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 :ملخصال

تهددده هددلد الدرااددة الددم تقددديم ميهددوم حددديا يتعوددج بمجددا: التلنولوجيددا الماليددة الماددتق   
لوشركات الناشئة التي باتت تنافس باقي المؤااات الماليدة والبندوخ صا دة باعتمادهدا بدين 
ت البرمجيددات والتلنولوجيددا لتقددديم تشددكيوة متميددزا مددن الصدددمات الماليددةا مت ددمنة المدددفوعا

دارا  والعمدد ت الرقميددة وتحويددا ا مددوا:ا اددوق اإلقددراج لوتمويددا الجمدداعيا ددارا ال ددروا وا 
 المصا ر وحتم التدأمين.

هم النتائج المتو ا اليها هي ان الشركات الناشئة تواجه العديد من التحديات كعامدا أ من 
تحويددا اددووخ عامددا ا مددنا اددرية المعوومدداتا المعددام ت االلترونيددة المصادعددةا تقنددين و 

العميا الوفي لومؤااات التقويدية ومحاولة جلبه. وبالرغم من اصياق كا الشركات الناشدئة 
في ان تحا محا الم اره اا انها تشكا تهديددا لوجدود شدريحة مدن العمد ت المتع شدين 
لوتلنولوجيدددا وااادددتصدام الرقمددديا صا دددة وأنهدددا حريدددت بددددعم مدددن ألبدددر مؤاادددات العدددالم 

 كيايابوخ.
-التلنولوجيدددا الماليددةع ق اعدددات التلنولوجيددا الماليدددةع شددركات البودددوخلمااات الماتاحياااة: الك

 تشينع اإلقراج عبر اانترنت. 
Abstract: 

This study aims to introducing at modern concept in financial 

technology, which attract the emerging companies that are 

competing with other financial institutions and banks to adopt 

between software and technology to provide a wide range of 

financial services, including payments, currency exchange, money 
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transfer, the collective lending market, wealth management and risk 

management. Insurance. 

One of the main results is that emerging companies face many 

challenges such as security factor, confidentiality of information, 

deceptive electronic transactions, legalization and conversion of 

loyal client behavior to traditional enterprises and attempts to attract 

them.  

Failure of all that emerging companies not replaced banks, they 

pose a threat to the existence of a segment of customers thirst for 

technology and digital use, especially as it has the supported by the 

largest institutions in the world like Facebook. 

Keywords: Financial technology; financial technology sectors; 

block Chain companies; online lending. 

 مقدمة:
التلنولوجيددا الماليددة مجددا: جديددد ماددتق   لوشددركات الناشددئة التددي ترغدد  فددي تحقيددج أر ددا  
 ائوة ومكانة اقت دادية  دمن مجموعدة كبيدرا مدن المؤاادات الماليدة لات الصبدرا والحنكدة 
في المجا:ا فالشدركات الناشدئة و دعت مص دم أعمدا: يجمدا بدين البرمجيدات والتلنولوجيدا 

يزا من الصدمات الماليةا مت منة المددفوعات والعمد ت الرقميدة وتحويدا لتقديم تشكيوة متم
دارا المصا ر وحتم التدأمين.  ا موا:ا اوق اإلقراج لوتمويا الجماعيا ددارا ال روا وا 

فرهددور هددلد الشددركات وقيامهددا بتقددديم صدددمات ماليددة م ددا توددخ التددي تقدددمها البنددوخ جعددا 
ة بدداز: فددي تقريددر لهددا أعر ددت عددن قوقهددا حددو: أر ددا  هددلد ا صيددرا محددا ص ددرا حتددم لجندد

رهور هلد الشركات وصاائر البنوخ جدرات للدخ كمدا و دعت اديناريوهات محتمودة لم دير 
تشير دلم احتما: تراجا  (1)البنوخ في را رهور شركات التلنولوجيا الماليةا فهناخ درااة

ت التلنولوجيدا الماليدة ديرادات البنوخ ص : العشر الانوات القادمة بيعا تقددم أعمدا: شدركا
من أر ا  الق دا  الم درفي المتعوقدة  %01دلم  %01وتراجا من  %01دلم  %01من 

 با فراد.
غيددر أن حدا ددة الق ددا  مددن ال بيعددي أن يمددر بمرحوددة التيدداؤ: والددلروا  ددم يددنصيج فددي     

فدي لحرات تصوها فالتلنولوجيا المالية لها نقدا  قدوا تيدتم أمامهدا فدرج النجدا  كالادرعة 
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تقددديم الصدمددة وصيددج تلدداليال المعددام ت وقاعدددا بشددرية مت وعددة لوتلنولوجيدداا بينمددا تواجدده 
 مصا ر ص و ية المعوومات وأمنها ومصا ر اانترنت ا اود.

 إشكالية البحث: 
"في ظل ظهور شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالياة وانتشاار ا الوا اص و او     

إفريقيااام مااا  ااي التولمااات الم ااتقالية لهاا ا النااو  ماا   لمنطقااة الشاارو ا و اال وشاامال
 الشركات حديثة النشأة؟"

 خطة البحث:
 التلنولوجيا المالية وق اعات تص  هاع  ميهوم-أوا
 عالتلنولوجيا المالية واقا- انيا
 عشركات ناجحة تجاد ميهوم التلنولوجيا المالية تجار - ال ا
 م اره.التلنولوجيا المالية عوم ال أ ر-رابعا
 ماهوم التكنولوجيا المالية ولطاعات تخ  ها: -أو 

 (:FINTECHماهوم التكنولوجيا المالية ) .0
 حاددد  تقريدددر التلنولوجيدددا الماليدددة ال دددادر عدددن مصتبدددر وم دددة وشدددركة بيرفدددورت      

Payfort   دحدددش شددركات(Amazon) (2) ا تو ددال التلنولوجيددا الماليددة عوددم أنهددا توددخ
 االصدمات المالية التقويديدة ي تعتمد عوم التلنولوجيا لتحاين نوعيةوالصدمات الت المنتجات

الو دو:  أادر  وأرصدج وأادها ويمكدن لعددد ألبدر مدن ا فدراد تتميز هلد التلنولوجيدا بأنهدا
 االصدددمات والمنتجددات بواادد ة شددركات ناشددئة دليهدداا وفددي معرددم الحدداات يددتم ت ددوير هددلد

التواددا عددن  ريددج دنشددات  د تهددده دلددمهددالعالناشددئة هددي شددركات  ددغيرا حدي ددة  الشددركات
تقدديم  عودم ح دة كبيدرا فدي ا ادواق القائمدةا وللدخ مدن صد : أاواق جديدا أو اااتحوال

الناشدددئة فدددي مجدددا: التلنولوجيدددا الماليدددة هدددي  وبالتدددالي فدددرن الشدددركات الات قيمدددة عدددروج
لتعدداون أو والشددركاتا با  ددغيرا وحدي ددة تعددد بتحاددين الصدددمات الم ددرفية ل فددراد شددركات

 .المالية القائمين المنافاة ما مقدمي الصدمات
حا  معهد البحوا الرقمية في العا مة البولندية دبون فدرن التلنولوجيدا الماليدة هدي      

وتشددما  عبددارا عددن ااصتراعددات واابتلددارات التلنولوجيددة الحدي ددة فددي مجددا: ق ددا  الماليددةا
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تادتصدم فدي العمويدات الماليدة لوبندوخ والتدي  يتدهلد ااصتراعات مجموعدة البدرامج الرقميدة ال
المعام ت ما الز ائن والصددمات الماليدة م دا تحويدا ا مدوا: وتبدديا العمد ت  من  منها

وحادددابات ناددد  اليائددددا وا ر دددا  ومعرفدددة ا ر دددا  المتوقعدددة ل ادددت مارات وغيدددر للدددخ مدددن 
 .(3)العمويات الم رفية

فقدد عرفدت التلنولوجيدا الماليدة بأنهدا كأو تلنولوجيدا أو  لجنة باز: لورقابة الم درفية اأم    
ابتلدددار مدددالي يندددتج عنددده نمدددولة أعمدددا: أو عمويدددة أو مندددتج جديدددد لددده تدددأ ير عودددم ا ادددواق 

 .(4)والمؤااات الماليك
وعويه التلنولوجيا المالية هي م  وم ي م الجان  التلنولوجي مدا الجاند  المداليا فندتج 

الماليددة بااددتصدام وااددتغ : كددا مددا أادديرت عندده التلنولوجيددا عندده مجددا: يهددتم بالمعددام ت 
الحدي ة من هواتال لكيةا شبكات ات ا:ا تجارا اللترونيدةا عمد ت رقميدة.....الخا حيدا 
تم توجيه أحدا التقنيات التلنولوجيدة لت دوير الصددمات الماليدةا فأ دبحت تمقددم مدن  دره 

ص ددوا متددأصرا مقارنددة بالمجدداات  شددركات ااددتغوت التلنولوجيددا فددي ق ددا  الصدددماتا وهددي
ا صددددرش كدددداإلع م )تلنولوجيددددا اإلعدددد م( والتجددددارا )التجددددارا االلترونيددددة(ا النقددددود )النقددددود 

 االلترونية(....الخ.
 :(5)لطاعات التكنولوجيا المالية الرئي ية .9

بنددات عوددم تقريددر التلنولوجيددا الماليددة اددنت رق لوق اعددات الرئياددية التددي تعتمددد عويهددا      
الشركات الناشئة فدي مجدا: التلنولوجيدا الماليدةا مدا اإلشدارا دلدم نمدالة مدن هدلد الشدركات 

 والتي لها  وة بالشرق ا وام وشما: دفريقيا.
 لطا  المدفوعات:  9-0

 9400م مقر ا ا رد  وتاريخ تأ ي ها MADFOO3ATحالة دفص فواتير:  -

 
   eFawateer-comبنات موقدا الحكومة ا ردنية ل عقدا ما بحت شركة مدفوعاتر     

ومندددل للدددخ  او وابدددة تقددددم صدمدددة الددددفا اإلللترونددديا وهدددو الموقدددا الرادددمي ليدددواتير اللهر دددات
نرامهدددا ب   دددة  شدددركة ت ددددر اليدددواتيرا ور  دددت 49الشدددركة الناشدددئة مدددا  الحدددينا عمودددت

عالجددت الشددركة أل ددر  2016منت ددال عددام وبحوددو: 25.وعشددرين بنكددا د أردنيددا مددن أ ددا 

https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNlKHj16fZAhUQJt8KHQpFDeMQjRx6BAgAEAY&url=https://www.magnitt.com/madfoo3atcom&psig=AOvVaw2IMTKzwQar2QbW5p2N_hdc&ust=1518775755162051


ISSN: 2325-0798  للدراسات القانونية واالقتصاديةمجلة االجتهاد 
DOI:5424/IJO/21547  :8702السنة         70العدد:          70المجلد    

 

15 

 

لويواتير المدفوعة دلدم أل در  عموية دفا فواتير كا يوم لت ا القيمة اإلجمالية اهآ4 من 
شددركة  شددركة كمدددفوعاتك تددم احت ددانها فددي بددادل ا مددر مددن قبددا امويددون دوار100مددن 

Oasis500  م يين دوار5بوغت عائداتها حوالي  ح وت عوم اات مارات.  
 9409ا اإلمارات وتاريخ التأ يس م مقر Beam walle حالة الدفص ا لكتروني:  -

 
ب اقدداتهم اائتمانيددة بت بيقهددا  لوماددتصدمين ر ددم Beam Wallet" تتدديم كبدديم واليددت      

التددي توقددت  هددلد الشددركة الناشددئة اتجر ددة تاددوق بدددون نقددود ورقيددة الصدداجا لوح ددو: عوددم
 350 لددديها أل ددر مددن 2014 امفددي أواصددر عدد "ااددت مارا د  ددصما مددن شددركة كماجددد الي دديم

منت ددال عدددام  آاه متجددر فدددي اإلمدداراتا حتددم 3لت بيقهددا فدددي أل ددر مددن  ألددال ماددتصدم
 ل ت دداات وكمااددتركاردك مددن أجددا Du"شددركة كدو وقعددت كبدديم واليددتك شددرالة مددا 0100

 .توايا قاعدا و ولها
 لطا  اإللراض:  9-9
 9400اريخ التأ يس م مقر ا م رم تMoney Fellowsحالة تدوي ا موال:  -

 
اائتمددددداني الرقمددددديا يحركهدددددا  هدددددي من دددددة ل قدددددراج Moneyfellow مدددددوني فيودددددوز     

الجمعيددة كمددا  تاددتصدم فكددرا تدددوير ا مددوا:ا أو الماددتصدميها باللامددا الشددبكة ااجتماعيددة
دولدة وتتديم ل فدراد الح دو: عودم قددرج دون  01ي ودج عويهدا فدي م درا فدي أل در مددن 

عوددم أدائهدم فددي دورات  دمين بنددات ادجاد ائتمدداني بنداتكمدا تتدديم لومادتص االبنددخ الوجدوت دلدم
 .الما:

 9402م مقر ا ا رد م تاريخ التأ يس LIWWAحالة التمويل الجماعي:  -

 
تدوفير تمويدا لومشداريا ال دغيرا  لومات مرين في الق ا  الصاج Liwwa " وايتتيم كل     

 010وار دلدم د مويدون 2,5عموت الشركة عوم توجيه 2016نهاية عام  وقبا اوالمتوا ة

https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinlquh2afZAhWGNd8KHTUoDgwQjRx6BAgAEAY&url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beamwallet&psig=AOvVaw20OSE-naHxLfaBvDLNjUP-&ust=1518776428441183
https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinlquh2afZAhWGNd8KHTUoDgwQjRx6BAgAEAY&url=https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beamwallet&psig=AOvVaw20OSE-naHxLfaBvDLNjUP-&ust=1518776428441183
https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi4oKnf3afZAhUSTd8KHZr9A9MQjRx6BAgAEAY&url=https://plus.google.com/+Moneyfellows&psig=AOvVaw0uf5yiGAGbk--BuapPRIiz&ust=1518777622410067
https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi4oKnf3afZAhUSTd8KHZr9A9MQjRx6BAgAEAY&url=https://plus.google.com/+Moneyfellows&psig=AOvVaw0uf5yiGAGbk--BuapPRIiz&ust=1518777622410067
https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH25Te3qfZAhURMd8KHe5BAxsQjRx6BAgAEAY&url=https://www.liwwa.com/?locale=ar&psig=AOvVaw2bBYLFnutB15vWcbdQD5LG&ust=1518777902195646
https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH25Te3qfZAhURMd8KHe5BAxsQjRx6BAgAEAY&url=https://www.liwwa.com/?locale=ar&psig=AOvVaw2bBYLFnutB15vWcbdQD5LG&ust=1518777902195646
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 2,8ح دددوت الشدددركة الناشدددئة عودددم  ااائتمددداني شدددركات باادددتصدام نمدددولة مبتلدددر لوادددجا
    .المات مرين أحد البنوخ المحوية شهراا وكان من بين00دوار عوم جولتين ص :  مويون 

 لطا  تحويل ا موال: 9-2
   9400مقر ا اإلماراتم تاريخ التأ يس NOWحالة:  -

 
هدو أو: ت بيدج صددمات م درفية لوهداتال المحمدو: فدي NOW Money نداو مدوني     

وهددم عددن مددن اددكان اإلمددارات يقددا دص %01 مددا وجددود االتعدداون الصويجددي دو: مجوددس
 0دوار شدددهرياا فدددرن د امدددت خ حادددا  م دددرفي يعتبدددر أمدددرا د  دددعبا  ل دددر مدددن  00011

ويمكدن  اتقدم الشركة الناشئة  ر ا  العما حاابا د م رفياّ  للدا موردال ام يين مورال
الت بيددج إلراددا: ا مددوا: دلددم  لمدمجددة داصددااتحويددا ا مددوا:  لومددوريين ااددتصدام صا ددية

 .مو نهم
 راوات:إدارة الث 9-0
 9402م مقر ا اإلماراتم تاريخ التأ يس FINERDحالة:  -

 
دصا اليرد وقابوية المصا را وا فدج  حوو: اات مار مص  ة بحا Finerd  تقدم كفاينرد

اإلمداراتا حشددت اهتمامدا د  المن دة التدي تعتبدر أو: ماتشدار رقمدي آلدي فدي هلد االزمني
دقامدة فدي دو:  مدت خالمغتدر ينا ص و داّ  وأنده لديس مدن ال درورو ا كبيرا با صج من

 .الصويج العر ي ليتم حاا 
 التأمي : 9-2
 .9402مقر ا اإلمارتم   DEMOCRANCEحالة:  -

 
شددددركات التددددأمين اللبددددرش بالعديددددد مددددن مشددددغوي  Democrance" تددددر م كديمددددوكرانس    

لتقددددديم منتجددددات التددددأمين ا اااددددية بااددددتصدام الهدددداتال  وللددددخ صدددددمات الهدددداتال المحمددددو:ا

https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJqrfV36fZAhXlQ98KHaz9BykQjRx6BAgAEAY&url=https://twitter.com/nowmoneyme/status/900346890545373188&psig=AOvVaw3zK0OeEqoaq0KOzJLnvlnA&ust=1518778151420808
https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJqrfV36fZAhXlQ98KHaz9BykQjRx6BAgAEAY&url=https://twitter.com/nowmoneyme/status/900346890545373188&psig=AOvVaw3zK0OeEqoaq0KOzJLnvlnA&ust=1518778151420808
https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKwNya4afZAhWEdt8KHbu-AooQjRx6BAgAEAY&url=https://turn8.co/finerd&psig=AOvVaw0GxtQ_DPrMDDx9VsAshgAO&ust=1518778566430652
https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKwNya4afZAhWEdt8KHbu-AooQjRx6BAgAEAY&url=https://turn8.co/finerd&psig=AOvVaw0GxtQ_DPrMDDx9VsAshgAO&ust=1518778566430652
https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_gKLq4afZAhVEmuAKHbRuACEQjRx6BAgAEAY&url=https://www.f6s.com/democrance&psig=AOvVaw0sdN3Lml6FhWo2t_h1Xwv5&ust=1518778733115631
https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_gKLq4afZAhVEmuAKHbRuACEQjRx6BAgAEAY&url=https://www.f6s.com/democrance&psig=AOvVaw0sdN3Lml6FhWo2t_h1Xwv5&ust=1518778733115631
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يوغدي الحاجدة دلدم امدت خ  تي ا ت وها صددمات التدأمينا وبالتداليالمحمو: في المنا ج ال
 .م رفيا كما يقدم اقتراحات قيمة ووا حة لجميا الجهات المعنية حاا 

 
 والممالت الرلمية المشارة Blockchak ل لة الالوكات  9-0
 9400م اإلماراتم BitOasisحالة:  -

 
هدي أو: شدركة ناشدئة فدي المن قدة لتقدديم صددمات العمد ت BitOasis  بدت أوياديس     

اآلمندة متاحدة حاليدا فدي دو: الصوديج العر ديا تادمم ل فدراد  المحيردة الرقمية المشيرا. هلد
بارعة ومن دون امت خ  يمكنهم دراا: هلا الما: دلم جميا أنحات العالم ابشرات البيتلوين

 ددا دراددا: البريددد اإلللترونددي. تعتمددد محيرددة كبددت أويادديسك حاددا  م ددرفيا باددرعة تما
 اوتقددددم معدددايير أمدددان عاليدددةmulti-signature تقنيدددة التوقيعدددات المتعدددددا ّ  اإلللترونيدددة

 .0102 وكبييورتك وغيرهما في عام "ح وت عوم تمويا تأاياي من كوم ة كابيتا:
 والص التكنولوجيا المالية: -ثانيا

لعالمية التي تت من ا موا: المات مرا مدن قبدا الشدركات الناشدئة بوغ حجم ال يقات ا    
مويدار دوارا مادجوة انصيداج كبيدر  02حدوالي  0100في مجا: التلنولوجيا المالية ادنة 

مويار دوارا في حين عدد ال ديقات ادجا انصيا دا  04أين اجوت  0102مقارنة بانة 
عدددد ال دديقات اددجا ارتياعددا ماددتمرا  يييددا ممددا يمكددن درجاعدده دلددم تراجددا مبوددغ ال دديقةا ف

عوم عكس مبدالغ ال ديقات ادجا تلبدلبا  0100لينصيج  و: مرا انة  0101منل انة 
(ا ويعود للخ ل بيعدة الادووخ 0102دلم  0102 م ارتياعا ماتمرا ل   ة انوات متتالية )

تدنصيج  ااقت ادية اللو تأصلد ا عما: الجديداا حيا تواجده ترحيبدا  دم تصوفدا فترتيدا  دم
 حتم تاتقر حا   بيعة نتائج هلد ا عما:. والشكا الموالي يو م للخ 

 
 
 

https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlhqve4qfZAhWSmOAKHeq7A80QjRx6BAgAEAY&url=https://themerkle.com/dubai-bitcoin-exchange-bitoasis-completes-first-funding-round/&psig=AOvVaw3wh1AVWPCM2Dy8k-PkCYmy&ust=1518778962073129
https://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlhqve4qfZAhWSmOAKHeq7A80QjRx6BAgAEAY&url=https://themerkle.com/dubai-bitcoin-exchange-bitoasis-completes-first-funding-round/&psig=AOvVaw3wh1AVWPCM2Dy8k-PkCYmy&ust=1518778962073129
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 : إجمالي ا  تثمار المالمي في شركات التكنولوجيا المالية40الشكل رلم 
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Source: KPMG, Global analysis of investment in fintech, 1 August 

2017, p 9, online      

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/02/pulse-

of-fintech-q4-2016.pdf 

أمددا رؤوس ا مددوا: المغدددامرا فتشددهد تددددفقا ماددتمرا بتوجيههددا نحدددو شددركات التلنولوجيدددا     
 المالية 

: حجم ا تثمارات  ناديق الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية 49الشكل رلم 
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Source: KPMG, op.cit, p 10. 

 



ISSN: 2325-0798  للدراسات القانونية واالقتصاديةمجلة االجتهاد 
DOI:5424/IJO/21547  :8702السنة         70العدد:          70المجلد    

 

19 

 

 011مويدار دوار و 02بمبوغ  0100لترتيا  عوم قيمة لها انة  0101منل انة ف      
ا بينمدا عددد ال ديقات فدي ارتيدا  0102و 0100مويونا وقد اجوت انصيا ا بين ادنتي 

 يقةا مما يشير دلم اادتمرارية دبدرام  010بحوالي  0100ماتمر وأو: انصياج له انة 
ال دديقات بددالرغم مددن اصددت ه مبالغهدداا فبددالرغم مددن حدا ددة الق ددا  دا اندده جددال  لددرؤوس 
 ا موا: بشكا ماتمر مما يد: عوم نجاعته وقدرته عوم در ات الز ائن وتحقيج أر ا .

 مي  التكنولوجي.: إجمالي رأس المال المغامر الم تثمر في التأ42الشكل رلم 
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Source: KPMG, Global analysis of investment in fintech, 31 

Fabruary 2018, p 18,online                                        

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/02/pulse_o

f_fintech_q4_2017.pdf 

مويدون دوار  020مويداران و 0104أما التأمين التلنولوجي لوحدد فاادتق   ادنة         
مويدون دوارا وعويده فدرؤوس ا مدوا: الموجهدة  0404مويدار و 0100في حين اجا انة 

ت مار في هلا الق ا  فدي تزايدد مادتمر ممدا يدد: عودم وجدود حدوافز مادتق بة لدرؤوس ل ا
ا مددوا:ا كددللخ ر ددم ال دديقات المبرمددة بددين أ ددحابها وق ددا  التددأمين التلنولددوجي وهددو مددا 

 في هلا الق ا . 0101ييار اارتيا  الماتمر لعدد ال يقات منل 
ها. ومدن  دمن ت بيقاتهدا غيدر المحددودا ا تزا: تلنولوجيا اواوة البووكات في بددايات     

التدددي تعتبدددر  cryptocurrenciesهدددي العمددد ت الرقميدددة المشددديرا  التدددي يمكدددن اادددتصدامها
الوقت الدلو تتديم  . فيوا اهم والتحوي ت المالية من أشهرها Bitcoin عم ت البيتلوين

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/02/pulse_of_fintech_q4_2017.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/02/pulse_of_fintech_q4_2017.pdf
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لجهددات  اتدددصفيدده تلنولوجيددا اواددوة البووكددات لوغر ددات بددالو وق ببع ددهم الددبعج مددن دون 
 .(6)راميةا من ص : اجا حاابات ميتو  وموز  وتشيير قوو 

شين بالرغم من حدا تها والجد: اللبير اللو  ار في ت-وما للخ تشهد شركات البووخ     
العام الما ي حو: العم ت الرقميدة المشديراا تزايددا مادتمرا فدي عددد ال ديقات ومبالغهداا 

بودغ حجدم  0102بينما ادنة   يقة 00ن دوار لد مويو  200والي ح 0104حيا بوغ انة 
 مويون دوار. 02ال يقات 

 شي ت-: إجمالي ا  تثمار المغامر في شركات الالوك40الشكل رلم 
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Source: KPMG, Global analysis of investment in fintech, 31 

Fabruary 2018, op.cit, p 02. 

 إجمالي ا  تثمارات المغامرة في اإللراض عار ا نترنت :42الشكل رلم 
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Source: KPMG, Global analysis of investment in fintech, 31 

Fabruary 2018, op.cit, p 03. 

شهد اإلقراج عبدر اانترندت انتشدارا واادعا ونجاحدا كبيدرا بارتيدا  حداات ااادتصدام       
مويدددون دوارا للندده ادددجا 011مويددار و 2حددوالي 0102اددجا أعودددم مبوددغ لدده ادددنة حيددا 

مويددون دوارا ويعدددود هدددلا  011مويدددار و 2أيددن بودددغ  0104وحتدددم  0100انصيدداج ادددنة 
اانصيدداج اااددت مارو أمددر من قدديا  ن الشددركات ا ل ددر ااددتقرار فددي هددلا المجددا: نرددرا 

 ويه تجمد نوعا ما ا موا: الماتق بة.   لحدا تها تأصل وقتا في جني  مار المات مرين وع
 تجارب شركات ناجحة تج د ماهوم التكنولوجيا المالية. -ثالثا

فدددي هدددلا الجدددزت ندددولي اهتمامدددا لتادددويم ال دددوت عودددم تجدددار  شدددركات ناجحدددة فدددي مجدددا: 
 التلنولوجيا المالية 

 :(7))النملة المالية(   Ant Financialحالة  .أ

                شمار ا: -
 .0100ألتو ر  تاريخ التأ يس: -
 ال ين. مكا  التأ يس: -

https://www.google.dz/imgres?imgurl=https://cdn.evbuc.com/eventlogos/49752512/e5b18fe5b995e5bfabe785a720171206e4b88be58d885.45.26.png&imgrefurl=https://www.eventbrite.com/e/ant-technology-exploration-conference-tickets-41202720446&docid=CkVUj1togjuGmM&tbnid=Ks1a-LvwdC2-6M:&vet=10ahUKEwixpsX1jbTZAhWIPhQKHWTED1cQMwh1KDkwOQ..i&w=500&h=260&bih=652&biw=1366&q=Ant%20Financial&ved=0ahUKEwixpsX1jbTZAhWIPhQKHWTED1cQMwh1KDkwOQ&iact=mrc&uact=8
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شدركات  2من أ و: هدلد الشدركةا مدا  %22أليباو تاتحول عوم  الشركة المؤ  ة: -
 أصرش.

تقديم صدمات مالية تلنولوجيدة شداموة )المددفوعاتا التدأمينا صدمدة ددارا  أ اس عملها: -
 ال رواتا اائتمان واإلقراج(.

مويدددار دوار عودددم شدددكا أادددهم و ودددغ عددددد مورييهدددا  0.2قددددرد جمعدددت تمويدددا  :9400 -
 مورال. 4111

 مويار دوار 01  الحالي تقييم الشركة -
 :إمكانياتها التكنولوجية -
  :تكنولوجيا الايانات الكايرة. أ

يقدددوم الموقدددا بتقدددديم صددددمات م دددرفية مدددن صددد : نمدددولة كالبياندددات اللبيدددرا إل ددددار      
تحويددا بياندات العمد ت  دالبي القددرجا ومدن صد : نمدولة تحويددا القدروجكا واادتنادا دلدم 

-0-0البيانات لوقروج يمكن د دار حكم شاما عوم المصدا را وأ ودج عودم الت بيدج ك
 من التدصا اليدوو. 1دقائج لوت بيج و انية واحدا لوحاا  و 2ك أو تدوم الصدمة 2

 411مجموعها أل ر من عوم مدش الانوات ا ر ا الما ية تم تقديم قروج بوغ      
 عما:.م يين مشاريا  غيرا ورجا: ا  0ل ر من أع يت  مويار دوار يوان 

وهو نردام ك in Zhima Creditياتصدم برنامج تحويا البيانات اللبيرا في نرام ك كما     
دارا ال ددروات.  حيددا يقددوم النرددام بمعالجددة تاددديد ب اقددات اائتمددان والتاددوق االلترونددي وا 

ا التددداريخ اائتمددداني تمدددانئل  ةبعددداد الصمادددم كميدددات هائودددة مدددن البياندددات المتعوقدددة با وتقيدددي
ل ال  القرجا الاووخا القدرا عوم الوفاتا الهويدة والدروابم ااجتماعيدة. ويح دا النردام 
عودددم المعوومدددات مدددن صددد : بياندددات معدددام ت التجدددارا االلترونيدددة المادددتمدا مدددن شددددركة 

  من العام والمؤااات العامة ا صرش.أليباوا كللخ من مكت  ا
تمتوخ الشركة تقنية التعره عوم الوجه القائم عوم   تقنية التمرف على الوجه .ب

 ا لوماتصدم.البيومتيرية وت بيقه عوم اانترنت من أجا زيادا ا من وتجر ة أف 
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يقددم الموقدا هدلد الصدمدة لومؤاادات الماليدةا وهدي من دة  :تكنولوجيا الحو ابة ال احااية
اددحابية ميتوحددة تاددها اابتلددار المددالي وتحددديا تلنولوجيددا المعوومددات لومؤااددات الماليددة 
لبنات ت بيقات أل ر ااتقرار وأمانا وأرصج تلوية وأل در كيداتا عودم المادتوش المدالي حيدا 

 ومؤااات المالية تقديم صدمات أف ا لعم ئها.تتيم ل
فالحواددددبة الاددددحابية تددددوفر لومؤااددددة نرددددام التعددددافي واانتعددددا  مددددن اللددددوارا بناددددبة     

واللو يامم بااتعادا المعوومات والبيانات بتوفير مكان احتيدا ي لهدا وعودتهدا  00.00%
: )نقدددا عشدددرات بعدددد حددددوا كدددوارا مهمدددا كدددان شدددكوهاا يدددوفر كدددللخ ددارا أمدددن رأس المدددا

المويدددارات مدددن ا مدددوا: فدددي يدددوم واحدددد(ا كدددلاخ يدددوفر معالجدددة ارتيدددا  المعدددام ت المتزامندددة 
معاموة في ال انية(ا كللخ مراقبة ا من في الوقت الحقيقي )القدرا عوم الوقاية  02.011)

 1.01مددن المصددا ر فددي ميوددي  انيددة واحدددا(ا يقدددم معددام ت منصي ددة التلويددة )أقددا مددن 
 ا معاموة(.يوان لل

صدمات الدفا تحتاة دلم معالجة ادريعة وآمندةا وعويده ميتدا    :تكنولوجيا مرالبة المخاطر .ج
نجددا  عمويددات الدددفا هددي الاددي را عوددم المصددا را فنرددام أليبدداو لواددي را عوددم المصددا ر 

مدن  %01اللكية ياتصدم بيانات المعام ت التاريصية لوتحقج من الهوية وأمن الحادا ا و
كن معالجتها بااتصدام هلا النراما وأل ر من للخ يعتمد عودم الوقايدة المادبقة المصا ر يم

موردالا  4111شركة حاليا ما يقر  مدن الوتورال والمبكرا لت نيال مصا ر الحااباتا 
صددددوادم لمراقبددددة  0111مورددددال فددددي ددارا المصددددا ر. يددددتم نشددددر أل ددددر مددددن  0211مددددنهم 

اانتهدددات مدددن التعدددره عودددم المصدددا ر المصدددا ر والتحويدددا والعددد ة. فدددي المتوادددما يمكدددن 
ميوي  انيةا أر ا مرات أار  من غم ة عين. معدد: صادارا  011وال وابم في غ ون 

أو أقا من احتمدا: شدصج واحدد يتعدرج )ا ٪1.110رأس الما: من أليباو هو أقا من 
مجموعدة واادعة مدن الشدركاتا  في هلا اإل ار تتعاون الشركة ما .(لو ر  من قبا نيزخ

اددي را عوددم المصددا ر و ددنا  ا جهددزا الللددخ البنددوخ وشددركات دفدداا و رمجيددات  بمددا فددي
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وتجددددار أليبدددداو والماددددتصدمين واللويددددات والجامعددددات ومؤااددددات البحددددا العومدددديا لتعزيددددز 
 .الحماية ا منية داصا  ناعة الدفا

فدددي هدددلد يدددتم ت بيدددج تلنولوجيدددا الدددلكات اا ددد ناعي   تكنولوجياااا الااا كاء ال اااناعي: .د
مددن صدد :  ا ويحقددج هددلا الت بيددجن دداق وااددا فددي صدمددة العمدد ت اللكيددةعوددم الشددركة 

اادتصراة البياندات والتحويددا عودم التنبددؤ والحكدم التوقدائيا ممددا يمكدن مددن معرفدة اددووخ 
العميدددا والمشدددالا التدددي قدددد تواجهدددها كمدددا يدددوجز ا ادددئوة المشدددتركة مدددن قبدددا غالبيدددة 

 0.0ا النرداما وتادتغرق العمويدة العم ت ويصتار اإلجابات الم ابقة لها من صد : هدل
 دقيقة.

وفي عموية اات  عية لوموقا عن هلد التقنية ومن أجا الح و: عوم جودا الصدمدة     
من العمد تا وتدم الو دو: دلدم أن الدلكات ال دناعي  %0تم دجرات مام لعينة من حوالي 

وفرد صدمددة يمكددن لدده اللشددال عددن مددزاة العمدد ت كوادديوة لقيدداس مدددش ارتيددا  العميددا كمددا تدد
 العم ت بااتصدام الموريين.

كددللخ يددوفر النرددام ميددزا أصددرش لصدمددة التددأمين الددلكيا فيددي الحالددة العاديددة مؤااددات     
اداعةا دا أن هدلا  00التأمين قادرا عوم التعاما مدا  وبدات التدأمين فدي المتوادم صد : 

مين المعقددا النرام يمكن من معالجتها فدي غ دون اداعة واحدداا ون دال مدن  وبدات التدأ
 ااعات. 0يمكن التعاما معها في غ ون 

 آفاو الشركة -
مويدار دوار بشدكا أاددهم  2تهدده شدركة النمودة الماليدة لجمدا   (8)حاد  وكالدة رويتدرز   

مويار دوارا آصر جولة لجما رؤوس ا مدوا:  011التي من الممكن أن ت ا قيمتها دلم 
مويدار دوارا لدللخ الجولدة الجديددا  01ي تمكنت من تقييم الشدركة بحدوال 0100كانت في 

مويدددار  011مويدددار دلدددم  01مدددن جمدددا رؤوس ا مدددوا: مدددن الممكدددن أن يبددددأ تقييمهدددا بدددين 
 دوار.
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 )شركة ناشئة(: Funding Circle  . حالة شركة9
دحددددش أهدددم شدددركات التلنولوجيدددا الماليدددة الرائددددا فدددي مجدددا: اإلقدددراج عبدددر اانترندددت      
  (9)وهي
 أي دائرة التمويل Funding Circle كة:إ م الشر  -

  شمار ا: -
 مويار دوار. ليمتها المقدرة: -
 اإلقراج المباشرا من ة إلقراج ل عما:. أ اس عملها: -
 .0101 تاريخ التأ يس: -
لتمويا المشاريا ال دغيرا  Intrust bankأعونت عن ااتراتيجية شرالة ما  0100في  -

 اامريكية
 .اات مار 01111مويار دوار لحوالي  2ي بوغ اإلقراج العالم -
 .اات مار 0411اإلقراج في الوايات المتحدا اامريكية بوغ مويار دوار لحوالي  -
 .مويددددددددددون دوار 001بوددددددددددغ  0104أف ددددددددددا ااددددددددددت مار تددددددددددم تاددددددددددجيوه فددددددددددي نددددددددددوفمبر  -

يمكدن من ص : ااات مار في ا عما: الناجحدة والمتناميدة مدن صد : دائدرا التمويداا      
وتح ددا  الوماددت مرين تنويددا محددافرهم لات الدددصا ال ابددت والح ددو: عوددم عوائددد جلابددة

الشركات عوم فرج ادريعة وادريعة لوح دو: عودم التمويدا مدن أجدا النمدو وصودج فدرج 
أناااه مااا  شدددعارهم العمددا ودعدددم المجتمعددات المحويدددة ودفدددا عجوددة ااقت ددداد دلددم ا مدددام. و 

. حتدم اآلنا تدم دنشددات ال اغيرةم ي اتايد الجمياصا فضال للجمياص عنادما تانجش الشاركات 
ورييددددة مباشددددرا وغيددددر مباشددددرا فددددي جميددددا أنحددددات الوايددددات المتحددددداا الممولددددة  111ا011

 .المتحداا ألمانياا هولندا
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مددددن  الشددددركات ال ددددغيرا فددددي جميددددا أنحددددات العددددالممددددن  111ا01 الموقددددا لقددددد ادددداعد     
ا  ا فددددد ما اددددداعد اآلاه مدددددن المحاادددددبين و دددددائغي المجدددددوهرات دلدددددم الصبدددددازين و دددددن

  ا المتحدا وألمانيا وهولندا الشركات في الوايات المتحدا والممولة
وقددددددد قدددددددم اآلاه مددددددن الندددددداس ا ماددددددتقباا فددددددي الماددددددت مر  111ا40 الموقددددددا يادددددداعدو     

مويددارات دوارا ممددا يادداعد  2لمحويددة والو نيددة والمؤااددات الماليددة أل ددر مددن والحكومددات ا
 اآلاه من الشركات.

بجمدا مدا يقدر   امواواحدا من أف دا من دات اإلقدراج المرادموة فدي العدالما قدفهي      
مدن بعدج مدن ألبدر  0101مندل عدام  عوم شكا أاهممويون $ من رأس الما:  242من 

 2ل دددر مدددن  جمددداعي تحردددم بددددعم . العدددالم فدددي جميدددا أنحددداتوأل دددر المادددت مرين ت دددورا 
. مادددت مرو تريويددون دوار وهددي الشددركات الرائدددا ورات اليياددبوخا تددويترا اددكاي ا و يتييددر

 أاهمهم الحاليين هم
 Accel Partners, Baillie Gifford, BlackRock, DST Global, Index 

Ventures, Ribbit Capital, Sands Capital, Temasek, and Union 

Square Ventures 

 طريقة الممل: -
 دقائجا 01تقديم  و  القرج عبر الموقا يت و  في أقا من  -0
درادددا: ت بيدددج أولدددي صددداج ب الددد  القدددرج يت وددد  القويدددا مدددن النقدددرات عودددم  -0

 الحااو ا
يح ا  ال  القرج عوم أص ائي لوقرج الشص ي الصاج بها يااعدد  -2

 ا: ي رحهاعوم جما الو ائج ويجي  عن أو اؤ 
 ااعةا 00قرار القرج ي در في أقا من  -0
نشا  التجارو ال و  المكتما وقد ي و  التعره عوم اليقوم المكتت  بمراجعة  -2

 األ ر
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 أيام. 2الح و: عوم التمويا في غ ون  -0
 %0.00انوات بمعد: فائدا ابتدات من  2أشهر دلم  0مدا القرج من   

دوارا كما يتوفر الموقا  211111دوار دلم  021111ومبوغ القرج من 
عوم ت بيج يامم بحاا  اليوائد والمبوغ الواج  دفعه بعد ددصا: معوومات 

 عن مبوغ ااقتراج والمدا.
 أثر التكنولوجيا المالية على الم ارف. -رابما
ك در الحددديا عددن أ در التلنولوجيددا الماليددة عودم البنددوخ كونهددا منافادا لهدداا وهندداخ مددن      

هددلا المشددكا مددن أااادده بحجددة أن ا شددصاج يتماددكون دائمددا بعدداداتهم ااددتهان مددن  ددر  
القديمةا وعوم ا غو  قدد تردا البندوخ المادي را عودم الق دا  المدالي كحالهدا دائمدا وعودم 
المدددددش البعيدددددا دا أن اددددووكيات اليددددرد تتغيددددر دائمدددداا وا محددددا:ا أن التلنولوجيددددا الماليددددة 

 اتحدا تغيير وتحو: في الق ا  الم رفي.
فالم اره ترا لات أهمية ل قت ادع وهي مؤااات لات رقابة عاليةا كمدا تحدتي       

باحتلدددار د ددددار اائتماندددات ومصا رهددداع وهدددي البوابدددة ا لبدددر لوددددفا فدددي العدددالما غيدددر أن 
بعدددددج ا مدددددور تغيدددددرت  أوا كدددددان ل زمدددددة الماليدددددة أ دددددر ادددددوبي عودددددم ال قدددددة فدددددي النردددددام 

ودر الشكا الموالي اللو يبين نابة تراجا  قة المدوا ن ا فعوم ابيا الم ا: ن(10)الم رفي
 %04دلددم  0040اددنة  %01ا مريكددي فددي البنددوخ التقويديددةا حيددا تراجعددت الناددبة مددن 

 .0100انة 
 انيا  انتشار الهواتال اللكية في كا مكدان صيدج مدن احتلدار البندوخ لمزايدا التوزيدا       

قددة شص ددية لوعمدد تا وتلويددة أقدداا كمددا المددادوا فهددي تمكددن مددن تقددديم صدمددة الدددفا ب ري
مويون جيدا ا لييدة يدتم تادميتهم  02حدا تحو: ديمغرافي كبير فالوايات المتحدا لوحدها 

بدددالموا نين الدددرقميين فهدددم فدددي ادددن مبكدددرا وأل دددر انيتدددا  بشدددكا كبيدددر ممدددا يشدددكوون قاعددددا 
 .(11)ص بة لشركات التلنولوجيا المالية
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 ط  ا مريكي في الانوك التقليدية: تراجص ثقة الموا40الشكل رلم 

60

40
51

42
30

43 40 44
53

41

22 21 2627

0

20

40

60

80
1

9
7

9

1
9

8
2

1
9

8
5

1
9

8
8

1
9

9
1

1
9

9
4

1
9

9
7

2
0

0
0

2
0

0
3

2
0

0
6

2
0

0
9

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

 
".. ثروة الت ادية Fintechالتكنولوجيا المالية "ا كCNBC Arabia TV الم در:
   http://cnbcarabia.com/news/view/34152ا عوم الصم 00/01/0104ا جديدة

 
يريدددد  ندده اددئم مددن قدددم وبددمت فالتلنولوجيددا الماليددة هددي دع ددات العميددا بال ددبم مددا       

البنوخا فشركات التلنولوجيا المالية تقدم بدي  جلابا منصيج التلوية لعم ئهاا عوم ابيا 
الم دددا: هدددي تادددمم لوعمددد ت الو دددو: دلدددم ادددعر ال دددره الحقيقدددي فدددي الادددوق العمددد ت 

في ا جنبية دون د افة أية راوما فومالا يدفا العميا اعر  ره أعوم تلوية ورام د دا
ااددتصدام ب اقتدده فددي ع وددة بالصددارةا كددللخ تاددتحول عوددم ت بيقددات تحويددا ا مددوا: دون 
دفدددا رادددوما فالقددددرا عودددم تحمدددا تلددداليال التلنولوجيدددا الماليدددة يجعدددا البندددوخ تأصدددلها عودددم 
محما الجددا والمشدكا الرئيادي المعرقدا لهدلد الشدركات المادتحد ة هدو ا مدنا بدالرغم مدن 

م ااعتددراه بالع مددة التجاريددة مددن  ددره البنددوخ اللبيددراا لددللخ تقدددم أمددنهم فهددي تيتقددر دلدد
   .(12)اتاتغرق وقتا التاا   قة العم ت عندد فقم ات بم كما لو أنها بنخ كبير

بالمقابدددا قدددوا البندددوخ التدددي بنتهدددا عودددم مدددر الادددنين تصولهدددا دمدددا تبندددي ميدددزا شدددركات       
التلنولوجيدددددا أو ااادددددتحوال عودددددم  التلنولوجيددددا الماليدددددة عدددددن  ريدددددج ااادددددت مار بك افددددة فدددددي

 الشركات الناشئة إلزالة المنافاة.
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ن ا مر يعتمد عوم مدش ارعة ااتجابة الم اره لوبيئدة المتغيدرا القائمدة دص  ة القو: 
عوددددددم التلنولوجيدددددداا فددددددالبنوخ تعتددددددره اآلن بددددددالص ر الددددددلو تشددددددكوه شددددددركات التلنولوجيددددددا 

 .(13)المالية
مددن ادديحكم دلا مددا كنددت شددركات التلنولوجيددا الماليددة  الوقددت فددي نهايددة الم دداه هددو     

اتترخ ع مة بارزا فما لم اتاتمر البنوخ في بمت ااتجابتها لوواقاا من غير المرجم أن 
ت ددا شددركات التلنولوجيددا الماليددة حدددا ل جهددزا الم ددرفية التددي تحكددم النرددام المددالي عوددم 

 .(14)المدش البعيد
ليددة لددن تدددمر البنددوخ للنهددا اددتجبرها عوددم التغييددر ولعودده ر مددا شددركات التلنولوجيددا الما     

الصيددار ا م ددا لوعميددا أمددن و قددة فددي النرددام المددالي الحددالي جنبددا دلددم جندد  مددا شددركات 
 .(15)التلنولوجيا المالية وباا ة معام تها

ا حيدا اابتلاريدةفي را رهور التلنولوجيا المالية تقوم البنوخ بتواديا اادتراتيجياتها      
المددرجم أن البنددوخ التددي تحاددن مشدداريعها اابتلاريددة اددتبقم واقيددة أ نددات الهجددرا عوددم مددن 

( مدددن المدددديرين التنييدددليين فدددي %42التلنولوجيدددا الرقميدددةا ف دددر  مدددا يقدددار     دددة أر عدددا )
عوددم  %01و 0100فددي عدام  %21البندوخ أ لدديهم اآلن ااددتراتيجية اابتلدارا مقارنددة مدا 

الم ددداره ب دددرورا ااادددت مار فدددي اابتلدددار والشدددعور  ا ممدددا يدددد: عودددم اعتدددراه01102
 .(16)بص ر الشركات الناشئة في التلنولوجيا المالية
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 : ن بة الانوك مص خيار تاني ا تراتيجيات ا اتكار40الشكل رلم 

   
   

      

2009 2011 2013 2015

 
Source: Evan Bakker, THE FINTECH ECOSYSTEM 

REPORT: Measuring the effects of technology on the entire 

financial services industry, December 2015, p 37, online: 

https://edoclogic.com/wp-content/uploads/2018/01/Technology-

changing-FinTech-Markets-J.Jefferys-and-Randy.pdf 

عودم جاند  الصددمات  عوم البندوخ لمواجهدة ص در شدركات التلنولوجيدا الماليدة التركيدز    
العالميةا والتي قامت بدرااة  EYوتحاينها  نه حا  درااة واردا  من تقرير لمؤااة 

داتبيانية لعينة من عم ت شركات التلنولوجيا المالية حو: العواما التي تجدلبهم نحدو هدلد 
الشركات الحدي ةا وكانت أغو  النا  تدور حو: عاما الصدمةا أين يحتدا عامدا الادعر 

تمحدددورت حدددو: ادددهولة فدددتم حادددا   %02.0فقدددما أمدددا  %02.0لمرتبدددة ال انيدددة بنادددبة ا
تجر دددة أف دددا عودددم الشدددبكة واادددتجابة الشدددبكة لرغبدددات العميدددا وعددددم تع وهدددا  %00.0و
 جودا أف ا لوصدمات. %01.2و
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 :  بص عوامل محازة للجوء لشركات التكنولوجيا المالية42الشكل رلم 
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 …مها تت م   قة ا  ر م  تل  الت  تقد

تقد  منتجات م ت ر  مقارنة  ال نو 
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ها     تجر ة  ل  االنترنت واستجا ت
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رسو     ر جا  ية

سهولة  قامة  سا 

 
Source: The EY Global Financial Services Institute, The Journal 

of Financial Perspectives: FinTech, p 10 online: 

https://fsinsights.ey.com/dam/jcr:0123deca-bbb1-4f71-af06-
3d1d8b1d7367/fintech-adoption-index.pdf  .  2015 EY  

تريويددون دوار أمريكددي مددن ديددرادات الصدددمات الماليددة  0.4بددأن أل ددر مددن  (17)تتوقددا درااددة
لوشدددركات التقويديدددة  معر دددة لص دددر اا ددد را  بادددب  دصدددو: شدددركات ناشدددئة فدددي مجدددا: 

 التلنولوجيا المالية.
خ تزايدت نابة من يعتقدد بدأن أعمدالهم ادتلون معر دة لوص در مادتقب  بادب  شدركات للل

كمدا يو دحه  0104و 0100التلنولوجيا المالية التي تنافاها في مجا: عموها بين ادنتي 
الجددو: المدواليا ماعددا من قدة دفريقيدا ن حد  انصيداج النادبة لعددم اانتشدار الواادا لهددلا 

 .(18)ة وبالتالي الشعور بالص ر مازا: ماتبعداالنو  من الشركات الماتحد 
 
 
 
 
 

https://fsinsights.ey.com/dam/jcr:0123deca-bbb1-4f71-af06-3d1d8b1d7367/fintech-adoption-index.pdf
https://fsinsights.ey.com/dam/jcr:0123deca-bbb1-4f71-af06-3d1d8b1d7367/fintech-adoption-index.pdf
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: تزايد ن بة ممتقدي أ  أعمالهم ممرضة للخطر ب اب شركات 42الشكل رلم 
 التكنولوجيا المالية

 

   

      
      

      
               

ا رقيا سيا ورو ا ما  امري ا  مري ا 
ال تينية

االجمال 

2016 2017

 
 

شاااركات التكنولوجياااا عبدددد الدددرحيم وهيبدددةا عبدددد الدددرحيم ناديدددةا بدددن ادددعيد أمدددينا  الم ااادر:
المجودة العالميدة ل قت داد وا عمدا:ا المجودد و ا و ال وشامال إفريقياام المالية في الشر

 ا عوددددددددددددددددددددددددددددددم الصددددددددددددددددددددددددددددددم01ا ج 0100ا 10ا العدددددددددددددددددددددددددددددددد10

http://www.refaad.com/Files/GJEB/GJEB-4-1-3.pdf 
 الخاتمة
لمددن يمنق ددون مددن نجددا  شددركات التلنولوجيددا الماليددة ويعتقدددون بأنهددا ردداهرا مؤقتددة هددم     

قددددام الدالددددة عوددددم حجددددم ا ر ددددا  ورؤوس ا مددددوا: الموجهددددة لهددددا مص ئددددون فددددي للددددخا فا ر 
ن كانددت مت ددار ةا دا أنهددا كوهددا ت دد  فددي اتجدداد واحددد وهددو اارتيددا   ااددت مارها حتددم وا 

 الماتمر والتلبل  أحيانا اللو يميار لحدا ة الق ا  وهي مرحوة  بيعية في ااقت اد.
الموقددال عوددم ديراداتهددا وماددتقبوها  فقددد بدددأت البنددوخ ااعتددراه بالشددعور بمدددش ص ددورا   

بعيدددد المددددشا حتدددم لجندددة بددداز: التدددي ت دددا المعدددايير الدوليدددة لم ددداره العدددالما و دددعت 
اددديناريوهات محتمودددة الحددددوا حدددو: مادددتقبا البندددوخ فدددي ردددا رهدددور شدددركات التلنولوجيدددا 
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الماليدددة وأردت أن أادددوأ هدددلد الاددديناريوهات محتمدددا الحددددواا وهدددو عمويدددة اإلحددد : عودددم 
 البعيد. المدش

 نانتنتج مما ابج لكرد 
رهدور شدركات التلنولوجيدا الماليدة وتحقيقهدا نجدا  أمدر ا ميدر منده وابدد مدن ااعتدراه  -

 به عوم غرار تبنيها من مصتوال دو: العالم وحتم من قة الشرق ا وام وشما: دفريقياع
  دصم وأقددم  شركات التلنولوجيا المالية اتواجه عددا تحدديات كونهدا المندافس الرئيادي -

مؤااات ااقت ادا عوم رأس هلد التحديات عامدا ا مدنا ادرية المعوومداتا المعدام ت 
االلترونيددة المصادعددةا تقنددين وتحويددا اددووخ العميددا الددوفي لومؤااددات التقويديددة ومحاولددة 

 جلبه.
الم دداره بدددأت تعتددره بددالص ر عنددد ددرالهددا لوجددود شددريحة مددن العمدد ت المتع شددين  -

جيددا واااددتصدام الرقمدديا كددللخ لودددعم الددلو حريددت بدده هددلد الشددريكات الناشددئة مددن لوتلنولو 
 قبا ألبر مؤااات العالم كيايابوخ.

حتددددم ولددددو أصيقددددت كددددا الشددددركات الناشددددئة فددددي التلنولوجيددددا الماليددددة وزا: الص ددددر عددددن  -
المؤااددات الماليددة وهددلا مدددا تعتقدددد ألبددر الم دداره العالميدددةا فددرن توجدده ألبددر مؤاادددات 

ا يدوحي باادتمرارية العمويدة م وهدا م دا googleلم لتقديم صدمات ماليدة تلنولوجيدة م دا العا
 التجارا االلترونية....الخ.

 ن العاما الزمني ايكشال عن نتيجة ال را  القائم حو: هلد الشركات دص  ة القو: 
اشددددددتداد المنافادددددددة واادددددددتمراريتها بدددددددين المؤاادددددددات الماليدددددددة التقويديدددددددة وشدددددددركات  .0

 جيا الماليةا والصيار يعود لوعميا أيهما يتعاما معه.التلنولو 
وة مدددن الصددددمات المتميدددزا التدددي تجمدددا بددددين يالتعددداون بدددين ال دددرفين وتقدددديم تشدددك .0

 الحماية القانونية والتنريم المحكم و ين الارعة واليعالية التلنولوجية.
 الهوامش والمراجص الممتمدة:

                                                           

عادة تمريف أ واو المؤ  ات عر يةا  CNBCفيديو ( 1) التكنولوجيا المالية وا 
  ا عوم الصم02/10/0100ا تاريخ اا     01/00/0104ا بتاريخ المالية

https://www.cnbcarabia.com/news/view/35157/    

https://www.cnbcarabia.com/news/view/35157/
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https://www.wamda.com/research/fintech-mena-unbundling-

financial-services-industry 

ا دور التكنولوجيا المالية في تطوير أداء الانوك اإل الميةاإلمام محمد محمودا ( 3)
  ا عوم الصم02/0/0100     ا تاريخ اا0100ون اينا ألتو ر أموقا دا م 

https://islamonline.net/18476  
 عر يةا مرجا ابج لكرد.   CNBCفيديو  (4)
 ا مرجا ابج لكرد.0100تقرير بيرفورت  (5)
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