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نائب مدير عام العمليات وتقنية املعلومات في البنك أكد تنفيذ  200مليون معاملة سنويًا

الخرافي لـّ «الراي»:

«الوطني» يدشن مطلع 2019
أول مركز معلومات من مستوى
« »tier3في الكويت
| كتب علي قاسم |

مقابلة

«إدارة عمليات الوطني تعتبر قلبه النابض» ،بهذه الكلمات أكد نائب مدير عام مجموعة العمليات وتقنية املعلومات في بنك الكويت الوطني ،محمد يوسف
الخرافي ،أهمية إدارة العمليات ،نظرًا ملا تحمله على عاتقها من مهام كبيرة ومسؤوليات جمة.
ولفت الخرافي إلى أن جهد فريق عمل اإلدارة إنما ينصب على رفع اسم البنك عاليًا ،وتعزيز ريادته على مستوى املؤسسات املصرفية املحلية واإلقليمية
والعاملية.
ّ
وبني الخرافي في مقابلة مع «الراي» أن البنك يسعى الى االستثمار في التكنولوجيا ،إذ ينفذ  200مليون معاملة مصرفية سنويًا 96 ،في املئة منها إلكترونية،
وتشمل املعامالت من خالل خدمة «الوطني أون الين» ،وتطبيق «الوطني» على االجهزة الذكية ،وأجهزة السحب اآللي واإليداع النقدي ونقاط البيع ،باإلضافة إلى
باقي املعامالت األخرى التي تتم باستخدام بطاقاته االئتمانية.
وأكد الخرافي ان البنك يسعى دائما لالستثمار في التكنولوجيا ،مضيفًا أن «الوطني» سيفتتح في عام  2019أول مركز معلومات من مستوى « »tier3في الكويت.
وفي ما يلي نص املقابلة:
محمد الخرافي

• في البداية ،كم تبلغ حصة «الوطني» السوقية
اإللـكـتــرونـيــة فــي ظــل املـنــافـســة الـشــرســة مــن البنوك
األخرى في هذا القطاع؟
 يمكن ان أؤكد أن حجم استخدام القنواتاإللكترونية املختلفة لدى بنك الكويت الوطني،
ت ـص ــل إلـ ــى  43ف ــي امل ـئ ــة م ــن عـ ــدد الـعـمـلـيــات
اليومية التي تتم في البنك ،من خالل «خدمة
الــوطـنــي عبر اإلنـتــرنــت» أو مــن خــالل تطبيق
البنك على االجهزة الذكية ،من دون أن تشمل
هــذه النسبة العمليات التي يتم تمريرها من
خــالل أجـهــزة السحب اآلل ــي ( )ATMأو نقاط
البيع املختلفة.
• كم تبلغ حصة كل قناة إلكترونية من العمالء؟
 بالتفصيل ،فــإن نسبة اسـتـخــدام العمالءل ـ «الوطني عبر االنـتــرنــت» تبلغ نحو  13في
املـ ـئ ــة ،ك ـم ــا ت ـب ـلــغ ن ـس ـبــة ال ــذي ــن يـسـتـخــدمــون
تطبيق البنك على االجهزة الذكية نحو  30في
املئة ،وبذلك تصبح حصتهما معًا نحو  43في
املئة ،وهي تشمل العمليات املصرفية الفعلية
فقط.
أما املعامالت التي يتم إجراؤها إلكترونيًا
فـتـبـلــغ ن ـحــو  96ف ــي امل ـئ ــة ،إذ تـشـمــل الـعـمــالء
الــذيــن يستخدمون التطبيق و«الــوطـنــي عبر
االنـتــرنــت» إلــى جــانــب أولـئــك الــذيــن يتصلون
ع ـلــى ال ـخ ــدم ــة ال ـهــات ـف ـيــة لــالس ـت ـف ـســار ع ــن أي
ش ــي ،ع ــالوة عـلــى اسـتـخــدام بـطــاقــات السحب
اآللــي والبطاقات االئتمانية داخــل الكويت أو
خارجها.
• كم حجم العمليات املصرفية التي تتم سنويًا في
«الوطني»؟ وكم نسبة اإللكتروني منها؟
 يتم إجــراء نحو  200مليون عملية ماليةوغير مالية عن طريق البنك سنويًا ،يتم نحو
 96في املئة منها إلكترونية.
• كم عدد العمليات التي تجري من خالل «الوطني
عبر اإلنترنت» مقابل عدد العمليات التي يتم تمريرها
من خالل تطبيقات الهواتف الذكية؟
 أكثر من مليوني عملية تتم على «الوطنيعبر االنترنت» و 2.5مليون عن طريق تطبيق
البنك على الهواتق الذكية ،بحيث تشمل هذه
األرقام عدد العمليات املالية الفعلية.
وتعتبر هــذه االحصائيات نقلة نوعية في
«الوطني» ،بحيث كان في املاضي ،مقابل كل
 4أش ـخــاص يستخدمون «األون الي ــن» هناك
عميل واحــد فقط يستخدم تطبيق الهواتف،
أم ــا اآلن ف ــإن كــل  4عـمـلـيــات تـتــم مــن خ ــالل ال ـ
«أون الين» يتم تنفيذ مقابلها  5عمليات على
التطبيق ،بسبب السهولة والسالسة التي يتم
فيها الــوصــول إل ــى املـعـلــومــات بـمـجــرد وضــع
بـصـمــة ال ـي ــد ،ل ــالط ــالع ع ـلــى األرصـ ـ ــدة وكـلـمــة
السر مرة واحدة فقط لتنفيذ أي معاملة.
• هناك الكثير من العمالء ال يتقنون التعامل مع
التقنيات الحديثة ،وخصوصًا كبار الـســن؟ فكيف
تتعاملون معهم؟
 إن اسـتـثـمــار التكنولوجيا والتسهيالتّ
تصب جميعها في مصلحة
التي يقدمها البنك
ال ـع ـم ـي ــل ،إذ ي ـس ـعــى إلـ ــى ت ـس ـه ـيــل امل ـع ــام ــالت
املصرفية عليهم ،وتقديمها بأسهل طريقة،
وبأقصى سرعة ممكنة.
وفي حني أن هناك فئة من الناس ال يتقنون

الخرافي متحدثًا للزميل علي قاسم

اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـح ــدي ـث ــة ع ـل ــى الـنـحــو
االمثل ،فإن البنك يعمل جاهدًا على دفعهم إلى
استخدام املعامالت اإللكترونية ،عبر تدريبهم
عـلـيـهــا ومـســاعــدتـهــم عـلــى ات ـق ــان ذل ــك خـطــوة
بخطوة ،ونشير هنا إلى أن «الوطني» على أتم
االستعداد ملساعدة وتدريب عمالئه الراغبني
في معرفة كيفية االستخدام.
• ما املميزات التي يتميز بها «الوطني» عن غيره
من البنوك األخرى؟
 ع ـلــى ص ـع ـيــد الـ ـ ـ «أون الي ـ ــن» ف ـقــد حصلالبنك على جائزة أفضل تصميم ملوقعه على
ً
اإلن ـت ــرن ــت ،بـحـيــث نـسـعــى إل ــى جـعـلــه شــامــال
ً
وسهال وبسيطًا في الوقت نفسه ،وإضافة إلى
َّ
ذلك كنا أول من طرح تطبيق «الوطني» على
الهواتف الذكية «أبــل» و«أنــدرويــد» في الوقت
ذاته.
واآلن لدينا خدمة الدفع عن طريق الستيكر
الــذي يوضع على الهاتف املحمول ،والـســوار
الــذي يوضع حــول اليد والــذي يكون مدعومًا
ببطاقة ممغنطة إلتمام علميات الدفع من دون
استخدام البطاقات الذكية ،إذ يعد «الوطني»
األول في طرح هذه الخدمة بالكويت.
ويـمـكــن الــدفــع عــن طــريــق هــاتــني الخدمتني
حتى ولو كان جهاز الهاتف بعيدًا عن العميل
أو أنه مطفي تمامًا ،بحيث إنها ال تعتمد عليه
أبدًا بل على الشرائح املمغنطة املرفقة.
إل ــى جــانــب ك ــل ذلـ ــك ،ل ــدى «ال ــوط ـن ــي» أكـبــر
شبكة ماكينات تدعم خدمة «،»Tap and Pay
بما يقارب الـ  4000ماكينة ،وقد تم اإلعالن عن
هذه الخدمة منذ سنة فقط ،واآلن اصبح لدينا
عــدد كبير نسبيًا مــن أجـهــزة «الــوطـنــي» التي
تــدعــم ه ــذه الـخــاصـيــة ،ونـتــوقــع أن تــزيــد هــذه
النسبة عما قريب.
وع ــالوة على ذل ــك ،يعتبر «الــوطـنــي» البنك
االول في املنطقة الذي يقدم خدمة طلب الرقم
ال ـســري للبطاقة االئـتـمــانـيــة فــي ح ــال نسيان
رق ــم ال ـب ـطــاقــة ،مــن خ ــالل ال ــدخ ــول عـلــى خدمة
«الــوط ـنــي أون الي ــن» وتـقــديــم طـلــب ،إذ يمكن
تغيير الرقم السري من خــالل أجهزة السحب
اآلل ــي املنتشرة فــي الـكــويــت ،مــن دون الحاجة
للقيام بطلب إصــدار بطاقة ورقم سري جديد
بغرض توفير الوقت والجهد لعمالء مصرفنا،
خصوصًا في حال تواجدهم خارج الكويت.
• هل حدود الدفع مفتوحة عن طريق خدمة «Tap
»and Pay؟
 يتم استخدام هــذه الخدمة من دون طلبالــرقــم الـســري إلــى حــد الـ ـ  10دنــانـيــر ،ومــن 10
دن ــان ـي ــر إلـ ــى  100ديـ ـن ــار ي ـجــب إدخـ ـ ــال الــرقــم
السري ،ومن  100دينار وما فوق يجب وضع
البطاقة في الجهاز إلتمام املعاملة.
وتشمل هذه الحدود بطاقات السحب اآللي،
وب ـط ــاق ــات «ال ــوط ـن ــي» االئ ـت ـمــان ـيــة ،وال ـس ــوار
والستيكر التي تحتوي على خاصية الـ «Tap
.»& Pay
• م ــا مـ ــدى تــأث ـيــر م ـج ـمــوعــة ال ـع ـم ـل ـيــات وتـقـنـيــة
املعلومات على إدارات البنك األخرى؟
 تلعب إدارة العمليات وتقنية املعلوماتدورًا كبيرًا في البنك ،وتعتبر قلب أي مؤسسة،
بـحـيــث ال يــوجــد مـنـتــج أو خــدمــة يـقــدمـهــا إال

(تصوير نايف العقلة)

وتتدخل فيها بشكل أو بآخر ،إذ إن كل إدارة
من إدراتــه ،كخدمة العمالء أو إدارة املنتجات،
لها قسم متخصص إلدارة عملياته والتأكد من
أن جميع العمليات تجري على ما يرام ،بشكل
سهل وسريع ويتناسب مع طموحات العمالء،
والتأكد إذا ما كانت تتوافق مع سياسة البنك
وإجراءاته املعمول بها.
• كم عدد موظفي إدارة العمليات؟ وكم تبلغ نسبة
العمالة الوطنية فيها وإلى أي مدى يستثمر البنك في
الكوادر الوطنية فيها؟
 يبلغ عدد املوظفني في إدارة العمليات نحو 276موظفًا في فرع البنك بالكويت فقط ،وبما
أن العمل في هذه اإلدارة محفوف بالتحديات
واملصاعب ،فإن البحث وإيجاد موظفني أكفاء
لهذه الوظائف قد يكون صعبا بعض الشيء،
ولكن مسألة «التكويت» تندرج ضمن أولويات
«الوطني» ،إذ إن نسبة العمالة الوطنية تنمو
عامًا بعد عام ،بحيث ارتفعت خالل هذا العام
نـحــو  3فــي امل ـئــة ،بينما تـبـلــغ نـسـبــة العمالة
املئة.
الوطنية في البنك ككل  67في
ّ
ونحن في «الوطني» ينصب ُجل اهتمامنا
على نوعية املوظف أكثر من التركيز على أي
شي آخــر ،بحيث ان الكفاءة هي املعيار األول
في انتقاء أي موظف للعمل داخل هذه اإلدارة،
ونحرص على تقديم الكويتيني على غيرهم،
خصوصًا في املناصب القيادية.
• ما أهمية الــدور الــذي تلعبه مجموعة العمليات
وتقنية املعلومات فــي تعزيز اســم «الــوطـنــي» محليًا
وخارجيًا؟
 يحرص «الوطني» على تقديم األفضل معإعالء عنصر األمن واألمان أهمية كبيرة ،سواء
على مستوى أمن املعلومات املقدمة إلكترونيًا
أو تقلديًا ،ولــذلــك فــإن إدارة العمليات تعمل
على التأكد مــن أن كــل هــذه األم ــور تنفذ وفقًا
لـسـيــاســة الـبـنــك بـكــل دق ــة وحــرف ـيــة ،س ــواء في
الكويت أم خارجها.
• ما هي أقسام مجموعة العمليات؟ وما املسؤولية
امللقاة على كل قسم؟
 ت ـش ـم ــل م ـج ـم ــوع ــة الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ع ـم ـل ـيــاتم ـج ـمــوعــة ال ـخ ــدم ــات امل ـصــرف ـيــة الـشـخـصـيــة،
وإدارة ع ـم ـل ـيــات االئـ ـتـ ـم ــان امل ـح ـل ـي ــة ،وإدارة
املتابعة االئتمانية للفروع الخارجية ،وإدارة
عمليات الـفــروع الخارجية ،وإدارة العمليات
املركزية وإدارة عمليات الخزينة والثروات.
وتـعــد هــذه اإلدارات جميعها مـســؤولــة عن
وضع اإلج ــراءات التشغيلية الخاصة بتنفيذ
طلبات العمالء ،وتقديم الدعم الالزم ،باإلضافة
إلى مراقبة الجودة.
• إلـ ـ ــى أي مـ ـ ــدى وص ـل ـت ــم فـ ــي م ـ ـشـ ــروع مــركــز
املعلومات الجديد؟ ومــا دور مجموعة العمليات في
مشروع تشغيل مبنى «الوطني» الجديد؟
 من الناحية اإلنشائية ،فمن املتوقع أن يتماالنتهاء منه في الربع األول من العام املقبل،
أم ــا م ــن ال ـنــاح ـيــة الـفـنـيــة فــإن ـنــا نـعـمــل بـكــامــل
طــاق ـت ـنــا ،وق ــد قـطـعـنــا بــالـفـعــل شــوطــًا كـبـيـرًا،
َّ
ولكن تجهيزه يحتاج إلى  18شهرًا من لحظة
ّ
اسـتــالمــه ،علمًا أن م ـقــره لــن يـكــون فــي املبنى
الرئيسي للبنك بل في مكان آخر.
• مــا هــو دور إدرة العمليات فــي تشغيل مركز
املعلومات الجديد؟
 يـ ـع ــود ال ـ ـ ــدور األكـ ـب ــر ف ــي ت ـش ـغ ـيــل امل ــرك ــزإل ــى ق ـســم تـقـنـيــة امل ـع ـل ــوم ــات ،أم ــا م ــن نــاحـيــة
اإلج ـ ـ ـ ــراءات وال ـت ـخ ـط ـيــط لــالن ـت ـقــال ف ـهــي تتم
بــالـتـعــاون مــع إدارة العمليات ،بحيث سيتم
االعتماد على هذا املركز بشكل كبير في إدارة
عمليات املجموعة فــي الـكــويــت ،ولــذلــك فإننا
نحرص على أن يكون االنتقال سهال وسلسا.
وسيكون املركز الجديد على مستوى عاملي
وه ــو الــوح ـيــد ف ــي ال ـكــويــت امل ـص ـنــف م ــن قبل
مؤسسة «أب تايم» في مستوى « ،»tier3بحيث
إن «الوطني» سيتبع في إنشائه أعلى املعايير
العاملية.
• ب ــاع ـت ـب ــارك ــم أكـ ـب ــر مـ ـص ــرف ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،مــا
التحديات «املعلوماتية» التي تواجهكم؟
 ن ـح ــن ف ــي م ـج ـمــوعــة ال ـع ـم ـل ـيــات وتـقـنـيــةاملعلومات نهتم بأربعة عناصر أساسية ،وهي
امل ــوارد البشرية وكـفــاء تـهــا ،ومـسـتــوى جــودة
الخدمة ،ومراقبة الـجــودة ومتابعة التطبيق
تطوير أنظمة البنك بأقل تكلفة ممكنة.
ومــن السهولة بمكان أن يتم التركيز هذه

األشـيــاء االربــع أو على إحــداهــا وإهـمــال باقي
العناصر ،ولكن التركيز عليها جميعها هو
التحدي الكبير بالنسبة إلدارة العمليات.
• كيف ترى خدمات البنك اإللكترونية في املستقبل
القريب؟
 ن ـس ـت ـث ـمــر فـ ــي ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا بـ ـن ــاء عـلــىرغبة عمالئنا ،وملواكبة الطفرة التكنولوجية
ال ـعــامل ـيــة ،ول ـكــن ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ف ــإن ذل ــك ال
ي ـتــم تـبـنـيــه م ــن ق ـبــل ج ـم ـيــع ال ـع ـم ــالء ،ونـحــن
ن ـش ـجــع عـ ـم ــالء ن ــا ج ـم ـي ـع ـهــم ع ـل ــى اس ـت ـخ ــدام
ال ـق ـنــوات اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،إذ إن الـبـنــك يستثمر
فــي التكنولوجيا فــي تشغيل األنـظـمــة ،وذلــك
ً
ت ـس ـه ـي ــال ع ـل ــى امل ـس ـت ـخ ــدم ــني ،وحـ ــرصـ ــًا مـنــه
عـلــى تـقــديــم أف ـضــل ال ـخــدمــات بــأبـســط الـطــرق
وأسرعها وأكثرها تطورًا في الوقت نفسه.
كما نحرص على تطوير أنفسنا بما يلبي
طموحات عمالئنا ،السيما فــي ظــل املنافسة
ال ـك ـب ـي ــرة مـ ــن ب ـق ـيــة الـ ـبـ ـن ــوك ،خ ـص ــوص ــًا وأن
«الــوط ـنــي» اآلن ال يـنــافــس امل ـص ــارف األخ ــرى
ف ـق ــط ،ب ــل إنـ ــه ي ـنــافــس ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـشــركــات
االخرى بما فيها «.»FinTech
• مــا هــو دور إدارة العمليات فــي املـنـتــج الـجــديــد،
وكيف تسيير األمور حتى تصل إلى إدارتكم؟
 يعتمد هذا املوضوع على نوعية الخدمةالتي يقرر البنك تقديمها ،فعلى سبيل املثال
عندما تــم طــرح خــدمــة « »Tap and Payتولت
إدارة العمليات مهمة مخاطبة الشركات التي
تقدم هذه الخدمة ،وقامت بجلب املنتج نفسه،
وطلبت من قسم املعلوماتية أن يتعرف على
مستوى من املعايير املعينة ،إلى جانب قيامها
بإجراء االختبارات الالزمة للتأكد من أن املنتج
الجديد يعمل بكفاءة عالية جدًا.
• ماذا عن الخدمات القديمة ،هل تقومون بإجراء
اختبارات كفاءة دورية لها؟
 نعم نـقــوم خــالل الـعــام بــإجــراء اخـتـبــاراتدوري ــة للكفاءة ،مــن أجــل التأكد مــن أن عملية
تـطــويــر األن ـظ ـمــة ال ـتــي تـتــم بـشـكــل مستمر لم
ت ــؤث ــر س ـل ـبــًا ع ـلــى ص ـحــة وس ــالم ــة املـنـتـجــات
والخدمات التي يقدمها البنك.
• هل عمليات تطوير املوقع وإجراء تعديالت عليه
مكلفة للبنك؟
 نـ ـق ــوم ب ـت ـن ـف ـيــذ ج ـم ـيــع ط ـل ـب ــات ال ـت ـعــديــلوالتطوير باستخدام طاقات املــوارد البشرية
داخــل البنك ،من دون االستعانة بــأي شركات
خ ــارجـ ـي ــة ،ال س ـي ـمــا وأن «ال ــوطـ ـن ــي» يـتـمـتــع
ب ـم ــوارد بـشــريــة عــالـيــة املـهـنـيــة ،وق ـ ــادرة على
القيام بأي دور في سبيل تطوير خدماته على
املستوى املحلي والعاملي.
• مــا هــو دور البنك املــركــزي فــي إدارة العمليات
لدى «الوطني»؟
 هناك لجنة للعمليات في اتحاد املصارف،وهـ ـن ــاك تـ ـع ــاون ك ـب ـيــر ف ــي م ــا ب ـي ـن ـنــا كـبـنــوك
مــن جهة ومــع البنك املــركــزي مــن جهة أخــرى،
خصوصًا فــي حــال أراد األخـيــر تقديم خدمة
جديدة ،فعلى سبيل املثال منذ سنة كان هناك
مشروع لتحويل مقاصة الشيكات من  3أيام
إل ــى ي ــوم واح ــد ف ـقــط ،وه ــو َ م ـش ــروع ومـقـتــرح
م ــدار مــن قـبــل «امل ــرك ــزي» نــفــذه بــالـتـعــاون مع
جميع البنوك.
• بعد م ــرور عــام كــامــل على هــذا املقترح مــا هو
رأيكم فيه؟
 القرار ممتاز ،بحيث إن الكويت ليست بلدًاكبيرًا حتى يتم تحصيل الشيكات بعد  3أيام ،إذ
ان هناك بعض األشخاص التي تسيء استخدام
ه ــذا اإلج ـ ـ ــراء ،وق ــد الح ـظ ـنــا أن ــه زاد اس ـت ـخــدام
الـشـيـكــات بـشـكــل مـلـحــوظ بـعــد تـطـبـيــق ال ـق ــرار،
ولكن على املدى الطويل تعمل البنوك جميعها
مـ ــع «امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي» ل ـل ـت ـخ ـف ـيــف مـ ــن اس ـت ـخ ــدام ـه ــا
وتقليل استخدام القنوات التقليدية بشكل عام،
واالعـتـمــاد على الـقـنــوات اإللكترونية لتخفيف
املخاطر وعمليات التزوير وتقليص األخطاء.
ونـشـيــر هـنــا إل ــى أن ــه يـتــم عـقــد اجـتـمــاعــات
دوري ــة كــل شهر إلدارات العمليات فــي اتحاد
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف ،ف ـ ــي ح ـ ــني ان االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات مــع
«املركزي» تتم حسب الطلب والحاجة
ويلعب «املــركــزي» دورًا كبيرًا فــي تحسني
املـ ـنـ ـتـ ـج ــات املـ ـص ــرفـ ـي ــة امل ـ ـقـ ــدمـ ــة ف ـ ــي الـ ـس ــوق
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـبـ ـن ــوك امل ـح ـل ـيــة
جميعها ،بغرض تطوير النظام املصرفي في
الكويت بصفة عامة.
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