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Mr. Algosaibi’s experience in the banking sector spans for more than 25 years, through which he assumed 

several senior positions and witnessed many economic transformations and developments in the Kingdom 

of Bahrain’s banking sector. This had a big impact on him acquiring deep understanding and practical 

knowledge of the Islamic Banking sector, in addition to best practices of the conventional banking sector. 

Before joining KHCB, Mr. Algosaibi was appointed as Group Chief Executive Officer for Bahrain Development 

Bank Group in 2017 and prior to that, he spent over 12 years in Kuwait Finance House – Bahrain BSC as 

an Executive Manager and Head of Corporate Banking Group. Mr. Algosaibi is a Board Member and 

Chairman of the Executive Committee of Seef Properties BSC (c), Vice Chairman of Bahrain International 

Golf Course Company and Capital Real Estate Company, as well as Board Member of Binaa Al Bahrain BSC, 

Lama Real Estate WLL, Naseej BSC and Chairman of its Executive Committee, Gulf Holding Company,        

Al-Areen Hotels, Locata Corporation PTY (Ltd), and Gulf Real Estate Company. 

He is also Chairman of the Board of Trustees in the University of Technology Bahrain, Vice Chairman of the 

Board of Trustees in Ibn Khuldoon National School, Board Member of Bahrain Association of Banks, and 

Board Member of INJAZ Bahrain. 

Mr. Algosaibi holds a Bachelor’s degree in Accounting from King Fahad University of Petroleum & Minerals 

and an MBA degree from De Paul University.  

 سطام سليمان القصيبي

 تنفيذي الرئيس ال

 المصرف الخليجي التجاري 

عاًما في القطاع المصرفي من خالل توليه للعديد من المناصب العليا، حيث شهد العديد  25تمتد خبرة السيد القصيبي ألكثر من 

ت والمستجدات اّلقتصادية بالقطاع المصرفي في مملكة البحرين، وكان لذلك تأثير كبير على اكتسابه فهم عميق  من التحوّلا

ثلى في قطاع المصارف التجارية التقليدية. قبل انضمامه ومعرفة عملية بقطاع الصيرفة اإلسالمية، باإلضافة إلى الممارسات الم  

م. وقبل  2017البحرين للتنمية في عام    مجموعة بنكللمصرف الخليجي التجاري، شغل السيد القصيبي منصب الرئيس التنفيذي ل

لتمويل الكويتي عاًما كمدير تنفيذي ورئيس المجموعة المصرفية للشركات في بيت ا  12ذلك، أمضى السيد القصيبي أكثر من  

ة،  البحرين. يشغل السيد القصيبي اآلن عضوية مجلس إدارة شركة عقارات السيف وكذلك رئيًسا للجنة التنفيذية في الشرك  –

باإلضافة ل،  كابيتاالمشاريع العقارية  شركة  لشركة النادي الملكي للغولف و  كما أنه يشغل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارةو

العقارية،  إلى عضويته في مجالس   البحرين، وّلما  بناء  الشركوشركة نسيج وكذلك  إدارة شركة  التنفيذية في  للجنة  ة، رئيًسا 

 . وشركة الخليج للعقاراتوشركة فنادق العرين، وشركة لوكاتا، وشركة الخليج القابضة، 

أمناء مدرسة ابن  نائب رئيس مجلس  و  ،للتكنولوجيارئيس مجلس أمناء جامعة البحرين  عالوةً على ذلك، فإن السيد القصيبي  

 .إنجازالبحرينعضو مجلس إدارة و  ، جمعية مصارف البحرين عضو في مجلس إدارةوخلدون الوطنية، 

وعلى شهادة ماجستير    " جامعة الملك فهد للبترول والمعادن" السيد القصيبي حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة من  

 ".جامعة ديبول"إدارة األعمال من 


