الدينار استقر أمام الدوالر واليورو
استقر سعر صرف الدوالر االميركي مقابل الدينار عند مستوى  0٫303دينار كما استقر اليورو
عند  0٫335دينار مقارنة بأسعار صرف أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه االلكتروني ان سعر صرف الجنيه
االسترليني ارتفع عند  0٫375دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند  0٫306دينار وظل
الين الياباني عند مستوى  0٫002دون تغير.
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في إطار جهود «املركزي» مراجعة وتحديث التعليمات والضوابط الرقابية

الهاشل :إضافة أعضاء مجالس اإلدارة املستقلني
في البنوك من أسس الحوكمة السليمة
حوكمة البنوك تشكل
إحدى الركائز األساسية
لسالمة ممارسات العمل
املصرفي
القطاع املصرفي
في الكويت يشكل عصب
النظام املالي وتطبيق
الحوكمة أحد متطلبات
تعزيز االستقرار

اع �ت �م��د م �ج �ل��س ادارة ب �ن��ك ال� �ك ��وي ��ت ال �م��رك��زي
بجلسته المنعقدة بتاريخ  ،2019/9/10ادخ��ال
تعديات على تعليمات ق��واع��د ونظم الحوكمة
ف��ي ال�ب�ن��وك ال�ك��وي�ت�ي��ة وال �ت��ي تتمثل ف��ي اض��اف��ة
األعضاء المستقلين في تشكيل مجالس ادارات
البنوك واللجان المنبثقة عن المجلس ،والتأكيد
ع �ل��ى أه �م �ي��ة ح��وك �م��ة ادارة ال �م �خ��اط��ر وال � ��دور
المنوط بمجالس االدارة ،واض��اف��ة محور بشأن
حوكمة االل �ت��زام ف��ي اط��ار ادارة المخاطر الكلية
للبنك وجاء ذلك في اطار الجهود المستمرة لبنك
ال�ك��وي��ت ال �م��رك��زي ف��ي م �ج��ال م��راج�ع��ة وت�ح��دي��ث
م��ا ي �ص��دره م��ن تعليمات وض��واب��ط رق��اب�ي��ة بما
يتماشى م��ع تبني وتطبيق أفضل الممارسات
ف��ي م�ج��ال العمل المصرفي وال�م��ال��ي ،وف��ي اط��ار
م��راج �ع��ة ت�ع�ل�ي�م��ات ق��واع��د ون �ظ��م ال �ح��وك �م��ة في
ال �ب �ن��وك ال �ك��وي �ت �ي��ة ال � �ص� ��ادرة ف ��ي ي��ون �ي��و 2012
وذل��ك ب�غ��رض تحديثها ف��ي ض��وء آخ��ر م��ا صدر

م��ن م�ع��اي�ي��ر رق��اب �ي��ة دول �ي��ة ف��ي م �ج��ال الحوكمة
ال �س �ل �ي �م��ة ،وم �ن �ه��ا ال ��ورق ��ة ال � �ص� ��ادرة ع ��ن ل�ج�ن��ة
ب��ازل للرقابة المصرفية بشأن مبادئ الحوكمة
ال �س �ل �ي �م��ة ل �ل �ب �ن��وك  ،وف� ��ي ض� ��وء ص � ��دور ق��ان��ون
ال �ش��رك��ات رق��م ( )1لسنة  2016ب�م��ا تضمنه من
أح �ك��ام ب �ش��أن ال �ح��وك �م��ة وال �ت��ي ت�ج�ي��ز ل�ل�ج�ه��ات
ال��رق��اب�ي��ة اش �ت��راط وج ��ود أع �ض��اء م�ج�ل��س ادارة
مستقلين في مجالس ادارات الشركات الخاضعة
لرقابتها.

ترسيخ مبدأ االستقالية
ج ��اء ذل ��ك ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ل �م �ح��اف��ظ بنك
الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل
ال��ذي أوض��ح ب��أن اضافة أعضاء مجالس االدارة
ال �م �س �ت �ق �ل �ي��ن ف ��ي ت �ش �ك �ي��ل م �ج��ال��س االدارة ف��ي
البنوك يستهدف ترسيخ مبدأ استقالية أعضاء
مجالس االدارة ال��ذي يعد م��ن أس��س ممارسات

ضوابط قيد شركات تبادل
املعلومات االئتمانية

إضافة األعضاء
املستقلني تأكيد
التخاذ القرارات بتجرد
وموضوعية ملا
في مصلحة البنك وتعزيز
االستقرار املالي

ذك��ر م�ح��اف��ظ ال�ب�ن��ك ال�م��رك��زي د .محمد ال�ه��اش��ل أن��ه
ف��ي ض ��وء ص ��دور ال��ائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ل�ق��ان��ون رق��م
( )9ل�س�ن��ة  2019ب �ش��أن ت�ن�ظ�ي��م ت �ب��ادل ال�م�ع�ل��وم��ات
االئ�ت�م��ان�ي��ة ،ف�ق��د أص ��در م�ج�ل��س ادارة ب�ن��ك ال�ك��وي��ت
ً
ال �م��رك��زي ق � ��رارا ب �ش��أن ض��واب��ط ق�ي��د ش��رك��ات ت�ب��ادل
ُ
ال�م�ع�ل��وم��ات االئ�ت�م��ان�ي��ة ال�ت��ي ي��رخ��ص ل�ه��ا ب�م��زاول��ة
نشاط تقديم خدمات االباغ عن االئتمان والتصنيف
ً
االئتماني وفقا للقانون المشار اليه ،وكذلك أصدر
ً
ق ��رارا ب�ش��أن ال�ق��واع��د وال�ض��واب��ط ال�خ��اص��ة بالخبرة
ال�م�ط�ل��وب��ة ف��ي ال�م��رش�ح�ي��ن لعضوية م�ج��ال��س ادارة
شركات المعلومات االئتمانية ومن يفوضهم مجلس
ادارة الشركة من أعضائه أو من الغير للقيام بعمل
ّ
معين أو االشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة،
ً
ّ
تضمن ال�ق��رار أي�ض��ا ال�ش��روط ال��واج��ب توافرها
كما
ً
فيمن َّ
يعين رئيسا للجهاز التنفيذي في الشركة أو
نوابه أو مساعديه.

التعديل تضمن أال يقل
عدد األعضاء املستقلني
عن  4أعضاء

الناهض يستعرض نماذج بنوك
املستقبل في املؤتمر املصرفي
ي �ش��ارك ال��رئ�ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي للمجموعة في
بيت التمويل الكويتي «بيتك» ،م��ازن سعد
الناهض ،في فعاليات «المؤتمر المصرفي
العالمي :صياغة المستقبل» ،ال��ذي ينظمه
بنك الكويت ال�م��رك��زي تحت رع��اي��ة صاحب
ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب��اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح�م��د
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
وي�ت�ط��رق ال�ن��اه��ض خ��ال الحلقة النقاشية
الثالثة م��ن المؤتمر ب�ع�ن��وان «ن �م��اذج بنوك
ال �م �س �ت �ق �ب��ل ،وت � � �ط� � ��ورات ال � �ص � �ي ��رف ��ة» ،ال ��ى
ال �ت ��وج �ه ��ات ال �ع��ال �م �ي��ة ال� �ت ��ي ت ��رس ��م ق �ط��اع
ال�ص�ي��رف��ة ال�ع��ال�م�ي��ة ،وال �ت �ح��ول ال��رق�م��ي وم��ا
ي �ش �م��ل م ��ن ت �ط �ب �ي��ق ال� ��ذك� ��اء االص �ط �ن��اع��ي،
وخ��دم��ات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ال�م��ال�ي��ة ،FinTech
واالستفادة من تكنولوجيا البلوكتشين.
ك �م��ا س �ي �ن��اق��ش أه �م �ي��ة ت �ك� ّ�ي��ف ال �ب �ن ��وك مع
ال � �ت � �غ � �ي� ��رات ال � �م � �ت � �س ��ارع ��ة ف � ��ي ب� �ي� �ئ ��ة ع �م��ل
ال�م�ص��ارف ،وتأثير التكنولوجيا واالبتكار
المزعزع  ،Disruptive innovationعلى نماذج
اع � �م ��ال م � �ص ��ارف ال �م �س �ت �ق �ب��ل ،وال� �ض ��واب ��ط
ال��رق��اب �ي��ة ال�م�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال �خ��دم��ات المصرفية
االل � �ك � �ت ��رون � �ي ��ة ،وال � � � � ��دور ال� � � ��ذي ي �ن �ب �غ��ي أن
تلعبه ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة لتسهيل اج ��راءات
وع �م �ل �ي��ات ال �ت �ح ��ول ال ��رق� �م ��ي ،واالج � � � ��راءات
الواجب اتخاذها وتعزيزها في مجال األمن
السيبراني ،وحماية البيانات.
وك ��ذل ��ك س �ي �ت �ن��اول ال �ن��اه��ض خ� ��ال ال�ح�ل�ق��ة
ال �ن �ق��اش �ي��ة ،دور ن� �م ��اذج ب �ن ��وك ال�م�س�ت�ق�ب��ل
ف��ي دع ��م ال �م �ب ��ادرات االج�ت�م��اع�ي��ة وتحقيق
التنمية المجتمعية ،فيما يسلط الضوء على
ري � ��ادة «ب �ي �ت��ك» ف��ي ط ��رح خ��دم��ات مصرفية
رق�م�ي��ة ه��ي االول� ��ى م��ن ن��وع�ه��ا ف��ي ال�ك��وي��ت،

ال�ح��وك�م��ة ال�س�ل�ي�م��ة ،ح�ي��ث تضمنت التعليمات
ً
ال �م �ح��دث��ة ت �ع��ري �ف��ا ل�ل�ع�ض��و ال�م�س�ت�ق��ل وت�ح��دي��د
ً
شروط االستقالية وذلك تأكيدا التخاذ القرارات
بتجرد وموضوعية لما ه��و ف��ي مصلحة البنك
وعدم تعريضه للمخاطر والمحافظة على الثقة
العامة في البنك وتعزيز االستقرار المالي.
وأش��ار المحافظ الى أن هذا التعديل قد تضمن
ً
أيضا أال يقل عدد األعضاء المستقلين عن أربعة
أع� �ض ��اء وب �م��ا ال ي��زي��د ع ��ن ن �ص��ف ع ��دد أع �ض��اء
المجلس ،وهو الحد األعلى المسموح به بموجب
ق ��ان ��ون ال� �ش ��رك ��ات ،ه� ��ذا وي� �ج ��وز ب �م��وج��ب ه��ذه
التعديات أال يقل ًعدد األعضاء المستقلين عن
عضوين اثنين بداية من ًتاريخ  30يونيو ،2020
وع��ن أرب �ع��ة أع �ض��اء ب��داي��ة م��ن ت��اري��خ  30يونيو
 2022وذلك من أجل عدم احداث طلب مفاجئ على
األع�ض��اء المستقلين والسماح للبنوك بالتدرج
في تطبيق هذا التعديل.

مازن الناه�ض
وم��دى ن�ج��اح استراتيجية ال�ت�ح��ول الرقمي
ف��ي «ب�ي�ت��ك» ال�ت��ي قطع فيها أش��واط��ا كبيرة
ع��ززت موقعه ال��ري��ادي في ط��رح جيل جديد
م ��ن ال �خ ��دم ��ات ال �م �ص��رف �ي��ة ال �ع �ص��ري��ة ال�ت��ي
تلبي تطلعات ورغ �ب��ات ال�ع�م��اء ال�م�ت��زاي��دة
ض �م��ن م �ع��اي �ي��ر ال � �ج ��ودة وال ��دق ��ة وال �س��رع��ة
واألم��ان .ويستضيف المؤتمر ال��ذي تنطلق
ف�ع��ال�ي��ات��ه ف��ي  23سبتمبر ال �ح��ال��ي ،كوكبة
م��ن الشخصيات االق�ت�ص��ادي��ة المرموقة من
م�ح��اف�ظ��ي ب �ن��وك م��رك��زي��ة ورؤس� � ��اء ه�ي�ئ��ات
رق��اب �ي��ة واش��راف �ي��ة ،وم �س��ؤول �ي��ن تنفيذيين
رف �ي �ع��ي ال �م �س �ت��وى ف ��ي ال �ق �ط��اع ال�م�ص��رف��ي
ووك� ��االت تصنيف ائتماني عالمية ،فضا
ع��ن ع��دد م��ن المنظمات وه�ي�ئ��ات المعايير
ال��دول �ي��ة ،وخ �ب��راء مصرفيين وممثلين من
ش ��رك ��ات ال �ت �ق �ن �ي��ات ال �م��ال �ي��ة م ��ن ش �ت��ى دول
العالم.

د .حممد الها�شل

مسؤوليات تنظيمية
كذلك أش��ار المحافظ ال��ى أن تحديث التعليمات
ً
ق ��د ت �ض �م��ن أي� �ض ��ا ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى ح��وك �م��ة ادارة
ال �م �خ��اط��ر وب �ش �ك��ل م� �ح ��دد م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��االط ��ار
ال �ع ��ام ل �ه��ذه ال �ح��وك �م��ة وذل� ��ك م ��ن خ ��ال ت�ح��دي��د
مسؤوليات تنظيمية معرفة بشكل جيد بالنسبة
الدارة المخاطر ،اضافة ال��ى التأكيد على أهمية
م��واج �ه��ة م�خ��اط��ر ن�ظ��م أم ��ن ال�م�ع�ل��وم��ات واألم ��ن
السيبراني في ظل المخاطر المقترنة بالتطور
المتسارع للتقنيات المستخدمة في مجال العمل
ً
المصرفي .وأش��ار د .الهاشل أيضا ال��ى أن��ه وفي
اطار ادارة المخاطر الكلية فقد شملت التعديات
اضافة وظيفة االلتزام وهي من المبادئ المهمة
ضمن أط��ر الحوكمة السليمة ف��ي ض��وء طبيعة
وح�س��اس�ي��ة ال�م�خ��اط��ر ال�ن��اج�م��ة ع��ن ع ��دم ال �ت��زام
ال�ب�ن��وك ب��ال�ق��وان�ي��ن وال�ن�ظ��م وال�ت�ع�ل�ي�م��ات وال�ت��ي
تشمل مخاطر ال�ع�ق��وب��ات القانونية والمخاطر
المالية ومخاطر السمعة.

تعزيز االستقرار املالي
ك��ذل��ك أك��د ال�م�ح��اف��ظ األه�م�ي��ة ال�خ��اص��ة لحوكمة
ال�ب�ن��وك بالنسبة ل�ك��ل ب�ن��ك ول�ل�ق�ط��اع المصرفي
ح �ي��ث ت�ش�ك��ل ال �ح��وك �م��ة ال �ف� ّ�ع��ال��ة اح� ��دى ال��رك��ائ��ز
األس��اس�ي��ة لسامة م�م��ارس��ات العمل المصرفي،
ً
ومنوها في هذا الشأن الى أن القطاع المصرفي
ف��ي ال�ك��وي��ت يشكل ع�ص��ب ال�ن�ظ��ام ال�م��ال��ي ،األم��ر
ال ��ذي يجعل م��ن تطبيق ال�ح��وك�م��ة ال�ف� ّ�ع��ال��ة أح��د
المتطلبات الداعمة لتعزيز االستقرار المالي.
وج � � ��اء ف� ��ي ال� �ت� �ص ��ري ��ح ال� �ص� �ح ��اف ��ي أن ال �ب �ن��وك
ال�ك��وي�ت�ي��ة س �ت �ب��ادر ب��ات �خ��اذ ال �خ �ط��وات ال��ازم��ة
ً
الس �ت �ي �ف��اء م�ت�ط�ل�ب��ات ه ��ذه ال�ت�ع�ل�ي�م��ات ت�م�ه�ي��دا
ً
ً
لتطبيقها رسميا اعتبارا من تاريخ ،2020/6/30
وأنه يمكن االطاع على التعليمات المحدثة على
الموقع االلكتروني . www.cbk.gov.kw

شيخة البحر تشارك في االتجاهات املؤثرة على الصناعة املصرفية

«الوطني» يرعى مؤتمر «صياغة املستقبل»
يرعى بنك الكويت الوطني المؤتمر المصرفي العالمي
«ص� �ي ��اغ ��ة ال �م �س �ت �ق �ب��ل» وال � � ��ذي ي �ن �ظ �م��ه ب �ن��ك ال �ك��وي��ت
فندق
المركزي والمزمع عقده في  23سبتمبر المقبل في ّ
فورسيزونز ف��ي مدينة الكويت وذل��ك بحضور صناع
ال�س�ي��اس��ات وم �س��ؤول��ون ت�ن�ف�ي��ذي��ون رف�ي�ع��و المستوى
في القطاع المصرفي باالضافة ال��ى خبراء مصرفيين
وممثلين من شركات التقنيات المالية من شتى أنحاء
العالم .وتشارك نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك
ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي شيخة ال�ب�ح��ر ف��ي ف�ع��ال�ي��ات المؤتمر
م��ن خ��ال الجلسة التي ستناقش االت�ج��اه��ات الرئيسة
التي تؤثر على الصناعة المصرفية ،ومدى حاجة هذه
الصناعة الى التطور لتظل مواكبة للمستقبل.
كما ستناقش الجلسة التغير في المشهد التكنولوجي
ب�ش�ك��ل ع ��ام وك��ذل��ك ال�م�ن��اف�س��ة ال �م �ت��زاي��دة م��ن ش��رك��ات
 FinTechب��االض��اف��ة ال��ى م��دى ح��اج��ة البنوك التقليدية
ً
الى مواكبة التطور لتبقى مركزا للصناعة المصرفية.

ً
وتبحث الجلسة أيضا التحديات التي تواجه الصناعة
المصرفية الحديثة بما في ذلك التهديدات االقتصادية
ال�ع��ال�م�ي��ة وك��ذل��ك ال�ت�غ�ي�ي��ر ال� ��ذي ي �ط��رأ ع �ل��ى ال�ت��رك�ي�ب��ة
والفئات العمرية للعماء.
ويشارك في هذه الجلسة كل من رشيد المعراج ،محافظ
م �ص ��رف ال �ب �ح��ري��ن ال� �م ��رك ��زي و ع �ب��د ال �ع��زي��ز ال �غ��ري��ر،
الرئيس التنفيذي لبنك المشرق و كاثرين م��ان ،كبيرة
االقتصاديين في سيتى جلوبال وجيمس كليف ،المدير
االداري ،م�ن�ط�ق��ة أوروب � ��ا وال �ش ��رق األوس � ��ط واف��ري�ق�ي��ا،
ري �ف �ي �ن �ي �ت �ي��ف .وي� �ه ��دف م��ؤت �م��ر «ص �ي��اغ��ة ال�م�س�ت�ق�ب��ل»
ال��ى تقديم ال��رؤى ح��ول أمثل السبل لتطوير الصناعة
المصرفية ومواجهة التحديات المختلفة التي تحيط
ب �ه��ا ،ب��االض��اف��ة ال ��ى ت�ط��وي��ر رؤي ��ة ج�م��اع�ي��ة لمستقبل
ال�ص�ن��اع��ة ال�م�ص��رف�ي��ة ،ب�م��ا يمكنها م��ن االس �ت �م��رار في
النمو والمساهمة االيجابية ف��ي التنمية االقتصادية
واالجتماعية.

�شيخة البحر

 ..والبنك تسلم  3جوائز من «جلوبل فاينانس»
حصل بنك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي على ج��وائ��ز أف�ض��ل بنك في
تقديم ال�خ��دم��ات المصرفية الشخصية الرقمية وأفضل
ب�ن��ك ف��ي ت�ق��دي��م ال�خ��دم��ات المصرفية ع�ب��ر ال�م��وب��اي��ل على
مستوى الكويت للعام  2019من مجلة «جلوبل فاينانس»
العالمية كما حصل البنك على جائزة االبتكار المصرفي
ف��ي تتبع ال�م��دف��وع��ات ال�م��ال�ي��ة وال �ح��واالت المصرفية على
مستوى العالم.

وقد تسلم بنك الكويت الوطني الجوائز خالل الحفل الذي
أق��ام�ت��ه مجلة ج�ل��وب��ل ف��اي�ن��ان��س ف��ي دب��ي ل�ت��وزي��ع ال�ج��وائ��ز
بحضور قيادات من البنك تضمنت نائب الرئيس التنفيذي
م�ج�م��وع��ة تقنية ال�م�ل�ع��وم��ات وال�ع�م�ل�ي��ات ف��ي ب�ن��ك الكويت
الوطني ديمتريوس كوكوسوليس وم��دي��ر ع��ام مجموعة
العمليات في بنك الكويت الوطني محمد يوسف الخرافي
ونائب رئيس مجموعة تقنية المعلومات في بنك الكويت

 ..ويناقش تطورات االستحواذ
على «أهلي متحد -البحرين» اليوم
يناقش مجلس ادارة بنك بيت التمويل الكويتي «بيتك» اليوم الخميس تقارير المستشارين العالميين
ُالمعينين من قبل البنك للقيام بأعمال الفحص الفني والقانوني النافي للجهالة والخاص باالستحواذ
ُالمحتمل على البنك األهلي المتحد (البحرين) .وبحسب بيان «بيتك» للبورصة ان��ه س��وف يناقش
المجلس أثناء االجتماع معدل تبادل األسهم النهائي الخاص باالستحواذ .وأكد «بيتك» في البيان على
أن القرارا النهائية تخضع لموافقة الجمعية العامة لمساهمي البنكين وبنك الكويت المركزي ومصرف
البحرين المركزي وغيرهم من الجهات الرقابية ُالمختصة األخرى .كما اعلن مجلس ادارة البنك األهلي
المتحد -البحرين عن اجتماعة اليوم عقب انتهاء جلسة التداول ببورصة البحرين .وسوف يناقش
المجلس أثناء االجتماع معدل تبادل األسهم النهائي الخاص باالستحواذ المحتمل اكتماله من قبل
ً
شركة بيت التمويل الكويتي المعروفة باسم (بيتك) على البنك األهلي المتحد؛ وفقا لبيان لبورصة
الكويت .وأشار البنك الى أنه سوف ُيعلن عن أي تطورات خالل الفترة القادمة حال حدوثها.
حممد اخلرايف مت�شلما ً اجلوائز ويبدو دميرتيو�ض كوكو�شولي�ض

الوطني ضاري القريشي.
وي �ت��م اخ �ت �ي��ار ال �ب �ن��وك ال �ف��ائ��زة ع ��ن ط��ري��ق ل�ج�ن��ة تحكيم
م ��ن خ� �ب ��راء ف ��ي ال �ق �ط��اع �ي��ن ال �م��ال��ي وال �ت �ك �ن��ول��وج��ي وذل ��ك
تحت اش��راف شركة  Infosysالعالمية ال��رائ��دة ف��ي مجال
االستشارات والتكنولوجيا والتحول الرقمي بالتعاون مع
فريق عمل المجلة.
وب �ه��ذه ال�م�ن��اس�ب��ة ق��ال م��دي��ر ع��ام م�ج�م��وع��ة ال�ع�م�ل�ي��ات في
بنك الكويت الوطني محمد يوسف الخرافي «يحرص بنك
الكويت الوطني على االحتفاظ بمكانة ريادية على صعيد
الخدمات المصرفية الرقمية وذلك عن طريق اطالق خدمات
رقمية ج��دي��دة وتطبيق معايير التحول الرقمي ف��ي ف��روع
البنك التقليدية».
وأضاف الخرافي «تعد الخدمات المصرفية عبر االنترنت
والموبايل من أهم الخدمات الرئيسة لبنك الكويت الوطني
ً
نظرا لما تتميز به الكويت من ارت�ف��اع فئة الشباب ضمن
التركيبة السكانية ،حيث تمثل الفئة العمرية األقل من 30
ً
عاما أكثر من  63%من اجمالي السكان ،وذلك باالضافة
الى ما تتمتع به الكويت من مستويات استخدام االنترنت
والموبايل والتي تعد من بين األكبر على مستوى العالم».
وأكد الخرافي على أن التحول الرقمي يعد من أهم الركائز
األساسية الستراتيجية بنك الكويت الوطني والتي تدعم
ال �ه��دف ال��رئ�ي��س للمجموعة وت�س�ه��م ف��ي تلبية متطلبات
واحتياجات عمالء البنك على اختالف شرائحهم.
وأش��ار ال�خ��راف��ي ال��ى أن ح�ص��ول البنك على ث��الث ج��وائ��ز،
اح��ده �م��ا ع��ال�م�ي��ه «ج ��ائ ��زة االب �ت �ك��ار ال �م �ص��رف��ي ف��ي تتبع
المدفوعات المالية وال �ح��واالت المصرفية» يمثل انعكاس
لجهود تطوير ال�خ��دم��ات المتعلقة ب��ال�ح��واالت المصرفيه
وت��أك�ي��د على وض��ع ال��وط�ن��ي تقديم األف�ض��ل لعمالئنا من
حيث السرعة والشفافية على رأس أولوياته.

