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قالت إن مقاومة التطور سُتفضي حتماً إلى الفشل

ل التكنولوجي البحر: التحوُّ
سينتج عنه رابحون وخاسرون

سلطت شيخة ال��ب��ح��ر ال��ض��وء ع��ل��ى ع���دد م��ن ال��ش��رك��ات 
ال��ع��م��اق��ة ت������وارت وخ���رج���ت م���ن امل��ن��اف��س��ة وف��ش��ل��ت في 
م����ج����اراة ال���ت���ط���ور ف����ي ق���ط���اع���ات ش��م��ل��ت ال���ت���س���وق ع��ب��ر 
اإلنترنت والهواتف الذكية والتصوير الرقمي ومنصات 
ب���ث امل���ح���ت���وى امل����رئ����ي، ب���االض���اف���ة ال����ى وس���ائ���ل اإلع����ام 
الرقمية التي أدت إلى انخفاض إيرادات وسائل اإلعام 

املطبوعة.
وأش����ارت إل���ى أن ن��م��وذج أع��م��ال ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي ال 
أن  ينبغي  أن��ه  مبّينة  ال��وق��ت،  ط���وال  التغيير  ع��ن  يتوقف 
ال��ك��اف��ي��ة لتعزيز  ب��امل��رون��ة  ال��ج��ي��د  ال��ع��م��ل  ن��م��وذج  يتمتع 
التطوراملطلوب، وذلك الستيعاب تحول اتجاهات السوق 
من دون أن يفقد تركيزه االستراتيجي. وأكدت البحرأهمية 
تمتع قادة األعمال برؤية ثاقبة تمكنهم من تصور تغير 
اتجاهات االقتصاد الكلي والقطاع الخاص حتى يعطيهم 
التركيبة  البحرأن  وبينت  تنافسية.  وأفضلية  ميزة  ذل��ك 
التي  ال��ق��وى  أه��م  اآلن  يشكان  والتكنولوجيا  السكانية 
البنوك،  خصوصًا  امل��ال��ي��ة،  ال��خ��دم��ات  مستقبل  تؤثرعلى 
مستقبل  التأثيرعلى  ستواصل  العناصر  تلك  أن  مؤكدة 

صناعة الخدمات املالية لفترة طويلة.

اتجاهات ديموغرافية 
وأش������ارت ن��ائ��ب��ة ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة بنك 
ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي إل���ى أن األس����واق ح��ال��ي��ًا ت��وج��د بها 
اتجاهات ديموغرافية مختلفة، تتراوح ما بني ارتفاع 
أع��م��ار ال��س��ك��ان ف��ي االق��ت��ص��ادات امل��ت��ق��دم��ة إل���ى صغر 
الناشئة  األس���واق  ف��ي  السكان وت��زاي��د مطالبهم  س��ن 
والصاعدة، مشيرة إلى أن اتجاهات السكان تختلف 
ج���ذري���ًا ع��ن��د م��ق��ارن��ة امل��ن��اط��ق ال��ح��ض��ري��ة ب��ال��ري��ف��ي��ة، 
وعلى الرغم من ارتفاع متوسط العمراملتوقع للسكان 
ف��ي العديد م��ن األس����واق، ف��إن ت��وزي��ع ال��ث��روة وال��ق��وى 

العاملة آخذان في التغير أيضًا.
االتجاهات تشكل مستقبل  تلك  أن  البحر  وأوضحت 
ال��ق��ط��اع امل��ال��ي ن��ظ��رًا لخلقها ف��رص��ًا للنمو ف��ي قطاع 
ال��وق��ت نفسه أن تلك االت��ج��اه��ات  ف��ي  ال��ب��ن��وك، مبّينة 
ت���خ���ل���ق أي����ض����ًا ت����ح����دي����ات ف����ي ظ����ل ت���غ���ي���ر س��ل��وك��ي��ات 
املنتجات  تحويل  مع  سيما  ال  العماء،  واحتياجات 

والخدمات إلى سلع متشابهة من دون تمييز.
منطقة  في  الشباب  فئة  على  الضوء  البحر  طت 

ّ
وسل

ال��ش��رق األوس�����ط، ح��ي��ث أك���دت أن���ه ب��ال��رغ��م م��ن وج��ود 
فإنها  اإلحصائيات،  من  كثير  في  االختافات  بعض 
تقل  املنطقة  أن نصف سكان  إل��ى  تشير بصفة عامة 
أع��م��اره��م ع��ن س��ن 30 ع��ام��ًا، فيما يشكل ذل��ك تحديًا 
أعمالها  تتطلب  ال��ت��ي  ال��خ��دم��ات  قطاعات  لكل  كبيرًا 

تلبية احتياجات العماء من الشباب.
وأش�����ارت إل���ى أن وض���ع ال��ع��م��اء ف���ي م��ح��ور ال��ت��رك��ي��ز 
يعد من األمورالتي تتزايد أهميتها بشكل مطرد في 
فئة  أن  املصرفي، خصوصًا  القطاع  تشكيل مستقبل 
الشباب تتميز بارتفاع متطلباتها وحيويتها املفرطة 

بما يجعل من الصعب تعزيز مبدأ الوالء لديهم.
وأضافت: »إننا كبنك يتوجب علينا التواصل بشكل 
التي  احتياجاتهم  م��ن  نقترب  وأن  العماء،  م��ع  أكبر 
طرق  هناك  أن  خصوصًا  التغير،  دائمة  بأنها  تتسم 
ات��ص��ال ج��دي��دة آخ���ذة ف��ي ال��ظ��ه��ور وي��ت��زاي��د تأثيرها 
ب���دءًا م��ن وس��ائ��ل التواصل  ال��ق��رار،  على عملية صنع 
إل�����ى أدوات االس���ت���م���اع ع���ب���ر اإلن���ت���رن���ت  االج���ت���م���اع���ي 

واإلعانات املخصصة«.
وش�����ددت ال��ب��ح��رع��ل��ى أن ال��ب��ن��وك ت��ح��ت��اج وك���ذل���ك كل 
ال��ت��ط��ورات، وذل��ك  إل��ى مواكبة تلك  ال��خ��دم��ات  مقدمي 
م����ن خ�����ال ت��ط��ب��ي��ق وس�����ائ�����ل، م����ن ب��ي��ن��ه��ا امل��ن��ت��ج��ات 
املبتكرة وتعزيز الشمول املالي، باإلضافة إلى تطوير 
الرقمية  املصرفية  الخدمات  تصبح  حتى  املعامات 

أكثرهيمنة وتخدم احتياجات العماء بشكل أفضل.

ضغوط من خارج القطاع المالي
وأوض��ح��ت ال��ب��ح��ر أن ال��ع��ال��م ش��ه��د ق��ف��زات ه��ائ��ل��ة في 
األم��رال��ذي  امل��اض��ي،  العقد  خ��ال  التكنولوجيا  مجال 
في  امل��ال��ي، مضيفة  القطاع  تغيير  ف��ي  بالفعل  ساهم 
الكثير، وهو  أن املستقبل ما زال يحمل  الوقت نفسه 

األمرالذي يصعب تنبؤه. 
ال��ب��ي��ان��ات وال��ت��ح��ل��ي��ات تلعب دورًا  وأش�����ارت إل���ى أن 
مهمًا للغاية في ابتكاراملنتجات واستهداف العماء، 

م���وض���ح���ة أن������ه ف����ي ظ����ل م����ع����دالت ان���ت���ش���اراإلن���ت���رن���ت 
وال��ه��وات��ف امل��ح��م��ول��ة وم��واق��ع ال��ت��واص��ل االجتماعي 
ال��ت��ي ن��ش��ه��ده��ا ف���ي ال���وق���ت ال���ح���اض���ر، أص��ب��ح ت��ح��ول 
ال���ب���ن���وك إل����ى ت��ق��دي��م خ���دم���ات رق��م��ي��ة أم�����رًا ض���روري���ًا 
وحتميًا. ففي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 
ال����ت����ي ت��ت��م��ت��ع ب���أع���ل���ى م����ع����دالت ان����ت����ش����ار اإلن���ت���رن���ت 
تقدم  يعد  العالم،  مستوى  على  املحمولة  والهواتف 
املتطورة عبر اإلنترنت والهاتف  الخدمات املصرفية 
بالقطاع  املحيط  النظام  من  يتجزأ  ال  ج��زءًا  املحمول 
املالي. وقالت البحر إن املوجة الجديدة من الشركات 
الناشئة وشركات التكنولوجيا املالية التي تركزعلى 
ت��زوي��د ع��م��ائ��ه��ا ب��ت��ج��رب��ة تتميز ب��امل��رون��ة وال��ك��ف��اءة 
ال��ع��ال��ي��ة ت��ش��ك��ل ت��ه��دي��دًا ل��ل��ب��ن��وك، األم����رال����ذي يتطلب 
معه أن تقوم البنوك بدورها برفع مستوى ما تقدمه 
مع  يتناسب  بما  تطويرها  على  وتعمل  من خدمات 

اتجاهات القطاع لتلبية احتياجات العماء.
وأض���اف���ت إن ال��ب��ن��وك ف���ي ال���وق���ت ذات�����ه ت��ش��ه��د أي��ض��ًا 
ضغوطًا متزايدة من جهات خارج القطاع املالي مثل 
Google و Apple و Amazon، باإلضافة إلى القطاعات 
التي تسعى إلى توفير خدمات مالية لتعزز  القائمة 
م���ا ت��ق��دم��ه ل��ل��ع��م��اء وك���ذل���ك ش���رك���ات االت����ص����االت في 
ال��دول التي يتراجع بها اختراق الخدمات املصرفية، 
م��ش��ي��رة إل���ى أن أك��ب��ر ث���اث ش��رك��ات م��ن ح��ي��ث القيمة 
 Apple و Google السوقية على مستوى العالم وهي
و Amazon قامت أخيرًا باإلعان عن مبادرات جديدة 
تنافس املنتجات املصرفية األساسية، لذا فإن األعمال 
ستكون  حيث  املستقبل،  هي  تعد  الرقمية  املصرفية 
لذلك آثارهائلة على نماذج األعمال املصرفية الحالية 
والقطاع بصفة عامة. وأكدت البحرأن هناك تغييرات 
هائلة على صعيد صناعة خدمات املدفوعات، حيث 
يصل حجم التجارة اإللكترونية إلى تريليوني دوالر 
أن��ه ولكي  نفسه  ال��وق��ت  ف��ي  أميركي سنويًا، مضيفة 
ت��ت��م��ك��ن ال��ب��ن��وك م���ن ال��ت��ط��وروت��ل��ب��ي��ة م��ت��ط��ل��ب��ات ه��ذا 
استثمارات  إل��ى ض��خ  فهناك حاجة  ال��رق��م��ي،  العصر 
ضخمة لترسيخ بنية أساسية تدعم ابتكار املنتجات 
بكثافة  االستثمار  أن  وأض��اف��ت  للعميل.  وتوصيلها 

امل��ص��رف��ي« والحوسبة  »ال���روب���وت  تقنية  إدخ����ال  ف��ي 
السحابية ومعالجة البيانات تزايد بصورة ملحوظة 
التمكينية  العوامل  من  وكلها  املاضية،  الفترة  خ��ال 
للبنوك بما يساعدها في تقدم خدمة أفضل تتناسب 

مع احتياجات العماء.
وق��ال��ت ال��ب��ح��ر إن���ه وف���ي ظ��ل ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��رق��م��ي��ة، 
تظهر متطلبات جديدة على صعيد القوى البشرية، 
ال��ن��ادرة، ال  امل���وارد  فاملواهب املهنية املؤهلة تعد م��ن 
سيما في بيئة صعبة تتطلب توافر مجموعة مهارات 
التشغيل  ن��م��اذج  لدعم  متخصصة  وأحيانًا  ج��دي��دة، 
امل���ت���غ���ي���رة ل���ل���ب���ن���وك، م���ش���ي���رة إل�����ى أن�����ه ي���ج���ب ت��وج��ي��ه 
لتلبية  الحاليني  املصرفيني  تطوير  نحو  االستثمار 

متطلبات نموذج أعمال الغد.

التحّول الرقمي
 

الوطني  الكويت  بنك  يتخذها  ال��ت��ي  ال��خ��ط��وات  وح���ول 
التكنولوجيا،  م��ن  ال��ق��ادم  للجيل  االس��ت��ع��داد  أج���ل  م��ن 
أكدت البحر أن البنك بدأ العمل الدؤوب لتهيئة موقعه 
ب��م��ا ي��ت��ن��اس��ب م��ع ال��ت��غ��ي��ي��رات ال��ت��ي ستجلبها ال��ق��وى 
للمستقبل،  الجديدة  االتجاهات  في  املؤثرة  الرئيسية 
حيث  والتكنولوجيا،  السكانية  التركيبة  في  وتتمثل 
ي��ن��ظ��ر ال��ب��ن��ك إل����ى ع��ن��ص��ر ت��ط��وي��ر امل��ن��ت��ج��ات م���ن أه��م 
منتجات  محفظة  توفير  لضمان  الضرورية  الجوانب 
م��ت��ن��وع��ة ت���ج���ذب ال���ع���م���اء، ب���اإلض���اف���ة إل����ى اس��ت��ح��داث 
التكنولوجي، من أجل  املنتجات املبتكرة على الجانب 
توفير عروض جذابة للشباب األصغر سنًا، خاصة وأن 
أكثر من 60% من الكويتيني تقل أعمارهم عن 30 عامًا. 
كما ي��رك��ز البنك على ال��ع��م��اء م��ن خ��ال ق��ي��اس مدى 
أبحاث  بانتظام، وذل��ك باستخدام قوة  العماء  رضا 
ال���س���وق ل��ف��ه��م ال��س��ل��وك��ي��ات امل��ت��غ��ي��رة ل��ع��م��اء ال��ب��ن��وك 

والتطور لتلبية احتياجاتهم.
وأضافت البحر أن الوطني يستثمر بكثافة في الخدمات 
امل��ص��رف��ي��ة ال��رق��م��ي��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى امل��ج��م��وع��ة، ول��دي��ه 
أفضل التطبيقات املصرفية عبر املوبايل على مستوى 
الكويت، وفي العديد من املواقع الجغرافية األخرى، بما 
ف��ي ذل��ك مصر وال��ع��راق والبحرين واألردن واإلم���ارات، 
»ال��روب��وت  تقنية  تطبيق  ف��ي  ق��دم��ًا  البنك  يمضي  كما 
امل��ص��رف��ي«، ه��ذا ب��اإلض��اف��ة إل��ى امل��زي��د م��ن الخصائص 
توسعة  م��ع  البلوكتشني،  تقنية  باستخدام  الوظيفية 
نطاق األسواق التي تغطيها خدمات التحويل املباشر 
لتحسني  ب��اس��ت��م��رار  ال��ب��ن��ك  ي��س��ع��ى  ك��م��ا   ،Ripple م���ن 

وظائف تطبيق الوطني عبر املوبايل.
وأش������ارت ال��ب��ح��ر إل����ى أن رح��ل��ة ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي في 
بأقصى س��رع��ة، حيث  ال��وط��ن��ي تنطلق  ال��ك��وي��ت  بنك 
بالتقنيات  خ��اص��ة  منصة  أول  بتأسيس  ال��ب��ن��ك  ق���ام 

الحديثة تعد األولى من نوعها في الكويت.
وقالت نائب الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت 
ال��وط��ن��ي: »إن ن��م��وذج��ن��ا امل��ص��رف��ي ف���ي ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 
الوطني أصبح اليوم أكثر مرونة من أي وقت مضى. 
لتركيزنا  فقدان  دون  ديناميكية  أكثر  أصبحنا  فلقد 
التنويع في  ال��وق��ت نفسه يظل  وف��ي  االس��ت��رات��ي��ج��ي، 
ص������دارة امل���وض���وع���ات ال��رئ��ي��س��ي��ة ال���ت���ي ت���رك���ز عليها 
استراتيجيتنا، ونرى أن ذلك يمنحنا ميزة تنافسية 

في بيئة تشغيلية تزداد فيها التحديات«.

حصاد التنويع
 

أكّدت البحر أن حصاد التنويع، الذي اتخذه البنك منذ 
سنوات طويلة، يتجلى في تدفق اإليرادات والربحية 
ق��ط��اع��ات أعمال  م��ت��ع��ددة، وم��ن  م��ن مناطق جغرافية 
مختلفة، وكاهما مدعومان بشكل مباشر من خال 
نموذج أعمالنا واستراتيجيتنا، حيث ان ما بني %25 
الدولية،  األرب���اح تساهم بها عملياتنا  إل��ى 30% من 
م��ن��ه��ا م���ا ب���ني 8% إل����ى 9% م���ن وح���دت���ن���ا ف���ي م��ص��ر، 
وكذلك 10% من األرباح تأتي من الخدمات املصرفية 
اإلسامية املتمثلة في ذراعنا اإلسامي بنك بوبيان.

البنك العديد من التحديات، وأحيانا  واضافت: »واج��ه 
ب��ع��ض األزم�����ات، وخ���رج منها أق����وى، وي��ع��د ذل���ك ت��ط��ورًا 
اكتسبه مع م��رور الوقت، وما زل يحتفظ به حتى اآلن، 
ال��ي��وم عما  البيئة التشغيلية  ال��رغ��م م��ن اخ��ت��اف  فعلى 
نعتقد  فرصًا  توفر  البيئة  تلك  ف��إن  عليه سابقًا،  كانت 
أننا أصبحنا اآلن في وضع قوي يمكننا من اقتناصها«.

شيخة البحر

الهاشل متوسطاً ناصر الساير وشيخة البحر وعصام الصقر ووفاء القطامي وصالح الفليج

البحر متحدثة في المؤتمر المصرفي العالمي »صياغة المستقبل«

التنويع يمنحنا ميزة تنافسية 
في بيئة تشغيلية تزداد

فيها التحديات
 

»الوطني« أصبح أكثر مرونة 
وديناميكية مع التركيز

على اإلستراتيجيات 

رات التكنولوجية  التغيُّ
ستفاجئنا.. ما لم ندمج المرونة 

والسرعة في نماذج أعمالنا

معظم من قاوموا التطور 
واحتفظوا بنموذج أعمال غير 

مرن.. كان مصيرهم الفشل

البنوك تحتاج استثمارات 
ضخمة لترسيخ بنية أساسية 

تدعم ابتكار المنتجات 
والخدمات

السؤال األكثر إلحاحاً: كيف 
يمكننا االنتقال بنجاح إلى 

نموذج تشغيل جديد يجنبنا 
التخلف عن الركب؟

التكنولوجيا الرقمية تتطلب 
مواهب مهنية مؤهلة 

رغم ندرتها لتدعم نماذج 
التشغيل المتغيرة للبنوك

تمتُّع قادة األعمال برؤية 
نهم من تصّور  ثاقبة يمكِّ

تغّير اتجاهات االقتصاد الكلي 
والقطاع الخاص

التكنولوجيا والبشر..
يدًا بيد 

قالت شيخة البحر إن األعمال املصرفية تعني البشر، 
مناقشتها  تمت  التي  املوضوعات  جميع  بني  »فمن 
األع��م��ال  رواد  فهم  ال��ح��دث،  قلب  ه��م  البشر  أن  نجد 
التكنولوجيا املصرفية،  الذين يقودون   واملخترعون 
القدامى  البنوك  وعمالء  االستراتيجيون  هم  وكذلك 
الذين يحددون نماذج أعمال جديدة، ويعيدون تصور 
يطلبون  الذين  العمالء  أيضًا  وه��م  القطاع.  مستقبل 
والفتيات  ال��ف��ت��ي��ان  وه���م  أف��ض��ل،  منتجات وخ��دم��ات 
تعلم ونشر مهارات  ف��ي  يرغبون  ال��ذي��ن  امل��وه��وب��ون 

جديدة لعصر جديد من الخدمات املالية«. 
ال��ذي  ذل��ك  ع��ن  اآلن مختلفًا  القطاع يعد  »إن  وق��ال��ت: 
لذلك لكل منا دور يجب أن يقوم  تخرج منه جيلنا، 
به لبناء املنصة الرئيسة التي ستتيح للجيل القادم أن 
 مشرقًا. 

ً
يجعل من هذا املستقبل الغامض مستقبال

فالتكنولوجيا والبشر، بإمكانهما، بل يجب عليهما 
العمل يدًا بيد، وآمل حقًا في أن نتمكن من مواجهة 

هذا التحدي«.

    6 نصائح 

قالت نائبة الرئيس التنفيذي 
لمجموعة بنك الكويت الوطني 

شيخة خالد البحر، إن قطاع الخدمات 
المالية يشهد تطوراً سريعاً، وهو 
األمر الذي يجعل من الصعب على 

اطراف فاعلة في هذا القطاع 
االحتفاظ بمكانة قيادية وفي بعض 

الحاالت صعوبة في مواكبة تلك 
التطورات.

وأشارت في كلمتها خالل المؤتمر 
المصرفي العالمي »صياغة 

المستقبل« الذي نظمه بنك 
الكويت المركزي امس، إلى أن عملية 

التحول التكنولوجي سينتج عنها 
رابحون وأيضاً خاسرون، ويبقى 

السؤال األكثر إلحاحاً اليوم هو كيف 
يمكن للبنوك االنتقال بنجاح إلى 

نموذج تشغيل جديد؟ وكذلك، كيف 
تبقى في الصدارة وتتجنب التخلف 

عن الركب؟ 
وأضافت أن حجم وتواتر القفزات 

التكنولوجية التي نعيشها اليوم 
تعني أننا نشهد أسرع وتيرة للتطور 

في جميع القطاعات تقريباً، موضحة 
في الوقت نفسه أن التحول الناجح 

ألي قطاع يعتمد على مدى فهم 
االتجاهات المؤدية إلى التغيير، 

واألهم من ذلك القوى الكامنة وراء 
تلك االتجاهات. 

وأكدت البحر أن تجارب القطاعات 
األخرى تحتم التعلم واالستفادة 

من تأقلم قطاعات مع التغيير من 
خالل فهم االتجاهات الناشئة، وفي 
المقابل، معظم من قاوموا التطور 

واحتفظوا بنموذج أعمال غير مرن 
كان مصيرهم الفشل.

تحديات وفرص
الكويت  بنك  التنفيذي ملجموعة  الرئيس  نائب  أكدت 
ال��ق��ط��اع امل��ص��رف��ي أمامه  ال��ب��ح��ر، أن  ال��وط��ن��ي، شيخة 
يعد  الوقت نفسه  أنه وفي  إال  التحديات،  الكثير من 

هذا هو الوقت املناسب لظهور واقتناص الفرص. 
يتطور ويواصل  أن  القطاع  أن��ه يجب على  وأضافت 
ليكون  الحديثة،  التقنيات  نحو  االس��ت��ث��م��ارات  ض��خ 
والتغلب  املستقبلية  التحديات  مواجهة  على  ق���ادرًا 

على االضطرابات.
وأضافت أنه وفي ظل تحول الخدمات املصرفية إلى 
حاليًا  االتجاه  ف��إن  التكنولوجيا،  على  تعتمد  سلعة 
وباإلضافة  العاملية.  املنافسة  نموذج  نحو  سيكون 
 Fintechs الرقمية  التكنولوجيا  تهديد شركات  إلى 
والجهات من خارج القطاع املالي، فإن البنك بحاجة 
العاملي، خاصة في ظل  املستوى  التنافس على  إل��ى 
انهيار الحواجز العابرة للحدود واختراق املؤسسات 
ألس������واق ج���دي���دة م���ن خ����الل ال���خ���دم���ات وامل��ن��ت��ج��ات 
ال���رق���م���ي���ة. وق���ال���ت ال��ب��ح��ر إن ال����س����ؤال، ال�����ذي ي��ط��رح 
من  التنظيمية  الجهات  تمكن  م��دى  ه��و  اآلن،  نفسه 
م��واص��ل��ة ال��ت��ك��ي��ف بصفة م��س��ت��م��رة م��ع االت��ج��اه��ات 
العاملية ومواكبة االطراف الناشطة في القطاع املالي، 
توفير  الحكومات  بإمكان  هل  ذل��ك،  إل��ى  وباإلضافة 
العاملة  والقوى  القطاع  التحتية على مستوى  البنية 
عالية  تعليمية  مستويات  على  وال��ح��اص��ل��ة  امل��اه��رة 

لقيادة هذا القطاع املليء بالتحديات؟

بنك  ملجموعة  التنفيذي  ال��رئ��ي��س  ن��ائ��ب��ة  ع���ددت 
ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي ش��ي��خ��ة ال��ب��ح��ر م��ج��م��وع��ة من 
األعمال  نمو  تعزيز  شأنها  م��ن  التي  النصائح 
امل���ص���رف���ي���ة ب���ال���ت���زام���ن م����ع ال����ت����ط����ورات ال��ت��ق��ن��ي��ة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة امل��ال��ي��ة ال��ح��دي��ث��ة، وج�����اءت على 

الشكل التالي: 

أن يصبح نموذج األعمال املصرفية  1 - يجب 
س��ري��ع ال��ت��ط��ور، ن��ظ��رًا مل��ا ي��ت��س��م ب��ه ال��ق��ط��اع من 

ديناميكية سريعة في املستقبل. 

املتواصل  وات��ص��ال��ن��ا  قربنا  على  ال��ح��ف��اظ   - 2
التي تتطور بصفة  لفهم احتياجاتهم  بالعمالء 

منتظمة. 

3 - االستثمار في البيانات والتحليالت، حتى 
ن��ت��م��ك��ن م���ن ت��ح��س��ني ال����ق����درة ع��ل��ى اس��ت��ه��داف 

وخدمة العمالء األكثر صلة بأعمال البنوك.

املنتجات  اب��ت��ك��ار  ف��ي  االس��ت��ث��م��ار  عليكم   - 4
وال����ع����روض ال��رق��م��ي��ة ح��ت��ى ت��ص��ب��ح��وا ق���ادري���ن 
ف��ي ظل  بهم  العمالء واالح��ت��ف��اظ  اكتساب  على 
األوضاع التي فرضت النشاط التجاري السلعي 

على قطاع البنوك.

5 - الشراكة مع شركات التكنولوجيا الرقمية 
 من منافستها، نظرًا ملا توفره 

ً
FinTechs بدال

املنتجات  البتكار  ذكية ض��روري��ة  منصات  من 
ف���ي ب��ي��ئ��ت��ن��ا امل��ص��رف��ي��ة ال��ح��ال��ي��ة ال���ت���ي ت��ت��ح��رك 

بسرعة فائقة. 

6 - ع��ل��ي��ك��م االس���ت���ث���م���ار ب��ك��ث��اف��ة ف���ي ال��ق��وى 
وتطبيق  والتدريب،  التعليم  خ��الل  من  البشرية 
امل�����ب�����ادرات امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ض��م��ان ت���واف���ر امل���ه���ارات 

الالزمة لنماذج التشغيل املستقبلية.

التنبؤ بالدورة التكنولوجية 
المقبلة.. صعب 

أش����ارت شيخة ال��ب��ح��ر ال���ى ص��ع��وب��ة ت��وق��ع الشكل 
املقبلة، في  التكنولوجية  ال��دورة  ال��ذي ستبدو عليه 
الذي يشهده قطاع  التكنولوجي،  التقدم  ظل وتيرة 
األعمال املصرفية، حيث يساهم ذلك في زيادة حالة 

عدم اليقني التي تطارد القطاع املالي.
وقالت ان التقنيات التي ندخلها في عالم الخدمات 
امل���ص���رف���ي���ة ال����ي����وم، م���ث���ل ب���ل���وك ت���ش���ني وال����روب����وت 
مجرد  كانت  وغيرها  الصناعي  والذكاء  املصرفي 
ف��إن ما  لذلك  أع���وام.  أو خيال قبل خمسة  مفاهيم 
نراه اليوم على أنه خيال سيكون هو حقيقة الغد، 

وهذا تحد كبير.

المؤتمر المصرفي العالمي:
 صياغة المستقبل


