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Abstract 

This research paper aims to address the reality and prospects of "finTech" digital financial 

services in the present day after work has become an imperative and a form of guidance for both 

developed and developing economies, and it is for what it provides solutions and services in the 

financial and banking field, and we also aim to The main leading countries in this field are 

reviewed and the reasons for their use. 

It has been found that financial technology has been developed since the end of the second 

decade of the 21st century and that it applies to any innovation combining software and 

technology to provide financial services. A growing advantage over traditional financial 

services and the market value in Arab countries is expected to reach an amount equivalent to $ 

2.5 billion by 2020, after further reforms to fill gaps in rules frameworks regulatory, consumer 

protection and information security as well as improving the business environment and 

technological infrastructure. Information, communication and financial education. 
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 مللخصا

نا احلاضر بعدما ع" يف وقFinTechواقع وآفاق اخلدمات املالية الرقمية "لىل التطرق إهتدف هذه الورقة البحثية 
شكال التوجه لالقتصادايت املتطورة والنامية على حد سواء، وهذا ملا أأصبح العمل هبا ضرورة حتمية وشكل من 

هذا اجملال،  هم الدول الرائدة يفألىل التطرق إدف أضاا تقدمه من حلول وخدمات يف اجملال املايل واملصريف، كما هن
 ىل استخدامها.إودوافع التوجه 

تنطبق  أهناو منذ هناضة العقد الثاين من القرن احلادي والعشرون  استحدثتىل أن التكنولوجيا املالية، إوقد مت التوصل 
جيمع بني الربجميات والتكنولوجيا لتقدمي اخلدمات املالية، كما سامهت كل من البياانت الاخمة  ابتكارعلى أي 

"Big Data "نرتنت  بشكل كبري يف منح خيارات "ألاهلواتف الذكية وا وانتشارFinTech"  ميزة متزاضدة على
مليار دوالر حبلول  2.5العربية مبلغا ضعادل  اخلدمات املالية التقليدضة وأنه من املتوقع أن تبلغ قيمة السوق يف البلدان

إجراء مزضد من اإلصالحات لسد الفجوات يف األطر املعنية ابلقواعد التنظيمية ومحاضة وهذا بعد  2020عام 
، االتصاالتو املستهلك واألمن املعلومايت فااال على حتسني بيئة األعمال، والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 

 ملالية.والتوعية ا

Keywords: Financial technology, Financial services, FinTech companies, financial and 

banking sector. 
 ، القطاع املايل واملصريف. Fintech التكنولوجيا املالية، اخلدمات املالية، شركات الكلمات املفتاحية:
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 : مقدمة
الداعمة للمؤسسات املالية  FinTechظهور اجليل اجلدضد من الشركات اليت هتتم ابلتكنولوجيا املالية  أدى

االستفادة  قصد معظم املؤسسات املالية واملصرفيةتسابق  إىليف جمال الصناعة املصرفية خاصة ومقدمي احللول الرقمية 
االبتكارات حفاظا على زابئنها ومواكبة املتغريات التكنولوجية، اذ إن عدم مواكبة التطور التكنولوجي هذه  من

املبنية على تقنية السجل الالمركزي هي واحدة من أشهر هذه  ولعل تقنية البلوك تشني سيتسبب يف تراجع أدائها،
كفاءهتا   ىلإوضرجع سبب استخدام هذه التقنية  الذكاء االصطناعي والبياانت الاخمة، إىلاالبتكارات اضافتا 

تسوضة، وحتوضل يف املقاصة وال ن تستخدمآلحيث أصبحت اسوق أكرب وأمشل بسرعة وآمان وتكلفة أقل،  إىلللوصول 
 .أنواعها جبميع األموال عرب احلدود، ومدفوعات األفراد

تلف الدول، عند خمتتسم هبا هذه التقنية إال أهنا ال تزال حمل ختوف وجدل  يتالوابلرغم من مجيع املزااي 
أهنا  ىلإ، حيث ترى بعض الدول املتقدمة والدول اخلليجية على غرار الدول العربية املؤسسات املالية واهليئات العاملية

ضرورة حتمية البد من االستثمار فيها، وضتجلى ذلك من خالل مساضرة هذا التطور وتشـجيع املؤسسـات ورواد 
االعمال على االستثمار فيه، يف حني جند ابقي الدول العربية غافلـة متاما عن هذا التطور ومل ضنتشر بعد مصطلح 

 .مل كاجلزائرالتكنولوجيا املالية وغيـر مفهـوم املاـمون واملعـا
 ضمن هذا السياق والتصور، جاء موضوع هذا البحث لإلجابة على التساؤل التايل:

  " يف اجملال املصريف؟FinTechما مدى اعتماد اخلدمات املالية الرقمية "
 وضندرج حتت هذه اإلشكالية تساؤالت فرعية أخرى نذكر منها:

 ما هي اخلدمات املالية الرقمية وما هي خصائصها؟ -
 ؟عرب العامل اخلدمات املالية الرقميةهو حجم االستثمارات يف ما  -
 ؟هي أهم التطبيقات اليت استحدثتها املصارف يف جمال التكنولوجيا املاليةما  -

 أهداف البحث:
 تكمن الغاضة املرجوة من هذا البحث يف حتقيق األهداف التالية:

 املفهوم، والدوافع، واملميزات؛عرض اإلطار العام للخدمات املالية الرقمية من حيث  -
 ؛هذا اجملالرائدة يف  مصارفعرض جتربة  -
 ؛وحجم استثماراهتا عرب العامل اخلدمات املالية الرقميةتشخيص واقع  -
 احلفاظ على الزابئن والرفع من أداء املؤسسات املالية.على اخلدمات املالية الرقمية إظهار ما مدى قدرة  -

 ضلي: جبوانب املوضوع مت تقسيم البحث كما هبدف اإلحاطة حمتوايت البحث:
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 أوال: اإلطار الفكري والنظري للتكنولوجيا املالية؛
 عرب العامل وانعكاساهتا على القطاع املصريف. التكنولوجية املاليةحجم االستثمار يف  اثنيا:

 .اإلطار الفكري والنظري للتكنولوجيا املاليةأوال: 
مبختلف املفاهيم النظرضة  اإلملاممن خالل  FinTechملا سبق سنسلط الاوء على التكنولوجيا املالية  أتسيسا

 املرتبطة هبذا املصطلح.
 :echTFin تعريف التكنولوجيا املالية 1 -1

وهو عبارة عن دمج الكلمتني الالتينيتني  FinTechاملصطلح االجنليزي  إىلضرجع مصطلح التكنولوجيا املالية 
 يفوقد وردت العدضد من التعارضف هلذا املصطلح هذا عن أصل الكلمة،  Technologyوالثانية  Financeوىل األ

جدضد  طرح منتج إىل ـؤديتمايل تقين  ابتكار كل عملية  أهناهذه التعارضف " أهممن و ، احلدضثة الصناعة املصرفيةجمال 
سينعكس أبثر مادي على  ما ،يف مناذج األعمال أو التطبيقات أو العمليات أو املنتجات أو اخلـدمات املرتبطـة هبـا

 ؛1"األسواق واملؤسسات املالية وتوفري التموضل
مات املالية قطاع اخلد إىلشري حيث تمحفظة التكنولوجيا املالية، كعام  النظور املمن كذلك اعتبارها  ومت 

م أو متكني اليت هلا أتثري مستمر على طرضقة دع ملؤسسات املاليةا انتشار سرعةضروري نظرا لأصبحت الذي الناشئة 
 ؛2التقنيات اخلدمات املصرفية واملالية

 اعاتالخرت اوحسب معهد البحوث الرقمية يف العاصمة البولندضة دبلن فإن التكنولوجيا املالية هي عبارة عن 
قمية الىت تستخدم الربامج الر من خرتاعات جمموعة اال، وتشمل هذه املايلال اجملالتكنولوجية احلدضثة يف  واالبتكارات

دضل العمالت مع الزابئن واخلدمات املالية مثل حتوضل األموال وتب املعامالتمنها ضيف العمليات املالية للبنوك واليت من 
 3.نسب الفائدة واألرابح ومعرفة األرابح املتوقعة لالستثمارات وغري ذالك من العمليات املصرفيةو وحساابت 

 على أهنا: (FinTech)إمجاال من التعارضف املقدمة نستخلص تعرضفا شامال التكنولوجيا املالية 
ملالية، من تقدمي واستخدام اخلدمات ا أمتتة حتسني و إىل"عبارة عن كل تكنولوجيا جديدة اليت تسعى 

أجل مساعدة الشركات وأصحاب األعمال واملستهلكني على إدارة عملياهتم املالية وحياهتم بشكل أفضل، 

                                                             
1 John Schindler, “Fintech and financical innovation: drivers and  Depth ,” Finance and Economics Discussion 

Series, (Washington, septembre 2017), pp: 02.    
2 Hazik Mohamed and Hassnian Ali, Blockchain Fintech and Islamic Finance Building the Future in the New 

Islamic Digital Economy (Walter de Gruyter  Inc, Boston, 2019), pp:13. 
 وكيف تساهم يف تشكيل مستقبل املدفوعات يف املنطقة؟، FinTechأرقام، ما املقصود بـ  3 
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/439782.2020/05/31 :2016/08/12، اترضخ االطالع ،  

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/439782
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من خالل استخدام الربامج واخلوارزميات املتخصصة اليت يتم استخدامها على أجهزة الكمبيوتر واهلواتف 
 .الذكية بشكل متزايد"

 :استخدام التكنولوجيا املاليةدوافع  2 -1
 4:جند من بني أهم دوافع استخدام التكنولوجيا ما ضلي

 ؛من خالل أمتتة العمليات اليت تتطلب التدخل البشري ،ساعد على خفض التكاليف بشكل كبريامل 
 حتسني الكفاءة التشغيلية؛ 
 حيث أصبح اآلن إبمكان الشركات االعتماد على الذكاء االصطناعي  القرار،يف عملية اختاذ  املساعدة

لة الشركات اليت ميكنها تطوضر اسرتاتيجيات فعازايدة  إىلالاخمة، وهذا ضؤدي  لالستفادة من البياانت
 ؛للعمالء

 بطاقات و ، مثل التحوضالت املالية تساهم يف تطور األدوات واملنتجات املالية لفائدة املؤسسات املالية
 ؛االئتمان التجارضة، وغريها من العمليات، مع خلق بدائل جذابة وجهات رقمية سهلة االستخدام

 ابستخدام تقنية  ،الشفافية ودعم فيزحتBlockchainميكن للشركات إنشاء مسارات  ، على سبيل املثال
 .اماملعلومات يف سجل عمراجعة نقدضة وحتدضد األنشطة االحتيالية بسهولة أكرب، من خالل تسجيل 

 وهي: أضًاا قاااي مهمة FinTechوعلى الرغم من كل هذه املزااي، تثري 
ية مبرور غاضة بناء الثقة واملصداق إىل، لذا جيب االنتظار تتيحهاوالفرص اليت  FinTechنقص املعرفة بـ  :أواًل 

ية كلما زادت البياانت الرقم  إذ أن ،ناألمالشعور اب الوقت، وميكن أن ضكون انعدام الثقة قاية شائكة من حيث
هم عترب العدضد من مستعملي هذه التطبيقات ان ذلك أحد أهلذا ض لالخرتاقاملتوفرة لدضنا زادت فرصة التعرض 

 Facebookأدت الثغرات األمنية اليت واجهها عمالقا التكنولوجية املالية، وهذا بعدما التحدايت اليت تواجه 
 يف زايدة احلماضة من جانب األفراد فيما ضتعلق ببياانهتم.الرغبة  إىل Exactisو

ضزال ال  هلذا إلنساناتكنولوجيا حمل حتل ال أنكن ماللمسة البشرضة، حبيث من غري املاحلفاظ على كيفية   اثنيا:
التعامل مع  ىلإلتكنولوجيا املالية ما دفع بعمالقة ا ،الكثريون حذرضن من أجهزة الكمبيوتر ومستشاري الروبواتت

 .خاصة من اجلانب املايلالعنصر البشري لامان الثقة 
اثلثا: عدم اليقني القانوين بسبب الفجوات التنظيمية اليت تعيق منو هذا القطاع: رغم العمل اجلاري لتطوضر 

، فإن ن اآلنووضع قوانني بشأن إصدار النقود اإللكرتونية يف معظم البلدا األطر التنظيمية للخدمات املالية الرقمية
                                                             

 https://www.hec.edu/fr/news-: وفر على الرابط التايلتم، 2019نوفمرب  25الصادر بتارضخ  الدولية  HCEتقرضر مؤسسة  4

phenomene-le-reellement-cache-que-room/fintech ، 01/06/2020: االطالعاترضخ. 

https://www.hec.edu/fr/news-room/fintech-que-cache-reellement-le-phenomene
https://www.hec.edu/fr/news-room/fintech-que-cache-reellement-le-phenomene
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د تنظيمية للنقود ، على سبيل املثال ال توجد قواعةالتقدم كان حمدودا يف وضع قواعد تنظيمية أخرى للتكنولوجيا املالي
ان أضاا أطر و ال توجد يف كثري من البلد ،اإللكرتونية احملمولة إال يف عدد قليل من البلدان )مصر واملغرب وتونس(

ومل تتم هتيئة ،  World Bankتقرضرحسب   قوانني خلصوصية البياانتالدمات املالية و حلماضة املستهلك يف جمال اخل
 يف مع خصائص التكنولوجيا املالية، كما ضشكل رأس املال التنظيمي الكبري ضتالءممبا  االحرتازضةالقواعد التنظيمية 

 5.األسواق إىلالبنوك عقبة كبرية أمام دخول شركات التكنولوجيا املالية املبتدئة 
 :املنتجات املالية املبتكرة يف جمال التكنولوجيا املالية 1-3

اخلدمات املصرفية التقليدضة واخلدمات املصرفية القائمة على جمال من ما ال شك فيه أنه هناك فرق بني و 
 لتحوضالتاوفيما ضتعلق ابملدفوعات العابرة للحدود، فإن الوقت، و التكلفة خاصة من جانب  املاليةالتكنولوجيا 

نوك التقليدضة تتم يف الباحلالية قائمة على غرف املقاصة اآللية والبنوك الوسيطة لتمكني العمالء من حتوضل األموال 
 :املوايلالشكل  وفق

 .FinTechيف غياب : املدفوعات العابرة للحدود 01الشكل رقم 

 
 Deloitteاالقتصادي العاملي  : املنتدىاملصدر

أما اآلن وبفال نظم الدفع العاملة بتقنية دفاتر األستاذ الرقمية املوزعة فيمن للبنك إرسال القيم بني 
ف النقال وتقوم نظم الدفع غري التقليدضة األخرى كخدمات الدفع عرب اهلات ،املستخدمني بواسطة بروتوكوالت تشفري

  كالعابرة للحدود من دون وسيط بتسهيل التحوضالت املالية ابألسعار السائدة بني البنو  والتحوضالت املالية املباشرة
 :كما ضلي

                                                             
ا التكنولوجيا املالية: إطالق إمكاانت منطقيت الشرق األوسط ومشال إفرضقيا وأفغانستان وابكستان، والقوقاز وآسي"إضنوتو لوكونغا، سيباستيان هريادور،   5

 .04 (ص2017،أكتوبر، )دارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى، آفاق االقتصاد اإلقليمي لشهراجملة  ،"الوسطى
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 .: املدفوعات العابرة للحدود بواسطة بروتوكوالت تشفري02الشكل رقم 

 
 Deloitte: املنتدى االقتصادي العاملي املصدر

وهي شركة متخصصة يف حتوضل األموال الرقمية ومقرها اململكة  TransferWiseوجتدر االشارة أبن شركة 
مليارات  4 هنا تعاجل حوايلأو  األجنبية،مليار جنيه اسرتليين حلساابهتا ابلعملة  2ودائع بقيمة   املتحدة، قد حققت

ة على ترونني: "كانت هذه امليزة اجلدضدة موجود وضقول مدضر املنتج الرس جنيه إسرتليين من املدفوعات شهراًي،
املستوى الوطين، لكنها اآلن تعاجل مشكلة املال الدولية بشكل مباشر وجتعل إدارة األموال عرب احلدود أكثر مالءمة 

  6أي بنك". إىلللجميع، دون احلاجة 

إذ العمالت،  بة حتوضلنستوضحه مستقبال الصناعة املالية املصرفية التقليدضة، وهذا ما ختتفي وابلتايل قد 
تلقائًيا رصيًدا للمستخدمني ابلعملة اليت تلقوا هبا األموال، حىت ضتمكنوا من اختيار وقت  TransferWiseسيفتح 
على الرغم من أن املدفوعات احمللية ابستخدام رقم اهلاتف جمانية، إال أن املعامالت عرب العمالت ستتحمل  ،حتوضلها

 تقرضًبا من مبلغ التحوضل. ٪0.7 إىل ٪0.4رسوًما ترتاوح من 

 .عرب العامل وانعكاساهتا على القطاع املصريف التكنولوجية املالية: حجم االستثمار يف اثنيا
 :عرب العامل التكنولوجية املاليةحجم االستثمار يف  2-1

هذا  الدول بتطوضرمعظم اهتمام  ادز ، "FinTechسنة منذ جاءت الفرصة األوىل لظهور " 12بعد حوايل 
 ما ضوضحه اجلدول التايل: ذاوه 2010سنة  مع بداضةخاصة  بشكل كبري واالستثمار فيهقطاع ال

 
 
 
 
 

                                                             
6 Rapport Written by Ruby Hinchliffe, on 10 June 2020, Fintech Futures, online link: www.fintechfutures.com, 

Accessed 11 June 2020. 

https://www.fintechfutures.com/author/hinchliffer/
https://www.fintechfutures.com/
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 .: حجم االستثمار يف التكنولوجيا املالية01 جدول رقم 
 مليار دوالر أمرضكيالوحدة: 
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135 141 51.2 69 20 12 4 2.7 2.4 1.8 املبلغ
.7 

 www.argaam.com :وقع االلكرتوين أرقام املتاح على الرابط التايلامل: املصدر
 www.kpmg-fintech.comاملتاح على الرابط التايل:  KPMGوقع االلكرتوين امل

 
 حجم االستثمار يف التكنولوجيا املاليةتطور  :03الشكل رقم

 
 01على معطيات اجلدول رقم:  ابالعتمادمن إعداد الباحثني : املصدر

مستمر منذ  يف تزاضديف التكنولوجيا املالية  االستثمار حجم من خالل اجلدول والشكل البياين نالحظ أن 
أضعاف وتصل  7، لتقفز خالل أربع سنوات أمرضكي مليار دوالر 1.8االستثمارات  بلغت، حيث 2010عام 

 2019سنة مليار دوالر أمرضكي  135.7االستثمارات وبلغت ، أمرضكي مليار دوالر 12 إىل 2014حبلول عام 
 املنتجات املالية املبتكرة.وكذلك كثرة التقدم التكنولوجي  إىلوضرجع سبب هذه الزايدة 

سح كل ستة اليت تقوم بعملية م KPMGالتصنيف وكالة التابعة ل Pulse of FinTechاحصائيات وحسب 
يف جمال التكنولوجيا قط فبلغت االستثمارات األوروبية ، فقد أشهر حول االستثمار العاملي يف جمال التكنولوجيا املالية
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https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/439782
http://www.kpmg-fintech.com/
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 ٪30، بزايدة قدرها 2019مليار دوالر يف عام  58املالية واالبتكار التكنولوجي يف القطاع املايل ما ضزضد عن 
 .2018مقارنة بعام 

 (FISكية )األمرض شركة االخالص الوطين خلدمات املعلومات استحواذ إىلالزايدة بشكل رئيسي  وترجع هذه
مشلت املعامالت الرئيسية األخرى يف أورواب ، كما مليار دوالر 42.5مببلغ  Worldpayعلى شركة الدفع الربضطانية 

 .مليار دوالر 1.3الفرنسية مقابل  Efrontشركة  شراء 2019يف األشهر الستة األخرية من عام 
حول التكنولوجية املالية، فإن منطقة الشرق  2019وحسب تقرضر احتاد املصارف العربية لشهر أكتوبر 

األوسط ومشال إفرضقيا قد حققت فيها الشركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا املالية استثمارات كبرية حيث شهد 
مليون دوالر يف متوضل الشركات الناشئة،  471 إىلاستثمارًا تصل قيمتها  238، 2019عام  النصف األول من

يف قيمة االستثمار خالل هذه الفرتة، مقارنةً ابلنصف  % 66حيث ضعرب عن زايدة مقدارها  وهو ما ميثل مؤشراً ممتازاً 
كما حقق عدد الصفقات مستوى   مليون دوالر،  283الذي بلغت قيمة االستثمارات فيه  2018األول من عام 

استمرار اإلقبال  إىل، مما ضشري 2018مقارنًة ابلنصف األول من عام  % 28قياسيًا بدوره، مسجاًل زايدة قدرها 
على الشركات الناشئة يف املنطقة خالل مجيع مراحل االستثمار، وحافظت اإلمارات العربية املتحدة على صدارهتا 

من جمموع صفقات الشركات الناشئة اليت تتخذ من اإلمارات مقراً هلا، واليت مّتت  % 26ابستحواذها على نسبة 
من إمجايل التموضل املقدم للشركات الناشئة، وسجلت  % 66، بينما حازت نسبة 2019يف النصف األول من عام 

وذت على خامس ، حيث استح2019تونس امتالكها بيئة الشركات الناشئة األسرع منواً يف النصف األول من عام 
مقارنًة ابلنصف األول من عام  % 4من مجيع الصفقات، وبزايدة قدرها  % 8أكرب عدد من الصفقات بنسبة 

 % 11 إىليف عدد الصفقات، أي ما ضصل  % 2، بينما سجلت اململكة العربية السعودضة زايدة بنسبة 2018
وأنه من املتوقع أن تبلغ قيمة السوق يف البلدان  .من إمجايل عدد الصفقات يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفرضقيا

 .2020مليار دوالر يف عام  2.5العربية مبلغا ضعادل 
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 حجم االستثمارات العاملية يف شركات التكنولوجيا املالية. :04الشكل رقم 

 
 

Source: Pulsa of Fintech, Repport 2019, online link: 
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/07/pulse-of-fintech-h1-2019.pdf 

 شركات 10أفال قائمة ( KPMGوكالة )قدمت عن أكرب الشركات الناشطة يف جمال التكنولوجيا املالية و 
 وهي: 2019لسنة 

1. Ant Financial (China) 

2. Grab (Singapore) 

3. JD Digits (China) 

4. GoJek (Indonesia) 

5. Paytm (India) 

6. Du Xiaoman Financial (China) 

7. Compass (United States) 

8. Ola (India) 

9. Opendoor (United States) 

10. OakNorth (United Kingdom) 

 

 :املالية اليت تقدمها شركات التكنولوجيا الكربىأهم اخلدمات   2 -2
 ميكن عرض أهم اخلدمات املالية اليت تقدمها شركات التكنولوجيا الكربى حسب اجلدول التايل:

 .اخلدمات املالية اليت تقدمها شركات التكنولوجيا الكربى :02جدول رقم 

 املنتج املايل
سنة 

 التأسيس
 اخلدمةنوع  الشركة

Venmo 2009 E-Pay 
السماح للمستخدمني إبجراء التحوضالت املالية لبعاهم البعض عرب 

 .هواتفهم النقالة

أمريكا

56%

أوروبا

35%

آسيا

9%

Other

9%

نسبة االستثمرات في مجال التكنولوجيا املالية

في املناطق الرئيسية عبر العالم

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/07/pulse-of-fintech-h1-2019.pdf


Journal of Human Developmespecialized Research  )JHDESR( 

Page from 183to 199 
 

193 
 

Paydiant 2010 
خدمة حمفظة نقالة تستخدمها الشركات التجارضة واملشاركون اآلخرون 

 يف السوق حتت أمساء ماركاهتم

PayPal Credit 2015 
ئتمان اال خدمة دفع ضستطيع التجار من خالهلا تقدمي تسهيالت

 Comenityالقروض من طرف وتقدم  التجاري لعمالئهم
Bank Capital. 

Google Wallet 2011 
Google 

حمفظة نقالة وحل للدفع عرب اهلاتف النقال لتخزضن واستخدام النسخة 
 الوالءطاقات وب االئتمانمن البطاقات املصرفية وبطاقات  االفرتاضية

 .احلالية اخلاصة ابملستخدمني

Android Pay 2015 ة حل للدفع عرب اهلاتف النقال ضتيح النقر والدفع بواسطة اهلواتف النقال
 .العاملة بنظام تشغيل أندروضد متوافق

Apple Id 2014 

Apple 

رقم تعرضف شخصي ميكن للمستخدمني استخدامه عند الربط ببطاقة 
 مصرفية أو حساب دفع آخر للدفع الفوري دون بطاقة لشراء 2014

 .حمتوى عرب اهلاتف النقال

Apple Pay 2014 
 12حمفظة نقالة وحل للدفع عرب اهلاتف النقال. وهي متوفرة حاليا يف 

دولة، وضقدر حجم العمليات اليت مت إجراؤها من خالل هذا احلل يف 
 مليار دوالر أمرضكي 9.10مبا جمموعه  2015عام 

Amazon Loans 2012 

Amazon 

خدمة قروض حساابت جارضة قصرية األجل متنح لتجار التجزئة 
 .ضبيعون سلعهم على منصة أمازون الذضن 

Amazon 

Payment 
2013 

حتوضل األموال إلكرتونيا وخدمة حمفظة إلكرتونية تتيح للمستخدمني 
سداد الدفعات لعدة جتار عرب اإلنرتنت بعد فتح حساب للتحوضل 

 .وتسجيل معلومات الدفع ابلبطاقةاإللكرتوين لألموال 

Wallet Amazon 2014 
حمفظة نقالة وحل للدفع عرب اهلاتف النقال لتخزضن واستخدام النسخة 
االفرتاضية من البطاقات املصرفية وبطاقات االئتمان وبطاقات الوالء 

 وبطاقات اهلدااي احلالية اخلاصة ابملستخدمني
Messenger 

Payments 
2015 Facebook 

حتوضل األموال من دون وسيط بني مستخدمي خدمة التحادث بشكل 
 .فوري ومباشر

Samsung Pay 2015 Samsung الدفع بواسطة هواتف سامسونغ النقالة املتوافقة. 
 & Review Economicحدوث تغيري جذري يف القطاع املايل؟ اجمللة املالية واالقتصادضة  –أتثري ظاهرة التكنولوجيا املالية  :املصدر

Financial ،  2017،سبتمرب  3،العدد  16اجمللد. 



Journal of Human Developmespecialized Research  )JHDESR( 

Page from 183to 199 
 

194 
 

 :يف القطاع املصريف echTFinواقع اخلدمات املالية التكنولوجية  3 -2
ذت البنوك أخحيث  اخلدمات املالية والتكنولوجيا،كان من الاروري للبنوك واملؤسسات املالية أن تواكب 

فيما ضلي و  على تنفيذ العمليات بطرضقة أسرع وأكثر أمان، العمالءالكربى بتقدمي حلول جدضدة للدفع لامان قدرة 
 :لتقدمي خدمات املدفوعات الرقميةالرائدة بعض البنوك العاملية  إعتمدهتااليت  االبتكارات

City Bank: هو الذراع املصريف جملموعة City groupe حيث بلد حول العامل 100 أكثر من وضعمل يف ، 
ملية عتيح ت ،حمفظة رقمية بعملة رمزضةوهو مبثابة  Citi Payتطبيق إبسم  Master Cardقدم لزابئنه احلاملني بطاقة 

وقد قام سييت بنك ابلشراكة مع انسداك بتطوضر  Zelle Network الدفع املباشر من دون وسيط بواسطة شبكة
 ابستخدام تقنية البلوكتشاضن. اآلليةحل دفع متكامل ضتيح تنفيذ عمليات الدفع والتسوضة 

لعاملية املدفوعات ا إىلمن الشركات اخلاصة والدخول املباشر ألوهذا ضوفر عملية شاملة من دون أي ثغرات  
للبلوكتشاضن وخدمة سييت العابرة للحدود، واخلدمة متعددة  Citi Connectابستخدام   Nasdaq Linqمن منصة 
الدفعات ابلرموز سرضعة  اتضالندوقد استحدث سييت بنك وبنك ،  World Link، وخدمات الدفع العمالت

 .اقتصاد خال من النقد إىلاالقتصاد التاضلندي لتحفيز عملية حتول  اتضالندايف  االستجابة
وهو عبارة عن حمفظة نقالة من  Pay Lahطرح هذا البنك تطبيق  DBS Bank :السنغافوريبنك التنمية 

النقال ملن  أي شخص فورا مبجرد إدخال رقم اهلاتف إىلبنك التنمية السنغافوري ضتيح للمستخدمني حتوضل األموال 
 الدفعات للتجار عرب اإلنرتنت.  تسدضدسيستلم املبلغ. وضستطيع املستخدمون 

هو احملفظة النقالة األوىل من نوعها يف سنغافورة اليت تتيح للمستخدمني وسيلة  Pay Lah DBS وتطبيق
 .QR codeلتحصيل املدفوعات من خالل قنوات اإلنرتنت بواسطة روابط دفع أو رموز سرضعة االستجابة 

منتج  البنك أولضعترب كأكرب بنك جتاري يف الصني، طرح هذا : ICBC البنك الصناعي والتجاري الصينيي
للدفع ابلرموز سرضعة االستجابة يف القطاع املصريف ضشمل خدمات الطعام والتسوق والربضد السرضع وسينارضوهات دفع 

 مبالغ صغرية أخرى، ومن مث تسرضع عملية الدفع يف التجارة اإللكرتونية.
Bank of America  : بنك ضقدم الاألمرضكية، و وهو أاثين أكرب البنوك التجارضة يف الوالايت املتحدة

وهي شبكة مدفوعات رقمية ضشرتك يف ملكيتها  (Zelle)ملستخدميه حلوال مبتكرة خمتلفة للدفع الرقمي حتت خدمة 
وتتيح خدمة زضل للمستخدمني التحوضل اإللكرتوين لألموال من حساابهتم  Bank of Americaعدد من البنوك منهم 

 حساابت مستخدمني مسجلني آخرضن. إىلاملصرفية 
 Wematchمنصة جدضدة إلقراض األوراق املالية من خالل نظام اخلدمات  Bank of Americaكما أطلق 

وضعترب البنك أبن هذه املنصة عبارة عن "حل متكامل خلدمة العمالء"، إذ أصبح اآلن إبمكان  Pirum Systemsو 
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إلدارة مجيع الطلبات ما بعد  Pirumوالتواصل مع  Wematchها يف العمالء مطابقة املعامالت والتفاوض علي
 التفاوض.

Societe Generale:  أطلق حسااًب جمانًيا جدضًدا ضسمىBanxup  ضسمح للمراهقني ابالتصال حبساابت
ق وقال البنك يف بيان له أبنه ميكن لألطفال إرسال طلبات األموال عرب التطبي آابئهم املوجودة مسبًقا يف البنك.

“in one click” والدضهم، الذضن ميكنهم بعد ذلك التحقق من صحة الطلبات "بنقرة واحدة"، وميكن للوالدضن  إىل
ني مبالغ السحب أو يرؤضة مجيع نفقات أطفاهلم وميكنهم تسقيف البطاقة املصرفية املرفقة حبساب املراهق، أو تع

مليون عميل رقمي  3.5يف شهر ماي ، أعلن البنك أنه اكتسب و ،حدود الدفع وحظر البطاقة أو إلغاء حظرها
، افنيالرقمية وعدد العمالء اجلدد الص إىلعلى الرغم من أن البنك مل حيدد عدد العمالء احلاليني الذضن ضنتقلون 

الطلبات للخدمات املقدمة يف إطار تطبيقات التكنولوجيا املالية مقارنًة وضوضح الشكل املوايل ضوضح تطور عدد 
 7بطلبات عروض اخلدمات التقليدضة.

 

 .: تطور عدد الطلبات للخدمات املقدمة يف البنك05شكل رقم 

 
 .Societe Generale  بنك: املصدر

HSBC:  على غرار البنوك الكربى األخرى استثمر هو األخر يف تطبيقات رقمية جدضدة لألجيال الشابة يف
ميكن من  PayMe، حيث أطلق حمفظته اإللكرتونية للمراهقني يف هونغ كونغ املسماة 2020شهر ماي من سنة 

                                                             
7 Rapport Written by Alex Hamilton, on 15/06/2020, Fintech Futures, online link: 

https://www.fintechfutures.com/, Accessed 15 June 2020. 

https://www.fintechfutures.com/author/hamiltona/
https://www.fintechfutures.com/
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ابلكامل، بينما ميكن لألطفال عاًما استخدام احملفظة اإللكرتونية  16خالهلا األشخاص الذضن تزضد أعمارهم عن 
 حساب التوفري. إىلعاًما الوصول  11دون سن 

Tonik:  سيكون أول بنك رقمي ضتم إطالقه يف الفلبني، بعد تلقي الاوء األخار من البنك املركزي الفلبيين
كمورد للتكنولوجيا املالية الذي سيوفر له نظام  Finastraليعلن يف نفس الشهر، عن اختيار  ،2020يف جانفي 

Fusion Essence ت استخدام أن لدضها أعلى مستواي ابعتبارووفقا لتونيك، متثل الفلبني سوق مهم  ،اخلاص به
 مليون شخص بشكل منتظم عرب اإلنرتنت. 62اإلنرتنت يف العامل، حيث ضتصل 

حنن على وشك تقدمي جتربة متباضنة للغاضة  "Tonik"ة وصرح جرضج كراسنوف املؤسس والرئيس التنفيذي لشرك
للمستهلك الفلبيين لتلبية هذه االحتياجات، وضشرفنا احلصول على الدعم يف هذا الصدد من قبل املنظمني الذضن 

  شجعوا االبتكار ورحبوا ابحللول التكنولوجية لدعم الشمول املايل".
Solaris Bank : النقالإطالق منصة اخلدمات املصرفية عرب اهلاتف مت  2020جوان  08يفVivid 

Money مبساعدة  يف أملانياVisa وSolaris Bank ، حيث ميكن للمستخدمني فتح حساب جمااًن يف دقائق
معدودة وإدارة أمواهلم ببساطة عرب هواتفهم الذكية مع حساهبم أتيت بطاقة خصم فيزا معدنية جمهولة اهلوضة للمدفوعات 

أضًاا العدضد من  Vivid Moneyاحلساب املصريف الكالسيكي، تقدم  إىلابإلضافة  والسحب النقدي. اآلمنة
ملستقبل اخلدمة يف اتشمل هذه سو  ،اخلدمات اليت تساعد العمالء على إدارة أمواهلم وتنميتها بشكل آمن ومرضح

 نتجات االستثمار. برامج اسرتداد النقود، واحلساابت الفرعية ابلعمالت األجنبية، ومالقرضب 
 Vividو Vivid Standardاليت ستتوفر فيها منتجات  الوقت احلايليف  أملانيا هي السوق األوىلوتعد 

Prime، تعمل  ،ومن املقرر التوسع يف دول أوروبية أخرى يف املستقبل القرضبVivid Money  معSolaris Bank ،
كشرضك حصري يف تكنولوجيا الدفع   Visaالذي ضوفر منصة اخلدمات املصرفية كخدمة املرخصة ابلكامل ، ومع 

 .8ألورواب

وهو سوق أورويب عرب اإلنرتنت  CarNext.comمع موقع   2020ماي  15بتارضخ عقد اتفاقية  إىل ابإلضافة
عملية  لسيارات، مع عادة ما تكتملا القتناء وشفافللسيارات املستعملة، لتزوضد عمالئها بتموضل سرضع وآمن 

 9.دقائق 10االئتمان عرب اإلنرتنت يف أقل من 

                                                             
 .15/06/2020 :االطالعاترضخ  solarisbank.pr.coعلى الرابط :  ،bank Solarisللبنك الرقمي  موقع االلكرتوين 8

 . ابقسالرجع امل 9

https://solarisbank.pr.co/188722-solarisbank-wins-digital-powerhouse-carnext-com-for-full-online-financing-solution-for-used-cars
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Bank of Canada:   صاد االقتمفهوم  إىلالذي تطرق كان بنك كندا واحًدا من أوائل البنوك املركزضة
شاء عملة أنه من املنطقي إن إىلوتوصل البنك  ،لعمالت الرقميةالتحول حنو ا من خالل دراسة مزااي النقدي الرقمي،

 .احلالية دو عن النق والتخلىرقمية للبنك املركزي 

االئتمان وغريها بطاقات اخلصم و أقل تكلفة من بدضالً وأنه من املمكن أن تصبح العملة الرقمية للبنك املركزي 
 .يةجمال خدمات التكنولوجيا املالاملنافسة يف  نوع من من أشكال الدفع، مما ضسهل ظهور

نه أقر أبو ثال ماخنفاض النشاط اإلجرامي ك  ،األخرى املقرتحة للعملة الرقميةاملزااي بعض  البنكرفض يف حني 
 صورة تدرجييةحنو هذا التحول ب جيب على البنوك املركزضة أن تتقدم ية، لذاسيكون هناك زايدة يف خماطر التشغيل

 10.حبذر شدضدو 

 : اخلامتة

متزاضد حنو تنفيذ  العمالء بشكل اجتهالتطور الرقمي من أهم ركائز مستقبل القطاع املايل واملصريف، حيث  ضُعدّ 
 Financial) معامالهتم املصرفية من خالل التطبيقات اإللكرتونية واحللول الذكية. وتتمتع التكنولوجيا املالية

Technology – Fintech)  ة إبمكاهنا مات املالية التقليدضة، فالتكنولوجيا املاليبقدرة حقيقية على تغيري هيكل اخلد
أن جتعل اخلدمات املالية أسرع، وأرخص، وأكثر أمناً وشفافية وإاتحة، خصوصاً للشرحية الكبرية من السكان اليت ال 

 تتعامل مع القطاع املصريف. 

لول املالية اشئة اليت تُقّدم احلمن جهة أخرى، إن سرعة التطّور يف خدمات التكنولوجيا املالية والشركات الن
نه املبتكرة اليت حُتاكي ما تقدمه القطاعات املصرفية وتقوم بتبسيط العمليات املصرفية، ضشّكل هتدضداً جيب التحّوط م

واختاذ كافة اإلجراءات االحرتازضة اليت حتقق سالمة ونزاهة واستقرار القطاع املصريف واملايل، حيث مُتّثل التكنولوجيا 
 .الية وتطبيقاهتا املختلفة فرصاً وحتدايت يف الوقت عينه للمصارف واملؤسسات املاليةامل

 النتائج:

  ًلمصارف؛ل ابلنسبة ال ضزال اختيار التكنولوجيا املالية املناسبة والتطبيق الناجح هلا، ضشكل حتداي 
   الشمول املايل وتعزضزه؛ إىلتساعد التكنولوجيا املالية القطاع املايل واملصريف يف الوصول 

                                                             
10 Walter Engert and Ben S. C. Fung, Central Bank Digital Currency: Motivations and Implications , Bank of  

Canada:  www. bankofcanada.ca, (01 December 2017) pp: 22. 
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 توفر التكنولوجيا املالية خدمات مصرفية أفال وأكثر مالئمة للعمالء؛ 
  تقنيةBlockchain  انتشار العمالت املشفرةساهم يف سيهي عبارة عن العمود الفقري التكنولوجي الذي ،

 ؛واملستندات والعقود الذكية، ومنصات اإلقراض، وحتوضل األموال
  التكنولوجيا املالية على الطرق التقليدضة ألعمال املصرفية واملالية والتأمينية يف السنوات القادمة؛سوف تتغلب 
  ميكن اعتبار االستثمار يف خدماتFinTech  كمخرج للدول اليت ترغب يف التوجه حنو التنوضع االقتصادي؛ 
  رغم انتشار شركات FinTechمرحلة النمو البطيء يف منطقة مشال  يف مجيع أحناء العامل، إال أهنا ال تزال يف

 إفرضقيا.
 التوصيات:

  اشئة املختصة أن تعقد شراكات مع الشركات النوخاصة تلك اليت لدضها ثقافة ابتكارضة ضعيفة جيب على البنوك
 تكرة لعمالئها؛تقدمي منتجات مصرفية مبوذلك من أجل احلفاظ على حصتها السوقية و يف جمال التكنولوجيا املالية، 

 تعزضز من دور التكنولوجيا الرقابية (Reg Tech) يف املصارف؛ 
  على املصارف االستفادة من اهليئات والوكاالت الدولية واختبار األدوات واألساليب الرقابية املستخدمة األكثر

 اماان لكسب ثقة العمالء؛
  ة لتقنيات اجلدضدمن ا لالستفادةالية املعلى شركات تكنولوجيا التقليدضة البنوك دراسة فكرة إمكانية استحواذ

 املبتكرة؛
 توظيف استثمارات يف أدوات الذكاء االصطناعي وعلى اهليئات احلكومية اإلشراف على ذلك. 
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