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للمرة األولى في منطقة الشرق األوسط.. وضمن مواكبته ألحدث تقنيات التكنولوجيا المصرفية

الصقر: «الوطني» الثاني عاملياً في إطالق خدمتي «التحقق من الهوية» و«البيومترية»
محمود فاروق

أطلق بنك الكويت الوطني، 
بالتعاون مع «ماســتركارد»، 
خدمتــي «التحقق من الهوية 
و«اخلدمــة  إلكترونيــا» 
البيومتريــة» ألول مــرة في 
منطقة الشرق األوسط، وذلك 
ضمن إطار مواكبته املستمرة 
ألحدث تقنيات التكنولوجيا 
املصرفية، وتلبية منه للطلب 
املتزايد على اخلدمات السهلة 

واآلمنة.
وعقــد مؤمتــر صحافي 
مشــترك فــي مقــر البنــك 
بحضور الرئيس التنفيذي 
ملجموعة بنك الكويت الوطني 
عصام الصقــر، ومدير عام 
مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية في بنك الكويت 
العثمــان  الوطنــي محمــد 
ومدير عام مجموعة تقنية 
املعلومات والعمليات، بنك 
الكويت الوطني دمييتريوس 
كوكوســوليس فضــال عن 
الرئيس اإلقليمي ملاستركارد 
في منطقة الشــرق األوسط 
وشمال إفريقيا خالد اجلبالي.

ومت إطالق خدمة التحقق 
 Identity) من الهوية إلكترونيا
Check)، باإلضافة إلى اإلعالن 
عــن البرنامــج التجريبــي 
للخدمة البيومترية، والتي 
ســيتم إطالقها رسميا قبل 

نهاية العام احلالي.
وتعقيبــا علــى إطــالق 
هاتني اخلدمتني اجلديدتني، 
قال عصام الصقر «يســعى 
بنك الكويــت الوطني دائما 
إلى تقــدمي حلــول مبتكرة 
ومميــزة لعمالئه من خالل 
تعاونه املتواصل مع شركة 
«ماســتركارد»، والتي يقدم 
من خاللهم حلوال سباقة على 
صعيد املنطقة، الهدف منها 
متكني العمالء من استخدام 
التوثيــق  أحــدث تقنيــات 
املتاحة حاليا وأكثرها تقدما.
وأضــاف الصقــر خالل 
املؤمتر الصحافي أن إطالق 
خدمتي التحقق من الهوية 
 (Selfie Pay) إلكترونيــا 
وخدمة البطاقة البيومترية 

هذه التقنيات يتماشى متاما 
مع استراتيجية الوطني وهي 
«املوبايــل أوال» التي حتدد 
خارطــة طريــق ملســتقبل 
زاخــر بأفضــل اخلدمــات 
التي تناسب العمالء، مثمنا 
فــي الوقــت ذاته الشــراكة 
االستراتيجية لبنك الكويت 
الوطني مع «ماســتركارد» 
والتي تعود لسنني عديدة، 
حيث يعتبر «ماســتركارد 
الشــريك املفضل  الوطني» 

ألول مرة في منطقة الشرق 
األوســط، يأتي ســعيا من 
البنــك ملواكبة وتوفير آخر 
التكنولوجيــة  التقنيــات 
املصرفيــة لعمالئــه نظــرا 
للطلب املتزايد في الســوق 
على تلك اخلدمات الســهلة 

واآلمنة.
وأوضح أن الوطني يعد 
ثانــي بنــك على مســتوى 
العالــم فــي إطــالق هاتــني 
اخلدمتني، مؤكدا أن اعتماد 

«ماستركارد»، في حني سيكون 
التجريبي لبطاقة  البرنامــج 
املبتكرة  القياســات احليوية 
واملــزودة مبستشــعر بصمة 
مدمج هو األول من نوعه في 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
علما أنه من املقرر إطالق هذه 
البطاقة قبل نهاية العام احلالي.
 Mastercard وعن برنامج
مت  والــذي   Identity Check
اإلعــالن عنه خــالل املؤمتر، 
أوضــح كوكوســوليس أنــه 
عبارة عن حل متقدم للتحقق 
من هوية املستخدم من خالل 
القياسات احليوية كبصمات 
األصابع والوجه (السيلفي) 
والصــوت للتحقق من هوية 
املستخدمني من خالل أجهزتهم 
احملمولــة عنــد التســوق أو 
القيــام بأي خدمات مصرفية 
عبــر اإلنترنت، مبينا أن هذا 
البرنامج يعمــل عبر أجهزة 
ومنصات متعددة، مما يؤدي 
إلى تسهيل حياة العمالء لعدم 
احلاجة إلى إدخال كلمة ســر 
أو اإلجابة عن أسئلة األمان.

وأشار إلى أنه بعد اإلطالق 
التطبيق  الرسمي، سيتوافر 
 Mastercard Identity Check
for NBK الذي يحمل بشــكل 
مشترك عالمة «ماستركارد» 
و«الوطنــي»، عبــر متجري 
«غوغل بالي» و«آبل ستور»، 

له في الكويت.
الخدمة األولى

من جهته، قــال مدير عام 
مجموعــة تقنيــة املعلومات 
والعمليات، بنك الكويت الوطني 
دمييتريوس كوكوســوليس: 
ســيكون عمالء بنــك الكويت 
الوطنــي من بــني األوائل في 
منطقة الشرق األوسط وإفريقيا 
ممن يختبرون حلول التحقق 
مــن الهوية عبر اإلنترنت من 

وميكن للمســتهلكني حتميل 
التطبيــق وتســجيل بيانات 
القياســات احليوية اخلاصة 
بهــم، ســواء كانــت بصمات 
األصابع أو الوجه (السيلفي)، 
بشكل آمن على الهاتف الذكي. 
ومبجرد التســجيل، سيصل 
إشعار إلى املستخدمني يطلب 
منهــم التحقق مــن هويتهم 
باســتخدام خيارهم املفضل 
من بيانات القياسات احليوية 
إلكمــال املعاملة عنــد إجراء 
عمليات الشراء عبر اإلنترنت.

شراكة مستمرة

من جانبه، قــال الرئيس 
اإلقليمي ملاستركارد في منطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا 
خالد اجلبالي: نسعى باستمرار 
لترسيخ شراكتنا الطويلة مع 
بنك الكويت الوطني، السيما 
أننا نطلق للمرة األولى تقنية 
القياسات احليوية على صعيد 
املنطقة. ففي بحث مشترك لنا 
مع جامعة أكسفورد، وجدنا 
أن ٩٣٪ من العمالء يفضلون 
القياسات  اســتخدام بيانات 
احليويــة علــى تذكــر كلمة 
املرور، فحلول اجليل اجلديد 
مــن التحقــق مــن الهوية لم 
تعد تســتند على ما يتذكره 
العميل، بل على العميل ذاته، 
وهو ما يشكل فرقا شامال ميهد 
ملستويات جديدة من اخلدمات 
املريحــة مبا يالئــم العمالء، 
إضافة إلى رفع مستوى األمن.

جولة في المتحف

وتــال املؤمتــر جولــة في 
متحف بنك الكويت الوطني، 
حيث مت التعريف باخلدمتني 
اجلديدتــني وجتربتهمــا عن 
قرب فضــال عن عرض ألبرز 
اخلدمــات املصرفية املبتكرة 
األخــرى التــي طرحهــا بنك 
الكويت الوطني خالل الفترة 
املاضية ومنها خدمة «احملادثة 
املرئية» و«الدفع الســريع»، 
وخدمة «اســألني»، «التحكم 
بالبطاقــات خــالل الســفر»، 
فضال عن اخلدمة احملدثة لكل 
من «الوطني عبر اإلنترنت» 

و«الوطني عبر املوبايل».

عصام الصقر ومحمد العثمان ودمييتريوس كوكوسوليس وخالد اجلبالي خالل املؤمتر (محمد هنداوي)

قيادات بنك الكويت الوطني مع مسؤولي ماستركارد في متحف الكويت الوطني

ملشاهدة الڤيديو
أو ميكن استخدام QR كود أو

وحول اإلطالق التجريبي لبطاقة القياسات احليوية 
للتحقق من هـوية حامل البطاقة بشكل مريح وآمـن 

عند إمتام عملية الشراء قال كوكـوسوليس «تعمل 
بطاقة القياسات احليوية مثل أي بطاقة ذكية أخرى، 

حيث يدخل العميل البطاقة في جهاز نقطة البيع، بينما 
يضع إصبعه على جهاز االستشعار املدمج، عنـدها 
سيتم التحقق من بصمة اإلصبع بناء على النموذج 

املخزن في البطاقة، وإذا متت مطابقة بيانات القياسات 
احليوية، سيتم قبـول املعاملة دون أن تفـارق البطاقة 

يد العميل».

اخلدمة اجلديدة.. بطاقة قياسية حيوية

عصام الصقر

الصقر: «الوطني» يسعى دائماً إلى تقدمي 
حلول مبتكرة ومميزة لعمالئه

كوكوسوليس: عمالء «الوطني» بني األوائل 
في منطقة الشرق األوسط ممن يختبرون 

اخلدمات اجلديدة

اجلبالي: نسعى باستمرار لترسيخ شراكتنا 
الطويلة مع «الوطني» عبر إطالق خدمات 

متطورة


