
 

 في  السالم مصرف بطاقات عند استخدام %20تصل حتى  خصومات حصرية بنسبة

 مستشفى البحرين التخصصي
 

  :، مملكة البحرين2017 يوليو 30
 

لبحرين مستشفى اتوقيع مذكرة تفاهم مع البحرين، أحد المصارف اإلسالمية الرائدة في المملكة، اليوم عن -أعلن مصرف السالم
الخدمات  أعلى مستوياتالحصول على  للمصرفاالئتمانية  بطاقاتبطاقات الصراف اآللي والستمكن حاملي  والتيالتخصصي 

 .2018 يونيو 30والتي تمتد لغاية  %20تصل حتى خصومات حصرية في المستشفى والطبية 
 

توقيع هذه  "يسعدناالبحرين: -في مصرف السالم أنور مراد، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعةوبهذه المناسبة أعرب السيد 
تمانية وبطاقات اإلئعند استخدام بطاقات فيزا  عروض خاصة للرعاية الصحية توفيرل مستشفى البحرين التخصصيمع  الشراكة

على االستشارات الطبية، واإلجراءات الطبية،  %20تصل حتى خصومات حصرية بنسبة واالستمتاع ب الصراف اآللي
 مزايا جديدة ذات قيمة مضافةالتزامنا المتواصل في تقديم  هذا العرض الحصري يتماشى مع  ؛ واألسنان، وخدمات التشخيص

 ".لعمالئنا
  

الحملة و  منتجاتنا الحالية إلستفادة من عروضا فيزا االئتمانيةبطاقات من حاملي  مالئناعل"كما أن وأضاف السيد مراد قائالً: 
حملتنا  إلستفادة منمن ا عمالء حاملي بطاقات االئتمان تمكنسي . األخرى خصومات فيزا الترويجية الخاصة لبطاقات االئتمان و

ومضاعفة فرصهم في التأهل لدخول سحب شهر  2017 سبتمبر 9الترويجية الخاصة ببطاقات فيزا االئتمانية التي تمتد حتى 
مضاعفة فرص يمكن كما  ،يتم انفاقها محليًا  فرصة واحدة لدخول السحب اً بحريني اً دينار 50مع كل وشهر سبتمبر. يوليو و

ل باقات السفر الرياضية لمشاهدة ناديكم المفض ىحدبإكل عملية دولية )خارج البحرين( للحصول على فرصة الفوز  عند الفوز
الرحلة باإلضافة الى مكافآت نقاط الوالء واألميال مع برنامج "فالكون فالير" من يلعب في قلب الحدث مع تغطية جميع نفقات 

من طيران الخليج عند استخدام بطاقة  اإضافي ميال 6000لعمالء الجدد الحصول على يمكن  ل طيران الخليج. اضافة الى ذلك،
 لحساب. "د.ب كحد أدنى خالل أول دورتين إلصدار كشف ا 1,000فيزا االئتمانية بقيمة 

 
ع مصرف م يسرنا إبرام هذه االتفاقية" :في مستشفى البحرين التخصصي قائالً  العضو المنتدبرداتي، عقاسم  الدكتور وأعرب
 من خالل تقديم خصومات حصرية على خدماتنا الصحية لحاملي بطاقات الصراف اآللي وبطاقات فيزا االئتمانية البحرين-السالم

، ين التخصصيمستشفى البحر من استشاريين ومتخصصين في المجال الطبي. ينالمؤهلمن قبل فريقنا الطبي  اوالذي يتم تقديمه
تحقيق ن أجل م لجميع العمالء في المملكة مستوى عالميب خدمات الرعاية الطبية الصحية يقع في الجفير والرفاع الغربي؛ يوفر

 مهمتنا األساسية "صحتك هدفنا".
 

أو متابعتنا على حسابات التواصل  www.alsalambahrain.comلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا االلكتروني 
  AlSalamBankBH@ ، الفيسبوكalsalambank_bh@ االجتماعي للمصرف: إنستاغرام

 .17005500أو االتصال بمركز خدمة العمالء على   AlSalamBankBH@وتويتر
 

قاسم عرداتي، العضو  والدكتور  البحرين-في مصرف السالم السيد أنور مراد، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعةشرح الصورة: 
 وحضره مسئولين كلتا المؤسستين.المنتدب في مستشفى البحرين التخصصي 

 
 

 -انتهى -

 

  



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

 مالحظة للمحررين:

 البحرين-السالممصرف عن 
مليون دوالر  ٣١٨مليون دينار بحريني )  ١٢٠في مملكة البحرين برأس مال مدفوع قدره  ٢٠٠٦يناير  ١٩البحرين في -تأسس مصرف السالم

يحددها وفقا للمبادئ اإلسالمية واإلجراءات التنظيمية بالمصارف اإلسالمية والتي  ٢٠٠٦أبريل  ١٧أمريكي( وبدأ بممارسة نشاطه التجاري في 

 . مصرف البحرين المركزي

 

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

ويتشكل فريق العمل اإلداري من مهنيين على درجة عالية من الكفاءة والتأهيل من ذوي الخبرات العالمية في قطاعات مصرفية ومالية رئيسة 

 .والمجاالت ذات الصلة. ويسند هذا الفريق قاعدة من تقنية المعلومات عالية الجودة وبيئة عمل ذكية وحديثة

 

كما يبدي  .يلتزم المصرف بتطبيق المعايير العالمية وأفضل الممارسات المصرفية مع الحرص على العمل بأعلى درجات األمانة والشفافية والثقة

المصرف التزاما مماثال بدوره كمؤسسة وطنية مختصة تسعى جاهدة إلضفاء قيمة على الرخاء االقتصادي واالجتماعي للمجتمعات المحلية التي 

 يستثمر ويعمل فيها.

 

 ، مدير العالقات العامة أحمد بن جمالولمزيد من المعلومات، يمكن االتصال بالسيد 

 +973 39957140هاتف: 

  a.binjamal@alsalambahrain.com   يد اإللكتروني:البر
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