
اقتصـاد
الثالثاء ١٧ يناير ٢٠٢٣

16

«الوطني»: ٦٠٫٧ مليار دوالر إصدارات السندات اخلليجية في ٢٠٢٢
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن 
عائدات السندات السيادية ارتفعت بشكل كبير في 
أكتوبــر ٢٠٢٢ قبل أن تتراجع في وقت الحق بعد 
إشارة بعض التوقعات إلى اعتدال وتيرة التضخم، 
إال أنه وعلى الرغم من ذلك، فقد أدى استمرار تبني 
البنوك املركزية لنبرة متشددة إلى ارتفاع عائدات 

السندات في النصف الثاني من ديسمبر.
وتفوقت السندات السيادية اخلليجية متوسطة 
األجل على نظيراتها العاملية، إذ أنهت تداوالت الربع 
األخيــر من ٢٠٢٢ بأداء أفضل وتراجعت عائداتها 

على أساس ربع سنوي.
من جهة أخرى، أشارت أحدث بيانات التضخم 
الصادرة عن معظم االقتصادات إلى أن أسوأ مرحلة 
من ارتفاع أسعار املستهلكني قد مرت على األرجح، 
علــى الرغم من أن األســعار ما زالت أكثر ارتفاعا 

مقارنة مبا قبل عام ٢٠٢٢.
وأشار التقرير إلى أنه يبدو أن زخم األسعار بدأ 
يتحول من السلع (مثل الطاقة) إلى اخلدمات، ما 
قد يسهم في احلفاظ على معدل التضخم األساسي 
مرتفعا نسبيا خالل األشهر املقبلة، واجتهت البنوك 
املركزية العاملية الرئيســية في ديسمبر إلى رفع 
أســعار الفائدة مبقدار ٥٠ نقطة أساس فقط، في 
أعقــاب الزيــادات الكبيرة التــي طبقتها في وقت 

سابق من العام.

وقد نشهد املزيد من رفع أسعار الفائدة بالنصف 
األول من ٢٠٢٣، نظرا الرتفاع أســعار املستهلكني 
وتشديد أوضاع سوق العمل، ما قد يبقي على ارتفاع 
عائدات السندات من منظور تاريخي. وفي املقابل، 
فإن أي حتول محوري في السياسات النقدية مبا 
يدعم خفض أسعار الفائدة خالل اجلزء األخير من 
عام ٢٠٢٣ قد يؤدي إلى ارتفاع أســعار الســندات 

وبالتالي انخفاض العائدات.
السندات اخلليجية 

وقال تقرير الوطني إن إصدارات أدوات الدين 
احمللية وســندات اليوروبونــد (املقومة بالدوالر 
األميركي) عكســت اجتاهها الهبوطي، إذ ارتفعت 
إلى ١٥٫٩ مليار دوالر في الربع الرابع من عام ٢٠٢٢
مقابــل ١١٫٨ مليــار دوالر في الربــع الثالث و١٤٫٧

مليــار دوالر في الربع الثاني، و١٨٫٣ بالربع األول 
مــن العام، ليبلغ إجمالــي اإلصدارات خالل العام 

املاضي ٦٠٫٧ مليار دوالر.
وقد بلغت قيمة أدوات الدين مستحقة السداد 
على دول مجلس التعاون اخلليجي ٦٠٧ مليارات 
دوالر بنهاية الربع الرابع من عام ٢٠٢٢، بارتفاع 
هامشي مقارنة بالربع الثالث من عام ٢٠٢٢، وخالل 
معظم عام ٢٠٢٢، انخفض عدد اإلصدارات اجلديدة 
نتيجــة الرتفاع تكاليف خدمــة الدين، وتراجع 

االحتياجات التمويلية لسداد عجز املوازنة نظرا 
الرتفاع أســعار النفط، وااللتــزام باإلصالحات 
املالية متوســطة األجل، إال أن تزايد اإلصدارات 
اجلديدة في الربــع الرابع من عام ٢٠٢٢، خاصة 
في الســعودية، قــد يعزى لرغبــة احلكومة في 
احلفاظ على هامش الفروق مع سندات اخلزانة 
األميركية في حدود ضيقة نظرا الستفادة الدول 
اخلليجية من ارتفاع العائدات النفطية وحتسن 

األوضاع املالية.
واستحوذت اإلصدارات السيادية من السعودية 
واإلمارات على النصيب األكبر من إصدارات الربع 
الرابع من عام ٢٠٢٢. وجمعت احلكومة السعودية 

٥ مليارات دوالر من خالل أول برنامج ســندات 
متوسطة األجل باليورو تصدره منذ عام تقريبا 
واملنقســم إلى شريحتني بقيمة ٢٫٥ مليار دوالر 

لكال منهما.
وباإلضافة إلى ذلك، واصلت احلكومة السعودية 
برنامجها إلصدار الصكوك احمللية، إذ قامت بإصدار 
صكوك جديدة بقيمة ٣٫٣ مليارات دوالر مقابل ٢٫١
مليار دوالر في الربع السابق. كما جمع صندوق 
االستثمارات العامة السعودي ٣ مليارات دوالر 
من خالل بيع سندات خضراء على ثالث شرائح.
أمــا في أبوظبــي، فقد جمعــت مبادلة مليار 
دوالر من ســندات فورموزا. وعلى صعيد إبراز 
إصــدارات الشــركات الكبــرى، أمت البنك األهلي 
الكويتي، بالتعاون مع شركته التابعة التي تتخذ 
من دبي مقرا لها، بنجاح صفقة تسهيالت قرض 
ألجــل ملدة ٣٧ شــهرا بقيمة ٨٢٥ مليــون دوالر. 
وبالنســبة لإلصدارات الســيادية للكويت، فمن 
املرجح أن تواصل أداءها الضعيف نظرا لعدم إقرار 
قانون الدين العام اجلديد، والذي سيفسح املجال 

لالستفادة من أسواق الدين الدولية واحمللية.
وساهم ارتفاع أسعار النفط هذا العام في تعزيز 
املركز املالي للحكومات اخلليجية، ما أدى بدوره 
إلــى متكنها من تقليص الهوامش بني الســندات 
السيادية اخلليجية وسندات اخلزانة األميركية، 

على الرغم من انخفاض االحتياجات التمويلية.
حتسن توقعات التضخم 

ذكر تقرير الوطني أن معدالت التضخم الكلي في 
العديد من االقتصادات املتقدمة بدأت في االنحسار 
من أعلى مستوياتها املسجلة في عقد من الزمن في 
وقت سابق من العام املاضي وسط ضعف أسعار 
الطاقة. كما كشــفت بيانات التضخم األساســية 
عن عالمــات مبكرة على التراجع، وإن كانت عند 
مستويات ال تزال مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة.

وأدى ذلك إلى دفع البنوك املركزية، مبا في ذلك 
االحتياطي الفيدرالي، إلى التوجه إلى رفع ســعر 
الفائدة مبقدار ٥٠ نقطة أساس في ديسمبر، ليصل 
بذلك معدل الزيادة التراكمية في املعدل املستهدف 

االحتياطي الفيدرالي في عام ٢٠٢٢ إلى ٤٫٢٥٪.
وتشير خارطة نقاط تصويت االحتياطي 
الفيدرالي على أسعار الفائدة، والتي تتم مراقبتها 
عن كثب، إلى إمكانية رفع االحتياطي الفيدرالي 
سعر الفائدة مبقدار ٧٥ نقطة أساس إضافية 
خالل عام ٢٠٢٣. كما أقر البنك املركزي األوروبي 
وبنــك إجنلترا ارتفاعات مماثلة مبعدالت أقل 
مبقدار ٥٠ نقطة أساس لكل منهما في ديسمبر، 
بعد رفع سعر الفائدة مبقدار ٧٥ نقطة أساس 

في االجتماعات السابقة.

٦٠٧ مليارات دوالر أدوات الدين مستحقة السداد على دول «التعاون» بنهاية العام املاضي

غصون اخلالد متحدثة بجدول أعمال
«أجندة دافوس للمرأة العاملية»

أحمد الدعيج: البنوك العمود الفقري
للقطاع اخلاص واالقتصاد الكويتي

«كامكو إنفست»: ٣٥ تريليون دوالر
تبّخرت من سوقي األسهم والسندات

أعلنت مؤسسة املرأة العاملية عن مشاركة 
م. غصــون اخلالد كمتحدثة فــي «أجندة 
دافوس للمرأة العاملية»، وذلك خالل فعاليات 
أسبوع املنتدى االقتصادي العاملي، والذي 

سيعقد بداية من ١٩ يناير اجلاري.
وأوضحت املؤسسة في بيان صحافي، 
أنــه مت بناء أجندة دافوس للمرأة العاملية 
على فلســفة التأثيــر التعاوني ألصحاب 
املصلحة املتعدديــن، وتوفير بيئة فريدة 
إلعادة التعريف وإعادة فهم العصر جديد 
من العالم، واملســؤولية والتعاون جلعل 

املساواة حقيقة واقعة.
وأشــارت إلى انه في وقت تتعامل فيه 
البلدان مع سلسلة متزايدة من الصدمات 
االقتصاديــة والسياســية، فــإن موضوع 
املساواة للنساء والفتيات هو األكثر عرضة 
للخطر، وال ميكــن االنتظار ملدة ٣٠٠ عام 

لسد الفجوة العاملية بني اجلنسني.
وشــدد البيان على أن التوقيت حاليا 
مناسب ليكون هناك قائدة حكيمة مثل م. 
غصون اخلالد لتنضم إلى «أجندة دافوس 
للمرأة العاملية»، وذلك إلعادة تصور املساواة 

بني اجلنسني بطريقة جريئة وجديدة.
وفي هذا السياق، تقول املديرة التنفيذية 
ملؤسسة املرأة العاملية روبا داش: «سينضم 
قــادة عامليــون من أكثر مــن ٣٠ دولة إلى 
أجندة دافوس للمرأة العاملية خالل املؤمتر 

محمود عيسى

في حوارهمــا مع مجموعة 
«أوكسفورد بيزنس»، أشاد كل 
من رئيس مجلس إدارة البنك 
التجاري الشيخ أحمد الدعيج، 
والرئيس التنفيذي للبنك األهلي 
جورج ريشــاني، بالدور املهم 
الذي تلعبــه البنوك الكويتية 
في تعزيز اجلهــود التي تبذل 

لتنويع االقتصاد الكويتي.
وفــي ســؤال حــول قــدرة 
البنوك احمللية للمســاعدة في 
التنويــع االقتصادي بالكويت 
والقطاعــات األكثــر قدرة على 
تســريع التنويع، قال الشــيخ 
البنــوك  إن  الدعيــج  أحمــد 
هــي العمــود الفقــري للقطاع 
الكويتي،  اخلاص واالقتصــاد 
مشيرا إلى أن أحد األشياء التي 
ميكن للبنــوك القيام بها لدعم 
التنويع االقتصادي، دعم تطوير 
ومنو الصناعات التحويلية، ما 
من شــأنه إضافة قيمة محليا 

لالقتصاد.
ولفت الدعيج إلى أن هناك 
جانبا آخر من االقتصاد ميكن 
للبنــوك أن تســاعد من خالله 
في دعم جهــود التنويع، وهو 
أســواق رأس املال، حيث بات 
من الضروري تسهيل عمليات 
اإلدراج اإلضافيــة في بورصة 
الكويــت والترويج لها، فضال 
عن جذب املزيد من املستثمرين 
احملليــني والدوليــني، ومــن 
الطبيعي أن تلعب البنوك دورا 

حاسما في هذا السيناريو.
وأضاف بالقول: «األهم من 
ذلك وكقاعدة عامة تنطبق على 
كل قطاعات االقتصاد، حتتاج 
الكويت إلى حتفيز املنافسة بني 
الشركات، سواء كانت عامة أو 
خاصة، ألن الســوق التنافسي 
الصحــي يدفع الشــركات الى 
رفع معايير اجلودة واالستثمار 
العمليات، فاملنافسة  بتحسني 
هــي احملــرك للتقــدم، وهناك 
حاجة ملزيد من املنافســة عبر 

قــال تقرير صادر عن شــركة كامكو 
إنفســت إن أداء فئــات األصــول العاملية 
شهد منعطفا حادا خالل ٢٠٢٢، حيث أنهت 
معظمهــا العام علــى انخفاض مضاعف، 
وشهدت أسواق األسهم والسندات تراجعات 
متأثرة بعدة عوامل، منها احلرب الروسية 
- األوكرانية، والتضخم، وارتفاع أسعار 
الفائــدة، والقيود املســتمرة في الصني، 
وارتفاع أسعار السلع األساسية، والعديد 

من القضايا اجليوسياسية الدولية.
وذكر التقرير أن السلع كانت مرة أخرى 
أفضل فئة أصول أداء خالل العام، حيث 
ارتفع املؤشــر بنســبة ٢٦٪ بعد مكاسب 
بلغت ٥٠٪ في العام ٢٠٢١. كما سجل النفط 
اخلام ارتفاعا بنســبة ١٠٫٥٪، وهو ثاني 

أفضل أداء للعام الثاني على التوالي.
وجاء االرتفاع في أسعار النفط اخلام 
على الرغم من التقلبات الشــديدة خالل 
العــام وبلوغها مســتوى قمــة فوق ١٣٠

دوالرا للبرميل قبل التراجع إلى ما دون 
٨٠ دوالرا للبرميــل، في حني أدى ارتفاع 
أسعار الفائدة إلى تفوق الدوالر األميركي 
على العمــالت األخرى فــي العالم حيث 
حقق مكاســب بنســبة ٨٫٢٪ مقابل سلة 

من العمالت.
ومن ناحية أخرى، أثر ارتفاع أسعار 
الفائــدة على ملكية العقــارات مما جعل 
مؤشر «ريت» العقاري األسوأ أداء خالل 
العام بتراجع بلغت نســبته ٢٦٫٩٪. كما 
تراجعت مؤشرات الشريعة والـ ESG مبا 
يقرب من ٢٠٪ خالل العام وكذلك مؤشر 
MSCI لألســواق الناشئة، حيث انخفض 

بنسبة ٢٢٫٤٪.
وباإلضافة إلى ذلك، فقد أظهر تقرير 
صادر عن فاينانشــيال تاميز أن األسهم 
والسندات فقدت ما يقرب من ٣٥ تريليون 
دوالر من حيث القيمة خالل العام ٢٠٢٢.

وبعد الوصول إلى مستويات قياسية 

في نهاية العام ٢٠٢١، سجلت أسواق األسهم 
العاملية أول انخفاض لها منذ ٤ ســنوات 
خالل العام ٢٠٢٢ مما يعكس املعاناة في 
معظم األســواق العاملية. هذا وانخفض 
مؤشر MSCI العاملي بنسبة ١٩٫٥٪ ليعكس 
انخفاض ثنائي الرقم في معظم األسواق 

الرئيسية على مستوى العالم.
أما على صعيد األسواق املتقدمة، فكانت 
الواليات املتحدة هي اخلاسر األكبر، حيث 
٥٠٠ بنسبة ١٩٫٤٪ خالل  S&P تراجع مؤشر
العام. فقد تعرضت أســهم التكنولوجيا 
في الواليات املتحدة لصدمة قوية في ظل 
التقييمات املرتفعة في بداية العام، األمر 
الذي أدى إلى خسارة مؤشر ناسداك املركب 
مــا يقرب من ثلث قيمته خالل العام. في 
حني كانت اململكة املتحدة السوق الرئيسي 
الوحيد الذي أظهر مكاسب هامشية بينما 
سجلت األسواق الناشئة كالهند والبرازيل 

مكاسب جيدة.

للموظفــني العمل عــن بعد، ما 
يضيــف مرونة كبيرة لضمان 
استمرارية األعمال في الظروف 

الصعبة.
بدوره، أوضح ريشاني أن ما 
يقرب من نصف سكان الكويت 
تقل أعمارهم عن ٢٥ عاما، وهو 
مــا ميثــل فرصة للبنــوك من 
حيث جهودها الرامية للتحول 
الرقمي نظرا ألن األفراد األصغر 
ســنا ينجذبون نحو املنتجات 
واحللول الرقمية، الفتا إلى أن 
هذه اجلهود تســتمد الدعم من 
كون معدالت انتشار اإلنترنت 
بالكويت بني األعلى عامليا، وأن 
الدولة لديها بنية تكنولوجية 

متطورة.
«لقــد  بالقــول:  وأضــاف 
قطعت البنوك أشــواطا بعيدة 
في اســتخدامها للتكنولوجيا 
بالســنوات األخيــرة خلدمــة 
العمالء بشــكل أفضل، ونظرا 
التــي تتغيــر بهــا  للوتيــرة 
التكنولوجيــا، فإننــا نفهم أن 
هــذه عملية مســتمرة تتطلب 
استثمارات وحتديثات مستمرة 
لتلبية التغير في طلب العمالء».

دعم املشاريع الصغيرة

وفيمــا يخص الطرق التي 
ميكن أن تساعد احلكومة من 
خاللها الشركات الصغيرة في 
تأمني التمويل الالزم بعد الوباء، 
أوضــح الدعيج أن الشــركات 
الصغيــرة بالعالم حتتاج الى 

قمنا ببناء شبكة من ٣٠٠ صانع تغيير و٥٥
ألف برنامج إرشاد عاملي، مبشاركني من ٢٠
دولة يقومون بحــل أكبر حتديات العالم، 
وقد اطلقنا وسم #equalitymoonshot لرفع 
مســتوى البيئة االجتماعية واالقتصادية 
للمرأة من خالل توفير الوصول الى فرص 
رأس املال واملجتمع والتدريب والتجارة».
جديــر بالذكــر، أن من بــني املتحدثني 
الرئيسيني بأجندة دافوس للمرأة العاملية، 
كال من: هيلني كالرك، رئيسة الوزراء السابقة 
لنيوزيلندا، وغادة عويس، إعالمية إذاعة 
لبنانية - قناة اجلزيرة، وسونيا سينغ، 
مديرة حترير مجموعة «NDTV»، ود. نونو 
سيميليال، املدير العام املساعد لألولويات 
االســتراتيجية للقضاء على سرطان عنق 
الرحم، وفيديريكا مارشيوني من منظمة 

الصحة العاملية.
وســتكون الشــركات الرئيســية لهذا 
 ،«NDTV Group»و ،«Pfizer» :احلدث، كال من
 ،«Queendem Metaverse»و ،«Organon»و
ومن املمكن أن ينضم معهم، كلية الدراسات 
املهنية بجامعة نيويورك، الشريك األكادميي 
الرسمي جلدول أعمال املرأة العاملية دافوس، 
ومؤسسة املرأة العاملية هي مؤسسة خيرية 
عــام ٥٠١ (٣) (c) مقرها الواليات املتحدة 
ولها بصمــة عاملية فــي ٢٠ دولة و١٥٠٠٠

عضو في جميع أنحاء العالم.

دعــم كبير من جميع األطراف 
املعنيني سواء االقتصاديون أو 
املاليون، مع األخذ في االعتبار 
حجم هذه املؤسســات ونقاط 
قوتهــا وضعفها، مشــيرا إلى 
أن احلكومــة الكويتية أعطت 
األولوية للشــركات الصغيرة 
واملتوسطة في متويل املشاريع 

والعقود املختلفة.
وتابــع بالقــول: «يــدرك 
قطــاع  أهميــة  مصرفنــا 
الشــركات الصغيــرة، ولدينا 
فريــق مخصص إلقراض هذه 
الشــركات، ومــن الواضح أن 
إقراض الكيانات الصغيرة أكثر 
صعوبة من إقراض الشركات 
الكبيــرة، ألنها غالبا ما تفتقر 
الــالزم لتقييم  إلــى الســجل 
احتياجاتها بدقة، ومع ذلك، ال 
مينعنا هذا من دعم هذا القطاع 
املهم ومســاعدته على التطور 
والتحول إلى شركات كبرى».

من جهتــه، قال ريشــاني 
ان هنــاك ما يقرب من ٤٠ ألف 
شــركة صغيــرة ومتوســطة 
بالكويت، والتــي مت تعريفها 
على أنها كيانــات يبلغ حجم 
مبيعاتهــا الســنوية أقــل من 
مليوني دينــار، وتعتبر هذه 
الشــركات جــزءا ال يتجزأ من 
أجندة احلكومة التي شاركت 
في حتسني وتسهيل متويلها 
من خالل آليات مختلفة، مثل 
الصنــدوق الوطنــي لتنميــة 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة.

وأضــاف: «تقع جــزء من 
مسؤولية منو وتطور الشركات 
الصغيرة واملتوسطة على عاتق 
البنوك احمللية، وبالتالي فإننا 
نتفهم الدور املهم الذي نضطلع 
به في هــذا الصدد، ومع ذلك، 
هناك مخاطر متأصلة في إقراض 
هذه الشركات، ونعتقد بشدة 
أن أي مخاطر ذات صلة سيتم 
تخفيفهــا إذا كانت هناك بيئة 
أكثر مرونة فيما يتعلق بسهولة 
ممارسة األعمال والبيروقراطية 

القائمة».

في مقابلة لرئيس مجلس إدارة «التجاري» والرئيس التنفيذي لـ «األهلي» مع «أوكسفورد بيزنس»خالل فعاليات أسبوع املنتدى االقتصادي العاملي.. بداية من ١٩ يناير اجلاري

فئات األصول العاملية شهدت منعطفاً وأنهت معظمها العام املاضي على انخفاض مضاعف

م. غصون اخلالد

جورج ريشاني الشيخ أحمد الدعيج
االقتصادي العاملي، إلطالق أجندة جديدة 
جريئة للمســاواة بني اجلنســني للنســاء 
والفتيات، حيث سيحضر ٢٠٠ من املفوضني 

للمؤمتر».
وأوضحت داش بالقول: «تتمثل رؤيتنا 
في متكني مليون امرأة وفتاة في جميع أنحاء 
العالم بحلول عام ٢٠٣٠، ويلتزم مجتمعنا 
العربي من القيادات النسائية بتوسيع نطاق 
تأثير املرأة وتســريعها والفتيات اللواتي 
لديهن اســتثمارات طويلة األجل لتوسيع 

املهارات والعالقات والقدرات والرؤية».
وتابعت: «خالل آخر خمس ســنوات، 

الكويــت  أرادت  إذا  االقتصــاد 
تنويع اقتصادها».

التحول الرقمي

وفــي رده علــى ســؤال لـ 
«أوكسفورد بيزنس» حول كيفية 
اســتفادة البنوك مــن االبتكار 
والتقنيات املستحدثة لتعزيز 
الشفافية والكفاءة في عملياتها، 
قال الدعيج ان الشفافية عامل 
مهــم للبنــوك لتكويــن عالقة 
أوثق مع العمالء، مشــيرا إلى 
أن التكنولوجيا جزء أساســي 
من هذا اجلهد، وان التطبيقات 
اإللكترونية أصبحت الوسيلة 

املفضلة للتفاعل للعمالء.
وأضــاف الدعيــج ان هــذه 
الشفافية تخلق إمكانية ملقدمي 
اخلدمــات ملتابعــة بصمتهــم 
الرقميــة بطريقة أكثر مالءمة، 
كمــا يزيــد شــفافية املنتجات 
العائلية ومالءمتها،  املصرفية 
أو  للوالديــن  ميكــن  حيــث 
األوصياء على القصر الوصول 
إلى حســابات ومعامالت أفراد 
أسرهم ومراقبتها، وهذه أيضا 
طريقة رائعة لتوسيع الشمول 
املالي ليحتضن األجيال الشابة.
أما فيما يتعلق بالعمليات، 
فقال إن جميع مكاتب وقاعات 
وغــرف  اإلدارات  مجالــس 
االجتماعــات أصبحت متصلة 
رقميــا اآلن، وهذا ال يؤدي إلى 
زيادة التواصل والشفافية داخل 
املؤسسة فحسب، ولكنه يتيح 

جورج ريشاني: ٤٠ ألف شركة صغيرة ومتوسطة بالكويت.. مبيعاتها السنوية أقل من مليوني دينار

نصف سكان الكويت تقل أعمارهم عن ٢٥ عامًا.. ميثل فرصة للبنوك جلذبهم نحو املنتجات الرقمية

تنويع االقتصاد بالكويت.. يبقى معتمدًا على النفط

اخلدمات املصرفية عبر الهاتف.. «أسلوب حياة» 

شدد جورج ريشاني على أن جهود 
التنويع بالكويت تنسجم مع خطة التنمية 
«الكويت ٢٠٣٥»، ولكنها تبقى معتمدة 
النفط، وهذا  بشكل كبير على أسعار 
يعني أن جهود التنويع قد تكون أبطأ مما 
كان متوقعا على املدى القصير، ونتوقع 
رؤية املزيد من اإلجراءات احلكومية في 
هذا السياق عندما تنخفض أسعار النفط 

والغاز على املستوى العاملي.

ولفت إلى أنه من املهم أن يكون هناك 
إجماع بني جميع أصحاب العالقة فيما 
يتعلق باستراتيجية الدولة طويلة املدى 
بغض النظر عن أسعار النفط العاملية، 
وهذا هو التحدي الذي تواجهه الكويت 
في الوقت احلالــي ونتطلع إلى رؤية 
تطورات أســرع بكثير تعزز وتسهل 
النمو فــي القطاعات غير النفطية في 
البالد، وتعتبر البنوك جزءا مهما من 

املشهد االقتصادي.
وأضاف ريشاني ان احلال سيكون 
كذلك في املستقبل، حيث تلعب العوامل 
التمكينية واحملفزة لالقتصاد احمللي 
دورا مهما، مشيرا إلى أن التوجيهات 
احلكومية ستكون أشد وضوحا واكثر 
قوة لزيادة تنويع االقتصاد، مع وجود 
إستراتيجية وقواعد وأنظمة ثابتة قيد 

التطبيق.

في رده حول سؤال حول أوجه املنافسة احملتملة مع شركات 
التكنولوجيا املالية (fintech) لتحسني جتربة العمالء وخدماتهم، 
قال الشيخ أحمد الدعيج إن التطور الرقمي الذي شهده املجتمع 
الكويتي عمل على تغيير النظام املصرفي، لتصبح معظم البنوك 
اآلن جزءا من عالم التكنولوجيا املالية إلى حد ما على األقل، وال 
ميكن للبنك الصمود في سوق تنافسية دون اخلضوع لعملية 

حتول رقمي.
وأضاف انه من صميم عمل شركات التكنولوجيا املالية زيادة 
حجم السوق وقدرته التنافسية في ضوء الفرص احملتملة ملزيد من 
التعاون والشراكات املستقبلية بني البنوك وشركات التكنولوجيا 
املالية في املجاالت التي تفيد الطرفني، وستكون هناك مجاالت 

أخرى من املرجح أن تزداد فيها املنافسة.
من جانبه، قال جورج ريشاني ان القنوات واألدوات الرقمية 
متضي في توطيد مكانتها وترسيخ أقدامها بصناعة اخلدمات املالية 
في الكويت، ففي السنوات األخيرة شهدنا ظهور نظام بيئي رقمي 
يحتوي على منتجات وخدمات مصرفية عبر اإلنترنت وعمليات 

طرح من قبل شركات التأمني وعمليات سوق األوراق املالية.
وأوضح ان هنــاك طلبا متزايدا علــى اخلدمات املصرفية 
عبر الهاتف احملمول في الكويت، لذا فإن التعاون مع مشــغلي 
التكنولوجيــا املالية أمر مهم، وقد أصبحت اخلدمات املصرفية 
عبر الهاتف احملمول أسلوب حياة باملجتمع الكويتي، كما باتت 

الهواتف الذكية اآلن نقطة شاملة جلميع العمليات املالية.


