C. – Board Member 
2. A.M. Yateem Brothers W.L.L. – Board Member 
3. Bahrain Real Estate Investment Company (EDAMAH) 

– Board Member 
4. American University of Bahrain – Member of the 

Board of Trustees 
5. Al Rahma Society – Vice Chairman 

Previous 
experiences

1. Royal Lifesaving Bahrain – Member of the Board of 
Trustees (October 2016 – March 2021) 

2. Bahrain Family Business Association – Board 
Member (2012 – 2018)

3. Supreme Council for Woman – Member of the Board 
of Trustees (2013 – 2016)

4. Yateem Oxygen – Executive Director (May 2005 – 
December 2015) and General Manager (June 2000 – 
August 2003)

5. Bahrain Tourism Company – Board Member and 
member of Investment Committee. (March 2008 – 
March 2013)

بحرينيةالجنسية

أكثر من 20 عام في مجال إدارة األعمال والبنوك الخبرة العملية
واالستثمارات

المؤهالت 
األكاديمية

حاصلة على بكالوريوس العلوم في ريادة األعمال 
واالستثمارات من كلية بابسون - الواليات المتحدة األمريكية.

المناصب
الحالية

بنك البحرين الوطني ش.م.ب. - عضو مجلس إدارة . 1
شركة علي ومحمد يتيم أخوان ذ.م.م. - عضو مجلس . 2

إدارة 
شركة البحرين لالستثمار العقاري )إدامة( ش.م.ب )م( - . 	

عضو مجلس إدارة
الجامعة األمريكية في البحرين - عضو مجلس األمناء. 4
جمعية الرحمة - نائب رئيس مجلس إدارة. 	

الخبرات
السابقة

المؤسسة الملكية لإلنقاذ والسالمة المائية - عضو . 1
مجلس إدارة األمناء )أكتوبر 	201 - مارس 2021( 

الجمعية البحرينية للشركات العائلية - عضو مجلس إدارة . 2
)201	 - 2012(

المجلس األعلى للمرأة - عضو مجلس إدارة األمناء . 	
)201	 - 201	(

يتيم لألوكسجين - عضو تنفيذي )مايو 	200 - ديسمبر . 4
	201( ومدير عام )يونيو 2000 - أغسطس 	200( 

شركة البحرين للسياحة - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة . 	
اإلستثمار )مارس 	200 - مارس 	201( 

3. MS. HALA ALI YATEEM 3. السيدة هالة علي يتيم
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Licensed by Central Bank of Bahrain as a conventional retail bank
National Bank of Bahrain Board Election Nominees (October 2021 – March 2024)

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة
مرشحو انتخابات مجلس اإلدارة لبنك البحرين الوطني )أكتوبر 2021م – مارس 2024م(

Nationality Bahraini

Experience More than 30 years of experience in Financial and 
Banking centers around the world.

• Founder, CEO and Co–CIO (Chief Investment Officer) 
of ARP Global Capital Limited, registered in the DIFC 
(Dubai International Financial City).

• Before retiring from Goldman Sachs, his last position 
was Co–Head of Asia and Member of the Global 
Management Committee.

Academic 
Qualifications

Joint BSc. and Master Degrees from Georgetown 
University –U.S.A. Graduated with highest honors, BSc. 
Studies in International Economics and Econometrics 
and Master Degree in Arab Studies and International 
relations and affairs. 

Current 
positions

1. National Bank of Bahrain B.S.C. – Board Member
2. ARP Global Capital Limited – Founder and CEO
3. Bahrain Economic Development Board (EDB) – Board 

Member
4. Bahrain Ship Repairing & Engineering Company 

B.S.C. – Board Member
5. Global Board of Room to Read (Charity) – Chairman 

Elect
6. Center for Contemporary Arab Studies Georgetown 

University – Board Member

بحرينيالجنسية

أكثر من 0	 عام في المراكز المالية والمصرفية والبنوك الخبرة العملية
حول العالم.

مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة أي ار بي جلوبال كابيتال   •
المحدودة المسجلة في مركز دبي المالي العالمي. 

قبل تقاعده من بنك جولدمان ساكس، كان آخر منصب   •
له هو الرئيس المشارك آلسيا وعضو لجنة اإلدارة 

العالمية.

المؤهالت 
األكاديمية

حاصل على بكالوريوس ودرجة ماجستير مع مرتبة الشرف 
من جامعة جورج تاون - الواليات المتحدة األمريكية، 

وبكالوريوس في االقتصاد الدولي واالقتصاد القياسي، 
ودرجة الماجستير في الدراسات العربية والعالقات 

والشئون الدولية.

المناصب
الحالية

بنك البحرين الوطني ش.م.ب. - عضو مجلس إدارة . 1
شركة أي ار بي جلوبال كابيتال المحدودة - مؤسس . 2

ورئيس تنفيذي 
مجلس التنمية االقتصادية البحرين - عضو مجلس إدارة. 	
شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب. - . 4

عضو مجلس إدارة
المجلس العالمي لغرفة القراءة )خيرية( - الرئيس . 	

المنتخب لمجلس اإلدارة 
مركز الدراسات العربية المعاصرة - جامعة جورج تاون - . 	

عضو مجلس إدارة

4. MR. YUSUF ALIREZA 4. السيد يوسف علي رضا
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Licensed by Central Bank of Bahrain as a conventional retail bank
National Bank of Bahrain Board Election Nominees (October 2021 – March 2024)

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة
مرشحو انتخابات مجلس اإلدارة لبنك البحرين الوطني )أكتوبر 2021م – مارس 2024م(

Nationality Indian

Experience More than 33 years of experience in investments, 
banking and finance. 

Academic 
Qualifications

B.Tech in Computer and Electrical Engineering from the 
Indian Institute of Technology (IIT) and Masters degree 
in Business Administration from Duke University, U.S.A. 

Current 
positions

1. National Bank of Bahrain B.S.C. – Board Member
2. Investcorp B.S.C. – Co–Chief Executive Officer 
3. Investcorp S.A. – Executive Director
4. Gulf Air Group Holding Company W.L.L – 

Non-Executive Director
5. Bahrain Airport Company – Non–Executive Director
6. Gulf Aviation Academy – Non–Executive Director

Previous 
Experiences

1. Investcorp B.S.C. – Chief Financial Officer 
(2003–2015)

2. Investcorp B.S.C. – Head of Financial Management 
(2001–2003)

هـنـديالجنسية

أكثر من 		 عام في مجال االستثمار والبنوك والتمويلالخبرة العملية

المؤهالت 
األكاديمية

حاصل على بكالوريوس التكنولوجيا في الهندسة 
 )IIT( الكهربائية والحاسوب، المعهد الهندي للتكنولوجيا

ودرجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ديوك، 
الواليات المتحدة األمريكية.

المناصب
الحالية

بنك البحرين الوطني ش.م.ب. - عضو مجلس إدارة . 1
شركة انفيستكورب ش.م.ب. - رئيس تنفيذي مشارك. 2
شركة انفيستكورب س.أ. - عضو تنفيذي. 	
 شركة مجموعة طيران الخليج القابضة ذ.م.م -. 4

عضو غير تنفيذي 
شركة مطار البحرين - عضو غير تنفيذي . 	
أكاديمية الخليج للطيران - عضو غير تنفيذي . 	

الخبرات
السابقة

 شركة انفيستكورب ش.م.ب. - المدير المالي. 1
)201	 - 200	(

شركة انفيستكورب ش.م.ب. - رئيس اإلدارة المالية . 2
)200	 - 2001(

5. MR. RISHI KAPOOR 5. السيد ريشي كابور
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Licensed by Central Bank of Bahrain as a conventional retail bank
National Bank of Bahrain Board Election Nominees (October 2021 – March 2024)

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة
مرشحو انتخابات مجلس اإلدارة لبنك البحرين الوطني )أكتوبر 2021م – مارس 2024م(

Nationality Bahraini

Experience More than 20 years of experience in Banking and 
Business Management. 

Academic 
Qualifications

BSc. and Master Degree in Business Administration – 
University of Bahrain.

Current 
positions

1. Bahrain Electronic Network for Financial Transaction 
(BENEFIT) – Board Member and Member of Audit 
Committee

2. Gulf Aluminum Rolling Mill B.S.C. (c) (GARMCO) – 
Member of Executive Committee and Nomination 
and Remuneration Committee.

3. Al Hussanain B.S.C. (c) (contracting of Infrastructures 
and Marine work) Gorup Finance – Advisor 

4. Al Bustani Group (Import and Trading of Fresh Fruits 
and Vegetables) – Executive Director 

5. Bahrain Chamber of Commerce and Industry 
– Chairperson of Finance, Insurance and Tax 
Committee. 

Previous 
Experiences

1. Ahli United Bank B.S.C. – Deputy Group CEO – 
Private Banking and Wealth Management 
(May 2001 – July 2015).

2. Citi Bank (Bahrain) – Resident Vice President 
(August 1992 – July 2000).

3. Standard Chartered Bank (Bahrain) – Head of 
Wealth Management (August 2000 – May 2001).

4. Ahli United Bank UK – Board Member (March 2009 – 
July 2015).

5. Securities and Investment Company (SICO) – Board 
Member and Vice Chairperson of the Investment 
Committee (April 2008 – July 2015).

6. MS. SAWSAN ABULHASSAN MOHAMED 6. السيدة سوسن أبوالحسن محمد

بحرينيةالجنسية

أكثر من 20 عام في مجال البنوك وإدارة األعمال.الخبرة العملية

المؤهالت 
األكاديمية

حاصلة على البكالوريوس ودرجة الماجستير في إدارة 
األعمال - جامعة البحرين.

المناصب
الحالية

شبكة البحرين اإللكترونية الوطنية للمعامالت المالية . 1
)بنفت( - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق.

شركة جارمكو )مصنع الخليج لدرفلة األلمنيوم ش.م.ب.( . 2
- عضو اللجنة التنفيذية ولجنة التعيينات والمكافآت.

شركة مجموعة الحسينين ش.م.ب )مقاوالت البنية . 	
التحتية والعمل البحري( - مستشار.

شركة مجموعة البستاني الستيراد وتجارة الفواكه . 4
والخضروات - عضو تنفيذي. 

غرفة تجارة وصناعة البحرين - رئيس اللجنة المالية . 	
والتأمين والضرائب.

الخبرات
السابقة

البنك األهلي المتحد ش.م.ب. - نائب الرئيس . 1
التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة 

الثروات )مايو 2001 - يوليو 	201(.
سيتي بنك )البحرين( - نائب الرئيس المقيم للخدمات . 2

المصرفية لألفراد وإدارة الثروات )أغسطس 2		1 - 
يوليو 2000(.

 ستاندر تشاردر بنك )البحرين( - رئيس إدارة الثروات. 	
)أغسطس 2000 - مايو 2001(

البنك األهلي المتحد )المملكة المتحدة( - عضو مجلس . 4
إدارة )مارس 	200 - يوليو 	201(.

شركة األوراق المالية واالستثمار )سيكو( - عضو . 	
مجلس إدارة ونائب رئيس لجنة االستثمار )أبريل 	200 - 

يوليو 	201(.
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Licensed by Central Bank of Bahrain as a conventional retail bank
National Bank of Bahrain Board Election Nominees (October 2021 – March 2024)

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة
مرشحو انتخابات مجلس اإلدارة لبنك البحرين الوطني )أكتوبر 2021م – مارس 2024م(

Nationality Bahraini

Experience More than 15 years of experience in Internal Auditing 
as well as vast experience in risk management and 
corporate governance. 

Academic 
Qualifications

BSc. of Business Information Systems – University of 
Bahrain 

Professional 
Qualifications

1. Certified Information System Auditor (CISA) – 
Information Systems Audit & Control Association.

2. Certified Internal Auditor (CIA) – The Institute of 
Internal Auditors 

3. Certification in Risk Management Assurance 
(CRMA) – The Institute of Internal Auditors

Current 
positions

1. EBIT W.L.L. – Head of Risk Management and 
Business Continuity.

Previous 
Experiences

1. Trust International Insurance and Reinsurance 
B.S.C. (c) Trust Re – Head of Internal Audit 
(May 2012 – July 2020).

2. Gulf Finance House – Internal Audit Officer 
(October 2005 – April 2012).

بحرينيةالجنسية

أكثر من 	1 عام في مجال التدقيق الداخلي وخبرات الخبرة العملية
متعددة في مجال إدارة المخاطر وحوكمة الشركات.

المؤهالت 
األكاديمية

حاصلة على بكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية مع 
مرتبة الشرف األولى- جامعة البحرين.

المؤهالت 
المهنية

1 . )CISA( شهادة مدقق نظم المعلومات المعتمد
2 . )CIA( شهادة المراجع الداخلي المعتمد
	 .)CRMA( شهادة في ضمان إدارة المخاطر

المناصب
الحالية

شركة أي. بت. ذ.م.م. - رئيس إدارة المخاطر واستمرارية . 1
األعمال 

الخبرات
السابقة

شركة ترست العالمية للتأمين وإعادة التأمين . 1
ش.م.ب. )م( ترست ري - رئيس التدقيق الداخلي 

)مايو 2012 - يوليو 2020(.
بيت التمويل الخليجي )مجموعة جي إف إتش المالية( - . 2

مدقق داخلي )أكتوبر 	200 - أبريل 2012(.

7. MS. EMAN ALI HAFEDH 7. السيدة إيمان علي حافظ
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Licensed by Central Bank of Bahrain as a conventional retail bank
National Bank of Bahrain Board Election Nominees (October 2021 – March 2024)

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة
مرشحو انتخابات مجلس اإلدارة لبنك البحرين الوطني )أكتوبر 2021م – مارس 2024م(

Nationality Bahraini

Experience 20 years of experience in Management, Engineering 
and Industry. 

Academic 
Qualifications

Associated Diploma in Electrical Engineering – 
University of Bahrain and Master Degree of Business 
Administration – University of Hull, United Kingdom.

Previous 
Experiences

1. Arabian Oryx Constructions and Trading Co. 
– Founder and Chairman (September 2008 – 
September 2020).

2. Aluminium Bahrain (ALBA) – senior pot lining 
planner (September 2013 – March 2016).

3. Aluminium Bahrain (ALBA) – Logistics Supervisor 
(May 2011 – September 2013).

4. Aluminium Bahrain (ALBA) – Team member for 
plant–wide implementation of Lean techniques and 
methodology (January 2011 – May 2011).

5. Aluminium Bahrain (ALBA) – Acting Head of 
Maintenance Planning and Services Cast House 
(February 2010 – January 2011).

بحرينيالجنسية

خبرة 20 عام في مجال اإلدارة والهندسة والصناعة. الخبرة العملية

المؤهالت 
األكاديمية

حاصل على دبلوم الهندسة الكهربائية - جامعة البحرين، 
ودرجة الماجستير في إدارة األعمال - جامعة هال، المملكة 

المتحدة.

الخبرات
السابقة

شركة المها العربية للمقاوالت والتجارة ش.ش.و. . 1
- مؤسس ورئيس مجلس اإلدارة )سبتمبر 	200 - 

سبتمبر 2020(.
شركة ألومنيوم البحرين ش.م.ب )ألبا( - مخطط بطانة . 2

أول )سبتمبر 	201 - مارس 	201(.
شركة ألومنيوم البحرين ش.م.ب )ألبا( - مشرف . 	

الخدمات اللوجيستية )مايو 2011 - سبتمبر 	201(.
شركة ألومنيوم البحرين ش.م.ب )ألبا( - عضو فريق . 4

التنفيذ / قسم التقنيات والمنهجية )يناير 2011 - 
مايو 2011(.

شركة ألومنيوم البحرين ش.م.ب )ألبا( - رئيس باإلنابة . 	
/ قسم تخطيط الصيانة والخدمات )فبراير 2010 - 

يناير 2011(. 

8. MR. ISMAIL HUSSAIN AL-SARRAF 8. السيد إسماعيل حسين الصراف
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Licensed by Central Bank of Bahrain as a conventional retail bank
National Bank of Bahrain Board Election Nominees (October 2021 – March 2024)

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة
مرشحو انتخابات مجلس اإلدارة لبنك البحرين الوطني )أكتوبر 2021م – مارس 2024م(

Nationality Bahraini

Experience 30 years of experience in supervising banks, financing 
companies, payment service providers, insurance 
businesses, investment and accounting. 

Academic 
Qualifications

Master of Business Administration (Distinction) 
from DePaul University – U.S.A and Gulf Executive 
Development Program Diploma from Darden Graduate 
School of Business (University of Virginia) – U.S.A and 
BSc. in Industrial Management/ Finance from King Fahd 
University of Petroleum and Minerals – K.S.A, as well as 
Diplomas in Insurance from BIBF and MITC– Malta. 

Previous 
Experiences

1. Central Bank of Bahrain – Director of Retail Banking 
Supervisor Directorate (February 2006 – July 2020).

2. Central Bank of Bahrain – Acting Director of Islamic 
Financial Institutions Directorate (April 2008 – 
July 2008).

3. Central Bank of Bahrain (BMA) – Acting Director of 
Banking Supervision Directorate – all conventional 
banks (October 2003 – February 2006).

بحرينيالجنسية

خبرة 0	 عام في مجال الرقابة على البنوك وشركات الخبرة العملية
التمويل ومزودي خدمات الدفع وأعمال التأمين واالستثمار 

والمحاسبة. 

المؤهالت 
األكاديمية

حاصل على درجة ماجستير في إدارة األعمال )بامتياز( 
من جامعة ديبول - الواليات المتحدة األمريكية ودبلوم 

برنامج الخليج لتطوير اإلدارة التنفيذية من كلية داردن إلدارة 
األعمال بجامعة فرجينيا - الواليات المتحدة األمريكية، 

وبكالوريوس في اإلدارة الصناعية/التمويل )بمرتبة 
الشرف( من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - 

المملكة العربية السعودية، باإلضافة إلى شهادة دبلوم 
في التأمين من معهد البحرين للدراسات المصرفية 

والمالية ومعهد ام اي تي سي، مالطا.

الخبرات
السابقة

مصرف البحرين المركزي - مدير إدارة مراقبة مصارف . 1
قطاع التجزئة )فبراير 	200 - يوليو 2020(. 

مصرف البحرين المركزي - مدير إدارة مراقبة . 2
المؤسسات المالية اإلسالمية باإلنابة )أبريل 	200 - 

يوليو 	200(.
مصرف البحرين المركزي )مؤسسة نقد البحرين( - مدير . 	

إدارة الراقبة المصرفية باإلنابة - جميع البنوك التقليدية 
)أكتوبر 	200 - فبراير 	200(.

9. MR. YUSUF HASAN YUSUF 9. السيد يوسف حسن يوسف
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Licensed by Central Bank of Bahrain as a conventional retail bank
National Bank of Bahrain Board Election Nominees (October 2021 – March 2024)

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة
مرشحو انتخابات مجلس اإلدارة لبنك البحرين الوطني )أكتوبر 2021م – مارس 2024م(

Nationality Bahraini

Experience More than 15 years of experience in Business 
management and financial investments in addition to 
the industrial, commercial and manufacturing sectors.

Academic 
Qualifications

Bachelor of Engineering (BEng) from the University of 
Leicester – United Kingdom.

Current 
Positions

1. Yousif Abdulrahman Engineer Holding Co. – Director 
of Operations and Investment

2. The Food Supply Company – Executive Director 
3. The Bahrain Ship Repairing and Engineering 

Company – Board Member

Previous 
Experiences

1. National Transport Company – Manager of 
Operations (2010 – 2015).

2. National Establishment of Technical and Trade 
Services – Maintenance and Sales Manager 
(2008 – 2010).

بحرينيالجنسية

خبرة أكثر من 	1 عام في مجال إدارة األعمال واالستثمارات الخبرة العملية
المالية باإلضافة إلى القطاعات الصناعية والتجارية 

والتصنيعية.

المؤهالت 
األكاديمية

حاصل على بكالوريوس في الهندسة من جامعة ليستر - 
المملكة المتحدة.

المناصب
الحالية

شركة يوسف عبدالرحمن إنجنير القابضة - مدير . 1
العمليات واالستثمارات. 

شركة التجهيزات الغذائية )فوسكو( - مدير تنفيذي. . 2
شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب. - . 	

عضو مجلس إدارة.

الخبرات
السابقة

الشركة الوطنية للنقليات - مدير عمليات )2010 - 	201(.. 1
المؤسسة الوطنية للخدمات التجارية والصناعية - مدير . 2

المبيعات والتصليحات )	200 - 2010(. 

10. MR. ZAID KHALID ABDULRAHMAN 10. السيد زيد خالد عبدالرحمن
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Licensed by Central Bank of Bahrain as a conventional retail bank
National Bank of Bahrain Board Election Nominees (October 2021 – March 2024)

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة
مرشحو انتخابات مجلس اإلدارة لبنك البحرين الوطني )أكتوبر 2021م – مارس 2024م(

Nationality Bahraini

Experience More than 40 years of experience in Finance and 
Banking inside and outside Bahrain. 

Academic 
Qualifications

ACCA professional Examination, Higher Diploma in 
Business Studies and National Diploma in Business 
Studies – United Kingdom

Current 
Positions

1. Bahrain Commercial Facilities – Board Member.
2. Member of Association of Chartered Certified 

Accountants (ACCA) – U.K.

Previous 
Experiences

1. Bank of Bahrain and Kuwait (BBK) – Board Member 
(2011 – 2020).

2. Eskan Bank – Board Member (2011 – 2017).
3. Ajman Bank, United Arab Emirates – Chief Executive 

Officer (2007 – 2009)
4. First Leasing Bank – Board Member (2010 – 2012).
5. Bahrain Islamic Bank (BisB) – Chief Executive Officer 

(2004 – 2007).
6. Ithmaar Bank – Group Head Finance and Support 

Services (2000 – 2004).
7. Bank of Bahrain and Kuwait (BBK) – Assistant 

General Manager (1988 – 2000).

بحرينيالجنسية

خبرة 40 عام في مجال األعمال المصرفية والتمويل في الخبرة العملية
البحرين وخارجها. 

المؤهالت 
األكاديمية

حاصل على شهادة المحاسبين القانونيين المعتمدين 
ودبلوم عالي في الدراسات التجارية ودبلوم في دراسات 

األعمال - المملكة المتحدة.

المناصب
الحالية

شركة البحرين للتسهيالت التجارية ش.م.ب. - عضو . 1
مجلس إدارة.

عضو جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين - . 2
المملكة المتحدة.

الخبرات
السابقة

بنك البحرين والكويت - عضو مجلس إدارة )2011 - 2020(.. 1
بنك اإلسكان - عضو مجلس إدارة )2011 - 	201(.. 2
مصرف عجمان، اإلمارات العربية المتحدة - الرئيس . 	

التنفيذي )	200 - 	200(
بنك اإلجارة األول - عضو مجلس إدارة )2010 - 2012(.. 4
بنك البحرين اإلسالمي - الرئيس التنفيذي )2004 - . 	

.)200	
بنك اإلثمار - رئيس اإلدارة المالية والخدمات المساندة . 	

.)2004 - 2000(
بنك البحرين والكويت - مساعد مدير عام )			1 - 2000(.. 	

11. MR. YUSUF SALEH KHALAF 11. السيد يوسف صالح خلف


