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ن قائمة  .1  المرشحي 
 

 

  
  عيىس محمد نجيب   

ي  
 الجنسية                    بحرين 

ن  غتر تنفيذي/ مستقل   الفئة/ جهة التعيي 

 سنة   12
 الحالية  مدة العضوية

شيحات والمكافآت والحوكمة  •  رئيس لجنة التر
كة  المسئوليةعضو بلجنة  •  االجتماعية للشر

 الحالية  عضوية اللجان 

ي الهندسة المدنية 
 المؤهالت  بكالوريس ف 

 شغل فيها    36  تمتد ألكتر من
ً
ي القطاع    عدد عاما

من المناصب اإلدارية والتنفيذية ف 
 األعمال العائلية.  شئون العقاري، باإلضافة إىل إدارة 

ة   الخت 

كة رئيس مجلس إدارة  •  البحرين ذ.م.م.  – فريزر سويت السيف شر
كة رئيس مجلس إدارة  • فيه ذ.م.م. شر  السيف للتر
كة رئيس مجلس إدارة  •  العقارية ذ.م.م. الما شر
ي لالستثمار ش.م.ب • كة نجين 

 )مقفلة(  . رئيس مجلس إدارة شر
كة المتحدة للخدمات التجارية ال رئيس مجلس إدارة  •  شر
كة  •  ذ.م.م.  الخلود كابيتالرئيس مجلس إدارة شر
كة السوق العقارية ذ.م.م. المشارك لرئيس ال •  مجلس إدارة شر
كة بحرين سكراب مولد ذ.م.م نائب رئيس  •  . مجلس إدارة شر
كة   نائب رئيس  • يز ش.م.بمجلس إدارة شر  ( مقفلة. )كراون اندستر
كة  مجلس إدارة  عضو  •  . بناء البحرين ذ.م.مشر
كة  عضو بمجلس إدارة  • ان الخليج ش.م.بشر  )مقفلة(  . طتر
كة    عضو بمجلس إدارة  •  )مقفلة(  . ش.م.بالعقارات ذا مولز لتطوير شر
كة  عضو بمجلس إدارة  •  ( مقفلة) . لونا العقارية ش.م.بشر
ي مناء وعضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية  األ عضو بمجلس  •

 
الجامعة  ف

 الملكية للبنات 

  المجالس األخرى 
ن
 العضوية ف

 

ي لالستثمار ش.م.ب  مجلس إدارةرئيس  و   عضو مؤسس كة نجين 
 )مقفلة(  . شر

الجهات     
ن
ف والحكومية  المناصب  الرقابية 

 والتجارية األخرى 

 شمل األطراف ذات العالقة( ت(  األسهم  ملكية  ةغتر مباشر ملكية  –  (% 0.355سهم ) 1,633,457
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  يوسف أحمد الحمادي 

ي 
 بحرين 

 الجنسية                     

 تنفيذي/ غتر مستقل 
ن   الفئة/ جهة التعيي 

 سنة   15
 الحالية  مدة العضوية

                الحالية عضوية اللجان  بلجنة التدقيق عضو 

ي إدارة األعمال من جامعة البحرين  •
 ماجستتر ف 

 جامعة فرجينيا )الواليات المتحدة األمريكية(   من برنامج تنمية المهارات القيادية   •
ي إلدارة األعمال )كندا(  •

اتيجية للمديرين الماليير  من كلية آيف   برنامج القيادة االستر
 

 المؤهالت 

ي مجال  32تمتد ألكتر من 
 ف 
ً
ة  الخدمات المرصفية التقليدية واإلسالمية عاما  الخت 

كة مجمع المحرق ذ.م.م.  •  رئيس مجلس إدارة شر
كة عضو بمجلس إدارة  •  . الما العقارية ذ.م.مشر
كة عضو بمجلس إدارة  •  البحرين ذ.م.م.  –فريزر سويت السيف  شر
كة عضو بمجلس إدارة  • فيه ذ.م.م. السيف شر  للتر
كة دلمون  •  ذ.م.م.   1عضو بمجلس إدارة شر
ي كي للتطوير ذ.م.م.  • كة ب 

 عضو بمجلس إدارة شر
 اللجنة المالية بمدرسة ابن خلدون الوطنية عضو بمجلس األمناء ورئيس  •
 عضو بمجلس إدارة صندوق الوقف )مرصف البحرين المركزي(  •

  المجالس األخرى 
ن
 العضوية ف

 

تنفيذي   اإلدارية  –مدير  الشئون  و  المالية  الرقابة  ي    رئيس 
 
ي  ف

الكوينر التمويل  بيت 
 )البحرين( ش.م.ب. )مقفلة( 

والحكومية   الرقابية  الجهات    
ن
ف المناصب 

 والتجارية األخرى 

 شمل األطراف ذات العالقة( ت(  األسهم  ملكية يوجد  ال
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  سطام سليمان القصيب   

ي 
 الجنسية                     بحرين 

 غتر تنفيذي/ مستقل 
ن   الفئة/ جهة التعيي 

 سنوات   12
 الحالية  مدة العضوية

 رئيس اللجنة التنفيذية  •
شيحات والمكافآت والحوكمة  •  عضو بلجنة التر

 الحالية  عضوية اللجان 

ي المحاسبة من جامعة الملك فهد )المملكة العربية السعودية(  •
 بكالوريس ف 

ي إدارة األعمال من جامعة ديبول )الواليات المتحدة األمريكية(   •
 ماجستتر ف 

 المؤهالت 

من   ألكتر  ي    26تمتد 
ف   
ً
الشئون  عاما وإدارة  اإلسالمية  المرصفية  الخدمات  مجال 

 العقارية 
ة   الخت 

كة عضو بمجلس إدارة  •  ذ.م.م. البحرين  –فريزر سويت السيف  شر
كة عضو بمجلس إدارة  • فيه شر  ذ.م.م. السيف للتر
كة عضو بمجلس إدارة  •  الما العقارية ذ.م.م. شر
كة  عضو بمجلس إدارة  •  بناء البحرين ذ.م.م. شر
كة الخليجية للتعمتر العقاري ش.م.س. )مقفلة( •  عضو بمجلس إدارة الشر
كة المشاري    ع العقارية كبيتال ش.م.ب نائب رئيس مجلس إدارة  •  )مقفلة(  .شر
كة الخليج القابضةعضو بمجلس إدارة  •  )عامة(  ش.م.ك.  شر
كة   •  ش.م.ب. )مقفلة(  نسيجعضو بمجلس إدارة شر
كة   •    لوكاتا كوربوريشن ليمتد عضو بمجلس إدارة شر
كة البحرين العالمية للجولف ش.م.ب. )مقفلة(  •  عضو بمجلس إدارة شر
كة العرين •  ذ.م.م.  للفنادق  عضو بمجلس إدارة شر
 عضو بمجلس إدارة إنجاز البحرين   •
 عضو بمجلس أمناء مدرسة ابن خلدون الوطنية  •

  المجالس األخرى 
ن
 العضوية ف

 

ي التجاري ش.م.ب  . الرئيس التنفيذي للمرصف الخليج 
والحكومية   الرقابية  الجهات    

ن
ف المناصب 

 والتجارية األخرى 

 شمل األطراف ذات العالقة( ت(  األسهم  ملكية ة غتر مباشر   ملكية –(  %0.052سهم ) 240,000
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  عبدالجليل محمد جناح  

ي  
 الجنسية                     بحرين 

 تنفيذي/ غتر مستقل 
ن   الفئة/ جهة التعيي 

 سنة   12
 الحالية  مدة العضوية

 الحالية  عضوية اللجان  عضو باللجنة التنفيذية 

أعمال   • إدارة  المدنية/  الهندسة  ي 
ف  الكاثوليكية    التشييد ماجستتر  الجامعة  من 

 األمريكية )الواليات المتحدة األمريكية( 
ي الهندسة المدنية من جامعة البحرين  •

 بكالوريس ف 
ي لندن )المملكة المتحدة(  •

ي آند غيلدز ف 
ي من معهد سينر

ي إدارة المباب 
 دبلوم ف 

 المؤهالت 

ي مجال  37تمتد ألكتر من 
 ف 
ً
ة  إدارة المشاري    ع والهندسة المدنية عاما  الخت 

كة مجمع المحرق ذ.م.م  •  عضو بمجلس إدارة شر
كة عضو بمجلس إدارة  •  البحرين ذ.م.م.  –فريزر سويت السيف  شر
كة عضو بمجلس إدارة  • فيه ذ.م.م. شر  السيف للتر
كة ديار المحرق ذ.م.م  •  عضو بمجلس إدارة شر
ي ذ.م.م. عضو  •

كة ديار المحرق للتطوير االسكاب   بمجلس إدارة شر
كة ديار البارح العقارية ذ.م.م.  •   عضو بمجلس إدارة شر
كة ديار النسيم العقارية ذ.م.م.  •   عضو بمجلس إدارة شر

  المجالس األخرى 
ن
 العضوية ف

 

ي )البحرين( ش.م.ب. )مقفلة(  –مدير أول  
ي بيت التمويل الكوينر

 
 المشاري    ع ف

والحكومية   الرقابية  الجهات    
ن
ف المناصب 

 والتجارية األخرى 

 شمل األطراف ذات العالقة( ت(  األسهم  ملكية ة مباشر ملكية    –  (%0.001سهم )   5,000
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  ل ريسآهشام عبدالرحمن 

ي  
 الجنسية                     بحرين 

ن  غتر تنفيذي/ غتر مستقل   الفئة/ جهة التعيي 

 الحالية  العضويةمدة  سنوات  9

شيحات والمكافآت والحوكمة   الحالية  عضوية اللجان  عضو بلجنة التر

ي  •
 المسح الكمي من جامعة بورتسموث بوليتكنك )المملكة المتحدة( بكالوريس ف 

 (CRPEPعضو بمجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية ) •
 المتحدة( عضو بالمعهد الملكي للمّساحير  المعتمدين )المملكة  •

 المؤهالت 

ي  35تمتد ألكتر من 
 ف 
ً
ة  مجال المسح الكمي وإدارة المشاري    ععاما  الخت 

كة عضو بمجلس إدارة  •  البحرين ذ.م.م.  –فريزر سويت السيف  شر
كة عضو بمجلس إدارة  • فيه ذ.م.م.  شر  السيف للتر
كة •  الهدى للشقق المفروشة ذ.م.م.  دار   المالك والعضو المنتدب لشر
ي  •  عضو بمجلس أمناء وقف الشيخ عيىس بن سلمان التعليمي الختر

  المجالس األخرى 
ن
 العضوية ف

 

كة حاج مساحو كميات ذ.م.م. لالمالك والرئيس التنفيذي    شر
  الجهاااات الرقاااابياااة والحكومياااة  

ن
المنااااصااااااااااااااااب ف

 والتجارية األخرى

 شمل األطراف ذات العالقة( ت(  األسهم  ملكية ة مباشر ملكية  –(  %0.022سهم ) 100,000
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  فؤاد عل  تقر

ي 
 الجنسية                     بحرين 

ن  غتر تنفيذي/ مستقل   الفئة/ جهة التعيي 

 الحالية  مدة العضوية سنوات  6

 الحالية  عضوية اللجان  رئيس لجنة التدقيق 

ي إدارة األعمال
 المؤهالت  لز )المملكة المتحدة(  ي جامعة جنوب و  من ماجستتر ف 

ي  34تمتد ألكتر من 
 ف 
ً
ة  مجال الخدمات المرصفية التقليدية واإلسالمية عاما  الخت 

كة عضو بمجلس إدارة  •  ذ.م.م. البحرين  –فريزر سويت السيف  شر
كة عضو بمجلس إدارة  • فيه شر  ذ.م.م. السيف للتر
بمجلس األمناء وعضو باللجنة المالية بمدرسة  نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو   •

 ابن خلدون الوطنية 

  المجالس األخرى 
ن
 العضوية ف

 

والحكومية   ال يوجد الرقابية  الجهات    
ن
ف المناصب 

 والتجارية األخرى 

 شمل األطراف ذات العالقة( ت(  األسهم  ملكية ة مباشر ملكية  –  (% 0.009سهم ) 40,000
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  حامد يوسف مشعل 

ي  
 الجنسية                     بحرين 

ن  تنفيذي/ غتر مستقل   الفئة/ جهة التعيي 

 الحالية  مدة العضوية سنوات   3

 الحالية  عضوية اللجان  عضو باللجنة التنفيذية 

األعمالماجستتر   • إدارة  ي 
األعمال  من  ف  إلدارة  واريك  ي   كلية 

واريك   ف    جامعة 
 )المملكة المتحدة( 

ي   •
ف  واألعمالبكالوريس  الحاسوب  األعمال  من   دراسات  إلدارة  واريك  ي   كلية 

 ف 
 )المملكة المتحدة(  جامعة واريك 

 ( MRICS)  المعتمدينالمعهد الملكي للمّساحير   مد منتمع •
 (CFAشهادة المحلل الماىلي المعتمد ) •
ف إدارة  •  (PMPالمشاري    ع )شهادة محتر

 المؤهالت 

ي  16تمتد ألكتر من 
 ف 
ً
ة  الخدمات المرصفية التقليدية واإلسالمية مجال  عاما  الخت 

كة عضو بمجلس إدارة  •  ذ.م.م. البحرين  –فريزر سويت السيف  شر
كة عضو بمجلس إدارة  • فيه شر  ذ.م.م. السيف للتر
كة   •  إدارة السيولة المالية ش.م.ب.)مقفلة( مركز عضو بمجلس إدارة شر
كة مجموعة بيان لالستثمار العقاري  •  ذ.م.م. عضو بمجلس إدارة شر
كة بيتك البحرين العقارية القابضة ذ.م.م •  . عضو بمجلس إدارة شر
كة  عضو بمجلس إدارة  •   ذ.م.م. ستثمارات وان بيتك لل شر
كة  عضو بمجلس إدارة  •   ذ.م.م. بيتك للستثمارات تو شر
كة ديار  •  ذ.م.م. النسيم  عضو بمجلس إدارة شر
كة  عضو بمجلس إدارة  •  )جزر كايمان(  المحدودة ذ.م.م. بريدج شر
كة ديار المحرق ذ.م.م • ي شر

 
 . عضو باللجنة التنفيذية ف

ي كي للتطوير ذ.م.م • كة ب 
ي شر
 
 . عضو باللجنة الفنية ف

  المجالس األخرى 
ن
 العضوية ف

 

ي 
 
ف لألفراد  المرصفية  الخدمات  )البحرين( ش.م.ب   رئيس  ي 

الكوينر التمويل    . بيت 
 )مقفلة( 

والحكومية   الرقابية  الجهات    
ن
ف المناصب 

 والتجارية األخرى 

 شمل األطراف ذات العالقة( ت(  األسهم  ملكية ة مباشر ملكية  –  (% 0.004سهم ) 18,400
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ن
 عبدهللا آل خليفةبنت الدكتورة ف

 الجنسية                     بحرينية 

ن  غتر تنفيذي/ مستقل   الفئة/ جهة التعيي 

 الحالية  مدة العضوية نطبق ي ال 

ي    ةدكتورا  •
الثقاف  والتغيتر  ية  الحرص  االستدامة  ي 

)المملكة    من ف  شيفيلد  جامعة 
 المتحدة( 

ي   • ي والتجديد الحرص 
ي الحفاظ عىل المباب 

جامعة شيفيلد )المملكة  من  ماجستتر ف 
 المتحدة( 

ي العمارة بكالوريوس  •
 جامعة البحرين   –ف 

 المؤهالت 

ي    7أكتر من  
ة ف  ي المجال األكاديمي والتغيتر التنظيمي والتحول  سنوات من الخت 

ف 
ي قطاع 

 العقارات. الرقمي واالستدامة الذكية وتطبيقها ف 
ة   الخت 

 رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين للمدن الذكية   •
 جمعية التكنولوجيا واألعمالعضو مجلس إدارة  •
ي البحرينعضو   •

ي المملكة المتحدة ف  ي     مجلس إدارة شبكة خريج 
)المجلس الثقاف 

 ) ي
يطاب   الت 

ي برنامج البحرين لشباب الرماية  عضو  •
 مجلس إدارة ف 

 عضو اللجنة التنفيذية للمركز اإلقليمي لتكنولوجيا المعلومات واالتصال  •
التنفيذية   • اللجنة  ومؤسسات  لعضو  بجامعات  ي 

وب  اإللكتر التعليم  مسؤوىلي 
 التعليم العاىلي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

  المجالس 
ن
 األخرى العضوية ف

 

ي  
وب  ي كلية الهندسةمديرة التعلم اإللكتر

 
ي  وأستاذ مساعد ف

 
 جامعة البحرين   ف

والحكومية   الرقابية  الجهات    
ن
ف المناصب 

 والتجارية األخرى 

 شمل األطراف ذات العالقة( ت( األسهم ملكية يوجد ال 
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 بدر سعيد عل الحواج 

ي 
 بحرين 

 الجنسية                    

 غتر تنفيذي/ مستقل 
ن   الفئة/ جهة التعيي 

 نطبق ي ال 
 الحالية  مدة العضوية

ية   • ي إدارة الموارد البشر
 المملكة المتحدة( ) (CIPD)دبلوم عاىلي ف 

ف إدارة المشاري    ع ) •  ( )الواليات المتحدة األمريكية( PMPشهادة محتر
ي إدارة أعمال   •

 دبلوم ف 
ي الهندسة الميكانيكية •

 معهد البحرين للتدريب   من  دبلوم ف 
ي الهندسة الميكانيكية   •

 معهد البحرين للتدريب   مندبلوم أول ف 
 

 المؤهالت 

ي    11أكتر من  
ه ف  التسويق والبيع  سنوات خت  ي مجاالت 

عليا ف  إدارية  ي مناصب 
ف 

السكنية والتجارية لكبار المطورين والمستثمرين  والتأجتر والتطوير وإدارة العقارات  
 محلًيا ودولًيا. 

ة   الخت 

  المجالس األخرى    ال يوجد
ن
 العضوية ف

 منازل المملكة العقارية    –مدير عام 
والحكومية   الرقابية  الجهات    

ن
ف المناصب 

 والتجارية األخرى 

 شمل األطراف ذات العالقة( ت(  األسهم  ملكية يوجد ال 
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 فؤاد ابراهيم يوسف المطوع 

ي 
 بحرين 

 الجنسية                    

 غتر تنفيذي/ مستقل 
ن   الفئة/ جهة التعيي 

 الحالية  مدة العضوية نطبق ي ال 

ي الكيمياء الحيوية
 المؤهالت  من جامعة الكويت )الكويت(   باكالوريوس ف 

ي    ةسن  45من  أكتر  
ة ف  وإدارة    واإلكتتاب والتداول  مجاالت تكنولوجيا المعلوماتخت 

إدارة   ذلك  ي 
ف  بما  األسماك،  وتربية  الحيوانية  وة  ي التر

ف  الخاصة  كاته  برمجيات    شر
ي مملكة البحرين    وتطوير نظامالكمبيوتر  

بطاقة الهوية الوطنية )البطاقة الذكية( ف 
وع  والكويت وإنشاء    مغلق. النظام التربية األسماك بمشر

ة   الخت 

كة دلمون للدواجن ش.م.ب عضو مجلس إدارة  •  . شر
ي ذ.م.م •

 . مزرعة البحرين للمواشر
كة الجزيرة للسياحة ش.م.ب •  . )مقفلة( شر

  المجالس األخرى 
ن
 العضوية ف

 

    يوجد ال 
والحكومية   الرقابية  الجهات    

ن
ف المناصب 

 والتجارية األخرى 

ة   –(  %1,928سهم ) 8,869,460 ة وغتر مباشر  شمل األطراف ذات العالقة( ت(  األسهم  ملكية ملكية مباشر
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 مشعل سلمان حمد الشيخ 

ي 
 الجنسية  بحرين 

ن  غتر تنفيذي/ مستقل   الفئة/ جهة التعيي 

 الحالية  العضويةمدة  نطبق ي ال 

ي المحاسبة   •
 جامعة بوليتكنك )البحرين(  –باكالوريوس ف 

 م(ي ( )قيد التقدACCAالمحاسبير  القانونيير  المعتمدين ) برنامجمرشح  •
 م( ي ( )قيد التقدCFAالمعتمدين ) المحللير  الماليير   برنامجمرشح  •

 

 المؤهالت 

ي    5أكتر من  
ة ف  ي الخدمات المرصفية والمالية،  سنوات خت 

  يتمويل التجار ال   منها ف 
ونية وتطوير األعمال.   وعمليات الخزينة والمدفوعات اإللكتر

ة   الخت 

  المجالس األخرى  يوجد ال 
ن
 العضوية ف

ي 
وب  ف مدفوعات التحويل االلكتر كة بنفت ش.م.ب – مشر  )مقفلة(  . شر

والحكومية   الرقابية  الجهات    
ن
ف المناصب 

 والتجارية األخرى 

ة  – ( % 0.016سهم ) 73,970  شمل األطراف ذات العالقة( ت(  األسهم  ملكية ملكية مباشر
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   د حمد عل  قاسم الحداأميساء 

 الجنسية                     بحرينية 

ن  غتر تنفيذي/ مستقل   الفئة/ جهة التعيي 

 الحالية  مدة العضوية نطبق ي ال 

ي   •
ف  والمصارف  ماجستتر  واالستثمارات  الدولية  المالية  ريدينغ    – األوراق  جامعة 

 )المملكة المتحدة( 
ي ا لهندسة الكيميائية   •

 جامعة البحرين )البحرين(  –باكالوريوس ف 
اإلدارة  برنامج   • مجالس  ي 

ف  المرأة  وتمكير   المجالس  ي 
ف    أعضاء   معهد   –النساء 
ي    مجالس اإلدارات
ي بالتعف  اون مع األكاديمية المالية  دول مجلس التعاون الخليج 

 )المملكة العربية السعودية( 
يدج  ب • بجامعة كامت  المستدام  التمويل  يدج    -رنامج  ]معهد كامت  يدج  جامعة كامت 

 لقيادة االستدامة[ )المملكة المتحدة(
دارة األعمال[ سعيد إل جامعة أكسفورد ]كلية   - برنامج أكسفورد للقيادة التنفيذية  •

 )المملكة المتحدة( 
ي  لس اإلدارة ا معهد أعضاء مج  -عضو مشارك  •

ي ف   دول مجلس التعاون الخليج 
ي مجالس اإلدارة منصة   –عضو  •

 التنوع ف 
 

 المؤهالت 

من   ي    سنة  20أكتر 
 
ف ة  التمويل،  خت  مجال  ي 

 
ذلك  ف ي 

 
ف الثابت  بما  الدخل  أسواق 

  ، ي ق األوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليج  ي منطقة الشر
 
واالئتمان ف

ي األطر البيئية واالجتماعية والحوكمة. 
ة واسعة ف   مع خت 

ة   الخت 

  المجالس األخرى  يوجد   ال 
ن
 العضوية ف

.  بنك الخليج الدوىلي ش.م.ب  - الخزينة إستثمارات  محافظ  لمدير أول    –نائب رئيس   
 )مقفلة( 

والحكومية   الرقابية  الجهات    
ن
ف المناصب 

 والتجارية األخرى 

 شمل األطراف ذات العالقة( ت(  األسهم  ملكية يوجد    ال 
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ن وفا    طارق فضل امي 

ي 
 بحرين 

 الجنسية                    

 غتر تنفيذي/ مستقل 
ن   الفئة/ جهة التعيي 

 الحالية  مدة العضوية نطبق ي ال 

ي العلوم المالية والمرصفية  تباكالوريوس  
ي إدارة األعمال مع تخصص فرعي ف 

  - جارة ف 
 جامعة الكويت )الكويت( 

 المؤهالت 

ي    22أكتر من  
ة ف  الخت  الحكومية  سنة من  التجارية للهيئات  ي مجال االستشارات 

ف 
كات المحلية والدولية الخاصة   والعالقات التجارية والحلول األمنية   الخليجية والشر

والوساطة   وتجارة قطع غيار الطائرات والوساطة الدولية وصيانة أنظمة االتصاالت
ي النفط والغاز  والتأمير  والتس

 ويق واإلعالم و مجال االتصاالت. ف 

ة   الخت 

كة  •  مجموعة ترايكوم ذ.م.م. رئيس مجلس إدارة شر
كة رئيس مجلس اإلدارة ومؤسس  • ي شي شي ذ.م.مشر ي ج 

 . بوفينر
كة  رئيس مجلس  • ذر كوميونيكيشن ذ.م.ماإلدارة والرئيس التنفيذي لشر  . فتر
كة   • ي شر

ز ذ.م.مدكي  نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ف   . بليو فينشر
كة   • برايزيز ليمتد عضو مجلس إدارة شر  )المملكة المتحدة(  بلير  انتر
كة ليوناردو  • ي إي عضو مجلس إدارة شر كة أجنبية) ه إس ب   ( فرع لشر
 عضو جمعية الصداقة اإليطالية البحرينية  •
 البحرينية األلمانية جمعية الصداقة ل ضو مؤسس ع •
ي عضو  •

 المنتدى االقتصادي العالمي ف 
ي منظمة سكال  عضو  •

ي البحرين ف 
 العالمية ف 

  المجالس األخرى 
ن
 العضوية ف

 

كة   ذ.م.م. مجموعة ترايكوم الرئيس التنفيذي لشر
والحكومية   الرقابية  الجهات    

ن
ف المناصب 

 والتجارية األخرى 

 شمل األطراف ذات العالقة( ت( األسهم ملكية ة مباشر ملكية  –  (% 0.009سهم ) 40,000
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  إجتماع الجمعية العامة(  .2
ن
ن من أعضاء مجلس االدارة )سيتم تأكيدها ف  قائمة المعيني 

 

 المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية  2.1
 
 

    

 
 

 

 

 

 عل  السيد
  الدكتور مصطقن

ي   
 بحرين 

 الجنسية                   

 غتر تنفيذي/ مستقل 
 )المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية( 

ن   الفئة/ جهة التعيي 

 سنة   12
 الحالية  مدة العضوية

 رئيس لجنة المسئولية االجتماعية  •
شيحات والمكافآت والحوكمة  •  عضو بلجنة التر

 عضوية اللجان 

ي إدارة المشاري    ع الصناعية  ةدكتورا  •
 جامعة لندن )المملكة المتحدة( -ف 

ي إدارة المشاري    ع الصناعية  •
 جامعة دبلن )إيرلندا(  – ماجستتر ف 

ي الهندسة الميكانيكية  •
 )المملكة المتحدة(  جامعة بورتسموث –  بكالوريس ف 

 المؤهالت 

من   ألكتر  مؤسسات    46تمتد  ي 
ف  التنفيذية  المناصب  من  عدد  فيها  شغل   

ً
عاما

   رئيسيةحكومية وخاصة  
ة   الخت 

كة نائب رئيس مجلس إدارة  •  البحرين ذ.م.م.  –فريزر سويت السيف  شر
كة نائب رئيس مجلس إدارة  • فيه ذ.م.م. شر  السيف للتر
 ش.م.ب. )مقفلة( بيت األشة للتمويل المتناهي الصغر  نائب رئيس مجلس إدارة   •
كة ناس المؤسسة ش.م.ب.  •  عضو بمجلس إدارة شر
 بيت الزكاة المرصي عضو بمجلس أمناء   •
 عضو بمجلس إدارة جمعية الصحة والسالمة البحرينية  •

  المجالس األخرى 
ن
 العضوية ف

 

    أمير  عام المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
ن
ف والحكومية  المناصب  الرقابية  الجهات 

 والتجارية األخرى 

 شمل األطراف ذات العالقة( ت(  األسهم  ملكية يوجد ال 



 عقارات السيف ش.م.ب. 
ن ا بيانات ن لعضوية مجلس اإلدارة واألعضاء المعيني   لمرشحي 

ة من مارس    2025مارس  إىل  2022للفتر
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 

2.2 )  
ن
ن االجتماع  )صناديق التقاعد الجيش والمدن  الهيئة العامة للتأمي 

 
 
 
 
 
 

    

 
  

  إيمان مصطقن المرباط  

 الجنسية                     بحرينية  

 غتر تنفيذي/ مستقل 
)  )الهيئة العامة للتأمير  االجتماعي

ن   الفئة/ جهة التعيي 

 سنوات  6
 مدة العضوية الحالية 

 عضو بلجنة التدقيق  •
كة  •  عضو بلجنة المسئولية االجتماعية للشر

 عضوية اللجان 

ي المحاسبة من جامعة القاهرة )جمهورية مرص العربية( 
 المؤهالت  بكالوريس ف 

 شغلت  38تمتد ألكتر من 
ً
ي الهيئة العامة  عاما

فيها عدد من المناصب الرئيسية ف 
 للتأمير  االجتماعي 

ة   الخت 

كة عضو بمجلس إدارة  •  البحرين ذ.م.م.  –فريزر سويت السيف  شر
كة عضو بمجلس إدارة  • فيه ذ.م.م. شر  السيف للتر

  المجالس األخرى 
ن
 العضوية ف

 

والحكومية   الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمير  االجتماعي  الرقابية  الجهات    
ن
ف المناصب 

 والتجارية األخرى 

 شمل األطراف ذات العالقة( ت(ملكية األسهم  يوجد ال 
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  محمد إبراهيم البستك  
ي   

 الجنسية                         بحرين 

 غتر تنفيذي/ مستقل 
)  )الهيئة العامة للتأمير  االجتماعي

ن الفئة/ جهة   التعيي 

 سنوات  3
 الحالية  مدة العضوية

 عضوية اللجان  عضو باللجنة التنفيذية 

ي إدارة األعمال من جامعة غالمورغان )المملكة المتحدة(  •
 ماجستتر ف 

المتحدة   • )الواليات  األعمال  إلدارة  هارفارد  كلية  من  العامة  اإلدارة  برنامج 
 األمريكية( 

جامعة   • من  ي  الخليج  التنفيذي  األعمال[ برنامج  إلدارة  داردن  ]كلية  فرجينيا 
 )الواليات المتحدة األمريكية( 

 دبلوم اإلدارة التنفيذية من جامعة البحرين  •
 

 المؤهالت 

ي مؤسسات مالية    42تمتد ألكتر من  
 شغل فيها عدد من المناصب التنفيذية ف 

ً
عاما

 عدة. 
ة   الخت 

كة بنفت ش.م.ب. )مقفلة(  •  رئيس مجلس إدارة شر
 رئيس مجلس إدارة سناد ذ.م.م.  •
 نائب رئيس مجلس أمناء جامعة المملكة  •
كة عضو بمجلس إدارة  •  البحرين ذ.م.م.  –فريزر سويت السيف  شر
كة عضو بمجلس إدارة  • فيه ذ.م.م. شر  السيف للتر
 عضو بمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمير  االجتماعي  •
كة إدارة األصول ش.م.ب.  •  )مقفلة( عضو بمجلس إدارة شر

  المجالس األخرى 
ن
 العضوية ف

 

والحكومية   ال يوجد الرقابية  الجهات    
ن
ف المناصب 

 والتجارية األخرى 

 شمل األطراف ذات العالقة( ت(  األسهم  ملكية ال يوجد


