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 الملخص:
نهدف من خال: هذه الورقة البحثية إلى إبراز تطور التكنولوجيا المالية باعتبارها 

دمات والحلو: التي والمصرفي، والتطرق إلى أهم الخ العصر في الميدان الماليموضوع 
، ونهدف أيضا إلى التعرف على أهم الشركات الرائدة عالميا في Fintech تقدمها شركات

قطاع التكنولوجيا المالية وتطورها، وصوال إلى اآلفاق الماتقبلية لها في ظل ثورة االبتكارات 
 غيرت طرق االدخار واالاتثمار واإلنفاق واالقتراض.التكنولوجية التي 
Fintech  اليوم بالرغم من مزاياها ومخاطرها المرتفعة، إال أنها اجتاحت القطاع

المالي لما تقدمه من خدمات ومعامالت مالية ومصرفية متطورة ومبتكرة ااهمت في إحداث 
 ثورة في نظام الدفع المالي.  

 ،الخدمات المالية ،القطاع المالي والمصرفي ،وجيا الماليةالتكنول :الكلمات المفتاحية
 .Fintech شركات 

Abstract  

Our goal in this paper is to highlight the development of 

financial technology as the object of now days in the financial and 

banking field, and study the most important services and solutions 

offered by Fintech companies, and our ai mis also to identify the 

universal primary companies in the financial technology sector and 

its development, right down to its future prospects in the revolution 
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of the technological innovations which has changed methods of  

savings , investment,  spending and borrowing . 

Fintech company today and in spite of their  advantages and 

high risks, has swept the financial sector for its financial and banking 

developped services and transactions which  contributed to 

revolutionize the financial payment system. 

Key Words: Financial technology, Financial and banking sector, 

Financial Services, Fintech Companies. 

 لمقدمة:ا
ااهم تطور التكنولوجيات الحديثة وواائل االتصا: والتواصل في التـأثير على 

االقتصادية، الايما القطاع المالي والمصرفي، بحيث أصبحت العديد مختلف القطاعات 
من المعامالت والخدمات المالية والمصرفية التي كانت تتم اابقا بشكل تقليدي وتاتغرق 
الوقت في انجازها، تتم حاليا من خال: بضع نقرات على الحااوب أو الهاتف المحمو: 

 والماتخدم في غرفة نومك.
ر األخيرة تزايد عدد الشركات والمشاريع التي توفر الخدمات المالية في الانوات العش

والمصرفية المتنوعة والتي تعتمد أاااا على التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي أصبحت هاته 
الشركات منافاا قويا في الخدمات التي تقدمها المؤااات التقليدية كالبنوك وشركات التأمين 

وتحويل األموا:، هذا وبالتزامن مع تطور التكنولوجيا المالية من واائل الدفع واالقتراض 
اليوم وتزايد نموها بشكل رهيب في العالم، عرفت الكثير من الشركات التي تقدم حلواًل مبتكرة 
في مجا: المعامالت المالية والمصرفية تزايدًا ملحوظًا وأصبحت تنافس المؤااات المالية 

لاوق، وخاصة بعد األزمة المالية العالمية التي تاببت والمصرفية التقليدية على حصة ا
في انهيار العديد من المؤااات المالية الكبرى، ضف إلى ذلك تطور أنظمة الحواايب 
والذكاء الصناعي، وهو األمر الذي أدى إلى ظهور صناعة قائمة بذاتها تمزج بين 

اع المالي حاليًا ثورة في القطالتكنولوجيات الحديثة والخدمات المالية، والتي أصبحت تشكل 
مليار دوالر، ويتم تامية هذا القطاع  51والمصرفي مع أرقام معامالت انوية تفوق 

 ، وهو دمج بين الكلمتين اإلنجليزيتين"FINTECH"بمصطلح "فينتيك" أو
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"FINANCIAL TECHNOLOGY"  والتي تعني التكنولوجية المالية أو تكنولوجيا
 .الما:

نرى بأن تطور التكنولوجيا المالية حاليا لم يكن إال اببا للحاجة من خال: ما ابق 
الملحة لتجويد الخدمات والمعامالت المالية والمصرفية المقدمة للمتعاملين والبحث عن 
بدائل متطورة مبتكرة وحديثة قادرة على اختصار الوقت للزبائن وتقليل تكاليف المعامالت 

 لديهم.
لوجيا المالية من خال: هذه الورقة البحثية بمحاولة يمكننا تناو: موضوع التكنو 

 اإلجابة على الاؤا: التالي 
 اليوم وآفاقها المستقبلية؟ ات التكنولوجيا الماليةواقع تطور هو ما 

 أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدرااة من خال: معرفة التطور الحاصل في التكنولوجيا المالية 
التي اجتاحت العالم، والتي ااهمت االبتكارات المالية المقدمة من خاللها في رفع أداء 
المؤااات المالية والمصرفية من خال: تجويد الخدمات المقدمة للعمالء، وهذا ما يجعل 

لبا ضروريا ينبغي على الجزائر تبنيه اليوم في قطاعها المالي التكنولوجيا المالية مط
 والمصرفي في ظل التغيرات التي طرأت على المعامالت المالية والمصرفية في العالم. 

 أهداف الدراسة:
إن الهدف الذي تطمح إليه هذه الدرااة هو الوقوف على معرفة أحدث التطورات 
التي مات التكنولوجيا المالية اليوم، ومعرفة اآلفاق الماتقبلية لها في ظل البيئة العالمية 
الجديدة وشّدة المنافاة التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي في العالم من خال: 

 صرفية الحديثة. االبتكارات المالية والم
 المنهج المستخدم: 

 التحليلي فيوصفي درااتنا هذه وبغية الوصو: للنتائج المرجوة، ااتخدمنا المنهج ال
 ، وهذا بالتطرق للمحاور التالية كونه مالئما لإلجابة على تااؤ: الدرااة

 :ماهية التكنولوجيا المالية؛ المحور األول 
 :الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية بـ  المحور الثانيU.S.A ؛ 
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 :واقع وآفاق التكنولوجيا المالية. المحور الثالث 

 المحور األول: ماهية التكنولوجيا المالية

 ( Financial technology)مفهوم التكنولوجيا المالية  -أوال

مالية  التكنولوجيا الحاب معهد البحوث الرقمية في العاصمة البولندية دبلن فإن 
"هي عبارة عن االختراعات واالبتكارات التكنولوجية الحديثة في مجا: قطاع المالية، وتشمل 
هذه االختراعات مجموعة البرامج الرقمية التي تاتخدم في العمليات المالية للبنوك والتي 

ت بديل العمالمن ضمنها  المعامالت مع الزبائن والخدمات المالية مثل تحويل األموا: وت
وحاابات ناب الفائدة واألرباح ومعرفة األرباح المتوقعة لالاتثمارات وغير ذلك من 

 .(1)"العمليات المصرفية

ُتعرف التكنولوجيا المالية على أنها رصيد المعرفة الذي يامح بإدخا: آليات ومعدات 
 .(2)مصرفية أو تأمينية جديدة ومحانة وخدمات وعمليات

" القطاع االقتصادي الذي يشمل Fintech"فينتيك" أو "التكنولوجيا المالية يقصد ب
معظم الشركات التي تاتخدم التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات وحلو: مبتكرة فيما يخص 
الخدمات المالية كالتي تقدمها المؤااات المالية التقليدية كالبنوك وشركات التأمين، على 

اإللكتروني )المحافظ االلكترونية(، تحويل األموا:، التأمين، االقتراض غرار خدمات الدفع 
 او:والتد والتمويل )على غرار التمويل الجماعي(، االدخار باإلضافة لخدمات االاتثمار

 )منصات وتطبيقات التداو: على االنترنت(.

" تطوراً هائالً بعد األزمة المالية التي ضربت القطاع المالي وقد عرف قطاع "الفينتيك
، بحيث تراجعت ثقة الماتهلكين في المؤااات المالية التقليدية، ومع تطور 8002انة 

التكنولوجيات وواائل االتصا: الحديثة وانخفاض تكلفتها وتزايد نابة اكان العالم القادرين 
 ية، األمر الذي شكل فرصة في ظهور ونمو شركاتعلى الوصو: وااتعما: الشبكة العنكبوت

 الفينتك التي تدمج التكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية عبر العالم.
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وقد عرفت هذه الصناعة نموًا هائاًل حيث ارتفع حجم االاتثمار في هذه الصناعة 
 8051مليار دوالر في انة  51إلى ما يفوق  8002مليون دوالر أمريكي انة  000من 

مع توقعات بتضاعف هذه األرقام خال: الانين القادمة نتيجة الفرص التي توفرها هذه 
مليار دوالر بحلو:  61الاوق حيث يتوقع أن تصل االاتثمارات في هذه الصناعة إلى 

، بفضل التقدم التكنولوجي والمنتجات التي توفر حلواًل مبتكرة وبكلفة منخفضة، 8080عام 
 .(3)من هذه الشركات في الواليات المتحدةويتواجد الجزء األكبر 

الاويارية فإن حجم نشاط الشركات الناشئة  KPMGوحاب تقرير أعدته شركة 
إلى غاية انة  8050في مجا: التكنولوجيا المالية العالمي في ارتفاع ماتمر منذ انة 

دوالر انة مليار  60.مليار دوالر إلى   0.5، فقد ارتفع رأس الما: الماتثمر من 8051
، والشكل التالي يوضح حجم (4)مما يد: على تزايد االهتمام بهذا المجا: الماتحدث 8051

 مشاركة الشركات في النشاط العالمي لشركات التكنولوجيا المالية.

 : النشاط العالمي لشركات التكنولوجيا المالية ومشاركة الشركات42الشكل رقم 

 
Source: KPMG, The Pulse of Fintech Q3 2017: Global analysis 

of investment in fintech, 7 November 2017, p 14, online: 
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https://www.accountant.nl/contentassets/116f28c0ad4e455fb91e843

958ea5163/pulse-of-fintech-q3-2017.pdf  

 ثانيا: خصائص التكنولوجيا المالية:
 (5) يمكن تحديد أهم خصائص التكنولوجيا المالية فيما يلي

  لية واألااليب الماالتكنولوجيا المالية هي مجموعة من المعارف والمهارات والطرق
 والمصرفية؛

 ها هدفا في حد ذاته بل وايلة تاتخدم المختلفة ليات التكنولوجيا بمفاهيمها
 المؤااات المالية والمصرفية لتحقيق أهدافها؛

 ،إن الخدمة المالية والمصرفية هي المجا: الرئياي لتطبيق التكنولوجيا 
  لى المالية والمصرفية بل يمتد إال يقتصر تطبيق التكنولوجيا على أداء الخدمة

 األااليب اإلدارية؛

في العمل المالي  مظاهر التكنولوجياعناصر متشابكة ومتكاملة تشكل  06وهناك 
 والمصرفي، وهي 

 الجانب المادي  يتمثل في اآلالت والمعدات الماتخدمة؛ 
 الجانب اإلاتخدامي أو االاتعمالي  يتمثل في طرق ااتخدام هذه المعدات؛ 
 الجانب العلمي  يتمثل في المعرفة المالية والمصرفية المطلوبة؛ 
الجانب اإلبتكاري  يتمثل في اكتااب المهارات الالزمة لتقديم الخدمات المالية  

 والمصرفية.

 :Fintechثالثا: حلول وخدمات شركات 

   (crowdfunding) خدمات التمويل الجماعي أو التشاركي  -5
تقدمها شركات "الفينتيك"، وأحد المفاهيم التي شكلت ثورة في من بين الخدمات التي 

النظام المالي، وتقوم الشركات التي تقدم خدمة التمويل الجماعي بتوفير منصة على 
االنترنت، يمكن للشركات الصغيرة والناشئة ورواد األعما: من خال: هذه المنصات 

https://www.accountant.nl/contentassets/116f28c0ad4e455fb91e843958ea5163/pulse-of-fintech-q3-2017.pdf
https://www.accountant.nl/contentassets/116f28c0ad4e455fb91e843958ea5163/pulse-of-fintech-q3-2017.pdf
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يكون من طرف عدة ماتثمرين. الحصو: على التمويل المالي الالزم لمشاريعهم والذي 
وتعتبر خدمات التمويل الجماعي من بين أكثر فروع تكنولوجيات الما: تطورًا بحيث يبلغ 

مليار دوالر عبر العالم. وتمكن  46حجم االاتثمارات التي تمت من خال: هذه المنصات 
حلو: التمويل الجماعي من توفير مصادر تمويل ألصحاب المشاريع، في حين توفر 

  مزدهرا. لماتثمرين فرصة المشاركة في شركات قد تعرف ماتقبالل
    (Peer-to-peer lending)خدمات اإلقراض "الند للند" -8

وهي مشابهة للتمويل الجماعي، حيث توفر الشركات المقدمة لهذه الخدمات منصات 
د اتتيح إمكانية حصو: األفراد على قروض موجهة لالاتهالك، بحيث يكون المقرض أفر 

عاديون وليس ماتثمرين أو مؤااات مالية في مقابل الحصو: على نابة فائدة تكون 
 عمومًا أقل مقارنة بالقروض االاتهالكية التي توفرها المؤااات المالية التقليدية.

 خدمات الدفع اإللكتروني   -4
وهي الخدمات التي توفرها بعض الشركات عن طريق المواقع اإللكترونية أو 

الهاتف المحمو: للقيام بعمليات الشراء من المتاجر اإللكترونية، دون الحاجة  تطبيقات
" إحدى أكبر PayPalللتنقل أو اإلفصاح عن المعلومات البنكية للماتهلك. وتعتبر شركة "

الشركات التي توفر خدمات الدفع اإللكتروني، ونموذجًا ناجحًا للشركات التي تعمل في 
مليار دوالر، في حين  60تقدر القيمة الاوقية لهذه الشركة ب  التكنولوجيا المالية بحيث

 مليار دوالر.   5مليار دوالر مع أرباح صافية تتجاوز  50.1يقدر رقم معامالتها الانوي ب
 تطبيقات المعامالت المالية   -6

تقوم الكثير من الشركات الناشئة بابتكار تطبيقات على الهواتف المحمولة تمكن 
دارة معامالتهم البنكية، من خال: مراقبة حجم اإلنفاق وحجم مداخيلهم، األفراد من  التحكم وا 

باإلضافة للتطبيقات التي تقوم بتوفير حلو: خاصة بالماتثمرين كتوفير المعلومات المالية 
دارة المحافظ المالية  .(6)وتقديم االاتشارات وا 

في  Fintechومن خال: ما ابق ذكره، يمكننا تلخيص خدمات وحلو: شركات 
 الشكل الموالي.
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 Fintech: خدمات وحلول شركات 41الشكل رقم 
 

 
 من إعداد الباحثين اعتمادا على ما ابق المصدر:

 (7):رابعا: مخاطر التكنولوجيا المالية والمصرفية
على الرغم مما تحققه التكنولوجيا المالية والمصرفية من مزايا متعددة خدمت القطاع 

والمصرفي بشكل كبير، إال أنه وجدت مخاطر مصاحبة الاتخدام هذه التكنولوجيا المالي 
 من قبل المصارف والمؤااات المالية.

اختلف الكّتاب والباحثون في تصنيف المخاطر التي تنجم عن ااتخدام األتمتة 
المالية والمصرفية، فمنهم من صنفها إلى مخاطر داخلية وخارجية، ومنهم من صنفها إلى 

اطر مادية متمثلة باألضرار المحتملة، والتي ُتصيب الممتلكات المادية وغير المادية مخ
والمتمثلة باألضرار المحتملة التي ُتصيب العمليات، وما يهمنا تلك المخاطر غير المادية 

 كونها ترتبط بموضوع الدرااة، وقد تجادت هذه المخاطر في اآلتي  

 

خدمات 
وحلول 
شركات 
Fintech

خدمات التمويل  
الجماعي أو التشاركي
crowdfunding

خدمات اإلقراض الند 
 Peer-to-peerللند 

lending

خدمات الدفع 
اإللكتروني

تطبيقات المعامالت 
المالية
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 اهو وخطأ معين   -5

بقيام العاملين على األنظمة اآللية باقتراف أخطاء ناجمة عن عدم والذي يتمثل 
 المعرفة أو عن الاهو فتؤدي إلى إحداث أضرار بالمعلومات واألنظمة المبرمجة.

  الخيانة من قبل العاملين على األجهزة اإللكترونية  -8

 ويتمثل ذلك من خال: قيام العاملين على األجهزة التابعة للمصرف أو المؤااة
المالية اواء األجهزة الموجودة داخل أو خارج المصرف بأعما: تخريبية خاصة إذا لم تتوفر 
أنظمة أمنية لحماية النظم اآللية مما يوفر مجاالت عديدة الختراق هذه األنظمة التكنولوجية 

 من قبل المجرمين.

   االختراق من قبل أشخاص خارجيين  -4

باختراق األنظمة المالية والمصرفية بهدف ويتمثل ذلك بمحاولة بعض األشخاص 
نجاز عمليات مالية ومصرفية غير مشروعة ال توافق المؤااات المالية  العبث والارقة وا 

 والمصارف على تقديمها أو تكون بحاجة إلى أخذ موافقات عليها.

 :U.S.Aالمحور الثاني: الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية بـ 

ُتعد قطاعات المدفوعات وتحويل األموا:، التأمين، التمويل واالقتراض الرقمي أهم 
القطاعات التي تتبناها شركات التكنولوجيا المالية بدرجة أولى إلى جانب إدارة الثروات، 

والعمالت الرقمية المشفرة، إال أن قطاع تحويل األموا:  blochchanالالة البلوكات 
 .(8)ثر ااتخداما من طرف األاواق العالميةوالمدفوعات ُيعد األك

أبرزت فيه مقارنة ألعلى خمس أاواق في  8052انة  EYفي تقرير أعدته شركة 
العالم متبنية للتكنولوجيا المالية حاب قطاعاتها، حيث جاء في هذا التقرير احتال: الواليات 

عات التخطيط المالي، المرتبة الرابعة عالميا في كل من قطا (U.S.A)المتحدة األمريكية 
على الترتيب، في حين لم  %54، %52، %51االدخار واالاتثمار، االقتراض بناب 

للتكنولوجيا المالية في كل من قطاع تحويل األموا:  U.S.Aيبرز التقرير نابة تبني 
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والمدفوعات وكذا التأمين، وبالتالي هي تعتبر األقل قيمة مقارنة بالدو: التي ذكرها التقرير 
 في هذا المجا:، ويوضحها الجدو: الموالي.

بين أعلى خمس أسواق تبنيًا للتكنولوجيا المالية حسب  U.S.A: موقع 42الجدول رقم 
 قطاعاتها

تحويل  الترتيب
األموال 

 والمدفوعات

التخطيط 
 المالي

االدخار 
 واالستثمار

 التأمين االقتراض

الصين  05
24% 

 %62الهند  %61الصين  %12الصين  %88الصين 

بريطانيا  %80الهند  %40الهند  %85البرازيل  %28الهند  08
64% 

البرازيل  04
10% 

الصين  %51البرازيل  %80البرازيل  %80الهند 
42% 

أاتراليا  06
10% 

جنوب  %54و.م.أ  %82و.م.أ  %51و.م.أ 
افريقيا 

10% 
بريطانيا  01

12% 
هونغ كونغ 

54% 
هونغ كونغ 

81% 
ألمانيا  %58ألمانيا 

45% 
Source: Ey Building a better working world, Ey Fintech adoption 

index 2017,p 15, online: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fintech-adoption-

index-2017/$FILE/ey-fintech-adoption-index-2017.pdf 

ترليون دوالر  5.2أعيد تنظيم قطاع الخدمات المالية األمريكي الذي تبلغ قيمته 
االاتثمار و على نحو جذري، بفعل ثورة االبتكارات التكنولوجية التي غيرت طرق االدخار 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fintech-adoption-index-2017/$FILE/ey-fintech-adoption-index-2017.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fintech-adoption-index-2017/$FILE/ey-fintech-adoption-index-2017.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fintech-adoption-index-2017/$FILE/ey-fintech-adoption-index-2017.pdf
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مليار دوالر تقريبًا في  52.0فقد ااُتثمر   (Accenture)واإلنفاق واالقتراض، ووفقًا لـ
في أنحاء  8051األولى من العام  0شركات التكنولوجيا المالية الناشئة خال: األشهر الـ

س يمليار دوالر في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبالتالي ل 52.1العالم كافة، مقارنة بـ
شركة ناشئة في قطاع  10شركة جديدة في القائمة الانوية الثانية ألفضل  88غريبًا ظهور 

شركة ناشئة، وكان على  400التكنولوجيا المالية، اختيرت من قائمة أولية اشتملت على 
الشركات المرشحة أن تكون عملياتها التجارية محصورة في أمريكا، إنما ليس بالضرورة أن 

هناك، باإلضافة إلى ااتثناء الشركات المطروحة للتداو: العام وتلك التابعة  يكون لها مقر
ل ، وفي العرض التالي انبرز أهم وأفضلها، والشركات المالية الرااخة ذات الملكية الخاصة

 (9) الشركات الناشئة في مجا: التكنولوجيا المالية بالواليات المتحدة األمريكية
ما: كاليفورنيا"، وهي تطبيق يتيح للع -تتواجد في "بالو ألتو :(Activehours) شركة -2

 تقاضي رواتبهم فورًا حاب ااعات العمل، بينما يحدد الماتخدم رام الخدمة.
  آالف شركة، بما فيها  50المنجزات  يعمل ماتخدموا التطبيق في(Apple)   و

Mart) (Wal-  و(Starbucks). 
   مليون دوالر من كل من 6.5التمويل (Felicis Ventures)  و (Ribbit 

Capital). 
  مصدر تهديد لـ  مقرضي الرواتب، المقرضين بفائدة مرتفعة، وراوم الاحب على

 المكشوف.
كاليفورنيا"، وهي برنامج يعتمد على  -تتواجد في "ماونتن فيو :(Addepar)شركة  -1

، بمتابعة وتحليل ممتلكات وأرصدة العميلالاحابة اإللكترونية، ويامح لمديري الثروات 
 وجلب عمالء جدد آليًا.

  مليار دوالر من األصو: المدارة على المنصة، كما  100المنجزات  أكثر من
وقعت مؤخرًا صفقة اندمجت بموجبها مع منصة إدارة عالقات العمالء في 

(Salesforce). 
 عامًا( شريك في  46) المؤاس المشارك ورئيس مجلس اإلدارة  جو لوناديل

(VC 8)  ومؤاس مشارك في شركة(Palantir Technologies). 
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   مليون دوالر من أصحاب الثروات بيتر تيل، واتانلي دراكنميلر،  21التمويل
 وغيرهما. 

   مصدر تهديد لــ (Envestnet) و(SS&C Advent) . 
تتواجد في "اان فراناياكو"، وتوفر قروضًا فورية للمشتريات  : (Affirm) شركة -3

، بينما يدعم بعض التجار هذه 40إلى % 50اإللكترونية بأاعار فائدة انوية تتراوح بين %
القروض التي تااعد العمالء الشباب على إنشاء تاريخ ائتماني، وقد بدأت مؤخرًا تقديم 

 ئتمان. تقارير لتاريخ اداد القروض إلى مكاتب اال
  تاجر "شريك" مثل 200المنجزات  أكثر من(Expedia)  و(Eventbrite). 
 ( مؤاس مشارك  65المؤاس المشارك والرئيس التنفيذي  ماكس ليفشن )عامًا

 . (Yelp) ورئيس اابق في مجلس إدارة (PayPal) في
   مليون دوالر، بما فيها قروض من 681التمويل(Founders Fund)  

 وغيرها.  (Andreessen Horowitz)و (Jefferies)و  (Spark Capital)و
  :مصدر تهديد لـ  بطاقات االئتمان، ودخو (Klarna) إلى الاوق األميركية. 

خوارزميات تتيح هي تتواجد في "اان فراناياكو"، و  : (AlphaSense) شركة -0
تاتغرقه  الذيللماتثمرين البحث في ماليين الوثائق ببضع نقرات، مما يقلل من الزمن 

 البحوث بشكل كبير.
   ألف عميل، مثل  100المنجزات (JPMorgan) و(Jana Partners)       و

(Oracle). 
  مليون دوالر من كل من  41التمويل  من (Tribeca Venture Partners)                                       

 . (Quantum Strategic Partners)و (Triangle Peak Partners)و 
   مصدر تهديد لـ (Bloomberg) وشركة (Thomson Reuters)  

 .(FactSet)و
تتواجد في "دبلن"، وتمو: ماتحقات الموردين في  :(Aztec Exchange)شركة  -5

 العالم النامي، اعتمادًا على قوة المشترين األمريكيين من الشركات. 
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 المنجزات  تعمل كل من (Caterpillar) و(Kimberly-Clark)             و
(L’Oréal) مع (Aztec) . 

   مليون دوالر من 51التمويل(Maya Capital)  و(Eton Street)  
 .(Hirsch Family Fund)و
  مصدر تهديد لـ  شركات تمويل الماتحقات التقليدية. 

تتواجد في مدينة "نيويورك"، ماتشار آلي يدير محافظ  :(Betterment) شركة -6
الصناديق القابلة للتداو:، لتتنااب مع أهداف الماتثمرين ودرجة تحملهم للمخاطر، مقابل 

 من األصو: انويًا.  0.81رام متناقص قدره حوالي %
 ألف عميل.  800مليار دوالر من  1المنجزات  أكبر ماتشار آلي ماتقل، يدير 
  مليون دوالر من 801 التمويل (Bessemer Venture Partners)         و 

Ventures)  (Citi   و(Northwestern Mutual)  .وغيرها 
 مصدر تهديد لـ  الماتشارين الماليين التقليديين، والماتشارين اآلليين اآلخرين. 

كانااس"، توظيف خوارزميات وعروض توفق  -تتواجد في "فيرواي :(C2FO) شركة -7
بين تجار التجزئة الذين يملكون ايولة إضافية، والموردين الذين يقبلون بتخفيضات مقابل 

 ااعة. 62الاداد خال: 
  مليار دوالر.  12المنجزات  عروض ماتلمة على شكل "فواتير" بقيمة 
   مليون دوالر من شركة 00التمويل (Union Square Ventures) .وغيرها 
   الماتحقات التقليدي، وبطاقات ائتمان األعما:مصدر تهديد لـ  قطاع تمويل. 

وهي مزود البنية األاااية لتقنية   تتواجد في "اان فراناياكو"، :(Chain) شركة -2
مع مؤااة  (Nasdaq Linq) بلوك تشين، وقد ااعد في تطوير أو: منتج بهذه التقنية

التقنية للعمل  (Visa) خدمات مالية، لتداو: األاهم في الشركات الخاصة، وتاتخدم
 .8052 عامجري إطالقه أُ وهو نظام مدفوعات عالمي للشركات،  (B2B Connect) على

 المنجزات  تعمل مع (Capital One) و(Citigroup)  و(Fidelity)  

 .(State Street)و    (Fiserv)و (First Data)و
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 عامًا ماتثمر اابق  41 المؤاس المشارك والرئيس التنفيذي  آدم لودوين
 في قطاع التكنولوجيا المالية. (RRE Ventures) في

   مليون دوالر من كل من 65.4التمويل (Khosla Ventures)      و(RRE 

Visa)  و(Nasdaq) و(Citi Ventures)        وشركة (Capital One 

Growth Ventures) وشركة (Fiserv)             و(Orange Digital 

Ventures)  وغيرها. 
  تتواجد في "اان فراناياكو"، موقع تمويل جماعي، يربط رواد (CircleUp) شركة -9

االاتهالكية الجديدة مع الموزعين المحتملين ومقدمي الدعم المالي، وقد  أعما: المنتجات
ألف نقطة بيانية لمااعدة الماتثمرين  00توظف  (Classifier) جديدة أطلق مؤخرا أداة

 ى تقييم الشركة.عل
  مليون  820شركة على جمع تمويالت بقيمة  800المنجزات  ااعدت أكثر من

 دوالر.
 ( وكالهما دراا  42عامًا( وروري ايكين ) 42المؤااان  ريان كالدبيك )عامًا

 إدارة األعما: بجامعة اتانفورد.
    مليون دوالر من 14التمويل Union Square Ventures) (Google 

Ventures) (Clayton Christensen’s Rose) Park     و(Advisors)  
 وغيرها. 

 مصدر تهديد لـ  رأس الما: االاتثماري و(Shark Tank). 
تتواجد في "اان فراناياكو"، شركة "عملة رقمية" تمتثل كليًا  :(Coinbase) شركة -24

 Digital     إلى القواعد التنظيمية الحكومية، وتتمتع بأمن ممتاز، كما تدير منصة التداو:

Asset Exchange)  (Global 6.2وعملية التجزئة التي تشمل محافظ العملة المشفرة لـ 
دولة، ممن ياتخدمون هذه الحاابات إلنفاق بيتكوين )أو االحتفاظ  44مليون مشترك من 

 بها( كذلك "اإلثير" وهي عملة رقمية أخرى.
 % من الـبيتكوين العالمي على خوادمها.  50المنجزات  تخزن حوالي 
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 عامًا( وهو مهندس برمجيات  44بريان ارماترونغ ) المؤااان  الرئيس التنفيذي
 500ااعد على مكافحة االحتيا: عند تحويل األموا: إلى  (Airbnb) اابق في

عامًا( وهو تاجر عمالت اابق  82دولة حو: العالم، وفريد ايراام )
 .   (Goldman Sachs)في

   مليون دوالر من 552التمويل (Andreessen Horowitz)        و(Union 

Square Ventures)   و(Draper Fisher Jurvetson)               و
(NYSE) و(Mitsubishi UFJ Financial Group)  و(BBVA)          و
(USAA) و(Ribbit Capital)  و(Sozo Ventures)   .وغيرها 

 مصدر تهديد لـ  ماتخدمي دارك نت للعمالت المشفرة، والقراصنة. 
تتواجد في مدينة "نيويورك"، منصة تؤدي عمل الواطاء  :(Cadre) شركة -22

 العقاريين، وتوفر راومًا مخفضة للمشترين من األثرياء والشركات.
 المنجزات  رئيس لجنة االاتثمار هو الرئيس التنفيذي الاابق لـ(Vornado)  

 .(Goldman Sachs) والرئيس الاابق للقام العقاري في 
 ( كان يعمل اابقًا  82المؤاس المشارك والرئيس التنفيذي  ريان وليامز )عامًا

صهر ترامب، جاريد كوشنر هو  (Blackstone) و (Goldman Sachs)في 
 أحد المؤااين المشاركين.

   مليون دوالر من كل من 12.4التمويل (Goldman Sachs)  و(Founders 

Fund)  مؤاس(Alibaba)  ردير يوري ميلنر.جاك ما، والمليا 
 مصدر تهديد لـ  صناديق االاتثمار العقاري، واماارة العقارات التجارية. 

تتواجد في "اان فراناياكو"، توفر للماتهلكين متابعة  : (Credit Karma) شركة -21
النقاط االئتمانية المجانية، إلى جانب توصيات حو: بطاقات االئتمان والقروض، وتوفير 
تطبيقات مباطة لها، وايضيف الموقع اإللكتروني قريبًا إمكانية مقارنة الرهون العقارية 

 .  (Goldman Sachs)لـ والدخو: إلى منصة القروض االاتهالكية الجديدة

   مليون ماتخدم مقارنة بالعام  61مليون ماتخدم، بزيادة قدرها  10المنجزات
 مليار دوالر. 4.1الماضي، وتبلغ قيمتها 
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    مليون دوالر من 412.1التمويل (Google Capital)             و(Tiger 

Global Management)  و(Ribbit Capital)   .وغيرها 
 لـ  مصدر تهديد(Equifax)  و(TransUnion)  و(Experian)  و(Fair). 

تتواجد في مدينة "نيويورك" وتوظف تقنية التعلم اآللي للبحث  :(Dataminr) شركة -23
راا: إشعارات حولها.  عبر تويتر والبيانات العامة األخرى عن أحداث الاوق البارزة، وا 

   آالف ماتخدم، باإلضافة إلى 50المنجزات(CNN)               
 وتجار الطاقة.  (Marriott International)و
   مليون دوالر من 520التمويـــــل (Fidelity) و(Venrock)  و(Wellington 

Management)   و(Credit Suisse)                     و(Goldman 

Sachs) .وغيرها 
  مصدر تهديد لـ (Google) و(Bloomberg)  و(Thomson Reuters). 

 المحور الثالث: واقع وآفاق التكنولوجيا المالية

 أوال: واقع التكنولوجيا المالية في تطوير العمل المالي والمصرفي:

لقد أدت التكنولوجيا المالية اليوم إلى فتح الباب على مصراعيه أمام ظهور عهد 
لوجيا التكنو جديد من االاتثمارات، وخدمات العمالء، واالبتكار الرقمي، كما تمكنت ثورة 

المالية من تغيير المفاهيم االعتيادية للعمل المصرفي إلى التكنولوجيا المالية، حيث نجد 
 8001اليوم أن عدد شركات التكنولوجيا المالية قد ارتفع بشكل كبير من ألف شركة في عام 

ية ل، وهو ما دفع التكنولوجيا الجديدة لتقدم الخدمات الما8051آالف شركة في عام  2إلى 
 .مع تجّنب تركيبات التكاليف المعروفة والمعوقات التنظيمية للبنوك التقليدية

أصبحت شركات التكنولوجيا الرقمية توفر اليوم خدمات تغطي العديد من األعما: 
التقليدية في مجا: التجزئة وأعما: البنوك األخرى، مثل بطاقات االئتمان، والقروض، 

 بين الدو:، والعمالت الرقمية.والدفعات، والتحويالت المالية 
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ابب اإلقبا: الكبير على التكنولوجيا المالية يكمن في قدرتها على تقديم نمط أعما: 
مختلف، وتوفير تجربة عمالء معززة ومخصصة، واالاتفادة من القوة الرقمية بغية ضمان 

 )التي تتضمنتحقيق قيمة أعما: متكاملة، ما جعل أنظمة دفعات التكنولوجيا المالية 
المحافظ الرقمية، وأنظمة نقاط البيع المدمجة، وأنظمة الدفع بين األشخاص، والتحويالت 
بين الدو:( تتدخل في القطاع المصرفي بدرجات مختلفة، و للحكم على ما إذا كان نظام 
التكنولوجيا المالية يشكل تهديدًا أو يقدم فرصة للبنوك، يجب على البنوك ذاتها أن تتبنى 

طار عمل متعدد المراحل يبدأ باإلجابة على ثالثة أائلة، هي  هل التكنولوجيا المالية قابلة إ
 للقياس، وهل توفر قيمة حقيقية للعمالء، ثم هل توفر قيمة حقيقية للتّجار؟

إن ظهور المحافظ الرقمية عادة ما يكون فرصة أكثر مما هو تهديد، حيث إن هذه 
ت في أنظمة نقاط البيع، وفضاًل عن ذلك فإن أنظمة الدفع المحافظ تعزز ااتخدام البطاقا

يمكن و       المبّاطة بين األشخاص ال تعتبر تهديدًا محتماًل إال في حا: توّاع النطاق، 
لهذه األنظمة أن تجذب العمالء بفضل اهولة ااتخدامها، والترويج للتوجه نحو أنظمة نقاط 

عن تقديم خدمات قيمة مضافة، كما أن التحويالت البيع، وتقديم خدمات مالية أخرى، ناهيك 
بين الدو: بشكل عام تشكل تهديدًا، ألنها قادرة على جذب أعما: ذات هامش مرتفع 
والوصو: إلى األعما: الصغيرة في نهاية المطاف، وعلى الرغم من ارتفاع "تاونامي" 

ة عندما لتنظيمية، خاصالتكنولوجيا المالية، ال تزا: البنوك محمية بشكل جيد بالقوانين ا
 .يتعلق األمر بعملية اإليداع

وتحديد مدى قدرة التكنولوجيا المالية على منافاة البنوك يعتمد على التجاوب 
التفاعلي للبنوك، والتغيرات المحورية في أنظمتها، وتشكيل إيرادات بديلة جاذبة، حيث يمكن 
للبنوك تبني التكنولوجيا المالية لتقديم خدمات بشكل أكثر ارعة وأرخص تكلفة مما يمكن 

يا ط أن تقوم البنوك ببنائها داخليًا، ويجدر بالتنبيه إلى أن التكنولوجتحقيقه بغيرها وبشر 
الرقمية يمكن أن تفرض تهديدًا على نطاق العمل الرئياي للبنوك، إال أنها تفتح أيضًا 

 .(10)إيرادات لالبتكار في أقاام أخرى 
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 أمن األعما:  
مها التي يقدإن المؤااات المختلفة تاتفيد بال شك من نماذج األعما: الجديدة 

التحو: الرقمي، ولكن يبقى األمن هو األااس األو:، حيث إن المهاجمين أصبحوا يمّرون 
دون الكشف عنهم وأصبحوا يزيدون من وقت عملهم، ما يعني حاجة إلى قدرات أكبر لمراقبة 
الشبكات، هذا وأصبح الزماً على المؤااات تحاين أنشطتهم لقطع الابل على المهاجمين، 

خراج تلك التي تفتقر إلى اإلمكانات األمنية المطّورة خاصة ت حاين البنى التحتية القديمة وا 
 .عن الخدمة

وفي الوقت الذي توفر فيه التكنولوجيا مزايا عدة فإن المهاجمين يواصلون ااتفادتهم 
من الهجمات وتحويلها إلى مكااب مالية لهم لتصبح نموذج أعما: يدر عليهم األرباح، لذا 

كانية رؤية ومراقبة الشبكة والنقاط النهائية ال تزا: تحديًا بارزًا لمواجهة الاالالت فإن إم
األكثر تعقيداً في الماتقبل، الايما وأن متواط الوقت  (11)المطورة من برمجيات طلب الفدية

 .يوم 800الذي تاتغرقه المؤااات في الكشف عن الهجمات الجديدة يصل إلى 
"اياكو" نصف الانوي لألمن اإللكتروني، فإن برمجيات وبحاب تقرير لمؤااة 

طلب الفدية أصبحت أكثر البرمجيات الضارة تحقيقًا لألرباح في التاريخ، وبأن الدرااات 
التي أجرتها الشركة أكدت أن المؤااات غير مهّيأة لمواجهة الاالالت المطورة من 

 .برمجيات طلب الفدية األكثر تعقيدًا في الماتقبل
 ديدات األمنية الته 

وفقًا لتقرير شركة "ايمانتك" حو: مخاطر التهديدات األمنية على شبكة اإلنترنت 
، فإن دولة اإلمارات جاءت في المرتبة الرابعة على قائمة الدو: األكثر تعرضًا 8051لعام 

لتهديدات برامج انتزاع الفدية في منطقة الشرق األواط وأفريقيا، وجاءت الدولة أيضًا في 
 %66عالميًا. وباإلضافة إلى ذلك، شهدت برامج انتزاع الفدية نموًا انويًا بنابة  42لمرتبة ا

هجمة يوميًا من برامج  82في دولة اإلمارات، وتعرضت الشركات الكبرى في الدولة لمعد: 
 .8051في عام  50820انتزاع الفدية، وبلغ إجمالي عدد هذه الهجمات 
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من ضحايا برامج  %64ن في الشركات يمثلون نابة ويجدر اإلشارة إلى أن الموظفي
الفدية، وذلك بفضل ارتفاع أعداد العصابات التي تاتهدف الشركات الكبرى بااتخدام نفس 
التكتيكات واألدوات التي ياتخدمها الجواايس اإللكترونيون، بالرغم من ذلك فإن تطور 

طورًة التهديدات اإللكترونية خ برامج انتزاع الفدية ماتمر وارعان ما أصبحت من بين أعظم
على األفراد والمؤااات، واألاوأ من ذلك أن هذه الهجمات وصلت اآلن إلى ماتويات 

 .جديدة من النضج والخطورة

 ثانيا: تمويل التكنولوجيا المالية:

يزداد اليوم تمويل التكنولوجيا المالية على الماتوى العالمي بمعدٍ: تصاعدي  حيث 
عامًا خلت، أصبح اليوم  55.% مليار دوالر أميركي قبل 1كان يبلغ  أن التمويل الذي

مليارًا، بحاب قاعدة بيانات التكنولوجيا المالية في مجموعة "بواطن  22.1يصل إلى 
كونالتينج جروب". وعلى النطاق الجغرافي، حصل الالعبون األااايون في أميركا الشمالية 

في حين جذبت  –من إجمالي التمويل  %25حوالي  –على أكبر ماتوى من التمويل 
الشركات في منقطة آايا الباايفيك أعلى المعدالت من حيث الحصة. وبالتزامن مع ذلك، 
وضمن اإلطار الزمني نفاه، ركزت عروض التكنولوجيا المالية بشكٍل خاص على العميل 

ميل الفرد عونشاطات الشركات البنكية، وفي حقيقة األمر جذبت الشركات التي تاتهدف ال
 .(12)والعمالء من الشركات أعلى معدالت الحصص االاتثمارية

، (SoFi)ومن المثير لالهتمام، أن ات شركات غير عامة، هي  "اوشا: فاينانس" 
 One97)لالتصاالت"  02، "ون (Avant Corporation)، "أفانت" (Alipay)"آليباي" 

Communications) "و"يور بيبل آند اكوير ،(Your People and Square)- 
مليون دوالر أميركي من االاتثمارات المتراكمة.  100أكثر من  8055حصدت منذ العام 

مليار دوالر أميركي أو  5شركة ناشئة بتقييمات تبلغ  51إضافة إلى ذلك، برزت أكثر من 
 مليار دوالر أميركي. 10أكثر، بتقييم إجمالي يزيد عن 

تكنولوجيا المالية كظاهرة عالمية متكاملة أثارتها مما الشك فيه أن ظهور ال
ة مدفوع في المقام األو: بثالث فئات ااتثماري –ااتثمارات إاتراتيجية ثابتة ونمو هائل
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مرغوبة هي  الدفعات، واإلقراض / التمويل الجماعي، والبيانات والتحاليل. وبشكل عام، 
الء، وخدمات دفعات التّجار، وأنواع المكّونة من خدمات دفعات العم –حصلت فئة الدفعات 

( وهي %40على أعلى االاتثمارات كفئة ) –وبنى تحتية جديدة للدفعات والخدمات الملحقة 
تهيمن حاليًا على كامل طيف التكنولوجيا المالية، محققة نمو اريع على ماتوى مزيج 

 منتجات يتنوع بشكل اريع.
وعلى النطاق العالمي، يقف قطاع دفعات التجزئة الرقمية اليوم على أعتاب مرحلة 
تغير جذري، مدفوع بعدد من العوامل الرئياية. أواًل  عند إجراء الدفعات، يرغب العمالء 
في هذا العصر بحلو: متعددة القنوات، وخدمات حماية وخدمات القيمة المضافة التي تقدم 

الءمة االنايابية. وثانيًا  يرغب التجار من جهتهم بالحصو: على لهم أكثر من مجرد الم
تكاليف دفعات أقل ودمج أاهل لتطبيقات القيمة المضافة. وفضالً عن ذلك، يتنافس عمالقة 
العالم الرقمي والالعبون الجدد فيه على التحويالت الرقمية، وتنتقل الشركات نحو أنماط 

. ومن الجانب التكنولوجي، تلعب (Apple Pay)مشاركه اإليرادات، مثل "آبل باي" 
دور  (tokenization)تكنولوجيات مثل القيااات الحيوية وأنظمة تقايم الكودات البرمجية 

 قوة الدفع نحو التغيير في مجا: الحماية والمالءمة.
وفي الواقع، تااهم التكنولوجيا المبتكرة الجديدة ومبادرات الرقمنة في إعادة ابتكار 

اإلمكانات" في مجا: الدفعات، وتفتح األبواب أمام عالم جديد من المحافظ المتعدد "فنون 
"األجهزة" والبنية التحتية الداعمة. فهي تبّاط على وجه الخصوص عملية الدفع وتجعلها 

 .(13)غير مرئية
إن هذه القوى، بعملها معًا، تغّير توجه عالم الدفع وتااعد في إعادة تقييم احتياجات 

ء والتجار على حد اواء، مفاحة المجا: للتكنولوجيا المالية لتغير قواعد اللعبة العمال
 بالكامل.

 (14):ثالثا: آفاق ابتكارات التكنولوجيا المالية للمصارف اإلسالمية
مليون زبون  510أفاد تقرير متخصص أن االبتكارات التكنولوجية قد تضيف 

حو:  EY انوات المقبلة. أشار تقرير للمصارف التشاركية )اإلاالمية( على مدى الخمس
"المصرفية في األاواق الناشئة"، إلى أن أصو: المصرفية التشاركية العالمية، والمعروفة 
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أيضًا باام "المصرفية اإلاالمية"، أن توحد البنوك مع شركات التكنولوجيا المالية، ايدفع 
، مقارنة بخماة 8085العام اوقًا واعدًا بحلو:  80البنوك التشاركية لتصبح منتشرة عبر 

مليون عميل خال:  810مليون عميل إلى  500أاواق في الوقت الراهن، ما يمثل قفزة من 
 .الفترة نفاها

وأوضح التقرير أنه يفضل جيل األلفية بشكل واضح إجراء الخدمات المالية من 
ات بتكار خال: منصة رقمية توفر لهم الخدمة مباشرة دون واائط. ومن خال: ااتخدام اال

التكنولوجية المالية، تخطو البنوك في جميع أنحاء العالم إلى األمام لتقدم فقط خدمات 
 .مصرفية رقمية لتلبية االحتياجات المتنوعة لهذه الشريحة من العمالء

وقد تصبح الخدمات المصرفية الرقمية الخالصة شريحة عمالء كبيرة للبنوك 
لوجيا التشاركية لُتقيم مشاريع تعاونية مع شركات التكنو التشاركية. وهناك فرصة أمام البنوك 

حو: "المصرفية في  EY المالية إلطالق بنوك رقمية خالصة في بلدانهم. أشار تقرير
األاواق الناشئة"، إلى أن أصو: المصرفية التشاركية العالمية، والمعروفة أيضًا باام 

، مع انخفاض 8051ركي في عام مليار دوالر أمي 086المصرفية اإلاالمية، وصلت إلى 
معدالت النمو في جميع المناطق مقارنة مع الانوات الاابقة. وارتفعت حصة دو: مجلس 

في المئة مع انخفاض حجم األصو:  28التعاون الخليجي في المصرفية التشاركية إلى 
 .8051المصرفية في بلدان رابطة دو: جنوب شرق آايا )آايان( خال: العام 

أاواق  4كة العربية الاعودية واإلمارات العربية المتحدة وماليزيا أكبر وتعد الممل
 46.8للمصرفية التشاركية من حيث حجم األصو:، إذ تايطر هذه األاواق على ما يمثل 

 .على التوالي من حصة الاوق العالمية % 54.4، و% 52.8، و%
تتمتع االبتكارات التكنولوجية المالية في دو: مجلس التعاون الخليجي بالقدرة على 
تعزيز الوصو: إلى األاواق وماتوى ربحية البنوك بشكل كبير. وكنقطة انطالق، يمكن 
للبنوك التشاركية تفعيل إاتراتيجية جريئة إلدارة التمويل، تتضمن تحليالت متقدمة للبيانات، 

الروبوتية، وتقنيات الاحابية، والذكاء االصطناعي وتقنية التعامالت الرقمية وأتمتة العمليات 
 )بلوك تشين(.
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ومن أهم المجاالت الرئياية لالبتكارات التكنولوجية ذات الصلة بالبنوك التشاركية  
منصات اإلقراض والمشاريع الصغيرة والمتواطة، واالبتكارات المتعلقة بالدفع مثل 

 .لى شخص، والتحقق الرقمي واإلدارة الرقمية للثرواتالمدفوعات من شخص إ
 والتوصيات: نتائجال

من خال: ما تم تناوله اابقا، يمكننا ااتخالص مجموعة من النتائج وكذا اقتراح 
توصيات يمكن أن تاهم في إثراء الموضوع والتعمق فيه ماتقبال من قبل الباحثين وأصحاب 

 االختصاص.  

 :نتائجال -أ
لتقديم خدمات وحلو: مبتكرة فيما يخص التكنولوجيا المالية هي األداة األناب  -05

الخدمات المالية التي تقدمها المؤااات المالية التقليدية، البنوك وشركات التأمين في عالم 
 ميزته الارعة والتغير؛

 خدمات التمويل الجماعي من بين أكثر فروع تكنولوجيات الما: تطورًا، وهي تمكن -08
من توفير مصادر تمويل ألصحاب المشاريع، في حين توفر للماتثمرين فرصة المشاركة 

 في شركات قد تعرف ماتقباًل مزدهرًا؛
بالرغم ما تحققه التكنولوجيا المالية والمصرفية من مزايا متعددة تخدم القطاع المالي  -04

ن قبل لتكنولوجيا موالمصرفي بشكل كبير، إال أنه وجدت مخاطر مصاحبة الاتخدام هذه ا
المصارف والمؤااات المالية والتي من شأنها أن تلحق الضرر الكبير بهذه المؤااات إذا 

 لم يتم اكتشافها ومعالجتها في الوقت المنااب؛
الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية هي شركات ناشئة متواجدة معظم  -06

ّ: على شيء فإنه يد: على التطور الكبير والاريع بالواليات المتحدة األمريكية، وهذا إن د
في المعامالت المالية والمصرفية فيها، وأيضا ااتحواذ الواليات المتحدة األمريكية على 

 معظم المعامالت التجارية والمالية العالمية؛
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اإلقبا: الكبير على التكنولوجيا المالية يكمن في قدرتها على تقديم نمط أعما: مختلف،  -01
وتوفير تجربة عمالء معززة ومخصصة، واالاتفادة من القوة الرقمية بغية ضمان تحقيق 

 قيمة أعما: متكاملة للمؤااات المالية والبنوك؛
التكنولوجيا المالية ظاهرة عالمية متكاملة أثارتها ااتثمارات إاتراتيجية ثابتة ونمو  -01

 هائل؛
المصارف التشاركية اإلاالمية مع شركات التكنولوجيا المالية ماتقبال يعزز  تكامل -02

ااتخدام االبتكارات التكنولوجية المالية، ويدفع البنوك في جميع أنحاء العالم إلى األمام 
 .لتقدم خدمات مصرفية رقمية لتلبية االحتياجات المتنوعة لهذه الشريحة من العمالء

 التوصيات: -ب
انفتاح المؤااات المالية والبنوك وشركات التأمين الجزائرية على ابتكارات ضرورة  -05

التكنولوجيا المالية وتبنيها بغية تجويد الخدمات المقدمة للعمالء من جهة، ورفع القدرة 
 التنافاية من جهة أخرى؛

تظافر الجهود العالمية لمختلف المؤااات المالية والبنكية مع الشركات  وجب -08
المختصة في األمن المعلوماتي للحد من التهديدات المتعلقة ببرامج انتزاع الفدية، كونها 
تمثل الهاجس الذي يحو: بينه وبين تبني ابتكارات التكنولوجيا المالية في الدو: التي الزالت 

 ؛لبنكية تعتمد على الطرق التقليدية في تعامالتها وتقديم خدماتها للعمالءمؤاااتها المالية وا
ضرورة االاتفادة من تجارب الشركات الناشئة المختصة في التكنولوجيا المالية في  -04

الواليات المتحدة األمريكية والوقوف على عوامل النجاح فيها، مع قيام المؤااات المالية 
تفاقيات مع هذه الشركات فيما يخص تكوين اإلطارات العاملين والمصرفية المحلية بعقد ا

 أصحاب الكفاءات والخبرة في المجا:؛
تخصيص ميزانيات معتبرة للمؤااات المالية والمصرفية بالجزائر من قبل الحكومة   -06

برام اتفاقيات دولية مع  موجهة خصيصا للتكوين والتدريب في مجا: التكنولوجيا المالية وا 
لشركات العالمية المختصة في ذلك لمواكبة التغيرات واالبتكارات المالية والمصرفية كبرى ا

 الجديدة في العالم وهذا من خال: نقل المعارف؛
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تشجيع االاتثمار في التكنولوجيا المالية في الجزائر وتقديم الدعم الالزم لولوج  -01
لمية بة االبتكارات المالية العاالمؤااات المالية والمصرفية ثورة الدفع المالي بغية مواك

دخا: أحدث التقنيات الحديثة في المجا: بهدف تحقيق الكفاءة والفعالية للخدمات المقدمة  وا 
للعمالء والمتعاملين والشركاء، ومنه ضمان زيادة القدرة التنافاية للمؤااات المالية والبنكية 

 وشركات التأمين؛
 :والمراجع المعتمدة الهوامش

تاريخ التصفح   ،دور التكنولوجيا المالية في تطوير أداء البنوك اإلسالمية( 1)
 http://islamonline.net/18476، متاح على الرابط التالي  05/08/8052

 ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التايير،دروس في التكنولوجيا الماليةمحمد شايب،  (2)
                                                          متاح على الرابط التالي                    ، 82/05/8052تاريخ التصفح   جامعة اطيف،

setif.dz/coursenligne/medchaib/chap1.html#pagep-http://cte.univ                                                     
، متاح على 82/05/8052تاريخ التصفح   ،فينتيك" الثورة الجديدة في عالم المال" (3)

   الرابط التالي
 -trading-academy/advanced-https://www.netotrade.ae/learn/trading

fintech-of-importance-strategies/the  

شركات التكنولوجيا المالية في الشرق األوسط وشمال وهيبة عبد الرحيم وآخرون،  (4)
، العدد 6، المجلد Global Journal of Economics and Business، إفريقيا

 .41ص  ، 8052، 5
متطلبات إرساء التكنولوجيا المصرفية في دعم الذكاء التنافسي مطاي عبد القادر،  (5)

، جامعة 50، العدد األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانيةبالبنوك الجزائرية، 
 ]بتصرف[. 86، ص  8054الشلف، قام العلوم االقتصادية والقانونية، جوان 

 نفس المرجع الاابق. (6)
دار  ،النقود والبنوك اإللكترونية في ظل التقنيات الحديثةمصطفى يواف كافي،  (7)

 .451 – 451، ص ص  8054راالن للنشر، 
 .41، ص  مرجع سبق ذكرهوهيبة عبد الرحيم وآخرون،  (8)

                                                           

http://islamonline.net/18476
http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/medchaib/chap1.html#pagep
https://www.netotrade.ae/learn/trading-academy/advanced-trading-strategies/the-importance-of-fintech
https://www.netotrade.ae/learn/trading-academy/advanced-trading-strategies/the-importance-of-fintech
https://www.netotrade.ae/learn/trading-academy/advanced-trading-strategies/the-importance-of-fintech
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تاريخ التصفح   ،أفضل الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية (9)
، متاح على الرابط التالي  82/05/8052

http://www.forbesmiddleeast.com/news/read/articleid/11335 

بين تطوير العمل المصرفي وتهديد  تسونامي التكنولوجيا .. حاام عبدالنبي، (10)
، 51516، مقا: منشور بجريدة االتحاد االماراتية، العدد أنشطة وعمالء البنوك
متاح ، 08/08/8052، تاريخ التصفح  ، 08/05/8052الانة الثامنة، بتاريخ  

 : على الرابط التالي

http://www.alittihad.ae/details.php?id=146&y=2017&article=full   
هو برنامج خبيث يقيد الوصو: إلى نظام الحااوب الذي يصيبه، ويطالب بدفع فدية  (11)

لصانع البرنامج من أجل إمكانية الوصو: للملفات، بعض أنواعه تقوم بتشفير الملفات 
بداية  كانت وتعرض راائل تطلب من الماتخدم الدفع. على القرص الصلب للنظام

 .انتشاره في روايا، لكن ااتخدام هذا النوع من البرامج الخبيثة نمى في بقية دو: العالم
مقا:  ،ثورة في قطاع الدفع المالي –النمو السريع للتكنولوجيا المالية إيهاب خليل،  (12)

، ،تاريخ التصفح  86/02/8051 منشور بمجلة عالم االقتصاد واألعما: بتاريخ 
 ، متاح على الرابط التالي 05/08/8052

saad.com/2016/08/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%http://alamalikti

88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%8

4%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7

%D8%AB%D9%8/ 

 نفس المرجع. (13)

مليون زبون جديد للمصارف  254قادرة على إضافة  االبتكارات التكنولوجية المالية (14)
تاريخ  ،02/58/8051، بتاريخ 1801، مقا: منشور بجريدة الواط، العدد اإلسالمية

، متاح على الرابط التالي  05/08/8052التصفح  
http://www.alwasatnews.com/news/1188314.html 

http://www.forbesmiddleeast.com/news/read/articleid/11335
http://www.alittihad.ae/details.php?id=146&y=2017&article=full
http://alamaliktisaad.com/2016/08/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D9%258/
http://alamaliktisaad.com/2016/08/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D9%258/
http://alamaliktisaad.com/2016/08/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D9%258/
http://alamaliktisaad.com/2016/08/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D9%258/
http://alamaliktisaad.com/2016/08/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D9%258/
http://www.alwasatnews.com/news/1188314.html

