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تيدف ىذه الدراسة إلى تقديم مفيوم التكنولوجيا المالية المستقطب من طرف شركات ناشئة في ىذا

 وذلك لتقديميا خدمات مالية ومصرفية كفؤة، والتي أصبحت منافسا قويا لممؤسسات المالية خاصة البنوك،المجال
. والذكاء االصطناعي، البموك شين،باستع مال أحدث ابتكارات التكنولوجيا الحديثة كالعمالت الرقمية
وقد خمصت الدراسة إلى ضرورة سعي البنوك والمؤسسات المالية إلى إدخال تغييرات في نماذج أعماليا

 والدخول في شراكة مع،من خالل التوسع في اعتماد التكنولوجيا واالستثمار في البنية التحتية الخاصة بيا

 دون التغاضي عن إجراء تغييرات في األطر،الشركات الناشئة في التكنولوجيا الحديثة لتحسين قدراتيا التنافسية
.القانونية والممارسات التنظيمية والرقابية لدعم الثقة ليذه المنتجات والخدمات المالية
. ذكاء اصطناعي، بموك شين، عمالت رقمية، شركات ناشئة، تكنولوجيا مالية:كممات مفتاحية
.G29 ،G21 ،G20 : JEL تصنيفات
Abstract:
The study aims to introduce the concept of financial technology (fin Tech) attracted by
emerging companies in this field, which has become a strong competitor to financial
institutions and banks in particular, to provide financial and banking services by using the
latest technological innovations, including digital currencies, Block chin, artificial
intelligence.
The study concluded that banks and financial institutions should seek to introduce
changes in their business models by expanding the adoption of technology and investment in
their infrastructure, and engaging in partnerships with emerging technology companies to
improve their competitiveness, without overlooking changes in legal frameworks and
regulatory practices And regulatory oversight to support the confidence of these products and
financial services.
Keywords: fin Tech, emerging companies, digital currencies, block chain, artificial
intelligence.
Jel Classification Codes: G20, G21, G29.
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 .1مقدمة:
ان التطور الحاصل في التكنولوجيا ووسائل االتصال ساىم في التأثير عمى مختمف القطاعات االقتصادية
السيما القطاع المالي والمصرفي ،حيث شكل ابتكار قطاع التكنولوجيا المالية خالل السنوات القميمة

الماضية ثورة في األنظمة المالية العالمية ،وذلك بنجاح الشركات الناشئة في ىذا المجال من خالل تقديم
حزمة متنوعة من الخدمات المالية تحاكي ما تقدمو البنوك والمؤسسات المالية من خدمات تتضمن

خدمات المدفوعات والعمالت الرقمية وتحويل األموال ،وكذلك اإلقراض والتمويل الجماعي وادارة الثروات
باإلضافة إلى خدمات التأمين ،األمر الذي يمقي بضاللو عمى مستقبل الخدمات المصرفية والمالية

التقميدية المقدمة من طرف البنوك والمؤسسات المالية.
-إشكالية البحث:

من خالل ما سبق يمكن صياغة اإلشكالية التالية:

ما مستقبؿ الخدمات المصرفية والمالية التقميدية لمبنوؾ والمؤسسات المالية في ظؿ تطور

ابتكارات شركات التكنولوجيا المالية؟

الفرضية :تنطمق دراستنا ىذه من الفرضية التي مفادىا أن تطبيق تقنيات التكنولوجيا في صناعةالخدمات المالية من طرف الشركات الناشئة ييدد مستقبل الخدمات المصرفية والمالية التقميدية لمبنوك
والمؤسسات المالية.

أهداؼ البحث :تيدف ىذه الدراسة إلى:التعرف عمى مجال التكنولوجيا المالية الجديد وأفاقو المستقبمية،

محاولة معرفة مختمف سيناريوىات مستقبل العمل المصرفي والمالي في ظل انتشار الشركات
الناشئة في ىذا المجال.

منهج البحث :بالنظر إلى طبيعة الموضوع ،ومن أجل تحقيق أىداف الدراسة واإلحاطة بمختمفجوانبيا ،اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج الوصفي ،والذي يعتبر أكثر مالئمة ليذا النوع من الدراسات
حيث يتم التعرف عمى عدة مفاىيم لمتكنولوجيا المالية .والمنيج االستقرائي في تتبع واقع التكنولوجيا المالية
عمى الصعيد العالمي ومحاولة معرفة مختمف السيناريوىات المتاحة لمبنوك والمؤسسات المالية في ظل

احدث ابتكارات التكنولوجيا المالية.

 .2مفاهيـ حوؿ التكنولوجيا المالية:
يعتبر مجال التكنولوجيا المالية أحد أىم المجاالت التي تستقطب العديد من االستثما ارت خاصة

تمك القادمة من الشركات الناشئة ،والتي ليا رغبة كبيرة في النمو والتوسع ،من خالل مختمف الخدمات
التي تقدميا والتي تمتاز بالسرعة وانخفاض التكمفة.
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 .1.2مفهوـ التكنولوجيا المالية
لقد اتخذت لجنة بازل لمرقابة المصرفية تعريف مجمس االستقرار المالي العالمي  FSBكتعريف

أساسي لمتكنولوجيا المالية الذي اعتبرىا ابتكار مالي يمكن أن يؤدي إلى نماذج أعمال جديدة أو تطبيقات،
ليا تأثير مادي وممموس عمى عمل األسواق والمؤسسات المالية وتقديم الخدمات المالية.1

التكنولوجيا المالية ىي مصطمح يضم الجانب التكنولوجي مع الجانب المالي ،فنتج عنو مجال ييتم

بالمعامالت المالية باستخدام واستغالل كل ما أسفرت عنو التكنولوجيا الحديثة من ىواتف ذكية ،شبكات
االتصال ،تجارة الكترونية ،عمالت رقمية ،حيث تم توجيو أحدث التقنيات التكنولوجية لتطوير الخدمات

المالية ،فأصبحت تقدم من طرف شركات استغمت التكنولوجيا في قطاع الخدمات.2

كما توصف التكنولوجيا المالية عمى أنيا تمك المنتجات والخدمات التي تعتمد عمى التكنولوجيا

لتحسين نوعية الخدمات المالية التقميدية ،حيت تتميز ىذه التكنولوجيا بأنيا أسرع وأرخص وأسيل ويمكن
لعدد كبير من األفراد الوصول إلييا ،وفي معظم الحاالت يتم تطوير ىذه الخدمات والمستجدات بواسطة

شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية ،وىي شركات صغيرة وحديثة تيدف إلى التوسع عن طريق
إنشاء أسواق جديدة أو االستحواذ عمى حصة كبيرة في األسواق القائمة ،بتقديم عروض ذات قيمة وذلك

بتحسين الخدمات المصرفية المقدمة لألفراد والشركات بالتعاون أو المنافسة مع مقدمي الخدمات المالية

القائمين.3

من خالل ما سبق يمكن تعريف التكنولوجيا المالية بأنيا عممية تزاوج بين ابتكارات التكنولوجيا الحديثة

المتميزة بالسرعة والشمولية ،والخدمات المالية والمصرفية التي عادة تقدميا المؤسسات المالية والمصرفية
وبالتالي فيي خدمة مالية في قالب تكنولوجي تخصصت فيو شركات ناشئة.

 .2.2ابتكارات التكنولوجيا المالية

لقد نجم عن دمج التكنولوجيا الحديثة والخدمات المالية العديد من االبتكارات لعل أىميا ما يمي:

 الدفع عبر الهاتؼ المحموؿ :عبارة عن استخدام الياتف المحمول لتحويل األموال واإليفاء بالمتطمبات
المالية ،حيث يتم تخزين القيمة النقدية الكترونيا في محفظة محمولة من طرف وكيل متخصص في ذلك

(أحيانا يكون مؤسسة مالية).4

 منصات التمويؿ الجماعي ) :(crowd fundingىي عبارة عن مواقع متخصصة عمى شبكة
اإلنترنت لتمويل المشروعات من خالل جمع األموال –أحيانا بمبالغ صغيرة -من عدد كبير من الجميور
مما يجعل عدد كبير من األفراد في صمب الق اررات االستثمارية والتمويمية ليذه المشروعات.5

 العمالت المشفرة ) :(crypto currenciesىي وحدة التبادل التجاري التي ال تتواجد إال بالييئة
اإللكترونية وىي مشفرة غير مركزية تعمل بنظام الند بالند ،يتم إدارتيا بالكامل من قبل مستخدمييا بدون

أي سمطة مركزية أو وسطاء ،عبر الوسائط االلكترونية فقط مثل الحواسيب واألجيزة الذكية ،كأجيزة

الياتف المحمول والموحات اإللكترونية وغيرىا لشراء سمع عينية أو منافع مختمفة .6كما يمكن تعريفيا عمى

أنيا عبارة عن أصول رقمية مصممة لمعمل كوسيمة لمتبادل ،ويستخدم التشفير لتأمين معامالتيا ،والتحكم
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في إنشاء وحدات إضافية ،والتحقق من نقل األصول والقيم بشكل غير نسخي ،وىي في غالبيا مبنية

عمى تقنية تسمى بسمسمة الثقة  Block Chainوالتي تكفل الشفافية والسرعة والثقة في النقل ،ويقوم بإنتاج

استمرريتيا مجتمع يعرف بالمنقبين.7
ا
ىذه العمالت وكفالة

يصل عدد أنواع العمالت الرقمية المشفرة حول العالم نحو  ،61017بقيمة سوقية تجاوزت 11562
تريميون دوالر بتاريخ .†2021-08-03 :والتي يمكن ذكر البعض منيا :البتكوين ،االثريوم ،الريبل،

البتكوين كاش ،اليتكوين.

 البموؾ شيف ) :(block Chainيعد البموك شين أو "سمسة الكتل" أكبر سجل رقمي موزع ومفتوح
يسمح بنقل أصل الممكية من طرف إلى آخر في الوقت نفسو ) (real timeدون الحاجة إلى وسيط مع
تحقيق درجة عالية من األمان لعممية التحويل في مواجية محاوالت الغش أو التالعب ،ويشترك في ىذا

السجل جميع األفراد حول العالم ،ويمكن اعتبار " البموك شين" حاليا أكبر قاعدة بيانات موزعة عالميا بين

األفراد .8وىو أيضا عبارة عن قاعدة تستخدم آلية التشفير ) (Cryptographyلبناء سجل دفتري إلكتروني
المركزي مترابط في البيانات ترتيب تاريخي غير قابل لمتعديل أو التالعب ،ويمتاز بالشفافية والسرعة
والسيولة في اجراء العمميات كما يوفر إمكانية مشاركة األطراف المعنية بو في بناءه والتأكد من صحتو

والحفاظ عميو بحسب األنظمة والتعميمات ذاتية التشغيل المقننة لالستخدام .أول تطبيق عممي ليذه التقنية
ىو العمالت المشفرة وعمى رأسيا البتكوين ) ،(Bitcoinوحسب الخبراء التقنيين لم يثبت حالة اختراق
واحدة ليذه التقنية منذ تفعيمييا عام ( )2008مع أنيا مازالت في بداياتيا ،وفي مرحمة التطوير ،وىو ما
يعتبر إنجا از كبي ار في قطاع أمن المعمومات ،وليذه األسباب وغيرىا ىناك اتجاه عالمي من قبل الدول

والمؤسسات الكبرى لتبنييا في قطاعات كثيرة منيا قطاع التمويل والوساطة المالية تسجيل الممتمكات،

توثيق المعامالت.9

الشكؿ رقـ ( :)01يمثؿ استخدامات تكنولوجيا سمسة الكتؿ block chain

المصدر :أحمد خالد البموشي ،مقدمة عف العقود الذكية ،أوراق عمل ندوة البركة التاسعة والثالثون لالقتصاد اإلسالمي،
جدة  14 ،13ماي  ،2019ص .173

https://sa.investing.com/crypto/currencies
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 .3.2أهمية التكنولوجيا المالية:
تؤدي التكنولوجيا المالية دو ار ميما في مجال العمل المالي ،وذلك من خالل:

 تعزيز مستويات الشمول المالي وتنويع النشاط االقتصادي من خالل االبتكارات التي تساعد عمى
تقديم الخدمات لمن ال يتعامل مع الجياز المصرفي10؛

التأثير اإليجابي عمى االستقرار المالي بسبب تزايد المنافسة؛

 رفع كفاءة الخدمات المالية من خالل المساىمة الفعالة البتكارات التكنولوجيا الحديثة منيا:11

 البموك شين ( )Block chainوتطبيقيا المحتمل لزيادة شفافية وكفاءة المدفوعات (مثال
التحويالت الدولية) وقدرتيا عمى تعزيز أمن المعامالت؛

 اعتماد تكنولوجيا الحوسبة السحابية ( )cloud comptineفي القطاع المالي؛

 تحميل البيانات الضخمة ( )Big Data Analyticsوأىميتيا في عمميات التصنيف
االئتماني ()credit Scoring؛

 التقنيات البيو مترية لتعزيز وزيادة كفاءة إجراءات اعرف عميمك ()KYX؛

 التكنولوجيا الرقابية ( )Reg Techلتعزيز االمتثال لممعايير الدولية وبالتالي الحفاظ عمى
االستقرار المالي والنزاىة المالية ،وكفاءة اإلشراف المحمي.

 .4.2قطاعات التكنولوجيا المالية

ان أىم القطاعات التي تبنتيا الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بصورة عامة تتمثل في

 6قطاعات رئيسية تتعمق مباشرة بالخدمات المصرفية األساسية ،وىي :12االئتمان واإليداع وجمع رأس

المال ،المدفوعات ،التأمين ،إدارة االستثمارات والثروات وتموين السوق ويعد قطاع المدفوعات أكثر

انتشارا.

الشكؿ رقـ )02) :يمثؿ قطاعات أعماؿ التكنولوجيا المالية

Source : http : //www.eifr.eu/uploads/eventdocs/5875f4c478454.pdf
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عمميات الدفع وتحويؿ األمواؿ :ىو القطاع األكثر تقدما ،فالشركات الناشئة تقدم خدمات دفع
الفواتير وحمول الدفع عبر األنترنيت واألجيزة المحمولة باإلضافة إلى المحافظ االلكترونية

وغيرىا ومن أكبر الشركات التي توفر ىذه الخدمات وتعد نموذجا ناجحا في مجال التكنولوجيا

المالية ىي شركة  PayPalوشركة .Amazon

اإلقراض وجمع رأس الماؿ :يشمل الشركات التي تقدم خدمات التمويل الجماعي وتدوير المال
واإلقراض المباشر عبر منصات الكترونية.

تكنولوجيا التأميف :تقدم منتجات الـتأمين مباشرة لمعمالء الذين ال يممكون حسابا مصرفيا أو
حموال أكثر كفاءة لتقييم المخاطر في الوقت المناسب من خالل سمسمة الكتل Block chain

وتحميل البيانات الضخمة .Big Data

إدارة الثروات :تقدم حموال إلدارة الثروات لعمالئيا عبر المواقع والمنصات االلكترونية ،حيث
يتضمن ذلك التخطيط المالي وادارة المحافظ االستثمارية وعدد من الخدمات المالية المجمعة

لألفراد األثرياء وأصحاب األعمال الصغيرة واألسر الذين يرغبون في مساعدة استشارات مالية؛

تكنولوجيا مراقبة الموائح التنظيمية  :Rig Techتساعد الشركات عمى االمتثال لألنظمة.

الشكؿ رقـ )03( :مقارنة بيف فئات التكنولوجيا المالية المرتبة حسب معدؿ االستخداـ مف  2015إلى 2019

Source: Ey Building a better working world, Ey Global FinTech Adoption Index 2019 2019,
P 10

يعد قطاع تحويل األموال والمدفوعات األكثر انتشا ار واستخداما بنسب مرتفعة وصمت إلى %75

سنة  2019بعدما كانت  18 %سنة ( 2015المدفوعات األكثر استخداما  ،peer-to-peerالتحويالت

الغير المصرفية ،والمدفوعات عبر الياتف المحمول) ،كما يتبين أن قطاع الـتأمين عرف تطور ممحوظا

بعدما كان في المرتبة الرابعة سنة  2015بمعدل استخدام  ،%8ثم أصبح في المرتبة الثانية سنة 2019

بمعدل  ،%48ىذا راجع إلقبال األفراد عمى استخدام مثل ىذه التكنولوجيا والحاجة إلييا ،أما فيما يخص

قطاع اإلقراض فيو دائما في المرتبة األخيرة ،وصل معدلو إلى  %27سنة  ،2019وىذا يعود إلى
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صعوبة الحصول عمى المدخرات لكن التقنيات الجديدة المتطورة في التكنولوجيا كالبموك شين والعمالت

المشفرة ستجعل ىذا القطاع يتطور مستقبال ويصل إلى أعمى المعدالت.

 .5.2مخاطر التكنولوجيا المالية

ىناك مخاطر عديدة تحمميا التكنولوجيا الجديدة والتي يمكن حصر بعضيا فيما يمي:13

المخاطر االستراتيجية :قد يؤثر توسع تقديم الخدمات المصرفية من قبل المؤسسات غير
المصرفية أو الشركات التكنولوجية المالية الكبرى سمبا عمى ربحية البنوك ،وقد تخسر
المؤسسات المالية القائمة جزءا كبي ار من حصتيا السوقية أو أرباحيا ،إذا كان لمداخمين الجدد
القدرة عمى استخدام االبتكارات التكنولوجية بشكل أكثر كفاءة ،وأقل كمفة ،وتمبية حاجات العمالء

بشكل أفضل.

 المخاطر التشغيمية :قد يزيد انتشار المنتجات والخدمات المبتكرة في صعوبة عممية إدارة ومراقبة
المخاطر التشغيمية ،مما قد يزيد من التعقيد ويقمل من شفافية المعمومات ،وىذا ما يؤدي إلى

زيادة مخاطر أمن البيانات والخصوصية ،ومخاطر غسيل األموال والجرائم االلكترونية ،وحماية
العمالء ،وخصوصا عندما تكون شركات التكنولوجيا المالية ال تخضع لممعايير األمنية الصارمة

نفسيا ،كما تزداد الصعوبات في تمبية متطمبات االمتثال والحفاظ عمى االستقرار المالي،

وخصوصا المتعمقة بالتزامات مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرىاب ،حيث تحتاج ىذه
االبتكارات إلى عمميات مراقبة مالئمة لمكافحة ىذه األخيرة.

 .3استشراؼ لمستقبؿ عمؿ البنوؾ في ظؿ تطور عمؿ شركات التكنولوجيا المالية

 .1.3أسباب المجوء الستخداـ التكنولوجيا المالية

تساىم التكنولوجيا المالية في القضاء عمى العادات التمويمية والخدمات القديمة المقدمة من طرف
البنوك والمؤسسات المالية التي تعتبر تحديا لمفرد ،وذلك بالتركيز عمى المنتجات التي تمبي احتياجات

األفراد عمى كل المستويات والشكل الموالي يوضح ذلك:

الشكؿ رقـ )04( :أسباب المجوء الستخداـ التكنولوجيا المالية
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Source: world Fintech Report survey, Capgemini in collaboration with Efma, 2018, P 37.
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نالحظ من الشكل السابق أن  %90من أسباب لجوء االفراد الستخدام منتجات التكنولوجيا المالية

ىي أن خدماتيا أكثر مرونة من الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات المصرفية والمالية التقميدية ،في

حين  %7614من األسباب يعود إلى االبتكارات الجديدة في ىذا المجال ،و %6713يعود إلى سبب
انخفاض التكاليف.

 .2.3شركات التكنولوجيا المالية الرائدة عالميا وعربيا في ابتكار طرؽ تقديـ الخدمات المصرفية
والمالية لمعمالء

حسب تقرير  fintech 100الذي أعدتو شركة  KPMGسنة  2018بالتعاون مع شركة
 FINTECHلالستثمار والذي سمط الضوء عمى أكثر الشركات فعالية وتأثي ار حول العالم والتي تسيم في

بدءا من خدمات المدفوعات واالقراض الرقمية ،وخدمات
تحول قطاع الخدمات المالية بمختمف مجاالتو ً
تكنولوجيا التأمين وصوال إلى الخدمات المصرفية الرقمية الحديثة ،وذلك عبر استقطاب استثمارات بوتيرة
غير مسبوقة والذي تضمن  100شركة 50 ،شركة األكثر انتشا ار في العالم ،و 50شركة األكثر ابتكا ار

لممنتجات المالية وايجاد حمول جديدة في ىذا المجال ،كانت موزعة كالتالي 27 :شركة في أمريكا و30
شركة في اسيا 12 ،شركة في المممكة المتحدة 23 ،شركة في أوروبا والشرق األوسط وافريقيا (منيا شركة

واحدة من االمارات العربية المتحدة ،شركة من البحرين ،شركة من األردن)  7في استراليا ،وشركة واحدة

في نيوزلندا وىذا ما يوضحو الشكل الموالي:14

الشكؿ رقـ ( :)05االنتشار الجغرافي لشركات التكنولوجيا المالية األكثر فعالية وتأثي ار في العالـ لسنة 2018

Source: KMPG International Cooperatives, Fintech 100- Leading Global Fintech Innovators,
2018 Disponible sur: https://home.kpmg/au/en/home/insights/2018/10/2018-fintech-100-theworlds-leading-fintech-innovators-fs.html

وحسب تقرير  fintech100فإن الشركات التي تقدم خدمات الدفع ىي المييمنة بعدد إجمالي قدر

 34شركة ،ثم تمييا شركات اإلقراض بـ ــ 22 :شركة ،ثم شركات إدارة الثروات بعدد  14شركة وأخي ار

شركة التأمين بـ ــ 12 :شركة 4 ،شركات تقدم مجموعة متعددة من الخدمات 10 ،بنوك تقنية جديدة5 ،
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شركات أخرى بما فييا شركات ،Reg techوتحميل البيانات الضخمة التي ال تتناسب مع المؤسسات

التقميدية.15

 .1.2.3الشركات التكنولوجيا المالية الرائدة عالميا :جاء ترتيب الشركات التي تقدم مجموعة واسعة من

الخدمات لمعمالء ،حيث كان ترتيب عشر شركات األولى كما يمي:16

 :Ant Financial شركة صينية تقدم خدمات مالية شاممة لمعالم من مدفوعات وتحويالت،
وخدمات التأمين ،وادارة الثروات ،تأسست رسميا في أكتوبر  2014من شركة  ALIPAYالتي تأسست في

 .2004في  2016جمعت تمويل قدره  415مميار دوالر عمى شكل أسيم كما أعمنت أن التمويل الدولي
والريفي ،والتمويل األخضر الرقمي ىو محور تركيزىا االستراتيجي في المنتدى االقتصادي العالمي في

دافوس سويس ار سنة  2017وفي  2018بالمساعدة مع شركة  ALIPAYو G-CASHأطمقت خدمة

عبر الحدود عن طريق تقنية البموك شين التي توفر طريقة سريعة وآمنة وشفافة ومنخفضة التكمفة لتحويل

األموال بين األفراد في ىونغ كونغ والفمبين؛

 :JD Digits شركة صينية بدأت العمل في أكتوبر  ،2013ميمتيا توفير الخدمات مالية

لمعمالء عبر منصات الكترونية عن طريق استخدام أحدث االبتكارات في التكنولوجيا من البيانات الكبيرة
 ،Big Dataوالذكاء االصطناعي ،الحوسبة السحابية ،تقنية البموك شين ،وذلك بيدف تحسين كفاءة

التشغيل ،وخفض التكاليف ،وزيادة مردود سالسل القيمة في تقديم الخدمة عبر مراحميا ،لكسب العمالء،

والسيطرة عمى المخاطر ،وزيادة البحث والتطوير ،لموصول إلى عصر الرقمنة المالية.

 :Grab شركة من سنغافورة تأسست سنة  2012تستخدم البيانات الكبيرة والتكنولوجيا لتحسين

المدفوعات عبر منطقة يزيد عددىا سكانيا عن  620مميون شخص.

 :Du Xiaoman Financial شركة صينية لمتكنولوجيا المالية ،تأسست سنة  ،2015مياميا

تقديم خدمات رقمية باستخدام التقنيات المبتكرة في التكنولوجيا ،مثل البيانات الكبيرة  ،Big Dataالذكاء
االصطناعي ،الحوسبة السحابية ،البموك شين ،ويعمل معيا شركاء المؤسسات المالية لتوفير خدمات مالية

أكثر ثقة لمعمالء.

 :Sofi شركة من الواليات المتحدة األمريكية تأسست سنة  ،2011تقدم مجموعة من خدمات

اإلقراض وادارة الثروات التي تمبي احتياجات األفراد والمينين في مرحمة مبكرة ،وفي  2018بدأت الشركة
تقدم عممية فحص الحساب ،واستعمال بطاقة الخصم عن طريق عرض جديد يتمثل في نقود خاص

بالشركة.

 :Oscar Health شركة من الب ارزيل تأسست سنة  ،2013تسعى إلى تحويل التأمين الصحي

بشكل جذري من خالل التكنولوجيا.
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 :Nu Bank ىو بنك ب ارزيمي جديد تأسس سنة  2013أصدر أكبر من  5ماليين من بطاقة
ائتمان بدون رسوم و 215مميون حساب دفع رقمي  ،2018ويمكن استخداميا في أكثر من  30مميون قناة

في جميع أنحاء العالم.

 :Robinhood شركة وساطة لألوراق المالية في الواليات المتحدة تأسست سنة  ،2013تسمح

لعمالئيا ببيع وشراء األسيم المدرجة في سوقي الواليات المتحدة والمممكة المتحدة بعمولة صفرية ،كما
بدأت من فيفري  2019التجارة بالعمالت المشفرة ،حيث تجاوزت منافسييا في التجارة االلكترونية بـ5 :

ماليين حساب وساطة ،و 150مميار دوالر حجم المعامالت.

 :Atom Bank بنك في المممكة المتحدة تأسس سنة  2014مصمم خصيصا لمخدمات

الرقمية ،حيث يقدم مجموعة من الخدمات الشخصية والتجارية بما في ذلك الرىن العقاري الرقمي،
واالقراض المضمون لمشركات الصغيرة والمتوسطة ،يسمح البنك الذي ليس لو فروع مادية تسجيل الدخول
بالتعرف عمى وجو العميل وصوتو وتمقي الدعم من فريق خدمة العمالء عمى مدار  24/24ساعة طيمة

أيام األسبوع  7/7أيام ،في مارس  2019حصل البنك عمى  117مميار دوالر من الودائع ،أقرضت 115
مميار دوالر لمشركات الصغيرة والمتوسطة ،وأصحاب المنازل في المممكة المتحدة.

 :Lufax Holding شركة صينية تأسست سنة  ،2011وىي عبارة عن منصة لإلقراض وادارة

الثروات عمى االنترنت ،تم انشاؤىا بواسطة  ،Ping An Groupويعتبر اإلقراض االستيالكي جزءا
أساسيا من عم مياتو مع التركيز باستخدام البيانات الضخمة وتقنية تكنولوجيا المعمومات لصياغة تقييم

متقدم لممخاطر ،وصياغة نظم لمتحكم فييا ،وفي جوان  2017أطمقوا منصة إلدارة الثروات في سنغافورة

كبداية لمتوسع عبر أنحاء العالم.

 .2.2.3شركات التكنولوجيا المالية الرائدة عربيا :من بين شركات التكنولوجيا المالية العربية

المصنفة من  100أحسن شركة في العالم التالي:17

 :Aqeed Technology شركة من االمارات العربية تأسست سنة  2017مختصة في

تكنولوجيا التأمين تيدف إلى جعل التأمين بسيطا وشفافا ويمكن الوصول إليو ،كما تعتبر أول منصة
لمتأمين الرقمي في المنطقة تسمح لمعمالء إضافة إلى اكتتاب التأمين عممية إدارتو وصيانتو ،وتتم ىذه
العمميات في غضون دقيقتين.

 :Liwwa Jordon شركة من األردن تأسست سنة  ،2013وىي أول منصة لإلقراض عن

طريق الند بالند في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ،حيث تقوم بربط الشركات الصغيرة والمتوسطة

التي تحتاج إلى رأس المال مع المستثمرين ذوي الدخول الثابتة ،كما تقوم أيضا بعممية المراجعة الداخمية

ليذه الشركات لضمان دفع الرسوم الشيرية لممستثمرين ،وتمكنت شركة  liwwaمن جمع أكثر من 8
ماليين دوالر أمريكي من عند أكثر من  220مقرضا منذ .2015

 :Pay Tabs شركة من البحرين تأسست سنة  2014مياميا معالجة المدفوعات المالية

والكشف عن االحتيال ،كما تم انشاؤىا لتزويد المشترين والبائعين بتكنولوجيا متقدمة لمدفع والحصول عمى
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األموال ،وينصب جل اىتماميا عمى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلجراء معامالت بسيطة وآمنة

عمى االنترنت.

 .3.3حجـ االستثمار العالمي في التكنولوجيا المالية
حسب تقرير أعدتو شركة  KPMGالسويسرية فإن حجم االستثمار في التكنولوجيا المالية من

طرف الشركات الناشئة زادت بأكثر من الضعف في عام  2018ليصل إلى  11118مميار دوالر ،بعدما
كان حجمو  5018مميار دوالر في سنة  ،2017كما زادت عدد الصفقات من  2165إلى  2196وىذا ما
يوضحو الشكل الموالي:

الشكؿ رقـ ( :)06النشاط العالمي لحجـ االستثمار في التكنولوجيا المالية

Source: KPMG Biannual global analysis of investment in fintech, 13/02/2019, p 10 online:
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/the-pulse-of-fintech-2018.pdf

كما يختمف حجم االستثمار في التكنولوجيا المالية من دولة إلى أخرى وىذا راجع لعدة أسباب والجدول

الموالي يبين ذلك:

الجدوؿ رقـ ( :)01نشاط الدوؿ في االستثمار في التكنولوجيا المالية لسنة 2018
دوؿ أمريكا بما فيها دوؿ أوروبا
الواليات المتحدة*

حجـ االستثمار مميار 5415

4314

دوؿ أسيا
2217

دوالر

عدد الصفقات

1245

536

372

المصدر :من إعداد الباحثين باالستعانة بإحصائيات شركة  KPMGحول التكنولوجيا المالية في تقرير فيفري .2019

* الواليات المتحدة يقدر حجم االستثمار  5215مميار دوالر بعدد صفقات بمغ  1062صفقة.
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نالحظ من خالل الجدول أعاله أن دول أمريكا وباألخص الواليات المتحدة ىي الرائدة في

التكنولوجيا المالية بحجم استثمار األعمى قدر ب  5215مميار دوالر سنة  2018وىذا راجع أساسا

لالمتيازات الممنوحة لمشركات الناشئة من خالل السياسات والقوانين باإلضافة إلى وفرة رأس المال وكذا

سرعة تغمغل األنترنيت في مناطق ىذه الدول.
كما يقدر المتوسط العالمي لمستعممي ىذه التكنولوجيا المالية بـ %64 :سنة  ،2018حيث تحتل

الصين واليند المرتبة األولى بمعدل  ،%87تمييا روسيا وجنوب افريقيا بمعدل  %82كما تحتل كل من
فرنسا واليابان المراتب األخيرة  %35و% 34عمى التوالي وىذا ما يوضحو الشكل الموالي:
الجدوؿ رقـ ( :)02معدؿ استخداـ التكنولوجيا المالية في دوؿ العالـ سنة 2018
الدولة

النسبة%

الدولة

النسبة%

الصين

87%

الشيمي

66%

اليند

87%

البرازيؿ

64%

روسيا

82%

ألمانيا

64%

جنوب افريقيا

82%

السويد

64%

كولومبيا

76%

نيوزلندا

64%

البورو

75%

استراليا

58%

ىولندا

73%

اسبانيا

56%

المكسيك

72%

ايطاليا

51%

ايرلندا

71%

كندا

50%

المممكة المتحدة

71%

الواليات المتحدة

46%

االرجنتين

67%

بمجيكا ولوكسمبورغ

42%

اليونغ جونغ

67%

فرنسا

35%

سنغافورة

67%

الياباف

%34

كوريا الجنوبية
64%
المتوسط العالمي
67%
Source: Ey Building a better working world, Ey Global Fintech Adoption Index 2019, P 07.
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 .4.3مواكبة البنوؾ لمتطور التكنولوجي:
الشكؿ رقـ ( :)07مواكبة التطور التكنولوجي مف طرؼ البنوؾ

المصدر :أحمد خالد البموشي ،مقدمة عن العقود الذكية ،أوراق عمل ندوة البركة التاسعة والثالثون لالقتصاد اإلسالمي ،جدة
 14 ،13ماي  ،2019ص .170

نالحظ من الشكل السابق أن البنوك كانت تتماشى بالتوازي مع التطور الحاصل في التكنولوجيا

منذ العقود السابقة إلى غاية  2008وبالضبط مع حدوث األزمة المالية العالمية ظيرت فجوة بين ىذه
التكنولوجيا المتاحة وبين تمك المستخدمة عمى مستوى البنوك ويعود ذلك إلى انشغال ىذه األخيرة
بالتشريعات المستجدة لمحد من األزمة المالية ،وصعوبة تمويل مشاريع التكنولوجيا بسبب األوضاع المالية

ليا ،وتدني ثقة العمالء بيا ،في حين استغمت العديد من المؤسسات غير المصرفية (منيا شركات
التكنولوجيا المالية) ىذه الفجوة ولمعمل عمى تغطيتيا تم استخدام التكنولوجيا لتوفير خدمات ومنتجات
مالية لزبائنيا دون االعتماد عمى أي بنك ،األمر الذي أدى إلى إعادة ىيكمة البيئة التنافسية لمخدمات

المالية بشكل جذري ،حيث أصبحت البنوك ال تتنافس فيما بينيا فقط ،بل ظيرت ىذه الشركات كمنافس

قوي في الميدان.

 .5.3نظرة استشرافية لمستقبؿ عمؿ البنوؾ في ظؿ تطور عمؿ شركات التكنولوجيا المالية
إن التطور والنجاح الذي حققتو بعض شركات التكنولوجيا المالية مثل،PayPal ،Amazon :

 Facebook ،Google ، Tencent،Alipayوالمقدر بمميارات الدوالرات في السنوات األخيرة ،أكبر
بكثير من رؤوس األموال المؤسسات المالية القائمة بما فييا البنوك ،حيث تشير التقديرات إلى أنو خالل
العشر السنوات المقبمة ومع توسع ىذه الشركات في جميع قطاعات السوق سوف يؤدي إلى تآكل %60

من األرباح التي تجنييا البنوك والمؤسسات المالية من خدمات التجزئة.18

وان أكثر المؤسسات تعرضا لخطر شركات التكنولوجيا المالية عمى أعماليا ىي البنوك حيث

يمثل النمو السريع في التكنولوجيا المالية تحديا أم فرصة ليا ،كما كان لألزمة المالية العالمية أثر سمبي
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عمييا وذلك بنقص الثقة في النظام المصرفي ككل ،حيث أصبحت شركات التكنولوجيا المالية تعطي

لمعميل ما يرغب بالضبط من منتجات جذابة ومنخفضة التكمفة ،فيي عمى سبيل المثال تسمح لمعمالء
الوصول إلى سعر الصرف الحقيقي في سوق العمالت األجنبية دون زيادة أية رسوم ،كذلك تستحوذ عمى
تطبيقات تحويل األموال دون دفع رسوم ،فالقدرة عمى تحمل تكاليف التكنولوجيا المالية يجعل البنوك

تأخذىا عمى محمل الجد. 19

إن الخطر المحدق باستم اررية وكفاءة عمل البنوك في ظل تطور رقم أعمال شركات التكنولوجيا

المالية دفع لجنة بازل إلى إعداد تقرير في أوت  2017وضعت فيو البنوك التقميدية والجيات الرقابية أمام
تحديات ىذا الواقع الجديد المتطور بسرعة مذىمة ،وخمص التقرير إلى شرح مفصل لـ 5 :سيناريوىات،

ومن أىم ما جاء بو التقرير ما يمي:20

السناريو األوؿ أفضؿ بنؾ ( :)The better Bankحيث تقوم البنوك القائمة بتحديث ورقمنو
نفسيا لمحفاظ عمى العمالء والخدمات البنكية األساسية ،واالستفادة من التقنيات التكنولوجية لتغير وضعيا

الحالي ،أي االنتقال من وضع إلى وضع أحسن ،فقدرتيا عمى معرفة السوق وقدراتيا االستثمارية ستمكنيا
من توفير الخدمات والمنتجات باالعتماد عمى التكنولوجيا الجديدة وتحديث النظم التقميدية ،فيذا السيناريو

يطور من عمل البنوك اعتمادا عمى الذكاء االصطناعي.

السيناريو الثاني البنؾ الجديد ( :)The new Bankيرى ىذا السيناريو عدم قدرة البنوك

التقميدية عمى تحديث ورقمنو نفسيا وعدم قدرتيا عمى االستغالل الجيد لمتقنيات التكنولوجية ،مما يؤدي
إلى حمول محميا بنوك جديدة تقوم عمى أنقاضيا ،حيث تعتمد ىذه البنوك الجديدة عمى التكنولوجيا
المتقدمة لتقديم خدمات مصرفية بطريقة أكثر فاعمية من حيث التكمفة وبصورة أكثر حداثة ،واالبتعاد عن

النموذج القديم ،بل تقديم خدمات لمعمالء من خالل التطبيق الذكي والمنصة القائمة عمى االنترنت.

السيناريو الثالث البنؾ الموزع :ويتضمن عمل مشترك بين البنوك وشركات التكنولوجيا وتقسيم

الخدمات بين األطراف وذلك حفاظا عمى العمالء الذين بدال من البقاء مع شريك مالي واحد ويمكن ليم
استخدام العديد من مقدمي الخدمات المالية ،ومن الخدمات المبتكرة بين البنوك وشركات التكنولوجيا

المالية خدمات الدفع المبتكرة عبر الياتف النقال ،تقديم استشارة استثمارية.

 السيناريو الرابع البنؾ الهابط :يتوقع أن تنجو البنوك وتبقى غير قابمة لمتجاوز في بعض

الخدمات التي توفرىا لكن يبقى دورىا يتحول إلى مقدم ومستمم خدمة غير منظورة عمميا ،ألنيا تضع
خبراتيا بتصرف شركات التكنولوجيا المالية وعمالقة االنترنت التي تحتفظ لنفسيا بالعالقة مع العمالء

والمستخدمين ،ويؤكد التقرير إمكان حصول ىذا السيناريو استنادا الى تجارب حالية ،مثل تطور ونجاح
انتشار خدمات منصات الدفع االلكتروني ،عمى أن يبقى لمبنك التقميدي دور الخزانة ومطابقة العمميات

وامتثاليا لمقواعد الرقابية ،وبذلك تتحول البنوك إلى واحدة من القنوات المالية التي تستخدم الذكاء

االصطناعي في خدمة العمالء وظيور ما يعرف .Fintech Bank
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السيناريو الخامس البنوؾ غير المتطورة :فيو كارثي بالنسبة لمبنوك القائمة ،ألنو يفترض أن
التقنيات المتطورة يمكن أن تجعل مفيوم البنك التقميدي من الماضي ،وتحل محميا العمميات التي تطورىا
المنصات التكنولوجية وتقدميا مباشرة إلى العمالء ،ألنيا ستكون األقدر عمى فيم احتياجاىم بفضل
البيانات والمعمومات التي بحوزتيا عنيم ،وىناك أمثمة عمى ذلك حاليا ،مثل منصات اإلقراض واالقتراض

التي تضع العمالء وجيا لوجو ،حيث يتعاممون ماليا عبر االنترنت بال وسيط وىناك عمالت مثل البتكوين
ذات القيمة التي تجري دون المرور بالبنوك.
 .4خاتمة:

شيد قطاع التكنولوجيا المالية نموا سريعا عمى المستوى العالمي في السنوات الماضية القميمة،

حيث أصبحت الشركات الناشئة في ىذا المجال تمبي الكثير من الحاجات والخدمات المتعمقة
بالعمميات المالية المختمفة وبطريقة كفؤة تنافس إلى حد كبير الخدمات المالية التقميدية من حيث

السرعة والتكمفة ،ومن خالل ما سبق سمحت الدراسة لموصول إلى مجموعة من النتائج واالقتراحات.

 .1.4النتائج:

 إن الظيور والتطور السريع التي عرفتو شركات التكنولوجيا المالية يمقي بظاللو عمى مستقبل
الخدمات المالية التقميدية وذلك من خالل سرعة االبتكارات والحمول التكنولوجية التي تتمتع بقدرة

كبيرة عمى تغيير ىيكل الخدمات المالية وجعميا أسرع ،وأرخص وأكثر أمنا واتاحة؛

 تمعب شركات التكنولوجيا المالية دو ار ميما في تعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة،

وذلك من خالل التمويل الرقمي الذي يحوي عمى إمكانية كبيرة لوصول شرائح كبيرة محرومة إلى

الخدمات المالية؛

 بالرغم ما تحققو التكنولوجيا المالية من مزايا متعددة تخدم القطاع المالي والمصرفي بشكل كبير إال
أنو وجدت مخاطر مصاحبة الستعمال ابتكاراتيا منيا مخاطر غسيل األموال وتمويل اإلرىاب،

المخاطر السيبرانية؛

 معظم الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية متواجدة في الواليات المتحدة والصين والمممكة
المتحدة ،في حين المناطق األخرى ومنيا الدول العربية ما زالت مثل ىذه الشركات ضئيمة
االنتشار ،يعود السبب إلى البيئة والنظم واألطر القانونية التي تضعيا ىذه الدول لتسييل نشاط

وعمل مثل ىذه الشركات.
 .2.4المقترحات:

 دعوة البنوك والمؤسسات المالية إلى ضرورة االستثمار في التقنيات التكنولوجية الحديثة لتطوير
الخدمات المالية المقدمة من طرفيا؛

 ضرورة التعاون بين البنوك والشركات التكنولوجيا المالية لتقديم تشكيمة متميزة من الخدمات التي
تجمع بين الحماية القانونية والتنظيم المحكم وبين السعة وفعالية التكنولوجيا؛
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 اجراء تغيرات في األطر القانونية والممارسات التنظيمية لدعم الثقة والموثوقية لممنتجات والخدمات
المالية خاصة في المنطقة العربية؛

 ضرورة انفتاح المؤسسات المالية والمصرفية الجزائرية عمى ابتكارات التكنولوجيا المالية ومحاولة
المحاق بالموكب العالمي بغية تحسين الخدمات المقدمة لمعمالء ورفع القدرة التنافسية؛

 عمى الرغم من تعدد فوائد التكنولوجيا المالية عمى عمل البنوك والمؤسسات المالية وتجربة العمالء،
إال أنو ال يمكن التوسع في االبتكار عمى حساب سالمة ومتانة ىذه البنوك والمؤسسات المالية
وكذلك عمى حساب حماية المستيمك وأمن المعمومات ،وضمن ىذا اإلطار ينبغي عمى البنوك

والبنوك المركزية والجيات الرقابية خمق توازن بين ظاىرة تجنب المخاطر والتوجو العالمي نحو

ابتكار التكنولوجيا المالية والرقمنة ،والتأكد من عدم تحول ىذه االبتكارات إلى أدوات لالحتيال

والقرصنة ،وتبييض األموال وتمويل اإلرىاب ،وعدم تيديدىا لالستقرار المالي؛

 ضرورة التعاون الدولي وتبادل المعمومات والخبرات لدعم إقامة إطار تنظيمي فعال لكون
التكنولوجيا المالية تعمل بشكل متزايد عبر الحدود وذلك لتعزيز الفرص والحد من المخاطر التي

يمكن أن تنشأ عن اختالف األطر التنظيمية.
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