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تع��ف البنوك الرقمية:
ُعرفت البنوك الرقمية بأنها "البنوك التي ُتقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام 
التقنيات الحديثة". كما عرفها البعض بأنها "مؤسسات مصرفية �تيح لعمالئها إدارة حسابا�هم وإنجاز أعمالهم 
المتعلقة بتلك الحسابات عن ط��ق االتصال بالها�ف الذكي، وأن الف�ق �ينها و�ين البنوك اإللكت�ونية أن األخيرة 
عنه  ويستغني  الحاسوب  إلى  باإلضافة  الذكي،  الها�ف  تستخدم  الرقمية  والبنوك  اإل�ترنت،  شبكة  تستخدم 

المتعامل باستخدام الها�ف الذكي." 
لماذا البنوك الرقمية؟

مقدمة:
 

ساهم التقدم المتسا�ع في التكنولوجيا وتوافر الهوا�ف الذكية بشكل ملحوظ في تطو�ر الخدمات المصرفية 
لتصبح أس�ع وأسهل للعمالء في شكلها الرقمي، وجاءت جائحة كو�ونا لتؤكد أهمية التحول الرقمي للخدمات 
المصرفية، حيث ذكر أحد التقا��ر الصادرة عن شركة تشالنجر إنسايدر أنه اعتبا�ًا من عام ٢٠٢٠ أصبح ما يقرب من 
٧٦٪ من األشخاص يستخدمون الخدمات المصرفية عبر اإل�ترنت بشكل منتظم، مما ساهم بشكل ملحوظ في 
��ادة ا�تشار البنوك الرقمية، وقد تجاوز المبلغ الذي تم اس�ثماره في البنوك الرقمية عالميًا  خالل الربع األول من 
عام ٢٠٢١ قيمة ٥ مليا�ات دوالر. وفيما يخص حجم سوق الخدمات المصرفية الرقمية فقد وصل إلى ما يقرب 
من ٢٫٨٩ ت��ليون دوالر عالميًا في عام ٢٠١٨، والمؤش�ات األولية تشير إلى وصول حجم المعامالت إلى حوالي 

٥٫٧٩ ت��ليون دوالر  في عام ٢٠٢٧، وذلك بمعدل ��ادة سنوية يقارب ٨٫٩٪. 

وبالتالي يط�ح هذا االهتمام المت�ايد بالبنوك الرقمية عددًا من التساؤالت عن كيفية التعامل مع تلك البنوك، 
والف�ق �ينها و�ين البنوك غير الرقمية، وكذلك مخاطر التعامل مع البنوك الرقمية، وما هو مستقبلها؟

والخدمات  المعامالت  وأصبحت  واسع،  نطاق  على  الرقمية  الشبكات  �تطور  بدأت  الماضي،  الق�ن  تسعينات  مطلع  منذ 
المصرفية قابلة للتط�يق عبر اإل�ترنت، وأصبح كثير من التعامالت المصرفية يتم عبر جهاز الحاسوب أو الهوا�ف الذكية، وقد 
الرقمنة، وذلك النخفاض  إلى  البنوك-  المالية -وخاصة  المؤسسات  المالية عام ٢٠٠٨، حيث توجه  كثير من  سرعت األزمة 
تكلفة اإلق�اض وتكلفة بناء المحافظ التمويلية واالس�ثما��ة، فضًال عن سرعة وسهولة إج�اء عمليا�ها.  منذ ذلك الوقت ازداد 
االهتمام بالبنوك الرقمية إلى حد ك�ير، وقد أشارت شركة تشالنجر إنسايدر في تق��ر االس�ثمار المصرفي الرقمي العالمي عن 
الذكية في  الهوا�ف  وتوافر  ا�تشار  بسبب  الرقمية  المصرفية  للخدمات  المتسا�ع  التقدم  إلى  األول من سنة ٢٠٢١،  الربع 
األلفية الجديدة، وقد ذكر التق��ر أنه منذ عام ٢٠٢٠ أصبح ما يقرب من ٧٦٪ من األشخاص يستخدمون الخدمات المصرفية عبر 

اإل�ترنت بشكل منتظم. 

بسبب  وذلك  االقتصادية،  القطاعات  ولمختلف  بل  للبنوك،  الرقمي  التحول  أهمية  ��ادة  في  كو�ونا  جائحة  تسببت  وأخي�ًا 
اإلج�اءات التي ا�خذتها الدول من حيث اإلغالق الكامل وتعطيل كافة األنشطة االجتماعية والترفيهية واالقتصادية، والذي 
الجائحة،  ا�تهاء  أيضًا بعد  البعض ض�ورة االستم�ار بهذا االتجاه  الرقمية واإللكت�ونية. و�رى  البدائل  تسبب بدوره في توسع 
الرقمية والمعامالت  البنوك  الملحوظ لحركة  النشاط  بالفعل من خالل  التي توفرها. وقد ظهر ذلك  العديدة  للم�ايا  وذلك 
الرقمية، حيث تجاوز المبلغ الذي تم اس�ثماره في البنوك الرقمية عالميًا  خالل الربع األول من عام ٢٠٢١ الـ ٥ مليا�ات دوالر. 
وفيما يتعلق بحجم سوق الخدمات المصرفية الرقمية فقد وصل إلى ما يقرب من ٢٫٨٩ ت��ليون دوالر عالميًا في عام ٢٠١٨، 
والمؤش�ات األولية تشير إلى وصول حجم المعامالت إلى حوالي ٥٫٧٩ ت��ليون دوالر  في عام ٢٠٢٧، وذلك بمعدل ��ادة 

سنوية حوالي ٨٫٩٪. 



تعتمد البنوك الرقمية باألساس على رقمنة كل مستويات الخدمات المصرفية، فكثير من األعمال التي كانت تستدعي إنشاء ف�وع 
للبنك، والعديد من المكا�ب اإلدا��ة للقيام بالمهام الخاصة بالعمالء، تحول ذلك إلى معامالت رقمية �تم عبر اإل�ترنت، باإلضافة إلى 
دخول عديد من التقنيات الحديثة مثل الذكاء االصطناعي وال�يانات الضخمة والبلوكتشين وغيرها لمعالجة ال�يانات اليومية التي يقوم 

بها الموظفون داخل ف�وع البنوك غير الرقمية.

وفقا للعديد من اإلحصائيات فإنه �وجد أكثر من ٤٠٠ بنك رقمي حول العالم، و�رى كثير من الخب�اء والم�اقبون أن إنشاء بنوك رقمية 
جديدة سيزداد في الفترة القادمة. وذلك في ظل الظ�وف االس�ثنائية التي يمر بها العالم حاليًا بسبب جائحة كو�ونا. 

أما بالنسبة لواقع البنوك الرقمية إقليميًا فتختلف دول المنطقة العر�ية في الجهود التي تبذلها من أجل التحول الرقمي، فدول الخلي� 
�تقدم في هذا المجال تقدما ملحوظًا. فعلي س�يل المثال أنشأت البح��ن بنًكا رقمًيا في عام ٢٠١٩ يسمى (بنك إلى الرقمي) التابع 
البنك على جائزتين متميزتين وهما  البنوك الرقمية في الش�ق األوسط عام ٢٠٢١. حيث حصل  لبنك (ABC)، والذي كان من أفضل 
"أفضل بنك رقمي لألف�اد" وجائزة ''أفضل تط�يق للخدمات المصرفية عبر الهوا�ف الذكية'' في البح��ن، وذلك ضمن الجولة األولى من 

جوائز أفضل البنوك العالمية الرقمية لألف�اد في الش�ق األوسط لعام ٢٠٢١ المقدمة من قبل مجلة جلوبال فاينانس.

وقامت السعودية �إنشاء مصرفين رقم�ين هما (إس تي سي) والذي �بلغ �أس ماله ٢٫٥ مليار ��ال وهذا يمثل ١٫٢٥٪ من �ؤوس 
أموال البنوك السعودية، وأما البنك اآلخر فهو (البنك السعودي الرقمي) والذي �بلغ �أس ماله ١٫٥ مليار ��ال، ويمثل حوالي ٠٫٧٥٪ 
من �ؤوس أموال البنوك السعودية. وبال شك سيساهم ذلك في ��ادة التنافس بالقطاع المصرفي الرقمي، والذي سيع�ز بدوره النمو 
االقتصادي. وفي الكويت قام بنك الكويت الوطني �إنشاء (وّياي) كأول بنك رقمي، وأيضًا في دولة اإلما�ات المتحدة فقد تم إنشاء 
ثالثة بنوك رقمية (بنك الما��ة المحلى – بنك �اند – وبنك المش�ق نيو)، وفي قطر �وجد بنك (دخان) الذي حاز على أفضل بنك رقمي 
في قطر، حيث حصل البنك على جائزتي أفضل بنك رقمي إسالمي في قطر ٢٠٢١ والبنك الرقمي األكثر ابتكا�ًا في قطر ٢٠٢١ من 

مجلة غلوبال فاينانس.

ل��ادة  الُمشجع  العمالء  وسلوك  الجاهزة  التكنولوجية  البنية  إلى  الخلي�  دول  في  المالية  التكنولوجيا  في  التقدم  هذا  و�رجع 
المعامالت البنكية الرقمية. 

وعلى الجانب اآلخر ال ت�ال بعض دول المنطقة العر�ية في بداية الط��ق وهذا �رجع إلى بعض المعوقات كما يلي:

١- ضعف �يئة األعمال، حيث إنها غير جاذبة بالشكل الكافي لالس�ثما�ات في مجال التكنولوجيا المالية.

٢- ضعف ثقافة الرقمنة وعدم ا�تشارها بشكل ك�ير.

القانونية  لل�يئة  بالنسبة  بدايا�ه  في  التطور  وما�ال  الكافي،  بالشكل  متواجدًا  وليس  ضعيف  العر�ية  باللغة  الرقمي  المحتوى   -٣
والتنظيمية لالحتياجات التكنولوجية المتطورة مثل (قوانين حماية حقوق الملكية الفك��ة، وإج�اءات تحكيم االس�ثمار الدولي).

٤- مستوى إنفاق بعض الحكومات لتع��ز ا�صاالت تكنولوجيا المعلومات ما�ال في بدايته.

كيف تعمل البنوك الرقمية؟

واقع تط�يق البنوك الرقمية عالميًا وإقليميًا:



بعض م�ايا البنوك الرقمية:

المخاطر المتعلقة بالبنوك الرقمية:

مستقبل البنوك الرقمية:

ال تخلو أي معامالت مالية من المخاطر، فهناك مخاطر يمكن التحوط منها بشكل كامل وأخرى يتم تقليل حدتها بحسب حجم المخاطر 
ونوعها وبحسب ممارسات إدارة المخاطر التي يتبناها البنك، كما توجد مخاطر أخرى يستطيع البنك تحملها. وبالتالي �تنوع مخاطر 

البنوك الرقمية كما يلي:

والقرصنة  االخت�اق  أنظمة  تطور  مع  اإللكت�ونية  القرصنة  عمليات  خالل  من  األموال  وسرقة  الحسابات  بعض  اخت�اق  ١.عمليات 
وتعددها.

٢.احتمالية ت�و�ر بعض بطاقات الحسابات والدفع، ومخاطر عمليات االحتيال.

٣.بعض الفي�وسات التي قد تصيب نظام المؤسسة المالية، مما �ؤثر على فقدان حسابات العمالء.
 

٤.صعوبة تحديد السيولة النقدية بشكل دقيق، بسبب اال�تشار الواسع لمعامالت البنك الرقمي داخليًا وخارجيًا وارتفاعاها وانخفاضها 
بشكل متسا�ع جدًا.

أظهرت اإلحصائيات في دولة الكويت أن الخدمات الرقمية في البنوك تلقى إقباًال ك�ي�ًا من العمالء مثل خدمة (PAY ME) التي 
تشهد آالف التحويالت المالية. وقد سجل أحد البنوك ال�ائدة في الكويت أن ٩٠٪ من قاعدة عمالئه تستخدم الخدمات المصرفية 
الرقمية، وت�ين األرقام أيضًا أن السوق المحلي الكويتي يشهد أكثر من مليون عملية مصرفية رقمية �وميًا، وهو رقم قابل لل��ادة 
بشكل ك�ير، في ظل التطور الك�ير الذي يشهده القطاع المصرفي الرقمي على جميع المستويات، كما أن أكثر من نصف عمالء 
المصارف يتجهون و�بحثون عن أس�ع الط�ق في �نفيذ معامالتهم المالية رقميًا وذلك بدون الحاجة إلى ��ارة أي من الف�وع التقليدية، 
وبالتالي �ؤكد ذلك أن التحول الرقمي أصبح طلبًا ض�و��ًا، ولم يعد رفاهية كما كان ُيعتقد سابقًا، حيث أصبحت البنوك عالميًا تقدم 
الخدمات المصرفية بصورة أس�ع، وأسهل، وأقل تكلفة، مقارنة بالوسائل التقليدية. لذلك فإن التحول الرقمي للبنوك التقليدية أصبح 
من البد�هيات التي ال يمكن االستغناء عنها، وسوف تشهد الفترة المقبلة تحوًال متسارعًا من البنوك التقليدية إلى البنوك الرقمية، 

على المستوى العالمي. 

١-قادت جائحة كو�ونا إلى تس��ع تبني العمالء للخدمات الرقمية سواء الخدمات المصرفية أو التجارة اإللكت�ونية التي شهدت ت�ايدًا 
ك�ي�ًا أ�ناء الجائحة وبعدها، وبالتالي  مهد الط��ق للبنوك الرقمية نحو اكتساب عمالء جدد بشكل أسهل وأس�ع.

بالنسبة  األرباح  تعظيم  في  يساهم  مما  التقليدية،  البنوك  تشغيل  بتكلفة  مقارنة  نس�يًا  منخفضة  الرقمية  البنوك  تشغيل  ٢-تكلفة 
للمساهمين وتقليل تكلفة الخدمات والمنتجات بالنسبة للعمالء.

و�تسم  أطول  وقًتا  تستغ�ق  التي  الورقية  العمل  الرقمية مقارنة مع ط�ق  البنوك  والعاملين في  للعمالء  والجهد  الوقت  ٣-توفير 
بالتعقيد.

٤- سهولة تواصل العميل مع البنوك الرقمية لتوفير بعض الخدمات في أي وقت طوال أيام األسبوع، فليس األمر مقيدًا بساعات عمل 
معينة.



بنك الكويت المركزي ومواكبة التحول الرقمي:

الخالصة والخا�مة

عقد بنك الكويت المركزي لقاء افت�اضًيا نهاية ينا�ر ٢٠٢٢ تحت شعار (التمكن والتمكين). وقد ناقش اللقاء الجهود التي قام بها بنك 
المالية  والتقنيات   ،(Digital Banking) الرقمي  المصرفي  العمل  تشمل:  أساسية  جوانب  أربعة  يخص  فيما  المركزي  الكويت 

(Fintech)، وتمكين ال�يئة التقنية، والتحول الرقمي في بنك الكويت المركزي.
حيث وضع بنك الكويت المركزي إطاً�ا للعمل المصرفي الرقمي، يتيح المجال للبنوك القائمة لتقديم وتطو�ر خدما�ها الرقمية من 
خالل وحدات مصرفية رقمية تابعة للبنك أو بالتعاون مع طرف ثالث، كما أعلن بنك الكويت المركزي عن إمكانية تأسيس بنوك رقمية 

جديدة مع تقديم إرشادات توجيهية تساعد البنوك على القيام �إج�اءات التأسيس دون تعارض مع اللوائح والقوانين.
كما استطاع بنك الكويت المركزي االستفادة من ثورة التحول الرقمي كوسيلة فاعلة للقيام بدوره الرقابي بكفاءة عالية على جميع 
المؤسسات المالية من أجل ترسيخ االستق�ار النقدي واالستق�ار المالي، حيث اعتمدت است�ا�يجية التحول الرقمي في بنك الكويت 

المركزي على ستة محاور رئيسية تشمل:

-تأسيس منصة �يانات متكاملة، الستخالص التقا��ر والمعلومات رقمًيا لمساعدة البنك المركزي على ا�خاذ الق�ارت السليمة.

-�ؤية شاملة للجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وذلك من أجل تحسين جودة المهام الرقا�ية الخاصة بالبنك المركزي 
لتصبح أكثر دقة وكفاءة.

-تقديم خدمات رقمية بالكامل بأعلى درجات الكفاءة، لتع��ز التحول الرقمي وتقديم نموذج رقمي متميز لجميع البنوك.

الرقمي على  التحول  ال��ادة في  لل�يانات، وبالتالي تحقيق  تحليل عميق ودقيق  المستقبل من خالل  القدرة على استش�اف  -تع��ز 
مستوى البنوك المرك��ة.

-استكشاف تقنيات مستقبلية ضمن منظومة عمل رقمية جديدة.

-تطو�ر القد�ات المتميزة، والعمل على توفير هيكل �نظيمي م�ن يساهم في تسهيل إج�اءات عمل البنك المركزي والتحول الرقمي 
للبنوك.

في ظل التطور المتسا�ع الذي يحدث في عالم التكنولوجيا، وخاصة التكنولوجيا المالية، فإن التحول الرقمي للمعامالت البنكية 
أصبح واقعًا حتميًا نشاهده اليوم، بل أصبحنا نشاهد التحول الكامل إلى البنوك الرقمية كما ناقشنا في هذه اإلضاءة الموجزة. وأصبح 
اال�تشار الواسع للبنوك الرقمية أم�ًا حتميًا في المستقبل الق��ب، خاصة أن هذه البنوك قد اكتسبت ثقة الكثي��ن أ�ناء جائحة كو�ونا، 
وبالتالي أصبح من الض�وري على الجهات الرقا�ية المسارعة في استكمال البنية القانونية والتنظيمية ووضع جميع األطر والضوابط 

التي تضمن نجاح شبكات األمان المالي للبنوك الرقمية، واستيعاب هذا اال�تشار العالمي للبنوك الرقمية بشكل إيجابي ومهني.
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