
 
 

 

 الشقصيبن سعيد سالم 

 الرئيس التنفيذي

 بنك العز اإلسالمي
 

، سالملفاضل/ اسالم بن سعيد الشقصي منصب الرئيس التنفيذي لبنك العز اإلسالمي. ويشرف الفاضل/ يشغل 

البالغ من العمر ثالثة وخمسين عاما، على التوجه االستراتيجي ألحدث البنوك اإلسالمية في سلطنة عمان والذي 

 ومنتجات مالية مبتكرة وفقا ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.يقدم حلول 

. وقبل انضمامه 4104يونيو  4إلى بنك العز اإلسالمي بمنصب الرئيس التنفيذي بتاريخ  سالمالفاضل/ انضم  

الفترة من عام  في منصب الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني سالمالفاضل/ بنك العز اإلسالمي، شغل إلى 

نهضة البنك وتطويره وتحويله إلى مراحل خاللها عمليات  الفاضل/ سالمقاد حيث ، 4104حتى عام  4101

 . متقدمة

صرفية لمجموعة دبي المقبل ذلك العديد من المناصب التنفيذية منها الرئيس التنفيذي  سالمالفاضل/ وتبوأ 

الذي تولى فيه قيادة ( التنفيذي لبنك ظفار والرئيس التنفيذي لمجموعة دبي لالستثمار اإلسالمي ونائب الرئيس

الفاضل ترأس  4111وعام  0994. وخالل الفترة بين عام )4114عملية االندماج مع بنك مجان الدولي في عام 

وطني العماني هي الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات الالبنك مجموعة تتألف من ثالثة أقسام في  / سالم

سيتي ه بالمهنية الثرية بالتحاق مسيرتهضل / سالم الفادأ بوقد عمال البنوك المراسلة. وأالمصرفية االستثمارية 

 . 0994في عام   نك في دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدةب

عضو مجلس  هكما أن ،حاليا منصب رئيس مجلس إدارة صندوق التوازن االستثماري سالمالفاضل/ يشغل 

جنة وعضو الل )صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعوم من قبل حكومة السلطنة( إدارة صندوق الرفد



 التنفيذية ورئيس لجنة المناقصات في الصندوق ذاته، وعضو مجلس إدارة كلية الدراسات المصرفية والمالية

إدارة  لسسابقا منصب رئيس مج الفاضل / سالمشغل و .التي أسسها ويشرف عليها البنك المركزي العماني

س شركة شل العمانية للتسويق ورئيونائب رئيس مجلس إدارة ، انية الوطنية لالستثمار القابضةالشركة العم

عضو وسوق مسقط لألوراق المالية، ذاتها، ونائب رئيس مجلس إدارة  لجنة التدقيق التابعة لمجلس إدارة الشركة

 مجلس إدارة بنك مسقط. 

لجوائز العديد من احائز على ، كما أنه تنفيذي عماني لبنك إسالمي في السلطنةول رئيس أ سالمالفاضل/ يعد 

، وهو Banker Middle Eastالتي تقدمها " 4118جائزة "أفضل مصرفي لعام في القطاع المصرفي منها 

 متحدث رئيسي معروف في المؤتمرات المالية العالمية.أيضا 

من جامعة بوسطن بالواليات المتحدة األمريكية حيث حصل على درجة البكالوريوس في  سالمالفاضل/ تخرج 

علوم االقتصاد )مرتبة الشرف(، ودرجة الماجستير في إدارة أنظمة المعلومات )مرتبة الشرف(، ودرجة 

لية لندن ذيين في كماجستير إدارة أعمال في إدارة الخدمات المالية )امتياز(. كما أنه أنهى برنامج للمديرين التنفي

متزوج ولديه خمسة أبناء، وهو شغوف باإلبحار والشطرنج  سالمالفاضل/ لألعمال بالمملكة المتحدة. 

 والتصوير.
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