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بقلم �ساجيف بيتر

من �س�أن اإ�ستراتيجية التحول الرقمي الطموحة لدولة الكويت ح�سب 

جذري  ب�سكل  تغير  اأن   2035 الجديدة”  “الكويت  روؤية  في  الت�سور 

خالل  ال�سرك�ت  به�  تعمل  التي  والطريقة  به�  نحي�  التي  الطريقة 

الأهمية  ب�لغ  عن�سراً  الأ�سي�ء  اإنترنت  يمثل  كم�  الق�دمة.  العقود 

تتخذ  حيث  الكويت  في  القت�س�دي  التنوع  لإ�ستراتيجية  ب�لن�سبة 

المعلوم�ت  لتكنولوجي�  مركز  اإلى  نف�سه�  لتحويل  اإجراءات  البالد 

والت�س�لت في المنطقة.

ق�ل اأحد خبراء التكنولوجي� الذي طلب عدم ذكر ا�سمه “يوؤثر 

ال�سطراب في كل مك�ن على جميع جوانب حي�تن� في الكويت 

بوتيرة  وت�س�رعه  تطوره  التكنولوجي  البتك�ر  ويوا�سل  ح�لي�ً. 

كبيرة. وقد اأدى هذا اإلى تحدي�ت في جميع ال�سن�ع�ت، �سواءٌ 

اأو  ال�سي�فة  اأو  ال�سحية  الرع�ية  اأو  الت�س�لت  اأو  البنوك  في 

اأن  �سرورة  حتمي  لأمر  واإنه  ب�لتجزئة.  البيع  قط�ع  في  حتى 

ذلك  في  بم�  للرقمنة،  الع�لية  الوتيرة  ح�لي�ً  كي�ن  اأي  يواكب 

ا�ستخدام الذك�ء ال�سطن�عي وتحليالت البي�ن�ت ال�سخمة في 

اأعم�له”.

في  الرقمي  القت�س�د  تبني  اإلى  الكويت  دولة  ت�سعى  حين  وفي 

اأي�ًس�  المحللون  يرى  التغير،  �سريعة  معلوم�ت  تكنولوجي�  بيئة 

الخبير  اأ�س�ر  وقد  والخ��ص.  الع�م  القط�عين  بين  مفيًدا  تع�وًن� 

هي   2035 الكويت  روؤية  في  المحورية  النق�ط  “اإحدى  اأن  اإلى 

الم�لية  التكنولوجي�  ا�ستخدام  طريق  عن  الرقمي  النمو  �سم�ن 

�سندوًق�  اأطلقت  قد  الحكومة  اأن  المالحظ  ومن  الحديثة. 

ل�ستثم�رات التكنولوجي� بقيمة 200 مليون دولر في ين�ير 2019، 

ومن المتوقع اأن يكون هذا ال�سندوق بمث�بة ع�مل م�س�عد لروؤية 

2035. وال�سرك�ت التي تتبنى التحدي�ت التكنولوجية �سيكون له� 

الأ�سبقية في هذا الع�سر الق�ئم على تبني التكنولوجي�”.

و�سرح ت�س�رلز نح��ص، المدير الع�م لدى م�يكرو�سوفت الكويت، لـ 

“الم�ستثمر” ق�ئاًل “يعتبر �سندوق التكنولوجي� بمث�بة خطوة ب�رزة 
التقني�ت  طريق  عن  التحول  ودفع  الرقمي  القت�س�د  تبني  نحو 

تبني االقتصاد الرقمي:

الكويت تقطع شوطًا كبيرًا
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القت�س�دي  للنمو  كبيرة  دفعة  بدوره  �سيعطي  وهذا  الن��سئة. 

من خالل  والع�لم  المنطقة  من  ال�ستثم�رات  من  مزيًدا  ويجلب 

جعل الكويت مركًزا تكنولوجًي� كجزء من جهود القي�دة”.

اأن توفر هذه المب�درة الحكومية مزيداً من فر�ص  ومن المتوقع 

م�س�عف  ت�أثير  له  �سيكون  مم�  التكنولوجي�،  قط�ع  في  العمل 

اأي�ًس�. وقد اأظهر اأحد تق�رير البنك الدولي اأنه لكل وظيفة ذات 

الأخرى.  المهن  جميع  في  وظ�ئف   ٤٫3 خلق  يتم  ع�لية،  تقنية 

وفي ع�م 2009، اأطلقت الكويت �سندوًق� بقيمة 500 مليون دولر، 

والذي �س�عد في توفير ٤37٫000 وظيفة في المنطقة وتمويل اأكثر 

من 7000 مب�درة عربية في القت�س�د الع�لمي بعد مرحلة النهي�ر.

واأ�س�ف ت�س�رلز نح��ص ق�ئاًل “تتوجه الكويت بطموح نحو تحقيق 

روؤية “الكويت الجديدة” 2035 في البالد. ويمكن اأن تمثل ال�سح�بة 
وتيرة  لت�سريع  الرحلة  والذك�ء ال�سطن�عي جزًءا مهًم� من هذه 

على  التغلب  ج�نب  اإلى  الع�م  القط�ع  في  الإلكترونية  الخدم�ت 

التحدي�ت الم�ستقبلية وتلبية احتي�ج�ت وتوقع�ت المواطنين”.

ثورة التكنولوجيا المالية

اأنح�ء  جميع  في  الم�لية  التكنولوجي�  ا�ستخدام  نمو  ت�سعب  لقد 

الع�لم ويُتوقع ان�سم�م المزيد من ال�سرك�ت اإلى هذا ال�سب�ق العقد 

الق�دم. ولط�لم� ك�نت دولة الكويت في طليعة الدول التي ت�سجع 

مواطنيه� على التكيف وتبني التكنولوجي�. ومن الجه�ت الف�علة 

و”بوتيك�ت”  و”ك�ريدج”  “طلب�ت”  المج�ل  هذا  في  الرئي�سية 

و”كريم”. تحث م�سروع�ت تكنولوجي� المعلوم�ت الن��سئة في دولة 

القط�ع  ففي  جديدة.  اأفك�ًرا  وتجرب  المزيد  فعل  على  الكويت 

Tap و النق�ل مثل تطبيق  الدفع عبر  اأحدثت تطبيق�ت  الم�لي، 

�سريحة  وفتحت  المدفوع�ت  �سوق  على  تغييرات   MyFatourah
جديدة تم�ًم� تهيمن عليه� التكنولوجي� الم�لية.

الكويتية ح�لًي� ميزات جديدة  البنوك  نف�سه، تدخل  الوقت  وفي 

يمكن لعمالئه� ا�ستخدامه� ب�سهولة لتمكينهم من تح�سيل الفواتير 

اأو الإيج�رات عن طريق اإر�س�ل ر�س�لة ن�سية ق�سيرة اإلى المتلقي. 

كم� تتبنى البنوك موا�سف�ت واجهة برمجة التطبيق�ت المفتوحة 

ال�سن�عة،  تطوير  في  مفيدة  تكون  قد  التي  البي�ن�ت  ومع�يير 

والأهم في تعزيز تجربة العمالء.

في  �سريعة  قفزات  الكويت  “تحقق  نح��ص  ت�س�رلز  اأ�س�ف  كم� 

والمنطقة  البالد  في  الم�لية  التكنولوجي�  ثورة  لقي�دة  جهوده� 

الأو�سع. وتتبنى الموؤ�س�س�ت الم�لية الرائدة في الكويت مجموعة 

وظ�ئف  مختلف  في  ن�سره�  على  وتعمل  المبتكرة  التقني�ت  من 

الأعم�ل، مم� �سيمكنه� من اإع�دة اختراع تج�رب للعمالء”.

قن�ة  اأول  وهـي   ،zBot قنــ�ة  اإطــالق  عــن  زيــن  �سركــة  اأعلنــت 

ال�سطن�عـــي  الذكـــ�ء  تقني�ت  وبح�سب  العمالء.  لخدمة  ذكية 

المتــ�حة لدى ميكرو�سوفت، تعتبر قن�ة zBot موظًف�  فترا�سًي� 

م�ستقاًل حيث توؤدي دور وكيــل الخدمــ�ت المبـ��سرة لعمالء زين 

 zBot الذين يمثلون اأكبر ق�عــدة م�ستركين في البالد. وتعتبر قن�ة

الذكيـــة بم�س�عدة  مث�ًل رائًع� لكيفية قي�م �سح�بة ميكرو�سوفت 

الموؤ�س�س�ت على اإ�ســراك العمـــالء وتمكيـن الموظفيــن وتح�سيــن 

العملي�ت واإع�دة اختراع المنتج�ت والخدم�ت. هذا هو التحول 
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الرقمي العملي. وتتقدم �سركة زين اإلى الأم�م مرة اأخرى ك�إحدى 

ال�سرك�ت الرائدة في قط�عه� وتُظهر لكل من العمالء والأقران 

في المج�ل م� هو ممكن بكل م� تحمله الكلمة من معنى.

وقد اأطلق بيت التمويل الكويتي اأول روبوت م�سرفي في الكويت 

في  العمالء  مع�مالت  لت�سريع  ال�سطن�عي  الذك�ء  من  ي�ستفيد 

عملي�ت التمويل ال�ستهالكي والمق�سط حيث ي�س�عد اأداوؤه على 

خالل  من  العمالء  وجهد  وقت  وتوفير  المع�لجة  وقت  خف�ص 

خف�ص الوقت المطلوب لإجراء التحول بدرجة كبيرة. كم� اأطلق 

بيت التمويل الكويتي خدمة الدرد�سة الآلية للذك�ء ال�سطن�عي 

ال�سطن�عي، في  الذك�ء  تقني�ت  الأخرى على  تعتمد هي  والتي 

م�س�ركة  تح�سين  خالل  من  الرقمي  التحول  بتوجيه  تَِعد  خطوة 

العمالء وتمكين موظفي بيت التمويل الكويتي.

ه�ئلة  اإمك�ن�ت  التكنولوجي�  مج�ل  في  المتخ�س�سون  يرى 

لال�ستثم�ر في قط�ع التكنولوجي� الم�لية في الكويت في اأعق�ب 

المب�درة الحكومية. واأ�س�ر اأحد الخبراء الم�سرفيين ق�ئاًل “لقد 

لحظن� موؤخًرا حدوث زي�دة كبيرة في عدد �سن�ديق روؤو�ص الأموال 

الن��سئة،  الم�سروع�ت  لتمويل  ا�ستعداده�  اأبدت  التي  المغ�مرة 

وخ�سو�ًس� الم�سروع�ت ال�سغيرة والمتو�سطة مثل خدم�ت غ�سل 

المالب�ص واأ�سواق القهوة ومحالت البق�لة الإلكترونية. كم� اأن�س�أت 

الحكومة الكويتية �سندوًق� وطنًي� لتطوير الم�سروع�ت ال�سغيرة 

والمتو�سطة بهدف م�س�عدة البالد على تحقيق خطوات كبيرة في 

جهوده� لدعم ال�سب�ب ومح�ربة البط�لة وتمكين القط�ع الخ��ص 

اأن يدعم هذا  اأي�ًس�  المتوقع  النمو القت�س�دي. ومن  من توجيه 

ال�سندوق بن�ء نظ�م بيئي مبتكر ل�سغ�ر رج�ل الأعم�ل من ال�سب�ب 

الذين يعتمدون على التكنولوجي�.

يمثل الجيل الخ�م�ص عن�سًرا ح��سًم� ب�لن�سبة للكويت، كم� �سي�سلح 

في  لالأم�م  قفزة  يمثل  فهو  النتق�ل.  زمن  م�سكالت  من  الكثير 

مج�ل التكنولوجي� الال�سلكية التي تَِعد ب�سرع�ت واأداء اأعلى بكثير 

�سين�ريوه�ت  من  متنوعة  لمجموعة  ومن�سة  بكثير  اأو�سع  و�سعة 

اإنترنت الأ�سي�ء. وتمهد ال�سح�بة الذكية  الحو�سبة الجديدة مثل 

مم�  وغيره�،  الخ�م�ص  الجيل  تقني�ت  ا�ستخدام  اأم�م  الطريق 

ي�سهل رحالت التحول الرقمي في البالد والمنطقة الأو�سع.

نف�سه،  الوقت  “وفي  ق�ئاًل  الم�سرفيين  الخبراء  اأحد  حذر  كم� 

يمكن اأي�ًس� اأن يخلق البتك�ر الم�لي ح�س��سية ع�لية للم�ستثمرين 

ق�ئاًل  الخبير  واأ�س�ف  الأو�سع”.  وال�سوق  التنظيمية  والجه�ت 

التكنولوجي�  كي�ن�ت  تظهر  اأن  للغ�ية  ال�سروري  من  “لذلك، 
يمنح  مم�  المخ�طر،  اإدارة  اأن�سطة  على  متزايًدا  تركيًزا  الم�لية 

والمنتج�ت  الم�لي  البتك�ر  في  ال�ستثم�ر  في  ثقة  الم�ستثمرين 

الجديدة لمواكبة طلب الم�ستهلك”.
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لقد ارتفع االستثمار في مجال التكنولوجيا المالية 
حيث تقوم شركات التكنولوجيا الكبرى بتطوير 

منتجات وخدمات مالية قد تعيد رسم المشهد 
المالي العالمي بأكمله.



الكاتب: جيمي اإيذريدج

الكثير  هن�ك  ربم�.   - الم�ستقبل  هي  الم�لية  التكنولوجي� 

في  جديد  مولود  ب�أحدث  المحيطين  والقلق  الإث�رة  من 

اجت�حت  الُمخ�طر.وقد  الم�ل  وراأ�ص  الن��سئة  ال�سرك�ت 

الع�لم  الم�لية،  التكنولوجي�  لكلمة  اخت�س�ر  Fintech،وهي 
ك�لع��سفة.

اإلى خدمة   blockchain المغلقة  ال�سجالت  �سل�سلة   فمن 

�سركة  من  الم�سفرة  الرقمية  العملة  اإلى  الدفع،  مجّمعي 

واإقرا�ص   ،bitcoin البيتكوين  عملة  اإلى   ،Libra في�سبوك 

التكنولوجي�  تتحدى  الم�سغر،  والت�أمين  للنظير،  النظير 

من  مثيل  له�  ي�سبق  لم  بطريقة  التقليدي  التمويل  الم�لية 

يتعين  زال  م�  المواد  من  وكم  ال�سجة  م� مدى  قبل.ولكن 

علين� اأن نرى.

فهن�ك بع�ص النج�ح�ت المذهلة والعديد من الإخف�ق�ت.

ال�سهيرة،  الم�سفرة  العملة  وهي  البيتكوين،  عملة  اأث�رت   

موجة من ال�ستثم�ر الع�لمي خالل ال�سيف، حيث قفزت 

الأ�سع�ر بمقدار ٤3% في 17 يوم�ً فقط في �سب�ق �سخم. 

وعلى الرغم من تراجع �سعره� في اأوائل �سهر اأكتوبر اإلى م� 

دون 8000 دولر، اإل اأن اأ�سل الت�سفير ظل يحتفظ بمك��سب 

بلغت 115% خالل الع�م )اعتب�راً من 1 اأكتوبر 2019(.

لقد ارتفع ال�ستثم�ر في مج�ل التكنولوجي� الم�لية حيث 

وجوجل  في�سبوك  مثل  الكبرى  التكنولوجي�  �سرك�ت  تقوم 

واأبل بتطوير منتج�ت وخدم�ت م�لية قد توؤدي في النه�ية 

اإلى اإع�دة ر�سم الم�سهد الم�لي الع�لمي ب�أكمله.

وزي�دة  زخم�ً  الم�لية  التكنولوجي�  اكت�سبت  الكويت،  وفي   

فقد  الم��سية.  القليلة  ال�سنوات  في  ال�ستثم�رات  في 

الحجم  والمتو�سطة  ال�سغيرة  ال�سرك�ت  معظم  تو�سعت 

والعديد من التكنولوجي�ت الم�لية المحلية للعمل في جميع 

اأنح�ء المنطقة وبن�ء عالق�ت تع�ون مع التمويل التقليدي 

 - ذلك  نحو  اأو  الق�دم  الع�م  في  �سيحدث  والحكومة.وم� 

�سواء على الم�ستوى الع�لمي اأو هن� في المنطقة - �سوف 

ي�سكل اأهمية ح��سمة لم�س�ر التكنولوجي� الم�لية وت�أثيره� 

على التمويل الع�لمي.

 زيادة اال�ستثمار

التكنولوجي�  م�ستقبل  على  يراهنون  الم�ستثمرون  ك�ن 

ال�ستثم�رات  ب��ستمرار.وارتفعت  متزايد  ب�سكل  الم�لية 

من  اأعلى  م�ستوي�ت  اإلى  الم�لية  التكنولوجي�  مج�ل  في 

التوقع�ت في ع�م 2018، حيث بلغت قيمته� 111 ملي�ر دولر 

في مج�ل التمويل، بزي�دة قدره� 120% عن م�ستوي�ت ع�م 

 KPMG« لتقرير  وفق�  دولر،  ملي�ر   50 بلغت  التي   2017

.« Pulse Fintech

التكنولوجيا المالية هي المستقبل
اكتسبت التكنولوجيا المالية في الكويت زخمًا وزيادة في 

االستثمارات في السنوات األخيرة.

تم توسيع نطاق التكنولوجيات المالية المحلية للعمل في جميع 
أنحاء المنطقة وبناء عالقات تعاون مع التمويل التقليدي والحكومة.
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 في الأ�سهر ال�ستة الأولى من ع�م 2019، انخف�ص اإجم�لي 

29%، من 31٫2  بن�سبة  الم�لية  التكنولوجي�  قيمة �سفق�ت 

ملي�ر دولر )2018( اإلى 22 ملي�ر دولر في 30 يونيو 2019، 

لكن هذا النخف��ص يعك�ص عدم وجود �سفقة كبيرة ك�لتي 

ق�مت به� �سركة Ant في ع�م 2018 ب��ستثم�ر قدرة 1٤ ملي�ر 

الع�لمي  ال�ستثم�ر  ارتفع  ال�سفقة،  هذه  وب��ستثن�ء  دولر. 

في مج�ل التكنولوجي� الم�لية بن�سبة 28% في الن�سف الأول 

 .  Accenture من ع�م 2019 على اأ�س��ص �سنوي، وفق� ل

اإلى ع�م 2020 حتى  ي�ستمر هذا التج�ه  اأن  المتوقع  ومن 

والقط�ع  التنظيمية  الجه�ت  فيه  تتنبه  الذي  الوقت  في 

الم�لي التقليدي في المنطقة اإلى التحدي�ت المحتملة التي 

ت�سكله� التكنولوجي� الم�لية.

ب�لتكنولوجي�ت  تقترن  التي  الم�لية،  التكنولوجي�  وتعد   

الأ�سواق  في  جذابة  م�لية،  خدم�ت  تقدم  التي  الن��سئة 

الن��سئة، حيث اإن �سهولة الو�سول اإليه� و�سبكته� المتنقلة 

تجعله� مالئمة للعمالء ب�سكل خ��ص. فقد تبين الآن ب�لفعل 

في  الت�لية  الكبرى  القفزة  تعتبر  الم�لية  التكنولوجي�  اأن 

بيئة ال�سرك�ت الن��سئة، وهو م� يت�سبب في اإث�رة الم�س�عر 

التقليدية  الم�لية  الخدم�ت  مقدمي  بين   - والقلق   -

والم�ستثمرين. وب�لفـــــعل، ت�ستعـــد ال�سركــــــ�ت التجـــــ�رية 

في  التكنولوجي�  مج�ل  في  كبيرة  ل�ستثم�رات  الخليجية 

ال�سنوات المقبلة.

  وفق� لموؤ�سر التحول الذي اأجرته �سركة Dell، ف�إن %93 

من ال�سرك�ت التي �سمله� ال�ستطالع في الإم�رات العربية 

ب�أنه� تخطط  اأف�دت  ال�سعودية  العربية  والمملكة  المتحدة 

لال�ستثم�ر في التكنولوجي�ت الفع�لة في ال�سنوات الثالث 

�سمله�  التي  ال�سرك�ت  من   %35 حوالي  يخطط  الق�دمة. 

فترة  في  المتعددة  ال�سح�بة  في  لال�ستثم�ر  ال�ستطالع 

تتراوح بين �سنة وثالث �سنوات، و 36% لالإنف�ق على الذك�ء 

 .)IoT( الأ�سي�ء  اإنترنت  على   %52 و   )  AI( ال�سطن�عي 

»االضطراب هو الكلمة الطنانة 
في جميع أنحاء المنطقة فيما 
يتعلق بالتكنولوجيا المالية. 
ولكن بداًل من محاولة التنافس 
مع التمويل التقليدي، فإن 
العديد من الشركات الناشئة 
والشركات الناشئة في مجال 
التكنولوجيا المالية على وجه 
الخصوص، ترى أن التعاون 
والمشاركة هما الحل«
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على الرغم من اأن موؤ�سر Dell لم يركز على التكنولوجي� 

الم�لية )FINTECH( ب�سكل خ��ص، اإل اأنه يبدو اأن هن�ك 

�سرك�ت  قبل  من  المخططة  ال�ستثم�رات  من  كبيرة  كمية 

دول مجل�ص التع�ون الخليجي �سوف تبحث اأي�س�ً عن فر�ص 

الح�سول على ا�ستثم�رات في التكنولوجي� الم�لية.

  التعاون والم�ساركة

في منطقة الخليج و في الكويت تحديداً، تزداد التكنولوجي� 

الم�لية منذ �سنوات. ولكن في الع�م الم��سي، ك�ن هن�ك 

انطالقة حقيقية في الهتم�م والوعي.

التطبيق  الم�س�رك في  الموؤ�س�ص  الخ�سري،  �س�هين  يقول 

الكويتي Ajar Online الذي �سبب اإرب�ك�ً في �سوق العق�رات 

ك�فة  ــدرك  »ي بــ�طــراد«.  ويتزايد  ق�ئم  »الــوعــي  المحلية، 

وتتزايد  المنطقة،  في  التمويل  قيمة  الم�سلحة  اأ�سح�ب 

قيمة  مــن  كــل  فــي  الن��سئة  ال�سرك�ت  فــي  ال�ستثم�رات 

البط�قة وعدد ال�سفق�ت«.

ومنتج�ت  خدم�ت  ح�فظة  لبن�ء  �سرورية  التوعية  وتعد 

التكنولوجي� الم�لية ولجذب المزيد من ال�ستثم�رات وفتح 

مهتمون  الم�ستثمرون  الم�ستقبلية.  الفر�ص  اأم�م  القط�ع 

ولكن ل يزال هن�ك الكثير من عدم اليقين المحيط بهذا 

اأي�س�ً  ب�لقلق  الم�ستثمرين  من  العديد  وي�سعر  القط�ع. 

تلك  تتطلبه�  م�  غ�لب�ً  التي  المتخ�س�سة  المعرفة  ب�سبب 

ي�س�عدان  والهتم�م  الوعي  زي�دة  اأن  كم�  التكنولوجي�ت، 

على تقليل تلك المخ�وف لدى الم�ستثمرين لأول مرة.

 ال�سطراب هو الكلمة الطن�نة في جميع اأنح�ء المنطقة. 

ولكن بدلً من مح�ولة التن�ف�ص مع التمويل التقليدي، ف�إن 

العديد من ال�سرك�ت الن��سئة وال�سرك�ت الن��سئة في مج�ل 

التكنولوجي� الم�لية على وجه الخ�سو�ص، ترى اأن التع�ون 

اإلى م�ستقبل ن�جح. تقوم البنوك  والم�س�ركة هم� المفت�ح 

التكنولوجي�  عرو�ص  بتطوير  الت�س�لت  �سرك�ت  وحتى 

مج�ل  في  الن��سئة  ال�سرك�ت  مع  �سراكة  في  الم�لية 

التكنولوجي� الم�لية.

 وكم� ي�سير الخ�سري، ف�إن م�ستقبل التكنولوجي� الم�لية قد 

ي�سمل اأي�س�ً العمل مع الأنظمة الق�ئمة ب�لفعل.

 وعلق الخ�سري، »اأعتقد اأن المزيد من ال�سرك�ت الن��سئة 

لـــه قيمة  اإلـــى النظـــ�م الإيكولوجي، وكل منهـــ�  �ستن�ســم 
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مختلفة. و�سيكون لدى معظمه� فترة من المن�ف�سة المعززة 

في  الن��سئة  ال�سرك�ت  بين  قوية  �سراك�ت  �ستت�سكل  حيث 

اأو �سرك�ت التكنولوجي� الم�لية  مج�ل التكنولوجي� الم�لية 

القط�ع  في  المختلفين  الم�سلحة  واأ�سح�ب  التقليدية 

الم�لي. يتمتع تطبيق Ajar ح�لي�ً بمثل هذه ال�سراك�ت مع 

البنوك حول المنطقة.«

 الدور التنظيمي

كق�سية رئي�سية معلقة  اأي�س�ً  التنظيمية  يبرز دور الجه�ت 

فيم� يتعلق بم�ستقبل التكنولوجي� الم�لية.

في�سبوك  �سركة  م�س�عي  تب�ط�أت  المتحدة،  الولي�ت  في   

ال�سلط�ت  مخ�وف  ب�سبب  ال�سوق  في  الليبرا  عملة  لطرح 

اإن�س�ء  اإلى  ال�سركة  ا�سطر  مم�  التنظيمية،  والجه�ت 

المزيد  نحو  اأولى  كخطوة  �سوي�سرا  في  الليبرا  موؤ�س�سة 

من الحوكمة و�سبط الخ�سو�سية. ولكن حتى ذلك قد ل 

يكون ك�في�ً لطرح العملة الرقمية في ال�سوق، مع ان�سح�ب 

الداعين الرئي�سيين مثل Pay Pal الآن، وا�ستمرار الجه�ت 

التنظيمية الأوروبية في التحذير ب�أنهم �سوف يع�ر�سونه�.

 وت�سعر الجه�ت التنظيمية اأنف�سه� ب�لقلق اإزاء الت�أثير الذي 

الأ�سواق  ا�ستقرار  على  الم�لي  التمويل  يخلفه  اأن  يمكن 

بتو�سيع  قي�مهم  مع  التقليدية  الم�لية  والخدم�ت  الم�لية 

في  التقليدية  البنوك  وتهديد ح�سة  وخدم�تهم  منتج�تهم 

ال�سوق.  

 واأ�س�ر محمد اله��سل، »تعمل اأحدث التكنولوجي�ت الرقمية 

من  العديد  وتعطيل  القت�س�دي  الم�سهد  تحويل  على 

ال�سن�ع�ت التقليدية على طول الطريق. ف�لعمل الم�سرفي 

ب�سرعة  الم�لية  التكنولوجي�  تتطور  حيث  ا�ستثن�ًء،  لي�ص 

ويتم تبنيه� بخطى �سريعة ومثيرة«. دكتور محمد اله��سل، 

الرئي�سية في  كلمته  الكويتي في  المركزي  البنك  مح�فظ 

الم�ستقبل  مالمح  ر�سم  الدولي:  الم�سرفي   CBK موؤتمر 

في اأواخر �سبتمبر.

مثل  المتطورة  التقني�ت  اأن  اإلى  اله��سل  الدكتور  وي�سير   

المدفوع�ت الرقمية والبنوك المتنقلة وتحليالت البي�ن�ت 

تعمل  المغلقة  ال�سجالت  و�سال�سل  ال�سطن�عي  والذك�ء 

على تغيير طريقة عمل البنوك والتف�عل مع العمالء. بداأت 

التكنولوجي� الم�لية في الق�س�ء على دور العديد  �سرك�ت 

من الو�سط�ء التقليديين في �سن�عة الخدم�ت الم�لية.«

 اإن الكيفية التي �ست�ستجيب به� الجه�ت التنظيمية �سوف 

تكون ب�لغة الأهمية فيم� يت�سل بكيفية تطور التكنولوجي� 

الم�لية.

ل�سركة  الم�س�رك  الموؤ�س�ص  المو�سوي،  حيدر  ويقول   

�سيرداب لب، وهي �سركة ن��سئة في الكويت: »من المهم 

اأن نكون وا�سحين ب�س�أن التج�ه الذي يتجه اإليه التنظيم«. 

الكثير  اإن  الم�سهد.  على  الجديدة  ال�سي��س�ت  توؤثر  »قد 

اإع�قة الإبداع وتقييد  اإلى  من القيود التنظيمية قد يوؤدي 

الالعبين الجدد. ل اأعتقد اأنه اأمر جيد.«

اإن الح�جة اإلى حم�ية ال�س�لح الع�م، واإبع�د الجه�ت الف�علة 

ب�لزده�ر،  لالإبداع  ال�سم�ح  نف�سه  الوقت  وفي  ال�سيئة، 

ت�سكل توازن�ً ح�س��س�ً لتحقيق هذه الغ�ية.

 في اإط�ر جهوده، اأطلق البنك المركزي الكويتي اآلية حم�ية 

المحلية  لل�سرك�ت  ال�سم�ح  اإلى  تهدف  التي  التطبيق�ت 

الم�سنعة للتكنولوجي� ب�لتجربة واختب�ر منتج�ته� وخدم�ته� 

في بيئة اآمنة خ��سعة للتحكم. ول يزال من الوا�سح مدى 

يمكن  الذي  الفني  الدعم  حجم  ومدى  ذلك  من  الف�ئدة 

للجه�ت التنظيمية تقديمه.

 وقد انخرطت بع�ص الموؤ�س�س�ت الم�لية نف�سه� في ت�سكيل 

البيئة التنظيمية كو�سيلة لو�سع القط�ع على طريق تحقيق 

 Tap« النمو في الم�ستقبل. على �سبيل المث�ل، بداأت �سركة

مب�درات في  بن�س�ط في  العمل  الكويتية في   »Payments
مختلف اأنح�ء المنطقة تهدف اإلى تعزيز بيئة غنية وراعية 

المركزي  البنك  اأنه� تعمل مع  الم�لية. كم�  للتكنولوجي�ت 

البحريني على تطوير موقع Bahrain Fintech Bay، وهو 

ح��سنة للتكنولوجي�ت الم�لية في ال�سرق الأو�سط و�سم�ل 

اأفريقي�، كم� اأنه� ع�سو في مب�درة Fintech Saudi لت�سجيع 

ت�أ�سي�ص وتطوير التكنولوجي�ت الم�لية داخل المملكة.
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المدى  على  ت�أثير  له�  يكون  اأن  يمكن  المب�درات  هذه   

العمل عبر  الم�لية على  التكنولوجي�ت  الطويل على قدرة 

الحدود وعلى تطوير منتج�ت وخدم�ت ذات ق�بلية للتطوير 

على ال�سعيد الإقليمي بل والع�لمي.

التكنولوجيا المالية كا�ستثمار

للتو�سع  ج�هزاً  القط�ع  يكون  قد  الم�ستقبل،  اإلى  ب�لنظر 

والتطوير ولكن من غير الوا�سح م� اإذا ك�ن التوقيت مواتي�ً. 

قد ت�سع توقع�ت الم�ستثمرين الن��سجة اإلى ج�نب احتم�ل 

في  الم�لية  للتكنولوجي�  ال�سريعة  للطموح�ت  الركود حداً 

الع�م المقبل.

الق�ئمة  الن��سئة  ال�سرك�ت  اأمثلة من  �سهد ع�م 2019 عدة 

الع�مة  الأولية  الكبرى ذات الكتت�ب�ت  التكنولوجي�ت  على 

.)IPO( غير الظ�هرة

وبيليتون  و�سالك،  وليفت،  اأوبر،  �سرك�ت  �سهدت  فقد 

انكم��س�ً في اأ�سع�ر اأ�سهمه� اإلى حد كبير، الأمر الذي اأوعز 

ال�سرك�ت  اإلى  القفز  في  الراغبين  للم�ستثمرين  التحذير 

الن��سئة الق�ئمة على التكنولوجي�.

بل  التقليدية  الم�لية  الخدم�ت  تعمل  اأخــرى،  ن�حية  ومن 

على  الح�سول  فــر�ــص  تحديد  على  الــحــكــومــ�ت  وحــتــى 

مع  الأحــيــ�ن  بع�ص  في  ب�لتع�ون   - الم�لية  التكنولوجي� 

ال�سرك�ت في مج�ل التكنولوجي� الم�لية وفي بع�ص الأحي�ن 

من خالل تطوير منتج�ته� وخدم�ته� الخ��سة.

من  الن��سئة  ال�سرك�ت  تتمكن  حتى  النتظ�ر  من  فبدلً 

التقليدية لتطوير  البنوك  ال�سوق، تت�س�بق  النفراد بح�سة 

عرو�ص تكنولوجي� م�لية خ��سة به�.

ف�إن  نت�ئج،  من  الم�ستقبل  يحمله  بم�  الأمر  يتعلق  وحين 

التوقع�ت مختلطة اإلى حد كبير.

ويحذر الج�زي العجمي، موؤ�س�ص م�س�رك في �سركة تكنو 

التكنولوجي�  مج�ل  في  تعمل  كويتية  �سركة  وهي  كير، 

المحمولة التي يمكن ارتداوؤه� .«اأرى اأن المن�ف�سة �ستكون 

تقدمه�  التي  الجديدة  المدفوع�ت  وحلول  البنوك  مع 

لعمالئه�.

على  �سيوؤثر  المنطقة،  اإلى   Apple pay دخول  اأن  كم�    

)في  الم�لية  التكنولوجي�  مج�ل  في  الن��سئة  ال�سرك�ت 

المنطقة(«.

 ولكن يتعين على الم�ستثمرين اأن يتحم�سوا ب�س�أن التطبيق 

غير المحدود للتكنولوجي� على م�س�كل الع�لم اليوم.

المو�سو«  »�سيرداب  مثل  ال�سن�عة  في  المطلعون  ويتفق   

وال�سرك�ت  للمنتجين  ب�لن�سبة  الم�ستقبل  يحمله  م�  على 

»انت�س�ر  يلي:  لم�  اإمك�نيه  يري  وهو  ع�م.  ب�سكل  الن��سئة 

المزيد من ال�سرك�ت الن��سئة التي تخدم الم�ستهلك والتي 

تحل م�س�كل معينة، مثل مواقف ال�سي�رات والمرور. هن�ك 

مثل  الكبيرة،  والموؤ�س�س�ت  ال�سرك�ت  لحلول  كثيرة  فر�ص 

المن�س�ت لزي�دة م�س�ركة الموظفين والإنت�جية وزي�دة ر�س� 

الموظفين، وب�لت�لي المح�فظة عليهم«.

قد يتحول اإ�سراك الموظفين ور�س�هم اإلى العمل لم�سلحة 

التكنولوجي� الم�لية - ولي�ص مجرد العمل ل�س�لح تطبيق.

الخ�م�سة  دون  المنطقة  �سك�ن  ن�سف  من  يقرب  م�  اإن   

والع�سرين، وهي طفرة �سب�بية تطل على الآف�ق والتوقع�ت 

الأمر  يتعلق  عندم�  خ��ص  ب�سكل  ذلك  ويتجلى  الألفية، 

ب�لحي�ة الرقمية.

 يقول الخ�سري الموؤ�س�ص الم�س�رك لتطبيق Ajar م�سلط�ً 

ال�سوء على ج�نب حديث ولكنه مهم من جوانب التكنولوجي� 

الم�لية وثق�فة ال�سرك�ت الن��سئة المنطقة، »نحن نتطلع اإلى 

ال�ستثم�ر في اكت�س�ب المواهب، والمثير هو تحول عقلي�ت 

الن��سئة  ال�سرك�ت  تجذب  الن��سئة.  ال�سرك�ت  نحو  الن��ص 

ذات الإمك�ن�ت الع�لية المزيد والمزيد من المواهب ذات 

الجودة الع�لية مع بدء الن��ص في التعرف على فر�ص النمو 

في الداخل«.

 بعب�رة اأخرى، الرقمية هي حيث هي، �سواء من وجهة نظر 

واأ�سح�ب  ال�سب�ب  الموظفين  نظر  وجهة  من  اأو  العمالء 

م�س�ريع الغد.
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الم�ستثمر: ما هو الو�سع بالن�سبة ل�سانع ال�سوق؟

�ــســركــ�ت على  ثــالث  ح�سلت  ال���ك���ري���م:  ال��ع��ب��د  ن�����ورة 

الترخي�ص الم�سبق وهي قيد الختب�ر ح�لًي� فيم� يتعلق 

ب�لنظ�م والتقني�ت.

 وبمجرد النته�ء من ذلك، �ستح�سل على تراخي�سه� 

الك�ملة، و�سيتم ت�سجيله� بموجب الأ�سهم اأو ال�سندات 

التي تخت�ره�، وتبداأ بعد ذلك عمله� على الفور.

مدى  وما  عام  ب�سكل  الم�سهد  هو  ما  الم�ستثمر:    

اهتمام الم�ستثمر ببور�سة الكويت؟

نعقد  لأنن�  كبير  اهتم�م  يوجد  ال��ك��ري��م:  ال��ع��ب��د  ن���ورة 

الذين  الم�ستثمرين  مــع  الجــتــمــ�عــ�ت  مــن  الــعــديــد 

يق�سدون الكويت.

لمق�بلة  خ�رجية  رحالت  في  ن�س�فر  اأنن�  كم�   

المهتمين  الأ�سول  ومديري  المحتملين  الم�ستثمرين 

المحاِورة: نوارة فتاهوفا

البورصة ومديري األصول والمحللين، جانًبا  العام المقيدة في  التواصل والشفافية، ال سيما بين شركات االكتتاب  يمثل تحسين 
رئيسًيا في إستراتيجية النمو لبورصة الكويت. وخالل ندوة بعنوان »عالقات المستثمرين، الصلة بين الشركات والمستثمرين:

قطاع  رئيس  الكريم،  العبد  نورة  مع  مقابلة  )المستثمر(  مجلة  أجرت  الكويتية«،  السوق  في  الممارسات  بأفضل  خاصة  اعتبارات   
األسواق في بورصة الكويت لمعرفة المزيد عن سبب أهمية عالقات المستثمرين وأثرها في تغيير الشركات في الكويت.

بع�ص المقتطف�ت:

بورصة الكويت تتناول عالقات 
المستثمرين والشفافية كجزء 

من إستراتيجية النمو

تضيف عالقات 
 )IR( المستثمرين

الفعالة قيمة متوسطة 
قدرها 10 ٪ إلى تقييم 

الشركة، بينما قد تكلف 
عالقات المستثمرين 
غير الفعالة انخفاًضا 

متوسًطا قدره 20٪ تقريًبا 
من تقييم الشركة. 
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ونتلقى  الكويت،  في  وال�ستثم�ر  الن��سئة  ب�لأ�سواق 

ردود فعل اإيج�بية. نتوقع تدفق 2٫8 ملي�ر دين�ر كويتي 

 MSCI اإلى ال�سوق ك�أموال �سلبية بعد اأن يقوم موؤ�سر

الن��سئة في  الأ�سواق  فئة  اإلى  الكويت  بور�سة  بترقية 

م�يو 2020.

 لقد اأكملن� ب�لفعل جميع المتطلب�ت التي و�سعه� لن� 

الخ��سة  ال�ستعدادات  جميع  واأتممن�   MSCI موؤ�سر 

ب�لإدراج.

في  البور�سة  تواجه  التي  التحديات  ما  الم�ستثمر:   

2020؟

الرئي�سية  التحدي�ت  بع�ص  تتعلق  الكريم:  العبد  نورة 

التي تواجه البور�سة ب�لتعليم والمعرفة.

اأك�ديمي،  بور�سة  اأن�س�أن�  الم�س�ألة  هــذه  ولمع�لجة   

منتظمة  وندوات  تدريبية  دورات  عقد  اإلى  ب�لإ�س�فة 

بجميع  التوعية  اأجـــل  مــن  الــ�ــســوق  فــي  للم�س�ركين 

التغييرات التي نجريه�.

الم�ستثمر: هل هناك اأي توقعات اأو خطط اأخرى لعام 

2020؟

نورة العبد الكريم: �سنوا�سل العمل مع برن�مج تطوير 

اأن  ون�أمل  ال�سوق،  في  منتج�ت جديدة  وطرح  ال�سوق 

ت�سير الأمور على م� يرام.

الكويت  بور�سة  ترقيات  عن  اأخبرينا  الم�ستثمر: 

االأخيرة واآفاقها المتوقعة في عالقات الم�ستثمرين.

الكويت  بور�سة  خ�سخ�سة  تم  الكريم:  العبد  نورة 

ب�سكل ر�سمي موؤخًرا، وهي تدير �سوق الكويت لالأوراق 

الم�لية منذ ع�م 2016.

 وقبل ذلك، كن� نعمل على الإ�ستراتيجية والمب�درات 

اأجل  من  مع�لجته�  اإلى  الكويت  بور�سة  تحت�ج  التي 

ترقية ال�سوق من حيث البنية التحتية وجذب المزيد 

من  وغــيــرهــ�  الم�لية  الأوراق  اإ�ــســدار  جــهــ�ت  مــن 

الم�س�ئل.

وك�ن انعدام ال�سف�فية اإحدى الم�س�ئل الرئي�سية التي 

اإلى عدم توفر المك��سف�ت  وقفن� عليه�. ويعزى ذلك 

الم�ستثمر.  عالق�ت  وظيفة  وغي�ب  اللغة  ثن�ئية 

ف�إحداث تغييرات في ال�سوق لم يكن ممكًن� دون وجود 

الم�س�ركين في ال�سوق ودعم ال�سركة الكويتية للمق��سة 

و�سرك�ت ال�ستثم�ر و�سرك�ت الو�س�طة. هن�ك الكثير 

بمزودي  لالعتراف  اأجرين�ه�  التي  التغييرات  من 

الموؤ�سرات الدوليين والم�ستثمرين الذين اأ�سبحوا اأكثر 

وعًي� ب�ل�سوق الكويتي.

 و�سهد م�يو 2016 اأول مجموعة من التغييرات التي طبقه� 

�سملت  التحتية.  ب�لبنية  معظمه�  تتعلق  والتي  ال�سوق، 

هذه التغييرات توحيد اإجراءات دورة الت�سوية واإجراءات 

من  الكثير  جعلت  والتي  الدولي  النمط  ذات  ال�سرك�ت 

الم�ستثمرين الدوليين يتفهمون اآلية عمل ال�سوق.

11

العدد 10

th
e



 ونُ�سرت ق�عدة التداول للمرة الأولى. وجمعت هذه 

الق�عدة كل اأنظمة ال�سوق ال�س�رية في قواعد يمكن 

العربية والإنجليزية، مم� زاد من  ب�للغتين  عر�سه� 

ج�ذبية ال�سوق.

لمراع�ة هذه  ال�ســـــوق  علـــــى  تعديـــــالت  واأجريت 

وج�ء  التحتية.   البنية  التي طراأت على  التغييرات 

في  الكـــــويت  بــــ�إدراج  الأول  الدولـــي  العتــراف 

الموؤ�ســــرات الع�لميـــــة لموؤ�ســــر فوت�ســـي لالأ�سواق 

الن��سئة. وج�ءت مع هذا المتي�ز م�سوؤولية كبيرة. 

كجزء  تقريًب�،  ع�م  بعد  ال�سوق  تق�سيم  بداأن�  حيث 

لزخم  وا�ستكم�لً  الكويت  بور�سة  اإ�ستراتيجية  من 

التطورات. 

في  كبيرة  مق�ومة  واجهن�  ال�ســــــدد،  هــــذا  وفي 

ال�سوق من  تق�سيم  تمكّن� من خالل  ولكنن�  ال�سوق، 

التمييز بين ال�سرك�ت وقدراته� من حيث التزام�ته� 

متطلب�ت  تحديث  حيث  ومن  جهة،  من  الم�ستمرة 

اإلى  لالن�سم�م  الإ�سدار  وجه�ت  لل�سرك�ت  الإدراج 

ال�سوق من جهة اأخرى.

اإحدى  ك�نت  الدولي،  ب�ل�ستثم�ر  يتعلق  وفيم� 

هي  ال�سوق  في  واجهن�ه�  التي  الرئي�سية  الم�س�ئل 

اإمك�نية و�سول ال�سرك�ت اإلى المعلوم�ت، ب�لإ�س�فة 

ن�سر  اإلى  ذلك  ويرجع  ال�سوق.  في  ال�سف�فية  اإلى 

اإلى  اأدى  العربية فقط. وهو م�  ب�للغة  المك��سف�ت 

الم�ستثمرين.  من  الكثير  اأيدي  من  الفر�ص  �سي�ع 

ف�أ�سبح لزاًم� على جميع ال�سرك�ت في ال�سوق الأول 

العربية  ب�للغتين  اأن تح�سل على جميع مك��سف�ته� 

موؤتمًرا  نعقد  ذلك،  اإلى  ب�لإ�س�فة  والإنجليزية. 

اأ�س��ص ربع �سنوي، وتلتزم ال�سرك�ت  للمحللين على 

على  الك�ملة  التقديمية  عرو�سه�  بن�سر  بموجبه 

موقع بور�سة الكويت.

اإعداد اإ�ستراتيجيتنا:

اأن  الكويت على  بور�سة  تقي�ص قدرة  الإ�ستراتيجية 

تكون م�سمولة بتغطية المحللين والب�حثين. ول�سوء 

الحظ، �سهدت الكويت ق�سوًرا من حيث التغطية من 

الب�حثين والمحللين في ع�م 201٤، �سواًء ك�ن  قبل 

ذلك من خالل عدد المحللين الذين يغطون بور�سة 

الكويت اأو ال�سرك�ت نف�سه�.

اإلى  لدين�  المحللين  ي�سل متو�سط عدد  يك�د   فال 

في  التداول  �سرك�ت  من   %80 لأكبر  واحد  محلل 

الكويت. ومثل ذلك ب�لن�سبة لن� موؤ�سًرا مثيًرا للقلق 

لمع�لجة هذه الم�س�ألة.

الت�سل�سل:

اإن توفر المعلوم�ت ب�سف�فية يو�سح مدى ف�عليته� 

في ال�سركة والأبح�ث والتغطية التي تح�سل عليه� 

الأ�سول.  مديري  اأو  الب�حثين  اأو  الم�ستثمرين  من 

عالق�ت  اأثر  تن�سيق  اأو  بقي��ص  يتعلق  وفيم� 

اأن عالق�ت  اأداء ال�سركة، وجدن�  الم�ستثمرين على 

الفع�لة ت�سيف قيمة متو�سطة قدره�  الم�ستثمرين 
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عالق�ت  تكلف  قد  بينم�  ال�سركة،  تقييم  اإلى   %10

قدره  متو�سًط�  انخف��ًس�  الفع�لة  غير  الم�ستثمرين 

يتمثل  والنخف��ص  ال�سركة.  تقييم  من  تقريًب�   %20

في �سي�ع اأكثر من فر�سة لل�سركة اإذا لم تتم مع�لجة 

فيم�  واأ�سئلتهم  الدوليين  الم�ستثمرين  احتي�ج�ت 

يتعلق ب�ل�سف�فية والمعلوم�ت.

للتغيير.  ق�بل  اأمر  الفع�لة  الم�ستثمرين  فعالق�ت 

ــ� عــن طــريــق دور عــالقــ�ت  ــ ويــمــكــن قــيــ��ــســهــ� اإم

وعــدد  ــودة  جــ فــي  انــعــكــ��ــســهــ�  اأو  الم�ستثمرين 

مع  الم�ستثمر  عالقة  تعقده�  التي  الجتم�ع�ت 

ال�سركة  تنعك�ص على  اأن  �س�أنه�  والتي من  ال�سركة، 

ال�سركة  �سيولة  زي�دة  في  تتبلور  م�  ودائم�  نف�سه�. 

واأدائه�.  

التي  المحللين  وموؤتمرات  المتزايد  التف�عل  �س�هم 

التي  والموؤتمرات  والمع�ر�ص  اأ�سهر  تعقد كل ثالثة 

تق�م تحت رع�ية بور�سة الكويت جميعه� في زي�دة 

الكويت.  في  ال�سرك�ت  واأداء  التج�ري  الن�س�ط 

واجبن� في بور�سة الكويت اأن نعزز ال�سوق الكويتي 

من  العديد  في  �س�ركن�  لقد  فيه.  والم�س�ركين 

العرو�ص الترويجية.

 كم� ا�ست�سفن� العديد من اأبرز ال�سرك�ت المدرجة 

في البور�سة من اأجل التف�عل مع جمهور اأو�سع فيم� 

المالحظ�ت  وتلقي  الدوليين  ب�لم�ستثمرين  يتعلق 

اأثن�ء الجتم�ع�ت مع هذه ال�سرك�ت.

مبادرات بور�سة الكويت: 

بور�سة  موقع  وترقية  وال�سف�فية  التحتية  البنية 

الكويت ون�سر التق�رير. نحن نتتبع زي�دة الم�ستثمرين 

الدوليين في البنوك الكبرى في الكويت.

 بداأت بع�ص البنوك بـ 3% من الم�ستثمرين الأج�نب 

كم� ج�ء في التقرير، وارتفعت الن�سبة اإلى %11.

 مم� يلقي ال�سوء على الت�س�لت الفع�لة بين م�سوؤولي 

عالق�ت الم�ستثمرين في الكويت وهذه ال�سرك�ت. 

م�ستقبل تح�سين ال�سوق ب�سكل عام:

ت�سمين   )CMA( الم�ل  اأ�سواق  هيئة  على  اقترحن� 

اإلزامية  كوظيفة  الم�ستثمرين  عالق�ت  وظيفة 

لل�سرك�ت المدرجة في ال�سوق الأول.

بهذه  للوف�ء  واحًدا  ع�ًم�  ال�سرك�ت  جميع  �ستُمنح   

المتطلب�ت حتى يت�سنى له� اأن تبداأ عمله�. ب�لإ�س�فة 

اإلى ذلك، هن�ك زي�دة كبيرة في الطلب على الإدارة 

البيئية والجتم�عية واإدارة ال�سرك�ت. لذا ينبغي على 

ال�سرك�ت اأن يكون لديه� برن�مج معني ب�لإدارة البيئية 

الأ�سي�ء  �سمن  وهو  ال�سرك�ت،  واإدارة  والجتم�عية 

التي �سنركز عليه� في 2020.

بع�ص  لإق�مة  نخطط  فنحن  ذلك،  على  وعالوة   

 ،2020 ع�م  في  اآ�سي�  �سرق  في  الترويجية  العرو�ص 

نيويورك  في  نقيمه�  التي  الفع�لي�ت  اإلى  ب�لإ�س�فة 

ولندن ودبي.
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كتبه: �ساجيف ك بيتر

ع�م  طوال  كبير  حد  اإلى  »ث�بتة«  النفط  اأ�سع�ر  تظل  اأن  المتوقع  من 

2020 وم� بعده� على الرغم من تقلب�ت ال�سوق وفي ظل و�سع جغرافي 

وفرة  مع  �سيم�  ل  الأو�سط،  ال�سرق  في  ال�سكوك  تكتنفه  �سي��سي 

اإمدادات الط�قة من حيث النفط والغ�ز في جميع اأنح�ء الع�لم. يرى 

العديد من محللي ال�سن�عة اأنه على الرغم من التخفي�س�ت ال�س�درة 

مة البلدان الم�سدرة للنفط(، �سيتوفر ف�ئ�ًس� ل يقل عن  عن اأوبك )منظَّ

مليون برميل يومًي� من النفط الخ�م في جميع اأنح�ء الع�لم هذا الع�م، 

مع بق�ء ال�سعر عند م�ستوى مقبول ي�س�وي 60 دولًرا للبرميل الواحد. 

لكن، وفًق� لتوقع�ت �سندوق النقد الدولي، قد يوؤثر كل من انخف��ص 

اأ�سع�ر النفط واإنت�ج غير م�ستقر في المنطقة على توقع�ت ال�سوق في 

فترة متو�سطة الأجل، كم� يمكن لالأ�سع�ر اأن توا�سل النخف��ص و�سوًل 

اإلى 56 دولًرا للبرميل الواحد بحلول ع�م 2023. 

ُيسرع العالم الخطى في تحوله إلى استخدام نظام طاقة أكثر 
استدامة وأمًنا وأيسر تكلفة. ويشهد اإلنتاج العالمي للطاقة تحواًل نوعًيا 

نتيجة لذلك، وهو ما اضطر الدول المنتجة للنفط إلى إعادة صياغة 
إستراتيجياتها إلنتاج الطاقة. 

توقعات سوق النفط ما تزال »ثابتة« على الرغم من انعدام االستقرار

استمرار إنتاج النفط الخام مع 
حد أدنى من االنقطاعات وتوفير 

اإلمدادات الكافية
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و�سرح بوف�ن ك جورج، وهو اأحد المتخ�س�سين في �سوق 

اأ�سع�ر  في  ه�ئاًل  ارتف�ًع�  يتوقع  اأحد  »ل  ق�ئاًل:  النفط، 

النفط، على الأقل على المدى القريب، وذلك على الرغم 

ال�ستعداد  اأهبة  على  يكون  اأن  �سيوا�سل  ال�سوق  اأن  من 

ال�سكوك  تكتنفه  الذي  ال�سي��سي  الجغرافي  للو�سع  نظًرا 

في ال�سرق الأو�سط، وانت�س�ر فيرو�ص كورون� في ال�سين.« 

اإلى  اإقليمي  �سي��سي  جغرافي  توتر  اأي  يوؤدي  قد  بينم� 

ارتف�ع ه�ئل في اأ�سع�ر النفط نتيجة »ع�مل الخوف« ب�سبب 

مخ�وف ب�س�أن اإمدادات النفط، قد توؤدي حوادث من قبيل 

انت�س�ر فيرو�ص كورون� اإلى انخف��ص اأ�سع�ر النفط ب�سبب 

النفط  على  الطلب  في  محتمل  انخف��ص  من  المخ�وف 

في ال�سين، وهي واحدة من اأكبر اأ�سواق ا�ستهالك النفط 

على م�ستوى الع�لم. وتراجعت اأ�سع�ر النفط بحوالي ثالثة 

في الم�ئة على الفور بعد انت�س�ر الفيرو�ص حيث ت�سببت 

المخ�وف من احتم�ل حدوث تب�طوؤ في الطلب على النفط 

القت�س�د  تب�طوؤ  يوؤثر  وقد  الأ�سع�ر.  �سغط  في  الخ�م 

ال�سيني على الطلب على النفط نظًرا لأنه� اأكبر م�ستورد 

الث�نية  المرتبة  وتحتل  الع�لم،  الخ�م على م�ستوى  للنفط 

التي  للبي�ن�ت  طبًق�  النفط،  ا�ستهالك  حيث  من  ع�لمًي� 

اأف�دت به� الإدارة الع�مة للجم�رك.

توازن ال�سوق

اأدى »ع�مل الخوف« اإلى زي�دة ح�دة في اأ�سع�ر النفط بن�سبة 

ق��سم  الإيراني  الجنرال  اغتي�ل  ح�دثة  عقب  دولرات   3

طي�ر،  بدون  اأمريكية  ط�ئرة  �سنته�  هجمة  في  �سليم�ني، 

ونظًرا للتطورات الالحقة التي حدثت في المنطقة. فر�ص 

ت�سعيد مف�جئ وح��سم بعيدة والتي قد ت�سفر عن »ع�مل 

تحتفظ  الأمريكية  المتحدة  الولي�ت  لأن  نظًرا  الخوف« 

بحقه� في »الهيمنة على الت�سعيد« وذلك عند النظر اإلى 

الو�سع الجغرافي ال�سي��سي الراهن. وقد اأ�س�ر الكثير من 

محللي ال�سوق اإلى حقيقة اأن الأ�سواق قد ا�ستع�دت توازنه� 

ع�جاًل ولي�ص اآجاًل، واأن الأ�سع�ر قد انخف�ست بم� يق�رب 

5% في ال�سبوع الت�لي للهجمة. 

�سرح مهند�ص نفط في الكويت، ا�سترط عدم الك�سف عن 

بين  النط�ق  وا�سع  �سراًع�  يتوقع  اأحد  »ل  ق�ئاًل:  هويته، 

واإيران رغم زعمهم�  الولي�ت المتحدة الأمريكية  كل من 

ب�أنهم� م�ستعدت�ن لمواجهة �س�ملة. اأغلب الظن �ستوا�سل 

الدولت�ن اإ�ستراتيجية »الت�سعيد والرق�بة.« 

تح�ول  وقد  اإيران  على  العقوب�ت  وا�سنطن  تزيد  فقد 

قواعد  على  متفرقة  هجم�ت  �سن  اإلى  اللجوء  طهران 

المنطقة،  في  النفطية  المن�س�آت  اأو  الأمريكي  الجي�ص 

وفًق� لم� ذكره. واأردف ق�ئاًل: »�سيطغى على �سوق النفط 

الحف�ظ  �سينجم عنه  مم�  والقلق  الحذر  دائمة من  ح�لة 

على الأ�سع�ر في م�ستوى معقول وذلك كمح�سلة نه�ئية. 

ويتوقع اأن ي�ستمر اإنت�ج النفط في منطقة ال�سرق الأو�سط 

الك�فية  الإمدادات  اأدنى من النقط�ع�ت وتوفير  مع حد 

من  والحد  ال�سوق  في  ال�ستقرار  ح�لة  على  الحف�ظ  مع 

الرتف�ع اله�ئل في اأ�سع�ر النفط الخ�م نتيجة لذلك«.

 2019 في  وقعت  التي  الهجم�ت  اأن  اإلى  الإ�س�رة  ويمكن 

نفطية  من�س�آت  وعلى  هرمز  م�سيق  في  نفط  ن�قلة  على 

يدم  لم  ت�أثير  له�  ك�ن  قد  ال�سعودية  العربية  المملكة  في 

طوياًل على الأ�سع�ر نظًرا لوفرة اإنت�ج ال�سخر الزيتي، وم� 

�س�حبه من تراجع الزي�دة الع�لمية ل�ستهالك النفط.

 على الرغم من اأن معدل ال�س�درات الإيرانية من النفط 

الخ�م قد هبط اإلى حد كبير في اأعق�ب فر�ص العقوب�ت 

الدولية عليه� اإل اأن هذا النق�ص قد تم تعوي�سه اإلى حد 

بعيد من خالل زي�دة الإنت�ج من المملكة العربية ال�سعودية 

في  الزيتي  ال�سخر  غ�ز  اإنت�ج  في  كبيرة  زي�دة  وكذلك 

الولي�ت المتحدة. 

يقول جورج، اأحد المتخ�س�سين في �سن�عة النفط ويعمل 

لدى �سركة نفط في قطر: »مع اإج�دة �سرك�ت النفط في 

ا�ستخراج  تقنية  في  اأخرى  ومن�طق  المتحدة  الولي�ت 

التكلفة  الف�علية من حيث  ال�سخري، ومع تحقيق  النفط 

برميل،  لكل  دولًرا   50 بقيمة  البرميل  �سعر  اإلى  و�سوًل 

�سديدة  �سغوط  تحت  دوم�ً  النفط  اأ�سع�ر  تظل  ف�سوف 
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في ظل  المتحدة،  الولي�ت  اأ�سبحت  ولقد  ارتفعت.  كلم� 

ازده�ر النفط ال�سخري، المنتج الأكبر، وم�سدًرا �س�فًي� 

للنفط الخ�م. لذلك، وعلى مدى بعيد، من المحتم اأن يكون 

�سعر النفط الخ�م قريًب� من تكلفة تحقق التع�دل للنفط 

اأنه في ظل مثاًل، تطوير  ال�سخري في ذلك الوقت. كم� 

ال�سي�رات الكهرب�ئية، �سينخف�ص الطلب على النفط على 

المدى البعيد.« 

برميل  مليون  الب�لغ  النفط  ف�ئ�ص  يُبقي  اأن  المتوقع  من 

 2020 ع�م  من  الأول  الن�سف  في  الأ�سع�ر  على  يومًي� 

وفًق� لف�تح بيرول، وهو المدير التنفيذي للوك�لة الدولية 

في  الأ�سع�ر  في  كبيرة  زي�دة  يتوقع  ول   .)IEA( للط�قة 

التطورات  اأن  من  الرغم  على  الطبيعية«  »الظروف  ظل 

الجغرافية ال�سي��سية غير المتوقعة قد تُغير الو�سع. 

مة  )منظَّ اأوبك  عن  ال�سادرة  االإنتاج  تخفي�سات 

البلدان الم�سدرة للنفط(

في  للنفط(  الم�سدرة  البلدان  مة  )منظَّ اأوبك  تو�سعت 

تخفي�س�ت الإنت�ج بن�سبة اإ�س�فية تبلغ 500000 برميل يومًي� 

و�سوًل اإلى 1٫7 مليون برميل يومًي�، كم� خف�ست منظمة 

اأوبك الإنت�ج بن�سبة اإ�س�فية تبلغ 372000 برميل يومًي� عن 

الأع�س�ء  غير  البلدان  وخف�ست مجموعة  الأ�س��ص،  خط 

اإ�س�فية ت�سل  بن�سبة  الإنت�ج  اأوبك بقي�دة رو�سي�  بمنظمة 

العتراف  �سوء  في  وذلك  يومًي�،  برميل   132000 اإلى 

كل  كذلك  وقد خف�ست  والطلب.  العر�ص  توازن  ب�ختالل 

اإنت�جه�  ونيجيري�  والعراق  ال�سعودية  العربية  المملكة  من 

من النفط اإلى م�ستوي�ت م�ستهدفة جديدة. ومن ثم فقد 

توؤدي تعديالت اإنت�ج اأوبك اإلى اأكثر من 2٫1 مليون برميل 

يومًي� تبًع� لذلك. و�ستجتمع دول اأوبك من حين اإلى اآخر 

بغر�ص تقييم مدى المتث�ل وح�لة �سوق النفط. 

الإمدادات  زي�دة في   )IEA( الدولية  الط�قة  وك�لة  تتوقع 

بمقدار 100،000 برميل يومًي� من الدول غير الأع�س�ء في 

من  ف�ئ�سة  اإمدادات  عن  ف�ساًل   2020 ع�م  اأوبك  منظمة 

الدول المنتجة وغير الأع�س�ء بمنظمة اأوبك مم� �سيكون 

محتملة  �سي��سية  جغرافية  �سدم�ت  اأية  لتحمل  ك�فًي� 

ب�أ�سع�ر النفط. كم� يتوقع اأن تنتج الدول غير الأع�س�ء في 

والنرويج  والبرازيل  المتحدة  الولي�ت  مثل  اأوبك  منظمة 

وغي�ن� اأكثر من مليوني برميل يومًي� من النفط في الأعوام 

القليلة المقبلة. تجدر الإ�س�رة اأن اإنت�ج الولي�ت المتحدة 

بلغ 13 مليون  ارتف�ًع� قي��سًي�  الخ�م قد حقق  النفط  من 

التع�ون  منظمة  مخزون�ت  و�سلت  وبينم�  يومًي�.  برميل 

القت�س�دي والتنمية اإلى 9 ماليين برميل يومًي� من النفط، 

تزايد  اأعوام،  المتو�سط على مدار خم�سة  اأعلى من  وهو 

متج�وًزا  �سنوات   9 مدار  على  النفط  من  النرويج  اإنت�ج 

1٫76 مليون برميل يومًي�.

ك�نت  الخ�م  النفط  لأ�سع�ر  الم�ستقبلية  ف�لتوقع�ت 

اأن  اإلى  اأ�س��ًس�  ذلك  ويرجع  ب�لمخ�طر  محفوفة  دوًم� 

اأ�سع�ر النفط تعتمد في المق�م الأول على العديد من 

العوامل غير معلومة وفًق� لم� ذكره جورج. واأتبع ق�ئاًل: 

»اإذ يتم تحديد الأ�سع�ر في الأ�س��ص من خالل �سين�ريو 

المحدد.  الوقت  ذلك  في  والطلب  العر�ص  على  ق�ئم 

تت�أثر  اإلى ع�م(،  اأ�سهر  )من عدة  القريب  المدى  فعلى 

اأ�سع�ر النفط نتيجة اأحداث جغرافية �سي��سية ك�لنزاع 

بين الولي�ت المتحدة واإيران، والهجم�ت على ن�قالت 

التي  وال�سطراب�ت  �سعودية  نفط  ومن�س�آت  النفط 

خطوط  ا�ستهدفت  التي  والهجم�ت  فنزويال  ت�سهده� 

المتزايدة  والمخ�وف  نيجيرية  نفط  ومن�س�آت  اأن�بيب 
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ب�سبب فيرو�ص كورون�، اإلى غير ذلك.« 

اأم� على المدى المتو�سط )من ع�م اإلى 10 اأعوام( فيلعب 

حيث  من  الكبرى  للدول  القت�س�دي  التب�طوؤ/النمو 

اإلى غير ذلك دوًرا  النفط مثل ال�سين والهند،  ا�ستهالك 

اأم�  تعزيزه.  اأو  النفط  على  الطلب  ت�س�وؤل  في  اإم�  مهًم� 

عوامل  فتلعب  اأعوام(،   10 من  )لأكثر  البعيد  المدى  على 

من قبيل 1( العثور على احتي�ط�ت جديدة من النفط و2( 

النفط  مثل  الخ�م  النفط  لإنت�ج  جديدة  اأ�س�ليب  ظهور 

ال�سخري و3( ا�ستحداث تقنية جديدة، على �سبيل المث�ل 

حيث  من  ال�سي�رات  ف�علية  تطوير  و٤(  العميقة  المي�ه 

و5(  للط�قة  بديلة  م�س�در  النفط/ا�ستخدام  ا�ستهالك 

البحث عن م�س�در ط�قة اأكثر حف�ًظ� على البيئة للحد من 

اأثر الكربون/الحتب��ص الحراري، اإلى غير ذلك دوًرا مهًم�، 

وذلك ح�سب تو�سيح جورج. 

التحول النوعي

نظ�م  ا�ستخدام  اإلى  تحوله  في  الخطى  الع�لم  يُ�سرع 

ذكره  لم�  وفًق�  تكلفة  واأي�سر  واأمًن�  ا�ستدامة  اأكثر  ط�قة 

متخ�س�سون في ال�سن�عة. وي�سهد الإنت�ج الع�لمي للط�قة 

تحولً نوعًي� نتيجة لذلك، وهو م� ا�سطر الدول المنتجة 

الط�قة.  لإنت�ج  اإ�ستراتيجي�ته�  �سي�غة  اإع�دة  اإلى  للنفط 

تلعب التوجه�ت والتقني�ت الن��سئة دوًرا ف�عاًل في تغيير 

الطريقة التي من خالله� تُنتج الط�قة وتُو�سل وتُ�ستهلك.  

اأم� اللوائح الجديدة ال�س�درة عن المنظمة البحرية الدولية 

من  فتحد   ،2020 ع�م  ين�ير  من  الأول  منذ  به�  المعمول 

انبع�ث�ت الكبريت الُم�ستخدم في الن�قالت البحرية )وقود 

ال�سه�ريج( اإلى 0٫5% من اأ�سل 3٫5%، وهو وب�لت�لي يتوقع 

ن�سب  على  يحتوي  الذي  الخ�م  النفط  �سعر  ينخف�ص  اأن 

مرتفعة/متو�سطة من النفط الخ�م الح�م�ص )نفط بدرجة 

تحتوي  ُمكررة  منتج�ت  اأنتج  الذي  النق�ء(،  من  منخف�سة 

على ن�سب اأكبر من الكبريت )زيت الوقود ع�لي الكبريت( 

الخبراء،  اأ�س�ر  كم�  الحلو.  ب�لخ�م  مق�رنة  الم�ستقبل  في 

الم�ستقبل  نحو  طريًق�  المتجددة  الط�قة  م�س�در  تمثل 

لم� �سيلحق م�س�در الوقود الأحفوري من ن�سوب. ويبدو 

من��ص  ل  اأمر  المتجددة  الط�قة  م�س�در  اإلى  التحول  اأن 

ق�بلية  اإلى  ب�لنظر  للنفط  المنتجة  للدول  ب�لن�سبة  منه 

الوفورات  وتحقيق  لال�ستنف�د  للط�قة  الطبيعية  الموارد 

في التك�ليف على المدى البعيد، ب�لإ�س�فة اإلى الم�س�عدة 

على جعل الكوكب مك�ًن� اأف�سل لالأجي�ل الق�دمة.

سيطغى على سوق النفط 
حالة دائمة من الحذر والقلق 

مما سينجم عنه الحفاظ على 
األسعار في مستوى معقول 

وذلك كمحصلة نهائية.
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)UIC( لجنة الإعالم والت�سويق لدى اتح�د �سرك�ت ال�ستثم�ر

النا�سر هو اتحاد �سركات اال�ستثمار )UIC( بالكويت بالتعاون مع دار كويت تايمز للن�سر و تحت 

قيادة رئي�س االتحاد �سالح ال�سلمي و رئي�س ت���ح����رير المجلة بدر ال������سبيعي و رئ�����ي�س ت����حري����ر 

ك�����ويت ت�����ايم���ز عبد الرحمن العليان. 

حمد محمد ال�سعد

رئي�ص اللجنة 

�سركة عم�ر للتمويل والإج�رة

فدوى عادل دروي�س

مدير الدعم الفني ب�لتح�د 

ومدير مركز درا�س�ت ال�ستثم�ر ب�لوك�لة

م�سطفى نجيب زنتوت

ع�سو اللجنة 

بيت ال�ستثم�ر الع�لمي- جلوبل 

كويت تايمز

جيمي اآثريدج

etheridge@kuwaittimes.com 

لال�ستف�س�ر حول الإعالن�ت:

ads@kuwaittimes.com

اتح�د �سرك�ت ال�ستثم�ر-الكويت

 مبنى غرفة تج�رة و�سن�عة الكويت- الط�بق الث�ني، �س�رع

مب�رك الكبير- مدينة الكويت

�سندوق بريد: 27555  ال�سف�ة

 رمز بريدي: 13136 الكويت 

 تلفون.: 965-2228-0370+

ف�ك�ص: 965-2249-0091/2+

uic@unioninvest.org :اإيميل

http://unioninvest.org :موقع

كويت ت�يمز

�س�رع ال�سح�فة

ال�سويخ ال�سن�عية

�سندوق بريد: 1301 ال�سف�ة

رمز بريدي: 13014 الكويت

تلفون: 965-2483-3199+

ف�ك�ص: 965-2483-5620+

etheridge@kuwaittimes.com :اإيميل

www.kuwaittimes.net :موقع
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