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 في مملكة البحرين تفاعلي يبنك البحرين والكويت يطرح أول جهاز صراف آل

 
البنك الرائد في مجال الخدمات أعلن بنك البحرين والكويت،  :7102 سبتمبر 7 المنامة، البحرين

في  ك تابع للبن ، عن طرح أول جهاز صراف آلي تفاعليالمصرفية التجارية وخدمات األفراد
. ويعمل الجهاز وفق تكنولوجيا مرئية تفاعلية تتيح للزبون إنجاز المعامالت والخدمات سبتمبر

مسموعة تتم في الوقت و في إطار معاملة تفاعلية مرئية الخدمةمع موظف  التواصلالمصرفية عبر 
 .الفعلي وسط أجواء من الخصوصية

 
، شهر سبتمبردينة عيسى المالي في وسوف يتم طرح أول جهاز صراف آلي تفاعلي في مجمع م

إيداع شيكات البنك الفروع مثل  التي تتم فييمّكن الزبائن من إنجاز العديد من المعامالت  مما
ضمن  والتحويالتد.ب، واإليداع النقدي،  077السحب النقدي بمبالغ تزيد عن  فورا، و وصرفها

مثل  الزبائن، وغيرها من طلبات خدمات إضافة إلى دفع الفواتير، ، حسابات بنك البحرين والكويت
جهاز  كما يتميزالبيانات الشخصية، وغيرها. و تحديث رقم الهاتفوطلب استبدال بطاقة الخصم ، 

و  ,عدم حاجة الزبون إلى استخدام بطاقة الخصم بخاصية عملية تتمثل في  الصراف اآللي التفاعلي
  .بطاقة الهوية . حيث بإمكانه االكتفاء بالرقم السري االلكتروني

 
وحول هذه الخدمة الجديدة، صرح السيد رياض ساتر، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت: 

، حيث أن جهاز في مملكة البحرين هذه التقنية المبتكرةبكوننا أول بنك يقوم بإطالق "إننا سعداء 
من خالل هذه تجربة الزبائن. نقلة هائلة في الخدمة الذاتية مع تعزيز  يمثلالصراف اآللي التفاعلي 

بإنجاز كل الخدمات المصرفية تقريبا التي يمكن لهم الحصول زبائننا من االستمتاع الخدمة سيتمكن 
 عليها عند زيارة أي من فروعنا 

 
جهود بنك البحرين إطار وأضاف: "إن هذه التكنولوجيا المتطورة تمثل خطوة طموحة أخرى في 

لزبائننا من خالل تزويدهم بتجربة مصرفية  القيمةإضافة الخدمات ى والكويت الدؤوبة الرامية إل
 وجدول أعمالهم المزدحم ومتطلباتهم الخاصة."  أسلوب حياتهماحترام أكثر كفاءة وراحة، مع 

 
 

وتجدر اإلشارة إلى أن بنك البحرين والكويت يسعى دائماً إلى تعزيز مركزه الريادي المرموق من 
ة توفر خدمات متميزة لزبائنه، وتضمن تزويدهم بتجربة مصرفية خالل طرح قنوات متطور

أكثرراحة ومالئمة. ويمكن لجهاز الصراف اآللي التفاعلي الجديد تقديم خدمات مصرفية كاملة 
 للزبائن الذين يفضلون االستفادة من التكنولوجيا المتطورة التي توفر لهم الراحة وسهولة التعامل. 

 



"، وهو نظام االنتظار االفتراضي BBK Queue"بنك البحرين والكويت قد طرح مؤخراً  وكان
الجديد الذي يتيح للزبائن حجز مواعيدهم مسبقاً لزيارة الفروع. كما يوفر البنك أيضاً قنوات 
الخدمات المصرفية اإللكترونية التي تعتمد على أحدث التكنولوجيا المتطورة. األمر الذي يعزز قدرة 

بنك على تزويد زبائنه بالعديد من الخيارات المصرفية التي تتيح لهم إنجاز معامالتهم عبر قنواتهم ال
 المفضلة في أي وقت ومن أي مكان. 

 

 
 نبذة عن بنك البحرين والكويت

عاًما في مملكة البحرين. لقد  64بنك البحرين والكويت صرح رائد في مجال الخدمات المصرفية التجارية على مدى 
نجح البنك من خالل خدماته المصرفية المبتكرة في اكتساب سمعة مرموقة، ومكانة راسخة على المستوى المحلي 
واإلقليمي والدولي، ودأب على االستفادة من أحدث التقنيات المتطورة لتوفير أفضل الخدمات، ومن أهمها الحلول 

 متاحة من خالل موقع البنك اإللكترونيالمصرفية اإللكترونية التي تمثل جيال جديًدا من الخدمات ال
www.bbkonline.com   ،الحائز على العديد من الجوائز التقديرية، إلى جانب الخدمات المصرفية عبر الهاتف

وآالت اإليداع النقدي الفوري، وخدمات الصراف اآللي. ويفخر بنك البحرين والكويت لحصوله على الجائزة التقديرية 
لمتميزة من معهد حوكمة للعام الرابع على التوالي وتعد هذه الجائزة من أكثر الجوائز المرموقة لممارسات الحوكمة ا

التي تتنافس وتطمح في الحصول عليها مختلف البنوك، حيث تسلط الضوء على التزام الصناعة المصرفية القوي 
 بممارسات الحوكمة الجيدة.

  
 لالستفسار اإلعالمي يرجى االتصال بـ: 

 حمن دانــشعبدالر 
 أخصائي العالقات العامة

 بنك البحرين والكويت 
  795ص.ب 

 مملكة البحرين
 85275261هاتف: 
  85287715فاكس: 

 BBKPR@bbkonline.comالبريد اإللكتروني: 
 www.bbkonline.comالموقع اإللكتروني: 

1 

                                                           
11 Licensed by the Central Bank of Bahrain as a Conventional Retail Bank. 

 


