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المقدمة

تمنــح التقنيــات الرقميــة المؤسســات والشــركات فــي مختلــف القطاعــات مجــاالت واســعة لزيــادة 
اإلنتاجيــة والنمــو، حيــث يســاهم االســت�ثمار الرقمــي وتحديــث طــرق العمليــات اإلنتاجيــة فــي 

تحقيــق أعلــى عائــد بأقــل ت�كلفــة، وهــو مــا ت�تطلــع إليــه أغلــب القطاعــات.

في هذا العدد، نقوم بعرض معلومات أساسية وهامة عن االست�ثمار الرقمي.

محاور العدد

• تعريف االست�ثمار الرقمي	
• فوائد االست�ثمار الرقمي	
• تطبيق االست�ثمار الرقمي	
• مجاالت االست�ثمار الرقمي	
• مجاالت االست�ثمار الرقمي داخل دولة الكويت	
• دور بنك الكويت المركزي في دعم التقنيات المالية في القطاع المصرفي	
• التحديات التي تواجه االست�ثمار الرقمي	
• مخاطر االست�ثمار الرقمي	
• الخالصة	



تعريف االست�ثمار الرقمي

علـى  تقـوم  عمـل  نمـاذج  تشـكيل  علـى  المختلفـة  بقطاعاتهـا  المؤسسـات  تسـاعد  عمليـة  هـو 
إنشـاء وابتـ�كار منتجـات وخدمـات تعتمـد علـى تقنيـات رقميـة لتسـهيل عملياتهـا، ممـا يسـاهم 
التقليـدي  أرباحهـا، ورفـع قيمـة منتجاتهـا، وتمي�يـز أسـلوبها عـن األسـلوب  زيـادة  بالتالـي فـي 

واإلنتــرنت. بالت�كنولوجيـا  الرتباطـه  لإلنتـاج 

فوائد االست�ثمار الرقمي

ال تقتصـر فوائـد االسـت�ثمار الرقمـي فقـط علـى طـرف واحـد، بـل تشـمل المسـتفيد والقائـم علـى 
العمل على حٍد سواء، فهو من ناحية يساهم في توفري الت�كلفة والجهد للمؤسسات وتحسني 
كفاءتها على جميع األصعدة، في حني يبسط للعمالء والمستفيدين اإلجراءات ويسهل الحصول 
علـى الخدمـات بسالسـة، ممـا يسـاهم بـدوره في انتشـار خدمات المؤسسـات على نطاق أوسـع 
ممـا كانـت عليـه لتسـتقطب أكـر شـريحة ممكنـة مـن العمـالء، الذيـن أصبـح بإمكانهـم بضغطـة زر 
واحـدة االطـالع علـى المنتجـات، مـع قـراءة التوصيـات المرتبطـة بـكل منهـا الختيـار المنتـج األنسـب 

وإتمـام عمليـات الشـراء، مـع االسـتفادة مـن خدمـة توصيـل المنتج إلـى العميل.

أما المنافع التي تحصل عليها المؤسسات، فهي تحسني إدارة معلوماتها وتوظيفها بفعالية 
التخـاذ القـرارات السـليمة، وتجنـب الوقـوع فـي األخطـاء، ممـا يوفـر الوقـت، باإلضافـة إلـى زيـادة 
اإلنتاجيـة علـى نحـو فعـال والوصـول إلـى األسـواق العالميـة، وتطويـ�ر المجاالت التنافسـية فيما 
بـني القطاعـات والمؤسسـات المختلفـة، بمـا يـؤدي إلـى تغـرّي نمـط عـرض الخدمـات والسـلع إلـى 

نمـط متقدم.

تطبيق االست�ثمار الرقمي 

بــدأت مؤسســات وقطاعــات مختلفــة مــن مقدمــي الخدمــات فــي تطبيــق اســت�ثمار التقنيــات 
الرقميــة، ومــن أهمهــا البنــوك والمؤسســات الماليــة وشــركات الت�أمــني، ممــا منحهــا خاصيــة 
الوصــول إلــى معرفــة متطلبــات العميــل بســهولة، وذلــك عــن طريــ�ق ربــط الت�كنولوجيــا بالخدمــات 
الماليــة والمصرفيــة، والتــي أصبحــت تقــدم بأقــل كلفــة وأقصــر وقــت لتحويــ�ل األمــوال، وعمليــات 
القــروض، واالســت�ثمار...الخ، ممــا أدى إلــى تمكــني تلــك المؤسســات من عــرض منتجاتها وخدماتها 

بشــكل فعــال مــن خــالل ذلــك الربــط. 



كذلــك، أتــاح لهــا منــح بعــض التســهيالت الالزمــة فــي مجــاالت متعــددة مثــل: الدفــع، التحويــالت، 
مــن  وغريهــا  الت�أمــني،  القــروض،  التــداول،  الشــخصية،  الحســابات  إدارة  االســت�ثمار،  االدخــار، 
التســهيالت. هــذا، باإلضافــة إلــى توفــري إمكانيــة الربــط بــني األنظمــة البنكيــة للت�أكــد مــن ســالمتها 
وتحقيــق قــدرة أفضــل علــى رصــد المخاطــر وإدارتهــا، فــي ظــل مــا قــد يحيــط بهــا مــن مخاطــر غســل 
األمــوال للعمليــات الموجــودة فــي ســجل االئ�تمــان، واالكت�تــاب، وإدارة المخاطــر، وخدمــة العمــالء، 

ونشــاطات ســوق رأس المــال، وعمليــات التــداول وغريهــا.

مجاالت االست�ثمار الرقمي

يــؤدي االســت�ثمار الرقمــي إلــى تحقيــق العوائــد التــي تزيــد مــن إنتاجيــة المؤسســات، وكذلــك 
مواكبــة كل مــا هــو جديــد، وتلبيــة رغبــات المســتفيدين مــن خدماتهــا. لذلك، فإن مختلــف القطاعات 
القطاعــات  فــي  المثــال  ســبيل  علــى  اســتخدامه  أدى  والــذي  الرقمــي،  التحــول  إلــى  تســعى 
الصناعيــة إلــى اختصــار الوقــت مــع خفــض الت�كلفــة وزيــادة مرونــة العمليــات اإلنتاجيــة وكفاءتهــا، 
ممــا يســاعد العمــال علــى تفــادي األعطــال قبــل وقوعهــا، وإنجــاز المراحــل اإلنتاجيــة بصــورة تحــد 
مــن إهــدار مدخــالت اإلنتــاج وتزيــد مــن اإليــرادات. كمــا يتــم اليــوم، فــي ظــل التوجــه الرقمــي، ربــط 

ــ�ر أســاليب الصناعــة واالبتــ�كار. المؤسســات الصناعيــة والعلميــة ببعضهــا لتطوي



أمـا بالنسـبة للتحـول الرقمـي فـي القطاعات المالية والمصرفية، فقـد يختلف هدفه عن القطاع 
الصناعـي، حيـث تسـعى المؤسسـات الماليـة لمواكبـة الت�كنولوجيـا الحديثـة المرتبطـة بعملياتهـا 
كمـا ذكرنـا سـابقًا، فربطـت خدماتهـا الماليـة بكفـاءة مـع النظـام المالـي، ممـا يعنـي أن تقديـم 
برنامـج/  خـالل  مـن  النقـال  الهاتـف  أو  اآللـي  الحاسـب  عـن طريـ�ق جهـاز  أصبـح  للعميـل  الخدمـات 
تطبيـق خـاص بالمؤسسـة الماليـة أو موقـع علـى اإلنرتنـت، بـدالً مـن الذهاب إلى الفرع شـخصيًا أو 

الحاجـة إلـى االتصـال الهاتفـي المباشـر.

يسـمى  مـا  عنـه  نتـج  قـد  المصرفيـة  الصناعـة  فـي  الهائـل  التقنـي  التقـدم  أن  بالذكـر  والجديـر 
بالتقنيـات الماليـة الحديثـة )Fintech( والتـي تهـدف إلـى تحسـني وتطويـ�ر األنشـطة الماليـة، بمـا 
في ذلك استحداث منتجات وخدمات ونماذج أعمال متطورة في مجال صناعة الخدمات المالية. 
وتشـمل فـي إطارهـا العـام مجموعـة واسـعة مـن االبتـ�كارات الماليـة الجديـدة والمتقدمـة، مـن 
واألصـول   )Blockchain( البيانـات  سلسـلة  وتقنيـة  االصطناعـي  والـذكاء  البيانـات  تحليـل  ضمنهـا 

االفرتاضيـة وغريهـا.

مجاالت االست�ثمار الرقمي داخل دولة الكويت

ولنـا فـي البنـوك الكويتيـة خـري مثـال، حيـث تقـف أمـام تحـول رقمـي كبـري وسـريع، حيـث أظهـرت 
الدراسـات أن )89 %( مـن عمـالء البنـوك1 مسـتعدون للتحـول مـن بنـك إلـى آخـر فـي سـبيل تحقيـق 
تجربـة رقميـة أفضـل، فقامـت البنـوك الكويتيـة علـى أثـر ذلـك بنقلـة واضحـة في مجال االسـت�ثمار 
الرقمـي لتلبيـة مطالـب جيـل الشـباب الذيـن يجيـدون ويفضلـون التعامـل مـع الخدمـات الرقميـة، 
وأكـدت مجموعـة »أوكسـفورد بيزنـس غـروب«1 أن المؤسسـة قامـت بإطـالق المبـادرات الجديـدة 
مثـل نظـم األمـن البيومرتيـة، وأجهـزة الصـراف الذكيـة، ونظم الدفـع اإللكرتوني، مستشـهدًة بما 
قـام بـه بنـك الكويـت الوطنـي كمثـال حـني توجـه إلـى األسـاليب الرقميـة بالكامـل، واالنتقـال نحـو 
الفـروع االفرتاضيـة وخدمـات العمـالء علـى اإلنرتنـت، وكذلـك كل مـن بيـت التمويـ�ل الكويتـي الـذي 
أتـاح لعمالئـه إتمـام الدفعـات لبنـك االئ�تمـان مـن خـالل الموقـع اإللكرتونـي، وبنـك الخليـج الـذي 
قـام بـدور فعـال ليصبـح أول بنـك فـي منطقـة الخليـج يقـوم بإطـالق منصـة باسـتخدام القياسـات 
البيومرتيـة لألمـن المصرفـي الرقمـي فـي مايـو 2016، حيـث أمكـن للعمـالء اسـتخدام الكامـريات 
الموجـودة علـى هواتفهـم النقالـة للقيـام بعمليـة المسـح الُمعـّرف لوجـه العميـل، والـذي يتيـح 
لهـم الوصـول إلـى الخدمـات المصرفيـة دون الحاجـة إلى إدخال كلمة المرور/ الرقم السـري عر 
الهاتـف. ومـع هـذه النقلـة، زاد تفاعـل العمـالء مع الخدمات، فأصبحت هناك منافسـة بني البنوك 



لتعزيـ�ز التفاعـل مـع العمـالء مـن خـالل الت�كنولوجيـا وتحسـني العـروض التـي تقدمهـا البنـوك، ممـا 
عـاد باألربـاح علـى القطـاع المصرفـي الكويتـي.

وبــدأ كذلــك قطــاع االتصــاالت ُيســّخر قدراتــه فــي االســت�ثمار الرقمــي لتطويــ�ر منصاتــه ســواء 
علــى التحديــات التشــغيلية أو التنظيميــة، التــي تضــم محفظــة واســعة مــن الحلــول المبت�كــرة 
فــي مجــال أمــن المنــازل، والرتفيــه الرقمــي، وتحســني تجربــة العمــالء، وأضافــت النقلــة الرقميــة 
روافــد جديــدة لتزيــد مــن التدفقــات الرقميــة التــي تمكــن العمــالء مــن االســتمتاع بتجربــة اتصــاالت 

بمواصفــات عاليــة.



دور بنك الكويت المركزي في دعم التقنيات المالية في القطاع المصرفي

وفــي هــذا الصــدد، حــرص بنــك الكويــت المركــزي علــى متابعة ودعــم القطاع المصرفــي في تبني 
التقنيــات الماليــة الحديثــة )Fintech( وذلــك مــن خــالل دعــم المبــادرات المبت�كــرة فــي هــذا المجــال 
وتنظيمهــا رقابيــًا بمــا يخــدم مصلحــة االقتصــاد الكويتــي، حيــث أصــدر بنــك الكويــت المركــزي اإلطــار 
العــام للبيئــة الرقابيــة التجري�بيــة لتوفــري الفرصــة لمقدمــي المنتجــات والخدمــات المبت�كــرة فــي 
ــ�كارات وفــق منهجيــة ال تعــرض النظــام  إطــار التقنيــات الماليــة الحديثــة لطــرح مــا لديهــم مــن ابت

المالــي والمصرفــي للمخاطــر وفــي الوقــت ذاتــه تفســح المجــال لإلبــداع.

كمــا أصــدر بنــك الكويــت المركــزي تعليمــات حــول تنظيــم أعمــال الدفــع اإللكرتونــي لألمــوال بمــا 
يضمــن اســتمرار أمــن النظــام المالــي وســالمته ويغطــي متطلبــات كل األطــراف المعنيــة، إذ 
حــددت التعليمــات أدوارا واضحــة لــكل مــن هــذه األطــراف وذلــك تحــت إشــراف رقابــي مــرن وفاعــل 

يضمــن ســالمة الخدمــات المقدمــة وخلوهــا مــن المخاطــر.

وحرصــًا مــن بنــك الكويــت المركــزي علــى متابعــة مســرية القطــاع المصرفــي الكويتــي، ودعمــه 
لمــا حققــه هــذا القطــاع مــن نجــاح وتميــز، فقــد وجــه بنــك الكويــت المركــزي كافــة البنــوك الكويتيــة 
تســتهدف  العناصــر،  محــددة  المعالــم  واضحــة  لت�كــون  المســتقبل  صياغــة  اســرتاتيجية  بإعــداد 
أوضــاع  تطــورات  فرضتهــا  التــي  والخارجيــة  الداخليــة  المصرفيــة  الصناعــة  تحديــات  مواجهــة 
توقعــات  فــي  المتســارعة  والتغــريات  الحديثــة،  الماليــة  التقنيــات  وثــورة  العالمــي،  االقتصــاد 



العمــالء واحتياجاتهــم مــن خــالل مواجهــة تلــك التحديــات عــر تبنــي أســاليب ورؤى جديــدة تنســجم 
مــع المســتقبل، ومــا يصاحــب ذلــك التحــول مــن ابتــ�كار فــي المنتجــات والخدمــات وتطويــ�ر الكفــاءة 
التشــغيلية للبنــوك والتطــور التقنــي فــي الصناعــة المصرفيــة لتغطــي 5 عناصــر أساســية علــى 

النحو التالي:

كســب والء العمــالء بحيــث يكــون البنــك وثيــق القــرب مــن عمالئــه، واالهتمــام باحتياجاتهــم، . 1
وتلبيــة متطلباتهــم. 

تطويــ�ر الخدمــات والمنتجــات ووســائل تقديمهــا عــر التقنيــات الحديثــة بمــا يحقــق القيمــة . 2
المضافــة لهــا. 

رفــع الكفــاءة مــن خــالل تحقيــق إنجــازات أكــر بالمــوارد المتاحــة، وأهمهــا بيانــات العمــالء . 	
المتوافــرة التــي يمكــن تحليلهــا وتصنيفهــا بمــا يحقــق التعمــق فــي معرفــة ســلوك العمــالء، 

ورغباتهــم وميولهــم ســعيا الــى تلبيتهــا. 

تعزيــ�ز المتانــة ورفــع مســتوى الســالمة الماليــة مــن خــالل اســتخدام التقنيــات الحديثــة لزيــادة . 	
التنبــؤ، بمــا يحقــق قــدرة أفضــل علــى رصــد  التحليــل ودقــة  البيانــات وعمــق  ســرعة جمــع 

المخاطــر وإدارتهــا. 

اســتقطاب المواهــب، ســواء فيمــا يتعلــق باالختصاصــات الماليــة، أو فــي علــم تحليــل البيانــات . 5
والــذكاء االصطناعــي وغريهــا مــن المجــاالت، بمــا يوفــر أفقــا أرحــب وبصــرية أعمــق، مــع النظــر 
الــى تطويــ�ر أســاليب اســتقطاب المواهــب والحفــاظ عليهــا، وخلــق بيئــة عمــل محفــزة لإلبــداع.

وعلــى مســتوى البيئــة التقنيــة لــدى بنــك الكويــت المركــزي، ُيعــّد بنــك الكويــت المركــزي البنيــة 
التحتيــة لالقتصــاد الرقمــي علــى أحــدث المســتويات مــن خــالل تطبيــق أفضــل الممارســات الدوليــة 
فــي مجــال نظــم الدفــع والتســوية، حيــث يجــري العمــل علــى تطويــ�ر »نظــام الكويــت الوطنــي 
للمدفوعــات« وهــو مشــروع بنيــة تحتيــة يت�ألــف مــن ثمانيــة نظــم متطــورة توفــر خدمــات الدفــع 

اآلنــي فــي بيئــة آمنــة وداعمــة للتقنيــات الماليــة.



التحديات التي تواجه االست�ثمار الرقمي
يواجه التحول الرقمي واست�ثماره داخل المؤسسات والشركات بعض التحديات التي قد تعرقل 

العمليات، والتي من الممكن أن تحد من نموه، ومن أبرز تلك التحديات على سبيل المثال:

نقص الكفاءة وضعف الموارد البشرية القادرة على قيادة برامج التحول الرقمي داخل المؤسسة.	 

انعدام الثقة في برامج أمن المعـــلومات، خصـــوصًا إذا كانت األصول ذات قيمة عالـــية وتـــم	 
      تخزينهــا بوســائل ت�كنولوجيــة.

قلة الوعي وغياب الخرات الت�كنولوجية الالزمة لدى بعض المستخدمني، أو عدم استيعابها.	 

ضعـــف البنيـــة التحتيـــة الداعمـــة للتقنيـــات الحديثـــة فـــي بعـــض الـــدول نتيجـــة ضعـــف النشـــاط	 
     االقتصـــادي فيهـــا.



مخاطر االست�ثمار الرقمي

بالت�كنولوجيــا وخدمــات  الرقمــي مرتبطــة  االســت�ثمار  فــإن خدمــات وعمليــات  ذكــر ســالفًا  كمــا 
اإلنتـــرنت، وهــذا قــد يعــرض العمــالء ومســتخدمي أنظمــة خدمــات االســت�ثمار الرقمــي للتهديــدات 
والمخاطــر الســيرانية، وخصوصــا المســتخدمني الذيــن ال يمتلكــون المعرفــة والدرايــة الكافيــة 
بهــذه التهديــدات والمخاطــر، ممــا قــد ينتــج عنــه فقــدان الثقة في المؤسســات الماليــة المعرضة 
لبعــض هــذه المخاطــر والتهديــدات. ومــن أبــرز هــذه المخاطــر عمليــات التصيــد واالحتيــال بواســطة 
البـــريد اإللكتـــروني المزيــف بهــدف ســرقة هويــة المستخدميـــن ومحاولــة ابتزازهــم، ممــا يهــدد 

خصوصيتهــم ويعــرض بيانتهــم الســرية لإلفشــاء.

وهنــاك أيضــًا المخاطــر التــي تهــدد الهيئات والمؤسســات المالية كالمخاطــر التنظيمية واإلدارية 
ومخاطــر التشــغيل ومخاطــر ضعــف الكفــاءة األمنيــة ألنظمــة االســت�ثمار الرقمــي. وت�تمثــل مخاطــر 
ضعــف الكفــاءة األمنيــة فــي هجمــات حجــب الخدمــة )DoS( وهجمــات أخــرى تســتهدف ســرية 

.)Ransomware( وســالمة وتوافــر البيانــات مــن خــالل بعــض البـــرمجيات التخري�بيــة لطلــب الفديــة



الخالصة

لقــد أصبــح التحــول الرقمــي للمؤسســات واعتمــاده فــي كامــل أوجــه عملهــا -  بمــا ينعكــس علــى 
ــط القطاعــات  ــًا مــن خــالل مــا تقدمــه للجمهــور- ضــرورة ُملحــة لرب ــًا وخارجي أســلوب عملهــا داخلي
المختلفــة ببعضهــا، وكذلــك مجــاالً للتنافــس فيمــا بينهــا، ليســعى كل قطــاع لمواكبــة االبتــ�كارات 
التــي تضيــف لعملياتــه اإلنتاجيــة الفائــدة والمرونــة، وتســاهم فــي تحســني وتنويــع كل مــا يقدمه 

لعمالئــه والمســتفيدين مــن خدماتــه.
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