
 

 توبليفي  أكبر مصرف السالم يفتتح فرعا  
 المنطقة يلابشكل أفضل ألهخدمات مصرفية متكاملة لتقديم 

 

 البحرين:مملكة ، 2018سبتمبر  10

ً جديداً بحجم أكبر ليقدم  افتتاحعن اليوم  ،المملكةفي  ةالرائد يةاإلسالم احد المصارفالبحرين، -مصرف السالم أعلن فرعا

الرقابة  –خالد حمد عبدالرحمن مدير تنفيذي السيد ي منطقة توبلي التجارية والسكنية المتنامية. وقام خدمات مصرفية شاملة ف

السيد  البحرين-لمصرف السالم لرئيس التنفيذيالنائب األول لالمصرفية في مصرف البحرين المركزي بشرف افتتاح الفرع مع 

  .البحرين-السالم مصرفزي ومن مصرف البحرين المركأنور مراد مع عدد من اإلداريين 

 

على شارع الخدمات، ويمكن الوصول إليه عبر شارع الشيخ عيسى بن سلمان  البحرين-مصرف السالمويقع الفرع الجديد لـ 

 .جدعلي والزنج وأم الحصم وعذاري وعالي والسهلةو توبلي من منطقةوعلى مقربة 

 

تم "حالبحرين، قائالً: -في مصرف السالملرئيس التنفيذي النائب األول ل ،أنور مرادالسيد وبمناسبة إفتتاح الفرع الجديد أعرب 

علينا الطلب المتزايد على المنتجات المالية والخدمات ذات الجودة العالية في كل من توبلي والمناطق المجاورة لها تدشين فرع 

 . أكبر يقدم خدمات مصرفية شاملة

 

ً الجديد ويعتبر موقع الفرع  منتجاتنا وخدماتنا  مجموعة متنوعة من من خالل المالية حيث سيلبي احتياجاتهم العمالئنمثاليا

الذاتية  المصرفية الخدمة iBANKوبجهاز صراف آلي مزود  الفرع كما أنالمتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.  المصرفية

ً بما في ذلك يمكن عمالء المصرف التقدم بطلب الحصول على المساعة، مما  24تعمل على مدار  نتجات المصرفية إلكترونيا

طباعة كشف حساباتهم أو لإلطالع على حساباتهم أو معامالت طلب فتح الحساب والحصول على تسهيالت التمويل، وطلب 

م الرقم السري الجديد أو طلب دفتر البطاقات واألرصدة، ويمكنهم إجراء عمليات الدفع بالبطاقة في الوقت الفعلي، وطلب استال

 "، كل ذلك تحت سقف واحد.السريعةالمصرفية شيكات وغيرها من الخدمات 

 

ً ": أنور مرادأضاف السيد و مع التزامنا المستمر ونهجنا الساعي إلى تقديم الخدمات المتطورة والراحة  يعد هذا الفرع متماشيا

. ونود أن نعبر عن امتناننا العميق لمصرف البحرين المركزي ومساهمينا ممصرف السال، األمر الذي تعودوه من لعمالئنا

 المصرف".في  الدائمةلدعمهم وثقتهم 

 

"أود أن أهنئ مصرف : من جانبه صرح السيد خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية لدى مصرف البحرين المركزي و

في  البحرين-إننا في مصرف البحرين المركزي نقدر التزام مصرف السالم .توبليالبحرين على إفتتاح فرعه الجديد في -السالم

 مواصلة تعزيز وتطوير العمل المصرفي اإلسالمي والقطاع المالي في المملكة بشكل عام." 

 

لى ع توفرسي. باإلضافة إلى ذلك، الخميسإلى  األحدزيارة فرع توبلي الجديد من  المصرف لعمالءبأنه يمكن  الجدير بالذكرو

 حتى يستفيداإللكترونية ذاتية الخدمة ال iBANK، وجهاز النقدي لإليداع والسحبجهاز صراف آلي مخصص مدار الساعة 

 آمنة.سريعة و في بيئةالمصرفية من خدماتنا  عمالئنا

 

في مصرف  يةمدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية اإلسالم -يشاهد في الصورة )من اليسار إلى اليمين(: السيد فهد يتيم 
المركزي والسيد أنور  الرقابة المصرفية في مصرف البحرين –خالد حمد عبدالرحمن مدير تنفيذي والسيد المركزي  البحرين
رئيس الخدمات المصرفية لألفراد في  –البحرين والسيد محمد بوحجي -النائب األول للرئيس التنفيذي لمصرف السالم –مراد 

 البحرين.-مصرف السالم
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