
 
 

 البحرين-مصرف السالمجديد لمجلس إدارة  إنتخاب
 

 

   البحرين:مملكة المنامة، ، 2018أبريل  11

 
مجلس  إنتخابعن ، أحد المصارف اإلسالمية الرائدة في المملكة، البحرين-مصرف السالمأعلن 

خليج  – الذي عقد في فندق فورسيزونسفي إجتماعها العادية  ةالجمعية العام من قٍبَل الجديدإدارته 

السيد خليفة بطي بن سعادة  حيث إنتخب المساهمون كالً من، 2018مارس  22 تاريخبالبحرين 

السيد و ،البلوشي مراد محمد والسيد مطرسعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني و، المهيري عمير

عبدهللا الم المحميد، والسيد س صالح الحليان، والسيد سلمانسالم الميزة، والسيد خالد  محمد حسين

 ماضيشهاب الدين السويدي، والسيد خالد  محمد األمين، والسيد الحر علي العوادي، والسيد زايد

حتى م و2018الجديدة الممتدة من مارس أعضاءاً لمجلس إدارة مصرف السالم البحرين للدورة 

 .م2021مارس 

 

باإلجماع إنتخاب سعادة السيد  في إجتماعهم المنعقد عقب الجمعية العامة قرر أعضاء مجلس اإلدارةو

سعادة الشيخ خالد بن مستهيل وخليفة بطي بن عمير بن يوسف المهيري رئيساً لمجلس اإلدارة 

 نائباً لرئيس مجلس اإلدارة.المعشني 

 

السيد خليفة بطي بن سعادة  ،البحرين-رئيس مجلس إدارة مصرف السالم صّرح  بهذه المناسبةو

أن فإنه ليطيب لي  مجلس اإلدارةإخواني أعضاء عن بالنيابة نفسي وأصالةً عن " المهيري: عمير

 برئاسة سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة أغتنم هذه الفرصة لنعرب عن تقديرنا للمجلس السابق

التي  المبذولة جهودهموالمستقبلية  همرؤيتقيادتهم الحكيمة للمصرف طيلة الفترة الماضية وعلى 

 دعمت نمو األعمال وقيمة العالمة التجارية للمصرف.

 

 إنشاء أعمالنا إلى جانب زيادة نمولتركيز على في اقبل، فإننا سنواصل جهودنا وبالنظر إلى المست

 مبتكرةال مصرفيةالخدمات الو المالية منتجاتمجموعة من المن خالل توفير  ء أقوىعمال محفظة

التي  وكفاءة العمل جودة خدماتنا المصرفية وزيادة فاعلية ة اإلسالميةوالمتوافقة مع أحكام الشريع

 مالي القويمركزنا الرأس ذلك، فإن ضافة إلىباإل. ساهم في تعزيز مكانة المصرف الرياديةست

يتيح للمصرف  مماتضمن أداًء مربحاً ومستداماً سالتي يتمتع بها المصرف  ممتازةالسيولة الو

 "والعمالء.مضافة للمساهمين قيمة جديدة وخلق الو نمالفرص  االستفادة من

 

هذه الفرصة لتوجيه خالص نتهز أوأود أن ": المهيري بن عمير السيد خليفة بطيسعادة أضاف و

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة الشكر والتقدير إلى مصرف البحرين المركزي و



 
على ثقتهم و تزامهم المتواصل ودعمهم المستمرال مساهمينا الكرام وموظفينا األكفاء علىالبحرين و

 "في المصرف. الغالية
 

 

 -النهاية  -


