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  ملخص:ال
لقد ظهر مؤخرا نوع جديد من المجاالت التي تستقطب الشركات كنشاط الحتوائه وتطويره والعمل على تحقيق األرباح من خالله، 

الرقمي والعالم االفتراضي أصبح محل اهتمام الشركات الناشئة التي بدأت بتطوير مفهومه وأخذه هذا المجال جزء ال يتجزأ من االقتصاد 
كقاعدة أساسية لنشاطاتها، خاصة بعدما فرضت التجارة االلكترونية نفسها كنشاط جديد وحققت نجاحات وتطورات وأرباح طائلة للعاملين 

 فيها.
يمكن لرواد األعمال االهتمام بها بطرح أفكار جديدة مستقطبة لطبقة مهمة من فالتكنولوجيا المالية مصطلح يضم عدة قطاعات 

الشركات التي تستطيع بسهولة جذب المستهلك  تصاد الرقمي، وهي ميزة لصالح هذهالعمالء الراغبين في االستفادة القصوى من االق
المجال وانعدام الخبرة  جية، غير أن والدة الشركة وحداثةة التكنولو االلكتروني بتقديم تشكيلة متميزة من الخدمات الرقمية ذات القاعدة المالي

 يجعل من مهمة هذه الشركات الناشئة صعبة جدا خاصة كونها منافسة للشركات المالية ذات المفهوم الكالسيكي.
 وسط وشمال إفريقيا.تراتيجيات بنكية، منطقة الشرق األالتكنولوجيا المالية، اسالكلمات المفتاحية: 

 
 مقدمة:ال

شركات الناشئة التي ترغب في تحقيق أرباح طائلة ومكانة اقتصادية ضمن اا تستقطب الجديد التكنولوجيا المالية مجاالا تعتبر 
مجموعة كبيرة من المؤسسات المالية ذات الخبرة والحنكة في المجال، فالشركات الناشئة وضعت مخطط أعمال يجمع بين البرمجيات 

لتقديم تشكيلة متميزة من الخدمات المالية، متضمنة المدفوعات والعمالت الرقمية وتحويل األموال، سوق اإلقراض للتمويل والتكنولوجيا 
 الجماعي، إدارة الثروة وإدارة المخاطر وحتى التـأمين.
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طلب بنية تحتية وقد غزت هذه الشركات مختلف أسواق العالم وصوال لمنطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط، لكن نجاحها يت
تكنولوجية قوية مفعمة في مجال االتصاالت السلكية والالسلكية خاصة شبكة انترنت ذات تدفق واسع، استخدام واسع ألجهزة الدفع 
االلكتروني، شريحة واسعة من المستهلكين االلكترونيين الذين أصبحت حياتهم ترتكز على قضاء حاجياتهم اليومية الكترونيا، توفير حماية 
قانونية وتكنولوجية لكل الشرائح الممارسة لألعمال االلكترونية، كما يتطلب توفر قطاع مالي يشجع االبتكار ويحفزه ماليا من خالل 

 المصارف أو األسواق المالية أو حتى المستثمرين الخواص. 
ي بشكله التقليدي مما سيؤثر حتما على هذا التطور جعل الكثير من المحللين االقتصاديين يتوقعون انقالب موازين التمويل الدول

المصارف التي أصبح لها منافس ال ُيستهان به، فالتطور والنجاح التي عرفته الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية أصبح خطرا 
كل تعامالتهم ومتهكمين يهدد البنوك التقليدية خاصة مع عمالء يقضون يومهم بالتخاطب االلكتروني، مفضلين العالم االفتراضي في 

 لألسلوب البنكي التقليدي الذي يملئه عالم ورقي وإجراءات بطيئة خالية من السرعة والمتعة التي تحققها التكنولوجيا االصطناعية.
وصولها لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا دليل  ،لكن بين كل اآلراء حول مستقبل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية

إرادة رواد األعمال في إنجاح هذا القطاع المستحدث والبحث عن المناطق المستقطبة للمجال، والدول الخليجية هي األكثر اهتماما  على
تعد اإلمارات العربية المتحدة أكثر الدول في من خالل مشاريع حاضنة للتكنولوجيا المالية والدعم المقدم للشركات الناشئة في هذا المجال، و 
 المنطقة العربية حاضنة لشركات التكنولوجيا المالية المحلية ومستقطبة للمبادرات األجنبية. 

 ضمن ما تم ذكره سابقا يمكن صياغة إشكالية هذا البحث كما يلي: إشكالية البحث: .1
ارها الواسع حتى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ما هي في ظل ظهور شركات ناشئة في التكنولوجيا المالية وانتش"

 ؟"االستراتيجيات المستقبلية للمؤسسات المالية التقليدية
 إن أهم األهداف التي يرمي هذا البحث بلوغها هي: أهداف البحث: .2

  مجالي التكنولوجيا والمالية؛تسليط الضوء على هذا النوع من الشركات التي ابتكرت مجاال جديدا لالستثمار يرتكز على 
  الشركات ونجاحها على المستوى العالمي تجعل تجربتها تستحق الدراسة لجعلها قدوة القتصادياتنا  حققتها هذهاألرباح التي

 الغافلة عن هذا النوع من المجاالت؛
 تقنيات أكثر تطورا؛ التعرف على ردة فعل المؤسسات المالية التقليدية إزاء ظهور شركات منافسة لها تعتمد على 
  نزوح هذه الشركات إلى منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط، يستوجب علينا فهمها، دراستها من أجل التعامل معها بالشكل

 المطلوب.
 أهمية البحث: .3

البدائل صعبة إن األزمة االقتصادية التي مرت بها الدول النفطية تستوجب عليها إيجاد بدائل للخروج من األزمة، ومهما كانت   
لمجاالت التي تتطلب استثمارا البد من دراستها واألخذ بتجارب الغير كمعيار إلسقاطها على بلداننا، لذلك البد من التوجه للقطاعات وا

رورة لألرباح بأقل المخاطر الممكنة، وتجربة الشركات في مجال التكنولوجيا المالية مع األرباح الالفتة لالنتباه تستوقفنا لض وتحقيق
 دراستها، خاصة نزوحها نحو منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يتطلب منا فهمها، دراستها والتأكد من قدرة اقتصادياتنا على استيعابها،

 فقد تكون جزءا من حل األزمة التي تمر بها منطقتنا.
 التكنولوجيا المالية وتطورها العالمي. :أوالا 

الجانب التكنولوجي مع الجانب المالي، فنتج عنه مجال يهتم بالمعامالت المالية باستخدام  التكنولوجيا المالية هي مصطلح يضم
واستغالل كل ما أسفرت عنه التكنولوجيا الحديثة من هواتف ذكية، شبكات اتصال، تجارة الكترونية، عمالت رقمية.....الخ، حيث تم توجيه 

، فأصبحت تُقدم من طرف شركات استغلت التكنولوجيا في قطاع الخدمات، وهي خطوة أحدث التقنيات التكنولوجية لتطوير الخدمات المالية
 خ.متأخرة مقارنة بالمجاالت األخرى كاإلعالم )تكنولوجيا اإلعالم( والتجارة )التجارة االلكترونية(، النقود )النقود االلكترونية(....ال
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ركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية العالمي في السويسرية فإن حجم نشاط الش KPMGأعدته شركة  1وحسب تقرير
مليار دوالر سنة  9مليار دوالر على  0.1، فقد ارتفع رأس المال المستثمر من 2016إلى غاية سنة  2010ارتفاع مستمر منذ سنة 

 مما يدل على تزايد االهتمام بهذا المجال المستحدث. 2016
 التكنولوجيا المالية ومشاركة الشركات: النشاط العالمي لشركات 1الشكل رقم 

 
 

Source: KPMG, Global analysis of investment in fintech, 1 August 2017, p 12, online: 

q2_2017_0.pdf-http://www.agefi.fr/sites/agefi.fr/files/fichiers/2017/08/pulse_of_fintech  

% ثم  52تليها الهند  2017% لسنة 69وقد سجلت الصين أكثر دول العالم اعتمادا على التكنولوجيا المالية بمعدل نمو بلغ 
 .2017سوق دولي لسنة  20كنولوجيا المالية في %، والشكل الموالي يوضح معدالت نمو اعتماد الت42بريطانيا 

 2017سوق دولي % لعام  20: نمو اعتماد التكنولوجيا المالية في 2الشكل رقم 

 
 

Source: Ey Building a better working worl, Ey Fintech adoption index 2017, online: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-fintech-adoption-index-2017/$FILE/ey-fintech-adoption-index-2017.pdf  

 

حيث شهدت كل من بريطانيا واستراليا أكبر زيادة في فالتكنولوجيا المالية غزت أسواق العالم وباستخدامها ظهرت شركات ناشئة 
في حين شهدت الواليات المتحدة وكندا نموا ملحوظا، أما في باقي األسواق  2017و 2015حاالت اعتماد التكنولوجيا المالية بين سنتي 

 يل معدالت نمو بطيئة، مثلما يوضحه الشكل الموالي:تم تسجمثل هونغ كونغ 
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 2017و 2015بين سنتي  %جيا المالية في ستة أسواق عالمية : مقارنة تبني التكنولو 3الشكل رقم 

 
 

Source: Ey Building a better working worl, Op.Cit. 

إن أهم القطاعات التي تتبناها الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية هي: المدفوعات وتحويل األموال، التأمين، التمويل  
والعمالت الرقمية المشفرة. ويعد قطاع المدفوعات أكثر قطاعات  blochchanالرقمي، إدارة الثروات، سلسلة البلوكات  واإلقراض

 ستخداما من طرف األسواق العالمية والجدول الموالي يبين ذلك.التكنولوجيا المالية ا
 : مقارنة أعلى خمس أسواق متبنية للتكنولوجيا المالية حسب قطاعاتها1الجدول رقم 

تحويـــــــــــــــــــــــــــل األمـــــــــــــــــــــــــــوال  
 والمدفوعات

 التأمين االقتراض اإلدخار واالستثمار تخطيط مالي

 %47 %46 %58 %22 %83 الصين 
 %43 %20 %39 %21 %72 الهند
 %38 %15 %29 %20 %60 البرازيل
 %32 %13 %27 %15 %59 استراليا
 %31 %12 %25 %13 575 بريطانيا

Source: Ey Building a better working world, p 15, Op.Cit. 

 واقع شركات التكنولوجيا المالية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا: :ثانياا 
إن االنتشار العالمي لشركات التكنولوجيا المالية مس حتى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إذ تعرف المنطقة تمركز حوالي  
، تغطي 2حسب تقرير أعدته شركة بيرفورت بالشراكة مع مختبر ومضة 2015شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية نهاية سنة  105
جلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا والمشرق العربي، وتتمركز أغلبيتها بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي دولة متمركزة بدول م 12

 % مثلما يوضحه الشكل التالي:29% تليها منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بنفس النسبة 42بنسبة 
األوسط وشمال إفريقيا: التوزيع الجغرافي لشركات التكنولوجيا المالية في الشرق 4الشكل رقم

 
Source: Payfort and wamda, “State of  Fintech”, 2016, p 13, online: https://www.difc.ae/files/3614/9734/3956/fintech-mena-

unbundling-financial-services-industry.pdf 
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دولة، ذلك  12المالية يتركز في أربع دول من أصل وحسب نفس التقرير فإن جزء كبير من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا 
، أن هذه الدول األربعة تمتلك بيئة مالئمة وحاضنة للشركات الناشئة باإلضافة إلى الدعم الحكومي لها، اهتمام القطاع الخاص بهذا المجال

 بيئة ثقافية مالئمة.

أما باقي  اإلمارات، األردن، مصر، لبنانكز في كل من شركة من شركات التكنولوجيا المالية تتر  77% أي حوالي 73.33فحوالي 
شركة، كما  28% حوالي 26.66الشركات فتتوزع بين كل من المغرب، الكويت، السعودية، تونس، الجزائر، البحرين، عمان، قطر بنسبة 

 يوضحه الشكل التالي.
 17لة في مجال التكنولوجيا المالية تليها مصر بحوالي شركة فعا 30وتتربع اإلمارات العربية المتحدة على الترتيب بتضمنها حوالي 

 شركة. 15شركة ثم األردن ولبنان بضم كل منهما 
 : توزع شركات التكنولوجيا المالية عبر الوطن العربي5الشكل رقم 

 
Source: Payfort and wamda, Op.Cit, 2016, p 14. 

 المالية عبر الوطن العربي : النسبة المئوية لتوزع شركات التكنولوجيا6الشكل رقم 

 
Source: Payfort and wamda, Op.Cit, 2016, p 14. 

بدأت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية  2002فإنه انطالقا من سنة  3وحسب إحصائية لمختبر ومضة لألبحاث 
ليزداد معدل النمو السنوي  2016شركات حتى بداية سنة  105تظهر بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ليزداد عددها ويصل إلى 

 كما هو موضح بالشكل الموالي: 2015-2011% خالل الفترة 40إلى  2010-2006% خالل الفترة 26المركب من 
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 : تطور شركات التكنولوجيا المالية في الشرق األوسط وشمال افريقيا7الشكل رقم 

 
نوفمبر  06اإلطالع: ، تاريخ 2017مارس  16مختبر ومضة لألبحاث،  "، مئة مليون دوالر لقطاع التكنولوجيا المالية في المنطقةجوناس فيلر، " المصدر:
 /https://www.wamda.com/ar/2017/03، على الخط2017

الناشئة في الشرق األوسط وشمال  مصر كانت مقرا ألكثر من ربع الشركات وتقود اإلمارات سلم الترتيب بالمنطقة؛ بالرغم من أن 
الشركات الناشئة  في المنطقة بحيث تشهد إطالق ثالثة أضعاف التكنولوجيا المالية، إال أن اإلمارات اآلن أصبحت الرائدة أفريقيا في مجال

 4، فحسب الشكل الموالي فإن معدل النمو السنوي المركب للتكنولوجيا المالية باإلمارات خالل 4بمصر في مجال التكنولوجيا المالية مقارنة
بلغ معدل النمو في  2015في سنة ف%، 21% ثم مصر 37% ثم األردن 50% بعدها لبنان بنسبة 57( بلغ 2015-2011سنوات )

% سنة 26% بعدما كان 16لتليها مصر بنسبة  2011% سنة 17% وهو أعلى معدل بالمنطقة العربية لسنة  بعدما كان 29إلمارات ا
2011. 

 (2015-2011: الدول التي تتصدر نمو التكنولوجيا المالية )8الشكل رقم 

 

، على 09/11/2017تاريخ االطالع: "، التكنولوجيا المالية في الشرق االوسط وشمال إفريقيا، "2016بيرفورت المصدر: تقرير  
 https://www.wamda.com/research/fintech-mena-unbundling-financial-services-industryالخط

)شركة الدراسات واالستشارات المالية العالمية( واالتحاد العالمي لمراكز التكنولوجيا المالية في  Deloitte 5فوفقا لتقرير صادر عن 
موطنا مركز التكنولوجيا المالية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وقد ساهم  مدينة حول العالم، تعد أبو ظبي 44تناول  2017أفريل 

نولوجيا في ذلك كونها منطقة للتجارة الحرة، تتمتع بمركز مالي قوي، استقرار النظم السياسية والقضائية والتنظيمية، تطور البنية التحتية للتك
 وتوافر رأس المال باإلضافة إلى موقعها الجيد.
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 انطالقات حديثة انطالقات تراكمية

62 

46 

30 
19 

1
5 9 7 6 6 5 3 1 

معددددددددددل ال مدددددددددو 
 الس وي التراكمي

معدل ال مو 
 الس وي التراكمي

40%  

2011 2015 (2015-2011)معدل ال مو الس وي المركب 

30% 30% 27% 26% 
21% 16% 17% 

32% 

14% 
10% 

50% 

14% 17% 

57% 

29% 

 اإلمارات لب ان  األردن مصر أخرى

105 

84 

26%  

https://www.wamda.com/research/fintech-mena-unbundling-financial-services-industry
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يعتمد على ستة محاور تقيم حسب سلم من خمس درجات أدناها يدل  ، حيثد التقرير في دراسته على حساب مؤشر المحوريعتم
(، 3قريب من الممتاز(، ثقافة االبتكار )درجة  4على غير جيد إلى ممتاز وقد كان تصنيف أبو ظبي كما يلي: الدعم الحكومي )درجة 

ممتاز(، كما يعتمد  5(، التنظيم )درجة 3(، الشركات األجنبية الناشئة)درجة 3العمالء)درجة (، القرب من 3القرب من الخبرة )درجة 
، مؤشر االبتكار 26، ممارسة األعمال 32التقرير على مؤشر األداء وهو مركب من ثالثة مؤشرات أخرى وهي المركز المالي العالمي 

 .41العالمي 
لمبادرة "المختبر التنظيمي" الموجهة لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، والتي تعد ووصف التقرير إطالق سوق أبوظبي العالمي 

من  األولى شركة ضمن الدفعة 11المتكاملة األولى من نوعها في المنطقة والتي تلقت طلبات المشاركة من  المنصة التشريعية والتنظيمية
من الجهات التنظيمية والحكومية،  لدعم الكبير الذي تحظى به المبادرةظبي، مع اإلشادة با أبوالمشاركات، بأنها نجاح باهر في 

 .6ومساهمتها الفعالة في تعزيز االبتكار في الخدمات المالية
ويعد المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية لسوق أبوظبي العالمي إطار عمل تنظيمي وتشريعي متخصص وموجه لشركات  

م لتعزيز ودعم جوانب االبتكار في قطاع الخدمات المالية بالدولة سواء للشركات الجديدة في السوق أو التكنولوجيا المالية، وهو مصم
 .المؤسسات المالية القائمة

ويتيح "المختبر التنظيمي" وهو األول من نوعه في المنطقة، للمشاركين تطوير واختبار منتجاتهم وخدماتهم المتصلة بالتكنولوجيا 
منة ومحكمة تتمتع بضوابط وتشريعات محددة دون التعرض ألي أعباء تنظيمية أخرى مثل تلك المطبقة على شركات المالية ضمن بيئة آ

الخدمات المالية التقليدية، حيث يمّكن إطار عمل "المختبر التنظيمي" شركات التكنولوجيا المالية من ابتكار وتطوير حلول التكنولوجيا 
 .7خاطر وذات تكاليف مالية اقتصاديةالمالية ضمن بيئة حيوية محددة الم

( FinTech Hive at DIFCمن جهة أخرى فقد أطلق مركز دبي المالي العالمي أول مسرع للتكنولوجيا المالية المسمى ) 
 ومن شأن هذا المشروع أن يربط تكنولوجيا الخدمات المالية، 2017العالمية في الربع األول من عام  accentureبالتعاون مع شركة 

الحديثة بأسواق الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وأن يوفر منصة تجمع شركات الخدمات المالية والتكنولوجية تحت سقف واحد.   
ويسعى مسرع مركز دبي المالي العالمي إلى إنشاء منصة لتعزيز االبتكار وتسليط الضوء على نماذج ناجحة، إذّ  سيعمل المسرع على 

رواد األعمال والشركات من خالل عملية تنافسية، ومن ثم منحها فرصة تطوير االبتكارات واختبارها وتعديلها تحديد بعض من أبرز 
بالتعاون مع كبار التنفيذيين في مركز دبي المالي العالمي والمؤسسات المالية اإلقليمية. ومن خالل الجمع بين البنوك المحلية وشركات 

وسيعملّ   .فكار والتعاون والشراكة، يساعد المركز كل األطراف على االرتقاء بقطاع الخدمات الماليةالتكنولوجيا المالية لالضطالع باأل
ويعكس ."برنامج المسرع على تحديد أفضل رواد األعمال في قطاع الخدمات المالية ومنحهم فرصة نفاذ فريدة إلى عمالء وممولين محتملين

لي العالمي بتوفير منظومة دولية للتكنولوجيا المالية من شأنها أن تلبي احتياجات أسواق الشرق هذاّ  المسرع الجديد التزام مركز دبي الما
 .8األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا

مدة الدورة ثالثة  2017 أغسطسشهر شركة مرشحة من دول مختلفة في   11وقد انطلقت الدورة األولى لهذا المسرع بمشاركة 
 12ى، فهو منصة للتعامل مع مؤسسات إقليمية ودولية ويشتمل البرنامج على منهج إرشادي يستمر أشهر بعده يتم ترشيح شركات أخر 

تتعاون مع مؤسسات مالية وشركات تكنولوجية من أجل ابتكار حلول حقيقية  شركة مرشحة نهائياا  11مجموعة تضم  أسبوعا تقوم خالله
لمنطقة حيث سيلتقي المرشحون مع كبار المسؤولين كالمؤسسات المالية الشريكة لتلبية االحتياجات المتطورة لصناعة الخدمة المالية في ا

كبنك اإلمارات دبي الوطني وبنك المشرق وبنك رأس الخيمة وغيرها من البنوك فالمسرع يعمل على التعاون وليس التنافس بين الشركات 
 التكنولوجيا المالية والبنوك.

مستثمر اعتبرت الدورة منصة مهمة لتقليص الفجوة بين مؤسسات التكنولوجيا  300أمام وبعد أن قام المرشحون بتسويق أفكارهم 
فتح وتعزيز قنوات االتصال وبالتالي خلق فرصة استثنائية لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة وبين المؤسسات المالية الرائدة  حيث تم 
والتي ستركز على التكنولوجيا التنظيمية  2018عن البرامج القادمة خالل سنة  المالية والمؤسسات المالية على حدٍّ سواء، ليتم اإلعالن

 .9وتكنولوجيا التامين
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، وأن يصل عدد الشركات 2020مليار دوالر سنة  20ومن المتوقع أن يصل حجم صناعة التكنولوجيا المالية في الشرق األوسط 
 شركة. 250المختصة في هذا المجال إلى 

 االستراتيجيات المستقبلية المحتملة للمؤسسات التقليدية إزاء التكنولوجيا المالية :ثالثاا 
التي حققت مليارات  PayPal ،Square ،WorldPayمثل  إن التطور والنجاح الذي حققته بعض شركات التكنولوجيا المالية 

مليار دوالر  19أكبر بكثير من رؤوس األموال للمؤسسات المالية القائمة. فهذا النوع من الشركات استطاعت جذب  2015الدوالرات سنة 
ن تريليون دوالر أمريكي م 4.7بأن أكثر من  10(، وتتوقع دراسة2014مليار دوالر عام  12)بزيادة قدرها  2015من االستثمارات عام 

 إيرادات الخدمات المالية للشركات التقليدية  معرضة لخطر االضطراب بسبب دخول شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
بأن أعمالهم ستكون معرضة للخطر مستقبال بسبب شركات التكنولوجيا المالية التي تنافسها في مجال  لذلك تزايدت نسبة من يعتقد

كما يوضحه الجدول الموالي، ماعدا منطقة إفريقيا نالحظ انخفاض النسبة لعدم االنتشار الواسع لهذا  2017و 2016عملها بين سنتي 
 النوع من الشركات المستحدثة وبالتالي الشعور بالخطر مازال مستبعدا.

 : تزايد نسبة معتقدي أن أعمالهم معرضة للخطر بسبب شركات التكنولوجيا المالية9الشكل رقم 
 

 
 

Source: WPC, Redrawing the lines: FinTech’s growing influence on Financial Services, Global FinTech Report 2017, p 8, 

final.pdf-17.3.17-report-fintech-global-https://www.pwc.com/jg/en/publications/pwc online:  
% من 60.4طريقة االستبيان صرح  وباستخدامEfma وLinkedin و  Capgeminiشركةحسب تقرير أعدته كل من 

الشركات المتعامل معها، وقد تفوقت الشركات  المشاركين أن عامل توفير الحماية واألمن من الغش يعتبر أهم معيار لديهم الختيار نوع
% فقط، في حين تفوقت شركات التكنولوجيا المالية 5.4% مقابل 74.3المالية التقليدية بهذا المعيار على شركات التكنولوجيا المالية بنسبة 

    تسهيالت.على تلك التقليدية في معيار أفضل قيمة للمال وخدمات سريعة وذات كفاءة، الشفافية وتقديم ال
 التي سيتعامل معها : النسبة المئوية ألهم العوامل التي تجعل المستهلك يختار الشركات10الشكل رقم 

   
  
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Source: Capgemini and Linkedin and Efma, world fintech report 2017, p23, online: 

http://www.fintechconnectlive.com/wp-content/uploads/2017/02/World-Fintech-Report-2017.pdf  

%69 %83 %80 %95 %91 %83 %82 %89 %88 %88 %93 %88 

 االجمالي أمريكا الالتي ية افرقيا آسيا أوروبا شمال امريكا

2016 2017

 1 %(60.4) توفير األمن والحماية من الغش 74.3% 5.4%

2 %(50.0نوعية الخدمات ) 47.3% 21.6%

  
74.3% 

3 %(47.2أفضل قيمة للمال ) 13.5% 52.7%

  
74.3% 

4

  
74.3% 

 %10.8 %55.4 %(46.7خدمات سريعة وذات كفاءة )

5

  
74.3% 

 %12.2 %37.8 %(45.9)الشفافية 

6 %(45.4التسهيالت ) 20.3% 52.7%

  
74.3% 

9.5% 67.6% 7

  
74.3% 

 %(45.4استخدام الخبرة )

 المالية الشركات

 التقليدية

الشركات 

 التك ولوجيا المالية

https://www.pwc.com/jg/en/publications/pwc-global-fintech-report-17.3.17-final.pdf
http://www.fintechconnectlive.com/wp-content/uploads/2017/02/World-Fintech-Report-2017.pdf
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يمثل النمو السريع في التكنولوجيا إن أكثر المؤسسات تخوفا بخطر شركات التكنولوجيا المالية على أعمالها هي البنوك حيث  
تصرف تالشركات الناشئة  عدد قليل منف ،استراتيجية الشركة الناشئة واستراتيجية البنكالمالية تحديا للبنوك أو فرصة لهم، وذلك يعتمد على 

التكنولوجيا المالية إلى الشراكة معها. وهذا التعاون يمكن  على أنها منافس مباشر للبنوك، في حين تسعى معظم الشركات الناشئة في مجال
أصبحت التكنولوجيا وقد  .بة الحتياجات العمالء المتغيرة والتكنولوجيا الصاعدةتستفيد منه البنوك التي تسعى ألن تصبح أكثر استجا أن

ارتفعت االستثمارات الدولية في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا حيث  11المالية التعاونية أكثر انتشاراّ  ومحل ثقة لدى المستثمرين
 المالية

، حسب ما يوضحه الشكل في مجال التكنولوجيا المالية التنافسية %23 مقارنة بنسبة 2015و  2014سنتي بين  %138التعاونية بنسبة 
 :12الموالي

 .2014/2015: االستثمار في شركات التكنولوجيا المالية التعاونية مقابل التكنولوجيا المالية التنافسية )مليون دوالر( لسنتي 11الشكل رقم 

 
Source: Accenture, Fintech and the evolving landscape: landing points for the industry, 2016, online: 
http://fintechinnovationlab.com/wpcontent/uploads/2017/05/Fintech_Evolving_Landscape_2016.pdf  

المؤسسـات الماليـة التقليديـة بـدأت فـي دراسـة اسـتراتيجياتها أن Efma وLinkedin و  Capgeminiو قـد أكـد تقريـر كـل مـن شـركة
ــة ) ــا الماليــة فــي 60المســتقبلية، فمعظــم الشــركات التقليدي ــة بنــاء شــراكة مــع شــركات التكنولوجي حــين أن %( أصــبحت متفتحــة أكثــر الحتمالي

%( تعمل بنشاط لتطوير قدراتها الداخلية لقدرتها على المنافسة، في حين البعض اآلخر فضل حلوال أخـرى كمـا هـو مبـين فـي الشـكل 59.2)
 التالي:

 : االستراتيجيات المستقبلية المحتملة للمؤسسات التقليدية إزاء التكنولوجيا المالية12الشكل رقم 

 
Source: Capgemini and Linkedin and Efma, Op.Cit, p25. 

، التي تضع المعايير الدولية لمصارف العالم، إلى إعداد تقرير وضعت فيه المصارف التقليدية والجهات «لجنة بازل»فع ذلك د
بل للحصول؛ بحسب سيناريوهات، علماا بأن أسوأها قا 5الرقابية أمام تحديات هذا الواقع الجديد المتطور بسرعة خيالية. وخلص التقرير إلى 

 .13ما أكد معدو التقرير الذي اتخذ طابعاا تحذيرياا 

%71 
%56 

%29 
%44 
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138% +  
 
 
 
 

23  + %  

11.642  18.150  

%18,6 
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 االستحواذ على شركات التك ولوجيا المالية
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 الشراكة مع م ظمات ال دريب
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http://fintechinnovationlab.com/wpcontent/uploads/2017/05/Fintech_Evolving_Landscape_2016.pdf
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شرحا مفصال عن هذه السيناريوهات الخمسة المتوقعة للبنوك والتي تعطيها في  2017الصادر في أوت  14وما جاء في هذا التقرير
لتحرك من قبل البنوك وهذا ما اتفق عليه الخبراء، نفس الوقت حال مبكرا للخروج من األزمة قبل معايشتها، فالوضع فعال يتطلب التفكير وا

 ونذكر فيما يلي ملخص عن االحتماالت الخمس.

نفسها للحفاظ على  ( حيث تقوم البنوك القائمة بتحديث ورقمنة The better bankأفضل بنك )تمت تسميته  السيناريو األول .1
العمالء والخدمات المصرفية األساسية، واالستفادة من التقنيات التكنولوجية لتغيير وضعها الحالي أي االنتقال من وضع إلى وضع 
أحسن، فقدرتها على معرفة السوق وقدراتها االستثمارية ستمكنها من توفير الخدمات والمنتجات باالعتماد على التكنولوجيا الجديدة 

 وتحديث النظم التقليدية، فهذا السيناريو يطور من عمل البنوك اعتمادا على الذكاء الصناعي.
يرى هذا السيناريو عدم قدرة البنوك التقليدية على تحديث ورقمنة ( The new bankالبنك الجديد )تمت تسميته  السيناريو الثاني .2

لوجية، مما يؤدي إلى حلول محلها بنوك جديدة تقوم على أنقاضها، حيث نفسها وعدم قدرتها على االستغالل الجيد للتقنيات التكنو 
تعتمد هذه البنوك الجديدة على التكنولوجيا المتقدمة لتقديم خدمات مصرفية بطريقة أكثر فاعلية من حيث التكلفة وبصورة أكثر 

 ذكي والمنصة القائمة على االنترنت.حداثة، واالبتعاد عن النموذج القديم بل تقديم خدمات للعمالء من خالل التطبيق ال
( ويتضمن عمل مشترك بين البنوك وشركات التكنولوجيا وتقسيم الخدمات بين األطراف، البنك الموزعتمت تسميته ) السيناريو الثالث .3

المالية، ومن وذلك حفاظا على العمالء الذين بدال من البقاء مع شريك مالي واحد يمكن لهم استخدام العديد من مقدمي الخدمات 
 الخدمات المبتكرة بين البنوك وشركات التكنولوجيا خدمات الدفع المبتكرة عبر الهاتف النقال، تقديم خدمات استشارية استثمارية.

يتوقع أن تنجو البنوك وتبقى غير قابلة للتجاوز في بعض الخدمات التي توفرها، لكن   السيناريو الرابع تمت تسميته )البنك الهابط( .4
ها يتحول إلى مقدم ومتسلم خدمة غير منظور عمليا، ألنها تضع خبراتها بتصرف الشركات التكنولوجيا المالية وعمالقة اإلنترنت دور 

التي تحتفظ لنفسها بالعالقة مع العمالء والمستخدمين. ويؤكد التقرير إمكان حصول هذا السيناريو استناداا إلى تجارب حالية، مثل 
مات منصات الدفع اإللكتروني، على أن يبقى للمصرف التقليدي دور الخزانة ومطابقة العمليات وامتثالها تطور ونجاح انتشار خد

 .15للقواعد الرقابية. وبذلك تتحول البنوك إلى واحدة من القنوات المالية التي تستخدم الذكاء الصناعي في خدمة العمالء
فهو كارثي بالنسبة للبنوك القائمة، ألنه يفترض أن التقنيات المتطورة يمكن ( البنوك غير المتطورةتمت تسميته ) السيناريو الخامس .5

أن تجعل مفهوم البنك التقليدي من الماضي، وتحل محله العمليات التي تطورها المنصات التكنولوجية وتقدمها مباشرة إلى العمالء، 
ي بحوزتها عنهم. وهناك أمثلة على ذلك حالياا، مثل منصات ألنها ستكون األقدر على فهم احتياجاتهم بفضل البيانات والمعلومات الت

ذات « بيتكوين»اإلقراض واالقتراض التي تضع العمالء وجهاا لوجه، حيث يتعاملون مالياا عبر اإلنترنت بال وسيط، وهناك عمليات 
 .16القيمة التي تجرى من دون المرور بالبنوك

 الخاتمة:
ما هي إال ظاهرة نتيجة التطور التكنولوجي وسرعان ما ستأخذ مكانا في االقتصاد لكن لن  يعتقد البعض بأن التكنولوجيا المالية

يكون بأهمية المؤسسات المالية التقليدية العريقة. غير أن االنتشار الواسع للظاهرة ووصولها لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
ا المجال المستحدث وتحقيقها إليرادات مرتفعة، جعل األغلبية يعيد التفكير باإلضافة للنجاح الذي حققته بعض الشركات العالمية في هذ

 والتمعن أكثر في مصير الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وقدرتها على منافسة تلك التقليدية، لذلك نستنتج ما يلي:
 بادرات التي مست قطاع الخدمات المالية باستغالل أحدث اهتمام رواد األعمال بالتكنولوجيا المالية بات أمرا محتما من خالل الم

التقنيات، ونجاح هذه المبادرات أطلق مخاوف المؤسسات المالية التقليدية العريقة ذات الخبرة والمسيطرة على القطاع، مما جعل البعض 
 منها يبني استراتيجيات وخطط مستقبلية إزاء التعامل مع هذا المنافس الحديث النشأة.
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 ركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تفتقد إلى ثقة العمالء كونها حديثة النشأة لذلك تتخذ من هذه النقطة ركيزة تعمل على الش
معالجتها، إما باالعتماد على عامل الوقت واستخدام تقنيات التسويق عالية الجودة للظفر بثقة شريحة جديدة من العمالء محبي التقنيات 

 ، إما باللجوء للتعاون مع الشركات المالية التقليدية ذات الشريحة الواسعة من العمالء.التكنولوجية
  بمستقبل تتنازع فيه هيئتان  كبر المؤسسات المالية والبنكية إلى دراسة الموضوع بجدية ومحاولة التنبؤألجأت بعض الهيئات بمشاركة

إما بالتعاون معا أو المنافسة والبقاء سيكون لألقوى، فشركات  مختلفتان على نفس المجال، لذلك ظهرت نظرية لحل الموضوع
لوجيا التكنولوجيا المالية ينقصها الخبرة وثقة العمالء والمؤسسات المالية التقليدية ينقصها استحداث تقنياتها واالعتماد الكلي على التكنو 

 في كل عملياتها.
أو التنافس ومع الوقت التجربة هي التي ستحدد مستقبل العالم المالي والخدماتي إلى أي سيتم استخدام الطريقتين بين الهيئتين إما بالتعاون 

   اتجاه سيسلك، لكن المؤكد بأن هناك موجة تغيير ستحدثها شركات التكنولوجيا المالية ستقلب مفاهيمنا التقليدية حول القطاع المالي.
مارات بتبني برامج مبدئية كمسرعات التكنولوجيا المالية، للتعري  بهذا النوع من وفي رأينا على المنطقة العربية االستفادة من تجربة اإل

القطاعات وتشجيع رواد األعمال على خوض مشاريع صغيرة في هذا المجال كخطوة أولية للحاق بالركب االقتصادي العالمي، علما أن 
 رية لها القابلية على التعامل بمثل هكذا معامالت متطورة.ذلك يتطلب قاعدة قوية لقطاع تكنولوجيا اإلعالم واالتصال وقاعدة بش
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Abstract: 

recently has emerged as a new type of areas that attract companies contain activity and to achieve 

development and profits through, this area is an integral part of the digital economy and the world has 

become the focus of interest by default emerging companies which began to develop his concept of the 

viewpoint of the basic rule of their activities, especially after the electronic commerce itself imposed a 

new activity and achieved considerable successes and developments and profits to its employees. 

The term includes several financial technology sectors of interest can be the pioneers of New Ideas 

Important layer polarized from clients wishing to take maximum advantage of the digital economy, a 

feature for companies that can easily attract the consumer email to provide selection of financial-services 

digital technology, but the birth of company and lack of experience makes the task of these emerging 

companies is very difficult, especially as competition for financial companies with the classic concept. 
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