
Bahrain Islamic Bank
Board Election Nominee's 

For the term from March 2022 to March 2025

الُمرشــحون النتخابات مجلس إدارة
بنـــك البـحـرين اإلسـالمـي

للفترة من مارس 2022 إلى مارس 2025

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



1. MR. MOHAMED ABDULLA NOORUDDIN 1. السـيـد محـمـد عبدالله نـورالـديـن 

Nationality 

Educational
Background

Current 
Position

Previous 
Experience

. B.Sc. Business Administration, Gulf Polytechnic  
(University of Bahrain). 
. Ordinary Certificate in Business Studies (OCBS), 
Gulf Polytechnic in coordination with Royal Society of 
Arts (RSA) and the London Chamber of Commerce & 
Industry.

. Chairman of Newbury Investments W.L.L., Bahrain 
(Private Firm)
. Board Member, and Member of the Nomination, 
Remuneration, Governance, and Sustainability Committee,  
and Member of the Board Risk & Compliance Committee, 
and Chairman of Board Independent Committee of    
Bahrain Islamic Bank from March 2019 to March 2022.

. Board Member & Member of Executive and Audit 
Committees of Al Baraka Bank, Egypt .
. Board Member & NRGC  Member Ibdar Bank BSC, 
Bahrain. 
. Board Member & Chairman of the Audit Committee 
of Tadhamon Capital BSC., Bahrain. 
. Board Member  of Itqan Capital, Jeddah  from 2012 
to 2018.
. Advisor to the CEO, Arcapita Bank B.S.C. Bahrain 
from 2008  to 2011.
. General Manager, Arcapita Bank B.S.C. Bahrain, from 
2003 to 2008. 
. Executive Director , Head of Investment Placement, 
First Islamic Investment Bank E.C., Bahrain, from  1999 
to 2003. 
. Director – Head of Marketing & Business 
Development, Bahrain International Bank E.C., Bahrain 
from 1995 to 1999. 
. Assistant Vice President – Corporate Banking 
Division,  Gulf International Bank E.C., Bahrain, from 
1985 to 1995. 
Bahrain Islamic Bank Board Election Nominees (March 2022 – March 2025)
All candidates are subject to the approval of Central Bank of Bahrain

Bahraini الجنسية

 الشهادات
األكاديمية

المناصب
الحالية

الخبرات
السابقة

عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة في بنك   .
البركة، مصر.

عضو مجلس اإلدارة وعضوNRGC  ببنك إبدار ش.م.ب، البحرين  .
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة في التضامن كابيتال   .

ش.م.ب، البحرين
عضو مجلس إدارة إتقان كابيتال، جدة من 2012 إلى 2018  .

مستشار الرئيس التنفيذي لبنك آركابيتا البحرين من 2008 إلى 2011  .
المدير العام لدى بنك آركابيتا البحرين من 2003 إلى 2008  .

المدير التنفيذي، رئيس الطرح االستثماري لدى البنك االستثماري   .
اإلسالمي األول، البحرين من 1999 إلى 2003

رئيس التسويق وتطوير األعمال لدى بنك البحرين الدولي، البحرين   .
من 1995 إلى 1999

نائب مساعد رئيس – قسم الخدمات المصرفية للشركات لدى بنك   .
الخليج الدولي، البحرين من 1985 إلى 1995

بحريني

المرشحون النتخابات مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي (مارس 2022 - مارس 2025)
يخضع جميع الُمرشحين لموافقة مصرف البحرين المركزي

بكالوريوس إدارة األعمال من بوليتكنك الخليج سابقًا (جامعة    .
البحرين حاليًا)

شهادة في الدراسات التجارية من بوليتكنك الخليج بالتعاون مع    .
الجمعية الملكية للفنون الجميلة وغرفة لندن للتجارة والصناعة

Newbury Investments W.L.L رئيس مجلس إدارة شركة   .
عضو مجلس إدارة، و عضو لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة    .
واإلستدامة، وعضو لجنة المخاطر واإلمتثال، ورئيس لجنة األعضاء 
المستقلين ببنك البحرين اإلسالمي من مارس 2019 إلى مارس 

.2022



2. MR. KHALID ABDULAZIZ AL JASSIM 2. السـيـد خــالد عبدالعـزيز الجـاسم 

Nationality 

Educational
Background

Current 
Position

Previous 
Experience

. Masters of Business Administration - Marketing and 
Finance (Executive MBA) from Pepperdin University, 
California, The United States of America.
. B.Sc. Computer Science and Mathematics from 
California state University in Long Beach (CSULB), 
The United States of America.

. Chairman Afkar Holding Limited Dubai & Bahrain. 

. Board Member, Member of the Board Independent 
Committee, Member of the Board Risk & Compliance 
Committee, and Chairman of the Audit Committee of 
Bahrain Islamic Bank from  March 2019 to March 2022. 
. Board Member and member of Investment 
Committee at SICO bank from 2020 to date.  
. Board Member and Chairman of the Audit, Risk, 
Compliance Governance at Bahrain Flour Mills from 
2020 to date. 

. Executive Director Arcapita Bank Manama, Bahrain 
from 1998 to 2013.
. Senior Business Consultant, Arthur Andersen from 
1997 to 1998. 
. Head of Marketing National Chemical Industries 
Corporation (NACIC) Bahrain from 1994 to 1997. 

Bahrain Islamic Bank Board Election Nominees (March 2022 – March 2025)
All candidates are subject to the approval of Central Bank of Bahrain

Bahraini الجنسية

 الشهادات
األكاديمية

المناصب
الحالية

الخبرات
السابقة

ماجستير إدارة األعمال - التسويق والتمويل (ماجستير تنفيذي) من   .
جامعة Pepperdin في كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية

بكالوريوس علوم الكمبيوتر والرياضيات من جامعة والية كاليفورنيا   .
في لونج بيتش، الواليات المتحدة األمريكية 

رئيس مجلس إدارة شركة أفكار القابضة المحدودة دبي والبحرين   .
عضو مجلس إدارة، عضو لجنة األعضاء المستقلين ، عضو لجنة   .

المخاطر واإلمتثال ، و رئيس لجنة التدقيق في بنك البحرين 
اإلسالمي من مارس 2019 إلى مارس 2022

عضو مجلس إدارة وعضو لجنة االستثمار في بنك سيكو من   .
2020 حتى تاريخه

عضو مجلس اإلدارة ورئيس قسم التدقيق والمخاطر وحوكمة   .
االمتثال في شركة البحرين لمطاحن الدقيق من 2020 حتى تاريخه 

المدير التنفيذي لبنك آركابيتا المنامة، البحرين من 1998 إلى 2013  .
مستشار األعمال األول، آرثر أندرسن 1998-1997   .

رئيس تسويق في الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، البحرين   .
1997-1994

بحريني

المرشحون النتخابات مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي (مارس 2022 - مارس 2025)
يخضع جميع الُمرشحين لموافقة مصرف البحرين المركزي



3. MR. MARWAN KHALED TABBARA  3. السـيـد مـــروان خــالـد طـبــارة

Nationality 

Educational
Background

Current 
Position

Previous 
Experience

. Duke University, North Carolina USA

. Master of Engineering Management (M.E.M.) in 1998, 
Elected Class President
. Bachelor of Science in Engineering (B.S.E.) in 1997, 
Dual Major: Electrical Engineering and Economics.

. Managing Partner, Stratum (independent advisory 
boutique) from 2003 - Present 
. Board Member, Member of the Nomination, 
Remuneration, Governance, and Sustainability 
Committee, Member of the Board Independent 
Committee, and Chairman of Board Risk and 
Compliance Committee of Bahrain Islamic Bank 
(BISB) from March 2019 to March 2022.
. Board Member & Chairman of Board Risk 
Committee of Bahrain Development Bank (BDB) from 
March 2016 – Present
. Chairman Board Member of Bahrain Flour Mills 
(March 2014 – Present)

. Vice Chairman and Board Member of Bahrain 
Bourse (February 2011 – June 2020)
. Resident Vice President, Citibank New York, London, 
Bahrain (2003 – 1998)

Bahrain Islamic Bank Board Election Nominees (March 2022 – March 2025)
All candidates are subject to the approval of Central Bank of Bahrain

Bahraini الجنسية

 الشهادات
األكاديمية

المناصب
الحالية

الخبرات
السابقة

جامعة Duke  في كاروالينا الشمالية، الواليات المتحدة األمريكية  .
ماجستير في اإلدارة الهندسية عام 1998، رئيس الفصل المنتخب  .
بكالوريوس العلوم في الهندسة عام 1997، تخصصّي: الهندسة   .

الكهربائية واالقتصاد.

شريك إداري بشركة Stratum  المستقلة لالستشارات من 2003    .
وحتى تاريخه

عضو مجلس إدارة، عضو لجنة التعيينات والمكافآت والحوكمة   .
واإلستدامة، عضو لجنة األعضاء المستقلين ، ورئيس لجنة المخاطر 
واإلمتثال في بنك البحرين اإلسالمي من مارس 2019 إلى مارس 

2022
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المخاطر في بنك البحرين للتنمية   .

من مارس 2016 حتى تاريخه
رئيس مجلس إدارة شركة البحرين لمطاحن الدقيق من مارس 2014   .

وحتى تاريخه

نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس إدارة بورصة البحرين   .
(فبراير 2011 - يونيو 2020) 

نائب الرئيس المقيم لدى سيتي بنك نيويورك، لندن، البحرين   .
(2003-1998)

بحريني

المرشحون النتخابات مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي (مارس 2022 - مارس 2025)
يخضع جميع الُمرشحين لموافقة مصرف البحرين المركزي



4. MR. TAHA MAHMOOD FAQIHI  4. السـيـد طــه محـمــود فـقيــهي

Nationality 

Educational
Background

Current 
Position

Previous 
Experience

. B.Sc. Systems Engineering 

. (Industrial Engineering)
King Fahad University of Petroleum & Minerals – Saudi 
Arabia 

. Board Member of Bahrain Internet Exchange

. Assistant Undersecretary for Financial A�airs/ 
Operations in Ministry of Finance – Kingdom of 
Bahrain.
. Member representing Bahrain in: GCC Railway & 
GCC Nuclear Power.
. Gulf Cooperation Council Interconnection Authority 
2011 to 2021.
. Tender Board from 2007 to 2015.
. Government Hospital Board Trustees from 2019 to 
2021. 
. Primary Health Centers Board of Trustees from 2019 
to 2021.

Bahrain Islamic Bank Board Election Nominees (March 2022 – March 2025)
All candidates are subject to the approval of Central Bank of Bahrain

Bahraini الجنسية

 الشهادات
األكاديمية

المناصب
الحالية

الخبرات
السابقة

بكالوريوس هندسة النظم  .
(الهندسة الصناعية)

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - السعودية  .

عضو مجلس إدارة شركة بدالة إنترنت البحرين  .

الوكيل المساعد للشؤون المالية / العمليات بوزارة المالية - مملكة   .
البحرين.

عضو تمثيلي لمملكة البحرين في: سكة حديد دول مجلس التعاون   .
لدول الخليج العربية والطاقة النووية الخليجية.

هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من   .
2011 إلى 2021.

مجلس المناقصات من 2007 إلى 2015.  .
مجلس أمناء إدارة المستشفيات الحكومية من 2019 إلى 2021.   .

مجلس أمناء مراكز الصحة األولية من 2019 إلى 2021.  .

بحريني

المرشحون النتخابات مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي (مارس 2022 - مارس 2025)
يخضع جميع الُمرشحين لموافقة مصرف البحرين المركزي



5. MS. HADYAH MOHAMED FATHALLA 5. اآلنـسـة هـاديـة محـمـد فــتح اللـه

Nationality 

Educational
Background

Current 
Position

Previous 
Experience

. Master in Public Administration (MPA), Harvard 
Kennedy School U.S.A.
. MA in War Studies from King’s College – U.K. 
. BA Political Science from University of North Texas – 
U.S.A. 

. Director of Strategic Projects,  O�ce of his Majesty’s  
Representative for Humanitarian Works and Youth 
A�airs.
. Founder and Principal Consultant of Hatter 
Consultants.
. Board member at Nogaholding, Benefit Company 
and General Sports Authority.

. Chief Operating O�cer in C5 Accelerate May to 
October 2019).
. Executive Director in C5 Accelerate (Gulf) from 
December 2015 to May 2019.
. Executive O�cer in Bahrain National Security 
Agency (NSA) from February 2009 to July 2015.
. Senior Analyst in Business Development Asia (BDA) 
from April 2008 to February 2009.

Bahrain Islamic Bank Board Election Nominees (March 2022 – March 2025)
All candidates are subject to the approval of Central Bank of Bahrain

Bahraini الجنسية

 الشهادات
األكاديمية

المناصب
الحالية

الخبرات
السابقة

ماجستير في اإلدارة العامة من كلية هارفارد كينيدي، الواليات   .
المتحدة األمريكية.

ماجستير في دراسات الحرب من كلية King's، المملكة المتحدة.   .
بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة شمال تكساس،   .

الواليات المتحدة األمريكية. 

مدير المشاريع االستراتيجية بمكتب ممثل جاللة الملك لألعمال   .
اإلنسانية وشئون الشباب

المؤسس والمستشار الرئيسي لشركةHatter  لالستشارات  .
عضو مجلس إدارة في الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة بنفت   .

والهيئة العامة للرياضة

الرئيس التنفيذي للعمليات فيC5 Accelerate من مايو إلى أكتوبر   .
2019

مدير تنفيذي في C5 Accelerate (الخليج) من ديسمبر 2015 إلى   .
مايو 2019.

ضابط تنفيذي في جهاز المخابرات الوطني من فبراير 2009 إلى   .
يوليو 2015.

محلل أول فيBusiness Development Asia  من أبريل 2008 إلى   .
فبراير 2009.

بحرينية

المرشحون النتخابات مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي (مارس 2022 - مارس 2025)
يخضع جميع الُمرشحين لموافقة مصرف البحرين المركزي



6. MR. SAQER A.MUHSIN AL SEJARI 6. السـيـد صـقـر عبـدالمـحسـن السـجـاري 

Nationality 

Educational
Background

Current 
Position

Previous 
Experience

. Bachelor of Mathematics – Kuwait 

. Acting General Secretariat– Kuwait Awqaf Public 
Foundation 
. Board Member - National Takafal Insurance 
Company Kuwait

.  2017 – 2021 Deputy Secretary-General for adminis-
tration and support services at Kuwait Awqaf Public 
Foundation. 
.  2003 - 2017 Director of Administrative A�airs at 
Kuwait Awqaf Public Foundation. 
.  2001- 2003 Deputy of Administrative A�airs at 
Kuwait Awqaf Public Foundation. 
.  1999- 2001 Senior Transaction Coordinator at 
Kuwait Awqaf Public Foundation.  
.  1996- 1998 Head of Operations Management Unit at 
Public Warehousing Company 
.  1992 – 1996 Operations O�cer at Public
Warehousing Company

Bahrain Islamic Bank Board Election Nominees (March 2022 – March 2025)
All candidates are subject to the approval of Central Bank of Bahrain

Kuwaiti الجنسية

 الشهادات
األكاديمية

المناصب
الحالية

الخبرات
السابقة

بكالوريوس في الرياضيات – الكويت   .

األمين العام باإلنابة - األمانة العامة لألوقاف دولة الكويت   .
عضو مجلس اإلدارة - الشركة الوطنية للتأمين التكافلي، الكويت  .

نائب األمين العام لإلدارة و الخدمات المساندة بدرجة وكيل وزارة   .
مساند – األمانة العامة لألوقاف، الكويت (2017 – 2021)

مدير الشؤون اإلدارية - األمانة العامة لألوقاف، الكويت   .
 .(2017-2003)

وكيل الشؤون اإلدارية - األمانة العامة لألوقاف، الكويت   .
 .(2003-2001)

منسق معامالت أول - األمانة العامة لألوقاف، الكويت   .
  (2001-1999)

رئيس وحدة إدارة العمليات في شركة المخازن العمومية   .
 .(1998-1996)

مسؤول العمليات في شركة المخازن العمومية (1996-1992)  .

كويتي

المرشحون النتخابات مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي (مارس 2022 - مارس 2025)
يخضع جميع الُمرشحين لموافقة مصرف البحرين المركزي



7. MR. ISMAIL AL SARRAF   7. السيد إسماعيل الصراف

Nationality 

Educational
Background

Professional 
Qualification

Previous 
Experience

. Executive Master Degree of Business 
Administration – University of Hull, U.K. 
. Associated Diploma in Electrical Engineering – 
University of Bahrain 

. MIET – Member of the Institution of Engineering 
and Technology, United Kingdom 

. Arabian Oryx Constructions and Trading Co. – 
Chairman (September 2008 – September 2020).
. Aluminium Bahrain (ALBA), di�erent senior 
positions - (2016-1996). 

Bahrain Islamic Bank Board Election Nominees (March 2022 – March 2025)
All candidates are subject to the approval of Central Bank of Bahrain

Bahraini الجنسية

 الشهادات
األكاديمية

الخبرات
السابقة

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

عضو معهد الهندسة والتكنولوجيا – المملكة المتحدة  .

شركة المها العربية للمقاوالت والتجارة - رئيس مجلس اإلدارة    .
(سبتمبر 2008 - سبتمبر 2020)

شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) – شغل مناصب عليا متعددة -    .
 .(2016-1996)

بحريني

المرشحون النتخابات مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي (مارس 2022 - مارس 2025)
يخضع جميع الُمرشحين لموافقة مصرف البحرين المركزي

 المؤهالت
االحترافية



8. MR. SALEH S. AL NASHWAN 8. السـيـد صالح سالم النشوان

Nationality 

Educational
Background

Current 
Position 

Previous 
Experience

. Bachelor of Science, Industrial Management / 
Marketing – King Fahad University of Petroleum & 
Minerals – K.S.A. 

. Managing Partner, Financial Consultant / 
Entrepreneur  

.  Managing Director, The Islamic Bank of Asia.

.  Chief Executive O�cer, Maalem Holding Company.

.  Senior Vice President, Addax Investment Bank.

.  Executive Director, Gulf Finance House.

.  Assistant Manager, Saudi American Bank (SAMBA).

.  Board Member, Solidarity Saudi Takaful Company, 
Nass Corporation and Nuzul Holding  Company. 

Bahrain Islamic Bank Board Election Nominees (March 2022 – March 2025)
All candidates are subject to the approval of Central Bank of Bahrain

Saudi الجنسية

 الشهادات
األكاديمية

الخبرات
السابقة

بكالوريوس العلوم في اإلدارة الصناعية والتسويق من جامعة   .
الملك فهد للبترول والمعادن - السعودية

شريك إداري، مستشار مالي / رائد أعمال  .

المدير العام في البنك اإلسالمي اآلسيوي.   .
الرئيس التنفيذي لشركة معالم القابضة.   .

نائب أول للرئيس في بنك أداكس االستثماري.   .
المدير التنفيذي في بيت التمويل الخليجي.   .

المدير المساعد في البنك السعودي األمريكي    .
عضو مجلس إدارة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، وشركة    .

ناس، وشركة نزل القابضة

سعودي

المرشحون النتخابات مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي (مارس 2022 - مارس 2025)
يخضع جميع الُمرشحين لموافقة مصرف البحرين المركزي

المناصب
الحالية



9. MR. FAISAL MANSOOR AL-ALWAN 9. السـيـد فـيصـل مـنـصـور العلـوان

Nationality 

Educational
Background

Current 
Position 

Previous 
Experience

. Diploma Degree, Business & Administration / 
Executive Management – University of Bahrain 

. Vice Chairman – Elaf Islamic Bank – Iraq.

. Board Member, Ja�aria Waqf Directorate, Ministry 
of Justice and Islamic A�airs & Waqf

. VP & General Manager -  Saudi European Bank- 
Bahrain.
. Board Member - Ahli United Bank-Egypt - Al Salam 
Bank- Sudan - Eskan Bank-Bahrain. 
. General Manager - The Arab Investment Co. Bahrain. 
. Advisor to Chairman - Bank of Beirut – Lebanon.   
. Chief Executive O�cer – Ithmaar Bank – Bahrain. 
(Formerly Shamil Bank of Bahrain)                                                                                                                                                          

Bahrain Islamic Bank Board Election Nominees (March 2022 – March 2025)
All candidates are subject to the approval of Central Bank of Bahrain

Bahraini الجنسية

 الشهادات
األكاديمية

الخبرات
السابقة

دبلوم إدارة أعمال / إدارة تنفيذية - جامعة البحرين  .

نائب رئيس مجلس اإلدارة - مصرف إيالف اإلسالمي – العراق   .
عضو مجلس إدارة األوقاف الجعفرية بوزارة العدل والشئون    .

اإلسالمية واألوقاف

نائب الرئيس والمدير العام - البنك السعودي األوروبي، البحرين    .
عضو مجلس إدارة - البنك األهلي المتحد، مصر -  بنك السالم،    .

السودان - بنك االسكان، البحرين
المدير العام - الشركة العربية لالستثمار البحرين   .

مستشار رئيس مجلس اإلدارة - بنك بيروت، لبنان   .
الرئيس التنفيذي - بنك اإلثمار، البحرين (مصرف البحرين الشامل    .

سابًقا)

بحريني

المرشحون النتخابات مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي (مارس 2022 - مارس 2025)
يخضع جميع الُمرشحين لموافقة مصرف البحرين المركزي

المناصب
الحالية


