
 

1 -صفحة   

 

 

 الس%- الذاتية للمر'&%ن لعضو ة مجلس إدارة البنك األ��� املتحد ش.م.ب. 

 

  السيد/ مشعل عبدالعز ز العثمان 

و�
	 ا���سية  • 

 .1996دراسات دولية من جامعة جنوب فلور�دا �� العام  –حصل ع)' ش%ادة ب!الور�وس العلوم �� تخّصص �سو�ق تخصص مساند  •

 .سنة خ9Jة �� قطا�G ا�Fدمات املالية واالسCثمارات 24لديھ أك:9 من  •

رئ[س مجلس إدارة مملكة البحر�ن، رئ[س مجلس اإلدارة ورئ[س ال]�نة التنفيذية، البنك األU)� املتحد ش.م.ب.،  :ا�Oالية والسابقة املناصب •

العامة للتأمينات االجتماعية �� ال!و�ت؛ عضو �� مجلس إدارة املؤسسة البنك األU)� املتحد (اململكة املتحدة) jي إل fg	؛ مدير عام املؤسسة 

 �� �Gت الصنا�9فست �� برمودا؛ عضو �� مجلس إدارة بنك ال!وpت؛ رئ[س مجلس إدارة شركة وفرة إن�العامة للتأمينات االجتماعية �� ال!و

ت؛ رئ[س مجلس إدارة مدينة ال!و�ت الطبية �� ال!و�ت. سابًقا: ال!و�ت؛ عضو �� مجلس شئون األوقاف �� األمانة العامة لألوقاف �� ال!و�

مة نائب مدير عام لشئون االسCثمار والعمليات �� املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية �� ال!و�ت؛ رئ[س قطاع اإلسCثمار �� املؤسسة العا

C�ئ ال!وyت؛ عضو �� مجلس إدارة مؤسسة املوا�ثمار للتأمينات االجتماعية �� ال!وCعن ذلك، شغل مناصب أساسية �� إدارة االس 
ً

ية. وفضال

  .سنة �� الصندوق ال!و�
	 للتنمية االقتصادية العر~ية 20لف9pة 

  السيد/ محمد جاسم املرزوق  

و�
	 ا���سية  • 

 .1991حصل ع)' ش%ادة ب!الور�وس �� التجارة، تخصص تمو�ل من جامعة ال!و�ت �� العام  •

 .سنة خ9Jة �� قطا�G ا�Fدمات املالية والعقارات 29لديھ أك:9 من  •

رئ[س مجلس مملكة البحر�ن، نائب رئ[س مجلس اإلدارة وعضو ال]�نة التنفيذية، البنك األU)� املتحد ش.م.ب.،  :ا�Oالية والسابقة املناصب •

التمدين ملراكز الCسوق؛ رئ[س مجلس إدارة شركة التمدين العقار�ة إدارة مجموعة التمدين القابضة بال!و�ت؛ رئ[س مجلس إدارة شركة 

ال!و�ت، الرئ[س الفخري ��لس إدارة مركز ا��واد العرjي (املر~ط الرس�	  –البحر��ية بالبحر�ن؛ شر�ك ومدير شركة األU)� املتحد ذ.م.م 

صندوق الوط�	 لرعاية وتنمية املشروعات الصغ�9ة واملتوسطة لدولة ال!و�ت ل]Fيل العر~ية األصيلة) بال!و�ت؛ عضو ال]�نة االسCشار�ة لل

بال!و�ت. سابًقا: عضو �� مجلس إدارة ج%از تطو�ر مدينة ا�Oر�ر وجز�رة بو~يان بال!و�ت؛ نائب رئ[س مجلس اإلدارة وعضو ��نة التدقيق 

لتنمية بال!و�ت؛ رئ[س مجلس األمناء �� مركز ا��واد واالمتثال �� البنك األU)� املتحد ا�Oدود بدjي؛ عضو �� ا��لس األع)' للتخطيط وا

العرjي (املر~ط الرس�	 لدولة ال!و�ت ل]Fيل العر~ية األصيلة) بال!و�ت؛ الرئ[س التنفيذي لشركة التمدين العقار�ة بال!و�ت؛ رئ[س مجلس 

العمانية العاملية للتنمية واالسCثمار �سلطنة اإلدارة والرئ[س التنفيذي لشركة التمدين العقار�ة بال!و�ت؛ عضو مجلس إدارة �� الشركة 

�9 القابضة بال!و�ت؛ عضو �� مجلس Fن؛ عضو مجلس إدارة �� شركة فتح ا��ُعمان؛ عضو مجلس إدارة �� شركة معالم القابضة بالبحر

ب رئ[س مجلس إدارة شركة التمدين إدارة البنك األU)� املتحد بالبحر�ن؛ نائب رئ[س مجلس إدارة شركة التمدين ملراكز الCسوق بال!و�ت؛ نائ

لالسCثمار بال!و�ت؛ عضو �� مجلس إدارة البنك األU)� املتحد بال!و�ت (سابًقا بنك ال!و�ت والشرق األوسط)؛ عضو �� مجلس إدارة البنك 

عر~ية لالسCشارات املالية األU)� (ال!و�ت)؛ عضو �� مجلس إدارة شركة الس[نما ال!و�Cية الوطنية بال!و�ت؛ عضو �� مجلس إدارة الشركة ال

بال!و�ت؛ رئ[س مجلس اإلدارة وعضو منتدب �� شركة التمدين العقار�ة بال!و�ت؛ الرئ[س التنفيذي لصندوق االسCثمار العقاري بال!و�ت؛ 

 وعضو مجلس إدارة شركة ا�Fازن العمومية بال!و�ت.

  



 

2 -صفحة   

 

 

  السيد/ محمد فؤاد الغانم  

و�
	 ا���سية  • 

 .1993إدارة األعمال من جامعة ال!و�ت �� العام حصل ع)' ش%ادة ��  •

 قطاعات عمليات إدارة الشرات، واملقاوالت، والصناعات التحو�لية، والتجارة، والعقارات، والشؤون املالية. سنة خ9Jة ��  31لديھ أك:9 من  •

نائب رئ[س مجلس مملكة البحر�ن، وعضو ال]�نة التنفيذية، البنك األU)� املتحد ش.م.ب.، اإلدارة عضو مجلس : ا�Oالية والسابقة املناصب •

اإلدارة والرئ[س التنفيذي ��موعة شرات فؤاد الغانم وأوالده، رئ[س مجلس إدارة بنك األU)� املتحد مصر؛ رئ[س مجلس إدارة شركة فلور 

مدين العقار�ة بال!و�ت؛ سابًقا: عضو �� مجلس إدارة بنك األU)� املتحد ا�Oدود ال!و�ت ش.م.ك.م بال!و�ت؛ عضو �� مجلس إدارة شركة الت

�� مجتمع األعمال الدو�� بما �شمل املنتدى االقتصادي العاملي وUو منظمة دولية مستقلة تل�pم بتحس�ن  ابدjي. �ّعد السيد محمد الغانم عضوً 

سياسي�ن واألاديمي�ن وغ�U9م من القادة االجتماعي�ن لوضع أجندات عاملية و�قليمية الوضع العاملي من خالل إشراك قادة األعمال والقادة ال

وقطاعية. يتمتع السيد محمد الغانم كذلك بدور فاعل �� مجموعة من منتديات األعمال �� دولة ال!و�ت وخارج%ا، كما أنھ ينخرط �Fصًيا 

ز تحديًدا ع)' الرعاية
ّ

�9ية ال
	 تركFشطة ا�yن. �� عدد من األ�  ال�Oية لألطفال، واملسائل التعليمية، وشؤون الالجئ

  

  لسيد/ عبدالغHI محمد صاCDCE FGاBي   ا

و�
	 ا���سية  • 

 .1984حصل ع)' ش%ادة ب!الور�وس العلوم �� ال%ندسة املي!انيكية من جامعة ال!و�ت �� العام  •

 ندسة والعقارات.سنة خ9Jة ��  قطاعات ا�Fدمات املالية والتجارة وال% 37لديھ أك:9 من  •

ورئ[س ��نة التدقيق واالمتثال و��نة ال9pشيح، وعضو ��نة امل!افآت، البنك األU)� املتحد اإلدارة عضو مجلس  :ا�Oالية والسابقة املناصب •

شركة األلف�ن نائب رئ[س مجلس إدارة شركة نور لالسCثمار ش.م.ك. (عامة) �� ال!و�ت؛ عضو �� مجلس إدارة مملكة البحر�ن، ش.م.ب.، 

 للطباعة وال�شر والتوز ع ش.م.ك.م. �� ال!و�ت؛ عضو �� مجلس إدارة شركة ال!و�ت للتأم�ن �� ال!و�ت؛ عضو �� مجلس إدارة الشركة املتحدة

ركة مجموعة للمرطبات ش.م.ك.م. �� ال!و�ت؛ رئ[س مجلس إدارة شركة نور األردنية ال!و�Cية لالسCثمار املا�� �� األردن؛ رئ[س مجلس إدارة ش

م الفنادق العاملية �� األردن؛ مدير �� شركة محمد صا�¥ ورضا يوسف £¡¢¡اyي �� ال!و�ت؛ مدير �� شركة £¡¢¡اyي اب[تال لبيع وشراء األس%

األU)�  والسندات �� ال!و�ت؛ مدير �� شركة ش�9ين للسيارات �� ال!و�ت؛ مدير �� مركز £¡¢¡اyي لإلطارات. عضو سابق �� مجلس إدارة البنك

  املتحد �� ال!و�ت.

   



 

3 -صفحة   

 

  

  السيد/ أحمد غازي العبداKGليل     

و�
	 ا���سية  • 

ق اسCثمارات ومشتقات مالية 2009لية إدارة األعمال،  –حاصل ع)' ش%ادة ماجست�9 �� إدارة املشار ع من جامعة جورج واشنطن  •
ّ
؛ مدق

ق داخ)� 2014؛ محاسب ما�� دو�� معتمد، 2009معتمد، 
ّ
؛ مدير إدارة مخاطر 2016؛ خب�9 دمج واستحواذ معتمد، 2015م¨	 معتمد، ؛ مدق

؛ 2009؛ دبلوم �� االسCثمار من ا��امعة األمر�كية �� لندن، 2021؛ خب�9 ما�� معتمد، 2021; محلل مصارف وائتمان معتمد، 2020معتمد، 

لية إدارة األعمال،  –دارة املشار ع من جامعة جورج واشنطن ؛ ش%ادة مشارك �� إ1999ب!الور�وس �� العلوم السياسة من جامعة ال!و�ت، 

2008. 

 سنة خ9Jة �� قطاعات ا�Fدمات املالية والعقار�ة والصناعية.  22لديھ أك:9 من  •

ة : عضو مجلس اإلدارة وعضو ��نة التدقيق واالمتثال و��نة ال9pشيحات، البنك األU)� املتحد ش.م.ب.، مملكا�Oالية والسابقة املناصب •

مسCشار ما�� للمدير العام باملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية، ال!و�ت؛ عضو �� مجلس إدارة شركة ب9pولينك القابضة البحر�ن، 

(ش.م.ك.م)، ال!و�ت؛ نائب رئ[س مجلس إدارة شركة مدينة ال!و�ت الطبية (ش.م.ك.م)، ال!و�ت؛ عضو �� Uيئات ا�Oكم�ن واملوفق�ن التا�عة 

: عضو �� ا��لس االسCشاري لصندوق املركز العقاري، ال!و�ت؛ عضو ICSIDو�� لCسو�ة منازعات االسCثمار (للمركز الد
ً
)، واشنطن. سابقا

�� مجلس إدارة مجموعة الساملية لتنمية املشار ع (ش.م.ك.م)، ال!و�ت؛ رئ[س مجلس إدارة الشركة املتحدة للCسو�ق وتنظيم املعارض 

 رئ[س مجلس إدارة شركة ا�Fليج العرjي لألغذية واألسواق املركز�ة (ش.م.ك.م)، ال!و�ت.(ش.م.ك.م)، ال!و�ت؛ نائب 

  

  السيد/ عبدهللا مضف املضف    

و�
	 ا���سية  • 

م املعلومات) من جامعة سياتل �� الواليات املتحدة األمر  •
ُ
ظ

ُ
� �كية �حصل ع)' ش%ادة ب!الور�وس آداب �� إدارة األعمال (التجارة اإللك9pونية ون

 .2005العام 

 سنة خ9Jة �� قطاعات ا�Fدمات املالية ور�ادة األعمال وتطو�ر القطاع ا�Fاص. 16لديھ أك:9 من  •

: عضو مجلس اإلدارة ورئ[س ��نة امل!افآت، وعضو ��نة التدقيق واالمتثال و��نة ال9pشيح، البنك األU)� املتحد ا�Oالية والسابقة املناصب •

افيھ إلدارة املطاعم AM Holding البحر�ن، عضو منتدب وشر�ك �� مجموعةش.م.ب.، مملكة  ��، ال!و�ت؛ مدير تنفيذي لشركة رو~

 وخدمات الطعام، ال!و�ت؛ مديرعام لشركة بيغ باyغ إلدارة املطاعم وخدمات الطعام، ال!و�ت، مدير عام شركة فل�ن ا�Fليج للتجارة العامة،

الطبية �� ال!و�ت؛ مدير أول �� قسم الوساطة الدولية �� شركة  Yiaco مستقل �� مجلس إدارة شركة ال!و�ت. سابًقا: عضو مجلس إدارة

  .ال!و�ت والشرق األوسط لالسCثمارات املالية �� ال!و�ت

  

   



 

4 -صفحة   

 

  

  السيد/ جمال عبدالرزاق النايف    

 بر�طاyي ا���سية  •

 .1980براد�� �� الواليات املتحدة األمر�كية �� العام حصل ع)' ش%ادة ب!الور�وس علوم (�� االقتصاد) من جامعة  •

 سنة خ9Jة �� قطاعات ا�Fدمات املالية. 40لديھ أك:9 من  •

عضو مجلس اإلدارة وعضو ��نة التدقيق واالمتثال و��نة ال9pشيح و��نة امل!افآت، البنك األU)� املتحد : ا�Oالية والسابقة املناصب •

عضو مجلس إدارة مستقل، شركة ليكمور بارت9Àز ا�Oدودة (مركز دjي املا�� العاملي)، دjي. سابًقا: الرئ[س اإلقلي�	 مملكة البحر�ن، ش.م.ب.، 

ن منطقة الشرق األوسط وأفر�قيا وآسيا الوسطى، مركز دjي املا�� العاملي، دjي؛ شر�ك إداري �� شركة لشركة بيكت[ت إلدارة املوجودات ع

صافاناد �� مركز دjي املا�� العاملي، دjي؛ عضو منتدب والرئ[س اإلقلي�	 إلدارة املوجودات �� بنك كر�دي سو س، دjي؛ عضو �� ال]�نة 

ال أفر�قيا، دjي؛ عضو منتدب والرئ[س اإلقلي�	 �� شركة سي
	 لالسCثمارات البديلة، سي
	 الCشغيلية �� كر�دي سو س الشرق األوسط وشم

بنك (لندن)؛ مؤسس وشر�ك إداري �� شركة النايف لالسCشارات، عمان، األردن؛ رئ[س قسم املبيعات ذات الدخل الثابت عن منطقة الشرق 

بيعات أورو~ا والشرق األوسط، ورئ[س قسم مبيعات األسواق الناشئة �� أورو~ا، األوسط �� ليمان بارذرز، لندن؛ نائب الرئ[س ورئ[س قسم م

رئ[س عمليات ا�Fز�نة للشرات �� بنك ا�Fليج الدو�� ش.م.ب.،  –وعضو �� ��نة أسواق رأس املال العاملية �� سي
	 بنك، لندن؛ نائب الرئ[س 

وسط، ورئ[س مكتب أyشطة ا�Fز�نة للشرات �� سي
	 بنك البحر�ن، متدّرب رئ[س تداول عمالت الشرق األ  –البحر�ن؛ نائب الرئ[س املساعد 

 .تنفيذي، قسم عمليات ا�Fز�نة �� سي
	 بنك، البحر�ن

  

     HUالسيد/ خالد محمد نجي  

 بحر��	 ا���سية  •

؛ وUو 1990اململكة املتحدة �� العام حصل ع)' ش%ادة ب!الور�وس �� إدارة األعمال تخصص �� الشؤون املالية من جامعة شيلر الدولية ��  •

 .من املع%د األمر�!ي للمحاسب�ن العام�ن املعتمدين �� الواليات املتحدة األمر�كية 1993محاسب عام معتمد منذ العام 

 ر�ة.سنة خ9Jة �� قطاعات االسCثمارات والتطو�ر العقاري والص�9فة اإلسالمية �� شقÃ¡ا مصارف ا��ملة / التجا 30لديھ أك:9 من  •

عضو مؤسس عضو مجلس اإلدارة وعضو ال]�نة التنفيذية، البنك األU)� املتحد ش.م.ب.، مملكة البحر�ن، : ا�Oالية والسابقة املناصب •

والعضو املنتدب �� شركة نجيÄ	 لالسCثمار ش.م.ب. (مقفلة)، ومدير ومالك مشارك �� شركة السوق العقار�ة؛ النائب األول لرئ[س مجلس 

تجارة وصناعة البحر�ن؛ عضو �� مجلس إدارة ال%يئة العامة للتأم�ن االجتما�G �� البحر�ن؛ رئ[س مجلس إدارة شركة إدارة  اإلدارة غرفة

األصول ش.م.ب. (مقفلة)، رئ[س مجلس إدارة بحر�ن مار�نا، وعضو مجلس إدارة البنك األU)� املتحد (اململكة املتحدة) jي إل fg	، عضو 

�سر امللك ف%د، وعضو مجلس إدارة Uيئة البحر�ن للسياحة واملعارض �� مملكة البحر�ن. سابًقا: نائب رئ[س مة �املؤسسة العامجلس إدارة 

مجلس إدارة وعضو منتدب والرئ[س التنفيذي لشركة ب[ت إدارة املال ش.م.ب. (مقفلة)؛ نائب رئ[س مجلس إدارة مصرف إبدار، وعضو �� 

التنفيذية �� بنك البحر�ن اإلسالمي، وعضو مجلس إدارة ب[ت التمو�ل ا�Fلي�Å، وعضو مجلس إدارة مصرف مجلس إدارة ورئ[س ال]�نة 

الطاقة األول، وعضو مجلس إدارة كيو إنفست ا�Fاضعة لتنظيم مركز قطر للمال �� قطر، وعضو مجلس إدارة وعضو ال]�نة التنفيذية �� 

املالية باململكة العر~ية السعودية. كما شغل عضو�ة مجلس إدارة ورئ[س ال]�نة التنفيذية  شركة أر~اح املالية ا�Fاضعة لتنظيم Uيئة السوق 

�� شركة بحر�ن سكراب مولد وشركة مصاyع التاج إلعادة تدو�ر املعادن والبالسCيك، وعضو مجلس إدارة شركة س!اوجن ا�Fليج لناقالت 

  الب9pوكيماو�ات.

  



 

5 -صفحة   

 

  

  السيد/ بيY- جون غر فXس

 سية بر�طاyي ا��� •

؛ وUو عضو جمعية ا�Oاسب�ن القانوني�ن �� 1976حصل ع)' ش%ادة ب!الور�وس �� العلوم من جامعة ماyشس9p �� اململكة املتحدة �� العام  •

 ).ICAEW(  اململكة املتحدة

 سنة خ9Jة �� قطاعات التدقيق وا�Fدمات املالية. 38لديھ أك:9 من  •

، شركة كيبو��ت ترست ش.م.ب(مقفلة)، مملكة البحر�ن، عضو مجلس إدارة إدارة مستقلاملناصب ا�Oالية والسابقة: عضو مجلس  •

 مستقل، كيبو��ت لالسCشارات ذ.م.م.، مملكة البحر�ن، وعضو مجلس إدارة تنفيذي، jي. �É. لالسCثمار ذ.م.م، مملكة البحر�ن. سابًقا: شر�ك

م!اتب إرyست و�وyغ البحر�ن وجدة والقاUرة و~�9وت، و�ملك خ9Jة واسعة ودراية التدقيق للعديد من املؤسسات املالية الك9Jى، بالنيابة عن 

نية �� باللوائح املالية وا�Oوكمة الصادرة عن البنوك املركز�ة املعنية. كما شغل السيد غر�فيÊس العديد من األدوار القيادية اإلدار�ة والتق

 .ارسة امل%نية �� الشرق األوسطشركة إرyست آند يونج، بما �� ذلك ونھ مدير تطو�ر املم

  

  اللّبانعبدالشا]� عادل السيد/ 

 مصري ا���سية  •

، ودرجة الب!الور�وس �� االقتصاد مع مرتبة الشرف األو�' من ا��امعة 1980يحمل درجة املاجست�9 �� اإلقتصاد مع مرتبة الشرف األو�'  •

 خاصة �� دول . و�تمتع السيد اللبان 1977األمر�كية �� القاUرة 
ً
 و�قليميا

ً
بخ9Jات واسعة �� القطاع�ن املصر�� التجاري واإلسCثماري دوليا

 مجلس التعاون ا�Fلي�Å وجم%ور�ة مصر العر~ية.

 سنة خ9Jة �� قطاع ا�Fدمات املالية. 42لديھ أك:9 من  •

دب، البنك األU)� املتحد البحر�ن ش.م.ب. املناصب ا�Oالية والسابقة: عضو مجلس إدارة، و الرئ[س التنفيذي للمجموعة والعضو املنت •

 البحر�ن، نائب رئ[س مجلس إدارة املصرف املتحد للتجارة واإلسCثمار (ليËيا) ش. م. ل. ، عضو مجلس إدارة البنك األU)� املتحد (اململكة

الرئ[س التنفيذي والعضو املنتدب  املناصب السابقة: .املتحدة) jي إل fg	، عضو �� مجلس إدارة البنك األU)� املتحد ش.م.ك.ع.، ال!و�ت

 لبنك ال!و�ت املتحد ش.ع.م. (اململكة املتحدة)؛ العضو املنتدب �� البنك التجاري الدو�� ش.م.م. (مصر)؛ رئ[س مجلس إدارة شركة التجاري 

لشرق األوسط لإلسCثمار املا�� الدو�� لالسCثمار (مصر)؛ نائب أول رئ[س مجلس إدارة البنك األU)� (ُعمان)؛ نائب رئ[س مجلس إدارة شركة ا

راق)؛ (اململكة العر~ية السعودية) ؛ نائب رئ[س مجلس إدارة البنك األU)� املتحد (مصر)؛ نائب رئ[س مجلس إدارة املصرف التجاري العرا�Ì (الع

ان)�، الواليات املتحدة األمر�كية؛ عضو مجلس إدارة البنك األU)� املتحد ا�Oدود �� دjي، اإلمارات العر~ية املتحدة؛ نائب رئ[س مورجان ست

مساعد نائب رئ[س املؤسسة العر~ية املصرفية (البحر�ن)؛ عضو �� مجلس إدارة بورصة البحر�ن (سابًقا سوق البحر�ن لألوراق املالية)؛ 

 .البحر�ن (البحر�ن) عضو �� مجلس إدارة شركة ال!و�ت والشرق األوسط لالسCثمار املا�� (ال!و�ت)؛ عضو �� مجلس إدارة جمعية مصارف

  

 .corporate.Secretary@Ahliunited.comخرى، يرÉ' التواصل مع البنك ع)' أألي استفسارات 
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Professional Profiles of Candidates for membership of the Board of Directors 

of Ahli United Bank B.S.C. 

Mr. Meshal AbdulAziz Alothman 

• Kuwaiti National  
• Holds a Bachelor of Science, Marketing with a Minor in International Studies from the University of South 

Florida, 1996. 
• Over 24 years of experience covering financial services and investments sectors. 
• Current and Former Positions/Directorships held: Chairman of the Board of Directors and the Executive 

Committee of Ahli United Bank B.S.C., Chairman of the Board of Directors, Ahli United Bank (UK) plc, UK; 
Director General, The Public Institution for Social Security, Kuwait; Member of the Board of Directors, The 
Public Institution for Social Security, Kuwait; Chairman of The Board of Directors, Wafra Intervest 
Corporation, Bermuda; Member of the Board of Directors, The Industrial Bank of Kuwait, Kuwait; Member 
of the Awqaf Affairs Council, Kuwait Awqaf Public Foundation, Kuwait; Chairman of the Board of Directors, 
Kuwait Medical City Co., Kuwait. Formerly: Deputy Director General for Investment and Operations, The 
Public Institution For Social Security, Kuwait; Chief Investment Officer, The Public Institution For Social 
Security, Kuwait; Member of the Board of Directors, Kuwait Ports Authority, Kuwait. Mr. Alothman has held 
many key positions in the Investment Department for 20 years in the Kuwait Fund for Arab Economic 
Development. 

Mr. Mohammad Jassim Al Marzooq  

• Kuwaiti National  
• Holds a Bachelor of Commerce-Finance Major from Kuwait University, 1991. 
• Over 29 years of experience, covering financial services and real estate sectors. 
• Current and Former Positions/Directorships held: Deputy Chairman of the Board of Directors, and a Member 

of the Executive Committee of Ahli United Bank B.S.C., Chairman, Tamdeen Holding Group, Kuwait; 
Chairman, Tamdeen Shopping Centers Co., Kuwait; Chairman, Tamdeen Bahraini Real Estate Co., Bahrain; 
Partner and Manager of Ahli United Co., Kuwait; Honorary Chairman of Arabian Horse Centre (Kuwait State 
Stud), Kuwait; Member of Advisory Committee of National Fund for Small and Medium Enterprise 
Development, Kuwait. Formerly: Board Member of Silk Road City & Islands Authority, Kuwait; Deputy 
Chairman and Member of the Audit & Compliance Committee of Ahli United Bank Limited, Dubai; Member, 
The Supreme Council for Planning and Development, Kuwait; Chairman of the Board of Trustees, Arabian 
Horse Centre (Kuwait State Stud), Kuwait; CEO, Tamdeen Real Estate Co., Kuwait; Chairman and CEO, 
Tamdeen Real Estate Co., Kuwait; Board Member, Global Omani Development & Investment Co., Sultanate 
of Oman; Board Member, Al Maalem Holding Co., Bahrain; Board Member, Fateh Al Khear Holding Co., 
Kuwait; Board Member, Ahli United Bank B.S.C., Bahrain; Deputy Chairman, Tamdeen Shopping Centers 
Co., Kuwait; Vice Chairman, Tamdeen Investment Co., Kuwait; Board Member, Ahli United Bank (Former 
Bank Of Kuwait and Middle East)- Kuwait; Board Member, Al-Ahli Bank of Kuwait, Kuwait; Board Member, 
Kuwait National Cinema Co., Kuwait; Board Member of Arab Financial Consulting Co., Kuwait; Chairman 
and Managing Director, Tamdeen Real Estate Co., Kuwait; CEO, Real Estate Investment Fund, Kuwait; and 
Board Member, The Public Warehousing Co., Kuwait. 
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Mr. Mohammad Fouad Al Ghanim  

• Kuwaiti National  
• Holds a degree, in Business Administration from Kuwait University, 1993. 
• Over 31 years of experience covering corporate management operations, contracting, manufacturing, trade, 

real estate and financial sectors. 
• Current and Former Positions/Directorships held: Member of the Board of Directors and the Executive 

Committee of Ahli United Bank B.S.C., Vice Chairman and Group Chief Executive Officer of the Fouad 
Alghanim & Sons Group of Companies, Kuwait; Chairman, Ahli United Bank (Egypt) SAE, Egypt; Chairman, 
Fluor Kuwait Co. KSC, Kuwait; Board Member, Tamdeen Real Estate Company KSCC, Kuwait. Formerly: 
Board Member, Ahli United Bank Limited, Dubai. Mr. Alghanim is a respected member of the international 
business community including World Economic Forum (WEF). The World Economic Forum is an independent 
international organization committed to improving the state of the world by engaging business, political, 
academic and other leaders of society to shape global, regional and industry agendas. He is an active member 
in various business forums in Kuwait and abroad. He is also personally associated with various philanthropic 
activities, particularly with a focus on children’s health, education and refugees. 

Mr. Abdulghani M.S.Y. Behbehani  

• Kuwaiti National  
• Holds a Bachelor of Science in Mechanical Engineering from Kuwait University, 1984. 
• Over 37 years of experience covering financial services, trade, engineering and real estate sectors. 
• Current and Former Positions/Directorships held: Member of the Board of Directors, chairman of the Audit & 

Compliance Committee and Nominating Committee and a member of the Compensation Committee of Ahli 
United Bank B.S.C., Vice Chairman, Noor Financial Investment Co. KSC, Kuwait; Board Member, Al-Alfain 
Printing, Publishing & Distribution Co. KSCC, Kuwait; Board Member, Kuwait Insurance Co. SAK, Kuwait; 
Board Member, United Beverage Co. KSCC, Kuwait; Chairman, Noor Jordan Kuwait Financial Investment 
Co., Jordan; Chairman, Hotels Global Group, Jordan; Director, Mohammad Saleh & Reza Yousuf Behbehani 
Co. W.L.L, Kuwait; Director, Behbehani Capital Co. for Selling & Purchasing Shares & Bonds W.L.L, Kuwait; 
Manager, Shereen Motor Company W.L.L, Kuwait; Manager, Behbehani Tire Center Company SPC, Kuwait. 
Former Board Member, Al-Ahli Bank of Kuwait KSCP, Kuwait.  

Mr. Ahmad Ghazi Al-Abduljalil   

• Kuwaiti National  
• Holds a Master’s Certificate in Project Management from The George Washington University, School of 

Business, 2009; Certified Investment and Derivatives Auditor, 2009; Certified International Financial 
Accountant, 2014; Certified Professional Internal Auditor, 2015; Certified Merger & Acquisition Specialist, 
2016; Certified Enterprise Risk Manager, 2020; Certified Banking and Credit Analyst, 2021; Certified Finance 
Specialist, 2021; Investment Diploma from American University of London, 2009; Bachelor of Political 
Science from Kuwait University, 1999; Associate’s Certificate in Project Management from The George 
Washington University, School of Business, 2008. 

• Over 22 years of experience covering financial services, trading, real estate and manufacturing sectors. 
• Current and Former Positions/Directorships held: Member of the Board of Directors and Member of the Audit 

& Compliance Committee and Nominating Committee of Ahli United Bank B.S.C., Financial Advisor to 
Director General, The Public Institution for Social Security, Kuwait; Board Member, Petro Link Holding Co. 
(K.S.C.C), Kuwait; Vice Chairman, Kuwait Medical City Co. (K.S.C.C), Kuwait; Member of The International 
Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Panels of Arbitrators and of Conciliators, Washington 
D.C. Formerly: Advisory Board Member, Markaz Real Estate Fund, Kuwait; Board Member, Al Salmiya 
Group for Enterprise Development Co. (K.S.C.C), Kuwait; Chairman, United Marketing and Organizing 
Exhibitions (K.S.C.C), Kuwait; Vice Chairman, Arab Gulf Company for food & Supermarket (S.A.K.C), 
Kuwait. 
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Mr. Abdullah Mudhaf Al Mudhaf    

• Kuwaiti National  
• Holds a Bachelor Degree in Arts Business Administration (E-Commerce & Info System) from Seattle 

University USA, 2005. 
• Over 16 years of experience covering financial services sector, and entrepreneur – private sector development. 
• Current and Former Positions/Directorships held: Member of the Board of Directors, Chairman of the 

Compensation Committee and member of the Audit & Compliance Committee and Nominating Committee of 
Ahli United Bank B.S.C., Managing Director and Partner, AM Holding Group, Kuwait; Executive Director, 
Ruby’s Café Restaurant Management and Catering Services, Kuwait; General Manager, Big Bang Restaurant 
Management and Catering Services, Kuwait, and General Manager, Flain Gulf General Trading Company, 
Kuwait. Formerly: Independent Board Member, YIACO Medical Company, Kuwait; Senior Director, 
International Brokerage Division, Kuwait & Middle East Financial Investment Company (KMEFIC), Kuwait.  

Mr. Jamal Abdel Razzaq Al Naif     

• British National  
• Holds a Bachelor of Science Degree in (Economics) from Bradley University, USA 1980. 
• Over 40 years of experience in financial services sector. 
• Current and Former Positions/Directorships held: Member of the Board of Directors and member of the Audit 

& Compliance Committee, the Nominating Committee and the Compensation Committee of Ahli United Bank 
B.S.C., Independent Director, Lakemore Partners (DIFC) Limited, Dubai. Formerly: Regional Head, Middle 
East, Africa & Central Asia, Pictet Asset Management, DIFC, Dubai; Managing Partner, Safanad SA DIFC, 
Dubai; Managing Director, Regional Head, MENA, Credit Suisse Asset Management, Dubai; Member of 
Credit Suisse MENA Operating Committee, Dubai; Managing Director, Regional Head MENA, Citi 
Alternative Investments, Citibank N.A. London; Founder and Managing Partner Al-Naif Consulting, Amman, 
Jordan; Head of Middle East Fixed Income Sales, Lehman Brothers, London; VP, Head of European and 
Middle East Sales, Head of Emerging Market Sales Europe, Member of Citibank Global Capital Markets 
Committee, Citibank N.A., London; VP, Head of Corporate Treasury, Gulf International Bank B.S.C., Bahrain; 
AVP, Middle East Currencies Trading and Head of Corporate Treasury Desk, Citibank N.A. Bahrain, 
Executive Trainee, Citibank N.A. Treasury, Bahrain. 

Mr. Khalid Mohamed Najibi      

• Bahraini National  
• Holds a Bachelor Degree in Business Administration (with major in Finance) from BA Schiller International 

University, UK, 1990; Passed CPA 1993 (from The American Institute of CPA) USA. 
• Over 30 years of experience covering Investments & Real Estate development and Islamic banking, both 

wholesale and retail. 
• Current and Former Positions/Directorships held: Member of the Board of Directors and member of the 

Executive Committee of Ahli United Bank B.S.C., Founding Member and Managing Director, Najibi 
Investment Co. B.S.C(c), Director/Co-Owner, Al Souq Real Estate Co., First Vice Chairman, Bahrain Chamber 
of Commerce and Industry (BCCI) (NGO), Board Member, Social Insurance Organisation (SIO), Chairman, 
Osool Asset Management B.S.C. (C), Chairman, Bahrain Marina Co., Board Member, Ahli United Bank (UK) 
PLC, Board Member, Bahrain Tourism and Exhibitions Authority (BTEA), Kingdom of Bahrain, and Board 
Member, King Fahad Causeway Authority. Formerly: Vice Chairman, Managing Director/ Chief Executive 
Officer, Capital Management House B.S.C. (c), Vice Chairman of Ibdar Bank, Board Member, & Chairman 
of Executive Committee of Bahrain Islamic Bank, Board Member of Gulf Finance House, Board Member of 
First Energy Bank, Board Member of QInvest Regulated by QFC in Qatar, Board Member & Member of 
Executive Committee of Arbah Capital Regulated by CMA in Kingdom of Saudi Arabia. Also, Board Member 
& Chairman of Executive Committee of Crown Industries & Bahrain Scrapmould, Board Member of Skaugen 
Gulf Petchem Carriers.  
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Mr. Peter John Griffiths       

• British National  
• Holds a Bachelor of Science, University of Manchester, UK, 1976, Member of the Institute of Chartered 

Accountants in England and Wales (ICAEW). 
• Over 38 years of experience covering audit and financial services sectors. 
• Current and Former Positions/Directorships held: Independent Director, Keypoint Trust B.S.C. (c), Kingdom 

of Bahrain, Independent Director, Keypoint Consulting W.L.L., Kingdom of Bahrain, and Executive Director, 
P.G. Investments W.L.L., Kingdom of Bahrain. Formerly: the Audit Partner for multiple major financial 
institutions, acting for Ernst & Young Bahrain, Jeddah, Cairo and Beirut offices, with extensive experience of 
financial regulations and governance issued by respective central banks. Mr. Griffiths also held several 
management and technical leadership roles within Ernst & Young including being the firm's Middle East 
Professional Practice Development Director. 

Mr. Adel A. El-Labban        

• Egyptian National  
• Holds a Masters in Economics (Highest Honors) from the American University in Cairo, 1980 and Bachelors 

in Economics (Highest Honors) from the American University in Cairo, 1977. 
• Over 42 years of experience covering financial services sector. 
• Current and Former Positions/Directorships held: Member of the Board of Directors and member of the 

Executive Committee of Ahli United Bank B.S.C., Group Chief Executive Officer & Managing Director, Ahli 
United Bank B.S.C., Bahrain; Deputy Chairman, United Bank for Commerce & Investment S.A.C., Libya; 
Director, Ahli United Bank (UK) PLC; and Director, Ahli United Bank K.S.C.P., Kuwait. Former Positions: 
Chief Executive Officer and Director, United Bank of Kuwait P.L.C., UK; Managing Director, Commercial 
International Bank, Egypt S.A.E.; Chairman, Commercial International Investment Company, Egypt; First 
Deputy Chairman, Ahli Bank S.A.O.G., Oman; Vice Chairman, Middle East Financial Investment Co., Saudi 
Arabia; Deputy Chairman, Ahli United Bank S.A.E., Egypt; Deputy Chairman, Commercial Bank of Iraq; 
Director, Ahli United Bank Limited, UAE; Vice President, Corporate Finance, Morgan Stanley, USA; 
Assistant Vice President, Arab Banking Corporation, Bahrain; Director, Bahrain Bourse, formerly Bahrain 
Stock Exchange; Director, Kuwait & Middle East Financial Investment Co., Kuwait; and Director, Bahrain 
Association of Banks, Bahrain. 
 
 
 
Should you require any further information, please contact AUB on corporate.secretary@ahliunited.com. 
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