
 

 
 

 للخدمات المصرفية اإللكترونيةنظام أحدث بنك اإلثمار يطلق 

أطلق بنك اإلثمار، بنك  تحول الرقمي،ال نحوات البنك يكجزء من استراتيج - 8132مايو   31 -المنامة، البحرين 
ية، والذي للخدمات المصرفية اإللكتروناً محّدثنظام أحدث التجزئة اإلسالمي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، اليوم 

تتميز بالمزيد من السرعة واألمان وسهولة  ذات نطاق واسع مصرفية عبر اإلنترنت تجربةيوفر للعمالء 
 االستخدام. 

المستمر بتعزيز تجربتهم المصرفية، تتضمن لتزامه اوالقائم على التركيز على العمالء نهج بنك اإلثمار وفي إطار 
 دمات إضافية وحلوالً مبتكرة متوفرة اآلن بالكامل عبر اإلنترنت. الجديدة خلخدمات المصرفية اإللكترونية ا

منصة رقمية ُمطّورة  فيريباركقبل شركة  من تطويرهالذي تم  الخدمات المصرفية اإللكترونية الجديدةنظام قدم يو
في  هزة الحاسوباللوحية والهواتف النّقالة وأج جهزةاأليمكن الوصول إليها مباشرًة باستخدام لعمالء بنك اإلثمار 

العديد من معامالتهم المصرفية إنجاز إمكانية الحاليين للعمالء . كما تتيح أيضاً أي وقت ومن أي مكان في العالم
المعتادة بمنتهى السهولة ودون الحاجة إلى زيارة الفروع. إذ يمكنهم على سبيل المثال فتح مختلف أنواع الحسابات 

تحويل األموال بشكل فوري، كذلك يمكنهم تقديم طلبات للحصول  وأنترنت بطاقة اإلوطلب دفتر شيكات وإصدار 
 فواتيردفع  وأ، بطاقات ائتمانية ألفراد العائلةصدار إائتمانية أو  اتللحصول على بطاقتقديم طلب أو  لتمويالعلى 

ق الثنائي للخدمات وإدارة ميزانياتهم الشخصية. وكميزة إضافية لألمان، طرح بنك اإلثمار نظام التوثي متعددة
 للعمالء. األمن اإللكترونيالمصرفية اإللكترونية الجديدة من أجل توفير المزيد من 

المصرفية اإللكترونية خدمات الوبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لبنك اإلثمار السيد أحمد عبد الرحيم: "تعمل  
بمنتهى السالسة. وهو ما يأتي انعكاساً وي عمالئنا على توفير أحدث الخدمات المصرفية في متناول أيدالجديدة 

لتزامنا الراسخ باإلنصات لمتطلبات عمالئنا عن كثب والعمل بتفاٍن على ضمان تلبية توقعاتهم وتجاوزها. ويأتي ال
 لمواصلة تحسين منتجاتنا وخدماتنا يدفعنافي إطار فلسفتنا القائمة على التركيز على العمالء، كما لتزام االهذا 

 لنصبح البنك المفضل ألعمال التجزئة المصرفة اإلسالمية في المملكة."

 لتحول الرقميلشاملة وأضاف السيد عبد الرحيم قائالً: "تم إطالق هذه الخدمة الجديدة كجزء من عملية تحديث  
ذه وتأتي ه على صعيد كافة أعمال البنك، والُمصممة خصيصاً لتضعنا في مصاف أفضل البنوك في العالم.

تشمل كما  الة.ليه من خالل الهواتف النقّ إلكتروني الذي يمكن الوصول إلالبنك لخدمة الطابور ا إطالقالخطوة بعد 
بهدف نظام الجديد الإلى  Flexcube Oracle من نظامهذه العملية تحديث نظام لألعمال المصرفية األساسية 

إرساء أسس متينة للنمو المستقبلي ألعمالنا، باإلضافة إلى تطبيق برمجية جديدة للتكامل ووضع الميزانية 
العديد من العمليات للمكتب الخلفي والمخاطر، وبالتالي تحسن التحكم التشغيلي والكفاءة  إنجازمما يتيح  والتخطيط

التمويل من  لمتابعة طلب Flexcube بتطبيق أحدث إصدار من لقد قمنا أيضاً و .من النفقات العامة اليدوية الحدو
كذلك قام البنك بتطبيق حل آلي جديد من أجل الوفاء بالمتطلبات  مكتب المبيعات لجميع منتجاتنا التمويلية.

 المحاسبية والتنظيمية الجديدة."

تحديث تمهد الطريق للنمو المتواصل الكبرى للاالستراتيجية  اتوأوضح السيد عبد الرحيم قائالً: "إن هذه المبادر 
إذ تتيح لنا إمكانية االستجابة لمتطلبات العمالء بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وخاصًة فيما يتعلق بقدرتنا  ،لبنك اإلثمار

 على إطالق منتجات وخدمات جديدة بصورة سريعة."  

 .مبادرة التحول الرقميدارة مشاريع إل (KPMGكيه بي إم جي )شركة  بتعيين قمنا لقدوقال السيد عبد الرحيم: "
، إذ ساهمت في البنك على مدار العام تدريباً رائعاً لبناء فريق امتدتالطموحة التي  اتهذه المبادر شّكلت قدو

 موظفي البنك، وذلك من خالل تفاعلهم معاً من أجل تحقيق هدف مشترك." كافةالجمع بين 



 

 
 

ي تعزيز شعور االنتماء لدى موظفي البنك، إضافًة إلى ترسيخ روح المبادرة فهذه ساهمت قد ووأضاف قائالً: " 
. كما قدمت أيضاً تجربة معرفية وخبرة قّيمة خالل مرحلة تنفيذ هذه المبادرات الرقمية العائلة الواحدة داخل البنك

ركتهم في للموظفين الذين كانوا ينخرطون في السابق في مسؤولياتهم الوظيفية فقط بشكل حصري. فمن خالل مشا
 اً وهو ما وفر لموظفينا فهم ،مختلف مراحل مبادرة التحديث، أصبحوا اآلن على دراية بالوظائف والمهام األخرى

 ، والذي أثمر بدوره عن تحسن ملحوظ في مهاراتهم."المختلفة أفضل ألعمالنا اً إجمالي

 -انتهى  -

 

 نبذة عن بنك اإلثمار:

ثمار"( هو بنك إسالمي يعمل في مجال األعمال المصرفية للتجزئة ويتخذ بنك اإلثمار ش.م.ب. )مقفلة( )"بنك اإل
من البحرين مقراً له، ومرخص من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضع إلشرافه. ويقدم البنك األعمال 
المصرفية للتجزئة واألعمال المصرفية للشركات وخدمات الخزينة والمؤسسات المالية وغيرها من الخدمات 

 ة األخرى.المصرفي

إن بنك اإلثمار شركة تابعة بالكامل لشركة اإلثمار القابضة ش.م.ب. )التي كانت في السابق تحت اسم بنك  
 اإلثمار ش.م.ب.(، وأسهمها مدرجة في بورصة البحرين وبورصة الكويت وسوق دبي المالي.

شريعة اإلسالمية والتي تلبي إن بنك اإلثمار يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع ال
االحتياجات التمويلية واالستثمارية لألفراد والمؤسسات. كما ال يزال بنك اإلثمار يحتفظ بحضوره في أسواق 

 خارجية من خالل شركته التابعة، بنك فيصل المحدود )باكستان(.
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