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خ تفوقه الرقمي الكاسح «الوطني» يحصد ١٣ جائزة من «جلوبل فاينانس».. لُيرسِّ
تتســارع خطوات بنك الكويت الوطني الرقمية 
لتحرز مزيــداً من التقدم يتجســد بإطالق خدمات 
ومنتجات مبتكرة، وحلول دفع متطورة يوما بعد 
يوم، ما يلقى تقديرا من املؤسسات احمللية والعاملية، 
حيث حصد البنك ١٣ جائزة على مستوى الكويت 
والشرق ضمن «أفضل البنوك الرقمية بتقدمي اخلدمات 
املصرفية الشخصية لعام ٢٠٢٢»، توجته بها مجلة 

«جلوبل فاينانس العاملية».
وتأتي هذه اجلوائز تقديرا جلهود البنك الوطني 
الرقميــة احلثيثة وما يقدمه من خدمات ومنتجات 
رقمية متميزة وحلول دفع متطورة على مدار العام، 
حيــث حصد البنك ٦ جوائز محليــة، و٥ إقليمية، 
عالوة على جائزتني ضمن أفضل مختبرات االبتكار 
املالي، باإلضافة الى جائزة أفضل بنك رقمي بتقدمي 

اخلدمات املصرفية الشخصية بالشرق األوسط.
وتسلم اجلوائز نيابة عن البنك رئيس مجموعة 
العمليــات ملجموعة بنــك الكويــت الوطني محمد 
اخلرافي، ونائب مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية هشام النصف، وذلك خالل احلفل السنوي 

الذي أقامته املجلة في دبي.
يقف وراء أحدث اخلدمــات واملنتجات الرقمية 
التي تتدفق إلى الســوق عمليات تشغيلية ضخمة 
وبنية حتتية هائلة وفريق عمل متميز استطاع أن 
يحفظ لبنــك الكويت الوطني فوارق ملحوظة عن 

املنافسني ويرسخ ريادته الرقمية. 
تعزيز التفوق الرقمي

وتعليقا على هذه اجلوائز، قال رئيس مجموعة 
العمليات للمجموعة الوطني محمد اخلرافي: «يعطي 
الوطنــي أولوية قصوى لتطويــر قدراته الرقمية، 
ولتحقيق ذلك يضخ البنك مزيدا من االستثمارات 
ويجذب أفضل املواهب لتعزيز تفوقه الرقمي ومكانته 
الرائدة في السوق على صعيد تقدمي أحدث اخلدمات 
واملنتجــات الرقمية املتميــزة وحلول الدفع األكثر 

تطورا». 
وأشــار اخلرافي إلى الدور احملــوري ملجموعة 
العمليــات في ذلك اإلطار قائال: «تشــكل مجموعة 
العمليات في الوطني احملرك الرئيسي ملسار التحول 
الرقمي الذي يشهد مرحلة جديدة تركز على تعزيز 
اســتخدام أحدث احللــول والتكنولوجيا املتطورة 
التي تشــمل تكنولوجيــا الروبوتات في العمليات 
التشغيلية (RPA)، واألمتتة والذكاء االصطناعي».

وأكد إطالق مجموعة العمليات في اآلونة األخيرة 
مرحلة جديدة مــن التحول الرقمي جنحت خاللها 
املجموعة في حتويل عشرات العمليات من النظام 
التقليدي إلى اآللي بشكل كامل ما ساهم في تقليص 

عدد كبير من ساعات العمل.
وأضــاف اخلرافي: «نلتزم بالتحديث املســتمر 
لكافة اخلدمات وحلول الدفع الرقمية ونعمل على 
أن يكون هناك توازن بني اإلسراع بعملية التطوير 
للحفاظ على تفوقنا الرقمي وفي املقابل التأكد من 
أمن وسالمة كافة ما يقدمه البنك من خدمات للحفاظ 

على سمعتنا وقوة عالمتنا التجارية».
مواصلة التفوق

من جانبه، قال نائب مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية في البنك الوطني هشام النصف: 
«نشعر خالل حلظات التتويج بالفخر والسعادة مبا 
متثله من تكليل جلهودنا على مدار عام كامل لكنها 
تضع على عاتقنا مسؤولية أكبر تلزمنا باحلفاظ على 
ما وصلنا إليه من تفوق ومواصلة تقدمي املزيد».

وأضاف النصف: «العالمة التجارية للوطني تعني 
لعمالئنا ثقة راسخة في قدرة البنك على االحتفاظ 
بريادته في تقدمي اخلدمات املصرفية املتميزة التي 
تلبي احتياجاتهم. ومع التطور التكنولوجي الهائل 

الذي تشهده الصناعة واشــتداد حدة املنافسة مع 
بنوك ومؤسســات مالية أخرى تصبح املهمة أكثر 
صعوبة، لذلك نحرص على بذل املزيد من اجلهود 

للحفاظ على ريادتنا».
وأكد أســبقية الوطني في بــدء رحلته للتحول 
الرقمــي مبكــرا، مــا أثمر عــن تراكم بنيــة حتتية 
تكنولوجية هائلة لدى البنك وبناء فريق عمل من 
الكــوادر واخلبــرات املتميزة ما ســاهم في ثراء ما 
يقدمه الوطني للعمالء من خدمات ومنتجات رقمية 
تضاهي املستويات العاملية وتلبي احتياجات العمالء 
بدقة وحلول دفع هي األكثر تطورا والتي غالبا ما 

يكون ظهورها ألول مرة في الكويت. 
جناح القنوات الرقمية 

وعــن مدى جناح القنــوات الرقميــة في تلبية 
احتياجات العمالء، أفاد النصف بأنه ال توجد خدمة 
ال يستطيع العمالء احلصول عليها من خالل القنوات 
الرقمية في الوقت احلالي حتى إمكانية تقدمي طلب 
للحصول على قرض أو فتح حساب أو فتح حساب 

وديعة. 
وأكمل قائال: «برنامج خدمة الوطني عبر املوبايل 
يجســد تفوقنا الرقمــي ومواصلتنا قبول التحدي 
باحلفاظ على ريادتنا، حيث نضيف إليه باستمرار 
أحدث اخلدمات التي تلبي احتياجات عمالئنا وهو 
ما يجعله يشــهد مزيدا من عدد املستخدمني الذين 
زادوا ٢٠٪ العام املاضي، وعدد العمليات التي زادت 
٣٠٪ ما يجعله أكبر فروعنا الذي يستحوذ على أكثر 

من ٩٠٪ من املعامالت».
وعــن إقبال العمــالء وارتفاع مســتوى الرضا 
عما يقدمه الوطنــي من خدمات ومنتجات، أوضح 
أن كلمة الســر فــي إقبال العمــالء املعرفة الدقيقة 
الحتياجاتهم بفضل التواصل املستمر معهم والتعرف 
على تطلعاتهم ما يعزز من القدرة على ابتكار خدمات 
ومنتجات وحلول دفع تناسب أمناط حياتهم اليومية 

على اختالف شرائحهم.
وعلــى صعيــد إطالق أفضل حلــول الدفع، قال 
النصف: «كعادة الوطني، نقود دفة التطوير وخاصة 
في مجال حلول الدفع التي تغير املشهد اخلاص بها 
في الكويت خالل الفترة املاضية بفضل ما طرحناه 
في السوق من حلول دفع رقمية من بني األحدث في 

الصناعة املصرفية العاملية». 
جوائز «جلوبل فاينانس» املرموقة

يذكر أن جلوبل فاينانس العاملية التي تأسست 
فــي العام ١٩٨٧ وتتخذ من نيويــورك مقرا لها من 
أعــرق املجالت املتخصصــة في قطاعــي التمويل 
واالقتصاد ويبلغ عــدد قرائها أكثر من ٥٠ ألفا من 
املديرين التنفيذيني ومسؤولي القرارات االستثمارية 
واالستراتيجية في املؤسسات املالية في ١٩٣ دولة 

حول العالم.
كما جتري املجلة سنويا العديد من االستبيانات 
حول االبتكار والربحية للبنوك واملؤسسات املالية 
حــول العالم يتم على إثرهــا اختيار األفضل على 
املستويني اإلقليمي والعاملي، وتقدم املجلة اجلوائز 
للشركات والبنوك الرائدة في تقدمي اخلدمات املالية 
الرقمية عامليا وإقليميا على ما تقدمه تلك املؤسسات 
مــن ابتكارات بارزة في مجــال التمويل واخلدمات 

املصرفية الرقمية.
وكذلك تقدم اجلوائز ألفضل مختبرات االبتكار 
املالــي عامليا، وتخضع إجــراءات تقييم االبتكارات 
املاليــة التي تقدمها الشــركات والبنوك إلى تدقيق 
ومراجعة من هيئة حترير املجلة وفق معايير محددة، 
إضافة إلى االســتعانة بتقييــم العديد من اخلبراء 
واملتخصصــني البارزين في املجــاالت ذات الصلة 

حول العالم.

ضمن جوائز املجلة ألفضل البنوك الرقمية بتقدمي اخلدمات املصرفية الشخصية لعام ٢٠٢٢

اجلوائز التي حصدها بنك الكويت الوطني من مجلة «جلوبل فاينانس»

فريق «الوطني» يتوسطهم هشام النصف ومحمد اخلرافي في لقطة جماعية مع اجلوائز

٦ جوائز محلية و٥ إقليمية وجائزتان ضمن أفضل مختبرات االبتكار املالي.. وجائزة أفضل بنك رقمي بتقدمي اخلدمات املصرفية الشخصية بالشرق األوسط 

اخلرافـي: تطوير قدراتنـا الرقمية أولوية.. ونضخ اسـتثمارات هائلة لترسـيخ تفوقنا
بدأنـا مرحلة جديدة مـن التحول الرقمـي تركز علـى األمتتة والـذكاء االصطناعي
جنذب أفضـل املواهب لتحقيق التزامنا بالتحديث املسـتمر فـي خدماتنا الرقمية
نـوازن بني اإلسـراع فـي التطويـر للحفـاظ علـى تفوقنا وأمـن وسـالمة منتجاتنا

النصـف: التكـرمي يضع علـى عاتقنا مسـؤولية أكبـر تلزمنـا مبواصلـة االبتكارات
لدينا بنية حتتيـة تكنولوجية هائلة وكـوادر متميزة تعزز تقدمينـا خلدمات عاملية
ال توجـد خدمة حاليـًا ال ميكن لعمالئنـا احلصول عليهـا من خالل قنواتنـا الرقمية
«الوطنـي عبـر املوبايل» يجسـد تفوقنـا وجناحنـا بتحـدي احلفاظ علـى ريادتنا

فريق العمل الركيزة
األساسية لإلجنازات

«وياي».. بنك رقمي بهوية عصرية 

جائزتان ألفضل مختبرات 
االبتكار املالي

٦ جوائز لألفضل كويتيًا

يعد فريق عمل الوطني الذي يزخر بكوادر متميزة تبذل جهودا دؤوبة 
على مدار العام الركيزة األساسية لصرح اإلجنازات حيث ميثل كلمة السر 

فيما يتم إحرازه من تقدم وتفوق على كل األصعدة. 
ويعزز الدور احليوي لفريق العمل ما ميلكه موظفو الوطني من مهارات 
وخبرات وما يتسمون به من روح املسؤولية واملبادرة واإلصرار على التفوق، 

ما يجعلهم العمود الفقري لكل اإلجنازات واالبتكارات واملبادرات الرائدة.
وقد استطاع موظفو الوطني مواصلة العمل في ظل ظروف استثنائية 
استمرت لعامني نتيجة تداعيات اجلائحة، بل وجنحوا رغم التحديات إضافة 
املزيد من النجاحات وإعالء مصلحة الوطني والعمل بروح الفريق من أجل 
احلفاظ على ريادة البنك محليا وإقليميــا، ويولي «الوطني» اهتماما بالغا 
بكوادره املتميزة ويعول على جهودها في مواصلة النجاح نحو مســتقبل 

مزدهر للبنك.

يجسد «وياي» رؤية بنك الكويت الوطني في 
تقدمي خدمات رقمية فائقة ومتميزة لشريحة 
الشباب الذين يعتمدون على التكنولوجيا في 
كافة تفاصيل حياتهم اليومية. ويؤكد إطالق 
الوطني أول بنك رقمي فــي الكويت نهاية 
العام املاضي استمرار قيادته ملسار التحول 
الرقمي، وترســيخ ريادته، ما يعكس جناح 
تقدمي «وياي» لرؤية عصرية متكاملة، تلبي 

احتياجات جيل الشباب.
وقد فاز «وياي» بجائزة أفضل االبتكارات 
املالية في مجال تقدمي اخلدمات املصرفية عبر 
الهاتف على مستوى العالم، وذلك ضمن اجلوائز 
السنوية التي تقدمها مجلة جلوبل فاينانس 

ألفضل ابتكارات القطاع املالي للعام ٢٠٢٢.

يوفر «وياي» للشباب ما يحتاجون اليه من 
خدمات مصرفية مبتكرة تظهر ألول مرة في 
السوق الكويتي، وسيواصل البنك تقدمي املزيد 
من املنتجات واحللول املصرفية التي توافق 
تطلعاتهم. ومنذ اإلطالق، شــهد البنك إقباال 
كبيرا من شــباب جيل Z على فتح حسابات 
جديدة، حيث ميكن فتح حســاب مصرفي 
خالل دقائق معدودة دون احلاجة ألية أوراق.

كان «وياي» قد دشن تطبيقه على متجر آبل 
Google ومتجر جوجل بالي Apple Appstore
Playstore حتــى يتمكن العمالء من حتميل 
التطبيق واالشتراك في أي وقت باستخدام 
تطبيق هويتي على املوبايل أو باســتخدام 

صورة ضوئية من البطاقة املدنية.

على مســتوى الكويت، حصد البنك ٦ جوائز، ومتيز في ٥ منها 
ليصبح األفضل على مستوى منطقة الشرق األوسط، وهي:

٭ أفضل بنــك رقمي خلدمات األفراد (على مســتوى الكويت 
والشرق األوسط) 

٭ أفضل بنك في تقــدمي اخلدمات املصرفية عبر املوبايل (على 
مستوى الكويت والشرق األوسط)

٭ البنك الرقمي األكثر ابتكارا (على مســتوى الكويت والشرق 
األوسط)

٭ أفضل بنك في تقدمي عروض الودائع ومنتجات االســتثمار 
والبطاقات املصرفية عبر اإلنترنت (على مستوى الكويت والشرق 

األوسط)
٭ أفضل بنك في دفع الفواتير وتقدميها (على مستوى الكويت)

٭ أفضل بنك في منح القروض الشخصية عبر القنوات اإللكترونية 
(على مستوى الكويت والشرق األوسط)

عــن أفضل مختبرات االبتــكار املالي للعام ٢٠٢٢، حصد بنــك الكويت الوطني 
جائزتني هما: 

٭ أفضل االبتكارات املالية في تقدمي اخلدمات املصرفية عبر الهاتف
٭ أفضل مختبر لشركات اخلدمات املالية الرقمية

هشام النصف خالل تسلمه اجلوائز بحضور محمد اخلرافي


