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 مقدمة المؤلف
، غير أ  حدثين هامين ةعاله من اال عرضاااايخطر ببالي  التقنيات الماليةموضاااو  قبل فترة قريبة، لم يكن 

ل ريادة األعمال، وكانت ةعن  2018، أولهما مؤتمر حضاااااارته في دبي بداية عا  ضاااااامن اهتماماتي

قدمت  ية في خالله العرون التي  مال يات ال مات التقن خدا مالي القطا عن اساااااات ما تكليفي ب  . ال ثانيه عيد و

 والتمويل اإلسالمي.  التقنيات الماليةالعربي بالمشاركة في تقديم دورة عن  لصندوق النقدانضمامي 

هي تدريسه ما تعلم شيء أ  أكفن وأفضل صريقة ليشير الى ( The Learning Pyramidوأل  هر  التعلم )

العاتي طمبحثي وشااااااكلت فترة اإلعداد للدورة فرصااااااة أكثر من رائعة بالنساااااابة لي من خالل رك، فقد لاي

المتعمقة في الموضاااو ، وتوضاااق لي مقدار الفرصاااة الضاااائعة لمن غفل عن هذا المجال المتعا م األهمية 

كل ما يصاال يد   أ  أقرأ عادتيه قد ةرت ألن. والراسااخة الذ  صااار يهدد كيا  الصااناعة المالية التقليدية

متنوعة شاااااملت  مادة ثرية د تشاااااكلت ليما يهمني، فقأدو  أهم ما قرأت ووألخص من كتب ومنشاااااورات، 

لتكو  ذات قيمة علمية  مختلفةترتيبها وتنساايقها في شااكل دراسااة، ثم أثريتها بمراةع قمت بةوانب عديدة، 

مجموعة أصلق قد  صندوق النقد العربيأ  في هذا السياق، ر ن التذكيال بنج مو فضال عن قيمتها التطبيقية.

تضم فنيين وخبراء من الدول العربية وخبراء من ، (2018)ديسمبر  اإلقليمية للتقنيات المالية الحديثةعمل ال

م ود  الخدمات ومؤسسات وةهات رائدة في المجال على المستوى المؤسسات المالية اإلقليمية والدولية و

لتدارج مواضاااااايع التقنيات المالية الحديثة والتشاااااااور وتبادل الخبرات والمعرفة تهدف المجموعة لدولي، ا

اضااااافة لما ساااابق، أصاااادر  ا وبلورة الرؤى المختلفة لتنشاااايطها وتنظيمها في الدول العربية.حول قضاااااياه

 ال:أذكر منها على سبيل المث موضوعات التقنيات المالية،اسات عن درالصندوق بعض ال

 (هبة عبد المنعم(، )د. 2019ن )االستخدامات المالية لتقنية البلوكشي -

 (د. أحمد الشاذلي(، )2019) كوميةة المالية الحفي تحسين ادارالمالية دور التقنيات  -

 (.د. سومية لطفي(، )2018ة )العربيفي الدول ( BIG DATAة )نات الكبيرادراسة تطبيقات البي -

ات التي يصاادرها الصااندوق لموضااو  )رقمنة المالية ساالساالة موة  السااياساا صااص العدد الثاني منكما خ  

تم تخصيص د فقن القطا  المالي للدول العربية، ة هامة ضميحتل مكان  الموضو  صار فعال العامة(، وأل

تداعيات التقنيات  ( حولنالفصاال الثام) 2019الدول العربية تقرير االسااتقرار المالي في في فصاال كامل 

 (.المالي االستقرارالرقمية للبنوك المرك ية على  التالحديثة والعم المالية
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وأنها ليسااااااات حدثًا عابًرا أو فكرة لحظية أو ابتكارا مؤقتا، بل  ،التقنيات الماليةيدل ما ساااااابق على أهمية 

ي، ومجاال بحثيا يساااااتوةب سااااابر أغواره لفهم صبيعتها وأسااااابابها صاااااارت ة ءا أصااااايال من القطا  المال

 ا.وآثاره

 

وال يفوتني أ  أشااااكر كل ما ساااااعد على اخراد هذه الدراسااااة، وشااااكر  الخاب للدكتورة هبة عبد المنعم 

الدراساااات واإلحصااااء بصاااندوق النقد العربي( على ملحو اتها القيمة التي أفادتني كثيرا في )رئيس قسااام 

 راسة.تحسين الد

تها لاير ، وأ  تفيدهم لتعلم الم يد حول ختاما، أرةو أ  أكو  وفقت في نقل ة ء من المعرفة التي تعلم

سعد دوما بتلقي موالمهم في القطا  المالي هذا المجال الجديد القراء الخبراء والمتخصصاين ورئيات ، كما أ

 .وملحو اتهم وأية اضافات تفيدني في تجويد الدراسة

 

 

 لكريم أحمد قندوزعبد اد. 

 2019 صندوق النقد العربي

 ةعربية المتحداإلمارات ال –أبو  بي 
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 مقدمة:( 1)
حد كبير من الخارصة  ت الى، غيرالتقنيات الماليةشااااهدت الساااانوات القليلة األخيرة ثورة غير مساااابوقة في 

المتوقع نحو التقانة، وضااااااطت على التقليدية للتمويل، وتحولت الكثير من المعامالت بشاااااكل أسااااار  من 

وبالرغم من التهديد الكبير للبنوك  وةود وساااااايب )رقابي وتشااااااايلي(.األعمال المالية التقليدية القائمة على 

 أنه اعتبر فتحا بالنساااابة لفوات واسااااعة من المسااااتهلكين والمؤسااااسااااات المالية الذ  يشااااكله هذا التحول، اال

 من الوصااااااول الى خدمات مالية بشااااااكل كوء )بساااااارعة ودو  تكلفة(ذ مكنهم وصالبي الخدمات المالية، ا

ها تميل الى التباصؤ، متنثرة بضعو معدالت نمو بدأتالمالية اإلسالمية والتي  الصناعة وفي قطا  .وفعال

الفرب الجديدة التي يتيحها سااااواق الرئيسااااية )دول الخلية العربية أساااااسااااا(، ف   النمو االقتصاااااد  في األ

ديين القصااااااير للم يد من االنتشااااااار والتوسااااااع في الم امحف ا ةديد قد تشااااااكل لتقنيات الماليةاالتحول الى 

الضطراب ، مع التنبيه على الجانب اآلخر للتكنولوةيا المالية وهو ةانب ااستااللهاوالمتوسب اذا ما أ حسن 

(Disruption )( وربما التدميرDestruction ) ةركوب موةوالذ  ساايكو  مصااير كل من ال يتمكن من 

مية في العصااار الرقمي من تجاوز ثورة ولن تتمكن البنوك والمؤساااساااات المالية اإلساااال التايير والتطوير.

ها أ  صااناعة اإلسااالمية ادراكولعل أول خطوة على ال ،الجارفة ا  لم تعرف كيو تسااايرها التقنيات المالية

التقنيات تساااعى وهدفها النهائي، حيث  لماليةالتقنيات اتجربة المساااتهلي هي عنوا  هذه الثورة، اذ هو غاية 

للخدمات المالية الرقمية دو  اغفال المسااااتبعدين  واحتياةات المسااااتهلكين لسااااد الفجوات في رغبات المالية

 التقليدية.ماليا ممن لم تشملهم الخدمات المالية 

الواليات المتحدة ونعني بها أساسا كثر نضًجا األ التقليدية سواقفي األ التقنيات الماليةونمت صناعة نشنت 

مليار  60تشااااااير التقارير الى أنه تم اسااااااتثمار حوالي ويبًا. ةميع أنحاء العالم تقرتؤثر في هي ، وأوروباو

مليار  150، ويتوقع أ  يصاال هذا الرقم الى (2018  )نهاية عا التقنيات الماليةات دوالر أمريكي في شاارك

مية فيها ، ال تكاد تكو  حصة الصناعة اإلسالدوالر أمريكي على مدى السنوات الثالث الى الخمس القادمة

الشاااااامالية تتصااااااادر أمريكا وكما الحال مع الكثير من القطاعات المالية أو حتى االقتصاااااااادية،  اال القليل.

، غير أ  اسااتثمارات هائلة تنمو التقنيات الماليةمجال االسااتثمارات في مريكية وكندا( )الواليات المتحدة األ

أما بالنسااابة لالقتصاااادات  .العالمتبة الثانية في منطقة آسااايا والمحيب الهادا ما يضاااعها في المربسااارعة في 

هذه كن أ  تسااااااهم ميحيث تختلو دوافع انتشااااااار وتبني التكنولوةيا ةذريا، فالناشااااااوة )دول افريقيا مثال(، 

 لوةود قطاعات واسعة غير مشمولة ماليا. زيادة الشمول الماليفي  التقنيات المالية

موها المتساااااااار  لمالية الحديثة بساااااابب نها بكل التكنولوةيات اال يمكن ألحد أو ةهة معينة أ  ت عم المام

وهي أهداف محددة معروفة وتنوعها الرهيب، غير أنها مع ذلي كله ال تخرد عن أهداف النظا  المالي، 
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( التعامل مع خطر عد  تماثل 2، )( تجميع وتخصاااااايص الموارد عبر ال ما  والمكا 1يمكن اةمالها في )

في ساااياق تاريخي،  التقنيات الماليةوأما اذا أردنا وضاااع  بادالت.( اتما  الم3لوكالة، )المعلومات وتكاليو ا

 دورة االبتكارات المالية الحديثة.  للثورة الصناعية الرابعة، وة ء من افهي عنو

اساتوفيتها كلها وال أزعم أني المالية وتطبيقاتها  التقنياتحاولت ةمع أكبر قدر ممكن من  الدراسةةه وفي هذ

ويكفيي أ  تعرف أ  كل واحدة من تلي التقنيات  كنه كل تقنية من تلي التقنيات، كما ال أزعم أني أدركت

ي سااتند عليه ةوانبها، فضااال أ  بعضااها لم تسااتقر على شااكل نهائي يمكن تحتاد كتبا ومؤلفات لتاطي بعض 

ستكمال تعريو وفهم و يفته األساسية. خصصت ةانبا مهما ة ناعة المالية اإلسالميمن الدراسة للص في ا

ويمكن أ  تسااتفيد من هذه الثورة الهائلة. بعض المصااطلحات والمفاهيم الواردة في  والى أ  مدى اسااتفادت

والتي ك تب فيها الكثير تعتبر غاية في التعقيد، وأبسااب مثال عنها )تقنية ساالساالة الكتل )بلوكتشااين((، الكتاب 

وقد حاولت ةهد  ت الرقمية المشاااااافرة، هيتها الحقيقية، ونفس الحال عن العمالمع تباين كبير في فهم ما

 لعامة أو آلية عملها.ن على األقل من فهم فكرتها اتقريب معناها للقارا قدر المستطا ، بما يمك  
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 التقنية المالية: الواقع واآلفاق( 2)
 مستحدثا في مجال المال واألعمال، اال ( مصطلحاFinTech) التقنيات الماليةعلى الرغم من كو  مصطلق 

والذ  كا  شاااااااائعا منذ بداية القر   (Financial Innovationالمالي ) أنه ليس اال امتدادا لمفهو  االبتكار

توفير حلول لمشاكل التمويل سواء . واالبتكار المالي ي قصد به تطوير األدوات والمنتجات المالية ورينالعش

نهاية األلفية الثانية الهائل الذ  عرفته ومع التطور التقني  لمؤسااااسااااات أو الدول.على مسااااتوى األفراد أو ا

ذ  أصاااااابحت فيه التكنولوةيا قائدة ة، والالرابعالصااااااناعية وبداية األلفية الثالثة والتي أٌصلق عليها الثورة 

 (.التقنيات الماليةلالقتصاد ودافعة لكل أركانه بما فيه الشق المالي، انتقل المصطلق الى )

 العالم مع تاييرات اةتماعية وساااااكانية، فالجيل الذ  ولد أفراده بعدده هشاااااترافق التطور التكنولوةي الذ  

نشاااان في  ل  بلغ وعيه أو هو ةيل( nial GenerationnMille)ة الذ  يطلق عليه ةيل األلفيو  1980 ساااانة

( والسااااااعات الذكية Tabletللوح االلكتروني )التقنيات الحديثة، وترعر  على مصاااااطلحات كالجواالت وا

 نفسه في بيوةماعي ووسائل التواصل السمعي والبصر ، ووةد نترنت ووسائل التواصل االةتوعرف اال

م يكن كلها من خالل هذه التقنيات الحديثة، بدءا من التواصااااااال مع أعماله ا  لانجاز معظم فيها يسااااااتطيع 

ا الجيل يصااااعب و ربما صلبات الطعا  وغيرها. ا  هذأترياته العادية مدرسااااته وتندية واةباته، انتهاء بمشاااا

لمصاااااارف والوقوف في صابور لسااااااحب مبلغ من المال مثال ومن ثم الذهاب بالمال اقناعه بجدوى الذهاب 

التاييرات النفسية واالةتماعية قتناء أشياء، فكا  الالز  على البنوك والمؤسسات المالية أ  تركن الى هذه ال

وتطبيقات يمكنها انجاز معظم الخدمات  ، فطورت من تقنياتها واةتهدت في ابتكار منصااااااااتلمجتمعفي ا

. التقنيات المالية . وهذه هي حقيقةوالمصااارفية من خالل االنترنت دو  الحاةة للقيا  تقريبا بن  ةهد المالية

وتقليل تكلفتها هو عنصااار ومع التنافس الذ  يتمي  به القطا  المالي، صاااار تساااهيل اإلةراءات وتساااريعها 

الفينتي صريقه الى عالم البحث العلمي التقنيات المالية أو ووةد مصطلق  ات.التنافس األساسي بين المؤسس

 آت.هو نشير الى بعض منها فيما وصارت له تعريفات ومعا  دقيقة، وس
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 :التقنيات الماليةالثورة الصناعية الرابعة و. .21
قة بالتكنولوةيا شااااااهدت الصااااااناعة المالية في العالم تاييرات ةذرية مدفوعة من ثالثة عناصاااااار ذات عال

( وتفكياااي الوسااااااااااصاااة Automation، وهي: التقااااناااة )الثورة الصاااااانااااعاااة الرابعاااةكااا حااادى نتاااائة 

(mediationDisinter( والالمرك ية )Decentralization.)  في واذا أردنا أ  نفهم التاييرات الحاصلة

 الصناعية الرابعة.  القطا  المالي، ف نه ال يمكن ع لها عن سياقها التاريخي المتمثل في الثورة

 :رئيسةالثورات الثورة الصناعية الرابعة وال. 1.1.2
، وانتقلت بالبشرية من مرحلة الى االنساني رياكل منها مالمق التاثورات رئيسة رسمت  بنربعةالعالم مر 

ما . ورغم أ  أول ثورة ترةع لحوالي قرنين من ال من، اال أ  النمو والرخاء واالزدهارأخرى من مراحل 

على  هر  منذ وةد اإلنساااااااا ية ه البشاااااارتمما حققبكثير منذ ذلي التاريا أكبر  مادية تحقق من انجازات

 بل آالف السنين.البسيطة ق

للفحم على االساااتخدا  الواساااع  تمدتاعمع بداية القر  الثامن عشااار حيث  الثورة الصةةةناعية اىول  قامت

وتوصاااو الكهرباء على . الثورة الصةةةناعية الثانية هي وقود الكهرباء تصااابق، قبل أ  والمحرك البخاري

 1والتي تتمي  بطبيعتهااا الماادمرة( General Purpose Innovationأنهااا من ابتكااارات الارن العااا  )

 األخرى. وأيضا بكونها سببا لظهور عدد كبير من االبتكارات

الذين كا  لهم الفضل  2صفرة المواليدبعد الحرب العالمية الثانية، وقادها ةيل  الثورة الصناعية الثالثةبدأت 

العشااارين وكا  من أهم معالمها في الكثير من اإلنجازات التي تحققت في الثمانينات والتساااعينات من القر  

 ثورة الرقمية.الحاسب اآللي وهو ما ةعل هذه الثورة تعرف أيضا بال

العصااار الصاااناعي تعرف على أنها: ) لتيوا الثورة الصةةةناعية الرابعةمع بداية األلفية الثالثة، تبدت بوادر 

المجاالت المادية والرقمية يتمي  بدمة التقنيات التي تطمس الخطوص الفاصاااااالة بين الذ  الرئيسااااااي الرابع 

: البيانات الضااخمة في عدد من المجاالت، بما في ذلي تمي  باختراق التكنولوةيا الناشااوة، كما توالبيولوةية

، ةالحوساااااابة الكمومينولوةيا النانو وي وساااااالساااااالة الكتل وتكالصااااااطناعاء االذكتعلم اآللة ووتات الروبوو

ة(. وكما كا  لجيل اد، والمركبات المساااااتقلالطباعة ثالثية األبع، وانترنت األشاااااياء، وةالتكنولوةيا الحيويو

                                            
 ارية.انتهى بظهور الكهرباء عصر المحركات البخ  1
-1946وبالضاااااابب خالل الفترة ( الذين ولدوا بعد الحرب العالمية الثانية Baby boomersيقصااااااد بجيل صفرة المواليد )  2

 ، وساااااميت بطفرة المواليد لتوةه حكومات الدول الاربية )الواليات المتحدة خاصاااااة( نحو تشاااااجيع االنجاب لتعويض 1964
مليو  نفسااااا بشاااارية في الحرب العالمية الثانية ما مثل  62ة )خساااار العالم حوالي النقص في البشاااار بعد الحرب العالمية الثاني

 لعالم(، وقد قاد هذا الجيل الثورة االقتصادية والثقافية في العالم.% من سكا  ا2.5
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ناعية صفرة المواليد الفضل في الثورة الصناعية الثالثة، فقد كا  لجيل األلفية الفضل في تسريع الثورة الص

 التعقيد،والسرعة بخصائص تجعلها متمي ة تماما عن الثورات الصناعية السابقة، منها تمي  الرابعة والتي ت

تنثير هذه الثورة احداث تايير ةذر  في تعددوالشاااااااامل لجميع نواحي الحياة،  ال ية النظا ، حيث يمكن ل

مكن ثورة الصااااااناعية الرابعة يت. ومع كو  بعض مخاصر الالعالقات بين الدول والشااااااركات والمجتمعا

، مثل 1حول العالمساااااتقضاااااي على الماليين من الو ائو التقليدية القائمة ادراكها بسااااارعة، ومن ذلي أنها 

م الساااايارات الذاتية القيادة، والعمال ذو  المهارات المنخفضااااة الذين سااااتحل السااااائقين الذ  سااااتحل مكانه

يمكن التنبؤ بها، بشااااااكل خاب ما  على مخاصر كامنة قد الاال أنها تنطو  أيضااااااا  الروبوتات بديالً عنهم،

مخااصر المرتبطاة باالعالقاة بين البشاااااار الاذكااء االصااااااطنااعي، وت اياد اسااااااتعماال الروبوتاات والتعلق با

 2ات.توالروبو

 كجزء من الثورة الصناعية الرابعة: التقنيات المالية. 2.1.2
عي، ولهذا فمن المتوقع أ  يسااااااير وفق النمب الذ  النظا  المالي هو ة ء من النظا  االقتصاااااااد  واالةتما

في النظامين االقتصااااد  واالةتماعي.  ا  به، وعلى ذلي فقد كانت الخدمات المالية مواكبة للحاصاااليساااير

و هور الكثير من  الاادوليااة زدهااار التجااارةلااي أ  فترة  هور التاانمين وازدهاااره هي نفس فترة امثااال ذ

ية ترافق مع  مال كارات ال ثة والتي سااااااميتاالبت ثال ناعية ال الرقمية، وعلى ذلي فليس  الثورة الثورة الصاااااا

 رة التكنولوةية(.واكبة للثورة الصناعية الرابعة )الثونتي( م)الفي التقنيات الماليةبمستارب أ  تكو  

بثورة  كانت ثورة شااااااركات التكنولوةيا األولى مع نهاية األلفية الثانية وبداية األلفية الثالثة، وعرفت حينها

، وليتضااااااق لي التايير الذ  أحدثته التكنولوةيا على مسااااااتوى االقتصاااااااد (dot com boomدوت كو  )

أ  ، حيث سااتلح  عالمة تجارية 100ألكبر  2019قائمة فوربس لساانة ليي أ  تلقي نظرة على العالمي، فع

 (1 أول خمس شركات تنتمي لقطا  التكنولوةيا )أنظر الجدول

 

  

                                            
ابعات بق، مثل المجاالت الجديدة التي تتيحها الطفي مقابل ذلي سااااااتوفر فوات ةديدة من الو ائو لم تكن موةودة في السااااااا 1

 الثالثية األبعاد للتصميم واإلنتاد، وبرمجة الروبوتات واألنظمة الذكية وغيرها.
من أسااااوأ الساااايناريوهات التي قد تواةه البشاااار وربما تهدد كيانهم هو الربب بين )تعلم اآللة( و)الذكاء االصااااطناعي(  لعل 2

تمتلي القدرة على التحكم الذاتي واتخاذ القرار. ما الذ  الة يمكن تصااور أ  اآلالت أو الروبوتات قد والروبوتات، ففي هذه الح
 يمنع أ  تهدد كيا  البشر؟
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 (2019العالم )كات في فوربس ألكبر الشر(: قائمة 1ةدول )

 العالمة الترتيب
قاايااماااة الااعااالماااة )باالاايااو  

 دوالر(
 ماضيةالتاير مقارنة بالسنة ال

 205.5 +12% (Apple)أبل  1

 167.7 +27% (Googleغوغل ) 2

 125.3 +20% (Microsoftمايكروسوفت ) 3

 97 37% (Amazonأمازو  ) 4

 88.9 -6% (Facebookفيسبوك ) 5

  ,2019The World's Most Valuable BrandsForbes ,المصدر: 

 

الشااااااركات التي عرفت تقليديا على أنها الشااااااركات وواضااااااق من القائمة أعاله أ  ال من الذ  كانت فيه 

( مثل ماكدونالدز وكوكا كوال وول مارت ودي ني وةنرال الكتريي chip companies-Blue) 1برىالك

وخالصااة األمر، أ   تقنية مثل آبل وغوغل ومايكروسااوفت وغيرها.لشااركات القد تاير، وحل محله زمن ا

ما يحصاال في القطاعات األصااعدة: االةتماعية واالقتصااادية، وتاييرات هيكلية حصاالت في العالم على كل 

 المالية هو ة ء من تلي التاييرات.

 

 :التقنيات الماليةتعريف . 2.2
(، وتشااااير Financeومالية ) (Technologyتكنولوةيا ) ين:كلمتمن  (FinTech) التقنيات الماليةتتكو  

ة واسااعة من الخدمات المالية يلة المالية وتاطي تشااكالى تطبيق التكنولوةيا في الصااناعفي معناها الواسااع 

معنى أدق، ف   بو وادارة الثروة.والتنمين كاإلقران واالسااااااتثمار والدفع وادارة الخطر وتحليل البيانات 

، وهو ما توفير الخدمات والمنتجات الماليةتعني االستخدا  المبتكر للتكنولوةيا في تصميم و ليةالمايات التقن

                                            
ات الكبرى هي شاااركات متعددة الجنسااايات وعريقة وتمكنت من بناء عالمة تجارية ةيدة السااامعة على مدار ال من الشااارك  1

مار مستقرة، تمكنها من الحفا  على رأج زمات التي مرت بها وصار لديها محاف  استثواستطاعت التالب على الكثير من األ
 Blue Chipأول من اساااتخد  مصاااطلق الشاااركات الكبرى )المال وأيضاااا توزيع أرباح على المسااااهمين بشاااكل مساااتمر. 

Companies سنة شركات 1923( ألول مرة هو أوليفر ةينجولد المو و في داو ةون   سهم ال القيادية، لكن اليو   لوصو أ
شير ش لم يعد المصطلق ي شكل أكثر دقة الى مخ ونات ال ركات الى األسهم القيادية أ  األسهم ذات األسعار المرتفعة، ولكن ب

 عالية الجودة التي صمدت أما  اختبار ال من.
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هو فقب ما كا  ابتكاريا وليس له سااااااابقة. وتساااااااعد  التقنيات الماليةن يمكن اعتباره من ضاااااام يعني أ  ما

سااواء كانت دفعا أو بكفاءة وفعالية  لية(اتما  العمليات )المافي  -تو يو )التقنية(ل من خال- التقنيات المالية

 ت مالية.كل ما يمكن تصوره من معامالتحويال أو اقراضا أو تنمينا أو أوراقا مالية و

 التقنيات الماليةف   ، (Financial Stability Board( )2017مجلس االستقرار المالي ) تعريو حسبوب

 منتجات أو عمليات أو تطبيقات أو عمل نماذد ثاسااااتحدا يمكنها التكنولوةيا باسااااتخدا هي ابتكارات مالية 

 .المالية الخدمات متقدي وعلى المالية، والمؤسسات األسواق على ملموج أثر لهاة ةديد

المالية حديثا نسبيا، ف نها تسعى لمنافسة األساليب المالية التقليدية عند  قنيةومع كو  المعنى االصطالحي للت

أكبر من أ  تحصاااااى، فهي تبدأ من اساااااتخدا  الهاتو  التقنيات الماليةلة أمث. ومختلو الخدمات المالية تقديم

ويل أو صااارف أو دفع مثال(، أو في عمليات التداول واالساااتثمار، الذكي في اتما  العمليات المصااارفية )تح

 وليس انتهاء بمنصات التداول االةتماعي.ية مرورا عبر العمالت الرقم

ويقو  العاملو   ار تكنولوةي في الخدمات المالية.واسع، مثل أ  ابتكنطاق على  التقنيات الماليةيتم تعريو 

بتطوير تقنيات ةديدة ( مجال التكنولوجيا بالتفصةةةةي علين في سةةةةيوتي وصةةةةف أهم الفا)الصااااناعة هذه في 

 األسااااواق المالية التقليدية.لطرق عمل تعطيل ومبتكرة ما يؤد  الى حدوث اضااااطراب وتشااااويا وأحيانا 

اال أ  ذلي ال ينفي مساهمة شركات ناشوة لجديدة يتم تطويرها من صرف لتكنولوةيات اكثير من اومع أ  ال

 القطا  المالي مثل البنوك الكبرى.كبار الفاعلين في 
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 المالية: للتقنياتالتاريخي التطور . 23.
ا اإلشاارة الى أنها ة ء من وليدة العقد األخير كما قد يتبادر الى الذهن، بل قد سابق لن التقنيات الماليةليسات 

اية من  هور القر  العشاااارين، بد أواسااااب( وعرفت منذ Financial Innovationدورة االبتكار المالي )

ت فالتداول ( في الستيناATMقات االئتمانية في الخمسينيات من القر  العشرين، ثم الصراف اآللي )البطا

قدمة في الثمانينات فالمصااارفية االلكترونية من خالل االلكتروني لألساااهم في السااابعينات فالحاساااوبات المت

 .(2شك  )أنظر  في التسعينات االنترنت

عقود هو العمر الفعلي للتكنولوةيا المالية، ولم تكن المؤسااسااات المالية تنظر سااتة ل عن وبذلي ف   ما ال يق

رضا تحقيق الخدمات وبالتالي على أنها تهديد، بل اعتبرتها فرصا سانحة لتقديم الم يد من  لتلي االبتكارات

ر االنترنت بانتشاااا ارتبطت التقنيات الماليةلعمالء، وأصااابق تقديم الخدمات أساااهل وأسااار . غير أ  ثورة ا

األلفية الثالثة، لتصبق وأةه ة الجوال الذكية، وهو ما ةعل االبتكارات المالية تنمو بشكل متسار  مع بداية 

( Robo Advisor)( وتطبيقات الدفع والمستشار اآللي  WalletMobileمصطلحات كالمحفظة المتنقلة )

 ending Leer PPeer toبين النظراء ) ( ومنصات االقران ماCrowdfunding) الجماعيوالتمويل 

latformP.من المصطلحات الدارةة والمتداولة ) 

ترنت، والتي يمكن يرةع أساااسااا الى االن التقنيات الماليةابق أ  الفضاال في بروز ويتضااق من الوصااو الساا

والتي نعني بهااا  (General Purpose Technologyظر اليهااا على أنهااا تكنولوةيااا غرن عااا  )الن

رات التي ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في  هور ابتكارات أخرى ةديدة، ومن كنولوةيا أو االبتكاالت

 االبتكارات الصناعية. التي كا  لها الفضل في  هور الكثير من التقليدية: الكهرباء أمثلتها

 

 (: FinTech) التقنيات الماليةالطلب عل  . 24.
، انتشااار االنترنت ومسااتويات االسااتخدا  التقنيات المالية، تبني اليةالتقنيات الممن دوافع الطلب على حلول 

ا سبق، فوة الشباب المتعلمة والتي تعيا في المد . يضاف الى موةود العالية للهواتو الخلوية، فضال عن 

 مالية التقليدية.قطاعات من المستهلكين المحرومين من الخدمات ال

ود كل من البنوك، قادة الصااااااناعة، تضاااااااافر ةهيتطلب منة، ف   ذلي منافعها الكا التقنيات الماليةلتحقق 

 والمنظمين إلنشاء نظا  بيوي للدفع نحو الم يد من الوصول للخدمات المالية. التقنيات الماليةشركات 
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 :(2008) اىزمة المالية العالمية. 4.21.
كنحد  2008-2007الل الفترة التي مساااات العالم ككل خ قد يسااااتارب بعضااااهم ذكر األزمة المالية العالمية

 شااااااعر الكثير من الناج ممن ، غير أ  هناك ارتباصا أكيدا بين األمرين، فقدالتقنيات الماليةسااااااباب ثورة أ

، شعروا أ  البنوك قد تفكر كثيرا في مصلحتهممثال كانوا يعتقدو  ية ووضعوا ثقتهم في المؤسسات التقليد

م، وما زاد من تلي الحسااااارة منازلهبعضاااااهم فقدوا دخراتهم وبالكثير من األساااااى والحسااااارة عندما فقدوا م

واألسااااى ما بدى لهم تواصؤا من مؤسااااسااااات التصاااانيو االئتماني التي اكتشاااافوا أنها لم تكن أمينة تماما في 

، ودفعتهم الى اتخاذ قرارات غير موفقة. أدى فقدا  الثقة ا االئتمانية لألوراق والمؤساااااساااااات الماليةتقييماته

ها أ  تلعب دور المؤتمن الى البحث عن بدائل أكثر أمانا لوساااااااصة المالية التي يفترن بفي مؤسااااااسااااااات ا

 الجماعيللند أو التمويل وتستبعد دور الوسيب، وهو ما شجع على انتشار تكنولوةيا من قبيل اإلقران الند 

 أو منصات االستثمار أو المستشار اآللي.

 :اإلقصاء المالي. 2.4.2
ولطالما اساااتهدفت الدول تحقيق أكبر قدر من الشااامول المالي،  عكس الشااامول المالي.اإلقصااااء المالي هو 

ات قد تجعل من غير أ  بعض المتطلب، بمعنى آخر وصول الخدمات المالية الى أكبر قدر من فوات المجتمع

ا ضااعو الدخل كن  تفرن شااركة التنمين حد، من ذلي: أمرا صااعبا ماد المالي لفوات واسااعة من الناجاإلد

ا التنمين، أو متطلبات فتق حسااااب مصااارفي كن  تفرن بعض البنوك رساااوما على فتق أدنى للدخل ليمكنه

الدخل المحدود غير مشااامولين  الحسااااب أو تطلب حدا أدنى من اإليدا  لفتق الحسااااب، وهو ما يجعل ذو 

كما لية مهما يكن دخله، يستطيع الشخص فتق حساب واةراء التحويالت الما التقنيات الماليةماليا. باستخدا  

تتعلق بالجوانب المالية )كالدخل أو قيمة  يمكنه الحصاااااول على تنمين باض النظر عن أية تفاصااااايل أخرى

 .األصل المؤمن عليه(
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 :المالية للتقنياتام . اإلطار الع25.
 ةالتقنيات المالي لوللح األقوىالعمالء النهائيين باعتبارهم المحرك يشاااااامل اإلصار العا  للتكنولوةيا المالية 

 .(1شكل مجموعة من التقنيات )أنظر التي تقودها 

 (: اإلصار العا  للتكنولوةيا المالية1شكل )

مات التي خد ها ال قدم  ت

 التقنيات المالية

الااامساااااااااتاااهااالاااكاااو    المالية للتكنولوةيا األساسية تالمجاال 

  الالمرك ية الواسطة تفكيي األتمتة  للتقنيات المالية

  دا اإلي
الااااااااااااذكاااااااااااااء 

 االصطناعي
 سلسلة الكتل الحركية

 

 األفاااااراد تاااااماااااويااااال   األفرادوالمستهلك

 والشركات

  

الااااابااااايااااااناااااات   التجارة تمويل

 الضخمة

الاامصاااااااارفااياااة 

 المفتوحة
 السحابية

 
 ا  األعمالطق

   الخ ينة

الاااحاااوساااااااااباااة   الثروة ادارة

 الكمومية

تمويااال النظراء 

(P2P) 

األماااااااااااااااااااااان 

 السيبراني

 
 الماليةت المؤسسا

   التنمين

       

  
 اإلدارة العليا

اإلدارة 

 المتوسطة
 ادارة الواةهة

  

   التقنيات الماليةالعمليات التي تاطيها   
 

 8DinarStandard 201المصدر: 
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 ؟التقنيات المالية. ما هي الفئات التي تستهدفها 26.
لية للعمالء، مع معالجة كفاءات عمليات الخدمات ت الماالخدماميع احتياةات ة التقنيات الماليةتلبي حلول 

 :التقنيات المالية( أهم الفوات التي تخدمها 2ويوضق الجدول ) المالية.

 لماليةيات االتقن(: الفوات المستهدفة من 2ةدول )

 الوصو ةالفو النو 

 العمالء

 المستهلكو 

ذو  الدخل عمالء التج ئة الرئيسااااايين مع شااااارائق أسااااااساااااية من 

العالي ةدا، فضااااال لدخل المتوسااااب والدخل المرتفع والمنخفض وا

 عن فوات الشباب

 األعمال قطا 
العمالء من الشااااااركات ا األعمال بما في ذلي الشااااااركات الكبيرة 

 صايرة والمتوسطة والمنظمات االةتماعيةوالشركات ال

 المؤسسات المالية
ناديق المعاشااات، شااركات التنمين، صاامديرو األصااول، صااناديق 

 التحوص

احتيااااةاااات 

لخااادماااات  ا

 المالية

 الودائع التي يحتف  بها البني وحسابات االستثمار اإليداعات

تاااامااااوياااال األفااااراد 

 واألعمال

 تمويل القائم على األسهماإلقران غير المضمو  والمضمو ؛ ال

 تمويل التجارة
؛ االعتماد المسااااتند تمويل رأج المال العامل ا ساااالساااالة التوريد؛ 

 صيلالتح

 خ ينة البني الخ ينة

 الثروة والصناديق المؤسسية ادارة الثروة

 التنمين المباشر، اعادة التنمين التنمين

 العمليات

 المكاتب األمامية
رضاااااااء المتطلبات؛ خدمة العمالء؛ ات إلاءةرااكتساااااااب العميل؛ 

 اتستشاراالخدمة التوصيل؛ 

 عاتالمدفو ينة؛ ، الخادارة المخاصر المكاتب الوسطى

 أمن البيانات؛ ادارة المحاف ؛ ادارة المخاصرتخ ين و؛ التحصيل المكاتب الخلفية
 

 ISLAMIC FINTECH REPORT 2018المصدر: 
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 تي ساهمت في حلها:سة والمشاك  الالمالية الرئي التقنيات. 27.
سا  التكنولوةيات المالية وتطبيقاتها مع وصو3يوضق الجدول ) مختصر لكل نو ، فضال  ( أدناه، أهم أق

 عن بعض المشاكل التي تساعد على حلها:

 (: التكنولوةيات المالية الرئيسة3ةدول )

 المشاكل التي تم حلها الوصو التكنولوةيا

 أتمتة أكبر

 الكمبيوتر أةه ة لتمكين التقنيات من مجموعة صطناعيء االالذكا

 مثل تقنيات خالل من" الذكية" المها  تنفيذ من

 والتعلم الخبرة وأنظمة الطبيعية، اللاة ةمعالج

 لتحليل الخوارزميات تطبق عملية وهي اآللي،

 .وتنبؤات رؤى لتكوين البيانات

 ويساعد العمالة كثيفة المها  أتمتة

 من العمالء تجارب تحساااين على

 ووضااااااااع رؤى تااولااياااد خااالل

 .توقعات

الااااااااباااااااايااااااااانااااااااات 

 الكبيرةاالتحليل

ية أدوات يسااااااتخد   عاتمومج لمعالجة تحليل

 متعددة مختلفة مصاااااااادر من الكبيرة البيانات

 .العمل قرارات تقود

 الوقااات من كبير بشااااااكااال يقلااال

 التقليدية األساليب من والخطن

 أةه ة لتطوير الكم يااةنظر من مبااادا يطبق الحوسبة الكمومية

 .بكثير أكبر معالجة قوة مع الكمبيوتر

شكل المعقدة المشاكل يحل  أكثر ب

لياااة  الكمبيوتر أةه ة من فعاااا

 .التقليدية

 (Open Access Servicesتفكيي الوساصة المؤد  الى الخدمات المفتوحة الوصول )

ماااالاااياااة الاااناااظاااراء 

(PeerPeer 2 ) 

 الشااااااركات بترب التكنولوةيا على قائمة خدمة

 على منصاااة خالل من بالمساااتثمرين، مباشااارة

 رسو  مقابل اإلنترنت شبكة

 ال التمويل، الى الوصاااول يوساااع

 الصااااااايرة للشااااااركااات اساااااايماا

ا  التحقق ويجعاال والمتوسااااااطااة،

 أساااااااهااال االئتماااا  من التحقق

 للمستثمرين

خد  المصرفية المفتوحة ( APIs) التطبيق برنامة واةهات يساااااات

خارةية الجهات تماخد لمقدمي تتيق التي  ال

 .للعمالء المصرفية البيانات الى الوصول

 من والشااااااركاااات العمالء تمكن

 انااااتالبيااا ةميع الى الوصااااااول

 الوقت في بهم الخاصة المصرفية
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 أكثر معلومات يتيق مما الحقيقي،

 .ومحدثة دقة

 المعلومات الى الوصااااول على القدرة وصااااو التنقلية

قات أو قة التطبي  من عادةً  ،مرتبطة غير بطري

 مثل والشابكة المحمولة الكمبيوتر أةه ة خالل

 .الذكية الهواتو

 الى الوصول من المستخد  تمكن

 أثنااااء" والتطبيقاااات مااااتالمعلو

 أ  الى الحااااةاااة دو  ،"التنقااال

 .ثابت موقع في يكو 

 ال مرك ية وأما 

 الكتااالساااااالساااااالاااة 

 بلوكتشين()

 دفتر نظا  باسااااااتخدا  البيانات ويسااااااجل يتتبع

 البيانات من التحقق - الموز  الرقمي تاذاألساااا

 الكمبيوتر أةه ة آالف أو موات عبر وتخ ينها

 .العالم مستوى على

 والااتااكاااالاايااو الااحااااةاااة، ياا يااال

فا  المرتبطة،  بالمعامالت لالحت

 مستود  بيانات قاعدة في العقود ا

 ساااااابااةالمحااا ويحساااااان مرك  ،

 .األمن ويحسن

 والممارساااات لعملياتاو التقنيات من مجموعة األمن السيبراني

 الكمبيوتر وأةه ة الشبكات لحماية المستخدمة

يانات والبرامة  الوصااااااول أو الهجو  من والب

 .به المصرح رغي

عد كات ت ها نات انت يا  مشااااااكلة الب

للكثير من المؤسااااسااااات  رئيسااااية

 المالية.

تااااباااانااااي الااااحاااافاااا  

 السحابي

"( السحابة" في) اإلنترنت على الموارد يخ  

 والتطبيقات األدوات ا باسااااااتخد ويسااااااترةعها

شر االتصاال من بدالً  الويب الى المساتندة  المبا

 .بالخاد 

 ركبي بشاااكل يقلل الساااحابة اعتماد

 على للبنوك الرأساااااامالية النفقات

 .الثمن باهظة الداخلية الخواد 

 

  FINTECH REPORT 2018ISLAMICالمصدر: 

  

21



التقنيات المالية و تطبيقاتها في الصناعة المالية االسالمية التقنيات المالية و تطبيقاتها في الصناعة المالية االسالمية 

22 

 كال االبتكار المالي:ا شكال من أشعلى اعتباره التقنيات المالية( سياق تطور 2ويوضق الشكل )

 

 ضمن سياق االبتكارات المالية التقنيات المالية(: 2شكل )

 
 لوالمصدر: المؤ

 

تخد  القطا  المالي،  دور كبير في عملية ابتكار تكنولوةيات ةديدة (sstartup) كا  للشااركات الناشااوةلقد 

 مالية.التقنيات الأنفقت مبالغ صائلة لتطوير دو  أ  ينقص ذلي من دور المؤسسات المالية الكبرى التي 

 

 

 

 

 

 

 

  

 هور 
البطاقات 
ةاالئتماني

 هور 
الصراف 
اآللي

التداول 
االلكتروني

الحواسيب
المتطورة

ة المصرفي
يةااللكترون
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 :التقنيات الماليةتطور ( 3)
التقنيات ساااااااهمت ابتكارات  ال يتج أ من صااااااناعة الخدمات المالية. ءة هي  اذ، تاريا صويلللتكنولوةيا 

من ادخال في التطور بدًءا  اسااااااتمرت، وبشااااااكل كبير في ةعل الخدمات المالية أكثر أتمتة وكفاءة المالية

تداول اإللكتروني ال( في السااااتينيات، وATMالصااااراف اآللي ) وماكينةاالئتما  في الخمسااااينيات، بطاقات 

لساااابعينيات، وأةه ة الكمبيوتر المرك ية وأنظمة حف  السااااجالت في الثمانينيات؛ والخدمات سااااهم في األل

يتبنو   خمساااة، كا  المساااتهلكو . خالل هذه العقود الالتساااعينات المصااارفية والسااامسااارة عبر اإلنترنت في

ية بهذه ال في الفاعلو وبدالً من الشااااااعور بالتهديد، رحب  كثيًرا،بها التقنيات دو  التفكير  قطاعات المال

االبتكارات التي تتمتع بساااجالت ممتازة في مسااااعدة المؤساااساااات المالية على تقديم منتجاتها وخدماتها الى 

أ  وقت مضاااى. لقد أصااابق الوقت الالز  لتساااويق  ت المالية أكثر منت ايدت صلباتهم للخدماالعمالء الذين 

مع انتشاااااااار  م يد من المعامالت في وقت أقل بكثير.منتجات والخدمات الجديدة أقصاااااار ويمكن معالجة ال

اإلنترنت على نطاق واساااع واألةه ة المحمولة وخاصاااة الهواتو الذكية، أصااابحت االبتكارات أكثر كثافة 

والتمويل الجماعي يين ن اآللمسااتشاااريالمحاف  متنقلة وتطبيقات الدفع والعدًا. تم تقديم فصااا 2000منذ عا  

 (. P2Pر الى نظير )ومنصات اإلقران من نظي

أول من و .، والتي يمكن أ  نضاااعها ة ءا من الثورة الصاااناعية الرابعةالتقنيات المالية هذا يمثل بداية ثورة

، المؤسااس والرئيس (Klaus Schwab) كالوج شااوابهو  صااام مصااطلق "الثورة الصااناعية الرابعة"

 تجعلبم ية من التقنيات التي ة الرابعة الثورة الصااااااناعيتمي  ، وتى االقتصااااااااد  العالميالتنفيذ  للمنتد

، والتي يشار اليها مجتمعة باسم غير واضحةالخطوص الفاصلة بين المجاالت المادية والرقمية والبيولوةية 

وة في عدد من المجا ب نجازاتاإللكترونية. وتتمي   األنظمة الفي يائية الت، بما في ذلي تكنولوةية ناشاااااا

، (Quantum Computing) الكمومية، والحوسااابة النانوعي، وتكنولوةيا الروبوتات، والذكاء االصاااطنا

 1(.IoTوالتكنولوةيا الحيوية، وانترنت األشياء )

  

                                            
1   Schwab, Klaus. “The Fourth Industrial Revolution: What It Means and How to Respond.” 
World Economic Forum. January 14, 2016. Accessed March 20, 2018. 
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-
how-to-respond/ 
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 وأنواعها: التقنيات المالية. شركات 3.1
الخدمات والمنتجات المالية الى صااااناعة بنكملها مكونة من  لتوفيرمن مجرد وساااايلة  التقنيات الماليةانتقلت 

وتعتبر الشاااركات المقدمة  البرامة واألنظمة وشاااركات اساااتشاااارات وةهات تنظيم وغيره.شاااركات تطوير 

أنظر شةةك  ) رات عدةشااركات بناء على اعتباتلي ال يمكن تقساايمالمالية أهم أركا  تلي الصااناعة، و للتقنيات

شاااركات  تقنيات دفع،شاااركات لمثال تقسااايمها بحساااب نو  التقنية التي تقدمها، مثال ، منها على سااابيل ا(3

تنظيمية، شركات تقنيات سلسلة الكتل...ويمكن تقسيمها بحسب صبيعة مقد  الخدمة، حيث تنقسم الى  تقنيات

تبادلة القة، ويمكن تقسيمها بحسب عالقاتها الممؤسسات مالية عريقة وشركات ناشوة وشركات التقنية العم

 )تعاونية وتنافسية(، وفيما يلي تفصيل التقسيمات السابقة:

 التقنيات الماليةتقسيمات شركات  (:3)شكل 

 
 المصدر: المؤلو

التقنياتشركات 
المالية

دلةبحسب العالقة المتبا

تعاونية

تنافسية

مختلطة

بحسب نو  الشركة

المؤسسات المالية الكبرى

الشركات الناشوة

الشركات التكنولوةية الكبيرة

الشركات

بحسب الخدمة المقدمة

سلسلة الكتل

تكنولوةيا تنظيمية

تكنولوةيا التنمين

العقود الذكية
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 المالية بحسب عالقاتها: التقنيةشركات . 1.1.3
ا  التنافسةةية التقنيات الماليةتعد شااركات الى تنافسااية وتعاونية.  التقنيات الماليةيمكن تقساايم شااركات  منافسااً

بينما تقد  شركات ار. نمين وشركات االستثمكالبنوك وشركات الت مباشًرا لمؤسسات الخدمات المالية الحالية

ال تنافس  الفاعلين الحاليين في القطا  المالي، فهيوضاااع وتحساااين لتع ي   والحل التعاونية التقنيات المالية

 ن وتطوير وتع ي  صرق وأساليب تقديمها للخدمات المالية. بعضلية، بل تساعدها في تحسيالمؤسسات الما

يةشااااااركات  مال يات ال ما ترك  شااااااركات أخرى على المجاالت يمكن أ   التقن تا الفوتين بين ندرد في كل ت

 المتخصصة.

 مالية:بحسب طبيعة مقدم الخدمة ال التقنيات الماليةشركات . 2.1.3
 أقسا : أربعةبحسب صبيعة مقد  الخدمة الى  التقنيات الماليةركات كما يمكن تقسيم ش

 المؤسسات المالية الكبيرة •

راسااخة ولها با  صويل في المجال المالي، وكا  لها الفضاال فيما وصاال التقليدية اللية امالمؤسااسااات الوهي 

يه القطا  المالي من تطور على مر التاريا من خالل ما تنفقه على االبتكار وا لبحث والتطوير، وحيث ال

أفضاااااال  وتحسااااااين أنظمتها وتقديم تجربةأنها بحاةة دوما الى البحث عن أفضاااااال الطرق لمتابعة أعمالها 

 بشكل رهيب، وقدمت خدمات متمي ة. التقنيات الماليةنها استثمرت في ف للعمالء، 

لى عمالئها ي المحافظة عرغبة منها ف التقنيات الماليةوقد دخلت هذه المؤسااسااات بقوة لالسااتثمار في مجال 

احدى نتائة الهد  الذين تايرت احتياةاتهم لصااااالق الخدمات المالية التقنية المتطورة وأيضااااا تجنبا لتصاااابق 

(disruptionالتي )  وهو ما يجعلها تفسااااااق المجاالت لم ود  الخدمات التقنيات الماليةأتت مع موةة ،

 (.Ant Financialات التقنية العمالقة )مثال: النملة المالية المالية الجدد سواء من المشاريع الناشوة أو شرك

 ناشئة:( المشاريعالشركات )ال •

، حيث معروف (Venture Capitalفي شكل شركة رأج ماامر )ية غالبا ما تكو  هي مشروعات ابتكار

ا أ  عنها أ  لديها امكانيات نمو ونجاح هائلة، وفي مقابل ذلي عرضاااااااة لدرةات مخاصر عالية، فهي ام

( وتنتقل للمرحلة التالية بن  Start up. قد تنجق المشااااروعات الناشااااوة )تحقق نجاحا باهرا أو فشااااال ذريعا

 1( وهو مصطلق يطلق على المشروعات الناشوة التي تجاوز رأج مالها Unicornقويا )بق مشروعا تص

ها ، بل هي ا وة مصااااااادرا للكثير من االل ناشاااااا يار دوالر. وتعتبر الشااااااركات ال لدافع والمطور األقوى مل

لتبني هذه المي اآل  ، خاصة مع التوةه العالتقنيات الماليةللتكنولوةيا المالية بين األشكال األخرى لشركات 

)مثال: خلية البحرين للتكنولوةيا المالية، فينتي السعودية،  اإلشرافية والرقابيةالشركات من صرف الجهات 

شنت مابنبو بي...(  71مرك   ( أو معجالت التقنية وهي عبارة Accelerator) يسمى المعجالت والتي أن
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الة للتكنولوةيا المالية، من خالل انشاااااء وداعمة ومشااااهدفها توفير بيوة حاضاااانة وأحيانا ممولة برامة عن 

 وغيرها من التسهيالت. (Sand Boxesالمخابر التجريبية )

 :العمالقةالشركات التقنية  •

ات التقنية ليس القطا  المالي، اال أنها دخلت بقوة لالسااااااتثمار في شااااااركال عملعلى الرغم من أ  أصاااااال 

ركات منصاااات دفع وتحويل خاصاااة بها، بل أصااابحت تنافس المجال المالي، فصاااارت لدى الكثير من الشااا

كيو أ  شااااركة نملة ( حجم أكبر البنوك في العالم 4، ويوضااااق الجدول )حتى المؤسااااسااااات المالية الكبرى

( تحتل المرتبة العاشاارة في العالم منافسااة بذلي أعتى البنوك وأرسااخها في العمل ncialinaAnt Fالمالية )

 المصرفي.

 مجموعات المصرفية بالرسملة السوقيةأكبر ال (: قائمة4ةدول )

 القيمة السوقية )مليار دوالر( المؤسسة المالية #

1.  JP Morgan 388 

2.  ICBC 330 

3.  Bank of America 315 

4.  ction BankConstruChina  270 

5.  Wells Fargo 268 

6.  Agricultural Bank of China 200 

7.  HSBC 198 

8.  Citi 183 

9.  Bank of China 180 

10.  Ant Financial 150 

11.  China Merchant Bank 122 

12.  Royal Bank of Canada 114 

13.  Santander 100 

14.  PNB Paribas 90 
 

 (bank/-global-10-top-becomes-8/05/26/alibabahttp://www.disruptivefinance.co.uk/201) المصدر:
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شركات آبل وغوغل شركات التكنولوةيا الكبيرة التي أصبحت نشطة في قطا  الخدمات المالية،  ومن أمثلة

تهدف لتع ي  اساتخدا  الخدمات المالية التي تقدمها الشاركات المالية الحالية، أو أ  تحل ث وفيسابوك.... حي

 أحيانا. محلها

 :كاتالشر •

يتمثل دور الشركات في دعم المشروعات الناشوة اما لحاةتها للمنتجات التي تطورها تلي المشروعات أو  

. وواضق أ  الشركات )التقليدية( هي رياديةاعية في تمويل أصحاب األفكار الكج ء من مسؤوليتها االةتم

ركات مالية، بل يمكن اعتبارها أقل المسااااااهمين في مجال التقنيات المالي، ولذلي مبرراته فهي ليسااااات شااااا

 مستفيدة من القطا  المالي.

 

 بحسب نوع الخدمة المالية: التقنيات الماليةشركات . 3.1.3
المالية، فنجد شااااركات متخصااااصااااة في  التقنياتتقساااايم  فسن التقنيات الماليةقساااايم لشااااركات ينخذ هذا الت

قود الذكية وشااركات متخصااصااة في المدفوعات، وشااركات خاصااة بالعمالت المشاافرة وأخرى خاصااة بالع

 ، وسينتي عرن هذه التقنيات الحقا.الذكاء االصطناعي وشركات تكنولوةيا التنمين وغيرها

( وهي شركات التكنولوةيا في مجال Insurtechالتنمين ) تشمل: تكنولوةيا التقنيات الماليةأحدث قطاعات 

يا ادارة الخطر ) وابتكاارات ادارة المخااصر،  تقاد  حلواًل  ( وهي شااااااركااتRisktechالتانمين، وتكنولوة

 دمات المالية. هي شركات ترك  على الجانب التنظيمي للخ( وRegtechالتكنولوةيا التنظيمية )و

الخدمات المالية عبر قطاعات المستهلكين  أنوا ميع ة التقنيات الماليةتاطي وما ذكرناه هو مجرد أمثلة، اذ 

 1(B2Bدعم التفاعالت بين األعمال التجارية )ضافة الى الحلول التي تالتجارية والشركات باإلالقطاعات و

 د تقو. 3(C2Cالتفاعالت بين المسااااتهلي والمسااااتهلي )أو  2(B2Cأو األعمال التجارية بين المسااااتهلكين )

مقدمي الخدمات عمل بينما يسااهل البعض اآلخر  ،الخدمات مباشاارة للعمالء التقنيات المالية شااركاتبعض 

 . )البنوك مثال( التقليديةالمالية 

  

                                            
1  B2B: Business to Business 
2  B2C: Business to Consumer 
3  C2C: Consumer to Consumer 
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 (:Big Techالعمالقة ) التقنيةلشركات ا. 3.2
بساااااارعة  Tencentو Googleو Facebookو Amazonو Alibabaنمت شااااااركات التكنولوةيا مثل 

على تمكين التفاعل الشاااااركات  بهذه الخابنموذد األعمال  اعتمد، ومدار العقدين الماضااااايينى علرهيبة 

 مجموعةهذه الشاااركات  ألعمالبين النواتة األسااااساااية  ، وكا  منمن المساااتخدمين المباشااار بين عدد كبير

ستخدامها كمدخالت لتقديم مجموعة من الخدمات التي  بياناتكبيرة من  تستال تنثيرات المستخد  التي يتم ا

ألنه يولد  ،الدائرةمما يولد م يدًا من نشاااص المسااتخد . ثم يكمل نشاااص المسااتخد  المت ايد  الطبيعية،الشاابكة 

عدة منها المجال التقني الذ  تشاااتال  ويمكن تناول موضاااو  هذه الشاااركات من ةوانب م يدًا من البيانات.

 نا هو على توةه هذه الشاااركات نحو ولود القطا  المالي فيه أو الجوانب القانونية أو المالية، غير أ  تركي

ها من نفس منظار المؤسسات السياق، ف نه ينظر ل ة التقليدية. وفي هذامن خالل منافستها للمؤسسات المالي

 الناشوة أو الكبيرة. لماليةالتقنيات االمالية وشركات 

 

 العمالقة: التقنيةطبيعة شركات . 1.2.3
( الى شااااركات التكنولوةيا العمالقة التي صااااارت مساااايطرة على الفضاااااء hBigTecيشااااير مصااااطلق )

صااااد به أربع أكبر شااااركات تكنولوةيا أمريكية، ولذا كانت االلكتروني. أول ما اساااات خد  المصااااطلق كا  يق

( وهي الحروف األولى للشركات: غوغل، أمازو ، فيسبوك وأبل، GAFA( أو ) FourBigتسمى أيضا )

( Galloway 2017(. وبحسااب )GAFAMشااركة مايكروسااوفت لتصاابق: ) أحيانا والتي قد يضاااف لها

الشااااركات الرئيسااااية التي تقود "يعني ولوةيا العمالقة( )األربع الكبرى( أو )شااااركات التكن مصااااطلقف   

 مجرد بدالً من كونهاو، 1"الكبير من خالل هيمنتها ودورها في األنشااااااطة عبر اإلنترنت التايير المجتمعي

وبرغم وةود شاااركات تكنولوةيا قد تكو  أرساااا في المجال  الحاساااوب.خدمات مرتبطة ب رىكبشاااركات 

( تتمي  بقيادتها للتايير )االقتصاااااد  BigTech( اال أ  شااااركات )IBMوربما أكبر حجما )مثال شااااركة 

، ف نه وبرغم ما تقدمه هذه مرغوبةتماعي( على مسااتوى العالم ككل. وأل  لكل شاايء وةها آخر غير واال

تشااااكل احتكارا قاتال بساااايطرتها على االنترنت مسااااتخدمة تركي ها على القوة الشااااركات، ف نها في النهاية 

محتمل من المنافسين. مع لقوة المالية واستخدا  براءات االخترا  وحقوق التنليو لمنع أ  تهديد السوقية وا

                                            
1  Galloway, Scott (2017). The Four: The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and 
Google Portfolio/Penguin, New York. 
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 يمكن أل  أحد أ  يافل شركات ذلي، فقد صار المصطلق اليو  يشمل شركات أخرى من أنحاء العالم، اذ ال

 ( وغيرها.Tencent( وتنسنت )Baiduمثل: سامسونغ وعلي بابا )الصينية( وبايدو )

 

 العمالقة والقطاع المالي: التقنيةالشركات . 2.2.3
التقنيات ( مجال الخدمات المالية وصارت أحد أهم مقدمي BigTechوةيا العمالقة )دخلت شركات التكنول

لة تهديدا فعليا للمؤسااااسااااات المالية الرائدة. وأل  المصااااطلحات تنخذ معانيها مع echFinT) المالية ( مشااااك ت

( ي طلق على شااركات التكنولوةيا الضااخمة مثل: غوغل، فيساابوك، BigTech) الوقت، فقد صااار مصااطلق

(. FinTechsمازو ، أبل، سااامسااونة، مايكروسااوفت... في حين يطلق على الشااركات األصااار اساام: )أ

( ذات رأج Startupsقد تكو  من نو  الشركات الناشوة ) التقنيات الماليةحه، ف   شركات سبق شر وكما

ونها ناشاااوة لكنها ال تحقق نجاحا وتنمو لتبلغ حجما كبيرا نسااابة لكالمخاصر العالية والتي قد المال المحدود و

 .1(Unicorns)(، ويطلق عليها في هذه الحالة اسم: BigTechتصل حجم الشركات العمالقة )

 

 :(Startups) الناشئةشركات ال. 3.2.3
ً هي شااركة في المرحلة األولى من عملياتها، الشااركة الناشااوة   من وغالباً ما يتم تمويل هذه الشااركات مبدئيا

 عتقدفي محاولة لالساااتفادة من تطوير المنتجات أو الخدمات التي يٌ  2أصاااحاب المشااارو أ  قبل مؤساااسااايها 

نو  ال اذبه( Business Model)عد  وضاااوح نموذد األعمال الخاب بسااابب ، ويهاعل عال   بوةود صلب  

هذه الشااااااركات يكو   ف   معظمدات أو ارتفا  التكاليو، وبشااااااكل خاب محدودية اإليرا من الشااااااركات

غير مساااتدامة على المدى الطويل وا  حققت أرباحا في غالبها مصااايرها الفشااال وال وال، فهي بذلي تعتبر 

 غير أ  حاةتها للسيولة والم يد من التمويل يجعلها هشة. آنية كبيرة،

                                            
( BigTechبليو  دوالر أمريكي، في حين أ  شاااركات ) 1( عادة هي شاااركات ناشاااوة بلغ حجمها Unicornsشاااركات )  1

 ر أمريكي.ين الدوالرات، بل قد تتجاوز التريليو  دوالتصل قيمتها السوقية موات البالي
(، واذا نجق Angel Financingين )وأحيانا قد يحصلو  على تمويل من األصدقاء واألقارب أو من بعض الممولين اللطيف 2

أصااااحاب المشاااارو  في تسااااويق فكرتهم فقد يحصاااالو  على تمويل رأج مال ماامر أو ةهات حكومية داعمة للمشااااروعات 
 ناشوة الماامرة.ال
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شااار ات  ،  ا  النو  األ ثر شااايوًعا من الشااار ات الناشاااسة هوقر  العشااارينمن ال في أواخر التساااعينات

، حيث 1(DotComاالنترنت أو شر ات تكنولونيا المعلومات، ولها تسمية شهيرة هي شر ات الدوتكو  )

 ا  من الساااهب الحصاااول على رأج المال االساااتثمار  خالل  لي الوقت بسااابب هيجا  بين المساااتثمرين 

Dot-، ما أدى لنهور ما يعرف بفقاعة الدوتكو  )ر هذه األنوا  الجديدة من الشر اتللمضاربة على  هو

com bubble)2 لسوء الحأ، أفلست معنم هذه الشر ات الناشسة في النهاية بسبب ونود تجاوزات  بيرة .

   تب للقليب من تلي الشاااار ات النجاة،، وفي خطب األعمال األساااااسااااية، مثب عد  ونود عائدات مسااااتدامة

ومنصااااااة ايبا  ( BigTechوالتي صااااااارت اليو  ) 3(Amazonومنها عمالقة اليو ،  شاااااار ة أمازو  )

(eBay). 

 (Unicornsشركات أحادي القرن ). 4.2.3
يلين لي لآ اساامهاساايدة أعمال ( للتعبير عن الشاار ات هو Unicornأحاد  القر  )مصااطلق أول من صااام 

(Alileen Lee  عا )لإلشارة الى الشر ات الناشسة الخاصة التي تبلغ قيمتها أ ثر من مليار   و لي 2013

دوالر والتي تعتبر نادرة الونود. تتمي  هذه الشاار ات بعدة خصااائص منها النمو السااريو الذ  تحققه خالل 

مشاااار ة للتطورات الحاصااالة في التواصاااب و تهافترة قصااايرة واعتمادها على التكنولونيا الحديثة وموا ب

( أدناه  يف يمكن للشاااار ة الناشااااسة أ  تتجاوز المراحب األولى الصااااعبة 4ويوضااااق الشااااكب ) . لوماتالمع

شر ات الى أ ثر من  شب لهذا النو  من ال سب الف ، ف   حققت نجاحا  بيرا أمكنها الوصول %(90)تصب ن

ة ساااميت (، وا   انت متخصاااصاااة فعال في التقنيات الماليUnicornلمرحلة  ونها شااار ة أحاد  القر  )

(FinTech( :ف   حققت نجاحا أ بر أصلق عليها اسم ،)BigTech.) 

  

                                            
واضاااااحة لتحقيق االساااااتدامة، اهتمت معنم شااااار ات تكنولونيا المعلومات آنذاك  بدال من اهتمامها بوضاااااو نما د أعمال  1

بالحصااااول على صااااورة  هنية نيدة لدى ال بائن وحصااااة سااااوقية، لذا قامت باالقتران من المسااااتثمرين وصرحت أسااااهمها 
 ويال.لال تتار العا ، وتمكنت فعال من الحصول على أموال  بيرة لصالق مشاريعها، لكن الوضو لم يستمر ص

تعرف فقاعة االنترنت في األدبيات االقتصادية على اعتبارها واحدة من أ بر األزمات التي ضربت أسواق المال األمريكية   2
المالية في الدول  األسااااااواق  ، عرفت خاللها2000و 1995امتدت في الفترة ما بين  فقاعة اقتصاااااااادية والعالمية، فقد  انت

 باإلنترنت. الصناعية نموا رهيبا بشكب ملحو  في قطا  الصناعات المتعلقة
نها واحدة من أوائب شر ات التجارة عبر اإلنترنت في العالم، ومو بداية من أ بر المستفيدين  و  انت شر ة أمازو   3

األلفية الثالثة  انت الشر ة تحقق نجاحات هائلة نقب قيمتها الى مليارات الدوالرات، ومو انفجار الفقاعة خسرت الشر ة 
جار الفقاعة(. لم تستعد الشر ة قيمتها % من قيمتها قبب انف10الج ء األ بر من قيمتها )انخفضت قيمتها السوقية الى أقب من 

بليو  )تريليو ( دوالر  1000 ( تقترر من 2019  )وقيمتها اليو  )2010السوقية السابقة النفجار الفقاعة اال بعد عا  
 أمريكي(.
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 التقنيات المالية(: أشكال شركات 4شكل )

 
 المصدر: المؤلو

 

 العمالقة في القطاع المالي: التقنيةمساهمة شركات . 5.2.3
في القطا  المالي حالة خاصااااة من الفينتي الذ  ( BigTech)ا العمالقة تكنولوةيشااااركات ال أنشااااطة تمثل

 تقد  المالية، الخدمات في أسااااساااي بشاااكل للعمل فينتي شاااركات سااايسنت وفي حين يتم يعتبر أوساااع نطاقا.

كتكنولوةيا  األنشااطة األخرى من واسااعة مجموعة من كج ء المالية الخدمات الكبرى التكنولوةيا شااركات

( حيث 5وغيرها والتي تمثل أنشطة أساسية لهذا النو  من الشركات )أنظر الشكل ) علومات والتواصلالم

% من ايرادات هذه الشركات(. وعلى الرغم من 60تواصل أكثر من المعلومات وخدمات ال تمثل تكنولوةيا

لية ما أ  الخدمات الماتبر مبهرا، اال يع أ  دخول شااااااركات التكنولوةيا العمالقة في مجال الخدمات المالية

متنتية من نساابة اإليرادات الأ  ( 5ت ال تشااكل نساابة ضااويلة من ايرادات هذه الشااركات، ويوضااق الشااكل )

 .1% بقليل11في مجاالت الخدمات المالية تتجاوز  أعمالها

 

                                            
book Face، و Amazon.com Inc. (AMZN)شااركة هي:  ( اثنا عشاارBISشااملت دراسااة بني التسااويات الدولية )  1

Inc. (FB) و ،oogle parent Alphabet Inc. (GOOGL)Gو ،Apple Inc. (AAPL)و ،Alibaba Group Ltd. 
(BABA)و ،Tencent Holdings و ،Baiduو ،Kakao  ،Samsung وMercado Libre وRakuten. 

شركات 
ناشئة 

(Startups)

شركات أحادي 
القرن 

(Unicorn  )

شركات 
ا التكنولوجي

 Fin)المالية 
Tech)

الشركات 
ة التكنولوجي

العمالقة 
(Big Tech)
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 .2019 ةالمصدر: بني التسويات الدولي

 

 المالية الخدمات الى العمالقة التكنولوةيا شااركات دخول   ( ف 2019BIS) ةبحسااب بني التسااويات الدولي

وفي مقابل ذلي يمثل  المالي، اإلدماد زيع  أ  يمكنكما  الكفاءة في نتائة مبهرة خاصاااة بتحقيق آفاقا يحمل

 بين ومعقدة ةديدة مفاضاااااالت يتيق ، كما1تحديا للجهات التنظيمية والرقابية في التعامل مع هذه الشاااااركات

العمل على اعطاء  الى بحاةة ما يجعل الجهات التنظيمية البيانات وحماية ةنافساااااااوالم المالي السااااااتقرارا

الهائلة  العمالء قاعدة االعتبار بعين األخذ مع والبنوك، العمالقة اولوةيالتكن لكل من شركات ةمتكافوفرب 

 .النطاق واسعة األعمال ونماذد المعلومات الى والوصول ،لشركات التكنولوةيا العمالقة

 

 وه  تتميز عن البنوك؟ ( للقطاع المالي؟Big Techما الذي يمكن أن تقدمه شركات ). .2.36
قديم في ي الخدمات ت مال نافس ة،ال عاو ( Big Techشااااااركات ) تت قديم وهي ترك  على ،البنوك مع وتت  ت

سية المالية الخدمات شبكة األسا  على لث،الثا الطرفخدمات  لموفر  توزيع كقناة وتعمل الكبيرة اعمالئه ل

 .التنمين منتجات أو الثروات ادارة تقديم خالل من المثال سبيل

وذلي ، الدفع خدماتهو  (Big Techشركات ) من للعديد المالية اتالخدم األولية لعالم دخولال نقطة كانت

( Apple Pay( و)PayPalومن أمثلتها: خدمات )لكونها سااااااهلة التبني والتطوير وذات مخاصر متدنية، 

                                            
1  BIS 2019, Big tech in finance: opportunities and risks: 
https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2019e3.pdf 

46%

22%

6%

15%

11%

توزيع األنشطة االقتصادية لشركات التكنولوةيا العمالقة(: 5)شكل 

تكنولوجيا المعلومات

سلع المستهلك

أخرى

خدمات التواصل

خدمات مالية
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 انعدا  على التالبكا  الدافع الرئيس لتطوير هذه الخدمات هو ( وغيرها. AliPay( و)le PayGoogو)

شااركة التكنولوةيا العمالقة  لدى. كذلي ف   اإللكترونية التجارة منصااات على والبائعين المشااترين بين الثقة

 .Libra Project )ليبرا( سميت والتي التطوير قيد رقمية عملةفيسبوك 

 المالية، الخدماتمجال  في اآلخرين الفاعلينمقارنة ب كبيرةنساااااابية  مي ة( Big Techات )تمتلي شاااااارك

 من هائلة كمياتامتالكها لو الرئيسية التقنية التحتية البنية على سيطرتها الى بالنظر ،والمحتملة منها القائمة

 لم ا  المنافسة، ايقاف على ةالقدر وكذلي تميي  ، أو احتكار  تسعير الى ذلي يؤد  وقد ،المستخد  بيانات

 .صحيق بشكل تنظيمها يتم

 باسملتي يتم اختصارها في مجال األعمال وا خلة،المتدا واألنشطة الخارةية، والشبكات البيانات، تحليالت

(DNA)1، ت داد. البعض بعضها تع ي  الى تميل التي الشركات هذه أعمال لنماذد الرئيسية الجوانب هي 

 عدد زيادة مع معين، أساااااااسااااااي نظا  باسااااااتخدا  المرتبطة الفوائد تمثل التي للشاااااابكة، الخارةية العوامل

 .((5جدول ))أنظر  خالله من الخدمات من الم يد فرتو مع نمعي أساسي نظا  في المستخدمين

 يتيق مما األفضااااال، والتحليالت البيانات من الم يد يعني الخدمات من والم يد المساااااتخدمين من الم يد  ا

 اإلعالنات عرون الى باإلضاااافة ،خالله من المقدمة والو ائو األسااااساااي النظا  في التحساااين من ام يدً 

 من كبيرةمجموعة و العمالء من كبيرة أعداد لديها الكبرى البنوك أ  حين في ،اسااااااتهدافًا األكثر والخدمات

 .الخدمات

  

                                            
1ctivities: DNAAetwork externalities and interwoven Nata analytics, D  
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 قة:(: مقارنة بين البنوك الكبيرة وشركات التكنولوةيا العمال5ةدول )

 (Big Techشركات )  البنوك الكبيرة  العنصر

 البيانات

)+( 

متحقق منهاااا  بيااااناااات العمالء

 ويلمع تاريا ص وموثوقة

(-) 

ها  نات التي يمكن التحقق من يا م ية من الب

 والتي قد تكو  أقل موثوقية

غير مادية ناتجة  معلوماتتتوفر 

التفاعالت الشااااااخصااااااية مع  عن

 العمالء

 بيانات العميلتاريا أقصر من 

أهمية عالية لخصوصية البيانات 

 .لدعم ثقة العمالء

خصااااااوصاااااايااة البيااانااات متاادنيااة لأولويااة 

 ة.والحماي

(-) 

عدد قليل من العمالء ومجموعة 

محدودة من األنشطة غير المالية 

 لجمع البيانات؛ 

)+( 

 بيانات عن عدد كبير ةدًا من العمالء؛

 

امالت غالًبا ما تكو  بيانات المع

الطرف  "أحادية الجانب" )مثل

المقاااابااال للمعاااامالت مع بناااي 

 آخر(؛ 

نموذد التكنولوةيا واألعمال يتم تصااااااميم 

 ودمجهالجمع البيانات 

التكنولوةياااا القاااديماااة تحاااد من 

 .قدرات معالجة البيانات

عنصااااار مهم شااااابكة تفاعالت العمالء هي 

 .لبياناتوأساسي ل

 الشبكة

)+( 

شطة والخدمات عدد كبير من األن

 (-) الية المقدمة بالفعل.الم

تحتاااد الى الوصااااااول الى قاااعاادة عمالء 

 ياااةكبيرة الساااااااتاالل العوامااال الخاااارة

(Externalities) .للشبكة 

(-) 

قيود تنظيمياااة صاااااااااارماااة على 

 األنشطة واستخدا  البيانات؛
)+( 

الااخاااارةااياااة تسااااااااتاافااياااد ماان الااتااانثااياارات 

(Externalities لالشاااااااابااكاااة بافضااااااااال )

طة غير الموعة المج عة من األنشاااااا واساااااا

 المالية. 
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ارتفاا  التكااليو الحادياة لخادماة 

 عمالء اضافيين.

 عالية.يو خرود مع تكال مقيدنظا  بيوي 

 النشاصات

)+( 

 العاااالياااة المنتجاااات فيم اياااا 

الهااااما والمعقااادة التي تتطلاااب 

تفاعاًل شااااااخصااااااًيا )مثل تمويل 

الشاااركات والخدمات المصااارفية 

ة أوسااااع االسااااتثمارية(؛ مجموع

 من الخدمات المالية
(-) 

في  األثرحتى اآل  محااادودة أو معااادوماااة 

الخدمات المالية الرئيسااااااية )مثل القرون 

لعقارية والقرون للشاااااركات المتوساااااطة ا

 .التنمين( والكبيرة،

الوصااااااول الى مصااااااادر تمويل 

 كبيرة ورخيصة نسبيا

 قيود التمويل

مخااااصر ظيمياااة وادارة النقص الخبرة التن خبرة في ادارة المخاصر

 والخبرة.

(-) 

تعاااد أنظماااة تقنياااة المعلوماااات 

ا أمااا  اسااااااتخاادا   القااديمااة عااائقااً

نات الحاا مات البياا خد لياة لتقاديم 

 )+( ةديدة )وفورات نطاق منخفضة(

يمكن تقديم الخدمات القابلة للتسااويق بسااعر 

 .يكاد يكو  معدوًما

األنشاااطة تقتصااار على الخدمات 

 المالية.

لتجارية الموةودة مساااابقًا نشااااطة اتؤد  األ

ستخدامها  الى الحصول على بيانات يمكن ا

 .عالية( حجملدعم خدمات ةديدة )وفورات 

 

 المالية؟ الخدمات في الكبيرة التقنياتشركات  تتوسع لماذا. 7.2.3
 يةتجار وعالمة راسااخة عمالء قاعدةنت ما أم   بمجرد ماليةال خدمات( قطا  الBig Techشااركات ) دخلت

، حيث تظهر قواعد عمالء هذه الشااركات أ  سااوقا خاصااة بالشااركة قد نشاانت فعليا، سااوقا كافية لتقديم قوية

 المالية الخدمات بين قوية تكامل أوةه التمويل الى( Big Techشااااااركات ) دخول يعكسالية. خدمات م

 .والحجم بالنطاق المرتبطة واالقتصادات األساسية، المالية غير وأنشطتها
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 :التقنيات الماليةأهمية . .33
قتصاد الحقيقي ال تفي به سواء على القطا  المالي أو على االوآثارها  التقنيات الماليةأ  سرد أهمية  يال ش

تقلة، غير أ  من أهم ما تحقق منها هو دعمها وتمكينها لنماذد أعمال ومنتجات وخدمات مالية لم بحوث مس

 منذ دخول التقنيات المالية. ي بشكل ةلياير شكل القطا  المالتحقيقها سابقا، فقد تيكن باإلمكا  

لمسااتهلكين، كما ساااهمت في تقديم من تجربة العمالء وا كفاءة األسااواق وحساانت التقنيات الماليةلقد ع زت 

لمالي من خدمات مالية وحلول تقنية أفضاال. وساااهم انخفان التكاليو وساارعة اإلنجاز في زيادة الشاامول ا

 وصلت لفوات كانت خارد دائرة القطا  المالي.وخدمات وحلول محسنة  خالل منتجات

ما تعلق بعد  التيقن  ةأنوا  أخرى من األخطار( خاصااااااا كذلي تقلل التكنولوةيا من األخطار )مع  هور

(Uncertaintyالمرتبطة بالعقود والتي كانت ساااااامة لصاااااايقة بها، فنمكن من خالل تقنيات السااااااجال ) ت

مخاصر عد  اإلفصاااااااح أو الشاااااافافية أو مخاصر عد  المالءة  تقليلنت أو المرك ية( الموزعة )مرك ية كا

قانونية. بدورها تسااااااااهم للطرف اآلخر، وسااااااااهمت العقود الذ كية في تقليل مخاصر النكول والمخاصر ال

 ة.ي تقليل مخاصر االلت ا  )االمتثال( والمخاصر القانونيالتكنولوةيا التنظيمية ف

يل البيانات الكبيرة في تع ي  األمن وتع ي  تجربة العمالء وتقليل اء االصطناعي وتحلويساعد كل من الذك

 التكاليو.

 ووعي المستهلكين: تقنيات الماليةلاانتشار . 3.4
. األمر الجديد هو المصاااطلق. مع وصاااول التقنيات الماليةكممارساااة واساااتخدا ، معظمنا سااابق له اساااتخدا  

 المحمولةفيها المناصق األكثر ننيا، ومع تاطية وساااائل االتصاااال والهواتو  االنترنت لكل مناصق العالم بما

. معظم البنوك لديها التقنيات الماليةالكثير من الناج قد اساااااتخدموا  ألعداد كبيرة من ساااااكا  المعمورة، ف  

مثال ةراء التحويالت وصلب قرن وسااداد الفواتير وسااداد المخالفات المرورية تطبيقات يمكن من خاللها ا

التي لديها منصااات للشااراء أو للسااداد أو  التقنيةوالشااراء وغيرها. وكذلي الحال يقال مع بعض الشااركات 

أو غيرها. اذا سااااابق لي أ  اساااااتخدمت أ  واحدة من تلي الخدمات، فننت قد ولجت  Paypalيل مثل التحو

سات أ  ثل التقنيات الماليةعالم  شير بعض الدرا نحاء العالم أتهلكين في سث المحتى لو كنت ال تدرك ذلي. ت

شيو   هم لذلي. اآل  ومعحتى مع عد  ادراك التقنيات الماليةما ال يقل عن خدمتين من خدمات قد استخدموا 

، وب مكانهم تميي  ما اذا كا  ما يةالتقنيات المالالمصاااطلق، أصااابق المساااتهلكو  أكثر انتباها وادراكا لمعنى 

ها أ  ال. وق يدخل ضاااااامن به  عالمي لتبني يقومو   يةد أ هر المؤشاااااار ال مال يات ال  Global) 2019 التقن

FinTech Adoption Index 2019من 94وةيا، حيث أ  هلكين بهذه التكنول( ارتفا  وعي المساااااات %
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% منهم ساابق لهم اسااتخد  75تحويل األموال، وأ  المسااتهلكين يعرفو  على األقل تكنولوةيا مالية واحدة ل

( من المساااتهلكين اساااتخد  50%لارن التحويل أو الساااداد، وأ  واحدا من اثنين ) ةالتقنيات الماليخدمات 

 (.InsurTechتكنولوةيا التنمين )

ائدة، اذ تبلغ على المسااتوى الكلي، ف   األسااواق الناشااوة تعتبر ر التقنيات الماليةأما ما تعلق بتبني وانتشااار 

يب، وال تبتعد روساايا وةنوب افريقيا بنساابة % على الترت82% و87نسااب التبني بكل من الصااين والهند: 

 Global% )64وصااالت ى العالم على مساااتو التقنيات الماليةأ  نسااابة تبني  % لكل واحدة، علما82تبني 

FinTech Adoption Index 2019( ويظهر الشاااكل ،)التقنيات المالية( مقارنة وترتيب لنساااب تبني 6 

  :2019-2015بحسب نو  الخدمة للفترة 

 

  :2019-2015(: مقارنة وترتيب لنسب تبني الفينتي بحسب نو  الخدمة للفترة 6)شكل 

 
 on Index 2019Global FinTech Adopti المصدر:

 

 :التقنيات الماليةاستخدامات مجاالت و. 35.
تحليل ، الذكاء االصااطناعي ، تشاامل ال على الحصاار:لتكنولوةيا الماليةسااتخدامات عديدة لهناك مجاالت وا

تنمين، المدفوعات، التحويالت والحواالت، العمالت المشاااااافرة، التمويل الجماعي، ناتالبيا ، تكنولوةيا ال

 .)بلوكتشين( سلسلة الكتل ،ةيا التنظيميةنولوالتك، العقود الذكية

وتنطو  على  سااالسااالة الكتلتتداخل تلي المجاالت فيما بينها بشاااكل كبير، فالعقود الذكية قد تساااتخد  تقنية و

، والتكنولوةيا التنظيمية وتكنولوةيا ساالساالة الكتلتقنية الذكاء االصااطناعي قد يسااتخد  ذكاء اصااطناعي، و

مجاالت عديدة  في لتقنيات الماليةااساااتخدمت وقد  من الذكاء االصاااطناعي وهكذا. التنمين يساااتفيدا  كالهما
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 اإللكترونيةمنصااااااات التداول تعمل  حيث، لالتجارة والتداو تشاااااامل كل أنوا  الخدمات المالية، ومن ذلي

 من خالل اإلنترنت بشكل فور . في األسواق المالية المبتكرة على تسهيل التداول 

مراقبة السااااالوك التجار  ألقرانهم  لمساااااتثمرينلعي شةةةةةبكات التداول االجتمارة اسااااامها: تقنية مبتكتتيق و

، المالية سااااواقواأل سااااوق صاااارف العمالتوالمتداولين الخبراء ومتابعة اسااااتراتيجياتهم االسااااتثمارية في 

ويكو  للمسااااااتثمر الخيار في تقليد ما يقو  به أفضااااااال األقرا  أو حتى االشااااااتراك معهم من خالل ضاااااام 

 معرفة قليلة أو معدومة حول األساااواق الماليةهذه التقنية كل لديهم تثماراته الى اساااتثماراتها، وقد مكنت اسااا

 من الولود لعالم االستثمار في أسواق المال.

قد يلاي  المسةةةتشةةةار المالي اآلليولوةيا من الحاةة الى العنصااار البشااار ، ف   أ  تقلل التكنوأل  المتوقع 

هو منصااة ألدوات االسااتثمار  اآللي تشااارالمسااو ة مسااتشااار مالي في أسااواق المال،مسااتقبال الحاةة لو يف

بشاااار  معتدل مؤتمت النشاااااص يقد  المشااااورة المالية أو ادارة االسااااتثمارات عبر االنترنت مع تدخل  اآللي

رقمية نصائق مالية ويقد  المستشار اآللي المالي  ى، حيث يقو  على خوارزميات وبرامة مالية. بالحد األدن

رزميااات، وبااالتااالي يمكن أ  يكو  بااديالً منخفض التكلفااة مقااارنااة الى قواعااد رياااضاااااايااة أو خواتسااااااتنااد 

مار ةة الى اإلدارة البشاااارية لالسااااتث، ما يعني بالضاااارورة تقليل الحارمن البشااااالتقليديين بالمسااااتشااااارين 

 واالستشارات المالية.

 

 حجم ونوع االنفاق عل  التقنيات المالية: تطور. 3.6
بشااااااكل اسااااااتثمارات تتوةه نحوها على مسااااااتوى العالم، و (echTinF) الماليةالتقنيات ت دهر صااااااناعة 

 12التقنية المالية قد تجاوز   كا  عدد الشااااركات الناشااااوة العاملة في مجال 2018مع نهاية عا  . متسااااار 

ستثمار قريب من  س بليو  دوالر أمريكي. 85ألو شركة وحجم ا خة تقبلت التايير، المؤسسات المالية الرا

سااتثمر ثالثة أرباعها في مجال تحليل البيانات، وثلثها يسااتثمر في الذكاء االصااطناعي، ومن المتوقع أ  اذ ت

  .2020 سنة سلسلة الكتل% منها تقنية 77تتبنى 

ته ذ، تشااااااير األرقا  الى حجم ال خم الذ  أخ(CB Insightsمجموعة ) الذ  تعدهساااااانو  التقرير الفي 

أمريكي مع أزيد من دوالر مليار  40  2018لم، مع اسااتثمارات فاقت ساانة في العا نيات الماليةتقالصااناعة 

التي تشااامل الواليات المتحدة على الرغم من أ  األساااواق األسااااساااية للتكنولوةيا المالية وو صااافقة. 1700

تلي صاااورا على لم يعد مح% من الصااافقات(، اال أ  نمو الساااوق 39)تمثل األمريكية والصاااين وبريطانيا 

األمريكية  لت الواليات المتحدة  ، بل عرفت الدول األوروبية ودول الشاارق األوسااب نموا مقبوال.األسااواق
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مليار دوالر،  11.89بقيمة  )صاااافقة( اسااااتثمارا 596أكبر سااااوق للصاااافقات التي بلغ مجمو  اسااااتثماراتها 

 وكالهما أعلى مستوى سنو  ةديد.

وبحسااب التقرير . مليار دوالر 147.37قيمته  وة بماناشاا( VCاامر )رأج مال م مؤسااسااة 39يوةد حاليا 

بما في ذلي التطورات في   2019خالل ساااااانة  التقنيات الماليةوالذ  تناول التوةهات العالمية في مجال 

  توضاااااق أ  2018، ف   نتائة سااااانة ، ساااااالسااااال الكتلاألموال تتحويال ،(RecTechالتنظيمات ) مجال

ع وةود الم يد من م القادمة، خاصااااةشااااكل كبير خالل الساااانوات القليلة ر بالنمو بسااااتمساااات التقنيات المالية

الم يد من التقنيات و، ومع الم يد التقنيات الماليةالتي يمكن اعتبارها قد حققت نضااجا في صااناعة المناصق 

 من المراك  الداعمة والمختبرات التجريبية وغيرها.

 

 تقنيات الماليةلا(: نشاص االستثمار في شركات 7شكل )

 
Source: Pulse of Fintech 2018 (Global Analysis of Investment in FinTech) 
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 الخطوة التالية:. 3.7
ية نولوةيا النظا  اإليكولوةي العالمي للتك ما ي ال  ، مع مالحظة نموهالنضااااااةو صريق االكتمال فيالمال

شااارافية أ  التوةهات ن الدول والجهات الرقابية واإل  مع اقتنا  الكثير م2017سااانة منذ بوتيرة متساااارعة 

 .التقنيات الماليةالحالية هي لصالق 

نين وتنظيمات لصااااااالق وبدال من اتخاذ اةراءات الحظر والمنع والتخوف، أصاااااادرت الكثير من الدول قوا

نظيمي ، وهو ما يضاااافي على القطا  الم يد من الوضااااوح التالشااااركات الناشااااوة العاملة في مجال الفينتي

من الخدمات، ف   صااطناعي وحاةة السااوق والمسااتهلكين للم يد والشاافافية، واذا أضاافنا له نضااة الذكاء اال

 ، ومن المتوقع كذلي:التقنيات المالية  المتوقع أ  تشهد السنوات القادمة نموا منقطع النظير لقطا

 االندماج:. 1.7.3
لوةيا المالية التي وصاااالت الت الفرعية للتكنوبشااااكل خاب في المجا من المتوقع حدوث بعض االندماةات

 درةة ةيدة من النضة ومن ذلي نظم الدفع واالقران.

 صفقات كبرى:. 2.7.3
هو تركي  المسااتثمرين في مراحل الحقة على سااجل  ماليةالتقنيات الصاافقات كبيرة في مجال ا  الدافع نحو 

 .ا لارن تقليل الخطرةيد للشركة المالية التي يتعاملو  معه

 الخدمات المصرفية المفتوحة: . 3.7.3
أنها نعمة لعمالقة  -في أوروبا وغيرها  -ساااوف تثبت اللوائق التي تدور حول األعمال المصااارفية المفتوحة 

 الناشوة على حد سواء ألنها تلعب دوًرا مت ايدًا في الخدمات المالية. التكنولوةيا والشركات

   :الكت ارات في سلسلةنمو االستثم. 4.7.3
سااتكو  هناك زيادة هائلة في مسااتويات االسااتثمار في الشااركات المخصااصااة لبناء منتجات وحلول محددة 

 .البلوكتشينتعتمد على تقنية 

  (:nsurTechIتسارع تكنولوجيا التومين ). 5.7.3
صرف نموا كبيرا مع توةه لتبني هذه التكنولوةيا من من المتوقع أ  تشاااااهد اساااااتثمارات تكنولوةيا التنمين 

 تحققه من عوائد.شركات التنمين التقليدية نفسها، نظرا لما 

 التكنولوجيا التنظيمية:. 6.7.3
و المرتبطة باالمتثال قليل التكاليترك  الشااركات الناشااوة على مساااعدة المؤسااسااات المالية الحالية على تساا

 .للوائق الصارمة بشكل مت ايد
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 المؤسسات المالية: . 7.7.3
زيادة متوقعة في الشااراكات على وةه الخصااوب بساابب الخدمات لشااركات قوية، مع سااتظل اسااتثمارات ا

 .واالستحواذ كاستراتيجية رئيسة لحاضنات األعمالاالندماد المفتوحة، كما ستت ايد المصرفية 

 :التقنيات الماليةالت التعاون بين المؤسسات المالية وشركات مجا. 8.7.3
يل األموال )من المتوقع أ  تكو  كل من مكافحة غ ( وادارة الهوية KYC) ( واعرف عميليAMLساااااا

 .التقنيات الماليةأهم مجاالت التعاو  بين البنوك وشركات  (Digital Identity Managementالرقمية )

 الرقمية: ةت المصرفيدماالخ. 9.7.3
ك رقمية قد  بنوحيث ست الرقمية،ستتوسع البنوك والشركات التقليدية بشكل مت ايد في الخدمات المصرفية 

 القائمة. األنظمةذكية قائمة بذاتها تعمل بشكل مستقل وال تعتمد على 
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 االقتصاد والنظام المالي :التقنيات المالية( 4)
 المؤسسات وعدم التيقن: :التقنيات المالية. 1.4

قليل المخاصر في من قديم ال ما  كا  من أهداف النظا  المالي )باض النظر عن درةة بساصته أو تعقيده( ت

كانت األمور في البدايات ميساااارة مع وةود أعراف وعقود اةتماعية تحكم تبادل القيم، لكن مع  تبادل القيم.

افات، كانت الحاةة لوةود المؤساااساااات ملحة، وهكذا  هرت نمو المجتمعات وتعقد العالقات وتباعد المسااا

وعلى ما  أنفسهمين تناقصت سيطرتهم على البنوك والشركات وغيرها. ساعدت هذه المؤسسات الناج )الذ

( في ادارة التبادل بين الناج مع ت ايد عد  اليقين ودرةة الخطر. مع  هور االنترنت، بساابب التعقيد حولهم

ت الى الشاااااكل الرقمي، فظهرت مؤساااااساااااات كنمازو  وا  با  وعلى بابا وبايبال انتقلت تلي المؤساااااساااااا

 النشاص االقتصاد  اإلنساني.الوسيب الذ  هدفه تسهيل دور  رد عنوغيرها... كلها في النهاية ال تخ

. ةنبا المبادالتالمؤساااساااات للحد من عد  اليقين في توةد  2(North 1993و) 1(Coase 1937بحساااب )

والهدف هو القدرة على  تكاليو المعامالت )واإلنتاد(. يتم تحديدة لتكنولوةيا المسااااااتخدمالى ةنب مع ا

في هذا  التقنيات الماليةوال يمكننا في الحقيقة اال أ  نضااااااع  ا  القيم في المجتمع.االتصااااااال ومبادلة كل أنو

ياسااااية )الحكومات( السااااياق، اذ وةدت التقنيات المالية لتقليل عد  التنكد ليس من خالل المؤسااااسااااات الساااا

مالت المالية يتجلى عد  التنكد الذ  نواةه في المعا يا فقب.االقتصادية، بل من خالل التكنولوةالمؤسسات و

في معاملة ما، عد  وضااااوح الرؤية في المعاملة، عد   هل بالطرف المتعاقد معهفي أشااااكال عدة أهمها: الج

                                            
يطاني وأسااتاذ االقتصاااد بمدرسااة لند  اقتصاااد  بر  [1910-2013( ]Ronald Harry Coaseرونالد هار  كواسااي )   1

 ، بفضاال مساااهماته في مجال دور الشااركات 1991اد ثم بجامعة شاايكاغو. حصاال على ةائ ة نوبل لالقتصاااد ساانة لالقتصاا
 (1937كنتيجة ل ياراته للشركات األمريكية خالل ثالثينيات القر  العشرين. ولعل أشهر مساهماته مقالتا  )صبيعة الشركات: 

 التكلفة مشكلة، و)الشركاتليشرح صبيعة وحدود  التعامالت ثمنت رؤى ةديدة حول سبب وةود الشركات ومفهو  والتي قدم
 ويشااااتهر كواسااااي. الخارةيةالمعرفة ةيداً يمكن أ  تتالب على المشاااااكل  الملكيةحقوق (، التي تقترح أ  1960: االةتماعية

على قانو  الشركات والعقود وكتبت لجنة ةائ ة نوبل أ  كواسي "أ هر أ  نظرية  بتطوير صريقة ةديدة للتفكير، لها تنثيرات
االقتصااااد الكلي األسااااساااية غير كاملة، ألنها تشااامل فقب تكاليو اإلنتاد والنقل وأهملت تكاليو الحصاااول على عقود وتنفيذها 

 ؤسسات".وادارة الم
تحليلي للنظر في النمو االقتصاد  االقليمي وأدى ذلي ...( حاول وضع اصار -1910اقتصاد  أمريكي )دوةالج نورث  2

الى نشره أول مادة علمية في مجلة االقتصاد السياسي بعنوا  "نظرية الموقع والنمو االقتصاد  اإلقليمي"، ثم أصدر أول 
عمل األسواق  . وكا  تحليله بسيطا لكيفية 1860الى عا   1790ت المتحدة من عا  كتاب عن النمو االقتصاد  في الواليا

( كا  هناك قدر كبير من اإلثارة لمحاولة تايير وتحويل التاريا 1960في اصار تصدير السلع نموذد النمو. وفي ذلي الوقت )
 االقتصاد . 

يق نو  التايير االةتماعي يكية ال ترقى لمهمة توضكا  دوةالج نورث مقتنعا بن  أدوات النظرية االقتصادية الكالس
 مي  اقتصادات أوروبا من العصور الوسطى وما بعدها، وبالتالي ف   هناك حاةة ألدوات ةديدة.األساسية التي ت
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وفي الحقيقة تعالة تقنيات الساااااجالت الموزعة كل هذه وةود امكانية الطعن أو االعتران في معاملة ما... 

 اإلشكاالت.

 

 ي:واستقرار النظام المال التقنيات المالية. 2.4
المالية تنثير على الخدمات والمؤسااااسااااات المالية فهي بكل تنكيد ذات تنثير على اسااااتقرار  للتقنياتاذا كا  

 ايجابيا أ  سلبيا على االستقرار المالي؟ اليةات المالتقنيالنظا  المالي. السؤال المهم هو: هل سيكو  تنثير 

ب وربما التدمير، ونعني ب تعني االضااااااطراعلى وةه الخصااااااو التقنيات الماليةالمالي عموما واالبتكار 

بذلي أنها تؤد  الى تاييرات ةوهرية أحيانا في صريقة تقديم الخدمات المالية وتاييرات في صريقة عمل 

أ  غاية  أخرى، في حين تؤد  الى اختفاء أشاااكال من المؤساااساااات أو تحجيم دورالمؤساااساااات المالية، وقد 

ي أ  صراعا ةدليا قد ا  المالي هو تحقيق االستقرار المالي. هذا يعنالجهات الرقابية واإلشرافية على القط

ق أكبر والجهات الرقابية واإلشاارافية، يسااعى فيه كل صرف لرب التقنيات الماليةينشاان بين الطرفين: شااركات 

رباح، نحو الم يد من العمالء وبالتالي األ ت الماليةالتقنياات قدر من المساااافة للتقد  أكثر نحو أهدافه: شااارك

 حو الم يد من التنظيم والضبب.والجهات اإلشرافية والرقابية ن

الجاادليااة التنظيميااة  هي نظريااة تعطينااا األدبيااات العلميااة االقتصاااااااااديااة نظريااة تبرر هااذا الصاااااارا ،

(ulatory DialecticReg) . 1977التنظيمات( والتي وضعها ادوارد كين عا  تقو  فكرة نظرية )ةدلية  

(E. Kane 1977ع ) أ  هناك صراعا بين السياسي )المشر  ( واالقتصاد ، ويمثل تنظيم المؤسسات لى

عادة  1(.Kane 1981المالية سلسلة من التداخالت الدورية بين القوى السياسية واالقتصادية المتصارعة )

 سااالمة النظا  المالي )بشااكل خاب آليات الدفع( وحماية المسااتهلكينما تهدف التنظيمات لضااما  صااحة و

قيق بيوة تنافسااااية عادلة لجميع مقدمي ومنع التحايل والتارير، وزيادة فعالية األسااااواق والمؤسااااسااااات، وتح

االةتماعية، لكنها رغم كل ذلي تعتبر من الخدمات المالية وأخيرا المحافظة على قدر معتبر من السااياسااات 

  نظر المنشنة عائقا أما  هدفها الرئيس وهو تعظيم الثروة.وةهة 

 مضرة باالستقرار المالي؟ التقنيات الماليةيعني بالضرورة أ   بقس ماهل 

                                            
ن ربما تكو  نظرية الجدلية التنظيمية من النظريات النادرة التي يمكنها تفسااااااير كيو انطلق النظا  المصاااااارفي العالمي م  1

 (، 2019المتوقع العمل بها بعد عا   4لبازل )آخرها بازل  الى االتفاقيات المركبة 1981أج المال عا  المتطلبات البسيطة لر
 بل من الممكن حتى توقع ما ينتي بعدها.
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 الماليفي األسواق والمؤسسات المالية هي ديد  النظا   والتقلبات ليس بالضرورة، فلطالما كانت التايرات

أزمات مدمرة أو عد  اسااااااتقرار، بقدر ما يعني ذلي ، دو  أ  يعني ةالحديث التقنيات الماليةحتى قبل  هور 

 بدال من منعها تماما.ذلي ضرورة متابعة تلي التاييرات ومواكبتها 

 

 :(Disintermediationوتفكيك الوساطة ) والبنوك التقنيات المالية. 43.
الى غيرها من الخدمات المالية  هبكل قوة، بل تجاوزت العمل المصاااااارفي ماليةالتقنيات الاقتحمت شااااااركات 

الوصاااااول الى مساااااتهلي )فرد أو  -ل االنترنتمن خال-ت ب مكانها . وأل  هذه الشاااااركا)كالتنمين( األخرى

( وفي أ  مكا ، وبساااهولة )غالبا كبساااة زر على هاتو( فقد أصااابحت تشاااكل 7ا24شاااركة( في أ  وقت )

التي تقد  خدمات مالية، وبشاااكل خاب البنوك، اذ من الواضاااق أ  مفهو  للمؤساااساااات التقليدية تهديدا فعليا 

، فلم يعد البني هو ذلي المكا  المخصااااااص الذ  نذهب اليه ةذر ( قد تاير بشااااااكل )مقد  الخدمات المالية

ما وننخذ دورنا انتظارا للحصااااااول على خدمة معينة من صرف المو و، بل صااااااارت الخدمات تنتيي حيث

العمليات والخدمات المالية عبر منصااااة للتعامل مع االنسااااا ، وأصاااابق ممكنا القيا  بكل كنت، دو  الحاةة 

 .نية بالكاملالكترو

يةال ينبع من  الفعلي غير أ  التهديد مال يات ال فادة من ذاتها بقدر ما  التقن يرتبب بقدرة البنوك على االساااااات

حال، ف   البني الذ  ال يتمكن من مواكبة  . وعلى أيةا تنافساايةلتحقيق م ايالتكنولوةيا وةعلها صريقة عمل 

تحت أو  لة في العالم ساااايجد نفسااااه بكل تنكيد خارد السااااوقالتاييرات االةتماعية والمالية والتقنية الحاصاااا

 .1(Kodak Momentكوداك ) ةيعرف بلحظ وصنة ما

 

 والشمول المالي: التقنيات المالية. 44.
اتاحة الخدمات المالية على اختالف أنواعها )خدمات مصاااااارفية، تنمين،  ى أنهيعرف الشاااااامول المالي عل

 )مؤسسات وأفرادا( بتكلفة معقولة. تمويل...( لصالق مختلو فوات المجتمع

من  كثر تداوال لألشااخاب محدود  الدخل وغير المسااتفيدينأبدائل مالية في ايجاد  التقنيات الماليةوتساااهم 

، املين مع البنوك الذين يملكو  القليل من األموال للتعامل مع الخدمات الماليةالمتع، مثل غير النظا  المالي

                                            
ثم صارت تستحوذ على غالب  ، وكذلي كاميراتها اليدوية1885السب اقة في اصالق األفال  باألسواق في كانت شركة كوداك   1

في ادراك التاير الحاصاال في العالم وفي تفضاايالت  ويسااتخد  مصااطلق لحظة كوداك لوصااو فشاال الشااركةسااوق التصااوير. 
  2012المستهلكين نحو التصوير الرقمي، على حساب التصوير الفوتوغرافي التقليد ، لتعلن افالسها تماما سنة 
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وألناه ليس للتكنولوةيااا حادود أو قيود و غيرهم. ماة التاانمينااات االةتماااعيااة أأو غير المسااااااتفياادين من خاد

البنوك، ل مع الوصول الى األفراد والمؤسسات غير المشمولين أو غير المؤهلين للتعامةارافية، فب مكانها 

فقد وفرت منصاااااااات اإلقران بين النظراء صرقا مبتكرة للحصااااااول على التمويل دو  الحاةة للجوء الى 

 نوك.الب

 

 االبتكار المدمر:ومفهوم  التقنيات المالية. 45.
واالبتكار المدمر أو  طريقة التي تعمل بها األسااااااواق.ال يحدث االبتكار المدمر كلما غيرت التقنيات الجديدة

هو مصطلق ليس خاصا باالبتكارات المالية، بل يشمل االبتكار في القطا  الحقيقي. واالبتكار المدمر هدا  ال

الخدمات المالية، التي تصاايب قطا  تخد  لوصااو األحداث طا  المالي أو االبتكار المالي المدمر يساافي الق

يمكن  تجاه هذه الصااااااناعة. نهجهاحيث تدفع التطورات التقنية المؤسااااااسااااااات المالية الى اعادة التفكير في 

 اتي.في تدمير ذتكو  سببا لشركات الخدمات المالية التي تعمل في مجال التكنولوةيا الحيوية أ  

 

 :مقاب  المركزية الالمركزية: البنوك المركزيةو التقنيات المالية. 46.
التقانة وتفكيي الوساااصة ب مدفوعةةوهرية تاييرات  العالمية عرفتالصااناعة المالية ساابق اإلشااارة الى أ  

افية هو المرك ية والهم األكبر للبنوك المرك ية ومؤسااسااات النقد والهيوات اإلشاار مرك ية.والتخلص من ال

. لطالما نظرت (البلوكتشاااااينسااااالسااااالة الكتل )ك التقنيات الماليةالكثير من الخدمات والمنتجات التي تقدمها 

ة توةس، وعلى أنها تقون استقرار النظا  ية نظرالمال الجهات الرقابية والجهات االشرافية الى االبتكارات

ني عد  االسااتقرار وهو ما ينافي أصاال عمل المالي. فاالبتكار المالي يعني الخرود عن المنلوف وبالتالي يع

 تلي الجهات.

)والتي سبق اإلشارة لنظريات االبتكار المالي، وبشكل خاب نظرية الجدلية التنظيمية مرة أخرى واذا عدنا 

(، ف ننا نجد أنها تقر بوةود صرا  أزلي بين المنظم )المشر ( E. Kaneوالتي صرحها ادوارد كين ) اليها(

ؤد  القيود ه، وينتة عن هذا الصاااااارا  دورات ةدلية يكو  نتيجتها ابتكارات مالية. فمثال توبين المنظم ل

، لكن قيود بن  صريقةتلي التجاوز التي تفرضااها الجهات الرقابية )البني المرك   مثال( الى سااعي البنوك ل

يمات ةديدة للحد من غالبا يكو  ذلي من خالل منتجات مالية مبتكرة تتجاوز تلي القيود، قبل أ  تظهر تنظ

 لتي تسببها االبتكارات، وهكذا.ااآلثار 
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 الماليةللتقنيات ( s’The Five D)(: 6ةدول )

الااااااااااادماااااااااااقااااااااااارصاااااااااااة 

(Democratization) 

تهاادف لخاادمااة األفراد غير  الماااليااة نياااتالتقفااللناااج ومن الناااج، فهي 

 المشمولين بالخدمات المالية والمصرفية.

الااااااااااتاااااااااافااااااااااكاااااااااايااااااااااي 

(saggregationiD) 

 .أسر ، أفضلص، أرخ

تااافاااكاااياااي الاااوساااااااااااصاااة 

(Disintermediation) 

 .لم يعد هناك حاةة لوةود وسيب وهو ما يقلل من التكلفة التقنيات الماليةب

 الاااااااااالماااااااااركااااااااا ياااااااااة

(Decentralization) 

ياتتقال وة  ن حاةة لوةود هي قد  خدمات ذات تنظيم ذاتي، ودو  ال ية ت مال ال

 .ةرقابي

De-عاااااد  تاااااحااااايااااا  )

biasing) 

التخلص من كثير من المشاااااااااكاال المرتبطااة  التقنيااات الماااليااةتسااااااتهاادف 

، تضاااااااارب المصاااااااالق، بالمعامالت المالية، مثل: عد  تماثل المعلومات

 األخطار الشخصية...

 

 :التقنيات الماليةمعضلة ة اإلشرافية و. الجهات الرقابي7.4
، المالية للتقنياتب تشااااار الرهيحيال االن تواةه الجهات اإلشاااارافية الرقابية مفترق صرق أو معضاااالة فعلية

فهي من ةهااة تحف  االبتكااارات من خالل المختبرات التجريبيااة، وتحاااول في نفس الوقاات الحفااا  على 

واذا وضااعنا التكنولوةيا في سااياقها التاريخي، ف نها تعني  مسااتثمرين.االسااتقرار المالي والشاافافية وحماية ال

طور الذ  عرفته الصاااناعة المالية الى اآل ، واالبتكار بطبيعته االبتكار والتطوير، بل هي أرقى أشاااكال الت

ر شاااايوا ، وهذا التايير يعتب)تقليديا(نسااااميه:  عارف عليه أو ما يمكن أ يعني التايير وأحيانا تدمير ما هو مت

ة للساااااالطات الرقابية واإلشاااااارافية ألنه رديو عد  االسااااااتقرار.  لم تكن ردات فعل الدول مخيفا بالنسااااااب

متناساااقة، فبعض الدول اتخذت مواقو ةد متحفظة وهو ما دفع السااالطات  التقنيات الماليةمات تجاه والحكو

لعمالت الرقمية وحظرت منصاااااات تجاه الكثير من تلي التقنيات، فمنعت االرقابية الى تبني مواقو سااااالبية 

بالعقود الذكية... في حين ساااااااارعت دول أخرى لتبني تليالتمويل ا التكنولوةيات  لجماعي وولم تعترف 

المالية  (المرافئ) هور الكثير من المراك   واعطائها كل التسااااهيالت لتحفي  انتشااااارها وهو ما ترتب عنه

رين والى حد عربية اإلمارات العربية المتحدة والبحمبورم وهونة كونة والصااااين ومن الدول المثل لوكساااا

 ما مصر واألرد .
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 أنواع التقنيات المالية:( 5) 
ية كما ساااااابق تعريفها هي التقاصع التفاعلي بين التكنولوةيا والخدمات المالية، وينتة عن هذا ت المالالتقنيا

ذلي ف نه باإلمكا  حصاااااار تلي من منتجات وخدمات مالية ومصاااااارفية، ومع التفاعل ما ال يمكن حصااااااره 

 ي مجموعة من األنوا  وذلي على النحو التالي:المنتجات ف

 (:hainBlockc) الكت سلسلة . .51

 :)البلوكتشين( الكت ماهية سلسلة . 1.1.5
سلة تكنولوةيا البلوكتشين تمثل   ،االبتكارات الناةحة في القطا  الماليحجر األساج للكثير من ( الكتل)سل

كانت سااببا في  هور الكثير من لكونها  ساالساالة الكتلفي تقنية  التقنيات الماليةنى عض يحصاار معبل ا  الب

مثل العقود الذكية، نظم المدفوعات، أنظمة اقران الحقا  ساااااانعرضاااااااهعلى النحو الذ  التقنيات المالية 

 (.8 شفرة وغيرها )أنظر الشكل( العمالت المP2P lendingالنظراء )

 (البلوكتشينسلسلة الكتل )يقات تقنية (: أهم تطب8الشكل )

 
قني مخصص، حيث تنشئ وتقنية سلسلة الكتل هي نو  خاب من السجالت الموزعة يرتك  على أساج ت

 كما ت عتَمد كل السااااااجالت باإلةما  )باسااااااتخدا  سااااااجالً غير قابل للتايير وتحتف  به شاااااابكة المرك ية

الرعاية الصحية•
التصويت•
الملكية الفكرة•
الملكية•

األسواق الخاصة-ماألسه•
الديو •
التمويل الجماعي•
المشتقات المالية•

التجارة االلكترونية•
المدفوعات•
اقران النظراء•
التمويل المصار•
التحويالت•

الحقوق الرقمية•
الرها •
ضما  الطرف الثالث •

(Escrow)

ةالعقود الذكي العمالت 
الرقمية

اىوراق حفظ السجالت
المالية
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المعطيات )شاافافية( ومشاااركتها مع أصراف أخرى خوارزميات(، حيث تساامق للمسااتخدمين باالصال  على 

لفة( وما ازها بسرعة وكفاءة )تقليل التك، فضال عن تتبع المعامالت وانج(المعطيات حمايةمما يوفر أمانا و)

 المعامالت.يترتب عن ذلي من تقليل درةة عد  اليقين والمخاصرة في 

من دور الوساااااصة الذ  كانت تمارسااااه ا  الخصااااائص السااااابقة تمكن تقنية ساااالسااااة القوالب من التخلص 

تشاااكل تهديدا فعليا  جعلهاما ي (p2pصااارفية، فهي تعتمد على مبدأ النظير للنظير )المؤساااساااات المالية والم

عا واساااتخداما ولها تطبيقات كبيرة أكثر التقنيات المالية شااايو سااالسااالة الكتلوتعتبر تقنية  لتلي المؤساااساااات.

 .وواسعة حتى خارد القطا  المالي

 (:Distributed Ledger Technologyتقنية السجالت الموزعة ). 1.52.
( هي قاعدة بيانات لسااااااجالت  ال تخ نها أو  TechnologyDistributed Ledgerتقنية السااااااجالت الموزعة )

نفت  ذ التطبيق القدر األكبر من السااايطرة على الطريقة التي ت نفذ بها تؤكدها أ  سااالطة مرك ية، وفيها يكو  لم 

ا  السجالت  خدمات الشبكة. مليات، حيث يمكنه تحديد بنية الشبكة وغرضها وصريقة عملها بشكل يدعمالع

ية وتعتمد على مبادا اةما  مشاااااااابهة للبلوكتشااااااين، لكنها نظا   ية من الناحية التكنولوةالموزعة المرك

 فهي ال مرك ية من ةهة من الجهات على الشااااابكة التي من المفترن أنها المرك ية، ومن ثم   يسااااايطر فيه

نوك ولاذلاي تمياال اليهااا الجهااات الرسااااااميااة كاالب م.حيااث اةراء المعااامالت، لكن مرك ياة من حيااث التنظي

 ةيا المالية.المرك ية مثال عند تبنيها للتكنولو

األولى نحو البلوكتشااااااين، لكن المهم هو أنهااا لن تبني ويمكن اعتبااار السااااااجالت الموزعااة هي الخطوة 

 (السيرفراتالخواد  )، وانما سي خَ   السجل الَمعنتي عبر العديد من القوالبالكتل أو من بالضرورة سلسلة 

 (الدفترالسااجل )وةوهر  ف  أدق وأحدث سااجل للمعامالت.مع بعضااها لتتنكد من حالتي سااتتواصاال حينها 

( في شاابكة الموز  هو قاعدة بيانات يتم االحتفا  بها وتحديثها بشااكل مسااتقل من قبل كل مشااارك )أو عقدة

ة من صرف ساااااالطة كبيرة. توزيع هذه القاعدة فريد من نوعه، اذ ال يتم توصاااااايل السااااااجالت بعقد المختلف

أ  كل عقدة على الشبكة أ   ن ذلي بناؤها بشكل مستقل وحفظها من صرف كل عقدة.ية، بل يتم بدالً ممرك 

تلي االسااتنتاةات للتحقق من أ   تعالة كل معاملة، وتصاال الى اسااتنتاةاتها الخاصااة ثم يتم التصااويت على

عقد ز ، وتحتف  ةميع التحديث الدفتر المو األغلبية تتفق مع االسااااااتنتاةات. وبمجرد تحقيق اإلةما ، يتم

 بنسخة مماثلة منه.
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 :الكت وتقنية سلسلة  ت الموزعةتقنية السجالالفرق بين . 3.1.5
في الدفتر  قيع الرقمي وربب مجموعات السجالتعن تقنية السجالت الموزعة بالتو الكتلتتمي  تقنية سلسلة 

يكو  لهم رأ  في بنيتها وادارتها عبر  السلسلة، ما يتيق فرصة للعامة والمستخدمين لكيالقالب ثم لتشكيل 

ه الساااااجالت الموزعة. ونظرا لطبيعة كل من سااااالسااااالة الكتل والساااااجالت الشااااافافة وهذا ما تفتقر ل اآلليات

 ق بمرك ية التنظيم، تفضل البنوك والكثير من الشركات النو  الثاني.الموزعة بشكل خاب فيما يتعل

(، اذ أنها Googleغل )لموزعة على البلوكتشاااين شاااركة غوالشاااركات التي ت فَضااال الساااجالت اأمثلة ومن 

تساااااعى من خاللها إلدخال أدوات الساااااجالت ( Digital Assets) شاااااركةكة مع شااااارادخلت مؤخراً في 

التالي العالقة بين تكنولوةيا الساااااجالت  (9) يلخص الشاااااكلومات الساااااحابية. الموزعة لمساااااتخدمي الخد

مال، يندرد تحته تطبيقات كثيرة منها تكنولوةيا البلوكتشين، وهذه الموزعة والتي تعتبر مفهوما واسعا وشا

 ة كا  لها الفضل في أشكال أخرى من التكنولوةيات المالية أهمها العمالت االفتراضيةاألخير

 

 : العالقة بين بعض أنوا  التكنولوةيات المالية(9شكل )

 (DLTتكنولوةيا السجالت الموزعة )

 (nBlockchaiسلسلة الكتل ) 

 (Virtual Currenciesالعمالت االفتراضية ) 

  االيثيريو 

 البتكوين
 العقود الذكية

STOs-s ICO 
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 (:sSmart Contractالعقود الذكية ). .52

 ما هو العقد الذكي؟. 1.2.5
الحاةة  امها دو اساااااتخديمكن ، ومع ذلي تطبيقات تكنولوةيا البلوكتشاااااين أرو  تعتبر العقود الذكية احدى

التفاقيات التي التي تواةه اهم المشاااكل جاد حل ألايفي  العقود الذكيةساااهمت وقد ، نفسااها البلوكتشااين قنيةلت

العقااد الاذكي و .مثال( المحاااكم وأ البنوك) و صرف ثاالاثود أ  وساااااايب أبعياادًا عن وة تتم بين المتعاااملين

باالتفاق بين لعقد في االشااااااروص والتفاصاااااايل التي يتم كتابتها برمجية مؤل فة من مجموعة من األكواد تمث ل 

ى وتنفيذها باسااتخدا  احد اسااتيفاء الشااروص المكتوبة في العقدفقب في حالة يتم تشااايل البرمجية . المتعاقدين

 (.اإليثريو منصة مثل )المنص ات 

ه بشااااااكل تلقائي يا يتم تنفيذ بنودعقد مبرمة الكترونولو أردنا الخرود بتعريو للعقد الذكي، ف ننا نقول أنه: 

 .يفاء الشروص التي حددها المتعاقدا عند است

 فوائد العقد الذكي؟. 2.2.5
، من مشااااكل الحف  والمتابعة واألرشااافة تبب بهاوما ير دو  ذكر مي ة التخلص من العقود الورقية التقليدية

األخطاء لبشاار وهو ما يقلل من دو  تدخل االتعاقدية وااللت امات من م ايا العقود الذكية رصااد الوعود ف   

، كل ذلي ويخفض التكاليو فضال عن امكانية تبادل أ  شيء كاألموال واألسهم والممتلكات بنما  وشفافية

  .في وقت فعلي

المبنية على الثقة وتفاد  المشاااكل القانونية وفق مبادا  مشاااكل االتفاقياتالذكية  العقود تحلوقع أ  كذلي يت

و المالءة المالية مثال أحة حيث الثقة تنبع من برامة حاسااوبية بدل مفتوالشاابكة الهمها الالمرك ية وأمتعددة 

كل شاااايء حيث يتم تنفيذ كل شاااايء مدو   على   العقد الذكي يعتبر عقدًا كاماًل وشاااااماًل ل. وختاما ف القانو 

اًل ، لذلي تعتبر العقود الذكية بديالعقود الورقية، وال توةد صريقة لتعق به اال في حال حدوث خطن ماعكس 

 ة.أكثر دق ة من العقود التقليدي

 بعض تطبيقات العقود الذكية:. 3.2.5
فاتورة الكهرباء الخاصااة بي تلقائيًا  ل المثال ساادادمن التطبيقات الممكنة للعقود الذكية أنه ب مكاني على ساابي

م  ارساااال المعاملة بشاااكل  آمن  الى الشاااركة بمجرد أ  يصااال اساااتهالك الكهرباء لديي الى مبلغ معين، وسااايت

وال شي أ  ذلي سيوفر عليي الكثير من الوقت )الكثير من الناج ، سلسلة الكتلللتحقق من العملية باستخدا  

 ماح للسداد( والتكاليو )كالرسو  والارامات المترتبة عن تنخر السداد(.في آخر يو  س يدفعو  فواتيرهم
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المجاالت مثل المنازل الذكية والتجارة اإللكترونية كية في مختلو الصااااااناعات وويمكن اعتماد العقود الذ

كثير من وادارة العقارات واألمالك وغيرها من الصااااااناعات واألعمال وبتفعيل اسااااااتخدامها يمكن حل ال

ا  كذلي تقد  العقود الذكية منافع عظيمة لقط ،انتقال الملكية مثل مشااااكل ةيا العالقة ببسااااصة وساااهولالقضاااا

ية صويلة تتراوح من أسابيع الى نتستهلي المعامالت الخاص ة بشركات التنمين فترات زمالتنمين، اذ عادة ما 

عبوًا على العميل وكذلي عبواً على ا يشاااك ل شاااهور بحساااب المشاااكلة وبحساااب الحوادث الممكنة للعمالء، مم

 اصاارة بتكاليو ادارية اضااافةً شااركات التنمين أل  العمالء محاصاارو  بضاايق الوقت وشااركات التنمين مح

مل مع العمالء  عا قدمةللت خدمات الم ما يؤد  الى  غير راضااااااين عن ال قة في م قدانهم الث نفور العمالء وف

ية لهذا النو  من المشاااااكالت، من خالل تفعيل الدفع تلقائيًا عند واًل ةذرتوف ر العقود الذكية حلالشاااااركة. لذا 

 ة.شروص معينة وفقًا التفاقية العميل والشرك ستيفاءيتم ا عندما بنموالهممطالبة العمالء 

 كيف تعم  العقود الذكية؟. 4.2.5
ل أو بيع أحد ممتلكاتنا شراء من العملية، ف   كنا نرغب ب بتبسيبلنفهم تماًما آلية عمل العقود الذكية، سنقو  

التواصل مع ةهات مختلفة  ف ننا سنخون معركة صويلة ومتعبة، تبدأ بجمع األوراق الالزمة لبيع العقار ثم

لالحتيال بطريقة  نكو  عرضااااااةومتعددة، وخالفًا للجهد المبذول في هذه العملية فهناك احتمالية كبيرة أل  

الت العقارات لتقو  بهذه األمور ةميعها بداًل عن ا اضافة إلشرافها حدى وكاأو بنخرى، لذا نلجن منذ البداية إل

العقود الذكية وتقو   ا.  بدفع مبلغ مالي معي ن لهذه الوكاالت لقاء عملهعلى الصاااااافقة، ولكن في النهاية نقو

د من ل الحخالمن لكل مشكلة يمكن أ  تواةه المتعامل حل هذا النو  من المشكالت حيث تجد حلواًل فع الة ب

ول الملكية الى المشااايتم انشااااء هذه العقود حيث ، األعباء والتكاليو تر  قبل أ  وفقًا لشاااروص معي نة فال تتح 

التعاقدية التي تم االتفاق وغيرها من الشااروص  )السااعر والتكاليو األخرى( يتم االتفاق على الشااروص النقدية

 ا. بحذافيرهء بمتطلباته عد الوفاعليها، ولن يتم انجاز العقد االلكتروني اال ب

ا  حقوق الملكية ضااااامن نظيتم تخ ين األموال وفي العقد الذكي )وهو قائم على تقنية الساااااجالت الموزعة( 

، وبما أ   ةميع المساااتخدمين في الشااابكة سااايشاااهدو  العملية التي تم  االصال  عليهموز   يساااتطيع الجميع 

ميع شااااهودًا على عمليات تحويل األموال أو تحويل أصاااابق الجتسااااجيلها في دفتر الحسااااابات المرك   فقد 

ن لالحتيالما يعني أ  احتمالية حقوق الملكية،  لتوكيل وسيب ثالث  حاةةمنعدمة، فضال عن انتفاء ال التعر 

ل تكاليو خدمات  .مثل وكالة العقارات وتحم 
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 (:Crypto Currenciesالعمالت المشفرة ). .53

 مشفرة:لاطبيعة العملة . 1.3.5
( وهي في Bitcoinأول ما يتبادل الى ذهن المرء عند ساااما  مصاااطلق العمالت المشااافرة: عملة البيتكوين )

بلات شهرتها اآلفاق، خاصة غير أنها ليست وحيدة، وقد ، المشفرةتعطي مثاال شائعا عن العمالت قيقة الح

ات اآلالف من الدوالرات. رشاااأ   هورها كا  فجائيا وابتدأت من ساااعر سااانتات الى أ  وصااال ساااعرها ع

ي  هور هذه فضاااال ف. والوا  كا  المشااااتهر منها قليال كاالثريو  والريبلة واليو  العمالت المشاااافرة كثير

ويمكن تعريو العملة المشااافرة على أنها:  .العمالت وانتشاااارها انما يعود لتقنية سااالسااالة الكتل )بلوكتشاااين(

نشااااء ( إلو كوداتأ لى شااافراتاعملية تحويل البيانات   أ)التشااافير  وتساااتخد عملة رقمية غير مرك ية "

 ية".كومات والبنوك المرك وحدات من العملة والتحقق من صحة المعامالت بعيدا عن الح

 ه  العملة المشفرة والعملة الرقمية شيء واحد؟. 2.3.5
االختالفااات  على الرغم من كو  العمالت المشاااااافرة أحااد أنوا  العمالت الرقميااة، اال أ  بينهمااا بعض

 التالي أهم الفروق بين العملة الرقمية والعملة المشفرة: (7الجدول )الجوهرية. يوضق 

 العملة المشفرة قميةالعملة الر 

 التعريو

عبااارة عن مبااالغ ماااليااة متاااحااة على 

اسااااتخدامها الكترونياً شااااكل أرقا  يتم 

عبر شبكة االنترنت، وليس لها وةود 

ليااادياااة( في ياااائي )عكس العمالت التق

يمكن الحصول عليها، ونقلها وتبادلها 

مع عمالت أخرى أو مقاااابااال ساااااالع 

منصاااااااااات وخااادماااات من  ل خالل ا

 .اإللكترونية

عبارة عن مجموعة متنوعة من العمالت الرقمية 

هي تمثل أصال ولكن مشفرة لها نظامها الخاب، ف

يستخد  كوسيلة للتبادل، ويعتبر موثوقاً ألنه يستند 

د قاائم على علم التشاااااافير الى نظاا  مشاااااافر معقا

(Cryptography مما ةعلها تتمتع باتصاالت ،)

ات آمنة ومحمية. حيث يتم خلق وتحليل خوارزمي

وبروتوكوالت التي تساامق بتشاافير البيانات بحيث 

حة لطرف ة، أو تال يتم تايير أ  معلوم تا كو  م

 ثالث. 

مااااركاااا يااااة 

 التعامالت

عملة مرك ية، تنظمها مجموعة من 

ه ة الكمبيوتر التي تنظم النااااج وأة

 في الشبكةحالة المعامالت 

المرك ياااة، قاااائماااة على أنظماااة موزعاااة تااادير 

 المعامالت
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 السرية

تتطلب تحديد هوية المستخد  وبيانات 

 التعامالت التي تتم بواسطتها

 ال تشترص الكشو عن هوية أو بيانات المعامالت 

ال تحتو  على معلومات خاصة أو سرية كاالسم 

 وا والعن

الشاااااافاااافياااة 

)من وةهاااة 

نااااااااااظاااااااااار 

 المستهلي(

ليساااااااااات شااااااافاااافاااة. فال يمكن تتبع 

ية للمحاف  وال يمكن  مال المعامالت ال

ى التحويالت الماااالياااة، فتلاااي أ  نر

ها  المعلومات تبقى ساااااارية يطلع علي

 مقدمو  لخدمة العمالت الرقميةفقب ال

شفافة، حيث يمكن أل  شخص أ  يرى معامالت 

ةميع مصاااااادر  أ  مساااااتخد ، من خالل وضاااااع

 اإليرادات في سلسلة عامة

 

مااااعااااالااااجااااة 

المعاااامالت 

 والتحويالت

توةاااد ساااااالطاااة مرك ياااة تتاااابع كااال 

التحويالت، كمااا يمكنهااا المعااامالت و

أو تجميدها بناء على  الااء المعامالت

لمشاااارك أو صلب السااالطات أو صلب ا

عند االشتباه في حدوث غا أو غسل 

 لألموال.

عبر نظا  موز  من  التعامالت والتحويالت تنظم

 ب. الحواسي

الااااناااااحاااايااااة 

 القانونية

قانوني  ها اصار  لدي عالم  معظم دول ال

 للعمالت الرقمية.

القوانين المنظماااة للعمالت المشاااااافرة  ال ماااا ت

بالتطور الذ  تشهده هذه العمالت. متنخرة مقارنة 

معظم دول العااالم حاااليااا ال تمتلااي اصااارا قااانونيااا 

 خاصا بها.

الوساااصة أو 

اةاااااة الاااااحااااا

 لطرف ثالث

عة  تالي خاضاااااا عمالت مرك ية وبال

لوساااايب ثالث )مؤسااااسااااة مالية، ةهة 

 حكومية...(.

في  وةد سااالطة ثالثة تتحكمال تحتاد لوسااايب وال ت

يالت )لهااا نظااا  اإلةراءات والمعااامالت والتحو

شين أو دفتر الحسابات  وبروتوكول يسمى البلوكت

 الرقمي الالمرك  (.
 

 المشفرةلعمالت الرقمية والعمالت (: الفروقات بين ا7ةدول )
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 (:Bitcoinالبتكوين ). 3.3.5
 سااااتوشاااي ناكاموتو، والذ  صااامم البتكوين: اربدأت فكرة البتكوين من شاااخص مجهول تحت اسااام مساااتع

، يةو سلطة مرك أتدخل حكومي  الىبشكل مباشر دو  الحاةة صرف آلخر  كطريقة دفع على الشبكات من

 شفرة.كتروني غير أنه يتم بطريقة ملذا فهو شكل من النقد االل

 (:Ethereumاالثيريوم ). 4.3.5
يو  يختلو عن اليثير . ا2013عا  كند  فيتاليي بيوترين ال-من قبل المبرمة الروسااايعملة االيثر صرحت 

هذه التطبيقات تسااااامق  ،بناء تطبيقات المرك يةألغران صااااالية والتي صاااااممت شااااابكة البلوكتشاااااين األ

 .سطاءمن خالل وةود ومن التواصل  مع بعضهم بصورة مباشرة بدال علبالتفاللمستخدمين 

 ( والعمالت المشفرة:Tokenالتوكن ). 5.3.5
محاصة ببعض الامون، كسااالسااالة الكتل والعمالت المشااافرة،  التقنيات الماليةكانت الكثير من مفردات ا اذ

وقد ينخذ شكل ء ما في نظامه البيوي، والتوكين هو تمثيل لشي ف   التوكن قد يكو  أكثرها تعقيدا وغموضا.

قطعة تشااااابه أنه  لىع (، نجد تعريو التوكنMeriam Websterقيمة أو مسااااااهمة أو حق. وفي قاموج )

 الحكومة.تصدر من شخص أو هيوة بخالف  (coin) عملة معدنية

النظا  مساااااتقلة عن ا  العمالت الرقمية المشااااافرة كالتي سااااابق عرضاااااها )البيتكوين وااليثر( هي عمالت 

هي أمثلة من  1، غير أ  هناك عمالت أخرىخارد بيوتها المحلية ةيمكن اسااااتخدامها كعمل، أ  ساااااسااااياأل

األصل أو المنفعة )مثال: شبكة االيثريو (، حيث يمثل التوكن )الرم (  لتي توةد على منصة معينةا وزالرم

 منصته )بيوته(. ، وهذا يعني أنه ال يمكن استخدا  التوكن خاردالتي تمتلكها الشركة

 مزايا وعيوب العمالت المشفرة:. 6.3.5
 ( أدناه:8الجدول )خالل ت المشفرة من ماللعتوضيق أهم الم ايا والعيوب التي تنطو  عليها ايمكن 

 العيوب الم ايا

توفر خدمة انشاااااء اساااام مسااااتعار، على الرغم من 

لن تضاااطر  مو ،تساااجيل كل معاملة وعرضاااها للع

ي الشاااااخصاااااية مثل االسااااام الى مشااااااركة معلومات

ةشاااااااائعة بين المنظمات  تتبع  ، وال يمكناإلةرامي 

األموال التي بحوزتهم. لهاااذا السااااااباااب ال ت عتبر 

الحكومات من المشااااااجعين والداعمين الكبار لها، 

                                            
 (NCAsh( و)OmiseGOمثال: عملة: )  1
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والعنوا ، وما الى ذلي عند ارسااااال وتلقي  الكامل،

 الدفعات

وتعمل على وضاااع صااايغ أكثر وضاااوًحا وشااافافيةً 

 .تداولهاالستخدامها و

بالرغم من وةود بعض الرسو  ، وخفان تكلفتهانا

تي المطبقاااة، اال أنهاااا أقااال بكثير من الرسااااااو  ال

 المالية.  المؤسساتالبنوك وتفرضها 

األموال المخ نة ساااااحابيىا على اإلنترنت عرضاااااة 

للساااااارقة من قتبل أ  شااااااخص يتمكن من اختراق 

 الحساب.

ارنة قمت وير العمالت المشاااافرة  من الصااااعب ةدا

 العمالت الورقية.ب

صااعوبة )أو اسااتحالة( التراةع عن العمليات )مثال 

راقبة لخدمة م وال وةود ال رةعة فيهاالتداول(، اذ 

أو تحكيم في حالة الن ا  أو تقديم شااااااكوى )عكس 

 صرق الدفع األخرى التقليدية(.
 

 (: م ايا وعيوب العمالت المشفرة8ةدول )

 fferOoin Citial n(I( العملة اىولي طرح. 7.3.5
تخد  هو مقياج تمويل ةماعي للشااااركات الناشااااوة التي تساااا (fferInitial Coin Oعملة األولي )ال صرح

 تتشاااابه عمليات، وو  على بيع عمالت رقمية في البداية مقابل النقد، وتنطتنقية سااالسااالة الكتل )بلوكتشاااين(

والذ  يتم فيه صرح أساااهم الشاااركة  (IPOs) الطرح العا  األولي لألساااهم معاألولي للعملة الرقمية  طرحال

الطرح العا   عن  تختلو(  ICOs)، غير أ  صرح العملة األولي لالكتتاب ألول مرة لصااااالق المسااااتثمرين

ما يجعل مساااتثمرين، مبدالً من الوداعميه تتعامل مع مؤيد  المشااارو   في كونها (IPOs) ساااهماألولي لأل

 التمويل الجماعي. أشبه ما يكو  بفكرةاالستثمار 

 

 (:Ethereumاإليثريوم ). .54
هو عملة البيتكوين، وكذلي الحال بالنسبة  ذكرنا سابقا أ  أول ما يتبادر الى ذهن السامع لكلمة عملة مشفرة

مة ايثريو ، حيث ي لة من العمالت الكل ها عم ناج أن قد الكثير من ال نه نظا  عت ته أ لمشاااااافرة، غير أ  حقيق

لخصااائص التي يتمتع بها نظا  اإليثريو  رات هائلة باالسااتناد الى تقنية ساالساالة الكتل، ونظرا لمتكامل له قد

 المالية، ف ننا سنتناوله ببعض التفصيل: التقنياتأرو   والتي تجعل منه واحدا من
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 ه  االيثريوم عملة أم نظام؟. 1.4.5 
لدى بعض المتخصاااااصاااااين والمهتمين بالعمالت الرقمية المشااااافرة أ  الناج، بل حتى  الشاااااائع لدى عمو 

في  -1االيثر برغم امتالكه لعملة خاصاااااااة تساااااامى-ثل البيتكوين، غير أ  اإليثريو  اإليثريو  عملة مثلها م

حقيقته نظا  ال مرك   ومتكامل يعتمد على تكنولوةيا ساااااالساااااالة الكتل )بلوكتشااااااين(، ويتيق العديد من 

 ( الذين يقومو  بتساااااجيل العمليات والمعامالتMinersالساااااتخدامات. تتم ادارة النظا  من قبل المنقبين )ا

صااااااول على عمالت ايثر ةديدة يتم التي تتم عن صريق االيثريو  في ساااااالساااااالة الكتل مقابل عموالت والح

ريو  تقنية االيث( تقو وراء Big Techهناك بعض شااااااركات التكنولوةيا العمالقة ) اضااااااافتها لمحافظهم.

 (.Intelمنها شركة مايكروسوفت وشركة انتل )

 عن باقي العمالت الرقمية خصائص االيثريوم. 2.4.5
 :نذكر منهامن الخصائص،  يتمي  بمجموعةنظا  اإليثريو  هو نظا  المرك   كامل 

 )المعامالت المالية(: لوالتدا
(، ETH(، والتي يرم  لها في أساااواق المال )therEيمتلي االيثريو  عملته الرقمية الخاصاااة وهي االيثر )

 2.وبهذه العملة يتم اةراء كل المعامالت الخاصة بنظا  االيثريو 

 سلسلة الكت :عم  عقود ذكية بتقنية 
يتم تنفيذها بصااورة  قود ذكية موثوقة ومسااجلة من خالل ساالساالة الكتلامكانية اةراء عثريو  نظا  االييوفر 

 .عقود الذكية()وقد سبق شرح آلية عمل ال لشروص الخاصة بهاآلية في حالة توافرت ا

 السهولة والسرعة في إنجاز المعامالت وتنفيذها:
مثال ذلي أنه في عمليات التحويل تسااااتارق تقنية يعتبر نظا  اإليثريو  أساااار  مقارنة بتقنية البلوكتشااااين، و

 االيثريو  الدقيقة الواحدة. دقائق لتنكيد العملية، في حين ال يتجاوز 10تل حوالي سلسلة الك

 

 الذكاء االصطناعي:. 5.5
يسااهم الذكاء االصااطناعي في تايير واعادة تشااكيل الطريقة التي نتفاعل بها مع العالم ومؤسااسااات األعمال 

، وهناك توةه عالمي للشااااركات نحو ادماةه ضاااامن نماذد أعمالها، وال شااااي أ  الكثير منا قد  بشااااكل عا

                                            
  و هرت للوةود فعليا 2013ساااااانة  ( حيث بدأت كفكرةVitalik Buterinبوترين ) أول من ابتكر االيثريو  هو فيتاليي  1

 ، حيث حاول تجاوز الصاعوبات والمشااكل التي واةهت البيتكوين من خالل وضاع نظا  متكامل المرك   يمكن 2015سانة 
 عمال.ليس فقب من تداول العملة، بل انجاز العديد من األ

 [2019ا8ر أمريكي )للوحدة( ]دوال 225سعر االيثيريو  حاليا   2
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مقارنة بما كانت عليه سابقا، ولعل أبسب مثال تفاعالتنا مع العنصر البشر  قليلة  الح  أننا كعمالء صارت

 من تبني الشاااركة جاألساااا هدفا  ال(. Chatbotsعلى ذلي ما يعرف اليو  بروبوتات المحادثة التفاعلية )

يه كذلي هو ومما ينباي اإلشااارة التبساايب أداء العمليات والخدمات لقاعدة عمالئها.  للذكاء االصااطناعي هو

قائمة قدرة التطب على الذكاء االصااااااطناعي على التعلم ما يجعلها قادرة على تلبية صلبات العمالء يقات ال

 بكفاءة. الجديدة 

 الذكاء االصطناعي ماهية. 1.5.5
النموذد التكنولوةي القادر على تكرار التفكير مبساااااب على أنه بشاااااكل يمكن تعريو الذكاء االصاااااطناعي 

ومن التعريفات داء مها  معقدة عادةً ما تتطلب ذكاء. يمكنها أالتي كية ذالنظمة األت أو واآلال ،البشاااااار 

 Google Deep)شااركة الرئيس التنفيذ  ل( Demis Hassabis)اإلبداعية للذكاء االصااطناعي ما ذكره 

Mind)البرامة و )أنظا  كمبيوتر يمكن للذكاء االصطناعي ومن خالل ا "علم ةعل اآلالت ذكية". ننه: ، بـ

 يتحاك، ويتضق من ذلي أنه أقرب للسلوك، ما يجعل اآللة اإلحساج والفهم والتصرف والتعلمالحاسوبية( 

االسااتنتاد، والتعلم، ورد الفعل على أوضااا  ة على القدر ويشاامل ذلي:قدرات البشاار الذهنية وأنماص عملها، 

المشااورة ة وترةمتها، وتداول األسااهم، وعيبي، ومعالجة اللاات الطيلم تبرمة داخل اآللة، والتشااخيص الطب

، كما يمكنها ، وتميي  األصاااااواتي، وتميي  وتحليل الصاااااور، واالكتشاااااافات العلمية، والتحكم اآلليةالقانون

من خالل التعلم  األداءتلقاها، واتخاذ اةراءات بناًء على هذا الفهم، وتحسااااااين تالتي  تحليل وفهم المعلومات

 .مما حدث

 ت استخدام الذكاء االصطناعي بالقطاع المالي:الجابعض م. 2.5.5
يمكن اإلفادة من الذكاء االصااااااطناعي بشااااااكل كبير ةدا في القطا  المالي، وله تطبيقات عديدة، وفيما يلي 

 تصر تجارب بعض البنوك في استخدا  هذه التكنولوةيا:نستعرن بشكل مخ

 :الخدمات المالية الشخصية
مسااااااتشااااااارين ومخططين ماليين لألفراد، حيث تساااااااعدهم في اتخاذ ر فييمكن الذكاء االصااااااطناعي من تو

ق مقابل بتحليل السو القرارات المالية )االدخار، االستثمار، االنفاق...(. ويمكن للمستشار المالي اآللي القيا 

اسااااتنادا الى تلي المعلومات توصاااايات  له ويقد  الشااااخصااااية، ومحفظته )الفرد( داف المالية للمسااااتخد األه

 ليالت.تحالو

 :محافظ الذكيةال
( Google) مع العبين رئيساااااايين مثاال الحقيقي،تقنيااات الاادفع في العااالم  احاادى آفاااقالمحاااف  الرقميااة 

برغم أنها ليساات مؤسااسااات مالية، اال أنها   هذه الشااركات . في الحقيقة أوغيرها( Paypal( و)Appleو)
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رت بواباتها ومنصاااااتها الخاصااااة للدفع، ، حيث صوالمالية التقنياتأحساااانت اإلفادة من الفرب التي تتيحها 

وهو ما ةعل تلي الشااااركات تقلل من االعتماد على النقد )الملموج(، اضااااافة لتوساااايع امكانيات وصااااولها 

 رة.ل لمستويات كبيلألموا

 ب )التومين(:االكتتا
شكال تكنولوةيا التنمين ) وجيا صي  تكنولوسيوتي تف) (InsurTechالذكاء االصطناعي بالتنمين هو أحد أ

وهو ما يساعدها على الوصول لمعلومات أكثر  االكتتاب،عملية  ، ويمكن استخدامه من خالل أتمتة(التومين

 ويق.بالتسعير والتسقة فيما يتعلق وأدق وبالتالي اتخاذ قرارات دقي

 :الخدمات المصرفية الصوتية
اسااااتخدا  الخدمات المصاااارفية من خالل  يتالشااااى الوةود الفعلي بببء حيث تمك ن التكنولوةيا العمالء من

التي تعمل باللمس. يمكن لتكنولوةيا اللاة الطبيعية معالجة االساااااتعالمات  األوامر الصاااااوتية والشااااااشاااااات

وربب المسااتخدمين بالعديد من الخدمات المصاارفية. هذا يقلل  على المعلومات ألسااولة والعثورا نلإلةابة ع

 الكفاءة. وي يد من البشر ،من الخطن 

 التي تعتمد عل  البيانات التخاذ قرارات اإلقراض الذكاء االصطناعيتطبيقات 
سسات المالية والروبوتات الشخصية وخواد  المؤالتطبيقات المضمنة في أةه ة المستخد  النهائي تستطيع 

كذلي الحساااابات والتوقعات. انجاز البيانات، وتقديم المشاااورة المالية المخصاااصاااة وتحليل حجم ضاااخم من 

فرب االسااتثمار  عن أفضاال البحثيمكن لهذه التطبيقات تطوير الخطب واالسااتراتيجيات المالية من خالل 

 .از وغيرهفي اإلنج التقد  مدى سو ، وتتبعوالر واألسعار، والقرون،، المتاحة

 دعم العمالء
وتر  ة الكمبييمكن ألةهالذ  نقترب من اليو   الطبيعية،مع نضااااااة تقنيات معالجة الكال  ومعالجة اللاة 

معالجة معظم اساااتعالمات خدمة العمالء. هذا من شاااننه أ  يمثل نهاية لالنتظار في الطابور وبالتالي يؤد  

 سعادة.رضا و أكثرالى عمالء 

 :تمانمعالجة طلبات االئ
يعتبر الحصااول على قرن خاصااة القرون السااكنية )صويلة األةل( من التجارب المريرة بالنساابة للكثير 

والوثائق وأيضا بسبب الوقت الذ  تستارقه معالجة صلب االئتما  )في  اإلداريةبسبب المتطلبات  من الناج

بفضاال تطبيقات الذكاء الرفض. ة للقرون السااكنية( قبل الموافقة أو أحساان األحوال بضااعة أسااابيع بالنسااب

سوبي بمراةعة تقييمه بمقدور العميل التقد  بطلباته في الوقت الذ  يقو  فيه برنامة حا صاراالصطناعي، 

 ةدارة وأهلية العميل المالية.في تقييم وأية معلومات أخرى تدخل االئتماني وسجل المدفوعات السابقة 
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 ات المساعد اآلليتطبيق
ما  المالية أكثرها شااايوعا ساااواء بالبنوك أو غيرها من الشاااركاتلذكاء االصاااطناعي ومن أساااهل تطبيقات ا

 المحادثةوبوتات احدى أنوا  المساااااعدات االفتراضااااية هذه ر وهي، اآللي االفتراضااااي دمساااااعيعرف بال

الرتقاء بمسااااااتوى الخدمات المقدمة ، والتي تسااااااتخدمها العديد من البنوك بهدف ا(Chatbotsة )التفاعلي

المساااااااااعااد  . يقو تطورة تعتمااد على تكنولوةيااا التعلم اآلليالئهااا من خالل االسااااااتعااانااة ببرمجيااات ملعم

كثيرة منها على ساابيل المثال: خدمة االسااتعال  عن الرصاايد، تحويل  ات مصاارفيةعملي  ةراءباالفتراضااي 

 األموال أو سداد الفواتير.

 :بنكية عبر اىوامر الصوتيةإجراء المعامالت ال
ستخدا  األةه ة الذكية بحركات بسيطة كالنقر  نيات الماليةتقالمكنت  اةراء العمليات المصرفية من خالل ا

أبعد من ذلي، حيث صااار من الممكن ما هو الشاااشااة، غير أ  الذكاء االصااطناعي ذهب الى أو اللمس على 

معد قو  تطبيق يوأو األوامر الصااااااوتية، عبر الهاتو(، اةراء تلي المعامالت من خالل محادثة صااااااوتية )

 بتنفيذ األوامر التي يطلبها العميل )استعال  عن رصيد، تحويل أموال، سداد فواتير...(. خصيصا

 منافع الذكاء االصطناعي:. 3.5.5
 ن تجربة العمالء:يتحس

لتقديم خدمات تتساام بالكفاءة لتحقيق مسااتوى  االصااطناعيتعمل المؤسااسااات المالية على تسااخير قوة الذكاء 

واحتياةاتهم التنبؤ بننماص سلوك العمالء وكسب والئهم من خالل استخدا  الذكاء في  رضا العمالءأعلى من 

تجربة العمالء ا يعرف بيندرد كل هذا ضمن م .المخصصةوالحلول والخدمات  لمنتجاتتوصيل اومن ثم 

 المحس نة

 اىمان المصرفي:
ويوفر ، 1تهديدات المتعلقة بالجرائم السيبرانيةمع التوةه الكثيو نحو التقنية، صارت البنوك أكثر عرضة لل

ل التعلم اآللي وحل قطا . اذ من خالالتي تواةه ال األخطارالذكاء االصااااااطناعي در  أما  في وةه هذه 

مة الذكاء االصطناعي تحديد األنماص ورصد الحاالت غير االعتيادية لتتمكن من كشو المشاكل، يمكن لبرا

 .الستجابة لها والتعامل معها بشكل فور أ  اختراقات عند حدوثها وا

 
                                            

و الجريمة الساااااايبرانية على أنها كل فعل أو امتنا  من شااااااننه التعد  على األموال المادية أو الحقوق المعنوية يمكن تعري  1
ومن أمثلة الجرائم المعلومات. والذ  يكو  ناتجا بطريقة مباشاااااارة أو غير مباشاااااارة عن االسااااااتخدا  غير المشاااااارو  لتقنية 

نة أو تدميرها، أو تدمير ةرائم غسااااايل األموال وتجارة المخدرات التة السااااايبراني ي تتم عبر االنترنت والعبث بالبيانات المخ  
شر الفيروسات اإللكترونية المدمرة للملفات أو البرامة أو سرقتها  أنظمة الحاسوب لألفراد والمؤسسات الخاصة والعامة. ون

 .نظا  تقني ومنعه من القيا  بعمله المعتاد )التهكير(، توقيو الخدمة من خالل تعطيل
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 الكشف عن الغش:
حتيالي في الساااااالوك في الوقت الفعلي، أ  أثناء تمتع الذكاء االصااااااطناعي بالقدرة على تحديد النشاااااااص االي

 كذلي تحديد النمب التالي للسلوك المشبوه باستخدا  خدمات الموقع.، وحدوثه

 لمتطلبات التنظيمية:االمتثال ل
واالحتفا  بالبيانات مع القيا   )االمتثال( ولوةيا لضااااااما  الوفاء بالمتطلبات التنظيميةدا  التكنيمكن اسااااااتخ

في الحقيقة أ  الذكاء االصاااطناعي هنا يعتبر أحد أشاااكال التكنولوةيا التنظيمية وقت الفعلي. بالرصاااد في ال

(Regtech) .)سينتي شرح هذه التقنية بالتفصيل( 

 رادات:خفض التكاليف وزيادة اإلي
ة الخب األمامي، من خالل التواصااااال مع فر أكبر فرصاااااة من خالل أتمتيوأ   للذكاء االصاااااطناعييمكن  

ألعداد كبيرة من نتشااااار اال فرصااااة وفورات كبيرة في التكاليو، مع يحقق، مما آلية وذكيةبطريقة العمالء 

 العمالء.

 تحسين تجربة العمالء: 
وأسر  من خالل استخالب رؤى عميقة وقابلة قرارات محسنة  الفرصة التخاذ يوفر الذكاء االصطناعي

 غيره.أنواعهم وتوةهاتهم و مثل أنماص سلوك العمالء للتنفيذ

 تعزيز مشاركة العمالء:
يساعد الذكاء االصطناعي في انشاء منتجات وخدمات مخصصة وذكية، مع مي ات ةديدة وتفاعالت أكثر 

 مثل اإلدارة المالية الشخصية(.سهولة )مثل الكال ( ومهارات استشارية )

 

 المدفوعاتتكنولوجيا نظم . 5.6
 الجماعيلمالية انتشاااارا واساااتخداما بعد منصاااات التمويل تعتبر منصاااات وأنظمة الدفع من أكثر التقنيات ا

(Crowdfunding ،وال نكاد نجد شخصا لم يسبق له استخدا  هذه التقنيات. هناك في الحقيقة سببا  لذلي )

ها لدفع، مع أ  أول كنفراد ومسااااااتهلكين هو ا به  ما نقو   خدمات مثال: ظم  ماء وال دفع فواتير الكهرباء وال

طوير منصااااات أ  ت ثانيهمادفع المخالفات المرورية والرسااااو  وغيرها. ات، ة المشااااتري، دفع قيمالمختلفة

نا تحتاد تركيبة من حيا)أ الدفع يعتبر سااااااهال مقارنة بالتعقيدات التي تنطو  عليها التقنيات المالية األخرى

 الذكاء االصطناعي وتقنية السجالت الموزعة وانترنت األشياء(.

 مدفوعات:ماذا تشم  نظم ال. 1.6.5
البني األفضااااال للقيا  بكل ما سااااابق، اساااااتطاعت  من دفع الفواتير الى تحويل المدفوعات محلياً   الى اختيار

تير أساار  وأكثر شااكل ملحو . أصاابحت عملية دفع الفواتحسااين خدمات المعامالت المالية ب التقنيات المالية
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 ً تو المحمول مكا  النقود الورقية في بعض وسااااااهولة، وحلت تطبيقات المحفظة اإللكترونية على الها أمانا

 .ةالتي تتولى عمليات الدفع لألفراد ارسال األموال على الفور داخل الدول ما تتيق الشركاتالمتاةر، في

 دفوعاتتطور نظم الم. 2.6.5
صريقة  (،حجم التحويالت المالية )تحويالت صايرة أو كبيرةاعتبارات كتصنو أنظمة الدفع بناء على عدة 

ريقة التساااااوية )آنية أو مؤةلة(. وص (،ورقية أو الكترونية(، نو  التساااااوية )صاااااافية أو اةماليةتعامالت )ال

رسااااائل، تيليكس واألوراق )ت الشاااايكا اسااااتخدا وقبل التطور الذ  عرفته نظم المدفوعات، فقد كانت تتم ب

بين البنوك  ات الورقية تتممقاصاة وتساوية الشايكوكانت عمليات الوساويفت(، باإلضاافة الى اساتخدا  النقد. 

( التايرات الحاصااالة في أنظمة المدفوعات قبل اعتمادها 9ويوضاااق الجدول )  .عن صريق البني المرك و

 على التقنيات المالية وبعدها:

 التقنيات الماليةم الدفع قبل وبعد (: نظ9ةدول )

 استخدا  التقنيات الماليةبعد  استخدا  التقنيات الماليةقبل  

عالية ةدا )في التحويالت الدولية  ةكلفالت

% من قيماااة 20قاااد تسااااااتهلاااي 

 التحويل(

 رسو  قليلة ةدا

)في التحويالت وبطيواااة مكلفاااة  الوقت

 المحلية قد تستارق أياما(

 ساعات( بضعا سريعة )غالب

تتطلب أوراق اثبات وأحيانا حمل  السهولة واإلةراءات

 النقود )الورقية( واإليصاالت...(

وال  ومشاااااافرةكترونيااا موثقااة ال

 حاةة لألوراق والوثائق المادية.
 

 المؤلوالمصدر: 

 

 مزايا منصات الدفع الفوري:. 3.6.5
للمسااااااتهلكين مجموعاة من الم اياا  التقنياات الماالياةالتي أمكن تطويرهاا من خالل الادفع  اتتتيق منصااااااا

 ، نذكر منها ال على الحصر:والشركات

 .تحويل األموال والفوترة اإللكترونية وتحصيل الفواتير  ▪

 تقديم اقرارات االستال  الفورية  ▪

 . آنياةراء التحويالت المالية واتما  المدفوعات بشكل   ▪
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بساااهولة ويسااار عن صريق راد كاألصااادقاء وأفراد العائلة، امكانية تحويل األموال مباشااارةً بين األف ▪

 .بيانات مصرفيةيب البنوك وال الى أية لتوسالحاةة  دو الهواتو الذكية 

 

 العربية: نظم المدفوعات بعض شركات. 4.6.5
قد ، والتقنيات الماليةال تكاد تمر فترة دو  ميالد منصة أو تطبيق أو مؤسسة متخصصة في احدى مجاالت 

ا، وال شاااي لساااهولة تطويرها وقلة التعقيدات المرتبطة بهوذلي لمنصاااات وتطبيقات الدفع الح  األوفر كا  

 أ  حصرها ةميعا هو أمر صعب للااية، وسنكتفي هنا بذكر أمثلة رائدة بالدول العربية:

 شركة مدفوعات اىردن:
في مجال تكنولوةيا  لتقد  حلولهاباألرد   2011( سااانة MadfooatComوعاتكم( )دف)م شاااركة تنساااسااات

شاااااابكة دفع الكتروني وقامت ، لديها نيةحلول الفوترة والمدفوعات اإللكترو بالتركي  علىالخدمات المالية 

ب نشاااء نظا  يتيق للعمالء تسااديد الدفعات بسااهولة وأما ، عبر اإلنترنت أو عبر الهاتو المحمول باإلضااافة 

مة، شركة تلي الخدمات الى ثالث فوات رئيسية هي: الحكوتقد  ال. الى خدمات التحصيل النقد  اإللكتروني

، وتسااااااعى في ةميع تلااي (العمالء األفراد) والمفوترين نوك األرد (% من ب90)تاطي أكثر من  البنوك

الخدمات الى تسهيل المدفوعات وخفض التكاليو، وتحصيل المدفوعات بشكل أسر  وأكثر أماناً وذلي من 

 .(ا  فواتيركم)خالل منصة 

صااة ملي للبني )حاليا المن البني المرك   األردنيبالشااراكة مع  2014أنشااوت عا   (ا  فواتيركم)منصااة و

يعمل على ، وعبارة عن نظا  الكتروني لعرن وتحصيل وسداد الفواتير بشكل الكتروني، وهي المرك  (

األخرى كالساااافر القطاعات ربب البنوك مع الجهات والمؤسااااسااااات المختلفة مثل االتصاااااالت والكهرباء و

ربب الفواتير وتقديمها للعميل غير ذلي، وذلي بهدف االلكترونية و والتعليم والصااااااحة والتنمين والتجارة

تعتمد أرباح شااركة مدفوعاتكم بشااكل أساااسااي على الرسااو  التي يجب على الشااركات  ضاامن مكا  واحد.

حصيل وتقليل مصاريو الدفع التقليد  والبنوك دفعها للشركة لقاء الفائدة التي ستحصل عليها من سرعة الت

 ها.أو اليدو  علي

 :اإلمارات )المحافظ(( شعاعبيم )
حاليا موات آالف  تضااااامو 2012تنساااااسااااات سااااانة  عبارة عن منصاااااة تساااااويق ومدفوعات( Beamبيم )

مشاااااااركة شاااااافافة ومفتوحة وفي الوقت الحقيقي بين ةميع أصااااااحاب المسااااااتخدمين وآالف المتاةر، تتيق 

ومن ، ف نه بالنسبة لألفراد رية الى المتاةر. سلة قيمة البيع بالتج ئة بدًءا من العالمات التجاالمصلحة في سل

بواسااطة لمسااة على قيمة مشااتريات دفع يمكن  محفظة رقميةوهي  (Beam Walletمحفظة شااعا  )خالل 
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ة للشااركات، ف   أما بالنسااب ، كما أنها مربوصة مع بطاقات ماسااتركارد   يجعلها اسااتخداماتها أوسااع.هاتوال

ر يقو  بت ويد لخاب بالشااااركات، وهيكاء مع نظا  ادارة عالقات العمالهذه المنصااااة تعمل  ل تحليلي متطو 

ل )مثال:  شاركاء األعمال برؤى قي مة حول سالوك ال بائن داخل المتجر وتفضايالتهم عدد ال يارات، والتحو 

لى أماكن أو مساااااااحات معينة داخل المتجر، ى اإلقبال عفي قرارات الشااااااراء وفقاً للعرون المتاحة، ومد

، وحتى مدة االةتماعيل المتجر عبر شاابكات التواصاال وصااوالً الى مدى مشاااركة ال بائن للمعلومات حو

هة والمكاف ت وفق  (،ال يارة عة من العرون الموة  وتساااامق هذه البيانات بوضااااع وتصااااميم مجموعة متنو 

رقمي يمكن مشاااركته مباشاارة مع ال بائن، مما يجعل من  انشاااء محتوىالسااياق المطروح، باإلضااافة الى 

الى تحفي  ال بائن على الشراء وتع ي  مستوى الوالء لديهم, كما توفر  التسوق تجربة مج ية أكثر، ويؤد 

حلول الدفع بدو  تماج م ايا عديدة، منها التخلص من الحاةة الى حمل المحاف  المالية الممتلوة، أو البحث 

رف األوراق النقدية، وربما تفويت فرب الحصول على المكاف ت عندما يصبق من الصعب عن أماكن لص

 .تفا  ببطاقات متعددة لبرامة الوالءاالح

 :العالمية نظم المدفوعات بعض شركات. 5.6.5
با ، األمثلة عن شركات نظم المدفوعات العالمية كثيرة، ال يمكن حصرها، من أشهرها: بايبال، سامسونغ 

  ، غوغل با ، علي با ... فيما يلي نظرة مختصرة على بعضها:آبل با

 (:lPayPaشركة بايبال )
ما تكو  شاااركة بيبال أشاااهر شاااركة مدفوعات الكترونية في العالم، حيث بلغ عدد مساااتخدميها مع نهاية رب

 ها المالية،  لتصاابق ذراع2002( ساانة eBayشااركة ايبا  ) عليها   ربع مليار مسااتخد . اسااتحوذت2018

 في العالم. وهي حاليا أسهل وأوثق صريقة لسداد المدفوعات

 :(Apple Pay) شركة أب 
أ  شاااركة أبل شاااركة تقنية، اال أنها دخلت القطا  المالي بقوة وبشاااكل أخص عالم المدفوعات المالية  رغم

القطا  )ساابق اسااتعران شااركات التكنولوةيا العمالقة ودورها في  والمحاف  الذكية المحمولعبر الهاتو 

، (Apple Pay) (با أبل )التي تعمل مع خدمة  (Apple Card) أبل كارد، حيث أنشاااانت خدمة )المالي(

( IBM(. وتسااااتعين شااااركة )أبل( بكل من شااااركة )محفظة أبل)أو  (Apple Walletأبل واليت) وتطبيق

رفي. وقد وشركة ماستر كارد كمسؤول عن بطاقات االئتما ، فضال عن بني غولدما  ساكس كشريي مص

د أنشاااانت شااااركتا غوغل فق انتقلت المنافسااااة الشاااارسااااة المعروفة بين شااااركات التقنية الى المجال المالي،

نمو السااوق وتطوره بشااكل بوسااامسااونة بدورهما أنظمة ومنصااات دفع خاصااة بهما، ويتوقع أ  يعجل ذلي 

 رهيب.
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 (Samsung Payسامسونغ باي )
تتيق للمساااااتخدمين اةراء و و المحمول والمحفظة الرقميةخدمة الدفع عبر الهاتتقد  شاااااركة ساااااامساااااونغ 

 الشركة نفسها.افقة واألةه ة األخرى التي تنتجها متوالدفعات باستخدا  الهواتو ال

 

 (:TechInsurالتومين )تكنولوجيا . 5.7

 طبيعة تكنولوجيا التومين:. 1.7.5
لتي مارسااها البشاار، منذ أ  عرفوا التجارة، بل يعتبر واحدا من أقد  األعمال المالية ا المطلقالتنمين بمعناه 

ه كعمل مؤسسي منظم فكا  مع النهضة التجارية منذ أقل من ثالثة التنمين وبروزربما قبل ذلي. وأما تطور 

مبادا احصاااااااائية  علىواليو  يقو  التنمين  التنمين البحر . ول شااااااكل منظم للتنمين وهوأ قرو  لما  هر

تاد ومبدؤه األساسي هو قانو  األعداد الكبيرة، حيث أ  عمل شركة التنمين يحواكتوارية ورياضية كثيرة، 

تؤد  هذه المقاربة في و ا من صالبي التنمين على خطر معين لتكو  الساااياساااة مربحة بشاااكل عا .عددا كافي

تنمين( أكثر مما يجب أ  يدفعوه يرةع و ،التعامل مع األعداد الكبيرة الى أ  يدفع بعض األفراد )مقابل ال

لومات عامة )مثال: الدخل فية وغالبا معوالتي تعتبر غير كا ذلي أسااساا الى المعلومات المتوفرة عن األفراد

من بين أهم و واضاااافة الى عد  عدالته، ف   ذلي يعتبر غير تنافساااي للشاااركة.. اإلةمالي، العمر، الو يفة(

سااااااتخدا  التكنولوةيا الوةيا التنمين نولاذ تسااااااعى تكأهداف تكنولوةيا التنمين التخلص من هذه المشااااااكلة، 

ن، فمثال في التنمين على كفاءة صاااااناعة التنمي وتحساااااين لتبسااااايبكبيرة( )الذكاء االصاااااطناعي، البيانات ال

( GPSاسااااااتخدا  مدخالت )معلومات( من ةميع أنوا  األةه ة بما في ذلي نظم المالحة )الساااااايارات، يتم 

تسااااعد هذه المدخالت )مع اساااتخدا  الذكاء  اعات الذكية وغيرها.للسااايارات أو المعاصااام االلكترونية والسااا

يسااامق بتساااعير  وهو ماالمخاصر، فوات أكثر دقة من ين على بناء مجموعات االصاااطناعي( شاااركات التنم

 تنافسية.عدالة وبشكل أكثر  التنمينية المنتجات

 لإلدارة موحد يأساس نظا  في متباينةال البوليصات )الوثائق( إلدراد التطبيقات باستخدا  أيًضا اهتما  هناك

 نموذد وتبني صااديق، ساايارة اسااتعارة مثلةدا  ايرةالصاا لألحداث الطلب حسااب تنمين وانشاااء والمراقبة،

 حسااااااومات خالل من اإليجابية الخيارات وتحفي  مخصااااااصاااااااة ةماعية تاطية إلنشااااااااء( P2P) الند للند

التنمين التقليدية والنماذد الجديدة عمل شاااركات  ( أهم الفروق بين نموذد10ويوضاااق الجدول ) ة.المجموع

 (:hInsurTecلشركات تكنولوةيا التنمين )

 شركات تكنولوةيا التنمين التنمين التقليد  

 العميل أولى من كفاءة التشايل كفاءة التشايل أولى من العميل موقع العميل
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صااااااااااااااااااااارف 

 التعويضات
 ياتاألولوسرعة الصرف أولى  اةراءات روتينية بطيوة

 البيانات
 مهمة ومساعدة في اتخاذ القرار

 شااااااريا  الحياة للشااااااركة، من دونها ال يمكن

 العمل

 مصدر البيانات
 –التقاااارير التي يعااادهاااا االكتوار  

 شركات متخصصة

األةه ة الذكية للعمالء أنفسااااااهم )السااااااااعات 

والمعاصاااااام الذكية، نظم المالحة الخاصاااااااة 

 الهواتو...(بالسيارة، 

األتاااااااامااااااااتااااااااة 

 رقمنةوال

االعتماد على العمل البشاااار  بشااااكل 

 كبير

يقاااات  تطب ل لنظم االلياااة وا االعتمااااد على ا

 اللكترونيةا

 ذكي ودقيق وعادل نمطي )عادة غير عادل( التسعير
 

 الفروق بين نموذد عمل التنمين تقليد  ونماذد شركات تكنولوةيا التنمين(: 10ةدول )

 

 البيانات: مفتاح تكنولوجيا التومين. 2.7.5
صاااارت شااابه  (Actuaryمن االختالفات الجوهرية في شاااركات تكنولوةيا التنمين أ  الحاةة لالكتوار  )

البيانات هو الشخص الذ  يحسب ويحدد أسعار التنمين وهو شخص متمرج في علم  1منتفية. واالكتورا 

                                            
يختلو تعريو االكتوار  والخصااائص والمهارات التي يجب أ  يتمتع بها من بلد آلخر، وبشااكل عا  يمكن القول انه يجب   1

لسلطات المختصة لممارسة مهنة تقدير أ  يكو  حاصال على شهادة أخصائي تنمين من مؤسسة مرموقة وعلى ترخيص من ا
 ة بها. من و ائفه:عقود التنمين والوثائق والحسابات المتعلق قيمة
الحصااول على اإلحصاااءات المختلفة من سااجالت الشااركة التي يعمل فيها، أو من خالل مؤسااسااات خاصااة تعنى بتجميع  ✓

 مثل هذه المعلومات.
ات واألمران والحوادث راساااااة اإلحصااااااءات الخاصاااااة بالوالدات والوفيفيما يتعلق بتنمينات الحياة يقو  االكتوار  بد ✓

ناءً  قاعدين، وب تنمين الصااااااحي وتحديد  والمت نات الحياة وال تنمي عار  على هذه المعلومات يقو  االكتوار  بتحديد أساااااا
كو  األسااعار االحتياصيات الضاارورية لمواةهة االلت امات المسااتقبلية لشااركة التنمين. ويراعي االكتوار  في ذلي أ  ت

 ويضات وتحقيق بعض الربق.التي يضعها كافية لدفع التع
نات الممتلكات والمسؤولية يقو  االكتوار  بتحديد أسعار كل نو  من أنوا  هذه التنمينات المختلفة، ويتم فيما يتعلق بتنمي ✓

ة بننوا  األخطار المختلفة، تحديد هذه األسعار من خالل دراسة نتائة أعمال شركة التنمين، ودراسة اإلحصاءات الخاص
 العواصو والحريق وحوادث الطرق ... الا.كاألعاصير و

 ديد االحتياصيات المناسبة للخسائر المتوقعة، وتحديد نسبة المصاريو التي يتوةب اضافتها على أسعار التنمينتح ✓
 التنمين.اعداد اإلحصاءات المختلفة التي تقد  الى ادارة الشركة ومراقبة أعمال  ✓
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تخطيب والتسااااعير لتنمين التي يعمل فيها بما فيها الالرياضاااايات، ويؤخذ برأيه في ةميع أنشااااطة شااااركة او

ريبا أية حاةة لهذه الو يفة حيث لم تعد تقفي شااااااركات تكنولوةيا التنمين، والقيا  باألبحاث المختلفة. و

مواقع التواصااال ( وGPSوأةه ة تحديد المواقع )تعتمد على اساااتاالل األةه ة الذكية شاااركات الأصااابحت 

يانات الرقمية واللحظية، ف ياالةتماع ًيا عبر تجميع الب يوقواعد الب يانات الخاصاااااااة بالعمالء وتحليلها آل

ادلة طريق عالمنتجات التنمينية المختلفة وبلتسااااااعير صااااااطناعي ة واسااااااتخدا  الذكاء االأنظمتها االلكتروني

التنمين نظرا الستخدا  بعض أنوا   ب فيتقويض دور االكتتا يالبيانات فتسهم اضافة لما سبق،  .وتنافسية

 في التطبيقات التقليديةب. االكتتافي عن النظم التقليدية  ياالكتتاب، والتخل يانات فالتكنولوةيا الحديثة والبي

اختيار وتبويب صالبي التنمين بموةب ساااياساااة محددة تقرها شاااركة التنمين ، يتم في عملية االكتتاب للتنمين

ياتها وأهدافها تنمين المختلفة تجميع ، بارنحساااااااب غا ، ولذلي محفظة )مجموعة( مربحة من وثائق ال

ها اآلخر لل تنمين ورفض بعضاااااا يار وقبول بعض أنوا  ال يه على اخت لد تب  حصااااااول على يحرب المكت

الكتتاب مع غايات شركة التنمين. وقد تكو  اتتماشى سياسة ويجب أ   المحفظة المربحة التي يسعى اليها.

ضااً، أو الحصاول على على مجموعة كبيرة من الوثائق التي تدر ربحا منخف هذه الساياساة لاايات الحصاول

ألكبر في عملية االكتتاب هو توفر اإلشااااااكال ا مجموعة قليلة الحجم من الوثائق، ولكن بنساااااابة ربق أكبر.

التي تسااااااعد في اختيار وتبويب صالبي التنمين، لكن مع توفر البيانات التي صاااااارت متاحة بطرق البيانات 

ت تكنولوةيا التنمين من صرح منتجات تنمينية ما مكن شااااااركا الفة، فقد اختلفت أنماص االكتتاب، وهمخت

على السيارة أو مسؤولية الطرف الثالثة بحسب المسافة المقطوعة، متنوعة وبنسعار تنافسية، مثال: التنمين 

تااامااا، يمكن أ  تساااااااااهم . خأو تاانخير اةتمااا  أعمااال مهم أو التاانمين على حاااالت الااااء رحلااة بااالطيرا 

أخرى ذات عالقة بشركات التنمين كاختيار المو فين وادارة مخاصر الشركة التكنولوةيا كذلي في مجاالت 

ننخذ لمحة على صريقة عمل تكنولوةيا التنمين في التنمينات العامة )كمثال: التنمين على  دعونا وغيرها.

 المركبات( والتنمين على الحياة

 امة:في التومينات الع

لتوةه نحو الساايارات الذاتية القيادة والتي من المتوقع أ  صااناعة الساايارات، وامع التاييرات الحاصاالة في 

تاطية التنمين على قائد السيارة عن التنمين  بين فصلالقادمة، أصبق من المهم التنخذ حي ا أكبر في العقود 

اذ ال يوةد بشااار   على ةسااام السااايارة نفساااها وكذلي تاطية تنمين المساااوولية المدنية تجاه الطرف الثالث،

ة كذلي صااااااار باإلمكا  تقدير احتمالية الحوادث من خالل رصااااااد وتتبع حرك تاطيته بالتنمين. سااااااائق يتم

 أيسر وأعدل.ما يجعل عملية التسعير  السيارة
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 في التومينات عل  الحياة:

تقيس معدل ضااربات  يساااعات المعصاام الذكية الت تسااتخد  شااركات تكنولوةيا التنمينفي التنمين الصااحي 

تقليل  يتتبع الحالة الصااحية للعمالء بدقة، بما يساااعد الشااركات ف يء شااركة التنمين فالقلب والضاااب لعمال

ك تنمين الطبت ية بمجرد  هور بوادر للمرن دو  أل  العميل سااااااي ياليو ال حصااااااال على الخدمات الطب

ى ونتيجة لذلي بدأت شااااااركات التنمين التقليدية عل. الطبيع فتت ايد فاتورة العالد ضاااااااالنتظار لتفاقم الو

عد البيانات الرقمية، نشاااص تكنولوةيا المعلومات ومجال بناء قوا فياسااتثمار مبالغ كبيرة  فيمسااتوى العالم 

التواصااال مع العمالء بساااهولة ويسااار وسااارعة، والحفا  على خصاااوصاااية  فيي التكنولوةيا واساااتاالل تل

ف التعويضاااات عند وقو  للوثائق، وتساااوية وصااار اإللكترونيالعمالء وسااارية بياناتهم، والتساااويق والبيع 

 .األخطار الماطاة بالوثائق

 

 ؟يا التومينلماذا توخرت صناعة تكنولوج .3.7.5
، أحدهما يتعلق التقنيات الماليةة تكنولوةيا التنمين متنخرة مقارنة ببقية أنوا  لكو  صااااااناع هناك سااااااببا 

على الرغم من أوال و وةيا المالية.بشركات التنمين ذاتها، واآلخر يتعلق بالشركات الناشوة المطورة للتكنول

، وهو أ  جعل شاااركات التنمين الحالية مترددة في التكيوت اتنخر العديد من االبتكارات، اال أ  هناك أساااباب

 ا.القانونية التي يجب التعامل معه األنظمةمع العديد من  بشاااكل كبير ةدا،التنمين صاااناعة خاضاااعة للتنظيم 

لتنمين يدرك أ  بقاءها )ونجاحها( لفترات صويلة يرةع أسااااااساااااا لتوخيها في الشاااااركات الكبرى والمتتبع ل

ه الجهات التنظيمية، ولعل هذا يطرح العديد من اإلشااااكاالت حيال اسااااتعدادها للتعامل أو جاالحذر الشااااديد ت

ومن ةهة أخرى، ف   الاالبية العظمى من الشاااركات  التعاو  مع شاااركات ناشاااوة )عادة شاااركات ماامرة(.

كبرى التحتاد مساااعدة شااركات التنمين للتعامل مع االكتتاب وادارة الخطر بشااكل خاب األخطار  الناشااوة

ومع ذلي ف   االهتما  الذ  صاااااارت تحظى به الشاااااركات الناشاااااوة في مجال تكنولوةيا  )مثال: الكوارث(.

الراسااخة  التنمين من صرف المسااتهلي من خالل نماذد متطورة وسااهلة االسااتخدا ، ساايدفع شااركات التنمين

 الى تبني تلي االبتكارات.

 

 :ينأثر تكنولوجيا التومين عل  قطاع التوم .4.7.5
ريا في نماذد التشااااايل التقليدية لشااااركات التنمين، حيث ةذيمثل  هور تكنولوةيا التنمين تاييرا ةوهريا و

دونه ال  رأج مال الشااااركة الحقيقي ساااايكو  خدمة العميل ومسااااتوى رضاااااه عن الخدمات المقدمة، بل من
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ى العميل ال على المنتة عليمكن لهذه الصااااناعة االسااااتمرار. هذا التايير يعني أ  على الشااااركات أ  ترك  

 التنميني.

( في تقريرها السااااانو  لقطا  التنمين أ  االتجاه األول لقطا  التنمين: KPMG 2019كتبت مؤساااااساااااة )

ر يجب على شااااااركات التنمين التقليدية ( وهو عنوا  الفت ومعبDigitize or die)الرقمنة أو الموت( )

ة الفعلية لقطا  التنمين ومصااااير من ال يالح  التاييرات الحالاالنتباه له والتوقو عنده كثيرا ألنه يشااااخص 

صلة. شل في الشركات التنمين ومن المتوقع أ   الحا نماذد عمل  يتكيو مع الثورة التكنولوةية وتبنالتي تف

م لها الفشااال، كما يجب أ  يتضااامن ذلي تجاوز العقبات الحالية التي تواةه قائمة على التكنولوةيا سااايكو  

ى رأج والتعامل مع فوائض التنمين وةعل رضااا العميل علتسااوية التعويضااات كساارعة  تنمينشااركات ال

 .أولويات العمل

نمين ال غنى قد تكو  البيانات مهمة للااية لكل تطبيقات التكنولوةيات المالية، غير أنها في تكنولوةيا الت

المنتجات التنمينية، ومعروف سعير عنها، بل من دونها ال يمكن تصور عمل الشركة، ألنها ترتبب بعملية ت

في عالم األعمال أ  الفشااال في تساااعير المنتجات قد يعني اإلفالج، وفي أحسااان األحوال الخساااارة الكبيرة، 

ومصااااادر البيانات بالنسااااابة لشاااااركات  نمين.كما ترتبب ب دارة المخاصر الذ  هو العمل الرئيس لشاااااركة الت

وتواةه شركات التنمين الذكية وأةه ة الهاتو والمعاصم... ساعاتكال األةه ة الذكيةتكنولوةيا التنمين هو 

 يالت في النماذديها أو حدث خلل نقص ف لم تتوفر البيانات أو حدثنماذد التشااااااايل اذا  يتحديات كبيرة ف

 .البيانات تليتتعامل مع 

تاير الثقافة ن ، بدءا مشركات التنمينلنماذد التشايل القديمة هر مما سبق أ  تاييرا كبيرا سيحصل في ويظ

 .القدرة على التعامل مع عدد كبير من األخطاروالتنمينية واالهتما  برأج المال المخاصر 

 نمين:االتجاهات المستقبلية لنمو نشاص تكنولوةيا الت ( أهمKPMG 2019مؤسسة ) تقرير ويوضق

 القديمة وتايير نماذد التشايل.تخلي شركات التنمين عن الثقافة  -

ت شاااريا  الحياة للشاااركة، بل ال يمكن تصاااور اساااتمرار الشاااركة دو  توفر البيانات اعتبار البيانا -

 وتوفر اآلليات المناسبة للتعامل معها.

 جب االستثمار فيه.الشركة واعتباره رأج المال الحقيقي الذ  ي كفاءةَ  ه  ورضا يسبق العميل   -

يادة اسااااااتخادا  النظ - نات بشااااااركات  فيم االلكترونياة ز قات نقال وتباادل البياا التانمين عبر التطبي

 .والبرمجيات المختلفة ضمن سلسلة من العمليات

 .المولد الرئيس لكفاءة التشايل بصناعة التنمين يالنظم التكنولوةية ه -
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 أمثلة عن بعض شركات تكنولوجيا التومين: .5.7.5
هو اسااااااتخدا  بشااااااكل كبير ةدا، رغم أ  المبدأ الذ  تقو  عليه واحد، وتتنو  تطبيقات شااااااركات التنمين 

شكل مكثو ضمن نماذد العمل شركات التكنولوةيا ب ، وفيما يلي بعض األمثلة التي تعطي أمثلة مبهرة عن 

 تكنولوةيا التنمين:

 (:Hippo Insurance)للتومين شركة هيبو 
تساااعى واحدة من الشاااركات التي ريكية وتعتبر هي شاااركة أم ( للتنمينHippo Insuranceهيبو )شاااركة 

التقد  للحصاااااول على تنمين على المنازل أسااااار  وأساااااهل، وتقو  الشاااااركة بجمع بيانات عن جعل عملية ل

المنازل وتجيب آليا على العمالء الكتشاف أ  مشكالت خاصة بالمنازل في الوقت الفعلي، كما تبيع الشركة 

سية الذكاء . تستخد  الشركة بدرةة أسائمة وتنخذ عمولة من كل شركةالتنمين الخاصة بالشركات القا عقود

 االصطناعي.

 (:Metromileشركة ميتروماي  )
والذ  انترنت األشااياء تسااتخد  الشااركة ، 2011ساانة  تنسااسااتشااركة ميترومايل هي شااركة تنمين أمريكية 

مات التانمين خد مة كبيرة لتطوير  خد مات يقاد   خد نات التي تسااااااجلهاا األةه ة ، عبر ربب  بالبياا التانمين 

( نموذد متمي  في مجال التنمين على Metromileشااركة )لدى . الذكية اتوالمحمولة مثل الساااعات والهو

، حيث تتيق خدمة التنمين بالدفع لكل ميل وتقو  بتقدير تكلفة السااايارات حساااب عدد الكيلومترات المقطوعة

ة وعدد الكيلومترات التي تقطعها، فضااااااال عن تتبع موقعها في حالة تتبع حالة الساااااايارالتنمين من خالل 

 ها للسرقة.تعرض

 (:SUREنموذج شركة )
الح  مؤساس الشاركة خالل رحلة قد  عندما  40،000على ارتفا   2014( عا  SUREتنساسات شاركة )

سااااااعداء، األصفال غير أ  وفي أحد الخطوص الجوية أ  الكثير من الركاب يشااااااعرو  بعد  راحة نفسااااااية 

ذا كا  ب مكاني شااراء التنمين قبل اقال  "اوالمضاايفين منهكين، فنلهمه ذلي أ  يطرح سااؤاال على الركاب: 

أ  تكو  أفضاااال من الناحية النفسااااية؟". كا  الجواب من كل من ساااانلهم: الرحلة فهل ساااايساااااعد ذلي على 

ير منتجات التنمين الجديدة ةيا التنمين وتطورائدة في تكنولو( SURE) أصاااااابحتمنذ ذلي الحين، "نعم". 

ذلي، وفي  متى ما أرادبشااراء التنمين  للمسااتخد ةوال يساامق  تطبيقوتسااتخد  الشااركة  لألفراد والشااركات.

، كل ما يحتاةه هو ةوال وانترنت، وال قيود على الوقت أو المكا . كما يمكنه اختيار أ  نو  من أ  مكا 

(، حيث يمكن التنمين على demand coverage-on)تنمين حسااااااب الطلب التنمين، بمعنى آخر أنها: 

الطيرا  أو المناسبات. تستخد  الشركة روبوت تداول قائم على الذكاء االصطناعي الشقق أو الااء رحالت 

  لمساعدة المستخدمين على ايجاد أفضل تنمين.
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 تكنولوجيا التومين: دراسة حالة  .6.7.5
واحدة من  ichi Life Insurance Co., Ltd) -(Daiحدودة للتنمين على الحياةالم ايتشي-تعد شركة دا 

لي اعتمادا على البحوث التعاونية مع شااااركة ن وذالتنمي تكنولوةياي تبذل ةهودًا متطورة في الشااااركات الت

ى ن علفي أعمال التنمي االبتكارالشاااركة بدمة تقو  ، حيث هيتاشاااي التي تساااتخد  البيانات الطبية الضاااخمة

جدول أدناه، يوضاااق ال .1حقيق رضاااا العمالء من خالل تقديم دعم صاااحي شاااامل صول حياة العميلالحياة لت

دراسااااة الحالة وفيه شاااارح للمشااااكلة والتحد  الذ  واةه شااااركة التنمين لحلها ثم صريقة حلها وأهم النتائة 

 المحققة:

 :دراسة الحالة

 المشكلة

من المتوقع أ  تتجاوز نساااااابة الذين اليابا ، حيث تت ايد معدالت الشاااااايخوخة في  -

 % من السكا .18نسبة  2025بحلول عا   75تجاوزوا سن 

 ماليين شخص من مرن السكر . 10يعاني حوالي  -

تنمين من خالل  - كل أعمال ال ةة الى حل مشاااااااا حا كاراتهناك  ية التي  االبت الرقم

 .تستخد  البيانات الطبية الكبيرة

 التحد 

 يحقق هدفين )يصعب الجمع بينهما(:  تبني اصار في ليابا ترغب ا

الل الحد من انتشااااااار وشاااااادة بننماص حياة ةيدة من خ االسااااااتمتا الناج من  تمكين -

 .أمران

 ي.منع زيادة اإلنفاق الطبي الوصن -

 الحل

(، InsurTechبدأت الشااااااركة مشااااااروعا متكامال في تكنولوةيا التنمين ) المرحلة اىول :

ب من اإلدارات المختلفة وتم تشااااكليل فريق أصلق عليه قامت من خالله بجمع أفضاااال المواه

(InsTech Innovationوكا  الهد ،) ف ثالث مجاالت اساااااتراتيجية ذات أولوية قصاااااوى

 .والتسويق واالكتتابالرعاية الصحية،  هي:

لنموذد عمل قائم على التحول بمفردها اكتشاااافت الشااااركة أنه من الصااااعب رحلة الثانية: الم

لما تتطلبه من أحدث التقنيات والخبرات. لذلي، ةلبت الشااااااركة موارد ن، تكنولوةيا التنمي

. اركت في التعاو  الخارةي وعمل النظا  البيوي مع صااااااناعات أخرىتنمية خارةية وشااااااا

                                            
 من موقع هيتاتشي لالبتكار االةتماعي:استمدت دراسة الحالة هذه بشكل أساسي   1

mena/case_studies-innovation.hitachi/ar-https://social 

70



التقنيات المالية و تطبيقاتها في الصناعة المالية االسالمية التقنيات المالية و تطبيقاتها في الصناعة المالية االسالمية 

71 

تطوير نموذد تقييم هدفه  شةةركة هيتاشةةيمع ( 2016)ساانة رك مشااتوعلى ذلي، بدأ العمل ال

إلقامة المتوقعة بسبب األمران الناتجة عن نمب دخول المستشفى ومدة ا باحتماليةكمي يتنبن 

 :ثالثة عناصر متمثلة في وكا  هذا النموذد ثمرة .حياة البالاين

ايتشاااااي للتنمين على -دا مليو  من حملة وثائق  10البيانات الطبية الكبيرة لحوالي  -

 الحياة

 التنمين اكتتابالمعرفة الطبية من  -

 تنبؤ بالنفقة الطبية.الدراية التحليلية من تقنية هيتاشي لل -

عايير ضاااااما  التنمين( )م االكتتابلتنمين هذا النموذد لمراةعة معايير اساااااتخدمت شاااااركة ا

 لحاملي وثائق التنمين.توفير التاطية زيادة فرب الخاصة بها و

 المشرو 

حول ما اذا كا  يجب توفير تاطية أو عقود في السااااااابق، كانت الشااااااركة تتخذ قرارا موحدا 

اب الذين يعانو  من أمران نمب الحياة أو أولوي الذين لديهم تاريا من هذه خاصااة لألشااخ

 ر.كن ال يواةه كل شخص يعاني من نفس المرن نفس المخاصاألمران. ل

 .قرار مفصل لتقييم التاطية لكل فرد اتخاذمكن نموذد التقييم الكمي من 

الاانااتاااائااة 

 المحققة

بها حتى يتمكن العمالء الذين يجدو  صااعوبة شااركة بتعديل معايير التنمين الخاصااة القامت 

تتوقع . سابقا من الحصول على تاطية اآل في شراء بوليصة تنمين بسبب  روفهم الصحية 

، خاصااااة ألولوي الذين كا  زيادة مطردة في أعداد وثائق التنمين كل ساااانة الشااااركة تسااااجيل

 يصعب عليهم الحصول على تاطية تنمينية.

 الرؤية

لتصاااااابق شااااااريكا دائما للحياة  االبتكارالتنمين على الحياة من خالل  توساااااايع فرب أعمال

في ضااااااوء نجاح  .مساااااااهمة في نوعية حياتهم وتوقعات الحياة الصااااااحيةلعمالئها، وكذلي ال

ايتشاااي للتنمين على الحياة وهيتاشاااي مرحلة ثانية من -ةهودهم األولية، دخلت شاااركتي دا 

رات في إلةراء أبحاثاً أساااسااية ترك  على التايوذلي  (2017)نهاية عا  األبحاث المشااتركة 

األمران  انتشااااااارلحياة، وتطوير الخدمات لمنع الحاالت الطبية الفردية وعادات أساااااالوب ا

وشاادتها، وتحسااين الصااحة من خالل تقييم التايرات في الظروف الصااحية مع مرور الوقت 

 .بدالً من تقييم األشخاب في وقت تقديم الطلبات فقب
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 جات:االستنتا
لتنمين على الحياة من التي تصااااافه دراساااااة حالة تحول الشاااااركة اليابانية ليعد النموذد التجار  في الحقيقة 

من خالل التعاو  مع شاااااركة راساااااخة في التكنولوةيا، يعد النموذد التقليد  الى نموذد تكنولوةيا التنمين 

تنثير هائل على صناعة التنمين على له تجربة رائدة يمكن أ  تسترشد بها الكثير من الشركات، كما سيكو  

 لتحقيق االسااتفادة القصااوى، فال بنج من اإلشااارة الىالسااابقة تعميم نتائة دراسااة الحالة  . وللتمكن منالحياة

 االستنتاةات التالية:

 : شريا  الحياةوحسن استخدامها البيانات  .1

 هناك أمل مت ايد في أ  يسااااعد، والرقمي لالبتكارالفعال للبيانات الضاااخمة أمًرا أسااااسااايًا  االساااتخدا يعد 

التي تواةه  القضااااياالكثير من على حل  االصاااطناعيو الذكاء البيانات الكبيرة أ باساااتخدا الرقمي  االبتكار

 شركات التنمين كسياسات االكتتاب والتسعير وغيرها.

 ال يمكن تحقيق تحول ناةق نحو تكنولوةيا التنمين دو  وةود شريي تكنولوةي: .2

شااااااركة  ( تعتبرichi Life Insurance-Daiاليابانية للتنمين على الحياة )الرغم من أ  الشااااااركة  على

راساااااخة في قطا  التنمين، وتمتلي حصاااااة كبيرة في الساااااوق فضاااااال عن خبرات متراكمة، اال أ  تجرتها 

لى نموذد األولى بتشكيل فريق من الموهوبين من مختلو اإلدارات لم يكلل بالنجاح. السبب أ  الحصول ع

عا لما سااعت في خطة تدعي تفكيرا من خارد النمب السااائد، وهو الذ  أدركته الشااركة سااريعمل ةديد يساا

 تالية للبحث عن شريي تكنولوةي.

 : المناسب التكنولوةيمن المهم ةدا اختيار الشريي  .3

  بساابب تمكن ختارت شااركة هيتاشااي للشااراكة في المشااروفي مثال الشااركة اليابانية للتنمين على الحياة ا

، ت مختلفة على مر الساانيناشااي من حل العديد من القضااايا في مجال الرعاية الصااحية في مبادراخبرة هيت

لسااااجالت وصورت أنظمة لمجموعة من التقنيات والحلول الطبية، أ  صورت شااااركة هيتاشااااي كما ساااابق ل

 وخارةها.ابا  بالمستشفيات والمؤسسات الطبية في الي االختبارالصحية اإللكترونية ونظم 
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 (:RegTech) يةالتنظيمالتكنولوجيا . 5.8

 تنظيمية:طبيعة التكنولوجيا ال .1.8.5
 والتيالعمل في صناعة الخدمات المالية على التكنولوةيا التنظيمية هي التكنولوةيا التي تساعد المؤسسات 

ثال( توافق قواعد االلت ا  ية )االمت مال ها: )ال يات التنظيمية ضاااااامن ، كما يمكن تعريفها على أن ادارة العمل

 المراقبة التنظيمية واعداد التقارير واالمتثال. الصناعة المالية من خالل التكنولوةيا(، وهي بذلي تشمل

قواعد مكافحة غساااااايل األموال والتي تهدف  تة ورقمنةهم أولويات تكنولوةيا التنظيم هي أتمأواحدة من 

العمليات التي وقاعدة )اعرف عميلي( التي يقصاااد بها ، روعةمشاااالعائدات المتحصااالة بصاااورة غير لتقليل 

تعمل مؤسسات  ا والممارسات غير السليمة.ء في المؤسسات المالية لمنع الاتحدد وتتحقق من هوية العمال

وتتداخل  ت.النفقا وتقليلفي مختلو التطبيقات، ل يادة كفاءة الت ا  الخدمات المالية  يةالتكنولوةيا التنظيم

األخير  مع كل من الذكاء االصطناعي وتقنية السجالت الموزعة وغيرها، بحيث تسعى في ات الماليةالتقني

 .لتحسين كفاءة االمتثال في الخدمات المالية وخفض التكاليو

ة وفعالة من حيث الى توفير حلول تنظيمية "ذكية وسهلة التكوين وموثوقة وآمن التنظيميةتسعى التكنولوةيا 

لذكاء التكنولوةيا التنظيمية: ا هايمكن أ  تسااااااتفيد منمن التكنولوةيات المالية التي  (.itteDeloالتكلفة" )

 ، العقود الذكية....(Biometricsالبصمات الحيوية )االصطناعي، سلسلة الكتل، علم التشفير، السحابية، 

 حاليا؟ التقنيات الماليةلماذا تعتبر التكنولوجيا التنظيمية أهم أنواع  .2.8.5
واةهت  ،2008 في عا  ةالمالي األزمةمنذ ، وم العمود الفقر  للقطا  المالياالمتثال ه( ضااااااباصأعوا  )

ل فعلى سابي، 1زيادة عبء االلت ا  على البنوك، ما أدى الى من التنظيماتمتعا مة الخدمات المالية سالسالة 

ورفع بني القرن  2اً! فمو 30000الى  (Citi Bankفي بني سااايتي بني )تضاااخمت فرق االمتثال المثال 

ق بني وأنف 2018،3ساااااانة  ٪ 40 عدد المو فين في االمتثال بنكثر من (Credit Suisseالسااااااويساااااار  )

(HSBC )3  ضااااااااعو عدد مو في االمتثال الخاب به بين  كما ،على االمتثال  2017عا  مليار دوالر

( كيو ت ايدت ey 2016McKins. وتوضق دراسة تحليلية لمعهد ماكين   )ثالث مرات 2017و 2013

                                            
1  The Economist, Rise of the No Men: The past decade has brought a compliance boom in 
banking, May 2nd, 2019 
2  Market Watch: Citi will have almost 30,000 employees in compliance by year-end, 
(Published: July 14, 2014): https://www.marketwatch.com/story/citi-will-have-almost-30000-
employees-in-compliance-by-year-end-2014-07-14 
3  Credit Suisse Group AG, Annual Report 2018. 
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، في 2009األزمة المالية العالمية  المصااااريو التنظيمية )تكاليو الارامات والتساااويات( بشاااكل مطرد بعد

 الوقت الذ  كانت األرباح التشايلية تتناقص.

 

 (: تطور تكاليو االمتثال مقارنة بنرباح البنوك وخسائر االئتما 10شكل )

 
y AnalysisSource: SNL Financial McKinse 

 

ن في المؤساااساااات المالية. منذ أصااابحت مخاصر االمتثال أحد أهم المخاوف المساااتمرة للمديرين التنفيذييلقد 

أنظر: رنة بنرباح البنوك وخساااااااائرها االئتمانية )التنظيمية بشااااااكل كبير مقا التكاليوزادت و، 2009عا  

تستمر مجموعة من اإلشكاالت ذلي، افة لاض يستمر نطاق التركي  التنظيمي في التوسع. ، كما(10الشكل 

، وقوانين حماية الخصوصيةمكافحة غسيل األموال انين ومخاصر السلوك، ومخاصر قالكثيرة بالبروز، مثل 

كثيرة قد  ومخاصر الطرف الثالث والرابع )أ  المقاولين من الباصن(، من بين أمور أخرىوثقافة المخاصر، 

  يصعب حصرها.

سااااااتجابة لكثير من الفاعلين في المجال المالي )البنوك بشااااااكل خاب( يسااااااارعو  لالمن أ  ا على الرغمو

نضاة بشاكل فعال وكوء أ  تلهم أكثر هيكلية تتيق  اةراءاتاال أ  الصاناعة تحتاد الى  فورية،الللضااوص 

أدت األوضاااااااا  الجديدة المتعلقة  في أصر المخاصر والتحكم لجعلها أكثر قوة واسااااااتدامة مع مرور الوقت.

لكنه في نفس الوقت باالمتثال الى أ  أصاابق االمتثال في ذاته تحديا يهدد المؤسااسااات المالية بطرق متعددة، 

 نجحت المؤسسة المالية في التكيو بشكل أفضل.يشكل فرصة ةيدة لتحقيق مي ة تنافسية أفضل في حال 
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 تكاليف عدم االمتثال: .3.8.5
من ( حول االمتثال ف نه  & Hammond 2019English) 2019بحساااااااب تقرير تومسااااااو  رويترز 

واذا كانت تكاليو االمتثال  .النمو في فرق االمتثالمع   المتوقع أ  تسااااااتمر مي انيات االمتثال في االرتفا

الل ما يتم انفاقه على تع ي  الموارد البشاااارية المتخصااااصااااة واألنظمة وغيرها، ف   تكاليو باهظة، من خ

شهر أمثلة تكاليو عد  االمتثال هي أضعاف مضاعفة،  سوق تماما، ومن أ بل قد يكو  م لها الخرود من ال

مليار  .98والتي بلات  2015( سااااانة PNB Paribasمة التي تكبدها البني الفرنساااااي )عد  االمتثال الارا

دوالر أمريكي بساااااابااب عااد  امتثااالااه للقواعااد الاادوليااة )تحوياال أموال لاادول محظور التعاااماال معهااا( 

(gency Economic Powers Act and the Trading with the Enemy International Emer

Act ،)ال لعد  منع غسااال األمودفع أكثر من نصاااو مليار دوالر غرامة الذ  ساااترالي ني الكومنولث األوب

مليار دوالر أمريكي بساابب عقوبات  1.92( غرامات قدرها HSBC، وتكبد مصاارف )من خالل حساااباته

من وقت  كبيرةيات اته. كذلي ف   تكاليو عد  االمتثال تشاااامل اسااااتن اف كمأمريكية بساااابب تراخي اةراء

ية، بساااااابب تصااااااحيق األوضااااااا  الناةمة عن عد  تطبيق قواعد االمتثال وتجنب م يد من المجالس اإلدار

صاارف المالتعامل ، وتحجم المصااارف الكبيرة عن لقواعداالعقوبات وتطبيق التاييرات الهيكلية تماشااياً مع 

لم تعد  الرقابية بق أ  الهيوات. ي يد من حدة كل ما سااااااسااااااتطيع تحقيق معايير االمتثال المطلوبةيال الذ  

 )وزارات العدل(. معها سلطات االدعاءتتحرك مستقلة، بل 

 : الح التقنيات المالية .8.54.
تحقيق د في تحتاد الهيوات التنظيمية الى بذل الم يد من الجهود للسااماح بتكنولوةيات ةديدة يمكن أ  تساااع

(. وال شاااي أ  ذلي LAM)مكافحة غسااال األموال ( وKYCاالمتثال والتي ومن تطبيقاتها )اعرف عميلي 

سيساعد في تقليل األخطاء فضال عن خفض التكاليو بشكل كبير، غير أ  األمر قد ينخذ بعض الوقت على 

لية عندما تكو  البيانات المخاوف بشاان  من ساايتحمل المسااؤومسااتوى الجهات الرقابية واإلشاارافية بساابب 

 ة.خاصو

 (APIs) التطبيق برنامة واةهاتالى رم   ةالمعقد اتتنظيم بترةمة التنظيمأو تقنية ال( RegTech)تقو   

ثال المرهقة و يات االمت قاءتعمل على تبساااااايب عمل حاةة الى على المخاصر  لإلب في حدها األدنى دو  ال

ساعد االبتكارات ذ  عرضناه أعاله.تو يو ةيوش من ضباص االمتثال على النحو ال  ، بما في ذليالتقنية ت

بدال و .عدد أقل من المواردبضاااااما  االمتثال  في تقنيات الدفاتر الموزعةوية، ووالقياساااااات الحي اآللة،تعلم 

من نسااب متدنية من العمالء الجيدين، ساايصاابق ب مكا  البنوك الحصااول على نسااب أعلى وبطريقة تلقائية 

 المتبقية للموارد البشرية ألغران الحكم. وتخصيص النسبة
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لم تحسااااام الجهات الرقابية  أ  تفتحها التكنولوةيا التنظيمية، اال آلفاق الكبيرة التي يمكن أ من اعلى الرغم 

أولوي الذين يهدفو  الى منع الممارسااااااات أمرها حيال هذه التقنيات، وهي تنقساااااام اتجاهين: األول يضاااااام 

يهدفو  الى مساااااااعدة أولوي الذين الثاني يضاااااام ايقاف كل االبتكارات.  تب عن ذلييترالخاصوة، وغالبًا ما 

. تشااااجع الفوة الثانية شااااركات ين على الوصااااول الى خدمات ةديدة مع منع الممارسااااات الخاصوةالمسااااتهلك

ت االمتثال اذا أثبتت التقنيات الجديدة أنها تفي بمتطلبابل وتتيق لها المختبرات التجريبية، و التقنيات المالية

 .  موضع ترحيبكوتبشكل أسر  وأفضل من المتطلبات الحالية، فس

 

 قات التكنولوجيا التنظيمية:تطبي .8.55.
قواعد مكافحة غساااااايل األموال وقواعد اعرف  تكنولوةيا التنظيم هي أتمتة ورقمنة تطبيق من أهم أولويات

دف لتقليل العائدات المتحصااالة بصاااورة ته ف نها( AMLمكافحة غسةةةي  اىموال )قواعد بالنسااابة ل عميلي.

عمليات التي تحدد وتتحقق من هوية العمالء في هي الف (KYCاعرف عميلك )واعد ق، وأما غير شاااااارعية.

 Digital. كذلي تسااااااتخد  تكنولوةيا التنظيمات إلدارة الهوية الرقمية )المؤسااااااساااااااات المالية لمنع الاا

Identity Managementرير العمليات والتدريب وةمع البيانات حول المخاصر تقا( وادارة المعلومات و

  ا  دوليا مراقبة األنشطة وغيرها.اللتوتحليل الفجوة التنظيمية وادارة ا
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 (: Wealth ManagementAssets andالثروة )اىصول وإدارة . 5.9
هي تقو  على ( و FinancePersonalتعتبر ادارة األصااول والثروة ة ءا من اإلدارة المالية الشااخصااية )

سا  الفرد، وكما هو معروف ف   الكثير من أسس اإلدارة المالية غير أ  لها خصوصياتها ألنها تتعلق باإلن

تفضااايالت األفراد على المساااتوى الشاااخصاااي تتراوح بشاااكل كبير ةدا، ساااواء تعلق األمر باالساااتثمار أو 

يرغب بالحفا  على ثروته لصاااااااالق وهناك من  االسااااااتهالك أو التركة، فنجد فردا ماامرا وآخر متحفظا،

ادارة الثروات هي و  .انشاء مؤسسات خيرية( ..الورثة وهناك من يفضل العمل الخير  )مثال األوقاف أو 

غالبا،  لتلبية احتياةات العمالء األثرياء المختلفةتجمع بين الخدمات المالية  اساااااتثماريةخدمة اساااااتشاااااارية 

و  المسااااتشااااار بتجميع المعلومات حول رغبات العميل وتصااااميم رية حيث يقعملية اسااااتشااااافحقيقتها أنها 

 لمنتجات والخدمات المالية المناسبة.استراتيجية مخصصة باستخدا  ا

 وتقليديا كا  يقو  بو يفة ادارة الثروة واألصاااول مساااتشاااارو  ماليو  أو خبراء متخصاااصاااو  في القانو 

 التمويل تمجاالفي ، وهو يحتاد خبرات واسعة ير الثرواتادارة الثروات أو مدو مستشاريمكن تسميتهم: 

سبة والضرائب وخطب التقاعد وغيرها، غير أنه مع الثورة التكنولوةيا، أمكن  واالستثمار والقانو  والمحا

 .تطوير تطبيقات وحلول متطورة إلدارة الثروة

 إدارة اىصول والثروة: في مجال التقنيات الماليةاتجاهات وفرص  .1.9.5
ناعة  يةادارة الثروات، أدى تكييو في صاااااا مال يات ال الى تطوير خدمات ومنصاااااااات ادارة الثروات  التقن

ية.ا ية )أل  و لرقم عال (( يتمتعو  في High Net Worth Individualsاألثرياء )األفراد ذوو الثروة ال

تهم حيال من الطبيعي أ  تكو  توقعافاألصااااااال بالعديد من الخدمات الرقمية في الكثير من ةوانب حياتهم، 

والفرب في مجال صااااااناعة  التقنيات الماليةأهم اتجاهات تحديد  يمكنو ادارة ثرواتهم مماثلة أو أفضااااااال.

 ادارة الثروات في العناصر التالية:

 ىمان:االحاجة إل  المزيد من 
مثل  التقنيات الماليةيعتبر موضاااااو  ادارة الثروات من الموضاااااوعات ذات الخصاااااوصاااااية العالية، وأل  

 للكثيرينف   األمن يظل مصااادر قلق  وبياناتهم،ف على الوةه، يمكن أ  تكسااار الحواة  بين العمالء التعر

لي ف يات، وعلى ذ هذه التقن خدا   ثل حيال اساااااات كار في مجاالت م ية وادارة ال ي ال االبت التحقق من الهو

 ت المالية.المستندات والبيانات شرًصا أساسيًا للتكيو على نطاق واسع مع العديد من التقنيا

 المزيد من الخصوصية:
لحلول والخدمات التي تناساااب احتياةاتهم تحساااين تجربة العميل من خالل تصاااميم ا التقنيات الماليةب مكا  

ثروة العالية، خاصااة اذا كانت التطبيقات تسااتخد  نماذد يمكنها فراد ذو  ال، وهذه مي ة أساااسااية لألالفردية

77



التقنيات المالية و تطبيقاتها في الصناعة المالية االسالمية التقنيات المالية و تطبيقاتها في الصناعة المالية االسالمية 

78 

في هذه الحاالت، يمكن لتخطيب  أو التقاعد. لمن يخلفهلتخطيب األحداث الكبرى في حياة العميل، مثل اتوقع 

ا من  هبعواقبالساااايناريو والتنبؤ  المحتملة، مما يساااامق باتخاذ قرارات أفضاااال. ساااايتمكن مديرو الثروة أيضااااً

 والنفسية. الحيوية  التقنيات المالية لتحديد هوية العمالء باستخدا  البيانات استخدا

 (Advisors-Roboلمتطورة )خدمات االستشارة اآللية ا
، حيث قمية بدالً من الروبوتات الفعليةمنصاااااات رقمية إلدارة الثروات الرخدمات االساااااتشاااااارة اآللية هي 

ستخدا  الخوارزميات، بل ا  يمكنها  قادر على اةراء معامالت  بعضهاتقديم المشورة في ادارة الثروات با

ال يعني اساااتخدا   لى مدار السااااعة وصوال أيا  األسااابو .ععن العميل، فضاااال عن كونها متاحة مالية نيابة 

  يسااعد المساتشاارو  من المتوقع أبل ، اناء عن المساتشاارين البشاريينالمساتشاار اآللي بالضارورة االسات

اآلليو  المساتشاارين التقليديين في التركي  على القيا  بما يهم العميل وتقليل الوقت الذ  يقضاونه في ادخال 

 وغيرها من الو ائو الروتينية. ارة االستثمارالبيانات واد

 :تخصيص اىصولاآللية ل خدماتالتوسيع 
ق وهذا يساااام ،ص األصااااول وتنفيذها عبر اإلنترنتعملية تخصااااي تصااااميماسااااتخدا  الحلول اآللية، يمكن ب

 سااااعات العمل واالختالفات في بساااببمما يقلل من بعض القيود المفروضاااة  للمحفظةبالمراقبة المساااتمرة 

 ال منية.ناصق الم

 

 روات:في مجال إدارة اىصول والث التقنيات الماليةأهم تطبيقات  .2.9.5
رائعا في صريقة عملها رغم أنها ليساات كثيرة االنتشااار،  شااهدت منصااات ادارة األصااول والثروات تطورا

 تلي المنصات:وفيما يلي بعض أهم 

 (:Broadridgeبرودريدج )
( ومقرها في ADPللمعالجة التلقائية للبيانات ) كتطبيق 2007ة ( سااااانBroadridgeتنساااااسااااات شاااااركة )

، أعلنت 2019صااااول لحلول ادارة المحاف . في يونيو األمدير   الكثير منخدمها الواليات المتحدة، ويساااات

لخدمات أصاااول  Northern Trust's Distributed Leger Technologyالشاااركة عن انتقال شاااركة 

ستثمرين والحلول هي عبارة عن مجموعة من حلول اتصاالت المو، (idgeBroadr)األسهم الخاصة الى 

لوةيا التي تلبي احتياةات ومواصااافات البنوك ووكالء السااامسااارة وصاااناديق االساااتثمار القائمة على التكنو

ومعالجة األوراق  والعمالء،المشااتركة ومصاادر  الشااركات. تشاامل خطوص انتاةها اتصاااالت المسااتثمرين 

ات على تقديم خدمالمؤسااساايين دة العمالء لمساااع التطبيقتم تصااميم  ...البيانات والتحليالت المالية، وحلول

بما في ذلي و ائو ما  بالكامل،عالية الجودة لعمالئهم من األفراد والمؤسااسااات عبر دورة حياة االسااتثمار 

 مهمة بقدراتأنها م ودة ، كما االلت ا  بالمتطلبات التنظيميةمع  والتجارة، وما بعد التجارة التجارة،قبل 
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البيانات المرةعية وادارة المخاصر ومحاساااااابة ن البيانات واعداد التقارير وادارة مثل ادارة الطلبات وتخ ي

المحاف  والمي ات المطلوبة من قتبل مدير  صااااناديق التحوص ومدير  االسااااتثمار ومقدمي الخدمات الذين 

تمكن ووادارة الوصايا، رئيسيو  ومديرو صناديق التحوص، يعملو  في هذا القطا ، بما في ذلي الوسطاء ال

ي الوقت الفعلي لمعامالت األوراق المالية في أسااااااهم أمريكا الشاااااامالية المسااااااتخدمين من اةراء معالجة ف

 وخياراتها وأوراقها ذات الدخل الثابت وصناديق االستثمار المشتركة. 

 ( ىسواق المال:Calypsoمنصة )
في أسااااواق رأج المال وادارة  ةهي م ود تطبيقات برمجيات متخصااااصاااا( psoCalyمنصااااة كاليبسااااو )

سيولة االستثمار والخدمات . يتم 1المصرفية المرك ية وادارة المخاصر والمقاصة والضمانات والخ انة وال

يقع ى، اساااتخدا  مجموعة متكاملة من تطبيقات التداول والمخاصر من قبل البنوك والشاااركات المالية األخر

 .دولة 18مكتبًا في  20تمتلي أكثر من و 1997ة سنالرئيسي في سا  فرانسيسكو، تنسست  مقرها

و ائو المكتب األمامي والمكتب األوسااب والمكتب الخلفي، مما يساامق ( Calypsoتطبيق كاليبسااو )خد  ي

مى )بني في المنتة الرئيس للتطبيق والمسللمؤسسات المالية بتوحيد بنيتها التحتية على منصة واحدة. يقو  

ةميع فوات األصول،     البرنامة مع نموذد التشايل المستهدف لمعالجةح (Box-a-in-Bankصندوق( )

 باإلضافة الى سير العمل وأفضل ممارسات السوق.

 (:AutoRekمنصة )
الً إلدارة لولمدير  األصااااااول حتوفر ( APIعبارة عن بوابة برنامة تطبيق )( هي Autorekمنصاااااااة )

اد التقارير خاصاااةً مع متطلبات دفتر أصاااول مصااادر اعد الشاااركات على االمتثال لقواعد اعدالبيانات ويسااا

ومن بين الو ائو  ومقرها في غالسااااكو، اسااااكتلندا. 1994(. تنسااااساااات الشااااركة في عا  CASSلعميل )ا

ل البيانات ترحي، شهادة المي انية العمومية حلول االمتثال والتقارير التنظيمية،والمها  التي تؤديها المنصة: 

مخاصر االنتهاكات االمتثال )يحقق مجموعة من الم ايا منها تقليل مخاصر عد   وغيرها، وهذا كبيرة الحجم

ر عمل آلي للحوكمة والتدقيق، التسااجيل االلكتروني ، سااي(، تقليل االعتماد على المعامالت اليدويةالتنظيمية

 .العملياتخفض التكاليو ومشاريع كفاءة تحسين ةودة وكفاءة ادارة البيانات المالية، والحف ، 

  

                                            
ى باااعاااض الاااحااااالت الاااتاااي اساااااااااتاااخااادمااات فاااياااهاااا الااامااانصاااااااااة، أناااظااار الاااراباااب الاااتاااالاااي: لااالاااتاااعااارف عااالااا  1

studies-w2.calypso.com/Insights/casehttps://ww 
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 (kingOpen banالمصرفية المفتوحة ) الخدمات. 5.10

 تعريف الخدمات المصرفية المفتوحة: .1.10.5
hird Party T))شااااااركات(  طرف ثالثلالبنوك  المصاااااارفية المفتوحة على سااااااماح الخدماتتقو  فكرة 

PPsT-Providers ) ببناء تطبيقات وخدمات التقنيات المالية يتمثل عادة في شاااااركات متخصاااااصاااااة في 

واةهااات برمجااة التطبيقااات تساااااامى هااذه التطبيقااات: . باااسااااااتخاادا  بيااانااات البنااي مبتكرة للمسااااااتهلكين

(APIs-Application Programming Interface)  رموز تسمق لبرامة مالية مختلفة وهي عبارة عن

يوفر النظا   وم ود  التطبيقات.ات المالية ض إلنشاااء شاابكة متصاالة من المؤسااسااباالتصااال ببعضااها البع

بتطوير تطبيقات  التقنيات الماليةشاااااركات الناشاااااوة في رة للالبيوي لواةهات برمجة التطبيقات فرصاااااة كبي

 لية.القرارات المااتخاذ ةديدة مثل تطبيقات المحمول للسااااماح للعمالء بتحكم أكبر في بياناتهم المصاااارفية و

، بشاااكل خاب ما لخدمات المصااارفية المفتوحةللتداعيات الكبيرة لية الكبرى ومع ادراك المؤساااساااات المال

 التنافسية وحصصها في السوق، لم يعد أمامها خيارات كثيرة حيال تبني هذه التقنية. اتعلق بقدرته

 

 التطبيقات المفتوحة:ما الذي تقدمه شركات الطرف الثالث وما طبيعة واجهة برمجة  .2.10.5
الالزمة والتي تسااتهدف تحقيق  كات الطرف الثالث بت ويد البنوك بالبرمجيات المصاارفيةعادة ما تقو  شاار

م يد من الكفاءة والساارعة والموثوقية لصااالق العمالء، وعلى ساابيل المثال فقد تشاامل الخدمات التي يمكن ال

 أ  تقدمها للمؤسسات المالية ما يلي:

 لتطوير والموثوقة للااية للمصارف. ت تجهي  المعامالت اآلمنة والقابلة لتوفير برمجيا -

منظومة التقديم نظم معقدة للااية ضمن في  الطرف الثالث ب مكا  المصارف أ  تستفيد من خبرات -

 وتحقيق االمتثال بسرعة وبطريقة فعالة من حيث التكلفة.  المصرفية

 .التنظيمية ء في صدارة المنافسة والوفاء بالمها المصارف على البقاتساعد العناصر السابقة  -

 

 (:APIأو واجهة برمجة التطبيقات ) اىساسية البوابة .3.10.5
هو مصااااااطلق فني بااامتياااز، ويحتاااد فهمااه المتعمق المااامااا بااالبرمجااة ( APIة التطبيقااات )واةهااة برمجاا

شرحها، ف ننا نقول انها  سيب  سوب. ولتب سمق لمطور والحا عن مع المستفيدين بالتواصل  البرامة خدمة ت

يسااااامق بتوصااااايل كل من البرامة المتكاملة والمنفصااااالة، حيث تكو  والذ   خدا  البروتوكولصريق اسااااات

 .ذ  يستطيع النظاما  من خالله االتصالواةهة هي الوسيب الال
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هو من انشااااااااء واةهة برمجة التطبيقات الهدف و، توفر معظم بيوات التشااااااايل واةهات برمجة التطبيقات

، وبالنسبة للعمل المالي، االنترنتالخاصة في نظا  التشايل أو موقع  تسهيل قيا  المطورين بربب برامجهم

إلنشااااااء واةهات متاةر لصاااااالق المؤساااااساااااات المالية  تطبيقاتبرامة واةهة برمجة يساااااتخد  مطورو ال

 .الماليةتقديم الخدمات متخصصة عبر اإلنترنت ألغران 

 

 :(PSD2( و)RGDPولوائح ) أمن البيانات الخاصة بالعمالءإشكاالت  .4.10.5
لبنوك والمؤسااسااات المالية نه يتعين على اأيتضااق من الوصااو السااابق آللية الخدمات المصاارفية المفتوحة 

يتصاااااد  مع مبادا حماية هو ما ، ولصااااالق الطرف الثالث م ود الخدمة اتاحة البيانات الخاصااااة بعمالئها

ب صدار لوائق وتنظيمات ة والرقابية لذلي فقد سارعت العديد من الجهات اإلشرافيالبيانات والخصوصية، 

 General Data Protectionالبيانات العامة( ) وتوةيهات حيال هذا الموضااو ، ومن ذلي )نظا  حماية

Regulation GDPR ليشاااااامل كل الدول 2018 ساااااانة( الذ  أصااااااادره االتحاد األوروبي وبدأ تطبيقه  

. ويهدف النظا  لتع ي  الوصنية في التشاااريعاتدخالها في اةراءات سااان القوانين األعضااااء دو  الحاةة إل

رات الرقمية الحاصاااالة في مجال االقتصاااااد من ةهة، وتسااااهيل حماية الحقوق األساااااسااااية لألفراد مع التاي

تعتبر الئحة البيانات وبحسااب النظا ،  األعمال من خالل تبساايب القواعد للشااركات في سااوق رقمي موحد.

الجينية أو العقلية أو الثقافية ، وتشاامل المعلومات شااخصااية لفرد كبياناتالتي يمكن اسااتخدامها لتحديد هوية ا

موافقة صااحيحة وصااريحة اسااتخدا  معلومات أ  شااخص وغيرها. ويحتاد  أو االةتماعية أو االقتصااادية

، كما يحق له سحب الموافقة على استخدا  بياناته في أ  وقت وفق ما يعرف بقاعدة )الحق وبمحض ارادته

 (.t to be forgottenThe righى( )نسفي أ  ت  

ن االتجاه العالمي في تنظيم المدفوعات التي ترك  ة ًءا م (PSD2) توجيهات خدمات الدفع المعّدلة تعدو

وتسعى الى زيادة مواءمة سوق المدفوعات، وتع ي   ،في السوقوالشفافية على األمن واالبتكار والمنافسة 

 لكترونية والوصول الى الحساب عن بعد أكثر أمانًا. حماية المستهلي، وةعل المدفوعات اإل

كل من  من المؤكد أ  ظا لوائق  مة ) الن عا نات ال يا ية الب  General Data Protectionاألوروبي لحما

Regulation GDPR) الدفع المعد لتوةيهات خدمات و( ةPSD2ستضع الكثير من القيود على شركات ) 

لكنها سااتساااعدهم في النهاية على الوقاية من االحتيال وبالتالي حماية ، يةوالمؤسااسااات المال التقنيات المالية

لوائق الم يد من األمن والساااايطرة على البيانات الشااااخصااااية لصااااالق تلي اليتوقع أ  تحقق و .المسااااتهلكين

. وال شااي أ  الخروقات التي حدثت سااابقا، القواعد الحالية للمدفوعات اإللكترونية تحساان، وأ  المسااتهلكين
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طا  األعمال )المسااااااتهلي( في المرك  وذلي لحمايته من تاول قلجعل اللوائق والتنظيمات الجديدة  دفعت

 .على اعتباره الحلقة األضعو
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 (:البلوكتشينسلسلة الكت  )تقنية ( 6)
تكنولوةيا ساااالساااالة الكتل )البلوكتشااااين( وقبلها تقنية الدفاتر الموزعة محور وأساااااج التكنولوةيات تعتبر 

ها ببعض التفصيل ابهارا وتنثيرا في عالم المال واألعمال على حد سواء. ولعل شرح ماهيت هامالية، وأكثرال

 الذ  ارتبب ومازال بهذه التقنية. له اعتباره وأهميته، لذا ارتنيت أ  أتوسع فيها قليال خاصة مع اللبس

 

القيمةةةة ( إل  انترنةةةت Internet of Informationمن انترنةةةت المعلومةةةات ). 1.6

(Internet of Value:) 
هو نسااخة منه، وليس األصاال. لكن عندما يتعلق  عندما نرساال رسااالة الكترونية أو ملفا ف   ما نرسااله فعال

وية(، ف   ارساااال نساااخة ليس متصاااورا أل  ذلي ينتة عنه مشاااكلة األمر باألصاااول )المادية والمالية والمعن

( وهي من المشااااااكل الشاااااائعة في عالم  ProblemDouble Spendتسااااامى مشاااااكلة االنفاق الم دود )

( مثل البنوك، middlemenمبررا لدعاة وةود الوسااااطاء )التشاااافير. وهذا في الحقيقة يشااااكل حجة قوية و

ث يكو  من مهامها الرئيساااة اعطاء الثقة في االقتصااااد من خالل قيامها مالية... حيالشاااركات الالحكومات، 

 والتسجيل للمعامالت والمتعاملين...صة والمقابالتعرف والتحديد والتسوية 

منها أنها تساااتثني فوات واساااعة من الناج  ،المرك يةبيد أ  مشاااكالت أخرى برزت من وةود هذه الجهات 

كذلي وبالرغم من أ  ارسال ملو عن صريق االيميل قد يستارق بضعة  .من االستفادة من الخدمات المالية

نفس المدينة قد يساتارق أياما وأحيانا أساابيع،  داخللغ من المال ثوا  ليعبر أقاصاي األرن، ف   تحويل مب

(. كذلي ف   الخصوصية !% من المبلغ المحول20لتحويل بين الدول )قد يصل أحيانا فضال عما قد يكلفه ا

هذا النظا  غير مضاااااامونة، حيث تعرف الجهات التنظيمية عن بعض المتعاملين أكثر مما يعرفو   في مثل

 عن أنفسهم.

 

 

83



التقنيات المالية و تطبيقاتها في الصناعة المالية االسالمية التقنيات المالية و تطبيقاتها في الصناعة المالية االسالمية 

84 

 
 (: انترنت المعلومات12شكل )

 

سااااجل عالمي كبير موز  بحيث يكو  لدينا : لقيمةانترنت ا، انترنت المعلوماتماذا لو وةدت اضااااافة الى 

الكمبيوتر ومتااح لكال النااج ويمكن من خاللاه حف ، تحرياي، تاداول، يعمال على آالف أو ماليين أةه ة 

 ؟لية والمعنوية( دو  الحاةة لوسطاءتبادل وادارة كل أنوا  األصول )المادية والما

وسااااااااصة وهذا ما ساااااايؤد  الى تفكي الوسااااااااصة في هذه الحالة قد يصاااااابق ممكنا تصااااااور عد  الحاةة لل

(Disintermediationولن تكو  هنااااك حااا ،) اةاااة لجهاااة مرك ياااة وهاااذا ماااا يؤد  الى الالمرك ياااة

(Decentralizationكما سيصبق ب مكا  أ  شخص أ  يساهم في الن ،)(  ظاInclusion.) 

هذا ما يحدث مع تقنية البلوكتشااااااين  ال شااااااي أنها مي ات رائعة لو توفرت في النظا  المالي. في الحقيقة أ 

 وتكنولوةيا السجالت الموزعة.

 من التاريخ قصة: لكت اسلسلة . 2.6
ا صااع ب ذكر بعض علماء المالية أنه لو رةع شااخص من القر  الثالث عشاار الميالد  الى عصاارنا هذا لم

ة التي تبدو عليها األنظمة عليه فهم صبيعة النظا  المالي. معنى ذلي أنه بالرغم من كل التعقيدات الظاهري

وساااااايلة لتحرك المال بانساااااايابية وتناغم مع المتايرات  المالية، اال أ  ةوهرها لم يتاير، فهي في النهاية

 األخرى.

كر بعض علماء اآلثار ممن لديهم اهتما  بموضو  العمالت وبالنسبة ألحدث تقنية مالية )البلوكتشين(، فقد ذ

أشبه ما تكو  بتقنية السجالت الموزعة التي هي أساج البلوكتشين. ولطالما  ةدت تطبيقاتالمشفرة أنه قد و  

ت الحاةة أ  االبتكار بما في ذلي في المجال المالي، فقد اسااااااتطا  سااااااكا  ة يرة صااااااايرة نائية في كان

( ايجاد حل مبتكر لنقل العمالت التي كانوا يساااااتخدمونها والتي Yap Islandsة ياب( )ميكروني يا )ة ير

الصور
مواقع 
االنترنت

شرائح
pptالمعلومات PDF

ايميالتملفات
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هذه العملة الحجرية   القناصير )بل ربما أصنانا( ألنها من الحجر الجير  )الكلسااااي(. وبذلي تكو  ت ت كان

. ولتجنب نقل 1زعةت الموسجالالتلي العملة الحجرية الالمرك ية يشبه  ملكيةسجل وللبتكوين،  االبدائية سلف

وبشااااااهادة كل شاااااافهي للملكية، سااااااكا  الج يرة باعتماد نقل  قا الحجارة في كل مرة تجر  فيها صاااااافقة، 

ية، وبالتالي يكو  على علم َمن الشاااخص الذ  يمتلي ا  كل قرو  يتتبع كل عملية نقل للملك حيث رويينالق

 ذ الموز ، أو البلوكتشين. كل حجر. وهو أمر قد أ شير اليه كمثال قديم على دفتر األستا

زعة والى المبدأ الذ  تقو  عليه، على الرغم صبعا يشاااير المثال التاريخي الساااابق الى فكرة الساااجالت المو

األحجار الجيرية وبين العمالت الرقمية مثال، أل  العملة الرقمية من بين من وةود فرق ةوهر  بين عملة 

 دية الكبيرة.أسباب وةودها هو التخلص من األشياء الما

 

 : الكت سلسلة شرح مبسط ل. 3.6
وصياغة المفاهيم الصعبة المرتبطة  بطرق متعددة ومبسطة الكتللطالما حاول الكثيرو  شرح تقنية سلسلة 

 ، أهم تلي الطرق كا  استخدا  التشبيهات، وكانت معظم تلي التشبيهات تنتي من المتحمسين لهذه التقنية. بها

وعلى أية حال ف   البلوكتشين . الذ  يحتاد الى الكثير من التبسيب لشرحه معقدا فعال وعادة ما يكو  األمر

غفاله أو تجاوزه، لذا سااانحاول تقريب فكرته قدر المساااتطا ، ولعل من أفضااال قد أصااابحت واقعا ال يمكن ا

 والسجالت الموزعة المثال التالي: الكتلتشبيهات تقنيتي سلسلة 

الشاااافافة والتي يظهر كم بداخلها من  من الصااااناديق ال ةاةية -ومت ايد-بير لدينا غرفة تحتو  على عدد ك

كل ثانية من المشااااااهد كما أ  راقبة يمكن أل  شاااااخص رؤيتها، على كاميرات مالارفة تو  تحاألموال، و

لكن يمكن  يمكن اخراةها من الارفة على اإلصالق،. الصااناديق ال المسااجلة متوفرة على اإلنترنت الى األبد

المفتاح  . للقيا  بنية معاملة ساايدخل صاااحبفتق صااندوقه الخابالدخول للارفة و امفتاحيملي شااخص   أل

يرتد  قناعا ما يجعل التعرف على هويته الحقيقية مستحيال لبقية الناج، لكنه مع ذلي يملي الى الارفة وهو 

 اخل صندوقه من أموال.مفتاحا ورقما وصندوقا خاصا به داخل الارفة، وله الحرية في التصرف بما د

ب ر  ويتجه نحو صااندوقه الخاشااخصااا أراد شااراء ساالعة ما، في هذه الحالة ساايدخل المشااتلنفترن أ  

)تذكر أ  الجميع يشاااهده والكاميرات توثق ما يقو  به( ويسااتخرد قيمة الشااراء من صااندوقه ويضااعها في 

ديي مبلغ الشاااراء من البداية، وبالتالي صاااندوق البائع، ثم يخرد من الارفة. سااايالح  ةميع الناج ا  كا  ل

                                            
1 Fitzpatrick, S. M. and McKeon, S. (2019), Banking on Stone Money: Ancient Antecedents to 
Bitcoin. Economic Anthropology. doi:10.1002/sea2.12154 
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كم  اآل ، كل شخص في العالم يعلم. ديي المبلغ الكافي للشراءفال يمكن تصور انجاز المعاملة اذا لم يتوفر ل

تسير كل معاملة بحيث يعلم الجميع تاريا  ابقي في صندوق المشتر  وكم صار في صندوق البائع.... هكذ

 ة.يكل عمل

لسااابقة وتجهي اتها )الصااناديق ال ةاةية وكاميرات المراقبة وغيرها( تتبع لجهة مرك ية اذا كانت الارفة ا

ف   األمر يتعلق بتقنية السااجالت الموزعة، وا  كانت ملكا للجميع أو بمعنى آخر ليساات ملكا ألحد ف   هذه 

 هي ذاتها البلوكتشين.

 

 : الكت سلسلة . خصائص 4.6
ي تنطو  عليها تقنية ساااااالساااااالة الكتل، يرى البعض أنها سااااااتكو  احدى الت كانات الهائلةاإلمبالنظر الى 

. في المجال المالي، يمكن لهذه التقنية تخ ين التعامالت الرقمية الرابعةرة الصاااااناعية العالمات الفارقة للثو

، وهو ما يجعل عبر شبكة اإلنترنت والتحقق من صحتها وترخيصها وتنمينها بدرةات أما  وتشفير عاليين

 الب عليها أو تعرضها لالختراق من المستحيالت.الت

في المعامالت المالية، اذ يساااتن ف الساااير  التكاليفو الوقتير من الكث توفيرتساااهم تقنية سااالسااالة الكتل في 

التقليد  للمعامالت عبر المؤساااساااات المالية الكثير من الوقت، فضاااال عن التكاليو التي يحتاةها مع كونها 

يل والخطن، غير أ  امكانية تخ ين المعامالت في أةه ة ةميع أصراف العملية، ة لالختراق والتحاعرضااااااا

 شخاب المتعاملين فيما بينهم مع التشفير يجعل احتمالية الخطن واالختراق قريبة من الصفر.وأةه ة األ

 عن كونها كذلي تساااعد ساالساالة الكتل في اكتشاااف أ  خلل في المعامالت ومدى صااحة تصااريحها، فضااال

ة بالعملية على درةات األما  والتشاافير على قواعد البيانات الموةودة في كافة األةه ة ذات العالقتفرن أ

 الواحدة، وتجعل أمر اختراقها مستحيال، وهو ما يمنق الثقة للمتعاملين.

ة أو قوانين لتقنية سلسلة الكتل كونها غير مرك ية، فهي ال تخضع لسيطرة أ  سلط الخصائص الجدليةمن 

ا يجعلها ة، حيث يتم اسااااتخدامها في التبادل المباشاااار بين المتعاملين دو  الحاةة لوةود وساااايب؛ وممرك ي

وغير المشااامولين ماليا، لكنها خاصاااية مريبة للبنوك  المساااتهلكينحساااب مي ة لصاااالق خاصاااية ةدلية أنها ت  

 اتماماً واخراةه كدور البنوا الااء مخيفة للبنوك اذ يترتب عنههي خاصااااية المرك ية ومؤسااااسااااات النقد و

 خارد نطاق المعامالت التجارية وتحويل األموال.
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 : الكت سلسلة خدام . مجاالت است65.
لتقنية ساااالساااالة الكتل اسااااتخدامات كثيرة ةدا ال يمكن حصاااارها، الكثير منها اسااااتخدامات خارد القطاعات 

د الوثائق الحكومية ورخص ، من ذلي شااراء تذاكر الساافر تسااتخد  ألكثر من وساايلة نقل، اسااتخرا1المالية

في المجال االقتصاد : سالسل  الرائعةماتها السياقة وشهادات ال واد وادارة األمالك وغيرها. ومن استخدا

الشااااحنة رقم منتة وتاريا المعين بدءا من بمعلومات منتة  التوريد حيث تسااااتخد  ساااالساااالة الكتل لالحتفا  

 الية للتالعب بتلي المعلومات.دو  ترك أ  احتم والمنشن ومعلومات عن المنتة

ثير من العناصر التي تناولناها في هذه الدراسة تعتمد أما في المجاالت المالية، ف ني تكو  قد الحظَت أ  الك

الت المشاااااافرة ونظم المدفوعات على تقنية ساااااالساااااالة الكتل )كالعقود الذكية والتكنولوةيا التنظيمية والعم

 وغيرها(.

 

 
 

  

                                            
 ف على استخدامات تقنية سلسلة الكتل في المجاالت المالية وغير المالية، أنظر:  للتوسع أكثر والتعر  1

Heba Abdel Monem (2019), Using Blockchain in Financial Services, Arab Monetary Fund, 
Economic Studies, No. 54/2019 
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 ن تقدمه التقنيات المالية للمالية اإلسالمية؟ما الذي يمكن أ (7)
يحتاد مقدمو ، لذا ي عصاااااار رقمي أ  يفلت من ثورة التكنولوةياال يمكن للتمويل اإلسااااااالمي الذ  يعمل ف

التحد  الذ  يواةه ربة العمالء هي اسام التكنولوةيا من أةل البقاء. تج تبنيالتمويل اإلساالمي الى خدمات 

 التقنيات الماليةوالعمالء في العصاار الرقمي يطلبو  الخدمات المالية الرقمية مية، فالصااناعة المالية اإلسااال

قد اخترقت بالفعل مجال التمويل اإلسااااااالمي، اال أنها ال  التقنيات المالية على الرغم من أ ومأل الفجوات. ت

 ديها عدد قليل نسبياً من المشاركين.ت ال في بدايتها ول

كالعمالت الرقمية  -على نحو ما ساااااابق اإلشاااااااارة اليه-مل قطاعات المالية كلها تشاااااا التقنيات الماليةوأل  

 وتقنياتقنيات ساااالساااالة الكتل والسااااجالت الموزعة والتكنولوةيا التنظيمية وتكنولوةيا التنمين وتالمشاااافرة 

، ف   البحث عما يمكن أ  تقدمه هذه التكنولوةيات الحديثة يجب أ  يشاااااامل بدوره قطاعات المدفوعات

من تطبيقات ا صااناعة المالية اإلسااالمية كلها كالبنوك وشااركات التكافل وأسااواق المال والصااكوك وغيرهال

تمثل فرصاااة رائعة للصاااناعة المالية اإلساااالمية، ف نها تمثل تحديا  التقنيات الماليةوفي حين أ  مؤساااساااية. 

على الصناعة ادراكها ابتداء  كبيرا في نفس الوقت، اذ تطرح الكثير من التساؤالت التي يجب على القائمين

 قد أنها تحتل األولوية اآل  أذكر:عتثم التعامل معها عمليا، ولعل من أبرز األسولة التي أ

من التقنيات المالية؟ وصبعا هذا يستدعي البحث عن كل تقنية على ما هو موقو الشريعة اإلسالمية  -

وتباين أسسها واستخداماتها، ال يمكنها أ  على تنوعها  التقنيات الماليةحدة اذ ال يمكن أ  تنخذ كل 

أ  تخصص لها بحوث ودراسات ومؤتمرات للخرود ا ، بل تحتاد كل واحدة منهاتنخذ حكما واحد

 بتصور شرعي عنها وما الذ  يمكن أ  يستفاد منها لصالق الصناعة.

ن االعتبار كيو يمكن تطبيق كل تكنولوةيا مالية في الصااااااناعة المالية اإلسااااااالمية مع األخذ بعي -

 الضوابب الشرعية؟

  تاطيه أو تنتمي اليه؟ وما هو األثر المتوقع مالية على القطا  الذ تقنيةما هي اآلثار المتوقعة لكل  -

على القطا  سواء في حالة تبني التكنولوةيا أو في حالة رفضها )مثال بسبب كونها محرمة(؟ ومن 

هل وكافلي؟ ث اضااااطراب في قطا  التنمين التأمثلة ذلي: هل سااااتؤد  تكنولوةيا التنمين الى حدو

لة والذكاء االصطناعي أ  تقو  مقا  المراقبين والمدققين يمكن لتقنية الربوتات القائمة على تعلم اآل

أ  أنها قد  الشرعيين؟ وهل تساعد التكنولوةيا التنظيمية في الم يد من االمتثال للضوابب الشرعية

 تع ز الحيل والتقليد؟
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 الصناعة المالية اإلسالمية سيؤد  الى توضيق الفروق بينفي  التقنيات الماليةتطبيقات هل األخذ ب -

 التمويل التقليد  والتمويل اإلسالمي أ  سيؤد  الى زوال الفوارق بينهما؟

صبعا ليس الهدف في هذا الج ء من الدراسااااااة اإلةابة عن تلي التساااااااؤالت، اذ بعضااااااها تحتاد اةتهادات 

ي تضاام علماء متخصااصااين في الشااريعة وعلماء المالية، مجامع الفقهية والمؤتمرات التةماعية من خالل ال

سات كاملة متخصصةوبعضه ، بل الهدف هو لفت انتباه القائمين على الصناعة تجاه التحديات ا يحتاد درا

 تعرفه.وضرورة اإلسرا  ب يجاد مخارد وحلول لها، خاصة مع التسار  الذ   التقنيات الماليةالتي تشكلها 

ات وأهمية االسااااتفادة من داء الصااااناعة المالية اإلسااااالمية لتتوضااااق لنا آفاق وامكانوساااانتناول فيما يلي ابت

 بالقطا . التقنيات المالية

 

 المالية اإلسالمية: الواقع، اآلفاق والتحديات. .71

 مدخ : .1.1.7
قة، تجلى أللفية الثالثة نهضااة غير مساابوشااهدت الصااناعة المالية اإلسااالمية مع نهاية األلفية الثانية وبداية ا

القارات الخمس، واتسااااا  أهميتها وازدياد حجم أصااااولها  ذلي في انتشااااارها عبر الكثير من دول العالم في

حجم التريليونات  -أو اقتربت بلوم-سااااااتكو  الصااااااناعة قد بلات  2019وتنو  تطبيقاتها. ومع نهاية العا  

. ولم يعد االهتما  اليو  منصاابا على لفت قالتحقصااعب ليساات بالبعيدة  الثالث وهو رقم كا  يعتبر قبل فترة

عين على مساااااتوى الدول الى وةود نظا  مالي يساااااتمد انتباه القائمين  على النظا  المالي العالمي أو المشااااار 

صناعة اإلسالمية اليو  الى منافسة شريعة اإلسالمية أو على اثبات الذات، بل انتقلت ال سسه من مبادا ال  أ

 .التقليدية العريقة في قطاعات المصرفية والتنمينات وأسواق المال التطبيقات المؤسسية

وتعتبر الدول العربية رائدة الصااناعة المالية اإلسااالمية، ال يضاااهيها في ذلي اال دول شاارق آساايا المساالمة 

 سالمية، وباض النظر)مالي يا واندونيسيا(، فهي كانت حاضنة أولى التجارب المؤسسية الحديثة للمالية اإل

عرفتها مصاار والسااعودية واإلمارات عن مدى نجاحها في األول، اال أ  تجارب وتطبيقات كثيرة ومتنوعة 

% من حجم الصاااناعة المالية اإلساااالمية يوةد بالدول 65واألرد  وغيرها. وحاليا تشاااير التقديرات الى أ  

 جربة الرائدة.بي في انجاح هذه التالعربية ما يدلل على أهمية الدور المنوص بالعالم العر
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 ستهلكين:المالية اإلسالمية والتغيرات في سلوك الم .2.1.7
على المسااااتوى  واالسةةةةتقرارعلى المسااااتوى الج ئي،  التوازنتحث مبادا التمويل اإلسااااالمي على تحقيق 

ات المالية وعلى الرغم من أ  الممارسااااااا الكلي. تنطلق تلي المبادا من مرتك ات الشااااااريعة اإلسااااااالمية.

ال  قبل أربعة عشر قرنا، اال ة )مثال عقود التمويل واالستثمار اإلسالمية( وةدت منذ  هور اإلساإلسالمي

أ  التطبيق المؤسااااااسااااااي لها لم يظهر اال في العقد الثاني من القر  العشاااااارين الميالد . وقد نمى التمويل 

فال ي ال يشاااكل نسااابة الب الوقت، ومع ذلي اإلساااالمي بشاااكل كبير، اذ كا  معدل النمو مكونا من رقمين غ

التطبيقات المؤسسية للتمويل اإلسالمي في عصرنا الحاضر:  من أهم منخفضة في الصناعة المالية العالمية.

، البنوك اإلسالمية، شركات التنمين التعاوني )التكافلي(، شركات االستثمار اإلسالمي، صناديق االستثمار

 افقة. الصكوك وأسواق المال المتو

ية، اذ في الوقت الذ  فرصااة أخرى لصااالق الصااناعة المالية اإلسااالم 2008المالية العالمية شااكلت األزمة 

تكبدت فيه المصارف على مستوى العالم خسائر كبيرة، استطاعت الصناعة المصرفية اإلسالمية المحافظة 

، ما أكسااااابها ثقة هاتمتع بتساااااتدامة التي نظراً للمرونة المعلى قيمتها اإلةمالية وتحقيق معدالت نمو مقبولة 

ى لدى الجهات اإلشرافية والرقابية على المستويين العالمي أكبر سواء لدى عمو  المستهلكين األفراد أو حت

والمحلي، وصارت موضوعات المالية اإلسالمية من الموضوعات ذات االهتما  لدى بني التسويات الدولية 

من الوصااو السااابق أ  الصااناعة المالية اإلسااالمية يظهر و غيرها.دولي والبني الوصااندوق النقد الدولي و

في أنهما استفادتا من التايرات الحاصلة في سلوك المستهلكين بعد األزمة المالية  ت الماليةالتقنياتشترك مع 

تي يعتقد البعض ال العالمية، اذ هناك اعتقاد أنهما قد تشكال  مالذا أكثر أمانا من المؤسسات المالية التقليدية

 لم توفر لهم الحماية التي كانوا يتوقعونها خالل فترات األزمات. أنها
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 الصناعة المالية اإلسالمية بالعالم: .3.1.7
 ( أدناه مكونات الصناعة المالية اإلسالمية وهيكلها الحالي:10يوضق الجدول )

 (.2017(: توزيع أصول الصناعة المالية اإلسالمية )10ةدول )

 نسبته ا القط
)مااالاااياااار حاااجاااماااه 

 دوالر(
 عدد الدول عدد المؤسساتااألدوات

 69 505 211.7 %71 بنوك اسالمية

 47 324 46 %2 تكافل

 49 560 135 %6 مؤسسات أخرى

 25 2590 426 %17 الصكوك

 28 1410 110 %4 الصناديق اإلسالمية

 Islamic Finance Development Report 2018المصدر: 

ظهر ( أدناه، والذ  ي13قطاعات المالية اإلسالمية بشكل أوضق، فقد تم استخدا  الشكل )همة وإل هار مسا

 فيه ةليا أ  البنوك اإلسالمية تعتبر رائدة الصناعة المالية اإلسالمية:

 هيكل مكونات الصناعة المالية اإلسالمية(: 13شكل )

 
 opment Report 2018Islamic Finance Develالمصدر: المؤلو استنادا الى أرقا  

 وفيما يلي تحليل للهيكل السابق ببعض التفصيل:

  

71%

17%

4%

2% 6%

بنوك إسالمية الصكوك الصناديق اإلسالمية تكافل مؤسسات أخرى
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 البنوك اإلسالمية:
تمثل البنوك أكبر نساابة مساااهمة في الصااناعة المالية اإلسااالمية )أكثر من ثلثي حجم الصااناعة(، وهي قائدة 

 اإلقرانئمة أساسا على الصناعة بامتياز، ويرةع الفضل لها في تقديم البديل الفعلي للمصرفية التقليدية القا

سااااة مالية و يفتها الرئيسااااة هي قبول مؤساااابفائدة. وعلى غرار البنوك التقليدية، ف   البني اإلسااااالمي هو 

لي األموال، ففي حين تقو  البنوك  قة تو يو ت ها تختلو في صري الودائع )على اختالف أنواعها(، غير أن

ة(، ف   البنوك اإلساالمية تساتخدمها في مختلو صايغ التقليدية بتو يفها في شاكل رئيس هو القرون )بفائد

شترك النوعا  في تقديم مجموعة من مشاالتمويل اإلسالمي )مرابحات، تورق،  ركات، ايجارات...(. كما ي

الحصااااااة ارتفعت وقد الخدمات المالية والمصاااااارفي )كصاااااارف العمالت والحواالت والكفاالت وغيرها(. 

الكثير من الدول، ويتم تصاانيو البنوك اإلسااالمية  في طا  المصاارفيقن الضاامبنوك اإلسااالمية لل السااوقية

نسااابة  في تلي الدول ما ال يقل عن دولة، حيث بلات حصاااتها الساااوقية 12ظامية في ى أنها ذات أهمية نعل

15%. 

 التكاف :
ر مؤسااااسااااة، بما في ذلي نوافذ التكافل واعادة التكافل التي توف 306وتبلغ عدد مؤسااااسااااات التكافل حوالي 

كبر الدول التي بها أ دولة عالميًا، ، وتعد منطقة ةنوب شااارق أسااايا من 45منتجات التكافل فيما ال يقل عن 

% 27% تليها دول منطقة مجلس التعاو  الخليجي حيث تستحوذ على 30مؤسسات تكافل بنسبة تصل الي 

% وتليها 14نسااابة % ثم منطقة ةنوب أسااايا ب26من مؤساااساااات التكافل ثم منطقة الشااارق األوساااب بنسااابة 

واةه صناعة التكافل العديد من وت% من مؤسسات التكافل 3منطقة ةنوب الصحراء الكبرى بنفريقيا بنسبة 

التحديات تترك  بعضااااها داخلية )داخل نطاق مشااااالي التكافل( ومنها تسااااعير المخاصر، وحكومة التنمين، 

ة مثل انخفان بيوة العائد على االسااااااتثمار، واإلصار العا  إلدارة المخاصر( وغيرها من التحديات الخارةي

وتتنو  اسااااتثمارات التكافل في كل من قطا  التكافل العا  ي والخسااااائر الكارثة وعد  االسااااتقرار السااااياساااا

 .وقطا  التكافل الخاب والتي تتمثل في الصكوك واألسهم والنقدية والودائع والعقارات

 أسواق المال اإلسالمية:
سنة  صناعة الصكوك في العالم، على األقل مقارنة بما كا  متوقعا  0182على الرغم من أ   لم تكن ةيدة ل

ت نموا متواضعا بسبب ارتفا  أسعار السلع، اال أ  أهم مالمق التوةه الجديد هو عودة الصكوك ققحيث ح

( القطا  لبضااعة Corporate Sukuk( بعدما قادت صااكوك الشااركات )Sovereign Sukukالساايادية )

ين مرزيادة قاعدة المسااتثمصاادرين ةدد وبالتالي اهتما   تكساابالصااكوك على أية حال، ال ت ال ساانوات. و

للتطبيق لتمويل البنية التحتية، وتمويل  قابال بديالوقد شاااكلت الصاااكوك فعليا مصااادرا . مؤشااار ايجابيوهو 
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 انية، ولارن المشااااريع، واحتياةات الشاااركات من األغران العامة، وكفاية رأج المال، ومتطلبات المي

 ادارة السيولة، الا.

كما هو موضق و. 2018ار دوالر أمريكي في عا  ليم 123.15 من الصكوك بلغ اةمالي اإلصدار العالمي

مقارنة ٪ 5، أ هرت اصااادارات الصاااكوك العالمية زيادة متواضاااعة بنسااابة + (14رقم ) في الرسااام البياني

اصدار الصكوك السيادية صدارات الرئيسة تمثلت في (. أهم اإلمليار دوالر أمريكي 116.7) 2017بسنة 

، وال ت ال كل من مالي يا والسعودية تحافظا  على صدارة وافريقياالخليجي من آسيا ودول مجلس التعاو  

، كما دول مثل اندونيساايا واإلمارات والسااعودية والى حد ما من تركيااإلصاادار والتداول، مع زيادة حصااة 

 رين سياديين هما المارب ومالي.عرفت الصناعة دخول مصد

 

 و  دوالر()ملي م(: تطور حجم اصدارات الصكوك في العال14شكل )

 
 IIFM Sukuk Report 2019المصدر: 

 

 1االساااااتثمار المساااااؤول اةتماعيا هي االهتما  المت ايد ب صااااادار صاااااكوك لالنتباهالتطورات المثيرة ومن 

(Socially Responsible Investmentوالصااااااكوك ) ( الخضااااااراءGreen Sukuk)  يل لادعم تمو

                                            
يًضا باسم االستثمار المستدا ، أو الواعي اةتماعيًا، أو اعيًا، أو االستثمار االةتماعي، المعروف أاالستثمار المسؤول اةتم  1

العائد المالي والساالع االةتماعية ا البيوية  "األخضاار" أو األخالقي، هو أ  اسااتراتيجية اسااتثمار تسااعى الى النظر في كل من
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 .(blockchainتقنية سلسلة الكتل ) من خالل الصكوك( واصدار SMEالمشاريع الصايرة والمتوسطة )

وشاابه الساايادية والمؤسااسااات الساايادية المصاادرة عالوة على ذلي، ف   االهتما  المسااتمر من قبل الجهات 

وباكساااتا  وعما  والساااعودية واإلمارات العربية المتحدة  المالية مثل حكومات البحرين واندونيسااايا وتركيا

 سوق الصكوك نشًطا. أبقتنمية والبني اإلسالمي للت

 إصدارات الصكوك بحسب النوع:
وصكوك  مرابحة، وصكوك اةارة، وصكوك مضاربة، صكوك تتنو  هياكل اصدارات الصكوك ما بين

يلي نسااب اصاادار كل نو  من تلي  فيما مشاااركة، وصااكوك اسااتصاانا  وصااكوك ساالم، وصااكوك وكالة.

 :2018األنوا  سنة 

 بحسب النو (: توزيع اصدارات الصكوك 15شكل )

 
 IIFM Sukuk Report 2019المصدر: 

 

اإلصاادارات حيث تمثل أكثر ( ساايطرة الصااكوك القائمة على الوكالة على اةمالي 15ويتضااق من الشااكل )

%، فيما تتنو  الصكوك الهجينة وهي 18رة بنسبة ، تليها صكوك اإلةا2018من نصو اإلصدارات سنة 

مضاااااااربة -ك قائمة على الوكالة والمرابحة وصااااااكوك مرابحةالقائمة على أكثر من عقد واحد بين صااااااكو

سلم األقل حظا من مشاركة. وتعتبر حصة صكوك المش-مرابحة وصكوك اةارة-وصكوك اةارة اركة وال

 بين األنوا  األخرى.

                                            
  المؤثر، موةر مااا(، االسااااااتث1920بااة عبااد المنعم )هنظر: أم يااد . للإلحااداث تايير اةتماااعي يعتبره المؤياادو  ايجااابيين

 ، صندوق النقد العربي.8السياسات، العدد 

وكالة
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 المية:صناديق االستثمار اإلس
بقيمة اةمالية  0182عا   اصاااندوق 1292صااال الى يل في العالم اإلساااالمية االساااتثمار صاااناديقعدد  ت ايد

و ، اال أ  نم2017% مقارنة بساانة 11، واذا كا  عدد الصااناديق ارتفع بحوالي مليار دوالر أمريكي 67,4

( وأساااواق 42%)األساااهم  فيمعظم اساااتثمارات تلي الصاااناديق ترك  %، وت1قيمتها لم يكد يتجاوز نسااابة 

 (.15%) السلع( و25%المال )

 

 والمومولالمالية اإلسالمية: الواقع التقنية المالية والصناعة . .72
تريليو   4تمتلي الصناعة المالية اإلسالمية آفاقا مستقبلية كبيرة، فمع توقعات بن  يصل حجم الصناعة الى 

اإلسااااالمية ال ت ال في  التقنيات الماليةلكن مع ذلي ف     )تومسااااو  رويترز(، 2023دوالر مع نهاية عا  

( ف   عدد  8201DinarStandardبحساااااااب ) لموج على الصااااااناعة. مراحل مبكرة لتكو  ذات أثر م

تقد  تكنولوةيا  65مؤساااساااة، منها  90اإلساااالمية هو  التقنيات الماليةالشاااركات الناشاااوة العاملة في مجال 

ل األموال من خالل ياإليدا  وتحومؤسااسااة تمكن من  14ويل األعمال، و( لتسااهيل تمP2P techالنظراء )

المجال أما  امكانية اساااتفادة صاااناعة  (FinTech) التقنيات المالية تفتقمن المتوقع أ   .سااالسااالة الكتلتقنية 

قرضين التقليديين. حيث ت وفر التمويل اإلسالمي من تع ي  خدمات عمالئها وقدرتها التنافسية مقارنة مع الم 

كاليو وتسمق للبنوك سر  في خدمات الدفع والتحويالت المالية، وتخفيض التهذه التقنية معامالت أسهل وأ

 .ب عادة توزيع المو فين في عمليات ذات قيمة أكبر

في الحد من تعرن صااناعة التمويل اإلسااالمي للمخاصر  ساالساالة الكتلكما يمكن أ  يساااعد اسااتخدا  تقنية 

توسيع نطاق انتشار هذه الصناعة ( في Fintech) ليةالتقنيات الما. تسهم سرقة الهويةمثل أمن المعامالت و

لسااااااماح لها بتقديم خدمات التمويل اإلسااااااالمي لقطاعات ةديدة من العمالء ال تشااااااكل ة ًءا من النظا  وا

نسااااعار الخدمات المصاااارفية المتنقلة للعمالء في المناصق النائية، والتمويل الجماعي للسااااكن ب. المصاااارفي

 .الحصول عليهاوالمتوسطة هي بعض من فرب النمو الجديدة التي يمكن  معقولة أو للشركات الصايرة

، ف نها تحتاد الى وضع اللوائق واإلشراف الضرور  الفربقبل أ  تتمكن الصناعة من االستفادة من هذه 

ت األخرى للنمو بالنساابة لسااوق ومن المع زا. بمتطلبات الشااريعة اإلسااالمية التقنيات الماليةلضااما  الت ا  

تفساااايرات ية اإلسااااالمية تسااااهم في تسااااهيل المعايير موحدة للمعامالت المالالتمويل اإلسااااالمي هو وضااااع 

للمعامالت وهو ما يسااهل مهمة الشااركات التقنية ومطور  البرامة والمنصااات المالية  القانونيةوالشاارعية 

 الية.في تطوير وتصميم منتجات تكنولوةيا م
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 المتوافقة والشريعة اإلسالمية: التقنيات المالية ..73
الكثير من األدوات حكما شرعيا، بل ترةع للطريقة التي يتم استخدامها بها، كايرها  التقنيات الماليةال تنخذ 

التكنولوةية المالية للخدمات المالية اإلسااااااالمية أ  تنضاااااابب بضااااااوابب  اتومع ذلي تتطلب بعض االبتكار

 ية.يعة اإلسالمالشر

أ  تضااابب تلي  ، حيث ينبايالتقنيات الماليةمثال ذلي خدمات صااارف العمالت التي تقدمها بعض شاااركات 

المعامالت بضااوابب عقد الصاارف، وكذلي الحال مثال لشااركات تكنولوةيا التنمين، حيث يجب أ  تحرب 

ن النظراء، ف نه يجب واالقران بيعلى توفير خدمة التنمين التكافلي، وبالنساابة لمنصااات التمويل الجماعي 

 أ  تنضبب بضوابب التمويل اإلسالمي ومن ذلي منع الفائدة وهكذا.

 

 بالصناعة المالية اإلسالمية: الفرص التقنيات المالية. .74
في الصناعة المالية اإلسالمية في شكل منصات  التقنيات المالية، كانت معظم تطبيقات 2016لى غاية سنة ا

اصالق  بعدها انتشاااااارت تطبيقات أوسااااااع، ومن ذلي (.funding PlatformCrowdماعي )التمويل الج

. (Islamic Account Platformسااالمي )اإلحساااب المنصااة ، و(Advisor-Roboلي )اآلمسااتشااار ال

اإلسااااااالمية  التقنيات الماليةكذلي كانت هناك بعض المبادرات المعتبرة منها على ساااااابيل المثال تحالو 

(ceIslamic Fintech Allian ومرفن )اإلسااااااالمية والتمويل النظير للنظير ) التقنيات الماليةPeer to 

ingPeer financ.) 

 

 اإلسالمية: التقنيات الماليةتحلي  بيئة . .75

 :عض المبادرات في الدول اإلسالميةب .1.5.7
، وكما يتوضق ةالتقنيات الماليتها الدول العربية في مجال دعم ن( أهم المبادرات التي تب11يوضق الجدول )

اك  متكاملة وةمعيات ومر التقنيات الماليةصااااناديق دعم لشااااركات حاضاااانات ولي، فهي متنوعة تشاااامل 

 وبيوات تنظيمية:
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 بالدول العربية التقنيات المالية(: بعض مبادرات دعم 11ةدول )

 الوصو المنظمة الدولة

اإلماااااااارات 

الاااعااارباااياااة 

 المتحدة

ماااااركااااا  دباااااي 

 المالي العالمي

(، وهو مرك  مااالي عااالمي DIFCدبي المااالي العااالمي )أعلن مرك  

مليو   100بقيمة  TechFinرائد، عن انشاااااااء صااااااندوق يرك  على 

الناشااااوة من مرحلة الحضااااانة وحتى  Fintechدوالر لالسااااتثمار في 

 و.مرحلة النم

 يأبو  بسااااااوق 

 العالمي

عالمي  يأبو  بأصلق سااااااوق  ية ال مال المختبر التنظيمي للتكنولوةيا ال

(Regulatory LaboratoryFintech .) 

Hub 71 

بهدف تع ي   (ub 71H) منصااااة التكنولوةياأصلقت حكومة أبو  بي 

مكانة امارة أبو بي وتسااااريع أهدافها الرامية أل  تصاااابق وةهةً توفر 

احدى ( Hub 71وتعد ) منظومة نشااطة لشااركات التكنولوةيا الناشااوة.

عات التنموية المبادرات الرئيسية ضمن برنامة حكومة أ بو بي للمسر 

ندوق دعم للقطا  أنشاااااائفي اصار هذا البرنامة، (، و12غداً )  صاااااا

تحت ادارة مكتب أبو بي لالسااااااتثمار، وذلي لالسااااااتثمار في  الخاب

يقو  . منصااةالالشااركات الناشااوة وشااركات رأج المال الماامر ضاامن 

الصااااندوق باالسااااتثمار المشااااترك بالتعاو  مع أصااااحاب رأج المال 

مر في شااااركات التكنولوةيا الناشااااوة بالمنصااااة، وذلي من خالل الماا

السااتثمار المشااترك مع شااركات الى ا خطة تنساايق حكومية، باإلضااافة

ادارة الصاااااناديق التي تبدأ أنشاااااطتها للمرة األولى وذلي بهدف دعمها 

على توفير الدعم الكامل من  (Hub 71ل )لتحقيق النمو. كما سااااااتعم

لمكتبية والضما  الصحي بالنسبة للشركات حيث المعيشة والمساحات ا

دوق ح   دعم   الصنفي مراحل تنسيسها األولية. وسوف يقد التقنية

تجمع  القائمة. التقنية% لشااااااركات رأج المال الماامر 50بنساااااابة 

(Hub 71)  ،ثالث ركائ  أسااااساااية الزمة لنجاح منظومة التكنولوةيا

مل ذلي أصااااااحاب رؤوج األموال وممثلي األعما ل التجارية ويشاااااا

ر( مبادلة لالسااااتثما) والشااااركاء االسااااتراتيجيين. وتعد كل من شااااركة
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الشااركاء المؤسااسااين  (سااوفت بني فجين)ندوق صاا( وفتمايكروسااوو)

للمنصااااااة، وذلي من خالل التعاو  الوثيق مع سااااااوق أبو بي العالمي 

 بهادف توفير بيواة األعماال الاداعماة لتع ي  االبتكاار ورياادة األعماال

 .بات التي تواةهها الشركات الناشوة حول العالمتذليل العقو

 يأبو  بسااااااوق 

 العالمي

 (MFTA) في الشاارق األوسااب وشاامال افريقيا ت الماليةالتقنياةمعية 

عد  الجمعية منظمة غير ربحية شاملة تهدف الى اتاحة منصة للحوار تو

 التقنيات الماليةالمفتوح بين كافة المعنيين والمتخصاااااصاااااين في مجال 

 .مستوى المنطقةعلى 

 البحرين

حرين  ب ل ية ا خل

لاالااتااكاانااولااوةااياااا 

ة الاااااااماااااااالااااااايااااااا

(s ’Bahrain

ch Finte

Bay) 

الذكية، والقابلة  التقنيات الماليةيوفر المرك  حاضاااانات لدعم مبادرات 

للتطوير والتنثير على األسااااواق من خالل مختبرات االبتكار، وبرامة 

 ة.منصات التعاونيالتسريع، واألنشطة المنسقة، والفرب التعليمية وال

 مصر

 تضمن:، (فينتك مصرأنشن المرك   المصر : ) فينتي مصر

لانشاااااااااااء  • تنظيمي )ا ل يقةةةات Sand Boxمختبر ا ( لتطب
وهو عبااارة عن حي  افتراضااااااي يفتق  التكنولوجيةةا المبتكرة

المبتكرة  التقنيااات الماااليااةباااب التقااديم أمااا  مقاادمي خاادمااات 

بار ما يقدموه من بشاارص وةود سااجل تجار  لديهم وذلي الخت

 تطبيقات مالية مبتكرة قائمة على التكنولوةيا.

االبتكارات واألفكار الجديدة بقيمة نحو لتمويل  صندوق انشاء •

يه لرؤية ةديدة تسااااااتهدف تحويل  يه، في اصار تبن يار ةن مل

 .التقنيات الماليةمصر لمرك  اقليمي ها  فيما يتعلق ب

 فينتي سعودية السعودية

احدى مبادرات برنامة تطوير القطا  المالي لتحقيق  فنتي السااااااعودية

مؤسااااسااااة النقد العربي  صالقها والتي بادرت ب 2030رؤية السااااعودية 

، بهدف تحويل 2018 ساااانة بالتعاو  مع هيوة سااااوق المال السااااعود 

ي مال يات ال كة الى مرك  للتقن ية ة، والممل قاء بقطا  التقن تسااااااعى لالرت
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فة االبتكار قا ية وتطوير ث مال ية، وذلي من  ال مال في مجال الخدمات ال

اب المصلحة تستند على أصح خالل ايجاد منظومة م دهرة ومسؤولة

المحليين والدوليين، وتمكين المسااااااتثمرين داخل المملكة وخارةها من 

االساااتثمار في الشاااركات المتخصاااصاااة في هذا المجال، واإلساااها  في 

ة المالية في كافة توليد فرب العمل، اضااافة الى مساااندة شااركات التقني

ة والتنميااة مراحاال تطورهااا، سااااااعياااً لتع ي  منظومااة التقنيااة المااالياا

 ة.ةتماعية واالقتصادية الوصنياال

 

 بالصناعة المالية اإلسالمية: التقنيات الماليةمعوقات نمو . .76
آساااايا )الصااااين عبر العالم وبشااااكل خاب في  التقنيات الماليةعلى الرغم من القف ات الرهيبة التي عرفتها 

ا ي ال يسااااااورهم بعض التوةس أسااااااساااااا( وأمريكا، اال أ  القائمين على األنظمة المالية بالدول العربية م

والريبة حيال هذه الموةة. ورغم أنه قد ال يصااااااق وضااااااع كل الدول العربية في حي  واحد حيال صريقة 

متقدمة في هذا المجال كاإلمارات عض الدول قد خطت خطوات ةد ، حيث أ  بالتقنيات الماليةتعاملها مع 

، اال أ  األرقا  توضااااق مدى (11الجدول مثال نظر أ) العربية المتحدة والمملكة العربية السااااعودية ومصاااار

 التنخر الذ  يعرفه العالم العربي.

موسااااااع للكثير من وعلى أيااة حااال، فاا   الظروف الااداخليااة للكثير من الاادول العربيااة مواتيااة العتماااد 

 ات المالية، خاصاااااة أ  هدف تحقيق الشااااامول المالي الذ  تساااااعى اليه هذه الدول ممكن التحققالتكنولوةي

 هم ةيل األلفية التقنيات الماليةوألنه قد سااابق اإلشاااارة لكو  أحد دوافع انتشاااار  .التقنيات الماليةباساااتخدا  

عربية والمسالمة والذين هم أ  فوة الشاباب في الدول ال، فال بنج من التذكير على اعتبارهم أكبر مساتخدميها

ويمتلي غالبهم أةه ة ذكية )هواتو أو أةه ة ، في غالبهم من ةيل األلفية يشااكل النساابة األكبر من السااكا 

. واذا افترضااااانا أ  التكنولوةيا التنظيمية ساااااتكو  قادرة فعال على تحقيق الم يد من االمتثال، ف نها لوحية(

ض الناج مترددين حيال المعامالت المالية التي تجريها شااااااكلة الساااااامعة والتي تجعل بعسااااااتحل بذلي م

 المؤسسات المالية اإلسالمية.

ل ما ذكرناه سااابقا يمثل دوافع ايجابية، لكن لكي تكتمل الصااورة، ف   علينا ا  نتعرف على نقاص التحسااين ك

ها يا عوائق وةب العمل على ازالت يةحيق أ  صاااااا. الالزمة والتي تمثل حال مال يات ال مكن أ  تع ز ي التقن

، غير أ  ذلي يبقى دائما مرهونا الشمول المالي وتساعد على تحقيق الم يد من الكفاءة في القطاعات المالية

وبولود الخدمات المالية من الشااااركات  التقنيات الماليةبتوفر بيوة أعمال صااااحية، تساااامق ببروز شااااركات 
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هي في النهاية أحد  التقنيات الماليةأ  شااركات ال يمكن ع ل فكرة ما ساابق، اضااافة ل العالمية الى أسااواقها.

تحقيق عوائد لى درةات عالية ةدا من المخاصر ومع امكانيات أشاااكال الشاااركات الماامرة والتي تنطو  ع

األموال لهذا عالية ةدا في حالة نجاحها. ال ت ال الدول العربية واإلسااااااالمية بجاةة الى الم يد من حشاااااااد 

( أو البنوك أو Venture Capitalمن خالل شااركات رأج المال الماامر )النو  من المشااروعات، سااواء 

فضاااااال عن نقص ثقافة الماامرين حتى لدى رواد األعمال الذين يميلو  لنماذد األعمال حتى من األثرياء، 

 التقليدية.

 

صةةةةةةناعة التكاف  أم  طراباضةةةةةة( إل  InsurTechه  تؤدي تكنولوجيا التومين ). 7.7

 تدعمها؟
 

 آلثار المتوقعة لتكنولوجيا التومين عل  صناعة التكاف ا .1.7.7
ا على قطا  التنمين التكافلي، اذ ما ت ال يةيا التنمين سااااايكو  ايجابيا أو سااااالبال يمكن ال عم بن  أثر تكنولو

تكافل وتكنولوةيا التنمين ومع كو  كل من صاااااناعة ال الحاةة الى الم يد من الدراساااااات واضاااااحة وةلية.

األساسية بالتنمين التجار  )التقليد (، ف   ادراك آثارها اآلنية قد يكو  صعبا، وتظل القاعدة ناشوة مقارنة 

 ذات آثار مدمرة على نماذد العمل التقليدية صحيحة. التقنيات الماليةحول كو  

 ادة من اإلمكانات التي توفرها تكنولوةياوتبقى الفرصاااااااة متاحة لقطا  التنمين التكافلي من خالل االسااااااتف

 لهم.وانتشاره ضمن فوات من الناج غير المؤمن من شننه أ  يكمل تالال التنمين التنمين ما 

تطبيقاتها قريبة من  بعضومن خالل متابعتي لبعض التجارب الفعلية لشاااااركات تكنولوةيا التنمين، نجد أ  

، يها نموذد عمل ممي ن لتجربة رائدة في تكنولوةيا التنمين لداسااااااتعرامعنى التنمين التكافلي، وفيما يلي 

 حيث سيتضق لي مدى قربها من نموذد عمل التنمين التكافلي:

 

 :(Lemonade Insurance Company) شركة ليموناد للتوميندراسة حالة:  .7.72.
( هي شاااركة أمريكية )مقرها نيويورك( Lemonade Insurance Companyشاااركة ليموناد للتنمين )

. تقد  ، وتقد  خدماتها التنمينية في أمريكا وألمانيا6201، تنساااسااات سااانة للتنمين على الممتلكات والحوادث

سااواء للمسااتنةرين أو  لشااقق والتعاونيات المشااتركة والشااقق الخاصااةعلى المنازل والتنمين الشااركة خدمة ا

 Behavioral)ل ةديد للتنمين يعتمد على االقتصااااااااد الساااااالوكي نموذد أعماالشااااااركة ابتكرت للمالك. 
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Economics) .روبوتات الدردشااة تسااتخد  الشااركة الذكاء االصااطناعي و والتكنولوةيا(chatbots)  التي

تدخل البشاااااار ، وذليال يل من ال قديم   تحتاد اال الى القل بات  (بوالصوثائق )لت جة المطال تنمين ومعال ال

خدا  دو  اساااات(( Android( و)iOS))من خالل تطبيقات  توالجواالة الكمبيوتر أةه  لمسااااتخدميها على

لتكافل وهو ما ةانب آخر مهم في نموذد عمل الشااااااركة، يقترب كثيرا من نموذد عمل اوسااااااطاء التنمين. 

الخيرية )غير  حيث تذهب أرباح االكتتاب الى المؤساااساااات (،Social Good)المنفعة االةتماعية يعرف ب

 .اختيار العمالء بحسب الربحية(

 اعامة وتكنولوةيا التنمين بشكل خاب، حيث تتجاوز قيمته ةالتقنيات الماليتعتبر الشركة من أنجق شركات 

 كي ولديها أكثر من نصو مليو  عميل.مليار دوالر أمري 2السوقية 

والذ  يهمنا من الوصو السابق هو ما له عالقة بنموذد عمل التنمين التكافلي، وبالضبب ما تسميه الشركة 

بشااكل مختصاار مي للشااركة الشااكل التالي الذ  يوضااق يظهر من خالل الموقع الرساابالمنفعة االةتماعية.  

 نموذد عمل الشركة:

 
نمين على أنها ملي للمؤمن لهم )أو المشاااتركين كل، ف   الشاااركة تتعامل مع أقسااااص التوكما يظهر من الشااا

ومعروف أ  أحد الفروقات الجوهرية بين التنمين ، اولهم الحق في تحديد صريقة صااااارفهبشاااااكل أصاااااق(، 

 ملكيااة األقساااااااااص، اذ تعتبر في التاانمين التجااار  ملكااا للشااااااركاةليااد  والتاانمين التكااافلي هو التجااار  التق

 ن في التنمين التكافلي.)للمساهمين(، بينما هي حق للمشتركي

كافلي تعود الفوائض  تنمين الت كافلي. ففي نموذد ال تنمين الت قد يتفوق على ال هذا النموذد  بل اني أزعم أ  

)المشااتركين(، في حين أ  نموذد الشااركة أعاله )ولنساامه نموذد المنفعة االةتماعية( التنمينية للمؤمن لهم 

 الفائض الى شركات خيرية. يذهب

نتشار السبق واالن العرن السابق أ  ندرك أ  أما  صناعة التكافل بابا مفتوحا يمكنها من تحقيق ويمكننا م

وةيا والبحث السلوكي بما يتوافق مع مبادا تحسين المنتة من خالل التكنولغير مسبوق، حيث يمكن بشكل 

 قيمة مضافة. خلق  نميمكن الذ  الشريعة باإلضافة الى التشايل اآللي 
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في حل بعض التحديات التي تواةه نظا  التنمين التكافلي خاصااة  التقنيات الماليةقد تسااهم ذلي،  عالوة على

مشااااتركين ككل وصااااندوق المساااااهمين أو بين ال العالقة بين صااااندوق المشااااتركين وصااااندوق المساااااهمين

يب انماذد عمل مرنة لتحديد ، من خالل ابتكار وغيرها لمشااااااترك الواحد من الفوائض أو اعطاء نصاااااا

 المشترك فرصة تحويل الفائض لجهة خيرية.
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 :بالصناعة المالية اإلسالمية التقنيات الماليةبعض التجارب في مجال ( 8)
كنولوةيات المالية والتي تتنو  لتشااااامل كافة الخدمات المالية: سااااابق واساااااتعرضااااانا العديد من تجارب الت

دعونا نسااااتعرن اآل  بعض التجارب المتنوعة  امتثال...تحويالت، تنمين،  مدفوعات، خدمات مصاااارفية،

 الناةحة للتكنولوةيا المالية في الصناعة المالية اإلسالمية:

 

الخدمات المصةةةةةةرفّية مزّود برمجيات  (Path Solutionsشةةةةةةركة )(: 1حالة ) ..81

 اإلسالميّة اىساسية

 تعريف بالشركة: .1.1.8
(Path Solutions هي ) شااركة تخد  القطا  المالي اإلسااالمي في مجال تطوير أنظمة وبرامة تكنولوةيا

تنساااسااات سااانة وبشاااكل خاب النظم المصااارفية األسااااساااية الحديثة وتوفير الحلول البرمجية. المعلومات، 

 . لم يكن لدى الشاااركة في بداية عملها أ  اهتما  بالتمويل اإلساااالمي، غير أنه ومعومقرها الكويت  1992

كهااا المبكر إلمكااانااات التموياال اإلسااااااالمي باادأت التركي  على تقااديم الحلول البرمجيااة والتكنولوةيااة ادرا

، راالسااااتثماالشااااركة ببناء حلول متكاملة للمصااااارف اإلسااااالمية، ومصااااارف  تقو المتطورة لهذا القطا . 

ما يقرب من  ن على، كانت الشركة تهيم2017بحلول عا   وشركات التمويل، ومؤسسات التمويل األصار.

 140أكثر من % من سااااااوق م ود  البرمجيات لقطا  الخدمات المصاااااارفية اإلسااااااالمية، حيث يوةد 40

ساااسااي المصاارفي األ الشااركة حول العالم تسااتخد  نظا  (اسااالمية)معظمها مؤسااسااات مالية مؤسااسااة مالية 

 المتوافق مع الشريعة اإلسالمية.

 هدف الشركة:  .2.1.8
متوافقة مع الشااااااريعة اإلسااااااالمية والتي تتساااااام بالمرونة تجاه ةميع األسااااااواق ات التوفير حلول البرمجي

من مي ات ذكاء  الكثيرالحصاااااول على  ءعمالليق للدى الشاااااركة منصاااااة تت ومتطلبات العمالء الخاصاااااة.

ئل التواصااااااال األعمال المتقدمة، ومي ا ت الخدمات المصاااااارفية عبر الهاتو النقال، وتكنولوةيا وساااااااا

 . االةتماعي

بتو يو اسااااااتثمااارات في مجاااالت ةاادياادة كااالااذكاااء االصااااااطناااعي، قنوات التسااااااويق  الشااااااركااةتقو  

وغيرها، مع تندية مها  البحث والتطوير  سااااالسااااالة الكتل(، القنوات الرقمية، Omni Channel) الموحدة

(R&Dلعمالئه )تؤد  دور ، وتسااااااعى أل  ا، وت ويدهم بح مة ةديدة ومتطورة من الخدمات التكنولوةية

دةالوصل بين المؤسسات المصرفية والشركات حلقة    .التقنيات المالية لخدمات الم و 
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 :(Path Solutionsالسوق الذي تعم  فيه شركة ) .3.1.8
ة، ولعل المي ة التي ساعدتها في النجاح هو ( في قطا  يتمي  بتنافسية كبيرPath Solutionsتعمل شركة )

لم يكن هناك  في بداية دخول الشاااركة ساااوق التمويل اإلساااالمياإلساااالمي. فولوةها المبكر لقطا  التمويل 

 شرة أعوا  من الخبرة قبلاكتسبت الشركة ع. المهتمة بهذا القطا العديد من شركات تكنولوةيا المعلومات 

لمجال. وعندما  هرت فرب النمو، أصبحت الشركات العالمية مهتمة بهذا   تدخل أ  شركة أخرى هذا اأ

وير حلول البرمجيات لخدمته بعدما كانت في السااااااابق تخد  قطا  التمويل التقليد  فقب.   وبدأت بتطالقطا

 ومن ثم أدرك الالعبو  اإلقليميو  أهمية التمويل اإلسالمي، ومارسوا العمل ذاته. 

 Pathفيه المطورو  على أساااااااج التكلفة والمنافسااااااة السااااااعرية، كانت شااااااركة )وفي الوقت الذ  يرك  

tionsSolu )-ترك  على نوعية الخدمة وكفاءتها، على اعتبار أنها تتعامل  -ل خبرتها وفهمها للقطا بفضااا

مع مؤسااسااات مالية كبرى مسااتعدة لتحمل تكاليو كبيرة مقابل خدمات ةيدة تحاف  على ساامعتها وتكساابها 

 ن الوالء للعمالء الحاليين وتكسبها أيضا عمالء ةدد.الم يد م

 ات:معي والشراكالحضور المجت .4.1.8
( على نقاص الظل التي لم تكن تثير اهتما  المنافساااين كثيرا. وفي الوقت Path Solutionsرك ت شاااركة )

( على sPath Solutionالذ  كانت الشركات المنافسة تطرق أبواب المؤسسات المالية، حرصت شركة )

ال متنوعة من المهتمين مع فيها أشكالمشاركة في مؤتمرات وندوات التمويل اإلسالمي، وهي عادة نقاص يتج

بالصناعة المالية اإلسالمية: مؤسسات مالية )بنوك، شركات تنمين، شركات مالية(، مؤسسات دولية )البني 

اإلسااااااالمية، المجلس العلم للبنوك هيوة المحاساااااابة والمراةعة للمؤسااااااسااااااات المالية اإلسااااااالمي للتنمية، 

نية، باحثو  وأكاديميو ، مهتمو ... في الحقيقة من ت علمية ومه..(، ةمعياوالمؤسسات المالية اإلسالمية.

ساااعت الشاااركة لعقد شاااراكات مع أخرى،  ةهةمن الصاااعب أ  تجد بيوة أفضااال من هذه لتساااويق خدماتي. 

البني اإلسالمي استراتيجية مع تلي المؤسسات، ومن ذلي مؤسسات تستخد  أنظمة الشركة، إلبقاء عالقاتها 

. وخبراء التسويق يعرفو  مدى أهمية التوصية بخدمات نمية القطا  الخابإلسالمية لتللتنمية والمؤسسة ا

 شركة معينة، لذا تعتبر الشراكات في هذا المجال مهمة للااية.

 القطاعات اىخرى مح  االهتمام: .5.1.8
ة ةيات الحديثلتكنولوتسااتثمر الشااركة بقوة في االبتكار والتطوير والسااعي لمواكبة اا، هقعللمحافظة على مو

  .(البلوكتشينسالسل الكتل ) ها الذكاء االصطناعي وتقنياتتالمرتبطة بالقطا  المالي وفي مقدم
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 نظام االستثمار: بيت التموي  الكويتي :الشركةأعمال  .6.1.8
لصااااااالق بيت التمويل الكويتي لقطا  االسااااااتثمار  اةديد اتقني اامنظ (Path Solutions) شااااااركةصورت 

(iMalPath  )عبر )ء من متابعة حركة أموالهم في الصااناديق والمحاف  االسااتثمارية عن بعد يمكن العمال

يتعلق بخدمة التحويالت الخارةية والتاير في  فيما، ويخد  أعمال ادارة الخ انة (االنترنت والهاتو النقال

، االساااااتثمار األخرىالعمالت، فضاااااال عن توفير حلول مرنة وعملية ومتطورة للعديد من أدوات أساااااعار 

شكل يلبي احتياةات العمالء المستثمرين، وكذلي مدير  الحسابات بجعلهم أكثر قربا من المستثمر يوفر . ب

 .النظا  حلوال ذات خصوصية تتناسب وصبيعة العمل المصرفي اإلسالمي

 

 (Wahed Investصة نجاح لشركة ناشئة )ق(: 2حالة ). 2.8

 الشركة:وصف  .1.2.8
منصااة اسااتثمارية تتخذ من نيويورك مقراً لها، وتعد أول ، وهي 2017عا   رشااركة واحد لالسااتثماأنشااوت 

 مالية تعمل في االساااتثمار المعتمد على المساااتشاااار اآللي ومتوافقة مع ضاااوابب الشاااريعة شاااركة تكنولوةيا

ميع الفوات فرصة للمستثمرين من ة (واحد لالستثمار)تتيق شركة ستثمار األخالقي. وضوابب اال اإلسالمية

رف بكل شفافية على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. التع

والكحول واألسلحة كما تضمن الت امها بمبادا االستثمار الحالل من خالل االمتنا  كلياً عن التداول بالتبغ 

والمؤساااساااات سااايوة السااامعة والديو  واألصعمة غير الحالل النارية والمقامرة ونشااااصات الترفيه للبالاين 

إلشااراف على حصاالت الشااركة على اعتراف بدولة االمارات العربية المتحدة وافتتحت مكتبا لها ل .والفوائد

بالشااريعة اإلسااالمية من هيوة المحاساابة  لت ا االشااهادة ، ثم حصاالت على عملياتها في سااوق دولة اإلمارات

بضرورة الت ا  (، حيث تقضي التشريعات باإلمارات AAOIFIمية )المالية اإلسال والمراةعة للمؤسسات

ةميع البنوك اإلسالمية والوحدات واألقسا  اإلسالمية في المصارف التقليدية والشركات المالية، التي تقد  

هيوة المحاسبة الشريعة اإلسالمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بمعايير منتجات وخدمات متوافقة مع 

 .ةعة للمؤسسات المالية اإلسالميةوالمرا

 التحدي: .2.2.8
تايير الطريقة التي يشارك بها المجتمع المسلم في األسواق المالية العالمية من تستهدف )واحد لالستثمار( 

توى مليار مسااااالم على مسااااا 2ع ما يقرب من افقاً من الناحية األخالقية مخالل ةعل االساااااتثمار متاحاً ومتو

ف   االسااتثمار المتوافق مع عقيدتهم هو أمر معقد ةداً نظراً لضاارورة  المساالمين،للعديد من بالنساابة . العالم
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في  والمضااارباتتجنب الشااركات التي تحصاال على نساابة كبيرة من أرباحها من الفائدة واإلقران والقمار 

شااطة التي تعتبر نارية وغيرها من األنلفضااة والذهب والتنمين ولحم الخن ير والكحول والتبغ واألساالحة الا

  .ضارة أو غير مقبولة في اإلسال

 المستهدفون:. 3.2.8
في البلد األ  )الواليات المتحدة األمريكية( واسااااتهدفت المساااالمين بدرةة  2017بدأت الشااااركة عملها عا  

ثم توسااعت كخطوة  محافظهم سااليمة من الناحية األخالقية.الراغبين في أ  تكو  مين وغير المساال أساااسااية

توساااااايع عملياتها على . وبعد نجاح التجربة األولى، عملت الشااااااركة على 2018نحو بريطانيا عا   تالية

ساااالمية للمقيمين في اوفر خدمات االساااتثمار القائم على مبادا ت حيث أ  المنصاااة أصااابحت ممساااتوى العال

 .دولة130  أكثر من

 نموذج العم : .4.2.8
ولية في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا أ  غالبية مار( بعد التجربة األ)واحد لالسااااتث وةدت منصااااة

ألو مسااتخدما كانت لديهم الرغبة في  40المسااتخدمين ليساات لديهم أية دراية باالسااتثمار، كما أ  أكثر من 

عدة كن للمستخدمين انشاء حساب استثمار بشكل آمن في غضو  دقائق بمسابمجرد التسجيل يماالنضما . 

ية التعرف على نات  تقن يا ناًء على ب كل منهم ب باقتراح محفظة ل ًيا  قائ حد تل مالمق الوةه. سااااااوف يقو  وا

المخاصر الخاصة بهم، مع مراعاة احتياةات السيولة وأهداف االستثمار وغيرها من المعايير. يشرف على 

بمبلغ خدمين بدء االساتثمار محفظة متخصاصاو  في ادارة المحاف  تابعو  لشاركة واحد. يمكن للمساتهذه ال

دوالر مع دفع ة ء بسيب من الرسو  االستشارية التقليدية. من خالل تداول حصة ة ئية من السهم،  100

هم، مما يضاااامن واحد أ  يكو  لدى المسااااتثمرين دائًما محفظة متنوعة، بصاااارف النظر عن حجم حسااااابات

المحفظة الحالية تضااااام خيارات تخصااااايص ة. الحيا مناحييجعل االساااااتثمار فعاالً للمساااااتثمرين من ةميع 

 استثمارات فيما يلي:

 .لعمالء الواليات المتحدة( Wahed S&P Shariah Fund العالمية )صندوق  األسهم  -

يات لعمالء الوال S&P Dividend Growth Wahed صااااااندوقأسااااااهم األسااااااواق الناشااااااوة ) -

 .المتحدة(

 ك.الصكو -

 .)الذهب( السلع -
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اةعة أخالقية دائمة، تتولى عملية فحص دقيقة وتصاادر لجنة مرأنشاانت الشااركة لضااما  االمتثال الشاارعي، 

 تقارير تطهير سنوية. 

 

 النتائج:. 5.2.8

( Ethical Investmentعلى اسااااااتثمارات منضاااااابطة باألخالق )اتاحة الوصااااااول الى عائدات  -

 ب الشريعة اإلسالمية.ومتوافقة مع ضواب

 يعة اإلسالميةمع الشر والمتوافقةمسؤولة اةتماعيا ات الاالستثمارتع ي  ودعم  -

زيادة الشاااامول المالي من خالل اتاحة فرصااااة االسااااتثمار واالدخار لألفراد غير المشاااامولين ماليا  -

باض ر( ودوال 100باض النظر عن شااريحة الدخل التي ينتمو  لها )يمكن للمسااتثمر البدء بمبلغ 

 130لعالم )حيث يمكن الوصاااول الى معظم دول ا يه،ف و النظر عن المكا  الجارافي الذ  يعيشااا

 دولة(.

للهاتو المحمول للمسااااااتخدمين فتق توفير الوقت والجهد، حيث يتيق تطبيق )واحد لالسااااااتثمار(  -

في أ  وقت  حساااباتهم في دقائق، واالسااتثمار في محاف  متنوعة منخفضااة التكلفة، ومراقبة أدائهم

 .وفي أ  مكا 

بالشااااااريعة  االلت ا شااااااهادة  كللت الجهود المبذولة في مجال االمتثال الشاااااارعي بالحصااااااول على -

 .(AAOIFIمية )اإلسالمية من هيوة المحاسبة والمراةعة للمؤسسات المالية اإلسال
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 الصكوك الذكية )الصكوك + العقود الذكية((: 3حالة ). 3.8
 ساالساالة الكتلالمركبة التي تنطو  عليها عملية اصاادار الصااكوك وتداولها، ف   تقنية  نظرا للتركيبة العقدية

عقود الذكية يمكنهما المسااااااهمة في حل الكثير من التحديات التي تواةه العملية، وبالتالي المسااااااهمة في وال

كوك ( اصالق مشاارو  الصااanceBlossom Finتطوير القطا . وعلى ذلي، فقد قامت شااركة اندونيسااية )

في المشاريع ستستخد  ، سلسلة الكتل( وهي عبارة عن صكوك معتمد على تقنية Smart Sukukالذكية )

خدمات ذات نفع مشاريع االةتماعية كتوسعة المستشفيات وتمويل المشاريع الصايرة في المناصق الفقيرة و

 عا . 

كية، حيث تقو  هذه العقود على لي من خالل العقود الذذو تقنية سااااالسااااالة الكتلعلى الصاااااكوك الذكية  تقو 

بعد تلقيها األوامر بتطبيق  تلقائيانية متطورة تقو  الكترو بمنظومة ترتبب يمجموعة من القواعد المشفرة الت

 .بنود العقد فيما يتعلق بالمدفوعات وتحويل الملكية

عات معينة اصالق للساايولة أو تمويل مشاارويمكن لقطا  األعمال أو حتى الجهات الساايادية في حال حاةتها 

ن الصااااكوك الذكية. ساااايكو  صااااكوك ذكية، يتم فيها اسااااتقطاب األموال والحصااااول على التمويل الالز  م

، ويحصااال على مساااتحقاته من بحوزة المساااتثمر )المؤساااساااي أو الفرد( صاااي ذكي مقابل المبلغ الذ  دفعه

وفقا للعقد الذكي الذ  تم بينه وذلي  سلسلة الكتلومة األرباح وعوائد المشروعات بشكل آلي من خالل منظ

ائد الصااكوك أو حتى نقل ملكيتها لن تحتاد الى والجهة المصاادرة للصااي. ولعلي تلح  أنه عملية توزيع عو

 وةود وسطاء )بنوك أو مؤسسات وساصة مالية( على نحو ما هو متعارف عليه في الممارسات الحالية.
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 الخالصة ية المالية:البنوك اإلسالمية في مجال التقنتطبيقات ( 9)
 اإلسالمية:تحلي  وتقييم التطبيقات الحالية للتقنية المالية بالبنوك . .91

ودورها المدمر اال  التقنيات الماليةعلى الرغم من ادراك صاانا  القرار بالصااناعة المالية اإلسااالمية ألهمية 

سبابهلصناعة التقليديةأنها ما ت ال تعتبر متنخرة مقارنة با ومبرراته، فضوابب التمويل اإلسالمي  . ولذلي أ

قات المالية الحديثة، وال تخرد تلي التطبيقات والتقنيات مهمة ويجب مراعاتها عند تطوير التقنيات والتطبي

عن كونها منتجات مالية تخضااااااع لنفس دورة التدقيق الشاااااارعي والمراةعة التي تخضااااااع لها كل منتجات 

التقنيات شااي يؤخر صرح تلي المنتجات في السااوق. كذلي ف   بيوة  ات المالية اإلسااالمية، وهذا بالالمؤسااساا

ال تشاامل المؤسااسااات المالية فقب، بل من أهم أركانها المؤسااسااات الناشااوة التي  -كما ساابق عرضااه- المالية

ل تنخر ا ية، وال يخفى على أحد النقص وال مال لدافع للتكنولوةيا ال ية تعتبر المحرك ا لدول العرب يه ا عان ذ  ت

رات مية في مجال المؤسسات الصايرة ومؤسسات رأج المال الماامر، وهو ما يجعل عدد االبتكاواإلسال

فيما يلي تحليل ألهم الخصااااااائص الحالية ووتيرتها أقل من األسااااااواق األخرى. و التقنيات الماليةفي مجال 

 للتطبيقات التقنية بالصناعة المالية اإلسالمية:

 اللكترونيالتركيز عل  منصات الدفع ا ..1.91
سالمية على وةه الخصوب يلح  في البنوك عموما والبنوك اإل التقنيات الماليةالمتتبع للكثير من تطبيقات 

ة، ويمكن ع و ذلي لساااااببين أحدهما يتعلق بالتقنية نفساااااها وثانيهما على منصاااااات الدفع اإللكتروني هاترك 

تطوير برامة وتقنيات الدفع بل انها تكاد تعتبر  يسهل هبالنسبة للسبب األول، ف نيتعلق بطبيعة عمل البنوك. 

تسااااااتدعي الكثير من التعقيدات التقنية مقارنة مثال بالعقود الذكية أو  ، والتقنية تقليدية لشاااااايو  اسااااااتخدامها

 عمليات الدفع للعمالء.. السبب الثاني هو أ  ة ءا كبيرا من و يفة البنوك يميل نحو تسهيل سلسلة الكتل

 الجوانب الشرعيةبعض حسم في توخر ال .2.1.9
منتجات مالية موةهة للمستخدمين النهائيين، وهذا  وتطبيقاتها ال تخرد عن كونها التقنيات الماليةال شي أ  

يعني أنها يجب أ  تخضع لضوابب التمويل اإلسالمي وتخضع للرقابة واالعتماد الشرعي. وعادة ما يحتاد 

هل العلم الشرعي التعمق في فهم المنتة أو التطبيق وتكوين الفصل في الموضوعات المستجدة من صرف أ

عليه، وأحيانا تطرح بعض تلي المنتجات أو الموضاااوعات لهيوات دولية مثل تصاااور متكامل له قبل الحكم 

لي أ  االعتماد الشرعي مجمع الفقه اإلسالمي. هذه العناصر مجتمعة تستهلي الكثير من الوقت. وال يعني ذ

انه ية على اختالف أنواعها ساابب في تعطيل دورة االبتكار بالصااناعة المالية اإلسااالمية، بل للمنتجات المال

 أمر في غاية األهمية، فالحالل والمنتجات المشروعات هي غاية ما تسعى اليه الصناعة اإلسالمية.
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 قنية المالية:آفاق تطبيقات البنوك اإلسالمية في مجال الت. .92
ود، فكل ما يمكن تقديمه من خدمات مالية بالطرق التقليدية، يمكن تقديمه من خالل ليس للتقنية المالية حد

 نيات الحديثة، وعلى ذلي فمن المتوقع ا  تتحول كل الخدمات المالية الى هذا النو  من الخدمات. التق

ستنااإلسالمية تتقد  بثبات.  الماليةالتقنيات ، من الواضق أ  التقنيات الماليةعلى غرار و دًا الى االتجاهات ا

حاليا في مجال التمويل اإلساااالمي واعدًا.  ةالتقنيات المالييبدو مساااتقبل  المختلفة،الحديثة والعوامل الداعمة 

أو ندوة في المالية اإلسالمية عن ةلسات أو موضوعات مخصصة للتكنولوةيا المالية، هذا  مؤتمرال يخلو 

 .التقنيات الماليةأساسا  هاعن المؤتمرات والندوات التي كا  موضوعفضال 

أو غيرهم من  مويل اإلساااااالميطاعات التساااااواء بين متخذ  القرار في ققد سااااااعد ذلي على خلق الوعي ل

القيا  بشاايء تجاه هذه الموةة  عد  واآلثار المدمرة في حالة التقنيات الماليةبنهمية تبني  أصااحاب المصاالحة

 الجارفة.

لكثير من الدول التي لديها أنظمة مالية اسالمية قوانين وتشريعات ا الدعم التنظيمي، أصدرتعلى مستوى 

 ( لتلي التقنيات بهدفSandbox، وبعضااااها لديها مختبرات تجريبية )قنيات الماليةالتوأصر عمل خاصااااة ب

من أمثلة ذلي: المملكة لتع ي  االبتكارات في الخدمات المالية.  الماليةالتقنيات توفير بيوة مواتية لنشاااااار 

 ربية السعودية، مصر، البحرين، مالي يا، اإلمارات العربية المتحدة وغيرها.الع

 fundingالتمويل الحكيم ): منها ةلالساااااتفاد التقنيات الماليةبيوة ا عناصااااار داعمة أخرى في تتوفر أيضاااااً 

wise)حيث الفاعلين في القطا الخاصااة وغيرها من  الملكية، وشااركات الماامرمال ، وشااركات رأج ال ،

ن برامة ألغران التوةيه، هناك العديد م الناشااااااوة.العالمية األموال في الشااااااركات الكثير من ضااااااا  تم

معظم الدول العربية في ( للتكنولوةيا المالية accelerationمساااااارعات )وال( incubation)الحضاااااااانة 

محمية بحقوق الملكية  ، فاالبتكارات المالية ليستالتقنيات الماليةهناك أيضا ةانب مهم يتعلق ب. ةواإلسالمي

لي في أ  مؤساااساااة مالية يعني أ  ب مكا  بل هي متاحة بتكلفة معقولة ا  لم تكن مجانية، و هور ابتكار ما

 أحدثإلسااالمية في تبني أ  مؤسااسااة أخرى أ  تتبناه، وهذا أيضااا يمثل فرصااة رائعة للمؤسااسااات المالية ا

ةيا ةعلت الحواة  والحدود تت كل أما  االبتكارات، ومن ومواكبتها واحدا بواحد. فالتكنولو التقنيات المالية

ومن خالل (. cloudingمفتوحة والمتاحة من خالل الخدمات الساااحابية )ذلي مشااااركة تقنيات المصاااادر ال

المالية اإلسالمية في مجال التقنية المالية، ف نه باإلمكا  اقتراح المجاالت تحليل وتقييم تطبيقات المؤسسات 

 ي لم تنل حظها في هذا المجال:التالية الت
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 إدارة اىموال: .1.2.9
التقنيات الى ادارة أمواله خالل حياته أو حتى بعده وفاته، ويمكن من خالل أحود ما يكو  المستثمر المسلم 

اساتثمارات متوافقة مع الشاريعة والدخول في دارة أموالهم المساتثمرين اتطبيقات تساهل على تطوير  المالية

صااااية يمكن تطوير تطبيقات لتنفيذ الووالخرود منها وتحديد وةهة األموال وصرق انفاقها، بل واإلسااااالمية 

 بعد الوفاة قائمة على عقود ذكية.

 منصات التعليم والتدريب االلكتروني: .2.2.9
ناعة المالية  التقنيات الماليةمن المجاالت ذات العالقة ب والتي قد تسااااااتحق أ  تكو  محل اهتما  بالصاااااا

يكو  روني لكتاتتيق امكانية تقديم تدريب مية )منصاااات التعليم االلكتروني عبر االنترنت(، حيث سااااإلساااال

 موةها ألساسيات التمويل اإلسالمي وتطبيقاته واالبتكارات والتطوير وغيره.

 التطوير والتدريب الوظيفي من خالل المحاكاة: .3.2.9
ؤسسات المالية اإلسالمية يكو  هدفها تدريب حديثي من الممكن أيضا تطوير منصات تقو  على محاكاة الم

ة أو حتى المو فين الحاليين بالمؤسااااااساااااااات المالية، ويمكن من خالل رد المقبلين على الحياة العمليالتخ

المحاكاة توفير تدريب على خصوصيات المؤسسات المالية اإلسالمية أو تدريب على صرق التداول السليمة 

 أو غيرها.
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 خاتمة:
نحمي بها  ، نمول، نسااااااتثمر، نحرك، ننفق وتعريو الطريقة التي نخ  ، نحف التقنيات الماليةأعادت لقد 

أما على مسااااتوى المؤسااااسااااات، فقد أوةدت تاييرات ةذرية وهيكلية في  ،هذا على مسااااتوى األفراد المال.

: اما ةكبير توتحدياصا وةه ضااااانماذد العمل التقليدية، وةعلت الكثير من القطاعات التقليدية الراساااخة تو

 اعية الرابعة أو ال وال.واالستفادة مما يتيحه عصر الثورة الصنالتايير والسير في اتجاهه 

اسااتعرضاانا في دراسااتنا الكثير من أنوا  التكنولوةيات المالية، بدءا بتقنية ساالساالة الكتل، مرورا بالعمالت 

وانتهاااء بمنصااااااااات الاادفع لوةيااا التنظيميااة وتكنولوةيااا التاانمين والتكنوالمشاااااافرة والتطبيقااات المفتوحااة 

وأنماص العمل التقليدية  التقنيات الماليةوالمتضااااااااربة أحيانا بين وني، كما تناولنا العالقات التبادلية االلكتر

سة أ   وآثارها المتوقعة على االستقرار المالي والسلطات اإلشرافية. بينت الحاالت التي استعرضتها الدرا

وخدمة المساااااتهلي والممارساااااات كنولوةيا من خالل المواءمة بين التيكو   تقنيات الماليةالالنجاح في تبني 

توفر و ، واذا تم األخذ بعين االعتبار مبادا االقتصااااااااد الساااااالوكي، ف   ذلي أدعى للنجاح.لمرنة لألعمالا

اديق االساااااتثمارية التنمين والصااااان خدماتوبديال حقيقيا للمصااااارفية التقليدية وأنظمة الدفع  التقنيات المالية

 .قدمها مؤسسات الخدمات الماليةن أ  توتقريبا كل الخدمات التي يكم

، وعلى الرغم من وةود بعض لتمويل اإلسااااااالمي في مراحله األولىعالم ا التقنيات الماليةدخول ال ي ال 

 .ويل الجماعيفي مجال التم حاليا يعملو  الفاعلينمعظم  التطبيقات المختلفة لتلي التكنولوةيا، اال أ 

ذ يقترب بعضااها من مبادا االقتصاااد   مفيدة للصااناعة المالية اإلسااالمية، ايمكن للتطبيقات التقليدية أ  تكو

اإلسالمي بشكل ملموج، فبعض التطبيقات )وقد أشرنا الى بعضها في الدراسة( تقترب من مبادا التنمين 

والشااي أ  هناك المضاااربة وأحيانا التبر . التعاوني، وبعض صاايغ التمويل قريبة من صاايغ المشاااركة أو 

اذ يد من التكنولوةيات المالية، خاصة مع الظروف المواتية، ة الى بذل ةهود أكبر من أةل تبني الم الحاة

شااااامل المؤشااااارات الرئيساااااية للتوقعات اإليجابية الوعي المت ايد بين أصاااااحاب تو، المساااااتقبل واعدايبدو 

 .نقدية والبيوات التنظيميةوالتشجيع من السلطات ال المصلحة،

ية استعرضتها الدراسة يمكن أ  تكو  موضوعا ير الى أمرين هامين: أولهما أ  كل ة ئختاما، ال بد أ  أش

لدراسااات وبحوث مسااتقلة. ثانيهما أ  التاييرات الحاصاالة في عالم األعمال متسااارعة لدرةة أنه في لحظة 

آخرو ،  ييرات في األرقا  وربما دخل فاعلو  ةدد أو خردكتابتي لخاتمة هذه الدراسة، تكو  قد حدثت تا

 المتجدد والمتسار . اسة هذا المجاللذا ف   الحاةة تبقى دوما لدر
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