
تمويل الشركات

والقروض العقارية





نسعى لنكون الشركة األكثر احترامًا وتقديرًا في عيون
جميع من نخدمهم.

من خالل إيجاد

 www.bahraincredit.com.bh
تمويل الشركات والقروض العقارية رؤيتنا
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تقديم حلول مهنية احترافية
تتناسب مع احتياجاتك
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تموي�ل ال�شركات



ح��ل��ول
ي��ل��ي��ة ت��م��و

أخ���رى

 بطاقات امتياز
 االئتمانية الخاصة

بالشركات

التمويل
 التجاري على

المبيعات

ال��ق���روض
ال��ع���ق���اري���ة

ال��م��زاي��ا الرئيسي�ة ل�خ�دم�ات ت�م�وي�ل ال�ش�رك�ات

الموافقة المبدئية في غضون �� ساعة

نرحب بالبحرينيين وغير البحرينيين

دمج مصادر الدخل المختلفة للعميل

حلول مالية مرنة لألفراد والشركات الصغيرة
والمتوسطة

مديرعالقات متخصص ذو قدرة على فهم
احتياجاتك المالية

إصدار بطاقة امتياز االئتمانية مجانًا

خدمات تمويل الشركات

�خدمات تمويل الشركات www.bahraincredit.com.bh
تمويل الشركات والقروض العقارية



ال�ع�ق�اري�ة ال�ق�روض 

دع مستشارنا المالي يساعدك في وضع

أفضل الخطط التمويلية
“

“

www.bahraincredit.com.bh القروض العقاريةتمويل الشركات والقروض العقارية�



ش�راء ال�ع�ق��ارات

شراء الفلل
السكنية أو االستثمارية

شراء الشقق
السكنية أو االستثمارية

شراء األراضي
السكنية أو التجارية

شراء المباني
السكنية أو التجارية

الحص�����ول عل����ى موافق��ات سريع��ة ومرن����ة لش�راء عق��ار أحالم��ك

٪��
كدفعة أولية

ال��م��زاي��ا ال�خ��اص��ة ل��ش��راء ال��ع��ق���ارات

��� تبدأ من
شهر

 لغاية

 تمويل العقارات
 في جميع مناطق

مملكة البحرين

 فترة سداد
مرنة

�القروض العقارية - شراء العقارات www.bahraincredit.com.bh
تمويل الشركات والقروض العقارية

تطبق الشروط واألحكام



1

Apply for a loan
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation 

2

Collect your money

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation 

3

Start by building
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation 

4

Get your new building

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation 

C o n s t r u c t i o n  L o a n  A p p l i c a t i o n

ال�ق��روض م�ق�اب�ل ره��ن ال�ع�ق�ار

 ال داعي لبيع العقار الخاص بك للحصول على المال. يمكنك الحصول على المال واالحتفاظ بعقارك في نفس
الوقت عن طريق حلول إعادة تمويل العقارات

 فترة سداد
 مرنة

٪��
من

قيمة العقار

���
شهر

ال��م��زاي��ا ال�خ��اص�ة لل�ق�روض م�ق�اب��ل  ره��ن ال�ع�ق��ار

تصل إلىتمويل يصل إلى

 االقتراض مقابل
 أنواع مختلفة من

العقارات

يمكنك استخدام السيولة في العقارات لشراء ممتلكات إضافية أو تمويل فرص إستثمارية األخرى

 نتفهم أن مسألة إعادة تمويل العقارات الخاصة يمكن أن يكون معقًدا أحياًنا. ولكن سنساعدك في اختيار أفضل
الحلول التمويلية التي تتناسب مع احتياجاتك الفردية / التجارية

www.bahraincredit.com.bh  القروض العقارية - القروض مقابل رهن العقارتمويل الشركات والقروض العقارية�
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تطبق الشروط واألحكام



ح���ل���ول ال���ب���ن���اء وال�ت��رم�ي��م

“ن�ح�ن ن�ج�ع�ل ع�م�ل�ي�ة ال�ب�ن�اء سه�ل�ة وب�س�ي�ط�ة “

يمكن أن يكون بناء قطعة األرض الخاصة بك أو تجديد عقارك الحالي عمًال مثيًرا وشاقًا
في نفس الوقت.

نحن هنا لنوفر لك راحة البال ونساعدك على تحويل عقار أحالمك إلى واقع اليوم!

 نرشدك على
 طريقة إلع��داد

 ال�م�ي�زان�ي�ة
 ال��م��ن��اس�ب����ة

 ونساعدك على
إنجاز عملية البناء

٪��

من تكلفة البناء

 توفير المال عن
 طريق دفع الفائدة

 فقط أثناء بناء
العقار الخاص بك

ال��م��زاي��ا ال��خ��اص��ة ال��ب��ن��اء وال�ت�رم�ي��م

تمويل يصل إلى

 دفع الفائدة
 الشهرية بحسب

 مراحل البناء
المنجزة

�القروض العقارية - حلول البناء والترميم www.bahraincredit.com.bh
تمويل الشركات والقروض العقارية

تطبق الشروط واألحكام

Use the cash in your own property to buy additional 
properties or fund other investment opportunities. 



التمويل التجاري

أنت تحدد غاية عملك
ونحن نساعدك على تحقيق ذلك

“
“

www.bahraincredit.com.bh التمويل التجاري على المبيعاتتمويل الشركات والقروض العقارية��

على المبيعات



التمويل التجاري على المبيعات

��التمويل التجاري على المبيعات www.bahraincredit.com.bh
تمويل الشركات والقروض العقارية

 تتم عملية بيع المنتج أو الخدمة ما

بين التاجر والمشتري

الخطوة األولى

 التاجر يقبل شيك مؤجل من

 المشتري مقابل المنتج أو الخدمة

المباعة

الخطوة الثانية

 تتم عملية إيصال المنتج أو الخدمة

 إلى المشتري، ولكن التاجر بحاجة

للسيولة الفورية

الخطوة الثالثة

 يلجأ التاجر إلى تسهيالت البحرين

 لتقديم طلب خدمة خصم

الشيكات

الخطوة الرابعة

 توّفر تسهيالت البحرين السيولة

 الفورية للتاجر على أن يتم سدادها

خالل 90 يومًا

الخطوة الخامسة

مبلغ تمويل يصل إلى ¾¾¾,¾½ دينار بحريني
سيولة في الوقت المناسب

تمويل رأس المال العامل
إقراض قصير األجل وفعال من حيث التكلفة

تمويل مباشر دون الحاجة إلى حسابات بنكية

•
•
•
•
•

توفير سيولة فعالة وسريعة
اجراءات بسيطة وميّسرة

فتح المجال لتبادل تجاري أوسع وأكبر
موافقة سريعة ومرنة

خدمات تمويلية تنافسية

•
•
•
•
•

م��زاي��ا التمويل التجاري على المبيعات

تطبق الشروط واألحكام



بطاقات امتياز االئتمانية
الخاصة بالشركات

تحكَّم في نفقات مشاريعك التجارية.
ال��ب��ط�اق���ة ال�م�ن���اس�ب����ة
لتغطية جميع مشتريات الشركات

“

“
www.bahraincredit.com.bh بطاقة امتياز االئتمانية الخاصة بالشركاتتمويل الشركات والقروض العقارية��



توف��ر ل��ك بطاق��ة امتي��از االئتماني��ة حل��وًال متكامل��ة للش��ركات وأصح��اب األعم��ال. وبصفته��ا عالم��ة تجاري��ة، تمنح��ك 
بطاق��ة ائتم��ان امتي��از ماس��تركارد (IMTIAZ MasterCard) إمكاني��ة الوص��ول إل��ى أكثرم��ن 29.4 ملي��ون موقًعا يقبل 

التعام��ل ببطاق��ة ائتم��ان ماس��تركارد (Master Card) في جميع أنح��اء العالم وأكثر من 1.5 مليون جهاز صراف آلي.

عروض وخصومات حصرية على شركات الطيران والفنادق
والمطاعم م��ج��ان���ًا

 أثناء السفر مع توفير تأمين سفر مجاني وتأمين طبي والحماية
من االحتيال

مركز اتصاالت متخصص  لخدمات البطاقاتساعة

ح��ص��ري����ًا بطاقة بدون رسوم سنوية

 الدخول الغير محدود إلى صاالت كبار الشخصيات
راحةالدولية في جميع أنحاء العالم

معدل فائدة تنافسيت�ن�اف�س�يبطاقات اضافية

IMTIAZ Loyalty أميال مع برنامج

البال

24

م��ج��ان���ًا

م��ج��ان���ًا

م��ج��ان���ًا

م�زاي�ا ب�ط�اقات امتياز االئتمانية الخاصة بالش�ركات

بطاقات امتياز االئتمانية الخاصة بالشركات

�بطاقة امتياز االئتمانية الخاصة بالشركات www.bahraincredit.com.bh
تمويل الشركات والقروض العقارية

تطبق الشروط واألحكام



ت��م��وي�ل�ي�ة ح��ل��ول 
�رى������������أخ

التكلفة حيث  من  تمتاز  الفعالة  التمويالت  من  الشاملة   مجموعتنا 
والمرونة التي تساعدك على إدارة السيولة اليومية
واالستفادة من الفرص التجارية الجديدة

“

“
www.bahraincredit.com.bh حلول تمويلية أخرىتمويل الشركات والقروض العقارية��



12 3 %
برنامج مرن لشراء جميع أنواع المركبات الجديدة

تمويل يصل حتى ¾½٪ من قيمة السيارات

فترة سداد مرنة تصل لغاية À¿ شهر

معدل فائدة تنافسي

الت�س�ج�ي�ل ال�م�ش�ت�رك م�ع الت�غ�ط�ي�ة الت�أم�ي�ن�ي�ة الش�ام�ل�ة ه�و ك�ل م�ا ن�ح�ت�اج إل�ي�ه ك�ض�م�ان

م����زاي���ا ت���م���وي���ل ال���م���رك��ب���ات

س��واء كن��ت تتطل��ع إل��ى ش��راء س��يارة واح��دة م��ن أج��ل عمل��ك أو مجموع��ة مركب��ات، "تس��هيالت البحري��ن" 
يمكنه��ا أن تقدم لك الدعم الالزم.

يق��دم برنام��ج تموي��ل المركب��ات تموي��ًال مرن��ًا وتنافس��يًا للش��ركات العامل��ة ف��ي مج��ال نق��ل ال��ركاب وتأجي��ر 
الس��يارات واألنش��طة الس��ياحية، وأٌي من األعمال األخرى المتعلقة بتشغيل السيارات.

ت�م�وي�ل ال�م�رك�ب�ات

��حلول تمويلية أخرى - تمويل المركبات www.bahraincredit.com.bh
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تطبق الشروط واألحكام



لتطوي��ر نش��اطك التج��اري تك��ون هن��اك حاج��ة لالس��تثمار ف��ي المع��دات واآللي��ات الثقيل��ة والمركب��ات. تس��هيالت 
البحري��ن ستس��اعدك عل��ى تموي��ل م��ا تحتاج��ه م��ن مع��دات وآلي��ات م��ن أج��ل تحقي��ق النج��اح وبن��اء طموحات��ك 

التجارية.

ت�م�وي�ل ال�م�ع�دات واآلليات ال�ث�ق�ي�ل�ة

ت��م�وي���ل م�ع��دات ال�ب�ن���اء
سيساعدك هذا البرنامج على تأمين عملك من أجل تحقيق الربح 
في المستقبل. نتفهم أنه مع تزايد الطلب على التطوير العقاري في 
البحرين، من المهم امتالك أحدث التقنيات للعمل في مجال البناء.

المعدات  شراء  عمليات  يجعل  البرنامج  هذا 
الطبيةالحديثة التي تحتاج إليها سريعة وسهلة 
وفعالة تماًما كالرعاية والخدمات التي ترغب في 

تقديمها لمرضاك.

ت��م�وي���ل ال�م�ع�دات ال��ط��ب�ي��ة

 تمويل لغاية ¾¾È٪ من
تكلفة المعدات

 موافقة سريعة
ومرنة

 التمويل متاح لمجموعة
 واسعة من العالمات

التجارية والمعدات

ال�م�زاي��ا ال�خ�اص�ة ل�ت�موي�ل ال�م�ع�دات واآلليات ال�ث�ق�ي�ل�ة

٪���

www.bahraincredit.com.bh حلول تمويلية أخرى - تمويل المعدات واآلليات الثقيلةتمويل الشركات والقروض العقارية�� تطبق الشروط واألحكام



تمويل رأس المال العامل

عب��ر  دوم��ًا  جي��د  بش��كل  التج��اري  نش��اطك  تموي��ل  عل��ى  اح��رص 
االس��تفادة م��ن حلولن��ا لتموي��ل رأس الم��ال العام��ل حي��ث تتي��ح ل��ك 

ش��راء المواد األولية والس��لع وفًقا الحتياجات شركتك.

م���زاي��ا ت��م��وي��ل رأس ال��م��ال ال��ع��ام����ل

60

12 3

الحصول على الموافقة خالل ¿À ساعة

فترة سداد مرنة لغاية ¾Ê شهر

معدل فائدة تنافسي

مبلغ تمويل يصل إلى ¾¾¾,¾Ë دينار بحريني

إجراءات سهلة وميسرة

ت��ن��م��ي��ة
 ال�ن�ش�اط

ال��ت��ج���اري

النقد

المواد
األولية

المخزون

الدائنون/
المطلوبات

المنتج
النهائي

المخزون

المدينون
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الع��م���ل ف��ري��ق 

نحن على أتم االستعداد
للمساعدة

“
“

www.bahraincredit.com.bh ف��ري��ق ال��ع���م���لتمويل الشركات والقروض العقارية��



رئ��ي��س ت�م�وي�ل ال�شرك�ات وال�ق�روض ال��ع��ق��ارية
م�ن�اف غ��ري��ب

أحمد التميمي حسين محمد أحمد يوسف جافين جاكوبفاطمة حيدر قاسم هالل محمد آل طوق

م��دي��ر ت��ط��وي��ر األع��م���ال
م��ح��م��د غ��يّ��اث

مدير عالقات الشركات
ه��ن��اء ال�ع��ل��وي

علي رضي علي خليفة

��ف��ري��ق ال��ع���م���ل www.bahraincredit.com.bh
تمويل الشركات والقروض العقارية



م�ح�م��د ح�س��ي��ن  أح��م��د ي��وس�ف غ��يّ��اث م��ح��م��د  ال�ع�ل��وي ه��ن��اء 
ال����ش����رك����ات ع�الق���ات  م�دي�ر 

م�ن�اف غ�ري�ب
العقارية ال��ش��رك���اترئيس تمويل الشركات والقروض  ع��الق��ات  م��س��ؤول  ال��ش��رك���ات ع��الق��ات  م��س��ؤول  األع��م��ال ت��ط��وي��ر  م�دي��ر 

ف��ري��ق الع��م���ل

 التحق بشركة تسهيالت البحرين
يمتلك Ï¾ÈÐ؛  ديسم��ب��ر   في 
 أكثرمن Ê سنوات من الخبرة
 الواسعة والمتنوعة في مجال
 التأمين، وعمل��يات بطاق���ات
 االئتمان  وإدارة العالقات مع
درجة على  حاصل   الشركات؛ 
األعمال في   البكالوريوس 
م��ن والتم���وي��ل   المصرفية 
 ج���ام��ع��ة بانجور، المملكةالمتحدة،
 Ï¾ÈÏ. حضرعدًدا من برامج التعليم
 /التدري��ب ف��ي كلي��ات إدارة
 األعمال المعروفة، مثل: برنامج
 االستشارات المالية في معهد
المصرفية للدراسات   البحرين 
 والمالية عام Ï¾ÈÊ وشهادة في
وكالة من  التجاري   االئتمان 

Ï¾ÈÑ موديزعام 

ح��ي��در ف��اط��م��ة 
ال��ش��رك���ات ع��الق��ات  م�دي��ر 

 انضمت إلى شركة تسهيالت
 البحرين في أغسطس  ¿¾¾Ï؛
 تمتلك أكثر من ¿È عام من
والمتنوعة الواسعة   الخبرة 
مع ال��ع���القات  إدارة   ف��ي 
 الشركات؛ حاصلة على درجة
 البكالوريوس في المعلوماتية
 التجارية من جامعة أم��ا الدولية

Ï¾ÈÏ في البحرين عام

تسهيالت بشركة   التحق 
 البحرين في يناير Ï¾ÈÀ؛ لديه أكثر
الخبرة من  سنوات   ¿  من 
في والمتنوعة   الواسعة 
 العمليات وإدارة العالقات مع
 الشركات. حاصل على درجة
األعمال في   البكالوريوس 
 المصرفية والتمويل من جامعة
عدًدا حضر   .Ï¾È¾عام  البحرين 
 من برامج التعليم / التدريب
 في كلي���ات إدارة األع��م��ال
 المعروفة، مثل: معهد القيادة
  واإلدارة ، بالمملكة المتحدة،عام
 Ï¾ÈÑ وشهادة في االئتمان
Ï¾ÈÑ التجاري من موديز، عام

تسهيالت بشركة   التحق 
 البحرين في يوليو  Ï¾¾Ê؛ يمتلك
 أكث��ر م�ن  ÈÀ عام من الخبرة
 الواسعة والمتنوعة في مجال
 الرقابة على االئتمان، وتطوير
والعقارات الفروع،   شبكة 
ع��ل���ى حاص��ل   واألع��م��ال. 
 درج��ة البكالوريوس في العلوم
 المالية والمصرفية من جامعة
وحصل ¿¾¾Ï؛  عام    البحرين 
 على درجة الماجستير في إدارة
 األعمال من كلية إدارة األعمال
 السويسرية،عام ¿Ï¾È. وحضر
التعليم/ برامج  من   عدًدا 
عدد في  التنفيذي   التدريب 
 من ك�ل�ي��ات إدارة األع�م�ال
 المعروفة، مثل: تحليل القوائم
 المالية في كلية لندن لألعمال

Ï¾ÈÊ  عام

 انضمت إلى شركة تسهيالت
 البحرين في مايو Ï¾¾Ñ؛ وتمتلك
الخبرة من  عام   ÈÈ من   أكثر 
 الواسعة والمتنوعة في تحليل
 االئ�ت�م���ان وإدارة عالق���ات
 الشركات والعقارات. حاصلة
 على بكالوريوس في المحاسبة
 من جامعة البحرين عام  Ï¾¾Ñ؛
 وماجستير في إدارة األعمال
.Ï¾ÈÏ البحرين،   جامعة   من 
 حضرت عدًدا م���ن ال��ب��رام��ج
 التنفيذية التعليمية /التدريبية
كليات أعلى  في   المعروفة 
 إدارة األعمال مثل: التميز في
 األعمال المصرفية للشركات
في والمتوسطة   الصغيرة  
عام كونج،  هونج   كويست 

Ï¾ÈÏ

تسهيالت بشركة   التحق 
 البحرين منذ يوليو Ï¾¾Ï؛ يمتلك
الخبرة من  عام   ÏÏ من   أكثر 
في والمتنوعة   الواسعة 
المالية والمصرفية.  الخدمات 
 حاصل على شهادة البكالوريوس
 في نظم المعلومات واإلدارة
 من جامعة البحرين في  عام
درج��ة ع��ل��ى  وحص��ل   Ï¾¾À؛ 
 الماجستير في إدارة األعمال
س��ت����راثك��اليد، جامعة   من 
 ج���الس��ك��و، بالمملكة المتحدة
 عام Ï¾ÈÐ. وحضر عدًدا م���ن
  برامج التعليم / التدريب التنفيذي
 ف���ي كلي���ات إدارة األعمال
 الشهي���رة مثل: واي��ل��دري��ف��ر
 ويلدرنس للقيادة بكلية القيادة
Ï¾ÈË  الوطنية في الخارج عام
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ع��ل���ي رض����ي
م��ن��س��ق  ال�ره�ن ال��ع��ق���اري

ق��اس��م ه���الل
الع�م���ل م��ن���دوب ت�ط�وي���ر 

خ��ل��ي��ف��ة ع��ل���ي 
م��ن��س��ق  ال��ره��ن ال��ع��ق���اري

ج��اك��وب ج�اف�ي��ن 
ال��ش��رك���ات ع��الق��ات  م��س��ؤول 

م�ح�م��د آل ط���وق
الع�م���ل م��ن���دوب ت�ط�وي���ر 

ال�ت�م��ي�م��ي أح��م��د 
ال��ش��رك���ات ع��الق��ات  م��س��ؤول 

 انضم للعمل بشركة تسهيالت
 البحرين في يناير Ï¾ÈË؛ يمتلك
 أكثر من Ê سنوات من الخبرة
 الواسعة والمتنوعة في مجال
 المحاسبة واإلدارة القانونية
 والرهن العقاري. حصل على
 درجة البكالوريوس في العلوم
 المالية والمحاسبة من جامعة

Ï¾ÈÈ المملكة عام 

 انضم إلى فريق عمل شركة
يناير البحرين في   تسهيالت 
م��ن أك��ث��ر  ويتم���ل�ك    Ï¾ÈÐ؛ 
 Ñ سنوات من الخبرة الواسعة
 والمتنوعة في خدمة العمالء،
والرهن القانونية   واإلدارة 
درجة على  حاصل   العقاري. 
 بكالوريوس في العلوم المالية
 والمصرفية من جامعة بيون،

Ï¾È¾  الهند، عام

إلى شركة تسهيالت  انضم 
 البحرين في أغسطس Ï¾ÈÑ؛
 ولديه أكثر من Ë  سنوات من
 الخبرة الواسعة والمتنوعة في
العمالء. وخدمة   المبيعات 
 حاصل على دبلوم في هندسة
 السالمة من المعهد الوطني

لهندسة السالمة والحريق

 انضم إلى شركة تسهيالت
 البحرين في مارس Ï¾ÈÑ؛ وحاصل
 على الدبلوم الوطني العالي
 في المحاسبة والتسويق من
 معهد البحرين للتدريب، عام

Ï¾ÈË

تسهيالت بشرك��ة   التح��ق 
 البحرين في يناير Ï¾ÈÀ؛ ويمتلك
 أكثر من À  سنوات من الخبرة
 الواسعة والمتنوعة في تطوير
 األعمال التجارية؛ حاصل على
 الدبلوم الوطني في التمويل
 من معهد البحرين للتدريب،

Ï¾ÈÐ عام

 الت��ح��ق بالعم���ل ب�ش���ركة
 تسهيالت البحرين في أبريل
À من  أكثر  ويمت��ل�ك   Ï¾ÈË؛ 
 سنوات من الخبرة الواسعة
العالقات في   والمتنوعة 
 العامة وإدارة العالقات مع
ع��ل��ى حاص��ل   الش�ركات؛ 
في البكالوريوس   درج��ة 
 العلوم المالية والمصرفية من
.Ï¾ÈÊ عام  البحرين   جامعة 
 حاصل على عدد من برامج
 التعليم / التدريب في كليات
المعروفة، األعمال   إدارة 
 مثل: شهادة في االئتمان
 التجاري في مؤسسة موديز
 عام  Ï¾ÈÑ وبرنامج االستشارات
البحرين معهد  في   المالية 
Ï¾È¿ للدراسات المصرفية عام
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م��ع�ن��ا تواص����ل 
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ت��واص��ل م��ع��ن���ا

م��ن���اف
غ��ري����ب

ال����ش����رك����ات م�دي�ر ع�الق���ات 
����تلفون: ��������      موباي��ل: �

mghareeb@bahraincredit.com.bh :البريد اإللكتروني

م��ح���م����د
غ��ي�ّ��اث

م�دي��ر ع��الق��ات ال��ش��رك���ات
�تلفون: �������    موباي��ل: ����

mghayyath@bahraincredit.com.bh :البريد اإللكتروني

ف���اط�م��ة
ح���ي���در

م�دي��ر ت��ط��وي��ر األع��م��ال
������تلفون: ��������       موباي��ل: 

fhaider@bahraincredit.com.bh :البريد اإللكتروني

أح��م��د
ي���وس��ف

ال��ش��رك���ات م��س��ؤول ع��الق��ات 
تلفون: ��������     موباي��ل:������

ayusuf@bahraincredit.com.bh :البريد اإللكتروني

ال��ش��رك���ات م��س��ؤول ع��الق��ات 
��تلفون: �������      موباي��ل: ����

hmohamed@bahraincredit.com.bh :البريد اإللكتروني

ح��س���ي��ن
م���ح���م���د

ه��ن����اء
ال��ع���ل���وي

رئيس تمويل الشركات والقروض العقارية
������تلفون: ��������      موباي��ل: 

halalwai@bahraincredit.com.bh :البريد اإللكتروني

أح��م��د
ل��ت��م��ي���م��ي ا

م��ن���دوب ت�ط�وي���ر الع�م���ل
تلفون: �������    موباي��ل: ��������

atamimi@bahraincredit.com.bh :البريد اإللكتروني

م���ح���م���د
آل ط�����وق

ال��ش��رك���ات م��س��ؤول ع��الق��ات 
تلفون: �������    موباي��ل: �������

maltooq@bahraincredit.com.bh :البريد اإللكتروني

ق���اس����م
ه����الل

ال��ش��رك���ات م��س��ؤول ع��الق��ات 
تلفون: ��������      موباي��ل: �������

qhelal@bahraincredit.com.bh :البريد اإللكتروني

ج����اف���ي���ن
ج���اك����وب

م��ن���دوب ت�ط�وي���ر الع�م���ل
تلفون: ��������     موباي��ل: �������

jjacob@bahraincredit.com.bh :البريد اإللكتروني

ع���ل���ي
خ��ل�ي��ف���ة

ال��ع���ق����اري ال���ره���ن  م��ن��س��ق 
������  موباي��ل: �����تلفون: 

akhalifa@bahraincredit.com.bh :البريد اإللكتروني

ال��ع���ق����اري ال���ره���ن  م��ن��س��ق 
تلفون: ��������      موباي��ل: �������

aradhi@bahraincredit.com.bh :البريد اإللكتروني

ع���ل���ي
رض�����ي

bcfc.corporate3200 04878000 8000www.bahraincredit.com.bh
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