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نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام مجموعة تقنية المعلومات والعمليات لدى البنك ديميتريوس كوكوسيوليس لـ »األنباء«:

»الوطني« أجرى مليار معاملة مصرفية في 2016

مع تزايد استهداف 
قراصنة االنترنت 

للبنوك، كيف يحافظ 
»الوطني« على سرية 

معلومات العمالء؟ 
٭ نقــوم باســتخدام احــدث 
التقنيــات اآلمنة ملراقبة قواعد 
البيانات واألنظمة للتأكد من انها 
آمنة بشكل مستمر. كما نتعاون 
مع شركاء دوليني لتطبيق أفضل 
املمارسات األمنية العاملية حيث 
ان آمن املعلومات هو على قائمة 
أولوياتنا فنحن ال نقوم بطرح 
اي خدمة مطلقــا قبل ان يقوم 
فريق أمن املعلومات لدى مصرفنا 
باختبار هذه اخلدمة بدقة. فعلى 
سبيل املثال، قمنا بتحديث النظم 
التشــغيلية االساسية ألجهزة 
الســحب اآللي ووضع وسائل 
ملكافحة البرامج الضارة وبذلك 
نكــون قد رفعنا من املســتوى 
األمني لشــبكات البنك بشــكل 

كبير. 

ما حجم احلصة 
السوقية للبنك في قطاع 

التكنولوجيا املصرفية؟
٭ ان بنك الكويت الوطني من 
أكبر بنوك املنطقة. ونحن نقوم 
باالستثمار في القنوات الرقمية 
وباألخص فــي مجال اخلدمات 
املصرفيــة املقدمــة مــن خالل 
الهواتف الذكية حيث ان 3٠% من 
املعامالت النقدية والغير نقدية 
يتم متريرها من خالل الهواتف 
الذكية )حوالي مليون معاملة 
من اصــل 3 ماليني معاملة يتم 
متريرها من خالل كافة قنوات 
االخرى( كما نؤكد اننا سنقوم 
تدريجيا بتوفير كافة اخلدمات 
املصرفية التي تلبي احتياجات 
عمالء مصرفنا من خالل الهواتف 
الذكية حيث اننا نسعى الى بناء 

مفهوم »البنك في محفظة«.

ما اخلدمات البنكية التي 
متيز الوطني عن غيره 

من البنوك؟ 
٭ ان بنــك الكويــت الوطنــي 
يستثمر في اخلدمات املصرفية 
املبتكرة والتحول الرقمي. وفي 
هــذا الصدد، نحــن نعمل على 
تطوير تطبيق الوطني املتوفر 
على االجهزة الذكية، حيث أطلقنا 
مؤخرا تطبيقا متطورا خلدمة 
الوطنــي عبر املوبايل وأدخلنا 
عليه قياسات حيوية تتمثل في 
التعرف على العميل من خالل 
بصمة األصبع. كما اننا نسعى 
إلضافة عدد من اخلدمات اجلديدة 
واملزيد من املزايا على التطبيق 
والتي ســيتم تقدميها للعمالء 

بحلول نهاية العام ٢٠١٧. 

كم عدد املعامالت 
املصرفية التي قام بها 
عمالء البنك في 2016؟

٭ يتــم مترير حوالي 3 ماليني 
معاملة مصرفيــة مالية وغير 

ولهذا السبب فإن بنك الكويت 
الوطني يعمل بكل جدية ونشاط 
لتعزيز آلية تطبيق وسائل األمن 
اإللكترونــي. كما اننــا نرى ان 
تطور النشاط املصرفي يعتمد 
بشدة على مجال التكنولوجيا 
الرقمية ولذا نحن نحرص على 
توفير انظمة اساســية تتمتع 

مالية يوميا عبــر كافة قنوات 
البنــك وهو يعــادل ٩٠ مليون 
معاملة شــهريا أو ما يقرب من 
مليار معاملة سنويا. وتستحوذ 
املعامــالت التي تتــم من خالل 
الهواتف الذكية على نسبة %3٠ 
من إجمالي تلك العمليات وهي 
نسبة آخذة في االرتفاع كل شهر.

مذكرة تفاهم لتحويل التوزيعات 
النقديــة الســنوية اخلاصــة 
مبساهمي بنك الكويت الوطني 
آليــا إلى حســاباتهم املصرفية 
مباشرة فلقد كنا من اول البنوك 
السباقة لتقدمي تلك اخلدمة في 
الكويت. ومتكنا خالل العامني 
املاضيني من توفير وسيلة سهلة 
ومريحة ملســاهمينا للحصول 

على توزيعاتهم النقدية.
اننــا قمنــا بتوقيــع  كمــا 
بروتوكــول تعــاون مشــترك 
مع الهيئــة العامة للمعلومات 
بهدف تطبيق خاصية التوقيع 
البطاقــات  اإللكترونــي علــى 
املدنية، باإلضافة إلى ذلك، وفرنا 
لعمالئنا من أصحاب املشروعات 
الصغيرة واملتوســطة اخلدمة 
الرواتــب  الفوريــة لتحويــل 
إلكترونيــا، والتــي يتمكن من 
خاللها العميل من حتويل ودفع 
رواتــب ومكافآت املوظفني من 
مقر عمله دون احلاجة لالنتفال 

للفرع. 
كمــا وفرنــا لعمالئنــا من 
قطاع الشــركات نظام التداول 
اإللكتروني والتي متكنهم من 
حتميل ملفات وتنفيذ عمليات 
التمويل التجاري إلكترونيا من 

مقر عملهم. 
ونعكف حاليا على تطبيق 
احملفظة اإللكترونية املصرفية، 
والدفع من دون ملس لألجهزة 
القابلة لتطبيق خدمة التواصل 
عن بعد وغيرها من التقنيات. 

مبستوى عال من االمن واالمان 
لعمالء مصرفنا.

ما أحدث مشروعات 
»الوطني« ملواكبة تطورات 

التكنولوجيا الرقمية؟
٭ وقــع بنك الكويــت الوطني 
والشــركة الكويتيــة للمقاصة 

ما أكبر التحديات التي 
تواجه البنك محليا 

ودوليا؟ 
٭ ان منطقــة دول مجلــس 
التعــاون اخلليجــي متر ايضا 
مبرحلة حتول اقتصادي كبير، 
حيث دفع تراجع أسعار النفط 
باحلكومات اخلليجية إلى اتخاذ 
تدابير لتنفيذ إصالحات موسعة، 
األمر الذي انعكس بالتالي على 
قطــاع البنــوك.  بدأنا نشــهد 
عمليــات احتــاد واندمــاج بني 
البنوك فــي دول مختلفة على 
مســتوى املنطقة. ففــي دولة 
االمــارات املتحــدة متت صفقة 
اندماج بني بنك أبوظبي الوطني 
وبنك اخلليج األول، كما ان هناك 
مباحثات جادة لبنوك سعودية 
تخطو نحو توحيد عملياتها. 

ما دور مجموعة تقنية 
املعلومات، وكيف تسهم في 

استراتيجية جناح البنك؟
٭ مت انشــاء مجموعــة تقنية 
املعلومــات والعمليات في بنك 
الكويــت الوطنــي حديثــا من 
خالل دمج ادارتي العمليات مع 
تقنية املعلومات حتت ســقف 
واحد وفقا ألفضل املمارســات 
العاملية. وتعتبر املجموعة هي 
العمود الفقري للبنك وتعمل على 
ضمان تقدمي افضل مستوى من 
اخلدمة والدعم لعمالئنا، حيث 
نتطلع بصفة مستمرة لتحسني 
مستوى العمل وقياس معايير 
جودة العمل داخليا وخارجيا. 
وقــد مــرت مجموعــة تقنيــة 
املعلومات والعمليات بتغييرات 
هيكلية رئيسية وموسعة، حيث 
انه من األهمية مبكان ان يتسم 
موظفونــا باملرونــة في ضوء 
البيئة التنافسية التي نشهدها 
حاليا.  كما حتسنت كفاءة العمل 
لدينا واستطعنا ضبط التكاليف 
وتوفير مبالغ هائلة من خالل 
التفاوض مع البائعني، باإلضافة 
للقيام باعادة الهيكلة الداخلية 
وذلك دون املســاس مبستوى 

اجلودة.

دمييتريوس كوكوسيوليس

30 % من معامالت »الوطني« 
املصرفية جترى عبر الهواتف الذكية

نسعى إلى بناء مفهوم »البنك في 
محفظة« عبر »الوطني موبيل«

نعكف على تطبيق احملفظة 
اإللكترونية املصرفية والدفع 
بدون ملس لألجهزة

90 مليون معاملة نقدية يجريها 
البنك شهرياً

كشف نائب الرئيس التنفيذي ومدير عام مجموعة تقنية المعلومات والعمليات لدى بنك الكويت الوطني ديميتريوس 
كوكوسيوليس عن حجم المعامالت المصرفية التي أجراها البنك خالل العام الماضي  التي قدرت بنحو مليار معاملة 

نقدية وغير نقدية. وقال كوكوسيوليس خالل مقابلة مع »األنباء« إن 30% من معامالت »الوطني« المصرفية أصبحت تجرى 
حاليا عبر الهواتف الذكية أي بنحو 90 مليون معاملة مصرفية يجريها البنك شهريا. وأشار إلى ان البنك يسعى حاليا 

الى بناء مفهوم »البنك في محفظة«، وذلك من خالل تطبيق الوطني المتوافر لألجهزة الذكية بمختلف أنواعها »الوطني 
موبيل«. وذكر ان البنك يعكف حاليا  على تصميم تطبيق المحفظة اإللكترونية المصرفية وتقديم خدمة الدفع بدون 

لمس لألجهزة المصرفية. واكد كوكوسيوليس ان الرؤية االستراتيجية للبنك هي التحول إلى التكنولوجيا الرقمية وذلك 
ألهميتها  في تشكيل الصناعة المصرفية ككل، ولمواجهة التحديات المستقبلية.  والتفاصيل في اللقاء التالي:

اجرى المقابلة: محمود فاروق 

المقر الجديد للبنك الوطني

قال دمييتريوس كوكوسيوليس: »نحن نضع أمن املعامالت 
اإللكترونية اخلاصة بعمالئنا في صدارة أولوياتنا. حيث يعد 
الوعي هو العنصر األساسي في التأكد من أن كال من العمالء 

واملوظفني متيقظون دائما حيال عمليات االحتيال اإللكترونية. 

ومن هذا املنطلق، فقد أطلقنا حمالت توعوية كما نقوم 
بالتنسيق مع بنك الكويت املركزي واحتاد مصارف الكويت 

للتأكد من ان العمالء في حالة تأهب ويقظة ملثل هذه النوعية 
من العمليات«.

قال كوكوسيوليس إن بنك الكويت الوطني هو أول بنك في 
الكويت والشرق األوسط يطرح خدمة التسوق اإللكتروني 

اآلمن الثالثي األبعاد )3D Secure( باستخدام بطاقات 
السحب اآللي عند اجراء معامالت الشراء من خالل املواقع 

اإللكترونية العاملية. وتوفر هذه اخلدمة اجلديدة أعلى 
مستويات احلماية على بطاقات السحب اآللي والبطاقات 

االئتمانية للعمالء ملواجهة االستخدام غير املصرح به 
عند التسوق عبر االنترنت لضمان توافر أعلى مستويات 
السالمة واألمان لعمليات الشراء التي يجريها عمالؤنا من 

خالل املواقع اإللكترونية. 
وتضيف خدمة الوطني للتسوق اآلمن خطوة إضافية يتم من 

خاللها التحقق من بيانات الدفع عبر االنترنت. وهي وسيلة 
دفع مجانية وسريعة وآمنة تعمل من خالل استخدام رمز 

مرور شخصي.
 3D( وتعتمد خدمة التسوق اآلمن على منوذج ثالثي األبعاد
Secure( الضافة املزيد من سبل التحقق من هوية العمالء 
من خالل منحهم رمز مرور شخصيا يجعل التسوق عبر 

االنترنت أكثر أمانا.

على الرغم من صعوبة الطقس، إال اننا قد متكننا من حتسني 
توافر أجهزة السحب اآللي بصفة عامة إلى أكثر من 98% مبا 

يضعنا في مصاف افضل البنوك ليس فقط على املستوى احمللي 
بل واإلقليمي أيضا، حيث ميكن لعمالئنا استخدام هذه اخلدمة 

على مدار الساعة.  لدينا أكبر شبكة ألجهزة السحب اآللي على 
مستوى الكويت والتي يصل عددها إلى أكثر من 280 جهازا 

من أجهزة السحب اآللي وأجهزة اإليداع النقدي، باإلضافة إلى 

جهاز الصرف التفاعلي. كما اننا قد قمنا مؤخرا بإطالق أجهزة 
السحب اآللي املتعددة العمالت والتي ال يقتصر استخدامها 

على عمالء بنك الكويت الوطني فقط، بل بإمكان عمالء البنوك 
األخرى ان يقوموا بزيارة تلك األجهزة وسحب عمالت أجنبية. 

لدينا اآلن في املتوسط حوالي مليوني عملية مصرفية تتم 
شهريا من خالل شبكة أجهزة السحب اآللي وتزداد كثافة 

االستخدام خالل فترة حتويل الرواتب الشهرية. 

أمن املعامالت اإللكترونية في صدارة أولوياتنا حاليًا 

للمرة األولى.. تقنية أمنية ثالثية األبعاد للتسوق اإللكتروني 

»الوطني« يغطي الكويت بـ 280 جهاز سحب آلي 

مقابلة

»الوطني«: مقرر تطبيقها بدءاً من مايو.. وستتراوح التعرفة بين 3و5 فلوس للكيلو واط

3% التضخم املتوقع خالل 2017.. بعد زيادة الكهرباء
قــال تقريــر صــادر عن 
بنــك الكويــت الوطنــي إن 
معدل التضخم في أســعار 
املستهلك تراجع خالل مارس 
إلى ٢.6% على أساس سنوي 
مــن 3.٢% خالل فبراير، في 
ظل تباطــؤ تضخم خدمات 
املسكن وتراجع التضخم في 

أسعار املواد الغذائية. 
إذ تباطأ منو التضخم في 
خدمات املســكن في مارس 
وذلك متاشــيا مــع التباطؤ 
الطفيف الذي شــهده قطاع 
اإلسكان اضافة إلى استمرار 
تدني أسعار املواد الغذائية 
إثــر تراجــع أســعار املواد 
كمــا  العامليــة.  الغذائيــة 
تراجــع التضخم األســاس 
الذي يستثني أسعار املواد 
الغذائية من 4.١% على أساس 
سنوي إلى 3.3% على أساس 

سنوي في الفترة ذاتها. 
ومــن املتوقــع أن تظهر 
املزيــد مــن الضغوطــات 
التضخميــة بدءا مــن مايو 
وذلــك متاشــيا مــع رفــع 
احلكومــة تعرفــة الكهرباء 
واملــاء. حيــث ســتتراوح 
التعرفة بني 3-5 فلوس من 
٢ فلس لــكل كيلو واط في 

القطاعات.  الساعة ملختلف 
وقد يــؤدي ذلك إلى ارتفاع 
متوســط التضخــم إلى ما 
يقــارب 3% في ٢٠١٧ أي أقل 
من مستوى 3.٢% في ٢٠١6. 
وظل التضخم في أسعار 
املواد الغذائية متدنيا خالل 
شهر مارس. حيث تراجعت 
أسعار املواد الغذائية احمللية 
بواقع ٠.١% على أساس سنوي 
في ظل تراجع أسعار املواد 
الغذائية العاملية. إذ تشــير 
وكالة البحوث السلعية إلى 
تراجع أسعار املواد الغذائية 
العامليــة بواقــع ٠.8% على 

أساس سنوي في مارس. 

ويبــدو أن التضخم في 
أســعار اجلملــة قــد وصل 
إلى أعلى مســتوى له خالل 
الربع األول من ٢٠١٧. وذلك 
بعد أن تســارع في النصف 
الثاني من ٢٠١6 وذلك إثر قوة 
الضغوطات التضخمية في 
جميع املكونات السيما مكون 
التصنيع بعد رفع أســعار 
البنزين في سبتمبر ليصل 
إلى أعلى مستوياته عند ١.%5 

في أوائل الربع األول. 
التضخــم في  وتراجــع 
خدمــات املســكن إلــى أقل 
مستوياته منذ عدة سنوات 
إثر بعض التراجع الذي شهده 
ســوق العقار. حيث تباطأ 
التضخم في هذا املكون التي 
تشــكل اإليجارات السكنية 
معظمه والذي يتم حتديثه 
علــى أســاس ربع ســنوي 
ليصل إلى أدنى مستوياته 
في ثالث سنوات عند %4.3 
على أساس سنوي في الربع 
األول من العام ٢٠١٧ من %6.4 
في الربع الرابع لعام ٢٠١6. 
ونتوقع أن يعاود التضخم 
الثاني  ارتفاعه في النصف 
مــن العــام ٢٠١٧ إثر ارتفاع 

تعرفة الكهرباء واملاء. 

وارتفع التضخم في قطاع 
النقل واملواصالت إلى ١٢.١% 
على أســاس ســنوي خالل 
مارس إثــر ارتفاع رســوم 
خدمــات النقــل. وبعد عدة 
أشهر من انكماش األسعار، 
جتــاوز التضخــم فــي هذا 
املكــون مســتوى ١٠% على 
أساس سنوي بعد رفع أسعار 
البنزين خالل سبتمبر وبقي 
يتراوح حول هذا املستوى 
منذ ذلك الوقت. ومن احملتمل 
أن يواجه هذا املكون ارتفاعا 
في الضغوطات التضخمية 
على املدى القريب إلى املدى 
املتوســط وذلك متاشيا مع 
تغير أســعار خدمات النقل 
االرتفــاع  مــع  لتتناســب 
فــي أســعار البنزيــن. فقد 
ارتفــع التضخم فــي النقل 
واملواصــالت من ٠.3% على 
أساس سنوي في فبراير إلى 
أعلى مســتوياته عند ٢.%3 
على أساس سنوي في مارس. 
ولكن من املتوقع أن تستقر 
الضغوطــات إثر اســتمرار 
تراجــع أســعار الســيارات 
والتي تشــغل الوزن األكبر 
فــي مؤشــر أســعار النقل 

واملواصالت.
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تراجع التضخم 
لـ 2.6٪ خالل 

مارس لتباطؤ أسعار 
خدمات املسكن

السيولة تراجعت إلى 10 ماليني دينار رغم قفزة املؤشرات

البورصة تستعيد توازنها.. وتربح 320 مليون دينار
شريف حمدي

استعادت مؤشرات بورصة 
الكويت أمس جزءا من خسائرها 
الكبيــرة في جلســة تعامالت 
أول مــن امس، وذلــك بارتفاع 
جماعي للمؤشرات الثالثة على 
وقع استهداف كثير من األسهم 
التي شهدت تراجعات سعرية 
حادة في جلســة األحد الدامية 
خاصة األسهم الكبيرة واألسهم 
القيادية في قطاعــات البنوك 
واالتصاالت، األمر الذي انعكس 
ايجابا على املؤشرات الوزنية. 
وأنهت اجللسة تعامالتها على 
حتقيــق مكاســب بقيمــة 3٢٠ 
مليــون دينار لترتفــع القيمة 
إلــى  الرأســمالية للبورصــة 
٢٧.٢46 مليار دينار، لتعوض 
جزءا من اخلسائر االستثنائية 
التــي منيت بهــا أول من أمس 
والتي اقتربت من ٧٠٠ مليون 

دينار، تعادل ملياري دوالر.
وعلى مســتوى الســيولة، 
فرغــم أن املؤشــرات جنحــت 
الســيولة  أن  إال  لالرتفــاع، 
تراجعت بشــكل الفــت، حيث 
انخفضت بنســبة 5٠% تقريبا 
ببلوغهــا ١٠.6 ماليــني دينار، 
تراجعا من ٢٠.٩ مليون دينار 

أول من أمس، فيما تصدر سهم 
»بيتك« السيولة بواقع ٩5٩ ألف 
دينار، مستقرا عند سعر 48٠ 
فلســا، فيما انخفضت كميات 
التداول في البورصة إلى نحو 
١٢٠ مليون ســهم مقابل 6.١6٢ 

مليون سهم.
الكويتية  البورصة  وأنهت 
على ارتفاع مؤشــراتها بنحو 
١.4% ملؤشر كويت ١5 الذي حقق 
١٢.3 نقطة ليصل إلى 8٩5 نقطة، 
كما ارتفع املؤشر الوزني بنسبة 
١.٢%، محققــا 4.6 نقاط ليصل 
إلى 3٩٧ نقطة، وأنهى املؤشــر 
الســعري على ارتفاع بنسبة 
٠.٩% بإضافة 63 نقطة ملكاسبه 
السابقة ليصل إلى 66٢٧ نقطة.

وتصدر قطاع النفط والغاز 
القطاعــات املرتفعــة بنحــو 
3.٢%، مدعومــا بنمو 5 أســهم 
فــي مقدمتها ســهم البترولية 
بواقــع 6.5%، كما ارتفع قطاع 
اخلدمات االستهالكية ١.٧%، بدفع 
من صعود عدة أســهم أبرزها 
»فيوتشر كيد« متصدر القائمة 

اخلضراء بنحو 4.٩%.

)قاسم باشا( اللون األخضر يعود للبورصة  


