
 

 

 :عبدالحكيم الخياط  نبذة شخصية مختصرة

  

  وله أربعة أبناء. ، متزوج١٩٦٥يعقوب الخياط، بحريني من مواليد  عبدالحكيم

 

 المؤهالت األكاديمية والمهنية: 

  

  1990 أوستن – جامعة تكساس، التمويل –بكالوريوس في إدارة األعمال  حاصل على •

 1991 أوستن – جامعة تكساس،  دراسات شرق أوسطية - اآلداب في بكالوريوس حاصل على •

 1997 بوالية كاليفورنيا CPA األمريكي اجتاز امتحانات المحاسب القانوني •

 شارك في العديد من البرامج التنفيذية واألكاديمية والعملية •

 الجامعات والمؤتمرات في العديد من المحاضرات والندوات ألقى •

 Global Banking & Finance“ من مجلة 2020مصرفي في البحرين لعام  على جائزة أفضل رئيس تنفيذي حائز •

Review” 

  

 الخبرة المهنية:

  

البحرين في فبراير من عام  - عمل في شركة إرنست ويونغ وبنك االستثمار اإلسالمي األول والتحق ببيت التمويل الكويتي •

2003. 

 المناصب في شركات تجارية ومؤسسات غير ربحية منها اآلتي:شغل العديد من  •

  

 عضوية مجالس اإلدارة: 

  

 حتى تاريخه  2008     نالبحري – بيت التمويل الكويتي –العضو المنتدب  •

 حتى تاريخه  2005      درة خليج البحرين  -دارة اإلرئيس مجلس  •

 حتى تاريخه  2006        ديار المحرق  -دارة اإلرئيس مجلس  •

 حتى تاريخه  2015      إيجل هيلز ديار -دارة اإلنائب رئيس مجلس  •

 حتى تاريخه  2008    شركة إدارة منتجع الدرة  -دارة اإلرئيس / عضو مجلس  •

 حتى تاريخه  2006     شركة بي كي للتطوير ذ.م.م.  -دارة اإلرئيس مجلس  •

 حتى تاريخه  2006    العهد للمنح الدراسية العالميةبرنامج ولي  -مناء األعضو مجلس  •

 حتى تاريخه  2019    المجلس األعلى للشباب والرياضة -دارة اإلعضو مجلس  •

 حتى تاريخه  2007       انجاز البحرين -دارة اإلعضو مجلس  •

 حتى تاريخه  2012 جائزة سمو الشيخ ناصر للبحث العلمي في المجال الرياضي  -مناء األعضو مجلس   •

 حتى تاريخه  2017  (BIBF)ية معهد البحرين للدراسات المصرفية والمال -دارة اإلعضو مجلس   •

 2022 – 2013    وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري  -مناء األعضو مجلس  •

 2019 – 2011      األوقاف السنية -دارة اإلعضو مجلس  •

 2020  – 2010    المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي  -دارة اإلعضو مجلس  •

 2017 – 2012      بوليتكنك البحرين -مناء األعضو مجلس  •

 2015 – 2005      مدرسة الشيخة حصة  -دارة اإلعضو مجلس  •

 2006 – 2004   المثنى لالستثمار "حالياً بيتك كابيتال" شركة  -دارة اإلعضو مجلس  •

 2017 – 2009    بيت التمويل السعودي الكويتي  -دارة اإلنائب رئيس مجلس  •

 2012 – 2003       ميناتليكوم -دارة اإلرئيس مجلس  •

 2009– 2004    البحرين – شركة بيت االنماء العقارية -دارة اإلرئيس مجلس  •

 2010 – 2007      واحة بيتك الصناعية -دارة اإلرئيس مجلس  •

 2011 - 2009     ش.م.ب. بيت إدارة المال -دارة اإلنائب رئيس مجلس  •
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