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  السيد/ ناصر مساعد الساير )رئيس مجلس اإلدارة( 

يشــغل الســيد/ ناصــر مســاعد الســاير منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة مــن أغســطس 2014 وهــو عضــو فــي مجلــس إدارة مجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي 
منــذ العــام 1980, وُعــنِّ كنائــب لرئيــس مجلــس اإلدارة فــي العــام 1993. كمــا أنــه رئيــس جلنــة مجلــس اإلدارة للحوكمــة.

الســيد/ ناصــر الســاير هــو أيضــاً أحــد أعضــاء مجلــس إدارة احتــاد املصــارف الكويتــي منــذ 1999 وشــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارتــه خــال الفتــرة 
مــن 1999 حتــى 2006. وكان أيضــاً عضــواً فــي املجلــس األعلــى للتخطيــط والتنميــة )الــذي يرأســه ســمو رئيــس مجلــس الــوزراء(, وعضــواً فــي جلنــة 
التمويــل واالســتثمار بغرفــة التجــارة والصناعــة الكويتيــة منــذ العــام 2003. كمــا شــغل الســيد/ ناصــر الســاير منصــب نائــب املديــر العــام للصنــدوق 

الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة العربيــة خــال الفتــرة مــن 1971 حتــى 1978, وأحــد أعضــاء مجلــس إدارتــه خــال الفتــرة مــن 1994 حتــى 2000. 
السيد/ ناصر الساير حاصل على بكالوريوس في االقتصاد من جامعة والية أوكاهوما في الواليات املتحدة األمريكية.

السيد/ غسان أحمد سعود اخلالد )نائب رئيس مجلس اإلدارة(

يشــغل الســيد/ غســان أحمــد ســعود اخلالــد أحــد أعضــاء مجلــس إدارة مجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي منــذ العــام 1987 ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة 
منــذ أغســطس 2014 وهــو رئيــس جلنــة املخاطــر وجلنــة الترشــيحات واملكافــآت املنبثقتــن عــن مجلــس اإلدارة.

ويشــغل الســيد/ غســان اخلالــد منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو املنتــدب لشــركة أســيكو للصناعــات. ولديــه خبــرة واســعة فــي مجــال متويــل 
الشــركات, التمويــل التجــاري, االئتمــان وكذلــك قطــاع التجزئة.

وقد درس السيد/ غسان اخلالد الهندسة املدنية في جامعة ويست فيرجينيا في الواليات املتحدة األمريكية.

السيد/ حمد عبد العزيز الصقر 

الســيد/حمد عبدالعزيــز الصقــر أحــد أعضــاء مجلــس إدارة مجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي خــال الفتــرة مــن 1975 و 1976, ومنــذ 1983 حتــى اآلن, 
وهــو أيضــاً أحــد أعضــاء جلنتــي االئتمــان واحلوكمــة املنبثقتــن عــن مجلــس اإلدارة.

كمــا يشــغل الســيد/ حمــد الصقــر منصــب عضــو مجلــس إدارة شــركة الكــوت للمشــاريع الصناعيــة فــي الكويــت, ويتمتــع بخبــرة واســعة فــي مجــال العمــل 
املصرفــي وحتديــداً فــي مجــال متويــل قطاع الشــركات.

والسيد/ حمد الصقر حاصل على بكالوريوس في االقتصاد من إيرلندا.

السيد/ يعقوب يوسف الفليج

انضــم الســيد/ يعقــوب يوســف الفليــج إلــى مجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي ليشــغل منصــب مديــر عــام باملجموعــة خــال الفتــرة مــن 1983 حتــى 1998. 
وهــو أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة منــذ العــام 1998. 

كما يشغل السيد/ يعقوب الفليج عضوية جلنة االئتمان وجلنة احلوكمة املنبثقتن عن مجلس اإلدارة.
وبصفتــه مديــراً عامــاً ســابقاً باملجموعــة, يتمتــع الســيد/ يعقــوب الفليــج بخبــرات واســعة فــي األعمــال املصرفيــة متضمنــة إدارة املخاطــر والرقابــة 

الداخليــة.
والسيد/ يعقوب الفليج حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة ميامي في الواليات املتحدة األمريكية.

مؤهالت وخبرات مجلس اإلدارة
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السيد/ حمد محمد عبدالرحمن البحر

الســيد/ حمــد محمــد عبدالرحمــن البحــر أحــد أعضــاء مجلــس إدارة مجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي منــذ 2005. وهــو أيضــاً رئيــس جلنــة التدقيــق 
وأحــد أعضــاء جلنــة الترشــيحات واملكافــآت املنبثقتــن عــن مجلــس اإلدارة.

شــغل الســيد/ حمــد البحــر منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو املنتــدب للشــركة الكويتيــة لاســتثمار خــال الفتــرة مــن 1981 حتــى 1991. كمــا 
شــغل أيضــاً منصــب العضــو املنتــدب فــي بنــك البحريــن والكويــت, ويتمتــع الســيد/ حمــد البحــر بخبــرات واســعة فــي قطــاع االســتثمار املصرفــي وإدارة 

األصــول وكذلــك نظــم الرقابــة الداخليــة.
والسيد/ حمد البحر حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة اإلسكندرية في مصر.

السيد/ مثنى محمد أحمد احلمد

ــة جلــان االئتمــان,  ــي فــي العــام 2007, ويشــغل عضوي ــى مجلــس إدارة مجموعــة بنــك الكويــت الوطن انضــم الســيد/ مثنــى محمــد أحمــد احلمــد إل
ــس اإلدارة.  ــة عــن مجل ــآت املنبثق ــة والترشــيحات واملكاف احلوكم

والســيد/ مثنــى احلمــد عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة الوطيــة العقاريــة, وكان رئيــس مجلــس إدارة شــركة املســتقبل العامليــة لاتصــاالت منــذ العــام 
2005 إلــى العــام 2014, كمــا شــغل عضويــة مجلــس إدارة الشــركة العربيــة األوروبيــة لــإدارة املاليــة )عــارف( خــال الفتــرة مــن 1987 حتــى 1993, 
وعضويــة مجلــس إدارة البنــك التجــاري الكويتــي خــال الفتــرة مــن 1993 حتــى 1997 وأيضــاً عضويــة مجلــس إدارة بنــك الكويــت املتحــد خــال الفتــرة 

مــن 1996 حتــى 1997. ويتمتــع الســيد/ مثنــى احلمــد بخبــرات متميــزة فــي مجــاالت التمويــل واالقتصــاد املالــي. 
والسيد/ مثنى احلمد حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الكويت.

السيد/ هيثم سليمان حمود اخلالد 

انضــم الســيد / هيثــم اخلالــد إلــى مجلــس إدارة مجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي فــي 2010 وهــو أحــد أعضــاء جلــان التدقيــق, املخاطــر واحلوكمــة 
املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة. 

ويشــغل الســيد/ هيثــم اخلالــد عضويــة مجلــس إدارة شــركة الشــال لاستشــارات واالســتثمار منــذ العــام 2006, وعضويــة مجلــس إدارة شــركة األرجــان 
ــال والرئيــس  العامليــة العقاريــة منــذ العــام 2010 ورئيــس مجلــس إدارتهــا منــذ العــام 2014, كمــا شــغل مناصــب الرئيــس التنفيــذي لتطويــر األعم

التنفيــذي للشــرق األوســط والرئيــس التنفيــذي لاســتراتيجية فــي شــركة زيــن لاتصــاالت.
ويتمتع السيد/ هيثم اخلالد بخبرة واسعة في التخطيط االستراتيجي واالستثمار وعمليات االستحواذ واحلوكمة والرقابة الداخلية. 

والسيد/ هيثم اخلالد حاصل على درجة البكالوريوس في مجال الهندسة الكهربائية من جامعة الكويت.
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السيد/ لؤي جاسم محمد اخلرافي 

الســيد/ لــؤي جاســم اخلرافــي عضــو مجلــس إدارة مجموعــة بنــك الكويــت الوطنــي منــذ 2011 وهــو عضــو فــي جلنتــي التدقيــق واملخاطــر املنبثقتــن عــن 
مجلــس اإلدارة.

وشــغل الســيد/ لــؤي اخلرافــي منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك الكويــت الصناعــي فــي الفتــرة مــن 1999 إلــى 2003 وفــي الفتــرة مــن 2005 إلــى 
2008 ورئيــس جلنــة التدقيــق املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة فــي البنــك الصناعــي لنفــس الفتــرة.

كما شغل العديد من املناصب االستشارية والتجارية في شركات مجموعة اخلرافي.
كما يتولى إدارة مكتب لؤي اخلرافي للمحاماة واالستشارات القانونية. 

ويتمتع السيد/ لؤي اخلرافي بخبرة واسعة في شؤون االلتزام والرقابة التشريعية والشؤون القانونية.
والسيد/ لؤي اخلرافي حاصل على درجة البكالوريوس في احلقوق من جامعة الكويت.

السيد/ عماد محمد عبد الرحمن البحر
 

انضــم الســيد/ عمــاد محمــد البحــر إلــى عضويــة مجلــس اإلدارة فــي بنــك الكويــت الوطنــي فــي أغســطس 2014 وذلــك بعــد وفــاة املغفــور لــه الســيد/ 
محمــد عبــد الرحمــن البحــر رئيــس مجلــس اإلدارة, كمــا يشــغل عضويــة جلنــة الترشــيحات واملكافــآت وكذلك جلنة االئتمــان املنبثقتن عن مجلــس اإلدارة.
كمــا أن الســيد/ عمــاد البحــر عضــو مــن أعضــاء املجلــس التنفيــذي ملجموعــة املغفــور لــه محمــد عبــد الرحمــن البحــر والتــي تعتبــر واحــدة مــن أقــدم 
التكتــات التجاريــة فــي الكويــت والشــرق األوســط  ولــه دور هــام أيضــاً مــع فريــق البحــر لصنــع القــرارات االســتراتيجية. ويشــغل أيضــاً عضــو مجلــس 

ــة. ــة للتأمن وشــركات أخــرى خارجي اإلدارة فــي الشــركة األهلي
السيد/ عماد البحر حاصل على درجة بكالوريوس في إدارة األعمال من اجلامعة األمريكية في واشنطن, الواليات املتحدة األمريكية.
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ناصر مساعد الساير
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غسان أحمد سعود اخلالد 
نائب رئيس مجلس اإلدارة
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حمد عبدالعزيز الصقر
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