
 
 
 

 للنشر الفوري 

 

 الشرق األوسط و البحرين المصرف الخليجي التجاري أول مصرف في
 يعلن جاهزيته للخدمات المصرفية المفتوحة إمتثاالً لتوجيهات مصرف البحرين المركزي

 

 
 

املصرف الخليجي التجاري، أحد املصارف اإلسالمية الرائدة بمملكة البحرين،  أعلن املنامة، مملكة البحرين: – 2019مايو،  18

هذه  يقدمالشرق األوسط و مملكة البحرين  في مصرف أول  بذلك ، ليكون املصرفية املفتوحة خدماتلل عن جاهزيته

 لتوجيهات مصرف البحرين املركزي. الخدمات 
ً
  إمتثاال

 

 معلومات الحسابات املصرفيةملشاركة قبول أي طلبات خاصة من املصرف الخليجي التجاري يتمكن سبموجب ذلك و 

 قد قام املصرف، و في إطار قوانين الخدمات املصرفية املفتوحةألخرى ا واملؤسسات املصارف مع وإجراء عمليات الدفع

وهي إحدى  "Token.io "شركة توكن إعتماده لنظام من خالل لتقديم هذه الخدماتاآلمنة واملطلوبة التحتيتة  البنيةبتهيئة 

                 حاصلةشركة املؤيد للتكنولوجيا والل التابعةاملصرفية املفتوحة التي تمثلها شركة "بوابة ترابط"  منصة الخدماتمزودي 

 .املركزي على ترخيص مصرف البحرين 
 

  سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري وبهذه املناسبة، صرح السيد 
ً

نحن سعيدون " قائال

تطبيق الخدمات املصرفية املفتوحة على املستوى املحلي واإلقليمي،إن هذه الريادة ل جاهزيتهللغاية بأن نكون أول من يعلن 

ذا وسرعة التقدم في ه نحو التحول الرقمي هتوجهات في إطار  املصرفية خدماته تطوير نحو الحثيث تؤكد سعي املصرف 

معنا  تعاونها "Token.io" ، مقدرين لشركة توكن ن  عمالننا تجربة مصرفية متطورةملمهد الطريق يس املجال األمر الذي

 لتحقيق هذه الخطوة اإلستراتيجية الهامة". 

 خبر صحفي



 
 

 

ظهر هذه الشراكة مع املؤيد، الرئيس التنفيذي لشركة املؤيد للتكنولوجياعبدهللا من جانبه، صرح السيد  
ُ
: "ت

ً
املصرف  قائال

ديم الخدمات تقلعلى التكيف مع املتطلبات التنظيمية  في مملكة البحرين املصارف سرعة إستجابةمدى  الخليجي التجاري 

يجي التجاري ، أصب  بإمكان املصرف الخلقابية املطلوبةللمعايير الر  إستيفائهاملصرفية املفتوحة التي أثبتت جدواها. وبعد 

اآلن التركيز على كيفية االستفادة من كونه أول مصرف يقدم هذه الخدمات في السوق من خالل تطوير منتجات وخدمات 

 جديدة".

لتطوير الخدمات املصرفية  األسس الالزمة، أرس ى املصرف الخليجي التجاري Token.io نظام شركةل تطبيقةومن خالل 

 وتدشين ،التواصل مع مجموعة واسعة من الشركات الدولية العاملة في مجال التقنيات املالية والتي ستمكنه من املفتوحة

  .وغيرها الكثير إدارة الحسابات الشخصية توفير أدوات، و املصرفيةالحسابات  من الخدمات منها تجميعجديدة  باقة
 

الخليجي التجاري، والذي يتخذ من مملكة البحرين مقرا له، أحد املصارف اإلسالمية املتميزة التي تسعى ويعد املصرف 

لتحقيق تطلعات العمالء من خالل نموذج مصرفي إسالمي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات املصرفية عالية الجودة 

 لغراء.لألفراد والشركات وفرصا استثمارية متوافقة والشريعة اإلسالمية ا


