
     
 
  

 

 مة ومفهرسةعلمية محكدولية ة مجل

 الجزائر  –ست لتامنغمنشورات المركز الجامعي 

 

توجهات التكنولوجيا المالية على ضوء تجارب  •

  شركات ناجحة
 

التكنولوجيا المالية ثورة اقتصادية جديدة  •

دراسة حالة منطقتي الشرق األوسط وشمال )

 (إفريقيا

التكنولوجيا المالية ثورة الدفع المالي..الواقع  •

 واآلفاق

دور التكنولوجيا المالية في دعم قطاع الخدمات  •

 المالية والمصرفية

العمالت االفتراضية: تزايد اإلطار التنظيمي  •

 الناشئةوالتحديات في التكنولوجيا المالية 

  ن يبالتحويالت المالية عبر الهواتف المحمولة،  •

 المتطلبات والتحديات.            

 جامعة بسكرة د.مراد حمبوب

املركز اجلامعي  د.قرقب مبارك •

 لتامنغست

 

 أثر القوانين الوضعية في تغير الفتوى الشرعية •

 وهيبة عبد الرحيم د.  •

 بن قدورواق شد.أ •

 لتامنغستالمركز الجامعي   

  جامعة بومرداس د.حيزية بنية •

 عليوش قربوع ابتسامأ. •

 لتامنغستالمركز الجامعي   
 

  جامعة غردايةأ.لزهاري زواويد  •

   جامعة ورقلة د. حجاج نفيسة •
 

  سطيف ج د. بن علقمة مليكة •

 لتامنغست جم  د.سائحي يوسف •
 

     .عبد الرحمان رزق اهللأ و أ.عمام ريم •

 واطجامعة األغ    
 

 جامعة بسكرة د.مراد محبوب •

 لتامنغستم ج  د.قرقب مبارك •

 

 

 

 

 ومفهرسةسداسية  ،متخصصة ،مةمحك ،أكاديمية ،علمية ،دوليةمجلة 
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  ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،ُمحّكمة ،أكادميية ،علميةدولية جملة 

 اجلزائر -تصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغست

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات نشر البحوث تعنى ب

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 ( المجلة في النشر قواعد )
بغرض إتاحة الفرصة لإلفادة من أحباث األساتذة والباحثني من داخل الوطن وخارجه، فإن 

اسات والبحوث املتخصصة يف جمالي القانون والعلوم االقتصادية إدارة اجمللة ترحب بنشر الدر

 باللغة العربية أو الفرنسية أو االجنليزية، وفق القواعد اآلتية:

 الشروط الشكلية: 

 ذكر بيانات الباحث: ، من دون تغيري فيه، مع يكتب البحث على جهاز احلاسوب وفق النموذج املعد

)بصيغة يقدم املقال يف نسخة إلكرتونية و، والربيد اإللكرتونياسم ولقب املؤلف، العنوان املهين 

word )عشرة صفحات ، وال يقل عن (25) مخسا وعشرين صفحة ال يتجاوز عدد صفحاته

دون ترقيم من ، من كل جهة  (2)(، وفق ُبعد32-01( على افرتاض مقاس الصفحة )01)

وبني قوسني وجوبا يف املنت )يكون  بطريقة آليةيف آخر البحث واهلامش وضع أرقام ، وللصفحات

رقم اهلامش بني قوسني ومرتفعا عن سطر الكتابة يف املنت( واهلامش )يكون رقم اهلامش بني 

إعطاء سم(((، و 1.0قوسني وموازيا لسطر الكتابة يف احلاشية ويكون تنسيقه معلقا بـ:)

 .، وخط فاصل بني املنت واهلامشببليوغرافية معلوماٍت

 ملقال مبلخص مرفقا بكلمات مفتاحية يكون بلغة املقال وآخر باللغة اإلجنليزية إن مل جيب إرفاق ا

أن يكون عنوان البحث وامللخص والكلمات ، وتكن لغة املقال ال يتجاوز الصفحة الواحدة

، املفتاحية مكتوبا بلغتني إحداهما لغة املقال واألخرى باللغة اإلجنليزية إن مل تكن لغة املقال

أو يف مكانها يف املقال ويكون عنوان اجلدول أو ألشكال واجلداول توضع يف آخر الصفحة اوتكون 

 الشكل يف األعلى واملصدر يف األسفل.

 الشروط املوضوعية: 

  املقال قدم يأن جمللة مسؤولية اإلخالل بها، و، وال تتحمل اقواعد األمانة العلميةجيب احرتام

بوضوح خلفية املقال صف يأن ، ومن األخطاء، وخاليا نحويةاإلمالئية وال بعناية وتدقيق للمواد

عنوان املوضوع، والغرض من كتابته، مبا يف ذلك الطرق املستخدمة، واملناقشة اخلتامية على 

االختصارات  وأن تكون، وتفسري املصطلحات التقنية واالختصارات العلمية، أهمية العمل

البحث بالعمق واألصالة واإلسهام العلمي، وفق أن يتسم ، ومكتوبة وواضحة يف أول ظهور هلا

أن يكون البحث ا، وأن خيدم البحث السياسة العامة للمجلة، وأهدافه، واملنهج العلمي واملوضوع

خيضع املقال للتحكيم وجوبًا، و، يكون قد ُأرسل للنشر يف جملة أخرى الجديدًا مل ُيسبق نشره، وأ

 ترد البحوث ال ي تعذرر نشرها، وقحق إلدارة اجمللة تغيري ما وُيخطر صاحبه برأي اهليئة العلمية، وال

 .تراه مناسبا من دون املساس باملوضوع

                  المجلة رأي عن بالضرورة تعبر ال المنشورة بحا األ 

 العلمية األمانة بقواعد اإلخالل ةيمسؤول المجلة تتحمل ال



       
 ومفهرسة سداسية ،متخصصة ،ُمحّكمة ،أكادميية ،علميةدولية جملة 

 راجلزائ -تصدر عن معهد احلقوق والعلوم السياسية باملركز اجلامعي لتامنغست

 القانونية واالقتصاديةيف الدراسات نشر البحوث تعنى ب

 للدراسات القانونية واالقتصادية (1) 1018سبتمبر  –(15)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالجته مجلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         للمجلة( الشرفي )الرئيس
 مدير املركز اجلامعي لتامنغست     شوشة عبد الغين دأ.

 املركز اجلامعي لتامنغست أ.د زهرية كيسي المجلة( )مديرة

                          (لها االلكتروني الموقع على )والمشرف        (التحرير )رئيــــس

 املركز اجلامعي لتامنغست          د.شـــوقي نذيــــــر

 المساعدون( )المحررون

 علي فيالليأ.د 

 10جامعة اجلزائر 

 يــاحلق مرسل .عبدد

 املركز اجلامعي لتامنغست

 املساعيدأمحد فرحان نزال أ.د 

 األردنآل البيت جامعة 

 د.سائحي يوسف

 املركز اجلامعي لتامنغست

 يه السمالليقحضأ.د 

ملكة امل جامعة امللك فيصل

 العربية السعودية

 د.مجال قتال

 املركز اجلامعي لتامنغست

 .جوادي إلياسد

 املركز اجلامعي لتامنغست 

 ارك قرقبــ.مبد

 املركز اجلامعي لتامنغست

 

 

 (مراجعة)
 د.شـــوقي نذيــــــر                        ي   احلق مرسل .عبدد

 



 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 (5)  1018سبتمبر  –(15)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهمعهــد الحقوق: 

 العلمية( )الهيئة
 ن خارج الوطنم

 جامعة ويار الدجلوالصبد عب دأمح دأ.

 العربية مصر مجهورية أسيوط

 القحطاني عبد القادر بن محودأ.د 

 جامعة قطر

 أ.د فخري صربي راضي جامعة غزة

 فلسطني
آل أ.د فرحان نزال املساعيد جامعة 

 األردنالبيت 
 جامعة تكريت مثنى فائق العبيدي دأ.

 العراق

امللك فيصل جامعة  ييه السماللضخيأ.د 

 السعوديةاململكة العربية 
، أكادير، جامعة ابن زهرد جواد الرباع 

 املغرب

د عماد فوزي ملوخية جامعة 

 اإلسكندرية مجهورية مصر العربية

د عمار أوكيل جامعة السلطان قابوس، 

 عمان

 د همام القوصي سوريا

 جامعة ظفار حممد املدني صاحل الشريفد 

 عمان

 طنمن داخل الو

 10 جامعة اجلزائرأ.د أمحية سليمان 

 جامعة اجلزائر أ.د أورمحون حممد الطاهر
 أ.د بلحيمر إبراهيم املركز اجلامعي تيبازة

 أ.د بن عبد الفتاح دمحان جامعة أدرار

 جامعة بسكرةأ.د بن مشري عبد احلليم 

 أ.د بومدين حممد جامعة أدرار
 10 أ.د حاروش نور الدين جامعة اجلزائر

  جامعة بسكرةحسينة شرون  أ. د

 أ.د رمحاني إبراهيم جامعة الوادي

د زهرية كيسي املركز اجلامعي أ.

  لتامنغست

 د عرابة احلاج جامعة ورقلة أ.

 10 جامعة اجلزائرأ.د علي فياللي 

 10 جامعة اجلزائرأ.د قدي عبد اجمليد 

 أ.د قحياوي مفيدة جامعة بسكرة

 جامعة بسكرة وسيلة د السب ي

املركز اجلامعي ودي حممد الطاهر د العم

 لتامنغست

 بن يوسف جامعة املدية القينعيد 

 د أوشان حنان جامعة خنشلة

جامعة مخيس د آيت عبد املالك نادية 

 مليانة

 جامعة أدرار د باخويا إدريس

 املركز اجلامعي لتامنغستد برادي أمحد 

 د بالل بومجعة جامعة أدرار

 د بلعياء حممد جامعة تلمسان

 بلواضح الطيب جامعة املسيلةد 

 د بن جديد فتحي املركز اجلامعي غليزان

 جامعة أدرارد بن الدين احممد 
 د بن بوعبد اهلل نورة جامعة باتنة

 د بن سديرة عمر جامعة سطيف

 د بن عمارة حممد جامعة تيارت

املركز اجلامعي  د بن قدور أشواق

 .لتامنغست

 د بن قانة إمساعيل جامعة ورقلة

 أمحد جامعة األغواط مويزةبن د 

 املركز اجلامعي مليلةد بوفنش وسيلة 

 جامعة أدرار د بوعزة عبد القادر

 جامعة خنشلةد بوكماش حممد 

 جامعة مخيس مليانةد تومي هجرية 

 د مجال جعيل جامعة باتنة

 د مجال قتال املركز اجلامعي لتامنغست



 ائرزــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (6) 1018سبتمبر  –(15)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالجته مجلة

د جوادي إلياس املركز اجلامعي 

 .لتامنغست

 جامعة برج بوعريريجيمة حاجي فطد 
 د حاروش رفيقة جامعة اجلزائر

 املركز اجلامعي تندوفحممد  محودي د

 د حوبة عبد القادر جامعة الوادي

د خويلدات صاحل املركز اجلامعي 

 لتامنغست

 د دغمان زوبري جامعة سوق أهراس

 جامعة أدرارد رمحوني حممد 

 د رقية شرون جامعة بسكرة

 لفجامعة ش فريوز زروخيد 

 د ساوس الشيخ جامعة أدرار

 د ساقحي يوسف املركز اجلامعي لتامنغست

  جامعة املسيلة د سعودي عبد الصمد

 د سلطاني آمنة جامعة الوادي

 د سلكة أمساء املركز اجلامعي لتامنغست

 د شوقي نذير املركز اجلامعي لتامنغست

 د صونيا كيالني جامعة باتنة

 د طويطي مصطفى جامعة البويرة

 بد الرمحان عبد القادر جامعة أدرارد ع

املركز اجلامعي  د عبد الرحيم وهيبة

 لتامنغست

د عبد الكريم بن منصور املركز اجلامعي 

 تندوف

 جامعة اجلزائرد عبد املنعم نعيمي 

 عبد اجمليد صغري بريم جامعة املسيلة د

 د عثماني علي املركز اجلامعي أفلو
 10د عماد بن عامر جامعة البليدة 

 عمر سدي املركز اجلامعي لتامنغست د

 عياشي مجال جامعة املديةد 

 د عيساني عامر املركز اجلامعي بريكة

 د عيسى معيزة جامعة اجللفة

 جامعة مخيس مليانةد غيدة فلة 

 د فتيحة بوحرود جامعة سطيف

  جامعة تبسة د فضيلة بوطورة

 د قرقب مبارك املركز اجلامعي لتامنغست

 شلفالعة جام نصرية قوريشد 
 جامعة مخيس مليانةد كرمية خنوسي 

كوديد سفيان املركز اجلامعي عني  د

 متوشنت

 د مربوك كاهي جامعة ورقلة
 د حمبوب مراد جامعة بسكرة

 جامعة اجللفة حمديد محيد د 

املركز اجلامعي  د مرسلي عبد احلق

 لتامنغست

 10 جامعة اجلزائرد معبوط أمحد 

 د معيوف هدى جامعة سوق أهراس

املركز اجلامعي د منصوري املربوك 

 لتامنغست

د موراد حطاب املركز اجلامعي 

 لتامنغست

 د هيفاء رشيدة تكاري جامعة البليدة

 جامعة أدرارد يامة إبراهيم 

 د يوب أمال جامعة سكيكدة.

 جامعة اجللفة د يوسف زروق
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 زائرــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 
 18 رئيس التحريراستهاللية 

 10 إشكالية امللتقى

  وجيا املالية على ضوء جتارب شركات ناجحةتوجهات التكنول

 شواق املركز اجلامعي لتامنغستأد.عبد الرحيم وهيبة ود.بن قدور 
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 شوقي نذير.د                                                                     

  رئيس التحرير                             

 استهــــــاللية

التابع صادية والتجارية وعلوم التسيري معهد العلوم االقتم نّظ

 تامنغستأمني العقال احلاج موسى أق أمخوك للمركز اجلامعي ل

الشركات الناشئة يف جمال ملتقى وطنيا حول موضوع: 

وهذا يومي ، (حتديات النمو واملنافسة)التكنولوجيا املالية 

 .م8102أفريل  01-01

نشر أعماله  رحيمد. وهيبة عبد الامللتقى  رئيسوقد طلبت منا 

من مراجعي اجمللة، من أجل  اأو بعضها بعد إعادة عملية حتكيمه

توسيع نشر أعمال هذا امللتقى العلمي، وتعميم االستفادة منه، 

سيما وأن البوابة اجلزائرية للمجالت العلمية  فكان هلا ما طلبت،

(ASJP.تتيح لنا هذه العملية على شكل عدد خاص ) 

لثالث من نوعه حتوز جملة االجتهاد قصب سبق ويعد هذا امللتقى ا

نشر أعماله، إذ نشرنا عددين قبله متعلقني مبعهد احلقوق 

 والعلوم السياسية.

واضيع موحدة دخدم جماال ملوسنوسع الفكرة ونسعى لنشر مقاالت 

واحدا متخصصا، يكون مبثابة كتاب مجاعي لعدة مؤلفني، سواء 

اجلزائرية للمجالت  عن طريق االستكتاب بواسطة البوابة

جتميع مقاالت ن فرصة (، أو عن طريق حتيرASJPالعلمية )

  .ملوضوع واحد مثلما كان صنيعنا يف عدد اهلجرة غري الشرعية

 

وإنر االعتقاد قائم بأنر هاته املقاصد لن تتحقق إاّل بتكانف اجلهود 

وتكاتفها، وتالحف األهداف وحتالفها؛ بني املؤلفني الذين نسّلم 

م إرسال حبثوهم خالء مما يعيبها، وبني احملكمني الذي نأمل فيه

منهم أن يضعوا ما يسند إليهم من حبوث موضع التمحيص 

والتدقيق، إذ إنر حسن اختيار البحوث عائد إليهم، وحتقيق 

جديتها منوط بهم، وإنرنا ال خنالف توصياتهم يف ذلك، وإن كان هليئة 

طمحت إليها ، ووها األعناقمغاير، وهلذا امتدت حنالتحرير قرار 



(9) 
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي  معهد الحقـــــــــــــــــوق  االجتهــــاد؛مجلة  

 ة امللتقى:إشكالي

من مسات الساحة املالية العاملية يف الوقت الراهن ظهور ما  إنر

هاته األخرية ، يسمى بالشركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا املالية

منت بشكل مطرد إىل أن وصلت ملنطقة الشرق األوسط ومشال 

بعدما ارتكزت يف بداياتها يف الصني ونيويورك ولندن  ،إفريقيا

هونغ كونغ. إذ تتخذ كهدف هلا أربع قطاعات، وهي: وسنغافورة و

قطاع املدفوعات، اإلقراض واالستثمار، حتويل األموال، التأمني 

ما خيص القطاع املالي احلديث املرتكز  والتعامالت الرقمية، أي كلر

 على التكنولوجيا.

باستهدافها هلاته القطاعات فهي متثل منافسا مباشرا للبنوك 

ها استطاعت أنر وبالرغم من حداثة نشأتها إاّل وشركات التأمني،

استقطاب طبقة عمالء ممن دخلو عن والئهم للبنوك، بغية االستفادة 

 مما تتيحه التكنولوجيا احلديثة.

أربعة عمالء من أصل عشرة  حسب تقرير لبريفورت؛ فإنرو

دخلو عن والئهم للبنوك لصاحل هذه الشركات، كيف ال وهي األسرع 

نا واألقل تكلفة، وأهم من ذلك؛ أكثر شفافية، وأقرب إىل واألكثر أما

ها وسيلة تنمية أفضل ملكافحة الفساد، كما أنر أن تكون أمثل حلر

 لألعمال.

ة خربتها يف جمال املال حداثة هاته الشركات وقّل لكن؛ يف ظلر

كثرية  أحيانيف واألعمال، فعادة ما تتخذ من البنوك كشريك هلا، و

الشركات ال ي  ت لالنسحاب. باملقابل؛ فإنرتضطر هذه الشركا

تستطيع الصمود تغرس مكانة ذات جذور عميقة يف القطاع وحتقق 

و  (CASH U) جناحا مبستوى األرباح ال ي جتنيها البنوك، مثل: شركة

(PAYPAL)  . 



 ائرزــالج – ستغمناتلالمركز الجامعي /  مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

 للدراسات القانونية واالقتصادية (10) 1018سبتمبر  –(15)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالجته مجلة

بناء على ما ورد سابقا تتضح معامل إشكالية هذا امللتقى و

 على النحو التالي:

التحديات ال ي تواجهها الشركات الناشئة يف  فيما تتمثل أهمر -

وهل كفاءتها ذات جدارة منافسة  ؟جمال التكنولوجيا املالية

 للمؤسسات املالية ومهددة ملستقبلها؟

 أهداف امللتقى:

إلقاء الضوء على هذا املصطلح اجلديد يف األوساط اجلامعية  -

 واالقتصادية،

جاتها كنوع من دراسة هذا النوع من الشركات والتعريف مبنت -

 ضروريات واقع االقتصاد الرقمي،

ضرورة حصر ما تقدمه الشركات من فوائد تعود على  -

اصة مع نزوحها وخباالقتصاد والسلبيات ال ي قد تنجر عنها 

 حنو منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا،

مواكبة التطورات العاملية والتنبؤ باملستقبل التكنولوجي  -

 القتصاد ومفاهيمه.الذي قد يقلب موازين ا

 حماور امللتقى:

 اإلطار النظري واملفاهيمي للتكنولوجيا املالية، -

 القطاعات الرئيسية للتكنولوجيا املالية، -

شركات التكنولوجيا املالية كمصدر تهديد للمؤسسات  -

 املالية، خاصة البنوك،

التحديات ال ي تواجهها الشركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا  -

 املالية،

 ض جتارب ناجحة لشركات التكنولوجيا املالية،عر -

واقع شركات التكنولوجيا املالية يف الشرق األوسط ومشال  -

 إفريقيا.
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 94/40/9402 القبو:تاريخ                   92/40/9402راا:  اإلتاريخ 

 توجهات التكنولوجيا المالية على ضوء تجارب شركات ناجحة
The Trends of Financial Technology In The Light of 

Successful Companies’ Experiences 

 د. أشواق بن قدور                                  وهيبة عبد الرحيمد.        
 achouakbenkaddour@yahoo.fr           wahibawahiba80@yahoo.fr 

 الجزائر –المركز الجامعي لتامنغات       الجزائر      –المركز الجامعي لتامنغات  
 :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 

mailto:achouakbenkaddour@yahoo.fr
mailto:achouakbenkaddour@yahoo.fr
mailto:wahibawahiba80@yahoo.fr
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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
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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. 
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 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.

 
 
 



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

 

25 

 

 )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 
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".. 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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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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كا التكنولوجيا المالية في الشرو ا و ل وشمال إفريقياا ك0100تقرير بيرفورت ( 2)
  ا عوم الصم10/00/0104تاريخ اا     

https://www.wamda.com/research/fintech-mena-unbundling-

financial-services-industry 
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 قتصادية جديدة اة ور ث...تكنولوجيا المعلومات
 (دراسة حالة منطقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا)

(Financial Technology A New Economic Revolution      

- A Case Study of the Middle East and North Africa-)  

 عليوش قربوع ابتاام .أ                                      حيزية بنية.د      
 المركز الجامعي تمنراات                               محمد بوقرة بومرداسأجامعة 

hizia.bennia@hotmail.fr souma.magister@gmail.com 
 ملخص: ال

انحاو: من خال: هذه الورقة البحثية التعرف على التكنولوجيا المالية هذا المجا:        
الجديد الذي دخل بقوة في الانوات القليلة الماضية، وأضحى يلقي بضالله على جميع 

 االلكترونية وصوال إلى العمالت الرقمية المشفرة )البتكوين(.الميادين، انطالقا من التجارة 
مع هذا الكم الهائل من االبتكارات التكنولوجية التي غيرت طريقة مماراة األعما:، ونقل و 

أرضًا  قياوشما: افري الشرق األواط تيمنطق تعد األموا: والمعامالت اليومية التي نقوم بها،
د من الشركات الناشئة بدخو: هذا يعدال ت، لذلك بدأالهذا النوع من التكنولوجيخصبة 
 . المجا:
 يأحد أبرز القطاعات التك قطاع التكنولوجيا المالية وقد خلصت الدرااة إلى أهمية       

توفير الدعم االاتراتيجي  يجب أن تحظى بدعم كبير من قبل صناع القرار، من خال:
 والبنية التحتية والقوانين المنظمة لها.

 ؛يقيامنطقتي الشرق األواط وشما: افر  ؛البتكوين ؛التكنولوجيا المالية الكلمات المفتاحية:
 االبتكارات المالية.

Abstract:  
           We will try in this paper identify the financial technology, this 

new area which entered strongly in the past few years; he has become 

a shadow over all fields, from electronic commerce to crypto 

currencies (Bitcoin). However, the huge amount of technological 
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innovations that have changed the way of doing business, and the 

transfer of funds of our daily transactions, the Middle East and North 

Africa are fertile ground for this type of technology, so it has started 

many emerging companies to enter this area.  

       The study concluded the importance of financial technology 

sector as one of the most prominent sectors which must be supported 

by decision-makers, through the provision of strategic support, 

infrastructure and laws governing them. 

Key words: the financial technology; Bitcoin; the Middle East and 

North Africa; Financial innovations.  
  :مقدمة

من االقتصاد النقدي إلى االقتصاد غير النقدي  التحو:يشهد العالم اليوم عملية 
اتقبل لن تحتاج في المو في تطّور ماتمر  بفضل التكنولوجيا، حيث أن الخدمات المالية

 التنافس يادةز  من ينبع أن يمكن الرقمي التمويل يتيحه الذي التحو:و إلى مصرف إلنجازها، 
مع ما يمكن أن تجلبه من منافع  المالية الخدمات صناعة فعالية تحققها التي ابالمكا ومن

لى ارعة ع عالمنا اليوم شهدهايتااعد التغيرات التكنولوجية التي كما ، هائلة على العمالء
للحصو: على التمويل الذي يجعل حياتهم أفضل وعلى البدء في قطف ثمار  األفرادتحفيز 
لكن وبرغم التقّدم الحاصل خصوصًا في المجتمعات المتقدمة حيث ياتخدم الناس ، التطور

األوراق النقدية بشكل أقل، ال يزا: النقد منتشرًا بشكل كبير بين أيدي الناس، وهذا األمر قد 
يشّكل عامالً ممتازاً للشركات الراغبة في خوض مجا: التكنولوجيا المالية اليوم ألن الماتقبل 

احال: العمالت االفتراضية محل النقد وهذا ال يمكن حدوثه إال  أم لجاًل نحو يتجه عاجالً 
بالعمل على تطوير البنوك التقليدية وفتح باب االاتثمار أمام المؤااات الناشئة في مجا: 

 التكنولوجيا المالية وذلك بتوفير البنية المالئمة.
، وجيالهذا النوع من التكنولأرضًا خصبة  وشما: افريقيا الشرق األواط تامنطق تعد

لذلك بدأ عدد من الشركات الناشئة بدخو: هذا المجا:، إاّل أن األمر يحتاج إلى بيانات 
ل ، فمع هذا الكم الهائوأبحاث ُتعطي صورة واضحة عن واقع الخدمات المالية في المنطقة

الت ا: والمعاممن االبتكارات التكنولوجية التي غيرت طريقة مماراة األعما:، ونقل األمو 

https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A+%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AD%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A+%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86+%D8%A3%D9%86+%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B9+%D9%85%D9%86+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3+%D9%88%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&url=http://tinyurl.com/jnkdg2a&via=Albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A+%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AD%D9%87+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A+%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86+%D8%A3%D9%86+%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B9+%D9%85%D9%86+%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3+%D9%88%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A+%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9&url=http://tinyurl.com/jnkdg2a&via=Albankaldawli
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اليومية التي نقوم بها، يعد قطاع التكنولوجيا المالية أحد أبرز القطاعات التي تتلقى الدعم 
 .العالم جميع أنحاء من قبل صناع القرار وتبّني االبتكار من قبل المهتمين في

  شكاليةاإل
ده من وما نشهمع ازدياد القدرة على إحداث ثورة تكنولوجية في هذا القطاع الحيوي،        

و شما:  الشرق األواط تيال تزا: منطق، المزيد من االبداع والكفاءة لتحقيق االزدهار والنمو
افريقيا بيئة حاضنة ماتحدثة في هذا المجا: يتم فيها تمويل الشركات بشكل بطيء في ظل 

محور ، من هنا تتغياب قوانين تاّهل عملها، ما يجعل الشركات الناشئة في مخاض صعب
 شكالية الدرااة حو: ا

ماذا نقصد بالتكنولوجيا المالية؟ وماهي أهم االبتكارات المالية في هذا المجا:؟ وهل        
  تعد منطقتي الشرق األواط وشما: افريقيا أرضا خصبة لهذا النوع من التكنولوجيا؟

 أهداف الدراسة:
 تهدف هذه الورقة البحثية إلى        
التعرف على مجا: التكنولوجيا المالية، هذا المجا: الجديد الذي ايصبح واقعا    -

 اقتصاديا محتما، وجب التعامل معه والتعرف على مزاياه والتحديات التي يطرحها.
التعرف على تطور حجم االاتثمارات في مجا: التكنولوجيا المالية على الماتوى    -

بية دولة االمارات العر -اط وشما: افريقياالعالمي، وبصفة خاصة دو: الشرق األو 
 -نموذجاأ

 المنهج المستخدم: 
الموضوع، والذي  تعتمد الدرااة على المنهج الوصفي التحليلي لتماشيه مع طبيعة        

على درااة الحالة وذلك من  يعتبر األكثر مالءمة لهذا النوع من الدرااات، كما اعتمدنا
مدعمة بمجموعة من التكنولوجيا المالية في مجا: تطبيق  دوليةأجل عرض تجارب 
 التحليالت والبيانات.

 انقوم بتقايم الدرااة إلى محورين رئيايين المحاور: 
 المحور األو:  مدخل إلى التكنولوجيا المالية.
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دولة االمارات -اني  التكنولوجيا المالية في منطقتي الشرق األواط وشما: افريقياالمحور الث
 -العربية أنموذجا
 مدخل إلى التكنولوجيا المالية المحور األول:
مجا: التكنولوجيا المالية من المجاالت الهامة والمؤثرة على ماتوى العالم في  يعتبر
 .فهو يمثل نقلة كبيرة في تاهيل المعامالت المالية اليومية ي،الوقت الحال

  مفهوم التكنولوجيا المالية -0
 على تعتمد التي المنتجات والخدمات تلك ّأنها على المالية التكنولوجيا توصف

 بّأنها أارع التكنولوجيا هذه تتميز ،التقليدية المالية الخدمات نوعية لتحاين التكنولوجيا
 تطوير يتم الحاالت معظم وفي إليها، الوصو: األفراد من أكبر لعدد   ويمكن وأاهل وأرخص

 صغيرة شركاتهذه األخيرة عبارة عن  ،ناشئة شركات بوااطة والمنتجات هذه الخدمات
 حصة االاتحواذ على أو جديدة أاواق إنشاء طريق عن إلى التوّاع تهدف العهد حديثة
الشركات  فإنّ  وبالتالي قيمة ذات عروض خال: تقديم من وذلك القائمة، األاواق في كبيرة

 الخدمات بتحاين تعد وحديثة شركات صغيرة هي المالية التكنولوجيا مجا: في الناشئة
 .)1(القائمين الخدمات المالية مقّدمي مع المنافاة أو بالتعاون  لألفراد والشركات، المصرفية

عندما نتكلم عن التكنولوجيا المالية معناه الجمع بين الخدمات المالية والتقنيات 
أي أن الشركات تقدم في األااس المنتجات القائمة على االنترنيت بهدف  ،الحديثة المبتكرة

ءة وذات كفا ،جذب الزبائن من خال: تقديم منتجات وخدمات أكثر اهولة في االاتخدام
 )2(وتتميز بالشفافية والنزاهة.

التكنولوجيا المالية حاب مجلس االاتقرار المالي هي ابتكارات مالية بااتخدام ف
ا يمكنها ااتحداث نماذج عمل أو تطبيقات لها أثر ملموس على األاواق التكنولوجي

العديد من  في الماليةوعليه تقديم الخدمات المالية، وتظهر االبتكارات  ،والمؤااات المالية
دارة   جوانب التمويل مدفوعات التجزئة والجملة، والبنية التحتية لألاواق المالية، وا 

  .)3(ر االئتمان، وزيادة رأس الما:االاتثمار، والتأمين، وتوفي
وعليه يمكن تعريف التكنولوجيا المالية على أنها صناعة ناشئة برزت أاااا بعد 

لنوع ا نتيجة تراجع ثقة المواطن األمريكي في البنوك التقليدية، حيث أن هذا 8002أزمة 
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ولوجيا بهدف نمن التكنولوجيا ياعى إلى تقديم منتجات وخدمات تعتمد في األااس على التك
التكنولوجيا  مجا:تحاين الخدمات المالية التقليدية، وعليه فإن ظهور الشركات الناشئة في 

 المالية يعتبر تحدي كبير للقطاع المصرفي التقليدي.
ابق فإن أاباب اللجوء إلى التكنولوجيا المالية يعود إلى النقاط  وكمحصلة لما

 التالية 
 .تامح بتخفيض التكاليف 
  الخدمات مقارنة بالطريقة التقليدية.تاريع 
 .تامح بالوصو: إلى شرائح اكانية وااعة 
 .حلو: تطويرية لألدوات المالية 
 زدياد حجم التجارة االلكترونية واهتمام العمالء بالخدمات الرقمية الجديدة.ا 
 .انخفاض والء العمالء في البنوك التقليدية 

  القطاعات الرئيسية للتكنولوجيا المالية -8
تقدم الشركات الناشئة مجموعة كبيرة من الخدمات إلى القطاع الخاص والشركات 

  )4(يلي ماالتكنولوجيا المالية في تالكهامن القطاع الحكومي حيث تتمثل أهم القطاعات التي 
 الشركات الناشئة تقدم ف  وهو القطاع األكثر تقدما، قطاع المدفوعات

 عبر االنترنيت واألجهزة المحمولةخدمات دفع الفواتير، وحلو: الدفع 
 باإلضافة إلى المحافظ االلكترونية وغيرها.

 يشمل الشركات التي تقدم خدمات التمويل الجماعي قطاع االقتراض  
 وتدوير الما: واإلقراض المباشر ومنصات مقارنة القروض.

  دارة التأمين باإلضافة إلى تقديم خدمات تحويل األموا: عبر العالم وا 
التأمين والخدمات القائمة على الالة البلوكات الرقمية مثل وحلو: 

 العمالت الرقمية المشفرة.
 :االبتكارات المالية في مجال التكنولوجيا المالية -3

تتيح التكنولوجيا المالية مجموعة كبيرة من الحلو: المالية المبتكرة مثل العمالت         
االفتراضية المشفرة ودفاتر الحاابات الرقمية الموزعة، القائمة على الالة مجموعات 
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بما  انحاو: تاليط الضوء عليها ،Blockchainالبيانات، أو كما يطلق عليها البلوكتشين 
يادة ز للية للمدفوعات العابرة للحدود، كما أنها تتام بارتفاع الكفاءة و أنها تااهم في توفير 

 الشفافية والمردودية مقارنة بالبنوك التقليدية. 
  :Crypto currencies)العمالت االفتراضية المشفرة )-3-0

 تداولها أو تخزينها أو تحويلها يمكن لقيمة رقمي تمثيل هي اضيةر االفت العملة إن        
 بالضرورة وليات، العامة الالطات أو المركزي  البنك يتم اصدارها من طرف ال إلكترونيا
 العملة، و للدفع كوايلة بها الناس يقبل إنما )...اليورو الدوالر،) ورقية بعملة متعلقة
 )Bitcoin.)5 البتكوين هي حاليا شعبية األكثر ضيةرااالفت

 الى الاماح للماتخدمين بإراا: مبالغ مالية لبعضهم تهدف العمالت التشفيرية كما        
ع م بعضا على اإلنترنت دون الحاجة إلى الطة مركزية لمراقبة عمليات الدفع والتحويل،

وال تشترط العمالت التشفيرية فتح أي نوع من الحاابات، فكل  المحافظة على مجهوليته.
توليد  ااتخدامها يتولى مهمة ما تحتاجه هو تفعيل تطبيق خاص بالعملة التي ترغب في

ديك أية لن تظهر ل    يتم ااتخدامه إلراا: وااتقبا: التحويالت، بطبيعة الحا: ” عنوان“
عمالت تشفيرية بمجرد أن تقوم بتفعيل هذا التطبيق، وعليه فإنك اتحتاج إلى أن تقنع من 

مقدورك القيام ب قبل أن يصبح يعك بعضا من العمالت التي بحوزتهيملكها بأن يعطيك أو يب
ويمكنك أيضا أن تحصل على العمالت التشفيرية عبر  بعمليات دفع عبر هذه العمالت.

، ولكنها طريق شاقة وطويلة ومن شأنها أن ال تعطيك النتائج التي miningعملية التنقيب 
 )6(تصبو إليها من دون أن تاتثمر في معدات تنقيب خاصة بذلك.

اليا ولكنها ح رنتليات العملة التشفيرية الوحيدة الموجودة على شبكة اإلنت والبيتكوين      
منها توصف  ثمانية عملة، 00من نوعها واألكثر شهرة وانتشارا، اذ هناك نحو  العملة األولى

عدد الماتخدمين وبنية كل شبكة، واألماكن التي يمكن ااتبدا:  اعتمادا على ،ةيبالرئيا
 )7(.فيرية مقابل عمالت أخرى وشراء هذه العمالت التش

 )8((:Bitcoinماهية البتكوين) -3-8
 الرامية التـــــــــــبالعم مقارنتها يمكن فرةــــمش إلكترونية افتراضية عملة هي      
 أنها أبرزها من جوهرية فروق  عدة مع ولكن واليورو، دوالرــــــــــــــاليا كالــــــــــح خدمةـــــــــالمات
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 لها. فيزيائي وجود دون  من فقط اإلنترنت عبر بها التداو: يتم كامل بشكل إلكترونية عملة
 يقوم مركزي  بنك أو مركزية، الطة وجود في عدم التقليدية العمالت عن تختلف أنها كما

 من 2008  انة بحثية ورقة في مرة و:أل   Bitcoinىإل اإلشارة تمت وقد .بإصدارها
 إلكتروني نقدي نظام بأنها وصفها وقد "ناكاموتو ااتوشي"يدعى  الهوية مجهو: شخص
 تقني مصطلح وهو "Peer- to- peer" للند الند مبدأ على المالية التعامالت في يعتمد
 وايط. دون وجود ولخر ماتخدم بين المباشر التعامل يعني

 )9(خصائص البتكوين:-3-8-0
 فعلية قيمة أي لها وليس فيزيائي وجود أي لها ليس تخيلية عملة. 
 أو مؤااية أو رامية جهة أي من مدعومة غير أنها بمعنى نظامية غير عملة 

 .خاصة
  تقبل التي والشركات المؤااات نطاق وفي فقط اإلنترنت خال: من تاتخدم 

 .بها التعامل
 اإلنترنت عبر مشفرة بعمليات واليورو الدوالر مثل الورقية بالعمالت تبادلها يمكن. 
 لتوايط حاجة دون  مباشرة بصورة آلخر شخص من تتم التجاري  التباد: عمليات 

 .البنك
 المختلفة االئتمان بطاقات في كما الشراء أو لإلنفاق معين حد يوجد ال. 
 بوااطتها تتم التي التجارية العمليات مراقبة أو تتبع إمكانية عدم. 

 )10(االعتراف الدولي بالبتكوين والتحديات التي تواجهها:-3-8-8
 النقود من نوع البتكوين بأن ارامي اعترفت التي الوحيدة الدولة هي ألمانيا تعد      

 تحققها التي األرباح على الضريبة بفرض األلمانية للحكومة يامح ما وهو اإللكترونية،
 .الضرائب من معفية الفردية المعامالت تبقى حين في بالبتكوين، تتعامل التي الشركات

 أنواع من ونوع عملة هي البتكوين بأن أمريكي فدرالي قاضي من حكم مؤخرا صدر كما
ا رامي بالعملة تعترف لم المتحدة الواليات لكن الحكومي، للتنظيم تخضع أن ويمكن النقد،
 بعد.
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 باعتبارها ،العالم حو: األخيرة األشهر في Bitcoin االفتراضية العملة تداو: راج      
 والمقامرة بالمراهنة أرباح لتحقيق أداة يجعلها ما وهو التقلب، إلى اعرها يميل مالية أداة
 الطات أي وصاية عن الخارج البتكوين أن وخاصة البورصة، في أاعارها تقلبات على
 الدوالر كان حيث انوات5 ال:ــــــــــــخ مرة مليون  من ألكثر قيمته ارتفعت ،دولة ألي مالية
 دوالر 1090 ا: اآلن قيمته وتجاوزت ، 2009انة صدوره عند بتكوين 1000 يااوي 
 ما وهو دوالر، مليار 15 إلى حاليا البتكوين تداو: حجم ويصل الذهب، اعر من ليقترب
 واليابان والصين لايا شرق  دو: في وااعة شهرة ويكتاب حضوره يفرض البتكوين جعل

 كخيار إضافتها، دبي "فيجايز بيتزا ذي "مطعم إعالن بعد، الخليج إلى شهرته ووصلت
 هذه تقبل المنطقة في شركة أو: لتصبح النقدية والعملة االئتمانية البطاقة جانب إلى للدفع
 .االفتراضية العملة
 االقتصادية التعامالت تفيد إلكترونية عملة وجود الطبيعي من يكون  قد أنه من بالرغم      

 التعامل أن إال كبيرة، بصورة اإللكترونية التعامالت تزايد مع وخاصة الراهن الوقت في
 وغير ماتعارة بأاماء تبادلها ويتم الهوية، مجهولي أشخاص يصدرها افتراضية بعملة
 ااتخدامها أمام مصراعيه على الباب يفتح تراقبها مالية الطة أي وجود عدم ظل في حقيقية

 عن ناتجة أموا: تحويل أو المخدرات تجارة قيمة اداد أو األموا: غايل عمليات في
 كما العالم، في اإلجرامية األنشطة زيادة في تااهم بذلك وهي المنظمة، الجريمة عمليات

 مخاطرها إلى باإلضافة هذا المالي، واالحتيا: النصب عمليات من مزيد إلى تؤدي قد أنها
 فيها، ااتخدامها ينتشر التي الدو: في النقدي االاتقرار تهديد في المتمثلة االقتصادية

 لهذه النقدية الالطات ايطرة تحت يعد لم النقود عرض كميات في التحكم ألن نتيجة وذلك
 قليلة مجموعة أيدي في تتركز احتكارية عملة البتكوين أن هو كله هذا من األهم .الدو:
 نظرا وذلك المعلومات، تكنولوجيا تقنية ااتخدام ويجيدون  ذكية كمبيوتر أجهزة يملكون  ممن
، Bitcoinا: على ويحصل ُمعّدنا الماتخدم ليصبح هاؤ إجرا الالزم الحاابية العمليات لتعقد
 التحكم على المحتكرين لقدرة نظرا العالمي االقتصاد لماتقبل تهديدا يشكل االحتكار وهذا
 .أهوائهم وفق فيه
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الشرق األوسط وشمال إفريقيا منطقتي التكنولوجيا المالية في المحور الثاني:  
لعهد، االشرق األواط وشما: افريقيا حديث يعد مجا: التكنولوجيا المالية في منطقتي       

ادية االقتصتنامي المد التكنولوجي والعولمة  إال أنه يشهد تطورات اريعة خصوصا مع
 والمالية.

 :على المستوى الدولي التكنولوجيا المالية مجال تطور حجم االستثمارات في -0
 انوات الخمس في اريعا نموا المالية التكنولوجيا في العالمية االاتثمارات حققت

التطورات التي  الي يوضحمو الجدو: الو  .بقوة نموها ااتمرار إلى التوقعات وتشير الماضية،
 عرفها حجم االاتثمارات في التكنولوجيا المالية على الماتوى العالمي 

-8505في التكنولوجيا المالية )(: تطور حجم االستثمارات 0الجدول رقم )
 الوحدة: مليار دوالر        (8585

800 8000 الانوات
0 
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800
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800
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800
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808
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حجم 
االاتثمار

 ات

0.2 8.5 3.8 4.0 08.1 88.3 00.0 40 

Source: Money of the future report 
 أضعاف عشرة على يزيد بما المالية التكنولوجيا في االاتثمارت قيمة  ارتفعت قدل        

 التكنولوجيا قطاع في المؤااات العاملة دمج أن ورغم ،8005و 2012بين الفترة في
 فقد2016 في العالمية في االاتثمارات حدوث تراجع إلى أدى المتحدة الواليات في المالية
 واجلت إفريقيا، وشما: األواط الشرق  منطقة ومنها أخرى، مناطق في النمو ااتمر

 ، كما يتوقع ارتفاع نابة8001عام من األو: النصف في قويا إيجابيا ارتدادا االاتثمارات
ارتفاع  أي بمعد: ،8080 انة مليار دوالر 40حجم االاتثمارت في التكنولوجيا المالية إلى 

 نابة الثقة في الشركات الناشئة في هذا المجا:. ارتفاعالراجع في األااس إلى  048%
 يمثل الجدو: التالي الدو: األكثر  استخداما للتكنولوجيا الماليةالدول األكثر  -0-0

 للتكنولوجيا المالية  اااتخدام
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 (: الدول األكثر استخداما للتكنولوجيا المالية8الجدول رقم )
المملكة  الهند الصين الدو:

 المتحدة
البرازي 
: 

ااترا:
 يا

االمكسي اابانيا
 ك

حجم 
االاتثمار

 (%) ات

69 52 42 40 73 37 36 

Source: Money of the future report 
نالحظ من خال: الجدو: أعاله أن الدو: األكثر ااتخداما للتكنولوجيا المالية هي 

وهذا يعود للتغلغل الكبير لالنترنيت في مناطق هذه  ،في األااس الدو: الناشئة
 الناشئة الدو: في المالية التكنولوجيا على طرأ الذي النمو تبرز التالية القليلة األمثلة  الدو:

 :)11(األخيرة الانوات في وتأثيرها
 حاابات معامالت بنكية بأكثر من زادت تنزانيا نابة البالغين الذين يمتلكون  -

، وبشكل 8004عام  %2..3إلى  8000المائة عام  %01.3الضعف، من 
 .أاااي من خال: الخدمات المالية اإللكترونية

مليون  800تركيز الهند على بطاقات الهوية الرقمية كان عامال مؤثرا في إضافة  -
 .حااب بنكي جديد

روني إلى تخفيض تكلفة التحويالت في البرازيل أدت بطاقات الدفع اإللكت -
للتحويالت النقدية المشروطة إلى أقل  األارة حافظة االجتماعية في إطار برنامج

 .من ثالثة في المائة من إجمالي المدفوعات
أحد البرامج المنبثقة عن شركة علي بابا الصينية للتجارة  "علي للتمويل" -

يقرر و  العمالء، ويصدر تصنيفات ائتمانيةاإللكترونية، يخدم عشرات الماليين من 
 ااتنادا إلى ،للواطاء على الفور ما إذا كان يتعين أن يقدموا قروضا صغرى 

 .البصمات الرقمية للمتقدمين للحصو: عليها

https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A+%D8%B7%D8%B1%D8%A3+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%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+%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9%3A&url=http://tinyurl.com/y7qbc79f&via=Albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A+%D8%B7%D8%B1%D8%A3+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%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+%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9%3A&url=http://tinyurl.com/y7qbc79f&via=Albankaldawli
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A+%D8%B7%D8%B1%D8%A3+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%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+%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9%3A&url=http://tinyurl.com/y7qbc79f&via=Albankaldawli
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تعتبر  :(2010-2014خالل الفترة )التكنولوجيا المالية  مجال ت فيااالستثمار  -0-2
ة فقد مجا: التكنولوجيا المالية خاصة بالنابة للدو: المتقدمهذه الفترة بمثابة نقلة نوعية في 

 كانت اباقة في هذا المجا:، والشكل الموالي يوضح ذلك.
 

Source: WAMDA Research Lab, 2016. 

نالحظ من خال: الشكل أعاله أن دو: شما: أمريكا هي الرائدة في مجا: التكنولوجيا 
لالمتيازات الممنوحة للشركات الناشئة من خال: الايااات والقوانين  االمالية وهذا راجع أااا

التنظيمية وكذا فتح المجا: وتعزيز االبتكارات التكنولوجية  وتوفير بنية تحتية حديثة 
 باإلضافة إلى وفرة رأس الما: وكذا ارعة تغلغل االنترنيت في مناطق هذه الدو:. 

 إلى 2014 و 2010 عامي بين الماليةا التكنولوجي في االاتثمار ارتفاع يعود
المتحّدة  الواليات أنّ  من الرغم وعلى ،ولندن ونيويورك الايليكون  وادي – مراكز ثالثة
 ،2015عام في المالية التكنولوجيا مجا: في االاتثمارات جميع من 50 % من أكثر شّكلت

 2010 انة  %6من  مرات ثالثة تضاعفت الانوية االاتثمارات في لايا حصة أن إاّل 
 في تتواجد يومال العالم مناطق جميعوتجدر االشارة إلى أن .  2015انة 19 % إلى

 حاضنة بيئات ماتحدثة، حاضنة بيئات  المالية التكنولوجيا لدورة الثالثة المراحل من مرحلة
  )12(متقّدمة حاضنة وبيئات ناشئة

0.3%
0.7%

1.8%

13.3%

19.7%

64.3%

االستثمارات في التكنولوجيا على مدى خمس سنوات  (:0)الشكل رقم 
)8505-8504)

أمريكا الالتنية 
%0.3

0.7%افريقيا 

الشرق األوسط 
%1.8

13.3%آسيا 

19.7%أوربا 

أمريكا الشمالية 
%64.3
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 الناشئة في الشركات معظم الماتحدثة الحاضنة البيئة في :المستحدثة الحاضنة البيئة -أ
 الشركات تمويل .األولى المراحل أو في األفكار مرحلة في تزا: ال المالية التكنولوجيا مجا:
 العمالء، واكتااب القوانين مع التعامل – دعم بأقلّ  -األعما: رّواد فيما يحاو: ببطء، يجري 
 .الشراكات وعقد

من  األولى المجموعة تكتاب الناشئة، الحاضنة البيئة في: الناشئة الحاضنة البيئة -ب
 انوية ااتثمار ومعّدالت عمالء كبيرة قاعدة المالية التكنولوجيا مجا: في الناشئة الشركات

 .الشركات الجديدة مع المعنّية الجهات لتعاون  االاتراتيجية وتزيد الحتمية أرقام، ثالثة من
مرحلة  إلى تصل التي هي المتقّدمة الحاضنة البيئة أخيًرا،: المتقّدمة الحاضنة البيئة -ج 

 المرتفعة القيمة الشركات ذات على ترّكز ،أكبر أحجامها ولكن أقلّ  صفقات ،اإلشباع
 االاتثمار نمو يكون  وبالتالي(، دوالر مليار من قيمتها بأكثر تقدر أي)اليونكورن  وشركات

 للاوق  األوائل المحّركون  إال المرحلة هذه إلى يصل واليوم لم، بطيء انوي  على أااس
 .عالمياً  رائدة مالية تكنولوجيا مراكز تضمّ  أوروبا وأجزاء من المتحدة الواليات وهم -

 %75مليار دوالر أي بارتفاع  22.3ااتثمارات بقيمة  8005في حين عرفت  انة 
 كانت موزعة على دو: العالم كما يلي  8005ااتثمارات  8004مقارنة بانة 
  44مليار دوالر بمعد: نمو  05دو: شما: أمريكا%. 
  مليار دوالر موزعة على النحو التالي   8.8أوروبا 

 مليون دوالر. 00.المملكة المتحدة  -    
 مليون دوالر.     110ألمانيا  -    
 مليون دوالر. 030ايرلندا  -    

  8قادتها الصين بااتثمارات  %400مليار دوالر بمعد: نمو  4.3لايا 
 مليار دوالر.
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 الشرق األوسط منطقتي التكنولوجيا المالية في مجال االستثمار في حجم تطور -8
  وشمال افريقيا

، لوجيالهذا النوع من التكنو أرضًا خصبة  وشما: افريقيا الشرق األواط تيمنطق تعد       
المجا:، إاّل أن األمر يحتاج إلى بيانات لذلك بدأ عدد من الشركات الناشئة بدخو: هذا 

 .وأبحاث ُتعطي صورة واضحة عن واقع الخدمات المالية في المنطقة
سط الشرق األو  منطقتي التكنولوجيا المالية في مجال عدد الشركات الناشئة في -8-0

لقد تزايد عدد الشركات الناشئة في مجا: التكنولوجيا : (8500-8558وشمال افريقيا )
 8005ليصل إلى ماتويات قيااية بحلو: عام  8008لية بشكل مضطرد منذ انة الما

ويتوقع أن يتزايد العدد أكثر مع هذا المد المتزايد من التكنولوجيا المالية وابتكاراتها 
الالمتناهية. والشكل الموالي يوضح عدد الشركات الناشئة في مجا: التكنولوجيا المالية في 

    شما: افريقيا.منطقتي الشرق األواط و 
(: تطور عدد الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية في الشرق األوسط 8الشكل رقم )

 (8500-8558وشمال افريقيا )

 
Source:WAMDA Research Lab, 2016. 

 في االاتثمارات من األكبر الجانب واإلقراض الدفع حلو: قطاعات تشكل
 الشرق  منطقة وفي ،العالمية العامة االتجاهات مع تماشيا المنطقتين، في المالية التكنولوجيا

 واالقراض الدفع مجالي في العاملة المبتدئة الشركات نابة تصل ،افريقيا  وشما: األواط
 وتظل مهيمنة النقدية المعامالت تزا: ال هذا التوالي ومع على 30% و % 50 إلى
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، التمويل على والمتواطة المؤااات الصغيرة لحصو: نابيا صغيرة قناة المالية التكنولوجيا
شركة  005وصلت إلى  أينعرفت تطورا في عدد الشركات الناشئة  8005حيث أن انة 

شركة والباقية  30شركة بعدها قطاع االقراض بــ  58فيها قطاع المدفوعات حوالي  احتل
 لقطاعات أخرى.

 :8500ة في كل دولة لسنة التكنولوجيا المالي مجال عدد الشركات الناشئة في -8-8
 نصيب كل دولة عربية من عدد الشركات الناشئة في ، نجداليمو الجدو: الفي 

 قصد معرفة أكثر الدو: العربية نشاطا في هذا المجا:. التكنولوجيا المالية مجا:
 8500(: عدد الشركات الناشئة حسب كل دولة سنة 3الجدول رقم )

                                WAMDA Research Lab, 2016 Source 
 عة دو: ) اإلمارات، مصر، األردن،هو مالحظ من الجدو: أعاله أن هناك أرب ما

 مجا: في الناشئة الشركات جميع من%13تايطر بحوالي  دولة 12بين من ،لبنان(
 %08الذي توجد فيه فقط  ،أفريقيا وشما: األواط الشرق  تيمنطق في المالية التكنولوجيا

لراهن ا الوضع األمني وهي نابة ضعيفة ترجع أاااا إلى ،شركة 03من بين الشركات أي 
 المحتملة المراكز األربعة المذكورة اابقا الدو: وتمثل. وضعف شبكات االنترنيت

 هذه على التركيز يعكس، و أفريقيا وشما: األواط الشرق  منطقة في المالية للتكنولوجيا

المغر لبنان األردن مصر اإلمارات الدولة
 ب

الكوي 
 ت

الاعود
 ية

 تونس

عدد 
الشركا
 ت

30 17 15 15 8 6 6 3 

 قطر عمان البحرين الجزائر الدولة

عدد 
الشركا
 ت

2 1 1 1 
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 للشركات تقّدماً  األكثر الحاضنة البيئات المناطق تمتلك هذه أن حقيقة األربعة المراكز
 وماتوى  الخاص القطاع وانخراط الحكومي، الدعم بفضل كبير بشكل نمت والتي الناشئة،
  .الايااي واالاتقرار الجّيد، الثقافة

 تثماراا فـقد بلغ قدر أكبر  اتثمار في منطقة الشرق األواط،وبالحديث عن اال
 عليه شركتان هما الشركة المصرية وقد حصلت، مليون دوالر 0المالية  التكنولوجيا في

في  Telr” تلر“، وبوابة الدفع اإللكتروني 8003 في ” فوري “التي توفر خدمة دفع الفواتير 
 .)13(8080شركة بحلو: عام  850ومن المتوقع ان يرتفع هذا العدد إلى  ،8004عام 

ل الشرق األوسط وشما منطقتي في دوافع ومعوقات استخدام التكنولوجيا المالية -8-3
  إفريقيا

 في الشرق األوسط وشمال إفريقيا: استخدام التكنولوجيا المالية دوافع -أ
تتمثل الحوافز التي تدفع الشركات واألفراد إلى ااتخدام التكنولوجيا المالية في النقاط 

  )14(التالية
 األفراد من كل على مرتفعة بكلفة يعود وااع المالي بشكل اإلقصاء انتشار -

 بعض ااتخدام إلى متزايد بشكل الناس ياعى حين في حد  اواء على والحكومات
التكنولوجيا،  هو ذلك على غّلبتلل األاااي المفتاح فإنّ  المالية، الخدمات أشكا:

 انتشار ناب وازدياد الحياة، جوانب جميع في اإلنترنت ااتخدام تزايد معو 
 من الخليجي، التعاون  مجلس دو: خارج تقريباً  أضعاف بثالثة الذكية الهواتف

  .الرقمية المدفوعات حلو: إلى الحاجة المتوّقع ازدياد
 التي االئتمانية القروض من 8 % والمتواطة الصغيرة المشاريع إقراض يمّثل -

 18%بنابة مقارنة أفريقيا، وشما: األواط الشرق  دو: في العربية البنوك تقّدمها
 الذي الهام الدور من بالرغم وهذام العال ماتوى  على الدخل الدو: متواطة في

 %و80% بين تشّكل حيث - المنطقة في والمتواطة الصغيرة المشاريع تلعبه
 جميع من 40 % إلى 20 % وتوفر المؤااات الماجلة، جميع من  90

 الجماعي والتمويل المباشر اإلقراض منصاتكما أن ، -الخاص القطاع وظائف
 المثير من ولكن، المنطقة دو: في شعبيتها أثبتت واإلبداعية االجتماعية للمشاريع

https://www.vapulus.com/%D8%A7%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-%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%9F/?preview_id=4613&preview_nonce=11f2520ab9&post_format=standard&_thumbnail_id=4615&preview=true
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 مجلس دو: في جداً  نادراً  والمتواطة يعتبر الصغيرة المشاريع إقراض أنّ  لالهتمام
 تقّدمها التي الضعيفة المالية التقارير إلى األمر وديع بحيث الخليجي، التعاون 

 اّجل إلى واالفتقار غير الواضحة والملكية والمتواطة الصغيرة المشاريع هذه
 .لالئتمان هيئات وجود وعدم المصرفية للضمانات مركزي 

 في المحلي الناتج إجمالي في اإللكترونية للتجارة النابية المااهمة من وبالرغم -
 الدو: مع مقارنة مرات بخمس أقل تعتبر أنها إال الخليجي التعاون  مجلس دو:

 العمالء تفضيل إلى ذلك في جزئياً  الابب يرجع، و المرتفع الدخل ذات األخرى 
الخصم،  وبطاقات ائتمان بطاقات يمتلكون  كانوا لو حّتى االاتالم عند الدفع خيار

 التجارة تحاين في تااهم فهي أااايًا، دوراً  المالية التكنولوجيا تلعبحيث 
 ما أضعاف أربعة إلى يصل أن يتوقع والذي -نموها من واالاتفادة اإللكترونية

 كما أن -8080 عام بحلو: دوالر مليار  20صبحلي  2015 عام عليه في هو
 واألمان بالارعة يتعلق فيما الناشئة الشركات تقّدمها التي الخدمات نوعية

 هذه على االعتماد على العمالء اتحثّ  التقايط، ذلك خدمات في بما والاهولة،
 .الرقمي االقتصاد نمو تعزيز وبالتالي الخدمات

 في صعوبة أفريقيا وشما: األواط الشرق  منطقة في المالية التكنولوجيا تواجه -
المتخصصة  الكفاءات توافر وعدم القديمة، القوانين بابب وذلك االنطالق،
 باإلضافة، المعالم واضحة غير ريادية رحلة في والدخو: وظائفها لترك الماتعدة

 الدفعة بدأت المنطقة، ولكن في والمجّزأة الصغيرة األاواق في التوّاع صعوبة إلى
 .بالتوّاع المالية التكنولوجيا مجا: في الناشئة الشركات من األولى

 في الشرق األوسط وشمال إفريقيا: استخدام التكنولوجيا المالية معوقات -ب
 نمو تواجه الايااات صعيد وعلى ومؤااية هيكلية كبيرة معوقات هناك تزا: ال
  )15(المالية التكنولوجيا
 اوى  هناك تكن لم 2016 عام نهاية في  عام بوجه األعما: بيئة ضعف -

 الذي األعما: مماراة مؤشر من األعلى الُربع في العربية المتحدة اإلمارات
 األاواق إلى األجنبية الكيانات دخو: على القيود ، وال تزا:الدولي البنك يعده
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 إلى بالفعل القائمة العالمية المالية التكنولوجيا شركات دخو: من إمكانية تحد
 .األاواق

 نمو عليها رتكزي التي المخاطرة األموا: ورؤوس الخاصة الملكية حصص ندرة -
 كل قيمة ابيل المثا:، على، المتقدمة اتياالقتصاد في المالية التكنولوجيا
 الشرق  منطقة في المخاطرة األموا: ورؤوس الخاصة الملكية حصص ااتثمارات
تراجعت  وقد دوالر مليار عند حوالي ،الركود حالة في إفريقيا وشما: األواط
 مركزةتزا:  ال تاار االاتثم أن يالحظ كذلك، النفط أاعار انخفاض ظل في أكثر
 القواعد فيها بما للنمو مقيدة عوامل عدة توجد بينما المتحدة العربيةاإلمارات  في

 .القيود تفرض التي التنظيمية
 العمل رغم ع القطا هذا نمو يعيق التنظيمية الفجوات بابب القانوني اليقين عدم -

 بشأن قوانين ووضع الرقمية المالية للخدمات التنظيمية األطر لتطوير الجاري 
 في محدودا كان التقدم ، إال أنالبلدان معظم في اإللكترونية النقود إصدار
 قواعد توجد ال المثا:، ابيل المالية على للتكنولوجيا أخرى  تنظيمية قواعد وضع

 مصر( البلدان من قليل عدد في إال المحمولة اإللكترونية للنقود تنظيمية
 الماتهلك لحماية أطر أيضا البلدان من كثير في توجد والس(، وتون والمغرب

 القواعد تهيئة تتم ولم ، البيانات لخصوصية قوانين وال المالية الخدمات مجا: في
 يشكل كما المالية، التكنولوجيا خصائص مع يتالءم بما حترازيةاال التنظيمية

 التكنولوجيا شركاتدخو:  أمام كبيرة عقبة البنوك في الكبير التنظيمي الما: رأس
 .األاواق إلى المبتدئة المالية

 في كبيرة بدرجة واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تغلغل معدالت ارتفاع -
 ال المحمولة وأاعارها والهواتف اإلنترنت خدمة جودة ولكن األخيرة، الانوات

 إلى اإلنترنت خدمة وصلت فقد ،المالية التكنولوجيا اعتماد معوقات من تزا:
 وخدمة، العديد من الدو: في منخفضا يزا: ال تغلغلها معد: لكن البلدان، جميع

 ماتويات أعلى حققت التي والبلدان ،ومكلفة محدودة الارعة عالية اإلنترنت
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 معدالت فيها ارتفعت حيث الخليجي ولبنان، التعاون  مجلس دو: هي التقدم
  .اواء حد على المحمولة والهواتف اإلنترنت خدمة تغلغل

 بإنشاء البلدان من للغاية قليل عدد قام  محدودا يزا: ال األواع المؤااي الدعم -
 على للمااعدة (العربية المتحدة راتواإلما ولبنان مصر( وُمَعجَّالت حاضنات

 والمملكة والبحرين ظبي أبو( تنظيمية ترامختب إنشاء أو المبتدئة، الشركات زيادة
 المالية والمؤااات المالية لشركات التكنولوجيا تامح  )الاعودية العربية
 .الفعلية البيئة فيكارات االبت باختبار التقليدية

 رئياية قيودا المالي الوعي وماتويات "الثقة فجوة" تشكل الطلب، جانب على -
 التكنولوجيا يتطلب ااتخدام  المالية التكنولوجيا مجا: في المبتدئة الشركات أمام

 ،المعامالت تكاليف واحتواء اليقين عدم من للحد الثقة رفتو  للدفع كقناة المالية
 المالية التكنولوجيا مجا: في المبتدئة للشركات رامؤخ ُأجري  للماح الذي ووفقا
العقبات  إحدى هي الثقة أن تبين إفريقيا، وشما: األواط الشرق  منطقة في

 كذلك اإلشارة تمت وقد، للعميل التعليمي والماتوى  الترويج جانب إلى الرئياية،
 بين أواع نطاق على التعاون  الرئياية لزيادة الدوافع كأحد  "الثقة فجوة" أن إلى

 .والبنوك المالية التكنولوجيا مجا: في المبتدئة الشركات
العربية المتحدة وأسباب صدارتها في استضافة الشركات الناشئة في مجال  اإلمارات -3

 التكنولوجيا المالية:
من الشركات  %50ة ـــــــــة األولى في ااتضافــــــــالمرتب العربية المتحدة اإلمارات تحتل
عمر  صرحد وق، دولة بالمنطقة 08ة في مجا: التكنولوجيا المالية في ـــــــــالناشئة العامل

« ومضة»ادودي الرئيس التنفيذي لشركة بيفورت على هامش مؤتمر صحفي بمقر شركة 
ن بنية اإلمارات التشريعية والتقنية المتقدمة جعلها أو: موطنًا أ ،في حي دبي للتصميم

لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة في المنطقة ككل، األمر الذي جعل منها ضمن أكبر 
وأضاف ادودي أن اإلمارات شهدت نموًا بمعدالت ، اتقطاب هذه الشركاتدو: العالم في ا

، ومن المقرر أن تشهد التجارة 8000الدفع اإللكتروني العام  %40إلى  30تتراوح بين 
أضعاف ما هو عليه اآلن في غضون  4اإللكترونية في المنطقة نموًا قويًا ليصل إلى 
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، 8080مليار دوالر بحلو: العام  80مو إلى المقبلة، ليصل إجمالي الن خماةالانوات ال
 .(16)وحيث تلعب شركات التكنولوجيا المالية دورًا رئيايًا في تحقيق هذا النم

 امكانات سوق التكنولوجيا المالية في دولة اإلمارات: -3-0
تعتبر اإلمارات من الدو: الرائدة في ااتقطاب الشركات الناشئة في التكنولوجيا 

من حصيلة  %.8أي مايقارب  8005شركة حاب إحصائيات  30المالية فهي تمتلك 
الشركات الناشئة في الشرق األواط وشما: إفريقيا، وانحاو: التطرق إلى أربع عناصر 

 تمثل امكانات اوق التكنولوجيا المالية في اإلمارات 
امكانات سوق التكنولوجيا المالية في دولة اإلمارات (: 4الجدول رقم)

   8500سنة
 من الفرد نصيب االمكانات

 المحلي الناتج
  اإلجمالي

 المحلي الناتج
 اإلجمالي

 ااتخدام نابة
 الذكية الهواتف

 عدد نابة
 البنوك عمالء

مليار  643 ألف دوالر 70 القيم
 دوالر

83% 84% 

التكنولوجيا المالية، التكنولوجيا المالية في الشرق األواط وشما: إفريقيا  تقريرالمصدر  
توجهات قطاع الخدمات المالية، تم إعداد بين مختبر ومضة لألبحاث وشركة بيفورت، 

 .34، ص8001
أمثلة عن بعض الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية الموجودة بدولة  -3-8

 اإلمارات:
 وشما: األواط الشرق  في الشركات الناشئة ربع من ألكثر مقّراً  كانت مصر أنّ  من بالرغم
 المنطقة في الرائدة أصبحت اآلن اإلمارات أن إاّل  المالية، مجا: التكنولوجيا في أفريقيا
 مقارنة المالية التكنولوجيا مجا: في الناشئة أضعاف الشركات ثالثة إطالق تشهد بحيث

  (17)الشركات الناشئة حاب كل قطاعانحاو: التطرق لبعض   بمصر،
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 حسب قطاع المدفوعات: -3-8-0
للماتخدمين  Beam Wallet" تتيح "بيم واليت،  8008تأاات انة : beamشركة  -أ

ن نقود ورقية، بدو  ها الخاص للحصو: على تجربة تاوق ربط  بطاقاتهم االئتمانية بتطبيق
في أواخر عام  "الفطيم ماجد" شركةهذه الشركة الناشئة التي تلقت ااتثمارا ضخما من 

متجر في  لالف 3تخدم لتطبيقها في أكثر من ألف ما 350، لديها أكثر من 8004
 Duشراكة مع شركة "دو"  "واليت بيم"، وقعت 8000اإلمارات حتى منتصف عام 

 كارد" من أجل توايع قاعدة وصولها. مااتر"لالتصاالت و
 قطاع اإلقراض:حسب  -3-8-8
نية الاكتقدم هذه الشركة حصصا في المباني ، 8004تأاات انة  :DURISEشركة  -أ

نيابة عن دوالر وبالتالي هي تدير العقارات لالف  5والتجارية الممولة جماعيا ابتداءا من 
 مارات.اإلمار بحصص صغيرة في عدة مشاريع في الممولين مما يتيح لألشخاص االاتث

، يوضح موقع 8000شركة انة تأاات هذه ال :Compareit4meشركة  -ب
مدى مصداقية الحاابات المصرفية والقروض، وحديثا باقات التأمين مي"  فور كومباريت"

التي تقدمها البنوك في دو: الشرق األواط وشما: افريقيا، تمكن هذه المنصة الماتخدمين 
لبحث وقت امن مقارنة األاعار ومقارنة مميزات تلك المنتجات المختلفة مما يوفر عليهم 

بأنفاهم أو دفع راوم كبيرة مقابل خدمات ال تاتحق على المدى الطويل، حصلت الشركة 
 شخصا. 40ماليين دوالر تقريبا وتوظف حوالي  0حتى اليوم على 

 حسب قطاعات الموجة الثانية: -3-8-8
هو أو: تطبيق  NOW Money، 8000تأاات انة : NOW Money شركة -أ

من  %20المحمو: في دو: مجلس التعاون الخليجي مع وجود  خدمات مصرفية  للهاتف
شهريا، فإن امتالك حااب مصرفي يعتبر  دوالر 0400اكان اإلمارات يقل دخلهم عن 

ا العمل حاابا مصرفي ماليين موظف، تقدم الشركة الناشئة ألرباب 0أمرا صعبا ألكثر من 
يق التطب حاصل: المدمجة  لكل موظف، ويمكن للموظفين ااتخدام خاصية تحويل األموا

قد فازت بالمركز  "ناو موني"الشريكة المؤااة في  تإلراا: األموا: إلى  موطنهم ، وكان
 .8000عرض األفكار في مؤتمر المرأة في العلوم انة  األو: في ماابقة
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تقدم حلو: ااتثمار  8005  مختصة في إدارة الثروات تأاات انة FINERDشركة  -ب
الفرد وقابلية المخاطرة واألفق الزمني، هذه المنصة التي تعتبر أو: مخصصة بحاب دخل 

 ماتشار رقمي للي في اإلمارات.
تربط هذه الشركة شركات التأمين  8005  تأاات انة DEMOCRANCEشركة  -ج

الكبرى بالعديد من مشغلي خدمات الهاتف المحمو:، وذلك لتقديم منتجات التأمين األاااية 
 المحمو: في المناطق التي ال تصلها خدمات التأمين.بااتخدام الهاتف 

، هي أو: شركة ناشئة في المنطقة لتقديم 8004  تأاات انة Bitoasis شركة -د
خدمات العمالت الرقمية المشفرة، هذه المحفظة اآلمنة متاحة حاليا في دو: الخليج العربي 

ة وبدون جميع أنحاء العالم بارعتامح لألفراد بشراء البتكوين يمكنهم إراا: هذا الما: إلى 
 امتالك حااب مصرفي.

 عوامل نجاح التكنولوجيا المالية في اإلمارات: -3-3
أنشأت اإلمارت أكبر مارع أعما: في اوق أبو ظبي العالمي للمااعدة على تاريع 

كات إيجاد الشر  يث يعد المارع مركز ابتكار يااعد علىودعم االبتكارات واإلبداعات، ح
تبحث عن التعاون المشترك فيما بينها وحثها على االبتكار، هذه االبتكارات التي التي 

  (18)تعرفها اإلمارات تعود في األااس إلى توفر مجموعة من العوامل تكمن فيمايلي
  الدعم االاتراتيجي المتواصل الذي يتلقاه اوق أبو ظبي العالمي من قبل

 الحكومة الرشيدة.
  التي تربط الشركاء مع الاوق ومختلف قطاعات  مذكرات التفاهم والتعاون

 المجتمع.
 .الموقع االاتراتيجي المميز خاصة ألبو ظبي بين الشرق والغرب 
 .المركز المالي واالقتصادي الذي تحتله اإلمارات في المنطقة 
 .التمتع بعوامل االاتقرار المالي 
 عالمية.تطبيق األنظمة والقوانين المتوافقة مع القوانين التنظيمية ال 
 .:تحتضن بيئة عمل متطورة وصديقة لألعما 
  .توفر بنية تحتية حديثة 
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  .:وفرة رأس الما 

  خاتمة:
وخاصة  ،Fintechفي خاتمة هذه الدرااة نخلص إلى أهمية موضوع التكنولوجيا المالية أو 

بالنابة القتصاديات دو: الشرق األواط وشما: افريقيا، هذه األخيرة التي تمتاز بالهشاشة 
تتيح لها العديد من االبتكارات Fintech وعدم القدرة على مواكبة االنفتاح االقتصادي، فا:

ختلف م، تتام بارتفاع الكفاءة وزيادة الشفافية والمردودية، مما يجعلها حلوال احرية لالمالية
توصلنا من خال: الدرااة النظرية والتطبيقية إلى النتائج  مشاكل التمويل وتبعاتها. وقد

 التالية 
تامح التكنولوجيا المالية الوصو: إلى شريحة كبيرة من األفراد الذين ال يتعاملون  -

مع الجهاز المصرفي كما أنها تعتبر وايلة في يد المؤااات الصغيرة والمتواطة 
 مصادر تمويلية بديلة. للحصو: على

تاهم التكنولوجيا المالية في تحقيق االاتقرار المالي من خال: ااتخدام التكنولوجيا  -
دارة المخاطر.  في ضمان االمتثا: للقوانين التنظيمية وا 

)حاب احصائيات  %0443تحتل دو: أمريكا الشمالية المرتبة األولى بنابة  -
م، وهذا التفوق راجع لعدة عوامل أهمها ( في عدد الشركات الناشئة في العال8005

 االمتيازات النوعية وكذا تعزير االبتكارات المالية.
تعد منطقة الشرق األواط أرضا خصبة الاتقبا: الشركات الناشئة في التكنولوجيا  -

من هذه الشركات في المنطقتين )حاب  %22المالية، فهي تاتحوذ على حوالي 
 يئة الحاضنة األكثر تقدما.( نظرا لتوفر الب8005احصائيات 

يعد قطاع المدفوعات القطاع األكثر جاذبية للشركات الناشئة في التكنولوجيا  -
من  %50المالية في منطقتي الشرق األواط وشما: إفريقيا حيث يايطر على 

المعامالت ثم يأتي قطاع اإلقراض في المرتبة الثانية وفي اآلخير قطاع الموجة 
 الثانية.



ISSN: 2325-0798 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
DOI:5424/IJO/21547 8702السنة         70:عددال        70:مجلدال    

 

58 

 

االاتراتيجي والبنية التحتية والقوانين المنظمة وعوامل لخرى وراء توفر الدعم  -
صدارة اإلمارات في ااتقبا: الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية حيث تاتحوذ 

 .%82على 
  بعد عرض النتائج انقدم بعض التوصيات التي هي بمثابة حلو: بالنابة التوصيات

 لمنطقتي الشرق األواط وشما: إفريقيا 
إجراء تغييرات في األطر القانونية والمماراات التنظيمية لما يتماشى وتناو:  -

 المنتجات المالية الرقمية ومعالجة المخاطر التي تنشأ عن هذه المنتجات.
العمل على تحاين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مما يامح  -

 ا المالية المبتكرة.للمؤااات من االعتماد على تطبيقات التكنولوجي
 زيادة التوعية المالية يهدف زيادة االاتفادة من الخدمات الرقمية وااتخدامها. -
فتح المجا: أمام االاتثمارات األجنبية بهدف توفير رؤوس األموا: وتاهيل   -

 زيادتها من خال: دخو: شركات التكنولوجيا المالية.
قتي الشرق األواط وشما: إفريقيا إعداد خطة عمل التكنولوجيا المالية في منط  -

 من شأنها أن توحد الحكومات والقطاع الخاص والمؤااات والماتثمرين.
من الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية إلى عقد شراكات مع %22 تاعى -

كبرى الشركات بابب صعوبة اإلنطالق وذلك بابب القوانين الصارمة وعدم 
ر ومضة(، لذلك وجب التخلص من االحتكارات توافر الكفاءة )حاب تقرير مختب

 وتشجيع المنافاة والتعاون بين الشركات الكبرى والشركات الناشئة.
 المصادر والمراجع:

التكنولوجيا المالية، التكنولوجيا المالية في الشرق األواط وشما: إفريقيا توجهات  تقرير (1)
، 8001بين مختبر ومضة لألبحاث وشركة بيفورت،  هقطاع الخدمات المالية، تم إعداد

 www.wamda.com الرابط  . متاح على1ص
)2) Yoshi  Kawai , General Secretary of the International Association 

of Insurance Supervisors, a member organization of the Financial 

Stability Board,2016 
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)3( Report prepared by a Working Group established by the 

Committee on the Global Financial System (CGFS) and the 

Financial Stability Board (FSB), Fintech credit, financial stability 

board, 22may 2017, P7.  http://www.fsb.org. 

 .3، صمرجع ابق ذكرهالمالية، التكنولوجيا  تقرير (4)
ي البحث ف-جوشوا بارون ولخرون، تداعيات العملة االفتراضية على األمن القومي (5)

، اانتا مونيكا، كاليفورنيا، RAND-امكانية النشر من جهة فاعلة غير حكومية
 www.rand.orgمتاح على الرابط   .ix، ص2015

ر"، مركز الشذى خليل، "البتكوين عملة النت المظلم تربك أاعار الذهب والبترو: والدو  (6)
  rawabetcenter.com الروابط للبحوث والدرااات االاتراتيجية، متاح على الرابط 

    نفس المرجع الاابق.  (7)
 ، ابتمبر73أحمد محمد عصام الدين، "عملة البتكوين"، مجلة المصرفي، العدد  (8)

 ، متاح على الرابط 50-51ص -، ص2014
iefpedia.com/arab/?p=40017 

 .51نفس المرجع الاابق، ص  (9)
 .52-53ص -نفس المرجع الاابق، ص (10)
 www.albankaldawli.org   متاح على الرابط (11)
 .، صذكره بقتكنولوجيا المالية، مرجع اال تقرير (12)
 متاح على الرابط  التكنولوجيا المالية ووضعها في الشرق األواط، (13)

www.vapulus.com 
 .84-80، صذكره بق، مرجع االماليةالتكنولوجيا  تقرير (14)
صندوق النقد الدولي، لفاق االقتصاد االقليمي، التكنولوجيا المالية  إطالق إمكانات  (15)

منطقتي الشرق األواط وشما: افريقيا وأفغاناتان وباكاتان، والقوقاز ولايا الواطى، 
 www.imf.org/ الرابط متاح على .0-3، ص8001أكتوبر 

 .، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة17/03/2017اعد، جريدة الخليج،  حمدي(16)
  http://www.alkhaleej.ae. متاح على الرابط 
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 10/05/2015  القبو:تاريخ                   12/40/1422راا:  اإلتاريخ 

 ..الواقع واآلفاق.التكنولوجيا المالية ثورة الدفع المالي
(Financial Technology Revolution of Financial 

Payment .. Reality and Prospects) 

  د. حجاج نفيسة                                      لزهاري زواويدأ.          
 قاصدي مرباح ورقلةجامعة                بالمؤسسات مخبر التنمية اإلدارية لالرتقاء

 الجزائر  ، جامعة غرداية                          االقتصادية بوالية غرداية
      Zou.lazhar@yahoo.fr                           nafissa19561@gmail.com 

 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 

mailto:Zou.lazhar@yahoo.fr
mailto:nafissa19561@gmail.com
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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.



ISSN: 2325-0798 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
DOI:5424/IJO/21547 8702السنة         70 : عددال        70: مجلدال    

 

65 

 

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 



ISSN: 2325-0798 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
DOI:5424/IJO/21547 8702السنة         70 : عددال        70: مجلدال    

 

70 

 

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
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 03/40/3402 القبو:تاريخ                   32/40/3402راا: اإلتاريخ 
  والمصرفية المالية الخدمات قطاع دعم في المالية التكنولوجيا دور

(The role of financial technology in supporting the 

financial and banking services sector) 

 مليكة بن علقمةد.
alakmamalika@yahoo.fr 

 1 اطيف جامعة
 يواف اائحيد.

youcef_8703@hotmail.fr 

 تامنغاتلالمركز الجامعي 
 الملخص

يتداو: في مجا: األعما: والبنوك والذي يترجم إلى  (Fintech)أصبح المصطلح الجديد 
التكنولوجيا المالية، فهي التكنولوجيات الماتخدمة والمطبقة في قطاع الخدمات المالية 
ويشمل تدخلها في الدفع عبر الهاتف النقا: وتحويل األموا: والقروض وجمع التبرعات 

دارة األصو: واألمال  .كوا 
ازداد بشكل كبير مؤخرا االاتثمار في التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم، ومن 

ال تتعلق بقطاع الخدمات  التكنولوجيا المالية المرجح أن ياتمر في الزيادة، كون أن
المالية فقط، ولكن بكل األعما: التجارية التي تتعامل مع صناعة الخدمات المالية، 

الناشئة عادة ما تكون صغيرة وبغاية الذكاء وقادرة على تعطيل  (Fintech)وشركات 
 المؤثرات الكبيرة التي هي المؤااات المالية التقليدية وتاتطيع االبتكار بارعة كبيرة.

توصف التكنولوجيا المالية على أنها تلك المنتجات والخدمات التي تعتمد على    
لتقليدية، كما أنها تتميز بالارعة والاهولة، التكنولوجيا لتحاين نوعية الخدمات المالية ا

وفي معظم الحاالت يتم تطوير هذه الخدمات والمنتجات بوااطة شركات ناشئة والت 
تاعى لتحاين الخدمات المصرفية لألفراد والشركات بالتعاون أو المنافاة مع مقدمي 

 الخدمات المالية القائمين.

mailto:alakmamalika@yahoo.fr
mailto:alakmamalika@yahoo.fr
mailto:youcef_8703@hotmail.fr
mailto:youcef_8703@hotmail.fr
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ضوء على مفهوم التكنولوجيا المالية وأهميتها تاعى هذه الورقة البحثية إلى تاليط ال  
وكيفية ااتفادة البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من التعاون القائم بينهما بما يخدم 

 مصلحة الطرفين، مع االشارة للتجربة البحرينية.
 الخدمات المالية؛ نظملوجيا المالية؛ التكنو  الشركات الناشئة؛ البنوك؛ :الكلمات المفتاحية

 المعلومات.
Abstract  

The new term Fintech is a business and banking business that 

translates into financial technology. It is the technology used and 

applied in the financial services sector and includes its involvement 

in mobile payments, money transfer, loans, fundraising, asset 

management and property. 

   Investment in financial technology has increased significantly 

recently in the world and is likely to continue to increase, given that 

Fintech does not only concern the financial services sector, but all 

businesses dealing with the financial services industry and emerging 

Fintech companies are usually small Smart and capable of 

disrupting the big influences that traditional financial institutions 

can innovate very quickly. 

   Financial technology is described as those products and services 

that rely on technology to improve the quality of traditional 

financial services. It is characterized by speed and ease. In most 

cases, these services and products are developed by start-up 

companies, which seek to improve retail and corporate banking in 

cooperation or competition with existing financial services 

providers.  

  This paper seeks to shed light on the concept of financial 

technology and its importance and how banks and financial 

technology companies benefit from the existing cooperation 

between them in the interest of both parties, with reference to the 

Bahraini experience. 

Key Words: banks; emerging companies; financial technologies; 

financial services; Information Systems. 
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  مقدمة
مرحلة حاامة للعاملين في قطاع الخدمات المالية، فمع هذا الكم عد المرحلة الراهنة، ت

الهائل من االبتكارات التكنولوجية التي غيرت طريقة مماراة األعما: ونقل األموا: 
والمعامالت اليومية، يعد قطاع التكنولوجيا المالية أحد أبرز القطاعات التي تتلقى الدعم 

 .لممن قبل صناع القرار في شتى أنحاء العا
ومع ازدياد القدرة على إحداث ثورة تكنولوجية في هذا القطاع الحيوي، وما يشهده من 
المزيد من االبداع والكفاءة لتحقيق االزدهار والنمو، فإنه ليس بماتغرب أن تصل توقعات 

البتكار  8118مليارات دوالر أمريكي بحلو: انة  8االاتثمارات في هذا القطاع إلى 
  .مالية أكثر تطورا لتلبية احتياجات العمالء المتزايدةخدمات تكنولوجيا 

إلى الاماح لصناعة جديدة بالنمو والتطور، يجب أن تهيئ بيئة تااعد  تاعىأي دولة 
الشركات الناشئة وريادة األعما: على النمو أيضا ألن أنظمة األعما: المالئمة تااعد 

 .لتكنولوجياعلى بروز مراكز عالمية للشركات الناشئة في صناعة ا
لعل المكونات الرئياية لخلق بيئة إيجابية هي بناء النظام البيئي واألطر التنظيمية التي 

الاياق احتلت البحرين ، وفي هذا تجعل من الاهل القيام بأعما: تجارية في بلد أو منطقة
الصدارة عندما يتعلق األمر بتشجيع تنمية الشركات الناشئة في صناعة التكنولوجيا 

 الية.الم
 تاعى هذه الورقة البحثية إلى اإلجابة على التااؤ: الرئياي التالي 

 كيف يمكن للتكنولوجيا المالية أن تااهم في تحاين الخدمات المالية التقليدية؟
 يندرج تحت هذا التااؤ: الرئياي، األائلة الفرعية التالية 

 ما المقصود بالتكنولوجيا المالية وما أهميتها؟؛ -1
أن تاتفيد البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من التعاون القائم كيف يمكن  -8

 بينهما؟؛
 ما هي التحديات التي تواجه صناعة التكنولوجيا المالية؟؛ -3
 كيف يمكن للتجربة البحرينية أن تكون مثاال يقتدى به في اائر الدو: العربية؟ -4
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لمجموعة  في هذا المقا:ؤ: الرئياي واألائلة الفرعية، ايتم التطرق الإلجابة على التا
 من النقاط، ومن ثم الخروج بمجموعة من التوصيات.

  هو مفهوم أين المضمون ليس محددا بشكل واضح، أوال: مفهوم التكنولوجيا المالية
ولكنه ذا ارتباط كبير بتكنولوجيا المعلومات واالتصا:، وهو كنشاط تاتخدم المؤااات 

ه من أجل توزيع خدمات مالية بطريقة أكثر تكنولوجيات االعالم واالتصا: من خالل
 .فعالية وبأقل تكلفة

فمصطلح فنتيك يشير لكل مؤااة تتدخل في هذا المجا: من أجل اقتراح على عمالئها 
والتي تحاو: االاتحواذ على  start-upحلوال تكنولوجية مبدعة أو ابتكارية فهي شركات 

 (1(.الخدمات المالية حصص اوقية على حااب الفاعلين التقليديين لقطاع
تحاو: البنوك والفاعلين اآلخرين االاتثمار من أجل المقاومة أمام منافاة الداخلين الجدد 

 (2(.والذين هم بشكل عام لياوا من القطاع البنكي والمالي
األهداف النهائية للذكاء االقتصادي للمؤااات والقائم بشكل كبير وهنا أمكن الحديث عن 

المعلومات والتي تتقاامها فيما بينها، لكن يبقى من الصعب في بعض على تكنولوجيا 
القطاعات األقل تعرضا لمخاطر المنافاة والتجارية من غيرها فهم أن ايرورة الذكاء 

مجرد درااة واحدة للمنافاين أو على حماية مفرطة  االقتصادي ال تتوقف فقط على
 المعلومات. ألنظمة 

األهداف النهائية للذكاء االقتصادي تواعت لتشمل االدارة في لذا يجب التأكيد على أن 
مجموعها، حيث أمكن الحديث عن نموذج لإلدارة عن طريق الذكاء االقتصادي كون أن 

 knowledge and المؤااات تتطور في ظل اقتصاد كثيف المعلومة والمعرفة

information intensive economy لمجمعة حيث تتشكل طاقتها من المعلومة ا
والمنتجة والتي يتم نشرها في القنوات الرامية وغير الرامية، وطريقة إدارة هذه المعلومات 

 (3(.تحدد األداء االقتصادي للمؤااات
ينشأ مفهوم الذكاء االقتصادي في نفس الوقت من ااتراتيجيات المؤااات والتي تهيكل 

أنظمة المعلومات تصبح  بشكل بطيء تبعا لإلبداعات اإلدارية، وهذا ما جعل مكانة
 ضرورية في إدارة المؤااات، حيث عرفت أربع مراحل في تطورها 
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    المعلومات االقتصادية؛1681-1691مرحلة  -
    اليقظة وواائل جمع ومعالجة المعلومة االاتراتيجية؛1661-1681مرحلة  -
شبكة الذكاء االقتصادي في المؤااات وبين    تنظيم8111-1661مرحلة  -

 المؤااات؛
    ثقافة ومماراة يومية للذكاء االقتصادي.8111انوات  -

في هذا اإلطار تحو: الذكـــــــــــــــــــــــــاء االقتصادي إلى طريقة جد فعالة من أجل إدارة 
المخاطـــــــــــــــر المعلوماتية وبالتالي أصبحت هناك اآلن عالقة قوية بين الذكاء االقتصادي 

دارة الم خاطر في المؤااات، في الواقع أصبحت االبداعات اإلدارية تااهم في تخفيض وا 
من حالة عدم التأكد، حيث أصبح متخذو القرار في المؤااات على علم بمختلف 
المخاطر التي من الممكن التعرض لها، ألن المخاطر التي ال يمكن إدارتها أو التحكم 

 لى حدوث أزمات.فيها اتتراكم عبر الزمن لتؤدي في النهاية إ
 وفيما يلي المراحل األربع الكبرى لايرورة ذكاء المؤااة 

 جمع  حان وضع الذكاء من أجل اماع الغير؛ -0
 والتعبئة  أي معالجة المعلومة المجمعة؛ التفكير -3
االاتفادة من الموارد والكفاءات  تعد المعلومة والمعرفة موارد فردية وجماعية، وأهم  -2

ؤااة هو تاهيل إثراء المعلومات الموجودة وخلق أقطاب رهان من أجل بناء ذكاء م
 داخلية، ولكن أيضا تقاام وتطوير قدرات تعلم من أجل ربح الوقت؛كفاءة 

يعد بناء أو هيكلة المعلومة أمرا ضروريا لكل المؤااات، وحمايتها بناء وحماية   -0
لمخاطر شرط أاااي للبقاء بالنابة للقطاعات التي تعرف على ألنها حاااة، فا

التي تتعرض لها المؤااة التي ال تدير تدفقات المعلومات جد مهمة، كما أن 
 إجراءات كبناء المعلومات وفقا للمصالح والعمالء يجنب تارب المعلومات.

ومن خال: ما ابق فإن الذكـــــــــاء االقتصـــــــادي للمؤااة يعد كثقافـــــــــــــة  ؛وعليه
وجهة نحو التحكم في المعلومة وتعظيم اتخاذ القرار وترقية التعاون، فالذكاء إداريــــــة م

االقتصادي للمؤااة هو قبل كل شيء قضية ثقافة ادارية بمعنى ارادة فردية للتفكير 
 (4(.والتخاذ القرار وللتعاون من أجل التحرك بشكل جماعي
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لهذا فالغرض النهائي للذكاء االقتصادي للمؤااة هو التحكم من قبل الماير في   
معلومات ااتراتيجية ضرورية التخاذ القرار ومناابة أو مالئمة للعمل الجماعي. وبالتالي 
يمثل أو يظهر الذكاء االقتصادي في بعده التنظيمي بعض الخصائص األاااية الموجهة 

 هو ما يمكن توضيحه من خال: الشكل الموالي لتقوية ايرورة التنايق، و 
 (  األغراض األاااية للذكاء االقتصادي للمؤااة1الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 

 
Source : Jean-François pépin, gestion des risques informationnels 

dans l’entreprise et sécurité des systèmes d’information, chapitre 3 

de livre Intelligence économique et gestion des risques, Pearson 

Education, Paris, 2008, p : 47. 
 

 (5(    يمكن حصرها في النقاط التاليةثانيا: طريقة عمل مؤسسات التكنولوجيا المالية
ااتخدام تكنولوجيات مبتكرة، خاصة الهواتف النقالة، كمبيوتر أو لوحة رقمية مرتبطة  -

باألنترنيت أو بأي شبكة اتصا: أخرى من أجل تقديم للزبون النهائي منتجات وخدمات 
غنية و/أو أقل تكلفة من تلك للفاعلين اآلخرين، النقا: وتطور ااتخدام المعطيات الكبيرة 

big data والتحليل التنبؤي تامح خاصة بانخفاض معتبر في تكاليف الدخو: للاوق؛ 
تطور الوك الزبائن )هواتف نقالة موصولة وعالمة جغرافية موجودة على الشبكات  -

 االجتماعية(؛ 
 ايجاد البيئة التنظيمية والقانونية المالئمة؛ -
 ايجاد شراكة وعالقة جيدة مع البنوك؛ -

الذكاء االقتصادي 
 للمؤسسة

تعظيم اتخاذ 
 القرار

تشجيع 
 التعاون 

التحكم في 
 المعلومة

 تأثير 

 بالتكامل 

تأمين 
ثروتها 
المعلوما

 تية

توعية 
 الستخدام

تكنولوجيا 
االعالم 
 واالتصال
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 .الخدمات المالية والمصرفيةابتكارات جديدة في مجا:  -
هناك ثالث مراحل أاااية لدورة التكنولوجيا المالية، والتي يمكن توضيحها من خال:   

 الشكل الموالي 
 (  مراحل دورة التكنولوجيا المالية2الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 

 
 
 

في الشرق األواط وشما: أفريقيا، توجهات قطاع الخدمات    التكنولوجيا الماليةالمصدر
 .6، ص 8119المالية، تقرير التكنولوجيا المالية، ومضة لألبحاث، بيفورت، 

 (6) يمكن ذكرها فيما يلي :المميزة لشركات التكنولوجيا الماليةالخصائص ثالثا: 
في الخدمات المالية التقليدية، ُيقيم العميل على أااس  :المستخدمينالوصول لكل  - 1

 هذه الخدمات يجعلملكيته ألصو: كبيرة أو حصوله على دخل ضخم بصفة دورية، بما 
كل الطبقات أما الشركات الناشئة فتاتهدف  ،على طبقات اجتماعية معينةتقتصر 
يق الشراكات أو إعادة تصميم وتقوم بتعزيز إمكانياتها بشكل ماتمر عن طر  والفئات

 ؛المنتجات المصممة للعمالء ذوي الدخل المحدود بشكل
لدى الشركات الناشئة في مجا: التكنولوجيا   المرونة والقدرة على تحمل التكاليف -2

المالية عروضا وخططا عدة للدفع مقابل الالع والخدمات وخاصة الطاقة النظيفة تتام 
 ؛لعمالء على اختالفاتهم بشكل يومي أو أابوعي أو حتى شهري بالمرونة الكافية لتنااب ا

حدثةالبيئة الحاضنة المست ةناشئالبيئة الحاضنة ال  مةمتقدالبيئة الحاضنة ال   

ي معظم الشركات الناشئة  ف
 مجال التكنولوجيا المالية ال
تزال في مرحلة األفكار أو 

 في المراحل األولى

 تكتسب المجموعة األولى من
 الشركات الناشئة في مجال
التكنولوجيا المالية قاعدة 
عمالء كبيرة ومعدالت 
تمية استثمار سنوية وتزيد الح
هات االستراتيجية لتعاون الج

ةمع الشركات الجديد المعنية  

هي التي تصل إلى مرحلة اإلشباع، 
 صفقات أقل ولكن أحجامها أكبر تركز
على الشركات ذات القيمة المرتفعة، 
ي يكون نمو االستثمار على أساس سنو 
 بطيء، ولم يصل إلى هذه المرحلة إال
 المحركون األوائل للسوق والتي تضم
 مراكز تكنولوجيا مالية رائدة عالميا
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ز على طلبات يتركبالشركات التكنولوجية المالية تقوم  :تصميم محوره العميل - 3
 ؛لماتخدم فتصمم منتجات بايطة اهلةا

تامح التحليالت القوية لشركات التكنولوجيا المالية بالحركة الاريعة، إذ  :السرعة - 4
يتم إنجاز المعامالت في بضعة دقائق ماتفيدة من البيانات الضخمة والخوارزميات وتعلم 

مقارنة بشركات التأمين التقليدية الصغيرة التي قد تاتغرق عدة أيام قبل الموافقة و اآللة، 
ياري هذا في اإلقراض وعند التحقق من  ،صديق على قرضعلى ايااة جديدة أو الت

 الهوية الرقمية؛
تاتطيع هذه الايااة تحاين  :سياسة البيانات أوال/الهواتف المحمولة أوال -5

المنتجات والخدمات المقدمة لتصميم خدمات مناابة لهم وال شك أن التحليالت القوية 
 .أفضل وااتغال: الفرصتامح ألصحاب األعما: التجارية باتخاذ قرارات 

رغم بدايتها المتأخرة، تكتاب التكنولوجيا  التكنولوجيا المالية:ومجاالت أهمية خامسا: 
ومن بين  إفريقياالمالية في الوقت الراهن وخاصة في بعض بلدان الشرق األواط وشما: 

  (7( الفوائد التي تمنحها التكنولوجيا المالية يمكن حصرها في النقاط التالية
تعزيز االحتواء المالي والنمو االحتوائي وتنويع النشاط االقتصادي من خال:  -

 تعامل مع الجهاز المصرفي؛يال  مناالبتكارات التي تااعد على تقديم الخدمات المالية 
 تاهل اتاحة مصادر التمويل البديلة للمؤااات الصغيرة والمتواطة؛ -
التكنولوجيا في ضمان االمتثا: للقواعد تحقيق االاتقرار المالي من خال: ااتخدام  -

دارة المخاطر؛  التنظيمية وا 
تياير التجارة الخارجية وتحويالت العاملين في الخارج بتوفير آليات تتام بالكفاءة  -

 وفعالية التكلفة للمدفوعات العابرة للحدود؛
 يؤدي ااتخدام واائل الدفع االلكترونية إلى رفع كفاءة عمليات الحكومة، وهو ما -

ياتدعي القيام بمزيد من االصالحات لاد الفجوات في األطر المعنية بالقواعد التنظيمية 
 وحماية الماتهلك واألمن المعلوماتي. 

حققت االاتثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية نموا اريعا في الخمس انوات    
يمة االاتثمارات في الماضية، وتشير التوقعات إلى ااتمرار نموها بقوة، فقد ارتفعت ق
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على الرغم  8112-8118أضعاف في الفترة بين  التكنولوجيا المالية بما يزيد على عشرة
من أن دمج المؤااات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية في الواليات المتحدة أدى إلى 

، فقد ااتمر النمو في مناطق 8119حدوث تراجع في االاتثمارات العالمية في انة 
ى ومنها منطقة الشرق األواط وشما: افريقيا واجلت االاتثمارات ارتدادا إيجابيا قويا أخر 

  .8112في النصف األو: من عام 
تركز شركات التكنولوجيا المالية على اتة مجاالت تتضمن العديد من االبداعات    

ادارة الكبيرة وهي الودائع والقروض، المدفوعات، التأمين، الرفع من رؤوس األموا:، 
 االاتثمارات وتموين الاوق، وهو ما يوضحه الشكل الموالي 

 (  مجاالت التكنولوجيا المالية3الشكل رقم )
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Source : Delloite, l’émergence des Fintech, les différentes facettes 

d’une transformation, 2016, p :5. 
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التكنولوجيا المالية إلى أربعة أقاام رئياية وذلك تبعا يمكن تقايم الشركات في صناعة   
 ، وهو ما يمكن توضيحه وشرحه من خال: الشكل الموالي (8( لنماذج أعمالها

 
 أقاام صناعة التكنولوجيا المالية ( 4الشكل رقم )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Dorfleitner G and others, fintech in germany, springer 

edition, 2017, p:6. 

 التكنولوجيا المالية

ى مالية أخر تكنولوجيات   التمويل ادارة األصو: مدفوعات 

القرض 
والفوترة 
 الخارجية

 التمويل 

 الجماعي

التمويل  
 الجماعي

القائم على 
التمويل   المكافأة
 الجماعي

برعالقائم على الت  
 االاتثمار الجماعي

 االقراض الجماعي

طرق دفع 
 بديلة

التعامالت 
الرقمية 
والعمالت 
 المشفرة

تكنولوجيات 
 مالية أخرى 

 

 التأمين

 محركات البحث

 ومواقع المقارنة

ة البنيالتكنولوجيا و 
 التحتية

لية تكنولوجيات ما
 أخرى 

التداو: 
 االجتماعي

Robo-Advice 

 االدارة المالية

 الخاصة

 االاتثمار 

 والمصارف
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 سادسا: الشراكة بين شركات التكنولوجيا المالية والبنوك )الفرص والتحديات(
يمثل النمو الاريع في التكنولوجيا المالية تحديا للبنوك أو فرصة لهم وذلك يعتمد على    

اتراتيجية البنك، حيث تاعى البنوك إلى إيجاد طرق إلعادة  ااتراتيجية الشركة الناشئة وا 
ابتكار وتجديد خدمات القطاع المصرفي كإدخا: األتمتة الذكية للعمليات المصرفية، وهذا 

عمل المصارف من حيث تأدية األعما: المتكررة التي يمكنها اعتمادها ايارع  ما
كالعمالت الرمزية والعمليات المصرفية عبر الهاتف والطرق االاتراتيجية التي اتحدد 
شكل التعامالت المصرفية والدفع في الماتقبل من خال: الذكاء االصطناعي ونظم اير 

 العمل الذكية.
اشئة إلى إيجاد حلو: مبتكرة في مجا: عمليات التمويل في حين تاعى الشركات الن  

واإلقراض ومختلف الخدمات المالية والمصرفية حتى تجذب العدد األكبر من عمالء 
 (9(.البنوك
توضح األشكا: الموالية، المجاالت األكثر جاذبية لشركات التكنولوجيا المالية وفي       

هذا باإلضافة إلى مختلف الفرص والتحديات كترونية، لمقدمتها المدفوعات والتجارة اال
ومن أهم مجاالت االاتثمار في التكنولوجيا المالية   التي تواجه هذا النوع من الشركات.

والتجارة االلكترونية على نابة  56%ااتحوذت المدفوعات على نابة  8112خال: انة 
%36. 
طريق إيجاد شراكة بينهما  يمكن لشركات التكنولوجيا المالية أن تااعد البنوك عن     

وخاصة في مجا: المدفوعات والتجارة االلكترونية، ومن بين  %28وهو ما يمثل نابة 
يجاد تطبيقات  أهم المنافع أو المزايا للطرفين من وراء هذه الشراكة هو تحقيق مداخيل وا 

خاصة مع ظهور بنوك  جديدة والتخفيض من التكاليف وخلق نماذج أعما: جديدة
، وكان من بين أهم مزايا هذا التعاون هو  FinTech Bankلوجيا المالية التكنو 

الوصو: إلى التمويل بشكل أفضل، كما يبقى للبنوك عالقة قوية مع العمالء لجود ثقة 
 أكبر.
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 سابعا: دور التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي:
رغم التشجيع على االبتكارات في مجا: التكنولوجيا المالية وتزايد اعتمادها تدريجيا، لم  

يتضح حتى اآلن مدى تقبلها واالاتعداد إلدماجها في قنوات القطاع المصرفي المتعددة 
  من أتمتة العمليات وحلو: المكاتب الخلفية إلى العمالء. 

وفي محاولة لتوضيح الدور المركزي للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية في      
القطاع المصرفي، فإنه من الضروري تاليط الضوء على اإلمكانيات الكبيرة الكامنة في 

 التعاون الناجح بين المصارف وشركات التكنولوجيا المالية.
وجيا المالية وتأثيرها في تحويل المجاالت التقدم الكبير للشركات الناشئة في التكنول    

والقطاعات لزيادة التعاون مع المؤااات المالية في كل أنحاء العالم، وذلك إلظهار 
حقيقية اعتماد التكنولوجيا المالية وكيفية االاتفادة من التوجهات الرقمية لدعم نمو هذا 

 (10(. القطاع
التكنولوجيا المالية واضعي القرارات على  يدفع القطاع المصرفي والشركات الناشئة في    

توفير تاهيالت إضافية لتحفيز نمو األعما: ويعملون على توفير معلومات مناابة 
 وأاااية لتنمية المجا: ونشر المعلومات عن مدى تأثير هذه التكنولوجيا.

ما  هناك فرص للتكنولوجيا المالية وكيفية التعامل مع العمالء الرقميين على غرار    
تقوم به المنصة االجتماعية الرقمية التي تقدم قروضا صغيرة لرواد األعما: على نطاق 

 عن جمع البيانات وتحليلها أااايان لفهم الوك العمالء. Pi Slicصغير 
بتمويل االبتكار ليس فقط باالاتثمار، بل بتوفير الفرص  تمويل التكنولوجيا الماليةيتعلق  

حصدت  لمبتكري التكنولوجيا المالية لبناء منصات تغير ماتقبل الخدمات المالية، حيث
مليون دوالر في  111الشركات الناشئة في مجا: التكنولوجيا المالية ااتثمارات تفوق 

شئة واألموا: الماتثمرة في هذا المجا: الانوات العشرة األخيرة، كما أن عدد الشركات النا
 .8181اوف ترتفع أكثر من الضعف بحلو: العام 

يشير تقرير "التكنولوجيا المالية في الشرق األواط وشما: أفريقيا، إلى أن الشركات    
ماجلة بذلك  8118مليون دوالر خال: انة  21الناشئة تهدف إلى جمع تمويٍل بقيمة 

 مليونا. 18عن العام الماضي حيث أعلن عن جمع  %821زيادة تقدر بنابة 
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، وهو 8119شركات ناشئة في التكنولوجيا المالية حتى مطلع العام  112انطلقت    
نصف هذه الشركات تقدم حلوال  8181شركة بحلو: العام  821عدد يتوقع أن يرتفع إلى 

الشركات الصينية بقيت الصين أو  للدفع، بينما ثلثها يقدم خدمات إقراض وجمع تمويل،
في مجا: التكنولوجيا المالية تتصدر الترتيب العالمي ألفضل عشر شركات في العالم من 

 (11(. 8112شركة تكنولوجيا مالية لانة  111بين 
1-Ant Financial – Chine 

2. ZhongAn – Chine 

3. Qudian (Qufenqi) – Chine 

4. Oscar – Etats-Unis 

5. Avant – Etats-Unis 

6. Lufax – Chine 

7. Kreditech – Allemagne 

8. Atom Bank – Royaume-Uni 

9. JD Finance – Chine 

10. Kabbage – Etats-Unis 

 

إن االنتقا: من اقتصاد يعتمد على الما: النقدي إلى اقتصاد غير نقدي ايزداد بشكل    
ا حتى أواخر انة بلد 18انطلقت الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية في  كبير،
وتوزعت ما بين بلدان مجلس التعاون الخليجي والمشرق وشما: أفريقيا، ولكن  8112

من الشركات الناشئة في هذا المجا: تقريبا وهي  %22أربعة بلدان فقط تاتضيف 
 اإلمارات ولبنان واألردن ومصر.

البلد في المرتبة أغلبية شركات التكنولوجيا المالية تعمل في اإلمارات، ما يضع هذا    
األولى من حيث عدد الشركات الناشئة في هذا المجا: وجودة أعمالها، وتعمل الدفعة 
الثانية من شركات التكنولوجيا المالية في اإلمارات في مجا: تحويل األموا: عالميا )مع 

دارة الثروات )"فينرد" Now Money"ناو موني"  ( والتأمين )"ديموكرانس" Finerd( وا 
Democrance "( وتكنولوجيا الالة البلوكات )"بت أويايسBit Oasis.) 

شهدت البيئة اإلقليمية الحاضنة نشاطات كثيرة في العام الماضي مع افتتاح أبواب   
، باإلضافة إلى 8119مارعتي أعما: في القاهرة ومارعة أعما: في دبي خال: العام 
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للتكنولوجيا  sandbox: "بيئة اختبارية" وهو أو  إطالق "المختبر التنظيمي" في أبو ظبي
 المالية في منطقة الشرق األواط وشما: أفريقيا.

ياد هذا الدعم المتزايد فجوة تحاو: الشركات الناشئة في هذا المجا: تخطيها بنفاها    
أخرى  %44من هذه الشركات تتعاون مع مصارف ومؤااات كبرى أخرى و 44%

 قبل.تطمح إلى بناء شراكات في المات
واالاتثمارات المتزايدة والشراكات ما بين  (12( ومن المتوقع أن تودي مارعات األعما:   

 المجاالت المختلفة إلى نهضة التكنولوجيا المالية في الانوات المقبلة.
فرص التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق األواط وشما: أفريقيا مرهونة باتفاق  تبقى  

ورواد األعما: والماتثمرين والعمالء، هذا باإلضافة إلى الدور كل صناع القرارات 
المركزي للحكومات، إذ أنها تضع األطر القانونية وهي القادرة على تشجيع االاتثمار 

 وتنظيم البنى التحتية الوطنية للتكنولوجيا المالية.
ر التعاون كما يجب على الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية تفادي المخاطر عب  

 مع شركات كبرى وفهم القوانين التي تنظم الاوق التي تعمل فيها.
نظرا للتنوع في أاواق المنطقة، يظهر أن لكل بلد قطاعا مناابا له في التكنولوجيا    

المالية، فعلى ابيل المثا: تختلف فرصة اإلدماج المالي في مصر عن قطاع التجارة 
، وهذا ال يعني عدم توفر قطاعات، حيث يمكن اإللكترونية المزدهر في اإلمارات

للشركات الناشئة التطلع إلى الاوق اإلقليمية وليس المحلية، فخدمات الدفع مثال تطا: 
 أاواق مجلس التعاون الخليجي واألاواق غير الخليجية أيضا.

ال شك أن التواع في التكنولوجيا المالية أصعب من التواع في المجاالت األخرى،   
 (13(. أن عددا متزايدا من رواد األعما: ينجحون في ذلكغير 

التكنولوجيا المالية مجا: متميز في يومنا هذا، ومع ذلك فإنها تتمتع بقدرة حقيقية على  
تغيير هيكل الخدمات المالية ما يجعلها أارع وأرخص وأكثر أمنا وأكثر شفافية وأكثر 

 إتاحة.
حتى في الشرق األواط وشما: أفريقيا، عرفت الحكومات إمكانات التكنولوجيا المالية،    

أو: مااحة تجريبية  "المختبر التنظيمي"، وهو مبادرةحيث أطلقت اوق أبو ظبي العالمي 

http://www.thenational.ae/business/markets/adgm-anticipates-demand-for-fintech-incubator
http://www.thenational.ae/business/markets/adgm-anticipates-demand-for-fintech-incubator
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للتكنولوجيا المالية في المنطقة، ما يعني أن الشركات الناشئة وغيرها من الشركات التي 
 اتعمل في هذه المااحة اتخضع إلطار تنظيمي أخف قيودا.

يمكن أن يكون للتكنولوجيا المالية تأثيرا قابال للقياس على االقتصاديات المختلفة،    
حدى نتائجها هي القدر  ة على إطالق طاقات جميع أنواع الشركات الناشئة في منطقة وا 

الشرق األواط وشما: أفريقيا، ألن لديها القدرة على تخفيض تكلفة دخو: الاوق 
 ومعدالت اإلخفاق من خال: تحاين فرص الحصو: على التمويل والتكنولوجيا والعمالء.

جديدة من التمويل مثل  تاهل التكنولوجيا المالية جمع رأس الما: بطرحها ألشكا:  
، والتمويل الجماعي والتمويل الجماعي مقابل أاهم P2P lendingاإلقراض المباشر 
crowd equity  وهذا مطلوب بشدة في منطقة الشرق األواط وشما: أفريقيا حيث تبلغ

إجمالي اإلقراض المصرفي مقارنة  من %8نابة إقراض المشاريع الصغيرة والمتواطة 
 في البلدان متواطة الدخل. %18بنابة تعاد: 

، وهي منصة تمويٍل جماعي لتمكين المشاريع Zoomaal"ذوما:"  نجحت منصة   
 مليون دوالر. 1.2اإلبداعية العربية، في مااعدة أعضائها على جمع 

، وهي أو: منصة تمويل مباشر معتمدة Beehive"بيهايف"  وبالمثل، تمكنت منصة
مليون درهم  82بشكل ماتقل وتمتثل ألحكام الشريعة اإلاالمية في العالم، من ضخ 

شركة صغيرة أو متواطة في عامها  21ماليين دوالر( إلى أكثر من  2إماراتي )حوالي 
 األو:.

أما فيما يتعلق بالتمويل الجماعي الممتثل ألحكام الشريعة اإلاالمية، فثمة منصة   
، التي تأاات في مختبر االبتكار في "جامعة هارفارد"، وقامت Liwwa"لوا"  االاتثمار
 ا.مليون دوالر في انة واحدة فقط في األردن وحده 1.9بإقراض 

تااهم التكنولوجيا في تحقيق الميزة النابية للشركات، فكلما كانت الشركات الناشئة في   
الشرق األواط وشما: أفريقيا أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية، زادت قدرتها على 

 المنافاة على الماتويين اإلقليمي والعالمي.
مالية تقنيات جديدة في القطاع تطبق أحدث الشركات الناشئة في مجا: التكنولوجيا ال  

المالي، ولكن يمكن تطبيق هذه التقنيات في قطاعات أخرى أيضا، يمكن للشركات 

http://www.zoomaal.com/
https://www.beehive.ae/
https://www.liwwa.com/
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الناشئة في الشرق األواط وشما: أفريقيا أن تاتفيد من تزايد وجود التكنولوجيا المالية في 
طويرها في هذا المنطقة من خال: "نشر المعرفة"، وذلك بتبنيها التقنيات الجديدة التي يتم ت

 القطاع وتقدم خدمات جديدة بناًء على هذه التقنيات.
في دبي، وهي شركة ناشئة في  8112في عام  BitOasis"بت أويايس"  تأاات  

دة مجا: التكنولوجيا المالية تضع األاس والبنى التحتية لمنتجات الدفع الرقمي الجدي
بااتخدام التعامالت الرقمية "بلوك تشاين"، ومنذ ذلك الحين ااهمت في "المجلس العالمي 
للتعامالت الرقمية" في دبي، وهو مبادرة تجمع القطاعين العام والخاص وتشجع على 

 اعتماد التعامالت الرقمية "بلوك تشاين".
ااتراتيجية التعامالت الرقمية  8119وفي وقت الحق، أطلقت حكومة دبي في أوائل    

اتكون جميع وثائقها من خال: التعامالت  8181وأعلنت أنه بحلو: عام  "بلوك تشاين"
 شركة تقنيات تعتمد على التعامالت الرقمية. 1111الرقمية واوف تاتخدم 

 %86لتقرير "مختبر أبحاث ومضة" حو: تطوير وتوايع األعما:، أفادت نابة  وفقا   
من الشركات الناشئة في منطقة الشرق األواط وشما: أفريقيا بأن التحدي الرئياي الذي 

ات الناشئة الناجحة تواجهه هو تحقيق اإليرادات، فأكبر التحديات التي تواجهها الشرك
تجاريا يكمن في كيفية تحصيل المدفوعات من العمالء المحتملين الموزعين جغرافيا على 

 مااحة شااعة.
تقدم التكنولوجيا المالية حلوال فعالة لمشاكل التأخير في المدفوعات وتوفير ابل دفع   

رت"، خدمة مدفوعات أارع وأرخص، فعلى ابيل المثا: توفر بوابة الدفع االلكترونية "بيفو 
وتوفر هذه الخدمة المدفوعات  STARTمخصصة للشركات الناشئة تامى "اتارت" 

اآلمنة والاريعة للشركات الناشئة، كذلك تزيد التكنولوجيا المالية من عدد العمالء 
 المحتملين بتعزيز اإلدماج المالي من خال: أشكا: جديدة من المدفوعات.

توفر التكنولوجيا المالية خدمات جديدة إلدارة الما: مما يحان التخطيط المالي   
لى خفض معدالت اإلخفاق، فعلى  للشركات الناشئة، ويؤدي إلى تنمية أفضل لألعما: وا 

لتي تأاات في المملكة العربية ا "احب األعما:"  ابيل المثا: تقوم الشركة الناشئة

https://bitoasis.net/en/
http://gulfnews.com/news/uae/government/dubai-launches-blockchain-strategy-to-become-paperless-by-2020-1.1907790
http://gulfnews.com/news/uae/government/dubai-launches-blockchain-strategy-to-become-paperless-by-2020-1.1907790
http://gulfnews.com/news/uae/government/dubai-launches-blockchain-strategy-to-become-paperless-by-2020-1.1907790
http://www.businessclouds.biz/
http://www.businessclouds.biz/
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دارة خدمات البرمجيات الاحابية التي تاتهدف قطاع  8111الاعودية في عام  بتطوير وا 
 األعما: في منطقة الشرق األواط وشما: أفريقيا.

كات صمم ، وهو حل احابي لتخطيط موارد الشر "دفاتر" أطلقت 8114وفي عام   
خصيصا للشركات في الاعودية، يؤدي هذا الحل "مهام المحاابة التقليدية لمن ال 
ياتعينون بمحااب أو يرغبون في أن يجري محااب خبير ماتقل تدقيقا حو: كيفية 

 ااتخدام الموظفين للنظام".
  ثامنا: نبذة عن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية وتحالف التكنولوجيا المالية

يقع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية المركز الرائد للتكنولوجيا المالية في الشرق    
األواط في مبنى أركابيتا في مملكة البحرين ويوفر المركز حاضنات لدعم مبادرات 
التكنولوجيا المالية الذكية والقابلة للتطوير والتأثير على األاواق من خال: مختبرات 

 تاريع واألنشطة المناقة والفرص التعليمية والمنصات التعاونية.االبتكار وبرامج ال
شريك مع الهيئات الحكومية والمؤااات المالية  خليج البحرين للتكنولوجيا المالية -1

والشركات والمؤااات االاتشارية والجامعات والجمعيات ووكاالت اإلعالم ورأس الما: 
االاتثماري وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة ليكون بذلك مجموعة كاملة من المشاركين 

 (14).في الاوق المالية وأصحاب المصلحة معا
وقع مجلس التنمية االقتصادية في البحرين عقدا مع االتحاد  8112في شهر مارس 

في اإلمارات   Trucial Investment Partners الانغافوري للتكنولوجيا المالية و
طار تنظيمي للتكنولوجيا  .المالية لتطوير نظام إيكولوجي وا 

وجيا المالية لشركات التكنولبالفعل حاضنات تنظيمية حيث يمكن وقد أنشأت البحرين     
 .الناشئة اختبار نماذج أعمالها ومنتجاتها دون أي انتهاك للقوانين الحالية

وقد كانت البحرين موطن الخدمات المالية التقليدية مع وجود العديد من البنوك الدولية   
والمحلية في المملكة، ولكن فقدت البحرين الكثير من تلك الميزة التقليدية لدبي في اآلونة 
األخيرة ومن هنا أصبح التركيز على صناعة التكنولوجيا المالية والذي تحتاج إليه صناعة 

 .ت المالية في البحرينالخدما

http://dafater.biz/
http://dafater.biz/
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فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية اإلاالمية فالبحرين اباقة في هذا القطاع الحيوي      
عاما من الخبرة كمركز للخدمات المالية على ماتوى المنطقة،  41وتتمتع بأكثر من 

مالية وكانت البحرين خال: هذه الفترة من الدو: الاباقة في خلق وتبني قطاع الخدمات ال
االاالمية ووضعت أهمية كبيرة في خلق بيئة تنظيمية متطورة على الماتوى الدولي 

 وتعمل اآلن لخلق نظام متكامل داعم لشركات خدمات التكنولوجيا المالية.
، أطلقت البحرين البيئة الرقابية التجريبية لخدمات التكنولوجيا 8112في شهر جوان      

ا في المنطقة وذلك بهدف دعم شركات التكنولوجيا المالية المالية، وهي األولى من نوعه
 .لتجربة واختبار حلو: تقنية جديدةالناشئة 

وأظهرت البيئة الرقابية التجريبية منذ تدشينها نجاح البحرين في هذا المجا:، حيث تم  
تاجيل أربع شركات صغيرة ومتواطة الحجم في البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا 

 .الية، ويجري حاليا تاجيل المزيد من الشركاتالم
وفي خطوة نحو تشجيع نمو شركات التكنولوجيا المالية االاالمية بشكل خاص، تم     

تطبيق أنظمة تامح للشركات الصغيرة والمتواطة في البحرين والمنطقة بالحصو: على 
كما يامح للشركات  التمويل المتوافق مع الشريعة اإلاالمية من خال: التمويل الجماعي،

 .التقليدي من خال: الواائل نفاهاالصغيرة والمتواطة اآلن الحصو: على التمويل 
تدشين خليج البحريــــــــن  8118وعالوة على ذلك ايتم في الربع األو: من انة 

واتحاد للتكنولوجيا المالية، حيث يتم تطوير الخليج من قبل مجلس التنمية االقتصاديـــــــــــــة 
التكنولوجيا المالية في انغافوة، وايكون أو: وأكبر مركز مخصص للتكنولوجيا الماليــــــــــــــة 
في الشرق األواط وأفريقيا ومن خالله ايتم ربط البحرين بشبكة مراكز اتحاد التكنولوجيا 

 .المالية في جميع أنحاء الواليات المتحدة وآايا
من مبادرات حكومية أواع لتشجيع االبتكار وريادة  تعتبر هذه اإلصالحات جزءً     

االعما: على ماتوى جميع القطاعات االقتصادية وهي ذات أهمية كبرى لتحقيق النمو 
في قطاع التكنولوجيا المالية اإلاالمية اإلقليمية والدولية والمصارف اإلاالمية بحاجة إلى 

 التكيف مع االحتياجات المتغيرة لعمالئها. 
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الي وكما أثبتت أهميتها للقطاع المالي، يمكن للتكنولوجيا المالية اإلاالمية فتح وبالت  
مجموعة كاملة من االحتماالت والفرص مما يااعد على دفع النمو على المدى الطويل 

 .متى ما توفرت الايااات المحفزة الالزمة في هذا المجا:
 

التكنولوجيا المالية مؤااة لخلق وتشغيل   يعد تحالف تحالف التكنولوجيا المالية -3
البيئة الحاضنة والداعمة للتكنولوجيا المالية تهدف إلى تعزيز التنمية والتفاعل وتاريع بيئة 
أعما: التكنولوجيا المالية، كما يعزز التحالف التعاون بين أصحاب المصلحة في الاوق، 

ركات والماتثمرين والمبتكرين الذين بما في ذلك الهيئات الحكومية والمؤااات المالية والش
 (15) يؤمنون بأن التكنولوجيا يمكن أن توفر قيمة مضافة للقطاع الخدمات المالية.

 
خدمات حضانة الشركات ومختبر لألبحاث وبرامج تاريع يقدم هذا التحالف     

 المشاريع، فضال عن توفير خدمة الوصو: إلى األدوات التحليلية وموارد التكنولوجيا
التكنولوجيا المالية هي عنصر أاااي في البنية التحتية لتعزيز ف ،المالية ذات الصلة

 .الخدمات المالية
 (  أطراف تحالف التكنولوجيا المالية9الشكل رقم )

 
Source: /www.fintech-consortium.com 
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بأفضل يتميز مجا: التكنولوجيا المالية بدعمه اإلبداع العربي كي يعبر عن نفاه    
يتميز بنشر أفكاٍر وتقنياٍت جديدة في منطقة الشرق  الابل رغم الظروف الصعبة، كما

األبواب أمام  ضافة إلى ذلك، يفتحا، بما يشجع الرؤى البديلة. وباإلاألواط وشما: أفريقي
المالية العربية  لذلك فالتكنولوجيا ،ريادة األعما: بين األشخاص من مختلف الخلفيات

 بالفعل.مجا: متميز 
أطلق اوق أبوظبي العالمي العديد من المبادرات والبرامج والشراكات االاتراتيجية     

لتطوير التكنولوجيا المالية وحقق مجموعة من االنجازات المميزة المتصلة بذلك منذ مارس 
، كما يعد أو: مركز مالي في المنطقة يقوم بتأايس إلطار عمل تنظيمي متكاملل 8119

خيص شركات التكنولوجيا المالية، حيث أطلق مبادرة المختبر التنظيمي لدعم ومفتوح لتر 
وتشجيع الحلو: والمشاريع االبتكارية المتصلة بالتكنولوجيا المالية، ويواص اوق أبوظبي 
العالمي تعزيز شبكة عالقاته الدولية مع مختلف األطراف المعنية حو: العالم لتاهيل 

ويتفاعل الاوق بشكل حيوي مع كافة شركائه ويعمل على الوصو: لألاواق ورأس الما:، 
بناء الشراكات الجديدة وتعزيز مختلف مجاالت التعاون لتطوير مجتمع متكامل وبيئة 

 (16).تواصلية فعالة للتكنولوجيا المالية
  الخاتمة

توفير بيئة  منتتيح التكنولوجيا المالية العديد من االمكانات وا المزايا، ولكن البد    
، هذا مجا:هذا المواتية كتوفير القواعد التنظيمية المالئمة لعمل الشركات الناشئة في 

 باإلضافة إلى األمن المعلوماتي وتوفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
كما أن تطور التكنولوجيا المالية يتوقف على مراجعة األطر القانونية والرقابية خاصة   

دارة المخاطر التي تنشأ من  وضوح القوانين المتعلقة بتداو: المنتجات المالية الرقمية وا 
 ااتخدام المختبرات التنظيمية.بالمنتجات والخدمات المالية والمصرفية الماتحدثة، وذلك 

   التوصيات:
وضع نماذج فعالة إلدارة المخاطر المصاحبة البتكارات التكنولوجيا المالية وهو ما   -

 يتطلب المراقبة الماتمرة لتحديد المخاطر خاصة تلك التي تهدد االاتقرار المالي؛



ISSN: 2325-0798 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
DOI:5424/IJO/21547 8302السنة  30: عددال  07: مجلدال 

 

106 

 

وضع نظم للحماية خاصة ما تعلق بالحماية ضد أي نوع من الهجمات اإللكترونية   -
 لألمن المعلوماتي وتباد: المعلومات؛وهو ما يتطلب أطر تنظيمية 

 تحاين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصا:؛  -
تحاين بيئة األعما: عن طريق تخفيف القيود على االاتثمارات األجنبية من أجل   -

 توفير المزيد من رؤوس األموا: من خال: شركات التكنولوجيا المالية؛
 ية والتي اتامح بزيادة االاتفادة من الخدمات الرقمية.الاعي للزيادة من التوعية المال  -
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ية والتحديات في التكنولوجيا المال التنظيمية النظرةالعمالت االفتراضية: 
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 جامعة األغواط                                
 الملخص

على التكنولوجيا في مجال الخدمات المالية )التكنولوجيا المالية( إن االبتكارات القائمة 
تتطور بسرعة. ومع ظهورها، ستكون هناك فرص ومخاطر على االستقرار المالي 
ينبغي أن ينظر فيها صانعو السياسات والهيئات التنظيمية والمشرفون، وهذا أمر هام 

لية ا حتى اآلن من خالل دورة مابصفة خاصة ألن العديد من االبتكارات لم يتم اختباره
صناع  ىعلوينبغي ة المبكرة سوابق هامة. كاملة، وقد تتخذ القرارات في هذه المرحل

بهدف  ،التنظيمية كاعتماد زيادة التقنيات الماليةأطرهم تقييم كفاية مواصلة السياسات 
 المنافع مع الحد من المخاطر. وفي هذا الصدد، فإن التحليل يركز علىتسخير 

المخاطر التي يمكن تصورها. ومع ذلك، ينبغي للهيئات الدولية والسلطات الوطنية أن 
تنظر في أخذ التكنولوجيا المالية في الحسبان في تقييماتها الحالية للمخاطر واألطر 
التنظيمية في ضوء تطورها السريع. والواقع أن العديد من السلطات قد أجرت بالفعل 

 مع أنشطة التكنولوجيا المالية.تغييرات تنظيمية للتكيف 
 .التحديات ؛العمالت االفتراضية ؛التكنولوجيا المالية :الكلمات المفتاحية

Abstract  

          Technology-based innovations in financial services 

(financial technology) are evolving rapidly. As they emerge, there 

will be opportunities and risks for financial stability that should 

be considered by policy makers, regulators and supervisors. This 

is especially important because many innovations have not yet 

been tested through a full financial cycle. Decisions at this early 
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stage may take precedents. Policymakers should continue to 

assess the adequacy of their regulatory frameworks, such as the 

adoption of increased financial techniques, with a view to 

leveraging benefits while reducing risk. In this regard, the 

analysis focuses on perceived risks. However, international 

bodies and national authorities should consider taking into 

account their current risk assessments and regulatory frameworks 

in the light of their rapid development. Indeed, many authorities 

have already made organizational changes to adapt to financial 

technology activities. 

Key Words : Financial technology; Virtual Currencies; 

Challenges. 
 مقدمة
في سياق انفجار على نطاق واسع من التكنولوجيا الجديدة واالبتكار هدفت إلى       

تعطيل سوق المؤسسات المالية التقليدية في تقديم الخدمات المالية، حيث أن عدد من 
في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وحدها  (fintech)شركات التكنولوجيا المالية 

في السنوات األخيرة. وعالوة على ذلك، نما االستثمار في  0444نمت إلى أكثر من 
بليون دوالر في جميع أنحاء العالم في  40بليون دوالر إلى  8.1هذا القطاع من 

 .(1) السنوات الخمس األخيرة فقط
 تكنولوجية سريعة في سعيها إلى تلبية وتشهد صناعة الخدمات المالية تغيرات

وتوقع الفرص التجارية، وطلبات المستهلكين وتوقعاتهم، وعلى وجه  االحتياجات
 4441في عام  Bitcoin، بدءا من (VC)الخصوص، فإن ظهور العملة االفتراضية 

انفجرت بسرعة في النظام البيئي المالي الناشئة تتألف من العطاءات القانونية  ،(2)
غير الحكومية. ويظهر هذا الظهور اإلمكانات المثيرة لنظم الدفع من نظير إلى نظير، 
ونقل األموال، وأنظمة الدفع بواسطة الهاتف النقال، وفرص االستثمار ليس فقط 

 .(VC)أيضا للمستثمرين في النشاط التجاري  ، ولكن(VC)للمشترين والبائعين من 
ومع ذلك، فإن ظهور العمالت االفتراضية جلبت أيضا مخاوف كبيرة حول األنشطة 
غير القانونية واالحتيالية المحتملة المتعلقة بهذه العمالت. وبناء على ذلك، اضطرت 

لى التركيز عالم إالحكومات والهيئات التنظيمية وسلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء ال
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المخاوف بشأن أمور من بينها  على آثار هذه العمالت. وقد هيمن على هذا التركيز
استخدام العملة االفتراضية في أنشطة غير مشروعة مثل االتجار بالمخدرات وأنشطة 

 .(3)غسل األموال وسرقة العمالء وانتهاكات البيانات 
ويمكن أن تشكل العمالت االفتراضية أيضا تهديدات للعمالت الحكومية المدعومة من 

وفي ضوء ذلك، يبدو أن التحديات القانونية والتنظيمية  .(4)الحكومة واالقتصاد العالمي 
المتنامية تبدو واضحة التوازن بين النهج الذي يعزز التنمية المسؤولة لتكنولوجيا مبتكرة 

ة محتملة مع إطار قانوني وتنظيمي فعال يحمي المستهلكين والشركات تحفز فوائد كبير 
 والنظام المالي.

ومما سبق نتساءل: إلى أي مدى يمكن اعتبار العملة االفتراضية كتحدي يواجه 
 الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية؟.

 أجزاء: أربعةوسنتناول في هذه المداخلة 
 العملة االفتراضية؛ : خلفية تطورالمبحث األول

المبادرات القانونية والتنظيمية الرئيسية التي تعالج التحديات المتصلة  الثاني: المبحث
 بالعمالت االفتراضية؛ 

 ؛التنظيم المبكر ومشاكل تنفيذ القانون  :الثالث المبحث
 خلفية تطور العملة االفتراضية المبحث األول:

 -الغامض  bitcoinصاحب  - Satoshi Nakamoto، أثار 4441في عام     
ثورة محتملة في العمالت العالمية وأنظمة الدفع والخدمات المالية واألعمال التجارية 
لشركات التكنولوجيا المالية والتنظيم من خالل نشر ورقة من ثماني صفحات بعنوان 

bitcoin  (5): نظام النقد االلكتروني النظير إلى نظير . 
 الورقة أطروحة واضحة بما فيه الكفاية:قدمت هذه   

واقتراح "إصدار نقدي مقابل نظير نقدي من شأنه أن يتيح المدفوعات عبر اإلنترنت 
تم إنشاء أول  ،إلرسالها مباشرة من طرف إلى آخر دون المرور عبر مؤسسة مالية

bitcoin   بعد أن أصدرت  شبكة ناكاموتو  4442في عام(Bitcoin Network) 
، وهو البرنامج والبروتوكول الذي أنشأ وأطلق، كانت رقمية تعتمد على التشفيرعملة 
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(Bitcoin Network)  تحت التطوير النشط من قبل مجموعة من المساهمين، يرأسها
، كمشروع   2014، الذي تم تعيينه في عامWladimir J. van der Laanحاليا 

ومة ، وال تخضع إلى رقيب مثل "حكأي ال يتحكم بها غير مستخدميها"مفتوح المصدر"، 
 .(6)أو مصرف مركزي" كبقية العمالت الموجودة في العالم 

العمالت االفتراضية والنظم اإللكترونية ونظم الدفع ما هي العملة  المطلب األول:
 (7)االفتراضية؟ 

ويالحظ مكتب المساءلة الحكومية األمريكية أنه "ال توجد تعريفات قانونية القتصاد أو 
 عملة افتراضية".

ومع ذلك، "العملة االفتراضية هي، عموما، وحدة رقمية للتبادل ال تدعمها مناقصة 
قانونية تصدرها الحكومة. ويمكن استخدام العمالت االفتراضية كليا في االقتصاد 
االفتراضي، أو يمكن استخدامها بدال من العملة التي تصدرها الحكومة لشراء السلع 

 قتصاد الحقيقي ".والخدمات في اال
العملة االفتراضية بأنها "تلك العمالت التي تعمل كعملة في بعض  FinCENتعرف 

 البيئات، ولكن ليس لديها وضع العطاء القانوني في أي والية قضائية".
العملة االفتراضية بأنها "وسيلة تداول يتم تداولها عبر  Mythili Ramanتعرف   

 ". شبكة، وعادة ما تكون اإلنترنت غير مدعومة من قبل حكومة
 تنظيم مدفوعات اإلنترنت المطلب الثاني:

خالل العقدين الماضيين، أصبحت القدرة على قبول الدفعات عبر اإلنترنت بشكل آمن 
ثقة، إعادة النظر وحماية ال التجارية العالمية، لذلك، أمرا بالغ األهمية بالنسبة لألعمال

يصبح مسألة حاسمة في تنظيم خدمات الدفع، ومن المسلم به عموما أن التنظيم المالئم 
هو مقدمة أساسية لقبول المستهلك لوسائل الدفع الجديدة، بما في ذلك الخدمات 

بة على ثار األخالقية المترتالمصرفية المتنقلة والمدفوعات. "الالئحة يجب أن تعكس اآل
 .bitcoin (8)أنظمة الدفع والعمالت االفتراضية مثل 
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المبادرات القانونية والتنظيمية الرئيسية التي تعالج التحديات  المبحث الثاني:
 المتصلة بالعمالت االفتراضية

 أو حكومية مؤسسة أو مركزي  بنك وجود ولعدم االفتراضية، النقود لطبيعة نظرا   
 ألنه بالدولية، تتسم التي تعامالتها ُتنظم و ُتشرف و النقود، هذه تصدر رسمية دولية
 إطار أي لها وليس تشريعات، ألية تخضع وال منظمة ليست فهي إلكترونيا، تداولها يتم
 عددا هناك فإن ولذا ،)رقميا ( إلكترونيا مخزنة مالية قيمة مجرد بل قانونية، حماية أو
 فإن ثم ومن النقود، لهذه القانونية الطبيعة لمعرفة إيضاحها يحسن التي الجوانب من
 الموقف يبين ثم الدولي، المستوى  على بها التعامل قبول لمدى أوال يعرض المبحث هذا

 .(9)تجاهها  الرسمي الدولي
 (10)قانون الدولة الموحد: قانون تنظيم العملة االفتراضية  المطلب األول:

، نشر المؤتمر الوطني للمفوضين المعني بقوانين الدولة الموحدة 4482وفي فيفري 
(NCCUSL)  مشروع مناقشة لقانون تنظيم عمل العمالت االفتراضية )"قانون

( VC) األعمال التجارية"(، كما هو الحال مع مشاريع أخرى مماثلة، قانون األعمال
، غيل أي نشاط تجاري، أينما كان موجودايهدف إلى توفير قانون موحد للدولة يحكم تش

يشارك في "عمل العملة االفتراضية". ويعرف مصطلح عمل العملة االفتراضية على 
نطاق واسع ليشمل تقديم خدمات تحويل العمالت وتخزينها افتراضيا، وتقديم تحويل 

و أ العملة االفتراضية، أو تقديم الخدمات والمنتجات األخرى التي تساعد سكان دولة
والية قضائية الكتساب أو تحويل أو تحويل العملة االفتراضية. كما يقدم تعريفات عامة 
لمصطلحات مثل العملة االفتراضية، والنشاط التجاري للعملة االفتراضية، وما يشكل 

 تحويل العملة االفتراضية. 
 التطورات التنظيمية الدولية المطلب الثاني:

خارج الواليات المتحدة، تظهر قوانين ولوائح وسياسات العملة االفتراضية على مستوى 
العالم، وسنستعرض عددا من الدول القضائية التي لها تأثير كبير على صناعة 

 :(11)الخدمات المالية العالمية 
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 (. لجنة الرقابة المصرفية،0"، )UK(. المملكة المتحدة "4(. االتحاد األوروبي، )8) 
 (. الجزائر.2) ( .اليابان،5الصين، و ) (.0و )

وفي حين أن هذا االستقصاء ليس شامال بأي شكل من األشكال، فإن عددا قليال من  
البلدان لديها لوائح محددة تنطبق على استخدام العملة االفتراضية؛ فإن ما ال يقل عن 

ة في تنظيم درجات متفاوتأربعين والية قضائية، باستثناء االتحاد األوروبي، قد خاضت ب
 .(12)العملة االفتراضية 

 ( 13)االتحاد األوروبي: سلطة البنك األوروبي: أوال
، أنشأ االتحاد األوروبي )السلطة 4441وفي أعقاب األزمة المالية العالمية لعام 

هو:" المساهمة في إنشاء دليل القواعد ” EBA“المصرفية األوروبية(، الغرض من 
الموحد في القطاع المصرفي الذي يهدف إلى توفير مجموعة واحدة من األوروبية 

القواعد االحترازية المنسقة للمؤسسات المالية في جميع أنحاء االتحاد األوروبي".  
مكلفة بتعزيز "التقارب من الممارسات الرقابية وتقييم ” EBA“وعالوة على ذلك، فإن 

ي االتحاد األوروبي "، وهو أول المخاطر ومواطن الضعف في القطاع المصرفي ف
منظمة تنظيمية للخدمات المالية فوق الوطنية في العالم، وفي وقت قصير من وجودها، 

  قد أثرت بشدة على العمالت االفتراضية” EBA“كانت 
تحذيرها للمستهلكين على العمالت ” EBA“، أصدرت 4482أوال، في ديسمبر 

هو إصدار "تحذير لتسليط الضوء على االفتراضية. وكان السبب المؤكد للنشر 
أو االحتفاظ   Bitcoinالمخاطر المحتملة.]المرتبطة[ ببيع العمالت االفتراضية مثل 

 .بها أو تداولها
 (14) المملكة المتحدة: ثانيا

، أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن برنامج يبحث في الفوائد 4480وفي أوت 
 االفتراضية والتكنولوجيا األساسية، مع التركيزوالمخاطر الخاصة المرتبطة بالعمالت 

، نشرت الحكومة أسئلة وطلبت 4480بشكل خاص على مسألة التنظيم ، وفي نوفمبر 
التعليق العام كما قامت بجمع وجهات النظر واألدلة على هذه األسئلة وتلقت أكثر من 

ت طوري العمالردا من "أفراد الجمهور الذين يستخدمون العمالت االفتراضية، م 844
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االفتراضية،  وأصحاب األعمال التجارية ذات الصلة بالعملة االفتراضية  والبنوك 
 وشركات الدفع واألكاديميين وغيرها من اإلدارات والوكاالت الحكومية ".

، نشرت وزارة الخزانة تقريرا بعنوان "العمالت االفتراضية: االستجابة 4485وفي مارس 
لنداء المعلومات" )"تقرير خزانة الخزينة"(، الذي لخص استجابة أصحاب المصلحة 
بشأن فوائد ومخاطر العملة االفتراضية، الخطوات المتعلقة بتنظيم العملة االفتراضية 

رة الخزانة إلى أن المشاركين أشاروا إلى عاملين على وجه المحتملة، وأشار تقرير وزا
 وجيا الماليةالتكنولالخصوص، وهما "أبرزهما التحديات الرئيسية التي تواجهها شركات 

في المملكة المتحدة" وأشار معظم المجيبين إلى عدم وجود تنظيم إطارا للعمالت 
عل من نسبة للشركات، وجاالفتراضية، معلقا أن هذا قد تسبب في بعض الشكوك بال

الصعب على الصناعة إثبات مصداقيتها وشرعيتها "،وكان العامل السائد الثاني هو 
واجهت صعوبات في فتح الحسابات المصرفية في  التكنولوجيا الماليةأن شركات 

 المملكة المتحدة.
 (15) لجنة بازل للرقابة المصرفية ثالثا.

"، CPMIالمدفوعات البنية التحتية للسوق "هي لجنة اإلشراف على المصارف، ولجنة 
تهدف إلى "تعزيز التنظيم والسياسة العامة والممارسات " في نظام المدفوعات، )في 

ثار عند النظر في "اآل (، أصدر المجلس تقريرا عن العمالت االفتراضية،4485نوفمبر 
بتكارات شئة عن االالمحتملة للفائدة على البنوك المركزية" في جميع أنحاء العالم والنا

" إلى أن المسائل التنظيمية للعمالت CPMIفي العمالت االفتراضية. وخلص تقرير "
االفتراضية على أساس دفاتر األستاذ الموزعة تغطي ثالثة مجاالت رئيسية هي: "حماية 
المستهلك، والقواعد االحترازية والتنظيمية لمختلف أصحاب المصلحة، وقواعد تشغيل 

" إلى أنه نظرا لطبيعة العمالت CPMIللدفع". وعالوة على ذلك، خلص تقرير"كآليات 
، والتي عادة ما تكون عبر اإلنترنت، وبالتالي ال تقتصر على الواليات االفتراضية

القضائية الوطنية، قد يكون من المهم إتباع نهج عالمي من أجل فعالية التنظيم، ومع 
جة إلى نهج عالمي حال دون اتخاذ إجراءات ذلك، شدد تقرير اللجنة على أن الحا



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

 

115 

 

 معينة على المستوى الوطني، مع تحديد خمس فئات عامة على األقل من اإلجراءات
(16): 

 المعلومات / االحساس األخالقي؛  -
 تنظيم كيانات محددة؛  -
 تفسير األنظمة القائمة؛  -
 تنظيم أوسع؛  -
 الحظر؛  -

 (17) الصين: رابعا
المركزي الصيني أن جميع المؤسسات المالية الصينية  ، أعلن البنك4482في ديسمبر 

وذكر إشعار من بنك  وأنظمة المدفوعات منعت من التعامل مع العملة االفتراضية،
" أن الحظر فرض ألنه ال توجد "الدولة أو السلطة المركزية  PBOCالشعب الصيني "

، وذكر بنك الشعب الصيني أنه" كان يخطط لزيادة جهوده للحد bitcoin"بدعم من 
من استخدام العملة االفتراضية لغسل األموال "، وأبلغ األفراد أنهم" ال يزالون أحرار في 

، ولكن يجب أن يكون على بينة من المخاطر التي تنطوي عليها  bitcoinالتجارة في 
مية يني" يعتزم إضفاء الصبغة الرس"،وأوضح اإلشعار بالتفصيل أن بنك الشعب الص

على تنظيم التبادالت التي تتعامل بالعملة االفتراضية ". وعالوة على ذلك، أعلنت أكبر 
أنها تحظر استخدام  4480يناير  2متاجر التجزئة على اإلنترنت في الصين، في 

bitcoin  على منصات التسوق عبر اإلنترنت، مما يجعل االستخدام العمليbitcoin 
حتى أكثر صعوبة في الصين، على الرغم من اهتمام المستثمرين الهائل في العمالت 

 االفتراضية داخل البالد.
 (18) اليابان .خامسا

حيث وصلت   bitcoinحيث تم فهم ضرورة حماية المستخدمين، والتوسع في استخدام 
إلى مستوى ال يمكن تجاهله من قبل المنظمين الماليين، ومن الواضح أن حجم سوق 

لم يكن لها تأثير  the Mt Goxالعمالت االفتراضية ال يزال صغيرا نسبيا وأن قضية 
كبير على االقتصاد الوطني. ومع ذلك، فإن االستخدام المتزايد لهذه العمالت غير 
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ر المحتملة التي قد تحث في المستقبل. وبدأ مجلس النظام المنظمة حذر من المخاط
العمل على التغييرات ذات الصلة بخدمات  (Kai-Shingi-Kinyu)المالي الياباني 

. وتناولت 4480التسوية عن طريق إنشاء لجنة دراسات متخصصة في أواخر عام 
ك، الذي أعقب ذل لجنة الدراسات مسألة تنظيم العملة االفتراضية، الفريق العامل الذي

. وركز التقرير النهائي للفريق العامل، 4485كان مسؤوال عن المناقشة منذ صيف عام 
، في المقام األول على حماية المستعملين وشدد على ضرورة 4485الذي نشر ديسمبر 

وضع قواعد بشأن الفصل بين العمالت االفتراضية / كفاية رأس المال. وفي اآلونة 
، مقترحا إدخال تعديل على 4482روع قانون إلى البرلمان في مارس األخيرة، قدم مش

؛ تمت الموافقة عليه من قبل مجلس (Ho-Kessai-Shikin)قانون خدمات الدفع 
في نهاية ماي،  (Sangiin)في نهاية أفريل ومجلس المستشارين  (Shugiin)النواب 

ل ا مباشرا بقضايا غس، ويرتبط هذا التعديل ارتباط4482جوان  2وقد صدر أخيرا في 
في عام  Elmauالتي عقدتها مجموعة  7األموال المشار إليها في قمة مجموعة ال 

، والتي تناولتها فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية بشأن غسل األموال. 4485
هناك عدة أنواع  (.Ho-HanShu)ورافق ذلك تعديل لقانون منع نقل العائدات الجنائية 

المتعلقة بالعمالت االفتراضية في اليابان. أوال، هناك مسألة طبيعة  من المشاكل
العمالت االفتراضية ووضعها القانوني. ثانيا، يجب دراسة اللوائح المطبقة على الجهات 
الفاعلة المالية العاملة على العمالت االفتراضية. وثالثا، يجب أن تؤخذ في االعتبار 

 the Mt/ المستعملين، التي ظهرت نتيجة لحالة  المسائل المتعلقة بحماية العمالء

Gox. 
 موقف المشرع الجزائري من العملة االفتراضية:: سادسا

، مثل الرقمية العمالت مع توّسع انتشارها العالمي، يزداد اهتمام الجزائريين بتداول
عمالت أخرى، ما دفع الحكومة إلى تحديد موقفها النهائي من  84بيتكوين وأثريوم و

المادة ، حيث (19) هكذا تداوالت على سلعة افتراضية أو "مشفرة" ليس لها تغطية نقدية
العملة االفتراضية  .شراء العملة االفتراضية وبيعها واستعمالها وحيازتها: يمنع  887

هي تلك التي يستعملها مستخدمو اإلنترنت عبر شبكة اإلنترنت، وهي تتميز بغياب 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/11/28/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/11/28/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82
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 الدعامة المادية كالقطع واألوراق النقدية وعمليات الدفع بالصك أو بالبطاقة البنكية،
 .(20) بقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهايعاقب على كل مخالفة لهذا الحكم، ط

ودافعت الحكومة الجزائرية عن موقفها بالقول في المادة ذاتها إن "الجزائر تسعى إلى 
التي يمكن أن تستعمل في  اإللكترونية التعامالت إقامة نظام مراقبة أكثر صرامة لتتبع

لمضمونة اتجارة المخدرات أو التهرب الضريبي أو لتبييض األموال، بفضل السرية 
 .(21) "لمستخدمي العمالت المشفرة

 التنظيم المبكر ومشاكل تنفيذ القانون  المبحث الثالث:
 فإن ية،القانون غير المواد وشراء األموال غسل تسهيل في واضحة سهولة بسبب       

bitcoin حكومات لفلمخت التنظيمية الوكاالت جانب من للتدقيق متزايد بشكل تتعرض 
 والدولية. الفيدرالية والحكومات المتحدةالواليات 

 (22) طريق الحرير المطلب األول:

يقال إن طريق الحرير يمثل تحديا أساسيا لنظام الحظر العالمي. يتم تشكيل هذا   
التحدي من خالل الصعوبات التكنولوجية، فتعقيدات طريق الحرير قد تعاملت مع 

ظام الحظر التي تبحث لتنظيم وتوسيع هذا النوكاالت تنفيذ القانون والهيئات التشريعية 
 العالمي، فجهود تنفيذ القانون في هذا المجال هو إشكال محكوم عليها بالفشل.

إن طريق الحرير هو واحد فقط من هذه المواقع التي تستخدم إلدامة النشاط غير 
تشير  ةالمشروع، ويعرف هذا الجزء من اإلنترنت عادة باسم "الويب المظلم"، وهي عبار 

 .Googleإلى محتوى ال يمكن الوصول إليه أو فهرسته من قبل محركات البحث مثل 
 Mt. Gox Asset (23) المطلب الثاني:

، وهي  Mt. Gox، ضبطت السلطات األمريكية أصول 4482في ماي من عام  
يشترك في  Goxفي العالم،حيث كان   bitcoinواحدة من أكبر التبادالت بواسطة 

أعمال نقل األموال دون ترخيص مناسب. وعلى وجه الخصوص، وفي أواخر 
 41موقعها على شبكة االنترنت ثم قدمت لإلفالس في  Gox، أغلقت 4480فيفري 
بعد خرق   bitcoinمن عمالء  754،444، بعد أن خسر ما يقرب من 4480فبراير 
 أمني.

https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/11/29/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-12-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/11/29/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%82%D9%81%D8%B2-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-12-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
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 (24) مستقبل العمالت االفتراضية الثالث:المطلب 

وهكذا،  لألعمال التجارية،متفائلون  bitcoinبعد تطورات السوق االفتراضية، مطوروا 
، وفقا للعملة المشفرة، فالمطورين هم أول bitcoinفكرة أخذت من  GitHubأطلقت 

من يعتمدوا التكنولوجيا الجديدة، ويعملون مع األجهزة الحديثة ومعظمهم لديهم حساب 
 . GitHubعلى 

ع أن تنمو القطع النقدية االفتراضية التي من شأنها دعم الشركات الكبيرة، فمن المتوق
 وبالتالي قامت كل من:

American Express   ،بإيجاد عملة حقيقية ،Amex  مما يمكن العمالء من ،
 استهالك أكثر مما يمكن أن تحمله؛

 Amazon  واحدة من  أكثر المخازن على االنترنت شهرة في العالم، أطلقت العملة ،
"، يمكن استخدامها من قبل المستخدمين  Coins Monday االفتراضية الخاصة بها، "

 لمخازن أمازون، لشراء التطبيقات واأللعاب.
Facebook " لديه شيء مثل القطع النقدية الرقمية، أو Facebook Credit ." 

 خاتمةال 
على وجه الخصوص آخذ في  Bitcoinاستخدام العمالت االفتراضية و  إن   

االزدياد، ومع ازدياد عولمة االقتصاد والتجارة، فإن العمالت التي ال ترتبط بسيادة تتسم 
على نطاق عالمي إلى أن العملة  Bitcoinبجاذبية متزايدة. قد يشير تزايد اعتماد 

 -بما في ذلك حكومة الجزائرية -موجودة للبقاء. ونتيجة لذلك، لم تعد الحكومات 
. وتشير الزيادة األخيرة في التطورات Bitcoinتتجاهل العمالت االفتراضية مثل 

 التنظيمية للعمالت االفتراضية إلى أن الحكومة تفهم ذلك. 
تكنولوجيا المالية الناشئة التي تتعامل بواسطة العمالت  يجب أن تكون جميع الشركات

االفتراضية على بينة من المتطلبات الضريبية المعمول بها للعمالت االفتراضية. في 
نهاية المطاف، ألن تنظيم العملة االفتراضية هو تطور جديد نسبيا والحكومة ال تزال 

 تحاول فهم كامل للتكنولوجيا.
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 : ةالدراس نتائج  :أوال
 :اآلتي في الدراسة هذه نتائج أهم إجمال يمكن

يجب إنشاء بيئة تنظيمية تضمن حماية المستهلكين وتحافظ على سالمة النظام  -
 المالي ونظام السالمة الضريبي. 

إيجاد توازن بين مخاطر وفوائد استخدام العملة االفتراضية من خالل المزيد من  -
الجريمة الرقمية وفي الوقت نفسه إنشاء خطوط التعاون بين الوكاالت لمكافحة 

رشادات قضائية واضحة لصناعة العمالت االفتراضية.  وا 
يجب على السلطات الحكومية إنفاذ القانون في مراقبة استخدام العمالت االفتراضية،  – 

ومن األهمية بمكان أن تقوم الوكاالت ذات المعرفة المتخصصة في السوق بمهمة 
 لة وتعزيز مصالحها االقتصادية.حماية أمن الدو 

 تحديد الثغرات في المعايير الدولية المتعلقة بالعمالت االفتراضية.  -
تنسيق القانون الجنائي الموضوعي واإلجرائي )بما في ذلك أطر األدلة اإللكترونية(  -

 في مجال الجريمة السيبرانية والتحقيق الرقمي على المستوى الدولي.
 للمعايير واألطر القانونية الدولية المتعلقة بالمستوى الوطني . التنفيذ السليم - 
بناء القدرات، ال سيما في البلدان النامية، من أجل زيادة فعالية األطر القانونية  -

 والتنظيمية .
ركات الشبذل الجهود لرفع مستوى الوعي بين الحكومات والهيئات التنظيمية و  -

 .تكنولوجيا المالية الناشئة
حديد المخاطر المتعلقة بالتكنولوجيا العمالت االفتراضية من أجل وضع نهج قائم ت -

 على المخاطر لمنع وكشف ورصد التدفقات المالية غير المشروعة.
. ناشئةالشركات تكنولوجيا المالية ال بناء القدرات التقنية بين أجهزة إنفاذ القانون و -

عة لمعالجة التدفقات المالية غير المشرو وفي نهاية المطاف، ينبغي أن يستند أي نهج 
إلى فهم مشترك يتمثل في أن الكشف عن األرباح غير المشروعة المكتسبة أو المنقولة 
في البيئة الرقمية ومنعها وتتبعها ستكون عملية مستمرة للتصدي للتحديات التكنولوجية 

وأن  تصاد الرقميالجديدة. ومن الضروري أيضا مراعاة تعقيد النظام اإليكولوجي لالق
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نأخذ في االعتبار أن التنظيم الكثيف يمكن أن يكون له أثر سلبي على تطوير 
 تكنولوجيات وخدمات جديدة، وفي النهاية، يقوض فوائد اإلنترنت والتقنيات الرقمية.

 : اقتراحات الدراسة :ثانيا  
 قد المستحدثة النقود هذه وألن والمجتمعات، لألفراد المالية التعامالت نظرا ألهمية

 :اآلتي تقترح الدراسة فإن والجديدة، المتعددة نظرا لمزاياها للبعض مغرية تكون 
 فإن أي حل يجب أن يعتمد على أربع ركائز أساسية: 

يجب أن يكون لدى الشركات تكنولوجيا المالية الناشئة سياسات محددة بشكل جيد  -
دارتها.   بشأن التحكم في المخاطر التكنولوجية الجديدة وا 

مراكز المعرفة ومراكز االبتكار هي نقاط اتصال رئيسية للشركات تكنولوجيا المالية  -
في  المشورة لتحسين الفصل الناشئة والصناعة لتبادل وجهات النظر المشتركة وجمع

 القضايا القانونية.
يجب على الشركات تكنولوجيا المالية الناشئة العمل على زيادة المعرفة وقدرة  -

موظفيها فيما يتعلق باالبتكار الرقمي، وكذلك تطوير عقلية تعاونية. باختصار، يجب 
اص من اآلن التعامل مع كل قرار يتخذه أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخ

فصاعدًا بشعور كبير من المسؤولية، مع األخذ في االعتبار ثالثة مبادئ توجيهية 
 رئيسية.

 أواًل، يجب وضع العميل في مركز أي مبادرات ذات طموح لتحقيق النجاح. 
ثانيًا، ال تزال التطورات في التكنولوجيا والمشهد التنافسي غير مؤكدة ، فإننا نحتاج إلى 

خاص لصعود تحديات جديدة. وأخيًرا ، يعد التعاون والتواصل بين جميع  ايالء اهتمام
أصحاب المصلحة أمًرا حيوًيا لتحقيق أقصى استفادة من رقمنة التمويل، مع الحفاظ 

 على االستقرار المالي وضمان حماية المستهلك الكافية.
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 الملخص: 
تتعرض هذه الدرااة إلى مفهوم التحويالت المالية عبر الهواتف المحمولة، وتنظر    

في مدى انتشارها عبر الدو: المختلفة، وتحاو: أن توضح الدور الذي تقوم به الشركات 
المصنعة للهواتف الذكية في مجا: تطوير أااليب تحويل األموا: عبر المحافظ 

متطلبات التي يحتاجها نظام التحويالت المالية عبر الرقمية، إضافة إلى تحديد أهم ال
  الهواتف المحمولة، وتشير الدرااة كذلك إلى أهم التحديات التي تواجه هذه العملية.

 التحويالت المالية، المحافظ الرقمية، النقود االفتراضية. الكلمات المفتاحية:
SUMMARY 
This study explores the concept of mobile money transfers, 

examines the extent of their spread across different countries, and 

tries to explain the role of smart phone manufacturers in 

developing money transfer methods through digital portfolios, in 

addition to identifying the most important requirements required 

by the financial transfer system On mobile phones, and the study 

also points to the most important challenges facing this process. 

Key Words:Remittances, Digital Wallets, Virtual Money. 

 .مقدمة
 وما يشهده العالم من تطور في واائل الدفع االنتشار المتزايد للهواتف الذكيةأدى    

اإللكتروني إلى ظهور تطبيقات جديدة ااعدت ماتخدمي الهواتف المحمولة على 

mailto:rayanmourad@yahoo.fr
mailto:kerkeb1979@yahoo.fr
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قيام وتعويضها بمحافظ إلكترونية ياتغلونها في ال االئتمانيةبطاقاتهم االاتغناء عن 
تذاكر الافر  دفعبتاديد أغلب التزاماتهم المالية، اواء تعلق األمر بعمليات التاوق أو 

ن هاتفه م أو تحويل األموا: إلى أصدقائهم، حيث أصبح الماتخدم ال يحتاج إلى أكثر
إلجراء تعامالته المالية وتاديد ما عليه من حقوق لآلخرين، وقد شجعت هذه المحمو: 

الطفرة في مجا: التكنولوجيا الرقمية عدة شركات مصنعة للهواتف المحمولة على ابتكار 
" الكورية، ااماونجاعمة للدفع االلكتروني مثل شركة "أبل" األمريكية وشركة "تقنيات د

 وتحاو: هذه الورقة البحثية التعرض إلى هذه التطورات من خال: المحاور التالية 
  مفهوم التحويالت المالية عبر الهواتف المحمولة. أوال 

 الدو: المختلفة.التحويالت المالية عبر الهواتف المحمولة في ثانيا  انتشار 
 دور الشركات المصنعة في دعم عمليات الدفع عبر الهواتف المحمولة.  ثالثا 
 متطلبات نظام التحويالت المالية عبر الهاتف المحمو:. رابعا 

 التحديات التي تواجه عملية تحويل األموا: عبر الهاتف المحمو:. خاماا 
 مفهوم التحويالت المالية عبر الهواتف المحمولة. أوال:
يختلف مفهوم التحويالت المالية عبر الهاتف المحمو: أو ما يامى كذلك بالدفع    

من خال: المحمو: عن مفهوم الخدمات المصرفية من خال: المحمو: أو ما يامى 
ة تمكنهم كترونيبالبنك المحمو: وهي خدمة يقدمها البنك لعمالئه كجزء من الخدمات االل

ومن أمثلتها االطالع ( 1)من إجراء العديد من العمليات المصرفية بوااطة الهاتف الخلوي 
ات ونتائج معاملة مالية، أو مأل بيان بآثارعلى الرصيد، طلب دفتر الشيكات، اإلخطار 

 بحيث يشترط في ماتخدم الهاتف المحمو: أن يكون عميال للبنك.طلب قرض...إلخ، 
 ياتخدم للتعبير عن ااتخدام الهاتفهو مصطلح فأما تحويل األموا: عبر المحمو:    

المحمو: لاداد مدفوعات لآلخرين، حيث يمكن تخزين القيمة على محفظة محمولة، 
ويقوم الشخص المرال بتحميل األموا: على محفظته عن طريق الذهاب إلى "وكيل" 

ااتخدام آلية إلكترونية مؤمنة لتحويل  هلماجل )وأحيانا مؤااة مالية(، ثم يمكن 
كن للماتلم إما تخزين األموا: في محفظته المحمولة ماألموا: إلى محفظة الماتلم، وي
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للحصو: على مزيد من المعامالت النقدية، أو الذهاب إلى وكيل لتحويل األموا: 
  .(2)المحمولة إلى نقد

 إلكترونية افتراضيةبأنها نقود كذلك الهواتف النّقالة  عرَُّف الخدمات المالية عبروت   
لإليفاء بمتطلبات مالية في تخزين أو االحتفاظ بقيمة  تاتخدم عبر الهاتف المحمو:

 (3)مالية معينة وتحويلها إلى آخرين

  (4)وهي ،نماذج نمطية لتنفيذ خدمات األموا: عبر المحمو: أربعةوهناك   
بما أن أصل نشاط فتح الحاابات وتلقي اإليداعات هو نشاط  النموذج األول: -أ

مصرفي فإن البنوك تميل إلى إدارة نظام الدفع عبر الهاتف المحمو:، وفي العادة يتم 
فصل نظام الدفع عبر الهاتف المحمو: عن النظم األخرى بالمصرف كوايلة للحد من 

لى النظام والقيام المخاطر المرتبطة بدخو: أشخاص أو جهات غير مصرح لها ع
بعمليات غش، ورغم أن إدارة النظام من قبل المصارف عادة ما يكون أكثر كلفة مقارنة 
بإدارته من قبل شركات الهاتف المحمو:، إال أن الميزة األاااية في هده الحالة هي 
وجود فرص لتقديم خدمات مصرفية إضافية لصاحب الحااب وربطه بالخدمات 

 تكون نظام الدفع في هذا النموذج من العناصر التالية ، ويالمصرفية األخرى 
 .موا: عبر الهواتف المحمولةالبنك  يقصد به البنك المقدم لخدمة دفع األ -1
 عمالء.للمقدم الخدمة  ويشمل المنشآت التي يتعاقد معها البنك لتقديم الخدمات  -2
 العميل  يقصد به الشخص الطبيعي المشترك في الخدمة. -3
هاتف المحمو:  يعنى أي هاتف محمو: متوافق مع أي من شبكك الهاتف ال -4

 .المحمو: العاملة بإقليم الدولة
المفتوح و  ،لهاتف المحمو:لحااب اإللكتروني الحااب الهاتف المحمو:  يقصد به  -5

لدى البنك باام العميل والماجل برقم هاتفه، ويتم من خالله عمليات اإليداع والاحب 
 .يرها من العمليات الخاصة بالعميلوالتحويل وغ

وحدات النقود اإللكترونية  وتعني وحدات إلكترونية ذات قيمة نقدية يصدرها البنك  -6
اتبدالها ا مكنلقيمة من النقد الحقيقي، وهي وحدات يمقابل ذلك شريطة ااتالم البنك 

 .مرة أخرى بنقد حقيقي من طرف البنك
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 رصيد من وحدات النقود اإللكترونية، والناتج عنالرصيد اإللكتروني  يقصد به ال -6
عمليات اإليداع والاحب التي تمت بمعرفة العميل على حااب الهاتف المحمو:، وهذا 
الرصيد اإللكتروني قابل للتحويل إلى أي من العمالء اآلخرين أو مقدمي الخدمة، كما 

 يمكن ااتخدامه كوايلة اداد للجهات المعلن عنها من قبل البنك.
وهو أن تقوم شركة تشغيل المحمو: بأخذ زمام المبادرة حيث يتم  النموذج الثاني: -ب

حفظ أرصدة جميع المحافظ المحمولة للماتخدمين عن طريق الشركة المشغلة للشبكة 
اإليداع الشبكة أوامر العميل ببعدها تاتقبل ، و في حااب مجمع موثوق لدى أحد البنوك

 المحمو: مودعة على وا: المودعة في نظام الدفع عبروتكون األم، والاحب والتحويل
ابيل األمانة وال تملكها شركة الهاتف المحمو: بل تبقى في ملكية العميل صاحب 

تمتلك شركات الهاتف المحمو: الكثير من الخبرات في إدارة مكونات مثل ، و الحااب
، وشبكات هذا النظام حيث أن ماتخدمي النظام هم باألصل عمالء لهذه الشركات

 الء،بشركات التشغيل وبالعم توزيع الخدمة أو ما يعرف بالوكالء هم على عالقة يومية
ثر في تقديم خدمات النظام بتكلفة أقل مقارنة مع أكل هذه العوامل لها  وبالتالي فإن

 ،دون االاتعانة بشركات المحمو: النموذج األو: ج الاابق خاصة عند تقديمذالنمو 
 النموذج يشترط ما يلي وألجل تطبيق هذا 

وني الطلب الاتبدا: النقد االلكتر  تغطيالتأكد من وجود ايولة لدى شركة المحمو:  -1
بنقد حقيقي، حيث يتم إلزام شركة المحمو: باالحتفاظ بأصو: اائلة مكافئة إلجمالي 
قيم األموا: المحصلة من العمالء، ويجب االحتفاظ بتلك األموا: في أحد المصارف 

ودة دإما في صورة اائلة أو في صورة ياهل تاييلها مثل األوراق المالية الحكومية مح
 المخاطر.

عدم ااتخدام أموا: ماتخدمي النظام في مصاريف التشغيل الخاصة بشركة  -2
 بما في ذلك مصاريف تشغيل النظام نفاه. المحمو:

ها وذلك بإيداع ،ضرورة فصل أموا: الماتخدمين عن أموا: شركة المحمو: نفاها -3
: شركة المحمو باام  ليسالمصارف في حااب إجمالي باام ماتخدمي النظام و  لدى
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مما يضمن حماية لتلك األموا: في حالة إفالس شركة المحمو: وحجز الدائنين  نفاها،
 صرفية.حااباتها الم على
يمكن إضافة تدابير أكثر تحوطًا مثل حماية الحااب بغطاء تأميني أو توزيع  -4

 .حاابات في أكثر من مصرف ىعل األموا:
على الشراكة بين المصارف وشركات الهاتف  جذيعتمد هذا النمو  النموذج الثالث: -ب

المحمو: من خال: االاتفادة من قدرات كل طرف وخبرته مع األخذ باالعتبار القوانين 
المنظمة لكل منهما، ويكون المصرف هو المائو: عن فتح الحااب وتلقي اإليداعات، 

للنظام  ةتيبينما تكون شركة المحمو: مائولة عن إدارة الوكالء وتوفير البنية التح
  .الخاص بعمليات الدفع والتحويل

 التحويالت المالية عبر الهواتف المحمولة في الدول المختلفة.ثانيا: انتشار 
وقد  ،الالع والخدماتالهواتف المحمولة لشراء  من خال:تاتخدم عمليات الدفع      

رة كتجا ،أصبحت وااعة االنتشار في الدو: المتقدمة والنامية في معظم المجاالت
النقل وأماكن الترفيه ودفع الفواتير وغيرها، ومن بين األمثلة على تلك  لالتجزئة وواائ

  الدو:
وذلك من ، :خدمة الدفع عن طريق المحمو  ي المصر  األهليالبنك    يقدممصر -أ

صدار وحدات نقود إلكترونية إلى العمالء مقابل الحصو: على نقد بالجنيه  خال: وا 
حااب أو محفظة لكل عميل أو مقدم خدمة من خال: نظام يامى  ويتم فتحالمصري، 

الحااب، ويودع  احااب هاتــف محمو: أو محفظة، ويكون البنك مائوال عن إدارة هذ
به وحدات نقود إلكترونية بمقدار ما أودعه ماتخدم النظام أو مقدم الخدمة من نقد 

 يل األموا: من حاابالخدمة إيداع واحب وتحو هذه تتيح حيث ، ي بالجنيه المصر 
 .(5)هاتف محمو: آخر أيهاتف محمو: إلى حااب محفظة 

أنها تاعى بشكل دائم للتواع فى  "فودافون مصر"أكدت شركة  ومن جهتها      
عدد  إجمالي، حيث أكدت أن «الموبايل كاش»تقدمها عن طريق  التيالخدمات 
وصل إلى نحو ثالثة ماليين عميل، وأكدت الشركة أنها  "فودافون كاش" ماتخدمي

اتتواع خال: الفترة المقبلة فى إنشاء منافذ جديدة حتى ياتطيع العمالء ااتخدام 
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على ماتوى الجمهورية بشكل أاهل، وأشارت الشركة إلى أن  "فودافون كاش"خدمة 
 "كاش فودافون "لديها شراكة مع بنك اإلاكندرية، حيث يوفر بنك اإلاكندرية خدمة 

دة المشتركين فى الخدمة، ما ياهم فى زيا "فودافون "لتياير المعامالت المالية لعمالء 
  المالي.وتوايع دائرة الشمو:  المصرفيعدد المتعاملين مع القطاع 

، التى تتيح خدمة تحويل األموا: "كاش يموب"خدمة  "أورنج"كذلك أطلقت شركة     
ويل إلجراء عمليات الدفع والتح "أورنج" لمشتركيالخدمة ثوان، وأضافت الشركة أن  في

لألموا: ميارة وبطريقة آمنة، وتتيح للعمالء المشتركين القيام بتحويالت مالية عن 
راالها إلى عمالء آخرين مشتركين  ا، إضافة الخدمة نفاه فيطريق هواتفهم المحمولة وا 

، فضاًل "نجأور "الفروع التابعة لـ إلى إمكانية زيادة أرصدتهم أو احبها عبر منافذ جميع
عن إمكانية دفع فواتيرهم عبر الهاتف المحمو: وتعبئة أرصدة حاابات هواتفهم 
المحمولة مابقة الدفع، وشراء العديد من الالع والخدمات من مختلف منافذ البيع 

مصر، إضافة إلى ااتخدام هواتفهم المحمولة إلجراء  فيوالمحا: التجارية المنتشرة 
 .(6)مكان من العالم أي فيامالت دفع عبر اإلنترنت مع
عمل محفظة اإلمارات الرقمية  اإلماراتالمصرف المركزي في  يدير  اإلمارات -ب

من أبرز المصارف الوطنية بالدولة، وذلك وفقا القوانين المتعلقة بالقيمة  16التي يملكها 
، وتقدم المحفظة وايلة مالئمة 2112المخزنة وأنظمة الدفع الرقمي المنشور في يناير 

ًا، وكذلك حفظ وريوفّعالة تتيح لألفراد والشركات في الدولة اداد المدفوعات وااتالمها ف
ف اتخدام الهواتبنظام المتصلة  منصة واحدة للدفع وذلك عبراألموا: أو تحويلها، 

  .(7)الذكية وغيرها من األجهزة المحمولة
ة، لدفع عبر الهواتف الذكيل تهاجاهزي في مجا:من أولى الدو:  وتعتبر إمارة دبي   

 المحمو:" المركز األو: عربياً "مؤشر مااتركارد لجاهزية الدفع لـ حيث حققت تبعًا 
قدرة الدو: على نشر ااتخدام المؤشر يقيس ، حيث 2113انة  والاابع دوليًا في
  .(8)بداًل من البطاقات البالاتيكيةفي عمليات الدفع الهاتف المحمو: 

وفي هذا الاياق أعلنت "مااتركارد" الشركة العالمية الرائدة في مجا: تكنولوجيا     
حلو: الدفع، عن تعاونها مع شركة "بيم واليت"، المنصة الثورية المميزة للتجارة عبر 
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الهواتف المحمولة والمكافآت، لتوفير وايلة دفع اريعة ومبتكرة للعمالء تااهم في 
 .متجر في أنحاء اإلمارات العربية المتحدة 3111أكثر من تعزيز تجربة التاوق في 

وتمنح الوايلة المبتكرة للدفع عبر الهاتف المحمو: الماتخدمين فرصة كاب العديد 
من المكافآت المتنوعة التي تشمل خصومات على خدمات المطاعم والمقاهي والافر 

ال: هذا اإلمارات، ومن خوالتاوق واالتصاالت والترفيه في منافذ البيع الفعلية داخل 
التعاون مع "مااترباس" من "مااتركارد"، ايتمكن ماتخدمو تطبيق "بيم واليت" من 

(9) .موقع حو: العالم 251,111الشراء عبر اإلنترنت من أكثر من 

 والذي  Riyad Payفي الاعودية أطلق بنك الرياض تطبيق جوا:  السعودية -ج
يمكن العمالء من الدفع عبر نقاط البيع بوااطة الهواتف الذكية دون الحاجة إلبراز 

 .تطوير منظومة المصرفية الرقميةلالبطاقة االئتمانية، وذلك في إطار اعي البنك 
 Riyad Pay وحاب نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية األفراد يمثل تطبيق محفظة   

من بنك الرياض، والذي ايمكن العمالء من تحميل أحد حلو: الدفع الرقمية المقدمة 
بطاقة مااتركارد االئتمانية على الجوا:، وتاديد قيمة المشتريات عبر نقاط البيع التي 
تدعم تقنية االتصا: قريب المدى دون الحاجة إلبراز البطاقة االئتمانية، وأشار إلى أن 

ل بنظام التشغيل يتطلب هواتف ذكية تعم Riyad Pay ااتخدام تطبيق محفظة
أندرويد، موضحًا أن التطبيق يمكن ااتخدامه في جميع نقاط البيع التي تدعم تقنية 
االتصا: قريب المدى، وال يتطلب الدفع االلكتروني أن يكون الهاتف متصاًل بشبكة 

  (10)الجوا: أو باإلنترنت
مت عبر ت التيعدد الحركات  بلغ األردني المركزي البنك وفقا لتقرير عن  األردن: -د

وحتى نهاية شهر مايو  2112عام نظام الدفع بالهواتف المحمولة فى األردن منذ بداية 
"ما يعاد:  أردنيألف دينار  251حركة، بقيمة إجمالية بلغت  13.431ي الماض

 "يألف دوالر أمريك 3,363
أشار التقرير إلى أن البنك أصدر رخصا لخمس شركات مالية متخصصة بالدفع و     

ام الدفع كما تم ربط نظ، بالفعل احيث أطلق أربعة منه ،المملكة فيبالهواتف المحمولة 
بالهواتف المحمولة مع نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا بالمملكة، باإلضافة 
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إلى ربط خمس بنوك أردنية أنظمتها بالنظام لتمكين عمالئها بالتحويل ما بين حااباتهم 
 .والمحافظ اإللكترونية

ايتم إطالق خدمة الدفع عبر  "Boloro " الرئيس التنفيذي لشركة وحاب تصريح   
نك الخدمة المعتمدين من قبل الب يمع بعض مشغلالهواتف المحمولة للشركة باالتفاق 

ع تيح للعمالء الدفينظام عالمي  "بولورو"وتعتبر   "JomoPay " المركزي على خدمة
عن طريق الهاتف  بنكية، محفظة إلكترونية أومن خال: أي حاابات اواء كانت 

، األردن والتي اتنتشر في مختلف محافظات "بولورو"بيع شركة  الذي توفره نقاطالنقا: 
ة الداعمة لتقنيو  "ببولورو"على أجهزة البيع الخاصة  وذلك من خال: وضع الهاتف

بلغ المخصوم لمبا "بولورو"التواصل قريب المدى، حيث اياتلم العميل راالة نصية من 
 .(11)والمبلغ المتبقي

قِدم العديد من شركات االتصاالت في البالد خدمة التحويالت المالية ت :الصومال -هـ
شخص لديهم  111من أصل كل  51 أن، حيث 2113عبر الهاتف المحمو: منذ 

ويتم ااتخدام التحويالت المالية عبر الهواتف في البالد باهولة  اشتراك المحمو:،
وعلى نطاق وااع في مختلف أشكا: المعامالت المالية، ومعامالت البيع  ويار

والشراء، وتاهيل عمليات ااتالم المبالغ المحولة، والقدرة على احب األموا: من 
، ومن الخدمات التي توفرها الشركات الحاابات البنكية عن طريق الهاتف المحمو:

 في هذا المجا: 
 "جوليس"تقدمها شركة و لتحويل األموا: عبر الجوا:  (SAHAL) خدمة اهل -1

 .لالتصاالت
 "هرمود"لتحويل األموا: عبر الجوا: التي تقدمها شركة  PLUS)-(EVC خدمة -2

 .لالتصاالت
  Telesomلتحويل األموا: عبر الجوا: التي تقدمها شركة (ZAAD)خدمة -3

  لالتصاالت.
 Nationlink تقدمها شركةو لتحويل األموا: عبر الجوا:  MAAL)-(E خدمة -4

  .لالتصاالت
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 ،EVC Plus  (Electronic Virtual Cash)غير أن الخدمة المعروفة باختصار   
انتشارا  ةااللكترونيمن أكثر الخدمات  لالتصاالت تعتبر "هرمود"والتي توفرها شركة 

 .في يوميات المجتمع الصومالي
لتكون دولة  الصين التطورات التي يشهدها القطاع الرقمي، تتجهعلى وقع الصين: -و

الهواتف  علىدون عملة نقدية، حيث إن ااتحداث تطبيقات جديدة يمكن تحميلها 
وربطها بالحاابات البنكية أدى لالاتغناء عن حافظة النقود، وانعكس ذلك على  الذكية

فحاب بنك الشعب الصيني )البنك المركزي( في بيان د، مناحي الحياة كافة في البال
مليار من عمليات الدفع عبر األجهزة المحمولة في  1.6له عالجت البنوك الصينية 

وارتفع المبلغ  بالمائة على أااس انوي، 41.5الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة 
تريليون  33.24ليصل إلى  بالمائة 33.1اإلجمالي للدفع عبر األجهزة المحمولة بنابة 

ط وجاء النمو المتاارع وا تريليونات دوالر أمريكي( في هذه الفترة، 6يوان )حوالي 
تطوير عمالقة الدفع عبر الهواتف المحمولة لمنصات صديقة للماتخدمين مثل 

، وبحاب تقرير صادر عن شركة "تنانت" ومعهد "تشونغيانغ" للدرااات "ويتشات باي"
بالمائة من المواطنين الصينيين قالوا إنهم يشعرون بالراحة حينما  14المالية فإن 

 "علي بابا"حيث توفر مجموعة  ،(12)يخرجون مع هواتفهم المحمولة فقط بدون أي نقود
ات" الدفع عبر تطبيق "ويتش خدمة الدفع عبر موقع "أليباي" وتوفر شركة "تنانت"

لهاتف النقا: في تعزيز الدفع بوااطة ا للماتهلكين الصينيين، وكالهما يلعب دورا كبيرا
 في الصين.

 "انتورأك"كشف تقرير اابق صادر عن شركة  كندا والواليات المتحدة األمريكية: -ز
وااتند إلى إجابات أربعة آالف ماتخدم للهواتف الذكية في كندا والواليات المتحدة 

من اكان أميركا الشمالية يدفعون ثمن  ةالمائفي  21األميركية، عن أن ما يزيد عن 
مشترياتهم بوااطة الهاتف، بمعّد: مّرة واحدة أابوعيا، ويظهر هذا التقرير أيًضا أن 

هواتفهم بر عالمالية بإمكانية إجراء المدفوعات في هذه الدو: الناس أصبحوا أكثر درايًة 
 .الذكية

 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/eeaf9267-ded0-43c4-b5b2-8e2e33169eb0
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/eeaf9267-ded0-43c4-b5b2-8e2e33169eb0
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/eab8d2d8-b194-4852-bf30-48e96e00dad9
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/eab8d2d8-b194-4852-bf30-48e96e00dad9
http://www.aljazeera.net/home/getpage/e7382a29-8cce-446d-9973-f9971c308afa/eab8d2d8-b194-4852-bf30-48e96e00dad9
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 دور الشركات المصنعة في دعم عمليات الدفع عبر الهواتف المحمولة.  ثالثا:
 344يع " فقد تم بغارتنر"مؤااة الدرااات واألبحاث العالمية  أعلنت عنهما ل اوفق    

شركات  5التي أّكدت ايطرة و ، 2116مليون هاتف ذكي خال: الربع الثاني من عام 
من  %22.3على  samsung على أكثر من نصف الحصة الاوقية، فقد ايطرت

 مليون جهاز، يليها 22حصة الاوق في الربع الثاني لهذا العام ماجلة بيع نحو 
"apple"   مليون جهاز 44إذ باعت نحو  %12.3التي بلغتها حصتها من الاوق، 

في المرتبة الثالثة من حيث المبيعات، إذ تمكنت من أخذ  Huawei وحّلت شركة
 مليون جهاز، في حين حلت شركتا 31بيع نحو  :من خالمن حصة الاوق  1.3%

oppo و Xiaomi ذه وبذلك تكون ه ،في المرتبتين الرابعة والخاماة على التوالي
 يوه من حصة الاوق العالمية، تاركة الحصة الباقية %54الشركات قد ايطرت على 

 .(13)لتتقاامها عشرات الشركات األخرى  46%
حاب خدمة ألصعلى تقديم  "أبل بايأبل من خال: "شركة تعمل ففي الصين مثال     

القيام بالدفع ضمن المتاجر في جميع أنحاء  "وتش"و "أبل"وااعات  "6يفون "أهواتف 
عاون لاللكترونيات عن توقيعها اتفاقية ت "ااماونج"وفي المقابل أعلنت شركة ، البالد
ع فيما يخص خدمة الدف  China UnionPayالصينية" يونيون باي"مع 

، حيث ايكون بإمكان ماتخدمي هواتف ااماونج Samsung Payااللكتروني
ضمن الصين التمتع بخدمة الدفع الاريعة واآلمنة  "يونيون باي"حاملي بطاقات 

للماتخدمين الصينيين بإدارة بطاقات االئتمان  هذا التعاون وايامح ، المحمولة
من بالدفع عن طريق الخدمة ض وبطاقات الدفع عبر الهاتف المحمو:، باإلضافة للقيام

 .NFCنقاط البيع الطرفية التي تدعم تقنية االتصا:
وتحاو: الشركات اابقة الذكر دخو: أاواق الدفع عبر الهواتف النقالة من خال:     

وهي التقنية التي تعتمد عليها معظم أنظمة  (NFC)سي" ، أف،"أن تقنيات متعددة منها
الدفع عبر الجوا:، حيث يتم نقل كمية صغيرة نابيًا من البيانات عبر ماافات قصيرة 

ة رغم أن هذه الماافة القصيرة تعتبر أحد العيوب الواضح ال تتعدى بضعة انتيمترات،
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الية ن األمور المثألنظمة الدفع غير التالماية بوااطة الهاتف الذكي، إال أنها تعد م
 لتوفير حماية إضافية لعملية نقل البيانات.

الذي ال يعتمد على الهواتف الذكية،  (Mpass) نظام "أم.باس" كذلك نجد تقنية أو     
اي" الذي يتم لصقه على الهواتف الجوالة أو أية أشياء ،أف،ولكنه ياتخدم ملصق "أن

يات وعند إجراء عمل ،ويتم على هذا الملصق تخزين جميع بيانات الدفع الهامة ،أخرى 
 .(14)الدفع، يتعين على الماتخدم تمرير الملصق على الخزينة في محل التاوق 

تطرح البنكية األمريكية " Chase" مؤااةنجد الواليات المتحدة األمريكية  أما في   
  "Chase Pay" االامتطبيق جديد ُمتوافق مع ُمعظم الهواتف الذكية الحديثة يحمل 

يتميز التطبيق بأنه ال يعتمد على وجود منصة دفع ُمحددة تتوافق مع الهاتف، بل 
باركود" خاص حمو: الى "يكتفي بأن يقوم الُمشتري بتوجيه الكاميرا الخاصة بهاتفه الم

بالبائع، ويقوم التطبيق بعد تأكيد الدفع بإتمام الُمعاملة المالية دون الحاجة الى تمرير 
الهاتف على أية جهاز خاص، كما أنه يتوافق مع كافة أنظمة تشغيل الهواتف الذكية 

 .(15)دون مشكالت
 "فيزا"مثل  وهناك العديد من األنظمة األخرى من شركات بطاقات االئتمان    
شركة فيزا وفيزا أوروبا ، فمثال أعلنت (Mpass)تعمل بنفس طريقة نظام  "مااتركارد"و

عن أنواع الهواتف الذكية التي تم اعتمادها الاتخدام البرنامج الذي قامت فيزا 
وتحتوى الهواتف المعتمدة على تقنية التواصل  (Visa payWave) ،بتصميمه

تضمن ت ،والتي يمكن ااتخدامها للدفع عند نقاط البيع NFC المغناطياي قريب المدى
، Galaxy S II بما في ذلك ااماونج،  LGالمجموعة المعتمدة هواتف ااماونج و

 – Bold 9900 – Bold 9790) وبالك بيري ، LG Optimus NET NFCو

Curve 9360 – Curve 9380) وهي هواتف محمولة متوافقة مع نظام فيزا ،
 .لالاتخدام التجاري بوااطة المؤااات المالية للمدفوعات ومتاحة

 "أبل"وتامح هذه المعطيات بفهم المااعي التي تبذلها كبرى الشركات مثل     
لتاويق خيارات الدفع عبر المحمو: "، " فيزا" و"مااتر كارد" ااماونغ"و "غوغل"و

ظهارها كميزة خاّصة بالجهاز بدال من منَتٍج    .ماتقلّ وتعزيز نمّو هذه الخدمة وا 

https://www.chasepay.com/?slide=0
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في  11ووفقا الاتطالع للرأي التي تقوم بها المؤااات المتخصصة، فإن حوالي    
من الماتهلكين الذين جّربوا الدفع عبر الهاتف إنهم قد يصبحون أكثر ااتعدادا  ةالمائ

الاتخدام هذه الخدمة بشكٍل أكبر إذا قّدمت لهم الشركات المعنية عروضا تلّبي نمط 
من الماتهلكين الذين لم يجّربوا الدفع  ةالمائفي  54هم، في حين قا: تاّوقهم واهتمامات

عبر المحمو: إنهم ماتعّدون لتجربة هذه الخدمة إذا قّدمت لهم الشركات خصومات 
 شرائية.

 رابعا: متطلبات نظام التحويالت المالية عبر الهاتف المحمول.
ط لة توفر مجموعة من الشرو يتطلب نظام التحويالت المالية عبر الهواتف المحمو      

  (16)من أهمها
 .اإللكترونيةإصدار النقود  -أ

ية هي التمثيل االلكتروني للنقود التقليدية، ووحدة النقود االلكترونالنقود اإللكترونية    
هي العملة الرقمية أو  االلكترونية، حيث تولد العمالت الرقمية بوااطة واطاء، فإذا 

رقمية فإنه يتصل بالوايط ويطلب كمية معينة منها ويدفع في أراد العميل شراء عملة 
المقابل نقود حقيقية أو فعلية، حينئذ يمكن للعميل أن يقوم بالشراء من أي تاجر يقبل 

تدخل في إطار النقود اإللكترونية أية قيمة مخزنة و ، (17)العمالت الرقمية لذلك الوايط
 ،ايط إلكتروني أو مغناطياي آخرأي و  على بطاقة الكترونية أو هاتف محمو: أو

 .كزي المصدر من البنك المر  كقيمة مقابل قيمة مااوية من النقد ايتم ااتالمه بشرط أن
ومن بين المتطلبات التي يجب أخذها بعين االعتبار من أجل االاتفادة من إصدار    

 النقود االلكترونية في مجا: الدفع عبر الهواتف المحمولة   
ن أالبنك المركزي  أي على ،اللكترونية المصدرةاحدود على قيمة النقود  وضع -0

ذه الحدود وه ،يتدخل من خال: وضع حدود للقيمة اإلجمالية للنقود االلكترونية المصدرة
العملة ومنع التضخم، حيث تمثل النقود  قيمةمن شأنها أن تااهم في الحفاظ على 

وع النقد على ماتوى الدولة )القيمة األصلية مضاعفة لمجم قيمةااللكترونية المصدرة 
التي تم إصدارها من النقود  ويةللنقد الحقيقي المودع لدى البنك والقيمة الماا

 االلكترونية( 
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من منح فائدة على األموا: االلكترونية المودعة لعدم  منع الجهات المصدرة -0
 . إعطاءها الفرصة لخلق نقد جديد

ل النظام مصرفا أو شركة هاتف غاواء كان مشيل: غالحصول على رخصة التش -ب
ة منح رخصعن محمو: أو كالهما معا، فإن الالطات داخل البلد تبقى هي الماؤولة 

 ،وهذه الالطات إما أن تكون البنك المركزي أو وزارة االتصاالت بالدولة ،تشغيل النظام
شاط تحت بند "نوفي كثير من الحاالت تخضع هذه الخدمات لالطة البنك المركزي 

تلقي اإليداعات" أو "نشاط إصدار النقود االلكترونية"، علما بأنه في بعض الدو: ال 
 تكون مثل هذه الخدمات خاضعة ألية الطة منظمة.

نظام الدفع عبر الهواتف المحمولة عندما يبدأ عمالء ضمان أموال المودعين:  -ج
اإليداعات ومائولة عن رد في اإليداع، يجب أن يكون هناك جهة مائولة عن تلك 

من الايولة لرد األموا: الايما أن  أو ضمان وجود حد أدنى ،األموا: وقت الطلب
طبيعة اإليداعات في تلك النظم تتام بأنها ليات إيداعات طويلة األمد ولكن يتم إيداعها 

في هذا اإلطار فإنه في حالة إدارة  االدخار،غالبا إلجراء تحويالت وليات بغرض 
ة الهاتف المحمو: للنظام، ايتم غالبا فصل إيداعات ماتخدمي النظام عن أموا: شرك

التشغيل الخاصة بالشركة وتكون في حاابات باام ماتخدمي النظام حتى ال يتم 
 .الحجز عليها في حا: تعرضت شركة الهاتف نفاها لإلفالس

ن ظام ماؤولة عتكون الجهة التي تتولى إدارة ملفات النإدارة عمليات التحويل:  -د
وباألخص التأكد من صحتها والتأكد أن كل العمليات  ،العمليات التي تتم من خالله

عمالء النظام أو الوكالء يتم رصدها في النظام، وأنها تنعكس على  من طرفالتي تتم 
الحقيقية، وأن يتم إنشاء اجل كامل وصحيح عن كل عمليات التحويل  أرصدتهم

اصة أن أي خ ،لمائولية شديدة األهمية لتعزيز الثقة في النظامهذه ا ،واإليداع والاحب
كن أن يؤدي إلى نتائج مفي احتااب فقدان األرصدة أو أي خلل في النظام ي أخط

 كارثية قد تصل إلى فقدان الثقة في النظام كله خال: ااعات.
تكمن إحدى الواائل الهامة الحدود على رصيد الحساب وعلى مبالغ السحب:  -هـ 

لخفض المخاطر المرتبطة بعدم وجود نظم صارمة للتعرف على هوية العميل هي 
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وضع حدود على رصيد الحااب أو وضع حدود يومية وشهرية على المبلغ الماحوب 
وترجع أهمية هدا اإلجراء إلى أن العمليات المشبوهة تحتاج إلى مبالغ  ،من الحااب

دام هده الحاابات في عمليات يمنع ااتخيمكن أن وأن وضع تلك الحدود  ،كبيرة
 .مشبوهة

 ء لبعضيمكن أن تقع منازعات ترتبط برفض العمال إجراءات حل المنازعات: -و
لعمليات ا أو القو: بأن بتحويالت معينة القيامالعمليات الماجلة على النظام أو إنكارهم 

ويجب أن تنص قواعد االشتراك في النظام على الواائل  ،تمت على ابيل الخطأ
ظام في ل النغالمتبعة في حل مثل تلك المنازعات، كما يجب النص على مائولية مش

إيقاف النظام بأارع وقت ممكن في حا: إبالغ العميل عن ارقة الهاتف المحمو: 
 .الخاص به أو شكوكه في كشف كلمة الار الخاصة به

جود ويتعلق األمر بو   التحتية من شبكات المحمول ونظم التحويلتوفير البنية  -ز
شركات اتصا: وبنوك لديها القدرة على الوصو: إلى أكبر عدد من العمالء، وقدرتها 
على إقناعهم بالدفع عن طريق هواتفهم المحمولة من خال: تاهيل إجراء المعامالت 

لهواتف أمام الشركات المصنعة ل االلكترونية، وتوفير التطبيقات المالئمة وفتح الاوق 
 المحمولة من أجل دعم تكنولوجيا الدفع االلكتروني في مختلف مجاالت الحياة.

 خامسا: التحديات التي تواجه عملية تحويل األموال عبر الهاتف المحمول.
في ظل ارتفاع حجم العمليات المالية التي تتم من خال: الهواتف الذكية، وانتشارها     

بشكل كبير في كثير من الدو:، أصبح من الضروري على البنوك المركزية وشركات 
االتصا: والمنصات الداعمة لعمليات الدفع عبر تلك الهواتف، التغلب على جملة من 

 التحديات، والتي من أهمها 
 اإللكترونية  ومن بينها صدار النقود بإ التحديات المتعلقة -أ
 يادةز بدون ضوابط يمكن أن يؤدي إلى  االلكترونية التواع في ااتخدام تلك النقود -1

 .العملة داخل الدولة قيمةالنقد وبالتالي حدوث تضخم والتأثير على  المعروض من
دارة نظم -2 ة الدفع عبر الهواتف المحمول عدم وجود ضوابط في اإلصدار والتاجيل وا 

 بية متعددة.ال عياتقد يؤدي إلى وجود عدم ثقة في النقد االلكتروني وهذا يؤدي إلى تدا 
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 عملية إصدار النقد بدون ضوابط يمكن أن تجعل المصدر يقوم ببعض عمليات -3
التزوير، أي إصدار نقود الكترونية بدون غطاء من النقد الحقيقي، وهذا عمل شديد 

 الضرر والخطورة على العملة المحلية.
 لهواتفا تميل نظم التحويل عبرالتحديات المتعلقة بالتحويل من طرف إلى أخر:  -ب

المحمولة إلى أن تكون نظم منفصلة بحيث ال يتم التحويل بين عميل نظام تابع لشركة 
وقد يضعف هذا الوضع من قدرة  ،محمو: وعميل نظام خاص بشركة محمو: أخرى 

ع وتنبع المشكلة الرئياية لعدم تكامل تلك النظم م ،النظم بشكل عام على التواع تلك
بعضها البعض )نظام محمو: لشركة أو مصرف مع نظام محمو: لشركة أخرى أو 

عمالء في نظم الخر( في عدم وجود معايير عالمية موحدة للتحويل بين أمصرف 
لصرافات دمة في التحويل بين نظم االمحمو: مثل تلك الماتخ الهاتف مختلفة للدفع عبر

 .اآللية ونقاط البيع التي تخص بنوك أخرى وحتى دو: أخرى 
يتم تأمين الشبكات التحديات المتعلقة بتأمين الشبكات والمعامالت المالية:  -د
 بأنه عملية تحويل المعلومات إلى يعرفالذي التشفير المعامالت المالية عن طريق و

لهم من اإلطالع على المعلومات  صتشفيرات غير مفهومة لمنع األشخاص غير المرخ
ونية مما عمليات الدفع االلكتر  تحديا كبيرا يواجهوتعتبر عملية التشفير  (18)أو فهمها

ل ك يجعل البنوك والشركات العاملة في مجا: االتصاالت والنقد االلكتروني تعمل في
لديها القدرة على حماية أموا: المودعين وضمان  قوية مرة على تطوير أنظمة حماية
  .من طرف القراصنة عدم تعرض حااباتهم لالختراق

نتيجة لقلة التشريعات المتخصصة، وعدم وجود نظم قانونية  التحديات القانونية: -ج
واضحة ودقيقة بخصوص العمليات المصرفية االلكترونية، وبابب عدم وجود اتفاقيات 

صدار إلالقيام بجهود إضافية األمر  دولية مبرمة حو: هذا النوع من العمليات، يتطلب
لمالية التي تقدمها التكنولوجيا ا قوانين وطنية ودولية تااعد على االاتفادة من المزايا

 في مجا: الدفع عبر الهواتف المحمولة.
 في األجهزة المعلوماتية وتتعلق بمدى تحكم أفراد المجتمع  التحديات الثقافية -د

بر التي تدخل في صلب التعامالت المالية ع ةوقدرتهم على إدارة التطبيقات االلكتروني
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لى درجة إقبا: األفراد ع الهواتف المحمولة خاصة بالنابة لكبار الان، ضف إلى ذلك
ااتخدام الهواتف الذكية وااتعدادهم لشرائها خاصة وأن أاعارها مترفعة مقارنة بالهواتف 

لبنوك وشركات يواجه ا التقليدية، كما تعتبر الفتاوى التي يصدرها بعض العلماء تحديا
االتصا: العاملة في الدو: اإلاالمية، ويدفعها إلى ضبط أنظمة الدفع عبر الهواتف 

ة كانت ار اإلفتاء المصريالنقالة بما يتمشى وقواعد الشريعة اإلاالمية فمثال نجد أن د
ا بالبيع هبيانًا تحّرم فيه تداو: العملة الرقمية المشّفرة "بيتكوين"، والتعامل مع قد أصدرت

ِرها ن الابب يعود إلى "عدِم اعتباأمصر  وقا: مفتي ،والشراء واإلجارة واالشتراك فيها
ِة، وِلَما تشتمل عليه من الضرِر الناشئ  كوايٍط مقبوٍ: للتبادِ: من الجهاِت المُختصَّ
عن الغرِر والجهالِة والغشِّ في َمْصِرفها وِمْعيارها وِقيمتها، فضاًل عما تؤدي إليه 

   (19)"ماراُتها من مخاطَر عاليٍة على األفراد والدو:م
 اتخداماوذلك في حالة  :األموال والتهرب الضريبي ضبتبييالتحديات المتعلقة  -ه

بييضها، مشروعة تمهيدا لتغير قيمة نقدية  الختزانالنقود اإللكترونية كوايلة مثالية 
 واائل الدفع، بحيث تتحو: وهنا َيبرُز الجانب الالبي لهذه الخدمة المتطورة من

ة ن مراقبأ اعتبارإلى وايلة الرتكاب الجريمة على  التحويالت عبر الهواتف المحمولة
ة محاواة ليات مادي فالنقود الرقميةفي غاية الصعوبة،  الما: االفتراضي يعتبر أمرا

خاصة إذا تعلق األمر بإصدارها من طرف جهات غير مرخص يمكن مراقبة حركتها، 
زيادة على ذلك حاالت التهرب الضريبي حيث يصعب على الجهات المكلفة لها، 

وبالتالي  الهاتف المحمو:، بتحصيل الضرائب مراقبة المبيعات والشراء التي تتم عبر
 .يصعب فرض الـضرائب على الالع التي تتم عبر الما: المتنقل

 خاتمة:
ة لم قو: أن الهواتف النقاليمكن ال في هذه الورقة البحثية من خال: ما تم عرضه     

 ل أصبحبكتابة الراائل واماع الموايقى واإلبحار في اإلنترنت، ل تعد مجرد أدوات
ضل ، وذلك بفمن دون الحاجة إلى ايولة نقديةو محفظة النقود تؤدي دور بإمكانها أن 

التكنولوجية الرقمية التي عملت على تطويرها العديد من الشركات المصنعة للهواتف 
المحمولة وشركات تطوير منصات الدفع مثل فيزا كارت وما اتر كارد، ويأتي على 
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،  (Mpass) باس"، نظام "أمو  (NFC)سي" ، أف،"أنرأس تلك التكنولوجيا تقنية  
 ،خدمة الدفع عبر الهاتف بشكٍل اريٍع وعلى نطاق أواع انتشاروهذا ما ايااعد على 

  لي  تقترح هذه الدرااة ما ي حقيق االاتفادة القصوى من هذه التكنولوجيات ومن أجل
 قوذلك عن طري الهواتف،خدمة الدفع عبر  أفراد المجتمع على ااتخدامتشجيع  -1

وق عمالئها في مجا: التااحتياجات عروضا تلّبي تقديم شركات االتصا: والبنوك 
وتحويل األموا:، وتزويد هواتفهم المحمولة ببرامج تااعد على ااتخدام المحفظة 

واالاتماع إلى شكاويهم من أجل التوّصل إلى الحلو:  اإللكترونية بشكل اهل وآمن،
 .للمشاكل التي قد تواجههم المناابة

اوية لعملة مار الهواتف الذكية المتداولة عبيجب أن تكون قيمة النقود اإللكترونية  -2
تم وأن ال ي ،الدولة وتحت قواعد من البنك المركزي بهدف الحفاظ على عملة الدولة

العبث بها بابب إصدار النقد االلكتروني من قبل جهات غير معنية بالايااة النقدية 
 .أو بالتأثير على قيمة العملة

ات التي تقدمها للجمهور، على شركات االتصاالت أن تحان من نوعية الخدم -3
وعليها أن تتحمل ماؤوليتها القانونية اتجاه النقود االلكترونية التي تصدرها، خاصة 

 في ما يتعلق بحماية حاابات العمالء من الارقة واالختراق اإللكتروني.
فتح المجا: أمام مقدمي الخدمات والمراكز التجارية للحصو: على تراخيص  -4

عن طريق المحافظة االلكترونية، وتوجيههم من طرف الالطات  للتعامل مع زبائنهم
 المعنية في مجا: إدارة التكنولوجيا الرقمية الخاصة بعمليات البيع والشراء.

 :والمراجع المعتمدة الهوامش

( عماد الدين أحمد، المعامالت االلكترونية بوااطة الهواتف النقالة، راالة ماجاتير، 1)
 .25، ص2111جامعة الشرق األواط، عمان، 

( بيان حو: ااتخدام خدمات تحويل األموا: والخدمات المصرفية عبر المحمو: 2)
 .12للتنمية الدولية، ص  لتطوير الزراعة في إفريقيا، الوكالة األمريكية
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الخدمات المالية عبر الهاتف الّنقا:  ، عبد هللا أبو بكر سمتر ،علي جبريل الكتبي( 3)
 وأثرها على األمن الوطني، على الموقع 

http://www.somalitimes.net/2016/06/15/ 
هاتف المحمو: "األبعاد والقواعد المطلوبة"، اللجنة العربية لنظم ( نظم الدفع عبر ال4)

الدفع والتاوية، أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤااات النقد العربية، 
 . 12، ص2113

، "( البنك األهلى المصري يطلق خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمو: "فون كاش5)
 على الموقع 

http://www.vetogate.com/1862601 

لى ، ع«الموبايل كاش»شركات المحمو: تتواع فى الشمو: المالى عبر خدمات ( 6)
 الموقع 

https://www.elwatannews.com/news/details/3008872 

 ، علىوالدفع عبر الهاتف قبل نهاية العام« محفظة اإلمارات الرقمية»إطالق  (7)
 الموقع 

http://www.alittihad.ae/details.php?id=25326&y=2017 

على ، 2121اإللكتروني في من المعامالت المالية في الدولة عبر الدفع  21% (8)
 الموقع 

http://www.alkhaleej.ae/economics/page/a989e3db-d96b-4e81-

893f-02d537af125a 

، ماراتالهاتف المحمو: في اإلتوفران وايلة للدفع عبر ” مااتركارد”و” بيم واليت“ (9)
 على الموقع 

http://alwatannewspaper.ae/?p=31419 

أحدث حلو: الدفع الرقمية من بنك  (Riyad Pay) ألو: مرة في المملكة تطبيق (10)
 ، على الموقع الرياض

https://www.riyadbank.com/ar/information/media-
centre/press-releases/2017/16-11-2017 

  ، على الموقع بولورو" تطلق خدمة نظام الدفع عن طريق الهاتف النقا:" (11)
http://alghad.com/articles/1174792 

http://www.somalitimes.net/2016/06/15/
http://www.vetogate.com/1862601
https://www.elwatannews.com/news/details/3008872
http://www.alittihad.ae/details.php?id=25326&y=2017
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/a989e3db-d96b-4e81-893f-02d537af125a
http://www.alkhaleej.ae/economics/page/a989e3db-d96b-4e81-893f-02d537af125a
http://alwatannewspaper.ae/?p=31419
https://www.riyadbank.com/ar/information/media-centre/press-releases/2017/16-11-2017
https://www.riyadbank.com/ar/information/media-centre/press-releases/2017/16-11-2017
http://alghad.com/articles/1174792
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 ، على الموقع زيد من الصينيين يفضلون الدفع عبر الهواتف المحمولةم (12)
http://arabic.people.com.cn/n3/2017/0906/c31659-
9265281.html 

 ، على الموقع شركات تايطر على اوق الهواتف في العالم 5 (13)
  http://www.al-akhbar.com/node/263552    

 آما: وتحديات، على الموقع  أنظمة الدفع عبر الجوا:.. (14)
  http://alghad.com/articles/857662     

 المرجع نفاه.أنظمة الدفع عبر الجوا:.. آما: وتحديات،  (15)
نظم الدفع عبر الهاتف المحمو: "األبعاد والقواعد المطلوبة"،مرجع اابق،  (16)

 .25-23ص
بوعافية الرشيد، دور النقود االلكترونية في تطوير التجارة االلكترونية، المجلة  (17)

 .114، ص 2114ابتمبر  جامعة المدية، ،12الجزائرية لالقتصاد والمالية، العدد 
 العربية،  مصيطفي عقيلة، واقع وأفاق المصارف االلكترونية في الدو: (18)

تكوين  في االقتصاد الرقمي ومااهمتهاظل  في الدولي حو: المعرفة  الملتقى
 .6، جامعة الشلف، العربية، ص 2112نوفمبر  ة،المزايا التنافاية للبلدان العربي

  بعد التحريم المصري.. تحذير اعودي شديد من العمالت الرقمية، على الموقع (19)
 https://arabic.cnn.com/business/2018/02/11/saudi-
currency-statement 

http://arabic.people.com.cn/n3/2017/0906/c31659-9265281.html
http://arabic.people.com.cn/n3/2017/0906/c31659-9265281.html
http://www.al-akhbar.com/node/263552
http://www.al-akhbar.com/node/263552
http://alghad.com/articles/857662
http://alghad.com/articles/857662
https://arabic.cnn.com/business/2018/02/11/saudi-currency-statement
https://arabic.cnn.com/business/2018/02/11/saudi-currency-statement


ISSN: 2325-0798 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
DOI:5424/IJO/21547 8702السنة  70:عددال 70: مجلدال 

 

142 

 

 35/50/3502  القبو:تاريخ                  32/50/3502راا:  اإلتاريخ 
 التكنولوجيا المالية اإلسالمية والحاجة إلى االبتكار

 ALGO Bahrainتجربة المصارف الثالثة 
Technology Islamic finance and the need for 

innovation 

)The experience of the three banks) 

 بودراع أمنية أ.                                         زيد أيمنأ.      
zeid28000@gmail.com                   boudraa.oumnia@gmail.com 

 جامعة المايلةلتامنغات                            المركز الجامعي   
 الملخص:

يتطرق البحث إلى موضوع تكنولوجيا المالية اإلاالمية بوصفه من الموضوعات 
واقع حا: االقتصاد المحلي والعالمي الذي المعاصرة التي تكتاب أهميتها ومداها من 

تاعى فيها البنوك اإلاالمية في إحداث نقلة نوعية في القطاع المصرفي باالعتماد 
 على التكنولوجيا المصرفية.

نهجا نوعيا  (ALGO Bahrain) اللكو بحرينوقد اتبعت البنوك األعضاء المشكلة 
 لتعزيز القيمة المقدمة للعمالءللبحث واالبتكار وتاويق الحلو: المبتكرة، وذلك 

 النهائيين، كما انه يشكل نشاطا ماليا حديثا في بعض الدو: المتقدمة.
  بحرين. تجربة الكو؛ التكنولوجيا المالية اإلاالمية؛   التكنولوجياالكلمات المفتاحية

Abstract: 

This research is about the Islamic finance technology as one 

of the modern matters that is so important because of the situation 

of the local and international economy where the Islamic banks 

are seeking to make a significant change in the financial district 

with the help of banking technology. 

Member banks have followed the problem lalko Bahrain 

(Bahrain ALGO) a qualitative approach to research and 

innovation and marketingInnovative solutions to enhance the 

mailto:zeid28000@gmail.com
mailto:boudraa.oumnia@gmail.com
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value proposition to final customers, as well as a financial activity 

newly in some developed countries.  

keywords: technology;Islamic financial technology; experience 

the Elko Bahrain. 

  مقدمة
إن موضوع التكنولوجيا المالية من المواضيع التي يجري الحديث عنها في الااحة       

االقتصادية مؤخرا ويكتاب أهميته في كونه أحد أبرز ما تاتخدمه المؤااات المالية 
ألخطار التي تواجهها، أو لزيادة محافظها االاتثمارية، اليوم لحماية مصالحها من ا

وهو نتيجة إفرازات ما يامى بالهنداة المالية، وفي مجا: البحث في االقتصاد 
اإلاالمي من الضروري عرض هكذا مواضيع على الشريعة اإلاالمية، وال بد كذلك 

اس الذي ي النبر من أن تكون القاعدة التي ينطلق منها الباحث المالم هي الشريعة فه
 .به ياتضيء، و به يهتدي في مايرته االبتكارية أو التطويرية

حققت االاتثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية نموا اريعا في الخمس انوات       
الماضية، وتشير التوقعات إلى ااتمرار نموها بقوة، فقد ارتفعت قيمة االاتثمارات في 

 .2015 -2102التكنولوجيا المالية بما يزيد على عشرة أضعاف في الفترة بين 
حيث تم إطالق ثالثة مصارف رائدة في تقديم التمويل اإلاالمي، وأو: اتحاد      

تكنولوجيا مالية إاالمية على ماتوى العالم بهدف تاريع عملية إيجاد حلو: مصرفية 
مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة اإلاالمية، ويضم هذا االتحاد الذي أطلق عليه اام 

كبرى البنوك في هذا القطاع مثل مجموعة البركة   ALGO Bahrain ألكو البحرين
 .البحرين وبنك البحرين للتنمية –المصرفية وبيت التمويل الكويتي 

 أوال: اإلطار المنهجي للبحث
 أهداف البحث: .0

نهدف من خال: هذه الورقة إلى إبراز أهمية ودور تكنولوجيا المالية اإلاالمية 
في مجا: تكنولوجيا المالية اإلاالمية وعرض تجربة البحرين والمصارف الثالثة 

 باإلضافة إلى مجموعة من األهداف التي ناعى إلى تحقيقها 
 توضيح ماهية تكنولوجيا المالية؛ -
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 شرح بعض المصطلحات المرتبطة بموضوع تكنولوجيا المالية اإلاالمية؛ -
لمصارف اد اإبراز التجربة البحرينية في مجا: التكنولوجيا المالية اإلاالمية واتح -

 الثالث.
 أهمية البحث: .3

تكمن أهمية البحث في كونه يتطرق إلى أحد المواضيع المهمة والرئياية 
والمتمثل في تكنولوجيا المالية اإلاالمية والتي تعمل على تجنب األزمات وتايير 
المخاطر، إلى درجة تبنيها من طرف أكبر الهيئات العالمية اواء االقتصادية أو غير 

دية. كما تتهافت عليها المؤااات بصفة عامة في عالم األعما: خاصة التي االقتصا
 لها على بالتمويل اإلاالمي.

 إشكالية البحث: .2
ناعى من وراء هذا البحث إلى محاولة إثراء موضوع تكنولوجيا المالية 
اإلاالمية والتطرق إلى التجربة الناجحة في مجا: تكنولوجيا المالية اإلاالمية واتحاد 

ما هو واقع تطبيق   مصارف األو: في العالم، وعليه نطرح اإلشكالية التاليةال
 التكنولوجيا المالية في البنوك اإلسالمية؟

 منهجية البحث: .4
في ابيل اإلجابة على إشكالية البحث اعتمدنا على المنهج االاتنباطي من 

مصالح بحثنا، أي خال: الرجوع إلى المراجع األجنبية والعربية وأخذ منها ما يخدم 
 االنطالق من المعلوم الكتشاف المجهو:.

 وسنناقش النقاط األساسية التالية:
   التكنولوجيا المالية اإلاالمية.المحور األول
  عرض تجربة أو: اتحاد للمصارف الثالث للتكنولوجيا المالية اإلاالمية المحور الثاني

 .ALGO Bahrainالعالمي 
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 لمفاهيمي لمتغيرات البحث:ثانيا: اإلطار 
 المحور األول: التكنولوجيا المالية اإلسالمية

 مفهوم التكنولوجيا المالية: .1
 تم اختصارها في Financial technology مصطلح التكنولوجيا المالية أو     

FinTech  يمكن أن تنطبق على أي ابتكار في كيفية تعامل الناس مع األعما: في
تعامل من اختراعات الكترونية لل… ت المالية، المحافظ اإللكترونيةالمدفوعات، التحويال

مع األموا: إلى الاجالت الحاابية الرقمية. منذ ثورة اإلنترنت وثورة اإلنترنت عبر 
التي  FinTech أوالهاتف النقا:، نمت التكنولوجيا المالية بشكل متفجر، و فينتيش 

أو  المطبقة على المكتب الخلفي للبنوكأشارت في األصل إلى تكنولوجيا الكمبيوتر 
الشركات التجارية، تصف اآلن مجموعة وااعة من التدخالت التكنولوجية في 

 .المالية الشخصية والتجارية
 FinTech ماتخدمي الفينتيش -
-  B2Bالبنوك و عمالئها المهنيين.  
-  B2C (1)للشركات الصغيرة و الماتهلكين. 
العاصمة البولندية دبلن فإن التكنولوجيا المالية حاب معهد البحوث الرقمية في     

هي عبارة عن االختراعات واالبتكارات التكنولوجية الحديثة في مجا: قطاع المالية، 
وتشمل هذه االختراعات مجموعة البرامج الرقمية التي تاتخدم في العمليات المالية 

وا: الية مثل تحويل األمللبنوك والتي من ضمنها  المعامالت مع الزبائن والخدمات الم
وتبديل العمالت وحاابات ناب الفائدة واألرباح ومعرفة األرباح المتوقعة لالاتثمارات 

 .وغير ذلك من العمليات المصرفية
 التكنولوجيا المالية في أوروبا: -

قيمة  ( FinTech ) وصلت قيمة االاتثمارات في مؤااات التكنولوجيا المالية    
حيث حققت الشركات البريطانية   2102يركي في أوربا خال: انة مليار دوالر أم 0.1

مليون دوالر   135قيمة  ( London-based companies ) العاملة في هذا المجا:
 Amsterdam-based ) من هذه االاتثمارات وحققت هذه الشركات في هولندا
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companies )    االاتثمارات في  مليون دوالر وفي الاويد وصلت قيمة 315قيمة 
توحي   مليون دوالر 255إلي   ( Stockholm-based companies) هذه الشركات

واإلقبا: الكبيرين على االبتكارات   زيادة االاتثمارات في هذا المجا: على األهمية
 التكنولوجية في مجا: المالية.

 سالميةالتكنولوجيا المالية والبنوك اإل -
ماليزيا، أندونيايا، تركيا ودو: التعاون الخليجي من دو: العالم اإلاالمي التي     

اهتمت باالاتفادة من التكنولوجيا المالية في تطوير أداء البنوك اإلاالمية لديها، فعلى 
الرغم من أن ااتخدامات التقنية الرقمية شملت عدد محدود من الخدمات مثل  الدفع 

 إال أنها هذه البنوك ااتطاعت التعريف…رنت، وخدمات الهاتف البنكياإلنت بوااطة
اهمت كما ا  بمنتجاتها وتحاين خدماتها من خال: عملها بالتقنية الرقمية الجديدة.

 .هذه التقنية في زيادة كفاءة هذه البنوك وزيادة قوتها التنافاية
من ماتخدمي  %87أوضحت النتائج أن  EY وحاب ااتطالع للرأي قامت به       

الخليجي يرغبون في تحاين البنوك لخدماتهم اإللكترونية من  البنوك في دو: التعاون 
ير حيث تش خال: اعتماد المزيد من برامج التقنية الرقمية ليشمل ذلك خدمات أكثر

الماتخدمة في هذه  (FinTech) من برامج التكنولوجيا المالية %21اإلحصائيات أن 
 . برامج الدفع اإللكتروني (Payments Solutions) الدو: هي

هناك تأثير إيجابي كبير لتطور التكنولوجيا المالية خاصة على البنوك        
اإلاالمية، حيث تمكن هذه التقنيات الرقمية الجديدة هذه البنوك من اهولة التعريف 

لتالي قدرتها ابمنتجاتها وخدماتها المالية، وتقديم خدماتها بكفاءة كبيرة وجودة عالية وب
 على التنافس في الاوق المالية.

شكلت التكنولوجيا العلمية فرصة كبيرة للنظام المصرفي من خال: ما وفرته من        
أنظمة وبرامج إلكترونية متطورة ااعدت البنوك في تنمية وتطوير أدائها وزادت من 

يا المالية التكنولوج كفاءتها في الخدمات والتعامالت. بالنابة للبنوك اإلاالمية فإن
وتميز لهذه البنوك فبالرغم مما حققته من نجاحات على أرض الواقع  تشكل مفتاح نجاح

فإن هذه التكنولوجيا الاريعة والمتطورة تشكل وايلة جديدة لهذا النظام المصرفي 
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تااعده على التعريف أكثر بمنتجاته وخدماته وبالتالي فهو ضرورة ملحة وايااة 
ام المصرفي للنظ لهذه البنوك يجب أن تعطيها لمزيد من التقدم والنجاحاتاتراتيجية ا

 .(2)اإلاالمي
 كيف تسهل التكنولوجيا المالية عمليات تمويل الشركات:

تااهم تكنولوجيا "فينتش" في القضاء على عادات التمويل القديمة المتعلقة ببدء       
ي الماتثمر نحو البنك المحلعمل تجاري على ابيل المثا:، والتي تقتضي اتجاه 

الخاص وتقديم طلب الحصو: على قرض، كما أنها تبطل العادات المتعلقة بقبو: 
بطاقات االئتمان من جانب الشركات، والتي كانت تتطلب حاابًا مع مزود ائتماني 
كبير، فشركات التكنولوجيا المالية بحثت عن حلو: للمشاكل المالية المتعلقة 

مليون فرد  87األنظمة المالية والمقدرين بملياري فرد حو: العالم، و بالماتثمرين خارج
 .داخل الواليات المتحدة

أما بااتخدام التكنولوجيا المالية فالتمويل يعتبر عماًل جماعيًا أو الدفع عبر الهاتف 
المحمو:، فخدمات تحويل األموا: هي ثورة في الطريقة التي تبدأ بها الشركات الصغيرة، 

 .المدفوعات ثم انتشارها عالميًا، فهي بالتالي تاهل عمليات بدء األعما: التجاريةوقبو: 
والتمويل الجماعي هو جمع اريع للما: وبتكلفة زهيدة في جميع أنحاء العالم، والذي 
كان من الماتحيل أن يتم قبل ذلك، فهي تقصر الجدو: الزمني لبدء أعما: الشركات 

لى أاابيع قليلة، فهي تاهل عملية العثور على رأس من اجتماعات تاتمر عدة أشهر إ
 .الما: االزم لبدء عملية التشغيل

 أين التكنولوجيا المالية من االستثمارات العالمية؟
نمت  "fintech" في تقرير صادر عن شركة "أكانتشر" اتضح أن ااتثمارات     
مليار دوالر، وذلك  22.3مليار دوالر إلى  6.5أو بما يعاد:  2101في  %51بنحو 

 .2112مليون دوالر في  631بعد أن كانت تبلغ 
مليار دوالر، ثم ارتفعت إلى  0.2كانت قيمة ااتثمارات التكنولوجيا المالية  2101وفي 
 .2102مليار دوالر في  02.5
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وااهمت معدالت النمو المعتدلة في الواليات المتحدة، والتي تعد أكبر ماتثمر      
الميًا في ارتفاع ااتثمارات "فنتش" منذ عامين، حيث ااهمت بنحو داخل القطاع ع

 . %22مليار دوالر بزيادة بنحو  2.1

وتعد األاواق اآلايوية هي ثاني أكبر مااهم في التكنولوجيا المالية، ففي الصين قفزت 
 0.51إلى ملياري دوالر، وفي الهند زادت بنحو  %22.1ااتثمارات القطاع بنابة 

 .رمليار دوال
في الفترة  %021وعلى ماتوى أوروبا فإن ااتثمارات التكنولوجيا المالية ارتفعت بنابة 

 .%10، كما زاد أعدد الصفقات بنحو2101و 2102بين 
مليون دوالر  530مليون دوالر و 551في ألمانيا بمقدار  "fintech" وزادت ااتثمارات

 .في أيرلندا
 تطورها عالميًا:

على الرغم من المالحقة القانونية التي تطارد العمالت اإللكترونية فإن        
ال تزا: بعيدة عن تلك العقوبات، وقا: كبير مشرفي البنك المركزي "fintech"تكنولوجيا

األوروبي إن البنك يعمل على وضع مبادئ جديدة للترخيص تخدم شركات التكنولوجيا 
 .المالية
بالرغم من أنه ال يزا: صغيرًا نابيًا، "fintech" وي" أن قطاعوأضاف "دانييل ن     

فإنه ااتحوذ على الحصة الاوقية للمقرضين التقليديين في أقاام متنوعة بين الدفع 
 .واإلقراض

وفي "انغافورا" و"هونج كونج" اللتين تتنافاان على قيادة التكنولوجيا المالية على      
 اق بين البنوك المركزية لدى الدولتين على التعاون فيمدى العامين الماضيين تم االتف

مجا: التكنولوجيا التي تعزز التعاون بين مشروعات تباد: المعلومات والخبرات، كما 
تخطط المكايك لتنظيم التكنولوجيا المالية اريعة النمو، والتي تتضمن الشركات التي 

ماتهلكين ن جديد، وذلك لحماية التاتخدم العمالت اإللكترونية مثل البيتكوين، عبر قانو 
 .وتحفيز المنافاة
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وتاعى المكايك لوضع إطار تنظيمي لتطوير التكنولوجيات الجديدة، والتي تؤهل 
 .الالطات للحد من المخاطر والاماح للنمو في بيئة تنافاية

كما ياتهدف القانون توضيح القواعد وتقليل التكلفة بالنابة للماتخدمين، "مما يخلق 
  ."افاية في القطاع الذي يزدحم بالممولين وشركات المدفوعاتالتن

على الجانب اآلخر قا: "جيمس بوالرد"، رئيس بنك االحتياطي الفيدرالى في اانت 
لويس، إنه يتعين على الجهات الرقابية في الواليات المتحدة تاريع الجهود الرامية 

 .مصرفيالمالية داخل القطاع ال لمعالجة المخاطر التي تتابب فيها شركات التكنولوجيا
وحذر من أن المنظمين إذا لم يكونوا أكثر مكافحة لتلك التكنولوجيا "فإنهم اياتيقظون 

 في يوم ويجدون معظم البنوك الكبيرة قد ُانتزعت"، مما يتابب في أزمة مالية.
 تكنولوجيا المالية اإلسالمية: -3

ي على المشاركة في المخاطر والتمويل ترتكز المبادئ األاااية للتمويل اإلاالم    
بضمان األصو:، ويتميز هذا النوع من التمويل بالجمع بين القيم األخالقية والتجارة 
بشكل يضمن إيجاد حلو: شاملة وفعالة وقابلة لالاتمرار اقتصاديًا، كما يعمل على 

ى االهتمام لتشجيع تقاام المخاطر وربط االقتصاد الحقيقي بالقطاع المالي، باإلضافة إ
 .بالشمو: المالي والرعاية االجتماعية ااتنادًا إلى القيم اإلاالمية في هذا الخصوص

ووفقًا لتقارير البنك الدولي التي صدرت مؤخرًا، فقد برز التمويل اإلاالمي كأداة      
فعالة لتمويل التنمية على الصعيد العالمي ووفقًا لذات التقارير، فقد تم إدراج التمويل 
اإلاالمي ضمن النظام المالي العالمي وذلك لما يتمتع به قدرة على مواجهة التحديات 

 .والقضاء على الفقر وتحقيق الرخاء
وشدد محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته خال: الدورة الثالثة للمائدة الماتديرة      

للرؤااء التنفيذيين حو: التمويل اإلاالمي بكلية الدرااات اإلاالمية بجامعة حمد بن 
خليفة نهاية األابوع الماضي، على أن التفاعل بين األكاديميين من جانب والمماراين 

قطاع التمويل اإلاالمي اوف يخلق أرضية مناابة لمعالجة من الجانب اآلخر في 
 .التمويل اإلاالمي لماتقبلا، كما يفتح آفاقًا جديدة القضاي
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ولفت إلى أن الموضوع المطروح للنقاش هذا العام هو التمويل اإلاالمي       
والتكنولوجيا المالية والعمالت الوهمية، وهي فرصة ممتازة لمناقشة الموضوعات 
اإلاتراتيجية التي تواجه التمويل بصفة عامة والتمويل اإلاالمي بصفة خاصة، كما 

مؤااات المالية حو: تطورات أنها فرصة أيضًا الاتطالع آراء ووجهات نظر ال
، ومدى ااتعدادها لتضمين تلك التكنولوجيا في ما FIN TECHالتكنولوجيا المالية 

تقدمه من خدمات مالية وما تقوم به من أنشطة، واوف يفتح ذلك آفاقًا جديدة ومزيدًا 
 .من الفرص والتطوير لقطاع التمويل اإلاالمي

، 0622اإلاالمية في دولة قطر إلى عام تعود جذور الصيرفة »وقا: اعادته      
ومنذ ذلك الوقت فقد شهد التمويل اإلاالمي تطورًا كبيرًا بحيث أصبحت المجموعة 
المصرفية اإلاالمية أارع المجموعات نموًا، ويقوم مصرف قطر المركزي بمماراة 

ة، يعمليات اإلشراف والرقابة على المصارف اإلاالمية وفقًا ألفضل المماراات العالم
وقد تم تخصيص فصل كامل في قانون مصرف قطر المركزي للمؤااات المالية 

من إجمالي  % 31اإلاالمية، وتعمل بالدولة اآلن أربعة مصارف إاالمية تمثل حوالي 
أصو: القطاع المصرفي في الدولة، ويعمل مصرف قطر المركزي على تحفيز قدرات 

وخدمات مالية إاالمية مختلفة،  المصارف اإلاالمية وذلك من خال: طرح منتجات
واالاتفادة من الفرص الممتازة التي توفرها مشاريع البنية التحتية التي يجري تنفيذها 

، وكذلك تاعى تلك البنوك إلى االاتفادة 2122الاتقبا: نهائيات كأس العالم لكرة القدم 
وخفض التكاليف  امن التكنولوجيا الحديثة في تقديم خدماتها بما ياهم في توايع أنشطته

 في ذات الوقت.
أما على الصعيد الدولي، وعلى الرغم من تواع التمويل اإلاالمي مقارنة بنظيره     

فقط من الاوق المالية  «% 0»التقليدي، فإن أصو: التمويل اإلاالمي تمثل حوالي 
ية مالعالمية، وقد أشارت أحدث التقارير إلى أن األصو: المتوافقة مع الشريعة اإلاال

دولة إاالمية وغير  «11»تريليون دوالر أميركي، موزعة على « 9.1»بلغت حوالي 
إاالمية، وقد شددت تلك التقارير على ضرورة اتخاذ بعض القرارات الايااية من أجل 
تطوير التمويل اإلاالمي وتمكينه من رفع كفاءته وبلوغ أقصى إمكانياته، ومثا: ذلك 
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ت عبر الحدود وتوايع األاواق، وتطوير منتجات أاواق توفير الدعم الرامي للمعامال
رأس الما: والصكوك للمااعدة في تمويل المشاريع الكبيرة الخاصة بالبنية التحتية، 

نشاء مؤااات لتقديم المعلومات االئتمانية  .وا 
وأضاف اعادة الشيخ عبدهللا بن اعود آ: ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي،       

 FIN) يل اإلاالمي يحتاج الاتخدام المنااب للتكنولوجيا الماليةأن تطوير التمو 

TECH)  التي أصبحت عنصرًا مهمًا في مجا: صناعة الخدمات المالية، حيث نقلت
العمليات التقليدية بشكل كلي إلى الواجهة الرقمية وقد أصبح هذا التطور التكنولوجي 

ا بتطوير ، وقد اهتمت شركات التكنولوجيالاريع مهددًا حقيقيًا للخدمات المالية التقليدية
دارة الثروات وتقنيات  األنظمة المالية بما فيها الخدمات المصرفية وخدمات الدفع وا 
الهواتف وغيرها، وحفزها لالاتفادة من ثورة التكنولوجيا من أجل تغيير الطرق التشغيلية 

 .الحالية بشكل جذري ورفع كفاءتها
وقد أدرك القطاع المصرفي التقليدي أهمية التكنولوجيا المالية وتأثيرها، حيث شهد تقديم 
المنتجات والخدمات المالية تطورًا كبيرًا، وتم ااتحداث منتجات وأنظمة جديدة، كما تم 
تحديث قنوات تقديم الخدمات بالكامل لتقليل تكلفة المعامالت، ويعتبر قطاع أنظمة 

قطاعات التي ااتفادت من التكنولوجيا المالية، حيث تم تحديث قنوات الدفع من أبرز ال
الدفع عبر بوابات الدفع اإللكتروني وذلك عن طريق إدخا: تقنيات أكثر أمنًا وياهل 

، الخاص بخدمات تحويل األموا: عبر الهاتف M-PESAالوصو: إليها مثل نموذج 
 057د بلغ عدد ماتخدميه حوالي الجوا:، ويتم ااتخدامه حاليًا في عدد من الدو: وق

 .مليون ماتخدم
لماتخدمة ا PAY PAL،APPLE PAY ،ANDROID PAYباإلضافة إلى أنظمة

الماتخدمة في WECHATو ALIPAY بكثرة في الواليات المتحدة األميركية، وأنظمة
 في ماليزيا وهي مبادرة من  IAPالصين، كما تم إطالق منصة الحاابات االاتثمارية

FINTECH  في مجا: التمويل اإلاالمي. ولفت إلى أن كل التقديرات تشير إلى أن
اآلثار المحتملة من تأثير التكنولوجيا المالية على القطاع المالي اوف تكون كبيرة 

من إجمالي اإليرادات المصرفية اوف تكون عرضة للخطر  % 21جدًا، كما أن حوالي 
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لتكنولوجيا المالية على خلق قدرة ، ويرجع ذلك إلى قدرة شركات ا2121بحلو: عام 
مكانياتها الكبيرة   .تشغيلية جيدة من خال: ابتكاراتها وا 

وشدد على أن شركات التكنولوجيا المالية تواجه بعض التحديات في بعض       
المجاالت، مثل حماية الماتهلك، حيث يتم تعريض المعلومات الشخصية للعميل 

لى المخاطر الخاصة باألنظمة والتهديدات المتعلقة للمخاطر التكنولوجية، باإلضافة إ
باألمن، األمر الذي ياتدعي وضع إطار قانوني وتنظيمي فعا: من أجل تفادي عمليات 
االحتيا: والمخاطر األخرى مع تأكيد ضمان ثقة الماتثمرين والعمالء والماتهلكين. 

اة الشريفة في وزيادة المناف وتتميز الحلو: التي تقدمها التكنولوجيا المالية بقلة التكلفة
مجا: الخدمات المالية خاصة في ظل حرص الجيل الحالي على الحصو: على 
الخدمات المالية بأقل التكاليف مع الجودة والارعة في ذات الوقت، ويجب على صناع 

  .الخدمات المالية اإلاالمية أخذ كل ذلك بعين االعتبار
على رأاهم و ل المختصين في القطاع المالي يتعين على ك»واختتم اعادته بالقو:   

شرافية والقطاعين العام والخاص والقطاع األكاديمي العمل معًا من الهيئات الرقابية واإل
أجل ابتكار وااتحداث مجموعة وااعة من المنتجات والخدمات المالية التي تلبي حاجة 

 .(3)العمالء من حيث الجودة واألمان والارعة وقلة التكلفة
ومع ازدياد القدرة على إحداث ثورة تكنولوجية في هذا القطاع الحيوي، وما نشهده       

من المزيد من اإلبداع والكفاءة لتحقيق االزدهار والنمو، فإنه ليس بماتغرب أن توقعات 
 2102مليارات دوالر أمريكي بحلو: العام  7االاتثمارات في هذا القطاع اتصل إلى 

 .يا مالية أكثر تطوًرا لتلبية احتياجات العمالء البتكار خدمات تكنولوج
وعلى الرغم من ذلك، لم يصل االبتكار في التكنولوجيا المالية في قطاع الخدمات 
المالية اإلاالمية لذروته حتى اآلن. وذلك بالرغم من توافر اإلمكانيات، وخصوصا مع 

لذين والماتثمرين اوجود محفزات قوية نحو االاتثمارات الماؤولة من قبل المصارف 
 .ياعون للبحث عن طرق بديلة الاتثمار أموالهم

ومنذ األزمة المالية العالمية، القى خيار التمويل اإلاالمي رواجا أكبر وبالخصوص 
وليس حصرا في البلدان التي يتواجد فيها عدد كبير من المالمين في الشرق األواط 
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درين كوك اآلن خيارا رئيايا للُمصوجنوب شرق آايا وأفريقيا. وقد أصبح إصدار الص
الاياديين الذين يتطلعون للحصو: على التمويل، حيث تطرح المملكة العربية الاعودية 
ومملكة البحرين بانتظام صكوكا ايادية على مدى الانوات الماضية. ووفقا لوكالة 
التصنيف فيتش، إن إصدارات الصكوك في دو: مجلس التعاون الخليجي وماليزيا 

ن مليار دوالر أمريكي في األشهر التاعة  26.5دونيايا وتركيا وباكاتان بلغ مجموعها وا 
 .2105األولى من عام 

وتتميز هذه المناطق بارتفاع كبير في معدالت انتشار الهواتف الذكية وعدد الاكان     
الشباب الذين يقضون أوقاتا طويلة ومتزايدة ماتخدمين اإلنترنت من خال: األجهزة 
المختلفة، وهو ما من شأنه زيادة أهمية التكنولوجيا في التمويل اإلاالمي. ففي دو: 

حيث أحدثت  %55معدالت انتشار الهواتف الذكية مجلس التعاون الخليجي، تفوق 
خدمات التكنولوجيا المالية ثورة في كيفية تعامل الناس مع المدفوعات والتمويل. وال 
يوجد ما يدعو إلى عدم تبني التقنيات المبتكرة في قطاع الخدمات المالية اإلاالمية، 

اابة ية والايااات المنويجب أن تكون أولويتنا هي التأكد من وجود اللوائح التنظيم
 .لدعم النمو والتطور في قطاع التكنولوجيا المالية اإلاالمية

اما فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية اإلاالمية، فالبحرين اباقة في هذا        
عاما من الخبرة كمركز للخدمات المالية على  21القطاع الحيوي، وتتمتع بأكثر من 

حرين خال: هذه الفترة من الدو: الاباقة في خلق وتبني ماتوى المنطقة. وكانت الب
قطاع الخدمات المالية اإلاالمية، ووضعت أهمية كبيرة في خلق بيئة تنظيمية متطورة 
على الماتوى الدولي. في الواقع، البحرين موطن لبعض الجهات التنظيمية والبحثية 

ن بجد لخلق نظام متكامل الرائدة في العالم في قطاع التمويل اإلاالمي. وتعمل اآل
 .داعم لشركات خدمات التكنولوجيا المالية لتنمو وتزدهر

  وسنقدم بعض المبادرات تتمثل في
في شهر يونيو هذا العام، أطلقت البحرين البيئة الرقابية التجريبية لخدمات       

التكنولوجيا المالية، وهي األولى من نوعها في المنطقة، وذلك بهدف دعم شركات 
التكنولوجيا المالية الناشئة لتجربة واختبار حلو: تقنية جديدة. وأظهرت البيئة الرقابية 
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نجاح البحرين في هذا المجا:، حيث تم تاجيل أربع شركات التجريبية منذ تدشينها 
لية، وجاٍر حاليا الما الرقابية التجريبية للتكنولوجيا صغيرة ومتواطة الحجم في البيئة

 .تاجيل المزيد من الشركات
وفي خطوة نحو تشجيع نمو شركات التكنولوجيا المالية اإلاالمية بشكل خاص،       

تامح للشركات الصغيرة والمتواطة في البحرين والمنطقة  شهدنا أيضا تطبيق أنظمة
 بالحصو: على التمويل المتوافق مع الشريعة اإلاالمية من خال: التمويل الجماعي

(Crowd Funding) كما يامح للشركات الصغيرة والمتواطة اآلن الحصو: على
 .التمويل التقليدي من خال: الواائل نفاها

الربع األو: من العام المقبل ايتم تدشين خليج البحرين وعالوة على ذلك، في      
للتكنولوجيا المالية. حيث يتم تطوير الخليج من قبل مجلس التنمية االقتصادية واتحاد 
التكنولوجيا المالية في انغافوة، وايكون أو: وأكبر مركز مخصص للتكنولوجيا المالية 

 البحرين بشبكة مراكز اتحادفي الشرق األواط وأفريقيا. ومن خالله ايتم ربط 
 .التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء الواليات المتحدة وآايا

وتعتبر هذه اإلصالحات جزءا من مبادرات حكومية أواع لتشجيع االبتكار وريادة      
األعما: على ماتوى جميع القطاعات االقتصادية. وهي ذات أهمية كبرى لتحقيق 

المالية اإلاالمية اإلقليمية والدولية. والمصارف اإلاالمية  النمو في قطاع التكنولوجيا
بحاجة إلى التكيف مع االحتياجات المتغيرة لعمالئها، وتطوير حلو: مراومة، كما 
أثبتت أهميتها للقطاع المالي، يمكن للتكنولوجيا المالية اإلاالمية فتح مجموعة كاملة 

متى ما  –مو على المدى الطويل من االحتماالت والفرص، مما يااعد على دفع الن
 .(4)توفرت الايااات المحفزة الالزمة للمضي قدًما في هذا المجا:

 ALGOالمحور الثاني: عرض تجربة البحرين، اتحاد المصارف الثالث العالمي 

Bahrain 
احتلت مملكة البحرين المركز األو: على ماتوى منطقة الشرق األواط وشما:        

 والثاني على الماتوى الدولي في الناخة الخاماة من تقرير مؤشر تنميةأفريقيا، 
المؤااة اإلاالمية »و « توماون رويترز»التمويل اإلاالمي الصادر عن وكالة 
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بنك ال»)آي س يدي(، ذراع تنمية القطاع الخاص التابعة لـ « لتنمية القطاع الخاص
عد للانة الخاماة على التوالي، بوتحتفظ البحرين بهذا المركز «. اإلاالمي للتنمية

 ماليزيا التي تحتل المركز األو:.
وقا: المدير التنفيذي للرقابة المصرفية لدى مصرف البحرين المركزي خالد حمد       

نشهد توجهًا في األاواق نحو االاتثمار في قطاع التكنولوجيا، »عبد الرحمن حمد  
د من االبتكار وريادة األعما:، ونؤمن بوجو والنتيجة الطبيعية لهذا التوجه تبني مزيد 

نظرًا إلى »وأضاف  «. إمكانات هائلة في العالقة بين التكنولوجيا والتمويل اإلاالمي
أن التكنولوجيا تتمتع بقوة التغيير والتطوير في الكثير من القطاعات، فإن البحرين في 

 «.وضع قوي لالاتفادة من الفرص التي يتيحها هذا التطور
 0.0في المئة على الماتوى الدولي إلى  5أن أصو: التمويل اإلاالمي نمت  يذكر

، 2122تريليون دوالر بحلو: عام  8.7، وُيتوقع أن تصل إلى 2105تريليون دوالر عام 
مصرفًا إاالميًا تمتلك  02ما يد: على وجود زخم كبير في هذا القطاع. وبفضل 

أشار التقرير إلى أن البحرين تتخذ خطوات  بليون دوالر، 21.5أصواًل تزيد قيمتها على 
كبيرة نحو تعزيز التثقيف والتوعية بالقطاع المالي اإلاالمي. وأشاد ببيئة األعما: 
والتشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بقطاع التمويل اإلاالمي في البحرين، اذ احتلت 

ة. وأصدر الحوكمة الشرعيالمركز األو: على الماتوى الدولي في اللوائح التنظيمية وفي 
مصرف البحرين المركزي أخيراً نموذجاً جديداً للحوكمة الشرعية من شأنه تعزيز االلتزام 
بمعايير الحوكمة الشرعية بين المصارف اإلاالمية في المملكة، وذلك بهدف وضع 
معايير واضحة لاوق الخدمات المصرفية اإلاالمية العالمية. وتحدد وحدة حوكمة 

معايير أعلى من الشفافية والحوكمة والكفاءة، وتوضيح أدوار وماؤوليات  الشريعة
 اإلدارة ومجلس اإلدارة تجاه االلتزام بالشريعة اإلاالمية.

وتقدر البحرين أهمية البيانات ودورها الرئيس لنمو المصارف، ففي إطار دعم تطوير 
لمنطقة متقدماً على ماتوى ا قطاع الخدمات المالية، أُعلن أخيراً عن تبوؤ البحرين مركزاً 

لتطوير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للانة الرابعة على التوالي، ما مّكن القطاعات 
 األخرى من االاتفادة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في المملكة.
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 تقنية المعلومات واالتصاالت في –وقا: المدير التنفيذي إلدارة تطوير األعما:      
النمو المرتفع في ااتخدام اإلنترنت في »لس التنمية االقتصادية جون كلمارتن  مج

البحرين يتيح لنا تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واالاتفادة منه في 
أعلنت شركة أمازون لخدمات اإلنترنت أخيرًا إطالق أو: »وأضاف  «. شكل أكبر

ومقرها البحرين، وهذا مؤشر إلى ازدهار  منطقة بنية تحتية لها في الشرق األواط
 «.االاتثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المملكة

ويقيس المؤشر تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ااتنادًا إلى        
المهارات، واهولة الوصو: إليها وااتخدامها، ويعتمد على مصادر البيانات الصادرة 

 «.االتحاد الدولي لالتصاالت»و « يوناكوال»عن 
وتحتل البحرين الصدارة في منطقة الشرق األواط وشما: أفريقيا في مؤشر تنمية 

دولة، متقدمة بفارق  022من أصل  33تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والمرتبة الـ
ن على يكبير على الدو: األخرى في المنطقة. وتعتمد مواطن القوة الرئياة في البحر 

في المائة من الاكان هم من  62ماتوى عا: جدًا من انتشار اإلنترنت، حيث أن 
في المائة فقط في الدو:  55.5ماتخدمي اإلنترنت النشطين، مقارنة بمتواط 

األوروبية، ولديها أعلى ماتويات ملكية الهواتف الذكية، ما يدعم ماتوى كبيرًا من 
 الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت.واائل التواصل االجتماعي وااتخدام 

وتدعم المملكة التكنولوجيا التي تتمتع بقوة التغيير وتنمية القطاعات الجديدة من     
خال: االاتمرار في ايااة اإلصالح في التشريعات واللوائح التنظيمية لبيئة األعما:. 

ا: أنظمة دخوشهد العام الماضي أيضًا مبادرة جديدة تؤاس لبيئة رقابية تجريبية وا  
التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة اإلاالمية والتقليدية، كما شهد إطالق خليج 
البحرين للتكنولوجيا المالية، حيث يعد أكبر مركز من نوعه للتكنولوجيا المالية في 
منطقة الشرق األواط، ما خلق إطارًا مناابًا للتكنولوجيا لتغيير نمط األعما: التقليدية 

 .(5)ل اإلاالميللتموي
 
 



ISSN: 2325-0798 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
DOI:5424/IJO/21547 8702السنة  70:عددال 70: مجلدال 

 

157 

 

 ألكو البحرين أول اتحاد على مستوى العالم للتكنولوجيا المالية إسالمية: -
أطلقت ثالثة مصارف رائدة في تقديم التمويل اإلاالمي أو: اتحاد تكنولوجيا       

مالية إاالمية على ماتوى العالم بهدف تاريع عملية إيجاد حلو: مصرفية مبتكرة 
ألكو “ومتوافقة مع أحكام الشريعة اإلاالمية، ويضم هذا االتحاد الذي أطلق عليه اام 

بنوك في هذا القطاع مثل مجموعة البركة كبرى ال ”ALGO Bahrain  – البحرين
 .البحرين وبنك البحرين للتنمية –المصرفية وبيت التمويل الكويتي 

” لبحرينألكو ا“وقا: عدنان يواف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية      
هي مبادرة إاتراتيجية لتجهيز المصارف اإلاالمية للنقلة النوعية القادمة في القطاع 

  لمصرفي نتيجة ألخر ابتكارات التكنولوجيا الماليةا
من خال: نهجه التعاوني البنوك اإلاالمية على إيجاد وابتكار ”وايااعد المؤااة      

وتنفيذ حلو: تكنولوجيا مالية منخفضة التكلفة واريعة بحيث تتمتع بااتقالليتها 
القتصادي الية تنااب النظام ااإلاتراتيجية والتشغيلية والمالية الكاملة البتكار حلو: م

 .الرقمي
فيما قا: عبد الحكيم الخياط العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل      

منصة  95لقد وضعنا خطة عمل طموحة تهدف إلى طرح  البحرين  –الكويتي 
تكنولوجيا مالية في القطاع المصرفي في غضون خمس انوات، وايااعدنا في تحقيق 

ف قوتنا المشتركة القائمة على المعرفة بالاوق وقاعدة العمالء والموارد المالية، هذا الهد
 .”باالبتكار من أجل التأثير االجتماعي.” ألكو البحرين“حيث ُيعنى 

ة تمويل في إنشاء منص” ألكو البحرين“واوف تتمثل المبادرة البحرينية األولى لـ     
قابل المشاريع الصغيرة( من شأنها أن جماعي مريحة وممتعة لألعما: )األشخاص م
 .تعزز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتواطة

لتنمية لمجموعة بنك البحرين ل قا: اطام القصيبي الرئيس التنفيذي  من جانبه      
تتيح عملية تطور التكنولوجيا المالية إنجاز ما ناعى إلى تحقيقه ضمن إمكانيات ” 

وفرص هائلة في هذا المجا:، حيث تامح هذه التكنولوجيا بإيجاد نماذج ماتدامة 
ذه د المجتمع الذين لم يتمكنوا من الحصو: على هلتوفير الخدمات المالية بالنابة ألفرا
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الخدمات من قبل، ال ايما وأن البحرين أخذت على عاتقها الريادة في هذا المجا: من 
والذي يمّثل  (ALGO Bahrain) المالية اإلاالمية التكنولوجياخال: إطالق اتحاد 

المي ويدعم لتمويل اإلامبادرة تعاونية بّناءة تاعى إلى تعزيز مكانة البحرين كمركزًا ل
تطلعات المملكة في مجا: التكنولوجيا المالية أيضًا، وصواًل إلى توفير حلو: مبتكرة 

 الخدمات المالية للمؤااات الصغيرة والمتواطة والناشئة. لتوايع نطاق 
إلى ااتعادة نمو صناعة الصيرفة اإلاالمية العالمية من ” ألكو البحرين “وتهدف      

الشمو: المالي وخلق فرص عمل جديدة وتوجيه ااتثمارات جديدة إلى  خال: تعزيز
القطاعات االقتصادية الحرجة في دو: مجلس التعاون الخليجي واألاواق الناشئة، 

على خفض تكلفة االبتكار بالنابة للبنوك األعضاء ” ألكو البحرين“وايعمل نموذج 
نمو شرًا على تحاين ربحية و مع تاريع قدرتها نحو الاوق، وايكون لذلك أثرًا مبا

 البنوك.
إن القدرة الحقيقية لصناعة الصيرفة اإلاالمية تزيد بأكثر من ثالثة “وقا: الخياط      

إلى أربعة أضعاف ما هي عليه اليوم، ومع نماذج األعما: المبتكرة وهياكل اإليرادات 
تريليون  1يمة والتكاليف الجديدة، يجب أن تتطلع الصناعة إلى بلوغ قاعدة أصو: بق

تريليون دوالر أمريكي الحالي،  0دوالر أمريكي في غضون خمس انوات، مقارنة بمبلغ 
ية الصناعة المصرفوفي حالة عدم الوصو: إلى ذلك، فإننا انكون متأخرين في نمو 

 .(6)عامال محفزًا في هذه الرحلة ” ألكو البحرين“، واوف تكون ةاالمياإل
 النتائج والتوصيات:

 النتائجأوال: 
تعد التكنولوجيا المالية كأداة مناابة إليجاد حلو: مبتكرة وأدوات مالية جديدة تجمع  .9

 بين ضوابط الشريعة واعتبارات الكفاءة االقتصادية؛
إن الهنداة المالية اإلاالمية، تاتطيع أن تنتج ايال من األدوات والحلو: الفعالة  .0

 ؛والمشروعة في عالم التمويل والتجارة الحقيقية
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أن ماتقبل المصارف اإلاالمية يتوقف على مدى ااتغال: أحدث الطرق واألبحاث  .8
وابتكار صيغ جديدة للمفهوم المصرفي، وتطوير الصيغ الموجودة حاليًا لتتالءم وتواكب 

 ؛التطورات المصرفية
إن األدوات المالية اإلاالمية المتبعة وجدت كبديل لألدوات المالية التقليدية  .2

اعر الفائدة، لكن حتى تكون قادرة على تغطية كافة أوجه التمويل في  المعتمدة على
االقتصاد الوطني عليها عدم االكتفاء بطرح البديل بل يجب أن تبادر إلى وضع 
إاتراتيجية البتكار وتطوير القائم لديها، ألن الاعي لكاب المزيد من الاوق المصرفية 

 العالمية يتطلب ذلك؛
للتكنولوجيا المالية  ”ALGO Bahrain  – ألكو البحرينية تعتبر التجربة البحرين .5

هي أو: تجربة على ماتوى العالم وهي تعتبر اتحاد بين المجموعة المصرفية البركة 
 .البحرين وبنك البحرين للتنمية –وبيت التمويل الكويتي 

 ثانيا: التوصيات
اإلاالمية تشترك في ضرورة إنشاء مراكز لتطوير المنتجات واألدوات المالية  .9

 رأاماله جميع المؤااات المالية اإلاالمية والنوافذ اإلاالمية؛
تعزيز المنافاة في اوق الصناعة المالية اإلاالمية، وضرورة التحديث التكنولوجي  .0

 لمنتجات والخدمات؛
تطوير الموارد البشرية لضمان توفر مجموعة من المتعاملين ذوي الخبرة والموهبة  .8

 عم التطور والنمو لصناعة المصرفية اإلاالمية؛الالزمة لد
 خذ التجربة البحرينية كقدوة للنجاح في المؤااات المالية وخاصة الناشئة.أ .2

 الهوامش والمراجع المعتمدة

)1(https://www.cryptoarabe.com/2017/10/31/what-fintech-

financial-technology/ :05:11  12-13- 2102  

)2( https://islamonline.net/18476,17:30,08-03-2018. 

 ، 0798ديامبر  78( أحمد عبد العزيز، المصارف اإلاالمية اثبتت الكفاءة، 3)
http://www.al-watan.com/news-details/id/109929 

                                                           



ISSN: 2325-0798 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
DOI:5424/IJO/21547 8702السنة  70:عددال 70: مجلدال 

 

160 

 

 

ديفيد باركر، التكنولوجيا المالية اإلاالمية والحاجة الى االبتكار، األيام، العدد  (4)
 .9281جمادى اآلخرة  91الموافق  0797مارس  8األربعاء  97551

)5(http://www.alhayat.com/m/story/26883385#sthash.RLIhh3W

u.RzNE0Dge.dpbs,20:00,10-03-2018. 

)6( http://delmonpost.com/?p=8730,20:30, 10-03-2018. 

http://delmonpost.com/?p=8730,20:30

