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نبذة عن شركة بي إف سي بيمنتس
تعمل شركة بي إف سي بيمنتس ش.م.ب. )مقفلة( بموجب ترخيص من مصرف 

البحرين المركزي كمزّود للخدمات المساندة للقطاع المالي، وتشمل أنشطتها 
المرّخصة توفير خدمات معالجة البطاقات والمدفوعات. وتنتمي الشركة إلى 

مؤسسة عريقة يمتد تاريخها الحافل على مدار قرن كامل، إذ تعود ملكيتها بالكامل 
.)BFC( لمجموعة شركة البحرين المالّية

  تتبلور رؤية الشركة حول أن تصبح إحدى أهم شركات المرموقة في مجال حلول 
المدفوعات اإللكترونّية والتكنولوجيا المالّية في مملكة البحرين

  توفر الشركة مجموعة واسعة من حلول المدفوعات اإللكترونّية الرائدة التي 
تتسم بالفاعلية واألمان وتمنح العمالء والمستخدمين النهائيين الطمأنينة 

وراحة البال

تقدم شركة بي إف سي بيمنتس حاًل رقمًيا متطوًرا لدفع الرواتب يتوافق بشكل 
كامل مع نظام حماية األجور الذي يشّكل أمًرا توجيهًيا جديًدا يتم تطبيقه بواسطة 

هيئة تنظيم سوق العمل ومصرف البحرين المركزي.

يلتزم كل صاحب عمل بسداد أجور العاملين لديه 
بأي من وسائل الدفع المقدمة من قبل المرخص 

لهم من مصرف البحرين المركزي، وذلك وفقًا 
للمراحل الثالث اآلتية.

نظام حماية األجور

القرار:

المرحلة األولى:
أكثر من 500 موظف، ويبدأ تطبيق 

هذه المرحلة في األول من مايو 2021

المرحلة الثانية:
50-499 موظًفا، ويبدأ تطبيق هذه 
المرحلة في األول من سبتمبر 2021

المرحلة الثالثة:
1-49 موظًفا، ويبدأ تطبيق هذه 
المرحلة في األول من يناير 2022

بادر باالمتثال لنظام 
حماية األجور

سّجل شركتك 
BFC لدى

 BFC افتح حساب
لموظفيك

أرسل الرواتب 
لمعالجتها

وأخيًرا، يستلم الموظفون 
الرواتب بكل سالسة

سيتمتع موظفوك 
بالمزايا التالية:

إرسال األموال
عبر الهاتف النّقال

 السحب من
أجهزة الصّراف اآللي

عبر البطاقات

ادخار األموال 
في الحساب

 السحب
من الفروع



50+
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المزايا التي تجنيها جهة العمل
الخدمات التي نقدمها؟

معالجة الرواتب
كل ما عليك هو إعداد ملف لرواتب 

الموظفين وإرساله إلى مكتبنا، 
وسنقوم بمعالجته في اليوم نفسه

كشوف الرواتب
احصل على كشوف رسمّية بتفاصيل 

معالجة الرواتب ألغراض التدقيق 
والمتطلبات التنظيمّية وغيرها

بوابة إلكترونّية لجهة العمل
استمتع بميزة البوابة اإللكترونّية التي تتيح 

لك إمكانية االطالع على رصيد الحساب 
والكشوف ومعالجة الرواتب كيفما يناسبك

دعم العمالء
احصل على دعم شامل إلجراءات إضافة 

موظفين أو حذفهم من كشوف الرواتب. 
باإلضافة إلى مدير خاص لحسابك مع الشركة.

تفاصيل المالكين / حاملي األسهم
- نسخة سارية المفعول من بطاقة الهوية / جواز السفر  

- نسخة قارئ بطاقة الهوية  

تفاصيل 
الموظفين

نسخة سارية 
المفعول من 
السجل التجاري

نسخة من عقد 
التأسيس للشركات ذات 

المسؤولية المحدودة

استمارة التسجيل 
باإلضافة إلى خطاب 
طلب ومصدر التمويل

متطلبات 
تسجيل 
الشركات

متطلبات 
فتح حساب 
الموظفين

المزايا التي يجنيها الموظفون
الخدمات التي نقدمها؟

حساب الراتب
احصل على حساب للراتب 

دون حد أدنى للرصيد الستالم 
الراتب وادخاره

تطبيق األجهزة المحمولة
استمتع بمزايا الوصول إلى حساب الراتب 
الخاص بك بسرعة وسالسة لالطالع على 
الرصيد والكشوف وغير ذلك من التفاصيل

شبكة واسعة النطاق
اسحب األموال من حسابك بسهولة عبر 

أكثر من 50 فرًعا في مملكة البحرين

بطاقات ألجهزة الصّراف 
اآللي ونقاط البيع

احصل على بطاقة فيزا صالحة 
لالستخدام في أي جهاز صّراف آلي

رقم هاتف 
نّقال صالح

نسخة قارئ 
بطاقة الهوية 

الخاصة 
بالموظف

إقرار موافقة 
موّقع من 
الموظف لصالح 
شركة بي إف 
سي بيمنتس

نسخة من بطاقة الهوية أو
جواز السفر باإلضافة إلى 

تصريح اإلقامة

حوالة دولّية
إستخدم تطبيق األجهزة 

المحمولة الخاص بنا إلرسال 
األموال من حسابك إلى وطنك
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بطاقات الصّراف اآلليتطبيق )BFC Pay( لألجهزة المحمولة
استمتع بحل متطور 

ومتكامل لتلبية جميع 
احتياجات المدفوعات الخاصة 

بك مثل إدارة المستفيدين 
ومعامالت الحواالت 

والبطاقات وإنشاء كشوف 
الرواتب وغير ذلك الكثير

مزايا تطبيق األجهزة المحمولة

إنجاز إجراءات اعرف عميلك  
إلكترونًيا بسرعة وسهولة

افتح حساًبا جديًدا في أقل من 3 دقائق 
باستخدام بطاقة الهوية وصورة سيلفي فقط

لكل موظف
مناسب للشركات الكبيرة التي تضم 

أكثر من 500 موظف

تفّضل باالتصال بقسم المبيعات

رسوم ثابتة
باقتنا األكثر رواًجا للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة، والتي تناسب المتاجر 
الصغيرة وحتى الشركات متوسطة الحجم

يبدأ من

0.300 فلس

يبدأ من

5 د.ب.

بطاقة فيزا 
التالمسّية

تدعم الدفع 
اإللكتروني

مقبولة على نطاق 
واسع في جميع 

أجهزة الصّراف اآللي

البطاقة مرتبطة 
بمحفظتك الرقمّية

التحويل بين المشتركين
أرسل األموال إلى أحد زمالئك أو أي من المشتركين 

في محفظة )BFC Pay( مجاًنا وبشكل فوري

إرسال األموال إلى الوطن
حّول األموال إلى أكثر من 200 بلد وإقليم 

)BFC Pay( حول العالم باستخدام تطبيق

دفع الفواتير
اشحن رصيد لرقم هاتفك النّقال وسدد فواتيرك 

من الراتب عبر تطبيق األجهزة المحمولة

التحقق من الرصيد
اطلع على رصيدك وسجل معامالتك في أي وقت 

ومن أي مكان عن طريق تسجيل الدخول ببساطة 
وأمان باستخدام رقم تعريف شخصي

نموذج التسعير

باقة المؤسسات
باقة ُمصممة حسب الطلب 

للشركات الضخمة
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