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تقدیم

، تھدف إلى إرساء المقومات  ، تھدف إلى إرساء المقومات  ، تإقلیمیةصندوق النقد العربي مؤسسة مالیة عربیة
النقدیة للتكامل االقتصادي العربي، ودفع عجلة التنمیة االقتصادیة في جمیع  

الدول العربیة.

ب صناعة التقنیات  ب صناعة التقنیات  ب صندوق النقد العربي على تعزیز المعرفة في إطار حرص 
أنشأ ، المالیة الحدیثة في المنطقة العربیة من خالل نقل المعرفة وتبادل التجارب 

،المالیة الحدیثة في الدول العربیة ل لتقنیات ل لتقنیات ل اإلقلیمیة ال عمل ال عمل ال الصندوق مجموعة 
رش العمل عقد دورات تدریبیة وِوو بغرض متابعة التطورات والتشاور، بغرض متابعة التطورات والتشاور، بغرض 

إضافةً ،ومنتدیات ومؤتمرات لتبادل الخبرات والمعرفة  إضافة ، إلى إعداد األوراق  ،
ِ

إلى إعداد األوراق 
ِ

والتقاریر، وإقامة شراكات مع  
  المؤسسات اإلقلیمیة والدولیة 

آلیات للعمل تنطوي على 
للتعاون والتشاور للوصول للتعاون والتشاور للوصول للتعاون والتشاور 

على تفاھمات مشتركة حول 
. التقنیات المالیة الحدیثة  قضایا 

من فنیین  من فنیین  المجموعة من المجموعة من المجموعة ن ّتتكّو  تتكو  تتكو  
وخبراء من الدول العربیة من  
القطاعین العام والخاص 
وخبراء من المؤسسات المالیة  
اإلقلیمیة والدولیة ومزودي  

للمساعدة في ، بإطار المجموعة ،ّتكوین فرق عمل مصغّرة تكوین فرق عمل مصغرة تكوین فرق عمل مصغّرة كذلك تم .الخدمات 
و ،  ا تنفیذ مھامھ  و ،  ا تنفیذ مھامھ  ُاللجان الدولیة الُمشابھة لتبادل المعلومات واكتساب اللجان الدولیة المشابھة لتبادل المعلومات واكتساب اللجان الدولیة المشابھة لتبادل المعلومات واكتساب المشاركة في تنفیذ مھامھ 

الخبرات وطرح المواضیع ذات األھمیة للدول العربیة 
المشاركة في 

الخبرات وطرح المواضیع ذات األھمیة للدول العربیة 
المشاركة في 

أصدرت المجموعة .
العدید من المبادئ اإلرشادیة وأوراق العمل والسیاسات 

الخبرات وطرح المواضیع ذات األھمیة للدول العربیة 
العدید من المبادئ اإلرشادیة وأوراق العمل والسیاسات 

الخبرات وطرح المواضیع ذات األھمیة للدول العربیة 
تعزیز التي تھدف إلى ، 

ً إلى التقنیات المالیةصناعة 
العدید من المبادئ اإلرشادیة وأوراق العمل والسیاسات 

ً
العدید من المبادئ اإلرشادیة وأوراق العمل والسیاسات 

تنظیمي  إصدار دلی لإصدار دلی لإصدار دلی وزیادة الوعي بھا، إضافة
عدد من الدورات في مختلف تنظیم للتقنیات المالیة في الدول العربیة، و 

.ذات الصلة  الموضوعات 

ًفي ھذا اإلطار، یأتي إصدار ھذا الكتیب إدراكاًفي ھذا اإلطار، یأتي إصدار ھذا الكتیب إدراكاً من صندوق النقد العربي أھمیة  
الفئة العمریة الشابة بالوطن  بالتقنیات المالیة الحدیثة لدى بالتقنیات المالیة الحدیثة لدى بالتقنیات المالیة الحدیثة نشر الوعي التثقیفي 

. العربي 

لتقدیم  تقنیة وسائل إلى ) Fintech( الحدیثة ة المالی یات التقن شیر مصطلح یُ 
مقدم لكل من ؤدي إلى تعظیم االستفادة بما ی 1الخدمات المالیة والحصول على 

ا. تتضمن  الخدمة أو المستفید منھ 
من  التقنیات المالیة 

ف مجلس االستقرار كما یُعرّ 
"الفنتك  التقنیات المالیة المالي 
Fintech " ات ابتكار أنھا على
في الخدمات بالتقنیات ة مدعوم 
نماذج أعمال أو تطبیقات أو عملیات أو منتجات جدیدة ا یمكن أن ینتج عنھ ، المالیة 

، 2توفیر الخدمات المالیة" ب لھا تأثیر مادي مرتبط  
  وسھولة من سرعة 

استخدامھا.من مّكن أكبر عدد من األفراد  یُ   ، بما وانخفاض في التكلفة 

4
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: : تعریف التقنیات المالیة الحدیثة.1
لتقدیم  تقنیة وسائل إلى ) Fintech( الحدیثة ة المالی یات التقن شیر مصطلح یُ 

مقدم لكل من ؤدي إلى تعظیم االستفادة بما ی 1الخدمات المالیة والحصول على 
ا. تتضمن  الخدمة أو المستفید منھ 

من  التقنیات المالیة مجموعة التقنیات المالیة مجموعة التقنیات المالیة 
المالیة  المالیة  وال منتجات وال منتجات وال التطبیقات 

،ُمبتكرة ال و ال جدیدة ال جدیدة ال  ،مال و  یتم  یتم  التي بتكرة ،مبتكرة ال و 
.  .  االستفادة منھا  باستخدام التقنیات االستفادة منھا  باستخدام التقنیات االستفادة منھا  

ف مجلس االستقرار كما یُعرّ 
"الفنتك  التقنیات المالیة المالي 
Fintech " ات ابتكار أنھا على
في الخدمات بالتقنیات ة مدعوم 
نماذج أعمال أو تطبیقات أو عملیات أو منتجات جدیدة ا یمكن أن ینتج عنھ ، المالیة 

یمكن أن یكون لھا تأثیر فعال یمكن أن یكون لھا تأثیر فعال و ، 2توفیر الخدمات المالیة" ب لھا تأثیر مادي مرتبط  
نماذج أعمال أو تطبیقات أو عملیات أو منتجات جدیدة 
یمكن أن یكون لھا تأثیر فعال 
نماذج أعمال أو تطبیقات أو عملیات أو منتجات جدیدة نماذج أعمال أو تطبیقات أو عملیات أو منتجات جدیدة 
یمكن أن یكون لھا تأثیر فعال 
نماذج أعمال أو تطبیقات أو عملیات أو منتجات جدیدة 
یمكن أن یكون لھا تأثیر فعال 

  وسھولة من سرعة بھ تتمیز تتمیز ّتتمّیتتمّیلما ، تحسین نوعی تھا تحسین نوعی تھا تحسین نوعی و الخدمات تلك تقدیم على 
استخدامھا.من مّكن أكبر عدد من األفراد  یُ   ، بما وانخفاض في التكلفة 

: 3مجاالت استخدام التقنیات المالیة.2
التقنیات المالیة  استخدام  ّتتعّدتتعدّد مجاالت  

إلحاق  و التجارة اإللكترونیة، لتشمل 
،  المدفوعات الرقمیة عد،  و عد،  و ُالعمالء عن بُعد،  العمالء عن بعد،  العمالء عن بُعد،  

عبر استالم التحویالت وأرسالھا و 
و المحمول،  الھاتف  و المحمول،  الھاتف  التمویل الجماعي  من  التمویل الجماعي  من  التمویل الجماعي  المحمول،  الھاتف 

العقود الرقمیة  إبرام و ،  خالل الجمعیات 
الحقوق  یتم بموجبھا استیفاء (التي 

ً). الوفاء ب و 
یتم بموجبھا استیفاء 

ً
یتم بموجبھا استیفاء 

  ًااللتزامات آنیاًالوفاء ب االلتزامات آنیاالوفاء ب االلتزامات آنیا
  

تقدیم  تقدیم  من خالل ، كذلك، تساھم التقنیات المالیة الحدیثة في تعزیز الشمول المالي كذلك، تساھم التقنیات المالیة الحدیثة في تعزیز الشمول المالي كذلك، 
ألصول ل اإللكترونیة ال سجالت ال سجالت ال تقنیة كالھویة الرقمیة، و تقنیة كالھویة الرقمیة، و تقنیة حلول 

تساھم التقنیات المالیة الحدیثة في تعزیز الشمول المالي 
ألصول ل 

تساھم التقنیات المالیة الحدیثة في تعزیز الشمول المالي 
، والعقود الذكیة، إذ  ، والعقود الذكیة، إذ  ألصول ل 

  عمیلك،عرف  ا ل متطلبات قواعد  ل متطلبات قواعد  ل االمتثال في  تعزیز في  تعزیز   في    في  التقنیات ستخدم تلك ُستخدم تلك یمكن أن تستخدم تلك ُستخدم تلك ُیمكن أن تُُیمكن أن تُستخدم تلك یمكن أن تستخدم تلك یمكن أن تیمكن أن تُستخدم تلك 
.وتیسیر التوافق مع نظم االستعالم االئتماني وإجراءات العنایة الواجبة بالعمالء، 

.، صندوق النقد العربي، صندوق النقد العربي، 2018الیوم العربي للشمول المالي أبریل -عرض التقنیات المالیة الحدیثة 1
.2017مجلس االستقرار المالي2
. 2019صندوق النقد العربي ، التقنیات المالیة وتطبیقاتھا في الصناعة المالیة اإلسالمیة3
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عملیات عملیات على نطاق أوسع فيعلى نطاق أوسع فياستخدام التقنیات المالیة،في بعض الدولیتم،
التأمین، 

یتم،
التأمین، 

في بعض الدولیتم،
التأمین، 

في بعض الدول
تسجیل األراضي والعقارات، والصحة، والتجارة والتداول، والتأمین، 

استخدام التقنیات المالیة
تسجیل األراضي والعقارات، 

على نطاق أوسع فياستخدام التقنیات المالیة
تسجیل األراضي والعقارات، 

على نطاق أوسع في
منع  منع  وتسجیل األراضي والعقارات، 

.لیةاألسواق المااألسواق الماالتداول في والغش، 

: 4دوافع استخدام التقنیات المالیة .3

ّھناك العدید من األسباب والمزایا التي تشّجع الكثیرین على استخدام التقنیات  ھناك العدید من األسباب والمزایا التي تشجع الكثیرین على استخدام التقنیات  ھناك العدید من األسباب والمزایا التي تشجھناك العدید من األسباب والمزایا التي تشجع الكثیرین على استخدام التقنیات  ع الكثیرین على استخدام التقنیات  
المالیة، منھا:

مة لمقابلة احتیاجات العمالء الم صممة لمقابلة احتیاجات العمالء الم صّممة لمقابلة احتیاجات العمالء الم  ت جدت جدّدة.مة لمقابلة احتیاجات العمالء الم ت مة لمقابلة احتیاجات العمالء الم ت ُتوفیر منتجات وخدمات جدیدة ُمصمتوفیر منتجات وخدمات جدیدة مصمتوفیر منتجات وخدمات جدیدة م
انخفاض التكالیف واختصار الزمن.

الدفع الفوري وتوفیر  مزید من اختیارات الدفع.الدفع الفوري وتوفیر  مزید من اختیارات الدفع.الدفع الفوري وتوفیر  
استخدام المنصات الرقمیة في تحصیل اإلیرادات الحكومیة والدفع.

تیسیر الخدمات.
تیسیر فرص الحصول على التمویل لألفراد وألصحاب المؤسسات 

الذین یفتقرون للخدمات المصرفیة الكافیة.، الصغیرة والمتوسطة 
التقنیة في رفع الكفاءة، وتقویة إدارة على الوسائل  یسھم توسع اعتماد البنوك  

المخاطر، وتعزیز االمتثال للنظم والقواعد. 
تحقیق نمو أعلى وأكثر احتواء لجمیع شرائح السكان.

زیادة الطلب على المنتجات المالیة الرقمیة بفعل تأثیر جائحة كورونا  
 )Covid-19عد عد ُ) واللجوء إلى المعامالت عن بُع) واللجوء إلى المعامالت عن بع) واللجوء إلى المعامالت عن بُْع.

.ني اإللكترو   ّزیادة التسّوزیادة التسوق ق 

: : المالیة الحدیثةالتقنیاتأشكال.4

،  DLTتأخذ التقنیات المالیة عدة أشكال منھا تقنیة السجالت الالمركزیة/الموّزعة 
وتقنیة البلوكتشین، والذكاء االصطناعي، وتعلم اآللة، وإنترنت األشیاء،  

والحوسبة السحابیة. 

cio.org-https://www.arabتجمع مشرفي المعلوماتیة العرب 4 cio.orghttps://www.arab

•
بیانات لسجالت ال تخزنھا أو  ھي قاعدة 

فیھا ویكون ، تؤكدھا أي سلطة مركزیة 
السیطرة  على األكبر ة لمنفذ التطبیق القدر 

یتم  . ذ بھا العملیات نّف على الطریقة التي تُ 
وتفاصیلھا في أماكن  ة معامل تخزین كل 

في نفس الوقت مما یجعل إمكانیة  مختلفة 
لسرقة محتویات  ة حدوث ھجمات إلكترونی 

صعباً. اً أمر السجالت  

6
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  .

،  DLTتأخذ التقنیات المالیة عدة أشكال منھا تقنیة السجالت الالمركزیة/الموّزعة 
وتقنیة البلوكتشین، والذكاء االصطناعي، وتعلم اآللة، وإنترنت األشیاء،  

والحوسبة السحابیة. 

7

  عة / الالمركزية تقنية السجالت ّ عة / الالمركزية  ّ عة / الالمركزية  الموزعة / الالمركزية  عة / الالمركزية  عة / الالمركزية  ّ الموزعة / الالمركزية  عة / الالمركزية  ّ :  5عة / الالمركزية 
بيانات لسجالت ال تخزنها أو  هي قاعدة 

  فيها  ويكون  ، تؤكدها أي سلطة مركزية 
  التحكم  على األكبر  ة لمنفذ التطبيق القدر 

يتم تخزين  .  ذ بها العمليات نّف الطريقة التي تُ ب 
في    مختلفة وتفاصيلها في أماكن    ة معامل   كل 

نفس الوقت مما يجعل إمكانية حدوث  
لسرقة محتويات   ة هجمات إلكتروني 

  صعباً.   اً أمر السجالت  

 6  ) سلسلة الكتل (   شين ت البلوك 6  ) سلسلة الكتل (   شين ت البلوك  من  :    ) سلسلة الكتل (   شين ت البلوك  :  تعد:  تعد
األصول   سجالت أشكال أبرز

  IBM    لشركتي    لشركتي   ً وفقاً  وفقا  وفقاًًتعرتعّرف  تُ   و   و   ،ّالموّزالموّزعة
تسجيل    نظام    نظام    أنهاأنهابأنهبأنه  ب  ب،  Forbesوو تسجيل         إلكتروني        إلكتروني    إلكترونيإلكترونيإلكترونيإلكتروني            

مركزي   وغير مشفر، آني، مشترك،
المالية،   المعامالت وتدوين لمعالجةلمعالجة

و . ال  ليةليةالمالالمالالمااألصول وتداول وتداول والعقود،
واحدةواحدة   جهة أو واحد شخص يوجد
إنه بل بأكملها، السلسلة عن   إنهاإنهاامسؤولة

لجميع    ،مفتوحةمفتوحةمفتوح لجميع       في  فيفي  المشاركين    ويمكن    ويمكن    
ما   أو سجل كل تفاصيل مشاهدة إمكانية  بالكتلة،بالكتلة،    بال  باليعرفيعرف    ي  ُيالسلسلة إلى   تتبع  تتبع  إضافة

ّالتحّقالتحّقّ تستدعي ال آمنة شبكة عبر طرف    التحققالتحققالمعلومات طرف           .    .ثالث    من    من    
  

تشين على الحفاظ على قوائم مقاومة للتالعب في سجالت تشين على الحفاظ على قوائم مقاومة للتالعب في سجالت شين على الحفاظ على قوائم مقاومة للتالعب في سجالت بلوكتبلوكتالبلوكالبلوكال     تقنية  تقنيةتساعد  
إلىالمتنامية باستمرار، وتتيح ،البيانات اآلمن اآلمن ، والتبادل البياناتالوصول
الماليةلألمواللألموال األخرىكاألسهم ،واألصول المالية ًًً  .  .واألوراق ًخالفاًخالفا

حركةحركة  نظمة التقليدية، ال حاجة لوسيط أو لأللألل لمتابعة مركزي تسجيل نظام
ًمباشرةًمباشرةً بالتعامل الجهات كل تقوم بل البعض  التبادل، بعضها   .  مع  مع

  
  

  ) 3  نفس المصدر رقم (  نفس المصدر رقم (  5
تقنية التعامالت الرقمية (بلوك تشين) في البوابة الرسمية لحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة، "6

uae/digital-the-ae/about-https://u.ae/ar-حكومة اإلمارات"، متاح من خالل الرابط  -uae/digital-the-ae/about-https://u.ae/ar
government-uae-the-in-uae/blockchain  government
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نموذج تقني لھ : 7االصطناعي الذكاء •
القدرة على تكرار التفكیر البشري.

الذكاء ب یُكسِ ، حیث بصورة عامة 
بما  "، صفة "الذكاء لة اآل االصطناعي 

البشر محاكاة قدرات یجعلھا قادرة على 
ضمن المجالالتعلم اآلليیأتي  .  الذھنیة 

األوسع للذكاء االصطناعي، وھو یختص  
بمنح اآلالت القدرة على "التعلم". 

ھذه الخاصیة  تمنح : 8م اآللة تعلم اآللة تعلّم اآللة •
القدرة على  التصرف دون القدرة على  التصرف دون للحاسوب  القدرة على  للحاسوب  القدرة على  للحاسوب  

ًسبقاًسبقاً سبقا مسبقا ُم ًبرمجاًبرمجاً بشكل ،ُأن یكون ُمبرمجاأن یكون مبرمجاأن یكون م
. ، للقیام بذلك التصرفصریح 

ًمصطلح برز حدیثاًمصطلح برز حدیثاً  : 9إنترنت األشیاء •
قصد بھ الجیل الجدید من شبكة  قصد بھ الجیل الجدید من شبكة  قصد بھ الجیل الجدید من یقصد بھ الجیل الجدید من یُقصد بھ الجیل الجدید من و 

المعلومات الدولیة (إنترنت األشیاء)  
الذي یتیح التفاھم بین األجھزة 

بروتوكول  المترابطة مع بعضھا عبر 
.الشبكة 

  یشیر: 10السحابیةالسحابیةالسحابیالحوسبة•
إلى المصادر واألنظمة  المصطلح 

الحاسوبیة المتوافرة تحت الطلب عبر  
والتي تستطیع توفیر  ، اإلنترنت شبكة 

المتكاملة  عدد من الخدمات الحاسوبیة 
بھدف ، دون التقید بالموارد المحلیة دون التقید بالموارد المحلیة ّدون التقّیدون التقی

التیسیر على المستخدم.

)3نفس المصدر رقم (7
)4نفس المصدر رقم (8
9https://ar.wikipedia.orghttps://ar.wikipedia.org

10https://ar.wikipedia.org/wikihttps://ar.wikipedia.org/wiki
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نموذج تقني لھ : 7االصطناعي 
القدرة على تكرار التفكیر البشري.

الذكاء ب یُكسِ ، حیث بصورة عامة 
بما  "، صفة "الذكاء لة اآل االصطناعي 

البشر محاكاة قدرات یجعلھا قادرة على 
ضمن المجالالتعلم اآلليیأتي  .  الذھنیة 

األوسع للذكاء االصطناعي، وھو یختص  
بمنح اآلالت القدرة على "التعلم". 

9

: الحديثة  يةالماليةالمالية  قنياتالتقنياتالتقنيات    تطبيقات  تطبيقات  بعض. 5   ثة: الحديثة: الحدي

11منصات التمويل الجماعي  

عرّ    عر    عريعر   ي   ُي    عر    عر   ي    من  بأنهبأنهف "التمويل الجماعي"     صغيرة مبالغ جمع خالله من يتم تمويل
األموال من أعداد كبيرة من األفراد 

ف "التمويل الجماعي" 
األموال من أعداد كبيرة من األفراد 

ف "التمويل الجماعي" 
محدّاألموال من أعداد كبيرة من األفراد بهدف األموال من أعداد كبيرة من األفراد بهدف األموال من أعداد كبيرة من األفراد  مشاريع أو

جمع
أو
جمع
أو أعمال،
جمع

أعمال،
جمع

أعمال، دة، أو دة، أو دة، أو بهدف تمويلبهدف تمويل
ستهالك الل ستهالك الل أخرىأخرىألألفردي، أو الفردي، أو الل تمويلية احتياجات بية الرقمية  باستخدامباستخدام، ،التقنية ،التقنية   الرقمية   الرقمية،التقنية الرقمية   ،التقنية   الرقمية     

خالل    أوأو بيانات      من    من وقواعد اإلنترنتمنصات الربط  على خاللها من يمكن   بين  بين  ،
األموالاألموال (المقترضين)   ُالُمقرضينالمقرضينالمقرضين). )  و)  ومستخدمي     الممولين (

  
أهمأهم   الجماعي: أنواعأنواع  من التمويل   منصات

  

التبرعاتمنصاتمنصات   .  جمع  جمع
  إقراض النظراءمنصاتمنصات. . 
  االستثمار في األسهماالستثمار في األسهماالستثمار في األسهممنصاتمنصات .  
  المكافآت.منصاتمنصات

  
من حجم التعامالت ضمن من حجم التعامالت ضمن األكبراألكبريستحوذ نشاط إقراض النظراء على النصيب 

وهي عمليات إقراض شخص ما للمال إلى شخص وهي عمليات إقراض شخص ما للمال إلى شخص منصات التمويل الجماعي، 
آخر دون وجود مؤسسة مالية كالبنوك، ويتم هذا النوع من اإلقراض من خالل آخر دون وجود مؤسسة مالية كالبنوك، ويتم هذا النوع من اإلقراض من خالل 

منصات وسيطة، قد تأخذ شكل جمعيات تضم في 
آخر دون وجود مؤسسة مالية كالبنوك، ويتم هذا النوع من اإلقراض من خالل 

منصات وسيطة، قد تأخذ شكل جمعيات تضم في 
آخر دون وجود مؤسسة مالية كالبنوك، ويتم هذا النوع من اإلقراض من خالل 

المقرضين  منصات وسيطة، قد تأخذ شكل جمعيات تضم في  من كل عضويتها
والمقترضين. تتمتع هذه المنصات أو الجمعيات بوجود عدد كبير من األعضاء، والمقترضين. تتمتع هذه المنصات أو الجمعيات بوجود عدد كبير من األعضاء، 

منصات وسيطة، قد تأخذ شكل جمعيات تضم في 
والمقترضين. تتمتع هذه المنصات أو الجمعيات بوجود عدد كبير من األعضاء، 

منصات وسيطة، قد تأخذ شكل جمعيات تضم في 
والمقترضين. تتمتع هذه المنصات أو الجمعيات بوجود عدد كبير من األعضاء، 

التمويل.  إلى يحتاج اآلخر والجزء اإلقراض في الرغبة لديه منهم يتمّي   جزء يتمي    يتميزيتميز  ّيتمّي    يتمي    ز    يتمي       
هذا النوع من اإلقراض بتدني تكلفته مقارنة بالتمويل التقليدي، وعمله على مدار هذا النوع من اإلقراض بتدني تكلفته مقارنة بالتمويل التقليدي، وعمله على مدار 

هذ   ،الساعة أن
هذا النوع من اإلقراض بتدني تكلفته مقارنة بالتمويل التقليدي، وعمله على مدار 

أن
هذا النوع من اإلقراض بتدني تكلفته مقارنة بالتمويل التقليدي، وعمله على مدار 

أن أن    اإل   حيث   حيث    شبكة عبر تعمل المنصات أولى    ظهرت    ظهرت    نترنت.  ه
هذا النوع من اإلقراض بتدني تكلفته مقارنة بالتمويل التقليدي، وعمله على مدار 

أولى
هذا النوع من اإلقراض بتدني تكلفته مقارنة بالتمويل التقليدي، وعمله على مدار 

أولى أولى     منصات منصات       
عام   في النظراء ، وشهدت أكبر قفزة في حجم التمويل من خاللها ، وشهدت أكبر قفزة في حجم التمويل من خاللها ، وشهدت أكبر قفزة في حجم التمويل من خاللها 2005إقراض

واإل2010عام   وتطبيقاتها الذكية الهواتف انتشار مع ذلك 12نترنت المحمول.،

  
ًسريعاًسريعاًًسجل ًنمواًنمواًً الجماعي التمويل ّتطّوتطوسوق حيث   1.5من سوق قوامها ر ،

عام   في أمريكيأمريكي دوالر يفوق    ،2011مليارمليار يفوق     ما       مليار دوالر أمريكي في   مليار دوالر أمريكي في مليار دوالر أمريكي في مليار دوالر أمريكي في 100    إلى    إلى
ّع2015عام 

عام
ّ

عام
ّالمتوقّعالمتوقعالمتوّق ومن أن يصل حجم ،

عام
أن يصل حجم 

عام
عامعام  142إلى السوقالسوقالأن يصل حجم  دوالر مليار

الدولكما  . 2022 في ًً ًملحوظاًملحوظا ًنمواًنمواًً الجماعي التمويل صناعة     اآلسيوية    اآلسيوية  اآلسيويةاآلسيوية  تشهد
الصينت يُ  ،تقودهاتقودها ي   مليار مليار 100إلى  60بحوالي في الصين ر حجم السوق ّقدّيقديقدّ  حيث  حيث  

والفلبين 28دوالر، ثم الهند بنحو  دوالر، ونيبال  مليون دوالر،  27بنحو مليون

  شين ت التقنيات المالية الحديثة وتقنيات البلوكدورة ، 2019عرض منصات التمويل الجماعي يوليو 11
  ، صندوق النقد العربيوتطبيقاتها في الصيرفة اإلسالمية    

12at: 20 December 2020 Harvard Business Review, https://hbrarabic.com, access    
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دوالر   26بنحوبنحو  ب دوالر   26 مليون   26 مليون   26 يُ،     26 بما األفريقيةاألفريقية الدول بنحو  ّقدّيقديقدّ  ثم  ثم دوالر   37ر دوالر   37 مليون   37 مليون   37     تأتي    تأتيتأتي            ،   37
ثم      كينيا    كينيا    ّمقدّمقدّمتهافي   ثم     وأوغنداوأوغندا     وتنزانيا   .  رواندا  رواندا

ّالمتوّقالمتوّقّ الجماعي  من التمويل سوق حجم يشهد أنأن الناميةالنامية   ً نمواً  نموا  نمواًًالمتوقعالمتوقع البلدان في ًً ً  واضحا  واضحا ًواضحا
وفق تقديرات البنك الدولي، وأن تصبح القناة التمويلية الرئيسة للشركات الصغيرة وفق تقديرات البنك الدولي، وأن تصبح القناة التمويلية الرئيسة للشركات الصغيرة 

الجماعي
وفق تقديرات البنك الدولي، وأن تصبح القناة التمويلية الرئيسة للشركات الصغيرة 

الجماعي حجم
وفق تقديرات البنك الدولي، وأن تصبح القناة التمويلية الرئيسة للشركات الصغيرة 

حجم ع
وفق تقديرات البنك الدولي، وأن تصبح القناة التمويلية الرئيسة للشركات الصغيرة 

فيع
وفق تقديرات البنك الدولي، وأن تصبح القناة التمويلية الرئيسة للشركات الصغيرة 

في
وفق تقديرات البنك الدولي، وأن تصبح القناة التمويلية الرئيسة للشركات الصغيرة 

  والمتوسطة. 

النامية للدول الجماعي التمويل   :أهمية

الصغيرة  . 1 المشروعات  .  .   والمتوسطة  والمتوسطةتمويل
المستدامة. 2 التنمية أهدافأهداف تحقيق  . .تمويل
المالي. 3 الشمول مستويات  .  . زيادةزيادة
االبتكار. 4 لدعم مالية موارد  . .توفير
  

القائمةالقائمة الجماعي التمويل منصات لبعض   : 13نماذج
  
 -Manafa : منافع " منافع " منصة إطالق وتم ترخيص "  "  ِ  "  ِ ق  "  ق  "  من  "  من  "  بنجاح  "  بنجاح  "  أسواقأسواق    "  هيئة قبلقبل

السعودية التمويل  ل،  المال بالجماعيلدعملدعم القيام المنصة خالل من تم حيث بعددبعدد  ،
المقترحةالالحمالتالحمالت  ال   منمن االستثمارات لجميع األقصى

الجماعي
األقصى

الجماعي
األقصى الحد واستوفت . . الناجحةالناجحة

  
 -GoFundMe : جمع تبرعات لتمويل أغراض أهداف انسانية جمع تبرعات لتمويل أغراض أهداف انسانية تعمل على

الكوارث متضرري  . .وإغاثة
  

 -KIVA :  ُُدوالر   دوالر         000,100  و  و  100بينم قروض صغيرة تتراوح قيمتها ّقدّتقدتُقدُقدّت   
للمزارعين والمنظمات غير الحكومية والشركات الصغيرة للمزارعين والمنظمات غير الحكومية والشركات الصغيرة ،أمريكيأمريكي

والمتوسطة التي لها تأثير إيجابي كما تسعى المنصة إلى دعم الشمول المالي.
أمريكي

والمتوسطة التي لها تأثير إيجابي كما تسعى المنصة إلى دعم الشمول المالي.
أمريكي

والمتوسطة التي لها تأثير إيجابي كما تسعى المنصة إلى دعم الشمول المالي.
  

 -Kickstarter : تمويل بعض األفكار الجديدة والمشروعات تمويل بعض األفكار الجديدة والمشروعات تعمل على
 . .الحصول على مكافأةالحصول على مكافأةمقابل  

 -WeFunder :في المنصة ّمتعدّمتعدّ: تشارك: تشارك مجاالت في مشروعات دة دة تمويل
باألسهمباألسهم.  االستثمار خالل     من

  

  

13Alternative Modes of Finance: Overview and Guidelines for the Arab Countries  
  .2020صندوق النقد العربي سبتمبر    
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 14  الرقمیة   االفتراضیة العمالت

تم إنشاء العمالت  تم إنشاء العمالت  ال ملموسة. ال ملموسة. ال غیر  اال فتراضیة  اال فتراضیة  اال وات ال دفع  وات ال دفع  وات ال ھي نوع من العمالت وأد 
نقل  نقل  و ، المعامالت التجاریة وفي ، اإللكتروني استخدامھا في الدفع الرقمیة بھدف 

دون قیود أو متاعب أو حد للتحویل الیومي. األموال وتحویلھا بسرعة من بلد آل خر األموال وتحویلھا بسرعة من بلد آل خر األموال وتحویلھا بسرعة من بلد آل 

سرعة  و سرعة  و بسھولةعملیة تحویل ملیارات الدوالرات في ھذه العمالت ساھم ُساھم قد تساھم ُساھم ُقد تُساھم قد تساھم قد تقد تُساھم 
ف على الموقع الجغرافي واالختالفات الزمنیة والعمالت ف على الموقع الجغرافي واالختالفات الزمنیة والعمالت ّدون الحاجة إلى التعّردون الحاجة إلى التعر

إمكانیة استخدامھا في شراء السلع إمكانیة استخدامھا في شراء السلع شراء السلع إمكانیة استخدامھا في إضافةًً إلى الوطنیة والھیكل االقتصادي، 
ب العمالت النقدیة.ب العمالت النقدیة.استبدالھا  ب استبدالھا  ب استبدالھا    و   و   ، والمنتجات 

: 15) 2019- 2001( ر المدفوعات عبر الھواتف المحمولة  خالل الفترة  ر المدفوعات عبر الھواتف المحمولة  خالل الفترة  ّتطّور المدفوعات عبر الھواتف المحمولة  تطور المدفوعات عبر الھواتف المحمولة  تطور المدفوعات عبر الھواتف المحمولة  .6

ملیار شخص  ملیار شخص  یستخدم أكثر من  1.9یستخدم أكثر من  1.9یستخدم أكثر من  یستخدم أكثر من  •
الھواتف  الھواتف  المعامالت الرقمیة عبر 

ًًالنقالة  .ً یومیاًیومیا
تبلغ قیمة المعامالت النقدیة عبر  تبلغ قیمة المعامالت النقدیة عبر  •

ملیار دوالر  ملیار دوالر  290الھواتف النقالة 
، ومن  ، ومن  2019أمریكي بنھایة عام أمریكي بنھایة عام 

المتوقع أن تصل إلى مستوى  المتوقع أن تصل إلى مستوى  
أمریكي بنھایة عام 

المتوقع أن تصل إلى مستوى  
أمریكي بنھایة عام 

المتوقع أن تصل إلى مستوى  
ترلیون دوالر أمریكي بنھایة عام  ترلیون دوالر أمریكي بنھایة عام  
المتوقع أن تصل إلى مستوى  
ترلیون دوالر أمریكي بنھایة عام  
المتوقع أن تصل إلى مستوى  المتوقع أن تصل إلى مستوى  
ترلیون دوالر أمریكي بنھایة عام  
المتوقع أن تصل إلى مستوى  
ترلیون دوالر أمریكي بنھایة عام  

2023.
مكن تخفیض تكلفة توفیر  یمكن تخفیض تكلفة توفیر  یُمكن تخفیض تكلفة توفیر  مكن تخفیض تكلفة توفیر  •

الخدمات المالیة األساسیة بنسبة  الخدمات المالیة األساسیة بنسبة  الخدمات المالیة األساسیة بنسبة  
% باستخدام مدفوعات  % باستخدام مدفوعات  90- 80

الھواتف النقالة. 
تسمح مدفوعات الھواتف النقالة  تسمح مدفوعات الھواتف النقالة  •

الجدا رة  الجدا رة  رة  الجدا بالتعرف على ُلُمقرضین لمقرضین ل لمل لمقرضین ل ل 
االئتمانیة للمقترضین. 

14https://www.ministryinfo.gov.lb/42447
، صندوق النقد العربي.2020أبریل 27الیوم العربي للشمول المالي 15

(أھمیة التقنیات المالیة الحدیثة في تعزیز الشمول المالي  في أعقاب تفشي فیروس كورونا  (أھمیة التقنیات المالیة الحدیثة في تعزیز الشمول المالي  في أعقاب تفشي فیروس كورونا  (أھمیة التقنیات المالیة الحدیثة في تعزیز الشمول المالي  
، صندوق النقد العربي.

المستجد) في أعقاب تفشي فیروس كورونا  

11
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 : إقليمية عربية و تجارب   : إقليمية عربية و تجارب  . 7
  
تجربة  تجربة   • تجربة   • تجربة   • •   .تجربة  دولة اإلمارات العربية المتحدة تجربة  تجربة  دولة اإلمارات العربية المتحدة تجربة  دولة اإلمارات العربية المتحدة دولة اإلمارات العربية المتحدة  •
  

العربيةالعربية   اإلمارات دولة تعتبر
في مصاف الدول في مصاف الدول  16 المتحدة

التقنيات   مجال في الرائدة
خالل              الحديثة،  الحديثة،المالية   من من     ذلك    

هذه   استخدام في ريادتها
العام  التقنياتالتقنياتالتقني القطاع في

مالئمةمالئمة   وأنظمة
القطاع
وأنظمة
القطاع
وأنظمة هياكل وخلق
تجدر  للصناعات الجديدة. 

المالي    اإلشارة إلى القطاع أنأن
مدار  والمصرفي شهد  على

الماضي في  العقد كبيرة   زيادة  زيادة
التقني تلك ٪ من جملة الشركات  46حيث أصبحت اإلمارات تمثل ، التقنياتالتقنياتاستخدام

ياأفريقياأفريقأفريقياالناشئة   وشمال األوسطاألوسط الشرق مستوى   . . على
  

إطالق البلوكتشينتم الرقمية للتعامالت دبي مكتب    ب  ب  ،17استراتيجية بين بالتعاونبالتعاون
الذكي "  الذكي "  للمستقبل " ومؤسسة الذكيةالذكية"  " دبي " دبي "  للمستقبل "  بهدف استكشاف وتقييم أحدث بهدف استكشاف وتقييم أحدث بهدف استكشاف وتقييم أحدث ، "، " " دبي " دبي " 

وفعالي كفاءة وأكثر
بهدف استكشاف وتقييم أحدث 

وأكثر
بهدف استكشاف وتقييم أحدث 

وأكثر آمنة خدمات توفير على تساعد التي التقنية   تطمحوفعاليةوفعالية. االبتكارات
تعزيز إمكانات االستفادة من هذه التقنية ليس في دبي فقط، بل تعزيز إمكانات االستفادة من هذه التقنية ليس في دبي فقط، بل إلىستراتيجية اال

  المدن حول العالم.في كل 

اإلماراتالفرص االقتصادية لجميع القطاعات في تشينتشينالبلوكتالبلوكت  البلوك  البلوك  تقنيةفر فر ّفّستوستو
ًوتعّز

الفرص االقتصادية لجميع القطاعات في 
ً

الفرص االقتصادية لجميع القطاعات في 
ًعالمياًعالمياً رائدة كمدينة دبي سمعة التقنية  ز التقنية   مجال   مجال   و  في  في   الذكي، الذكي،االقتصاد الذي الذي   الذكي،االقتصاد

العالمية التنافسية والقدرات األعمال
دبي

األعمال
دبي

األعمال ريادة . كذلك سيسهم التوسع في استخدام . كذلك سيسهم التوسع في استخدام يدعم
القية، ية، الحكوميالحكومي  الحكوم  الحكوم  الخدمات  تحسين كفاءةتحسين كفاءةتحسين تقنية البلوكتشين في  القطاعات القطاعات طاعات ودعم

  االقتصادية. 

المبادرة هذه خدماتها،بنجاح تدير مدينة أولأول دبي    بتقنية      بتقنية   بتقنيةبتقنية     الحكومية  الحكومية  ستصبح
5.5ًًتوفير في، بما سيساهم ، بما سيساهم ، بما البلوكتشين ًسنوياًسنويا درهم الوثائق،  مليار معالجة من

تنفق   التي القيمة يعادل ما ً    في  فيوهو
درهم
ً
درهم
ًسنوياًسنوياً خليفة   . برج

  

16 Bloomberg intelligence, Fintech waves reshape GCC banks  
17 https://www.smartdubai.ae/ar/initiatives/blockchain https://www.smartdubai.ae/ar/initiatives/blockchain 
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٪ من جملة الشركات  46حيث أصبحت اإلمارات تمثل 
الناشئة  

تجربة  تجربة   • تجربة   • تجربة   • •   18المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية  •
  

المملكة  فيفي   رؤية   ودعم ريادة   ودعم ريادة ودعم ريادة   ، التي تهدف إلى تطوير القطاع المالي2030إطار
األعمال،

في
األعمال،

في
المركزيأطلق أطلق األعمال،    مبادرة      مبادرة   مبادرةمبادرة   2019) في عام SAMA (  السعودي (  السعودي (  البنك

 )(Fintech Saudi للتقني، التي البيئي النظام دعم إلى الترويج  والمالية للتقنياتللتقنياتتهدف
ً  مركز  مركز  لتصبح  لتصبح  للمملكة

، التي 
ً

، التي 
ً   ،   لالبتكار   لالبتكار  ً اًاًً   رائد   رائد  ً اًاً

البيئي
ً

البيئي
ًنظاماًنظاماً ًًّبيئيّ   بيئي   بيئيّ      يحتضن   يحتضن ً  ً مزدهراً   مزدهرا   مزدهراًً  ً اًبيئيابيئيا

الترويج
ً

الترويج
    عن    عن               ومسؤوال   ومسؤوالً

الشركات الشركات ولبنوك والمستثمرين ا
الدولةوالجامعات ،ومؤسسات

الشمول  ساهميساهموبالتالي يوبالتالي يُساهموبالتالي وبالتالي  دعم في
الرقمية. .   وزيادة  وزيادة  المالي       المعامالت

  
  

التقنيات  من أجل من أجل  أثرأثر وتقييم من أجل فهممن أجل فهم
الماليةالمالية   الخدمات سوق في الجديدة
على   وللمساعدة المملكة، فيفي

يتسم  تحويلها  مالي مركز إلى
التقني ترحب  بالذكاء تنظيمية، تجريبية بيئة السعودي، المركزي البنك مصممصّمم ،

بالشركات المحلية والدولية الراغبة في اختبار الحلول الرقمية الجديدة، بالدخول بالشركات المحلية والدولية الراغبة في اختبار الحلول الرقمية الجديدة، بالدخول 
 .ً

بالشركات المحلية والدولية الراغبة في اختبار الحلول الرقمية الجديدة، بالدخول 
ً

بالشركات المحلية والدولية الراغبة في اختبار الحلول الرقمية الجديدة، بالدخول 
مستقبالً السعودية العربية المملكة في نشرها بهدف فعلية "حية"، بيئة   في

  
  للعملة الرقمية مشروع عابر 

  
مشتركة   رقمية عملة مشروع "عابر" إلصدار العربيةالعربية  يعتبر اإلمارات دولة   بين  بين

أبرز المشروعات اإلقليمية في هذا أبرز المشروعات اإلقليمية في هذا أبرز المشروعات اإلقليمية في هذا المتحدة والمملكة العربية السعودية، من 
يقوم      . 19  الصدد يقوم      .  البلوكتشين)    (البلوكتشين)       (       (    (البلوكتشين)   المشروع على استخدام تقنية سلسلة الكتلالمشروع على استخدام تقنية سلسلة الكتلال      .  البلوكتشين)    البلوكتشين)       (    إلطالق    إلطالق    ( )    

عملة رقمية موحدة بين البلدين واستخدامها بين البنوك المشاركة في المشروع عملة رقمية موحدة بين البلدين واستخدامها بين البنوك المشاركة في المشروع 
وخارج   الدولتينداخل   استخدام قاعدة بيانات   استخدام قاعدة بيانات استخدام قاعدة بيانات     المنوه عنها على  المنوه عنها علىالتقنيةالتقنية  التعتمد    .    حدود  حدود

والبنوك  بين مصرف اإلمارات المركزي، والبنك المركزي السعودي، موزعةموزعة
زمنيبحيث المشاركة،  طابع على كتلة كل ورابط إلى الكتلة السابقة ورابط إلى الكتلة السابقة تحتوي

تعديلها.   المستحيل من يصبح سيتم استخدام هذه التقنية في عمليات المطابقة سيتم استخدام هذه التقنية في عمليات المطابقة يتم استخدام هذه التقنية في عمليات المطابقة سبحيث
البنوك.  .   بين     والتسوية

  

  The Arab Region Fintech Guide 18، صندوق النقد العربي يوليو 2020.
المركزي19 المتحدة العربية اإلمارات 2019(   مصرف    )2019 تجريبي  :    عابر:    عابر:    ). " (    بشكل افتراضية الكترونية عملة واستخدام اصدار مشروع مشروع:         :

الثالث  مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي، محصورة التداول بين عدد من بنوك البلدين"،  االجتماع خالل قدممقدمُمقدم عرض
التس وبنك العربي النقد صندوق بين ما المشترك العربية الدول في النقدية السياسة عمل نوفمبر. لمجموعة الدولية،   التسوياتالتسويات
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جمھوریة مصر العربیة 

القطاع المالي لدعم المالیة من أنشطة التقنیات البنك المركزي المصري یُعّزز 
، في مجال  21  العربیة مصر جمھوریة  تضمنت تجربة  .  في مصر والتحّول الرقمي  

المركزي  التقنیات المالیة، إطالق البنك  
استراتیجیتھ المتكاملة المصري 

واالبتكار في الحدیثة المالیة للتقنیات 
بھدف تحویل مصر ، 2019مارس 

معترف بھ عالمیاً في مجالإلى مركز  
رّكز تُ . المالیة التقنیات صناعة 

اإلستراتیجیة على تلبیة احتیاجات  
القطاعات غیر المصرفیة والمحرومة  

معالجةمن الخدمات من خالل 
وتنظیم  ، یات الوطنیة، وتمویل الشركات الصغیرة والمتوسطة عبر الحدود التحدّ 

الرقمي.  المالیة لتحقیق الشمول المالي  بالتقنیات   جمیع األنشطة ذات الصلة 

14

إلى:  المشروع   يهدف
  
الرقمية  إصدار. 1 آليات    ،العمالت آليات     تداولها.    وتنظيم    وتنظيم     تداولها.         
  عمليات المطابقة والتسويات بين البنوك باستخدام تقنية سلسلة الكتل.  تنفيذتنفيذ. 2
التقنيات المستخدمة والتأثيرات الفنية والتشغيلية التقنيات المستخدمة والتأثيرات الفنية والتشغيلية دراسة وتحليل خصائص . 3

عمليات المطابقة والتسويات بين البنوك باستخدام تقنية سلسلة الكتل.
التقنيات المستخدمة والتأثيرات الفنية والتشغيلية 

عمليات المطابقة والتسويات بين البنوك باستخدام تقنية سلسلة الكتل.
التقنيات المستخدمة والتأثيرات الفنية والتشغيلية 

التحتية   البنية   الحالية. . المالية  على
النقدية. . 4 السياسات على رقمية مركزية عملة إصدار تأثيرتأثير تحديد
  

تتضمنينفذ المشروع على ثالث مراحلينفذ المشروع على ثالث مراحلينفذ المشروع على ثالث  األولىاألولى  ، األولى   استخدام العملة استخدام العملة ،   المرحلة  المرحلة  
الرقمية من خالل سلسلة الكتل لتسوية المدفوعات ما بين البنكين المركزيين في الرقمية من خالل سلسلة الكتل لتسوية المدفوعات ما بين البنكين المركزيين في 

واإلمارات الثانية،السعودية المرحلة أما
الرقمية من خالل سلسلة الكتل لتسوية المدفوعات ما بين البنكين المركزيين في 

أما
الرقمية من خالل سلسلة الكتل لتسوية المدفوعات ما بين البنكين المركزيين في 

فسيتم خاللها استخدام العملة الرقمية فسيتم خاللها استخدام العملة الرقمية .  أما
الوطنيةبين المعامالت لتسوية والبنوك مركزي بنك سي  . كل سي   حين   حين   سيتم خالل سيتم خالل تم خالل   في  في  

الثالثة   المشروع  المرحلة البينيةالبينية    من  من المدفوعات تسوية في الرقمية العملة استخدام
الدولتين.  كال في البنوك بين   ما

  
تجربة  تجربة   • تجربة   • تجربة   • •   تجربة   . مملكة البحرين تجربة  تجربة   . مملكة البحرين تجربة   . مملكة البحرين  . مملكة البحرين  •
  

م  ًنظراًنظراً م   لنظام    وا  وا  التقنيةّلتقدّلتقدّ   لنظام     
البحرين    في    في        المالي ،20مملكةمملكة
أولت
المالي
أولت
المالي
أهمية كبيرة أهمية كبيرة أهمية كبيرة المملكة  أولت

المالية من خالل للتقنيات
بهدفالتنظيمياإلطار دعم 

نمو التقنيات  تعزيز صناعة
الحديثة   .  المالية

  
البحرين   مصرف أنشأ

  ،2017المركزي، في العام المركزي، في العام المركزي، 
وحدة التكنولوجيا المالية 

وصندوق الحماية التنظيمي لضمان احتضان مملكة البحرين إلطار ،واالبتكار
ّالتحّوالتحو ويدعم المالية الخدمات قطاع في االبتكار يشجع مرن المالي  تنظيمي ل

التنظيميالرقمي،  ُالُمختبرالمختبرالمختبر إنشاء إلى ً
يشجع

ً
يشجع

  الختبار) ( Regulatory Sandbox )Regulatory Sandbox( إضافة
ُالُمبتكرةالمبتكرةالمبتكرة.  المالية والمنتجات ًالحلول

Regulatory Sandbox
ً

Regulatory Sandbox
ًأيضاًأيضا البحرين مملكة تعد في   كما في    دولة    دولة    أول   

 (
أول

 (
   أول   أول

إفريقيامنطقة   وشمال األوسط المفتوحة.     الشرق المصرفية الخدمات       تتبنى  تتبنى
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تجربة  تجربة   • تجربة   • تجربة   • •   . جمهورية مصر العربية  •
  

القطاع المالي  لدعم المالية  من أنشطة التقنيات  البنك المركزي المصري  ُيعّزز 
، في مجال  21  العربية   مصر جمهورية  تضمنت تجربة  .  في مصروالتحّول الرقمي  

التقنيات المالية، إطالق البنك  
استراتيجيته  المركزي المصري 

الحديثة  المالية للتقنيات المتكاملة 
  ، 2019واالبتكار في مارس 

إلى مركز بهدف تحويل مصر 
  معترف به عالمياً في مجال

   .  المالية   التقنيات صناعة  
  
  
  

اإلستراتيجية على تلبية احتياجات القطاعات غير المصرفية والمحرومة رّكز تُ 
يات الوطنية، وتمويل الشركات الصغيرة التحدّ  معالجة من الخدمات من خالل 
المالية  بالتقنيات  وتنظيم جميع األنشطة ذات الصلة  ، والمتوسطة عبر الحدود 

  الرقمي.   لتحقيق الشمول المالي 
  
  2222 تجارب دولية . 8
.المملكة المتحدة •

  بقوة اإلطار القانوني المتحدة يتميز قطاع التقنيات المالية الحديثة في المملكة 
م له نَظم له نَِظم له  ر اإلطار التشريعي باقي الدول العتماده على البساطة  ّكما يتصدّ  كما يتصد  كما يتصدّ  . ُالُمنَظالمنَظالم
عت الدولة  توس   . والشفافية  عت الدولة  توس   . والشفافية  ّ   . والشفافية    . والشفافية  عت الدولة  توس   . والشفافية  ّ   . والشفافية  باالستثمار في مجال أمن المعلومات بإستراتيجية وطنية     . والشفافية 

ر اإلطار التشريعي باقي الدول العتماده على البساطة  
باالستثمار في مجال أمن المعلومات بإستراتيجية وطنية  
ر اإلطار التشريعي باقي الدول العتماده على البساطة  

باالستثمار في مجال أمن المعلومات بإستراتيجية وطنية  عت الدولة  توس عت الدولة  توس
ّ ومركز ُم ومركز ُم ومركز م ّ ومركز م ومركز مخص ومركز مخص ومركز م ّ ومركز مخص ومركز م ص ألمن المعلومات   ومركز م

باالستثمار في مجال أمن المعلومات بإستراتيجية وطنية  
ص ألمن المعلومات  

باالستثمار في مجال أمن المعلومات بإستراتيجية وطنية  
خصص ألمن المعلومات  خص

  وحوافز للشركات.  

إلى المبادرات الرائدة في  إ  ضافة إ  ضافةً إ 
مثل  ، مجال التخفيض الضريبي 

خفض الضرائب في المشاريع  
المبتدئة والناشئة ذات المخاطر  

  .المرتفعة 
  

نفس المصدر رقم (18) 21
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  . األمريكيةالواليات المتحدة •

  
الواليات المتحدة األمريكية   احتلت 

ًالمركز األول طبقاً للمؤشر العالمي ًالمركز األول طبقا
لتيسير أعمال الشركات الناشئة  
 للمؤشر العالمي

لتيسير أعمال الشركات الناشئة  
 للمؤشر العالمي

.  حيث أنها تتمتع .  حيث أنها تتمتع ّ.  حيث أنها تتمتّ.  حيث أنها تتمت2015خالل عام 
بشبكة من منظمي األعمال

خالل عام 
بشبكة من منظمي األعمال

خالل عام 
وتوفّر   ،  وتوفر   ،  ر   ، 

ز رأس وترك  ،االبتكاريةالمواهب 
بشبكة من منظمي األعمال
ز رأس وترك
بشبكة من منظمي األعمال

ز رأس وترك  ،االبتكارية ّز رأس وتركّ  ،االبتكارية
بشبكة من منظمي األعمال
ّ
بشبكة من منظمي األعمال
ز رأس وترك
بشبكة من منظمي األعمال
ّ
بشبكة من منظمي األعمال

ّ  ،االبتكارية ز رأس وترك  ،االبتكارية ّ  ،االبتكارية   ،االبتكارية
المال المتوفر لالستثمار في المال المتوفر لالستثمار في ّالمال المتوفّالمال المتوفّ

ً  ،المجال
ر لالستثمار في 

ً
ر لالستثمار في 

ّ  ،المجال  إضافة  ،المجال  إضافة
ر لالستثمار في 

ّ
ر لالستثمار في 

إلى توف إلى توف  إضافة ّإلى توفّ  إضافة ّ  إضافة إلى توف  إضافة ّ  إضافة إلى توفر البنية  إلى توفر البنية    إضافة
كما أنها  .  التحتية التي تخدم التقنيات 

 في وصول شركات التقنية الحديثة إلى رأس المال، 
التحتية التي تخدم التقنيات 

 في وصول شركات التقنية الحديثة إلى رأس المال، 
التحتية التي تخدم التقنيات 

ً
التحتية التي تخدم التقنيات 

ً
التحتية التي تخدم التقنيات 

تعتبر األكثر تفوقا
التحتية التي تخدم التقنيات 

تعتبر األكثر تفوقا
التحتية التي تخدم التقنيات 

ً ًتعتبر األكثر تفوقا
التحتية التي تخدم التقنيات 

ً
التحتية التي تخدم التقنيات 

تعتبر األكثر تفوقا
التحتية التي تخدم التقنيات 

ً
التحتية التي تخدم التقنيات 

والمساعدة على تلبية تكاليف بدء األعمال. وهناك العديد من المبادرات 
 في وصول شركات التقنية الحديثة إلى رأس المال، 
والمساعدة على تلبية تكاليف بدء األعمال. وهناك العديد من المبادرات 
 في وصول شركات التقنية الحديثة إلى رأس المال، 

،  ويللتملت الحكومية لحث رجال األعمال على وصول المرأة وشباب الجامعا ،  ويللتملت  ت 
ً

الحكومية لحث رجال األعمال على وصول المرأة وشباب الجامعا
ً

الحكومية لحث رجال األعمال على وصول المرأة وشباب الجامعا
التي تستهدف   التقنيات،إلى وجود حوافز ضريبية لتأهيل شركات  هذا إضافة

التوظيف والتدريب واالستثمار.  كما أن لديها أفضل تدابير تقنية ألمن  
التي تستهدف   التقنيات،

التوظيف والتدريب واالستثمار.  كما أن لديها أفضل تدابير تقنية ألمن  
التي تستهدف   التقنيات،

المعلومات، إال أن المبادرات التشريعية الزالت محدودة في الواليات المتحدة 
.األمريكية

المعلومات، إال أن المبادرات التشريعية الزالت محدودة في الواليات المتحدة 
.األمريكية

المعلومات، إال أن المبادرات التشريعية الزالت محدودة في الواليات المتحدة 
  

  
  . سنغافورة •

البوابة المفضلة للسوق  البوابة المفضلة للسوق  ّالبوابة المفّضالبوابة المفض  سنغافورة   سنغافورة   تعتبر 
سيوية، حيث تتميز بسهولة القيام باألعمال  سيوية، حيث تتميز بسهولة القيام باألعمال  ّسيوية، حيث تتمّيسيوية، حيث تتمياآل 

احتلت سنغافورة المركز العاشر  . التجارية 
في المؤشر العالمي لتيسير أعمال الشركات  

ّ  .2015الناشئة خالل عام 
في المؤشر العالمي لتيسير أعمال الشركات  

ّ
في المؤشر العالمي لتيسير أعمال الشركات  

ّكما تتمتّع بفريق  ّكما تتمتّكما تتمتع بفريق  كما تتمتع بفريق  ّكما تتمتّكما تتمت
متخصص في التقنيات المالية الحديثة في  متخصص في التقنيات المالية الحديثة في  ّمتخّصمتخّص

السلطة النقدية، مما نتج عنه إنشاء شركات  
صناعة  بين القطاعين العام والخاص لنمو 

  .التقنيات المالية الحديثة 
  

ّمؤسسة النقد في سنغافورة بالنشاط في مجال التقنيات المالية الحديثة، حيث توفّر  مؤسسة النقد في سنغافورة بالنشاط في مجال التقنيات المالية الحديثة، حيث توفر  مؤسسة النقد في سنغافورة بالنشاط في مجال التقنيات المالية الحديثة، حيث توفّر  ّتتمّيتتمّي مؤسسة النقد في سنغافورة بالنشاط في مجال التقنيات المالية الحديثة، حيث توفز مؤسسة النقد في سنغافورة بالنشاط في مجال التقنيات المالية الحديثة، حيث توفتتميز تتميز 
صندوق مخصص ومجموعة من المبادرات لدعم مشاريع التقنياصندوق مخصص ومجموعة من المبادرات لدعم مشاريع التقنيات الحديثة الناشئة.   ّصندوق مخّصصندوق مخّص

واالبتكار،    التقنيات كما تضع الدولة سياسات واستراتيجيات لتنظيم وتيسير استخدام   واالبتكار،    التقنيات كما تضع الدولة سياسات واستراتيجيات لتنظيم وتيسير استخدام   كما تضع الدولة سياسات واستراتيجيات لتنظيم وتيسير استخدام  
ّ

كما تضع الدولة سياسات واستراتيجيات لتنظيم وتيسير استخدام  
ّ

كما تضع الدولة سياسات واستراتيجيات لتنظيم وتيسير استخدام  
وتوفر المزيد من التواصل وتبادل البيانات والمعلومات بين الشركات والمؤسسات  وتوفر المزيد من التواصل وتبادل البيانات والمعلومات بين الشركات والمؤسسات  وتوف

  . إلى وجود إعفاءات  ضريبية للشركات المبتدئة  إلى وجود إعفاءات  ضريبية للشركات المبتدئة العامة والمواطنين، إضافةً إلى وجود إعفاءات  
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  استراليا•
  

بدعم الحكومة اإلتحادية الحديثة في استراليا منظومة التقنيات المالية تتمتع تتمتع تتمتّ
تم إنشاء لجنة تعاون دائم بين القطاعين العام  حيث  . االبتكار والتزامها بقيم 

في  االبتكاروالخاص لتيسير  في  االبتكار  االبتكار
النظام المالي، ولتعزيز منظومة  

تقوم  التقنيات المالية الحديثة. 
الناشئة  الدولة بمساعدة الشركات 

في مجال التقنيات المالية الحديثة  
ّلتعّرلتعرف على التشريعات  على ا 

التنظيمية للجنة األوراق المالية  
كما تم إنشاء اللجنة . سترالية األ 

االستشارية الرقمية، التي تضم  
أعضاء من مركز االبتكار  
االستشارية الرقمية، التي تضم  
أعضاء من مركز االبتكار  
االستشارية الرقمية، التي تضم  

المالية الحديثة ولجنة األوراق المالية واألوساط األكاديمية  وشركات التقني  ات وشركات التقني  ات وشركات التقني 
ِ الشركات المبتِك الشركات المبتك  الشركات المبتكرة.  أطلقت استراليا مركز ألمن المعلومات يضم خبراء  الشركات المبتكرة.  أطلقت استراليا مركز ألمن المعلومات يضم خبراء دعملدعملدعم

الصناعة واألوساط الحكومية واألكاديمية لدعم جدول أعمال أمن المعلومات 
دعم

الصناعة واألوساط الحكومية واألكاديمية لدعم جدول أعمال أمن المعلومات 
رة.  أطلقت استراليا مركز ألمن المعلومات يضم خبراء دعم

الصناعة واألوساط الحكومية واألكاديمية لدعم جدول أعمال أمن المعلومات 
رة.  أطلقت استراليا مركز ألمن المعلومات يضم خبراء 

ً إلى عدد من الحوافز الضريبية للمستثمرين في الشركات  الوطني. 
الصناعة واألوساط الحكومية واألكاديمية لدعم جدول أعمال أمن المعلومات 

ً
الصناعة واألوساط الحكومية واألكاديمية لدعم جدول أعمال أمن المعلومات 

إضافة
لتشجيع االستثمار.    ، ّالتجارية صغيرة الحجم المعّرالتجارية صغيرة الحجم المعرضة للمخاطر لتشجيع االستثمار.    ،   ،    

  
  . كونج هونج  •
  

ترتكز التقنيات الحديثة 
فيها على األسواق المالية، 

وهي ضمن أكبر خمس  ةوهي ضمن أكبر خمس  ةوهي ضمن أكبر خمس 
مراكز مالية على مستوى  
العالم.  بالمقارنة مع الدول 

األخرى المشار 
العالم.  بالمقارنة مع الدول 

األخرى المشار 
العالم.  بالمقارنة مع الدول 
إليها في 
هذا المجال، فإن هونج  

  صغير يعتبر سوق يعتبر سوق كونج يعتبر كونج يعتبر كونج 
توفير التمويل، من حيث 

دعم بيئة  ي  ومع ذلك فهو 
التقنيات المالية الحديثة.  
حيث تم تبني عدد من المبادرات الحكومية تهدف إلى مشاركة ودعم شركات 

  التقنيات الحديثة، من ضمنها فريق توجيهي للتقنيات المالية الحديثة. 
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ً متسارعاً متسارعاً في المالیة تسجالمالیة تسّجُالمالیة تُالمالیة تُالتقنیات أن تشیر التقاریر إلى  نتیجة  الدول العربیة ًل نمواًسجل نمواسجل نمواً
في أعقاب جائحة كورونا لتزاید االعتماد علیھا في ظل الظروف التي  یشھدھا العالم لتزاید االعتماد علیھا في ظل الظروف التي  یشھدھا العالم لتزاید االعتماد علیھا في ظل الظروف التي  

 في 
في أعقاب جائحة كورونا 

 في 
 .   
ً بالمقارنة  
في أعقاب جائحة كورونا 

ً
في أعقاب جائحة كورونا 

د التقاریر أن قطاع التقنیات المالیة سیكون من المجاالت األكثر نموا
لتزاید االعتماد علیھا في ظل الظروف التي  

د التقاریر أن قطاع التقنیات المالیة سیكون من المجاالت األكثر نموا
یشھدھا العالم لتزاید االعتماد علیھا في ظل الظروف التي  

د التقاریر أن قطاع التقنیات المالیة سیكون من المجاالت األكثر نموا
لتزاید االعتماد علیھا في ظل الظروف التي  یشھدھا العالم لتزاید االعتماد علیھا في ظل الظروف التي  یشھدھا العالم 

د التقاریر أن قطاع التقنیات المالیة سیكون من المجاالت األكثر نموا
في أعقاب جائحة كورونا لتزاید االعتماد علیھا في ظل الظروف التي  یشھدھا العالم لتزاید االعتماد علیھا في ظل الظروف التي  

د التقاریر أن قطاع التقنیات المالیة سیكون من المجاالت األكثر نموا
في أعقاب جائحة كورونا 

ًد التقاریر أن قطاع التقنیات المالیة سیكون من المجاالت األكثر نمواً
في أعقاب جائحة كورونا 

ً
في أعقاب جائحة كورونا 

د التقاریر أن قطاع التقنیات المالیة سیكون من المجاالت األكثر نموا
في أعقاب جائحة كورونا 

ً
في أعقاب جائحة كورونا 

ّ
لتزاید االعتماد علیھا في ظل الظروف التي  

ّ
لتزاید االعتماد علیھا في ظل الظروف التي  

ّكما تؤّكد التقاریر أن قطاع التقنیات المالیة سیكون من المجاالت األكثر نمواكما تؤكد التقاریر أن قطاع التقنیات المالیة سیكون من المجاالت األكثر نمواكما تؤك
مع قطاعات أعمال أخرى تعاني من التأثیرات السلبیة لتحد

د التقاریر أن قطاع التقنیات المالیة سیكون من المجاالت األكثر نموا
مع قطاعات أعمال أخرى تعاني من التأثیرات السلبیة لتحد

د التقاریر أن قطاع التقنیات المالیة سیكون من المجاالت األكثر نموا
یات "كورونا". ّمع قطاعات أعمال أخرى تعاني من التأثیرات السلبیة لتحّد

ل تحمیل التطبیقات المالیة ّشھد معدّشھد معدّ
ً ملحوظاً ملحوظاً منذ بدء تطبیق   ً ًارتفاعاًارتفاعا
إجراءات اإلغالق وحظر التجول  
في معظم دول العالم، إذ ازداد 

% في آخر 72استخدامھا بنسبة 
أسبوع من شھر مارس وفق بیانات  
% في آخر 
أسبوع من شھر مارس وفق بیانات  
% في آخر 

شركة دیفیر لالستشارات المالیة، 
وازداد متوسط تحمیلھا على أساس 

% بین الرب ع % بین الرب ع % بین الرب 20أسبوعي بنسبة 
والربع األول 2019الرابع لعام 

ع 
والربع األول 
ع 

.2020  عام ل 

أن سرعة تحویل العمالت الرقمیة ستتیح للحكومات إمكانیة توفیر  جدیر بالذكر 
دة بأخطار أزمة جائحة كورونا بسرعة أكبر من  ّالسیولة النقدیة للقطاعات المھدّالسیولة النقدیة للقطاعات المھدّ

أن سرعة تحویل العمالت الرقمیة ستتیح للحكومات إمكانیة توفیر  
دة بأخطار أزمة جائحة كورونا بسرعة أكبر من  
أن سرعة تحویل العمالت الرقمیة ستتیح للحكومات إمكانیة توفیر  

الوسائل المالیة التقلیدیة التي تتطلب استخدام البرید العادي واالعتماد على  الوسائل المالیة التقلیدیة التي تتطلب استخدام البرید العادي واالعتماد على  الوسائل المالیة التقلیدیة التي تتطّل
یتعذر على غیر عمالء مؤسسات وسیطة إلرسالھا، مثل المصارف، حیث مؤسسات وسیطة إلرسالھا، مثل المصارف، حیث مؤسسات وسیطة إلرسالھا، مثل المصارف، 

األزمات المصارف الحصول على الخدمات والمساعدات المالیة في مثل تلك المصارف الحصول على الخدمات والمساعدات المالیة في مثل تلك المصارف الحصول على الخدمات والمساعدات المالیة في 
االقتصادیة، في الوقت الذي تتیح فیھ التقنیات المالیة وسائل بدیلة أسرع وأقل 

المصارف الحصول على الخدمات والمساعدات المالیة في 
االقتصادیة، في الوقت الذي تتیح فیھ التقنیات المالیة وسائل بدیلة أسرع وأقل 

المصارف الحصول على الخدمات والمساعدات المالیة في 

تكلفة، بل وأشمل لجم 
االقتصادیة، في الوقت الذي تتیح فیھ التقنیات المالیة وسائل بدیلة أسرع وأقل 

تكلفة، بل وأشمل لجم 
االقتصادیة، في الوقت الذي تتیح فیھ التقنیات المالیة وسائل بدیلة أسرع وأقل 

ّنقطة تحّونقطة تحول محوریة  2020یمثل العام تكلفة، بل وأشمل لجم یع فئات المجتمع.تكلفة، بل وأشمل لجم یع فئات المجتمع.
ستجد، حیث تم التأسیس لثقافة 

یمثل العام 
ستجد، حیث تم التأسیس لثقافة 

یمثل العام 
ُفي الخارطة الدولیة بعد تفشي فیروس كورونا الُمستجد، حیث تم التأسیس لثقافة في الخارطة الدولیة بعد تفشي فیروس كورونا المستجد، حیث تم التأسیس لثقافة في الخارطة الدولیة بعد تفشي فیروس كورونا الم

ُجدیدة تقوم على استخدام التقنیة في التعلیم عن بُعد وغیرھا. جدیدة تقوم على استخدام التقنیة في التعلیم عن بعد وغیرھا. جدیدة تقوم على استخدام التقنیة في التعلیم عن بُعد وغیرھا. 

بسبب التباعد االجتماعي والعزلة وحاالت اإلغالق التي تسببت بھا أزمة كورونا،
األفراد وعدم قدرة 

بسبب التباعد االجتماعي والعزلة وحاالت اإلغالق التي تسببت بھا أزمة كورونا،
األفراد 

بسبب التباعد االجتماعي والعزلة وحاالت اإلغالق التي تسببت بھا أزمة كورونا،
ھ إلى المصارف بأنفسھم، سی 

بسبب التباعد االجتماعي والعزلة وحاالت اإلغالق التي تسببت بھا أزمة كورونا،
ھ إلى المصارف بأنفسھم، سی 

بسبب التباعد االجتماعي والعزلة وحاالت اإلغالق التي تسببت بھا أزمة كورونا،
توجھ مزید من توجھ مزید من ّتوّجھ إلى المصارف بأنفسھم، سی توجھ إلى المصارف بأنفسھم، سی توّجّعلى التوّجھ إلى المصارف بأنفسھم، سی على التوجھ إلى المصارف بأنفسھم، سی على التوج

األشخاص نحو االعتماد على التقنیات المالیة
وعدم قدرة 

األشخاص نحو االعتماد على التقنیات المالیة
ھ إلى المصارف بأنفسھم، سی وعدم قدرة 

األشخاص نحو االعتماد على التقنیات المالیة
ھ إلى المصارف بأنفسھم، سی 

أدى تحسن سھولة كما ، الحدیثة 
ھ إلى المصارف بأنفسھم، سی 

أدى تحس
ھ إلى المصارف بأنفسھم، سی 

ّأدى تحّسن سھولة أدى تحسن سھولة 
وزیادة أمانھا إلى تراجع حصة المصارف التقلیدیة ُالُمبتكرة المبتكرة المبتكرة ال تطبیقات ال تطبیقات ال استخدام 

 تسھیل حصول األفراد على الخدمات الرقمیة.ًسیكون أمراًو سیكون أمراو سیكون أمراً حیوّیفي السوق،  و في السوق،  و في السوق،  
وزیادة أمانھا إلى تراجع حصة المصارف التقلیدیة 

 تسھیل حصول األفراد على الخدمات الرقمیة.
وزیادة أمانھا إلى تراجع حصة المصارف التقلیدیة 

ً
وزیادة أمانھا إلى تراجع حصة المصارف التقلیدیة 

ً
وزیادة أمانھا إلى تراجع حصة المصارف التقلیدیة 

ًاً حیویا حیویا

.، مؤسسة دبي للمستقبل2020: مستقبل التقنیات المالیة 19-تقریر الحیاة بعد كوفید23
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والعالم   العربیة   في المنطقة   الحدیثة   المالیة   التقنیات واقع ومستقبل  

19

 :  : 24التي تواجه التقنيات المالية   التحّديات. 10
  
المالية     بعض   بعض     معرفة  معرفةةمحدوديةمحدودّية التقنيات ّتقدّتقدّمها التي بالخدمات  . .   الحديثة   الحديثة     األفراد  األفراداألفراد
 .األعمالاألعمال بيئة ضعفضعف
 في بعض المناطق.  في بعض المناطق.الشبكاتضعف خدمة ضعف خدمة  
 ّتقدّتقدّمهاافتقار التي الجديدة الخدمات لمنتجات المالية الخدمات مستخدمي

المالية  . .   الحديثة   الحديثة   التقنيات
االبتكا إلى البنوك معامالت  .  . رافتقار
  التنظيميةعددافتقار للقواعد الدول المدفوعات  ل     من  من مثل الحديثة المالية للتقنياتللتقنيات

المفتوحة المصرفية والخدمات البلوك،الرقمية تشين أو السجالت تشين أو السجالت شين أو السجالت شين أو السجالت البلوكتالبلوكتوتطبيقات
 .  . الالمركزية

التشريعية بحاجة لمزيد من التطوير لتفعيل الحلول والمنتجات التي بحاجة لمزيد من التطوير لتفعيل الحلول والمنتجات التي البنية
المالية االبتكارات  . .تخدم

اإللكترونيةاإللكترونيةمخاطر ِق25الهجمات من ومتعمدة خبيثة محاولة قبل شخص أو قبل شخص أو هي
الختراق نظام المعلومات الخاص بشخص أو مؤسسة أخرى، بغرض الختراق نظام المعلومات الخاص بشخص أو مؤسسة أخرى، بغرض مؤسسة

هي
الختراق نظام المعلومات الخاص بشخص أو مؤسسة أخرى، بغرض 

هي

من الضحية  االنتفاع شبكة .  تعطيل  تعطيل
  

  : األنواع الشائعة من الهجمات اإللكترونية . 11
  
Ø  كبرامج التجسس وبرامج الفدية الضارة والفيروسات، ،البرامج الضارة

أو مرفق بريد ضارويحدث الهجوم عندما ينقر المستخدم على رابط 
كبرامج التجسس وبرامج الفدية الضارة والفيروسات، 
أو مرفق بريد 
كبرامج التجسس وبرامج الفدية الضارة والفيروسات، 

بمجرد الوصول إلى النظام، وإلكتروني يعمل على تثبيت البرامج الخطرة، 
الوصول إلى المكونات الرئيسية للشبكة، أولبرامج الضارة منعلبرامج الضارة منعللبرامج الضارة للبرامج الضارة يمكن ليمكن ليمكن 

إلكتروني يعمل على تثبيت البرامج الخطرة، 
الوصول إلى المكونات الرئيسية للشبكة، أو

بمجرد الوصول إلى النظام، إلكتروني يعمل على تثبيت البرامج الخطرة، 
الوصول إلى المكونات الرئيسية للشبكة، أو
بمجرد الوصول إلى النظام، 

المعلوما على ت، أوالحصول
لبرامج الضارة 

ت، أو
منعلبرامج الضارة 

ت، أو
لبرامج الضارة منعلبرامج الضارة منع

ت، أو
لبرامج الضارة منعلبرامج الضارة 

  تعطيل النظام وجعله غير صالح للعمل.  تعطيل النظام وجعله غير صالح للعمل.  
Ø  هو إرسال أشكال احتيالية من االتصاالت التي قد تبدو ، ّتصّيد المعلومات تصيد المعلومات تصّيد المعلومات

اإللكتروني البريد عبر ًعادةًعادةً ويتم موثوق، مصدر من   سرقة   سرقة     منها  منها  الهدف  الهدف  ،  أنها
،البيانات الحساسة مثل بيانات بطاقة االئتمان ومعلومات تسجيل الدخول

التهديد  ويعتبر أشكال   الشائعة بشكل متزايد.اتأحد
Ø  التنصت،    وأ،  هجوم الوسيط ضمن  تحدث  هجمات المهاجمون يدخل عندما

ثنائية ومعاملة تمكن من اعتراض حركة مرور البيانات، يمكنهم تمكن من اعتراض حركة مرور البيانات، يمكنهم ّتمّكالتمكالتمّكالبمجرد ،
تصف وسرقتهاحينها البيانات عادتصفيةتصفية ذلك ويحدث بشبكةةً، االتصال   دعندعند

Wi-Fi  آمنة غير  .عامة

  ).4المصدر رقم (نفس 24
25cyberattacks.html-https://www.cisco.com/c/ar_ae/products/security/common
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Ø یعمل على إغراق األنظمة أو الخوادم أو الشبكات ، ھجوم رفض الخدمة
ونتیجة  ، بسیل من حركة مرور البیانات الستنفاد الموارد والنطاق الترددي 

لذلك، یتعذر على النظام تنفیذ الطلبات المشروعة.  
Ø اكتشاف ثغرة أمنیة بالشبكة وقبل تنفیذ  عند یحدث ، الھجوم دون انتظار

یستھدف المھاجمون الثغرات األمنیة التي تم الكشف عنھا خالل ، الحلول 
الھجوم دون انتظار 

یستھدف المھاجمون الثغرات األمنیة التي تم الكشف عنھا خالل 
الھجوم دون انتظار 

. الھجوم وجود وعي دائم ھذا النوع من  .   یتطلب  .   یتطلب  .   ھذه الفترة الزمنیة الصغیرة 

:26المالیة الحدیثةحاضنة للتقنیاتحاضنة للتقنیاتبیئة حاضنة لبیئة حاضنة لبیئة كیفیة دعم.12

منظومة عمل التقنیات الحدیثة في صناعة الخدمات المالیة على  تعتمد 
ّشّكشّك شكل كل من الحكومة وصانعي القرار والسیاسات  شكل كل من الحكومة وصانعي القرار والسیاسات  ُمحاور رئیسة، حیث یُشكمحاور رئیسة، حیث یشكمحاور رئیسة، حیث یُ

إلى جنب مع المتعاملین في مجال الخدمات المالیة وأصحاب المصالح  ًجنباًجنباً
الدعائم األساسیة لبناء  ، المستثمرین أصحاب المشروعات والمستھلكین و 

ینبغي عمل التقنیات الحدیثة للخدمات المالیة داخل المجتمعات.  منظومة 
جمیع الجھود لتنمیة صناعة التقنیات الم الیة  جمیع الجھود لتنمیة صناعة التقنیات الم الیة  جمیع الجھود لتنمیة صناعة التقنیات الم تضامن لتطویر ھذه التقنیات 

تتلخص منظومة العمل لدعم نمو صناعة التقنیات المالیة  وتشجیع االبتكار.  
الحدیثة في التالي: 

ثقافة ریادة األعمال واالبتكار. •
البرامج الحكومیة. •
البنیة التحتیة. •
اإلطار التنظیمي •
بیئة األعمال. •
. التمویل التمویل •

) 22رقم (نفس المصدر 26
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ًالتقنیاتر شركات ّمعوقات تطّومعوقات تطو.13 ًالمالیة عربیا : 27ًالمالیة عربیا

ً  التقنیات ر شركات  ّھنالك أربع عقبات رئیسة تواجھ تطّوھنالك أربع عقبات رئیسة تواجھ تطو ھي:   ً المالیة عربیاًالمالیة عربیا

فضل جزء من العمالء دفع قیمة مشتریاتھم فقط عند  فضل جزء من العمالء دفع قیمة مشتریاتھم فقط عند  ّفضّ یفض یفضّ یُ: الشعور باألمان 
  . االستالم 

ب طریقة الدفع التي تعامل بھا  ب طریقة الدفع التي تعامل بھا  ب : یرتبط من تغیر السلوك من تغیر السلوك ّمن تغّیمن تغّیالناشئ الخوف 
یفضلون یفضلون ّیفّضیفّضفانتشار عملیات االحتیال یجعل عمالء البنوك .ً المستھلكون سابقاًالمستھلكون سابقاً

عوضاً عن ، البنوك مع التعامل  عوضا عن ،  تقوم علیھا  للدفع استعمال طرق جدیدةًعوضاً عن ، 
.المالیة   التقنیات خدمات شركات 

ال دول مازالت تعمل بتشریعات وقوانین  ال دول مازالت تعمل بتشریعات وقوانین  ال :  بعض :  بعض :  غیاب التشریعات أو قصرھا 
، لم تشمل قوانینھا أي من  ًتشریعیاًتشریعیاًرة ّن بعض الدول المتطّون بعض الدول المتطوأ كما . قدیمة 

التطورات الحدیثة الجاریة، كالمصادقة على ھویة الشخص اإللكترونیة،  
.واالعتراف بالعمالت اإللكترونیة والسماح بتداولھا 

عدد ّتتخّوتتخوف : المخاوف األمنیة 
الشركات عمل الدول من من 

، وتعتبر بعض نشاطات التقنیة 
دراسة وجمع معلومات عن  

نوع من أنواع التھدید ، العمالء
دراسة وجمع معلومات عن  
نوع من أنواع التھدید 
دراسة وجمع معلومات عن  

لألمن القومي 
نوع من أنواع التھدید 

لألمن القومي 
نوع من أنواع التھدید 

.

االعتماد تشجیع أن شار إلى یشار إلى یُشار إلى 
وتقلیل  ال تقنیات المالیة ال تقنیات المالیة ال على 

التي ضربت  2008ل عام  ل عام  زمة المالیة  ل زمة المالیة  ل األ زمة المالیة  األ زمة المالیة  األ ،  جاء على أثر ،  جاء على أثر ،  تدخل العامل البشري تدخل العامل البشري تدّخ
أنواع كثیر من ال والتي كشفت االقتصاد العالمي 

عام  
أنواع كثیر من 

عام  
أنواع كثیر من ال    عمل في المصاعب ال 

.المصارف والنظام المالي العالمي 

27technology-strategies/finnance-trading-academy/advanced-academy/advanced--https://www.netotrade.ae/learn/trading
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قائمة المراجع 

.،  صندوق النقد العربي ،  صندوق النقد العربي ،  الیوم العربي للشمول المالي أبریل  2018الیوم العربي للشمول المالي أبریل  2018الیوم العربي للشمول المالي أبریل  عرض التقنیات المالیة الحدیثة  -عرض التقنیات المالیة الحدیثة  -عرض التقنیات المالیة الحدیثة  .1

. 2017مجلس االستقرار المالي.2

. 2019،  صندوق النقد العربي ،  صندوق النقد العربي ،  التقنیات المالیة وتطبیقاتھا في الصناعة المالیة اإلسالمیة.3

تقنیة التعامالت الرقمیة (بلوك تشین) في  البوابة الرسمیة لحكومة دولة اإلمارات العربیة المتحدة، " .4
-https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/digitalحكومة اإلمارات"، متاح من خالل الرابط حكومة اإلمارات"، متاح من خالل الرابط حكومة اإلمارات"، 

uae/blockchain-in-the-uae-government .
عابر: مشروع اصدار واستخدام عملة  عابر: مشروع اصدار واستخدام عملة  عابر: ). " 2019( مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي .5

الكترونیة افتراضیة بشكل تجریبي محصورة التداول بین عدد من بنوك البلدین"،  مصرف اإلمارات  الكترونیة افتراضیة بشكل تجریبي محصورة التداول بین عدد من بنوك البلدین"،  مصرف اإلمارات  الكترونیة افتراضیة بشكل تجریبي محصورة التداول بین عدد من بنوك البلدین"،  
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