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Mr. Farouk Yousif Almoayyed 
Nationality:  
Bahraini 

Relationships between the candidate and the Company: 
Board Member Since Inception 1990 

General Information of the Nominee Profile: 
Businessperson who has been at the head of 14 different companies and received an undergraduate degree from 
Loughborough University, he is one of the pioneers in modernizing the businesses in the Kingdom of Bahrain  
 
Other Company Directorship:  
Holds Various key positions which are mentioned below  
 
Chairman:  
Bahrain Duty Free Shop Complex BSC, Bahrain National Holding Co. BSC, National Bank of Bahrain, National 
Finance House, Gulf Hotels Group BSC, Y.K. Almoayyed & Sons, Almoayyed Contracting Group, Almoayyed 
International Group (a subsidiary of Almoayyed Contracting Group) Y.K. Almoayyed & Sons Properties Co. WLL. 

Director:  
Investcorp Bahrain.

Mr. Abdulla Hassan Buhindi
Nationality:  
Bahraini 

Relationships between the candidate and the Company: 
Board Member Since Inception 1990

General Information of the Nominee Profile: 
Businessperson holding Bachelor degree of Commercial Banking from Kuwait University with more than 40 years 
experience. He has amassed a considerable amount of experience in starting up new businesses. 
 
Other Company Directorship:  
Holds Various key positions which are mentioned below
 
Chairman:  
National Investment Co. WLL, Buhindi Group, Aer Rianta International M.E. WLL, Banz Group, Bahrain Maritime and 
Mercantile International, United Paper Industries (Bahrain Pack) Bahrain & Jordan, Banader Hotels Co. - Downtown 
Rotana Hotel. BEMCO 

Director:  
Oasis Capital Bank, Bahrain.

السيد/ فاروق يوسف المؤيد
الجنسية:

بحريني 

 عالقة المرشح بالشركة:
عضو مجلس اإلدارة منذ التأسيس 1990

 معلومات عامة عن المترشح:
رجل أعمال بارز ومستثمر في أكثر من 14 شركة بحرينية مختلفة، وحاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة لوبورو، وهو أحد 

رواد تحديث وأستثمار األعمال في مملكة البحرين

عضويات مجالس إدارات الشركات:
يحمل العديد من المناصب الرئيسية المذكورة أدناه 

 
رئيس مجلس األدارة:

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة ، ش.م.ب. ، شركة البحرين الوطنية القابضة ، بنك البحرين الوطني ، بيت التمويل الوطني، 
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب. واي كيه المؤيد وأوالده ، مجموعة المؤيد للمقاوالت ، مجموعة المؤيد الدولية )إحدى الشركات 

التابعة لمجموعة المؤيد للمقاوالت(، شركة المؤيد وأوالده العقارية ذ.م.م. 

عضو مجلس اإلدارة
انفستكورب البحرين.   

السيد/ عبد اهلل حسن بوهندي
الجنسية:

بحريني 

 عالقة المرشح بالشركة:
عضو مجلس اإلدارة منذ التأسيس 1990

 معلومات عامة عن المترشح:
رجل أعمال بارز ومستثمر، حاصل على درجة البكالوريوس في األعمال المصرفية التجارية من جامعة الكويت مع أكثر من 40 عامًا 

من الخبرة في األستثمار و إدارة األعمال بما في ذلك لديه قدًرا كبيًرا من الخبرة في بدء أعمال تجارية جديدة.

عضويات مجالس إدارات الشركات:
يحمل العديد من المناصب الرئيسية المذكورة أدناه

 
رئيس مجلس األدارة:

الشركة الوطنية لالستثمار ذ.م.م ، مجموعة بوهندي ، إير ريانتا إنترناشونال، مجموعة بانز ، بي أم أم أي ، يونايتد لصناعة الورق 
)البحرين باك( البحرين واألردن ، شركة بنادر للفنادق - فندق داون تاون روتانا. بيمكوا.

عضو مجلس اإلدارة
بنك أويسس كابيتال، البحرين.
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Sh. Mohamed Bin Ali Al Khalifa
Nationality:  
Bahraini 

Relationships between the candidate and the Company: 
Board Member Since Inception 1990

General Information of the Nominee Profile: 
Businessperson with more than 30 years of experience in Business Management and holds a vast amount of 
experience in the investment field 

Other Company Directorship:  
Holds Various key positions which are mentioned below
 
Chairman:  
Matal Holdings Co. WLL
Telecomunications Technology WLL
Food For All

Mr. Jalal Mohammed Jalal
Nationality:  
Bahraini 

Relationships between the candidate and the Company: 
Board Member Since Inception 1990

General Information of the Nominee Profile: 
Businessperson with more than 40 years of experience in Business Management and investment, graduated in 
Business Adminstraion from the United Kingdom

Other Company Directorship:  
Holds Various key positions which are mentioned below
 
Chairman:  
Bahrain Airport Services, Bahrain Business Machines.

Managing Director:
Mohmmed Jalal & Sons Group of Companies, Awal Printing Press.

Director:
Awal Readymix Concrete Co., BANZ Group, Bahrain International Airport Development Company WLL, Gulf Business 
Machines, Bahrain Cinema Company.

الشيخ محمد بن علي آل خليفة
الجنسية:

بحريني 

 عالقة المرشح بالشركة:
عضو مجلس اإلدارة منذ التأسيس 1990

 معلومات عامة عن المترشح:
رجل أعمال يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاًما في إدارة األعمال ويحمل خبرة هائلة في مجال االستثمار

عضويات مجالس إدارات الشركات:
يحمل العديد من المناصب الرئيسية المذكورة أدناه

 
رئيس مجلس األدارة:
شركة ماتال القابضة 

شركة تيليكومنكيشن تكنولجي  
شركة فوود فور اوول

السيد/ جالل محمد جالل
الجنسية:

بحريني 

 عالقة المرشح بالشركة:
عضو مجلس اإلدارة منذ التأسيس 1990

 معلومات عامة عن المترشح:
رجل أعمال لديه أكثر من 40 عاًما من الخبرة في إدارة األعمال واالستثمار، وتخرج في إدارة األعمال من المملكة المتحدة

عضويات مجالس إدارات الشركات:
يحمل العديد من المناصب الرئيسية المذكورة أدناه

 
رئيس مجلس األدارة:

شركة خدمات مطار البحرين، شركة بحرين بزنس ماشين

عضو مجلس اإلدارة المنتدب:
مجموعة شركات محمد جالل وأوالده ، مطبعة أول.

عضو مجلس اإلدارة
شركة أول للخرسانة الجاهزة ، مجموعة بانز ، شركة البحرين الدولية لتطوير المطارات ذ.م.م ،

شركة الخليج لألعمال، شركة البحرين للسينما.

List of Names of Nominees to the Board Membership of Bahrain Duty Free Shop B.S.C

أسمـــاء المتــرشحين لعضويــة مجلـس إدارة شركـــة البحريـــن لألســواق الحـــــــــرة ش.م.ب

 صفحة رقم 2 من 6



Mr. Jawad Yousuf Al Hawaj
Nationality:  
Bahraini 

Relationships between the candidate and the Company: 
Board Member Since Inception 1990

General Information of the Nominee Profile: 
A prominent Businessman, studied economics and political science at the Lebanese University in Lebanon, with 
diverse business interests in various fields like perfumes, cosmetics, jewellery, Watches, Fashion, Restaurants, Hope 
Appliances, and Consumer Electronics

Other Company Directorship:  
Holds Various key positions which are mentioned below
 
Chairman & Managing Director:
Yousuf A. Wahab Al Hawaj & Sons Co. WLL, Techno Blue Trading Co. WLL, Master Technology, S.P.C., Beauty Care, 
S.P.C., and Azadea (Zahnoor, Zali, Zadina, Batco) Food For All، Al Salam School

Director:
Capital Club Bahrain WLL

Mr. Nabeel Abdulla Al Zain
Nationality:  
Bahraini 

Relationships between the candidate and the Company: 
Board Member Since 1997

General Information of the Nominee Profile: 
Businessperson with more than 30 years of experience in Business Management and Investment managing various 
business lines around the gulf.

Other Company Directorship:  
Holds Various key positions which are mentioned below

Director:
Al Zain Trading Company WLL, Al Baraka Jewellery, Sapphire Holdings SPC, Al Zain Properties SPC.

السيد/ جواد يوسف الحواج
الجنسية:

بحريني 

 عالقة المرشح بالشركة:
عضو مجلس اإلدارة منذ التأسيس 1990

 معلومات عامة عن المترشح:
رجل أعمال بارز ، درس االقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية في لبنان، لديه إهتمامات تجارية متنوعة في مجاالت 

مختلفة مثل العطور ومستحضرات التجميل والمجوهرات والساعات والموضة والمطاعم والتجهيزات المنزلية واألجهزة 
اإللكترونية واألستهالكية

عضويات مجالس إدارات الشركات:
يحمل العديد من المناصب الرئيسية المذكورة أدناه

 
رئيس مجلس األدارة 

شركة يوسف عبد الوهاب الحواج وأوالده ذ.م.م. ، شركة تكنو بلو التجارية ذ.م.م. ، ماستر تكنولوجي ، إس بي سي ، بيوتي كير ، 
إس بي سي ، و أزاديا )زهنور ، زالي ، زادينا ، بتكو(، مدارس السالم

عضو مجلس اإلدارة :
كابيتال كلوب البحرين

 

السيد/ نبيل عبد اهلل الزين
الجنسية:

بحريني 

 عالقة المرشح بالشركة:
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 1997

 معلومات عامة عن المترشح:
رجل أعمال يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاًما في إدارة األعمال واالستثمار وإدارة مختلف األعمال في جميع أنحاء الخليج.

عضويات مجالس إدارات الشركات:
يحمل العديد من المناصب الرئيسية المذكورة أدناه

 
عضو مجلس اإلدارة

شركة الزين التجارية ذ.م.م. ، البركة للمجوهرات ، الياقوت القابضة ، شركة الزين العقارية.
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Mr. Abdulrahman M. S. Jamsheer
Nationality:  
Bahraini 

Relationships between the candidate and the Company: 
Board Member since 2016 

General Information of the Nominee Profile: 
Member of the Shoura Council holding a Bachelor of American University- Beirut and have attended numerous of 
courses in project evaluation, statistics, foods, and economics.

Other Company Directorship:  
Holds Various key positions which are mentioned below
 
Chairman:  
Delmon Poultry, Fortuna Co. WLL

Vice Chairman:
Esterad Investment Company, Khaleeji Commercial Bank, United Cement Company, Lona Real Estate

Director:
BANZ, Al Daih Real Estate, Sanad Investment Company

Mr. Jehad Yusuf Ameen
Nationality:  
Bahraini 

Relationships between the candidate and the Company: 
Board Member Since 2016

General Information of the Nominee Profile: 
Experinced Investor and Senior Executive with a demonstrated history in Bahrain Stock Exchange since 1998. With 
more than 20 years of experience in the investment field, holding executive management postiton and board seats in 
nine companies.

Other Company Directorship:  
Holds Various key positions which are mentioned below
 
Vice Chairman:  
Banader Hotels

Director:
Bahrain National Holding, Bahrain National Insurance, TRAFCO, Bahrain Livestock, Bahrain Cinema, BMMI, United 
Insurance, National Poultry Company.

السيد/ عبدالرحمن محمد سيف جمشير
الجنسية:

بحريني 

 عالقة المرشح بالشركة:
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2016

 معلومات عامة عن المترشح:
عضو في مجلس الشورى حاصل على شهادة البكالوريوس في الجامعة األمريكية من بيروت، وحضر العديد من الدورات في 

تقييم المشاريع واإلحصاء واألغذية واالقتصاد.

عضويات مجالس إدارات الشركات:
يحمل العديد من المناصب الرئيسية المذكورة أدناه

 
رئيس مجلس األدارة:

شركة دلمون للدواجن ، شركة فورتونا ذ م م

نائب رئيس مجلس األدارة :
شركة استيراد االستثمارية ، المصرف الخليجي التجاري ، شركة األسمنت المتحدة ، لونا العقارية

عضو مجلس اإلدارة
بانز ، الديه للتطوير العقاري، شركة سند لالستثمار

السيد/ جهاد يوسف أمين
الجنسية:

بحريني 

 عالقة المرشح بالشركة:
عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2016

 معلومات عامة عن المترشح:
مستثمر و تنفيذي متمرس يتمتع بتاريخ حافل في سوق البحرين لألوراق المالية منذ عام 1998. مع أكثر من 20 عاًما من الخبرة 

في مجال االستثمار، يشغل مناصب اإلدارة التنفيذية في مجالس إدارات تسع شركات.

عضويات مجالس إدارات الشركات:
يحمل العديد من المناصب الرئيسية المذكورة أدناه

 
نائب رئيس مجلس األدارة :

مجموعة فنادق البنادر

عضو مجلس اإلدارة
البحرين الوطنية القابضة، البحرين الوطنية للتأمين، ترافكو ، شركة البحرين للمواشي ، سينما البحرين ، بي إم إم آي ، المتحدة 

للتأمين، الشركة الوطنية للدواجن.
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Mr. Mohammed A.Rahman Al Khan
Nationality:  
Bahraini 

Relationships between the candidate and the Company: 
Board Member Since Inception 1990

General Information of the Nominee Profile: 
Executive Management holding BS. In Accounting- Faculty of Commerce from Cairo University, was the Director of 
Admin & Finance in Bahrain Civil Aviation and have more than 30 years experience in Business Management 

Other Company Directorship:  
Chairman, Information Village 

Mr. Jassim Mohammed Al Shaikh
Nationality:  
Bahraini 

Relationships between the candidate and the Company: 
Board Member Since Inception 1990

General Information of the Nominee Profile: 
Businessperson with more than 30 years of experience in Business Management, he has acquired a wealth of 
knowledge and experience in the areas of Investment  

Other Company Directorship:  
Chairman, Confab WLL and AL Shaikh Properties

Mr. Nedhal Abdulsalam Alomari
 
Nationality:  
Saudi 

Relationships between the candidate and the Company: 
New Nominee and Independent 

General Information of the Nominee Profile: 
Executive Management with more than 30 years experience holding Master of Management International from 
University of Phoenix, Arizona, USA, and Bs. in Applied Civil Engineering from University of Petroleum & Minerals, 
Saudi Arabia. Core competencies are Operation Management, Research and Development, and Public/Business 
Relationship.

السيد/محمد عبد الرحمن الخان
الجنسية:

بحريني 

 عالقة المرشح بالشركة:
عضو مجلس اإلدارة منذ التأسيس 1990

 معلومات عامة عن المترشح:
خبرة في اإلدارة التنفيذية، حاصل على بكالوريوس في المحاسبة- كلية التجارة من جامعة القاهرة ، ترأس اإلدارة المالية في 

الطيران المدني ولديه أكثر من 30 عاًما من الخبرة في إدارة األعمال

عضويات مجالس إدارات الشركات:
رئيس مجلس األدارة  لشركة أنفورميشن فيليج

السيد/ جاسم محمد الشيخ
الجنسية:

بحريني 

 عالقة المرشح بالشركة:
عضو مجلس اإلدارة منذ التأسيس 1990

 معلومات عامة عن المترشح:
رجل أعمال يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاًما في إدارة األعمال ، وقد اكتسب ثروة من المعرفة والخبرة في مجاالت االستثمار.

عضويات مجالس إدارات الشركات:
رئيس مجلس األدارة  لشركة كونفاب و شركة الشيخ العقارية 

السيد/ نضال عبدالسالم العمري
الجنسية:
سعودي 

 عالقة المرشح بالشركة:
مرشح جديد ومستقل

 معلومات عامة عن المترشح:
خبرة في اإلدارة التنفيذية أكثر من 30 عامًا و حاصل على درجة الماجستير في اإلدارة الدولية من جامعة فينيكس ، أريزونا ، 

الواليات المتحدة األمريكية ، و بكالوريوس في الهندسة المدنية التطبيقية من جامعة البترول والمعادن ، المملكة العربية 
السعودية. لديه كفاءات أساسية في إدارة العمليات ، البحث والتطوير ، والعالقات التجارية العامة
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Mr. Kalyan Sunderam
Nationality:  
Canadian 

Relationships between the candidate and the Company: 
New Nominee and Independent 

General Information of the Nominee Profile: 
Executive Management and Independent holding a numerous of Academics and Professional Credentials; MBA from 
Syracuse University N.Y., ACIB from Institute of Bankers London, ACMA from Chartered Institute of Management 
Accountants London, and CFA from Chartered Financial Analyst U.S.A. With a senior management experience for 
over 15 years that have extensive knowledge of the local economy, shopping trends, and customer preferences. 
Expertise in the international banker with the broad international exposure across several countries. 

Other Company Directorship:
Holds Various key positions which are mentioned below

Independent non-executive member:
National Finance House B.S.C.

Managing Director:
Kronin Management Consultants S.P.C

Executive Director:
CFA Society Bahrain 

Mr. Suresh T. Vaidyanathan 
 
Nationality:  
Indian

Relationships between the candidate and the Company: 
New Nominee and Independent 

General Information of the Nominee Profile: 
Executive Management and Independent, holding Bachelor of Commerce with specialization in Banking and 
Accountancy. With a senior management experience of 40 years in Banking, Corporate Company Affairs, and 
Financial Advisory & Business Consultancy 

Other Company Directorship:
Managing Director, Red Note Consultancy W.L.L

السيد/ كاليان سونديرام
الجنسية:

كندي  

 عالقة المرشح بالشركة:
مرشح جديد ومستقل

 معلومات عامة عن المترشح:
خبرة في اإلدارة التنفيذية ألكثر من 15 عاما ولديه العديد من الشهادات األكاديمية واالعتمادات المهنية. ماجستير في إدارة 

األعمال من جامعة سيراكيوز و شهادات تخصصية في األدارة والتحليل المالي. لديه معرفة واسعة باألقتصاد المحلي وإتجاهات 
التسوق وتفضيالت العمالء، بما في ذلك خبرته في القطاع المصرفي في البلدان األخرى.

عضويات مجالس إدارات الشركات :
يحمل العديد من المناصب الرئيسية المذكورة أدناه

عضو مستقل غير تنفيذي:
 بيت التمويل الوطني

عضو مجلس اإلدارة المنتدب:
كرونين لالستشارات اإلدارية

عضوتنفيذي:
جمعية المحللين الماليين المعتمدين البحرين

السيد/ سوريش ت. فيدياناثان
الجنسية:

هندي

 عالقة المرشح بالشركة:
مرشح جديد ومستقل

 معلومات عامة عن المترشح:
خبرة في اإلدارة التنفيذية وحاصل على بكالوريوس تجارة مع التخصص في األعمال المصرفية والمحاسبة. مع خبرة في اإلدارة 

العليا ألكثر من 40 عاما في مجال الخدمات المصرفية وشؤون الشركات واالستشارات المالية و التجارية

عضويات مجالس إدارات الشركات :
عضو مجلس اإلدارة المنتدب لشركة ريد نوت لألستشارات

 صفحة رقم 6 من 6

List of Names of Nominees to the Board Membership of Bahrain Duty Free Shop B.S.C

أسمـــاء المتــرشحين لعضويــة مجلـس إدارة شركـــة البحريـــن لألســواق الحـــــــــرة ش.م.ب


