
 الدكتور عصام بن عبدهللا فخرو

  مجموعة شركات عبدهللا بن يوسف فخرو وأوالده. -رئيس مجلس اإلدارة 

  بنك البحرين اإلسالمي. –رئيس مجلس اإلدارة 

  شركة البحرين للسينما. –رئيس مجلس اإلدارة 

 
 فخرو عبدهللاالدكتور عصام 

 
فخرو درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية من جامعة لندن وهو حائز على وسام  عبدهللايحمل الدكتور عصام 

 AMA لتطوير التعليم و مجلس أمناء بجامعة األعلىبالمجلس  سابق ، كما أنه عضواألولىالبحرين من الدرجة 

إلى  باإلضافة. ترأس في السابق شركة ألمنيوم البحرين االقتصاديةعضو سابق في مجلس التنمية  ، وهو أيضا  الدولية
. رئاسة غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد غرف دول مجلس التعاون وهو عضو سابق في شركة ممتلكات

 وااللكترونيات صالتالموافي مجال  وأوالدهبن يوسف فخرو  عبدهللايترأس الدكتور عصام فخرو مجموعة شركات 
وبنك البحرين رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للسينما  والخدمات المالية. هو أيضا   األغذيةإلى  باإلضافة
إلى  باإلضافةونائب رئيس بنك البحرين الوطني وشركة قطر البحرين للسينما وشركة فوكس سينيكو اإلسالمي 

 .رينيةعضوية مجالس إدارة شركة ترافكو والمواشي البح
 
 
 

Dr. Esam Abdulla Fakhro 

 

 Chairman – Abdulla Yousif Fakhro & Sons group. 

 Chairman – Bahrain Islamic Bank (BisB). 

 Chairman – Bahrain Cinema Company. 

 
 

Dr. Esam Abdulla Fakhro 
 
Dr. Esam Fakhro is a holder of PhD Degree in Mechanical Engineering from 
London University. He was awarded the Bahrain Medal – FirstClass. He is also a 
Former member of the Supreme Council for Education Development, and AMA 
International University. Dr. Fakhro was a former member of the Economic 
Development Board. Previously, he chaired the Aluminum Bahrain Co. (ALBA), 
in addition to chairing the Bahrain Chamber of Commerce & Industry, and the 
Federation of GCC Chambers. Dr. Fakhro was a former member of Mumtalakat 
Currently, he chairs Abdullah Yousif Fakhro & Sons Group in the field of 
transport and electronics, as well as foods and financial services. Dr. Fakhro is 
also the Chairman of the Board of Directors of the Bahrain Cinema Company and 
Bahrain Islamic Bank and Vox Cineco In addition, he assumes the post of the 
Deputy Chairman of National Bank of Bahrain, and the Qatar Bahrain Cinema 
Company. He is also a member of the Board of Directors of Trafco and Bahrain 
Livestock Company. 
 


