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بقلم محمد أمني ،النائب األول للرئيس ،دل إي إم سي الشرق األوسط وتركيا وإفريقيا
ال+تقنيات امل+ال+ية أو م+ا يُ+عرف اخ+تصاراً ف+ي اإلجن+ليزي+ة ب+االس+م  ،FinTechت+نطبق ع+لى أي+ة ت+قنية
ل+ها ت+أث+ير حت+وي+لي ع+لى امل+ؤس+سات وال+عمليات ف+ي ال+قطاع امل+ال+ي ،وع+لى ع+كس االع+تقاد ال+شائ+ع ،ف+إن
ال+تقنيات امل+ال+ية غ+ير مم+لوك+ة ن+ظري+اً للش+رك+ات ال+ناش+ئة ،وال مي+كن رب+طها ف+قط ب+ظهور من+اذج ج+دي+دة
م+ثل االق+تصاد ال+تشارك+ي وت+قنيات ن+اش+ئة م+ثل ال+ذك+اء االص+طناع+ي وال+بلوك تش+ني ،وم+ا إل+ى ذل+ك،
وت+نبع امل+ساه+مات ال+عمالق+ة ف+ي ال+تقنيات امل+ال+ية م+ن مج+موع+ة م+تنوع+ة م+ن امل+صادر ،ب+دءاً ب+امل+فكري+ن
م+ن األف+راد ووص+والً إل+ى الش+رك+ات ال+كبيرة م+تعددة اجلنس+يات ،وه+و م+جال ت+نبغي ب+ال+تأك+يد م+راق+بته
ألن+ه ي+قوم ب+إح+داث حت+وّل ك+بير ف+ي ح+ياة األف+راد وف+ي ال+قطاع+ات واألس+ال+يب ن+فسها ال+تي ت+نتهجها
احلكومات واملؤسسات واألشخاص فيما بينهم.
ل+قد زاد ال+تموي+ل امل+قدم ف+ي الش+رق األوس+ط للش+رك+ات ال+ناش+ئة وامل+شاري+ع بنس+بة  270ف+ي امل+ئة ف+ي
ال+عام  2017ف+قط ،وذل+ك وف+قاً ل+تقري+ر ص+ادر ع+ن “وم+ضة” ،ك+ذل+ك م+ن امل+نتظر أن ت+زداد أع+داد
ش+رك+ات ال+تقنيات امل+ال+ية ب+أك+ثر م+ن ال+ضعف م+ن  105ش+رك+ة ف+ي  2016إل+ى  250ش+رك+ة ف+ي
.2020
إن+نا ف+ي دل إي إم س+ي ن+رح+ب به+ذا األم+ر ون+درك ك+ون+ه مي+ثّل حت+دي+اً ح+قيقياً ،ك+ذل+ك ن+رى أن الش+رك+ات
ال++كبرى تتح++مل ج++ان++باً ك++بيراً م++ن امل++سؤول++ية جت++اه االب++تكار ،م++ثلها م++ثل أن++ظمة الش++رك++ات ال++ناش++ئة
وأك+ثر ،ك+ما أن+نا ن+تمتع مب+يزة إض+اف+ية ت+تمثل ف+ي االب+تكار ع+لى ن+طاق واس+ع دون احل+اج+ة إل+ى ال+قلق
ب++شأن ال++تموي++ل وال++عمليات ال++تشغيلية ،وف++ي ال++وق++ت ن++فسه ،ن++حن ف++ي ح++اج++ة إل++ى ال++تمتع ب++امل++رون++ة
وال++تجاوب م++ع ت++وج++هات ال++سوق وم++تطلبات++ها امل++تغيرة ،ل++ضمان االس++تمرار ف++ي أداء م++سؤول++يات++نا
كاستشاريني موثوق بهم ميكن الرجوع إليهم في أي وقت.

ول+علّ م+ا ت+قدم ي+قودن+ا إل+ى ح+قيقة أن ال+تقنيات امل+ال+ية ال ت+رت+بط ف+قط مب+ا مي+كن أن ل+قطاع م+عنيّ أن
ي++قدم++ه ،وإمن++ا أي++ضاً مب++ا ي++حتاج++ه ع++مالؤن++ا وع++مالؤه++م ،وإذا م++ا أل++قينا ن++ظرة ع++لى ال++قطاع امل++صرف++ي،
سنج+د أن ه+ذا ال+قطاع ق+د شه+د حت+والً ه+ائ+الً مت+ثَّل ف+ي ت+بنيه ت+قنيات ج+دي+دة ،وه+و م+ا أح+دث ن+قلة
ك+بيرة ف+ي األس+ال+يب امل+صرف+ية ل+تشمل امل+دف+وع+ات ال+رق+مية ،وامل+عام+الت غ+ير ال+نقدي+ة وال+فروع ال+ذك+ية
وامل+صارف ع+بر وس+ائ+ل ال+تواص+ل االج+تماع+ي وامل+صارف االف+تراض+ية ب+ال+كام+ل ،وه+ذا ع+لى س+بيل امل+ثال
ال احلصر.
وك+ما ه+و م+توق+ع ف+ي دول+ة اإلم+ارات ،ف+نحن ال ن+قف م+وق+ف امل+تفرج ع+لى م+ا يس+تجد م+ن ت+وج+هات،
ب+ل دائ+ماً م+ا ن+كون ف+ي أول ال+رك+ب وف+ي ط+ليعة امل+شارك+ني ف+ي ص+ناع+ة ه+ذه ال+توج+هات ،وف+ي ه+ذا
اإلط+ار ،أع+لن م+رك+ز دب+ي امل+ال+ي ال+عامل+ي ع+ن إط+الق أول مس+رّع ل+لتقنيات امل+ال+ية ف+ي امل+نطقة ،سُ+مّي
 ،FinTech Hiveوال+ذي س+يعمل ك+منصة جت+مع الش+رك+ات امل+ال+ية والش+رك+ات ال+تي ت+عمل ف+ي
م++جال ال++تقنية م++عاً ف++ي س++لسلة ت++وري++د مش++ترك++ة ت++تسم ب++االب++تكار ،ف++ي م++سعى ي++رم++ي إل++ى ت++وج++يه
التقنيات وتخصيصها ،خدمةً لألسواق احمللية.
تأثير التحول الثوري
ل ++ + +قد خ+ + + +لُص م ++ + +ؤش ++ + +ر ال ++ + +تحول ال ++ + +رق ++ + +مي اخل ++ + +اص بش ++ + +رك ++ + +ة دل Dell’s Digital
 Transformation Indexإل+ى أن  52ف+ي امل+ئة م+ن ص+ان+عي ال+قرار ف+ي  16ب+لداً ق+د
واج+هوا حت+وّالً ث+وري+اً ك+بيراً أح+دث أث+راً ف+ي ق+طاع+ات+هم ن+تيجة ل+لتقنيات ال+رق+مية ،ك+ما ي+عتقد م+ا ي+قرب
م+ن ن+صف الش+رك+ات أن+ها ق+د ت+صبح غ+ير م+واك+بة ل+لتطورات ف+ي غ+ضون ث+الث س+نوات إل+ى خ+مس،
وال يُستثنى القطاع املصرفي من التأثر بهذا التغيير الثوري.
وم+ع ان+تشار ال+هوات+ف احمل+مول+ة ان+تشاراً واس+عاً ف+ي امل+نطقة ،ح+يث ش+ري+حة ع+ري+ضة م+ن ال+سكان م+ؤل+فة
م+ن الش+باب امل+ول+عني ب+ال+تقنية مم+ن ي+طال+بون ب+اس+تمرار ب+ال+تمتع ب+عالق+ات وم+عام+الت م+صرف+ية أك+ثر
م+الءم+ة ،وي+فضلون ال+عمل م+ن ع+لى ه+وات+فهم احمل+مول+ة ،وج+دت امل+صارف ال+تقليدي+ة وامل+ؤس+سات
امل+ال+ية أن+فسها حت+ت ض+غوط ش+دي+دة ل+تلبية رغ+بات ع+مالئ+ها ،وف+ي دراس+ة اس+تقصائ+ية أج+رت+ها ش+رك+ة
“آرنس+ت آن+د ي+ون+غ” ح+دي+ثاً ب+عنوان “ال+بنوك ف+ي األس+واق ال+ناش+ئة ومشه+د ال+تقنيات امل+ال+ية 2017

ف+ي دول مج+لس ال+تعاون اخل+ليجي” واس+تطلعت ف+يها آراء امل+صرف+يني ،أش+ار  70ف+ي امل+ئة م+نهم إل+ى
ت++رح++يب ال++قطاع امل++صرف++ي ف++ي دول مج++لس ال++تعاون اخل++ليجي ب++دم++ج اب++تكارات ال++تقنيات امل++ال++ية
ل+لمساع+دة ف+ي حتس+ني خ+برة امل+تعام+لني وتيس+ير ال+عمليات ،وأش+ار  60ف+ي امل+ئة مم+ن أج+ري+ت م+عهم
ال+دراس+ة ،إل+ى إم+كان+ية أن ت+ساع+د اب+تكارات ال+تقنيات امل+ال+ية ف+ي ت+عزي+ز م+رك+زي+ة ال+عمالء وخ+فض
التكاليف.
مزية اخلفة والسرعة
ت+واج+ه امل+ؤس+سات امل+صرف+ية ال+قائ+مة حت+دي+اً ي+تمثل ف+ي زي+ادة س+رع+ة ال+عمليات ال+تشغيلية مل+واك+بة ال+وت+يرة
امل+تسارع+ة ل+ألع+مال ،وت+نبع ق+يمة ال+تقنية م+ن ق+درت+ها ع+لى زي+ادة س+رع+ة االس+تجاب+ة ل+ظروف ال+سوق
وال++تنبؤ مب++تطلبات++ه ومت++كني ات++خاذ ق++رارات أف++ضل ب++صورة أس++رع ،وإدخ++ال حتس++ينات س++ري++عة ع++لى
العمليات التشغيلية.
ل+ذل+ك ،أص+بحت ال+تقنية مب+ثاب+ة احمل+رك ال+داف+ع ن+حو زي+ادة امل+شارك+ة وحتس+ني خ+برة امل+تعام+لني وزي+ادة
ال++عائ++دات وال++نمو ،ف++من دون احل++لول ال++سحاب++ية الس++ري++عة وامل++رن++ة وب++غير األدوات التح++ليلية ال++ذك++ية
اجل+دي+دة وات+باع ن+هج ي+عتمد ع+لى ال+هوات+ف أوالً وع+لى ق+درات إن+ترن+ت األش+ياء ،ق+د ت+صبح الش+رك+ات
س+ائ+رة ع+لى غ+ير ه+دىً أو ك+من ي+قف م+وق+ف امل+تفرج م+ن ب+عيد م+نتظراً أي+ن تس+ير ب+ه األق+دار ،وه+و م+ا
لم يعد خياراً مقبوالً أبداً إذا كان الهدف هو البقاء على الساحة.
إن م+قدم+ي خ+دم+ات ال+تقنيات امل+ال+ية ،ع+لى ج+ميع ال+صُعد وم+ن ج+ميع األح+جام ،يُج+رون ج+والت
ك+بيرة م+ع ال+عمالء ي+رك+زون خ+الل+ها ع+لى اح+تياج+ات+هم امل+لحّة ذات ال+قدرات املس+تهدف+ة والس+ري+عة،
وف++ي غ++ضون ف++ترة ق++صيرة ،س++يكون ه++ناك ت++دف++ق مس++تمر م++ن ال++عمالء ال++ذي++ن اخ++تاروا االب++تعاد ع++ن
ال++بنوك ال++تقليدي++ة غ++ير امل++تاح++ة ب++صورة ك++ام++لة ل++لعمالء ع++لى ال++تطبيقات امل++تنقلة وم++حاف++ظ األم++وال
امل+تنقلة وحت+وي+ل األم+وال ،وع+بر ت+قنيات ال+بلوك تش+ني ،وح+تى م+ع من+اذج م+ال+ية ج+دي+دة م+ثل ال+تموي+ل
اجلماعي.
نهج االبتكار املشترك

إن االب+تكار امل+فتوح ي+أت+ي ف+ي ص+ميم ال+ثورة ال+رق+مية ،ومي+كن ل+لمنصّات امل+صرف+ية امل+فتوح+ة اآلم+نة
خ++لق ف++رص ل++م يس++بق ل++ها م++ثيل مب++ساع++دة ج++هات خ++ارج++ية م++بتكرة ،ف++ي ال++وق++ت ال++ذي ت++وف++ر أي++ضاً
ل+لعمالء ق+دراً م+ن ال+شفاف+ية وت+عام+الت م+ال+ية وم+عام+الت س+ري+عة ال+تطور ،وملّ+ا ك+ان+ت امل+شاك+ل امل+تعلقة
ب+أم+ن ال+بيان+ات واخل+صوص+ية مت+ثل م+خاوف ك+بيرة ل+لعمالء ،ف+إن ال+تعليم وال+تدري+ب ي+جب أن ي+صبحا
جزءاً ال يتجزأ من هذا التطور للمساعدة في تعزيز قبوله داخل الشركات واملؤسسات.
ومي+ثل ت+قبّل ه+ذه امل+وض+وع+ات ف+رص+ة لش+رك+ات ت+قدمي اخل+دم+ات امل+ال+ية ل+تغيير من+وذج األع+مال اخل+اص
ب++ها ب++دالً م++ن التخ +لّف ع++ن ال++رك++ب ،ب++ينما يكس++ب امل++ناف++سون امل++بتكرون امل++زي++د م++ن ال++عمالء ،أم++ا
امل+ؤس+سات ال+تي ت+درك احل+اج+ة إل+ى االب+تكار ف+ي ال+تقنيات امل+ال+ية ،س+واء ك+ان+ت م+ن ق+طاع اخل+دم+ات
امل+ال+ية أو غ+يره ،ف+االس+تثمار ف+ي االن+فتاح وال+تعاون ه+و ن+قطة ب+داي+ة ع+ظيمة ل+ها ،ح+يث ي+ؤدي ال+نطاق
األوسع من اخلبراء وأصحاب الرؤى ،ببساطة ،إلى عدد أكبر من األفكار واالبتكارات.
ف+ي ال+نهاي+ة ،ال مت+س ال+تقنيات امل+ال+ية ق+طاع اخل+دم+ات امل+ال+ية فحس+ب ،ب+ل مت+تدّ ل+تشمل ك+ذل+ك أي
ق+طاع ي+عمل م+ع ه+ذا ال+قطاع وي+تأث+ر ب+ه ،وأي ق+طاع ل+دي+ه ال+قدرة واحل+اف+ز ل+لمشارك+ة ب+فاع+لية ف+ي ه+ذا
التطوّر ويُصبح جزءاً منه.
وم+ن احمل+تمل أن ي+كون ه+ذا ه+و أك+بر ت+وجّ+ه ت+عاون+ي س+وف نشه+ده ف+ي ه+ذا اجمل+ال ،وأن+ا وف+ري+قي ع+لى
اس+تعداد ت+امّ ألن ن+كون م+ن امل+شارك+ني ب+فاع+لية ،وه+ذا ل+يس ش+يئاً ن+فعله ألن+فسنا ،ف+ال+قطاع امل+ال+ي
يعتمد في عمله وتطوّره على كل واحد منا.

