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أعلن البنك األھلي المتحد عن إطالق خدمة بوابة دفع إلكترونیة جدیدة، وھي عبارة عن منصة قویة للتجارة 
أنواع المدفوعات إلكترونیاً بشكل آمن وموثوق مع ضمان راحة أكبر اإللكترونیة تتیح للتجار قبول جمیع 

 واطمئنان للشركات والمؤسسات التجاریة وعمالئھا عند اجراء معامالت البیع والشراء عبر اإلنترنت.
 

، بما تقبل بوابة الدفع اإللكترونیة الجدیدة الخاصة بالبنك األھلي المتحد بطاقات االئتمان الصادرة محلیاً وعالمیاً 
في ذلك بطاقات فیزا وماستركارد، باإلضافة إلى بطاقات الخصم وبطاقات الدفع المسبق والمعامالت التي تتم من 

خالل شبكة بنفت، البنیة التحتیة الوطنیة للدفع. وباإلضافة إلى ما سبق، توفر ھذه المنصة، المؤمنة بنظام أمان 
 ت متعددة العمالت والبلدان.ثالثي األبعاد، مرونة أكبر ألنھا تدعم العملیا

 
ویمكن للتجار اآلن، عبر بوابة الدفع اإللكتروني الخاصة بالبنك األھلي المتحد، إدارة أعمالھم اإللكترونیة في 

الوقت الفعلي عبر بوابة إلكترونیة یمكن الوصول إلیھا عبر الھواتف الذكیة أو أجھزة الكمبیوتر اللوحیة أو أجھزة 
وتتیح البوابة للتاجر مراقبة حالة معامالتھ بسھولة وعرض اإلیصاالت والوصول إلى  الكمبیوتر الشخصیة.

 مجموعة قویة من األدوات لتقلیل عملیات االحتیال والتكلفة وتعقید معامالتھم اإللكترونیة.
 

قابلة للتخصیص وتتمیز بوابة الدفع اإللكترونیة الجدیدة الخاصة بالبنك األھلي المتحد بتوافر العدید من الحلول ال
 لقطاعات البیع بالتجزئة والضیافة ویمكن دمجھا بسھولة مع نظام الفوترة الخاص بالتاجر.

 
الخدمات المصرفیة لألفراد في  -وبھذه المناسبة صرح السید سوفرات سیغال نائب الرئیس التنفیذي للمجموعة 

ابة الدفع اإللكتروني الجدیدة لدینا، ما یجعل البنك األھلي المتحد قائًال: "یسعدنا بدء العمل من خالل منصة بو
الجیل التالي من تقنیة المدفوعات متاحاً اآلن لعمالئنا الكرام في مملكة البحرین، ومن المتوقع أن تشھد المنطقة 
 نموًا ھائًال في عملیات التجارة اإللكترونیة على مدار األعوام المقبلة، ویقف البنك األھلي المتحد في وضع ممتاز

 لدعم التجار وتلبیة احتیاجاتھم المتطورة في السوق".
 

واستطرد السید سیغال في تصریحھ بالقول: "لقد أطلقنا مؤخرًا أول أجھزة نقاط البیع المدعومة بنظام أندروید في 
ارات البحرین، بھدف تزوید التجار بأجھزة نقاط بیع ذكیة والتي ستعمل مع بوابتنا اإللكترونیة القویة، لتقدیم خی

أكثر مرونة ونظاماً ایكولوجیاً متكامًال لقبول الدفع عبر قنوات وعمالت عدة. فعلى سبیل المثال، یمكن ألي 
مؤسسة تجاریة في البحرین أن تقبل بسھولة طرق دفع مختلفة، سواء في موقعھا عبر أجھزة منافذ البیع من الجیل 

منة الخاصة بنا. ویعد تدشین ھذه الخدمة إحدى مبادراتنا الرئیسیة الرابع أو إلكترونیاً عبر بوابة الدفع المتقدمة واآل
في تمكین التحول الرقمي، داخل البنك وعبر قاعدتنا الواسعة من العمالء والشركاء محلیاً وعلى مستوى المنطقة 

 بأكملھا".
 

ارة اإللكترونیة في وبصفتھا إحدى أسرع الشبكات في استقطاب التجار في البحرین، فإن حلول نقاط البیع والتج
البنك األھلي المتحد تعمل بدعم مكتب مساعدة یعمل على مدار الساعة یومیاً، فضًال عن الدعم الذي تقدمھ وحدة 



مخصصة من المكاتب الخلفیة وفرق االحتیال وإدارة المخاطر، إضافة إلى مدیري العالقات المعینین إلدارة 
  معامالت حسابات األعمال الرئیسیة.
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