
1 March 2022 

To: Bahrain Bourse 
Kingdom of Bahrain 

Nomination Results for the Membership 
in the Board of Directors of Bank ABC 

Further to the announcement of Bank ABC 
(Arab Banking Corporation B.S.C.) (the 
”Bank”) dated 16 January 2022 regarding 
nominations for appointment/election to the 
Board of Directors for its 14th term for a new 
three-year term (2022-2025), we announce 
below the list of nominees who have fulfilled all 
nomination requirements, based on the 
nominations received, as follows:  

1. Mr. Saddek Omar El Kaber

2. Dr. Tarik Yousef

3. Mr. Ashraf Mukhtar

4. Mr. Mohammad Saleem

5. Ms. Huda Al Mousa

6. Dr. Farouk El Okdah

7. Mr. Khalil Nooruddin

8. Dr. Ibrahim El Danfour

9. Mr. Abdallah Al Humaidhi

The professional profiles of the above listed 
candidates are attached.  

 السادة/ بورصة البحرين
 مملكة البحرين

 دارة إنتائج الترشح لعضوية مجلس   قائمة 
 ABC بنك

بنك م عن  ۲۰۲۲يناير    ۱٦إلحاقاً باالعالن الصادر بتاريخ  
ABC   )  ((ش.م.ب) المصرفیة  العربیة  المؤسسة 

مجلس  البنك(" لعضوية  الترشح  باب  فتح  بشأن   ("
عشر الرابعة  لدورته  البنك  مدتھا  إدارة  جديدة  لفترة 

) للتجديد  قابلة  مالیة  سنوات  )،۲۰۲٥-۲۰۲۲ثالث 
السادة   قائمة  يلي  فیما  لمرشحینانعرض 

وذلك  ، للتعیین/االنتخاب لشغل عضوية مجلس االدارة
استناداً إلى الترشیحات المستلمة للمرشحین الذين  

الترشیح  لھذا  المتطلبة  الشروط  كل  كمااستوفوا   ،
يلي:

السید/ الصديق عمر الكبیر .۱

 الدكتور طارق يوسف  .۲
 السید/ أشرف مختار  .۳

 السید/ محمد سلیم  .٤

 الموسى السیدة/ ھدى  .٥

 الدكتور فاروق العقدة  .٦

 السید/ خلیل نورالدين .۷

 الدكتور إبراھیم الدنفور  .۸

 السید/ عبدهللا الحمیضي  .۹

السیرة   من  نسخ  مرفق  للمرشحین  الذاتیة  تجدون 
 المذكورين أعاله. 

 Name اإلسم 

المسمى
 Title الوظیفي 

 Company Sealالشركة  ختم Signature التوقیع

Nader Abdulaal

Digital Communication Manager
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 ABCدارة بنك إقائمة المرشحین لعضوية مجلس 
 
 

(ب) من النظام األساسي   ۱۹أوالً: المرشحون للتعیین من قبل المساھمین الرئیسیین وفقاً للمادة 
 للمؤسسة 

 
 مرشحو مصرف لیبیا المركزي: )أ

 
     الصديق عمر الكبیر  / السید

 .جامعة ھارتفورد، كونیتیكت، الواليات المتحدة األمريكیة ماجستیر في إدارة األعمال وماجستیر في المحاسبة العامة،  
 

ورئیس مجلس إدارة بنك المؤسسة العربیة المصرفیة الدولي بي إل سي في المملكة  ،  محافظ مصرف لیبیا المركزي 
المتحدة. شغل سابقاً منصب نائب الرئیس التنفیذي لبنك المؤسسة العربیة المصرفیة الدولي بي إل سي، المملكة  

لمتحدة ورئیس مجلس اإلدارة والمدير العام لمصرف األمة، لیبیا. كما شغل عدداً من المناصب في البنوك والمؤسسات  ا
الجزائر والرئیس التنفیذي  -المالیة األخرى بما فیھا منصب نائب رئیس مجلس إدارة بنك المؤسسة العربیة المصرفیة

ارة شركة الخدمات المالیة العربیة. انضم إلى مجلس إدارة  تونس وعضو مجلس إد-لبنك المؤسسة العربیة المصرفیة
عاماً من الخبرة في الشؤون المالیة    ۳٥مع ما يزيد على    ۲۰۱۱في ديسمبر    .المؤسسة العربیة المصرفیة ش.م.ب

 والقطاع المصرفي.  
 

   الدكتور طارق يوسف 
 .األمريكیة المتحدة الواليات ھارفارد، جامعة االقتصاد،  في دكتواره

 
  المركزي   لیبیا  مصرف  إدارة  مجلس   عضو.  ۲۰۰٦  عام  منذ  بروكنجز   بمعھد  والتنمیة  العالمي  االقتصاد  برنامج  في  أول  زمیل
  وھو   ،۲۰۱٥  الى  ۲۰۱۱  من   الفترة  خالل"  ِصلتك"   لمؤسسة  التنفیذي  الرئیس   منصب  سابقاً   شغل.  ۲۰۱۲  عام  منذ

  من  بواشنطن  جورجتاون  جامعة  في   وعمل .  ۲۰۱۰و   ۲۰۰٦  األعوام   بین  الحكومیة   لإلدارة  دبي  لكلیة  المؤسس  العمید 
 الصباح  الشیخ  مقعد  وفي  الخارجیة  للعالقات  وولش   إدموند  بمعھد  االقتصاد  في  كمحاضر  ۲۰۰٦  عام  الى  ۱۹۹۸  عام

  بإدارتي   اقتصادي  كخبیر  العمل  السیاسات  في  خبرته  وتشمل.  المعاصرة  العربیة  الدراسات  بمركز  العربیة  للدراسات
  الشرق  لمنطقة   االقتصاديین  الخبراء كبیر  بمكتب  زائر اقتصادي  وكخبیر الدولي النقد  بصندوق  وأفريقیا األوسط الشرق 
  في  المتحدة باألمم األلفیة لمشروع أول وكمستشار ۲۰۰٥و ۲۰۰۲  عامي  بین  الدولي بالبنك أفريقیا وشمال األوسط

  في .  ب.م .ش  المصرفیة  العربیة   المؤسسة  إدارة  مجلس   عضوية  إلى  يوسف  الدكتور  انضم   وقد.  ۲۰۰٥- ۲۰۰٤  الفترة
 . والمالي  المصرفي المیدان في سنة ۲۰  عن   تزيد بخبرة ويتمتع ۲۰۱٥ فبراير شھر

 
 مختار  أشرف السید/ 

 . حاصل على ماجستیر محاسبة دولیة من مالیزيا
 

وسابقا نائبا الدارة العملیات المصرفیة واشتغل  في مصرف لیبیا المركزي يشغل منصب مدير إدارة العملیات المصرفیة 
النفطیة، عین    خدماتلل كعضو فريق تفتیش بإدارة الرقابة على المصارف والنقد، تقلد منصب اداري لدى شركة الراحلة 

للمستندات   لالعتمادات المستندية ونائب رئیس لجنة المدفوعات الخارجیة عضو في لجنة مدفوعات العملة االجنبیة 
 سنة في المجال المصرفي.  ۱۳برسم التحصیل، ويمتلك خبرة  

 
 دولة الكويت: - مرشحو الھیئة العامة لالستثمار )ب

 
 محمد عبدالرضا سلیم   / السید

 .تخصص تمويل من جامعة الكويت  –بكالوريوس إدارة اعمال 
 

  خالل  من  المھنیة خبرته اكتسب  ، ۱۹۸٥  عام الكويت جامعة من  تمويل تخصص   – أعمال إدارة بكالوريوس على حاصل
  منصب   شغل  حتى  الوظائف  في  تدرج  حیث  ۱۹۸٦  العام  منذ  لالستثمار  العامة  الھیئة  في   عاماً   ۳۳  مدى  على  عمله
 . تاريخه حتى ۲۰۰٦ عام  من  الخزانة إدارة مدير
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  المؤسسة  إدارة  مجلس   رئیس  نائب  منصب  حالیاً   يشغل  تاريخه،  حتى  ۲۰۱٦  مارس  من   وربة   بنك  إدارة  مجلس   في  عضو
  مجالس  رئاسة(    الشركات  إدارة  مجالس   من   العديد  في  عضويته  خالل  من  مناصب  عدة  تقلد   وقد  المصرفیة،  العربیة
  الشركة  لالستثمار،  الكويتیة  الشركة  القابضة،  األجیال  صندوق  شركة  أبرزھا)    والتدقیق  االستثمار  لجان  رئاسة  ،  اإلدارة

  وشركة  القابضة العقارية  الكويتیة الشركة المالیة، األوراق لحفظ  الخلیجیة الشركة العقارية، للتنمیة   الكويتیة  المصرية
 والمؤسسات   البنوك   أھم  مع   والعملیة  النظرية  الدورات  من  العديد  في   شارك  كما  الكويتیة،  والمخابز   الدقیق   مطاحن 
 .المال وأسواق واالستثمار المحافظ إدارة مجاالت  في العالمیة المالیة

 
 ھدى الموسى   /ة السید

 .تاون جورج جامعة – أعمال إدارة في ماجستیر
 

  ھدى   السیدة الكويت،  بدولة  لالستثمار  العامة  الھیئة  في   العام  االحتیاطي  لقطاع  األصول  إدارة  مدير  منصب  تشغل
  إدارة   مجلس   في  عضوً   سابًقا  كانت  كما ،۲۰۱۹  عام  منذ  الكويتي  االئتمان  بنك  إدارة  مجلس   في  عضو   الموسى
  اللجان   من  والعديد  الكويت  لدولة  العام  الدين   إدارة  لجنة  في  عضو  أنھا  كما ،)۲۰۲۰- ۲۰۱۸(  الكويتیة  الجوية  الخطوط
 . الدولة مستوى  على األخرى
  األعمال   في  الخبرة  من   عاًما   ۱٥  من   أكثر  ولديھا  ۲۰۲۱  عام  في  ABC  بنك  إدارة  مجلس   إلى  ھدى  السیدة  انضمت

 . والتمويل واالستثمار المصرفیة
 

 المرشحون من قبل شريحة الجمھور من المكتتبین    ثانیاً:
 

 الدكتور فاروق العقدة  
  ودرجة   بنسلفانیا  جامعة  في  وارتون  مدرسة  من   التطبیقي  واالقتصاد  األعمال  إدارة  في  الدكتوراه  درجة  على  حاصل

) الشرف  مرتبة  مع(  المحاسبة  في  الماجستیر  درجة  على  حصل  وقبلھا  الجامعة،  نفس   من   التمويل  في  الماجستیر
 . شمس   عین  جامعة من   المحاسبة في البكالوريوس ودرجة القاھرة جامعة من 

 
  إدارة   لمجلس   ورئیًسا  المصري  المركزي  البنك  إدارة  لمجلس   اورئیسً   امحافظً  السابق  في   العقدة  فاروق   الدكتور عمل
  رئیس  وھو).  المتحدة  الواليات(  نیويورك  أوف  لبنك  التنفیذي  الرئیس   نائب  منصب  شغل  كما.  المصري  األھلي  البنك

  مجلس  رئیس   منصب  ًقاب سا  شغل  المحدود، )  المتحدة  المملكة(  المصري  األھلي  للبنك  تنفیذي  غیر  إدارة  مجلس
  انضم .  للطیران   مصر  شركة  إدارة  بمجلس   سابق   وعضو  ،) يوباف(  الفرنسیة   العربیة  المصارف  التحاد  تنفیذي  غیر  إدارة

  ويتمتع  ۲۰۱٤  عام   مايو  شھر  في .  ب.  م.  ش  المصرفیة  العربیة  المؤسسة  إدارة   مجلس  عضوية   إلى   العقدة   الدكتور 
 .والتمويل المصارف قطاع في العمل من   عاماً  ۳٥  عن   تزيد  بخبرة

 
 خلیل نور الدين  / السید

حاصل على شھادة بكالوريوس في العلوم تخصص ھندسة النظم من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن، الظھران،  
ستیرن   إن  لیونارد  كلیة  من  والتمويل  الكمیة  األسالیب  علوم  في  الماجستیر  ودرجة  السعودية،  العربیة  المملكة 

كونه محلل مالي معتمد من معھد المحللین    إلىلمتحدة األمريكیة، إضافة  لألعمال، جامعة نیويورك، نیويورك، الواليات ا 
 شارلوتسفیل، فیرجینیا، الواليات المتحدة األمريكیة.  ،CFA –المالیین المعتمدين  

 
عاًما اكتسبھا من خالل العمل في    ٤۰ُيعد السید نور الدين أحد كبار الموظفین المصرفیین، ويتمتع بخبرة تزيد عن  

الشركات المالیة المحلیة والعالمیة على المستوى التنفیذي ومستوى مجلس اإلدارة، ويتولى حالیًا منصب الشريك  
ت إدارية ومالیة. وقد تمكن السید نور الدين على مدار  شركة استشارا   وھي ،Capital Knowledgeاإلداري لشركة  

عشر عاًما الماضیة من إتمام العديد من مھام االستشارات وإعادة الھیكلة للمؤسسات المالیة، حیث عمل    االثنى
ب،  على صیاغة اإلستراتیجیات وتنفیذھا، وقد كان السید نور الدين قبل ذلك عضًوا في اللجنة اإلدارية لبنك إنفستكور 

نائب     UBS Asset Managementالبحرين، إضافة إلى تولي منصب نائب رئیس شركة   في لندن وزيورخ، ومنصب 
رئیس بنك تشیس مانھاتن في البحرين، ومحلل بحوث العملیات لدى شركة نفط البحرين، البحرين، ويشغل حالیًا 

ب تفويض من محكمة اإلفالس في  والتي تم تشكیلھا بموج ،RA Holdingsمنصب عضو في مجلس إدارة شركة  
وقد عمل سابًقا في   البحرين.  االستثماري،  أركابیتا  بنك  أعمال  تصفیة  لإلشراف على  األمريكیة  المتحدة  الواليات 
مجالس إدارات كل من بنك الخلیج الدولي، وبنك الخیر، وبنك اإلثمار االستثماري، وبنك البحرين اإلسالمي، وشركة  

 ة البحرين للتمويل. التكافل للتأمین، وشرك
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 إبراھیم الدنفور   دكتورال
 .المتحدة المملكة چالسچو، جامعة محاسبة، دكتوراه

  
  غامبیا،  والصحراء  الساحل  مصرف  إدارة  مجلس   رئیس   ،)اليكو (  األفريقیة  لالستثمارات  اللیبیة  للشركة  التنفیذي  المدير
  منظمة   في  مؤسس  عضو  للمحاسبة،  األوروبیة  المنظمة  عضو  مصر،   لالستثمار   اللیبیة  الشركة  إدارة  مجلس   عضو

لیبیامصرات  العلیا  الدراسات  أكاديمیة  في   متعاون  محاضر  اللیبیین،  المحاسبین   أھمھا   مناصب  عدة  سابقاً   شغل.  ة، 
  الفنادق   إلدارة   اليكو  شركة  إدارة   مجلس   رئیس   أفريقیا،  جنوب  للفنادق  القابضة  إنسامبل  شركة  إدارة  مجلس   رئیس 

  والخاص  العام  القطاعین   في  القیادية  الوظائف  من  عدد  شغل  كما.  لیبیا  الواحة  مصرف   إدارة  مجلس  وعضو   والمنتجعات،
  أكاديمي  نشاط  وله  للمؤسسات،  الموارد  تخطیط   ونظم  اإلستراتیجي  والتحول   المالیة  واإلدارة   المحاسبة   مجاالت  في

 .عاماً   ۲۰  من  أكثر وعملیة علمیة  بخبرة التخصصات، ھذه  في علمیة وورقات وبحوث
 

 الحمیضي   عبدهللا / السید
 .بیروت  في األمريكیة الجامعة من   العلوم في ماجستیر

 
الكويت، ونائب رئیس مجلس إدارة المؤسسة    –رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي لشركة التسھیالت التجارية    نائب

العامة للتأمینات االجتماعیة ورئیس لجنة االستثمار، وعضو مجلس إدارة فرست ناشونال بنك ش.م.ل. لبنان. وھو أيضاً  
ورئیس    انفستكورب  بنك   إدارة  مجلس  وعضوارة وصناعة الكويت  عضو مجلس اإلدارة ورئیس الخزانة الفخري في غرفة تج

   شغل ، و لكویتیة ا  ألحمرا  للھالا   جمعیة  في  يلفخر ا   وقلصندا   مین إدارة وأ   مجلس   عضو   كذلكو  رطلمخاوا    لتدقیقا   لجنة 
  المؤسسة  إدارة  مجلس   عضويةو  الكويت   –  لالستثمار  العامة  الھیئة  في  التنفیذية  واللجنة  اإلدارة  مجلس   عضوية  سابقا
 عاماً في العمل المصرفي واالستثماري.    ۳۰سنة وھو يحمل خبرة تزيد على    ۱۸لمدة    البحرين   ..م.بش  المصرفیة  العربیة
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Nominees for Board Membership of Bank ABC 

 
First: Nominees for appointment by the principal shareholders in accordance with Article 19(b) of 
the Company’s Articles of Association 
 
A) Central Bank of Libya Nominees: 

Mr. Saddek Omar El Kaber   
MBA and MS in Public Accounting, University of Hartford, Connecticut, USA. 
 
Governor of the Central Bank of Libya and Chairman of ABC International Bank plc, U.K. Previously, Mr. El 
Kaber was the Deputy Chief Executive Officer of ABC International Bank plc, U.K., and Chairman and General 
Manager of UMMA Bank, Libya. Mr. El Kaber has held past key positions in a number of banks and financial 
institutions including being the Deputy Chairman of the Board of Arab Banking Corporation- Algeria, Country 
Manager and CEO of Arab Banking Corporation-Tunisia and a Director of Arab Financial Services Company 
B.S.C.(c). He joined the Board of Arab Banking Corporation (B.S.C.) in December 2011. He has more than 35 
years of experience in international finance and banking. 
 
Dr. Tarik Yousef   
PhD in Economics, Harvard University, USA. 
  
Senior Fellow in the Global Economy & Development Program at the Brookings Institution since 2006. Member of 
the Board of Directors of the Central Bank of Libya since 2012. Former Chief Executive Officer of Silatech between 
2011 and 2015 and the Founding Dean of the Dubai School of Government between 2006 and 2010. Dr. Yousef 
worked at Georgetown University in Washington DC between 1998 and 2006 as Professor of Economics in the 
Edmund Walsh School of Foreign Service and Sheikh Al-Sabah Chair of Arab Studies at the Centre for 
Contemporary Arab Studies. His policy experience includes working as Economist in the Middle East and African 
Departments of the International Monetary Fund, Visiting Senior Economist in the Office of the Chief Economist of 
the Middle East and North Africa Region of the World Bank between 2002 and 2005 and Senior Advisor for the 
Millennium Project at the UN between 2004- 2005. Dr. Yousef joined the Board of Arab Banking Corporation 
(B.S.C.) in 2015. He has 20 years of experience in the finance and business fields. 
 
 
Mr. Ashraf Mukhtar 
MSc in International Accounting, Malaysia. 
 
Director of banking operations department at the Central Bank of Libya, previously deputy of director of 
banking operations department, worked as a member of inspection team at the department of banking and 
monetary supervision, appointed in a managing position for Alrahila Oil Services Company, petroleum company 
for collection committee, has 13 years of banking experience.  
 
B) Kuwait Investment Authority Nominees: 

 
Mr. Mohammad Saleem  
Bachelor of Business Administration-Finance from Kuwait University. 

Mr. Saleem holds a Bachelor of Business Administration in Finance from Kuwait University in 1985. He has gained 
professional experience from his service over 33 years at Kuwait Investment Authority since 1986 where he held 
various positions including the Treasury Department Manager from 2006 to date. He has been a member of Warba 
Bank’s Board of Directors since March 2016 to date. He currently holds the position of Vice Chairman in the Arab 
Banking Corporation. He served previously in the State of Kuwait as Chairman and Board Member of audit and 



1 March 2022 
 

 

investment committees. He has been a Chairman and a member of the board of directors in a number of companies 
such as Generations Fund Holding Company, Kuwait Investment Company, the Egyptian Kuwaiti Real Estate 
Development Company, Gulf Custody Company, Kuwait Real Estate Holding Company, Kuwait Flour Mill & Bakeries 
Company. He also participated in many theoretical and practical courses at leading banks and global financial 
institutions in areas of portfolio management, investment and capital markets. 
 
Ms. Huda Al Mousa 
MBA degree in Business Management, Georgetown University. 
 
Director of General Reserve Asset Department at the Kuwait Investment Authority (KIA), which she joined in 
2018. Ms. Huda Al Mousa also serves on the Board of Directors at Kuwait Credit Bank since 2019. She previously 
was on the board of directors at Kuwait Airways (2018-2020). She also serves as a Committee Member in the 
State of Kuwait Debt Management Committee and various other State level committees. 
Ms. Al Mousa joined the Board of Bank ABC in 2021 and has more than 15 years of experience in banking, asset 
management, and finance.  

 
Second: Nominees by the private sector shareholders 

Dr. Farouk El Okdah   
PhD in Business and Applied Economics, Wharton School, University of Pennsylvania; MBA in Finance, Wharton 
School, University of Pennsylvania; Master of Accounting with Honors, Cairo University; BA in Accounting, Ain 
Shams University, Egypt.  
 
Former Governor and Chairman of the Central Bank of Egypt and former Chairman and CEO of the National Bank 
of Egypt. Dr. El Okdah was also former Vice President of Bank of New York (US). He is the Non-Executive 
Chairman of the National Bank of Egypt (UK) Limited, former Non-Executive Chairman of the Union de Banques 
Arabe et Francaises (UBAF) and former Member of the Board of Directors of Egypt Air, Egypt. Dr. El Okdah joined 
the Board of Arab Banking Corporation (B.S.C.) in 2014. He has more than 35 years of experience in banking and 
finance. 

 
Mr. Khalil Nooruddin 
Bachelor of Science in Systems Engineering from King Fahad University of Petroleum and Minerals, Dhahran, 
Kingdom of Saudi Arabia; Master of Science in Quantitative Methods and Finance from Leonard N. Stern School of 
Business, New York University, New York, U.S.A; Chartered Financial Analyst from CFA Institute, Charlottesville, 
Virginia, U.S.A. 
 
Mr. Nooruddin is a senior banker, with over 40 years’ experience gained through serving local and international 
financial firms both at executive and board levels. Currently, he is the Managing Partner of Capital Knowledge, a 
management and financial consulting firm. Over the past twelve years, Mr. Nooruddin concluded several 
consulting and restructuring assignments for financial institutions, working on strategy formulation and 
implementation. Prior to this, Mr. Nooruddin was a member of the Management Committee of Investcorp Bank, 
Bahrain; Vice President UBS Asset Management in London and Zurich; Vice President Chase Manhattan Bank in 
Bahrain; and Operations Research Analyst, Bahrain Petroleum Company, Bahrain. He currently serves on the 
board of RA Holdings, formed under authorization of a US bankruptcy court to oversee the liquidation of Arcapita 
Investment Bank, Bahrain. Previously he served on the boards of Gulf International Bank, Bank Al Khair, Ithmaar 
Investment Bank, Bahrain Islamic Bank, Takaful Insurance Company and Bahrain Financing Company. 
 
Dr. Ibrahim El Danfour 
PhD in Accounting, Glasgow Caledonian University, Glasgow, The United Kingdom 
 
Chief Executive Officer of the Libyan African Investment Company (LAICO), Chairman of BSIC Gambian Bank, 
Gambia, Director of Libya for Investment Company, Egypt, Member of European Accounting Association (No. 
95844), founding member of the Libyan Accountants Association, collaborator at Academic of Postgraduate 
Studies, Misurata, Libya. Previously Dr. El Danfour was the Chairman of Ensemble Hotel Holdings, South Africa, 
Chairman of LAICO Hotels & Resorts Management Company, Liechtenstein, Director of Waha Bank, Libya. Dr. El 
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Danfour held various key positions in academia as well as the public and private sectors, mainly in accounting, 
financial management, corporate transformation and ERP systems, giving him more than 20 years of hands-on 
experience in these domains, for which he has a number of publications and is an active participator in related 
high-profile events and conferences. 
 
Mr. Abdullah Al Humaidhi 
MS, American University of Beirut. 
 
Vice Chairman and Chief Executive Officer, Commercial Facilities Company, Kuwait; Vice Chairman of the Public 
Institution For Social Security and Chairman of the Investment Committee; a Director of the Board of First National 
Bank S.A.L., Lebanon. Mr. Al Humaidhi is also a Member of the Board and honourary Treasurer of the Kuwait Chamber 
of Commerce & Industry and Board Member and honorary Treasures of the Red Cross Society in Kuwait. He is also a 
Member of the Board of Directors of Investcorp and Chairman of Audit & Risk Committee. Previously he served as 
Member of the Board and the Executive Committee of Kuwait Investment Authority. And Director of Arab Banking 
Corporation B.S.C. for 18 years, and has more than 40 years of experience in the banking and investment sectors. 
 
 

 
 




