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سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني

.عاما  23خبرة تتجاوز •

رئيس مجلس إدارة بنك مسقط : يشغل مناصب إدارية•
وعضو مجلس إدارة الشركة العمانية لخدمات . ع.ع.م.ش

لية التمويل المتحدة، ورئيس مجلس إدارة شركة ظفار الدو
لس ، ورئيس مج.ع.ع.م.للتنمية واالستثمار القابضة ش

.م2020البحرين منذ أبريل –إدارة مصرف السالم 
يحمل شهادة الماجستير في دراسات الحدود الدولية من•

.  كلية الدراسات الشرقية واألفريقية بجامعة لندن

• He has more than 23 years of experience.

• He is the Chairman of the Board of Directors of Bank 

Muscat S.A.O.G., Director of Al Omaniya Financial Services 

Company, and Chairman of Dhofar International 

Development & Investment Holding Company S.A.O.G. as 

well as other directorships across GCC. He is also the 

chairman of Al Salam Bank- Bahrain since April 2020.

• Holds a masters in International Boundary Studies from the 

School of Oriental and African Studies (SOAS), from the 

University of London 
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السيد مطر محمد البلوشي

عاما  22خبرة تتجاوز •
القابضة، كما يعمل حاليا  رئيسا  تنفيذيا  لالستثمار في شركة داس•

ركة أنه عضو في مجلس إدارة بنك الطاقة األول في البحرين، وش
اتصاالت مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة معالم القابضة في

.البحرين

البحرين –كما أنه نائب رئيس مجلس إدارة مصرف السالم •
.م2020ب منذ أبريل .م.ش

امعة يحمل شهادة البكالوريوس في الصيرفة واإلدارة المالية من ج•
. أركنساس في الواليات المتحدة األمريكية

• He has more than 22 years experience.

• The candidate is currently the Chief Investment 

Officer at Das Holding LLC, Board Member in 

First Energy Bank in Bahrain, Etisalat Misr and 

Chairman of Maalem Holdings in Bahrain.

• He is also the Vice chairman of Al Salam Bank 

Bahrain since April 2020.

• The candidate holds a BA in Banking & 

Financial Management from University of 

Arkansas, US.
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.عاما  33خبرة تتجاوز •

حرين الب-يشغل منصب رئيس لجنة التدقيق في مصرف السالم•
.ب.م.ش

ين يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة خدمات مطار البحر•
و الدولي، ونائب رئيس مجلس إدارة دار البالد، وهو كذلك العض

ال المنتدب وممثل المالك في الشركة العالمية للفنادق، وجلوب
.اكسبرس، وموفنبيك البحرين

• He has more than 33 years experience.

• He is the Chairman of Board’s Audit Committee 

at Al Salam Bank- Bahrain.

• He is the Chief Executive Officer of Bahrain 

Airport Services, the Deputy Chairman of Dar 

Albilad, the Managing Director and Owner’s 

Representative of Global Hotels, Global Express 

and the Movenpick Hotel in Bahrain
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• More than 16 years of experience.

• He has held senior positions at Abu Dhabi 

Investment Athuority as a Fund manager and 

Investment manager. He also served in a number of

Advisory Boards of General Partners and 

International Private Equity Firms that includes 

Leonard Green and Partners, The Blackstone 

Group, Carlyle Group, Apollo Global Management, 

Ares Management and Silver Lake Partners.

• He is a current Board Member of Al Salam Bank-

Bahrain 

• He is the current Chairman of Al Salam Bank –

Sychelles.

الحر محمد السويديالسيد

.عاما  15خبرة تتجاوز •

،((ADIA)يشغل منصب مدير محفظة في هيئة أبوظبي لالستثمار •
، شغل مناصب قيادية 2004وفي عام . اإلمارات العربية المتحدة

كما . ثمارفي هيئة أبوظبي لالستثمار كمدير للصندوق ومدير لالست
عمل أيضا  في عدد من المجالس االستشارية للشركاء العامة 
ه، والشركات الدولية الخاصة التي تضم ليونارد غرين وشركاؤ

ة، ومجموعة بالكستون، ومجموعة كاراليل، وأبولو لإلدارة العالمي
.وآريس لإلدارة، وشركة سيلفر ليك بارتنرز

حرين الب-يشغل حاليا  منصب عضو مجلس إدارة في مصرف السالم•
.سيشيلز–ب ورئيس مجلس إدارة مصرف السالم .م.ش
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.عاما  30خبرة تتجاوز •

التمويل يتولى منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لخدمات•
، كما إنه عضو مجلس إدارة في شركة المدينة لالستثمارات.(ع.ع.م.ش)
في سلطنة عمان، وعضو مجلس إدارة شركة اعالف ظفار .( ع.ع.م.ش)
ق في سلطنة عمان، وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقي.( ع.ع.م.ش)

في سلطنة عمان، ورئيس مجلس.( م.ع.م.ش)في شركة تالل للتطوير 
، وعضو مجلس إدارة شركة ظفار .(ع.ع.م.ش)إدارة شركة دواجن ظفار 

.في سلطنة عمان.( ع.ع.م.ش)الدولية للتنمية واإلستثمار القابضة 

رة يشغل منصب عضو في اللجنة المصرفية والمالية في غرفة تجا•
.وصناعة عمان

البحرين-يشغل حاليا  منصب عضو مجلس إدارة في مصرف السالم•
-الم ب، وأيضا  رئيس لجنة الترشيحات والحوكمة في مصرف الس.م.ش

.البحرين

سالم عبدهللا العواديالسيد

• He has more than 30 years of experience.

• He is the Deputy CEO of Al Omaniya Financial 

Services S.A.O.G., Oman. He is also a Director of 

Dhofar Cattle Feed Company S.A.O.G., Oman, 

Director and Chairman of Audit Committee in Tilal

Development Company S.O.A.C., Chairman of Dhofar 

Poultry S.A.O.G., Oman and Director of Dhofar 

International Development & Investment Holding 

S.A.O.G., Oman. 

• He is a member of the Banking & Finance Committee 

at the Chamber of Commerce, Oman.

• He is also a Board member in Al Salam Bank Bahrain 

and the current chairman the Board Nomination and 

corporate governance committee.
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.عاما  20خبرة تتجاوز •

ات في يشغل حاليا  منصب عضو مجلس اإلدارة التنفيذي لالستثمار•
مجموعة علي راشد األمين، كما أنه عضو مجلس إدارة في العديد من 
و الشركات بما في ذلك رئيس مجلس إدارة مصرف الطاقة األول، عض

مجلس إدارة مصرف السالم البحرين، عضو مجلس إدارة شركة 
، ”كينيا“ي استيراد االستثمارية، وعضو مجلس إدارة بنك الخليج األفريق

كما كان في السابق عضو مجلس إدارة شركة مداد الخليج للطاقة، 
، وعضو مجلس إدارة ”قطر“عضو مجلس إدارة راماكازا اللوجستية 

ى وقبل انضمامه إل. ”السعودية“في شركة تخزين األغذية المحدودة 
ة مجموعة األمين عمل لدى بنك البحرين الوطني، وتوري لو الدولي

.إلدارة األصول

األمينعليزايدالسيد

• More than 20 years of experience 

• Currently serving as Executive Director of 

Investments at Ali Rashid Al-Amin Group, he is also 

a board member of various organizations including 

Chairman of First Energy Bank, Board Member of 

Al Salam Bank Bahrain, Board Member of Esterad

Investment Co. and Board Member of Gulf African 

Bank, and a former board member of MIDAD Gulf 

Energy, RAMAKAZA Logistics Qatar and Food 

Storage Co. Ltd. KSA, Prior to his current 

responsibilities at Al-Amin Group, he worked for 

National Bank of Bahrain and Towry Law 

International
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.عاما  34خبرة تتجاوز •

الداخلي يشغل حاليا  منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة التدقيق•
لرئيس وتقييم المخاطر في مؤسسة مدينة دبي للطيران، وهونائب ا
لجمعية التدقيق اإلماراتية، ورئيس مجلس إدارة مركز النور 

لالحتياجات الخاصة بدبي، ورئيس مجلس إدارة إعمار الجنوب
.بدبي، ومستشار شركة أمالك العقارية

-مكما يشغل حاليا  منصب عضو مجلس إدارة في مصرف السال•
ب.م.البحرين ش

• He has more than 34 years of experience.

• He is currently the group Chief Audit Executive 

at Dubai Aviation City Corporation (DACC) He 

currently serves as Vice President of the UAE 

Internal Audit Association (affiliated to the 

Institute of Internal Auditors (IIA), USA), is 

Chairman of Al Noor Special Needs Centre in 

Dubai, Chairman of Emaar South, Dubai, and 

Advisor to the Amlak Real Estate Company.

• He is a current Board Member in Al Salam 

Bank- Bahrain.
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.عاما  15خبرة تتجاوز •

شركة ظفار : يشغل مناصب إدارية متعددة في شركات عامة مثل•
عضو للتأمين، ونائب رئيس مجلس إدارة عمان لالستثمار والتمويل، و

.  مجلس إدارة بنك ظفار

ويشغل أيضا  حاليا  مناصب في مجالس إدارة شركة فندق جاردن•
.وخدمات الطاقة

يحمل شهادة بكالوريوس في المجاسبة من جامعة                •
(London school of economics and political science)

• More than 15 years of experience 

• He has extensive experience of directorships in 
public companies such as Dhofar Insurance 
Company SOAG and Omani Investment and 
Finance Co. SAOG where he is Vice-Chairman and 
Bank Dhofar SAOG where he is a Board member. 

• Directorships in subsidiary companies - Garden 
Hotel LLC and Dhofar International Energy Services 
Co LLC.

• He has a B.S.C accounting and finance from the 
London school of economics and political science.
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.عاما  20خبرة تتجاوز •

ة يشغل حاليا  منصب المدير العام لالستثمار واالعمال في مجموع•
.بريمير

سئوال  عن سابقا  كان رئيس تمويل الشركات في بنك سيكو، حيث كان م•
العديد من المهام ذات العالقة في معامالت البنك داخل وخارج مملكة 

جواد حبيب، وشركة برايس BDOالبحرين، كما شغل عدة مناصب في 
.ووتر هوس كوبر وشركة آرثر اندرسن

البحرين، و –شغل منصب عضو مجلس إدارة مصرف السالم •
.انفستكورب، والشركة العالمية للصيرفة

London Business Schoolيحمل شهادة ماجستير من •

• More than 20 years of experience.

• He is the General Manager of investments and 

business support at Premier Group

• He was Head of Corporate Finance at SICO 

Investment Bank, where he was responsible for 

structuring key local and regional equity and debt 

capital market transactions. He also held previous 

positions at BDO Jawad Habib, PriceWaterhouse

Coopers and Arthur Andersen. 

• He was a pervious board member in Al Salam Bank 

Bahrain- BSC , Investcorp and Global Banking  

corporation.

• He has an MBA from the London Business School.
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.عاما  40خبرة تتجاوز •

م منصب الرئيس التنفيذي لمصرف 2008شغل سابقا  في عام •
.الشامل

ي م شغل منصب الرئيس التنفيذي ف2008م إلى 1990من عام •
.  الشركة العربية لالستثمار

ا، وبنك سويسر–كما شغل مناصب تنفيذية في دار المال االسالمي •
.بيروت

.يحمل شهادة دبلوم من جامعة البحرين•

• More than 40 years of experience.

• He was the CEO of Shamil Bank Bahrian in 

2008.

• Was the CEO of The Arab Investment 

Company (TAIC) from 1990 until 2008.

• He has also held executive positions in Dar 

al Mal Al Islami ( switzerland) and Bank of 

Beirut.

• Holds a degree from the University of 

Bahrain.
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.عاما  30خبرة تتجاوز •

.شغل سابقا  منصب مدير تنفيذي في شركة اينوفست•

.ربيةكما شغل منصب مدير المالية في الشركةا لخدمات المالية الع•

شغل منصب مدير إدارة المخاطر في البنك االستثمار الدولي•
.ومناصب مختلفة في جهات أخرى

 Realشغل عدة مناصب في شركة بن فقيه العقارية، وشركة•

Search W.L.L.

• More than 30 years of experience.

• He was an executive director of 

placements in Inovest B.S.C

• He was the head of finance in Arab 

Financial Services.

• He was the head of risk management in 

International Investment Bank Bahrain as 

well as other positions at different 

institutions.

• He also held positions in Bin Faqeeh Real 

Estate Development Co. and Real Search 

W.L.L.
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.عاما  30خبرة تتجاوز •

ركة شغل منصب العضو المنتدب لشركة خدمات المعلومات المتح•
(Mobile Information Services.)

ات شغل عدة مناصب في جامعة البحرين، ومعهد البحرين للدراس•
.المصرفية والمالية، وتسهيالت البحرين

م منصب القائم 2019م إلى مايو 2019كما شغل سابقا  من مارس •
.بأعمال المدير التنفيذي لبيت التمويل الدولي

• The candidate has more than 30 years of 

experience.

• He was the  managing director of Mobile 

Information Services .

• He has held positions in the University of 

Bahrain, Bahrain Institute of Banking and 

Finance and Bahrain Credit.

• He was the acting CEO of National finance 

house from March until May 2019.


