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قالــت نائب الرئيــس التنفيذي 
ملجموعة بنك الكويت الوطني شيخة 
خالد البحر»إن التكنولوجيا املالية 
متثل في الوقت احلاضر حجر الزاوية 
للبنية التحتية املصرفية احلديثة، 
فضال عن دورها احليوي في احلفاظ 

على البيئة التنافسية«.
جاء ذلك خالل الكلمة التي ألقتها 
في مؤمتر القمة االقتصادية العربية- 
البريطانيــة الذي عقــد مؤخرا في 
البريطانيــة )لنــدن(،  العاصمــة 
وذلك بحضور عدد من الشخصيات 
احلكومية واالقتصادية وقادة األعمال 
العــرب والبريطانيني، حيث أكدت 
البحــر أهمية تبنــي التكنولوجيا 
املالية FinTech كأداة لتعزيز فرص 
النمو ولتضمن البقاء في الوقت ذاته 
بدال من اعتبارها أدوات للمنافسة.

وأضافت أن النجاح املســتقبلي 
للبنوك يكمن في تبني التكنولوجيا 
احلديثة، حيــث يجب على البنوك 
االلتــزام بضخ اســتثمارات كبيرة 
جتاه بناء وترســيخ أحدث أســس 
البنية التحتية إذا كانت ترغب في 
مواكبة املسار املتسارع لهذا القطاع، 
موضحــة أن هناك حتليالت تذهب 
إلى أبعد من ذلــك من خالل التنبؤ 
بأن استثمارات تكنولوجيا املعلومات 
يجب أن تصل إلى ١٠% من العائدات 
الســنوية كما هو احلال في بعض 

املؤسسات العاملية الرائدة.

فرص للبناء واالزدهار
وأوضحت البحر أن فلسفة بنك 
الكويت الوطني مغايــرة للمفهوم 
الســائد في منطقة الشرق األوسط 
وشمال افريقيا بشأن ضرورة تكيف 
البنوك مع تأثيــرات التكنولوجيا 
املاليــة، حيــث ال يعتبــر الوطنــي 
التكنولوجيــا تهديــدا للخدمــات 
املصرفيــة التقليدية بل هي إحدى 
الســبل التي تســاعد علــى توفير 
احللول املناســبة خلدمــة عمالئنا 

بشكل أفضل.
وأضافت أنه وفي ظل تكنولوجيات 
FinTech وBlockchain ستكون هناك 
فرص واعدة للبناء واالزدهار، مضيفة 
أنه وفي الوقت ذاته يجب أن نبقى 
متيقظني ونحافظ على األسبقية في 
طريقنا نحو استكشــاف الوجهات 
التكنولوجية غير املســبوقة، بدال 
من الدفــاع عن اآلليــات التي عفى 

عليها الزمن.
وأكدت البحر أن عقد الشراكات 
مع املبدعني في مجال التكنولوجيا 
املاليــة غيــر املصرفيــة أصبح من 
التوجهات الناشــئة بهــدف تعزيز 
البنية املصرفية مع إمكانية تطبيق 
تكامل داخلي حقيقي، مشيرة إلى أن 
هذا التوجه يأخذ أشــكاال متعددة، 
مثل حتديث تكنولوجيا املعلومات 
األساســية لتحسني املدى والنطاق 
الترددي وصوال إلــى مرونة األمن 
التهديــدات  الســيبراني ملكافحــة 

املتزايدة عبر اإلنترنت.

املنافسة تولد االبتكار
وقالت البحر إن املنافســة تولد 
احلاجــة إلى االبتــكار، لذلك يتمثل 
هدف البنك في تقدمي مبادرات مميزة 
تفــوق ما تقدمه البنوك املنافســة، 
حيث قمنا باالســتثمار في عدد من 
املنصات املختلفة للمستهلك لتوفير 
أفضل جتربة للعمالء، وكذلك توفير 
خيارات جديدة مثل خدمة التحقق من 
الهوية باستخدام تقنية التعرف على 
الوجه selfie pay وخدمة البطاقات 
البيومتريــة، والتأكــد مــن الهوية 
باستخدام بصمة األصبع للهواتف 

الذكية.
كما قمنــا مؤخرا بإطالق منصة 
جديــدة للخدمــات املصرفيــة عبر 
املوبايــل لــكل من مصــر والعراق 
والبحرين واألردن واإلمارات من أجل 
ضمان قيام العمالء بتنفيذ معامالت 
مصرفية سهلة وآمنة، وعالوة على 
 GPI ذلك فإن انضمامنا إلى شبكات
وRipple يســاهم أيضا في سهولة 
إجــراء التحويالت املاليــة العاملية 
الســريعة عبر املناطق اجلغرافية 
املختلفة، مبا يؤكد إمكانية االستفادة 
من التقنيات احلديثة خللق جتربة 
بنكية رائعة للعمالء تقوم على أسس 

من املوثوقية واليسر.

التكيف مع تأثيرات التكنولوجيا املالية
البحــر أن حتســني  وأضافــت 
الوضــع التنافســي ألي بنــك فــي 
ظــل البيئة احلاليــة يتطلب اتخاذ 

قرارات مستنيرة فيما يتعلق بأمور 
التكنولوجيا كما يتطلب فهما عميقا 
للقوى املختلفة املشاركة في صياغة 

بيئة العمل.
وبينــت البحر أن اســتراتيجية 
بنــك الكويــت الوطنــي تركز على 
ثالث مجاالت رئيســية تشمل: أوال 
ما يطرحه االبتكار التكنولوجي من 
تهديــد وتعطيل ألنشــطة األعمال، 
ثانيا: ســرعة وتيرة التغيير فيما 
يتعلق باملنتجات واخلدمات بفضل 
ما تقدمه التكنولوجيا املالية، ويأتي 
ثالثا: تسهيل جذب ومشاركة العمالء 
من خالل اخلدمات املصرفية الرقمية.
وأضافــت قائلــة إن االعتبارات 
الدميوغرافيــة تعد مــن أهم األمور 
احليوية في توفير التقنيات واحللول 
ذات الصلة في منطقة دول مجلس 
التعاون اخلليجي، مشيرة إلى أنه 
وبالنظر إلى التركيبة السكانية في 
الكويت تقل أعمار 63% من السكان 
عــن 3٠ عاما، حيــث يتمتع هؤالء 
بأحد أعلى معدالت انتشار اإلنترنت 
والهواتف احملمولة على مســتوى 
العالم لذلك ال ميكن اعتبار اخلدمات 
املصرفيــة املتقدمة عبــر اإلنترنت 
والهاتف احملمول من مظاهر الرفاهية، 
بل تشكل جزءا ال يتجزأ من النظام 

املالي االلكتروني.

وبينت نائب الرئيس التنفيذي 
ملجموعة بنك الكويــت الوطني أن 
األسواق اإلقليمية تأخذ في االعتبار 

أثناء إعادة استثمار اإليرادات وضع 
أطــر البيئــة التنظيميــة لضمــان 
وصــول األفــكار ضمــن حاضنــة 

تســمح بتطوريها على نحو فعال، 
لذلك يجب على البنوك املشاركة في 
تبني ورعاية البرامج التي تساهم 
في بلورة األفكار البراقة، مبا في ذلك 
البرامج املماثلــة لبرنامج »فينتك 
هايــف« في دبي ومبــادرة »فينتك 
الســعودية« في اململكة ومشــروع 
خليــج البحريــن »بحريــن فينتك 
باي«. أمــا بالنســبة للكويت، فقد 
أصدر البنــك املركزي مؤخرا إطارا 
تنظيميا لهيكلة التكنولوجيا املالية، 
الفتة إلى أن إقبال البنوك الكبرى على 
عقد شراكات في هذا املجل سيساهم 
في دفع وتعزيز العمليات وعروض 
اخلدمات نحو االنتقال إلى العصر 

الرقمي.
أنــه يجــب أن  إلــى  وأشــارت 
ترحب البنيــة التحتية التنظيمية 
باألطــراف املختلفــة املشــاركة في 
مجال التكنولوجيا املالية من الداخل 
واخلارج لتنشــيط محركات النمو 
على صعيد كل األسواق، مبينة أن 
االبتكار يعد محرك النمو الرئيسي من 
خالل مساهمته في تلبية احتياجات 
الشــباب مــن البارعــني فــي اإلملام 
باجلوانــب التكنولوجيــة الفائقة. 
كما سيســعى العمالء األصغر سنا 
نحو تبني التقنيات احلديثة، مثل 
الذكاء االصطناعي والروبوتات لذا 

فإنه من مصلحة البنوك تعزيز مثل 
تلك العالقات مع أصحاب املصالح 

الرئيسيني.

ثروة من الفرص
وقالت البحر إن هناك ثروة من 
الفرص كامنة في االستثمار بقطاع 
التكنولوجيــا املاليــة فــي الــدول 
العربية، حيث تواصل جهات قوية 
وفاعلة ظهورها على الساحة خاصة 
فيما يتعلق باملدفوعات واملعامالت 
كما يشــهد على ذلك الطرح األولي 
ألسهم شركة نتورك إنترناشيونال 
وشركة فينابلر االماراتيني في سوق 

لندن لألوراق املالية.
وأكدت أن بنك الكويت الوطني لديه 
جتربة خاصة تتمثل في االستثمار 
من خالل ذراعه االستثمارية شركة 
الوطني لالستثمار في املنصة الرقمية 
Smart Wealth والتــي تعــد إحدى 
املنصات املالية الرقمية املصممة وفقا 
لتوصيات أفضل اخلبراء الدوليني 
والتــي نتوقع أن تكون املســتقبل 

احلقيقي لالستثمار.
من جهــة أخرى، قالت البحر إن 
البنوك الكبرى ال بد وأال تتنافس في 
سباق تسلح لشركاء التكنولوجيا 
املالية، بل يجب أن يظل االستثمار في 
مشاريع اجلهات اخلارجية محسوبا 
وسليما من الناحية االستراتيجية. 
فتبني بنك الكويت الوطني لتقنية 
»ريبــل نــت« علــى ســبيل املثــال 
يدعم أعمالنا املتعلقة بالتحويالت 
اإللكترونيــة، والتــي تنطوي على 
إمكانية حتقيق إيرادات هائلة، كما 
أنها ســتعمل بال شك على حتسني 

اخلدمة املقدمة للعمالء. 
البحـــــر ضــرورة أن  وأكــدت 
تــبدي البنــــــوك التـــزامها اجلاد 
جتاه العمالء واملساهمني واجلهات 
التنظيميــة والشــركاء مــن خالل 
االســتثمار فــي األوجــه املختلفــة 
للتكنولوجيــا املاليــة، مضيفة أن 
الوطني حصل على عدد من اجلوائز 
لتميزه في مجال االبتكار املصرفي 
وخدمــات الدفع فيما يعد ذلك خير 
دليــل على التزام البنك جتاه تبني 
أحــدث التقنيــات، مشــيرة إلى أن 
تطلعات البنك االستثمارية ال تنتهي 
عند ذلك احلد بل متتد لتشمل نطاقا 

أكثر توسعا وتنوعا.
واختتـــمت البحر كلمتها خالل 
البريطانيــة  العربيــة-  القمــة 
االقتصاديــة بالقــول: »إن التغيــر 
فــي احتياجات العمــالء والعوامل 
الدميوغرافية يذكرنا بأهمية مواصلة 
بــذل قصارى جهدنا من أجل إيجاد 
طرق جديدة لتنمية القطاع املصرفي 
معا كشركاء للعمل كيد واحدة وليس 

كخصوم«.

شيخة البحر في مقدمة احلضور خالل مؤمتر القمة االقتصادية العربية- البريطانية

البحر خالل إحدى جلسات املؤمتر 

املؤسسات املالية عليها  مواكبة 
التكنولوجيا سريعًا..  بدل الدفاع 

عن آليات عفى عليها الدهر
املنافسة ُتوّلد االبتكار وإستراتيجية »الوطني«  قائمة على تقدمي مبادرات تؤكد تفوقنا على منافسينا

أطلقنا مؤخرًا منصة Smart Wealth الرقمية لتكون املستقبل احلقيقي لالستثمار
النجاح املستقبلي للبنوك يكمن في تبني التكنولوجيا وضخ استثمارات كبيرة في احللول الرقمية
حصولنا على جوائز مرموقة في االبتكار املصرفي يعكس التزامنا بتبني أحدث احللول الرقمية

قطاع التكنولوجيا املالية في الدول العربية مليء بثروة هائلة من الفرص االستثمارية

رعاية »الوطني« للقمة االقتصادية العربية- البريطانية
يعتبر بنك الكويت الوطني هو الراعي للقمة 
االقتصاديــة العربيــة- البريطانيــة والتي مت 
تنظيمها من قبل احتاد الغرف العربية والغرفة 
التجارية العربية- البريطانية وجامعة الدول 
العربية ومبشاركة عدد من الشخصيات احلكومية 
واالقتصادية وقادة األعمال العرب والبريطانيني.

وسلطت القمة الضوء على األعمال التجارية 
البريطانية والعربيــة بجانب عرض مجموعة 
واسعة من املشاريع الناشئة قيد التطوير داخل 
العالم العربي بهدف تعميق التعاون بني اجلانبني. 
كمــا مت عرض الفرص املهمة أمام املســتثمرين 
واملصدرين واخلبراء واالستشــاريني من خالل 
مشــاركتهم احلوار مع قادة املشــاريع وصناع 

القرار من اجلانبني العربي والبريطاني.

وناقشت القمة عبر جلساتها عددا من احملاور 
املهمة من بينها: معوقات االســتثمار في قطاع 
الطاقــة املتجــددة، توفير فــرص العمل، مناخ 
األعمال، الصعوبات التي تواجه االســتثمار في 
قطاع البنية التحتية، وكذلك سبل جذب االستثمار 
احمللي في هذا القطاع من خالل مناقشــة الدور 
احليوي الذي تلعبه البنية التحتية في تعزيز 
التنمية االقتصادية املستدامة في العالم العربي.

كما بحثت القمة القطاعات الرئيسية التي ميكن 
أن يســتفيد منها الشرق األوسط كونه محورا 
اســتراتيجيا مهما لتسهيل التجارة بني اململكة 
املتحدة وأوروبا واألسواق العاملية األخرى مثل 
آســيا وبجانب ذلك تناولت القمة العوامل التي 
جتعل املنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين، حيث 

مت حتديد فرص االســتثمار احلالية مع توسع 
املنطقة كمركز للتجارة بني دول العالم.

وتناولت القمة العربية البريطانية االقتصادية 
املعوقات التي تواجه القطاعات الزراعية وحتديات 
إمدادات املياه في ظل النمو السكاني املرتفع ومدى 
اعتماد العالم العربي على الواردات لتلبية الطلب 
احمللي على املنتجات الغذائية وسلطت الضوء 
على فرص االستثمار والشراكة في الوقت الذي 
تعمل فيه املنطقة على تنمية الزراعة املستدامة.
جدير بالذكر أن القمة العربية- البريطانية 
االقتصاديــة متثل منصة اســتثنائية لتواصل 
الفاعلــني وفتــح مجــال للتبادل التجــاري بني 
بريطانيا والعالــم العربي في جميع القطاعات 

الرئيسية.

شيخة البحر خالل مؤمتر القمة االقتصادية العربية- البريطانية في لندن


