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بنوك الكويت تصوغ المستقبل
وجدت البنوك الكويتية نفسها في أتون ثورة التقنيات املالية الحديثة ،والتغييرات
املتسارعة لتوقعات العمالء واحتياجاتهم ،وه��ي املتغيرات نفسها ال�ت��ي أع��ادت
صياغة العديد من الصناعات التقليدية.
فلم تعد البنوك أمام تحديات تنافسية صعبة مع شركات التقنيات املالية الحديثة
«فنتك» ،التي باتت توفر الخدمات للعمالء في أق��ل وق��ت ممكن وبأقل تكلفة ،بل
أصبحت في مواجهة مع عمالقة التكنولوجيا مثل «فيسبوك» و«اب��ل» و«أم��ازون»
و«علي بابا».
ووفقًا ملا أكده محافظ بنك الكويت املركزي د .محمد الهاشل في مؤتمر صياغة
املستقبل األخير ،فقد كان على البنوك خوض  5معارك متزامنة هي كسب الوالء،
خلق القيمة ،رفع الكفاءة ،تعزيز املتانة ،واستقطاب املواهب.
ب��اش��رت ال�ب�ن��وك الكويتية االس�ت�ع��داد ل��دخ��ول امل�ع��رك��ة ،مسلحة ب��دع��م ق��وى من
بنك الكويت امل��رك��زي ،ال��ذي أب��دى انفتاحًا غير مسبوق على مستوى املنطقة في
التعامل مع املتغيرات الحديثة ،مطالبًا البنوك بإعداد استراتيجية متوسطة املدى
( 5 - 3سنوات) ،يطرح فيها كل بنك رؤيته ملواجهة التحديات.
وان�ص�ب��ت استراتيجيات ال�ب�ن��وك على إح ��داث تغييرات ج��ذري��ة ف��ي نظم الدفع
اإللكتروني ،وتطبيقات الهواتف الذكية ،وتحليل البيانات وال��ذك��اء االصطناعي،
باعتبارها خريطة الطريق لالستحواذ على اهتمامات العمالء والحفاظ على والئهم.
ً
فضال عن الخدمات التكنولوجية التي أطلقتها البنوك املحلية تباعًا ،والتي منها
ما هو األح��دث في املنطقة والعالم ،ق��ررت املصارف الولوج إلى العمل االستباقي،
بحيث ال تبقى ناقلة للتكنولوجيات والتقنيات الحديثة ،بل مستعدة ايضًا ملرحلة

املبادرة واالبتكار.
فقد أطلق فيه بنك الكويت املركزي البيئة الرقابية
التجريبية ،وهي واحدة من  48بيئة رقابية تجريبية
حول العالم ،الختبار الخدمات واملنتجات املالية التي
ترغب في إطالقها البنوك ،بما يحافظ على سالمة
النظام املالي ،دون إعاقة االبتكار.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ،ب��اش��رت ال �ب �ن��وك ال�ك��وي�ت�ي��ة إن�ش��اء
وح ��دات لصياغة امل�س�ت�ق�ب��ل ،وت��أس�ي��س مختبرات
رقمية ،تضم أملع املواهب في مجال التقنيات املالية
من الكويت والعالم ،وكذلك تأسيس مراكز معنية
ب�ت�ح�ل�ي��ل ال �ك��م ال �ه��ائ��ل م��ن ال �ب �ي��ان��ات ل �ل��وق��وف على
سلوكيات واحتياجات العمالء.
وفي إطار التطور املتسارع للبنوك نحو الرقمنة،
جاء قرار بنك الكويت املركزي بتحويل البنك األهلي املتحد  -الكويت إلى فرع رقمي،
والذي يجعلنا أمام أول بنك رقمي في الكويت ،حال إنجاز االندماج مع بيت التمويل
الكويتي.
وبالتوازي مع تلك التطورات التكنولوجية السريعة ،لم تغفل البنوك هاجس
األم��ن السيبراني ،إذ أع�ل��ن بنك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي ع��ن االن�ت�ه��اء م��ن ب�ن��اء اإلط��ار
االستراتيجي لألمن السيبراني للقطاع املصرفي في دولة الكويت ،والذي يهدف
إلى وضع إطار متكامل للتعامل مع املخاطر السيبرانية.
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الم ّ
فضل
استطالع سبقلا حول أسس اختيار العميل مصرفه ُ

ّ % 50
يفضلون سرعة الخدمة وجودتها
% 20ينجذبون إلى البنك الذي يمنحهم قرضا ً حسنا ً
كشفت نتائج استطالع رأي أجرته سبقلا
ح��ول أس��س اختيار العميل بنكه المفضل،
أن  50ف����ي ال���م���ئ���ة م����ن ع���م�ل�اء ال��ب��ن��وك
يختارون البنك المفضل لهم على أساس
س��رع��ة ال��خ��دم��ة ال��م��ق��دم��ة وج��ودت��ه��ا ،عند
إج���راء م��ع��ام�لات��ه��م ال��م��ص��رف��ي��ة ،س���واء من
خ�لال ال��ف��روع أو عبر ال��خ��دم��ات اإللكترونية
والتطبيقات الهاتفية.
ووفقا ً لالستطالع الذي شمل  1220عميالً من
عمالء البنوك المحلية ،فقد أكد  30في المئة
من العمالء أنهم يفضلون البنك األكثر تطوراً
في تقديم الخدمات التكنولوجية واإللكترونية
الحديثة بغض النظر عن باقي المعايير.
وأش���ار نحو  20ف��ي المئة م��ن المشاركين
في االستطالع إلى أنهم يختارون البنك الذي
يمنحهم ق��رض �ا ً ح��س��ن�اً ،باعتبار ه��ذه الميزة
استفادة مادية مباشرة يتحصلون عليها مقابل
نقل حساباتهم لهذا البنك أو ذاك ،بغض النظر
عن جودة الخدمة أو سرعتها.
وتشير النتائج إلى أن  80في المئة من العمالء
يفضلون البنك الذي يوفر لهم خدمات سريعة،
بجودة عالية ،عبر خدمات تكنولوجية حديثة،
أكثر من تلك التي تمنح قروضا ً حسنة ،وهو ما
يعني صعوبة جذب تلك الشريحة من العمالء أو
إقناعهم بترك بنكهم المفضل ،باعتبارهم قد
وصلوا إلى مرحلة الوالء.

القرض الحسن

وكانت بعض البنوك قد دخلت في منافسة
جانبية لجذب المزيد من العمالء الجدد بشرط
تحويل الراتب ،ضمن عروض تسويقية متنوعة،
م��ا حفز ب��اق��ي البنوك لتوفير ع���روض م��وازي��ة
للحفاظ على عمالئها ،ليأتي استطالع سبقلا
مؤكداً أن العميل يفضل البنك األفضل واألسرع
والمتطور تكنولوجياً.
وه����ذه الحقيقة ال��ت��ي أدرك��ت��ه��ا البنوك
الكويتية منذ س��ن��وات ،ب��دع��م رق��اب��ي عالي
المستوى من قبل بنك الكويت المركزي ،الذي ال
يدخر جهدا في دعم مسيرة التطور المصرفي،
بالتوازي مع دوره في تحصين النظام النقدي.
وفي سبيل تحقيق غايتها ،تمكنت البنوك
المحلية من التكيف مع المنافس ال��ذي هدد
ع��رش ال��م��ص��ارف العالمية ،أال وه��ي شركات
التقنيات المالية (فينتك) ،التي أحدثت تطوراً
جذريا ً في طبيعة الخدمات المصرفية ،بجعلها
أكثر تطوراً وأقل تكلفة.
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شركات فينتك

وتمكنت البنوك من خ�لال إب��رام الشراكات
مع شركات «فينتك» عبر االستثمار فيها ،أو
تبني إط�لاق منصات مملوكة لها ،من رقمنة
العمليات والخدمات المصرفية ،وتحويل نماذج
أعمالها بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية
العالمية المتسارعة .وبناء على تلك المعطيات
المبنية على الخدمات التكنولوجية تركزت
منافسة البنوك المحلية على تقديم أفضل
الخدمات للعمالء ،وانطلقت منافسة شرسة
لتقديم الجديد واألح���دث ،وص��والً إل��ى خدمات
الذكاء االصطناعي لنيل رضا العمالء.
وتشتد المنافسة بين البنوك في تقديم
خ��دم��ات��ه��ا ع��ب��ر اإلن��ت��رن��ت م��ن خ�ل�ال مواقعها
االلكترونية وتطبيقاتها عبر الموبايل ،والتي
باتت تسيطر على اهتمام العمالء وم��زودي
الخدمة ،فضال عن تسهيل استخدام البطاقات
االئتمانية عبر تطوير عمليات الدفع.
يذكر أن استطالع سبقلا ط��رح س��ؤالً واح��داً
على العينة المشاركة ،وه��و :على أي أساس
تختار البنك المفضل؟ وك��ان��ت ال��خ��ي��ارات على
أس���اس س��رع��ة ال��خ��دم��ة وج��ودت��ه��ا ،أو ت��واف��ر
الخدمات التكنولوجية واإللكترونية أو القرض
الحسن.

¶  %30ي��خ��ت��ارون البنك األك��ث��ر ت��ط��وراً في
تقديم الخدمات التكنولوجية واإللكترونية
الحديثة
ّ
ي��وف��ر
¶  %80ي��ف��ض��ل��ون ال��ب��ن��ك ال�����ذي
خدمات سريعة بجودة عالية عبر خدمات
تكنولوجية متطورة
¶ ال��ب��ن��وك ال��م��ح��ل��ي��ة أدرك�����ت م��ت��غ��ي��رات
الصناعة المصرفية وركزت على المنافسة
التكنولوجية ورضا العمالء
¶ دخلت المصارف في شراكات مع شركات
«فينتك» عبر االستثمار فيها أو تبني إطالق
منصات مملوكة لها
¶ رقمنة العمليات والخدمات بما يتوافق
م��ع ال��ت��ط��ورات التكنولوجية العالمية
المتسارعة
¶ تقديم الخدمات عبر اإلنترنت والموبايل
يستقطب الغالبية العظمى من العمالء
وفي مقدمتهم الشباب

على أي أساس تختار بنكك المفضل؟
القروض
الحسنة

%20

الخدمات التكنولوجية
اإللكترونية

%30

%50

سرعة الخدمة وجودتها

ً
استطالع رأي أجرته سبقلا بمشاركة  1220عمي ً
مصرفيا
ال

حساب ”يومي“
من بنك برقان
الوحيد في الكويت
الذي يمنحك فرصة ربح

د.ك

ت.ج2019/284/

كل يوم!

تطبق الشروط واألحكام

حساب “يومي” من بنك برقان يو ّفر جوائز يومية ،إضافة إلى جوائز ربع سنوية
شروط التأهل للسحب اليومي:
• ان ال يقل رصيد الحساب عن  100د.ك لمدة  48ساعة قبل تاريخ السحب
• كل  10د.ك تمنحك فرصة لدخول السحب
شروط التأهل للسحب الربع سنوي:
• ان ال يقل رصيد الحساب عن  500د.ك لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب
• كل  10د.ك تمنحك فرصة لدخول السحب
تواصل معنا عبر:

Burgan Bank Official page

@burganbankgroup

Burgan Bank

لمزيد من المعلومات اتصل على  ,1804080أو تفضل بزيارة موقعنا www.burgan.com

@burganbankkuwait

+965 55804080

ملحق مصرفي
يأتي بحلول الدفع األكثر تطوراً عالمياً ويم ّكن عمالءه من إجراء جميع المعامالت عبر «الموبايل فقط»

قطار التكنولوجيا المصرفية يالحق خدمات «الوطني»
يواصل قطار التكنولوجيا املصرفية االنطالق بسرعة فيما يحاول الجميع
اللحاق به ومتابعة ما يفرضه على النظام املصرفي من مستجدات يومية ،فيما
يخص ح�ل��ول ال��دف��ع اإلل�ك�ت��رون��ي واس�ت�خ��دام ال��ذك��اء االصطناعي ف��ي العمليات
التشغيلية وتقديم الخدمات الرقمية ،ولكن الوضع يختلف عندما يتعلق األمر
بمؤسسة مالية تمتد خبراتها على مدار  67عامًا من الريادة في تقديم الخدمات
املصرفية املتميزة.
فقد استبق بنك الكويت الوطني الجميع ع��ن طريق استراتيجيته للتحول
الرقمي ،وبدأ مبكرًا في بناء مستقبل رقمي متميز وفق رؤية شاملة لتطوير كل
العمليات التشغيلية والخدمات الرقمية على مستوى كل األنشطة واألسواق التي
تعمل بها املجموعة ،والتي ترتكز على آليات تنفيذ مرنة للغاية ،وهو ما ينعكس
بشكل واض��ح ف��ي التعاون م��ع ش��رك��ات التكنولوجيا املالية  Fintechsوج��ذب
الكفاءات املهنية والخبرات من داخل الكويت وخارجها بهدف تطبيق تلك الرؤية.
ونتج ع��ن ذل��ك طفرة واض�ح��ة يلمسها ك��ل العمالء ف��ي التطور الهائل ال��ذي
تشهده الخدمات املصرفية الرقمية التي يقدمها البنك ،خاصة من خالل قنواته
الرقمية املتمثلة ف��ي برنامج خدمة الوطني عبر املوبايل وخ��دم��ة الوطني عبر
اإلنترنت وكذلك فيما يخص حلول الدفع التي يستبق بها الوطني كل منافسيه
إلى السوق الكويتي ليمنح عمالءه باقة متنوعة من الخدمات املصرفية الرقمية
الحديثة وحلول الدفع األكثر تطورًا على مستوى العالم.

الموبايل فقط
ي��واص��ل ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي ت��رس�ي��خ ري��ادت��ه ف��ي م �ج��ال ت�ق��دي��م ال�خ��دم��ات
امل�ص��رف�ي��ة ال��رق�م�ي��ة ،ال�ت��ي تتجسد ف��ي ح�ج��م ال�ج�ه��ود الحثيثة ال�ت��ي ت�ق��وم بها
مجموعة الخدمات املصرفية الشخصية في ذلك املجال من حيث إضافة املزيد
من الخدمات والتحسينات الجديدة باستمرار إلى برنامج خدمة الوطني عبر
املوبايل ،ال��ذي أصبح بفضل تلك الخدمات الجديدة ق��ادرًا على أن يمنح عمالء
الوطني تجربة مصرفية استثنائية تمكنهم من إجراء كل معامالتهم املصرفية
اليومية واملعتادة باستخدام «املوبايل فقط».
ومن بني أبرز الخدمات والتحديثات الجديدة التي تمت إضافتها إلى البرنامج
في األشهر األخيرة ،إمكانية طلب الحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية وطلب
زي��ادة الحد االئتماني للبطاقة االئتمانية ،وذلك من خالل خطوات بسيطة ،مما
يجعل إنجاز كل املعامالت املصرفية مع الوطني أكثر سهولة وراحة .باإلضافة
إل��ى ذل��ك ،أصبح بإمكان العمالء فتح وديعة الوطني الثابتة بمختلف العمالت
بطريقة سهلة.
كما أطلق بنك الكويت الوطني خدمة  NBK Geo Alertsاألول��ى من نوعها
في الكويت ،والتي تمكن العمالء من تسلم اإلش�ع��ارات الخاصة بالخصومات
والعروض أثناء التسوق لدى مواقع محددة من خالل برنامج خدمة الوطني عبر
املوبايل.

رضا العمالء
وبهذه املناسبة ،قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات املصرفية الشخصية
في بنك الكويت الوطني هشام النصف «نجحنا خالل العام  2019في إضافة
عدد كبير من الخدمات والتحسينات الجديدة إلى برنامج خدمة الوطني عبر
املوبايل ،ما أسهم في زيادة نسبة رضا العمالء إلى  %95وزيادة عدد العمالء
املستخدمني للبرنامج بنسبة  %55على أساس سنوي ،وهو ما يأتي انعكاسًا
للجهود الحثيثة التي نبذلها لتلبية احتياجات عمالئنا في إطار استراتيجيتنا
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هشام النصف

◘ النصف :التواصل الدائم
مع العمالء واالهتمام بكل
تطلعاتهم بعناية فائقة
ركيزتان أساسيتان لتلبية
احتياجاتهم
للتحول الرقمي».
وأ ض ��اف ا ل�ن�ص��ف « ن �ل �ت��زم ب�ت�ق��د ي��م ا مل��ز ي��د م��ن ا ل �خ��د م��ات وا ل�ت�ح�س�ي�ن��ات
ا ل �ج��د ي��دة ل �ب��ر ن��ا م��ج خ��د م��ة ا ل��و ط �ن��ي ع �ب��ر ا مل��و ب��ا ي��ل ب �ش �ك��ل م �س �ت �م��ر ،ب�م��ا
ي�ت�م��ا ش��ى م��ع ت�ط�ل�ع��ات ا ل�ع�م�لاء وا ح�ت�ي��ا ج��ا ت�ه��م ا مل�ت�ط��ورة ب��ا س�ت�م��رار ،و ف��ي
إ ط� ��ار ت��وا ص �ل �ن��ا ا ل ��دا ئ ��م م �ع �ه��م ودرا ي� �ت� �ن ��ا ب �ت �ف��ا ص �ي��ل ت �ل��ك اال ح �ت �ي��ا ج��ات
واالهتمام بتلبيتها بعناية فائقة».
وأشار إلى حصول بنك الكويت الوطني على جائزتي أفضل بنك في تقديم
ال �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة الشخصية ال��رق�م�ي��ة ،وأف �ض��ل ب�ن��ك ف��ي ت�ق��دي��م ال�خ��دم��ات
املصرفية عبر امل��وب��اي��ل على مستوى الكويت للعام  ،2019م��ن مجلة غلوبل
فاينانس العاملية ،في ما يعد شهادة جديدة على تفوق الوطني في تقديم أحدث
الخدمات املصرفية الرقمية املتطورة في الكويت.

ملحق مصرفي
◘ خدمات وتحسينات خدمة الوطني عبر الموبايل خالل عام  2019زادت
عدد مستخدميه  %55ومستوى رضا العمالء إلى %95
◘ برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل ترسيخ لريادة البنك في تقديم
الخدمات الرقمية وانعكاس لنجاح إستراتيجية التحول الرقمي
وم��ن أب��رز ال�خ��دم��ات ال�ج��دي��دة ال�ت��ي تمت إضافتها إل��ى البرنامج:
االستقطاع الشهري ،عرض خدمات صناديق االستثمار وصناديق
أسواق النقد ،إمكانية التحويل إلى حسابات الوطني للتداول ،وذلك
ل�ل�ح�ص��ول ع �ل��ى ت �ج��رب��ة اس �ت �ث �م��اري��ة أك �ث��ر س �ه��ول��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
التدوين التلقائي بمجرد تلقى كلمة التأكيد ملرة واح��دة  OTPعبر
الرسائل النصية القصيرة.
هذا ويوفر برنامج خدمة الوطني عبر املوبايل ،إمكانية القيام بالعديد من
املعامالت ومنها :إدارة البطاقات خالل السفر ،زيادة حد التحويل الشهري
والتواصل مع البنك عند السفر من خالل خدمة التواصل مع الوطني.

حلول دفع متطورة
ُيعد مضمار املنافسة فيما يخص حلول الدفع من بني األصعب على
جميع البنوك ،وخاصة في ظل امتداد املنافسة إلى العديد من املؤسسات
امل��ال�ي��ة وال�ت�ط�ب�ي�ق��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ،ب��ل وش��رك��ات التكنولوجيا العاملية
العمالقة ،وعلى ال��رغ��م م��ن ذل��ك نجح بنك الكويت الوطني ف��ي ترسيخ
ريادته بتقديم حلول الدفع املتطورة ،والتي يأتي من بينها تقديم خدمة
 Garmin Payللمرة األولى في السوق الكويتي ،والتي تمكن العمالء من
إتمام املدفوعات بلمسة واحدة من خالل ساعة  Garminالخاصة بهم
والتي تدعم ه��ذه الخدمة ،ه��ذا إل��ى جانب تقديم خدمة الدفع من خالل
الساعة الذكية  Fitbitللمرة األولى في الكويت أيضًا ،والتي تمنح عمالء
الوطني إمكانية إتمام عمليات الدفع املختلفة من خالل الساعة الذكية
بكل سرعة وسهولة.
ً
وع�ل��ق النصف ق��ائ�لا «نسعى ف��ي بنك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي إل��ى تقديم
حلول الدفع األكثر تطورًا على مستوى العالم ،بما يمنح عمالءنا تميزًا
استثنائيًا معتمدين في ذلك على التطور الهائل الذي تشهده عملياتنا
التشغيلية بفضل استراتيجيتنا االستباقية للتحول الرقمي ،وكذلك
بالتعاون مع املؤسسات العاملية الرائدة في ذلك املجال».
وب�ين النصف «ن�ح��رص ف��ي بنك الكويت الوطني على تقديم حلول
دفع تظهر للمرة األولى في السوق الكويتي بما يسهم في منح عمالئنا
تجربة مصرفية استثنائية يتميز بها دون غيره ،فخالل األشهر األولى
من العام  2020قدمنا العديد من حلول الدفع الجديدة ونعد عمالءنا
بتقديم املزيد خالل الفترة املقبلة».

شبكة فروع واسعة
وي��واص��ل ب�ن��ك ال�ك��وي��ت ال��وط�ن��ي ت�ع��زي��ز م��وق�ع��ه ال��ري��ادي ف��ي ال�س��وق
املصرفي من خالل شبكته املحلية األكبر على مستوى الكويت ،حيث
يمتد انتشار مجموعة بنك الكويت الوطني م��ن خ�لال  68فرعًا على
م�س�ت��وى ال�ك��وي��ت ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى شبكة واس�ع��ة تتخطى  13500من
أج�ه��زة نقاط البيع ،منها أكثر م��ن  11700جهاز بتقنية ال��دف��ع قريب
املدى ،األكبر على مستوى الكويت.

أكبر شبكة من أجهزة
السحب اآللي
يتميز بنك الكويت الوطني بأكبر شبكة من أجهزة السحب
اآلل ��ي امل�م�ل��وك��ة للبنك ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ك��وي��ت ،بنحو  327من
أج �ه��زة ال�س�ح��ب اآلل ��ي م��ن ض�م�ن�ه��ا أك �ث��ر م��ن  100م��ن أج�ه��زة
اإليداع النقدي.
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إجراءات وقائية صحية وقرارات بتخفيض الفائدة

البنوك في مواجهة «كورونا»
م��ع ت��زاي��د م�خ��اط��ر ان�ت�ش��ار ف�ي��روس ك��ورون��ا ،وزي ��ادة م�خ��اط��ر االن�ك�م��اش االق �ت �ص��ادي ،س��ارع��ت العديد
ً
من البنوك املركزية ح��ول العالم التخاذ اج��راء ات وقائية صحية لحماية العمالء والعاملني ،فضال عن
قرارات بتخفيض أسعار الفائدة .وخفض مجلس االحتياطي االتحادي األميركي (البنك املركزي) أسعار
الفائدة مؤخرًا بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق من  %1.00إلى  %1.25في تحرك عاجل ،في محاولة
للحؤول دون حدوث ركود عاملي بسبب آثار فيروس كورونا ،وهو القرار الذي اقتفت أثره أكبر البنوك
املركزية حول العالم بخفض أسعار فائدة اإلقراض لدعم األسواق املالية .بدوره ،قرر بنك الكويت املركزي
تخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من  2.75في املئة الى  2.50في املئة ،في ضوء تحديات عدم
اليقني بشأن آفاق النمو في االقتصاد العاملي وتداعيات مخاطر تفشي فيروس كورونا املستجد (كوفيد
  )19الذي انتشر في العديد من دول العالم ،وما لذلك من انعكاسات وآث��ار سلبية على حركة النشاطاالقتصادي العاملي وحركة التجارة الدولية.

مخاطر متصاعدة
وأوض��ح امل��رك��زي أن ال�ق��رار ج��اء أيضًا مع تراجع
معدالت الطلب الكلي والناتج اإلجمالي وف��ي ضوء
ق��رار مجلس االحتياطي ال�ف��درال��ي األميركي أخيرًا
بتخفيض سعر الفائدة على الدوالر األميركي بواقع
ن�ص��ف ن�ق�ط��ة م�ئ��وي��ة مل��واج�ه��ة امل�خ��اط��ر امل�ت�ص��اع��دة
ل � �ف � �ي ��روس «ك� � ��ورون� � ��ا امل� �س� �ت� �ج ��د» ع� �ل ��ى ال �ن �ش ��اط
االقتصادي.
وأضاف أن هذا التخفيض في سعر الخصم يأتي
في إطار إجراءات احترازية تتطلبها دواعي التحوط
ألي تداعيات لتفشي الفيروس.

االستقرار النقدي
وب�ّيّ أن التخفيض ي��أت��ي ف��ي إط��ار ج�ه��ود البنك
للمحافظة على االستقرار النقدي واالستقرار املالي
من خالل ترسيخ بيئة داعمة للنمو االقتصادي مع
املحافظة على جاذبية وتنافسية ال��دي�ن��ار الكويتي
ول��دع��م اس�ت�ق��رار ح��رك��ة ال�ن�ش��اط االق�ت�ص��ادي وأداء
االقتصاد الكلي.
وأكد على قوة أوضاع «مصارفنا الوطنية وقدرتها
على مقاومة الصدمات الخارجية بما يتوافر لديها
من مصدات مالية قوية تؤكدها سالمة مؤشراتها
املالية ومتانتها».
وذكر أن هذه البنوك ستظل ق��ادرة على مواصلة
خدمة االقتصاد الوطني بكفاءة عالية ،حتى في ظل
أوضاع ضاغطة ،وهو أمر تؤكده اختبارات الضغط
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املالي التي يقوم بها «املركزي» والبنوك.
وأف��اد ب��أن ق��وة القطاع املصرفي الكويتي تعززت
نتيجة السياسات الرقابية الحصيفة التي يطبقها
ب�ن��ك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي ع�ب��ر أدوات ال��رق��اب��ة الجزئية
والكلية التي يتمثل أهم محاورها في تدعيم القواعد
الرأسمالية للبنوك وبناء املخصصات االحترازية.
وأشار إلى أن املصدات املالية الرقابية التي مكنت
امل �ص��ارف ال��وط�ن�ي��ة م��ن دخ ��ول حقبة ال�ت�ق�ل�ب��ات في
أس �ع��ار ال�ن�ف��ط م��ن م��وق��ع ق ��وة« ،وه� ��ذا م��ا ت�ش�ي��د به
تقارير بعثة خبراء صندوق النقد الدولي باإلضافة
إلى وكاالت التقييم العاملية».
وأك � ��د أن «امل � ��رك � ��زي» ي �ت��اب��ع ب �ي �ق �ظ��ة ال �ت �ط ��ورات
االقتصادية العاملية ،ويرصد انعكاساتها على أداء
األس��واق املحلية والوضع املصرفي ،مبينا أن البنك
لن يتردد في اتخاذ التدابير املناسبة على صعيد
تطبيق أدوات ال�س�ي��اس��ة ال�ن�ق��دي��ة وأدوات السياسة
الرقابية ،لترسيخ دعائم املحافظة على االستقرار
النقدي واالستقرار املالي.

إجراءات وقائية
على صعيد متصل ،وج��ه بنك الكويت امل��رك��زي
البنوك املحلية في وقت سابق ،نحو اتخاذ مجموعة
م��ن االج � ��راءات ال��وق��ائ�ي��ة مل��واج�ه��ة ف �ي��روس ك��ورون��ا
املستجد (كوفيد )19 -لحماية موظفيها وعمالئها،
بتوفير م��واد التعقيم والكمامات وجميع التجهزات
الوقائية الالزمة.
وأكد «املركزي» حرصه على سالمة عمالء البنوك

◘ البنوك المركزية
تنتفض لمواجهة
تداعيات المرض
ومخاطر شبح
الركود
◘ «المركزي»
الكويتي ّ
يخفض
الفائدة ويشدد
على اإلجراءات
الوقائية للعمالء

ملحق مصرفي

◘ البنوك تباشر
فوراً تنفيذ
التعليمات الصحية
والرقابية حفاظاً
على صحة عمالئها
◘ استخدام
البطاقات المصرفية
بديالً عن النقود
الورقية لتقليل
مخاطر العدوى

وس�لام��ة العاملني ف��ي ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي ،م��ع سعي
البنك إلى التكامل مع الجهود املبذولة على مستوى
الجهات املعنية في الكويت ملواجهة الفيروس ومنع
انتشاره.
وط��ال��ب البنوك بتوفير م��واد التعقيم والكمامات
وج�م�ي��ع ال�ت�ج�ه�ي��زات ال��وق��ائ�ي��ة ال�ل�ازم��ة ع�ن��د أج�ه��زة
ال �ص ��رف اآلل � ��ي ،م ��ع ت��وج �ي��ه ال �ع �م�ل�اء إل ��ى ض ��رورة
اس�ت�خ��دام�ه��ا ق�ب��ل اس�ت�ع�م��ال أج �ه��زة ال �ص��رف اآلل��ي
وبعده.
ودع ��ا «امل ��رك ��زي» ال �ب �ن��وك إل ��ى ت��وج�ي��ه موظفيها
الس� �ت� �خ ��دام ال �ك �م ��ام ��ات ال ��واق� �ي ��ة وم � � ��واد ال �ت �ع �ق �ي��م،
خصوصًا ف��ي ال�ف��روع وال�ق��اع��ات املصرفية ،وكذلك
توجيهها لجميع املؤسسات التجارية املستخدمة
ألج �ه��زة ن �ق��اط ال�ب�ي��ع ن�ح��و ت��وف�ي��ر آل �ي��ة لتعقيم تلك
األجهزة.
وب�ين أن على ال�ب�ن��وك املحلية ح��ث عمالئها على
االس�ت�ف��ادة م��ن ال�ق�ن��وات اإللكترونية عبر تطبيقات
ال� �ه ��وات ��ف ال ��ذك �ي ��ة أو امل ��وق ��ع اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي إلن �ج��از
معامالتهم ،م��ن دون الحاجة إل��ى مراجعة ال�ف��روع،
ما لم ت��دع إل��ى ذل��ك ال�ض��رورة ،مع حث العمالء على
ً
استخدام البطاقات املصرفية بدال من النقود الورقية.
ودعا البنوك كذلك إلى بث رسائل التوعية ،حول
سبل الوقاية املستمدة من تعليمات وزارة الصحة،
عبر حساباتها على شبكات التواصل االجتماعي
وغيرها من القنواتن التي من شأنها مخاطبة أوسع
شريحة من العمالء.
م��ن جانبها ،ق��ام��ت البنوك املحلية ح��رص��ًا منها

على الصحة العامة ،باتخاذ كل اإلجراءات االحترازية
والوقائية والترتيبات التي طالبت بها وزارة الصحة
والجهات املسؤولة ،باإلضافة ال��ى اتباع اإلرش��ادات
الصحية الصادرة من منظمة الصحة العاملية ،والتي
من شأنها اإلسهام في حماية البالد من خطر هذا
املرض.
وب��اش��رت بشكل س��ري��ع تنفيذ ال�ج�ه��ات الرقابية
وال�ص�ح�ي��ة ال�خ��اص��ة ب��أع�م��ال تعقيم ج�م�ي��ع أج�ه��زة
السحب اآلل ��ي ،وتعقيم ال �ف��روع وامل�ب��ان��ي الرئيسية،
بجانب تركيب أجهزة تعقيم في جميع املواقع ،حيث
ت��م تركيب أج�ه��زة تعقيم لجميع اج�ه��زة السحب و
 ITMوال �س �ح��ب اآلل� ��ي ال �خ��اص��ة ب��ال �ف��روع ،ب�ج��ان��ب
اج�ه��زة السحب اآلل��ي ال�خ��اص ب��ال�س�ي��ارات ،وامل��رور
بشكل دوري خ�ل�ال ال �ي��وم لتعقيم وت�ع�ب�ئ��ة اج�ه��زة
التعقيم مرة اخرى ،كما قامت بتركيب اجهزة تعقيم
داخل الفروع واملباني الرئيسية.
وق��ام��ت البنوك م��ن خ�لال قنواتها املختلفة على
االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي ،بنشر العديد
م��ن ال��رس��ائ��ل التوعوية التي توجه الجميع للحفاظ
على الصحة العامة ،انطالقا من أهمية الوقاية لكونها
خيرا من العالج.
يذكر أن جميع النشرات التوعوية ملواجهة فيروس
ك��ورون��ا ،ن�ص��ت ع�ل��ى ض ��رورة اس�ت�خ��دام البطاقات
ً
املصرفية ب��دال م��ن النقود ال��ورق�ي��ة لتقليل مخاطر
العدوى ،واستخدام الوسائل املصرفية االلكترونية
وال�خ��دم��ات ال�ع��دي��دة امل�ت��واف��رة عبر أج�ه��زة ال�ص��راف
اآللي كبديل عن زيارة الفروع.
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تغطي اهتمامات الفرد واألسرة األساسية

«بيتك» :منتجات تمويلية واستثمارية بمزايا تنافسية
يقدم «بيتك» حزمة من الحلول التمويلية والخطط االستثمارية لألفراد ،تؤكد االهتمام الدائم بخدمة العميل بمنتجات مشمولة بتسهيالت شاملة وعروض
حصرية ،تتميز بالتالي :تغطية كل احتياجات العمالء املتعددة مثل احتياجات البناء وشراء العقارات السكنية ،والخدمات التعليمية والطبية.
كما يطرح مجموعة من البرامج والخطط االستثمارية ،تناسب الشرائح كافة التي تحسن خططهم املستقبلية على املديني البعيد واملتوسط ،وعلى الصعيد
الشخصي والعائلي املهني ،والتعليمي ،أو الصحي ،للفرد واألسرة.

المنتجات التمويلية
¶ املواد واألعمال اإلنشائية
ي�غ�ط��ي ت �م��وي��ل اح �ت �ي��اج��ات ال �ع �م�ل�اء م ��ن امل ��واد
اإلن�ش��ائ�ي��ة ،ال�ت��ي ت��دخ��ل ف��ي عملية ال�ب�ن��اء وأع�م��ال
ال�ت��وري��د وال�ت��رك�ي��ب ،وم�ن�ه��ا «ب�ن��اء الهكيل االس��ود،
ال �ت ��رم �ي �م ��ات ،ال �ت ��وس �ع ��ة ،ال �ت �ش �ط �ي �ب��ات ال��داخ �ل �ي��ة
والخارجية /املخطط الهندسي» ،مع تقديم النصح
واإلرش��ادات الهندسية قبل وأثناء البناء ،وعروض
حصرية م��ع نخبة م��ن امل��وردي��ن ،ل�ف�ت��رات تقسيط
تصل  15سنة ،وسقف تمويل  70ألف دينار و12
شهرا للقسط األول ،مع خدمة تأجيل األقساط.
¶ التمويل مقابل ضمان مالي
وسيلة تمويل مبتكرة تتضمن امتيازات عدة،
منها حجم تمويل م�ح��دد بقيمة ال�ض�م��ان املالي
امل �ق��دم م��ن ال�ع�م�ي��ل ،ن�س��ب أرب ��اح ت�ن��اف�س�ي��ة ،ط��رق
سداد مرنة ،مدة ائتمان تصل  5سنوات ،سرعة
وسهولة االنجاز ،يقدم املنتج بجميع الفروع.
¶ التمويل العقاري السكني
أداة تمويلية يوفرها «بيتك» من أجل تسهيل
اقتناء العقار السكني «شقة ،منزل (فيال) ،أرض
فضاء» داخل الكويت أو خارجها.

¶ الرعاية الطبية
لتغطية ن�ف�ق��ات ال �ع�لاج وال �خ��دم��ات ال�ط�ب�ي��ة مع
ن �خ �ب��ة م ��ن امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �خ ��اص ��ة وال� �ع� �ي ��ادات
ال �ت �خ �ص �ص �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت امل �ع �ت �م��دة م ��ن وزارة
ال �ص �ح ��ة ،ب ��أق �س ��اط ش �ه��ري��ة ت �ص��ل  5س� �ن ��وات،
وسقف تمويل  25ألف دينار ،و 6شهور للقسط
األول.
¶ الرعاية التعليمية
ي�غ�ط��ى ج�م�ي��ع ن�ف�ق��ات ا ل�ح�ص��ول ع�ل��ى م�ق�ع��د
درا س ��ي ف��ي ا مل��ؤ س �س��ات ا ل�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ب��ا ل�ك��و ي��ت
(الجامعات واملدراس واملعاهد املتخصصة)،
ب��أ ق �س��اط ش �ه��ر ي��ة ت �ص��ل  5س� �ن ��وات ،و س �ق��ف
ت �م��و ي��ل  25أ ل ��ف د ي� �ن ��ار ،و  6ش �ه ��ور ل �ل �ق �س��ط
األول.
¶ األثاث واألجهزة
ل�ت�م��وي��ل اح�ت�ي��اج��ات ال�ع�م�لاء م��ن «أث ��اث جاهز
وم� �ص� �ن ��ع ،م �ط ��اب ��خ ج ��اه ��زة وم �ص �ن �ع ��ة ،أج �ه ��زة
إلكترونية وكهربائية ،إض��اءة» ،لفترات تقسيط
حتى  5سنوات ،وسقف تمويل  25ألف دينار ،و6
شهور للقسط األول.

الخطط االستثمارية
تتمتع الخطط االستثمارية الطويلة األجل بأرباح استثمارية سنوية ،ويجري فيها استهداف مبلغ
يرغب العميل ف��ي الحصول عليه مستقبال ي�ت��راوح ب�ين  4آالف إل��ى  120أل��ف دي�ن��ار ،يدخر العميل
املبلغ على دفعات شهرية ،خالل فترة محددة مسبقًا تتراوح بني  2و 39سنة ،ويمكن السحب حتى
 %40من املبلغ بنهاية العام األول.
¶ «شفاء» للرعاية الصحية
توفر «شفاء» حماية تكافلية لـ 11من األمراض املستعصية والوفاة والعجز الكلي الدائم ،وبإمكان
العميل الحصول على املبلغ املدخر عند الحاالت الطارئة.
¶ «جامعتي» للتعليم
ت �ل �ب��ي أ غ ��راض ا ل �ت �ع �ل �ي��م ا ل �ج��ا م �ع��ي ل�ل�أ ب �ن��اء ع �ن��د ب �ل��و غ �ه��م  18ع��ا م��ًا ،و ي �س �ت �ط �ي��ع ا ل �ع �م �ي��ل
ت�ح��د ي��د م�ب�ل��غ م�س�ت�ه��دف ،ي�ج��ري ا س�ت�ث�م��ار ا مل�ب��ا ل��غ وإيداع األرباح س�ن��و ي��ًا ،ح�ت��ى وقت د خ��ول
اال ب�ن��اء ا ل�ج��ا م�ع��ة.
¶ «رفاء» للزواج
مصممة ملواجهة تكاليف زواج األبناء ،وتعني التخطيط املبكر لحياتهم األسرية ،إذ يستطيع اآلباء
واألمهات املساهمة في زواج أبنائهم ،بتحديد مبلغ معني لتغطية مصاريف الزواج ،والحصول عليها
جميعا عند نهاية الخطة.
¶ «إنجاز» إلنشاء مشروع خاص
خطة «إنجاز» متعددة األغراض ،يستطيع الشباب من خاللها التخطيط املسبق وتحقيق أحالمهم
واستثمار مدخراتهم حتى الوقت املناسب لتحقيق اهدافهم ،كإقامة مشروع خاص او شراء منزل
وغيره.
¶ «ثمار» ملرحلة ما بعد التقاعد
ت�س��ا ع��د ع�ل��ى اال س�ت�م�ت��اع ب�ح�ي��اة ت�ق��ا ع��د ي��ة م��ر ي�ح��ة ب�ع��د ع�ن��اء ا ل�ع�م��ل ل�س�ن��وات ط��و ي�ل��ة ،يستطيع
ا ل�ع�م�ي��ل ت�ح��د ي��د م�ب�ل��غ و ي �ج��ري ا س�ت�ث�م��ار ا مل�ب��ا ل��غ ا مل��د ف��و ع��ة ،ت�س�ت�ح��ق ج�م�ي�ع�ه��ا ع�ن��د ا ن�ت�ه��اء ا ل�خ�ط��ة
ببلوغ سن التقاعد.
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◘  6منتجات تمويلية
متنوعة ..منها السكنية
والصحية والتعليمية
◘ تمويل حتى  70ألف
دينار ..وفترة سداد بين 5
إلى  15سنة
◘  5خطط استثمارية
تناسب الشرائح كافة
وتحقق عوائد سنوية

ملحق مصرفي
خدمات إلكترونية األولى من نوعها في الكويت

«بيتك» ُيحدِ ث نقلة نوعية في عالم الصيرفة الرقمية
استهل «بيتك» العام الجديد باطالق خدمتي شراء سبيكة الذهب ( 10غرامات) ،وطباعة الشيكات الفورية ،وتسلمهما الكترونيا ،وهي خدمات تعد األولى من نوعها في الكويت ،ضمن
سلسلة الخدمات املصرفية الرقمية للبنك وإستراتيجيته للتحول الرقمي ،تطبيقًا لشعار «جيل جديد من الخدمات املصرفية السهلة» .ويحرص «بيتك» على تطوير الخدمات املصرفية
الرقمية ،واالنفراد بطرح حلول مالية مبتكرة يمكن انجازها عبر قنوات الخدمة الذاتية من خالل املوبايل أوعبر البرمجيات التفاعلية ،وتقنيات الروبوت ،والذكاء االصطناعي وأجهزة الـ
 ،XTMوفروع  KFH Goالذكية ،األمر الذي يساهم باضافة قيمة متميزة الى تجربة العمالء الذين يتطلعون الى خدمات مصرفية آمنة وسريعة وسهلة.
ويعتبر «بيتك» أول بنك يمتلك مركزا متخصصا للبحوث واالبتكار ،وهو بمنزلة حاضنة البتكار وتطوير األفكار الى تطبيقات عملية وخدمات ومنتجات مصرفية متطورة وقنوات
إلكترونية بديلة.

شراء ذهب وطباعة شيكات
والجراء عملية شراء سبيكة الذهب ( 10غرامات) ،يقوم العميل بزيارة أقرب فرع من فروع KFH
 Goالذكية املنتشرة في الكويت ،فيجري العملية عبر الخدمة الذاتية بادخال بطاقة الصرف اآللي
واختيار خدمة شراء سبيكة الذهب ،أوعبر خدمة املكاملة الهاتفية مع موظف «بيتك» وطلب شراء
سبيكة الذهب ،ويتسلم العميل سبيكة الذهب بشكل فوري.

الموبايل وأجهزة السحب اآللى

إطالق خدمة االي��داع النقدي بالبطاقة املدنية ،وخدمة السحب النقدي دون بطاقة من خالل QR
 Codeأو البطاقة املدنية أو رقم الهاتف ،وفتح حساب (الذهب – التوفير – الرابح – الخدمة اآللية)
وكذلك بيع وشراء الذهب ،وخدمة إيداع الشيكات عبر املوبايل ،وخدمة  Skiplinoلحجز املواعيد في
الفروع املصرفية إلكترونيًا ،وخدمة  KFH Payللدفع االلكتروني ،وخدمة الـ Chatbotعبر منصاته
املختلفة «املوقع اإللكتروني  -الهواتف الذكية» ،وخدمة الـ  KFH-Walletاملدعومة بخدمة التمكني
الرقمي للدفع عبر ال�ه��وات��ف الذكية  ،MDESوغيرها الكثير م��ن ال�خ��دم��ات الرقمية وح�ل��ول الدفع
املتوافرة على  ،KFHonlineأو عبر فروع .KFH Go

خدمات أون الين

وتشمل خدمات تحويل االموال ملعظم دول العالم ،ومنها خدمة  KFH Xpressللتحويالت املالية
الفورية عبر الحدود ،وخدمة التحويالت املالية الفورية باستخدام شبكة ريبل ،وإنشاء ودائع ،واضافة
مستفيدين ،واستعالم عن رصيد ،وطلب دفتر شيكات ،وفتح حساب الذهب ،واجراء عمليات بيع
وشراء وتداول الذهب ،وطلب التمويل ،وفتح حساب ،وغيرها الكثير من الخدمات.

الذكاء االصطناعي

ويعتبر «ب�ي�ت��ك» م��ن ال�س� ّ�ب��اق�ين ع��امل�ي��ا ف��ي تطبيق تكنولوجيا ال��ذك��اء االص�ط�ن��اع��ي ،اذ نجح
بتنفيذ ب��رن��ام��ج روب ��وت ل�ل�ع�م�ل�ي��ات التشغيلية ( )RPAلتبسيط ال�ع�م�ل�ي��ات ال��داخ�ل�ي��ة املتعلقة
بعمليات تمويل العمالء ،بهدف زيادة الكفاءة وتوفير الوقت.

تأجيل قسط

خدمة « KFH-Passأجل قسطك حسب احتياجك» ،تتيح للعميل امكانية اختيار تأجيل موعد
س��داد أح��د األق�س��اط املستحقة سنويا ط��وال م��دة التمويل ،فاصبح بامكانه اختيار شهر بالسنة
يتخطى سداده ،وذلك أثناء التقديم على معاملة التمويل الشخصي (استهالكي او اسكاني) ،فبعد
استكمال املعاملة وتحديد شهر الراحة من س��داد القسط الشهري من خالل خدمة ،KFH-Pass
يمكن للعميل تغيير موعد األقساط التي قام بتأجيلها عند التعاقد عبر  KFHonlineاوعبر تطبيق
 KFHللهواتف الذكية.

طلبات التمويل عبر kfh.com

تساهم خدمة «طلب التمويل عبراالنترنت» في اتاحة الفرصة ،بمنتهى السرعة للعمالء
اال ف��راد الراغبني ف��ي الحصول على تمويل ،حيث يتقدم العميل بالطلب م��ن خ�لال خدمات
«بيتك» االلكترونية  ،kfhOnlineث��م يتبع خ�ط��وات م�ح��ددة حتى نهاية اال ج��راءات ،و م��ن ثم
تصله ر س��ا ل��ة على هاتفه ا ل�ن�ق��ال تفيد باكتمال ا ل�خ�ط��وات ،و ب�ع��د ذ ل��ك يتولى ف��ر ي��ق مختص
من «بيتك» التعامل مع الطلب ،ويتواصل مع العميل عبر الرسائل النصية التي تفيد بحالة
املعاملة وتطورها.

الفروع الذكية KFH -GO

ّ
تعتبر الفروع الذكية التي دشنها «بيتك» « »KFH-Goتحت عنوان «تجربة مصرفية سهلة»،
وتعمل بشكل آلي بالكامل على مدار الساعة ،من خالل مجموعة متطورة من االجهزة التقنية
ووسائل الخدمة الذاتية ،نقلة نوعية في عالم الصيرفة الرقمية .ويوفر الفرع االلكتروني الذكي
ام�ك��ان�ي��ات تتيح للعمالء االس�ت�ف��ادة م��ن مجموعة م��ن ال�خ��دم��ات املصرفية على م��دار الساعة،
وخارج أوقات العمل الرسمية للفروع ،بما يزيد على  %80من الخدمات واالعمال التي تقدمها
الفروع التقليدية.

إيداع الشيكات عبر الموبايل
وتمكن الخدمة األول��ى من نوعها على مستوى الكويت ،عمالء «بيتك» من إي��داع شيكاتهم في
حساباتهم الكترونيا بسرعة وسهولة وأمان ،من خالل تسجيل الدخول إلى تطبيق kfhOnline
وإدخال مبلغ الشيك املراد إيداعه ،ثم التقاط صورة لجانبي الشيك باستخدام كاميرا هواتفهم الذكية،
ويتم بعد ذلك إيداع املبلغ مباشرة في حساباتهم.

التداول اإللكتروني
أطلقت شركة «بيتك كابيتال لالستثمار» النظام الجديد لخدمة «بيتك للتداول» بمزايا جديدة
تتناسب مع حجم العمالء املتزايد والتوسع في األسواق التي تغطيها ،حيث أصبحت الخدمة تشمل
معظم أسواق دول الخليج ،وهي أول خدمة تتيح للعمالء التداول اإللكتروني في تلك األس��واق وفق
أحكام الشريعة ،وذلك من خالل حساب واحد وشاشة واحدة.
كما تم استحداث نظام «بيتك للتداول برو» الذي يحتوي على العديد من املزايا بشكل متقدم،
ً
ف�ض�لا ع��ن تطوير تطبيقات الهاتف لكل م��ن مستخدمي  Appleو ،Google Playحيث يعتبر
التطبيق هو األول من نوعه في الكويت،الذي يمكن العميل من التداول في بورصة الكويت وباقي
األسواق الخليجية.

◘ أول بنك يمتلك مركزاً متخصصاً
للبحوث واالبتكار ..حاضنة لتطوير
األفكار إلى تطبيقات عملية
◘ الفروع الذكية  KFH GOتقدم
أكثر من  %80من خدمات الفروع
التقليدية
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وفقاً لخبراء مجلس «فوربس» المالي

معركة تخوضها البنوك في وقت واحد

ّ
تصو راتهم
جمع مجلس « ف��ور ب��س» ا مل��ا ل��ي 13 ،م��ن املديرين التنفيذيني ف��ي ش��ر ك��ات املحاسبة والتخطيط ا مل��ا ل��ي وإدارة ا ل�ث��روات لوضع
ب�ش��أن ا ل�ت�ح��د ي��ات ا ل�ت��ي ت��وا ج��ه ا ل�ص�ن��ا ع��ة ا مل�ص��ر ف�ي��ة ،ف��ي ظ��ل ا ل �ت �ط��ورات وا ل�ت�غ�ي�ي��رات ا ل�ت��ي ي�ش�ه��د ه��ا اال ق�ت�ص��اد ا ل�ع��ا مل��ي ع�م��و م��ا ،وا ل�ص�ن��ا ع��ة
خصوصا.
التاريخ الطويل والراسخ لهذه الصناعة وما تتميز به من رسوخ واستقرار ،اعتمد أساسا على ثقة العمالء القوية بها ،ما يجعل من
الصعب عليها ادخال تغييرات في قواعدها األساسية ،وعادة ما يستغرق أي تغيير وتطوير وقتا طويال.
ب�ي��د أن ا ل�ق� ّ�ي�م�ين وا ل�ع��ا م�ل�ين ف��ي ا ل�ق�ط��اع ا مل�ص��ر ف��ي أدر ك��وا ف��ي ا ل�س�ن��وات األ خ�ي��رة أن ت�ط��و ي��را و ت�غ�ي�ي��رات ج��و ه��ر ي��ة ال ب��د أن ت�ح��دث ،ح�ت��ى ال
ّ
تتحد ى فيه التكنولوجيا الرقمية والذكاء االصطناعي والبيانات الكبيرة ومنصات التكنولوجيا املالية
يفقد القطاع مواء مته مع عصر،
واقتصاد املشاركة أسس وجوده.
ّ
أجمع خ�ب��راء مجلس « ف��ور ب��س» ا مل��ا ل��ي على ض��رورة أن تتخلى الصناعة املصرفية ع��ن بعض أساليبها التقليدية ،وأن تبحث ف��ي طرق
ومبتكرة تستطيع عن طريقها الحفاظ على ثقة عمالئها بها .وطرحوا بعضا من أحدث االتجاهات في مجال البنوك والتطورات
جديدة ّ
التي يتوقعون أن يشهدها القطاع على مدار السنوات الخمس املقبلة ،وهي بالتالي:

 - 1االستفادة من التكنولوجيا المالية
لتحسين تجربة العمالء
م��ن خ�لال ا ل�ع�م��ل م��ع ا ل�ت�ك�ن��و ل��و ج�ي��ا ا مل��ا ل�ي��ة ،واال س�ت�ف��ادة
م��ن ا ل�ت�ك�ن��و ل��و ج�ي��ا واال ب�ت�ك��ار ا ل�ت��ي ت�ن��ا ف��س ب�ق��وة األ س��ا ل�ي��ب
ا مل ��ا ل �ي ��ة ا ل �ت �ق �ل �ي��د ي��ة ف ��ي ت �ق��د ي��م ا ل� �خ ��د م ��ات ا مل ��ا ل� �ي ��ة ،ي �م �ك��ن
ل�ل�ب�ن��وك أن ت�ق� ّ�د م ل�ع�م�لا ئ�ه��ا ح�ل��وال ذات ق�ي�م��ة م�ض��ا ف��ة تقع
خ��ارج ن �ط��اق خ�ب��را ت�ه��ا .ا ل�ش�ه�ي��ة ا ل��ى ه��ذا ا ل �ت �ع��اون ي�ن�ب�غ��ي
أن ت�س�ت�م��ر و ت �ن �م��و ل�لا س �ت �ف��ادة م��ن م �ج �م��و ع��ات ا ل�ب�ي��ا ن��ات
والنماذج البديلة لتحسني وسائل توفير تحويالت أموال
ف��ور ي��ة ل �ل �ع �م�لاء .ك �م��ا ي �م �ك��ن ل �ل �ب �ن��وك ت �ح �س�ين ع��رو ض �ه��ا
بتكلفة منخفضة وسرعة أكبر.

 - 2المزيد من عمليات الدمج
المدفوعة بالتكنولوجيا
ع �ل��ى م ��دار ا ل �ع �ق��د ا مل ��ا ض ��ي ،ا ن �خ �ف��ض ع ��دد ا ل �ب �ن��وك ف��ي
ا ل ��وال ي ��ات ا مل �ت �ح��دة ،ل �ك��ن ا مل �س �ت �ق �ب��ل س �ي �ش �ه��د ا ل �ك �ث �ي��ر م��ن
ع�م�ل�ي��ات اال ن��د م��اج ،ألن ا ل�ك�ث�ي��ر م��ن ا ل �ب �ن��وك ت �ب��دو و ك��أ ن�ه��ا
«عالقة في الوسط» .يمكن للبنوك الكبرى أن تطور ،وقد
فعل بعضها ،تكنولوجيا ملنحها ميزة التفوق على البنوك
ا ل�ص�غ�ي��رة ف��ي خ��د م��ة ا مل�س�ت�ه�ل�ك�ين .ال س�ي�م��ا أن ا مل�ق��ر ض�ين
من الشركات غير املصرفية والتكنولوجيا املالية تفرض
حضورا في مجال اإلقراض التجاري وتجارة التجزئة.

 - 3ظهور اإلقراض الرقمي
ف ��ي ت �ق ��ر ي ��ر ه ��ا ا ل � �ص� ��ادر ف ��ي د ي �س �م �ب��ر  2019ح ��ول
اإل ق� � � � ��راض ا ل � ��ر ق � �م � ��ي ،ق � � ��درت ش� ��ر ك� ��ة Grand View
 Researchح�ج��م ا ل�س��وق ب�ن�ح��و  3.5م�ل�ي��ارات ّ دوالر ف��ي
ّ
ع��ام  2018و م �ع��دل ن �م��و س �ن��وي م��رك��ب م �ت��وق��ع ب�ن�س�ب��ة
 %20.7م ��ن  2019إ ل � ��ى 2026؛ ف � ��اإل ق � ��راض ا ل��ر ق �م��ي
ا ل�ش�خ�ص��ي ه��و ا مل�س�ت�ق�ب��ل .و ن�ظ��را إ ل��ى أن ا ل�ب�ن�ي��ة ا ل�ت�ح�ت�ي��ة
ا ل ��ر ق� �م� �ي ��ة أ ص� �ب� �ح ��ت أ ك� �ث ��ر ق � ��وة وأ ص � �ب� ��ح ا مل �س �ت �ه �ل �ك��ون
م��ر ت��ا ح�ي�ن أ ك �ث��ر ل �ل �م �ع��ا م�لات ع �ب��ر اإل ن �ت��ر ن��ت ،ف �س �ي �ت �ع�ّي�نّ
ع�ل��ى ا ل�ص�ن��ا ع��ة ا مل�ص��ر ف�ي��ة ح�ت�م��ا ن�ق��ل خ��د م��ات اإل ق��راض،
س ��واء ك��ا ن��ت م��ن ش��ر ك��ة إ ل ��ى ع �م �ي��ل أو م��ن ش��ر ك��ة إ ل��ى
أ خ��رى ،إ ل��ى ف�ض��اء اإل ن�ت��ر ن��ت.

 - 4صعود البنوك الجديدة

َّ
من املتوقع صعود البنوك املباشرة القائمة على الهاتف
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ا مل �ح �م��ول ع �ل��ى م ��دى ا ل �س �ن��وات ا ل �خ �م��س ا مل �ق �ب �ل��ة .و ت �ج��ذب
ا ل�ب�ن��وك ا ل�ج��د ي��دة  Neobanksب��ا ل�ف�ع��ل ا مل�لا ي�ين م��ن ا ل�ع�م�لاء
ف��ي ج�م�ي��ع أ ن�ح��اء ا ل�ب�لاد؛ م��ا ي�ش�ي��ر إ ل��ى ت�ح� ّ�و ل م��ا يفضله
املستهلك م��ن ا ل�خ��د م��ات املصرفية التقليدية القائمة على
الفروع إلى الحلول الرقمية املريحة.

 - 5تجارب العمالء اآللية والشخصية
أ ح��د أ ك�ب��ر ا ل�ت�غ�ي�ي��رات ا ل�ت��ي ظ�ه��رت م��ن خ�لال ا ل�ع�م��ل مع
مختلف عمالء البنوك هو أن الكثيرين منهم يدركون أنهم
ينفقون م��وارد كثيرة ف��ي تنفيذ العمليات ا مل�ت�ك��ررة .وقد
أدر ك ��ت ا ل�ب�ن��وك أن أ ت�م�ت��ة ب�ع��ض ه��ذه ا ل�ع�ن��ا ص��ر س�ت�س��ا ع��د
ع�ل��ى ت�ح��ر ي��ر رأس ا مل��ال ا ل�ب�ش��ري ألداء أ ن�ش�ط��ة ذات قيمة
مضافة ،األ م��ر ا ل��ذي سيؤدي إ ل��ى التنفيذ السريع واملزيد
من الكفاءة وتخصيص تجارب املستهلكني.

« - 6البلوك تشين» والحلول الالمركزية
تحالن محل معظم البنوك
أ ك �ب��ر ت�غ�ي�ي��ر ف��ي ا ل �ق �ط��اع ا مل �ص��ر ف��ي ي �ح��دث ع��ن ط��ر ي��ق
ا ل �ح �ل��ول ا مل �س �ت �ن��دة إ ل� ��ى ت �ق �ن �ي��ة ب �ل ��وك ت �ش�ي�ن ،ا ل �ت ��ي ت�ت�ي��ح
ا ل �ت �ح��و ي��ل ا ل �ف ��وري ل�ل�أ م ��وال م��ن ن �ظ �ي��ر إ ل ��ى ن �ظ �ي��ر .ع�ل�اوة
ع�ل��ى ذ ل ��ك ،ف��إن ح �ل��ول ا ل�ت�م��و ي��ل ا ل�لا م��ر ك��ز ي��ة ا ل�ق��ا ئ�م��ة ع�ل��ى
ّ
منصات العقود الذكية ،مثل ايثيريوم  ،Ethereumمكنت
ب��ا ل�ف�ع��ل م�ن�ص��ات اإل ق ��راض ا ل��ر ق�م�ي��ة م��ن دون ا ل�ح��ا ج��ة إ ل��ى
مؤسسات مالية .وفي غضون خمس سنوات ،قد تهيمن
هذه الحلول على الخدمات املالية.

 - 7دخل جديد من الخدمات المصرفية
المفتوحة والبيانات
ا ل � �ب � �ي � �ئ� ��ات ا مل � �ن � �خ � �ف � �ض ��ة ا ل � �س � �ع� ��ر ن� �س� �ب� �ي ��ا وا ل � �س � �ل ��ع
األ س��ا س �ي��ة ّ ت �ض �غ��ط ع �ل��ى إ ي� ��رادات ا ل �ب �ن��وك ا ل �ت �ق �ل �ي��د ي��ة.
و م ��ن ا مل �ت��وق��ع أن ت �ح��دث إ ع ��ادة ت �ش �ك �ي��ل درا م��ا ت �ي �ك �ي��ة
ل� �ن� �م ��وذج األ ع � �م� ��ال ب ��ا س� �ت� �خ ��دام ا ل� �خ ��د م ��ات ا مل �ص��ر ف �ي��ة
ا مل� �ف� �ت ��و ح ��ة ،وا ل� �ت ��ي ت �ن �ش ��ئ أ س� ��وا ق� ��ا ث �ن ��ا ئ �ي ��ة اال ت� �ج ��اه،
م�ث��ل م�ت�ج��ر ت�ط�ب�ي�ق��ات أ ب��ل ل�ج�ن��ي إ ي��رادات م��ن ك��ل م��ن
ا مل�س�ت�ه�ل�ك�ين وا مل �ط��ور ي��ن ،أو ع��روض ا ل �ب �ي��ا ن��ات ك�خ��د م��ة
وواجهة ب��ر م�ج��ة ا ل�ت�ط�ب�ي�ق��ات م�ث��ل الذي ي�ق��د م��ه م�ص��رف
ج ��ي ب ��ي م� ��ور غ� ��ان ت �ش �ي ��س ل �ت ��و س �ي ��ع ن� �ط ��اق خ ��د م ��ات
ا ل�ب�ي��ا ن��ات وا ل�ت�ح�ل�ي�لات ل�ل�ع�م�لاء م��ن ا مل��ؤ س�س��ات.

◘ اإلقراض
الرقمي الشخصي
هو المأمول ..والبنوك
ستقدِّ م حتماً هذه
الخدمة عبر اإلنترنت
◘ «البلوك تشين»
والحلول الالمركزية
منصات
القائمة على َّ
العقود الذكية تحالن
محل معامالت البنوك
◘ جني إيرادات
من المستهلكين
والمطوّ رين
معاً ..من خالل
البيانات و الخدمات
المصرفية المفتوحة

ملحق مصرفي

 - 8البنوك التي تقدّ م خدمات
للشركات المتوسطة الحجم
مهدّ دة باالختفاء

 - 11المزيد من الخدمات التي تستهدف
ُأسراً ال تتمتع بالوصول الكافي للخدمات
المصرفية

على غرار تأثير «أمازون» في تجارة ّ التجزئة ،فإن أفضل
خمسة ب�ن��وك ه��ي ال�ت��ي ت�ح��دد م��ا يتوقعه ع�م�لاء الخدمات
املصرفية .البنوك اإلقليمية تكافح من أجل مواكبة الوضع،
ال سيما م��ع ال��ذك��اء االص�ط�ن��اع��ي وال�ت�ع�ل��م اآلل ��ي ،م��ن حيث
امل�ي��زان�ي��ة ورأس امل ��ال ال �ب �ش��ري .امل �ي��زة ال�ت�ن��اف�س�ي��ة للحجم
تخلق ف�ج��وة متنامية؛ م��ن املحتمل أن ت��ؤدي إل��ى عمليات
اندماج بني البنوك التي تقدم خدماتها للشركات املتوسطة
الحجم كوسيلة لزيادة األصول واملواهب.

ال تزال الرسوم التي يدفعها األفراد الذين ال يتمتعون
ب��ا ل��و ص��ول ا ل �ك��ا ف��ي ل�ل�خ��د م��ات ا مل��ا ل �ي��ة ا ل��ر ئ�ي�س�ي��ة أو ا ل��ذ ي��ن
اليتمتعون بأي قدرة على الوصول للخدمات املصرفية،
مذهلة ،لكن بفضل التكنولوجيا املتطورة ،سيتغير هذا
األ م ��ر ب �س��ر ع��ة .و ع �ل��ى ع �ك��س م��ا ح ��دث ف��ي ا مل��ا ض��ي ،إذا
ك��ان ل��د ي��ك ه��ا ت��ف م�ح�م��ول ،يمكن أن ي�ك��ون ل��د ي��ك حساب
مصرفي ،وهذا يفتح الكثير من اإلمكانيات أمام البنوك
والشركات األخرى لتقديم الخدمات إلى هذه األسر.

« - 9دمقرطة» تمويل المستهلك

 - 12البنوك الكبرى تقدّ م خدمات
للشركات الصغيرة

س �ت �س �ت �م��ر ا ل �ح �ل��ول اآل م �ن��ة وا مل �ح �م��و ل��ة ا مل �ت �ق��د م��ة ف��ي
ت��و ف�ي��ر إ ج��ا ب��ات و ح�ل��ول س��ر ي�ع��ة ف��ي ا ل��و ق��ت ا ل�ح�ق�ي�ق��ي
« ف��ي أي م�ك��ان و ف��ي أي و ق��ت» ال ح�ت�ي��ا ج��ات ا مل�س�ت�ه�ل��ك
ور غ� �ب ��ا ت ��ه .و س �ت �ع �م��ل ه� ��ذه ا ل� �خ ��د م ��ات ا ل �ق ��ا ئ �م ��ة ع �ل��ى
ا ل ��ذ ك ��اء اال ص �ط �ن ��ا ع ��ي ع �ل ��ى إدارة و ت �ح �س�ي�ن ا ل� �ق ��درة
ا مل��ا ل�ي��ة ا ل�ك��ا م�ل��ة ل�ل�ف��رد ،ا ل�س�ي��و ل��ة ا مل�ت��ا ح��ة وا ل�ق��درة ع�ل��ى
د ع ��م اال ئ �ت �م ��ان ،م ��ن و ج �ه��ة ن �ظ��ر ش��ا م �ل��ة و م �ت��را ب �ط��ة،
و ل �ي��س ك �ط �ب �ي �ع��ة ا مل �ع��ا م�لات غ �ي��ر ا مل �ت��را ب �ط��ة ل �ل �خ��د م��ات
ا مل�ص��ر ف�ي��ة ا ل�ح��ا ل�ي��ة.

ستستمر ف��ي رؤ ي��ة ا مل��ؤ س�س��ات ا مل��ا ل�ي��ة ا ل�ق��د ي�م��ة ،و ه��ي
ّ
تقد م خدمات للشركات الصغيرة .في الظاهر ،تبدو هذه
أ خ �ب��ار ج �ي��دة ،ح�ي��ث إن ا ل�ش��ر ك��ات ا ل�ص�غ�ي��رة وا مل�ت��و س�ط��ة
ناضلت تاريخيا للوصول إلى رأس املال واالئتمان ،من
خالل البنوك الرئيسة .مع ذلك ،ال يزال القطاع املصرفي
�اف اال ح �ت �ي ��ا ج ��ات ا مل��ا ل �ي��ة ل �ل �ش��ر ك��ات
ال ي �ل� ّ�ب��ي ب �ش �ك��ل ك � � ٍ
الصغيرة ،مثل الحاجة الى ضوابط اإلنفاق.

 - 10تنظيم أفضل

 - 13عودة ظهور «العالقات المصرفية»

ّ
س�ت��رك��ز ا ل�ب�ن��وك ا ل�ت�ق�ل�ي��د ي��ة ع�ل��ى ا ل��ودا ئ��ع واإل ق��راض
أل غ� ��راض إ ن �ت��ا ج �ي��ة و ت ��رك ا ل �خ ��د م ��ات ا مل��ا ل �ي��ة األ خ ��رى
ل�ل�م��ؤ س�س��ات ا ل��ر ق�م�ي��ة و ش��ر ك��ات ا ل�ت�ك�ن��و ل��و ج�ي��ا ا مل��ا ل�ي��ة
ا ل �ج ��د ي ��دة ا مل �ب �ت �ك��رة .و م ��ن ش ��أن ذ ل ��ك أن ي �ع �م��ل ع �ل��ى
ف�ص��ل ا مل�خ��ا ط��ر وا ل�س�ي��و ل��ة و« م�ع��ر ف��ة ع�م�ي�ل��ك» و ي�خ�ف��ف
م ��ن ت� �ض ��ارب ا مل� �ص ��ا ل ��ح ل �ل �م �ه �م��ة ا مل� ��زدو ج� ��ة ا ل �ح��د ي �ث��ة
ل�ل�ب�ن��وك ،ا مل�ت�م�ث�ل��ة ف��ي س�لا م��ة أ م��وال ا ل�ع�م�لاء وا ل�ع��وا ئ��د
ا مل��ا ل�ي��ة مل�س��ا ه�م�ي�ه��ا.

ّ
ب��اإل ض��ا ف��ة إ ل��ى ا ل�ت�خ��ل��ي ع��ن ب�ع��ض ا ل �ل��وا ئ��ح ا ل�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة
ا ل �ن��ا ت �ج��ة ع��ن ا ل ��ر ك ��ود ا ل ��ذي ش �ه��ده اال ق �ت �ص��اد ف��ي أوا ئ ��ل
العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،سنستمر في
رؤ ي��ة ت�ك��ا ث��ر ا ل�ب�ن��وك ا مل�ج�ت�م�ع�ي��ة و غ�ي��ر ه��ا م��ن ا مل��ؤ س�س��ات
ا ل�ص�غ��رى ،ع�ل��ى ع�ك��س ه��وس اال ن��د م��اج وا ل�ب�ن��وك ا ل�ك�ب��رى
ا ل �ت��ي ج� ��اءت ف ��ي أ ع� �ق ��اب ت �ل��ك ا ل �ف �ت ��رة؛ م ��ا ي �ق ��دم ف��ر ص��ة
ب��ا ل�ن�س�ب��ة ا ل��ى ر ج ��ال األ ع �م��ال إل ق��ا م��ة ع�ل�ا ق��ات م�ص��ر ف�ي��ة
أوثق وأكثر تخصيصا.

◘ صعود البنوك
القائمة على الهاتف
المحمول خالل
السنوات الخمس
المقبلة
◘ المستقبل

سيشهد كثيراً من
االندماجات ..وبعض
البنوك تبدو وكأنها
«عالقة في الوسط»

ِّ
التركيز على
◘
الودائع واإلقراض
ألغراض إنتاجية..
وترك الباقي
للمؤسسات الرقمية
وشركات «فينتك»
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ملحق مصرفي
يعتلي عرش الجودة منذ  10سنوات

«بوبيان» يغير مفاهيم خدمة العمالء

●●شاهني الغانم

مسؤولو البنك وسيرفس هيرو
خ �ل��ال ف� �ت ��رة ق� �ص� �ي ��رة ل� ��م ت� �ت� �ج ��اوز ال� �س� �ن ��وات
ال�ع�ش��ر اس�ت�ط��اع ب�ن��ك ب��وب�ي��ان أن يغير الكثير من
املفاهيم ،أب��رزه��ا ما يتعلق بخدمة العمالء ،والتي
جعلته يتربع على عرش الجودة في خدمة العمالء
ل�ع�ق��د ك��ام��ل ع�ل��ى م�س�ت��وى ال�ب�ن��وك اإلس�لام �ي��ة في
ال�ك��وي��ت ،ول�خ�م��س م��رات ع�ل��ى م�س�ت��وى ال�ق�ط��اع��ات
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ،ح� �س ��ب س� �ي ��رف ��س ه� �ي ��رو امل �ع �ن �ي��ة
بدراسات قياس رضا العمالء في الكويت.
وعلى الرغم من ارتفاع نسبة عمالئه وزيادتهم
امل�س�ت�م��رة ،ف��إن م�س�ت��وي��ات ال�خ��دم��ة ف��ي ب��وب�ي��ان لم
تنخفض ،أو تتأثر نتيجة ه��ذه ال��زي��ادة التي دائما
م��ا ي�ق��اب�ل�ه��ا ت�ح��د ج��دي��د ل�ل�م��وظ�ف�ين ،ل�ل�ح�ف��اظ على
ن �ف��س م �س �ت��وي��ات ال �خ��دم��ة ،ول �ي �ك��ون ش �ع��ار ال�ب�ن��ك
الراسخ نعمل بإتقان.

مسؤولية الجميع
وف ��ي ب��وب �ي��ان ف ��إن م �ف �ه��وم ال� �ج ��ودة ف ��ي خ��دم��ة
العمالء ال يعد مجرد مسؤوليات وواجبات إلدارة
م �ح��ددة داخ ��ل امل��ؤس �س��ة ،ب��ل اص�ب�ح��ت م�س��ؤول�ي��ة
جميع افراد املؤسسة بدءًا من قمة الهرم الوظيفي
وحتى جميع املوظفني ايًا كانت درجاتهم الوظيفية.
وت��ؤم��ن إدارة ب �ن��ك ب��وب �ي��ان أن خ��دم��ة ال �ع �م�لاء
ليست م�ج��رد ق�س��م او إدارة ،لكنها فلسفة يجب
على جميع اف��راد املؤسسة االلتزام بها ،والتعامل
معها ،كل حسب مهام وظيفته ،ألن ذلك في النهاية
يعني أن املؤسسة تهتم بعمالئها.
وي �م �ت �ل��ك ج�م�ي��ع م��ن ه��م ف��ي اإلدارة ال �ع �ل �ي��ا ف��ي
ب��وب �ي��ان ح �س��اب��ات ع��ام��ة ع �ل��ى وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل
االج �ت �م��اع��ي ،وه��م ع�ل��ى ت��واص��ل دائ ��م م��ع ال�ع�م�لاء
وغ �ي��ره��م ،خ��اص��ة أن ه ��ذه ال �ح �س��اب��ات ت �ع �م��ل ف��ي
االت �ج��اه�ين ،ح�ي��ث ن�ج�ي��ب ع�ل��ى ك��ل االس�ت�ف�س��ارات
ون�ت�ف��اع��ل م��ع ك��ل ال�ت�ع�ل�ي�ق��ات اي �م��ان��ًا م�ن�ه��م ب��ان�ه��م
ال �ق ��دوة ل�ج�م�ي��ع أع �ض��اء امل��ؤس �س��ة ،وأن االه �ت �م��ام
بالعمالء يجب ان يكون على راس اولوياتهم.
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◘ األفضل على مستوى
البنوك اإلسالمية لعقد كامل
والقطاعات االقتصادية  5مرات
◘ تطور مستمر رغم ارتفاع
عدد العمالء وزيادتهم
المتواصلة سنوياً
◘ خدمة العمالء
فلسفة يلتزم بها جميع
أفراد المؤسسة

كما أن جميع م��دي��ري بوبيان لديهم م��ا يسمى
بأهداف تتعلق بخدمة العمالء بمعنى ان االهداف
السنوية املنوطة بكل مدير ال تتوقف فقط عند حد
تحقيق االه��داف املالية ،بل تتعدى ذلك الى اهداف
يجب ان تتحق فيما يتعلق بجودة خدمة العمالء.

لماذا بوبيان األفضل؟
وعودة إلى جوائز «سيرفس هيرو» ،فقد اعتمد
اخ �ت �ي��ار ب��وب �ي��ان ل �ع �ق��د ك��ام��ل ع �ل��ى م �ج �م��وع��ة م��ن
املعايير ،من بينها استفتاء امتد مل��دة سنة كاملة
ب�ين امل�س�ت�ه�ل�ك�ين ،ال��ذي��ن ق��ام��وا بتقييم ال�ش��رك��ات،
وذلك على مقياس من  10نقاط حسب توقعاتهم
م� ��ن م� �س� �ت ��وى خ ��دم ��ة ال� �ش ��رك ��ة ق� �ب ��ل ت �ج��رب �ت �ه��ا،
ورضائهم عنها بعد ّتجربتها.
وج��اء التقييم ت�ب�ع��ا ل�ع��دة م�ع��اي�ي��ر م�ن�ه��ا سلوك

امل��وظ �ف�ي�ن ،م��وق��ع ال �ش��رك��ة ،س��رع��ة ال �خ��دم��ة ،ال�ث�ق��ة
ب��امل�ن�ت��ج ،ج ��ودة ال �خ��دم��ة أو امل �ن �ت��ج ،ال �س �ع��ر م�ق��اب��ل
القيمة ،م��رك��ز االت�ص��ال ،وامل��وق��ع االل�ك�ت��رون��ي ،كما
يعتمد استفتاء «سيرفس هيرو» على بروتوكول
صارم للتأكيد على صحة هوية املستهلكني الذين
شاركوا فيه.

القيادة والقدوة

وتنطلق فلسفة ب��وب�ي��ان ف��ي خ��دم��ة ال�ع�م�لاء من
م �ن �ط �ل��ق م ��ا ي �س �م��ى االه� � ��داف امل �ش �ت��رك��ة ،ب�م�ع�ن��ى
أن ج �م �ي��ع األف � ��راد ي �ش �ت��رك��ون ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق ه��دف
واح ��د ،ح�ت��ى وإن ك��ان ل�ي��س ض�م��ن مسؤولياتهم،
الن ذل��ك يعني أن�ه��م سيسعون ال��ى ض�م��ان نجاح
تحقيق ال�ه��دف ،حتى ال يتأثر تقييمهم النهائي،
وهو باختصار يعني ان العمل الجماعي سيكون
ملصلحة العمالء.
وي ��رك ��ز ب��وب �ي��ان ع �ل��ى أه �م �ي��ة م �ف �ه��وم «ال �ق �ي��ادة
ال� �ق ��دوة» ،ألن ��ه م��ن غ �ي��ر امل �م �ك��ن ت�ح�ق�ي��ق أي ن�ج��اح
أو ت �ق��دم م��ن دون أن ت �ك��ون اإلدارة ال�ع�ل�ي��ا ف��ي أي
م��ؤس �س��ة ق � ��دوة ل �ب��اق��ي ف ��ري ��ق ال �ع �م��ل ،ف �م��ن غ�ي��ر
امل �ع �ق��ول ان ات �ح��دث ع��ن خ��دم��ة ال �ع �م�لاء ب�ي�ن�م��ا ال
يكون هناك اي تواصل بينى وبني العمالء.
وف ��ي ب��وب �ي��ان ف ��ان ف�ل�س�ف��ة االس �ت �م��اع ل�ل�ع�م�لاء
واالخ��ذ ب��آرائ�ه��م تمثل رك�ي��زة رئيسية ف��ي اإلب��داع
واالب �ت �ك��ار ف��ي مختلف ال�خ��دم��ات وامل�ن�ت�ج��ات التي
ي �ق��دم �ه��ا ،إل� ��ى ح ��د ح� ��رص ك� �ب ��ار امل� �س ��ؤول�ي�ن ف��ي
ال�ب�ن��ك ع�ل��ى ح�ض��ور ال�ج�ل�س��ات ،ال�ت��ي ي�ت��م ترتيبها
لالستماع الراء العمالء.

ملحق مصرفي

شركة عالمية لفحص كفاءة
نظم معلومات البنوك وأمنها
ف��ي ض ��وء ح ��رص ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي
املستمر على سالمة أنظمته اآللية ،وتطبيق
أفضل املمارسات الخاصة بأمن املعلومات،
قام بنك الكويت املركزي بإجراء تقييم شامل
للمخاطر األمنية التي قد تتعرض لها البيئة
التقنية للبنك ،التي تشمل الشبكات وأنظمة
امل��دف��وع��ات ،وق ��واع ��د امل �ع �ل��وم��ات وال �ب �ي��ان��ات،
باإلضافة إلى املوقع اإللكتروني على شبكة
اإلنترنت.
كما يقوم بتقييم النظام األمني في املبنى
الرئيسي الجديد للبنك بشكل دوري ،واتخاذ
اإلج� ��راءات ال�ض��روري��ة لتطوير ك�ف��اءة النظام
األمني وتحسينها.
هذا ،وقام البنك بتطبيق أنظمة أمنية للحماية
من البرمجيات الخبيثة /الخطرة وتشغيلها،
وذل��ك للحفاظ على أم��ن البيئة التقنية للبنك
وسالمتها ،إضافة إل��ى تقديم برامج توعية
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◘ أهمية تنسيق
الجهود فيما بين وحدات
القطاع المصرفي وبقية
الجهات لمواجهة
الهجمات اإللكترونية
متخصصة في مجال أمن املعلومات ملراقبي
النظم والشبكات ومديري املشاريع وموظفي
البنك ،مع وضع خطة الستمرارية األعمال.
وان�ط�لاق��ًا م��ن ح��رص «امل��رك��زي» على أمن
امل �ع �ل��وم��ات وس�لام �ت �ه��ا ،وك ��ذل ��ك االس �ت �ف��ادة
م ��ن ال �ت �ط��ور ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي وت �ط�ب �ي��ق أف�ض��ل
التقنيات في مجال أمن املعلومات وحمايتها،

ب��اإلض��اف��ة إل��ى أه�م�ي��ة تنسيق ال�ج�ه��ود فيما
بني وح��دات القطاع املصرفي وبقية الجهات
ملواجهة الهجمات اإللكترونية ،فقد بادر البنك
بتشكيل فريق عمل مشترك برئاسة ممثل
عن «امل��رك��زي» وعضوية ممثلني عن البنوك
الكويتية ،وذلك للعمل على تحصني وحماية
نظم املدفوعات في القطاع املصرفي ،والحد
م��ن أي م �ح��اوالت اخ �ت��راق للنظم اآلل �ي��ة ،مع
تطوير خطط التعافي من الكوارث ومختلف
الجوانب األخرى ذات الصلة بالتحوط ملخاطر
التطور التكنولوجي.
كما بادر بنك الكويت املركزي الى مخاطبة
ال �ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة امل�ت�خ�ص�ص��ة ف��ي فحص
كفاءة نظم املعلومات للبنوك الكويتية وأمنها،
وجار استكمال إجراءات التعاقد مع إحداها،
ٍ
وذلك لتدعيم وسائل الحماية وتعزيز جوانب
أمن املعلومات في القطاع املصرفي.

ملحق مصرفي
خطة مستقبلية توسعية طموحة واستراتيجية تمتد حتى 2022

بنك وربة :حزمة منتجات رقمية العام الجاري
◘ الغانم:
مستعدون
للمنافسة المرتقب
اشتعالها محلياً من
نافذة التكنولوجيا
◘ دوافع قوية
لزيادة ابتكاراتنا
الرقمية والقفز
تكنولوجياً لخدمة
عمالئنا
◘ مستمرون في
بناء عالقات قوية
مع الشركات وزيادة
العمالء األفراد

مالمح
استراتيجية
صياغة
المستقبل
 - 1ترشيد النمو.
 - 2استهداف
الفرص المربحة.
 - 3تعزيز
التنافسية لدى
قطاعات الربحية
بالبنك.
 - 4االعتماد على
استراتيجية تبني
االداء الرقمي
والتكنولوجيا
الحديثة.
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ق��ال الرئيس التنفيذي في بنك وربة
شاهني حمد الغانم ان البنك تمكن من
رف��ع جميع م��ؤش��رات��ه ف��ي  ،٢٠١٩حيث
حافظ على وض��ع رص�ين ماليا بأرباح
م �م �ي��زة ،وم �س �ت��دام��ة ،وأص� �ب ��ح «ورب� ��ة»
ح��اض��را ،وب �ق��وة للمنافسة ال�ت��ي ت��زداد
حدتها بني البنوك.
وأوض� ��ح ال �غ��ان��م أن ه ��ذا ال �ن �ج��اح إل��ى
االستراتيجية املوضوعة واملعتمدة من
ق�ب��ل مجلس اإلدارة ،وال�ت��ي تمتد حتى
عام  ،٢٠٢٢والتي تقوم االدارة التنفيذية
ب�ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ب �ك��ل م�ه�ن�ي��ة وح��رف �ي��ة ،م�م��ا
انعكس بشكل إيجابي على اداء البنك
منذ بداية تطبيق االستراتيجية منذ ٣
سنوات مضت.
وأشار إلى أن أبرز مالمح استراتيجية
ب �ن��ك ورب� ��ة ل �ص �ي��اغ��ة امل�س�ت�ق�ب��ل ت��رت�ك��ز
على ترشيد النمو ،واستهداف الفرص
امل� ��رب � �ح� ��ة ،وت � �ع ��زي ��ز ال �ت �ن ��اف �س �ي ��ة ل ��دى
ق�ط��اع��ات ال��رب�ح�ي��ة ب��ال�ب�ن��ك ،واالس�ت�ف��ادة
ال�ك��ام�ل��ة م��ن خ�ب��رت�ه��ا ،إض��اف��ة إل��ى ذل��ك
االعتماد على استراتيجية تبني االداء
ال��رق �م��ي وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال �ح��دي �ث��ة ،ال�ت��ي
ت �ق��وم ع �ل��ى م�ت��اب�ع��ة أح ��دث م��ا ي�ت��وص��ل
إليه العالم في هذا املجال.
وأض � � ��اف :ل� ��ذا ق �م �ن��ا ب �ع �م��ل م�ن�ظ��وم��ة
متكاملة من املبادرات ،واملشاريع التقنية
ل�ت�ط�ب�ي��ق اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال �ت �ح��ول ال��رق�م��ي،
بما في ذل��ك ترقية البنية التحتية للبنك،
وت� �ع ��زي ��ز م� �س� �ت ��وي ��ات األم� � � ��ان وت �ح �ل �ي��ل
ال �ب �ي��ان��ات ،وت �ط��وي��ر م �ن �ص��ات ال �خ��دم��ات
املصرفية ،وإطالق جيل جديد من الحلول
املصرفية السهلة ،وقد انفرد وربة بإطالق
تطبيق «ال��وت�ي�ن» ال ��ذي الق��ى استحسان
الجميع ،اض��اف��ة إل��ى إط�لاق ع��دة خدمات
تقنية مبتكرة.

خطة توسعية

وت � � ��اب � � ��ع :ل� ��دي � �ن� ��ا خ � �ط� ��ة ت ��وس� �ع� �ي ��ة،

شاهين الغانم

مستقبلية طموحة ،على صعيد الفروع،
ففي العام الجاري  ٢٠٢٠سنستمر في
ال�ت��وس��ع ف��ي ف��روع ال�ب�ن��ك امل�ص��رف�ي��ة من
خ�لال ال�ت��وزي��ع الجيد ،ألج�ه��زة الصرف
اآلل � � ��ي ،ف ��ي م �ن��اط��ق س �ك �ن �ي��ة م �خ �ت��ارة،
وذل��ك م��ن أج��ل ت��وس�ي��ع ن�ط��اق ال�خ��دم��ات
امل� �ص ��رف� �ي ��ة ب� �ش� �ك ��ل ك� ��ام� ��ل ل �ل �ع �م�ل�اء،
ب �م �خ �ت �ل��ف ش��رائ �ح �ه��م ،ف��وف �ق��ا ل�ل�خ�ط��ة
املوضوعة ،واملعتمدة ،متوقعًا أن يقوم
البنك بافتتاح  5ف��روع ج��دي��دة ،إضافة
إل��ى تجديد فروعه القائمة لتكون أكثر
م�لاءم��ة ب��امل�ك��ان ،أو الحيز ال��ذي تشغله
أج �ه��زة ال �ص��رف اآلل� ��ي ،ول �ت �خ��دم أي�ض��ا
قاعدة العمالء التي تتسع باستمرار.
وقال الغانم :لقد قمنا بوضع خريطة
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل �ت �ن��وي��ع ال� �خ ��دم ��ات ال �ت��ي
ّ
نقدمها ،وق��د ت��م تتويج جهودنا خالل
ال � �ع� ��ام امل� ��اض� ��ي ،ب ��االن� �ت� �ه ��اء م� ��ن رس ��م
خ��ري�ط��ة ط��ري��ق رق�م�ي��ة ل�ل�ب�ن��ك ف��ي إط��ار
السعي لتحقيق هدفنا االستراتيجي،
ك �م��ا أن ل��دي �ن��ا آل �ي��ة اح �ت��راف �ي��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ

خ��ري�ط��ة ال�ط��ري��ق ال��رق�م�ي��ة ل�ل�ب�ن��ك ،وال�ت��ي
ت�ع�م��ل وف��ق م��ؤش��رات واض �ح��ة ،لقياس
األداء ،وترتبط بشكل مباشر بالربحية،
وه� ��و م ��ا ي �س �م��ح ل �ن��ا ب �ت �ق�ي�ي��م م�س�ت��وى
ال �ت �ق� ّ�دم ال ��ذي ي�ت��م إح� ��رازه ب�ش�ك��ل أك�ث��ر
فعالية.
واستطرد :لدينا في «وربة» العديد
من األفكار ،واملنتجات الجديدة ،التي
يتميز بها عن غيره من البنوك ،والتي
تؤكد قدرته على املنافسة بني البنوك
ف��ي ا ل �ق �ط��اع ا مل �ص��ر ف��ي ،وا ل �ت��ي ت��وا ك��ب
التطور التكنولوجي ،وسيتم طرحها
خ �ل��ال ع � ��ام  ،٢٠٢٠خ ��ا ص ��ة أن ل ��دى
«وربة» فريقا متكامال يتابع عن كثب
ك��ل م��ا ه��و ج��د ي��د ،وإ ن �ن��ا م �س �ت �م��رون
ف��ي ب�ن��اء ع�لا ق��ات ق��و ي��ة م��ع ا ل�ش��ر ك��ات،
و ن�س�ت�ث�م��ر م��ا ل��د ي�ن��ا م��ن ر ص �ي��د ق��وي
ك � � ّ�و ن � ��اه ف� ��ي ا ل � �س � �ن� ��وات ا مل ��ا ض � �ي ��ة م��ع
ع� �م�ل�اء «ور ب � � ��ة» و ب��ا ل �ط �ب��ع س �ي �ت��وازى
ه��ذا ا ل �ت �ح��رك م��ع إ ح ��داث ت �ط��ور ن��و ع��ي
ب��ا ل �خ��د م��ات ا ل��ر ق �م �ي��ة ا مل �ق��د م��ة ل �ع �م�لاء
التجزئة.
وأك� ��د أن ال �ب �ن��ك ي�م�ت�ل��ك دواف � ��ع ق��وي��ة
ل ��زي ��ادة اب �ت �ك��ارات �ن��ا ال��رق �م �ي��ة ،وال �ق �ف��ز
ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ًا ،اس � �ت � �ع� ��دادًا ل �ل �م �ن��اف �س��ة
امل��رت �ق��ب اش�ت �ع��ال�ه��ا م�ح�ل�ي��ًا ،م��ن ن��اف��ذة
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ،م �ش �ي��را إل ��ى أن ال �س��وق
ّ
يتطور سريعًا.
الكويتي

المنافسة المصرفية
وح��ول أج��واء املنافسة املصرفية في
الكويت ،ق��ال الغانم تبقى التكنولوجيا
وال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي امل �ض �م��ار ال��رئ�ي�س��ي
للمنافسة امل�ص��رف�ي��ة ،وذل��ك ف��ي ظ��ل ما
وصل إليه القطاع من نمو ،ولهذا نسعى
ف ��ي ب �ن��ك ورب � ��ة إل� ��ى ت��رس �ي��خ ري��ادت �ن��ا
وب�ق��وة م��ن خ�لال اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة التحول
ال��رق �م��ي ال �ت��ي ت�س�ت�ه��دف ت�ق��دي��م أف�ض��ل
ال �خ��دم��ات امل �ص��رف �ي��ة امل �ت �م �ي��زة واألك �ث��ر
تطورًا لعمالئنا.
واخ �ت �ت��م ال �غ��ان��م ت�ص��ري�ح��ات��ه ب��ال�ق��ول
«ن �ح��ن ف ��ي ب �ن��ك ورب� ��ة ن ��راق ��ب ت �ط��ورات
ال� � �س � ��وق امل � �ص� ��رف� ��ي ع � ��ن ك � �ث� ��ب ،و م��ا
سينعكس إي�ج��اب��ا على أداء االقتصاد
الكويتي بشكل ع��ام ،ومما يساهم في
خ �ل��ق م��زي��د م��ن ال �ف��رص االس �ت �ث �م��اري��ة
في السوق املحلي على امل��دى املتوسط،
كما ندرك أن ازدياد حدة هذه املنافسة
ي �ت �ط �ل��ب م� �ن ��ا ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى اس �ت �ك �م��ال
ج� �ه ��ود ال �ت �ط ��وي ��ر وب �ش �ك ��ل م �ت ��واص ��ل،
وبما يؤهلنا ملواكبة تطلعات عمالئنا،
وم�س��اه�م�ي�ن��ا ،واالس �ت �م��رار ف��ي تحقيق
نتائجنا اإليجابية وهلل الحمد لدينا في
بنك وربة ما يميزنا لجذب واستقطاب
عمالء جدد ،واملحافظة على عمالئنا».

ملحق مصرفي
مهارات جديدة للتعامل مع تغييرات القطاع المصرفي
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في العقد األول من القرن الواحد والعشرين ،بدأ قطاع المصارف العالمية يشهد تغييرات عبر أبعاد متعددة
منها األزمة المالية والديون السيادية ،التي عانت منها في الغالب االقتصادات الغربية .مهدت الساحة إلعادة
تفكير جذرية في دور المصرفية الحديثة التي أدت بدورها إلى إدخال قواعد تنظيمية عميقة وصارمة وتغييرات
في نموذج العمل.
أعدت شركة «ايرنيست آند يونغ» تقريرا بغرض تسليط الضوء على بعض االتجاهات الرئيسية ومحركات عملية
التغيير التي ينبغي على مجالس إدارات البنوك وفرق وضع االستراتيجيات ومسؤولي تطوير الشركات النظر
فيها بفعالية وتركيز.
ويرى التقرير أن بناء بنك ناجح في  2030يستلزم مجموعة من المهارات الجديدة للتعامل مع التغييرات التي
سيشهدها القطاع المصرفي خالل العقد المقبل .وان هناك ثماني ركائز وموضوعات رئيسية يعتقد أنها
ستشكل المشهد المصرفي في السنوات المقبلة ،وتؤثر بشكل خاص في الصناعة المصرفية:
 - 1القومية مقابل العولمة :فرض قيود على النموذج العالمي
ال�ق��وى املتنافسة للقومية والعوملة لها أب�ع��اد سياسية واقتصادية ،وبالتالي تواجه
البنوك خيارات صعبة في تحديد استراتيجيتها العاملية .هذه القوى ستؤثر في قدرة
البنوك على الدخول إلى األسواق أو الخروج منها وقد تضع قيودا أخرى على عوامل مثل
هيكل امللكية وإخراج األموال وإعادتها إلى البلد األصلي.
يمكن للبنوك معالجة هذه املعضلة االستراتيجية من خالل وضع العمالء األفراد في
قلب صنع ال�ق��رار .ميزة أخ��رى على األرج��ح سيتمتع بها بنك  2030وه��ي وج��ود رؤية
هيكلية قوية مدركة للمتطلبات التنظيمية والسياسية واألعمال.

 - 2رأسمالية الدولة :قوة جديدة في األعمال المصرفية العالمية
سيكون على م�ص��رف  2030أن ي��أخ��ذ ف��ي الحسبان وج��ود ال��دول��ة إل��ى درج��ة غير
مسبوقة .ففي حني أن الهيكل التنظيمي على الصعيدين الوطني والعاملي ال يزال عمال
جاريا ،إال أن التوغل ومشاركة الدولة في كل من هيكل والعمليات اليومية للخدمات املالية،
ال سيما املصرفية ،أمر ال يمكن وقفه أو منعه أو الرجوع عنه.
وفي حني أن احتمال إشراك الدولة الوثيق سيمأل الكثيرين في الصناعة بالخوف ،إال
ان تعريف هذه العالقة الجديدة سيوفر فرصا متعددة للمبتكرين .ففي مجاالت متنوعة
مثل التقاعد والصحة واإلمدادات والبنية التحتية واإلسكان والتنمية االقتصادية.

 - 3التدفق التجاري :مصدر للفرص والتقلب
كتب الكثير عن النمو في التجارة بني البلدان املتقدمة والناشئة ،كجزء من قصة
العوملة ،لدرجة يسهل معها نسيان أن معظم التدفق التجاري يحصل داخل املناطق وليس
بينها .الطبيعة البينية للتجارة تدعم البنوك الرائدة اإلقليمية للعمل مع البنوك العاملية.
خدمات تمويل التجارة التي تقدمها البنوك هي شريان الحياة للتجارة العاملية ،ويسمح
للشركات بتمويل والقيام بالتعامالت واألعمال على مستوى العالم.
سلط تقرير سابق الضوء على ان على املديرين التنفيذيني النظر إل��ى ع��دم وجود
اتساق في جودة وتقديم الخدمات عبر املناطق الجغرافية باعتباره تحديا عند العمل مع
البنوك .هذا التحدي املتمثل في تلبية توقعات العمالء عبر مجموعة واسعة من األسواق
يأتي في وقت يعمل فيه العديد من البنوك العاملية على ترشيد تواجدها العاملي والتركيز
على مناطقها الجغرافية األساسية .ومع نمو حجم التجارة في العقود املقبلة ،يجب أن

18

March
2020

كتحد رئيسي ينبغي التصدي له ومعالجته.
ينظر إلى هذا األمر
ٍ
وبالتالي سيكون على البنوك النظر في مجموعة من االستراتيجيات لتلبية متطلبات
العمالء .ففي بعض األسواق قد ينطوي هذا على شراكة للبنوك العاملية مع البنوك املحلية
أو اإلقليمية ،مع تركيز االهتمام في خلق توافق للمنتجات واألنظمة كونها أمرًا مهمًا.
وينبغي إدراك أن العمالء سيقومون بإدارة عالقات متعددة لتحقيق هدفهم ،وهو ما يقدم
فرصًا لكل من البنوك العاملية واملحلية.

 - 4االستثمار في أسواق جديدة
طفرة استثمارية جديدة يمكن أن تستمر لعقود ،قد بدأت في العالم الناشئ ،ويتناقض
ه��ذا االت�ج��اه مع االنخفاض العام في االستثمار (كحصة من الناتج املحلي اإلجمالي)
في معظم أنحاء العالم الغربي املستمر منذ منتصف السبعينات .وبحلول عام ،2030
سيكون العديد من األس��واق التي نشير إليها حاليا باسم األس��واق «الناشئة» قد بلغت
مرحلة النضج ،وسيحل محل دول ( BRICالبرازيل وروسيا والهند والصني وجنوب
أفريقيا) مجموعة جديدة من األسواق ذات النمو املرتفع .ظهور أفريقيا باعتبارها منطقة
قوية النمو تدعمها مجموعة من العوامل ،بما في ذلك تدفقات قوية لالستثمارات األجنبية
املباشرة وزيادة في كم ونوع مخصصات التعليم وتوافر املوارد الطبيعية والطلب املحلي
املتزايد.
البنوك العاملية الكبرى التي ترغب في املنافسة في األسواق الناشئة لديها العديد من
الخيارات ،لكن الدخول عن طريق االستحواذ املباشر هو األكثر حساسية .ويعتمد الكثير
في هذا األمر على حساسية القطاع ،ويتسم العمل املصرفي بحساسية سياسية بسبب
اهتمام الدولة بدور االئتمان في الترويج للنمو وكضامن للودائع.

ملحق مصرفي
تحديات بنك 2030
القومية
مقابل
العولمة
الرأسمالية

التدفق
التجاري

السياسة التكنولوجيا
االقتصاد

االستثمار
في أسواق
جديدة

 - 5التركيبة السكانية :خدمة كبار السن وجيل حضري
ت�ت�ف��وق ب �ل��دان األس ��واق ال�ن��اش�ئ��ة ع�ل��ى ال�ب�ل��دان امل�ت�ق��دم��ة م��ن ح�ي��ث ح�ج��م ال�س�ك��ان
الهائل بمعدل واح��د إلى خمسة تقريبا .وتشير توقعات األم��م املتحدة إلى أن عدد
السكان اإلجمالي سيصل الى حوالي  8.3مليارات نسمة بحلول عام  .2030ويزداد
الطابع املدني لحياة السكان مما يعكس حقيقة أن��ه في ع��ام  ،2008وألول م��رة في
التاريخ ،عاش أكثر من  %50من سكان العالم في امل��دن .كما أن الشيخوخة تزداد
أيضا ،وسيستمر السكان في الفئة العمرية  15ــ  64عاما على مستوى العالم ،ما
يسمى «النافذة الديموغرافية» ،في النمو في معظم القرن  ،21لكنها بدأت بالفعل في
االنخفاض في بعض الدول املتقدمة.
هناك فرص لتقديم خدمات جديدة للسكان الحضر الكبار في العمر ،وهذا يشمل،
على سبيل املثال ،تحسني العروض للمدخرين ،وتمكني كبار السن من إدارة ثرواتهم
املتراكمة لدعم نوعية الحياة التي اعتادوا عليها.

 - 6عالقات عمالء التجزئة :أكثر شخصية وثقة أكبر
ال�خ��دم��ات املصرفية ل�لأف��راد تتغير ،م��ع سيطرة العمالء بشكل أكبر على العالقة،
وهم يغيرون بنوكهم بشكل متكرر أكثر ،ويشترون املنتجات من أكثر من بنك واحد،
ويفضلون املنتجات والخدمات املخصصة واملصممة وفق احتياجاتهم .وبحلول عام
 2030ستكون العالقات بني العمالء ومصارفهم مختلفة تماما عما هي اليوم ،ذلك ألن
التكنولوجيا تقدم إمكانات أكبر من أي وقت مضى لتوسيع وتعميق تلك العالقة.

الطاقة

المدفوعات

اجتماعي

عالقات
عمالء
التجزئة

التركيبة
السكانية

ستستخدم املصارف التحليل العميق للبيانات وتقنيات جديدة من أجل تجربة فعالة
من حيث التكلفة لتوفير مستويات عالية من الخدمات واملنتجات املخصصة وفق رغبات
العمالء .قد يبدو بنك  2030من الخارج مثل املئات من البنوك تقدم منتجات محددة
تناسب شريحة من العمالء .يبدو ان التغيير الثقافي الكبير ال��ذي يجري بالفعل في
العديد من املؤسسات سيخلق ثورة في عالقة الصناعة مع العمالء بحلول عام .2030
وسيتم فهم واحترام قيم البنك في جميع أنحاء املؤسسة (وكذلك من قبل املنظمني لها)
وسيتم ربطها بإدارة أداء موظفيها.

 - 7المدفوعات :أسواق ونماذج جديدة
التغيير التكنولوجي يحدث بوتيرة غير عادية لدرجة أن العديد من التطورات التي
س�ت�ح��دث ب�ح�ل��ول ع��ام  2030ال يمكن ت�ص��وره��ا ال �ي��وم .ه��ذه ال �ت �ط��ورات س�ت��ؤث��ر على
سرعة ومرونة توفير املنتجات والخدمات للعمالء ،وكذلك الحد من تكلفة توفيرها لهم
واملدفوعات هي واحدة من هذه االتجاهات التي بدأت بالفعل في التبلور.
بعض املهارات والتقنيات الناشئة املطلوبة داخل صناعة املدفوعات هي خارج املهارات
األساسية للبنك .وستصبح الطرق األخرى للمشاركة في هذه السوق الجذابة أكثر أهمية
وتشمل مجموعة مهارات مختلفة لنموذج االستحواذ والتحكم .ه��ذه األشكال ليست
جديدة لكنها غير متطورة في الخدمات املالية وتشمل املشاريع املشتركة ،حيث يقدم
الطرف اآلخر معرفة السوق واملهارة والبراعة التكنولوجية والتوزيع.

 - 8الطاقة :التكنولوجيا تتحدى النظام القديم
أظهر التقدم التكنولوجي في السنوات األخ�ي��رة أن��ه يمكن ال��وص��ول إل��ى العديد من
املوارد غير املتوافرة سابقا ،ويظهر ذلك من خالل ثورة الغاز الصخري داخل الواليات
املتحدة وأيضا من خالل التقدم في صناعة النفط البحرية.
زيادة الطلب على الطاقة والتكنولوجيا الجديدة واألبعاد البيئية والسياسية املعقدة
املرتبطة بالصناعة لها آثار بعيدة املدى ،ونتيجة لذلك ستكون هناك تغييرات كبيرة في
طريقة توليد الطاقة وتوزيعها خالل العقدين املقبلني ،مع آث��ار مهمة على البنوك التي
تمول تلك األنشطة.
وبالنسبة ملشاريع البنية التحتية الكبيرة للطاقة ،فإن مساعدة الحكومات والشركات
املتعددة الجنسيات لجمع األموال ستستمر على األرجح في أن تكون مصدرا رئيسيا
ألنشطة البنك .التغييرات في ط��رق إنتاج الطاقة ستتطلب أيضا مجموعة جديدة من
إدارة املخاطر ومنتجات التحوط (مثل ظهور سوق العقود اآلجلة للغاز) من أجل دعم
االستثمارات التي تضخ في البنية التحتية لإلنتاج واإلمدادات.
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ملحق مصرفي
خدماتنا ومنتجاتنا فريدة توفر للعمالء مزايا ق ِّيمة وحصرية

«برقان» :عمالؤنا دافعنا لإلنجاز واالبتكار
يعمل بنك برقان بشكل مستمر على تحسني وتطوير
خ��دم��ات��ه وع ��روض ��ه ،م��ع ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ال �ن �م��و ف��ي أع ��داد
العمالء وعلى جودة الخدمات املقدمة لهم .ومع التغيرات
وال� �ت� �ط ��ورات ال �س��ري �ع��ة امل �س �ت �م��رة ف ��ي ال �ق �ط��اع امل �ص��رف��ي
وال �ت �ح��ول ال�ك�ب�ي��ر ف��ي ال�ن�ظ��م امل�ص��رف�ي��ة ال��رق�م�ي��ة وزي ��ادة
القدرة التنافسية ،التقت سبقلا رئيس املجموعة املصرفية
ال �ش �خ �ص �ي��ة ف ��ي ب �ن��ك ب ��رق ��ان ن��اص��ر ال �ق �ي �س��ي لتلخيص
تجربته والخدمات املقدمة والتوقعات والتحديات التي
ت��واج��ه صناعة ال�خ��دم��ات املصرفية ل�لأف��راد ف��ي الكويت.
وفيما يلي نص الحوار:
¶ بداية حدثنا عن قسم الخدمات املصرفية الشخصية؟
 بالواقع تتعامل الوحدة املصرفية الشخصية في بنك برقان مع أغلبع�م�لاء ال�ب�ن��ك م��ن خ�ل�ال خ��دم��ات ع��دي��دة .وت�غ�ط��ي ه��ذه اإلدارة ال�ع��دي��د من
الوحدات الهامة ومنها العمليات ،خدمة العمالء ،املبيعات ،التسويق ،وبطاقات
االئتمان .هذا يعني أننا مسؤولون عن ضمان تمتع جميع عمالئنا بأفضل
مجموعة من املنتجات والخدمات التي تحاول استيعاب جميع احتياجات
عمالئنا من خالل فروعنا الـ 29املنتشرة في جميع أنحاء الكويت.
ولضمان حصول عمالئنا على أفضل املنتجات والخدمات ،نبدأ بإيماننا
ب��أن تحقيق ذل��ك يتطلب وج��ود معايير عالية م��ن التميز ملوظفي البنك.
وقد تجلى هذا في استثمار البنك الكبير في رأس ماله البشري من خالل
التدريب والتطوير املستمر لدعم العمليات املصرفية الناجحة.
وقد شهدت إستراتيجيتنا املتمثلة في تقديم املنتجات والخدمات بأعلى
املعايير نقلة إيجابية ،حيث أصبح موظفونا ق��ادرون على تزويد عمالئنا
بأقصى درجات الراحة واملعايير.
¶ لديكم قاعدة عمالء متنامية من العمالء ،كيف تمكنتم من
اكتسابها؟ وكيف لكم أن تحافظوا عليها؟
 يمكنني أن أج�ي��ب ع�ل��ى س��ؤال�ك��م ب��أن ال�ن�ج��اح ببساطة مستمد منشعار بنك برقان «أنت دافعنا» .نؤمن في بنك برقان بأن راحة العميل هي
أساس نجاحنا ،وتتمحور جميع خدماتنا ومنتجاتنا بدافع إرضاء العميل
وضمان تجربة مصرفية رائ��دة .وه��ذا التوجه نعمل على تطبيقه بشكل
يومي في تعامالتنا ،بمعنى أن عميلنا هو دافعنا لإلنجاز واالبتكار ،وجعل
عمالئنا محور اهتمامنا في كل خطوة س��واء عند تطوير منتج أو تقديم
خدمة مميزة ،وفي املعامالت اليومية هو أساس عملنا.
وت��اب��ع :إن استقطاب ه��ذا ال�ع��دد الكبير م��ن ال�ع�م�لاء يستند إل��ى تقديم
منتجات فريدة من نوعها توفر للعمالء مزايا قيمة وحصرية ،وهنا أقصد
منتجات وخدمات مثل «حساب الثريا للراتب» ،و«بطاقة الخطوط الجوية
القطرية مسبقة ال��دف��ع» ،و«ح �س��اب ي��وم��ي» .وال �ي��وم ح�س��اب ال�ث��ري��ا يعتبر
من بني أقوى حسابات الرواتب ،إذ انه يوفر لهم العديد من املفاجآت ،فهو
باإلضافة إل��ى تخويل عمالئه الدخول في سحب شهري بقيمة  10آالف
دينار ،يقوم بتخييرهم بني هدية نقدية بقيمة  250دينارا ،أو قرض حسن
يصل إلى  12ألف دينار .وذل��ك إلى جانب عروضنا ومكافآتنا على مدار
العام.
وفي النهاية كل هذه املبادرات جعلت بنك برقان يشهد نموًا قويًا على
مر السنني ،السيما أن نهجه القائم يضع العميل في أعلى أولوياته ويراعيه
في تصميم جميع منتجاته وخدماته وتلبية احتياجاته في كل مرحلة من
مراحل الحياة.
¶ هل لكم أن تطلعونا على شراكتكم الحصرية مع الخطوط
الجوية القطرية؟
ـــ بخصوص بطاقة الخطوط الجوية القطرية املسبقة ال��دف��ع ،لقد قمنا
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ناصر القيسي

◘ القيسي :نجاحنا مستمد
من شعارنا«..أنت دافعنا»
◘ حساب «يومي» يمنح فرصة للفوز
بـ 5آالف دينار يومياً و 125ألفاً كل ثالثة أشهر
◘ نطبق أنظمة مصرفية عالمية
ونتبنى أفضل الخدمات التكنولوجية
في قطاع األعمال
بعمل شراكة حصرية مع «القطرية» لتقديم منتج حصري فريد من نوعه،
يجمع ما بني أفضل املزايا من قطاعي البنوك والسفر .وتتيح هذه البطاقة
كسب األميال من الخطوط الجوية القطرية مع كل عملية شرائية يجريها
العميل ،باإلضافة إلى توفير باقة متكاملة من مزايا السفر وأسلوب الحياة
والتأمني .وعند مقارنة البطاقة بمثيالتها في السوق نجد أنها توفر للعميل
أعلى األميال سواء عند استخدامها بالكويت أو خارجها.
واآلن م��ع إط�ل�اق البطاقة املسبقة ال��دف��ع ،أصبحت لدينا ث�لاث بطاقات
تابعة للخطوط الجوية القطرية وبمزايا متفردة تالئم أسلوب حياة الشرائح
املختلفة للعمالء .ومن الجدير بالذكر أن البطاقة املسبقة الدفع متاحة لعمالء
وغير عمالء بنك برقان.
¶ ما أنواع ومزايا بطاقة الخطوط الجوية القطرية االئتمانية؟
ـــ تمكنك بطاقة الخطوط الجوية القطرية «ماستركارد» و«ورلد» االئتمانية

ملحق مصرفي
◘ مبادرات ونهج «برقان» بوضع

◘ شراكتنا مع القطرية توفر

العميل بأعلى األولويات جعلته

لعمالئنا أفضل بطاقات األميال

بالمقدمة

في المنطقة

◘ جميع خدماتنا ومنتجاتنا

◘ نفتخر بشراكتنا مع «غراند

جاءت بدافع إرضاء العميل

سينماز» الرائدة في مجال الترفيه

وضمان تجربة مصرفية رائدة

السينمائي في المنطقة

ك�س��ب م��ا ي�ص��ل إل��ى  12م�ي�لا م�ق��اب��ل ك��ل دي�ن��ار
تنفقه خ��ارج الكويت ،و 6أميال مقابل كل دينار
تنفقه ف��ي ال�ك��وي��ت .ع�ل�اوة على ذل��ك تعد بطاقة
«ماستركارد» الخطوط الجوية القطرية املسبقة
الدفع األفضل من نوعها ،حيث يكسب العميل 5
أميال مقابل كل دينار يتم إنفاقه دوليا ،و 3أميال
مقابل كل دينار تنفقه محليا .والجدير بالذكر
أن بطاقة الخطوط الجوية املسبقة الدفع متاحة
لعمالء وغير عمالء بنك برقان.
كما يمكن للعمالء استبدال األميال بمجموعة
من املكافآت ،مثل الرحالت املجانية ،أو االنتقال
إلى درجة سفر أعلى ،أو مقابل األمتعة الزائدة على
منت الخطوط الجوية القطرية ،أو أي من شركات
الطيران التي يضمها تحالف  Oneworldالعاملي.
¶ وماذا عن مزايا حساب «يومي»؟
ـ�ـ�ـ ح �س��اب «ي��وم��ي» ه��و ال�ح�س��اب ال��وح�ي��د في
الكويت ،الذي يمنح العميل فرصة للفوز بـ5000
دينار يوميا ،ويقدم الحساب أيضا سحبًا ربع
س �ن��وي م��ع امل��زي��د م��ن ال �ف��رص ل�ل�ف��وز بمكافآت
أعلى ،مما يتيح الفرصة لعميل محظوظ للفوز
بـ 125ألف دينار كويتي كل ثالثة أشهر .وبالطبع
كلما زاد ادخ��ار العمالء في ه��ذا الحساب زادت
فرصهم في الفوز.
¶ ه��ل لكم أن تطلعونا على منتجاتكم
املحلية ال�ت��ي تقدمونها بما يتناسب مع
املستويات العاملية؟
 هناك منافسة قوية بني البنوك الكويتية لطرحخ��دم��ات وم��زاي��ا للعمالء ،لكننا حتى اآلن ،نملك
منتجاتنا النوعية ،التي تميز عمالءنا عن غيرهم.
وهنا نقول بفخر ّإن بنك برقان يعطي لعمالئه
بطاقات الخطوط الجوية القطرية ،وهي األعلى من
حيث األميال .ونحن فخورون بأننا بشراكتنا مع
القطرية نوفر لعمالئنا أفضل بطاقات األميال في
السوق على مستوى املنطقة ،على كل من بطاقات
االئتمان والبطاقات املسبقة الدفع.
وم� ��ن ب�ي�ن م ��ا ي �ت �ف��رد ب �ن��ك ب ��رق ��ان ب ��ه أي �ض��ا،
شراكتنا الحصرية م��ع «غ��ران��د سينماز» ،التي
ن�ف�خ��ر ب�ك��ون�ن��ا ال�ب�ن��ك ال��وح �ي��د ف��ي ال �ك��وي��ت ال��ذي
يتعاون مع هذه الوجهة الرائدة في مجال الترفيه
السينمائي في املنطقة.
¶ ك�ي��ف ي�ع�م��ل ب�ن��ك ب��رق��ان ع�ل��ى ض�م��ان
الرضا األمثل للعمالء في العصر الجديد؟
 تعد إستراتيجيتنا الرقمية ال�ج��دي��دة ج� ً�زءا

ً
مهما م��ن م �ب��ادرة االس�ت��دام��ة طويلة األم ��د ،التي
تأتي بتوجيه مباشر من اإلدارة العليا في بنك
برقان .وبادرنا أخيرا بتحديث تطبيقنا للخدمات
املصرفية عبر اإلنترنت ،وسنتوسع في تحولنا
الرقمي ف��ي العديد م��ن الجوانب لضمان أفضل
تجربة مصرفية لعمالئنا .ونعمل على تطبيق
أن �ظ �م��ة م �ص��رف �ي��ة ع��امل �ي��ة م �ت �ك��ام �ل��ة ،إذ ت�ع�م��ل
أنظمتنا التي جرى اختيارها بمساعدة شركات
استشارية دول �ي��ة ،على تقديم أف�ض��ل الخدمات
للعمالء ،باإلضافة إلى احدث املنتجات املصرفية
وااللكترونية املتناغمة ،والتي تعمل على جميع
ال�ع�م�ل�ي��ات امل�ص��رف �ي��ة ل ��دى ال�ب�ن��ك ب�ش�ك��ل م�ت��واز
ومتني.
كما تضمن البرمجيات املعتمدة لدينا على
تلبية احتياجات مختلف شرائح السوق املالية.
فضمان استمرار الرضا من قبل العمالء ،يعود
ل�ق�ي��ام ب�ن��ك ب��رق��ان ،ب�ش�ك��ل م �ت��واص��ل ،بمراجعة
تحسن األداء التكنولوجي ،وتبني أفضل األنظمة
وال� �خ ��دم ��ات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ف ��ي ق� �ط ��اع األع� �م ��ال
املصرفية ،م��ا جعله يتمركز بشكل ري��ادي في
السوق املحلي ،ومنطقة الشرق األوسط ،وشمال
افريقيا وتركيا.
¶ ب��رأي �ك��م م��ا أه ��م ال�ت�ح��دي��ات ف��ي قطاع
الخدمات املصرفية لألفراد؟
 املجتمع الكويتي خ��اض غمار العالم الرقميمبكرا وبكل قطاعاته وام �ت��دادات��ه ،وه��ذا م��ا يجعل
مواكبة العصر الجديد بما يليق بعمالئنا تحديا
للجميع لتقديم خدمات مصرفية تواكب متطلبات
ال �ع �م�ل�اء ف ��ي ه � ��ذا ال� ��وق� ��ت .ووف� � ��ق اإلح �ص��ائ �ي��ات
التكنولوجية ال�ص��ادرة من مؤسسات عاملية ،فان
نسبة مستخدمي اإلنترنت في الكويت تزيد على
 .%97وتبني اإلحصائيات ذاتها أن أكثر من نصف
تلك النسبة ،قامت بمعامالت شرائية إلكترونية.
وذلك يعني ّأن قطاع تكنولوجيا املعلومات فـي
ال�ك��وي��ت ب��ات ج��زءا أس��اس�ي��ًا مـن ح�ي��اة السكان،
ع�ل��ى ك��ل امل�ـ�س�ت��وي��ات .وب��ال�ت��ال��ي ع�ل��ى ال�ب�ن��وك أن
تـواكـب بكل ما أوتيت من وسائل االبتكار لتكون
على مستوى هـذا االختراق الكبير للعالم الرقمي.
وعلى صعيد املعامالت البنكية لدينا ،لم تعد
املسألة متعلقة بتطبيقات كالسيكية لالستعالم
والتحويل والدفع ،بل نحن اآلن أم��ام جيل جديد
م ��ن ال� �خ ��دم ��ات ،ت �ش �م��ل ال �ت �م��وي��ل ع �ل��ى أن ��واع ��ه،
واالستثمار أيضا.

القيسي في سطور
ناصر القيسي يجلب خبرته الواسعة التي
ت �ج��اوزت  20ع� ً
�ام��ا ف��ي ال�ق�ط��اع امل�ص��رف��ي إل��ى
منصبه ال�ح��ال��ي ،رئيس املجموعة املصرفية
ال�ش�خ�ص�ي��ة ف ��ي ب �ن��ك ب ��رق ��ان .ش �غ��ل ال�ق�ي�س��ي
العديد من املناصب اإلدارية في القطاع املالي
ككل ،وف��ي بنك ب��رق��ان بالتحديد ،حيث أكمل
ً 11
عاما حتى اآلن .ط��وال حياته املهنية ،كان
تركيزه على خدمة العمالء واالبتكار في قلب
كيفية أدائ��ه ل��دوره اإلداري .ويشرف القيسي
ع�ل��ى امل�ج�م��وع��ة امل�ص��رف�ي��ة ال�ش�خ�ص�ي��ة ،حيث
ي �ت��ول��ى م �س��ؤول �ي��ة ص �ي��اغ��ة إس�ت��رات�ي�ج�ي�ت�ه��ا
واإلش � � ��راف ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذه��ا ال �ف �ع��ال ،وإي �ج��اد
ق� �ن ��وات ج ��دي ��دة ت �س �ه��م ف ��ي ن �م��و امل �ج �م��وع��ة
لضمان تحقيق اإلدارات الخاضعة إلشرافها
ألهدافها املحددة.
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ملحق مصرفي
طفرة في التقنيات المصرفية الجديدة

شعبية الخدمات المصرفية
َّ
تتفوق على اإلنترنت
عبر الموبايل
غ � � ّ�ي � ��ر ال � �ع � �ص� ��ر ال � ��رق� � �م � ��ي ال � �ك � �ث � �ي ��ر م��ن
السلوكيات ،وكيفية تفاعل الناس مع شؤون
الحياة املختلفة وممارسة األعمال ،فالتقدم
ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي ب��وت �ي��رت��ه ال �س��ري �ع��ة وق �ف��زات��ه
ال �ك �ب �ي��رة ،م�س�ت�م��ر ب��ال �ت��أث �ي��ر ف ��ي مستقبل
الصناعة املصرفية في جميع أنحاء العالم.
ويعمل الطلب املتزايد على تجربة الخدمات
امل �ص��رف �ي��ة ال��رق �م �ي��ة م��ن أب �ن��اء ج �ي��ل األل�ف�ي��ة
والجيل ال��ذي لحقه على تغيير طريقة عمل
القطاع املصرفي بأكمله.
من الخدمات املصرفية لألفراد والخدمات
املصرفية عبر الهاتف املحمول إلى شركات
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل��ال�ي��ة ال�ن��اش�ئ��ة ،أو م��ا يعرف
ب��ال �ب �ن��وك ال� �ج ��دي ��دة ،ال �ت��ي ت� �ق � ّ�دم م��دف��وع��ات
ال�ح�ل��ول امل��ال�ي��ة ال��رق�م�ي��ة وت �ح��وي�لات األم ��وال
واإلق��راض املالي وغير ذلك الكثير ،أصبحت
للتكنولوجيا ي��د ف��ي ك��ل ج��ان��ب م��ن جوانب
الصناعة املصرفية ،سيستمر تأثيرها في
تحسني وتطويع الخدمات املصرفية لتتواءم
مع املستقبل الرقمي.
الخدمات المصرفية لألفراد
ت�ش�ي��ر ال �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة ل�ل�أف ��راد إل��ى
ال �خ��دم��ات امل� �ح ��ددة ال �ت��ي ي�م�ك��ن أن تقدمها
البنوك للمستهلكني ،مثل حسابات االدخار
وبطاقات االئتمان والخصم والقروض .وقد
أدت رغبة املستهلكني املتزايدة في الوصول
إلى الخدمات املالية ،من خالل القنوات الرقمية
إل��ى ط�ف��رة ف��ي التقنيات املصرفية الجديدة
التي تعيد تعريف سوق الخدمات املصرفية
لألفراد بأكمله.
ّ
وتؤثر التكنولوجيا املوجهة نحو تحسني
ال�ك�ف��اءة التشغيلية ل�ب�ن��وك ال�ت�ج��زئ��ة ،بشكل
إي�ج��اب��ي ف��ي ال �س��وق .ووف ��ق ت�ق��ري��ر «ب��زن��س
إن�س��اي��در ت�ك�ن��ول��وج�ي��ز» ،ي�ق��ول  39ف��ي املئة
من املديرين التنفيذيني للخدمات املصرفية
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ّ
لألفراد إن التأثير األكبر للتكنولوجيا يتمثل
في تخفيض التكاليف ،مقارنة بـ  24في املئة
فقط ممن يقولون انها تعمل على تحسني
تجربة العمالء.
ّ
وتطلق بنوك التجزئة أيضا منصات في
م�ج��ال ال�خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة ( ،)BaaSلتظل
قادرة على املنافسة ،على سبيل املثال ،اعتاد
ب�ن��ك «س�ت�ي��رل�ي�ن��غ» ال��رق �م��ي ،وم �ق��ره اململكة
املتحدة ،أن ي�ق� ّ�دم حصريا خ��دم��ات التجزئة
امل �ص ��رف �ي ��ة ب �ي�ن ال � �ش ��رك ��ات وامل �س �ت �ه �ل �ك�ين
( ،)B2Cل �ك��ن ب �ع��د اط �ل��اق م �ن �ص��ة ،BaaS
ّ
ق��ام «ستيرلينغ» بتنويع منتجاته وتدفقات
إي ��رادات ��ه ،م��ا س��اع��ده ع�ل��ى أن ي�ظ��ل متوائما
وقابال لالستمرار في مجال البنوك الجديدة.
عبر الهاتف
أصبحت الخدمات املصرفية عبر الهاتف
امل �ح �م��ول ال �ط��ري �ق��ة امل�ف�ض�ل��ة للمستخدمني
للقيام بعمليات مصرفية من قبيل الودائع
وال �ت �ح ��وي�ل�ات م ��ن ح �س ��اب آلخ� ��ر وم��راق �ب��ة
انفاقهم وأرباحهم .ووف��ق استطالع «بزنس
إن�س��اي��در انتيليجنز» ،ق��ال  89ف��ي امل�ئ��ة من
املشاركني في االستطالع إنهم يستخدمون
الخدمات املصرفية عبر الهاتف املحمول.
وتشمل خيارات الخدمات املصرفية عبر
الهاتف املحمول الناجحة ميزات إدارة األموال

◘  % 39من المديرين
يرون أن تأثير التكنولوجيا
ّ
يتمثل في تخفيض
التكاليف و %24يرونها
تحسن تجربة العمالء
ِّ

التي تساعد املستخدمني على خفض اإلنفاق
وزيادة املدخرات.
ي�ب��دو ان األم ��ن يعتبر م�ص��در ق�ل��ق كبير
لدى املستهلكني عند استخدامهم الخدمات
امل �ص��رف �ي��ة ع �ب��ر ال �ه��ات��ف امل �ح �م ��ول .وت��زي��د
امل �خ��اوف م��ن اخ �ت��راق ال �ب �ي��ان��ات ،م��ن الطلب
على الخدمات التي تحافظ على أمن بيانات
املستخدمني ،والتي تتيح للمستهلكني تعليق
بطاقات االئتمان أو الخصم وتنظيم تنبيهات
ال �س �ف��ر وت �ن �ظ �ي��م امل �ع��ام�ل�ات ض �م��ن م�ل�ف��ات
ومراجعة تعامالت البطاقات املصرفية.
وت �ع��د م �ح��اف��ظ ال �ه��وات��ف امل �ح �م��ول��ة م�ي��زة
جديدة في الخدمات املصرفية عبر الهاتف
امل� �ح� �م ��ول .م �ح��اف��ظ ال �ه ��ات ��ف امل �ح �م ��ول ه��ي
التطبيقات التي توفر قدرا كبيرا من الراحة
وامل� ��واءم� ��ة ل�ل�م�س�ت�ه�ل��ك ،ل �ج �ه��ة ان �ه��ا تسمح
للمستخدمني ب��إج��راء ع�م�ل�ي��ات ش ��راء عبر
اإلنترنت أو في املتجر باستخدام هواتفهم
ال��ذك�ي��ة ،م��ن دون ال�ح��اج��ة إل��ى إخ ��راج بطاقة
االئتمان الخاصة بهم.
وتشمل خيارات الخدمات املصرفية عبر
الهاتف املحمول الناجحة أيضا ميزة إدارة
األموال التي تساعد املستخدمني على خفض
اإلن�ف��اق وزي��ادة امل��دخ��رات .ويشير مستقبل
الخدمات املصرفية عبر الهاتف املحمول إلى
توفير أدوات االدخار وسجل منظم بدرجات
ح��ول الوضع املالي للمستهلك ،وهما أم��ران
ف��ي غ��اي��ة األه �م �ي��ة ع �ن��د أب �ن��اء ج �ي��ل األل�ف�ي��ة
بشكل خاص.
عبر اإلنترنت
ت�ف� ّ�وق��ت شعبية ال�خ��دم��ات املصرفية عبر

ال�ه��ات��ف امل�ح�م��ول ع�ل��ى ال �خ��دم��ات املصرفية
عبر اإلن�ت��رن��ت ،وتباطأ نمو ال�ع��دد اإلجمالي
مل �س �ت �خ��دم��ي ه� ��ذا ال� �ن ��وع م ��ن ال �خ ��دم ��ات في
جميع أنحاء العالم .ووف��ق «بزنس إنسايدر
انتيليجنس» ،ف��إن الخدمات املصرفية عبر
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◘ األمن الهاجس األكبر عند استخدام الخدمات المصرفية عبر «المحمول»
الهاتف املحمول تنمو بمعدل خمسة أضعاف
نمو الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت ،كما أن
نصف املستخدمني عبر اإلنترنت هم أيضا
مستخدمون ن�ش�ط��ون ل�ل�خ��دم��ات املصرفية
عبر الهاتف املحمول.
على الرغم من هذه الشعبية املتنامية ،فال
تزال بعض البنوك تعاني من نقص الطلب على
العمليات املصرفية عبر الهاتف املحمول ،مثل
دفع الفواتير واسترداد املكافآت ،ما يؤدي بها
الى دفع املستخدمني إلى الخدمات املصرفية
ع�ب��ر اإلن �ت��رن��ت .ول��م ي�ك��ن ذل��ك ك��اف�ي��ا ل��زي��ادة
شعبية ال�خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة ع�ب��ر اإلن�ت��رن��ت،
حيث يستمر أبناء جيل األلفية والجيل الذي
تاله في التوجه نحو سوق الهاتف املحمول.
مستقبل البنوك الرقمية
البنوك الرقمية الحصرية ،املعروفة أيضا
باسم البنوك الجديدة ،تعيد تعريف مستقبل
الصناعة املصرفية في جميع أنحاء العالم.
وعلى الرغم من البداية البطيئة في الواليات
املتحدة بسبب ال�ح��واج��ز التنظيمية العالية،
تشير التطورات األخيرة وتخفيف اللوائح إلى
أن البنوك الجديدة في الواليات املتحدة على

وشك االنطالق.
ووف��ق تقرير لــ «بزنس إنسايدر» سيدفع
تزايد القدرات التنافسية للمصارف الرقمية
ال �ح �ص��ري��ة ال �ب �ن��وك ال� ��ي ادخ� � ��ال اص�ل�اح��ات
وت �ع��دي�ل�ات ألع �م��ال �ه��ا ب �م��ا ي �ل� ّ�ب��ي م�ت�ط�ل�ب��ات
العصر الرقمي.
اتجاهات التكنولوجيا
أح��د أه��م ّ
محركات مستقبل التكنولوجيا
املصرفية هو املستهلكون ،ال سيما عند جيل
الشباب الصغار ،الذين يرون في التكنولوجيا
كشيء يعزز حياتهم ويغنيها .وهناك اتجاه
شائع في التكنولوجيا املصرفية ،يتمثل في

◘ الخدمات المصرفية
عبر الهاتف المحمول
الطريقة المفضلة
لمراقبة اإلنفاق
واإليراد

استخدام واج�ه��ة برمجة التطبيقات ()API
لتوفير بيانات امللكية ألي شخص لديه إذن
املستهلك للوصول إليها.
وت �س �ت �خ��دم ال �ب �ن��وك ال ��ذك ��اء االص �ط �ن��اع��ى
ل �ت �س �ه �ي��ل ع �م �ل �ي��ة ت� �ح ��دي ��د ه� ��وي� ��ة ال �ع �م �ي��ل
وامل� �ص ��ادق ��ة ع �ل �ي �ه��ا ،وال� � ��ذي ي �ح��اك��ي أي�ض��ا
املوظفني الذين يتحدثون مباشرة الى العميل
عبر مواقع الدردشة واملساعد الصوتي.
وي� �م� �ك ��ن اس � �ت � �خ � ��دام واج � � �ه� � ��ات ب��رم �ج��ة
التطبيقات ( )APIsلتمكني تطبيق الهاتف
امل �ح �م��ول ألح� ��د ال �ب �ن��وك ل �س �ح��ب م�ع�ل��وم��ات
ح �س��اب ال �ع �م �ي��ل .ك �م��ا اس �ت �خ��دم��ت ش��رك��ات
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل��ال �ي��ة أي �ض��ا ت�ق�ن�ي��ة واج �ه��ة
برمجة التطبيقات ( )APIلتمكني شركاتها
من العمل .ويشجع نجاحها املنافسني على
تطوير واجهات برمجة التطبيقات الخاصة
بهم .و ذكرت «بزنس إنسايدر تكنولوجيز»
أن  %48من املسؤولني التنفيذيني في البنوك
يعتقدون أن التقنيات الجديدة ــــ مثل بلوك
شني والذكاء االصطناعي ( )AIــــ سيكون لها
التأثير األكبر في الخدمات املصرفية خالل
العام الحالي .وتستكشف البنوك تقنية «بلوك
ش�ين» على أم��ل تبسيط العمليات وتقليص
التكاليف.
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سياسة طموحة نحو التحوُّ ل الرقمي

ً
محليا
«التجاري» األول في ميكنة العمليات المصرفية..
أك��د البنك ال�ت�ج��اري الكويتي أن��ه ل��م يكن بمنأى عن
التطورات التي تشهدها الصناعة والخدمات املصرفية؛
إذ ك��ان ّ
سباقًا نحو تطوير الكثير من منصات التعامل
الرقمية لعمالئه ،وقام بطرح وتطوير الخدمات املصرفية
امل �ق��دم��ة ل �ه��م ،ب �م��ا ي �ت �م��اش��ى م ��ع امل �ت �ط �ل �ب��ات ال�ع�ص��ري��ة
والتكنولوجيا الحديثة.
ول �ق��د ن �ج��ح ال �ب �ن��ك ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ ال �س �ي��اس��ة امل��وض��وع��ة
مل ��واك �ب ��ة ال �ت �غ �ي �ي��رات ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ال �ت ��ي ط � ��رأت ع�ل��ى
ال�خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة وت��وج��ه ال�ب�ن��ك االس�ت��رات�ي�ج��ي نحو
ّ
التحول الرقمي ،وذلك للمحافظة على دوره الريادي في
تقديم املنتجات املصرفية ال�ف��ري��دة واملبتكرة والتركيز
ع �ل��ى ت �ط��وي��ر أس��ال �ي��ب ت �ق��دي��م ال �خ��دم��ة واالس �ت �ف ��ادة من
ّ
التكنولوجيا لتقديم خدمة أسرع وأفضلّ ،
تلبي توقعات
العمالء ليبقى «التجاري» دومًا االختيار املفضل للعمالء.
كما قام البنك بتطبيق نظام الخدمة الذاتية في جميع
فروعه بنجاح بالتزامن مع تطبيق تقنية ،Smart Queing
اذ يعتبر البنك األول في الكويت الذي قام بميكنة أغلب
العمليات املصرفية في جميع الفروع ،ويستطيع العميل
ح��ال�ي��ًا إج ��راء م�ع��ام�لات��ه امل�ص��رف�ي��ة بنفسه ،وذل ��ك ألغلب
امل�ع��ام�لات امل�ص��رف�ي��ة ،ال�ت��ي ك��ان ي�ت��م إج��راؤه��ا م��ن خ�لال
موظفي الفروع .وقد ساهم تطبيق هذا النظام في تقديم
خدمة سريعة ومميزة للعمالء وتحسني جودة الخدمات
املقدمة وزيادة درجة رضا العمالء.
هذا وتم بنجاح العمل بنظام الكيوسك الذكي (Smart
 )Kioskفي جميع فروع البنك ،ويشمل هذا النظام أغلب
املعامالت املصرفية املتعددة وغير النقدية التي يقوم بها
العميل؛ كعملية فتح الحسابات وإصدار بطاقات السحب
اآللي والبطاقات االئتمانية املسبقة الدفع وطلب بطاقات
ائ�ت�م��ان�ي��ة ،ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ت�ح��دي��ث ال�ب�ي��ان��ات امل�ص��رف�ي��ة
واالستفسار عن الحساب والقيام بإصدار كشف الحساب
وتمرير شيكات البنوك األخ��رى والكثير م��ن العمليات
املصرفية التي يقوم العميل بإجرائها بنفسه بالتنسيق
مع موظفي مركز االتصال عبر تقنية الفيديو.
ك�م��ا ق��ام ال�ب�ن��ك ب�ط��رح مجموعة ك�ب�ي��رة م��ن ال�خ��دم��ات
املصرفية اإللكترونية وم��ا زال التطوير قائمًا ،إلضافة
الكثير من الخدمات الجديدة التي تساهم في ُّ
تبوؤ البنك
امل��رات��ب األول��ى ب�ين البنوك ف��ي مجال الخدمات الرقمية
واس �ت �خ��دام ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وت�س�ه�ي��ل م �ع��ام�لات ال�ع�م�لاء
بوضع الكثير من الخدمات املبتكرة بني أي��دي العمالء،
م��ن خ�لال ال�ق�ن��وات اإللكترونية ضمن تطبيق التجاري
م��وب��اي��ل وخ��دم��ة ال �ت �ج��اري أون�ل�اي ��ن  ،وأه� ��م ال�خ��دم��ات
املميزة التي طرحها البنك كما يلي:

ّ
التحقق من المستندات

بموجب هذه الخدمة الجديدة واألول��ى من نوعها في
الكويت أصبحت املستندات ال�ص��ادرة ع��ن البنك تتمتع
بتقنية تسمح ب�ت�ف��ادي ت��زوي��ر امل�س�ت�ن��دات ع�ب��ر تطوير
ّ
منظومة برمز مشفر  QR Codeرمز استجابة سريع
خاص بعملية التحقق ،حيث أصبح بإمكان أي شخص
أو ج �ه��ة أو ش��رك��ة وب �ك��ل س �ه��ول��ة ال�ت�ح�ق��ق م ��ن صحة
املستندات ،وذلك عبر مسح  QR codeبواسطة تطبيق
البنك  CBK mobileواملتوافر على نظامي االندرويد و
 ،IOSوهذه الخدمة تشمل شريحة كبيرة من املستندات
ككشف الحساب وشهادة الرصيد وخطابات الضمان
وبراءة الذمة وغيرها من املستندات املهمة.

خدمة  T-Payللدفع بواسطة رمز
االستجابة السريعة QR Code
خ��دم��ة ف��ري��دة ومبتكرة ت�ق��دم مجموعة متنوعة من
ال�خ�ي��ارات امل��رت�ب�ط��ة بعمليات ال��دف��ع والتحصيل ف��ي ما
بني مستخدمي خدمة « ،»Tijari Payوذلك حرصًا من
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تطبيق نظام
الخدمة الذاتية في
جميع الفروع بنجاح..
تزامناً مع
تطبيق تقنية
Smart Queing

◘ الكثير من الخدمات المبتكرة بين
أيدي العمالء ..من خالل تطبيقي
التجاري «موبايل» و«أونالين»
◘ نظام الكيوسك الذكي يشمل
أغلب المعامالت المصرفية
المتعددة وغير النقدية التي
يحتاجها العميل
«التجاري» على مواكبة وتيرة الحياة السريعة باستحداث
ُ
طريقة تمكن العميل من إج��راء معامالته املالية اليومية
بشكل آم��ن وس��ري��ع ،ح�ي��ث إن��ه وب�م�ج��رد تفعيل خدمة
« ،»Tijari Payي�ت��م إن �ش��اء رم��ز االس�ت�ج��اب��ة السريعة
(ال�ك�ي��و آر ك ��ود) ال �خ��اص ب��امل�س�ت�خ��دم ،وال ��ذي يستطيع
م��ن خالله تعبئة وتحويل األم ��وال إل��ى حساب «Tijari
 .»Payباإلضافة إل��ى ذل��ك ،يستطيع مستخدمو خدمة
« »Tijari Payدف��ع /تحصيل األم��وال في ما بينهم ،من
خالل مشاركة /إج��راء املسح الضوئي لرمز االستجابة
السريعة  QR codeوتحميل ه��ذا ال��رم��ز على هواتفهم
الذكية بسهولة وبشكل آمن وسريع إلتمام املعاملة ،وهذه
الخدمة مجانية وال تتضمن أي رسوم تحويل ،وهي قناة
سريعة وآمنة إلجراء عمليات الدفع غير النقدية.

خدمة الدفع الفوري ()Insta Pay
وتتيح ه��ذه الخدمة لعمالء «ال�ت�ج��اري» تحصيل أي
مبالغ من أي شخص يحمل بطاقة سحب آلي صادرة عن
أي بنك محلي ،حيث يقوم عميل البنك بإرسال أمر دفع
مباشرة عبر تطبيق البنك على الهواتف واألل��واح الذكية
( )CBK Mobileأو خدمة التجاري أونالين ،وذلك على
شكل رسالة نصية إلى الشخص الذي سيقوم بتسديد

املبلغ وتتضمن الرسالة قيمة املبلغ وشرح لسبب الدفع،
ويقوم املتلقي بالضغط على الرابط لتوجيهه إلى بوابة
الدفع اإللكترونية ( ،)K-Netحيث يمكنه تسديد املبلغ
من خالل أي بطاقة سحب آلي بحوزته.

خ��دم��ة السحب النقدي م��ن دون
بطاقة ()Cardless Cash Withdrawal
خدمة جديدة ومميزة تسمح للعميل ب��إج��راء عملية
ت�ح��وي��ل ن �ق��دي ،م��ن خ�ل�ال خ��دم��ة ال �ت �ج��اري أون�ل�اي��ن أو
تطبيق التجاري موبايل  ،حيث يقوم العميل بموجبها
ب��إرس��ال رس��ال��ة نصية إل��ى أي رق��م ه��ات��ف محمول في
الكويت ،وبموجب الرمز امل��وج��ود في الرسالة يستطيع
متسلم الرسالة سحب املبلغ النقدي م��ن خ�لال أي من
أج�ه��زة السحب اآلل��ي امل��وج��ودة ف��ي أي م��ن ف��روع البنك
التجاري من دون الحاجة الى استخدام أي بطاقة.

خدمة الحصول على الرقم السري
للبطاقات االئتمانية ()e-pin
تسمح ه��ذه ال�خ��دم��ة للعميل ب��ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ال��رق��م
السري الخاص ببطاقته االئتمانية أو املسبقة الدفع عبر
رسالة نصية تصل اليه على رقم الهاتف النقال ،الذي تم
تحديده عند تقديم طلب الحصول على البطاقة ،ويمكن
للعميل طلب الرقم السري ،من خالل مسح الرمز الذي
يصل ال�ي��ه م��ع البطاقة أو ع��ن ط��ري��ق إدخ ��ال ال��رم��ز عبر
القنوات اإللكترونية للبنك التجاري ،املتمثلة في خدمة
ال�ت�ج��اري أون�لاي��ن أو التطبيق ال�خ��اص بالبنك التجاري
على الهواتف الذكية.
وت��أك �ي �دًا مل �ف �ه��وم ال �ج ��ودة ال �ش��ام�ل��ة ل �خ��دم��ة ال �ع�م�لاء،
ق��ام البنك باتخاذ الكثير م��ن امل�ب��ادرات وط��رح منتجات
وخ��دم��ات ج��دي��دة؛ مثل إط�لاق بطاقة ،Visa Signature
ب �ه��دف زي � ��ادة ق ��اع ��دة ال �ع �م�ل�اء م ��ن ح��ام �ل��ي ال �ب �ط��اق��ات
االئتمانية ،وبطاقة  E-Govالتي تعد البطاقة األول��ى من
ّ
نوعها في الكويت والتي تتيح لعمالء «التجاري» التحكم
ف��ي ق�ن��وات االس�ت�خ��دام املتعددة بكل سهولة ،م��ن خالل
تطبيق التجاري موبايل أو خدمة التجاري أونالين.

ملحق مصرفي

التكنولوجيا المالية
والذكاء االصطناعي
ضمن مناهج التعليم
في الكويت

يولي بنك الكويت املركزي أهمية كبيرة لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التكنولوجيا املالية ،فإن هناك مقترحات بشأن إضافة مواد علمية في
املناهج الدراسية الخاصة بصناعة التكنولوجيا املالية  Financial Technology-FinTechانطالقا من األهمية املتزايدة لصناعة التكنولوجيا املالية
وما تمثله من نقلة نوعية في مجال توظيف التكنولوجيا املتقدمة لتنمية مؤهالت وقدرات الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز وتطوير األداء االقتصادي،
وفي إطار حرص بنك الكويت املركزي على االستفادة من هذه التطورات حاضرا ومستقبال ،فقد بادر منذ فترة بالتواصل مع معالي وزير التربية
والتعليم العالي وتقديم مقترحات بشأن تضمني البرامج واملناهج التعليمية ما يتعلق بصناعة التكنولوجيا املالية والذكاء االصطناعي ضمن إطار
الجهود املتواصلة لتطوير وتقدم اقتصادنا الوطني وتوجيه املختصني لتطوير املناهج والبرامج الدراسية للتعليم العام والتطبيقي والجامعي ،وأبدى
بنك الكويت املركزي استعداده للتعاون والتنسيق مع املعنيني في هذا السبيل.
على صعيد متصل ،يقوم بنك الكويت املركزي بشكل مستمر باستضافة مجموعة من طلبة الجامعات واملعاهد ،ومنها جامعة الكويت ،والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ،وجامعات خاصة أخرى بهدف تدريب الطلبة على أساسيات العمل املصرفي ،ويتم هذا التدريب داخل إدارات
ومكاتب «املركزي» من قبل موظفني من أصحاب الكفاءة والخبرة.
ويوفر «املركزي» برنامج الشهادات املهنية والبعثات الدراسية ،وذلك في اطار الضوابط والشروط التي وضعها بنك الكويت املركزي ملنح البعثات
الدراسية الستكمال الدراسات العليا خارج دولة الكويت ،لدى جامعات عاملية مرموقة ً
بناء على معايير دولية لتحديد هذه الجامعات ،فقد تم إيفاد
ً
 22موظفًا ممن ينطبق عليهم الشروط ،في بعثات الستكمال الدراسات العليا خارج دولة الكويت ،فضال عن برنامج قيادة تنفيذ االستراتيجية في
مجال الخدمات املالية في منطقة الخليج بالتعاون مع كلية جامعة هارفرد إلدارة األعمال ،ويعقد هذا البرنامج بالتناوب في دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية.
وكذلك برنامج إعداد قادة االمن السيبراني املوجه للعاملني في القطاع املصرفي والقطاعات األخ��رى ،ويتيح هذا البرنامج رفيع املستوى املقدم
للسنة الثانية على التوالي والذي بدأ تطبيقه في عام  2018الفرصة للكويتيني املتخصصني في مجال أمن املعلومات والشبكات لتعزيز قدراتهم على
تنفيذ برامج الحماية ،وتأسيس جيل من القادة املحترفني والفنيني القادرين على تطوير البرامج املناسبة لحماية أنظمة املعلومات في القطاع املصرفي
واملالي وبقية القطاعات في دولة الكويت.
إلى جانب برنامج لتطوير مهارات وقدرات املوظف الكويتي ،لالنخراط في العمل لدى املؤسسات الدولية ،وذلك من خالل إعارة موظفني كويتيني
للعمل لدى صندوق النقد الدولي لفترات محددة بغرض اكتساب املهارات والخبرات وإعداد القيادات.
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رافد للتنمية وتنويع مصادر الدخل

«الصناعي» تصنيفات مرموقة ومالءة مالية متينة
قال رئيس مجلس اإلدارة في بنك الكويت الصناعي
مصعب النصف :إن الكويت سعت منذ أكثر من أربعة
ع �ق��ود ال��ى أن ي �ت �ب� ّ�وأ ق �ط��اع ال�ص�ن��اع��ة ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة دورًا
ك �ب �ي��رًا ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل ك��راف��د ل�ل�ص�ن��اع��ة ال �ن �ف �ط �ي��ة ،ل��رف��ع
مساهمة القطاع الصناعي في الناتج املحلي اإلجمالي
للدولة ،وتنويع مصادر الدخل؛ ولتحقيق ذل��ك الهدف
قامت الدولة بتأسيس بنك الكويت الصناعي منذ أكثر
م��ن  45ع��ام��ًا ،ب �ت �ع��اون ال �ح �ك��وم��ة م��ع ال �ق �ط��اع ال �خ��اص،
ّ
السباقة بمنطقة الخليج،
حيث كانت بمنزلة الخطوة
وال �ت��ي ت �ه��دف ال ��ى ت�ش�ج�ي��ع ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ص�ن��اع�ي��ة ورف��ع
كفاء ة القطاع الصناعي في دولة الكويت.
وأش � � ��ار ال �ن �ص ��ف ف ��ي ح ��دي �ث ��ه ل �ـ �ـ سبقلا إل � ��ى ان � ��ه م��ن
ذل� ��ك ال �ح�ي�ن س �ع��ى ال �ب �ن��ك ال �ص �ن��اع��ي ل�ت �ح �ق�ي��ق أه��داف��ه
اإلستراتيجية في السياسة العامة للدولة في تشجيع
الصناعة بالكويت ،وعلى الرغم من تباطؤ النشاط في
القطاع الصناعي واالقتصاد املحلي في عام  2019والذي
شكل تحديًا على إستراتيجية البنك في التوسع ،فإن
ّ
البنك تمكن من املحافظة على أدائ��ه وتصنيفه العالي
خ�لال ع��ام 2019؛ إذ ثبتت وك��ال��ة التصنيف االئتماني
العاملية (فيتش) تصنيف بنك الكويت الصناعي عند
« »+Aل�ل�ج��دارة االئ�ت�م��ان�ي��ة ال�ط��وي�ل��ة امل��دى وع�ن��د «»F1
لالئتمان القصير امل��دى م��ع نظرة مستقبلية مستقرة،
ن�ظ��رًا ال��ى امل�ل�اء ة وامل�ت��ان��ة املاليتني اللتني يتمتع بهما
البنك .وفي ما يلي نص الحوار:
¶ هل لكم أن تطلعونا على خططكم اإلستراتيجية؟
 إن خطة البنك اإلستراتيجية تهدف إلى تحقيق النمو في أنشطةاالئتمان والتوسع بقاعدة العمالء في القطاعات الصناعية املختلفة،
باإلضافة إلى تعزيز الربحية واملحافظة على الجودة االئتمانية للبنك.
وال شك في أن الظروف والتطورات االقتصادية والسياسية املحلية
واإلقليمية والدولية تتطلب املتابعة الحقيقة ملعرفة آثارها املحتملة
في االقتصاد الكويتي وعلى البنك بشكل خاص ،إال أن خطة التنمية
الحالية للدولة تسعى ل��رف��ع مساهمة القطاع الصناعي ف��ي الناتج
املحلي اإلجمالي للدولة وإع��ادة هيكلة القطاع لتشجيع الصناعات
ال��واع��دة وذات القيمة امل�ض��اف��ة العالية ودف��ع عجلة ال�ق�ط��اع الخاص
بزيادة االستثمار في املشروعات الصناعية.
¶ ما أهم الخدمات التي يقدمها البنك الصناعي؟
ّ
 ال �ب �ن��ك ال �ص �ن��اع��ي ح��ق��ق ن �ج��اح��ات ك �ب �ي��رة ف��ي أه ��داف ��ه وم �ج��العمله كمؤسسة تنموية تقدم الدعم ال�لازم للقطاع الخاص لتنفيذ
مشروعاته الصناعية ،من خالل توفير الخدمات االئتمانية الطويلة
األج ��ل امل �ي� ّ�س��رة وال�ت�س�ه�ي�لات امل�ص��رف�ي��ة ل�ل�م�ش��روع��ات الصناعية
الجديدة أو توسعة املشروعات القائمة.
كما أن البنك الصناعي ّ
يقدم االستشارات الفنية ،باإلضافة إلى
إعداد الدراسات الخاصة بترويج املشروعات الصناعية الواعدة ،حيث
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مصعب النصف

◘ النصف 1118 :قرضاً طويل األجل
بقيمة  1.28مليار دينار ..خالل  45عاماً
◘ خطة التنمية الحالية تدفع عجلة
القطاع الخاص بزيادة االستثمار في
المشروعات الصناعية
◘ ندعم التنمية االقتصادية عبر إدارة
ثالث محافظ مالية متخصصة نيابة عن
الحكومة
◘ محفظتنا للمشروعات الصغيرة موَّ لت
 1928مشروعاً بكلفة  224مليون دينار

ملحق مصرفي

ّ
حقق البنك ّ
نموًا في نشاطه الرئيسي في تشجيع االستثمار الصناعي
من خالل توفير التمويل للمشروعات الصناعية بفوائد ّ
ميسرة.
¶ م��ا ح�ج��م امل �ش��اري��ع ال �ت��ي م� ّ�ول �ه��ا ال�ب�ن��ك ال�ص�ن��اع��ي منذ
تأسيسه؟
 إن متراكم التزامات البنك بقروض صناعية طويلة األجل بلغ نحو 1.28مليار دينار ،قدمت لــ  1118مشروعا صناعيا ،بلغت تكلفتها
اإلجمالية حوالي  2.26مليار دينار خالل الفترة ( 1974ــــــ .)2019
وإن البنك استمر ف��ي دع��م التنمية االق�ت�ص��ادي��ة ،م��ن خ�لال إدارة
ثالث محافظ مالية متخصصة نيابة عن الحكومة ،تهدف إلى تمويل
املنشآت الصناعية الحرفية والصغيرة برأسمال ،ق��دره  150مليون
دينار ،وتمويل مشاريع اإلنتاج ال��زراع��ي برأسمال ،ق��دره  50مليون
دينار ،باإلضافة الى تمويل الصناعة للمشاريع ،وفقًا ألحكام الشريعة
اإلس�لام�ي��ة ب��رأس�م��ال ،ق��دره  100مليون دي�ن��ار ،حيث ق� ّ�دم البنك من
خ�ل�ال محفظة ال�ص�ن��اع��ي ل�ل�م�ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة ح�ت��ى ن�ه��اي��ة ع��ام
 2019تمويال لــ  1928مشروعًا في مختلف األنشطة ،بلغت تكلفتها
اإلجمالية  224مليون دينار.
أم��ا على مستوى محفظة التمويل ال��زراع��ي فقد ت��م تمويل 850
مشروعًا ،بلغ إجمالي تكلفتها حوالي  131مليون دينار حتى نهاية
ع��ام  ،2019أم��ا بالنسبة ال��ى محفظة تمويل الصناعة ،وفقًا ألحكام
الشريعة اإلسالمية ،فقد بلغ متراكم تمويل املحفظة حتى نهاية 2019
حوالي  65مليون دينار قدمت لـ  33مشروعا ،وبلغ إجمالي تكلفتها
االستثمارية حوالي  144مليون دينار.

قال النصف :لعل أحداث العالم تتمحور في الوقت الراهن حول تفشي
ف�ي��روس ك��ورو ن��ا ،حيث ت�س��ود ح��ا ل��ة م��ن ا ل�ت��ر ق��ب وا ل�خ��وف ،خصوصا بعد
أن ر ف �ع��ت م�ن�ظ�م��ة ا ل�ص�ح��ة ا ل�ع��ا مل�ي��ة خ �ط��ورة ا ن �ت �ش��ار ا ل �ف �ي��روس إ ل��ى أ ع�ل��ى
م �س �ت��وى .و ه �ن��ا ت �ج��در اإل ش ��ارة إ ل��ى ا ل ��دور ا ل �ف �ع��ال ا ل ��ذي ت�ل�ع�ب��ه ا ل�ح�ك��و م��ة
ف��ي م�ج��ا ب�ه��ة خ�ط��ر ا ن�ت�ش��ار ا ل�ف�ي��روس ،ح�ي��ث ت�ع��د دو ل��ة ا ل�ك��و ي��ت م��ن أ ف�ض��ل
ا ل��دول التي تعاملت م��ع ه��ذه األز م��ة مل��ا بذلته وزارة الصحة م��ن إ ج��راء ات
احترازية وتدابير فعالة أشادت بها منظمة الصحة العاملية.
وأ ض��اف ا ل�ن�ص��ف أ ن��ه م��ن ت��دا ع�ي��ات ه��ذه األز م��ة ت��أ ث�ي��ر ه��ا ا ل�س�ل�ب��ي على
اال ق �ت �ص ��اد ا مل �ح �ل��ي ا م � �ت ��دادًا مل ��ا ي �ش �ه��ده اال ق �ت �ص ��اد ا ل �ع ��ا مل ��ي ،وا ل � ��ذي ب��ات
واضحا أن تكاليف أزمة كورونا تفوق األزمات السابقة تأثيرًا.
وأ ش� ��ار إ ل ��ى أ ن ��ه م��ن ا مل �ت��و ق��ع ا ن �خ �ف��اض أ س� ��واق األ س �ه��م ا ل �ع��ا مل �ي��ة ع��ام
 ،2020حيث تعود أهم أسبابه إلى تراجع النشاط التصنيعي في الصني
ا ل �ت��ي ت �ع��د ث��ا ن��ي أ ك �ب��ر ا ل ��دول ا ق �ت �ص��ادا ف��ي ا ل �ع��ا ل��م ،و ت �ق �ل��ص ا ل �ط �ل��ب ع�ل��ى
ا ل�ن�ف��ط ا ل �خ��ام ب��ا ع�ت�ب��ار ه��ا أ ك�ب��ر م�س�ت��ورد ع��ا مل��ي ل�ل�ن�ف��ط ،م�م��ا س �ي��ؤدي إ ل��ى
انخفاض اإل ي��رادات النفطية املتوقعة ل�ل�ب�لاد .و ل�ف��ت إ ل��ى أن ذ ل��ك سيعود
ب��األ ث��ر السلبي على القطاع املصرفي نتيجة عرقلة املشاريع املستقبلية
والتوسعات في القطاع التجاري والصناعي العتماد دولة الكويت على
ا ل��واردات الصينية .كما نسلط ا ل�ض��وء على التدابير ا ل��وا ج��ب أ خ��ذ ه��ا من
قبل الحكومة لوضع خطة سليمة من شأنها املساهمة في الحد من تفاقم
التداعيات السلبية االقتصادية لألزمة الحالية.

¶ ماذا عن أداء البنك املالي؟
 إن بنك الكويت الصناعي ال يزال يحافظ على أدائه املالي املتميزّ
وجودة أصوله؛ فقد استطاع أن يحقق النمو في إي��رادات التشغيل مع
نهاية عام  2019بمتوسط معدل نمو نسبته  11.4في املئة .إضافة إلى
انه تمكن من تحقيق صافي ربح بزيادة نسبتها  30في املئة عن العام
السابق.
¶ هل لكم أن تطلعونا على مستجدات القسائم الصناعية؟
 في الواقع ،الهيئة العامة للصناعة تستعد لتوزيع الدفعة األولى منالقسائم الصناعية الخاصة بمنطقة الشدادية في بداية ع��ام ،2020
والتي من املتوقع أن تشتمل على  700قسيمة صناعية ،ما سيترتب

ّ
التحسن في أداء البنك بنمو رصيد التسهيالت بشكل عام عن
عليه
ط��ري��ق ت�م��وي��ل امل �ش��روع��ات ال�ص�ن��اع�ي��ة ،ب�ع��د حصولها ع�ل��ى القسائم
الصناعية من الهيئة؛ وذلك بفضل ال��دور الفعال الذي يلعبه البنك في
مشاركة الهيئة العامة للصناعة ف��ي ب��رام��ج التنمية الصناعية ،وفي
املساهمة في صياغة اإلستراتيجية الصناعية للكويت.
كما أن خطة املشاريع املستقبلية للهيئة العامة للصناعة تتضمن
مشروع إنشاء وان�ج��از منطقة النعايم ،بمساحة  8كلم مربع ،والتي
ستشتمل على  1500قسيمة صناعية ،ومن املتوقع بدء العمل فيها
في عام  ،2020وسيتم االنتهاء من تجهيزها خالل فترة ثالث سنوات.

الدور الحكومي فعال في مواجهة األزمة

تكاليف أزمة «كورونا» ..باهظة
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ملحق مصرفي
دراسة لــ «ويلز فارغو»

التكنولوجيا ُتغير
وجه التوظيف في البنوك
ا ل� �ت� �ط ��ور ا ل �ت �ك �ن��و ل��و ج��ي ي� � ��زداد أ ه �م �ي��ة ف ��ي ا ل �ق �ط��اع
ا مل �ص��ر ف��ي ا ل� �ع ��ا مل ��ي ،األ م� ��ر ا ل� ��ذي ب� ��دأ ي �غ� ّ�ي��ر م ��ن آ ل �ي��ة
ا ل �ت��و ظ �ي��ف ف��ي ا ل �ب �ن��وك ا ل �ت��ي ب ��دأت ب��دور ه��ا ت�س�ت�ث�م��ر
و ت�ب�ح��ث ع��ن ت�ط�ب�ي��ق ت�ق�ن�ي��ات ح��د ي�ث��ة م��ن ش��أ ن�ه��ا ر ف��ع
الكفاءة وجذب العمالء.
أ ص� �ب ��ح ا ل� �ت� �ط ��ور ا ل �ت �ك �ن��و ل��و ج��ي وا ل� �ت� �ح ��ول ا ل��ر ق �م��ي
ي �ه��ددان ب��ا خ�ت�ف��اء ب�ع��ض ا ل��و ظ��ا ئ��ف اإلدار ي ��ة ب��ا ل�ب�ن��وك،
ل�ي�ح��ل م�ح�ل�ه��ا ا ل��ذ ك��اء ا ل�ص�ن��ا ع��ي وا ل �ف��روع وا ل�خ��د م��ات
اال ل�ك�ت��رو ن�ي��ة و ت�ط�ب�ي�ق��ات ا ل �ه��ا ت��ف ،ل�ي�ن�ش��أ ف��ي ا مل�ق��ا ب��ل
نوع جديد من الوظائف التي تناسب األنظمة الرقمية.
درا س � � � ��ة ل � �ش� ��ر ك� ��ة ا ل� � �خ � ��د م � ��ات ا مل� ��ا ل � �ي� ��ة األ م� �ي ��ر ك� �ي ��ة
«و ي �ل��ز ف��ار غ��و» ،ك��ا ن��ت ق��د خ�ل�ص��ت إ ل��ى ان ا ل �ك �ف��اءات
التكنولوجية ستسفر ع��ن أ ك�ب��ر انخفاض ف��ي أ ع��داد
العاملني في القطاع املصرفي األميركي في تاريخه.
ُ َّ
وا ن ��ه م��ن ا مل �ت��و ق��ع أن ت �ق��ل��ص ن �ح��و  200أ ل ��ف و ظ�ي�ف��ة
في البنوك األميركية في األ ع��وام العشرة املقبلة ،أي
بحلول .2030
و ف �ق��ا ل �ل��درا س��ة ،ف ��إن م��ا ت �ن �ف �ق��ه ش��ر ك��ات ا ل �ت �م��و ي��ل
األميركية على التكنولوجيا ،ا ل��ذي يقدر بنحو 150
مليار دوالر سنويا ،سيؤدي إلى انخفاض التكاليف،
نصفها يذهب من خالل التقليل من أعداد املوظفني.
و ي�ع�ت�ق��د أن خ�ف��ض ع��دد ا ل��و ظ��ا ئ��ف ا ل�ث��ا ن��و ي��ة وا ل �ف��روع
و م ��را ك ��ز اال ت� �ص ��ال ي �ت��م ب �م �ق��دار ي� ��راوح ب�ي�ن ا ل�خ�م��س
وا ل�ث�ل��ث ،لكن تبقى ا ل��و ظ��ا ئ��ف املرتبطة بالتكنولوجيا
واملبيعات واملشورة واالستشارات هي األقل تضررا.
و ه�ن��اك درا س��ات توقعت ان  20ف��ي املئة م��ن القوى
العاملة في قطاع البنوك ستختفي وظائفهم بحلول
ع��ام  ،2025ك�م��ا س�ت�ت�غ�ي��ر و ظ��ا ئ��ف  50ف��ي ا مل �ئ��ة م��ن
العاملني ف��ي ا ل�ق�ط��اع ،فالتحوالت ا ل�ج��ار ي��ة بالصناعة
املصرفية سريعة و س�ت�ت�س��ارع أ ك�ث��ر خ�لال السنوات
ا مل �ق �ب �ل��ة ،ف �م �ت �ط �ل �ب��ات ا ل� �ع� �م�ل�اء ت� �ف ��رض ع �ل��ى ا ل �ب �ن��وك
التطور السريع.
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التطور التكنولوجي
يؤكد مصرفيون ان البنوك خالل السنوات القليلة
ا مل �ق �ب �ل��ة س �ت �س �ت �م��ر ف ��ي ا ف� �ت� �ت ��اح ا مل ��ز ي ��د م ��ن ا ل� �ف ��روع
التقليدية بجانب ا ل�ف��روع االلكترونية لتعزيز قاعدة
ع �م�لا ئ �ه��ا ،ك �م��ا ان ا مل �س �ت �ق �ب��ل س �ي �ك��ون ف��ي م�ص�ل�ح��ة
ا ل �ت �ط��ور ا ل �ت �ك �ن��و ل��و ج��ي وا ل �خ��د م��ات اال ل �ك �ت��رو ن �ي��ة ا ل�ت��ي
س�ت�ل�ق��ي ب�ظ�لا ل�ه��ا ع�ل��ى ا ل�ت��و ظ�ي��ف دا خ��ل ا ل�ب�ن��وك ليس
م��ن ج�ه��ة األ ع ��داد ب�ق��در م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ط�ب�ي�ع��ة ا ل��و ظ��ا ئ��ف
ونوعيتها واملؤهالت املطلوبة.
و ي��رون ان ت��أ ث�ي��ر ت�ح��ول ا ل�ب�ن��وك إ ل��ى ا ل�ع��ا ل��م ا ل��ر ق�م��ي
ع�ل��ى ا ل�ت��و ظ�ي��ف ف��ي ا ل �ب �ن��وك س�ي�ح��دث ت��در ي �ج �ي��ا ،ل�ك��ن
ا ل�ت��أ ث�ي��ر ع�ل��ى األ ع ��داد س�ي�ك��ون ب �ص��ورة ا ق��ل ف��ي ح��ال
ت�م�ك�ن��ت ا ل�ع�م��ا ل��ة م��ن ت�ط��و ي��ر و ت��أ ه�ي��ل ن�ف�س�ه��ا للشكل
الجديد ا ل��ذي ستكون البنوك عليه ،مؤكدين بالوقت
ن �ف �س��ه ان ه� ��ذا ا ل �ت �ح ��ول س �ي �خ �ل��ق ن ��و ع ��ا ج ��د ي ��دا م��ن
ا ل��و ظ��ا ئ��ف ب�م�ق��د م�ت�ه��ا ب �م �ج��ال ا ل �ب �ي��ا ن��ات وا ل�ك�م�ب�ي��و ت��ر
والبرمجة.

◘ الروبوتات الذكية
ترحب بالعمالء وتجيب عن
استفساراتهم
◘  200ألف وظيفة ستلغى
في البنوك األميركية بحلول
2030

ملحق مصرفي

الروبوتات الذكية
ت �ل �ج��أ ا ل �ب �ن��وك إ ل ��ى أ ت �م �ت��ة ا ل �ع �م �ل �ي��ات ف �ي �ه��ا ،ب �ه��دف
ت �ق �ل �ي��ل ا مل �ع��ا ل �ج��ة ا ل �ي��دو ي��ة ل �ل �ب �ي��ا ن��ات ا ل �ض �خ �م��ة ل�ل�ح��د
األد ن � ��ى ،و ب��ا ل �ت��ا ل��ي ت �ج �ن��ب األ خ� �ط ��اء و ت��و ف �ي��ر ا ل��و ق��ت.

◘ مصرفيون :الخدمات
اإللكترونية ستلقي بظاللها
على التوظيف
◘ التحول الرقمي سيخلق
وظائف جديدة في مجال
البيانات والبرمجة

وبإدخال برامج الروبوت لهذه العمليات ،ربما تعمل
ع�ل��ى ت�ق�ل�ي��ل ت�ك�ل�ف��ة ا مل�ع��ا ل�ج��ة ب�ن�س�ب��ة  30ف��ي ا مل�ئ��ة إ ل��ى
 70في املئة ،فيما ستوجه القوى العاملة في البنوك
إلى املهام األكثر أهمية.
و ف��ي ت�ج��ر ب��ة ه��ي األو ل ��ى م��ن ن��و ع�ه��ا ع�ل��ى م�س�ت��وى
العالم ،نجحت مجموعة من الروبوتات في شنغهاي
ف��ي إدارة أ ح��د ف ��روع ب �ن��ك ا ل�ت�ع�م�ي��ر ،ا ل ��ذي ي�ع��د ث��ا ن��ي
أ ك �ب��ر ا ل �ب �ن��وك ا ل �ص �ي �ن �ي��ة ،د ع �م �ت �ه��ا ف ��ي ذ ل ��ك ت �ق �ن �ي��ات
الواقع االفتراضي والذكاء االصطناعي.
ف ��ي ه ��ذه ا ل �ت �ج��ر ب��ة ،ق��ا م��ت ا ل ��رو ب ��و ت ��ات ب��ا ل �ت��ر ح �ي��ب
ب��ا ل �ع �م�لاء واإل ج ��ا ب ��ة ع��ن ا س �ت �ف �س��ارا ت �ه��م ب��ا س �ت �خ��دام
ت �ق �ن �ي��ة ت �م �ي �ي��ز ا ل � �ص ��وت ،إ ض ��ا ف ��ة إ ل� ��ى ت��و ف �ي��ر ك��ا م��ل
الخدمات املصرفية ،م��ن فتح الحساب حتى إغالقه،
أو تحويل األموال وإدارة الثروات.
ي�ب�ق��ى ان ق��وة و ت �ط��ور ت�ق�ن�ي��ات ا ل��ذ ك��اء اال ص�ط�ن��ا ع��ي
ا ل�ت��ي ه��ي ع�ب��ارة ع��ن م�ح��ا ك��اة ا ل�ج�ه��از ل�ل��و ظ��ا ئ��ف ا ل�ت��ي
ي �ق��وم ف�ي�ه��ا ا ل�ب�ش��ر م��ن ش��أ ن�ه��ا ا ل�ق�ض��اء ع�ل��ى ا ل�ك�ث�ي��ر
من األدوار الوظيفية البشرية داخل املنظمات.
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«المركزي» يطور نظم المدفوعات والتسويات وأمن المعلومات

حلول رقمية فعالة وآمنة وموثوقة
يبذل بنك الكويت املركزي جهودًا حثيثة لتطبيق أفضل نظم املدفوعات والتسويات وأم��ن املعلومات
وتطوير البنية التحتية في الكويت وهي كما يلي:
 - 1نظام المقاصة اإللكترونية للشيكات:
في اطار سعي «املركزي» لتطوير وتعزيز كفاءة نظم املدفوعات
وتحسني البيئة التشغيلية ف��ي دول��ة الكويت ،فقد ت��م تطبيق نظام
املقاصة اإللكترونية للشيكات املصرفية ابتداء من  14يونيو ،2015
ويتبنى النظام الجديد أفضل املمارسات العاملية من حيث ميكنة
الدورة املستندية ملقاصة الشيكات املصرفية املسحوبة على البنوك
في دولة الكويت ،حيث تم تقليص الفترة الزمنية الالزمة لتحصيل
ً
شيكات املقاصة لتصبح خالل نفس يوم إيداع الشيك بدال من مدة
 4 - 3أيام عمل وفق اإلجراءات املتبعة في السابق ،كما يوفر النظام
إمكانية إي��داع شيكات املقاصة طوال ساعات اليوم وخالل كل أيام
األسبوع بما يعزز كفاءة واستمرارية نظم املدفوعات املطبقة في دولة
الكويت.

 - 2مشروع أنظمة العمليات البنكية األساسية:
ت��م تطبيق أن�ظ�م��ة ال�ع�م�ل�ي��ات البنكية األس��اس �ي��ة ف��ي ب�ي�ئ��ة العمل
التشغيلية بدءًا من شهر يونيو  ،2017وحقق «املركزي» عبر تنفيذ
هذه األنظمة املتكاملة نقلة نوعية من خالل القدرة على استخالص
البيانات واملعلومات بصورة آنية ومباشرة ،وكذلك السرعة في تنفيذ
أوام��ر الخصم والتحويل ،باإلضافة إلى الحد من مستوى املخاطر
التشغيلية ،بما يساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية لبنك الكويت
املركزي الخاصة بتنفيذ وتسيير أعماله اليومية ،كما تعتبر أنظمة
العمليات البنكية األس��اس�ي��ة البنية التحتية ال�لازم��ة لبناء وتطوير
أنظمة املدفوعات والتوسع في تقديم الخدمات املصرفية من خالل
البنوك املحلية.

 - 3تطبيق تقنية تأمين النطاقات الثالثة
لمعامالت الدفع اإللكتروني:
في إط��ار سعي «املركزي» لتعزيز نظم املدفوعات والتسويات
املحلية ،قام بتوجيه البنوك املحلية لتطبيق «تقنية تأمني النطاقات
ال�ث�لاث��ة» (وت�ع�ن��ي ال�ج�ه��ة ال��داف �ع��ة ،وال�ج�ه��ة امل��دف��وع ل�ه��ا ،واألن�ظ�م��ة
الوسيطة) لتنفيذ معامالت الدفع اإللكتروني ،بهدف زيادة كفاءة
أمن املعلومات وحماية الحسابات املصرفية املرتبطة باستخدام
البطاقات املصرفية ،التي يتم من خاللها إرسال شيفرة إضافية
إلى الهاتف النقال الخاص بالعميل ،والذي يقوم بدوره بإدخالها
في املعاملة الجاري تنفيذها كشرط أساسي لقبول تنفيذ العملية،
التي سينتج عنها خصم املبلغ من حسابه املصرفي .وجاء ذلك
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بعد أن تم توجيه البنوك املحلية وشركة الخدمات املصرفية اآللية
املشتركة (ك��ي ن��ت) لتطبيق آليات ومعايير الحماية لقناة الدفع
الخاصة بهذه الشركة.

 - 4نظام رقم الحساب المصرفي الدولي (اآليبان):
تماشيًا م��ع تطبيق املعايير ال��دول�ي��ة (امل�ع�ي��ار  ،)ISO 13616قام
«املركزي» بإلزام البنوك املحلية بتطبيق نظام اآليبان ،رقم الحساب
املصرفي الدولي ،حيث أصبحت جميع التحويالت املالية الصادرة
وال��واردة في دولة الكويت ابتدًا من  1نوفمبر  2015بصيغة اآليبان
ف�ق��ط ،وال ��ذي يعتمد على صياغة ل��رق��م ال�ح�س��اب امل�ص��رف��ي حسب
النمطية العالية لترقيم حسابات البنوك وفقًا للمعيار العاملي املذكور.
هذا وقد تم تسجيل هيكلة اآليبان لدولة الكويت في السجل الدولي
لآليبان ً
بناء على طلب بنك الكويت املركزي ،ويهدف هذا التطبيق إلى
زيادة الدقة في أرقام الحسابات ورفع نسبة التحويالت املالية املنفذة
آليًا دون أي تدخل بشري.

 - 5أعمال الدفع اإللكتروني لألموال:
في إطار تطبيق القانون رقم  20لسنة  2014في شأن املعامالت
اإللكترونية ،والئحته التنفيذية ،وض��ع «امل��رك��زي» تعليمات لتنظيم
أعمال الدفع اإللكتروني لألموال ،يتضمن ضوابط مزاولة النشاط من
حيث الجهات املخولة ممارسة النشاط والشروط الواجب استيفاؤها
من قبل تلك الجهات.

 - 6البيئة الرقابية التجريبية لبنك الكويت المركزي:
مع تنامي دور التقنيات املالية وما صاحب ذلك من ضرورة إجراء
م��وازن��ة دقيقة ملخاطر وم��زاي��ا ه��ذه االب�ت�ك��ارات ال�ج��دي��دة ،فقد باتت
هناك حاجة ماسة لتنظيم االبتكارات والتطبيقات املالية بأسلوب
يتميز بالتمكني وامل�ل�اءم��ة ،وذل ��ك م��ن خ�ل�ال تطبيق إج� ��راءات ذات
صفة متدرجة إلص��دار القواعد تبعًا للمخاطر التي تنطوي عليها.
وتتضمن البيئة الرقابية تجهيز بيئة اختبار مناسبة للمنتجات
وال�خ��دم��ات املالية املبتكرة وذل��ك للتحقق م��ن استيفائها للضوابط
الرقابية ومتطلبات أمن املعلومات دون تعريض النظام املالي بأكمله

◘ إجراءات لتطوير نظم المدفوعات
وتحسين البيئة التشغيلية

ملحق مصرفي

للمخاطر خالل املراحل األولى لتطبيق هذه االبتكارات الجديدة.
وسعيًا من بنك الكويت املركزي التاحة الفرصة ،سواء للشركات
أو املؤسسات واألف��راد نحو التوسع واالبتكار في مجال الخدمات
واملنتجات املالية الرقمية ،فقد قام بتصميم وتجهيز البيئة الرقابية
التجريبية ،وذل��ك بهدف التحقق من توافق واستيفاء تلك الخدمات
وامل�ن�ت�ج��ات امل�ت�ط��ورة للمتطلبات ال��رق��اب�ي��ة والفنية م��ن خ�لال تنفيذ
سلسلة متنوعة من حاالت االختبار تمهيدًا ملرحلة االعتماد وإطالق
النظام في األسواق املستهدفة.

 - 7نظام الكويت الوطني للمدفوعات:
ف��ي إط ��ار ج�ه��ود «امل ��رك ��زي» لتطوير البنية التحتية لنظم ال��دف��ع
وال�ت�س��وي��ة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة وف ��ق أف �ض��ل امل �م��ارس��ات ال�ع��امل�ي��ة ،وال��رغ�ب��ة
ف��ي دع��م البنوك الكويتية لتقديم ال�خ��دم��ات واملنتجات اإللكترونية
املتطورة ،وكذلك تجهيز املنصات واألدوات التقنية الالزمة لشركات
التكنولوجيا امل��ال�ي��ة ،ب�م��ا ي�س��اه��م ف��ي ت��وس�ع��ة أع�م��ال�ه��ا وأنشطتها،
وإيجاد فرص عمل للمبادرين الكويتيني ،بما يعزز من الشمول املالي
ودعم أوضاع االقتصاد الوطني ،فقد تم إطالق مشروع نظام الكويت
الوطني للمدفوعات ،بالتعاون مع البنوك الكويتية ،والذي يشتمل على

◘ تأسيس شركة مدفوعات خليجية ..وداعاً
للبنوك المراسلة في تعامالت المنطقة

تطبيق ثمانية أنظمة متطورة ستساهم في توفير حلول رقمية فعالة
وآمنة وموثوقة للمؤسسات املالية.

 - 8أنظمة المدفوعات بدول «الخليجي»

ب�ن� ً
�اء ع�ل��ى ق��رار امل�ج�ل��س االع�ل��ى ملجلس ال�ت�ع��اون ل��دول الخليج
ُ
العربية ال�ص��ادر في دورت��ه السابعة والثالثني التي عقدت خالل
يومي  7و 8ديسمبر  2016في مملكة البحرين ،والذي نص على:
«امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ت��أس�ي��س وب �ن��اء ن �ظ��ام ل�ل�م��دف��وع��ات ب ��دول املجلس
ّ
وتفويض مؤسسات النقد والبنوك املركزية بدول املجلس بتملك
وادارة امل� �ش ��روع ،م��ن خ�ل�ال ت��أس �ي��س ش��رك��ة م�س�ت�ق�ل��ة ،تملكها
وتمولها مؤسسات النقد والبنوك املركزية ب��دول املجلس»؛ فقد
ق��ررت لجنة محافظي م��ؤس�س��ات ال�ن�ق��د وال�ب�ن��وك امل��رك��زي��ة ب��دول
امل�ج�ل��س ف��ي اج�ت�م��اع�ه��م ال �ث��ام��ن وال �س �ت�ين ف��ي ال��ري��اض ت��أس�ي��س
«ش��رك��ة امل��دف��وع��ات ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة» .وي �ت��م ح��ال �ي��ا ات �خ��اذ االج � ��راءات
الالزمة الستكمال متطلبات تأسيس هذه الشركة .ويهدف تطبيق
نظام املدفوعات الى تخفيض تكلفة التحويالت املالية في ما بني
دول املجلس ،باالضافة الى تعزيز الكفاءة التشغيلية ،من خالل
تنفيذ التحويالت املالية وإيداعها في حسابات املستفيدين بدول
املجلس خالل اليوم نفسه ،بدال من الفترة الحالية ،التي تستغرق
في ما بني يومني و 3أيام .كما يقوم النظام باستخدام الشبكات
الخليجية لتمرير التحويالت املالية من دون االعتماد على البنوك
امل��راس �ل��ة ،ب�م��ا ي�ع��زز م��ن ك �ف��اءة ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ش�غ�ي��ل وال�س��رع��ة في
تنفيذ التحويالت املالية.
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لمواكبة أحدث التطورات العالمية

تحديث وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات

يواصل بنك الكويت المركزي العمل على تحديث وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات من خالل ما يلي:

 - 1ربط بنك الكويت المركزي في نظام التراسل اإللكتروني الحكومي G2G

ّ
للتحول الى الحكومة االلكترونية ،وتنفيذًا
بالتنسيق مع الجهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات ،وجاء ذلك تماشيًا مع جهود دولة الكويت
لقرارات مجلس الوزراء بتطبيق نظام التراسل االلكتروني الحكومي.

 - 2نظام الخدمات المصرفية اإللكترونية
قام «املركزي» بتجهيز نظام آلي لتلبية متطلبات الوزارات والهيئات والجهات الحكومية من العمليات املصرفية ،املتمثلة في خدمة التحويالت
املالية واالطالع على كشوف الحسابات الخاصة بكل منها ،وكذلك طباعة االشعارات املصرفية وتنفيذ عمليات التسويات املالية ،ويتيح النظام
امكانية قيام تلك الجهات بتنفيذ عملياتها املصرفية بشكل الكتروني ومباشر وفق قواعد رقابية محددة ،من خالل نظام آمن ،يمنح الجهات
ّ
الحكومية صالحية التحكم في حساباتها لدى «املركزي» ،وقد تم اطالق النظام في بيئة العمل التشغيلية خالل عام  ،2018كما تم تدريب
موظفي وزارة املالية كأول جهة حكومية على استخدام النظام ،وذلك للبدء باستخدامه من قبل املوظفني املختصني .هذا ،وسيتم خالل الفترة
املقبلة البدء بتدريب موظفي بقية الجهات الحكومية ،تمهيدا لتفعيل النظام بشكل متكامل.

 - 3نظام مراقبة البنوك التقليدية (النظام األساسي)
في إطار التطوير الشامل للبرمجيات املستخدمة في انظمة «املركزي» اآللية ،لتحسني الكفاءة التشغيلية لتلك االنظمة وتطويرها ،ومواكبة
مستجدات تقنية املعلومات في مجاالت االنظمة واالج�ه��زة ،تم استبدال النظام اآلل��ي ملراقبة البنوك التقليدية املعمول به في بيئة الحاسب
الرئيسي ،وهو ما يعرف بالنظام االساسي ملراقبة البنوك التقليدية الى بيئة برمجيات األوراكل الحديثة ،مع تطبيق معايير املحاسبة الدولية
في إعداد التقارير املستخرجة من هذا النظام.

 - 4نظام الربط اآللي بين األنظمة
يهدف النظام الى استبدال االنظمة املستخدمة للربط بني االنظمة املختلفة في البنك EnitreX؛ وذلك لتطوير وتحسني اداء االنظمة املختلفة
املرتبطة بنظام الحاسب الرئيسي واالستاذ العام وغير ذلك من االنظمة ،وذل��ك بتقديم امكانات متطورة للربط ،ما يزيد من سرعة تنفيذ
العمليات على هذه االنظمة.
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