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 لخدمات األفراد BBK Liteوحدة بنك البحرين والكويت يطرح 

 
أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية  – المنامة، البحرين

، وهي BBK Lite "بنك البحرين والكويت من اليت"خدمة  طرح عن  التجارية وخدمات األفراد،

حت ترخيص الخدمات المصرفية لألفراد من بنك البحرين تعمل ت خدمات األفرادمبتكرة ل وحدة
مارس والواقع  25الخدمة في يوم األحد الموافق  هلهذوقد أفتتح الفرع األول والمخصص والكويت. 

 بمنطقة رأس زويد بالمحافظة الجنوبية.
 
 

 ا  بيرك ا  الشركات البحرينية التي تضم عدد الموظفين األجانب في خدمة BBK Lite وحدةوتستهدف 

و الخدمات  والضيافة والصناعات الصحيةالعاملين في قطاعات مختلفة كقطاع اإلنشاءات من 
 . العامة

 
أرباب فهي تساعد  والموظفين على حد سواءالعمل أرباب لكل من  مزايا عديدةوتوفر هذه الوحدة 

تضمن ل آلية من خالل حلو و تحويلها لحسابات الموظفين الرواتبدفع تسهيل عمليات  العمل على
 . في اَن واحد  السرعة و الدقة

 
أما بالنسبة للموظفين، فإن هذه الخدمة تعني تزويدهم بالعديد من الخدمات المصرفية المبتكرة التي 

في أي مكان في األموال لعائالتهم  لتحويلتشمل توفير طرق آمنة منخفضة التكاليف تناسبهم و 
و إن قيمة التمويل بغض النظر عن تسهيالت تمويلية ى فضال عن الحصول عل ،وفي أي وقت العالم

التوفير عبر حسابات  طلب الراتب مقدما و برامج ، إلى جانب االستفادة من خدماتكانت بسيطة
، األمر الذي يسهل و بدون حد أدنى للرصيد في الحساب مصرفية مصممة حسب احتياجاتهم

اليت ". لذا فإن الخصم المباشر مجانا  ى بطاقات معامالتهم المصرفية اليومية ويتيح لهم الحصول عل
متطلبات هذه الشريحة حال مصرفيا  متكامال مصمم خصيصا  لتلبية  تعد "من بنك البحرين والكويت

  من العمالء.
 

وفي هذا الصدد، صرح السيد رياض يوسف ساتر، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت معلقا : 
ك البحرين والكويت تعني أكثر من خدمات مصرفية متميزة. فهذه الخدمة بالنسبة لبن BBK Lite"إن 

تضيف إنجازا   BBK Liteتنطوي على عدد من المزايا التي نفخر بتقديمها لعمالئنا. إن وحدة 

استراتيجيا  جديدا  يساهم في ترسيخ مركزنا الرائد في قطاع خدمات األفراد في البحرين، مع المزيد 
دمات المبتكرة التي سوف تخدم قطاعا  كبيرا  ال يحظى باهتمام ملموس من قبل من المنتجات والخ

الصناعة المصرفية. عالوة على ذلك، فإنها تهدف إلى الحد من اإلعتماد على تداول األوراق النقدية 
من خالل تحصيل و دفع الرواتب عبر وسائل إلكترونية، مع تسهيل الخدمات اإلضافية مثل 

ية وإجرائها بطريقة سهلة مباشرة من الحساب المصرفي وبأسعار مناسبة. وهذا التحويالت المال
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لمخاطر يعني خفض مخاطر حمل األموال النقدية، والحد من عمليات غسيل األموال، وتخفيف ا
التشغيلية التي تنطوي عليها العمليات النقدية و يساهم في تعزيز برنامج حماية األجور المتبع دوليا 

 و الذي شرعت مملكة البحرين العمل به ." 
 
 

على التكنولوجيا المتطورة والحلول الرقمية، ولكن في نفس الوقت تم  BBK Lite وحدةوتعتمد 

و في مناطق قريبة من عملهم او سكنهم تأخذ في عين  ءالعمال لخدمة تخصيص فروع مختارة
هذه الفروع بين خدمات  مما يعزز تجربتهم المصرفية. وتجمع اإلعتبار ساعات العمل المناسبة لهم

الصراف  أجهزةأحدث  باإلضافة الى يجيدون عدة لغات على أيدي موظفين متخصصين العمالء
 ومرحبة. اآللي الذكية، وكلها تقدم في أجواء مريحة 

 
البنك االطمئنان بأنه يمكنهم إنجاز معامالتهم المصرفية المالية  عمالءمع هذه الخدمة، يستطيع 

شخصيا  من خالل فروع اليت أو القنوات اإللكترونية البديلة. وتتضمن هذه المعامالت فتح 
 ية، ودفع المحلية أو الخارج المالية إنجاز عمليات اإليداع والسحب والتحويالت حسابات، أو

  ، وغيرها. الفواتير
 
 
 
 
 
 

 

انتهى - -  
 

 نبذة عن بنك البحرين والكويت

ا 47بنك البحرين والكويت صرح رائد في مجال الخدمات المصرفية التجارية على مدى  في )  عام 

مملكة البحرين. لقد نجح البنك من خالل خدماته المصرفية المبتكرة في اكتساب سمعة مرموقة، 
على المستوى المحلي والدولي. وقد دأب على االستفادة من أحدث التقنيات المتطورة  ومكانة راسخة

ا من الخدمات  لتوفير أفضل الخدمات، ومن بينها الحلول المصرفية اإللكترونية التي تمثل جيال جديد 
الحائز على العديد من الجوائز  www.bbkonline.com المتاحة من خالل موقع البنك اإللكتروني

تقديرية، إلى جانب الخدمات المصرفية عبر الهاتف، وماكينات اإليداع النقدي، وخدمات الصراف ال
اآللي. ويعتز بنك البحرين والكويت بحصوله على الجائزة التقديرية لممارسات الحوكمة المتميزة 

ن أكثر من معهد حوكمة الشركات )الحوكمة( للعام الرابع على التوالي. وتعد هذه الجائزة واحدة م
الجوائز المرموقة التي تتنافس وتطمح في الحصول عليها مختلف البنوك، حيث تسلط الضوء على 

باإلضافة إلى حصوله على العديد من . التزام الصناعة المصرفية القوي بممارسات الحوكمة الجيدة
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 22301واآليزو  27001الجوائز المتخصصة في الصناعة، فإن البنك حاصل على اعتماد اآليزو 
  .عن نظام إدارة أمن المعلومات، ونظام إدارة استمرارية العمل
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