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 الملخص:         

ئات كبي لماليةاجيا مختبرات حماية التكنولوتهدف هذه الورقة البحثية إلبراز أهمية         

       ة تكاريلمشاريع الريادية إلى حين تسويق منتجاتهم وخدماتهم االبا مستحدثة لمرافقة

ل جانب تسليط الضوء على واقع تلك المختبرات في منطقة الشرق األوسط وشما إلى

يال بد مالي تعدمختبرات االبتكار ال استخالص أن  خالل دراستنا من تمكنا من  ولقد إفريقيا.

ي منطقة ف اهانتشار استراتيجيا لحماية التكنولوجيا المالية في مختلف دول العالم، وأن  

 معتبرات مخ 10 بـحواليعددها قد ر فريقيا يعد في بداياته، حيث الشرق األوسط وشمال إ

عودية، تحدة، البحرين، الست العربية المامارمتمركزة في كل من اإل 2020نهاية سنة 

اقة الجزائر، مصر وتونس، وفي هذا االطار نجحت المختبرات السبن، األرد الكويت،

ل مجا فياألفكار االبداعية كحلول مبتكرة  للوجود في المنطقة في احتضان العديد من

   الصناعة المالية وطرحها في األسواق المستهدفة السيما في دول الخليج. 

 نولوجياماية التكحواد األعمال، مختبرات التكنولوجيا المالية، ر: الكلمات المفتاحية        

 المالية، منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

  .JEL  :F65،G23،L26،O31تصنيفات 

 

     Abstract:  

     This research aims to point out the importance of financial 

technology (fintech) protection laboratories as new incubator 

environments for entrepreneurial projects, as well as highlighting 

the reality of these laboratories in the Middle East and North Africa 

(MENA) region. Through our study, we were able to conclude that 

financial innovation laboratories are a strategic alternative to 

                                                             
  المؤلف المرسل  *
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protecting financial technology in various countries of the world, 

when its spread in the MENA is in its infancy, as its number was 

estimated at 10 laboratories at the end of the year 2020 stationed in 

The United Arab Emirates, Bahrain, Saudi Arabia, Kuwait, Jordan, 

Algeria, Egypt and Tunisia. In this context, the pioneer laboratories 

in the region have succeeded in incubating many creative ideas as 

innovative solutions in the field of the financial industry and put 

them in the target markets, especially in the Gulf countries. 

         Keywords:  fintech, entrepreneurs, fintech protection 

laboratories, MENA Region. 

JEL Classification Codes: F65, G23, L26, O31. 

 

 مقدمة:  .1      

 العديد من يشهد استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية مؤخرا انتشارا واسعا في       

عت من وتيرة المعا "19كوفيد "، خاصة في أعقاب جائحة دولال ت وسر  مالت التي حفز 

ين من ب يةا المالقطاع التكنولوجي وبالتالي أصبح ،تنفيذ المعامالت المالية عن بعدو الرقمية

 أن   الإالمعامالت. والتشريعات وحجم األنظمة ازدهارا من حيث تطور  األكثراعات القط

ماية ليب الحساافقه تطوير ألرض أن يهذا النمو المتسارع للتكنولوجيا المالية المبتكرة يفتر

المخاطر التي تكتنف االستثمارات في هذا المجال على غرار مخاطر ضعف من 

تيال الحيات حدوث انتهاك خصوصية العمالء وارتفاع امكااإلجراءات الرقابية، مخاطر ان

اضي. فترالمالي نظرا لهشاشة سبل التحقق من هوية العمالء والمتعاملين في الفضاء اال

جتاح ية لتوروبفي القارة األ المالية امختبرات حماية التكنولوجي ظهرتطار وفي هذا اإل

ير وفت دفبه رق األوسط وشمال إفريقيابعد ذلك مختلف مناطق العالم بما فيها منطقة الش

      تثمارفي محيط آمن من مخاطر االس ملتجربة ابتكاراته رواد األعمالل رقابية اتبيئ

 دة.ة الجديولوجياآلليات التكن في هذا المجال وحماية المستهلك المالي وتعزيز الثقة في هذه

 اإلشكالية الرئيسية للبحث:. 1.1

 :عاله، سنهتم في عملنا هذا ببحث اإلشكالية التاليةبناءا على ما تقدم أ    

 ة الشرقنطقمفي  وما مدى انتشارها مختبرات حماية التكنولوجيا المالية فيما تتجلى أهمية

 ؟فريقيااألوسط وشمال إ

 الفرضية الرئيسية للبحث: .2.1

 ؤالبعد القراءات األولية حول الموضوع، نجد أن  الجواب األكثر مالءمة للس    

 المطروح هو الفرضية التالية :    

لى إ مشاريعأصحاب البيئات آمنة لمرافقة  مختبرات حماية التكنولوجيا المالية لشك  ت    

 تختبراتسويق منتجاهم وخدماتهم االبتكارية، كما تعرف هذه المتجسيد أفكارهم وحين 

بيئي م السن النظانظرا لتح في شتى أنحاء العالم على غرار الدول العربية كبيراتوسعا 

 .صحاب تلك المشاريعأنشط فيه يالذي 
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 أهداف البحث: .3.1

 نسعى من خالل بحثنا هذا لتحقيق مجموعة من األهداف كما يلي:    

  اصةخصفة بتوضيح أكثر لمفهوم التكنولوجيا المالية وأهميتها في تطوير القطاع المالي. 

 التعريف بمختبرات حماية التكنولوجيا المالية. 

 طالع على مدى اعتماد مختبرات حماية التكنولوجيا المالية في العالم.اإل 

 ي مالية فا المختبرات التكنولوجي وترقية تقديم عدة توصيات من شأنها المساهمة في انتشار

 .منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 المنهج المتبع وتقسيم البحث: .4.1

 الجانب ك فينا هذا، سنعتمد المنهج الوصفي وذللإلجابة على االشكالية الرئيسة لبحث    

 النظري من البحث استنادا على مختلف المراجع ذات الصلة بالموضوع خاصة منها

 ستخداماة إلى ضافالمتعلقة بالتكنولوجيا المالية وبمختبرات حماية التكنولوجيا المالية، باإل

ة مختبرات حمايالي لتطور الوضع الحب حاطةاإلمنا محاولة  فيالمنهج التحليلي 

قدم سنر، وفي هذا اإلطا. في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا التكنولوجيا المالية

م لمفاهيالمحور األول إلى افي  سنتطرقعملنا هذا من خالل ثالثة محاور أساسية، حيث 

رات األساسية للتكنولوجيا المالية، في حين سنخصص المحور الثاني للتعريف بمختب

ماية حبرات أخيرا سنهتم في المحور الثالث بعرض تجربة مختو التكنولوجيا الماليةحماية 

 .فريقياإوسط وشمال منطقة الشرق األالتكنولوجيا المالية في 

 مفاهيم أساسية حول التكنولوجيا المالية: . 2

ع طاقي اجتاح لية امتدادا لمفهوم االبتكار المالي الذايعتبر مصطلح التكنولوجيا الم    

ائحة ة وجالصناعة المالية مع ظهور وانتشار ما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة من جه

     عتمادامن جهة أخرى وما أفرزته من تطوير لألدوات والمنتجات المالية ا "19كوفيد "

 .على تقنيات حديثة تستهدف رقمنة المعامالت المالية بالدرجة األولى

 : تعريف التكنولوجيا المالية. 1.2

 يةة المالصناعالتكنولوجيا في ال يقصد بالتكنولوجيا المالية في معناها الواسع تطبيق    

يا تكنولوجر للوبمعنى أدق فإن التكنولوجيا المالية تحمل في طياتها ذلك االستخدام المبتك

 وحسب (Schindler, 2017, p. 2)في تصميم وتوفير الخدمات والمنتجات المالية. 

   عبارة  ة هيالتكنولوجيا المالي لرقمية في العاصمة البولندية دبلن، فإن  معهد البحوث ا

ذه هشمل عن االختراعات واالبتكارات التكنولوجية الحديثة في مجال قطاع المالية، وت

    التي وك واالختراعات مجموعة البرامج الرقمية التي تستخدم في العمليات المالية للبن

لعمالت ديل االزبائن والخدمات المالية مثل تحويل األموال وتبمن ضمنها : المعامالت مع 

       لك ذالستثمارات وغير لوحسابات نسب الفائدة واألرباح ومعرفة األرباح المتوقعة 

 (5، صفحة 2020)بختي، من العمليات المصرفية. 

كنولوجيا أما مجلس االستقرار المالي، فقد عرفها بأنها ابتكارات مالية باستخدام الت    

يمكنها استحداث نماذج عمل أو تطبيقات لها أثر ملموس على األسواق والمؤسسات 

المالية، وتظهر االبتكارات المالية في العديد من جوانب التمويل مثل: مدفوعات التجزئة 

والجملة، البنية التحتية لألسواق المالية، إدارة االستثمارات والجملة، البنية التحتية 
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 زيادة رأس المال.و ستثمار، التأمين، توفير االئتمانمالية، إدارة االلألسواق ال

(Ratecka, 2020, p. 4) 

ثة ت الحديقنياها مجموعة من التبصورة شاملة يمكن تعريف التكنولوجيا المالية على أن      

سواق دف أفي القطاع المالي، والتي من شأنها توفير خدمات ومنتجات مالية مبتكرة تسته

قرار األموال والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم وتسعى لتعزيز االسترؤوس 

 المالي للدول ودعم التنمية االقتصادية واالجتماعية.

 تقنيات القاعدية للتكنولوجيا المالية:ال .2.2

ة من ى مجموعا عليعود التقدم الذي يشهده العالم في مجال التكنولوجيا المالية العتماده    

 ها فيما يلي:ات المالية الحديثة نذكر أهم  التقني

على  تقومتشمل أنماط متباينة من العمالت الرقمية التي  العمالت المشفرة: .1.2.2

 فإن   . وعليهرنيتالمتداولة عبر االنت العمالت الرقمية تعني تلك األموال التشفير، بحيث أن  

تحليل وشاء راق اعتمادا على إننة اتجاه االختالعمالت المشفرة تعتبر من األصول المؤم  

خل ء تدامن معلومات جر   ت التي تمنع تغيير ما تنطوي عليهالخوارزميات والبروتوكوال

 وتعرف كل مجموعة تشفير بكتلة أو طرف ثالث في معرض تداولها بين أي طرفين.

ت سجل، بينما يطلق على المجموعات المترابطة منها بالكتل المتسلسلة أو السجال

 (15، صفحة 2019)ليان،  سلة )البلوكشين(.المتسل

 مرتكز: وهي عبارة عن نظام معلومات مشفر  (Blockchain) سلسلة الكتل .2.2.2

لى إ اجةمعامالت بطريقة آمنة ودون الحعلى قاعدة معلوماتية المركزية يتيح إنشاء ال

ي ف ةه نظام موزع على جميع األجهزة المنضم  طرف وسيط للتحكم في النظام، أي أن  

اف ألطرالشبكة، لتسجيل كل بيانات المعامالت وتعديلها، بطريقة تضمن موافقة جميع ا

ا هم هذه التقنية في معيارين أساسين، ذات الصلة على صحة البيانات. وتكمن قوة

حواالت وال الالمركزية والشفافية العالية في إدارة المعامالت بكل أنواعها كالمدفوعات

أو  اتمستندطنية أو تبادل األصول والملكية العقارية والهويات الوتسجيل ال البنكية أو

 (4، صفحة 2019)السبيعي،  .عمليات التصويت

وزيع طار شبكة تإد ذاتية التنفيذ تبنى وتبرمج في هي عقو العقود الذكية : .3.2.2

ت ليمام شروطها وأحكامها العالقة بين البائع والمشتري على هيئة تعالمركزية تنظ  

       د تقوم لعقوالفكرة األساسية لهذه ا مجية في شبكة من السجالت المتسلسلة. وعليه فإن  بر

عل ريقة تجا بطعلى إمكانية تضمين العديد من أنواع البنود التعاقدية في برامج يتعامل معه

 (50-49، الصفحات 2019)ليان،  خرق العقد باهظ الثمن.

في  نخراطالبرامج الحاسوبية التي يمكنها اال يقصد به تلك الذكاء االصطناعي: .4.2.2

ية عقل المهام التي يتم إنجازها بشكل مرض من قبل البشر، وذلك ألنها تتطلب عمليات

لذكاء ا ، فإن  لتاليتنظيم الذاكرة والتفكير النقدي. وبا ،اإلدراكيعالية المستوى مثل: التعلم 

ة ى باألجهزلهندسة لما يسم  االصطناعي هو نظام علمي يشتمل على طرق التصنيع وا

يات دام عملاستخوالبرامج الذكية بهدف إنتاج آالت مستقلة قادرة على أداء المهام المعقدة ب

 (20، صفحة 2019)موسى،  مماثلة لتلك التي تتوافر في البشر. انعكاسية

ي هي عبارة عن بوابات ويب تهتم بتقديم الخدمات التفاعلية التالمنصات الرقمية:  .5.2.2

ه في مجال التكنولوجيا المالية توجد ثالثة تختلف وفق طبيعة ونشاط كل منصة، حيث أن  
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قراض النظير للنظير إقمية هي: منصات المقايضة، منصات أنواع للمنصات الر

 ومنصات التمويل الجماعي وتعتبر هذه األخيرة أكثرها انتشارا وتوسعا.

 لتكنولوجيا المالية:مجاالت استخدام ا .3.2

مركز ر )تقري  في ما يلي: نعرضهاتشمل خدمات التكنولوجيا المالية مجاالت عديدة    

 (9-7، الصفحات 2020، التواصل والمعرفة العلمية

ع عمليات الدف: والذي يعرف أيضا بمجال مجال تحويل األموال والمدفوعات .1.3.2

 أود ان )فرأنها تحويل األموال من كيوصرف العمالت، بحيث تعرف عملية الدفع ب

شركة( إلى كيان آخر، وذلك مقابل الحصول على سلع أو خدمات، كما يعنى بصرف 

وتعمل حلول العمالت تحويل األموال من عملة معينة إلى عملة أخرى مختلفة. 

نظمة أحسين في هذا المجال على إنشاء نماذج أعمال دفع جديدة أو تالتكنولوجيا المالية 

 .الحاليةالمدفوعات وتحويل العمالت 

رعية والذي يمكن أن يحتوي بدوره على مجاالت فمجال التمويل واالستثمار:  .2.3.2

 عديد على غرار التمويل واالستثمار في :

 لية الحلول التي تساعد شركات الخدمات المالية على إدارة المخاطر التشغي

   ة يميوتحسين التزامها التنظيمي، وكذلك الحلول التي تساعد الهيئات التنظ

 على اإلشراف على الشركات التي تنظمها تنظيما أفضل. 

  حسين لى تعاألسواق المالية، وتركز التكنولوجيا المالية المقدمة في هذا الشأن

ذ تنفي ج الشركات،ذلك: إدرا تلفة من األسواق المالية، بما فيأجزاء مخ

 .والخدمات االستشارية االستثمارية االستثمارات، التجارة

 شكل ات بالتي تفيد الشركات في إدارة أنشطتها التجارية وجمع المعلوم األعمال

 أحسن.

 التمويل الشخصي وإدارة المدخرات التي قد تكون لدى األفراد والشركات . 

 يضات منو تعو: إذ يتلقى الفرد أو الشركة من التأمين حماية مالية أمجال التأمين .3.3.2

ا ولوجيالتي قد تواجهها، وتستخدم حلول التكنشركة التأمين ضد المخاطر أو الخسائر 

 البتكارادعم المالية المتخصصة في هذا المجال مختلف التقنيات ونماذج األعمال الجديدة ل

 .في مجال التأمين

 تقليديةعلى البنوك فقط بطرقه ال حيث اقتصر االقتراض سابقامجال االقتراض:  .4.3.2

ع يد مينة من الوقت بفرض فوائد على المستفأين كانت توفر قرضا للمستفيد لفترة مع

  ( لكاتإمكانية أن يكون القرض مضمونا مقابل أحد األصول )مثل الرهن العقاري للممت

ن أ راضاالقتيمكن لحلول  ر استخدامات التكنولوجيا الماليةمع انتشاأو غير مضمون. و

ن مك  تعمال جديدة تزيد أكثر من كفاءة المنهج الحالي لإلقراض أو من إنشاء نماذج أ

  .المقرض والمستفيد من التعامل تعامال مباشرا فيما بينهما

 اإلستثمارات العالمية في قطاع  التكنولوجيا المالية :حجم تطور  .4.2

 2020، 2019للسنوات  KPMGوفقا لتقارير التكنولوجيا المالية التي نشرتها شركة     

ع التكنولوجيا المالية عرفت تذبذبا خالل الفترة االستثمارات العالمية في قطا ، فإن  2021و

وذلك راجع إلى  2019و 2018، 2016تارة باالرتفاع خاصة في سنوات  2015-2020
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النشاط القوي لالبتكارات المالية الذي شهدته مختلف دول العالم، وتارة أخرى باالنخفاض 

 2017سنة ، بسب تراجع حجم اإلقراض باالنترنيت 2020و 2017 تيفي سن خاصة

 2020إلى جانب تراجع صفقات االندماج والبيانات الضخمة سنة  2016مقارنة بسنة 

 سريعا في السنوات الخمسة الماضية. إال أنها في مجملها حققت نموا 2019مقارنة بسنة 

، حيث بلغ حجم 2015مقارنة بسنة  2020في سنة  87,21حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 

مليار دوالر في عام  121,5ركات التكنولوجيا المالية حوالي االستثمار العالمي في ش

عام  . كما أشارت ذات التقارير، أن  2015مليار دوالر أمريكي عام  64,9مقابل  2020

 2015في عام   صفقة  2123صفقة بعد أن بلغ هذا الرقم  3520شهد إبرام  2020

ع الجغرافي لرؤوس األموال المغامرة منوهة إلى أن   الممولة الستثمارات التكنولوجيا  التنو 

المالية ساهم بشكل كبير في تعزيز حجم الصفقات. ومن المتوقع ارتفاع حجم االستثمارات 

وعدد الصفقات في مجال التكنولوجيا المالية خالل السنوات القادمة خاصة مع انتشار 

ية والمخاوف ، وذلك على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياس"19كوفيد "جائحة 

التجارية، والتي قد تضع عبئا أكبر على االستثمار في التكنولوجيا المالية. وفيما يلي 

ا المالية خالل الفترة جدول يبين إجمالي االستثمارات العالمية في مجال التكنولوجي

2015-2020: 

ة ترالف : إجمالي االستثمارات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية خالل1الجدول 

2015-2020 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 السنوات

حجم االستثمار 

 )مليار دوالر(

64,9 73,7 59,2 147,9 215,4 215,4 

 3520 3794 3985 2968 2173 2123 عدد الصفقات

Source : pulse of fintech reports, KPMG, 2019,2020 et 2021 

 مختبرات حماية التكنولوجيا المالية: .3

ستوجب لمالية اال التكنولوجيا أمام التطور المعتبر لحجم االستثمارات العالمية في مجا    

في  ارستثماالآليات لحماية المستهلكين الماليين والنظام المالي ككل من مخاطر استحداث 

لية ا المامختبرات حماية التكنولوجي برزتوفي هذا اإلطار مجال التكنولوجيا المالية. 

 حمايةلمشك لة بذلك إحدى الحلول االستراتيجية  للمشاريع االبتكاريةنة كبيئات حاض

 .التكنولوجيا المالية في جميع دول العالم بما فيها الدول العربية

 المقصود بمختبرات حماية التكنولوجيا المالية: .1.3 

بالبيئة  أو تعرف مختبرات حماية التكنولوجيا المالية أيضا بصناديق الحماية التنظيمية    

ى أيضا بالمختبرات التنظيمية للتكنولوجيا التجريبية الرقابية للتكنولوجيا المالية أو بما يسم  

ويقصد بها تلك البيئة التجريبية التنظيمية لالبتكارات بالتكنولوجيا المالية والتي  المالية،

يــن اآلخريــن تسمح للشــركات الناشــئة فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة والمبتكر

بإجــراء اختبــار مباشــر ضمن بيئة معزولة وآمنة كليا على االبتــكارات والحلول 

التكنولوجية قبل طرحها وتحت إشراف الجهات الرقابية لضمان نجاح االبتكارات المالية 

هناك من يرى أن مختبرات التكنولوجيا  في حين أن   (2021)حبيب،  عند طرحها فعليا.

هي عبارة عن ذلك اإلطار التنظيمي الذي يسمح للكيانات باختبار المنتجات المالية 
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ولكن  رة في بيئة رقابية تجريبية مبسطةوالخدمات والبرامج ونماذج العمل التجاري المبتك

 ضمن نطاق ومدة زمنية محددة ومقيدة.

(https://www.sca.gov.ae/Content/Userfiles/Assets/Documents/f2a9c

049.docx, 2018)  البيئة التجريبية المالية على تلك  الوجيالتكنو تتمحور مختبراتكما

اآلمنة والمحكومة والمضبوطة والمراقبة، والتي تتيح لشركات األعمال والرياديين فحص 

دون  ات مالية مبتكرة مطورة من قبلهم،وإجراء االختبارات على خدمات ومنتج

الرقابية وتحميلهم التكاليف القانونية في بداية إخضاعهم مباشرة للمتطلبات التنظيمية و

مسيرتهم أو مساعدتهم في الوصول إلى السوق المحلية بهدف المساهمة في التسريع من 

 .أعمالهم

(https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=363, 2022) 
 

ألعمال اات لرواد وفي تعريف شامل لهذه المختبرات يمكن اعتبارها على أنها حاضن     

سمح طار تنظيمي يإق ضمن سواكاراتهم المالية قبل عرضها في األمن أجل اختبار ابت

 فضل الخدمات والمنتجات المالية المستحدثة في فترة زمنية محددة.أبانتقاء 

 .أهداف مختبرات حماية التكنولوجيا المالية:2.3

 ,jamaica)  يلي: ل تحقيق ماجيا المالية من أجأنشأت مختبرات حماية التكنولو    

2021, p.8) 

 المنتجاتخاصة فيما يتعلق ب بتكار في قطاع الخدمات الماليةتشجيع اال 

مات مدفوعات التجزئة اإللكترونية وخد، والتسهيالت والخدمات االئتمانية

 .تحويل األموال

 صتقليول التي تسعى لتحفيز رقمنة الخدمات المالية من خالل تشجيع الحل 

 تبرمخال المطلوب للموافقة الرسمية على المنتجات والخدمات من قبل الوقت

 .سوقإطالق المنتجات في الب التكاليف المرتبطة تنخفضوبالتالي يحتمل أن 

 المالية الرقميةالحلول الخدمات، المنتجات أو  اءةكففعالية و زيادة. 

 جات لمنتايار حتى يتمكنوا من اختن لمالية المتاحة للمستهلكيالمنتجات ا تنويع

 .التي تناسبهم

  لقيتع خاصة فيماإدارة وتخفيف المخاطر المرتبطة بالخدمات المالية الرقمية 

 .االحتيال الماليخاطر مب

 لمستهلكينية رقمية وتاريخ ائتماني لبناء هوية مال. 

  الصغيرة  شركات الناشئة،لول التجارة اإللكترونية للحتوسيع دائرة

 .والمتوسطة

  بع تت، هاالتعامل مع ،حماية البياناتبما في ذلك حماية المستهلك توفير خدمات

 .هاالشكاوى وحل  

 يةلكي الخدمات المالتشجيع المنافسة في عروض األسعار والمنتجات لمسته. 

 داملمستتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية لتحقيق الشمول المالي ا. 

 لوجيا المالية:مراحل العمل في مختبرات حماية التكنو .3.3
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لية جيا المايمر تقييم فكرة معينة أو منتج معين على مستوى مختبرات حماية التكنولو    

 بمجموعة من المراحل تشمل الخطوات التالية:

(https://www.cbj.gov.jo/EchoBusv3.0/SystemAssets/PDFs/مختبر%

 ( pdf,2022.تابتكارا20

 ال ألعملرواد ودم الطلب من شركات يها مقمرحلة تقديم الطلب والتي يقوم ف

قديم ات توراق المطلوبة الخاصة بالفكرة ودفع مستحقبتعبئة النماذج وإرفاق األ

 الطلب. 

 ر عاييمرحلة تقييم الطلب، وذلك من خالل التأكد من تطابق الطلب المقدم للم

ل خال الموضوعية والمعلن عنها لدخول المختبر، ويجري تقييم الفكرة المقدمة

 كحد أقصى باإليجاب أو الرفض. شهر

 ربة التجفي حالة قبول استفادة الفكرة من خدمات المختبر، تأتي مرحلة الفحص و

ضمن إطار زمني محدد بتسعة أشهر كحد أعلى، بحيث يتم في هذه المرحلة 

ارتها دإة المخاطر المتعلقة بطلبه وكيفي مواجهة مقدم الطلب بعدة مواضيع أهمها

تجربة ء بالالمناسبة لطلبه. ثم بعدها يسمح لمقدم الطلب بالبدواألطر التشريعية 

طرأ والفحص وفقا للسيناريوهات الموضوعة مع إمكانية إجراء أي تعديل قد ي

فترة  ب منعلى آلية تنفيذ الحل المبتكر. وفي هذا السياق، قد يستفيد مقدم الطل

ن مكثر المبتكر أتمديد شريطة أن ال تتجاوز فترة العمل في المختبر ضمن الحل 

ة لفكراسنة منذ لحظة إعالن المتقدم بالقبول المبدئي لطلبه، كما يحق لصاحب 

الم م إعأيضا الخروج من المختبر بناء على رغبته. وفي نهاية هذه المرحلة، يت

 المتقدم بالطلب رسميا بنجاح أو فشل نتيجة التجربة والفحوصات. 

  بة تحقق بمجرد نجاح مرحلة التجرلى السوق المحلي والتي تإمرحلة الخروج

ل والفحص على الحل المبتكر ضمن فترة االختبار، ومن ثم يمكن لصاحب الح

 المبتكر الخروج من المختبر واالنتقال إلى السوق المحلي.

 وفيما يلي شكل يوضح مراحل العمل أعاله :    

 التكنولوجيا المالية: مراحل العمل في مختبرات حماية 1 الشكل

 
Source: https://fintech.bct.gov.tn/ar/sandbox (consulté le 1/1/2022) 

 

https://fintech.bct.gov.tn/ar/sandbox
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 انتشار مختبرات حماية التكنولوجيا المالية في العالم: .4.3

يا في بريطان 2016لقد شهد العالم إنشاء أول مختبر لحماية التكنولوجيا المالية سنة     

اتهم بتكركإطار يسمح للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بإجراء تجارب لم

ات المالية في بيئة خاضعة للرقابة تحت إشراف جهة تنظيمية. وفي غضون أربع سنو

مها خداتوسع استم الحاضنات لالبتكارات المالية وفقط، أصبحت هذه المختبرات تشكل أه

م إنشاء تدولة  57مختبرا عبر  73كثر من ألعددها وصل  ، حيثفي العديد من دول العالم

عام  ، وتم إنشاء خمسها في النصف األول من 2019و  2018أكثر من نصفها بين عامي 

رات أما فيما يخص توزيعها الجغرافي فنجد أن مختب. (M.Hadji, 2020)  وحده 2020

حيز  نفيذ أوالت وأن أغلبها دخل حيز حماية التكنولوجيا المالية اجتاحت جميع قارات العالم،

ات ختبرمالعمل والقليل منها تم االعالن عنه مؤخرا وهو في بداية نشاطه ولعل أهمها 

 مايةمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. والشكل الموالي يوضح انتشار مختبرات ح

 التكنولوجيا المالية في العالم.

 اية التكنولوجيا المالية في العالم: التوزيع الجغرافي لمختبرات حم2الشكل 

 
Source :S.Appaya and M.Hadji, Four years and counting: What 

we’ve learned from regulatory sandboxes, 2020.  

 :تجربة مختبرات حماية التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 4

نولوجيا فريقيا بإنشاء مختبرات حماية التكإشمال وسط وقامت أغلب دول الشرق األ    

 المجال هذا المالية حرصا منها على تطوير القطاع المالي ومواكبة التطورات العالمية في

 المالية.  اركات الناشئة الداعمة للتكنولوجيوحماية الش
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ل في منطقة الشرق األوسط وشما حماية التكنولوجيا المالية مختبرات تجذّر.1.4

 إفريقيا: 

، ةا الماليحماية التكنولوجي تعتبر منطقة الخليج العربي سباقة إلى إنشاء مختبرات    

هم وعلى رأسها اإلمارات والبحرين الرائدتين في هذا المجال. وفيما يلي عرض أل

 المالية: االتكنولوجي حماية المختبرات التي أنشأتها الدول العربية في مجال

-https://u.ae/ar) والتي تشمل المختبرات التالية:رات: مختبرات اإلما .1.1.4

ae/about-the-uae/digital-uae/regulatory-sandboxes-in-the-uae, 2022) 

   صمما م، وهو يمثل إطارا تنظيميا 2016عام  أنشئ: مختبر سوق أبوظبي العالمي

. لمبتكرةاية ة المالخصيصا لتوفير بيئة منظمة للمشاركين في تطوير واختبار الحلول التقني

كارات البتاوكونه أول مختبر تنظيمي في المنطقة، فقد تم تصميم المختبر التنظيمي لدعم 

دخل تفي سوق الخدمات المالية داخل دولة اإلمارات لصالح المؤسسات المالية التي 

 السوق حديثا والمؤسسات الموجودة.

   :ليةجويمالي العالمي في أعلن مركز دبي المختبر مركز دبي المالي العالمي 

ي لمالعن إنشاء أول بيئة رقابية تجريبية في المنطقة، بحيث يأخذ مركز دبي ا 2017

خاصة  قابيةلتكنولوجيا المالية ويضع شروطا رلر العالمي في االعتبار نموذج أعمال مبتك

ا نويكو بحيث يستطيع المشاركون اختبار منتجهم في بيئة آمنة دون أن ،على ذلك ابناء

 خاضعين ألعباء رقابية غير مبررة.

  :لمركزيوظف مصرف اإلمارات العربية المتحدة االمختبر التنظيمي لقطاع التأمين 

       عة مختبره التنظيمي كإحدى المبادرات في قطاع التأمين استجابة للتطورات السري

ص لفرفي مجال التقنيات الرقمية التي تحول المشهد االقتصادي والمالي، وتخلق ا

ضررين المتن لهم وحملة وثائق التأمين والمستفيدين منها ووتفرض التحديات أمام المؤم  

  .لمرتبطة والهيئات الرقابية عليهاوأصحاب المصلحة، والشركات والمهن ا

هر شأطلق بنك البحرين المركزي في مختبر مصرف البحرين المركزي الرقمي:  .2.1.4

مح حرين تسجريبية لشركات التكنولوجيا المالية في الببيئة رقابية ت 2017 جوان من سنة

ن مك  ة وتوتمنح مساحة عمل افتراضي ،ص لها باختبار منتجاتها وخدماتهاللشركات المرخ  

يخ بتارمن الحصول على دعم من هيئات حكومية لتأسيس األعمال وتقديم الدعم الفني. و

ك استراتيجي لمختبر أعلنت شركة "بنفت"، عن انضمامها كشري 2020أكتوبر  20

والذي يعد أحدث منصة ابتكار  ”FinHub973“ مصرف البحرين المركزي الرقمي

د صعي خدمات مالية مفتوحة تساهم في اختبار وتطوير حلول التكنولوجيا المالية على

 .(https://www.cbb.gov.bh/ar/fintech,2022) .مملكة البحرين

قامت هيئة السوق المالية بإطالق مختبر دية: مختبر التقنية المالية في السعو .3.1.4

         ارعة سواكبـــة الثورة التقنية المتم، حرصا منها على م2018التقنية المالية عام 

فـــي الســـوق الماليـــة. ويعد مختبر التقنية المالية في هيئة السوق المالية بيئة تجريبية 

لية تجربة نماذج أعمالها المبتكرة ضمن تشريعية تتيح لمنتجات وخدمات التقنية الما

    ويستقبل المختبــر المتقدمين  ،متطلبات تنظيمية محددة وبإشرافهامعايير وفترة زمنية و

من داخل وخارج المملكة طلبات التقديم للحصول على التصريح وتجربة منتجات 
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لسوق بنماذج وخدمات مالية ذات عالقة بنشاط األوراق المالية تتناسب مع احتياجات ا

  .أعمال مبتكرة وجاهزة لالختبار في بيئة تجريبية

(https://cma.org.sa/Market/Documents/FAQ_AR.pdf, 2022)  

عن  2018أعلن بنك الكويت المركزي في نوفمبر المختبر التنظيمي للكويت:  .4.1.4

هدافه أتتمثل  لتيوا ،ية التجريبية "المختبر التنظيمي"بدء تنفيذ اإلطار العام للبيئة الرقاب

جيع وتش الرئيسية في توفير بيئة آمنة الختبار المنتجات والخدمات المالية المقترحة

ة صوررافية باالبتكارات المالية من خالل تخفيف جزء من المتطلبات الرقابية واإلش

 .(105، صفحة 2019مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، تقرير ). مؤقتة على المشاركين

ختبر متم إنشاء ختبر ابتكارات التكنولوجيا المالية التنظيمي في األردن: م .5.1.4

رات بتكااوالذي يعرف أيضا بمختبر  ،المالية التنظيمي األردني اابتكارات التكنولوجي

ال ات األعمبمثابة تلك البيئة التجريبية التي تتيح لشرك عتبروهو ي، 2018سنة  المركزي

  رة المبتك ماليةاالختبارات والفحوصات الالزمة للتكنولوجيا الأو الرياديين إمكانية إجراء 

في بيئة مضبوطة وضمن معايير وخط زمني واضحين ومحددين وبأعلى درجات 

       ونية ف القانكاليالشفافية دون إخضاعهم مباشرة للمتطلبات التنظيمية والرقابية وتحميلهم الت

اد أيضا إلى مساعدة تلك الشركات وروفي بداية مسيرتهم. كما يسعى ذات المختبر 

 انبإلى ج هدف التعريف والتسريع من أعمالهماألعمال للوصول إلى السوق المحلية ب

ردن األ تقديم اإلرشاد الالزم للوصول لقنوات وحاضنات تكنولوجية إبداعية مختلفة في

هادة شلب لطللتمكن من الحصول على الدعم والتمويل الالزمين. وفي النهاية يمنح مقدم ا

 ضحةة موألسس تقييم واختيار معين نتج أو الفكرة، وذلك بعد إخضاعهانجاح فحص الم

 .التكنولوجيا المالية التنظيمي في وثيقة مختبر ابتكارات

  (https://www.cbj.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=363, 2022) 

 لمركزياقام البنك في مصر:  المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية .6.1.4

ات بوضع المبادئ األساسية للمختبر التنظيمي لتطبيق 2019المصري في مارس 

عمل بتكرة تات متطبيق اقتراحه يجب على المتقدمين د أن  وأك   ،التكنولوجيا المالية المبتكرة

ءة، على تحسين جودة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك في إطار عمل يتسم بالكفا

 كنولوجيا الماليةإن المختبر التنظيمي لتطبيقات الت .الفاعلية، والقدرة على إدارة المخاطرو

موعد  ن عنالمبتكرة في مصر يعمل بنظام األفواج المتتالية، حيث يقوم المختبر باإلعال

تبار ين لالخقبولتقديم الطلبات الخاصة بكل فوج، ويقوم المختبر بتحديد أعداد المتقدمين الم

ة رقابإلمكانات وقدرات المختبر، وذلك من أجل ضمان توفير آليات التوجيه وال وفقا

 بها الكافية لجميع المشاركين في المختبر مع ضرورة وضع محددات عمل واضحة يلتزم

ر التنظيمي ويحق للمختب .المتقدمون إلى المختبر في كل مراحله، ال سيما مرحلة االختبار

ي حالة فذلك وة المبتكرة إنهاء مرحلة االختبار في أي وقت، لتطبيقات التكنولوجيا المالي

 سيناريور( بعدم التزام مقدم خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة )المشارك في االختبا

 .رمختبومحددات االختبار المتفق عليها مسبقا، أو ألية أسباب أخرى تراها إدارة ال

(https://fintech.cbe.org.eg/home/sandbox?ar, 2022). 

لبنك لم إطالق صندوق الحماية التنظيمي ت . صندوق الرمل التنظيمي في تونس:7.1.4

، حيث تمنح الشركات الناشئة إمكانية اختبار 03/01/2020 المركزي التونسي بتاريخ
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بعض الخدمات دون ترخيص، بشرط الوفاء بمتطلبات وشروط معينة لفترة محددة مما 

تجربة في ضوء إطار قانوني ومن ثم تقييم ال ،الحلول التي تقدمهايتيح لها الفرصة لتفعيل 

مع ضمان امتثال مبتكري التقنيات المالية لألطر التنظيمية في أعقاب ذلك، بالتالي  معتمد

على المستوى  س، إضافة إلى االستفادة من الدعمتصميم نماذج األعمال على هذا األسا

)صندوق النقد ل وخارج البنك المركزي التونسي القانوني والتقني من قبل خبراء من داخ

كما يتم اعتماد منهجية تقييم ومعايير محددة لقبول انضمام  .(15، صفحة 2021العربي، 

ها مستوى االبتكار، شركات التقنيات المالية إلى البيئات الرقابية اال المنفعة ختبارية أهم 

ة للعميل والقدرة على إطالق التطبيقات التق نية في الس وق بعد تجاوز االختبار المرجو 

على هذا األساس، انطلقت الت جارب مع الش ركات وكشروط للقبول بالبيئة االختبارية. 

 .2020المقبولة في البيئة الرقابية االختبارية خالل الربع األخير من عام 

مختبر  يعود تأسيس :(Finlab)مختبر التكنولوجيا المالية في الجزائر  .8.1.4

، وذلك على إثر أشغال المؤتمر 2021سبتمبر  29نولوجيا المالية في الجزائر إلى يوم التك

السادس حول فرص التكنولوجيا المالية في الجزائر الذي أشرفت عليه لجنة تنظيم 

ومراقبة عمليات البورصة بقيادة خبراء محليين ودوليين، بمشاركة الوزير المنتدب لدى 

اد المعرفة والشركات الناشئة، محافظ بنك الجزائر والعديد الوزير األول، المكلف باقتص

-https://www.cosob.org/ar/9598)من الشخصيات والفاعلين في الساحة المالية 

مختبر التكنولوجيا المالية هو ثمرة تعاون بين  . وأضاف الوزير المنتدب أن  (2022 ,/2

بهدف إنشاء نظام بيئي  لجزائرالوزارة، لجنة مراقبة البورصة، شركات التأمين وبنك ا

يمكن الشركات الناشئة وقادة المشاريع في قطاع التكنولوجيا المالية من تطوير حلولهم 

أوضح الوزير لتحديث الخدمات المصرفية والتأمينية مع التحرك نحو الشمول المالي. كما 

 نالعالمتيتبر يجب أن يحملوا إحدى المنتدب أيضا أن الراغبين في اإلنضمام إلى المخ

في كافة المجاالت المالية على شركة ناشئة أو مشروع مبتكر وتكون الخدمة المقدمة 

، ليشكل البلوكشين، تكنولوجيا التأمين، التكنولوجية المالية و تكنولوجيا التنظيم غرار

عا لالبتكار في القطاع المالي يتراوح نطاقه بين التمويل البديل لألعمال  المختبر بذلك مسر 

    تجارية، الدفع اإللكتروني، إدارة المدخرات والقروض، سبل حماية المستهلك المالي ال

التفكير في الجوانب الفنية والتنظيمية والوظيفية بطريقة جماعية من خالل إلى جانب 

 إشراك األكاديميين والباحثين وممثلي المؤسسات المالية لتحديد احتياجاتهم. 

(https://www.algerie-eco.com/2021/09/30/la-cosob-lance-le-

premier-finlab-en-algerie/, 2022) 

مال .إنجازات مختبرات حماية التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق األوسط وش2.4

 إفريقيا:

ألوسط افي منطقة الشرط  التكنولوجيا الماليةيعتمد قياس إنجاز مختبرات حماية     

ما ، وفيهاة منوالمتأهل المشاركةكات التكنولوجيا المالية وشمال إفريقيا أساسا على عدد شر

لدول لسبة بالن كنولوجيا المالية في المنطقةنجازات مختبرات حماية التإيلي جدول يلخص 

 التي تمكنا من الحصول على معطيات فيها: 
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ط األوس :  إنجازات مختبرات حماية التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق2الجدول 

 2020إفريقيا لسنة  وشمال

 الدولة صاحبة المختبر المؤشر

 الكويت األردن السعودية البحرين

 3 8 24 9 عدد شركات التكنولوجيا المالية المشاركة

 - 1 6 5 عدد شركات التكنولوجيا المالية المتأهلة

لتقنيات البيئات الرقابية االختبارية ل (،2021العربي )تقرير صندوق النقد  :المصدر

 .26-25، ص ص:المالية الحديثة في الدول العربية

 24تقطب ودية اسمختبر التقنية المالية في السع من خالل الجدول أعاله نالحظ أن      

حصول شركات منها لل 6تم تأهيل  2020مالية سجلت في المختبر سنة  اشركة تكنولوجي

 9 اهضمت إلى مختبرعلى ترخيص لمنتجاتها أو خدماتها، تليها دولة البحرين حيث ان

        ا طرح ابتكاراتهب شركات تم الترخيص لها 5منها  تأهلتمالية  اشركات تكنولوجي

هنا و. قطفوتأهلت منه واحدة  ثمانية شركات يهفانضمت إل ا مختبر األردنفي السوق. أم  

 ي تمالت هذه المختبرات الثالثة على الترتيب كانت من أوائل المختبرات نشير إلى أن  

م لتقديأعلنت عن افتتاح دورات والتي  2018و 2017تأسيسها في المنطقة منذ سنة 

ا ولوجير حجم عدد شركات التكنوهو ما يفس  ، اختبار وفحص االبتكارات المالية طلبات

ة الم يتجاوز عدد الشركات بينما  .2020سنة  المالية المشاركة والمتأهلة منها لمنضم 

مع تسجيل غياب الحلول المالية  2020عنوان سنة ب ثالث شركاتمختبر الكويت ل

 عام في ظيميالعام لمختبر الكويت التن اإلطاركون أن  االبتكارية المتأهلة منها، وذلك 

 الدفع لأعما على القائمة المبتكرة والخدمات المنتجات اقتصر على )سنة لتأسيس( 2018

 تالمنتجا تلك النضمام صارمةفقط، والتي حددت لها معايير  لألموال اإللكتروني

 الكويت نكب أدرك ،ميدانيةال الممارسةومن خالل  .التجريبية الرقابية للبيئة والخدمات

 لكت سواء المبتكرة والخدمات المنتجات شمليل نطاق المختبر تعديل أهمية المركزي

 ذات توالخدما المنتجات من غيرها أو لألموال اإللكتروني الدفع أعمال على القائمة

 2019عام  يفنطاق عمل المختبر  تحديث تم   ،وبناء عليه .الكويتي للسوق بالنسبة ألهميةا

بر الكويت مخت. وبهذا تخل ف 2020مع افتتاح الدورة األولى لتقديم طلبات االنضمام سنة 

يخص  االنجازات السيما فيماعن مختبرات البحرين، السعودية واألردن في التنظيمي 

 (14، صفحة 2021)صندوق النقد العربي،  ة.عدد الشركات المتأهل

 

   خاتمة:. 5     
      نظرا للتصعيد الدولي لتبني تطبيقات التكنولوجيا المالية واستخداماتها المتطورة      

 بتأسيس وتطويرفريقيا إالشرق األوسط وشمال  في الساحة المالية، بادرت بعض دول

كرة في مجال التكنولوجيا المشاريع المبت امقية توفر الحماية الضرورية لبيئات رقابي

مختبرات  أن  ، ولقد تمكنا بعد معالجتنا لمختلف جوانب الموضوع من استخالص المالية

التكنولوجيا المالية تعلب دورا هاما في دعم االبتكارات ومساعدة الهيئات الرقابية على 

 لوصولض التكاليف الالزمة مواكبة التغيير في التكنولوجيا واختصار الفترة الزمنية وخف

تلك المختبرات في منطقة الشرق عدد  كما أن   .تلك االبتكارات إلى األسواق المستهدفة
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 زة في اإلمارات، البحرينمختبرات متمرك 10حوالي بلغ فريقيا إوسط وشمال األ

مختبرات التلك أولى  شهدت ولقد ،نس والجزائرردن، مصر، توألالسعودية، الكويت، ا

يث عدد الشركات التي حمن  وبداية حصاد ثمرات النجاح، النضماما في طلبات اارتفاع

السيما في  2020 بعنوان سنةتراخيص لممارسة نشاطها  وحصلت على هامنتخرجت 

 البحرين والسعودية.

علق ي ما يتف على ضوء النتائج المحققة ونظرا لحداثة تجارب أغلب الدول قيد الدراسة    

     رفع جل المن أ، يمكن أن نقدم بعض التوصيات لتكنولوجيا الماليةبمختبرات حماية ا

لنحو الى عفريقيا منطقة الشرق األوسط وشمال إ انجازاتها في فعاليةمن معدل انتشارها و

 التالي:

  تجريبها في التي يتم  االبتكارات الماليةضرورة توافق أنشطة وحلول

حول في مجال الت ياجات الدولةمع احت مختبرات حماية التكنولوجيا المالية

 .الشمول الماليو المالية الحديثة كنولوجياالت ،الرقمي

 لمسموح تبني مختلف تقنيات التكنولوجيا المالية اعلى  رواد األعمال تشجيع

 طاقلتوسيع ن بها قانونا على غرار منصات التمويل الجماعي والعقود الذكية

لك تزايا مالتأكيد على  عبر ي المنطقةوتعزيز الشمول المالي فالخدمات المالية 

 التقنيات في ربح الوقت والتكلفة للمستهلك.

 حماية  تطوير كفاءات القائمين على مختبراتبرمجة دورات تكوينية ل

قواعده بر ولمواكبة االبتكارات المالية ورسم سياسات المخت التكنولوجيا المالية

 .تها المستقبليةايبما يتالءم وظروف الدولة وأولوياتها وإمكان

 ة الرائد من جهة وبين الدول دول المنطقةبين  وتبادل الخبرات التعاون فعيلت

 خرىة أمن جه توظيف مختبرات االبتكار المالي لحماية التكنولوجيا المالية في

 وذلك من خالل دراسة إمكانية عقد شراكات في هذا المجال.

 تتكارافيما يتعلق باب ايةالرقابة والحم لنظم الحرص على التحديث المستمر 

يز لتعزالشركات التي ترغب في خدمات مختبرات حماية التكنولوجيا المالية 

 .المستهلكينالثقة واستقطاب عدد أكبر من 

 ة ية خاصحماية التكنولوجيا المال مختبراتوفقا لطبيعة عمل  القوانين تكييف

 .ةمنطقأغلب دول الفيما يتعلق بمنع استخدام العمالت المشفرة أو الرقمية في 

  ية المال كنولوجيافيما يتعلق بقطاع الت الالزمة اإلحصائياتالعمل على توفير

 بما يساعد وبمختبرات حماية التكنولوجيا المالية بصفة خاصة بصفة عامة

 المالئمة.متخذي القرار على تبني التدابير 

 

 . قائمة المراجع:6           

 :المؤلفات 

قنيات (. الذكاء االصطناعي: ثورة في ت2019د هللا موسى. )أحمد حبيب بالل ووعب .1

 العصر. مصر: دار الكتب المصرية.
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