
 
 

بنك البحرين الوطني يطلق هويته الجديدة ضمن مسعاه املستمر نحو التحول إلى 

 النمو املستدام

 

اليوم عن إطالق هويته الجديدة بما  NBBأعلن بنك البحرين الوطني  – 2019فبراير  62 –املنامة 

ينسجم مع مسعى البنك املستمر نحو التحول إلى بنك ذو نمو مستدام ونجاح باهر في بيئة مصرفية 

قد تم الكشف عن الهوية الجديدة على هامش املنتدى املالي الخليجي "يوروموني" املقام و سريعة التغير. 

الى اعضاء مجلس إدارة البنك شخصيات حكومية بارزة باالضافة في مملكة البحرين، وذلك بحضور 

 ممثلي الصناعة املصرفية على مستوى املنطقة والعالم. و  واملدراء التنفيذيين

 

ه والحرص على إرثالرئيسية لعالمة بنك البحرين الوطني،  ةعناصر القو تحافظ الهوية الجديدة على 

االستراتيجي الذي شهده البنك ليصبح أكثر مركزية للعمالء، الغني وتاريخه العريق، مع تجسيد التحول 

 رقمي
 
 أكثر، وعصري.  ا

 

في الوقت الذي يحافظ الشعار فيه على هذه العناصر التي ربطت بنك البحرين الوطني بمملكة البحرين 

خصية شكما هو مجسد بدرع اململكة واأللوان الوطنية، فإن التغييرات الحاصلة بالشعار تهدف الى إبراز 

ّمم قد صببساطته  أن الشعار الجديد  على هنا التأكيدالبنك التقدمية الجديدة. ومن األهمية بمكان 

 فيا ليكون عنصرا مهمو تم تطويره لتسهيل استخدامه في املنصات الرقمية، حيث ليمثل املستقبل، 

  قيد التنفيذ التحول الرقمياستراتيجية البنك وبرنامج 
 
 . حاليا

 



تعليقه على الهوية الجديدة، صّرح رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني السيد فاروق وفي معرض 

  يل املؤيد: "يعتبر التغيير يوسف خل
 
السوق،  همية من استراتيجيتنا ملواصلة ريادتنا فيبالغ األ بهويتنا جزءا

 لوعدنا الذي 
 
ن، في بل عاميالتحول قتجاه شركائنا عندما بدأنا رحلتنا في  قطعناهالى جانب كونه مكمال

قص ى جهودنا لنكون أقرب من عمالئنا وخدمتهم بصورة أفضل وخدمة مملكة سبيل الحداثة وبذل أ

. نحن فخورون بعراقة بنك البحرين الوطني والدور الذي لعبه ومايزال يؤديه في نمو ككل البحرين

ن ان تعكس مستقبل بنك البحري وازدهار اململكة وشعبها الوفي، ولكننا ندرك بأن هويتنا الجديدة يجب

 لجميع من نخدمهم".  ومركز ذو قيمةالوطني، بشكل يربط بين نقاط قوتنا ورؤيتنا من أجل بنك أقوى 

 

لتنمية في صميم النجاح املالي لعمالئه وااملاضية  26لقد كان بنك البحرين الوطني طوال السنوات الـ 

االقتصادية في البحرين. ويجدد الشعار الجديد التزام بنك البحرين الوطني ويمنح معنى جديدا ألهدافه 

ي الشريك املالفي موقع ورسالته ورؤيته وقيمه، والتي وضعت بنك البحرين الوطني منذ زمن طويل 

 . اململكةاألفضل في 

 

 : باد  التاليةامل ويرتكز الشعار الجديد لبنك البحرين الوطني على

  هدفنا: إثراء حياة األجيال 

  في إعطاءكم ما تريدون وقت حاجتكم وبالكيفية ومساعدتكم معكم، بأن نتواصل رسالتنا: نعد

 التي تناسبكم. 

 وعدنا لكم: أن نكون أقرب إليكم 

  واحتضانهاقيمنا: العمل بجد، التواصل باحترام، التعاون من أجل النجاح، تحمل املسؤولية، 

 
 
 اتباع الشفافية بال تردد والقيام بالعمل الصحيح دائما

 

بدوره، قال السيد جان كريستوف دوران الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني: "نحن مسرورون 

بإلعالن عن هذا االنجاز املهم في استراتيجيتنا لنصبح مركزيين أكثر بالنسبة للعمالء وبنكا عصريا، كما 

رسالة التي نوصلها، حيث تمنح الهوية الجديدة السوق منظورا آخر حول اننا متحمسون بشأن ال

مستقبل البنك وأين يتجه. وكجزء من تحولنا، قمنا بتنفيذ تحسينات بطرق تواصلنا مع عمالئنا، 



والخدمات املصرفية عبر ، (أونالين)ذلك إطالق موقع الكتروني جديد، خدمات مصرفية  ليشمل

نحن، ولكنها ستجسد  هذه الرحلة بهوية جديدة ومحدثة لن تعكس فقط منمواصلة الهواتف الذكية. 

 وعدنا 
 
بقيامنا بتطوير شعارنا الجديد وما عمالئنا، مجتمعنا ومملكتنا.  –أقرب إليكم" بأن نكون "أيضا

أن عمالئنا في مقدمة األولويات، وبأن محور تركيزنا ب يحمله من وعد جوهري، نريد أن نؤكد للجميع

ضمان جاهزيتنا ملقابلة جميع احتياجات شركائنا بأفضل طريقة فعالة وسلسة، وتعتبر هويتنا  يكمن في

 الجديدة خطوة مهمة أخرى في هذا االتجاه". 

مع تطوير هويته الجديدة، قام بنك البحرين الوطني بتسخير املوارد املحلية والتي تشمل التسويق 

ام مع توجه وتركيز البنك االستراتيجي خالل العقود االستراتيجي والخبرات املبتكرة لضمان االنسج

 للبناء القادمة. لقد عمل مجلس اإلدارة و 
 
على نقاط قوة بنك البحرين الوطني املدراء التنفيذيين معا

العمالء الحاليين والزبائن الجدد الذين يبحثون عن شريك  –وما يمكن ان يقدمه لجميع من يخدمهم 

 مصرفي مرن وآمن لحماية وتنمية ثرواتهم على املدى الطويل. 

 

تواصل لقد تم طرح الشعار الجديد لبنك البحرين الوطني في جميع املنصات الرقمية )وسائل ال

االجتماعي، املوقع االلكتروني، تطبيقات الهواتف الذكية، الخدمات املصرفية عبر الهواتف الذكية، 

الخدمات املصرفية للشركات أونالين وشاشات أجهزة الصراف اآللي(، إضافة الى فرع البنك الرئيس ي 

 لرياض عن الشعار وفروعه في توبلي والرفاع والحد. كما ستكشف فروع البنك في كل من أبوظبي وا

الجديد في شهري مارس وابريل على التوالي، على أن يتم تغيير شعار فروع البنك املتبقية خالل األشهر 

 املقبلة كجزء من خطة التجديد لتحديث شبكة فروع البنك التي ماتزال األكبر في مملكة البحرين.  26الـ 

 

 انتهى 

 

 

 


