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صالح الفليج الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني ـ الكويت

خارجيــة أو املكتــب اخللفي 
والتنفيذ الفوري.

البلوك  أمــا تكنولوجيــا 
تشــني (دفتر األستاذ املوزع 
الذي حتتوي فيه كل كتلة على 
طابــع زمني وحتتفظ بكمية 
من املعامالت الفردية ترتبط 
بكتلــة ســابقة) فينظر إليها 
باعتبارها مستقبل اخلدمات 
املصرفية التي توفر وسائل 
آمنة وفعالة من حيث التكلفة 
عند إجراء املعامالت. ومع ذلك، 
اليزال أمام هذه التكنولوجيا 
طريقــا طويال (مــن الناحية 
األمنيــة والتركيز التنظيمي 
علــى البيتكويــن والعمالت 
االفتراضيــة) قبل أن تصبح 
اجتاهــا ســائدا فــي القطاع. 
ومبجــرد أن يزداد مســتوى 
قبــول تكنولوجيــا البلــوك 
تشني، سنشهد تغيرا في كيفية 

إجناز األعمال املصرفية.
مــن مزايــا وتطبيقــات 
البلــوك تشــني هي تســريع 
املعامالت البنكية (من خالل 
تقليــص الفترة الزمنية عبر 
إلغاء مركزية دفتر األستاذ)، 
والشــفافية والنفــاذ (ميكن 
إلــى  النفــاذ  للمســتخدمني 
تفاصيــل املعاملــة البنكيــة 
فــي أي وقت وفــي أي مكان، 
األمر الذي يلغي احلاجة إلى 
تبادل الرسائل بني األطراف في 
اخلدمات املصرفية التقليدية)، 
أيضــا مــن املزايــا انخفاض 
املعامــالت (جتعل  تكاليــف 
الطرف الثالث ورسومه غير 
ضروريــة)، وأخيرا تقليص 
عمليــات االحتيــال، متويــل 

التجارة، وإدارة السيولة.

تغير رقمي
كيف يستجيب بنك 

الكويت الوطني إلى هذا 
التغير الرقمي؟

٭ لقد كان بنك الكويت الوطني 
فــي طليعــة الشــركات التي 
التكنولوجيا لتوفير  تبنــت 
خدمــة متميزة للعمالء، عبر 
ربــط جميع نقــاط االتصال 
«املوبايــل  باســتراتيجية 
أوال». ويتجلى ذلك من خالل 
حصولنا على املرتبة األولى 
في العديد من املبادرات الرقمية 

على صعيد املنطقة.
لقد كان العامان املاضيان 
مبنزلة مرحلة مهمة للتحول 
الرقمــي فــي بنــك الكويــت 
الوطني كجزء من استراتيجية 
«املوبايل أوال» و«حســاباتك 
مبتنــاول يديــك». وطــرح 
«الوطني» الذي يتمتع بأكبر 
شــبكة نقاط البيع، بطاقات 
Tap&Pay في ديســمبر ٢٠١٦ 
فــي وقــت قياســي مدتــه ٣ 
أشــهر، وأصبــح لديــه أكبر 
عــدد بطاقات وشــبكة نقاط 
بيع تدعم تكنولوجيا اللمس 
(NFC) في الكويت. وأطلق بنك 
الكويت الوطني مؤخرا تقنية 
NFC (ســوار الدفع) (األولى 
في الشــرق األوسط وشمال 
الدفع  افريقيــا) وملصقــات 
(األولى في الكويت)، بحيث 
ميكن بفضل استخدام سوار 
وملصــق الدفــع التخلي عن 
محفظة نقودك اآلن. كما أطلق 
البنك خدمة Smart Wealth في 
العــام ٢٠١٧ وخدمة الوطني 

للدفع السريع في ٢٠١٨.

تأمينها إال عبر إصدارات الدين، 
خاصة أننا شــهدنا إصدارات 
ناجحة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي في األسواق العاملية، 
وهناك املزيد من الطلب على 
مثــل هــذه اإلصــدارات ذات 
اجلودة. وفي غضــون ذلك، 
ستؤدي هذه احلالة أيضا إلى 
استمرار الضغط على تكلفة 
الديــن وتكلفــة التمويل في 
املنطقة خالل املرحلة املقبلة 
مع زيادة املنافسة على رأس 

املال.

سالمة البنوك
ما تقييمك لسالمة 
البنوك في املنطقة 

بعد مضي ثالثة أعوام 
على انخفاض النمو 

االئتماني وارتفاع 
القروض املتعثرة؟

٭ اعتقد أننا بحاجة إلى توخي 
احلذر عند احلديث عن املنطقة 
ككتلــة اقتصاديــة واحــدة. 
فعلــى الرغــم مــن أن معظم 
دول املنطقة تتأثر بشكل عام 
بانخفاض أســعار النفط، إال 
أننا شهدنا بعض االختالفات 
في تلك الدورة األخيرة ألسباب 
مختلفة. لكن إذا أردنا التحدث 
بشــكل عام، البد من اإلشارة 
إلــى أن اجلهــات التنظيمية 
في هــذه البلدان اســتطاعت 
التعامــل بشــكل جيــد مــع 
تأثير انخفاض منو االئتمان 
وارتفاع القروض املتعثرة في 
السنوات األخيرة، السيما عند 

التنظيمية التي أشرت إليها.

ارتفاع النفط
مع ارتفاع سعر برميل 

النفط إلى ٧٥ دوالرا 
في مايو، هل نكون 

جتاوزنا أسوأ تباطؤ 
اقتصادي؟

٭ أثــر انهيار أســعار النفط 
فــي الفتــرة بني عامــي ٢٠١٤ 
و٢٠١٦ علــى الثقة في جميع 
أنحاء املنطقة ودفع احلكومات 
إلى شد األحزمة، مبا في ذلك 
الدعــم واإلنفــاق  تخفيــض 
الرأســمالي بشــكل أثر على 
املســتهلكني والشركات على 
حد ســواء. وانخفض النمو 
غير النفطي في دول مجلس 
التعــاون اخلليجي من ٥٫٣٪ 
في العــام ٢٠١٤ الى ٢٫١٪ في 
العــام ٢٠١٦، وقــد حتســنت 
الظروف منذ ذلك الوقت ولو 
تدريجيــا. فارتفــاع أســعار 
النفــط أدى إلى خفض عجز 
امليزانية وســاعد على إبطاء 
وتيرة ضبط األوضاع املالية، 
ومن املرجح أن يشهد اإلنفاق 
احلكومــي منــوا إيجابيا هذا 
العام ما سيدعم الطلب احمللي. 
وفي الوقت ذاته، اســتفادت 
دول املنطقة أيضا من ارتفاع 
النمو القــوي الذي طرأ على 
االقتصاد العاملي، عدا عن أن 
التأثيــر االقتصــادي لألزمة 
اخلليجية علــى املنطقة كان 

ضئيال للغاية.
ونتوقــع أن ينمو النمو غير 

ـ أي جعلهــا آليــةـ  ســتعمل 
خدمــات مثل تشــات بوتس 
«Chatbots» واملصادقــة مــن 
خــالل احللــول البيومترية/

التعرف على الوجوه/ التوقيع 
الرقمي باســتخدام الصوت، 
علــى تقليل منحنــى التعلم 
عند املهاجرين التكنولوجيني 
الذكي  (واملقصود بها اجليل 
انتشــار  قبــل  ولــد  الــذي 
التكنولوجيا)، وحتسني سرعة 
األداء واملعامالت باإلضافة إلى 

راحة العمالء. 
ومن خــالل التعرف على 
العمالء  الصــوت ســيضمن 
إجراء معامالتهم املصرفية عبر 
«التحدث»، ســتصبح أجهزة 
الصــراف التفاعليــة، األفرع 
البنكية االفتراضية، إنترنت 
األشــياء، وتقــدمي اخلدمات 
االستشارية في إدارة الثروة 
عن طريق الروبوت مساهما 
معياريــا. باإلضافــة إلى أن 
اخلدمــات التــي يســتخدمها 
العميــل أينمــا كان مبجــرد 
ضغطة زر بفضل اســتخدام 
حتليالت البيانــات الكبيرة، 
ســتزداد انتشــارا. فخدمات 
الدفــع ســتصبح أســرع من 
خالل استخدام واجهات برمجة 
التطبيقــات للمصادقة (على 
ســبيل املثال: تنفيــذ اعرف 
عميلــك ألغــراض مكافحــة 
غسيل األموال) دون احلاجة 
إلى وجود فعلــي للعميل أو 
املســتندات. كما ســيقلل من 
احلاجة إلى االستعانة مبصادر 

انخفاض أسعار النفط. ففي 
ظل انخفاض أســعار النفط، 
كانت أوضــاع معظم البنوك 
املركزيــة في املنطقــة أقوى 
بكثير مقارنة مبا حدث خالل 
األزمــة املالية. عــدا عن ذلك، 
معظمها تدخل بشكل مباشر 
في مسألة الرقابة املصرفية، 
واتخاذ العديد من اإلجراءات 
التنظيمية منذ اندالع األزمة 
املالية العاملية في العام ٢٠٠٨. 
وعلى الصعيد العاملي، أطلقت 
اجلهات الرقابيــة العديد من 
املبادرات الرامية في الغالب إلى 
تعزيز السالمة املالية لألنظمة 
املصرفية وزيادة قدرتها على 
استيعاب الصدمات النظامية. 
معظم هــذه املبادرات تبنتها 
اجلهات التنظيمية اخلليجية، 
مما يضع أنظمتنا املصرفية 
اليوم فــي مركز قوي للغاية 
حتــى فــي الســياق العاملي. 
وينعكس ذلك بدرجة كبيرة 
في التصنيف االئتماني للبنوك 
اخلليجيــة مقارنة بنظيرتها 
في العالم، خصوصا أن هذه 
التصنيفــات تتميــز بقوتها 
علــى الرغم من كونها مقيمة 
في اقتصادات أصغر نســبيا 
وأكثر تركيزا. وأخيرا، جتدر 
اإلشــارة إلى أن وجهة النظر 
املجمــع عليهــا على أســعار 
النفط مستقرة إلى إيجابية، 
مما يعني أن األنظمة املصرفية 
في املنطقة شهدت أسوأ هبوط 
في الدورة، وبقيت ساملة وهو 
تأكيد جيد لنجاح تلك التدابير 

النفطي بنسبة ٢٫٦٪ هذا العام 
مقارنة بنسبة ٢٫٣٪ في العام 

.٢٠١٧
ومع ذلك، مــا زالت تلوح 
العديد من املخاطر الســلبية 
أمــام النمــو، مبــا فــي ذلــك 
النفــط  أســعار  انخفــاض 
واالضطرابات املالية في ظل 
تشــديد السياســة النقديــة 
التوترات  العاملية وتصاعــد 
التجارية العاملية والتداعيات 
اجليوسياســية الناجمة عن 
انســحاب الواليــات املتحدة 
من االتفاق النووي اإليراني. 
عالوة على ذلك، على الرغم من 
حتسن اآلفاق املالية، ينبغي 
علــى احلكومات فــي جميع 
أنحاء املنطقــة زيادة وتيرة 
اإلصالح االقتصادي لتعزيز 

النمو وخلق فرص العمل.
تقنيات رقمية

كيف ستتأثر البنوك 
اخلليجية من التقنيات 
الرقمية اجلديدة مثل 
البلوك تشني والذكاء 

االصطناعي؟
٭ ُتعــد إمكانيــة الوصــول 
للخدمات واخلدمة السريعة 
علــى مدار الســاعة في غاية 
األهمية لتلبية الطلب املتزايد 
من العمالء وإجناز معامالتهم 
على الفور ونيل رضاهم في 
جميع أنحاء العالم، ومنطقة 
الشرق األوسط ليست مبنأى 
عــن ذلك. وسيســاعد الذكاء 
االصطناعــي (AI) والتعلــم 
اآللي في أمتتة خدمة العمالء 

انخفاض النفط 
واالضطرابات 

املالية واالنسحاب 
األميركي

من االتفاق النووي 
مع إيران.. مخاطر 

تهدد النمو

األنظمة املصرفية 
اخلليجية في موقع 
قوي يعكسه ارتفاع 

تصنيفاتها

اإلصالحات تزيد 
من قوة االقتصادات 
وسالمة امليزانيات 

العمومية للبنوك

كيف ستوثر 
اإلصالحات الهيكلية 

في املنطقة على 
العمل املصرفي في 

دول مجلس التعاون 
اخلليجي؟

٭ نشهد العديد من اإلصالحات 
الهيكلية في املنطقة، وبعض 
الدول اخلليجية خطت مراحل 
متقدمة في هذا الصدد بينما 
أخرى تلحقها بسرعة. وعلى 
الرغم من احلاجة إلى تسريع 
وتيــرة اإلصالحــات، إال أننا 
ننظــر إليها بشــكل إيجابي، 
خصوصــا أن التنفيذ تزداد 
صعوبته مع ارتفاع إيرادات 
النفط وحتسن املراكز املالية. 
ومــع ذلك، عادة ما تســتفيد 
البنــوك بشــكل عــام من أي 
حتسن تدريجي في اإلصالحات 
االقتصاديــة والهيكلية على 
اعتبــار أنه يولد نشــاطا في 
القطاع اخلاص، ويخلق بالتالي 
طلبــا على االئتمــان، ناهيك 
عن األنشــطة اإلضافية التي 
ميكن للبنوك أن تولدها جراء 
هذه اإلصالحات (كاخلدمات 
واخلدمــات  االستشــارية، 
املصرفية االستثمارية.. إلخ). 
عــالوة علــى ذلك، تســتفيد 
اإلصالحات الهيكلية عموما من 
قوة االقتصادات بشكل عام، 
وبناء عليــه ينبغي أن تزيد 
ســالمة امليزانيات العمومية 
للبنوك، بحيث حتسن بصفة 
عامة قــدرة النظم املصرفية 
فــي املنطقــة علــى مواصلة 
النشــاط االقتصــادي  دعــم 
الذي أوجدته تلك اإلصالحات. 
إنها دورة منو ذاتي بشــرط 
اســتمرار وتيرة اإلصالحات 
في االجتاه الصحيح. وهناك 
العديد مــن اإلصالحات التي 
جتــري حاليــا فــي املنطقة 
والتي مــن املتوقع أن تصب 
في صالح األنظمة املصرفية، 
ليس فقط من حيث النشاط 
بل أيضا في خلق فرصة أمام 
البنوك ملساهمات متنوعة عبر 
املنتجات اجلديدة. وتتضمن 
هذه اإلصالحات اخلصخصة، 
وإصالحات أسواق رأس املال، 
العقــاري  الرهــن  ومتويــل 

والشمول املالي.

آفاق التمويل
ما آفاق التمويل في 

املنطقة سواء من 
حيث تكلفة الدين أو 

السيولة؟
إلــى أن معظــم  ٭ بالنظــر 
العمــالت اخلليجية مرتبطة 
بشــكل عــام ارتباطــا وثيقا 
بالدوالر األميركي، فإنه يجعل 
ســعر الفائدة بالعموم يتجه 
صعــودا. ومع ذلــك، فإن أي 
انحراف عــن اجتاه أو تواتر 
لتحرك سعر الفائدة من جانب 
مجلس االحتياطي الفيدرالي 
األميركــي ســيكون مرتبطا 
للغاية بالســيولة الدوالرية 
في أسواقنا اإلقليمية. فمعظم 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
تستهدف اليوم خطط توسع 
طموحة برؤوس أموال كبيرة 
لإلنفاق على مشروعات البنية 
التحتيــة. ومــن املرجــح أن 
يفرض ذلك بعض الضغوط 
على الســيولة بالــدوالر في 
املنطقة والتي لن تســتطيع 

«ميد»  مجلة  مع  لقاء  في  الفليج  صالح  الكويت  ـ  الوطني  الكويت  بنك  في  التنفيذي  الرئيس  قال 
المتخصصة بالشؤون االقتصادية في دول الشرق األوسط وشمال افريقيا إن الجهات التنظيمية في دول 
مجلس التعاون الخليجي استطاعت التعامل بشكل جيد مع تأثير انخفاض نمو االئتمان وارتفاع القروض 
المتعثرة في السنوات األخيرة، السيما عند انخفاض أسعار النفط، وأضاف أنه حتى مع انخفاض أسعار 
األزمة  خالل  حدث  بما  مقارنة  بكثير  أقوى  المنطقة  في  المركزية  البنوك  معظم  أوضاع  كانت  النفط، 
المالية، عدا أن معظمها تدخل بشكل مباشر في مسألة الرقابة المصرفية، واتخاذ العديد من اإلجراءات 

التنظيمية منذ األزمة المالية في العام ٢٠٠٨.
طموحة  توسع  خطط  اليوم  تستهدف  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  معظم  أن  إلى  الفليج  وأشار 
برؤوس أموال كبيرة لإلنفاق على مشروعات البنية التحتية، ومن المرجح أن يفرض ذلك بعض الضغوط 
رغم  أنه  وأوضح  الدين.  إصدارات  عبر  إال  تأمينها  تستطيع  لن  والتي  المنطقة  في  بالدوالر  السيولة  على 
تحسن اآلفاق المالية مازال يتعين على الحكومات الخليجية زيادة وتيرة اإلصالح االقتصادي لتعزيز النمو 

وخلق فرص العمل. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

حتويل عادات العمالء من االستخدام النقدي إلى الرقميمركز خدمة.. األكبر في اخلدمات املالية محليًا
س لنفسه  ذكر صالح الفليج أن بنك الكويت الوطني كرَّ
التواجد األكبر للخدمات املصرفية بني البنوك في وســائل 
التواصل االجتماعي بأكثر من مليون متابع، منهم ٤٥٠ ألف 
متابــع في تويتر، و٣٠٠ ألف في انســتغرام، و٢١٢ ألفا في 
فيسبوك، و٤٨ ألفا في يوتيوب وسناب شات. هذا التواجد 
مدعوم مبركز خدمة بنك الكويت الوطني (األكبر في اخلدمات 

املالية في الكويــت)، والذي تطور إلى مركز اتصال يخدم 
احتياجات العمالء مزود بفريق رقمي مخصص للرد على 
استفسارات العمالء عبر: نظام االستجابة الصوتية التفاعلية 
IVR، وخدمــة الصــوت Voice، وقنوات وســائل التواصل 
االجتماعي التي أطلقها البنك في العام ٢٠١٥، وخدمة واتساب 

في العام ٢٠١٦، والدردشة عبر اإلنترنت في العام ٢٠١٧.

قــــال صالح الفليج نســتهدف النقود والورق، 
كفرص، حيث نركز بشكل مستمر على تغيير عادات 
عمالئنا من االستخدام النقدي إلى األموال الرقمية، 
والقضاء علــى األعمال الورقيــة وأتمتة العمليات 
لتقديم خدمات تتســم بالكفاءة واألمان والسالسة 

إلى عمالئنا.

ويعد الفضاء الرقمي خصوصا في نطاق المدفوعات 
مــن المجاالت الرئيسيـــة التي تحظــى باهتمامنا، 
ونراقب الســوق بشكــــل متواصل ونتحين الفرص 
المتاحة لالســتثمار/ الشــريك/ واالســتحواذ على 
تكنولوجيا FinTech من أجل توفير أفضل الخدمات 

لعمالئنا.

الفليج: «الوطني» األول في تبني 
احللول الرقمية بني بنوك املنطقة


