
 
مشروع بروج على الخاص  التمویل العقاريعرض  یطلق مصرف السالم

  أمواج  في جزیرة رسیدنس
 د.ب. 2,000نقدي یصل قیمتھا إلى  تردادسوأحصل على امع معدالت ربح تنافسیة، أقساط شھریة منخفضة  •
  
 ، البحرین:2017 مارس 5
 عن توقیع اتفاقیة تفاھمالبحرین، احد المصارف اإلسالمیة الرائدة في مملكة البحرین، -مصرف السالم یعلن
حصري التمویل العقاري الومن خالل ھذه اإلتفاقیة یوفر المصرف عرض  شركة بروج للتطویر العقاريمع 

إلسترداد النقدي الذي و ، معدالت ربح تنافسیةطویلةتمویل  اتفترعلى مع مجموعة من المزایا التي تشمل 
الفاخرة في بروج ریزیدنس الواقع في جزیرة شراء الشقق د.ب للعمالء الراغبین في  2,000یصل إلى 
السنویة  الخدمةرسوم خصم خاص على  من الحصول علىالعمالء أیضا سیتمكن ، وإضافة إلى ذلك. أمواج
  للعقار.

  
الخدمات المصرفیة  - نائب الرئیس التنفیذي للمجموعةالسید أنور مراد، كل من حضر حفل توقیع االتفاقیة  

وحضره مسئولین  والسید خالد محمود مؤسس شركة بروج للتطویر العقاريالبحرین  - في مصرف السالم
  كلتا المؤسستین.

  
عصریة أوروبیة بتصامیم راقیة جاھزة شقة  86 إجماليمع  طابقا   22من  بروج ریزیدنس یتكون مشروع 

تصامیم  بسبع  متر مربع 360متر مربع و 134.7تتراوح مساحاتھا بین  وثالث غرف نومغرفتین تضم و
إطاللھ مذھلة على البحر و مختلفة مع السمات الرئیسیة التي تتكون من مرافق مع صالة وشرفة واسعة 

  وغرف بخار وصالة ألعاب ریاضیة مجھزة تجھیزا كامال. وحمام سباحة
  

 - الخدمات المصرفیة في مصرف السالم - الرئیس التنفیذي للمجموعة السید أنور مراد، نائبوأعرب 
نحن سعداء لتوقیع ھذه االتفاقیة التي تتماشى مع  ": عن بالغ سعادتھ بھذه  الشراكة الجدیدة قائال البحرین،

 عمالئنا السكنیةاحتیاجات تساعد في تلبیة  حصریةمصرفیة خدمات نحو توفیر التزامنا المستمر 
  . واإلستثماریة

  
خصم معدالت تنافسیة، أقساط شھریة أقل، تضمن التي ت اآلن االستفادة من المزایا الحصریة لعمالء لیمكن و

على عند التقدم للحصول د.ب  2,000نقدي  یصل إلى سترداد إو للعقارالسنویة  الخدمةرسوم خاص على 
ریزیدنس الواقع بروج  السكنیة من وحداتمن الأي  البحرین إلمتالك –من مصرف السالم اري عقالتمویل ال

  .في جزیرة أمواج
  

شركات الصفقات التي وقعت مع  أحد من بین ھي"ھذه الشراكة االستراتیجیة مراد: أنور وأضاف السید 
 ."المشترینإلى  المزایا القیمةلمزید من نتمكن من تحقیق اأن  وآملین التطویر العقاري



 
 
  

محمد الرفاعي:  -للحصول على تفاصیل التمویل العقاري للمصرف، یرجى االتصال بمدیري المبیعات 
بمركز خدمة العمالء على  أو  یمكنكم اإلتصال 39444274عبدالصمد عبدالخالق أو  39393139
17005500.  

  
 -انتھى -  
 

   



 
******************************************** 

  مالحظة للمحررین:

  البحرین-مصرف السالمعن 
 ٣١٨ملیون دینار بحریني (  ١٢٠في مملكة البحرین برأس مال مدفوع قدره  ٢٠٠٦ینایر  ١٩البحرین في - تأسس مصرف السالم

وفقا للمبادئ اإلسالمیة واإلجراءات التنظیمیة بالمصارف  ٢٠٠٦أبریل  ١٧ملیون دوالر أمریكي) وبدأ بممارسة نشاطھ التجاري في 
  . ة والتي یحددھا مصرف البحرین المركزياإلسالمی

  
  . 2008مارس  26ومن ثم في سوق دبي المالي في  2006أبریل  27ولقد أدرج المصرف في بورصة البحرین في 

ویتشكل فریق العمل اإلداري من مھنیین على درجة عالیة من الكفاءة والتأھیل من ذوي الخبرات العالمیة في قطاعات مصرفیة 
 .ة والمجاالت ذات الصلة. ویسند ھذا الفریق قاعدة من تقنیة المعلومات عالیة الجودة وبیئة عمل ذكیة وحدیثةومالیة رئیس

  
یلتزم المصرف بتطبیق المعاییر العالمیة وأفضل الممارسات المصرفیة مع الحرص على العمل بأعلى درجات األمانة والشفافیة 

كما یبدي المصرف التزاما مماثال بدوره كمؤسسة وطنیة مختصة تسعى جاھدة إلضفاء قیمة على الرخاء االقتصادي  .والثقة
 واالجتماعي للمجتمعات المحلیة التي یستثمر ویعمل فیھا.

  
  ، مدیر العالقات العامة أحمد بن جمالولمزید من المعلومات، یمكن االتصال بالسید 

  +973 39957140ھاتف: 
    a.binjamal@alsalambahrain.com  ید اإللكتروني:البر
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