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 عقدت مجموعة بنك ABC شراكة مع خلیج البحرين للتكنولوجیا المالیة

 إنطالقاً من التزامھا بتطوير الخدمات المالیة نحو آفاق جديدة، عقدت مجموعة بنك ABC وشركتاه
 التابعتان بنك "إلى" وشركة الخدمات المالیة العربیة شراكة مع خلیج البحرين للتكنولوجیا المالیة

 لتسريع نمو وتطوير منظومة التقنیة المالیة في البحرين والمنطقة.

وشمال األوسط الشرق منطقة في الرائد الدولي المصرف ،ABC بنك أعلن البحرين :              المنامة،
فقط، النقال الھاتف عبر خدماته يقدم الذي الرقمي المصرف "إلى"، بنك التابعتان وشركتاه               أفريقیا،
التقنیة وتطوير المدفوعات حلول توفیر في الرائدة الشركة وھي العربیة، المالیة الخدمات              وشركة
مؤسس. كشريك المالیة للتكنولوجیا البحرين خلیج مع شراكة في دخل أنه المنطقة، في               المالیة
المالیة للتكنولوجیا البحرين ABCوخلیج لبنك المتواصل االلتزام االستراتیجي التحالف ھذا            ويؤكد
البحرين مملكة في المالیة التقنیة خدمات قطاع تطوير عملیة في ورئیسي حیوي بدور               للقیام

  ودفع جھود التحول نحو اقتصاد رقمي خاٍل من المال النقدي.

الماس، يوسف الدكتور وھم ،ABC بنك عن ممثلون ينضم سوف الشراكة، اتفاقیة سیاق               وفي
وأمیرة "إلى"، لبنك التنفیذي الرئیس المعراج، ومحمد ،ABC بنك لمجموعة االبتكار             رئیس
الى العربیة، المالیة الخدمات شركة في التاجر اكتساب لعملیات األعمال تطوير رئیسة              إسماعیل،
ومساندة الطرفین بین التعاون تعزيز بھدف المالیة للتكنولوجیا البحرين لخلیج االستشاري             المجلس
مناسبة بیئة وتوفیر واالبتكار االبداع دعم الى الھادفة المالیة للتكنولوجیا البحرين خلیج              مساعي

  لشركات التقنیة المالیة الناشئة والمساھمة في تطوير ھذا القطاع في البحرين.

في المالیة التقنیة ثورة ريادة في ABC بنك جھود الى زخماً ستضیف الجديدة الشراكة ھذه                 إن
التقنیة شركات الستقطاب المحلیة الجھود دعم وبالتالي إفريقیا وشمال األوسط الشرق             منطقة
أمام المتاحة الھائلة اإلمكانیات من واالستفادة البحرين في أعمال لتأسیس األعمال ورجال              المالیة
من ومتزايدة كبیرة فئة لديھا المنطقة فھذه األوسط. الشرق في المبتكرة المالیة التقنیة               خدمات
السكان، حجم نصف العمر من عاماً والعشرين الخامسة دون ھم من عدد يفوق حیث                الشباب،
مما المالیة، الخدمات من المزيد يحتاجون زالوا ما الذين العمال من كبیرة فئات وجود إلى                 إضافة

  يجعل المنطقة سوقاً مثالیة لطرح المنتجات والحلول التقنیة المالیة الجديدة.

غیر التفكیر اسالیب باتباع ملتزمین "نحن ،ABC بنك لمجموعة االبتكار رئیس الماس، يوسف               وقال
أكد قد المسبوق غیر الحالي الوباء تفشي ان كما المالیة. الخدمات قطاع في واالبداعیة                التقلیدية
دفع الذي األمر احتیاجاتھم، تلبي التي المتاحة الرقمیة الحلول استخدام من العمالء تمكین               أھمیة
لقیامنا مسرورين ونحن ومنتجاتھا. خدماتھا توفیر طرق في التفكیر إلعادة المالیة المؤسسات              أيضاً

  بتسھیل ودعم عملیة التحول الرقمي بالتعاون مع خلیج البحرين للتكنولوجیا المالیة".

بنك حققه الذي الكبیر النجاح "إن "إلى"، لبنك التنفیذي الرئیس المعراج، محمد قال جانبه                من
يؤكد أعماله، في سريعاً نمواً يشھد والذي النقال الھاتف عبر رقمیة مالیة خدمات يقدم الذي                 إلى
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تمكن التي والسھلة الذكیة المصرفیة الحلول على البحرين مملكة في الشديدين واالقبال              الرغبة
  العمالء من التحكم بشكل أفضل في حیاتھم المالیة".

الذي المالیة المعامالت وحجم "إلى" بنك عمالء قاعدة حجم في السريع النمو "أن المعراج                وأضاف
السوق حاجة على آخر دلیالً يعتبر الحالیة االجتماعي التباعد ممارسات ظل في مرات أربع                تضاعف
مد في تساعد سوف المالیة للتكنولوجیا البحرين خلیج مع شراكتنا فإن كذلك الحلول.               لھذه
التقنیة خدمات وتدعم توفر التي الشركات من عالمیة وشبكة المحلي السوق بین              الجسور
رائد إقلیمي كمركز البحرين ترويج وفي حیوي، رقمي اقتصاد إليجاد الجھود تعزيز وفي               المالیة،

  للتقنیة المالیة وإحداث تغییر إيجابي طويل المدى في المجتمع".

في المؤسسات اكتساب لعملیات األعمال تطوير رئیسة إسماعیل، أمیرة أوضحت جھتھا             من
في المالیة التقنیة تطوير حركة في بقوة ساھمت الشركة "إن العربیة، المالیة الخدمات               شركة
في التقدم من المزيد وتحقیق بتسريع اللتزامنا تأكید وھذا الماضیة. السنوات خالل              المنطقة
أن كما ككل. والمنطقة البحرين في األموال تسديد أنظمة في المالیة التقنیة حلول               تطبیق
غیرت قد نقدمھا التي والرائدة المتطورة المالیة والتقنیات العمالء استقطاب في المبتكرة              أسالیبنا
الحديثة المالیة التقنیات تبنّي الى الساعیة شركائنا جھود وساندت السوق في اللعبه قواعد               بالفعل

 والسھلة التي غیرت طريقة حیاتنا وحّسنت معامالتنا المالیة بشكل كبیر.

 وقال الرئیس التنفیذي لخلیج البحرين للتكنولوجیا المالیة، خالد دانش: "نحن سعداء باإلعالن عن
 ھذه الشراكة مع مجموعة بنك ABC. ونحن نواصل مساعینا لتعزيز االبتكار في سوق الخدملت

 المالیة بالتعاون مع شبكة قوية من الشركاء الذين يسعون مثلنا الى دعم جھود المملكة
 االستراتیجیة للتحول وتعزيز االقتصاد الرقمي. وفي ظل ھذه األزمة الصحیة العالمیة، ستتجلى

 أھمیة االبتكار واإلبداع أكثر من أي وقت مضى. ومن خالل تعاوننا مع مجموعة بنك ABC  ككل فإننا
 سندعم جھودھا لطرح أفضل الحلول والخدمات المالیة وسنعمل معاً على جعل مملكة البحرين

 المركز الرئیسي للتقنیة المالیة في المنطقة."

  - انتھى –

 

لتواجده نتیجًة المنطقة؛ في المصرفیة الخدمات قطاع في الرائدة المصارف من ABC بنك               يعتبر
المصرفیة الخدمات من مبتكرة عالمیة مجموعة البنك ويقدم قارات. خمس في تتوزّع دولًة 15                في
المصرفیة والعملیات المالیة، والمؤسسات للشركات المصرفیة الخدمات تشمل ومنتجات           الشاملة،
ومنتجات المجمعة، والقروض التمويالت، وھیكلة المشاريع وتمويل النقد)، وإدارة التجارة            (تمويل
المصرفیة الخدمات البنك يقدم كما اإلسالمیة. المصرفیة والخدمات المالیة، واألسواق            الخزينة

 بالتجزئة من خالل شبكته لبنوك التجزئة في األردن ومصر وتونس والجزائر.

 بنك "إلى"  ھو بنك رقمي بحريني يعمل عبر الھواتف المحمولة فقط، تم إطالقه في البحرين
 بتاريخ 24 نوفمبر 2019، وھو بنك تجزئة تابع لبنك ABC الدولي الرائد في منطقة الشرق األوسط
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 وشمال أفريقیا. استعان تصمیم ھذا التطبیق بالذكاء االصطناعي وتحلیل البیانات، ما يجعله سھل
 االستخدام، ويحقق ھدفه في جذب شريحة واسعة من المستخدمین وتزويدھم بالخدمات، بدًءا
 من جیل األلفیة والفئات األكبر عمًرا وصوًال إلى العّمال. وتشمل الخدمات الحالیة للتطبیق عملیة

 فتح حساب رقمیة بالكامل، وبطاقة افتراضیة فورية الستخدامھا في المعامالت عبر اإلنترنت،
 وبطاقة خصم مباشر، وحسابًا متعدد العمالت، وحسابًا جاريًا بفوائد دون فْرض حٍد أدنى للرصید أو
 المدة. يتوفّر تطبیق "إلى" للتحمیل على متجرْي جوجل بالي وأبل. للمزيد من المعلومات، يرجى

 زيارة الموقع اإللكتروني https://www.ilabank.com، ومتابعة بنك "إلى" على مواقع التواصل
.ilabankbhr@ االجتماعي عبر اسم المستخدم 

:"AFS"  الخدمات المالیة العربیة 

منطقة في الرائدة الشركة وھي ،1984 عام في "AFS" العربیة المالیة الخدمات شركة               تأسست
.”FinTech” المالیة التكنولوجیا وتیسیر الرقمیة الدفع حلول تزويد في وأفريقیا األوسط             الشرق
وھي دولة، 20 من أكثر في المالي القطاع في عمیالً 75 من ألكثر خدماتھا AFS شركة                  وتقدم
مصرف ويديرھا مالیة ومؤسسة مصرًفا 37 قبل من ومملوكة ABC بنك لمجموعة تابعة               شركة
البطاقات، معالجة تتضمن وشاملة مبتكرة دفع وحلول خدمات الشركة تقدم المركزي.             البحرين
المضافة. القیمة ذات الخدمات أحدث من ومجموعة المالیة، التكنولوجیا وخدمات التاجر،             واكتساب
واإلمارات البحرين مملكة في بیانات ومراكز مكاتب "AFS" العربیة المالیة الخدمات شركة              وتمتلك
أمان معیار شھادة على حصل المنطقة في معالج أول وكانت عمان، وسلطنة المتحدة               العربیة
تم فقد العالمیة الجوائز من العديد على الحصول خالل ومن .PCI-DSS 3.2 الدفع بطاقة                بیانات
التكنولوجیا حلول شركة "أفضل بجائزة "AFS" العربیة المالیة الخدمات شركة فوز عن              اإلعالن
التعاون مجلس جوائز ضمن "2018 المبتكرة المالیة التقنیة لحلول مزود "أفضل و "2019               المالیة
لعام البحرين مملكة في المدفوعات لخدمات مزود "أفضل وجائزة 2018 للمؤسسات             الخلیجي

 2017" من قبل مجلة الخدمات المصرفیة والمالیة العالمیة.

: www.afs.com.bh للمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع 
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