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Date 09/04/2020 التاريخ 

Name of the Listed 

Company 

 مجموعة جي إف إتش المالية

GFH Financial Group B.S.C. 
  إسم الشركة

Trading Code GFH رمز التداول 

Subject 
 تعيين أعضاء في مجلس اإلدارة

Appointment of Board Members 
 الموضوع

Name of appointed 

board members 

 لسيد علي مرادا -1
 السيد أحمد األحمدي -2

1- Mr. Ali Murad 

2- Mr. Ahmed Al Ahmadi 

المعينينأسماء األعضاء   

Description of 

appointed members 

 ستقلم -1
 مستقل -2

1- Independent 

2- Independent 

  لمعينيناصفة األعضاء 

Date of the Board 

of Directors’ 

meeting that issued 

the appointment 

decision 

وتمت الموافقة على تعيينهم من قبل مصرف البحرين المركزي  2020أبريل  1األربعاء 

.2020أبريل  9الخميس   

Wednesday 1st April 2020 and the approval of the Central Bank of 

Bahrain was granted on Thursday 9th April 2020.  

مجلس تاريخ اجتماع 

اإلدارة الذي صدر عنه 

 قرار التعيين

Membership 

Starting Date 

.2020أبريل  1األربعاء   

Wednesday 1st April 2020. 
 تاريخ بداية العضوية

Membership Ending 

Date 

2020سبتمبر   

September 2020 
 تاريخ نهاية العضوية

A brief summary of 

the appointed 

member 

على  وحاصلالسيد علي مراد مدير تنفيذي والشريك المؤسس لشركة بينكل ذ.م.م. 

باكالوريوس علوم وإدارة األعمال في التسويق من جامعة سوفولك في بوسطن 

عاماً في القطاع المصرفي وهو حالياً يشغل عضوية  16ولديه خبرة تزيد عن  ماساتشوستس

 ، وبينكل ذ.م.م.EAT App، وC5 Accelerateعدة شركات منها مجلس إدارة 

 

علوم بمرتبة الشرف في إدارة المخاطر في الالسيد أحمد األحمدي يحمل شهادة الماجستير 

للعلوم والتكنولوجيا والطب في لندن وشهادة  االمبراطوريةوالهندسة المالية من الكلية 

باكالوريوس في الكيمياء مع مرتبة الشرف من الدرجة األولى من جامعة كاليفورنيا. مع 

ث يعمل حية قوية، بدأ السيد األحمدي حياته المهنية في شركة مبادلة لإلستثمار خبرة مالي

في قسم اإلندماج واإلستحواذ كما عمل سابقا في شركة روتشيلد وشركاه في المملكة حاليا 

 المتحدة ويشغل حاليا عضوية مجلس إدارة في شركة شعاع كابيتال. 

 

نبذه مختصرة عن 

 األعضاء المعينين



 

Mr. Ali Murad is the Managing Director and Co-Founder of Pinnacle 

W.L.L., Bahrain and holds a Bachelor of Science and Business 

Administration in Marketing from Suffolk University, Boston, 

Massachusetts. He brings more than 16 years of experience in the 

banking sector and he is currently on the board of several companies 

including C5 Accelerate W.L.L., EAT App and Pinnacle W.L.L. 

 

Mr. Ahmed Al Ahmadi holds degree of Master of Science with Merit 

in Risk Management and Financial Engineering from Imperial College 

of Science, Technology & Medicine in London and a Bachelor's 

degree in chemical with First Class Honors from UCL. With solid 

financial experience, Mr. Al Ahmadi started his career with Mubadala 

Investment Company where he currently is an Associate, Mergers 

and Acquisitions and previously worked for Rothschild & Co. in UK. 

He serves as a Board Member at Shuaa Capital PSC. 

 

 Mariam Jowhary Name مريم جوهري اإلسم

  
ام ومكافحة غسل االموال المسىم الوظيف  ز  Head of Compliance & AML Designation رئيس اإللت 

كة  Signatureالتوقيع   Company Sealختم الشر

  

 


