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البحرين وشركة بن فقيه لالستثمار العقاري ش.ش.و.  -مصرف السالم 
  يوقعان اتفاقية تمويل عقاري لمشروع السدرة في ديار المحّرق

  فيال فاخرة  452يضم مشروع السدرة الذي تنفذه شركة بن فقيه لالستثمار العقاري
  في ديار المحّرق

  ولى في بداية الربع الثاني الوحدات السكنية للمرحلة األستبدأ شركة بن فقيه تسليم
 2020من عام 

  10 دأ منتبسنة مع دفعة مقدمة  30تصل مدة التمويل إلى%  

   المنامة، البحرين:، 2020مارس  1

البحرين، المصرف الرائد المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية في مملكة البحرين،  -وقّع مصرف السالم 
تنافسية  ةعقاري يةمذكرة تفاهم مع شركة بن فقيه لالستثمار العقاري ش.ش.و. لتقديم تسهيالت تمويل

 للعمالء الراغبين في شراء مسكن في مشروع السدرة في ديار المحرّق. ويشكل مشروع السدرة مجمًعا

فيال فاخرة مكونة من غرفتين إلى خمس  452، ويضم العائلةاحتياجات ليناسب سكنًيا مسوًّرا ُصمم خصيًصا 
مع مناطق للعب لألطفال ومواقف للسيارات وأنظمة كاميرات مراقبة  خضراء،غرف نوم وتحيط بها حدائق 

للتمويل العقاري الخاص  تعمل على مدار الساعة. ويمكن لجميع العمالء االستفادة من برنامج "داري"

  %.10البحرين بدفعات مقدمة تبدأ من  -بمصرف السالم 

مصرف  نجحالبحرين السيد أنور مراد: "لقد  -ويهذه المناسبة قال نائب الرئيس التنفيذي لمصرف السالم  

ساعد على يالعقاري، إذ  أحد الخيارات المفضلة لحلول التمويلك في ترسيخ مكانته الرائدةالبحرين  -السالم 
تنافسية وشروط مرنة. وبفضل فترة التمويل ربح تحقيق أحالم العمالء في امتالك منازلهم الخاصة بمعدالت 

االنتقال إلى  فى الراغبةعاًما، أصبح التمويل العقاري ميسور التكلفة وفي متناول األسر  30التي تصل إلى 

بتكلفة أثاث منزلي لى ذلك، يحظى العمالء بفرصة مميّزة للفوز منزل األحالم في ديار المحرّق. وعالوة ع
  ."2020يونيو  30 العقاري قبلعند التقدم بطلب الحصول على التمويل 

ومن جانبه قال السيد فيصل فقيه رئيس مجلس إدارة شركة بن فقيه لالستثمار العقاري: "تتبلور رؤية شركة 
عالية الجودة في مملكة البحرين لبناء مجتمعات راقية توفر نمط حياة بن فقيه حول تقديم مشاريع عقارية 
مشروًعا مميًزا في المملكة، ويعد مشروع السدرة السكني في  28متكامل للمقيمين فيها. ولدينا حالًيا 

لعائالت البحرينية. ونحن فخورون بالشراكة مع مصرف السالم مختلف اديار المحرق أحد عروضنا الرئيسية ل
  لبحرين لتقديم خيارات تمويل مرنة لعمالئنا الكرام."ا -

 لمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة وتتوفر اآلن للعمالء المهتمين إمكانية تفّقد فلل العرض الخاصة بالمشروع.
www.alsalambahrain.com أو زيارة الموقع 17005500رقم االتصال بمركز خدمة العمالء على ، أو ،

  +).973( 38000002، أو االتصال على هاتف رقم www.binfaqeeh.comاإللكتروني  
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  -انتهى  -
 

 
  

  لالستفسارات اإلعالمية:

  االسم: أحمد بن جمال
  المدير األول لقسم التسويق واالتصاالت

  a.binjamal@alsalambahrain.comالبريد اإللكتروني: 
  +973 39957140+ / 973 17133573هاتف: 

�

  البحرين -نبذة عن مصرف السالم 
 

إسالمي بموجب البحرين ش.م.ب. في مملكة البحرين ويعمل كمصرف  -يقع المقر الرئيسي لمصرف السالم 
في  2006يناير  19البحرين في  -ترخيص صادر من مصرف البحرين المركزي. وقد تأسس مصرف السالم 

مليون دوالر أمريكي)، وبدأ المصرف  318مليون دينار بحريني ( 120مملكة البحرين برأس مال مدفوع يبلغ 
، ثم في سوق 2006أبريل  27ن في ، وتم إدراجه في بورصة البحري2006أبريل  17عملياته التجارية في 

  .2008مارس  26دبي المالي في 

، 2014فبراير  2. وفي 2011ديسمبر  22واستكمل المصرف إجراءات الدمج مع بنك البحرين السعودي في 
البحرين وبي ام اي بنك ش.م.ب (م) عن استكمال عملية دمج المؤسستين الرائدتين  -أعلن مصرف السالم 
وافقة مساهمي المصرفين في اجتماعي الجمعية العمومية غير العادية لكل منهما. بعد الحصول على م

  البحرين. -أصبح بي ام اي بنك شركة تابعة مملوكة بالكامل لمصرف السالم  2014مارس  30واعتباًرا من 

لمتميزة البحرين لعمالئه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة وا -ويوفر مصرف السالم 
التي تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وذلك من خالل شبكته الواسعة من الفروع وأجهزة الصراف اآللي 
التي تعتمد على أرقى مستويات التكنولوجيا المتطورة، بما يفي باالحتياجات المصرفية المتنوعة. وباإلضافة 

مصرفية للشركات، وخدمات مصرفية خاصة، إلى الخدمات المصرفية لألفراد، يوفر المصرف الخدمات ال
البحرين نخبة مؤهلة  -وخدمات االستثمار، والخزينة. ويضم فريق اإلدارة ذو الكفاءة العالية في مصرف السالم 

من ذوي االختصاص والخبرة العالمية ممن يملكون معرفة ودراية واسعة في المجاالت األساسية للخدمات 
  ذات الصلة. المصرفية والتمويل والمجاالت


