بنك االئتمان الكويتي و"إس إيه بي" يفوزان بجائزة "تطبيق أفضل منصة إقراض" في الشرق األوسط
خالل حفل توزيع جوائز مؤتمر القطاع المصرفي الدولي في مدينة دبي ..
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دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
أعلنت اليوم شركة" إس إيه بي( "رمزها في بورصة نيويورك ) : SAPعن فوز كل من شركة "إس إيه بي" الشرق األوسط وشمال إفريقيا المحدودة ،وبنك االئتمان الكويتي
بجائزة اإلنجاز التقني من "ذا إيجن بانكر"  ،لقاء إنجازهما أفضل منصة إقراض في الشرق األوسط .
وجرى تكريم "إس إيه بي" وبنك االئتمان الكويتي خالل مؤتمر القطاع المصرفي الدولي لمنطقة الشرق األوسط وإفريقيا الذي أقامته "إيجن بانكر " The Asian Banker
صمّم برنامج الجوائز لتحديد أفضل الممارسات الناشئة في مجال اإلنجازات التقنية ،فضالً عن التحديات واألهداف ،والتي يمكن
األسبوع الماضي في دبي بدولة اإلمارات .و ُ
للبنوك والمؤسسات المالية التعلّم منها .
واستحقت الجهتان الفوز بالجائزة بعدما نجحتا في وضع نظام آلي دقيق وسريع لدراسة طلبات القروض التي يتقدّم المواطنون الكويتيون للحصول عليها من بنك االئتمان الكويتي،
والذي يتسم بسرعة إتمام إجراءات الموافقة على الطلب خالل خمس دقائق .ويعتمد النظام على استخدام بطاقة الهوية الكويتية الذكية من أجل الربط بين عدة جهات ذات صلة
والحصول منها على البيانات المطلوبة للموافقة على طلب الحصول على القرض .
وبهذه المناسبة أعرب طارق العصيمي ،مدير تقنية المعلومات في بنك االئتمان الكويتي ،عن سعادته بهذا التكريم الذي استحقه البنك من مجلة "ذا إيجن بانكر" ،مؤكداً سعي البنك
المستمر لتقديم "تجربة بنكية ترضي العمالء" ،وقال" :نجحنا بتحسين كفاءة منتجاتنا بفضل تقنية تحليالت البيانات من "إس إيه بي" ،التي مكنتنا من تسريع عملية الموافقة على
القرض وتقليص الوقت الالزم إلتمامها من يومين إلى أقل من خمس دقائق ،وسوف نواصل استخدام أحدث التقنيات لتسهيل العمليات البنكية على المواطنين الكويتيين ".
ويُعتبر بنك االئتمان الكويتي مؤسسة مالية متخصصة مملوكة بالكامل من الدولة ومخصصة لمنح القروض الشخصية للمواطنين .وأصبح بإمكان المواطنين التقدّم إلى البنك من
أجل االقتراض والحصول على موافقة سريعة وبأق ّل جهد ممكن ،بفضل برمجيات "إس إيه بي" .كما استطاع البنك ،عالوة على ذلك ،رفع إنتاجية الموظفين بنسبة  95بالمئة
والقضاء على األخطاء البشرية وإلغاء عمليات اإلدخال اليدوية .
وبدوره هنأ جرجي عبود المدير التنفيذي لشركة إس إيه بي في منطقة الخليج وباكستان ،بنك االئتمان الكويتي على نيله هذه الجائزة ،لقاء جهودهم نحو ابتكار إجراءات مبسطة
تتيح لعمالئهم إنجاز معام الت القروض بما ال يتجاوز خمسة دقائق .وقال" :حرص بنك االئتمان الكويتي على تطبيق أفضل الممارسات المتبعة ضمن قطاع البنوك والخدمات
المالية ،وسلط الضوء على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه تحليالت البيانات الكبيرة في تسهيل وتبسيط حياة الناس بشكل عام ".
تجدر اإلش ارة إلى أن برنامج جائزة اإلنجاز التقني من "ذا إيجن بانكر" مبنى على أسس االستقاللية والنزاهة والشفافية ،ويجري تنفيذه في مدى يتراوح بين ثالثة أشهر وأربعة
على أيدي فريق من الباحثين الخبراء ممن يعملون على تقييم أكثر من  50مؤسسة مالية و 150مشروعا ً من أنحاء منطقة الشرق األوسط وإفريقيا .ويتم تحديد الفائزين عبر
عملية تقييم شاملة وصارمة لطلبات الترشّح للجائزة عالوة على زيارات ولقاءات ميدانية يجريها "ذا إيجن بانكر" ،مجتمع مقدمي الخدمات المالية اإللكتروني .
وتكرّ م جائزة "إنجاز أفضل منصة إقراض" المشاريع الناجحة التي تم نح البنوك والمؤسسات المالية القدرة على تمييز ما تقدمه من منتجات القروض وخدماتها ،وإدارة مخاطر
االئتمان ،والسعي وراء الفرص التي تتيحها السوق ضمن شرائح سوقية جديدة .
يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من مركز أخبار "إس إيه بي"  ،كما يمكن متابعة "إس إيه بي" عبر تويتر@sapnews.
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بي الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،يستلمان جائزة اإلنجاز التقني من "ذا إيجن بانكر"
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