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الفاضل  /سالم بن سعيد الشقصي

يشغل الفاضل  /سالم بن سعيد الشقصي منصب الرئيس التنفيذي لبنك العز اإلسالمي .ويشرف على التوجه
االسرتاتيجي ألحدث البنوك اإلسالمية يف سلطنة عمان الذي يقدم حلوال ومنتجات مالية مبتكرة وفقا ألحكام
ومبادئ الشريعة اإلسالمية .انضم إىل بنك العز اإلسالمي مبنصب الرئيس التنفيذي بتاريخ  4يونيو .2014
وهو عضو جملس إدارة جمموعة شركات النفط العمانية باإلضافة اىل عضويتة يف كل من  :جملس إدارة صندوق
الرفد؛ وجملس إدارة مجعية املصارف العمانية ورئيس جملس إدارة صندوق النمو العماني ؛ منتدى عمان لألعمال ،
ورئيس جملس إدارة جمموعة الشقصي.
وقبل انضمامه إىل بنك العز اإلسالمي ،شغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك الوطين العماني يف الفرتة من عام 2010
حتى عام  ،2014حيث قاد خالهلا عمليات نهضة البنك وتطويره وحتويله إىل مراحل متقدمة.
وتبوأ الفاضل /سالم الشقصي قبل ذلك العديد من املناصب التنفيذية منها الرئيس التنفيذي جملموعة دبي املصرفية
والرئيس التنفيذي جملموعة دبي لالستثمار اإلسالمي ونائب الرئيس التنفيذي لبنك ظفار ( الذي توىل فيه قيادة
عملية االندماج مع بنك جمان الدولي يف عام 2002م)  .وخالل الفرتة بني عام  1994وعام  2000ترأس جمموعة تتألف من ثالثة
أقسام يف البنك الوطين العماني هي اخلدمات املصرفية لألفراد واخلدمات املصرفية االستثمارية وأعمال البنوك املراسلة.
وقد بدأ مسريته املهنية الثرية بالتحاقه بسييت بنك يف دبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف عام .1992

مت تعيني الفاضل  /سالم الشقصي عضوا يف جملس الدولة العماني يف الفرتة من 2015م إىل 2019م وشغل منصب نائب
رئيس اللجنة االقتصادية للمجلس  .كما كان عضوا يف برنامج الشراكة الذي يشرف عليه ديوان البالط
السلطاني وعضوية اللجنة اإلشرافية للربنامج الوطين للقيادة والتنافسية .وكما عني عضوا يف اللجنة االقتصادية
لرؤية عمان 2040م  .كما شغل سابقا منصب رئيس جملس إدارة الشركة العمانية الوطنية لالستثمار القابضة،
ونائب رئيس جملس إدارة شركة شل العمانية للتسويق  ،ونائب رئيس جملس إدارة سوق مسقط لألوراق املالية،
وعضو جملس إدارة بنك مسقط  ،وعضو جملس إدارة كلية الدراسات املصرفية واملالية .
يعد سالم الشقصي أول رئيس تنفيذي عماني لبنك إسالمي يف السلطنة ،كما أنه حائز على العديد من اجلوائز
يف القطاع املصريف منها جائزة "أفضل مصريف لعام  "2008اليت تقدمها  ،Banker Middle Eastوجائزة أحد أفضل
عشرة رؤساء تنفيذيني يف منطقة اخلليج العربي للبنوك املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لعام  ، 2019وذلك يف مؤمتر
وجوائز أفضل الرؤساء التنفيذيني يف نسخته اخلامسة لعام  2019الذي عقد يف البحرين وهو أيضا متحدث رئيسي
معروف يف املؤمترات املالية العاملية.
خترج الفاضل /سالم من جامعة بوسطن بالواليات املتحدة األمريكية حيث حصل على درجة البكالوريوس يف
علوم االقتصاد (مرتبة الشرف) ،ودرجة املاجستري يف إدارة أنظمة املعلومات (مرتبة الشرف) ،ودرجة ماجستري إدارة
أعمال يف إدارة اخلدمات املالية (امتياز) .كما أنه أنهى برناجما للمديرين التنفيذيني يف كلية لندن لألعمال
باململكة املتحدة .الفاضل /سالم متزوج ولديه مخسة أبناء ،وهو شغوف باإلحبار والشطرنج والتصوير

التجربةةة الشخصةةية للفاضةةل  /سةةالم بةةن سةةعيد الشقصةةي يف
القيادة بدءاً من سييت بنةك يف دبةي مةروراً برئاسةته لبنةك العةز
اإلسالمي مع الرتكيز على حمور التمكني والتفويض.
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