
BOARD MEMBERSHIP NOMINATION 2022 -2024 LIST

 أسماء المرشحين لعضــوية
مجـــلـــــــــس إدارة 2022- 2024

الشيخ محمد بن علي آل خليفة

عضو مجلس اإلدارة منذ التأسيس 1990

رجل أعمال حاصل على درجة إدارة األعمال في التسويق من جامعة ريتشموند بالمملكة المتحدة يتمتع 
بخبرة تزيد عن 30 عاًما في إدارة األعمال ويحمل خبرة هائلة في مجال االستثمار

يحمل العديد من المناصب الرئيسية المذكورة أدناه

شركة ماتال القابضة 
شركة تيليكومنكيشن تكنولجي  

شركة فوود فور اوول
رئيس مجلس األدارة 

 معلومات عامة
 عن المترشح 

عالقة المرشح بالشركة

الجنسية 

أسم المرشح

بحريني

السيدة/ آمال سيد مصطفى محليس

سيدة أعمال بحرينية حاصلة على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة في مصر. وهي محاسب مؤهل 
تتمتع بخبرة تزيد عن 14 عاًما في مجال اإللكترونيات

متجر روبين ذ.م.م رئيس مجلس األدارة  
والرئيس التنفيذي

 معلومات عامة
 عن المترشح 

الجنسية 

أسم المرشح

بحرينية

السيد/ محمد عبد الرحمن الخان

عضو مجلس اإلدارة منذ التأسيس 1990

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

رئيس مجلس األدارة  لشركة أنفورميشن فيليج  عضويات مجالس
 إدارات الشركات  

 معلومات عامة
 عن المترشح 

عالقة المرشح بالشركة

الجنسية 

أسم المرشح

بحريني

السيد/ محمد نبيل عبد اهلل الزين

رجل أعمال بحريني ومحترف لديه خبرة في مجاالت االستثمار وتجارة الجملة والتجزئة والتصنيع. شغل منصًبا 
 AIU قيادًيا في شركة الزين على مدار الخمسة عشر عاًما الماضية وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة

، لوس أنجلوس ، كاليفورنيا. تخرج أيًضا في علم األحجار الكريمة )GG( من المعهد األمريكي لعلوم األحجار 
)GIA( الكريمة

شركة الزين التجارية ذ.م.م. ، شركة الزين )ش.م.ب( مقفلة  رئيس مجلس األدارة 

 معلومات عامة
 عن المترشح 

الجنسية 

أسم المرشح

بحريني

السيد/ فاروق يوسف المؤيد

عضو مجلس اإلدارة منذ التأسيس 1990

رجل أعمال بارز ومستثمر في أكثر من 14 شركة بحرينية مختلفة، وحاصل على شهادة البكالوريوس في 
)الميكانيكية( من جامعة لوبورو انجلترا، وهو أحد رواد تحديث وأستثمار األعمال في مملكة البحرين

مجلس التنمية األقتصادية عضو مجلس اإلدارة   

رئيس مجلس األدارة 

 معلومات عامة
 عن المترشح 

عالقة المرشح بالشركة

الجنسية 

أسم المرشح

بحريني

جمعية المهندسين البحرينية ، ونادي روتاري المنامة عضويات أخرى

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. شركة 

أشرف، الجامعة األهلية، مدرسة إبن خلدون الوطنية

يحمل العديد من المناصب الرئيسية المذكورة أدناه

السيد/ عبدالرحمن محمد سيف جمشير

عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2016

عضو في مجلس الشورى حاصل على شهادة البكالوريوس في الجامعة األمريكية من بيروت، وحضر العديد 
من الدورات في تقييم المشاريع واإلحصاء واألغذية واالقتصاد. أيضًا أنه عضو نشط في القطاع الخاص البحريني 

وشارك بعدة أنشطة في اللجان والجمعيات الخيرية، فضاًل عن دوره  التشريعي البحريني.

شركة دلمون للدواجن ، شركة فورتونا ذ م م

شركة استيراد االستثمارية، لونا العقارية

الشركة الوطنية لمخازن التبريد والتخزين )بانز(

رئيس مجلس األدارة 

نائب رئيس مجلس األدارة 

عضو مجلس اإلدارة   

 معلومات عامة
 عن المترشح 

عالقة المرشح بالشركة

الجنسية 

أسم المرشح

بحريني

عضو جمعية البحرين، نائب رئيس مجلس الشورى البحريني ، وعضو إعداد الميثاق الوطني البحريني 
واألمين العام، وعضو برلمان جامعة الدول العربية بالقاهرة، ورئيس جمعية الميثاق.

عضويات أخرى

يحمل العديد من المناصب الرئيسية المذكورة أدناه

Bahraini

Board Member Since Inception 1990

Businessperson holding Business Administration Marketing from Richmond University United Kingdom 
with more than 30 years of experience in Business Management and holds a vast amount of experience 
in the investment field. 

Matal Holdings Co. WLL
Telecomunications Technology WLL
Food For All

Director Names Sh. Mohamed Bin Ali Al Khalifa

Nationality 

Relationships between the 
candidate and the Company 

General Information of the 
Nominee Profile 

Chairman 

Holds Various key positions which are mentioned below

Bahraini

Bahraini Businesswoman holding a Bachelor of Commerce Dgree from The University of Cairo in Egypt. 
She is a qualified accountant with over 14 years of experiences in Electronics Business. 

Director Names Mrs. Amal Sayed Moustafa Mehles

Nationality 

General Information of the 
Nominee Profile 

Chairman & Manging 
Director 

Rouben’s Store W.L.L 

Bahraini

Board Member Since Inception 1990

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 

Mr. Mohammed A.Rahman Al KhanDirector Names 

Nationality 

Relationships between the 
candidate and the Company 

General Information of the 
Nominee Profile 

Other Company Directorship Chairman, Information Village 

Bahraini

Bahraini professional and entrepreneur with experience in the fields of investments, wholesale, retail, 
and manufacturing. He has had a leading role at AL Zain for the past 15 years and he has earned a 
bachelor’s degree from AIU Los Angeles, California. He also graduate Gemologist (G.G.) degree from the 
Gemological Institute of America (GIA)

Mr. Mohammed Nabeel Abdulla Al ZainDirector Names 

Nationality 

General Information of the 
Nominee Profile 

Director Al Zain Trading Company WLL, and AL Zain B.S.C (Closed) 

Bahraini

Board Member Since Inception 1990

Businessperson who has been at the head of 14 different companies and received an undergraduate 
degree from Loughborough University (Mechanical), he is one of the pioneers in modernizing the 
businesses in the Kingdom of Bahrain  

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, ASHRAFS, Ahlia University, Ibn Khuldoon National School

Economic Development Board 

Bahrain Society of Engineers, and Rotary Club of Manama 

Mr. Farouk Yousif AlmoayyedDirector Names 

Nationality 

Relationships between the 
candidate and the Company 

General Information of the 
Nominee Profile 

Chairman 

Director 

Other Membership 

Holds Various key positions which are mentioned below

Bahraini

Board Member since 2016 

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.He also an active member of 
Bahraini’s private sector and actively involved with philanthropic committees and associations, as well as 
his role in Bahraini’s legislative branch.

Delmon Poultry, Fortuna Co. WLL

Esterad Investment Company, Lona Real Estate

National Cold Storage & Warehousing Co(BANZ) 

Member of Bahrain Welfare Society, Vice Chairman of Bahrain Shura Council, Member of preparation of 
the Bahrain National Charter & General Secretary, Member of The Arab League Parliament in Cairo, and 
President of Mithaq Society.

Mr. Abdulrahman M. S. JamsheerDirector Names 

Nationality 

Relationships between the 
candidate and the Company 

General Information of the 
Nominee Profile 

Chairman 

Vice Chairman

Director 

Other Membership 

Holds Various key positions which are mentioned below
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يملك ما نسبته 0.8 % من أسهم الشركة

يملك ما نسبته 0.6 % من أسهم الشركة

HOLDING 0.8% OF THE COMPANY SHARES

HOLDING 0.6% OF THE COMPANY SHARES

HOLDING 4.7% OF THE COMPANY SHARESيملك ما نسبته 4.7 % من أسهم الشركة



السيد/ جواد يوسف الحواج

عضو مجلس اإلدارة منذ التأسيس 1990

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.

رئيس جمعية الصداقة واألعمال في البوسنة والهرسك - البحرين ، ورئيس جمعية الصداقة الصينية - 
البحرين ، وعضو مجلس إدارة دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع ش.م.ب.

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( شركة الخليج والعالم لالستثمار والتجارة 

الخير القابضة )ش.م .ب(

عضويات أخرى

رئيس مجلس األدارة 

 معلومات عامة
 عن المترشح 

عالقة المرشح بالشركة

الجنسية 

أسم المرشح

بحريني

يحمل العديد من المناصب الرئيسية المذكورة أدناه

السيد/ عبد اهلل حسن بوهندي

عضو مجلس اإلدارة منذ التأسيس 1990

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.

شركة أشرف بي جي دي سي، بنك أويسس كابيتال، البحرين.

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   

رئيس مجلس األدارة 

 معلومات عامة
 عن المترشح 

عالقة المرشح بالشركة

الجنسية 

أسم المرشح

بحريني

القنصل الفخري - القنصلية األيرلندية في البحرين )يوليو 2009 - حتى اآلن( عضويات أخرى

يحمل العديد من المناصب الرئيسية المذكورة أدناه

السيد/ جالل محمد جالل

عضو مجلس اإلدارة منذ التأسيس 1990

رجل أعمال لديه أكثر من 40 عاًما من الخبرة في إدارة األعمال واالستثمار، وتخرج في إدارة األعمال من المملكة 
المتحدة

 شركة بحرين بزنس ماشين 

مجموعة شركات محمد جالل وأوالده ، مطبعة أول.

شركة أول للخرسانة الجاهزة، شركة البحرين الدولية لتطوير المطارات ذ.م.م ، شركة الخليج لألعمال، شركة 
البحرين للسينما.

رئيس مجلس األدارة 

عضو مجلس اإلدارة المنتدب

عضو مجلس اإلدارة   

 معلومات عامة
 عن المترشح 

عالقة المرشح بالشركة

الجنسية 

أسم المرشح

بحريني

يحمل العديد من المناصب الرئيسية المذكورة أدناه

السيد/ جاسم محمد الشيخ

عضو مجلس اإلدارة منذ التأسيس 1990

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

رئيس مجلس األدارة  لشركة كونفاب و شركة الشيخ العقارية 

جمعية البحرين الخيرية

 عضويات مجالس
 إدارات الشركات  

عضويات أخرى

 معلومات عامة
 عن المترشح 

عالقة المرشح بالشركة

الجنسية 

أسم المرشح

بحريني

السيد/ جهاد يوسف أمين

عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2016

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.

 معلومات عامة
 عن المترشح 

عالقة المرشح بالشركة

الجنسية 

أسم المرشح

بحريني

مجموعة فنادق البنادر- ممثاًل شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية ش.م.ب

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

نائب رئيس مجلس األدارة 

عضو مجلس اإلدارة   

يحمل العديد من المناصب الرئيسية المذكورة أدناه
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BOARD MEMBERSHIP NOMINATION 2022 -2024 LIST

 أسماء المرشحين لعضــوية
مجـــلـــــــــس إدارة 2022- 2024

Bahraini

Board Member Since Inception 1990

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.

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 

Ashraf BGDC & Oasis Capital Bank, Bahrain

Appointed Honorary Consul - Irish Consulate in Bahrain (July 2009 – present)

Mr. Abdulla Hassan BuhindiDirector Names 

Nationality 

Relationships between the 
candidate and the Company 

General Information of the 
Nominee Profile 

Chairman 

Director 

Other Membership 

Holds Various key positions which are mentioned below

Bahraini

Board Member Since Inception 1990

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

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), Gulf & the World for Investment and 
Trading (Khair) Holding Co. (B.S.C)

Chairman of Bosnia and Herzegovina Friendship and Business Society- Bahrain, President of Chinese 
Friendship Society- Bahrain, and Board Member of Dar AL Bilad for Journalism, Publishing & Distribution 
BSC

Director Names Mr. Jawad Yousuf Al Hawaj

Nationality 

Relationships between the 
candidate and the Company 

General Information of the 
Nominee Profile 

Chairman & 
Managing Director

Other Membership 

Holds Various key positions which are mentioned below

Bahraini

Board Member Since 2016

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 
position and board seats in nine companies.

Banader Hotels - represent BMMI

Bahrain National Holding, Bahrain National Insurance, TRAFCO, Bahrain Livestock, Bahrain Cinema, 
BMMI, United Insurance.

Director Names Mr. Jehad Yusuf Ameen

Nationality 

Relationships between the 
candidate and the Company 

General Information of the 
Nominee Profile 

Vice Chairman

Director 

Holds Various key positions which are mentioned below

Bahraini

Board Member Since Inception 1990

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

Director Names Mr. Jalal Mohammed Jalal

Nationality 

Relationships between the 
candidate and the Company 

General Information of the 
Nominee Profile 

Bahrain Business Machines.

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

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

Chairman 

Managing Director

Director 

Holds Various key positions which are mentioned below

Bahraini

Board Member Since Inception 1990

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  

Bahrain Philanthropic Society 

Director Names Mr. Jassim Mohammed Al Shaikh

Nationality 

Relationships between the 
candidate and the Company 

General Information of the 
Nominee Profile 

Other Company Directorship

Other Membership 

Chairman, Confab WLL and AL Shaikh Properties

HOLDING 2.1% OF THE COMPANY SHARESيملك ما نسبته 2.1 % من أسهم الشركة

HOLDING 1.5% OF THE COMPANY SHARESيملك ما نسبته 1.5 % من أسهم الشركة

HOLDING 0.4% OF THE COMPANY SHARESيملك ما نسبته 0.4 % من أسهم الشركة

HOLDING 0.5% OF THE COMPANY SHARESيملك ما نسبته 0.5 % من أسهم الشركة


