
 
 

 للنشر الفوري
 

   ئهعمالدعم ولمساندة مصرف السالم تفعيل مبادرة 
 #والشركاتمن األفراد  لعمالء المصرفالدعم من برامج حزمة شاملة ستوفر السالم _مبادرة 

  والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
  وزيادة في السقف )دون أرباح قرضقرض حسن (تشمل الحزمة عروضاً متنوعة تتكون من ،

 االئتماني للبطاقات االئتمانية وتأجيل قسط التمويل لمن تنطبق عليهم الشروط  
  

 _السالممبادرة#تفعيل البحرين عن  -: أعلن مصرف السالم 2020مارس  15األحد  – المنامة، البحرين
الشركات عمالء المصرف من األفراد و ستفيدي. بموجب المبادرة سودعم عمالئهلمساندة شاملة ال

في وزيادة  )دون أرباح قرضحسن (القرض المن عروض عديدة تشمل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
يتم احتساب أي  لن لمن تنطبق عليهم الشروط. التمويلقسط وتأجيل للبطاقات االئتمانية  ياالئتمان السقف

  #مبادرة_السالم.رسوم إدارية على عروض 

 يةمسؤولجزءاً من تعتبر ولـ #فريق_البحرين  مساهمة مصرف السالم في الجهود الوطنية المبادرةتمثل و
كما أعلن المصرف عن عزمه زيادة برامج الدعم والمساندة  بأكمله. المجتمعدعم المستمرة لالمصرف 
  المتنوعة خالل الفترة القادمة وعمله على اإلسراع في تنفيذ هذه البرامج.ة المجتمعي

عمالً بروح البحرين: " -مصرف السالملدى مجموعة لرفيق النايض، الرئيس التنفيذي لالسيد وعلّق 
من إجراءات الدعم التي تصب في صالح  ةخطوات سريعة من خالل توفير حزمالمصرف  أتخذ، #فريق_البحرين

كما  .المجتمعمسؤوليتنا في خدمة تمثل هذه المبادرة جزءاً محورياً من والتطورات الحالية. في ظل عمالئنا 
  .ل الظروف القائمة"البحرين ضروري في ظ_فريق#ن تكاتف نود أن نؤكد أ

 قرض( التقدم للحصول على قرض حسنالحاصلين على تمويل من المصرف من األفراد عمالء المصرف  بإمكان
تبدأ فترة تسديد دفعاته بعد شهر رمضان المقبل، ما مع فترة سماح لدينار بحريني  500 ةقيمبدون أرباح) 

ومن أجل ضمان سير المعامالت بسالسة، يمكن للعمالء تقديم طلباتهم سيضمن لهم مرونة تمويلية أكبر. 
للحصول على هذا القرض من خالل منصة إلكترونية خاصة على الرابط التالي: 

)initiative.alsalambahrain.com/qardhasan( .في  يةتلقائزيادة على عمالء المصرف جميع يحصل كما س
لتسهيل من قبل المصرف العمالء مدير عالقات تخصيص %، عالوة على 10بطاقاتهم االئتمانية بواقع سقف 

   .الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية

التقدم بطلب بوسعهم فسيكون  شركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطةلعمالء المصرف من الأما بالنسبة 
من خالل التواصل مع السحب على المكشوف رفع سقف األقساط المترتبة عليهم ولتمديد أجل استحقاق 

ستحصل جميع بطاقات االئتمان التابعة للشركات في المصرف. كما  لهم المخصصين العمالء مدراء عالقات
  لسقفها االئتماني. %10بواقع  ةتلقائيزيادة على 

عن كثب، كما التطورات العالمية وستواصل وحدة الدعم والعمل المتخصصة في مصرف السالم بمراقبة 
  سبل دعم العمالء خالل الفترة الراهنة.ستواصل البحث عن 

أو  17005500 ممن أجل طلب المساعدة أو االستفسار، يمكن التواصل مع مركز خدمة العمالء على الرق
   www.alsalambahrain.comزيارة الموقع اإللكتروني  

  

 –انتهى  –



 
 

  للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع

  التسويق واالتصاالت –مدير أول أحمد بن جمال: 

 17133573 (973+)هاتف: 
  39957140 (973+)النقال: هاتف 

   a.binjamal@alsalambahrain.comبريد إلكتروني: 

  البحرين -عن مصرف السالم نبذة 

البحرين (ش.م.ب) أحد البنوك االسالمية الرائدة ومقره في مملكة البحرين، وهو يعمل بموجب -يعتبر مصرف السالم
المصرف لعمالئه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة ترخيص من مصرف البحرين المركزي. ويوفر 

والمتميزة التي تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وذلك من خالل شبكته الواسعة من الفروع وأجهزة الصراف 
   .نوعةاآللي التي تعتمد على أرقى مستويات التكنولوجيا المتطورة، بما تفي باالحتياجات المصرفية المت

مليون دينار  120في مملكة البحرين برأس مال مدفوع يبلغ  2006يناير  19البحرين في -وقد تأسس مصرف السالم
 2.7مليون دوالر أمريكي)، وقد طرح أكبر اكتتاب عام في تاريخ المملكة حيث بلغت حصيلته أكثر من  318بحريني (

، وتم إدراجه في بورصة 2006أبريل  17أمريكي). بدأ المصرف عملياته التجارية في مليارات دوالر  7مليار دينار بحريني (
  .2008مارس  26، ثم في سوق دبي المالي في 2006أبريل  27البحرين في 

وباإلضافة إلى الخدمات المصرفية لألفراد، يوفر المصرف الخدمات المصرفية للشركات، وخدمات مصرفية خاصة، 
البحرين نخبة مؤهلة من ذوي -الخزينة. ويضم فريق اإلدارة ذو الكفاءة العالية في مصرف السالموخدمات االستثمار، و

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

  

  /https://www.alsalambahrain.com الموقع اإللكتروني:

 /https://www.facebook.com/AlSalamBankBH فيسبوك:
 /https://twitter.com/alsalambankbh تويتر:

 /https://www.instagram.com/alsalambank_bh انستغرام:
  bahrain-https://www.linkedin.com/company/alsalambank لينكد إن:

 


