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Ithmaar Bank is your dependable and responsive 
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and clear purpose to constantly aim higher and go 
further for those who expect more from their bank. 
We aim to encourage, support and empower those 
around us to achieve more, prosper and succeed.
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Your Islamic banking partner

As your Islamic financial 
services partner, Ithmaar 
Bank can give you all the vital 
resources and support that 
you require to manage your 
accounts and make banking a 
simpler part of your life.

Ithmaar Bank offers you a 
comprehensive range of 
banking services through 
our network of branches, 
ATMs and electronic banking 
options.

Islamic banking solutions you 
can depend on
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We are committed to making 
banking with us the most 
rewarding experience you can 
possibly have. 

One way we do so is by 
providing you with flexible, 
round-the-clock banking 
solutions that were designed  
to fit around your life. 

Bank with us at your 
convenience:

• Internet banking
• Branches
• ATMs
• Telephone banking
• SMS banking
• Mobile online banking
• Call centre (13 303030)
• Live online chat support

Ways to manage
Fast and flexible

your money
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banking

Internet

Internet banking allows you to 
access your accounts at the click 
of a button. Internet banking is 
a simple, secure and convenient 
way to manage your accounts.

All you need is a User ID and PIN, 
which can be obtained on the 
spot from any branch. Get up-to-
the-minute updates on all your 
Ithmaar Bank accounts, credit 
cards and financing balances and 
keep track of all account activities

Features

• Balance inquiry.
• Monthly statement.
• Previous month’s statements.
• Order cheque books.
• Transfer money between 

your accounts or to any other 
Ithmaar Bank account.

Bill inquiries and payment 

• Electricity and water bill 
payment by account

• Batelco
 - Bill inquiries 
 - Bill payment
 - SIMSIM Refill

• Zain
 - Bill inquiries 
 - Bill payment
 - eezee refill

• Utility bill maintenance

• Modaraba Services
 - Balance inquiry 
 - Certificate listing 
 - Monthly statement 
 - Transactions inquiry

• Morabaha services
 - Balance inquiry 
 - Financing information 
 - Instalments listing 
 - Monthly Statement 
 - Transactions inquiry 

• Credit cards
 - Balance inquiry 
 - Monthly statement 
 - Unbilled transactions 
 - Payment to credit card 

• Standing orders 
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Live online chat support 

Live online chat support is just 
one particularly useful service 
offered on the Ithmaar Bank 
website. It helps our call centre 
employees serve customers in 
a faster, more convenient way, 
providing immediate answers 
to customer queries. Live online 
chat is available Saturdays to 
Thursdays, from 7:30am to 
6:30pm.

ATMs 

Ithmaar Bank ATMs let you 
fulfil most of your everyday 
banking needs 24 hours a day at 
convenient locations. In addition 
to cash withdrawal you can also 
carry out a number of other 
functions, such as:

• Mini statements
• Balance inquiry
• Chequebook requests
• Cash deposit
• Real-time cash deposit at 

selected ATMs
• Immediate fund transfer 

between Ithmaar Bank 
accounts

• Utility bill payments

Live online

chat support

Branches
We are committed to staying 
as close as possible to our 
customers and to delivering 
convenient, secure and customer-
friendly service. Ithmaar Bank 
branches are strategically located 
to serve customers at all key 
residential and business areas. 
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SMS banking

Get instant SMS updates or 
real-time information about 
your Ithmaar Bank accounts by 
sending an SMS to 39432327 (or 
4173 Batelco users only)

Free services 

• Balance inquiry
 - Single account
 - Group of accounts 

• Account statement
• Salary notification
• Overdrawn account notification
• Finance booking notification 
• Finance instalment past due 

notification

Optional free services 

• Direct Debit payment 
notification

• Modaraba balance inquiry
• SWIFT notification

Optional charged services 

• Cheque withdrawal notification
• Finance instalment payment 

notification 
• New Modaraba subscription 

notification 

13 303030

Phone banking

With our telephone banking 
service, you can access your 
financial information at anytime 
of the day from anywhere in 
the world. You can complete 
your banking quickly, securely 
and conveniently – all within the 
comfort of your home or office. 

Features

Account services

• Balance enquiry 
• Last five transactions 
• Statement by fax 

Credit card services 

• Balance enquiry 
• Last five transactions 
• Statement by fax 
•  Electricity and water bill 

payment by account.
•  Batelco.
 -  Bill inquiries
 -  Bill payment
 -  SIMSIM Refill
•  Zain.
 -  Bill inquiries
 -  Bill payment
 -  eezee refill
• Telecommunications  

companies payment
• Bill inquiries 
• Bill payment by account 
Fund transfer 

• Fund transfer between own 
accounts
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To use Ithmaar SMS banking 

Send an SMS to +973 3943 2327 
(Batelco users can also SMS 
4173) and wait for a response 
from the bank. The average 
response time is 15 seconds.

For group of accounts balance 
inquiry

Send 

INQ  followed by the first 11 
digits of your account number 
with the bank.

For specific account balance 
inquiry

Send
BAL followed by your account 
number with the bank.
For mini statement of account

Send
STM followed by your account 
number with the bank.

Automatic salary notification

Upon subscribing to Ithmaar SMS 
service you will be automatically 
notified once your salary is 
credited to your account.

To unsubscribe from the 
service:

Send
STP followed by your account 
number with the bank.



10  Ithmaar Bank – Ways to bank

banking

Mobile online

Ithmaar Bank, the first financial 
organisation in Bahrain to 
introduce a mobile online banking 
app, gives you a service that 
keeps pace with your life. 

Secure, smart, user-friendly and 
specifically designed for use 
through smart mobile phones*. 

No downloads or separate 
registration needed, just sign 
in and go. Check your balance, 
transfer funds, pay bills and more, 
all from your smart phone, all on 
the go.

To get started, simply log on to 
www.ithmaarbank.com from your 
mobile phone and click on the 
mobile online banking button to 
get started. Your existing internet 
banking password and PIN will be 
valid for mobile online banking 
as well. If you do not have one, 
please visit any Ithmaar Bank 
branch and get your login PIN on 
the spot.

* BlackBerry, Nokia, Sony Ericsson, 
Apple iPhone, HTC and other 
smart phones are supported.

Features

• Transfer money between 
your accounts or to any other 
Ithmaar Bank account

• Account services
 - Account summary 
 - Balance inquiry 
 - Mini statement 

Bill inquiries and payment

• Electricity and water bill 
payment by account

• Batelco
 - Bill inquiries 
 - Bill payment
 - SIM-SIM refill

• Zain
 - Bill inquiries 
 - Bill payment
 - eezee refill
 - Utility bill maintenance

• Modaraba services
 - Balance inquiry 
 - Monthly statement 

• Morabaha financing inquiry
• Credit cards.
 - Balance inquiry 
 - Mini statement 
 - Payment to credit card 

• Message centre
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Ithmaar Bank call centre is there 
to assist you on 13 303030. 
Whatever your banking need, 
be it financial advice, executing 
a transaction or inquiring about 
product information, our friendly 
call centre agents are available 
Saturdays to Thursdays, from 
7:30am to 6:30pm.

Provided Services:

Consumer finance

• General inquiries
• Obligation letter and discharge 

certificate
• Existing financial status inquiry 

(eg, maturity date, next 
instalment date, overdue 
amount… etc)

Credit cards

• Balance inquiry
• Statements
• Balance and limit inquiries
• Payment to credit card 
• Stop lost/ stolen credit card
• Cards activation
• Credit card status inquiry
• Report SMS notification fault

Call Centre

13 303030

ATMs

• Stop / lost debit card
• Information about ATMs 

location
• General inquiries/complaints 

about ATMs
• Inquiries about captured cards

Account services

• Balance inquiry
• Account statements
• Funds transfer
• Bill payment
• Cheque book request
• Daily FX rates
• Latest Modaraba rates
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At Ithmaar Bank, you can enjoy 
a full range of Islamic banking 
products and services, all Sharia 
compliant and in accordance with 
your principles and morals.

Our renowned Sharia Supervisory 
Board is highly active and 
involved in ensuring the integrity 
of all the services and products 
that are presented to you. Our 
rigorous processes for Sharia 
supervisory, product development 
and internal auditing combine to 
bring you truly Islamic banking 
services.

When you hold an account with 
us, you enjoy access to a wide 
range of Islamic banking options:

ATM and Branch networks
Online Banking
Mobile Phone Banking
SMS Banking
Telephone Banking
Call Centre (24/7)

In addition, you are always 
protected by the bank’s advanced 
security systems.

All you need to do is visit one of 
our conveniently located Ithmaar 
Bank branches, telephone our 
customer service helpline on 
13 303030, or visit our website 
at www.ithmaarbank.com

We’ll take care of the rest for 
you!

Islamic banking

with us

Ithmaar Bank B.S.C.
PO Box 2820
Seef Tower, Al-Seef District
Manama, Kingdom of Bahrain
www.ithmaarbank.com



ميكنك مع بنك الإثمار احل�صول على 

جمموعة متنوعة و�صاملة من املنتجات 

واخلدمات امل�رصفية املتفقة مع اأحكام 

ال�رصيعة الإ�صالمية. 

وُتعرف هيئة الرقابة ال�رصعة لبنك الإثمار 

ب�صمعتها املرموقة ون�صاطاتها امل�صتمرة يف 

التاأكد من توافق جميع اخلدمات واملنتجات 

التي نقدمها لك مع اأحكام ال�رصيعة 

ال�صالمية. وت�صمن عملياتنا الدقيقة يف 

جمال الرقابة ال�رصعية وتطوير املنتجات 

بالإ�صافة اإىل التدقيق الداخلي تقدمي خدمات 

م�رصفية اإ�صالمية حقيقية لك. 

الخدمات المصرفية اإلسالمية لدى

عند قيامك بفتح ح�صاب لدينا، فاإنك تتمتع بنك اإلثمار

بال�صتفادة من جمموعة �صاملة من اخليارات 

امل�رصفية الإ�صالمية مدعومة من اأحدث 

اأنظمة احلماية الأمنية والتي ت�صم ما يلي: 

�سبكات وا�سعة لأجهزة ال�رصاف الآيل 

والفروع

الأعمال امل�رصفية عرب الإنرتنت

الأعمال امل�رصفية عرب الهاتف النقال

الأعمال امل�رصفية عرب الر�سائل الن�سية 

الق�سرية

الأعمال امل�رصفية عرب الهاتف

مركز ات�سالت يعمل على مدار ال�ساعة

كل ما عليك القيام به هو التف�صل بزيارة 

اأحد فروع بنك الإثمار املنت�رصة يف اأماكن 

ا�صرتاتيجية ومهمة اأو الت�صال هاتفيًا 

 بخدمات الزبائن على هاتف رقم 

303030 13، اأو زيارة موقعنا على �صبكة 

www.ithmaarbank.com الإنرتنت

ونحن �صنتكفل بكل ما حتتاجه!
بنك الإثمار �ش.م.ب.

�ش.ب. 2820

برج ال�صيف، �صاحية ال�صيف

املنامة، مملكة البحرين

www.ithmaarbank.com
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بطاقات وأجهزة الصراف اآللي
الإبالغ عن فقدان / �رصقة البطاقة  •

معلومات حول مواقع اأجهزة ال�رصاف   •
الآيل

ا�صتف�صارات عامة اأو �صكاوى حول اأجهزة   •
ال�رصاف الآيل

ا�صتف�صارات عن بطاقة مت حجزها يف جهاز   •
ال�رصاف الآيل

خدمات الحسابات
ال�صتف�صار عن الر�صيد  •

ك�صف احل�صاب  •
حتويل الأموال  •

دفع الفواتري  •
طلب دفرت �صيكات  •

اأ�صعار العمالت الأجنبية اليومية  •
اآخر معدلت اأرباح امل�صاربة  •

اإن مركز ات�صالت بنك الإثمار متوفر 

خلدمتكم على 303030 13. ومهما كانت 

احتياجاتكم امل�رصفية كال�صت�صارات املالية 

اأو تنفيذ املعامالت اأو ال�صتف�صار عن اأي 

من منتجاتنا اأو خدماتنا، فاإن موظفي مركر 

الت�صالت اخلا�ش ببنك الإثمار يرحبون 

بكم وبات�صالتكم من ال�صبت وحتى 

اخلمي�ش من 7:30 �صباحًا وحتى 6:30 

م�صاء.

الخدمات المتوفرة
التمويل الشخصي

ال�صتف�صارات العامة  •
اإ�صدار ر�صالة باللتزامات و�صهادة براءة   •

الذمة

ال�صتف�صار عن تفا�صيل التمويل )مثال:   •
موعد ال�صتحقاق اأو موعد ا�صتحقاق 

الق�صط التايل اأو املبالغ املتاأخرة... الخ(

بطاقات االئتمان
ال�صتف�صار عن الر�صيد  •

ك�صف احل�صاب  •
ال�صتف�صار عن الر�صيد واحلد الئتماين  •

دفع م�صتحقات بطاقة الئتمان  •
الإبالغ عن فقدان اأو �رصقة بطاقة الئتمان  •

تفعيل البطاقات  •
ال�صتف�صار عن حالة بطاقة الئتمان  •

البالغ عن ر�صالة ن�صية خاطئة  •

مركز االتصاالت

13 303030
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الخدمات المصرفية عبر

الهاتف النقال
مينحك بنك الإثمار، وهو اأول موؤ�ص�صة مالية 

يف البحرين تقدم تطبيقات خا�صة باخلدمات 

امل�رصفية الإلكرتونية عرب الهاتف النقال، 

خدمات تواكب حياتك.

اإنها خدمات اآمنة وذكية وب�صيطة ومت 

ت�صميمها خ�صي�صًا ليتم ا�صتخدامها من 

خالل الهواتف النقالة الذكية. )بالك بريي 

ونوكيا و�صوين اإريك�صون واآبل اآي فون 

واأت�ش تي �صي وغريها من الهواتف النقال 

الذكية املدعومة(.

ل داٍع لتحميل اأو الت�صجيل يف اأي برنامج، 

كل ما عليك هو ت�صجيل الدخول فقط 

وال�صتفادة من هذه اخلدمة. حتقق من 

ل الأموال وادفع فواتريك...  ر�صيدك وحوِّ

واملزيد، كل ذلك من خالل هاتفك النقال.

ولكي تبداأ، ادخل بب�صاطة على موقع 

www.ithmaarbank.com من خالل 
هاتفك النقال وا�صغط على زر اخلدمات 

امل�رصفية الإلكرتونية عرب الهاتف النقال. 

اإن ا�صم امل�صتخدم والرقم ال�رصي احلاليني 

اخلا�صني بك �صاحلني ل�صتخدام هذه 

اخلدمة. اإذا كنت ل متلم ا�صم م�صتخدم 

ورقم �رصي، يرجى زيارة اأي من فروع 

بنك الإثمار لتح�صل على تفا�صيل دخولك 

يف احلال.

الخدمات المتوفرة

حتويل الأموال بني ح�صاباتك اأو اإىل   •
ح�صاب اآخر ببنك الإثمار

خدمات احل�صابات  •
قائمة باأر�صدة احل�صابات   -

ال�صتف�صار عن الر�صيد   -

ك�صف ح�صاب خمت�رص   -

االستفسار ودفع الفواتير

دفع فواتري الكهرباء واملاء  •
بتلكو  •

ال�صتف�صار عن الر�صيد   -

دفع الفاتورة   -

اإعادة تعبئة بطاقة �صم�صم   -

زين  •
ال�صتف�صار عن الر�صيد   -

دفع الفاتورة   -

اإعادة تعبئة بطاقة اإيزي   -

اإ�صافة اأو حذف الفواتري   -

خدمات امل�صاربة  •
ال�صتف�صار عن الر�صيد   -

الك�صف ال�صهري للح�صاب   -

ال�صتف�صار عن املرابحة  •
بطاقات الئتمان  •

ال�صتف�صار عن الر�صيد   -

ك�صف ح�صاب خمت�رص   -

دفع م�صتحقات بطاقة الئتمان   -

مركز الر�صائل  •
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طريقة استخدام الخدمات المصرفية 
عبر الرسائل النصية القصيرة

اأر�صل ر�صالة ن�صية ق�صرية اإىل 2327 

3943 973+ )اأو 4173 مل�صتخدمي بتلكو( 

وانتظر رد البنك. اإن معدل انتظار الرد هو 

15 ثانية.

لالستفسار عن مجموعة من 
الحسابات

اأر�صل ر�صالة حتتوي على INQ متبوعًا 

بالأرقام الحدى ع�رص الأوىل من رقم 

ح�صابك بالبنك.

لالستفسار عن رصيد حساب 
معين

اأر�صل ر�صالة حتتوي على BAL متبوعًا 

برقم ح�صابك بالبنك

لطلب كشف حساب مختصر
اأر�صل ر�صالة حتتوي على STM متبوعًا 

برقم ح�صابك بالبنك.

إشعار تلقائي باستالم الراتب
بناء على ت�صجيلكم يف خدمة الر�صائل 

الن�صية الق�صرية من بنك الإثمار، فاإنه �صيتم 

اإ�صعاركم تلقائيًا بر�صالة ن�صية ق�صرية يف 

حالة اإيداع راتبكم ال�صهري يف احل�صاب.

إللغاء التسجيل في هذه الخدمة:
اأ�صل ر�صالة حتتوي على STP متبوعًا برقم 

ح�صابك بالبنك.
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باإمكانكم من خالل خدماتنا امل�رصفية 

الهاتفية الو�صول اإىل ح�صاباتكم واإكمال 

معامالتكم امل�رصفية ب�صكل �رصيع واآمن 

ومريح من املنزل اأو املكتب، يف اأي وقت ومن 

اأي مكان.

الخدمات المتوفرة

خدمات الحساب
ال�صتف�صار عن الر�صيد  •

ك�صف ح�صاب خمت�رص لآخر 5 معامالت  •
ا�صتالم ك�صف احل�صاب عن طريق الفاك�ش  •

خدمات بطاقات االئتمان
ال�صتف�صار عن الر�صيد  •

ك�صف ح�صاب خمت�رص لآخر 5 معامالت  •
ا�صتالم ك�صف احل�صاب عن طريق الفاك�ش  •

خدمة االستفسار ودفع الفواتير
دفع فاتورة الكهرباء واملاء بوا�صطة   •

احل�صاب

بتلكو  •
ال�صتف�صار عن الر�صيد   -

دفع الفاتورة   -

اإعادة تعبئة بطاقة �صم�صم   -

زين  •
ال�صتف�صار عن الر�صيد   -

دفع الفاتورة   -

اإعادة تعبئة بطاقة اإيزي   -

تحويل األموال
حتويل الأموال بني ح�صاباتك  •

الخدمات المصرفية الهاتفية

13 303030

اح�صل على ر�صائل ن�صية فورية ملعامالتك 

امل�رصفية ومعلومات عن ح�صاباتك باإر�صالك 

 ر�صالة ن�صية ق�صرية اإىل 39432327 

)اأو 4173 مل�صتخدمي بتلكو فقط(.

الخدمات المتوفرة

خدمات مجانية
ال�صتف�صار عن الر�صيد  •

ر�صيد ح�صاب واحد )ر�صيد كل    -

ح�صاب على حدة(

اأر�صدة جمموعة ح�صابات   -

خدمات مجانية اختيارية
ك�صف ح�صاب خمت�رص  •
اإ�صعار با�صتالم الراتب  •

اإ�صعار باحل�صابات املك�صوفة  •
اإ�صعار باإيداع التمويل يف ح�صابك  •

اإ�صعار بعدم �صداد ق�صط التمويل امل�صتحق  •

خدمات إضافية اختيارية
اإ�صعار بالدفع املبا�رص من ح�صابك  •

ال�صتف�صار عن ر�صيد امل�صاربة  •
اإ�صعار حتويل الأموال )عن طريق   •

�صويفت(

خدمات اختيارية غير مجانية
اإ�صعار ب�صحب ال�صيكات  •

اإ�صعار ب�صداد ق�صط التمويل  •
اإ�صعار بالإيداع يف ح�صاب امل�صاربة  •

    الخدمات المصرفية عبر الرسائل
SMS النصية القصيرة
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اإن خدمة املحادثة املبا�رصة هي خدمة مفيدة 

يتم تقدميها عرب املوقع الإلكرتوين لبنك 

الإثمار. اإن هذه اخلدمة ت�صاعد موظفينا 

العاملني يف مركز الت�صالت على خدمة 

زبائننا ب�صكل اأ�رصع واأكرث مالءمة لهم عرب 

تقدمي اإجابات فورية حول ا�صتف�صارات 

الزبائن. اإن خدمة املحادثة املبا�رصة متوفرة 

من ال�صبت حتى اخلمي�ش من ال�صاعة 7:30 

�صباحًا حتى 6:30 م�صاء.

أجهزة الصراف اآللي
تفي اأجهزة ال�رصاف الآيل من بنك الإثمار 

مبعظم معامالتك امل�رصفية اليومية على 

مدار ال�صاعة، نظرًا لتواجدها يف اأماكن 

مالئمة. فبالإ�صافة اإىل عمليات ال�صحب 

النقدي، ميكنك اإجراء املعامالت التالية:

ك�صف ح�صاب خمت�رص  •
ال�صتف�صار عن الر�صيد  •

طلب دفرت �صيكات  •
الإيداع النقدي  •

الإيداع النقدي الفوري يف اأجهزة �رصاف   •
اآيل معينة

حتويل فوري لالأموال بني ح�صاباتك يف   •
بنك الإثمار

دفع الفواتري  •

خدمـة

المحادثة المباشرة

الفروع
اإننا ملتزمون باأن نكون قريبني قدر الإمكان 

من زبائننا من اأجل تقدمي خدمات مريحة 

واآمنة وب�صيطة. لقد مت فتح فروع بنك 

الإثمار التي تقدم كافة املنتجات واخلدمات 

امل�رصفية بعناية وب�صكل ا�صرتاتيجي يف 

مناطق �صكنية وجتارية رئي�صية يف البحرين 

خلدمة الزبائن.
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الخدمات المصرفية
عبر اإلنترنت

اإن اخلدمات امل�رصفية عرب الإنرتنت ت�صمح 

لك بالو�صول اإىل ح�صاباتك ب�صغطة زر. 

اإن هذه اخلدمات امل�رصفية عرب الإنرتنت 

ب�صيطة جدًا واآمنة وبطريقة مريحة لإدارة 

ح�صاباتك.

كل ما حتتاجه هو رقم تعرفة �صخ�صي 

وكلمة �رص، والتي ميكن طلبها من اأي فرع 

حاًل. اح�صل على اآخر البيانات املتعلقة بكافة 

ح�صاباتك ببنك الإثمار، اإ�صافة اإىل بطاقات 

الئتمان ور�صيد التمويالت وكن متتبعًا لكل 

اأن�صطة ح�صاباتك على الدوام.

المميزات
ال�صتف�صار عن الر�صيد  •

الك�صف ال�صهري للح�صاب  •
ك�صوفات �صهرية �صابقة  •

طلب دفرت �صيكات  •
حتويل الأموال بني ح�صاباتك اأو اأي   •

ح�صاب اآخر ببنك الإثمار

االستفسار عن الفواتير ودفعها
دفع فاتورة الكهرباء واملاء  •

بتلكو  •
ال�صتف�صار عن الر�صيد   -

دفع الفاتورة   -

اإعادة تعبئة ح�صاب �صم�صم   -

زين  •
ال�صتف�صار عن الر�صيد   -

دفع الفاتورة   -

اإعادة تعبئة ح�صاب اإيزي   -

اإ�صافة اأو حذف فواتري  •
خدمات امل�صاربة  •

ال�صتف�صار عن الر�صيد   -

قائمة ب�صهادات امل�صاربة   -

ك�صف احل�صاب ال�صهري   -

ال�صتف�صار عن املعامالت   -

خدمات املرابحة  •
ال�صتف�صار عن الر�صيد   -

معلومات حول التمويل   -

الأق�صاط   -

ك�صف احل�صاب ال�صهري   -

ال�صتف�صار عن املعامالت   -

بطاقات الئتمان  •
ال�صتف�صار عن الر�صيد   -

ك�صف احل�صاب ال�صهري   -

املعامالت التي مل ت�صدر بها فاتورة   -

ت�صديد م�صتحقات بطاقة الئتمان   -

اأوامر ال�صداد الدورية  •
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باعتبارنا �رصيكك يف اخلدمات املالية 

الإ�صالمية، ميكن لبنك الإثمار منحك 

جميع املوارد والدعم الذي حتتاجه لإدارة 

ح�صاباتك وجعل العملية امل�رصفية جزءًا 

ي�صريًا من حياتك.

يقدم لك بنك الإثمار جمموعة متكاملة من 

اخلدمات امل�رصفية عرب �صبكة فروعنا 

واأجهزتنا لل�رصاف الآيل وخيارات اأعمال 

ال�صريفة الإلكرتونية.

ومن اإحدى طرق ذلك تقدمي قنوات م�رصفية 

مرنة وعلى مدار ال�صاعة والتي مت ت�صميمها 

لتتنا�صب مع احتياجاتك احلياتية.

خدمات م�رصفية عرب الإنرتنت  •
فروع  •

اأجهزة �رصاف اآيل  •
خدمات م�رصفية عرب الهاتف  •

خدمات م�رصفية عرب الر�صائل الن�صية   •
الق�صرية

خدمات م�رصفية عرب الهاتف النقال  •
مركز الت�صالت )303030 13(  •

خدمة املحادثة املبا�رصة  •

حلول مصرفية إسالمية

يمكن االعتماد
عليها
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اإن بنك الإثمار هو �رصيكك اجلدير بالثقة 

يف ال�صريفة الإ�صالمية والذي ي�صتجيب 

حلاجاتك ومتطلباتك ب�رصعة ولديه القوة 

املالية والهدف الوا�صح للو�صول اإىل 

الأف�صل وتلبية احتياجات الزبائن الذين 

يتوقعون الكثري من البنك الذي يتعاملون 

معه. ونحن نهدف اإىل ت�صجيع ودعم 

ومتكني من هم حولنا لتحقيق املزيد 

وحتقيق الزدهار والنجاح. 

شريكك في الصيرفة 
اإلسالمية

يف الداخل:

�صفحة 4

حلول م�رصفية اإ�صالمية ميكن 

العتماد عليها

�صفحة 6

اخلدمات امل�رصفية عرب الإنرتنت

�صفحة 7

خدمة املحادثة املبا�رصة

�صفحة 8

اخلدمات امل�رصفية الهاتفية

�صفحة 10

اخلدمات امل�رصفية عرب الهاتف 

النقال

�صفحة 11

مركز الت�صالت

�صفحة 12

اخلدمات امل�رصفية الإ�صالمية 

لدى بنك الإثمار



www.ithmaarbank.com
+973 13 303030

اإن بنك الإثمار هو �رصيكك اجلدير بالثقة يف ال�صريفة الإ�صالمية والذي 

ي�صتجيب حلاجاتك ومتطلباتك ب�رصعة ولديه القوة املالية والهدف 

الوا�صح للو�صول اإىل الأف�صل وتلبية احتياجات الزبائن الذين يتوقعون 

الكثري من البنك الذي يتعاملون معه. ونحن نهدف اإىل ت�صجيع ودعم 

ومتكني من هم حولنا لتحقيق املزيد وحتقيق الزدهار والنجاح. 

هل ترغب يف معرفة املزيد عن خدماتنا؟ 

تف�صل بال�صتف�صار وال�صوؤال عن ت�صكيلتنا الوا�صعة من املنتجات 

واخلدمات امل�رصفية الإ�صالمية، والتي ت�صمل: 

_  التمويل الذي يلبي كافة احتياجاتك 

_  احل�سابات 

_  ا�ستثمارات امل�ساربة 

_  بطاقات الئتمان 

_  خزائن الأمانات 

_  التحويالت 

_  الأعمال امل�رصفية لل�رصكات

_  الأعمال امل�رصفية الإلكرتونية

شريكك في الصيرفة اإلسالمية

مرخ�ص من قبل م�رصف البحرين املركزي كبنك جتزئة اإ�سالمي

معلومات الكتيب �صحيحة كما يف 2013-05-07



المعامالت

األعمال المصرفية اإلسالمية، 
في أي وقت ومن أي مكان

طرق إجراء

المصرفية


