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تعد التكنولوجيا المالية وليدة ما خلفه التقدم التكنولوجي في الجانب المالي لإلقتصاد 
العالمي ، أفرزت وجه تمويلي جديد و ناشىء مجسد في الشركات الناشئة ، والتي مثلت 

آخر منافسا شرسا قد يقلل من فرصها تحدي أمام البنوك التقليدية من جانب، ومن جانب 
اإلستثمارية إذا لم تتدارك وتيرة العالم من تقدم رقمي  بما يخدم زبائنها، حيث تسهم هاته 
التكنولوجيا في عدة ميزات تنعكس على المستثمرين الممولين  من جهة وعلى المستفيدين 

دول وقد يودي بها لعدة من الخدمات المالية من جهة أخرى ما يسهم في دفع وتيرة تقدم ال
مخاطر نظير هذا التطور، حيث يتطلب نماء هذا النوع من التكنولوجيات بيئة حاضنة 
خاصة وتنظيمات تشريعية تكفل لها السير الحسن وتضمن أمان مستخدميها بنفس 

 الوقت.
التكنولوجيا المالية ، الشركات الناشئة ، منطقة الشرق األوسط و الكلمات المفتاحية : 

 .ال إفريقياشم
Abstract 
 Financial technology has been born by the technological advances 

which is made from the financial aspect on the global economy. had 

created a new and creative form such financing in emerging 

companies, which has challenged traditional banks, but at the other 

side sounds like a fierce competitor might reduce its investment 

opportunities if it's not adjusting the world's pace. This technology 

contributes to some features number reflected in the financial 

investors as well as the beneficiaries of the financial services. This 

contributes to the progress of countries and may present a number 
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of risks for this development. The development of this technology 

requiring a special incubator environment Legislative regulations 

ensuring such a good operation and even users safety at the same 

time. 

Keywords: Financial Technology, Emerging Companies, Middle 

East and North Africa . 

 مقدمة:  
شهدت الساحة اإلقتصادية والمالية على وجه الخصوص العديد من التطورات والتي 

هدها فضاءات تكنولوجيا اإلعالم جاءت كضرورة حتمية أملتها التطورات التي تش
واالتصال من هنا دعت الحاجة إلى إجبارية إبتكار أدوات مالية جديدة قادرة على تلبية 

عرف بالتكنولوجيا  إحتياجات المستثمرين داخل هذه الساحة، من بين هذه اإلبتكارات ما
لتالي : ما هي المالية والتي تعتبر بمثابة ثورة إقتصادية جديدة وعليه نطرح اإلشكال ا

 ؟ هاوكيف تتم آلية عملها من خالل مختلف قطاعات  التكنولوجيا المالية
 نحاول اإلجابة على هذا اإلشكال من خالل المحاور التالية :

I.  نظرة عامة حول التكنولوجيا المالية 
  المالية؛تعريف التكنولوجيا 
 ؛في التكنولوجيا المالية بالعالم حجم االستثمارات 
 ؛ثر استخداما للتكنولوجيا الماليةالدول األك 
 . أسباب لجوء العالم للتكنولوجيا المالية 

II. قطاعات التكنولوجيا المالية و آفاقها في منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا  
 ؛(، الموجة الثانيةقطاعات التكنولوجيا المالية) الموجة األولى 
 قة الشرق األوسط و راقيلها في منطالعراقيل التي تقف أمام نمو التكنولوجيا المالية وع

 شمال إفريقيا .
I.  نظرة عامة حول التكنولوجيا المالية 

 يتم تكنولوجي اختراع أي هي عامة بصورة  : (fintechتعريف التكنولوجيا المالية ) -1
 وَطَوَرت الصناعة هذه في أسِتخِدَمت التي اإلبتكارات هذه المالية، و الخدمات في توظيفه

 في كبير دور الناشئة التقليدية، وكان للشركات األسواق المالية تنافس دةجدي تكنولوجيات
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 و HSBC مثل الكبيرة العالمية البنوك من العديد ولكن جديدة، تكنولوجيات ابتكار عملية
 .(1)بهم الخاصة الفينتك أفكار طوروا سويز كردت

 هي المالية ولوجياالتكن فإن دبلن البولندية العاصمة في الرقمية البحوث معهد وحسب 
 المالية، وتشمل قطاع مجال في الحديثة التكنولوجية واإلبتكارات اإلختراعات عن عبارة
 والتي للبنوك المالية العمليات في تستخدم التى الرقمية البرامج مجموعة اإلختراعات هذه
 عمالتال وتبديل األموال تحويل مثل المالية والخدمات الزبائن مع المعامالت: ضمنها من

 من ذالك غير و لإلستثمارات المتوقعة األرباح ومعرفة واألرباح الفائدة نسب وحسابات
 .(2)المصرفية العمليات

 العالمية اإلستثمارات شهدت:  حجم اإلستثمارات في التكنولوجيا المالية عبر العالم  -2
 4 إلى ،1992 عام دوالر مليون  012 من ملحوظا، إرتفاًعا المالية التكنولوجيا قطاع في

 ،1922 عام دوالر مليار 19 إلى اإلستثمارات تلك نمت ثم ،1922 عام دوالر مليارات
  ".أد فاليو" البحوث لشركة وفًقا وذلك
 بفضل ،1919 عام بحلول دوالر مليار 44 إلى اإلستثمارات تصل أن المتوقع ومن   

 اإلستثماري  المال رأس ركاتش المبتكرة ، كما وتساهم المالية والمنتجات التكنولوجي التقدم
 ،%22 بنسبة الخاصة األسهم وشركات اإلستثمارات، إجمالي من %14 بنسبة

 %40 بنسبة اإلستثمارية الجهات من ذلك وغير ،%21 بنسبة المغامرون  والمستثمرون 
 يوضحه الشكل الموالي :  وهو ما

 1919إلى  1992من ( حجم اإلستثمارات في التكنولوجيا المالية عبر العالم 2لشكل ) ا

. 
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تساهم في تشكيل مستقبل المدفوعات في  وكيف " Fintech "بـ المصدر : ما المقصود
  https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/439782   :عن الخط المنطقة

 ستخداما للتكنولوجيا المالية : إثر الدول األك -3
 "الصين" نجدالمالية في أعمالها المالية  الدول األكثر استخداما للتكنولوجيامن        

بنسبة  "المملكة المتحدة"، وتحل ثالثًا %21بنسبة  "الهند"، %40تستخدمها بما نسبته 
لكل من  %23، و"لالبرازي"لـ %49اقتصاديًا، ثم  وهي من أكثر الدول المتقدمة 41%
وللتوضيح أكثر نضع الشكل   %24بنسبة  "المكسيك"ومن بعدهم  ا" إسباني"و ا"أسترالي"

 : (3)التالي
 الدول األكثر استخداما للتكنولوجيا المالية( : 1الشكل )

 
 اعتمادا على المعطيات السابقة تينإعداد الباحث من المصدر :

تساهم تكنولوجيا "فينتك" في القضاء   مالية: أسباب لجوء العالم إلى التكنولوجيا ال  -4
على عادات التمويل القديمة المتعلقة ببدء عمل تجاري على سبيل المثال، والتي تقتضي 
اتجاه المستثمر نحو البنك المحلي الخاص وتقديم طلب الحصول على قرض، كما أنها 

والتي كانت تتطلب  تبطل العادات المتعلقة بقبول بطاقات االئتمان من جانب الشركات،
فشركات التكنولوجيا المالية بحثت عن حلول للمشاكل ، حسابًا مع مزود ائتماني كبير

المالية المتعلقة بالمستثمرين خارج األنظمة المالية والمقدرين بملياري فرد حول العالم، 
 .مليون فرد داخل الواليات المتحدة 39و

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/439782
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التمويل يعتبر عماًل جماعيًا أو الدفع عبر الهاتف أما باستخدام التكنولوجيا المالية ف      
،  المحمول، خدمات تحويل األموال هي ثورة في الطريقة التي تبدأ بها الشركات الصغيرة
 .وقبول المدفوعات ثم انتشارها عالميًا، فهي بالتالي تسهل عمليات بدء األعمال التجارية

فة زهيدة في جميع أنحاء العالم، والذي والتمويل الجماعي هو جمع سريع للمال وبتكل     
كان من المستحيل أن يتم قبل ذلك، فهي تقصر الجدول الزمني لبدء أعمال الشركات من 
اجتماعات تستمر عدة أشهر إلى أسابيع قليلة، فهي تسهل عملية العثور على رأس المال 

 .(4)لبدء عملية التشغيل مالالز 

II. ـة و عراقيلها بالمنطقة ماليـــاعــــات التكنـولوجـــيــا القط 
إن أهم القطاعات التي تتبناها الشركات الناشئة في  :  ةقطاعات التكنولوجيا المالي -1

 األموال ، التامين ،المدفوعات وتحويل  بصورة عامة تتمثل فيمجال التكنولوجيا المالية 
نجد و  اراانتش قطاعاتالقطاع المدفوعات أكثر حيث يعد .  والعمالت الرقمية المشفرة

 :(5)والجدول الموالي يبين ذلك إدارة الثروات أيضا
 ( : يمثل قطاعات التكنولوجيا المالية بمختلف الدول 1الجدول )

 تحويل األموال 
 والمدفوعات

تخطيط 
 مالي

 االدخار
 واالستثمار

 التأمين االقتراض

 %43 %44 %22 %11 %22 الصين
 %42 %19 %20 %12 %31 الهند
 %22 %22 %10 %19 %   49 البرازيل
 %21 %22 %13 %22 % 20 استراليا
 %22 %21 %12 %22 %32 بريطانيا
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وهيبة عبد الرحيم وآخرون، وهيبة عبد الرحيم وآخرون، شركات التكنولوجيا المصدر: 
 .33ص ، Refaadالمالية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 

تي تحرزه باألوساط المالية من خالل ويتم تقسيم  هاته القطاعات  وفق التقدم ال    
 مختلف البيئات المهيئة لها على النحو التالي :

المقصود بقطاعات الموجة األولى وذلك حسب ما :  ــىـة األولـأوال : قطاعــــات الموج
جاء في تقارير ومضة العلمية أنها القطاعات التي تنتمي إلى البيئة الحاضنة الناشئة 

بائنها بإمتالك الوسائل التكنولوجية البسيطة مثل الهواتف الذكية والتي يتميز معظم ز 
والتطبيقات التي تمكنهم من إجراء معامالتهم المالية البسيطة كالدفع والحصول على 
اإلئتمان كدرجة أولى ، هذا من جهة ومن جهة أخرى تنظيماتهم القانونية والتشريعية التي 

آمنة ومستقرة لحد بعيد ، حيث شكل العالم تهيء لهم ذلك والتي تضمن سيرورة عمل 
 1922شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في نهاية عام  292العربي مقرا لـ 

 .(6)دولة 21تغطي قرابة 
الخدمات التي تقدمها البنوك من خالل النت أو   األنشطة الرئيسية لهذا القطاع تتجسد في
اإلشتراك مع البنوك أو بشكل مباشر  منها وهي  التي تعمد الشركات الناشئة لتقديمها ب

 كما يلي :
ستخدام جهاز محمول جذاًبا إيعتبر الدفع لمنتج أو خدمة بــات : قطــــــــاع المدفوعـ -2

يمكن شراء أي شيء تقريًبا  بحيث اصرين بسبب سرعته وبساطته وأمانهللمستهلكين المع
 3299اإلنترنت ألكثر من  على استقصائيةكشفت دراسة  ، حيثعبر جهاز محمول

مستخدم للهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم عن مشاركة مستخدمي الهواتف 
المحمولة الذين أجروا دفعة عبر الهاتف المحمول. ثم تم تقسيم النتائج حسب أنواع السلع 

بالمائة من مستخدمي الهواتف  42كان  1924من أكتوبر  اعتباراالتي تم شراؤها. 
 القهوة عبر الجّوال لة في الصين قد اشتروا سلًعا مادية مثل المالبس أو فنجاًنا منالمحمو 

فقط من مستخدمي الجوال في الواليات المتحدة قد اشتروا خدمة  ٪23بالمقارنة  كان 
يمكن قياس نمو و  ، كماالعام ، باستخدام الهاتف المحمولحقيقية مثل تذكرة وسائل النقل 

لهاتف النقال وفًقا لعدد معامالت الدفع عبر الهاتف المتحرك التي صناعة الدفع بواسطة ا
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وجد أن عدد الدفعات عبر الهاتف المحمول في   1922في عام ف ، يتم إجراؤها سنوًيا
 مليار في السنة في وقت الحق 22.2رتفع إلى ا  مليارات دوالر و  3جميع أنحاء العالم بلغ 

مليار صفقة في  43لى أساس سنوي ليصل إلى خبراء أن يرتفع هذا العدد عالويتوقع  ،
 . (7)1922 عام

تجدر اإلشارة أن الشركات الناشئة التي تقدم خدمات المدفوعات مع اإلقراض في الواقع 
 حيث أدى، (8)من جميع الشركات الناشئة بمنطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا  24%

 عبر التجارة في قوي  نمو إلى اللوحية واألجهزة الذكية الهواتف مثل الجوال أجهزة انتشار
 المتنقلة اإللكترونية التجارة إنفاق بلغ  1924 عام من الرابع الربع في المحمولة ، األجهزة

 األجهزة على التسوق  إمكانات تتوافر. أمريكي دوالر مليار 11.3 المتحدة الواليات في
 عبر السوق  رواد وديز : خاص بشكل المخصصة المحمول الهاتف تطبيقات أو المحمولة
 من العديد للجوال في المخصصة التسوق  ومواقع تطبيقات Amazon و eBay اإلنترنت
 تقنيات باستخدام للدفع كطريقة المحمولة األجهزة استخدام أيًضا يمكن ، الفعلية المتاجر
NFC خدمات هذا القطاع تشمل عادة كل من : دفع الفواتير ، (9)الرقمية المحافظ لفحص
ومن  لكترونية على الهواتف المحمولة،يل المدفوعات محليا ، تطبيقات المحفظة اإل، تحو 

 أبرز األمثلة بالمنطقة المدروسة نذكر : 
  شركة مدفوعاتMADFOO3AT    دفع الفواتير.ب والمختصةاألردن 
  شركةBEAM  تختص بالمحافظ االلكترونية في شكل تطبيق  والتي اإلماراتية

 .  االئتمانيةئن يرتبط ببطاقات الزبا
 نظير إلى نظير من اإلقراض يعتبر :ـــالمــــراض و الحصول على رأس القطـــاع اإلق -1
(P2P )اإلقراض منصات تساعد ،"المشاركة  إقتصاد" من جديًدا نوًعا P2P ربط على 

 كان  1922 و 1924 عامي بين. كوسيط البنك يعمل أن دون  بالمقترضين المستثمرين
 عليه كانت ما أضعاف سبعة قيمة إلى P2P العالمي اإلقراض قيمة ترتفع أن المتوقع من
 من ، 1929 عام بحلول أمريكي دوالر مليار 44 إلى مليار 0 من - 1924 عام في

  .(10)أمريكي دوالر تريليون  من قريبة القيمة تكون  أن المتوقع
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الشركات الناشئة فبالعادة تحتكر البنوك جانب اإلقراضات ، لكن المشكلة التي عملت  
على حلها أن أخذت تستقطب جانب األفراد الذين ال يمتلكون حسابات مصرفية وكذا 
طالبي رؤوس األموال أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة الذين ال توفر لهم البنوك 
نسبة معتبرة من القروض وتعمل غالبا على تهميشهم ،  ساهم هذا كثيرا في تطور جانب 

ه المؤسسات الناشئة بالتكنولوجيا المالية ، أهم األنشطة التي تمارس في العمل لدى هات
 هذا السياق ما يلي :

: هي منصة لإلقراض اإلئتماني الرقمي في شكل مباشر دون وسائط   تدوير األموال 
  MONEY FELLOWSشركة  وكمثال نجد يحركها بالكامل شبكة مستخدميها

الجمعية كما يطلق عليها بمصر في أكثر من فكرة تدوير األموال أو   1924 -بمصر
دولة تتيح لألفراد الحصول على قرض دون اللجوء للبنك ،كما تتيح للمستخدمين بناء  09

 .(11)سجل ائتماني بناء على أدائهم في دورات المال
: هي منصات إلكترونية لجمع األموال من عموم الناس وذلك التمويل الجماعي  

يقوم صاحب المشروع بعرض فكرته وتوضيح مميزات وأهداف  بهدف تمويل مشروع ما ،
مشروعه مع تحديد تكلفة المشروع ويمكن لصاحب الفكرة استخدام األموال المجمعة بعد 
اكتمال المبلغ المطلوب لتمويل المشروع خالل فترة زمنية محددة .فكرة مواقع التمويل 

ألنها أسهمت أوال في زيادة الجماعي بسيطة كانت كمتنفس للمبدعين ورواد األعمال 
 ، وكمثال نجد(12)حريتهم المالية و ثانيا ساعدت في تخليصهم من سلطة المستثمرين

 .  1922 -األردن-  IWWAشركة إيواء 
تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة في األسواق العالمية  : منصات مقارنة القروض 

مليار  149دوالر أمريكي أي حوالي  ترليون  1الناشئة حاليا فجوة تمويل تتجاوز قيمتها 
دوالر أمريكي بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تعكس هذه الفجوة الفرق الشاسع بين 
العرض و الطلب على رأس المال بين هاته الشركات و مزودي التمويل التقليدي 

 .(13))البنوك(
شركات الصغيرة و هاته المنصات لعبت دور الحل التمويلي البديل لدعم نمو قطاع ال

والذي ال يحظى بالدعم المطلوب ،  لالقتصادالمتوسطة والذي يعد بمثابة العمود الفقري 
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 49  ألف شركة صغيرة ومتوسطة تسهم بأكثر من  299ففي دولة اإلمارات هناك حوالي 
حيث  من إجمالي الفرص  % 41من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد وتوفر أكثر من   %

منصات المقارنة مختلف العروض التمويلية وتطرح كل الصيغ المتوفرة مع توفر 
خصائص كل عرض ما يسهل على المستفيد البحث عن أفضل عرض من ناحية 

على ذلك كمثال و  التكلفة المناسبين له دون عناء البحث و طول الوقت لذلك .الفرصة و 
 1922-اإلمارات  -  compareit4me.comشركة  نجد

 تطور شركات التكنولوجيا المالية في الشرق األوسط وشمال افريقيا 92الشكل رقم 

 
 ن، شركات التكنولوجيا المالية فيوهيبة عبد الرحيم وآخرون، وهيبة عبد الرحيم وآخرو  المصدر :

   .2ص ، Refaadالشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
يتجسد لنا التطور التراكمي التدريجي لشركات التكنولوجيا المالية من خالل هذا الشكل 

بمنطقة الشرق األوسط  حيث تشمل االنطالقات التراكمية في قطاع المدفوعات بشكل 
رئيسي و جزء من ، أما ما يخص االنطالقات الحديثة فهي تشتمل في الغالب على 

 جانب االقراضات و تعبئة رؤوس الموال .
على مستوى هذا الجزء تتوسع دائرة نشاطات  :ـة ـة الثانيـالموج ــــاتقطاع ـــــا:ثانيــــــــ

شركات التكنولوجيا المالية لتشمل أنشطة ترتكز أكثر فأكثر على التقنية العالية الدقة 
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والتكنولوجيا المتقدمة في المجال المالي وذلك بتوفر بيئة أكثر حداثة  و أسواق أكثر زخما 
 إستثمارية أوسع من القطاع األول الذي يمكن وصفه بالبدائي .رقميا وحركة 

وفق هذا التقسيم تتضمن قطاعات الموجة الثانية للتكنولوجيا المالية حسب تقارير    
 مخبر ومضة ما يلي :

: في شكل مدفوعات دولية حيث وصلت قيمة ـوالالتحويل الدولي لألم -2
مليار دوالر ،حلت المملكة  422لـ   1922النامية عام التحويالت المالية إلى الدول 

 .(14)العربية السعودية ثانيا و اإلمارات رابعا من حيث التحويالت المرسلة سنويا
: تحت هذا البند فان خدمة إدارة الثروات تتضمن كل من  إدارة الثــــــــــــــروات -1

دارة المحافظ االستثمارية وعدد من ا لخدمات المالية المجمعة لألفراد التخطيط المالي وا 
ستشارة مالية    األثرياء وأصحاب األعمال الصغيرة و األسر الذين يرغبون في مساعدة وا 
يدعون متخصصين معتمدين إلدارة ثرواتهم من تنسيق خدمات مصرفية وتخطيط عقاري 
دارة الضرائب المهنية واإلستثمار ، لكنه و بذكر المصارف تح ل وموارد قانونية وا 

المؤسسات الناشئة في التكنولوجيا المالية محل النشاطات المصرفية وتنافس عليها 
بإغتنامها لفرصة شريحة األفراد الذين ال يمتلكون حسابات مصرفية وكذا المغتربين 

 واألفراد ذوي الدخل المرتفع باستثمار مدخراتهم .
قيا باعتبار عدد هاته الخدمة هي في طريقها لمنطقة الشرق األوسط و شمال إفري

 المغتربين بها و كذا معدالت الدخل المرتفعة خاصة بمنطقة الخليج العربي . 
يوجد عدد كبير من الموظفين ال يمتلكون حسابا مصرفيا  : Insurtech ـنالــتــأميـ  -2

وبالتالي دون وجود حساب مصرفي ال يمكن العثور على سجل ائتماني ولن يكون هناك 
للفينتك  start-upختص بالخدمات التأمينية ، لكن شركات مشاركة في مؤسسات ت

أوجدت الحل لذلك ، فالبرغم أن شركات منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا لم تدخل 
فعليا بالتجربة التأمينية للخدمات الرقمية لكن باألسواق المتقدمة يمكن لها أن تثبت 

يذكر خبير بحيث  ئق الصغر .وجودها بهذا النهج من خالل ما يسمى : بالتأمين فا
" إن معدل انتشار التامين فائق الصغر في منطقة الشرق ميشيل جروسوومضة السيد : 

بينما معدل انتشار الهاتف المحمول وصل إلى  % 9.2األوسط و شمال إفريقيا يبلغ 
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بالمنطقة و فرص تطويرها العالي،  ما يبين الفارق الكبير بين الخدمة الرقمية " % 219
يث تربط شركات التامين الكبرى بالعديد من مشغلي خدمات الهاتف المحمول و ذلك ح

لتقديم منتجات التامين األساسية باستخدام الهاتف المحمول في المناطق التي ال تصلها 
 . (15)خدمات التامين
: إجمالي اإلستثمارات في النشاطات التأمينية للتكنولوجيا المالية بين  94الشكل رقم 

1921-1923 . 

  Source: Pulse of Fintech Q4'17, Global Analysis of Investment in Fintech, KPMG 

International (data provided by PitchBook) February 13, 2018. 
من خالل هذا الرسم البياني يتبين اإلتجاه التصاعدي لحجم اإلستثمارات في المجاالت    

حسب  1923لغاية  1921ويعزى هذا التصاعد المستمر من التأمينية  عبر العالم 
الخبراء إلى التنافسية المحتدمة بين كل من المؤسسات التأمينية التي تمارس نشاطها 
األصلي بذلك والتي تعمد على تقديمه في صيغته الرقمية حسب التطورات التكنولوجية و 

جاتها الجديدة و المبتكرة في بين هاته المؤسسات الناشئة و التي تمارس نشاطها بمنتو 
التكنولوجيا المالية ، وال ننسى جوانب أن هناك رأس مال مغامر يهوى الربحية الذي ينجر 
خلف هذه الصناعة الجديدة و كذا جانب االستحواذ والدمج التي قد تتم بين المؤسسات 

 شمال إفريقيا أسواق منطقة الشرق األوسط و إذ أنالتأمينية و الشركات الناشئة بالمجال .
تعد لندن أكثر بيئة تقدما في   insurtechفي خطواتها األولى على نهج قطاع  ال زالت

 هذا الميدان .
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  chain  بلوك تشينال  ـرة ( :المشفــــات ) العمالت الرقميــــــــــــة سلسلــــــــة البلوكـ  -4

block  تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة باستمرار  قاعدة بيانات موزعة هيو
ى الكتلة المسماة )كتل(. تحتوي كل كتلة على الطابع الزمني و رابط إل السجالت من

ُصممت سلسلة الكتل بحيث يمكنها المحافظة على البيانات المخزنة ضمنها  .السابقة
والحؤول دون تعديلها، أي أنه عندما تخزن معلومة ما في سلسلة الكتلة ال يمكن الحقًا 

هذه التقنية عالية الدقة أسهمت في قفزة نوعية رقمية جعلت ، (القيام بتعديل هذه المعلوم
عارض ، أشهر مالمتعاملين االقتصاديين يتخوفون منها فهم بين مؤيد و  الكثير من

 . BITCOINالعمالت الرقمية المتداولة عبر النت هي البيتكوين 
حسب ومضة  1924 -اإلمارات -  BitOasis: نجد شركة  نورده على ذلك مثالوك

هي محفظة هي أول شركة ناشئة في المنطقة لتقديم خدمات العمالت الرقمية المشفرة 
آمنة و متاحة حاليا في دول الخليج العربي ، تسمح لألفراد بشراء البيتكوين و إرساله إلى 
جميع أنحاء العالم بسرعة  ومن دون امتالك حساب مصرفي حيث تعتمد هذه المحفظة 

 على تقنية التوقيعات المتعددة وتقدم معايير أمان عالية .
 BLOCKCHAIN  1922-1923كات : تطور االستثمار في شر  29الشكل رقم 

 
 

     pulse of fintech 1923المصدر : تقرير
االستثمارات العالمية بسلسلة الكتل رغم حجم تطور من خالل الشكل السابق نالحظ    

أن البعض يرون أن هذا التطور السريع و الضخم قد يكون مجرد فقاعة  لكن التكنولوجيا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B9%D8%A9
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جذابة وواعدة في نظر آخرين نظرا للتطبيقات التي ال وراء هذه التقنية المتطورة تبدو 
حصر لها كما أن شركات رأس المال المخاطر وجدت السبيل لكسب رهان الربحية في 

 %49جانب العمالت المشفرة و التي تبين أن البيتكوين هي أبرزها، حيث انه بلغ قرابة 
 . ب ما يبرز القفزات الهائلة في هذا الجان 1924عنه في  1923في 
العراقيل التي تقف أمام نمو التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق األوسط و شمال  -2

 نمو تواجه السياسات صعيد وعلى ومؤسسية هيكلية كبيرة معوقات هناك افريقيا:
  :(16)التكنولوجيا المالية

 الكيانات دخول على القيود حيث ال تزال 1924عام  بوجه األعمال بيئة ضعف 
 القائمة العالمية المالية التكنولوجيا شركات دخول إمكانية من تحد األسواق لىإ األجنبية
 .  األسواق إلى بالفعل
 نمو عليها ارتكز التي المخاطرة األموال ورؤوس الخاصة الملكية حصص ندرة 

 استثمارات كل قيمة المثال سبيل على المتقدمة تاالقتصاديا في المالية التكنولوجيا
 وشمال األوسط الشرق  منطقة في المخاطرة األموال ورؤوس خاصةال الملكية حصص
 تزال ال االستثمارات أن يالحظ كذلك .دوالر مليار عند حوالي الركود من حالة في إفريقيا
بينما  المتحدة العربية النفط أسعار انخفاض ظل في أكثر تراجعت وقد اإلمارات في مركزة

 القواعد التنظيمية التي تفرض القيود. توجد عدة عوامل مقيدة للنمو، بما فيها
 العمل رغم  القطاع هذا نمو يعيق التنظيمية الفجوات بسبب القانوني اليقين عدم  

 إصدار بشأن قوانين ووضع الرقمية المالية للخدمات التنظيمية األطر لتطوير الجاري 
 تنظيمية قواعد عوض في محدودا كان التقدم فإن اآلن البلدان معظم في اإللكترونية النقود
 اإللكترونية للنقود تنظيمية قواعد توجد ال المثال سبيل فعلى. المالية للتكنولوجيا أخرى 

 من كثير في توجد ،  وال(وتونس  والمغرب مصر) البلدان من قليل عدد في إال المحمولة
لخصوصية  قوانين وال المالية الخدمات مجال في المستهلك لحماية أطر أيضا البلدان

 التكنولوجيا خصائص مع يتالئم بما االحترازية التنظيمية القواعد تهيئة تتم لبيانات، ولما
 شركات دخول أمام كبيرة عقبة البنوك في الكبير التنظيمي المال رأس يشكل كما المالية،

 األسواق. إلى المبتدئة المالية التكنولوجيا
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 السنوات في كبيرة بدرجة تواالتصاال المعلومات تكنولوجيا تغلغل معدالت ارتفاع  
 معوقات من تزال ال وأسعارها المحمولة والهواتف اإلنترنت جودة خدمة ولكن األخيرة،
 معدل لكن البلدان، جميع إلى اإلنترنت خدمة وصلت فقد ، المالية التكنولوجيا اعتماد
.  مكلفةو  محدودة السرعة اإلنترنت عالية بلدان، وخدمة عدة في منخفضا يزال ال تغلغلها
 حيث الخليجي  ولبنان التعاون  مجلس دول هي التقدم مستويات أعلى حققت التي والبلدان
 وفي سواء ، حد على المحمولة والهواتف اإلنترنت خدمة تغلغل معدالت فيها ارتفعت
 اإلنترنت خدمة من كل تغلغل معدالت تنخفض (السودان واليمن) األخرى  البلدان بعض

اإللكتروني  الدفع نظم فيما بين إمكانية التواصل عدم شأنه ا منالمحمولة م والهواتف
استخدام األجهزة  كما أن تكاليف المحمولة ما يتسبب في تجزئة األسواق باألجهزة

 . البلدان في بعض المحمولة باهظة الثمن
 البلدان من للغاية عدد قليل قام محدودا حيث  يزال ال األوسع المؤسسي الدعم  

 على العربية المتحدة( للمساعدة واإلمارات ولبنان مصر)   ات ومعجالتحاضن بإنشاء
 العربية والمملكة والبحرين ظبي أبو) تنظيمية مختبرات إنشاء أو المبتدئة الشركات زيادة

 باختبار التقليدية المالية والمؤسسات المالية لشركات التكنولوجيا تسمح( السعودية
 الفعلية. البيئة في االبتكارات

  ـمة :خــــــاتــــ
وعليه ومما سبق ذكره يتضح لنا بأن التكنولوجيا المالية أو مايعرف بالفينتك هي       

 تثورة  مالية إجتاحت الساحة االقتصادية والتي كانت كضرورة  لتسهيل المعامال
للوصول إلى أكبر شريحة من المتعاملين مع البنوك نظرا لعدة اعتبارات ، ففي ظل التقدم 

لسريع لوسائل اإلتصال وتكنولوجيا المعلومات والذكاء اإلصطناعي كان البد من مسايرة ا
هذا الزخم الحديث من خالل التكنولوجيا المالية والتي أضفت هيكلة جديدة للتمويل المالي 
من خالل الشركات الناشئة التي تنشط في سياقه ، حيث تتطلب بيئة مخصصة و نوعية 

التكنولوجي من جهة ومن جانب القوانين التي تنظم العمل من التطور في الجانب 
 بمختلف قطاعاتها وتوفير طابع األمان من جهة أخرى  . 

 الهوامش والمراجع المعتمدة
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تاريخ االطالع:  ماهي التكنولوجيا المالية، المشروع العراقي للترجمة،   (2)
 على الخط :،  21/92/1922

http://www.iqtp.org/?s=%D9%85%D8%A7+%D9%87%D9%8A+

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D

9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9

%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%9F 
مية، إسالم أن دور التكنولوجيا المالية في تطوير أداء البنوك اإلسالمحمد محمود،  (1)

 ، على الخط : 1922/ 29/91تاريخ اإلطالع  الين،
https://islamonline.net/1847 

تكنولوجيا مالية وصلت الدول العربية .العراق تخلو منها ” الفينتك“كتابات،  (3)  
، على الخط 1923أكتوبر  12واإلمارات ومصر على رأس مستخدميها، تاريخ النشر

 : 
https://kitabat.com/news/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%

D9%86% 

%AA%D9%83%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%8
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