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من خالل إضافة «كلمة التأكيد ملرة واحدة» 
لتحل محل الشهادة الرقمية، باإلضافة إلى 
تقدمي خدمة االستفســارات االلكترونية 
واملوقــع االلكترونــي لتحويــل الراتب 
الختصــار الوقــت الالزم إلمتــام عملية 

التحويل. 
وجنحنا أيضا في جتربة اســتخدام 
تقنية الروبوت املصرفي ملعاجلة عملية 
استرداد بطاقات الوطني االئتمانية بنتائج 
رائعــة ومتكنا مــن خالل ذلــك تقليص 
متوسط الوقت الالزم إلمتام املعاملة من 
ســاعات إلى بضع ثوان فقــط. وتتمثل 
خطتنا في إطالق خدمة الروبوت املصرفي 
في ١٤٤ عملية مــن عمليات البنك خالل 
العامني القادمني، وسيشهد عمالؤنا حتسنا 
ملموسا في الوقت الذي يستغرقه إجراء 
التحويــل والتجربــة املصرفية املتعلقة 

بذلك. 
أما بالنسبة ألعمالنا خارج الكويت، 
واصلنا جهودنا لتحسني عروض القنوات 
الرقمية في األســواق الرئيســية وقمنا 
بتحديث برنامجنــا للخدمات املصرفية 
عبــر اإلنترنت وإطــالق خدمة مصرفية 
عبر املوبايل على أحدث املســتويات في 

خمس دول مختلفة.

يعد «األمن السيبراني» من أكبر التحديات 
التي تواجه معظم املؤسسات بصفة عامة 

والبنوك بصفة خاصة.. كيف تواجه 
مجموعة العمليات وتقنية املعلومات مثل 
تلك التحديات والسيما في ضوء تسارع 

وتيرة التقدم التكنولوجي؟
٭ األمن الســيبراني من أهم األمور التي 
يوليها بنك الكويت الوطني اهتماما كبيرا 
ويركز على تنميتها. وقد قام البنك مؤخرا 
بإمتام عمليــة تقييم األمن الســيبراني 
بالتعــاون مع جهــة مســتقلة، ونتطلع 
لتحســني خطوط دفــاع البنــك وآليات 
حمايته لنقدم لعمالئنا أعلى مستويات 
األمن واألمان والراحة. وسعيا منا لتحقيق 
ذلك، قمنــا بزيــادة امليزانية املخصصة 
ملبادرات األمن السيبراني مبعدل مرتفع 
مــن ٣٪ قبل عامني إلــى ١٠٪ من إجمالي 
امليزانية املخصصــة لتقنية املعلومات. 
وأطلقنا تقييما يشمل كافة مواقعنا الدولية 
ونعمــل عن كثب مع اجلهات التنظيمية 
في الدول التي نعمل بها في اخلارج مثل 

٤٫٢ من أصل ٥ نقاط لتطبيقنا على نظام 
IOS و٤٫٤ من ٥ لنظام األندرويد.

وتقديرا للجهود واالجنازات االبتكارية 
لبنك الكويت الوطني في مجال التحول 
الرقمــي قامــت مجلة جلوبــل فاينانس 
العاملية املرموقة مبنح البنك ثالث جوائز 
اعترافا بتفوقه في مجال االبتكارات الرقمية 
في العام ٢٠١٨ وهــي حتديدا: (١) أفضل 
تطبيــق للخدمات املصرفية لألفراد عبر 
املوبايل في الكويت، (٢) أفضل بنك في 
اخلدمات املصرفية عبر املوبايل، (٣) أفضل 

بنك رقمي خلدمات األفراد في الكويت.

إلى جانب خدمة الوطني عبر املوبايل ما 
أحدث اخلدمات التكنولوجية التي تقدمها 

مجموعة بنك الكويت الوطني لتحسني 
وإثراء جتربة العمالء؟

٭ نحن البنك األول والرائد على مستوى 
الكويت في تقدمي خدمة «Tap & Pay» مبا 
ميكن عمالء البنك من تسديد املدفوعات 
عبر استخدام سوار وملصق الدفع حتى 

احلد األقصى الذي مت حتديده. 
كما قمنا بإدخال عدد من التحسينات 
واضافة خصائص جديدة ألجهزة السحب 
اآللي بحيث ميكن للعميل تسديد املدفوعات 
عن طريق تطبيق الوطني عبر املوبايل 
واســتخدام البطاقة املدنية دون احلاجة 
لبطاقة الســحب اآللي وحتديث بيانات 
البطاقة املدنية بعــد انتهاء صالحيتها. 
ومتكنا كذلك من ادخال عدد من التحديثات 
على تقنيات التواصل على املدى القريب 
ألجهزة السحب اآللي بحيث ميكن للعمالء 
اجــراء معامالتهــم دون احلاجة إلدخال 
البطاقــة داخل اجلهاز بل من خالل ملس 
أجهــزة الســحب اآللي املجهــزة بتقنية 

التواصل على املدى القريب. 
من خالل قنوات الوطني عبر االنترنت، 
ميكــن للعمالء فتــح حســابات التوفير 
والودائع ألجل خالل دقائق معدودة دون 
احلاجــة لزيارة فروع البنك، كما ميكنهم 
حتديث املعلومات الشخصية مثل البريد 
اإللكتروني عبر اإلنترنت. كما اننا أول بنك 
في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا يقدم 
خدمة استعادة الرقم السري عبر االنترنت.
وبالنســبة لعمالئنا من الشــركات، 
قمنا بتحسني اخلدمات وامليزات اخلاصة 
بتطبيق الوطني عبر اإلنترنت للشركات 

(قاسم باشا)  محمد اخلرافي خالل اللقاء مع الزميل أحمد مغربي 

مجموعة العمليات وتقنية املعلومات في بنك الكويت الوطني تعتبر «القلب النابض»، إذ تقدم خدماتها لكافة االدارات املصرفية عبر منصة رقمية أمنة ذكية 
ومستدامة تقود مسيرة التحول الرقمي للحفاظ على مكانة «الوطني» كأكبر بنك محلي. «األنباء» التقت مدير عام مجموعة العمليات وتقنية املعلومات 

في بنك الكويت الوطني محمد يوسف اخلرافي الذي يقول ان مصطلح «فرعك في جيبك» أصبح السمة األبرز في التعامل مع العمالء لدى البنك، 
حيث بات في إمكان العميل تنفيذ أغلب معامالته املصرفية من خالل تطبيق الهاتف.  

وكشف اخلرافي الذي يحمل خبرات ممتدة لعشرات السنني عن كل احلقائق التي تضع «الوطني» في هذه املكانة االولى بإدخال التكنولوجيا 
احلديثة ومواكبة آخر التطورات املصرفية إلعطاء خدمات خاصة لعمالئه، الفتا إلى البنك سباق دائما في جلبها للكويت. ويؤكد اخلرافي 

على ان منهجية «الهاتف اجلوال أوال» أصبحت من أهم االستراتيجيات الرئيسية للبنك الوطني، وذلك في إطار سعينا لتوفير جميع 
اخلدمات واملنتجات عبر اإلنترنت باستخدام تطبيق اخلدمات املصرفية عبر املوبايل، وفي العام ٢٠١٨، متت إضافة أكثر من ١٣ 

ميزة جديدة لتطبيق الوطني عبر املوبايل مبعدل ميزة جديدة شهريا. 
ويبدو اخلرافي أكثر ثقة بفضل االجنازات التي حتققت خالل العام املاضي، حيث يشير إلى انه بفضل تلك املميزات اجلديدة 

التي متت اضافتها إلى تطبيق الوطني عبر املوبايل وغيره من القنوات اإللكترونية األخرى، يتم اجناز حوالي ٧٠٪ تقريبا 
من جميع املعامالت املالية وغير املالية يوميا عبر قنواتنا اإللكترونية خارج فروع البنك فيما يعد اجنازا هائال من شأنه 

املساهمة في إعادة تصميم عمليات الفروع وتقدمي أفضل مستويات خدمة العمالء من خالل تقليص أوقات االنتظار 
وتوفير جميع اخلدمات واملنتجات الرئيسية عبر اإلنترنت.. وفيما يلي تفاصيل اللقاء.

مركز البيانات اجلديد سيكون جاهزًا للتشغيل بنهاية الربع الثالث من ٢٠١٩أضفنا أكثر من ١٣ ميزة جديدة لتطبيق الوطني عبر املوبايل.. مبعدل ميزة جديدة شهريًا

نتائج رائعة في استخدام الروبوت املصرفي مبعاجلة عملية استرداد بطاقات الوطني االئتمانية

البنك يواصل التوسع في مصر عبر افتتاح فروع جديدة وتسريع تطبيق مبادرات التحول الرقمي

محمد اخلرافي: جاهزون جليل أكثر تطورًا 
من خدمات التكنولوجيا املصرفية

مدير عام مجموعة العمليات وتقنية املعلومات في بنك الكويت الوطني في لقاء مع «األنباء»:

ملشاهدة الڤيديو

أجرى اللقاء: أحمد مغربي

ما اإلجنازات التي متكن بنك الكويت 
الوطني من حتقيقها خالل العام املاضي 

على صعيد مجموعة العمليات وتقنية 
املعلومات؟

٭ كان العام املاضي من العالمات الفارقة 
واملميزة التي شــهد خاللها بنك الكويت 
الوطنــي جناحــات عديــدة. وســاهمت 
مجموعــة العمليات وتقنيــة املعلومات 
بدور رئيســي في ضمــان حتقيق البنك 
ألهدافه وغاياته االستراتيجية سواء كان 

داخل الكويت أو خارجها. 
وفي العــراق، قمنا بتأســيس مركز 
بيانات منوذجي متحرك على أحدث طراز 
خالل خمسة أشهر فقط فيما يعد إجنازا 
هائال في حــد ذاته نظرا لدرجة التعقيد 
التي يتســم بها هذا النظــام وفي ضوء 
الظــروف احمللية. أما فــي مصر، والتي 
تعد أكبر األســواق التي نعمل بها خارج 
الكويــت، فقــد واصلنا تســريع تطبيق 
مبادرات التحول الرقمي مبا في ذلك إطالق 
تطبيــق جديد للخدمــات املصرفية عبر 
الهاتف احملمول، باإلضافة إلى ذلك، بدأنا 
جهودنا للمضي قدما في حتديث النظام 
املصرفي الرئيسي في مصر وغيرها من 
املواقع الدولية األخرى لترســيخ أسس 
متينــة ملواصلة جهودنا التوســعية في 
األسواق العاملية الرئيسية في إطار سعينا 
الدائم لتنويع مصادر الدخل وحتى نتمكن 
من مواصلة توفير املنتجات واخلدمات 

اجلديدة لعمالئنا.
كمــا تعــد التكنولوجيــا املصرفيــة 
املفتوحة واقعا جديدا بدأنا التعامل معه، 
حيث شــرعنا في تطبيق تلك النظم في 
مواقعنا في أوروبا (لندن وباريس) من 
خــالل تقنيــة توجيهات خدمــات الدفع 
(PSD٢). وقمنــا بتطبيقهــا ايضــا فــي 
دول مجلس التعــاون اخلليجي في ظل 
التوجيهات الصادرة عن اجلهات التنظيمية 

في السعودية والبحرين.

ما اخلطوات التي اتخذها «الوطني» في 
عملية التحول الرقمي؟ 

٭ خالل العام املاضي، ركزنا في الكويت 
على عملية التحول القائمة على األسس 
االبتكارية وأنشطة التحول الرقمي وذلك 
من خالل تقدمينا ملنتجات وخدمات جديدة 
لعمالء البنك، كمــا كانت لنا الريادة في 
تدشــني عدد من املنتجــات املبتكرة مثل 
البطاقــات البيومتريــة واملصادقة على 
معامالت التجارة اإللكترونية باستخدام 
بطاقات ماســتر كارد باستخدام تقنيات 
 Selêe) التحقــق مــن الهوية إلكترونيــا
Pay) وتوفيــر خدمة التحدث مباشــرة 
عبر الڤيديو مع مســؤول خدمة العمالء 
عبر تطبيق الوطني عبر املوبايل، وذلك 
على سبيل املثال ال احلصر، وال تقتصر 
تلك املبادرات على املســتوى احمللي في 
الكويت فقط بل قمنا بتطبيقها في كافة 
انحاء املنطقة. كما واصلنا أيضا إضافة 
خصائــص جديدة لتطبيق الوطني عبر 
املوبايل، وكنا اول من ادخل أحدث التقنيات 
في مجال املدفوعات والتحويالت الفورية 
في الكويت، حيث أصبحنا أول بنك ينضم 
إلى شبكة سويفت gpi وخدمات ريبل نت.

كما متكنت مجموعة العمليات وتقنية 
املعلومات من إثبات صحة مفهوم استخدام 
الروبوت املصرفي ملعاجلة عملية استرداد 
بطاقات الوطني االئتمانية بنتائج رائعة، 
وقام البنك أيضا بتعيني مدير املجموعة 
الرقمية ومدير قسم البيانات ملواصلة دعم 
جهودنا لطرح منتجات وخدمات جديدة.

تلعب تقنية املعلومات دورا حيويا ضمن 
استراتيجية التحول الرقمي لبنك الكويت 

الوطني، فما األهداف الرئيسية التي 
تسعى املجموعة لتحقيقها من خالل 

تطبيق تلك االستراتيجية؟
٭ تعد تقنية املعلومات عامال حاسما في 
قيادة استراتيجية التحول الرقمي للبنك، 
حيث يجب أن تتسم البنوك بسرعة احلركة 
وأن تتخلى عن املنهجية التقليدية عند 
طرح منتجات وخدمات جديدة لعمالئها. 
ومن هذا املنطق، ابرمت املجموعة شراكة 
مع «ريبل نت» لتلبية احتياجات عمالئنا 
اخلاصة بخدمة التحويالت الفورية عبر 
احلدود بطريقة سريعة وآمنة ومريحة من 
خالل «خدمة الوطني للتحويل املباشر» 
مبا يضع بنك الكويت الوطني في مكانة 
ريادية كأول بنك على مســتوى الكويت 
ينضم إلى شبكة ريبل نت املتنامية على 
مستوى العالم وإمكانية تنفيذ التحويالت 
اخلارجية بالعمالت األجنبية عبر احلدود 

عن طريق استخدام خدمات البلوك تشني 
املقدمــة من ريبــل. فخــالل ثواني فقط 
يتمكن املســتفيد من تســلم األموال في 
حســابه مع حصوله على رسالة نصية 
قصيرة لتأكيد تنفيذ املعاملة، وفي الوقت 
احلاضر، نعمل على فتح آفاق جديدة في 
أسواق أخرى مبا في ذلك اململكة املتحدة 
ومصر وجنوب شرق آسيا، وعلى صعيد 
اإلجنازات األخرى التي متكنت املجموعة 
من حتقيقها في مجــال املدفوعات، يعد 
بنك الكويت الوطني أول بنك في الكويت 
 gpi ينضم بنجاح إلى شــبكة ســويفت
(خدمة االبتكار في املدفوعات العاملية)، كما 
اننا أول بنك يقدم ميزة تتبع التحويالت 
عبــر قنواتنا اإللكترونية (الوطني عبر 
املوبايل والوطني عبر االنترنت والوطني 
عبر اإلنترنت للشركات). فمن خالل ميزة 
التتبع باستخدام الرقم املرجعي املميز، 
ميكن لعمالئنا التحقق من وضع التحويل 
عبر اإلنترنت بشكل آمن وسريع. وفي اطار 
سعينا الدائم ملواءمة اعمالنا مع الركائز 
الرئيسية لالستراتيجية الرقيمة للبنك، 
كان بنك الكويت الوطني رائدا في تقدمي 
اخلدمة اإللكترونية لتوزيع األرباح مبا 
يتيح لعمالء البنك إمكانية تلقي أرباحهم 
عبر اإلنترنت واستبدال الطريقة التقليدية 
للشيكات، ولتحقيق ذلك قمنا أوال بتوفير 
خدمة االشــتراك في توزيع األرباح عبر 
اإلنترنت من خالل منصتنا االلكترونية 

(الوطني عبر االنترنت).

ما أحدث التحسينات واخلدمات اجلديدة 
التي دشنها بنك الكويت الوطني 

في اطار خدمة «الوطني عبر 
املوبايل»؟ وما التحديثات 

املتوقع إدخالها على 
التطبيق في العام ٢٠١٩؟

٭ تعتبــر الكويت من 
أكثــر الدول تطورا في 
اســتخدام تطبيقات 
املوبايــل وتبنيهــا 
جيــا  لو للتكنو
اجلديدة مــن قبل 
فئة الشباب وجميع 
أفراد املجتمع وهذا 

ما نالحظه في أنتشار 
الهواتف الذكية لدى 

شرائح املجتمع.
وأصبح اليوم مصطلــح «فرعك في 
جيبك» هو السمة األبرز في التعامل مع 
العمالء لدى البنك، حيث بات في إمكان 
العميل تنفيذ أغلب معامالته املصرفية 

من خالل تطبيق الهاتف.
تعد منهجية «الهاتف اجلوال أوال» من 
أهم االستراتيجيات الرئيسية للبنك وذلك 
في إطار سعينا لتوفير جميع اخلدمات 
واملنتجات عبر اإلنترنت باستخدام تطبيق 
اخلدمــات املصرفية عبــر املوبايل. وفي 
العام ٢٠١٨، أضفنا أكثر من ١٣ ميزة جديدة 
لتطبيق الوطني عبر املوبايل مبعدل ميزة 

جديدة شهريا.
وتتضمن بعــض امليــزات اجلديدة: 
خدمة الوطني للدفع الســريع، وتسديد 
الفواتير واالستقطاع الشهري وإضافة/ 
تعديل/ حذف املستفيد، واجراء معامالت 
أجهــزة الســحب اآللي بدون اســتخدام 
البطاقات عن طريق اســتخدام اخلدمات 
املصرفية عبر املوبايل والبطاقة املدنية، 
والرسائل املصرفية القصيرة واالشتراك 
في برنامج أميال وغيرها الكثير. وبفضل 
تلك املميزات اجلديدة التي أضفناها إلى 
تطبيق الوطني عبر املوبايل وغيره من 
القنوات اإللكترونية األخرى، يتم اجناز 
حوالي ٧٠٪ تقريبا من جميع املعامالت 
املالية وغير املاليــة يوميا عبر قنواتنا 
اإللكترونيــة خــارج فروع البنــك فيما 
يعد اجنازا هائال من شأنه املساهمة في 
إعــادة تصميم عمليــات الفروع وتقدمي 
أفضل مستويات خدمة العمالء من 
خالل تقليص أوقات االنتظار 
وتوفير جميع اخلدمات 
الرئيسية  واملنتجات 

عبر اإلنترنت.
وبفضــل تلك 
امليزات واخلدمات 
التــي  اجلديــدة 
قمنــا بإضافتها 
الوطني  خلدمــة 
املوبايــل،  عبــر 
ارتفع معدل رضا 
العمالء متخطيا 
أكثــر مــن ٩٦٪ 
وأعطي عمالؤنا 
عالمــات تقييم 

«الوطني».. اخليار األول للموظفني الكويتيني 
ذكر محمد اخلرافــي أن بنك الكويت الوطني يعتبــر اخليار األول للموظفني 
الكويتيني، ونفتخر دوما بإتاحة الفرص امام الشباب الكويتي بهدف متكينهم وتوفير 
مســتقبل مهني واضح ومســار وظيفي قوي. فمن خالل اكادميية الوطني نعمل 
على احتضان كوادر اخلريجني اجلامعيني من الشــباب الكويتي وتأهيلهم وتنمية 
قدراتهم للعمل في البنك من خالل تزويدهم بالوســائل الالزمة للتفوق واحلصول 
على مهنة مناســبة ومركز وظيفي قوي داخل البنك. كما نفتخر بارتفاع معدالت 
التكويت ضمن مجموعة العمليات وتقنية املعلومات لتتخطى النسب املطلوبة خالل 
السنوات القليلة املاضية، وذلك على مستوى كافة املناصب اإلدارية والقيادية الهامة 
للمجموعة. هذا، باإلضافة إلى متكننا من حتديد املســار املهني املناسب للمواهب 
الكويتية الشــابة وزاد معدل االحتفاظ باملوظفني الكويتيني في املجموعة بصورة 
ملحوظة، وذلك في اطار حرصنــا الدائم على االلتزام مبواصلة هذا التوجه وضم 

املزيد من املواهب الكويتية للمجموعة.

ما أحدث التحسينات واخلدمات اجلديدة 
التي دشنها بنك الكويت الوطني 

في اطار خدمة «الوطني عبر 
املوبايل»؟ وما التحديثات 

املتوقع إدخالها على 
التطبيق في العام ٢٠١٩؟

٭ تعتبــر الكويت من 
أكثــر الدول تطورا في 
اســتخدام تطبيقات 
املوبايــل وتبنيهــا 
جيــا  لو للتكنو
اجلديدة مــن قبل 
فئة الشباب وجميع 
أفراد املجتمع وهذا 

ما نالحظه في أنتشار 
الهواتف الذكية لدى 

أفضل مستويات خدمة العمالء من 
خالل تقليص أوقات االنتظار 
وتوفير جميع اخلدمات 
الرئيسية  واملنتجات 

عبر اإلنترنت.
وبفضــل تلك 
امليزات واخلدمات 
التــي  اجلديــدة 
قمنــا بإضافتها 
الوطني  خلدمــة 
املوبايــل،  عبــر 
ارتفع معدل رضا 
العمالء متخطيا 
أكثــر مــن ٩٦٪ 
وأعطي عمالؤنا 
عالمــات تقييم 

٧٠٪  من احلواالت العابرة 
للحدود تصل 

في أقل من ١٠ دقائق

خالل ثوان يتمكن 
املستفيد  من تسلم 
األموال في حسابه..  

عبر خدمات البلوك تشني 
املقدمة من «ريبل»

مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في 
السعودية والهيئة العامة لألمن اإللكتروني 
باإلمــارات لتنفيذ األطر احمللية املتعلقة 
بأمور األمن السيبراني وفقا للتوجيهات 

الصادرة عن تلك اجلهات التنظيمية.
كمــا قمنا أيضــا بتعزيز اخلصائص 
األمنية للتطبيقات املصرفية عبر املوبايل 
وعبر اإلنترنت في اطار تطبيق الركائز 
االستراتيجية للبنك املتمثلة في توفير 

أكثر اخلدمات أمانا لعمالئنا.
أما على املستوى الداخلي في الكويت، 
فتتضافر جهود بنك الكويت الوطني مع 
البنك املركزي لصياغة واســتكمال إطار 

األمن السيبراني للدولة.

كان لبنك الكويت الوطني الصدارة في 
ادخال منتج للتحويالت عبر احلدود 
يعتمد على تقنية البلوك تشني، فما 

مميزات تلك اخلدمة؟ وما درجة األمن 
واألمان التي توفرها؟

٭ انطالقــا من موقعنا الريــادي محليا 
واقليميــا، حرص بنــك الكويت الوطني 
على ان يكون في صدارة البنوك املنضمة 
خلدمات التحويل عبر احلدود باستخدام 
ســويفيت gpi والريبل نــت، األمر الذي 
ساهم في تغيير مشهد تسديد املدفوعات 
والتحويالت في الســوق احمللي نظرا ملا 
توفره تلك اخلدمات من ســرعة وراحة 
مبا يساهم في حتســني جتربة العمالء. 
حيــث إن ٧٠٪ من احلواالت اليوم تصل 
بأقل من ١٠ دقائق وبإمكان العميل تتبع 

احلوالة على األونالين واملوبايل.
أما بالنسبة خلدمة X-current من ريبل، 
فهي طريقة آمنة ومريحة ملعاجلة التحويالت 
عبر احلدود. وفي العام ٢٠١٩، سيطرح بنك 
الكويت الوطني قنــوات جديدة للتحويل 
املباشر، علما بأن تلك اخلدمة تتوافر حاليا 
علــى منصتنــا املصرفية عبــر اإلنترنت، 
للحــواالت الصادرة إلــى األردن. ونطمح 
الــى أن نتوســع في تزويــد اخلدمة ذاتها 
إلى بلدان أخرى وتوفيرها على املوبايل. 

في عالم اليوم حيث نقترب من ان 
نصبح مجتمعات غير نقدية.. ما جهود 
بنك الكويت الوطني جتاه خدمات الدفع 

االلكتروني والتسوية االلكترونية؟ وكيف 
ترى مستقبل تلك اخلدمات في الكويت؟

٭ بــذل بنــك الكويــت الوطنــي جهودا 
حثيثة لتوفير حلول الدفع االلكترونية 
مــن خالل تقدمي تقنيــات التواصل على 
املــدى القريــب لبطاقات الســحب اآللي 
وسوار وملصق الدفع، كما قمنا بإضافة 
خصائص ومميزات عديدة خلدمة الوطني 
عبر االنترنت والوطني عبر املوبايل وقمنا 
بالتعاون وعقد شراكات مع شركات عاملية 
متخصصة في تزويد تلك اخلدمات مثل 

سويفت gpi وريبل نت. 
كما نســعى حاليــا لتكثيــف جهود 
التعاون مع البنك املركزي لتعزيز كفاءة 
نظــم املدفوعات من خالل إرســاء قواعد 
«نظام الكويت احلديث للمدفوعات» الذي 
يعرف اختصارا باســم KNAPS، والذي 
من شــأنه احداث ثورة نوعية في نظام 
املدفوعات والتسويات احلالي عبر التحول 
الرقمي وتبني النظم اآللية. وتتميز تلك 
املبــادرة اجلديدة بإدخــال نظام خاص 
بالتسوية اإلجمالية اآلنية (RTGS)، ونظام 
غرفة املقاصة اآللية (ACH) وعدد آخر من 
خدمات العملة الرقميــة، األمر الذي من 
شأنه حتســني البيئة املصرفية بالكامل 
مبا يصب في مصلحة العمالء واالقتصاد.

ما أحدث التطورات املتعلقة مبركز 
البيانات اجلديد؟ ومتى تتوقع أن يتم 

تدشينه؟ وكيف ستستفيد اجلهات التابعة 
لبنك الكويت الوطني من مركز البيانات 

اجلديد؟ وما أحدث التقنيات التي اعتمدها 
املركز اجلديد؟

٭ يستثمر بنك الكويت الوطني في مركز 
البيانات اجلديد املقام على أحدث طراز وفقا 
ألعلى املعايير الدولية من حيث التصميم 
املعماري والتشييد واحلاصل على شهادة 
من الدرجة الثالثــة Tier ٣ املمنوحة من 
 Uptime» قبل املؤسسة العاملية املرموقة
Institute» لنصبح بذلك املؤسسة املالية 
الوحيدة التي حتصل على تلك الشهادة 
املميزة على مستوى الكويت. ومن املقرر 
أن يكون مركز البيانــات اجلديد جاهزا 
للتشــغيل بنهاية الربع الثالث من العام 
٢٠١٩ باســتخدام أعلى مستويات البنية 
التحتيــة والتواصل املباشــر والفعالية 
النشطة مع موقع استعادة البيانات في 
حالة الكوارث، مبا مينح البنك قدرا أعلى 

من املرونة والسالمة.




