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وشركة الخدمات المالية العربية يوقعان اتفاقية شراكة:  البحرين-السالممصرف 

 البحرين مملكة في اإللكترونيالرواتب برنامج إلطالق 

 ظفين على حد سواء.حل ابتكاري لتوفير الراحة والسهولة واألمن ألصحاب العمل والمو **

وقعت كل من شركة الخدمات المالية العربية وهي  :2017 أكتوبر 22المنامة، البحرين، 

 البحرين-السالم ومصرفالشركة الرائدة في مجال توفير التقنية المالية وتقديم خدمات الدفع 

كرة تفاهم ، مذالمملكة في اإلسالمية الشريعة أحكام مع المتوافقة الرائدة المصارف أحد وهو

 يفيد أصحاب األعمال والموظفين في البحرين.  إلكتروني لطرح برنامج رواتب

في  المصرفية الخدمات-للمجموعة السيد أنور مراد نائب الرئيس التنفيذي  كل من وقد قام

 ،، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية بي. شندرا شيكرالسالم والسيد  مصرف

 في البحرين.  للمصرفة نيابة عن المؤسستين وذلك في المقر الرئيسي بتوقيع المذكر

 المصرفية الخدمات-نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة وبهذه المناسبة صرح السيد أنور مراد، 

 لتوقيع سعداء نحن قائالً: " خالل مراسم توقيع مذكرة التفاهم البحرين، –السالم  مصرففي 

 رواتبال برنامجمع شركة الخدمات المالية العربية لتقديم ة ستراتيجياإل االتفاقية هذه

األول من نوعه في مملكة البحرين. وقد تم تصميم البرنامج بشكل يعتبر وهو  اإللكترونية

توفير الحلول خاص من أجل توفير الراحة والسهولة لعدد كبير من أصحاب العمل من خالل 



 

ومالئمة أكثر راحة بطريقة  المدفوعة مسبقاً اباتهم رواتب الموظفين مباشرة في حس المالية لدفع

الصراف اآللي  من أجهزة يسحب النقدالالموظفون االستفادة من مزايا  ة. وسيمكنومضمون

أو عمليات الشراء في نقاط البيع في محالت التجزئة يمكنهم إجراء الخارج وفي في البحرين و

  "ترنت وكذلك التحويالت الخارجية.التسوق عبر اإلن

منتجات وأضاف السيد أنور مراد بأن هذا ينسجم مع التزامنا المستمر لتزويد جميع عمالئنا ب

. ويعتبر التعاون بين شركة اليومية احتياجاتهم تكمل التيومتنوعة  مبتكرةمصرفية وخدمات 

 عمثاالً على قدرتنا على العمل مع قادة القطا البحرين-السالم ومصرفالخدمات المالية العربية 

 .الدفعتتيح للعمالء خياراً سهالً ومرناً ومضموناً إلجراء معامالت  ماليةلتطوير حلول 

، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية،  بي. شندرا شيكرومن جانبه، علق السيد 

لتقديم  البحرين-السالم مصرفبالقول: "إننا نشعر بالفخر واالعتزاز للدخول في شراكة مع 

. وال يعتبر هذا البرنامج فعاالً من ناحية وفعال من حيث التكلفةأمون ج رواتب مبرنام

 بنائه طوةر هذه خ. وتعتبالمالية اقتصادية فحسب بل له خاصية مضافة إلرسال التحويالت

 .وشمول ماليغير نقدي أخرى على طريق البحرين نحو مجتمع 

من خالل مساعدتهم وذلك صوص على وجه الخأن هذا سيكون مفيداً للموظفين  مضيفاً،

الخدمات المالية والسيطرة على مصروفاتهم واألمان الضروري  وتمكينهم من الوصول إلى

أموالهم. ومثلما سيتم دفع رواتبهم الكترونياً، سيكون لديهم إمكانية الوصول إلى  للوصول إلى

 الكشوفات وإلى دعم مركز االتصاالت بلغات متعددة." 

سهل يقائالً: "بالنسبة لصاحب العمل، فإن برنامج الرواتب يبسط و درا شيكرشن السيدأضاف ثم 

ما يجعل من العملية أكثر سهولة وسرعة ودقة. ويعتبر م ،عملية االحتساب واإلدارة والدفع



 

مثل  ،البرنامج نظاماً متطوراً من شأنه المساعدة في السيطرة على المصروفات التشغيلية

تكاليف ومصاريف الموظفين، ومصاريف وتكاليف األمن وتلك المرتبطة بتجنب االحتيال 

للموظفين إمكانية االنضمام بشكل كما يوفر البرنامج  .والرسوم المصرفية والنقل والمواصالت

 ات التحكم األسبوع ولوح مأياالمتوافرة على مدار الساعة طوال  خدمة العمالءسهل من خالل 

 ليه."تفاعال

 الخدمات المصرفية-نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد أنور مراد، تعليق على الصورة: 

والسيد بي تشاندراسيكار، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات ، البحرين-السالم مصرففي 

    يوقعان مذكرة التفاهم المتعلقة ببرنامج حل الرواتب. ،المالية العربية

 انتهى -
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 Dina.kasrawi@afs.com.bhالبريد االلكتروني:  

 

 البحرين-السالم مصرف

 أحمد بن جمال

 97317133573+ رقم الهاتف:
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  a.binjamal@alsalambahrain.com البريد االلكتروني:

 البحرين-نبذة عن مصرف السالم

 الرئيسي المقر يقعو البحرين مملكة في 2006 يناير 19 في البحرين-السالم مصرف تأسس

 ترخيص بموجب إسالمي كمصرف ويعمل العالمي التجاري البحرين مركز في للمصرف

 ."المركزي البحرين مصرف من صادر

 لعمالئه رين،البح مملكة في الرائدة اإلسالمية المصارف أحد البحرين،-السالم مصرف يوفر

 أحكام مع تتوافق التي والمتميزة المبتكرة المالية والخدمات المنتجات من شاملة مجموعة

 التي اآللي الصراف وأجهزة الفروع من الواسعة شبكته خالل من وذلك اإلسالمية، الشريعة

. عةالمتنو المصرفية باالحتياجات يفي بما المتطورة، التكنولوجيا مستويات أرقى على تعتمد

 وديعة للتوفير، دانات برنامج على تشمل والتي لألفراد المصرفية الخدمات إلى وباإلضافة

 وحساب التوفير حساب المسبق، الدفع وبطاقات االئتمانية فيزا بطاقات تمويلية، حلول وكالة،

 الخاصة، المصرفية والخدمات للشركات، المصرفية الخدمات أيضاً  المصرف يوفر ،الجاري

 . المالية واألسواق والخزينة االستثمارات، وخدمات

  www.alsalambahrain.com :اإللكتروني موقعنا زيارة يرجى المعلمومات، من لمزيد

 

 

 العربية المالية الخدمات نبذة عن شركة



 

رائدة في مجال توفير خدمات الدفع في منطقة  (AFS)شركة الخدمات المالية العربية تعتبر 
مصرفا  40عاما، وهي شركة مملوكة من قبل  30أفريقيا ألكثر من الشرق األوسط وشمال 

ومؤسسة مالية وهي مصرحة من قبل مصرف البحرين المركزي، حيث توفر حلوالً مبتكرة 
 وحديثة للدفع لعمالئها، جنباً إلى جنب مع أحدث الخدمات ذات القيمة المضافة. 

البحرين واإلمارات العربية المتحدة،  في مملكة (AFS)شركة الخدمات المالية العربية وتعمل 
على  ةحاصل، وPCI 3.2مع ال متوافقة  (AFS)شركة الخدمات المالية العربية علماً بأن 

 العديد من الجوائز العالمية بما في ذلك جائزة "أفضل أنظمة الدفع".

   www.afs.com.bhنا : للمزيد من المعلومات، زوروا موقع
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