
                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 لخدمات الكالود ) الحوسبة السحابية ( AWSبنك البحرين والكويت يوقع أتفاق مع 

أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية التجارية وخدمات األفراد، عن 

مؤخًرا من أجل االستفادة من التقنيات (AWS)  مع شركة أمازون ويب سيرفسيز اتفاقيةتوقيع 

  .والممارسات المبتكرة كجزء من استراتيجية البنك نحو التحول المالي الرقمي

إطالق مركز البيانات الجديد ألمازون في  AWSبين بنك البحرين والكويت و  بعد االتفاقيةتأتي هذه  

إلدخال البنية  AWSالبحرين في أغسطس من هذا العام والشراكة االستراتيجية بين حكومة البحرين و 

 .AWSالتحتية والخدمات في سحابة 

يحرص بنك البحرين " :بنك البحرين والكويت -للمجموعة  وعلق السيد رياض ساتر ، الرئيس التنفيذي

بجانب بعض المؤسسات الحكومية و الخاصة في مملكة البحرين على أن يكون من أوائل  والكويت

إلى تبني التقنيات التي تتماشى مع  بإستمراروخدمات الكالود، حيث نسعى  AWSالبنوك التي تستخدم 

لمالية تبني مملكة البحرين ألحدث التقنيات المبتكرة والتقدم التكنولوجي التي تستند إلى التكنولوجيا ا

FinTech نحن على ثقة أن هذا المسعى سيمكننا من الشروع في المرحلة التالية من النمو لبنك .

 البحرين والكويت.  

لتكون  كالودكخطوة أولى، يهدف بنك البحرين والكويت إلى االستفادة من مراكز البيانات لخدمات ال

منصة لتشغيل بعض خدماته وتطبيقاته في مجال تكنولوجيا المعلومات بطريقة آمنة وموثوقة بهدف 

تعزيز فعالية و سرعة البنك في تسويق مبادرات جديدة باإلضافة إلى تعزيز كفاءة وقابلية البنك للتطوير 

 . في المستقبل ، وكل ذلك سوف ينعكس على تجربة زبائننا المصرفية

لمرحلة األولى من إستراتيجية تبني السحابة الخاصة بنا الترحيل الناجح لموقع البنك اإللكتروني شهدت ا

)www.bbkonline.com(  إلىAWS عالوة على ذلك، في خطوة استراتيجية لتحسين إمكانية  .

ذ برنامج التنقل بنجاح على السحابة )الكالود(. تنقل الموضفين و العمل عن بعد ، قام البنك بتنفي

كبديل إضافي لخطط  AWSوكخطوة أخيرة لتحسين مرونة أنظمة البنك، تم استخدام مراكز بيانات 

 استمرارية األعمال الحالية للبنك."

 

 يمثل هذا  التوجه من قبل بنك البحرين والكويت من بين مشاريع أخرى التي يقوم البنك ببذلها لتعزيز

من أجل تعزيز الفعالية  جيةاإلستثمار في الخدمات التكنولو، من خالل  FinTechالمالية  التكنولوجيا

التشغيلية وتقليل المخاطر الناتجة من األتمتة والرقمنة، والتي يحركها تفاني البنك في تحسين قيمة 

  العروض ومعايير الخدمة لزبائنه.

 

 

http://www.bbkonline.com/


                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 -- انتهى --
 
 

 والكويتنبذة عن بنك البحرين 
 

عاماً في مملكة  74بنك البحرين والكويت صرح رائد في مجال الخدمات المصرفية التجارية على مدى 
البحرين. لقد نجح البنك من خالل خدماته المصرفية المبتكرة في اكتساب سمعة مرموقة، ومكانة راسخة 

متطورة لتوفير أفضل على المستوى المحلي والدولي، ودأب على االستفادة من أحدث التقنيات ال
الخدمات المبتكرة، ودمجها معاً لتوفير تجربة مصرفية فريدة حفاظاً على هذه السمعة، ومن أهمها 
الحلول المصرفية اإللكترونية التي تمثل جيالً جديداً من الخدمات المتاحة من خالل موقع البنك 

التقديرية، إلى جانب الخدمات الحائز على العديد من الجوائز   www.bbkonline.com اإللكتروني
المصرفية عبر الهاتف، وآالت اإليداع النقدي الفوري، وخدمات الصراف اآللي. ويفخر بنك البحرين 
والكويت لحصوله على الجائزة التقديرية لممارسات الحوكمة المتميزة من "معهد حوكمة" للعام الرابع 

لمرموقة التي تتنافس وتطمح في الحصول عليها على التوالي، وتعد هذه الجائزة من أكثر الجوائز ا
 ة.مختلف البنوك، حيث تسلط الضوء على التزام الصناعة المصرفية القوي بممارسات الحوكمة الجيد

 

 

 


