
 

 بادارعبدالرحمن السید فھد 
 عضو مجلس إدارة

 

 عضو في لجنة االئتمان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 المنبثقة عن مجلس اإلدارة الحوكمة والمكافآتلجنة في عضو 

 
  2016  تم تعیینھ في یولیو

 
 

(ش. م. ع.  ویمثل في عضویتھ البنك التجاري،  2016السید فھد بادار ھو عضو في مجلس إدارة ، وقد تم تعیینھ في یولیو من العام 
 الشركة المالكة للحصة  األكبر من  رأسمال البنك العربي المتحد.ق.)،

 
ضمن قسم الخدمات المصرفیة الدولیة ، قسم العالقات المصرفیة  سنة 18من  ألكثر البنك التجاريشغل السید بادارعدة مراكز ھامة في 

 عن قسم الخدمات المصرفیة  التجاریة . الحكومیة والقطاع العام ، فضال ً 

 لومفي الع بكالوریوسالمملكة المتحدة ، باإلضافة إلى في  دورھاممن جامعة شھادة الماجستیر في إدارة األعمال  علىفھد بادار حاز السید 

 . ویلزمن جامعة في مجال الخدمات المصرفیة و المالیة 

 

 أخرى: بنوكمناصب في  مجالس إدارة 
  (ش. م. ع. ق.) البنك التجاري -الخدمات المصرفیة الدولیة المدیر العام التنفیذي ،  •

 "ألترناتیف بنك" (أ بنك) ، تركیا عضو مجلس إدارة •

 شركة "ألیس" ، تركیا عضو مجلس إدارة •

 البنك الوطني العماني عضو مجلس إدارة •
 

 
 



Mr. Fahad Badar 

DIRECTOR 

Member - Board Credit Committee 

Member – Board Governance and Remuneration Committee 

Appointed to the Board in July 2016 

 

Mr. Fahad Badar is a member of the Bank's Board of Directors and recently joined in July 2016. 

Mr. Badar’s career at The Commercial Bank (P.S.Q.C.) spans over 18 years. Prior to his current role as 
Executive General Manager, International Banking, Mr. Badar held a number of key roles in the 
International Banking, the Government and Public Sector Relations and the Wholesale Banking Divisions.  

Mr. Badar holds an MBA from Durham University, United Kingdom and a Bachelors of Arts degree in 
Banking & Finance from the University of Wales. 

 

Other External Appointments: 

• Executive General Manager, International Banking – The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 

• Board Member – Alternatif Bank (ABank), Turkey 

• Board Member – ALease Board, Turkey 

• Board Member – National Bank of Oman (NBO), Oman 

 


