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  الرايةمجمع البحرين يفتتح فرع الرفاع الجديد في  –مصرف السالم 

  الفرع الجديد يتمیز بموقع استراتیجي ومساحة أكبر لیحل محل فرع مشتان القديم. •
آلي صراف جھاز يقدم الفرع الخدمة المصرفیة اإللكترونیة على مدار الساعة، باإلضافة إلى  •

 مخصص للسیارات.
حساب في الفرع الجديد  24المصرف يمنح العبي منتخب البحرين لكرة القدم أول  •

 ببرنامج دانات للتوفیر شاملة إيداع بقیمة ألف دينار بحريني لكل العب.
 

  المنامة، البحرين:، 2020يناير  6

بالرفاع. وحضر حفل االفتتاح الرسمي السید خالد  مجمع الرايةفرعه األحدث في  البحرين –افتتح مصرف السالم  
حمد عبد الرحمن، المدير التنفیذي للرقابة المصرفیة في مصرف البحرين المركزي، والسید رفیق النايض، الرئیس 

  وظفي اإلدارة التنفیذية بالمصرف.التنفیذي للمجموعة، والسید أنور مراد، نائب الرئیس التنفیذي، ونخبة من كبار م

حصل كل منھم على االفتتاح، حیث لحضور كبار المدعّوين من ضمن لكرة القدم  الوطني منتخب البحرين ن العبووكا
بطولة ب ھمفوزاحتفاًء ب بالفرع الجديدبرنامج دانات للتوفیر مكافأة قیمتھا ألف دينار بحريني تم إيداعھا في حسابات 

أكبر جائزة نقدية في على جائزة الدانة الكبرى، سحب الدخول ل كل العب . وتؤھل ھذه المكافآتكأس الخلیج العربي
لقائد المنتخب منح مصرف السالم سیارة فاخرة  كذلكملیون دوالر أمريكي.  1.5تاريخ المملكة، والتي تبلغ قیمتھا 

عب سید محمد جعفر الذي حصل على أعلى نسبة تصويت في المسابقة التي أجراھا المصرف عبر حسابه الال
  .أثناء نھائیات البطولة على إنستغرامللتواصل االجتماعي الرسمي 

موعة يقدم مجبالرفاع، إذ في مجمع الراية ويأتي الفرع الجديد كبديل لفرع مشتان في موقع أكبر وأكثر استراتیجیة 
. وتماشًیا مع استراتیجیة المصرف لتعزيز افقة مع أحكام الشريعة اإلسالمیةاملة من الخدمات المصرفیة المتومتك

جھاز و ) للخدمة المصرفیة الذاتیة اإللكترونیةiBank، يوفر الفرع جھاز (وتحسین تجربة العمالء مبادرات التحّول الرقمي
يوفر للعمالء إمكانیة االستفادة من خدمات المصرف ومنتجاته على مدار الساعة  وھو ما، صراف آلي مخصص للسیارات

  وطوال أيام األسبوع.
  

ة البحرين بمواصل -وفي ھذا الصدد قال الرئیس التنفیذي للمجموعة السید رفیق النايض: "يلتزم مصرف السالم 
 لذا فإن من دواعي سرورنا تدشین ربة العمالء،واالرتقاء بتج م أفضل الحلول المصرفیة المبتكرةتحسین خدماته وتقدي

عرب عن جزيل الشكر وعظیم االمتنان لمصرف البحرين نأن  نود. وبھذه المناسبة، مجمع الراية بالرفاعفي  أحدث فروعنا
 الوطني توجه بخالص التھاني لمنتخب البحرينن. كما المركزي وجمیع األطراف ذات العالقة على دعمھم المتواصل
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القدم على تتويجه بلقب بطولة كأس الخلیج العربي الرابعة والعشرين، والذي يعد فوًزا تاريخًیا وإنجاًزا مشرًفا لكرة 
  لمملكة البحرين."

قال السید محمد بوحجي، رئیس الخدمات المصرفیة لألفراد: "يؤكد الفرع الجديد على اھتمامنا البالغ  ومن جانبه 
فروع  10ھولة ويسر، ويشكل إضافة ممّیزة جديدة إلى شبكة فروعنا التي تشمل بإتاحة خدماتنا لجمیع عمالئنا بس

يمكن للعمالء الوصول حیث  ممیزصراف آلي في جمیع أنحاء البالد. ويتمركز الفرع الجديد في موقع استراتیجي  28و
  ."سیاراتواسعة للمواقف يتمتع ببسھولة، كما إلیه 

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا  من األحد إلى الخمیس. مجمع الرايةويمكن للعمالء زيارة فرع الرفاع في  
  .17005500، أو االتصال بمركز خدمة العمالء على www.alsalambahrain.comاإللكتروني: 

  -انتھى  -
 
  

  لالستفسارات اإلعالمیة:

  االسم: أحمد بن جمال  االسم: غزالن رحالي
  المدير األول لقسم التسويق واالتصاالت  رئیس قسم التسويق واالتصاالت

  a.binjamal@alsalambahrain.comالبريد اإللكتروني:   g.rahali@alsalambahrain.comالبريد اإللكتروني: 
  +973 39957140+ / 973 17133573ھاتف:   +973 39300399+ / 973 171333424ھاتف: 

 

 
  البحرين -نبذة عن مصرف السالم 

 
البحرين ش.م.ب. في مملكة البحرين ويعمل كمصرف إسالمي بموجب ترخیص  -يقع المقر الرئیسي لمصرف السالم 

في مملكة البحرين برأس  2006يناير  19البحرين في  -صادر من مصرف البحرين المركزي. وقد تأسس مصرف السالم 
أبريل  17ملیون دوالر أمريكي)، وبدأ المصرف عملیاته التجارية في  318ملیون دينار بحريني ( 120مال مدفوع يبلغ 

  .2008مارس  26، ثم في سوق دبي المالي في 2006أبريل  27، وتم إدراجه في بورصة البحرين في 2006

، أعلن مصرف 2014فبراير  2. وفي 2011ديسمبر  22مع بنك البحرين السعودي في  واستكمل المصرف إجراءات الدمج
البحرين وبي ام اي بنك ش.م.ب (م) عن استكمال عملیة دمج المؤسستین الرائدتین بعد الحصول على  -السالم 

 2014مارس  30موافقة مساھمي المصرفین في اجتماعي الجمعیة العمومیة غیر العادية لكل منھما. واعتباًرا من 
  البحرين. -أصبح بي ام اي بنك شركة تابعة مملوكة بالكامل لمصرف السالم 

البحرين لعمالئه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالیة المبتكرة والمتمیزة التي  -ويوفر مصرف السالم 
أجھزة الصراف اآللي التي تعتمد تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمیة، وذلك من خالل شبكته الواسعة من الفروع و

على أرقى مستويات التكنولوجیا المتطورة، بما يفي باالحتیاجات المصرفیة المتنوعة. وباإلضافة إلى الخدمات 
المصرفیة لألفراد، يوفر المصرف الخدمات المصرفیة للشركات، وخدمات مصرفیة خاصة، وخدمات االستثمار، والخزينة. 
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البحرين نخبة مؤھلة من ذوي االختصاص والخبرة العالمیة  -لكفاءة العالیة في مصرف السالم ويضم فريق اإلدارة ذو ا
  ممن يملكون معرفة ودراية واسعة في المجاالت األساسیة للخدمات المصرفیة والتمويل والمجاالت ذات الصلة.


