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للدفع إطالق بطاقة جديدة البحرين، أحد المصارف اإلسالمية الرائدة في المملكة، عن -أعلن مصرف السالم
إجراء بيئة آمنة عند  العمالء وتوفيرلتلبية متطلبات البطاقة  قد تم تصميمفيزا وبالمشاركة مع  المسبق

فواتيرعن اللدفع عبر االنترنت أو التسوق ع أو على أجهزة نقاط البي أو دوليا   محليا  المشتريات  معامالت
 . فيزاطريق اإلنترنت وكذلك لسحب المبالغ النقدية من أجهزة الصراف اآللي التي تحمل شعار 

 
وكذلك عن طريق قنوات  المصرففي مختلف فروع  سوف يتمكن العمالء من تعبئة رصيد بطاقاتهم

 .للتعبئة الخدمات المصرفية اإللكترونية
 

الخدمات المصرفية في مصرف  - نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، أنور مرادد يوبهذه المناسبة، صرح الس

منتجات وخدمات عالية  توفيرل المتواصل في إطار جهودنا " :البطاقة الجديدةأثناء تدشين  البحرين -السالم
تعمل باستخدام  التي للدفع المسبقهذه الفئة المتطورة من البطاقات  اطالقيسرنا  فانه ستوى إلى عمالئناالم

تعتبر وتجربة رائعة  للعمالءاألنيق للبطاقة قد صممت لكي تؤمن  الشفاف التصميموكذلك  الشريحة الذكية
المعامالت محليا  أو دوليا  أو جراء عند السفر أو إلألموال النقدية امن حمل  لكي تكون بديال   قفزة إلى األمام 

 . عبر شبكة اإلنترنت
 

 استخدامالتي تتم دون  إجراء معامالتهمقابلة إلعادة التعبئة وتضمن لعمالئنا االستفادة من تعد البطاقات 
مليون محل في جميع أنحاء  35في أكثر من إضافة إلى قبوله  ة ومريحةآمنبيئة من خالل  النقدية األموال
عن  فضال    أينما تشاهد شعار بطاقة فيزا. مليون جهاز صراف آلي في أنحاء العالم، 2وأكثر من  العالم

 حسابال كشفو على تنبيه مجاني بالرسائل النصية القصيرة سيحصل العمالء القيمة للبطاقةالمزايا 
  .شهريا   اإللكتروني

 
والكويت والبحرين في المملكة العربية السعودية  "فيزا"شركة جابر، المدير العام لأحمد السيد من جهته، قال 

ذات " فيزا"رف السالم، المؤسسة المصرفية التي تشاطر مع مص ناتعاونإننا سعداء للغاية ب: "عمانسلطنة و
بطاقات الدفع توفر حيث  تزويد حاملي بطاقاتنا بخيارات دفع مناسبة وسهلة ومجزيةالقيم واألهداف، بغية 

إضافية من السهولة تسمح للعمالء الذين قد ال يمكلون بالضرورة بطاقة ائتمانية أو بطاقة  مزايا المسبق
في هذا اإلطار، و. خصم القيام بالعديد من التعامالت على اإلنترنت وفي مختلف نقاط البيع على حد سواء

بأنها ستلقى إقباال  كبيرا  من العمالء نود تهنئة المصرف بإطالق هذه البطاقة الجديدة، ونحن على ثقة 
  ".وستسهم في تعزيز نمو قطاع المدفوعات اإللكترونية في البحرين

 
 
 



 

 بزيارة أحد تفضلوا أو للتقدم بالطلب، لدفع المسبقل الجديدة بطاقةال عنللحصول على مزيد من المعلومات 
 .17005500االتصال بمركز خدمة العمالء على البحرين أو -فروع مصرف السالم

 

 -انتهى -

  



 

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

 مالحظة للمحررين:

 البحرين-مصرف السالم

مليون دوالر  ٣١٨دينار بحريني ) مليون  ١٢٠في مملكة البحرين برأس مال مدفوع قدره  ٢٠٠٦يناير  ١٩البحرين في -تأسس مصرف السالم
وفقا للمبادئ اإلسالمية واإلجراءات التنظيمية بالمصارف اإلسالمية والتي يحددها  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 

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

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

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