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بنك الكويت المركزي يستضيف حلقة نقاشية حول تنظيم ورقابة التكنولوجيا 
 المالية، يعقدها مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط

 
 

 الكويت بنك يبذلها التي المستمرة الجهود إطار في بأنه ،المركزي  الكويت بنك صرح
وتطبيق  المصرفية الرقابةأساليب  تعزيزتدريب الكوادر الوطنية والخليجية و ل المركزي 
 المركزي  الكويت بنك يستضيف ،في هذا الشأن والعالمية اإلقليمية الممارسات أفضل
 Selected Issues in) تنظيم التكنولوجيا المالية بعنوان المستوى  رفيعة نقاشية حلقة

Fintech Regulation)، في والتمويل لالقتصاد الدولي النقد صندوق  مركز ينظمها 
 بمشاركة وذلك ،2023 فبراير 23 إلى 20 من الفترة خالل (CEF) األوسط الشرق 
 .العربية الخليج لدول التعاون  مجلس لدول النقد ومؤسسات المركزية البنوك من ممثلين

 
في سياق التنامي الكبير في صناعة التقنيات أنه  إلى بنك الكويت المركزي  وأشار

المالية الحديثة والتوسع في الفرص التي تقدمها التقنيات الحديثة لتطوير الخدمات 
المالية الرقمية ودعم الشمول المالي، لتطوير حلول وأدوات تنظيمية ورقابية تساعد 

رة المخاطر على تطوير صناعة اإلبتكارات المالية من جهة وتعمل على تحسين إدا
  وتوفر الحماية لمستخدمي الخدمات المالية الرقمية من جهة أخرى.

 

دراك لمفاهيم وأدوات إلى تعميق اإل تهدف ورشةال بأن بنك الكويت المركزي وبين 
التقنيات التنظيمية والرقابية، وأحدث تطوراتها، إضافة إلى االطالع على منهجيات 

استعراض تجارب دولية في كيفية تبني هذه التقنيات. وخبرات الدول الرائدة، من خالل 
( على الخدمات المالية. BigTechكما سيتم تناول أثر شركات التكنولوجيا الكبرى )

السيبرانية وأفضل  بالنسبة إلى األمن السيبراني، ستستعرض الحلقة النقاشية المخاطرو 
 .المجالالممارسات الدولية في هذا 
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سلسلة الحلقات  إطارلهذه الحلقة النقاشية في  المركزي  الكويت بنك وتأتي استضافة
إلى تطوير قدرات العاملين  الهادفة ينظمها بنك الكويت المركزي النقاشية السنوية التي 

في  المستجداتعلى آخر  واطالعهمفي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية 
 مجال الرقابة المصرفية.

 
مؤسسات النقد تصريحه بتأكيد أهمية الدور الذي تقوم به  المركزي بنك الكويت واختتم 

البنوك المركزية في إطار جهود المحافظة على االستقرار المالي، وهو ما يتطلب و 
أفضل  وتنميتها وفقتعزيز قدرات الكوادر العاملة في البنوك المركزية ومؤسسات النقد 

 الممارسات الدولية في هذا المجال.
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