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 شراكة مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية ABCمجموعة بنك عقدت 

وشركة  ى"إل" بنكعتان ه التابتاوشرك ABCبنك  عقدت مجموعة آفاق جديدة،نحو بتطوير الخدمات المالية  اإنطالقاً من التزامه

بحرين تطوير منظومة التقنية المالية في الو نمو الخدمات المالية العربية شراكة مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية لتسريع

 والمنطقة.

 ، وشركتاه التابعتان بنك وشمال أفريقيا ، المصرف الدولي الرائد في منطقة الشرق األوسطABCبنك  أعلن: المنامة، البحرين

 يالشركة الرائدة فوهي لمصرف الرقمي الذي يقدم خدماته عبر الهاتف النقال فقط، وشركة الخدمات المالية العربية، ، اى"إل"

شريك ك مع خليج البحرين للتكنولوجيا الماليةشراكة حلول المدفوعات وتطوير التقنية المالية في المنطقة، أنه دخل في  توفير

 حيوي دورللقيام ب خليج البحرين للتكنولوجيا الماليةوABC االلتزام المتواصل لبنك  . ويؤكد هذا التحالف االستراتيجيمؤسس

خدمات التقنية المالية في مملكة البحرين ودفع جهود التحول نحو اقتصاد رقمي خاٍل من المال  قطاعفي عملية تطوير ورئيسي 

 النقدي. 

الدكتور يوسف الماس، رئيس االبتكار لمجموعة بنك هم ، وABC ممثلون عن بنك وفي سياق اتفاقية الشراكة، سوف ينضم

ABCفي  اكتساب التاجر ، وأميرة إسماعيل، رئيسة تطوير األعمال لعملياتى"إل" ، ومحمد المعراج، الرئيس التنفيذي لبنك

ين الطرفين تعزيز التعاون ببهدف شركة الخدمات المالية العربية، الى المجلس االستشاري لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية 

ة الهادفة الى دعم االبداع واالبتكار وتوفير بيئة مناسبة لشركات التقنية الماليومساندة مساعي خليج البحرين للتكنولوجيا المالية 

 في البحرين.  هذا القطاعالمساهمة في تطوير الناشئة و

ً الى جهودإن هذه الشراكة الجديدة س ثورة التقنية المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال  يادةفي ر ABCبنك  تضيف زخما

دعم الجهود المحلية الستقطاب شركات التقنية المالية ورجال األعمال لتأسيس أعمال في البحرين واالستفادة من  وبالتاليإفريقيا 

 ه المنطقة لديها فئة كبيرة ومتزايدة من. فهذالشرق األوسطاإلمكانيات الهائلة المتاحة أمام خدمات التقنية المالية المبتكرة في 

فئات كبيرة من وجود الشباب، حيث يفوق عدد من هم دون الخامسة والعشرين عاماً من العمر نصف حجم السكان، إضافة إلى 

ً مثالية لطرح المنتجات والحلول ا ما زالوا العمال الذين نية لتقيحتاجون المزيد من الخدمات المالية، مما يجعل المنطقة سوقا

 . الجديدة المالية

ي ف واالبداعية باتباع اساليب التفكير غير التقليدية ملتزمين، "نحن ABCوقال يوسف الماس، رئيس االبتكار لمجموعة بنك 

 تفشي الوباء الحالي غير المسبوق قد أكد أهمية تمكين العمالء من استخدام الحلول الرقمية المتاحة كما انقطاع الخدمات المالية. 

. ونحن مسرورين اومنتجاته االمؤسسات المالية إلعادة التفكير في طرق توفير خدماتهأيضاً  دفع األمر الذي ،التي تلبي احتياجاتهم

 لقيامنا بتسهيل ودعم عملية التحول الرقمي بالتعاون مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية". 

 رقميةم خدمات مالية دالذي يق ى، "إن النجاح الكبير الذي حققه بنك إلى"إل"  من جانبه قال محمد المعراج، الرئيس التنفيذي لبنك

عبر الهاتف النقال والذي يشهد نمواً سريعاً في أعماله، يؤكد الرغبة واالقبال الشديدين في مملكة البحرين على الحلول المصرفية 

 المالية". في حياتهم  بشكل أفضل الذكية والسهلة التي تمكن العمالء من التحكم

وحجم المعامالت المالية الذي تضاعف أربع مرات في  ى"إل"أن النمو السريع في حجم قاعدة عمالء بنك المعراج "وأضاف 

 . كذلك فإن شراكتنا مع خليج البحرينلهذه الحلول ظل ممارسات التباعد االجتماعي الحالية يعتبر دليالً آخر على حاجة السوق

للتكنولوجيا المالية سوف تساعد في مد الجسور بين السوق المحلي وشبكة عالمية من الشركات التي توفر وتدعم خدمات التقنية 
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اث تغيير لتقنية المالية وإحدلترويج البحرين كمركز إقليمي رائد في و ،تعزيز الجهود إليجاد اقتصاد رقمي حيويفي و ،المالية

 إيجابي طويل المدى في المجتمع". 

ن إ" في شركة الخدمات المالية العربية،المؤسسات اكتساب أميرة إسماعيل، رئيسة تطوير األعمال لعمليات من جهتها أوضحت 

ريع وتحقيق سالشركة ساهمت بقوة في حركة تطوير التقنية المالية في المنطقة خالل السنوات الماضية. وهذا تأكيد اللتزامنا بت

المزيد من التقدم في تطبيق حلول التقنية المالية في أنظمة تسديد األموال في البحرين والمنطقة ككل. كما أن أساليبنا المبتكرة في 

ود شركائنا في السوق وساندت جه اللعبهلتي نقدمها قد غيرت بالفعل قواعد ااستقطاب العمالء والتقنيات المالية المتطورة والرائدة 

 نت معامالتنا المالية بشكل كبير.الى تبّني التقنيات المالية الحديثة والسهلة التي غيرت طريقة حياتنا وحسّ الساعية 

جموعة بنك م سعداء باإلعالن عن هذه الشراكة مع "نحن :الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية، خالد دانش وقال

ABC.  سعون الذين يمن الشركاء قوية  االبتكار في سوق الخدملت المالية بالتعاون مع شبكة لتعزيزنواصل مساعينا ونحن

مثلنا الى دعم جهود المملكة االستراتيجية للتحول وتعزيز االقتصاد الرقمي. وفي ظل هذه األزمة الصحية العالمية، ستتجلى 

ككل فإننا سندعم جهودها لطرح   ABCبنك جموعة أهمية االبتكار واإلبداع أكثر من أي وقت مضى. ومن خالل تعاوننا مع م

 أفضل الحلول والخدمات المالية وسنعمل معاً على جعل مملكة البحرين المركز الرئيسي للتقنية المالية في المنطقة."

 –انتهى  - 

 

ةً تتوّزع في خمس دول 15من المصارف الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية في المنطقة؛ نتيجةً لتواجده في  ABCيعتبر بنك 

قارات. ويقدم البنك مجموعة عالمية مبتكرة من الخدمات المصرفية الشاملة، ومنتجات تشمل الخدمات المصرفية للشركات 

والمؤسسات المالية، والعمليات المصرفية )تمويل التجارة وإدارة النقد(، وتمويل المشاريع وهيكلة التمويالت، والقروض 

نة واألسواق المالية، والخدمات المصرفية اإلسالمية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من المجمعة، ومنتجات الخزي

 خالل شبكته لبنوك التجزئة في األردن ومصر وتونس والجزائر.

، وهو 2019نوفمبر  24رقمي بحريني يعمل عبر الهواتف المحمولة فقط، تم إطالقه في البحرين بتاريخ  بنكهو  بنك "إلى"

الدولي الرائد في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. استعان تصميم هذا التطبيق بالذكاء  ABCبنك تجزئة تابع لبنك 

هدفه في جذب شريحة واسعة من المستخدمين وتزويدهم  االصطناعي وتحليل البيانات، ما يجعله سهل االستخدام، ويحقق

بالخدمات، بدًءا من جيل األلفية والفئات األكبر عمًرا وصواًل إلى العّمال. وتشمل الخدمات الحالية للتطبيق عملية فتح حساب 

، وحساًبا متعدد رقمية بالكامل، وبطاقة افتراضية فورية الستخدامها في المعامالت عبر اإلنترنت، وبطاقة خصم مباشر

العمالت، وحسابًا جاريًا بفوائد دون فْرض حٍد أدنى للرصيد أو المدة. يتوفّر تطبيق "إلى" للتحميل على متجرْي جوجل بالي 

عة بنك "إلى" على ، ومتابhttps://www.ilabank.comوأبل. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

 .ilabankbhrمواقع التواصل االجتماعي عبر اسم المستخدم @

 ":AFS" العربية المالية الخدمات

شرق األوسط وأفريقيا في 1984في عام " AFSالخدمات المالية العربية "تأسست شركة  شركة الرائدة في منطقة ال ، وهي ال

عميالً في  75خدماتها ألكثر من  AFSوتقدم شيييييييركة . ”FinTech”تزويد حلول الدفع الرقمية وتيسيييييييير التكنولوجيا المالية 

مصيييرفًا ومؤسيييسييية مالية  37ومملوكة من قبل  ABCدولة، وهي شيييركة تابعة لمجموعة بنك  20القطاع المالي في أكثر من 

تقدم الشيييركة خدمات وحلول دفع مبتكرة وشييياملة تتضيييمن معالجة البطاقات، واكتسييياب  ويديرها مصيييرف البحرين المركزي.

شيييييييركة الخدمات المالية وتمتلك التاجر، وخدمات التكنولوجيا المالية، ومجموعة من أحدث الخدمات ذات القيمة المضييييييييافة. 

https://www.ilabank.com/
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البحرين واإلمارات العربية المتحدة وسيييييييلطنة عمان، وكانت أول معالج في  ةكز بيانات في مملكمكاتب ومرا" AFSالعربية "

ومن خالل الحصيييول على العديد من الجوائز  .PCI-DSS 3.2  المنطقة حصيييل على شيييهادة معيار أمان بيانات بطاقة الدفع

التكنولوجيا المالية "أفضيييييييل شيييييييركة حلول جائزة " بAFSشيييييييركة الخدمات المالية العربية "العالمية فقد تم اإلعالن عن فوز 

 2018للمؤسيييسيييات " ضيييمن جوائز مجلس التعاون الخليجي 2018التقنية المالية  المبتكرة "أفضيييل مزود لحلول " و 2019

 " من قبل مجلة الخدمات المصرفية والمالية العالمية.2017وجائزة "أفضل مزود لخدمات المدفوعات في مملكة البحرين لعام 

  www.afs.com.bh :لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقعل
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