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 لموظفيهسنوي اللقاء اليعقد  مصرف السالم
 

مجموعة شاملة من المنتجات الذي يقّدم    المصرف الرائد  ،البحرين )مصرف السالم( -مصرف السالم  عقد  المنامة، البحرين:
مشاركة   بغية اافتراضيً ُعقد  والذي لموظفيهسنوي اللقاء ال مؤخًرا ، مع أحكام الشريعة اإلسالمية ة المتوافقوالخدمات المصرفية 

االستراتيجية  المصرف، فضاًل عن توفير المزيد من المعلومات حول مبادرات هموقصص نجاحه معالمصرف إنجازات أهم 
، ةالمستمر   19-كوفيدفي أعقاب جائحة  والتي جاءت    2020العام    ومن منطلق أحداث.  واألعوام الُمقبلة  2021عام  لوتوجهاته ل

المشتركة  خبراتهماالستفادة من  تشجيع الموظفين علىخالله ، وتم ''والتأمل نعكاسالا" تمحور لقاء هذا العام حول موضوع
 لفترة الحالية. في ا

تقديم  اللقاء السنوي للموظفين والذي تضمن ،  السالمدى مصرف لللمجموعة  الرئيس التنفيذي  لسيد رفيق النايضا  استضافو 
دة منى البلوشي  يالس، وبحضور الخدمات المصرفية – أنور محمد مراد نائب الرئيس التنفيذي السيد  بيان موجز من قبل 

 وموظفة. موظف    300من    وأكثر  ،رئيس التسويق واالتصاالت  محمود قّناطيوالسيد    ،رئيسة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية

ألشكركم جميًعا على جهودكم الدؤوبة وعملكم  ه الفرصة  أود أن أستغل هذقائاًل: "كلمته الترحيبية    لسيد رفيق النايضا  واستهل
وهلل  نجحنا  ،الماضية ةالثالث األعوامعلى مدار و . لما أصبحنا ما نحن عليه اليوم - من بعد فضل هللا –الذي لواله  الجاد

تمكنا من ، فقد 19-ات جائحة كوفيدوعلى الرغم من تأثير . 2018ذ وإطالق استراتيجيتنا لعام في تنفي كبيربشكل الحمد 
 ." 2020عام ال نفتخر بها خالل بارزةإنجازات و تقدم مطرد  تحقيق

لعام  األساسيةيز جهودهم مع تسليط الضوء على مجاالت الترك التكاتف وتكثيفعلى وحّثهم وبهدف تشجيع الموظفين 
لقد نجحنا في زيادة مخصصات رأس المال لألنشطة المصرفية  : "للمجموعةأضاف الرئيس التنفيذي    ،واألعوام الُمقبلة  2021

إلى زيادة   أدى، مما  بشكل ملحوظاألنظمة والعمليات في جميع المجاالت  و فة إلى تحسين حوكمة الشركات  األساسية باإلضا
 ."الكفاءة وتبسيط عملياتنا الداخلية والخارجية من خالل تكامل مبادرات التحسين االستراتيجي

قنوات مصرفية   تدشين، والتي تضمنت 2020في عام  المصرف إنجازات  سلط السيد أنور مراد الضوء على ، ومن جانبه
وإطالق أول    ،الحسابات المصرفية رقميًا دون الحاجة لزيارة أي فرعفتح  ، و مات مصرفية عبر تطبيق واتساب: خدرقمية مثل

 سيستمر  ، واسترسل بقوله: "الجديد والمتطور للخدمات المصرفية الهواتف تطبيقباإلضافة إلى  ،في البحرينافتراضي  فرع
  19-كوفيد جائحة ا بعدالوضع الطبيعي الجديد في عالم مأصبح  األعزاء. وقد عمالئناخدمة  حول 2021في عام تركيزنا 

من االفراد والشركات من  عمالئنا قاعدة توسيع  وستكون استراتيجيتنا الرئيسية هي ،تالمسيةالمعامالت سلسة و  إجراء هو
 ."الرقمنةتسريع عمليات  خالل

ضمن   استثنائيةحققوا إنجازات  الموظفين الذين    تقديرية لتكريمجائزة    50  أكثر من  عن  رفيق النايضالسيد    أعلنوفي الختام،  
كان علينا جميًعا "  واستطرد بقوله:  .والتغييراتكان عاًما مليًئا بالتحديات    2020أن عام    اً ، كاشفمناصبهم في مختلف الفئات



 

وعلى الرغم  تيت.  الكثير من عوامل التش  الذي يصحبه، والتكيف مع العمل من المنزل  مع نمط الحياة الجديدبسرعة    نتأقلمأن  
منكم على   فردأنفسنا. أود أن أشكر كل    واستكشاففرصة للتفكير  لقدراتنا التحملية، إال أنه منحنا    اختبار  من أنه كان بمثابة
 ." هذا العامالصعوبات والتحديات التي واجهناها خالل  وصمودكمالجاد  وعملكمجهودكم الحثيثة 

 

 -انتهى-

 

  



 

 البحرين –نبذة عن مصرف السالم 

البحرين أحد البنوك اإلسالمية الرائدة ومقره في مملكة البحرين، وهو يعمل بموجب ترخيص من  -يعتبر مصرف السالم و 
يوفر لعمالئه مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة والمتميزة التي تتوافق ، حيث مصرف البحرين المركزي 

 متطورة المجهزة بتقنياتمع أحكام الشريعة اإلسالمية، وذلك من خالل شبكته الواسعة من الفروع وأجهزة الصراف اآللي 
أيًضا   يوفر المصرف، الخدمات المصرفية لألفراد تقديم . وباإلضافة إلىلتقديم تشكيلة واسعة من الحلول المصرفية المتنوعة

 الخدمات المصرفية الخاصة، وخدمات االستثمار وأعمال الخزينة. وكذلك للشركات،  حلول وخدمات مصرفية

 

  البحرين. TRACCSتم إصدار هذا الخبر الصحفي من قبل تراكس 
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