
                   

 رئيساً تنفيذياً جديداً  النايضرفيق  البحرين يعين-مصرف السالم

 للمجموعة
 

 المنامة، مملكة البحرين:، 2018أبريل 

عن تعيين السيد البحرين، أحد المصارف اإلسالمية الرائدة في المملكة، اليوم -أعلن مصرف السالم

المصرف ومصرف بعد موافقة مجلس إدارة  للمجموعةفي منصب الرئيس التنفيذي  النايضرفيق 

 .البحرين المركزي

 

السيد خليفة بطي بن عمير المهيري، سعادة البحرين،  -رئيس مجلس إدارة مصرف السالم  وصرح

له  نمتمنيفي منصبه الجديد  النايض: "يسرنا أن نرحب بالسيد رفيق قائالا  نيابة عن مجلس اإلدارة

 العملية في المجاالت بسجل حافل من الخبرة السيد رفيق. يتمتع للمجموعة كرئيس تنفيذي النجاح

مصرف ن خبرته ستمنح ، ونحن على ثقة من أعلى الصعيدْين اإلقليمي والدولي الماليةالمصرفية و

 "في البحرين وخارجها. من النجاح والتطور السالم قوة دافعة للوصول إلى آفاق جديدة
 

 اا عام 25يتمتع بخبرة تزيد عن حيث  بالمنطقةين مرسمتال ينمصرفيال من النايضرفيق السيد و يعتبر 

حيث  دويتشه بنكقادماا من  مصرف السالم إلى وقد إنضمالخدمات المالية. المصارف و قطاعفي 

إلى  سط وشمال أفريقيامنطقة الشرق األوفي دويتشه بنك رئيس مجلس إدارة  منصب نائب كان يشغل

كما شغل منصب رئيس  دولة اإلمارات العربية المتحدةببنك جانب عمله كرئيس إقليمي لدويتشه 

 السيد نضمامه إلى دويتشه بنك شغلإوقبل . المالي العالميبمركز دبي رع دويتشه بنك فتنفيذي ل

منصب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية لالستثمار. وقبل ذلك تولى العديد من المناصب العليا  رفيق

 في قطاعي النفط والغاز والخدمات المالية.الدولية 

 

"إنه  :البحرين-السالم مصرفمجموعة ل ، الرئيس التنفيذيالنايض، قال السيد رفيق و في هذا الصدد

المصارف حد أك رسخت أقدامهاناجحة  مؤسسةوهو لشرف كبير أن أنضم إلى مصرف السالم، 

 أعماله المصرفية ةوتوسع نمولل مع طموح قويفي فترة زمنية قصيرة الرائدة في المملكة  اإلسالمية

  في المنطقة.

 

لمواصلة  المصرف ادارةفريق مع و هموأتطلع للعمل مععلى ثقتهم أن أشكر مجلس اإلدارة  أودو

صبح قوة إقليمية مؤثرة في صناعة الصيرفة اإلسالمية من خالل يأن في  ة المصرفتحقيق رؤي

توفير منتجات مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية لمختلف القطاعات المستهدفة 

 ".عمالئه المصرف ويلبي تطلعات مساهميه وقيمة بما يعزز من 

 

 120في مملكة البحرين برأس مال مدفوع يبلغ  2006يناير  19البحرين في -تأسس مصرف السالم

مليون دوالر أمريكي(، وقد طرح أكبر اكتتاب عام في تاريخ المملكة  318مليون دينار بحريني )

مليارات دوالر أمريكي(. بدأ المصرف  7مليار دينار بحريني ) 2.7حيث بلغت حصيلته أكثر من 



                   

، ثم في 2006أبريل  27، وتم إدراجه في بورصة البحرين في 2006أبريل  17ياته التجارية في عمل

لعمالئه مجموعة شاملة من  البحرين-يوفر مصرف السالم .2008مارس  26سوق دبي المالي في 

ن المنتجات والخدمات المالية المبتكرة والمتميزة التي تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وذلك م

خالل شبكته الواسعة من الفروع وأجهزة الصراف اآللي التي تعتمد على أرقى مستويات التكنولوجيا 

المتطورة، بما يفي باالحتياجات المصرفية المتنوعة. وباإلضافة إلى الخدمات المصرفية لألفراد 

يوفر المصرف أيضاا الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الخاصة، وخدمات 

 االستثمارات، والخزينة واألسواق المالية.

 
 

 –النهاية -
 


