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في بورصة  "SALAM")المتداولة أسهمه تحت الرمز  البحرين-مصرف السالم أعلن

تعيين مجلس "المصرف" عن  (في سوق دبي المالي "SALAM_BAH"البحرين والرمز 

إدارته لسعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيساً لمجلس إدارة المصرف خلفاً 

من منصبه  تهإستقالللسيد خليفة بطي بن عمير بن يوسف المهيري الذي تقدم ب

 .كرئيس و عضو مجلس إدارة المصرف

مجلس إدارة مصرف الجديد لرئيس ال قالالسيد المهيري  تعليقاً على إستقالةو

 نعلن عنيؤسفنا أن  : "الشيخ/ خالد بن مستهيل المعشنيسعادة البحرين، -السالم

األخ خليفة بطي بن عمير بن يوسف من عضوية ورئاسة مجلس إدارة المصرف  ستقالةإ

على رغبته الشخصية. ونحن في مجلس اإلدارة ال يسعنا إال أن  اً بناء تجاء والتي

نتقدم للسيد خليفة بن بطي بجزيل الشكر ووافر التقدير على ما بذله من جهود 

في العامْين الماضيْين مما كان له مشهودة في إنجاح أعمال المجلس إبّان قيادته له 

وإجمالي  تحقيق المصرف لنمو كبير في حصته السوقية وصافي األرباحاألثر في  أطيب

 الودائع والتسهيالت التمويلية". حجم 

ونحن في مجلس اإلدارة نؤكد على مضي  " خالد المعشنيالشيخ سعادة وأضاف 

المصرف في خططه المستقبلية بخطًى ثابتة نحو المزيد من النجاحات محلياً وإقليمياً 

وعالمياً، مستندين إلى القيم الراسخة التي إعتمدناها طيلة السنين الفائتة وسيراً 

ياسات على منهاج قويم قائم على المؤسسية والحوكمة الراشدة والشفافية  والس

المالية الحصيفة التي تحفظ حقوق المساهمين وجميع أصحاب المصلحة. و نؤكد 

 متمكن و مقتدرإداري  فريقتمتعه بالمالي للمصرف و مالءة المركز كذلك على متانة و 

ال سيما في مما يمكنه بعون هللا و توفيقه من مجابهة التحديات الماثلة في األسواق 

تطلعات ما يحقق وب COVID-19فيروس ظل التداعيات المترتبة على إنتشار جائحة 

 ".مساهميه بالمزيد من النجاحات بإذنه تعالى



 

أن سعادة الشيخ خالد المعشني رئيس مجلس اإلدارة الجديد لمصرف ذكره ويجدر 

عاماً، ويشغل  24البحرين يتمتع بخبرة مصرفية واسعة تمتد ألكثر من  –السالم 

وعضو مجلس  رئيس مجلس إدارة بنك مسقط ش.م.ع.ع.إنه همة إذ ممناصب إدارية 

ظفار إدارة شركة  إدارة الشركة العمانية لخدمات التمويل المتحدة، ورئيس مجلس

 الدولية للتنمية واإلستثمار القابضة ش.م.ع.ع.

قتصاد، وشهادة الماجستير من ويحمل سعادة الشيخ المعشني البكالريوس في اإل

 كلية الدراسات الشرقية واألفريقية بجامعة لندن.

في ومقره  ةالرائداالسالمية  المصارفالبحرين )ش.م.ب( أحد -السالممصرف عتبر ي  

يوفر كزي. وعمل بموجب ترخيص من مصرف البحرين المرهو يو ،مملكة البحرين

مصرف لعمالئه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة والمتميزة ال

التي تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وذلك من خالل شبكته الواسعة من الفروع 

تفي رقى مستويات التكنولوجيا المتطورة، بما وأجهزة الصراف اآللي التي تعتمد على أ

باالحتياجات المصرفية المتنوعة. وباإلضافة إلى الخدمات المصرفية لألفراد، يوفر 

خاصة، وخدمات المصرفية الخدمات الالمصرف الخدمات المصرفية للشركات، و

 الخزينة.واالستثمار 

 

 –انتهى  -

 

  



 

 البحرين -نبذة عن مصرف السالم 

البحرين ش.م.ب. في مملكة البحرين ويعمل كمصرف إسالمي بموجب  -يقع المقر الرئيسي لمصرف السالم 

في  2006يناير  19البحرين في  -ترخيص صادر من مصرف البحرين المركزي. وقد تأسس مصرف السالم 

ي(، وبدأ المصرف مليون دوالر أمريك 318مليون دينار بحريني ) 120مملكة البحرين برأس مال مدفوع يبلغ 

، ثم في سوق دبي 2006أبريل  27، وتم إدراجه في بورصة البحرين في 2006أبريل  17عملياته التجارية في 

 .2008مارس  26المالي في 

، 2014فبراير  2. وفي 2011ديسمبر  22واستكمل المصرف إجراءات الدمج مع بنك البحرين السعودي في 

ام اي بنك ش.م.ب )م( عن استكمال عملية دمج المؤسستين الرائدتين البحرين وبي  -أعلن مصرف السالم 

بعد الحصول على موافقة مساهمي المصرفين في اجتماعي الجمعية العمومية غير العادية لكل منهما. 

 البحرين. -أصبح بي ام اي بنك شركة تابعة مملوكة بالكامل لمصرف السالم  2014مارس  30واعتباًرا من 

البحرين لعمالئه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة والمتميزة  -لسالم ويوفر مصرف ا

التي تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وذلك من خالل شبكته الواسعة من الفروع وأجهزة الصراف اآللي 

رفية المتنوعة. وباإلضافة التي تعتمد على أرقى مستويات التكنولوجيا المتطورة، بما يفي باالحتياجات المص

إلى الخدمات المصرفية لألفراد، يوفر المصرف الخدمات المصرفية للشركات، وخدمات مصرفية خاصة، وخدمات 

 ، والخزينة.إدارة األصول


