
 
  

 
 بنك البحرین والكویت یعلن 

  مشاریع إیراعن شراكة استراتیجیة مع 
  

أعلن بنك البحرین والكویت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفیة التجاریة وخدمات األفراد، 
شراكة استراتیجیة یقوم ل ، بما یمھد الطریق مشاریع إیرامع شركة الیوم عن توقیع مذكرة تفاھم 

برج إیرا فیو الواقع في منطقة حرین والكویت بتوفیر تمویل عقاري لزبائن مشروع بموجبھا بنك الب
  . الحورة

  
تقدم مشاریع إیرا، و ھي شركة متخصصة في التطویر العقاري في مملكة البحرین، مشاریع سكنیة 

وبموجب شروط  سریعة النمو بھدف توفیر حلول سكنیة عصریة ومریحة. في عاصمة المملكة 
 التي یوفرھامن خدمة التمویل العقاري  االستفادة، سیتمكن عمالء مشروع برج إیرا  فیو من االتفاقیة

  .بنك البحرین والكویت
  

الرئیس التنفیذي لبنك نائب ، محمد ملكالسید االستراتیجیة، قال  وفي حفل اإلعالن عن ھذه الشراكة
ا بأفضل الخدمات، وتسھیل بیع معلًقا: "في ظل جھودنا الدؤوبة لتزوید زبائنن البحرین والكویت

، مشاریع إیراتراتیجیة مع ، فإننا سعداء باإلعالن عن ھذه الشراكة االسالسكنیةمشاریع الوحدات في ال
 یمكن لزبائننا االستفادة منھا. عصریة و مریحة دأبت على توفیر حلول سكنیة عقاریة وھي شركة 

 للزبائن من جمیع الجنسیات و المقیمین  في   التسھیالت العقاریة كما یوفر بنك البحرین والكویت
من  برج إیرا فیومشروع  الراغبین في امتالك وحداتھم الخاصة فيمجلس التعاون الخلیجي  دول 
  بنك."ال یقدمھاأسعار فائدة تنافسیة، وشروط تمویل متمیزة  خالل

  
: "إننا سعداء بھذه یرامشاریع إلشركة  الرئیس التنفیذي، السید عبدالحسین غلوم من جانبھ، قال 

تم�ل خطوة نحو عصر من الراحة لزبائننا یتم�ل الھدف  الشراكة مع بنك البحرین والكویت التي  حیث 
 مع  خدمات التمویل التي یقدمھا البنك.برج إیرا فیو  مشروع الرئیسي في الجمع بین عروضنا في

بم�ابة بدایة للمزید من التعاون مع البنك  نأمل أن تكون   ." في المستقبلھذه الشراكة 
  

التقدم بطلب الحصول على  برج إیرا فیو مشروع یمكن للزبائن الراغبین في امتالك وحدة عقاریة في
  تمویل عقاري من بنك البحرین والكویت. 

  
 –انتھى  -

  
  نبذة عن بنك البحرین والكویت
عاًما في  47رائد في مجال الخدمات المصرفیة التجاریة على مدى  بنك البحرین والكویت صرح

مملكة البحرین. لقد نجح البنك من خالل خدماتھ المصرفیة المبتكرة في اكتساب سمعة مرموقة، 
ومكانة راسخة على المستوى المحلي والدولي. وقد دأب على االستفادة من أحدث التقنیات المتطورة 

من بینھا الحلول المصرفیة اإللكترونیة التي تمثل جیال جدیًدا من الخدمات لتوفیر أفضل الخدمات، و
الحائز على العدید من الجوائز  www.bbkonline.comالمتاحة من خالل موقع البنك اإللكتروني 

http://www.bbkonline.com


 
ع النقدي، وخدمات الصراف اإلیدا اجھزةالتقدیریة، إلى جانب الخدمات المصرفیة عبر الھاتف، و

اآللي. ویعتز بنك البحرین والكویت بحصولھ على الجائزة التقدیریة لممارسات الحوكمة المتمیزة 
من أكثر من معھد حوكمة الشركات (الحوكمة) للعام الرابع على التوالي. وتعد ھذه الجائزة واحدة 

لف البنوك، حیث تسلط الضوء على في الحصول علیھا مخت الجوائز المرموقة التي تتنافس وتطمح 
وباإلضافة إلى العدید من الجوائز  التزام الصناعة المصرفیة القوي بممارسات الحوكمة الجیدة.

رفیعة المستوى المتعلقة بالصناعة المصرفیة والمالیة، فإن بنك البحرین والكویت حاصل على 
علومات، ونظام إدارة استمراریة عن نظام إدارة أمن الم ISO 22301و ISO 27001شھادة اعتماد 

  العمل. 
  


