
أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية
ومؤسسات النقد العربية

اللجنة العربية للرقابة المصرفية

رقم
175 
2021

الرقابة و ا�شراف في ظل التطورات المتسارعة في التقنيات المالية
(تجربة البنك المركزي المصري)



الرقابة واإلشراف في ظل التطورات المتسارعة في التقنيات المالية    

( بتك المركزي المصري )تجربة ال  

 

 

 
 أمانة 

 مجلس محافظي المصارف المركزية
 ومؤسسات النقد العربية 

 

 

 
 

 الرقابة واإلشراف في ظل التطورات المتسارعة في التقنيات المالية
 (بنك المركزي المصري)تجربة ال

 
 اللجنة العربية للرقابة المصرفية 

 
 

 

 

 

 صندوق النقد العربي 
 

2120 
 
 
 
 
 



2

الرقابة واإلشراف في ظل التطورات المتسارعة في التقنيات المالية    

( المصري بنك المركزي )تجربة ال  

2 
 

 تـقديـم

مجلس محافظي المصىىارا المزية و ؤمسسىىاىىاد العرب التزليو ًرليبا  أرسىى  
معذ عبة سىىىع،ادد لبع،ة أأب أبىىىحاا المتالي ؤالاىىىتاظة المحافظي  ل رب    
ؤرقىو عمىح أ،ت ًجزلىو ظؤل ى  في أأىب المجىا د عاد التمقىو لتمىح المجلس  
  يما  صىبر ع  اللجا  ؤفز  التمح المعثقرو ع  المجلسد أؤرا  عمح ً عاؤت
الم،ضى،عاد ؤالراىا ا ال ي ًعاقاىها  ذل اللجا  ؤال.ز   فضىافو فل  علعد  تب 
بىعبؤ  العرب التزلي ضىم  ممارسى   لعاىاأ  يةمانو فعيو لهذا المجلسد عبظا  
م  ال رىار ز ؤاوؤرا  في مت ل  الج،انىا العرىب ىو ؤالمصىىىىزفيىو ال ي ً تل   

تب  ذل ال رار ز  لةناىى و المصىىارا المزية و ؤمسسىىاىىاد العرب التزليو  ؤً
ؤاوؤرا  م  أجح ًاهيح اًتاع الرزاراد ؤال ،بياد ال ي  صبر ا المجلس   
ؤفي ضىىىى،  ما ًاىىىىمع   يح  ذل اوؤرا  ؤال رار ز م  متل،ماد م.يبة ع   
م،ض،عاد عاد بلو لةعمات المصارا المزية ود فرب رأى المجلس أن  م  

  لذلعد فرب لاشىىىز المعاسىىىا أ  ً اه لها أيثز فزبىىىو م  العاىىىز ؤال ،   
الصىىىعبؤ  لعاىىىز  ذل الاىىىلاىىىو ال ي ً اىىىم  اوؤرا  ال ي  ربمها الاىىىاظة 
المحافظي  فل  جانا ال رار ز ؤاوؤرا  ال ي ًتب ا اللجا  ؤالصىىىعبؤ  أ،ت 
الراىىىا ا العرب و ؤالمصىىىزفيو عاد او ميو  ؤ  مقح ال زل م  العاىىىزد في 

الهىبا الزيياىىىىي معهىا  ،  ً،فيز المتل،مىاد ؤ  ىاظة ال،عي لهىذل الراىىىىا ىا  فى
ًةؤ ىب الرىارب لىةيثز قىبر م  المتل،مىاد الم ىاأىو أ،ت الم،ضىىىى،   نىةمىح أ  

 و عل  ًتمي  القرافو الماليو ؤالعرب و ؤالمصزفيو التزليو لًااعب  ذل الالا

 وهللا ولي التوفيق،

 
 عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي
 المدير العام رئيس مجلس اإلدارة
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 1مقدمة 
 

لل    اهب  الم تبظة  ا س تباماد  مجات  في  يثيزة  أ.زاد  الي،م   رعياددالتال  
آثار   المصزفي    اًعتكس  الر ا   في  ؤخابو  الحياة  ن،اأي  يافو  عل  

الماليو الاتي   دؤالمسسااد  ؤاإلشزافيو  الزقاليو  الجهاد  عل   مما  .زل 
المجات في  ذا  الم مأرو  ال  يزاد  إلظارة   دلم،ايثو  مااع.و  جه،ظ  ؤلذت 

لمتاأز العاشئود لما    ت،  المسسااد الماليو م  ًلثيو اأ ياجاد التمم  ا
 لالك.ا ة ؤال.اعليو الم ل،لو ؤ بع  ًحري  ال ح،ت الزقمي المعا،ظ 

 
 ل  ،ر الاز   في ال رعياد الحب قو أ  ا  ؤلالعظز عل  مبار التر،ظ الاالرود نجب 

فل    اونا   اخ ماأظى  ؤ  وفي  جذريد  لاكح  الثيئو    فل المصزفيو  ً ،ر 
الزقاليو  فثظه،ر الاثكو التعكث،ًيو "اإلن زنت" في ال اتيعادد ً،لبد ال جارة  

الذييو    المحم،لو  اإللك زؤنيو ؤمعصاد البف  عثز اإلن زنت  ث  جا د اله،اً 
ل حبث ث،رة في مجات التبماد الثعكيو م مقلو في    2007ؤً ثيراًها في عام  

في  لهاً  المحم،تد ال ي يا  لها اوثز اويثز ظه،ر خبماد البف  لاس تبام ا
ظهزد   2009  ؤفي عام  في جمي  ظؤت التال   الام،ت المالي  ًحاي  ما ، اد 

ُما.زة   عملو  ال رعياد    "الثي ك،   "أؤت  ال ي يانت نر و ا ن م  للتب ب م  
ؤم.ه،م التممد   د(blockchain)  نم،عج نرح اوب،ت الماليوؤأ مها ًرعيو  

  دخزا  آال ي أبثحت محط ا  مام الثع،ك المزية و أاليا   أخيزا  ؤليس  الزقميو  
ب عاعي ال ي أأبثت ً يزا  يثيزا  في شهب الترب الاال  ظه،ر ًرعيو الذيا  اإل

يي.يو ال .اعح لي  الثع،ك ؤعمميهاد أيث أبثح لإمكا  الثع،ك ً،ظي  الك   
 لماليو    الهايح م  الثياناد الم اأو لها في ً ، ز خبماًها ا

 
 على إعداد مسودة هذه الورقة.  مصري، البنك المركزي الللرقابة المصرفية  العربية اللجنةتشكر أمانة  1
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  فعباظ فأار رقالي لل رعياد ؤلالعظز ل لع ال  ،راد الاز تود فإن  م  الجلي أ
   لا اومز الم،ايمو لي     أيث لمقالو ًحٍب يثيز للال اد الزقاليود   ،  الماليو  

اغ عام ال.زص ال ي ً يحها ًلع ال رعياد م  جهو ؤال ي ًت،ظ لالع.  عل  العظام  
ؤا ق صاظ  ال ح،أ  يكح  المالي  ؤلي   العاًجو ع   م  جهو أخزى  د  للمتاأز 

مربمي التبماد )ؤأ مها متاأز ال ا يح(  ؤعل   ا ع ماظ عل  ًلع ال رعياد  
 رزار المالي    ا س   ًسثز عل ؤال ي قب 

 
 التقنيات المالية والرقابية واإلشرافية أولا: 

 
لا ت    عّزفت  المصزفيولجعو  المالية    للزقالو  لةنها    (FinTech)التقنيات 

أؤ  اإل جب بةد  أعمات  نماعج  لتل   الحب قو  ال رعياد  عل   الراي   المالي  ل كار 
ًرب     ًةثيز ج، زي عل   عاد  مع جاد  أؤ  الماليو ؤعل   ً ثيرادد  التبماد 

 ال رعياد الماليو:    فيما  لي ن،رظ لتض اومقلو عل   اوس،ا  ؤالمسسااد الماليو

 
إدارة  

 االستثمارات 
 خدمات التمويل والودائع  مجال الدفع والتسوية 

 

النصائح  
والفواعل اآللية  

((Robotics 

 (Mob Wallet)المحافظ االلكترونية 
 العمالت الرقمية والعمالت المشفرة  

(Digital & Crypto-
currencies) 

التمويل الجماعي  
Crowdfunding)  ) 

 

 (APIs)واجهة برمجة التطبيقات 
 (Cloud Computing)الحوسبة السحابية 

 (Blockchain)نموذج نقل األصول المالية 

خدمات  
دعم  

القطاع  
 المالي 
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ًتعي   الرقابية  يما  ال   (RegTech)التقنيات  ال،سايح  المث كزة    رعيواس تبام 
ؤإلعباظ ال رار ز التابو لهاد   ل ةام المسسااد للم  لثاد الزقاليوففي ظع   

اإل ً ثيراد  اإلمقح  م التو    (Compliance)لك زؤنيو  ل ةام  ًبع   ال ي 
م مو  ؤيذلع ل ةام لهاد ؤفعباظ ال رار ز الؤقياس مبي اإل الم  لثاد الزقاليو

ال ي ًبع     (Identity Management & Control)ً ثيراد فظارة اله، و  
فجزا اد التعا و ال،اجثو ؤفجزا اد اعزا عميلعد ؤض،الط مكافحو غاح 

   (AML & CFT)اوم،ات ؤًم، ح ا ر اا 
 

  رعيو ،سايح ال الفل     (SupTechالتقنيات اإلشرافية )ًايز  في سيا  م صحد  
اإلشزاا   عمليو  لبع   ن.اها  الزقاليو  الجهاد  قثح  م   الُما تبمو  المث كزة 
في  العم يو  ؤاإلجزا اد  المت مبة  العماعج  م   ال ح،ت  ؤلال الي  ؤالزقالو  
الثياناد  ؤمتالجو  جم   ًرعياد  مقح  الحب قود  ال رعياد  فل   الزقاليو  اونا و 

( اإلشزافيو  الجهو  ًحك   "ل،أو  مقح   Supervisoryؤعزضها 
Dashboard  ال ي ً يح الثياناد لص،رة لحظيو  ؤيذلع اس تبام الثياناد ")

(  Artificial Intelligenceب عاعي ) ( ؤالذيا  اإلBig Dataالاتمو )
مقح   اس تباماًهاد  مت ل   ؤفي  ؤمتالج ها  الثياناد  بحو  م   ال حر   في 

مجات   في  ؤيذا  فيهاد  الما ث   التملياد  ع   ؤالكا   التمم د  نظ   شكاؤى 
 اإلنذار المثكز ؤاخ ثاراد الا ،أ  

 
ال رعياد اإلشزافيو م  أيث اس تبام اوساليا    مك  ًلتيص مزاأح ً ،ر 
ال رليب و ؤب،   فل  اس تبام أأبث ال رعياد م  خمت أرلتو مزاأح )الاكح 

 ( يما  لي: 1رق  
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 (1الاكح )

FSI Insights on policy implementation, The Suptech Generations, Oct. 2019 

 
األولى   -1 لمتظ     :(1G technology)المرحلة  الثبا و  نر و  ًمقح 

أيث     فعباظ ًرار ز الثياناد في ب،رة ؤرقيو أؤ   دالجهاد الزقاليو
لع الثيانادد فرسالها عثز الثز ب اإل لك زؤني ؤعلع في ض،  محبؤظ وً 

بح ها ؤًحليله م   ُمثا و  ؤال ي     ال حر   بؤ ا   نماعج  ل،اس و  ا 
لألغزال اإلشزافيو ؤالزقاليو  ؤ    ًتة   ًلع الثياناد في ب،رة  
عل   المزألو  ًلع  ؤًع ،ي  مع.صلو   لياناد  ق،اعب  عل   أؤ  ؤرقيو 

 لتض المتاأز ال ا يليو ؤاومعيو  
 

ً مية ل ح، ح لتض ال،سايح   :(2G technology)المرحلة الثانية   -2
أؤ   رقميو  ؤسايح  فل   ؤًحليلها  الثياناد  ل جمي   التابو  اليبؤ و 

عثز  ف الثياناد  ًحميح  خمت  م   المقات  سثيح  عل   ؤعلع  لك زؤنيود 
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 ( يما  لي: 1رق  
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لك زؤني م  بح ها ؤعزضها  لك زؤنيو لما   يح ال حر  اإلالم،اق  اإل
 لثياناد  ؤلما  تة  جبؤى ًحليح ا دلك زؤنيو م .اعلو ففي ب،رة 

 
الثالثة   -3 الجهاد   :(3G technology)المرحلة  لج،   ًمقح مزألو 

د علع م  خمت  (Big Dataالزقاليو ؤاإلشزافيو للثياناد الاتمو )
لالبقو ؤً مية  أج   ايح  عاد  لياناد  م   التاليو    ال تامح  ؤالج،ظة 

د ؤعلع لب ا  م  مزألو جم  الثياناد ال ي ً    وًاأاإل  ع،  ؤسزعو  ؤال
ال  ثيراد   اً،ماًيكي  لاكح لزمجو  ؤاجهو  عثز  المقات  سثيح  )عل  

(API  ))  اس يتالها ًام   لةساليا  الثياناد  الك   علع  ًتة    ث  
لاس تبام الح،سثو الاحاليو  ؤفًاأ ها لاكح سلس )عل  سثيح المقات  

(cloud computing)  تربا  ( مما   يح اس تبام نماعج فأصاييو أيقزً 
 حليمد لعظزة ما رثليو ؤلما  مك  م  فجزا  ال 

 
ا ب عاعي  :(4G technology)  الرابعة المرحلة   -4 الذيا     تب 

(AI)   الثياناد    الامو فًاأو  ً  لا  ؤال ي  المزألود  ل لع  المميةة 
ًلع   اس تبام  ن ايج  بحو  لاما   ماثرا   الزقمي  ؤال ح،ت  الاتمو 
ال  ثيرادد ؤًةخذ ًلع المزألو التملياد اوً،ماًيكيو فل  ما ،ي غيز  
ماث،  م  خمت ا ع ماظ عل  "اآل د" في فظارة ؤًحليح الثيانادد 

ال الال اد  ففاظة  )مقات:  ؤيذلع  اًتاع ا  ال،اجا  لاإلجزا اد  زقاليو 
ال ي ً ،لي الزظ عل  شكاؤى التمم    chatbotً ثيراد الااد ل،د  

 ؤمتالج ها(  
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الستراتيجية،   -2 المخاطر  وهي  أساسية  مخاطر  المالية  للتقنيات 

  .ومخاطر التشغيل، والمخاطر السيبرانية، ومخاطر اللتزام
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للح.اظ عل  ا س رزار المالي أ  ً ةيب   تي  عل  الجهاد اإلشزافيو   ✓
لما  مكعها  لبي الثع،كد  و ؤفظارة المتاأز  فأار فتات للح،يمم  ؤج،ظ  

العاشئو ع  اس تبام ال رعياد م  ًحب ب ؤفظارة ؤم التو ًلع المتاأز  
 الماليود ؤقب   ام   ذا اإلأار ما  لي: 

 
أثز  − اع ثار ا  في  ًةخذ  ؤاس زاًيجياد  أعمات  خ ط  ً ثي  

 ال رعياد الحب قو ؤالازياد ال،افبة عل  ف زاظاد الثعع 
ع   − العاشئو  المتاأز  فظارة  عل   ؤًبر ثه   التاملي   ً،عيو 

 ال رعياد الماليو  
ً ، ز فجزا اد الم،افرو عل  المع جاد الجب بة لما   عاسا   −

م  ال  ،ر في ال رعياد ؤنماعج اوعماتد ؤيذا ً ، ز أساليا 
الزقاليو   لالم  لثاد  ا ل ةام  ل ةخذ في ا ع ثار يي.يو  فظارًها 

فيما    الثياناد خابو  ؤسز و  التمم   أر،   لحما و  تل  
 ؤمكافحو غاح اوم،ات ؤًم، ح اإلر اا    

 
المبتكرة  -3 التقنيات  لستخدام  الخدمات  ومقدمي  البنوك  لجوء 

  ، المزاياالمتقدمة )مثل الذكاء الصطناعي( والتي توفر العديد من  
 ولكن تنطوي على بعض المخاطر.

لال ةيب م  م،ايمو نظ     دال رعياد ضزؤرة قيام الثع،ك أات اللج،  ل لع   ✓
المتل،ماد لب ها ؤيذا أساليا فظارة المتاأز ؤالزقالود م  ال ةييب عل   

 أ ميو الم التو اللصيرو م  قثح الجهاد الزقاليو 
 

للتمكن من   اعتماد البنوك على مقدمي الخدمات وشركات التعهيد -4
 تقديم الخدمات المالية التقنية.

ضزؤرة ال ةام الثع،ك ل  ثي  سياساد إلظارة المتاأز العاشئو ع    ✓
 عملياد ال تهيب ؤلما  ام  ما ،ي ؤج،ظة ًلع التبماد 
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تثير التقنيات المالية قضايا تتعدى اختصاصات الرقابة واإلشراف   -5

 )مثل سرية البيانات وحماية العمالء(.
ال ،ابح ؤال عاي  لي  الجهاد الزقاليو ؤاإلشزافيو المتعيو )م  أ ميو   ✓

ًحب ب مائ،ليو يح أزا( ؤفرسا  متا يز قاللو لل ا يح الثيعي عثز  
 الر اعاد المت ل.و لاما  سممو العظام المالي لةيمل   

 
في حين تعمل بعض شركات التقنيات المالية داخل النطاق المحلي  -6

بعض  عمل  نطاق  يمتد  والستثمار(،  اإلقراض  شركات  )عادة 
 الشركات األخرى )خدمات المدفوعات( إلى العديد من الدول.    

أ ميو ال عاي  لي  الجهاد الزقاليو البؤليو ؤمااريو الثياناد لاما    ✓
 لي ؤالتالمي  سممو العظام المالي المح

 
يدعو   -7 بما  وعملياتها  التقليدية  المصرفية  األعمال  نماذج  تغير 

وكذلك  اإلشرافية  نماذجها  في  النظر  إلعادة  الرقابية  الجهات 
 مواردها. 

قيام الجهاد الزقاليو ل ريي  م،ارظ ا الثاز و لرياس فلمامها لالمتاأز   ✓
ل تيي  الحاجو  مبي  ؤظراسو  الماليود  ال رعياد  ع   ي،اظر   العاًجو 
 فضافيو عاد خثزة في المجات لبع  التثزاد الرايمو لب ها  

 
تتيح -8 كفاءتها    قد  رفع  الرقابية  للجهات  ا  أيضا المبتكرة  التقنيات 

 وفاعليتها.
قيام الجهاد الزقاليو لالاتي  ي ااا ال رعياد الجب بة ال ي م  شةنها   ✓

التثزاد    ًحاي  معا جها ؤأساليثها الزقاليود ؤيذلع مااري ها ؤًثاظت
 م  الجهاد الزقاليو المعاظزة 
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والتي تقوم    -في بعض الدول، ل تخضع شركات التقنيات المالية   -9
إلشراف الجهات   -بتقديم خدمات تندرج ضمن الخدمات المصرفية  

 الرقابية المعنية بالمخاطر الكلية.   
قيام الجهاد الزقاليو لإعاظة العظز في فأار ا الزقالي لما  مكعها م    ✓

فضافو ععابز ًمكعها م  اإلشزاا عل  يافو المع جاد ؤالتبماد  
 عاد ال ال  المصزفي م  مزاعاة خل  ليئو م،اًيو لمل كار  

    
قامت الجهات الرقابية بالعديد من الدول بإطالق مبادرات للتواصل  -10

ويزيل   البتكار  يعزز  بما  المبتكرة،  المالية  المشاريع  اصحاب  مع 
تحول   التي  والمختبرات  العوائق  البتكار  مراكز  )مثل  ذلك  دون 

 التنظيمية(. 
قيام الجهاد الزقاليو لا س .اظة م  ًجارا ؤخثزاد البؤت اوخزىد  ✓

 ؤالعظز في فمكانيو ً ثي  ًلع الممارساد لب ها 
 

ا:   وللجهات ثالثا المصرفي  للقطاع  الحديثة  التقنيات  تتيحها  التي  المزايا 
 الرقابية 

ال رعياد الماليو التب ب م  المةا ا لكافو ما تبمي التبماد الماليود ؤعل   ً يح  
 :رأسها ما  لي

الماليو ؤًتة ة ان اار ا ؤؤب،لها لل.ئاد  ✓ ًيايز ال،ب،ت للتبماد 
 .المهماو لما  حر  الام،ت المالي

لي    ✓ ال ،ابح  سه،لو  خمت  م   الثعكيو  التبماد  ما ،ى  ًحاي  
ؤالتمم  الماليو  ؤسز و  المسسااد  التص،بيو  عل   ؤالح.اظ  د 

 .الثياناد 
خ.ض ًكالي  المتاممد ؤسزعو ًع.يذ ا مما  ع ج عع  رف  الك.ا ة   ✓

 .ال ا يليو
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الر ا   ✓ ً ،ر  ظع   ؤلال الي  الماليو  المسسااد  لي   المعافاو  ًتة ة 
  .المالي ؤاس رزارل

م  خمت ً ثي     –ظع  ال ةام المسسااد الماليو لالم  لثاد الزقاليو   ✓
 . رعياد الزقاليوال
 

أ    اإلشزافيو  ال رعياد  لإمكا   فإ   ؤاإلشزافيود  الزقاليو  الجهاد  عل  بتيب 
ًمكعها م  ال،ب،ت للثياناد لص،رة شث  لحظيو لما  عتكس عل  رف  ي.ا ة  
فظارة المتاأز ؤًع،  اونا و الزقاليود يما ً يح ًلع ال رعياد خ.ض ال كالي   

ال ا يليود مما  ااعب الجهاد الزقاليو عل  فأزا  ن ايج أفاح ؤرف  الك.ا ة  
 عل  يافو اوبتبة ؤلاوخص ا س رزار المالي  

 
ا:   المخاطر والتحديات الناتجة عن استخدام التقنيات الماليةرابعا

 
ظع    أ       أن    تي   ف   المةا اد  التب ب م   الحب قو  ال رعياد  ً،فز  في أي  

أااا سممو الر ا  المصزفي ؤأما و الم تاملي  في د ؤعلع ا ل كار عل   
نظزا  و  ال رعياد الماليو قب ًاثا لتض ا خ م د في أالو عبم اس تباظ  
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والتي تقوم    -في بعض الدول، ل تخضع شركات التقنيات المالية   -9
إلشراف الجهات   -بتقديم خدمات تندرج ضمن الخدمات المصرفية  
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 :رأسها ما  لي
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 .ال ا يليو
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ن يجو ل ترب الثعيو   ،مؤسسي(  مخاطر تشغيلية )ذات بعد نظامي وبعد ✓
أأزاا  عل   ؤا ع ماظ  الماليو  ال رعياد  ل  ثيراد  التابو  ال ح يو 

متل،ماد متاأز نظاميو ًهبظ   رعيوخارجيود أيث قب  ع ج ع  أ مو ً
الر ا  المصزفي لةيمل د ؤيذلع عل  بتيب المسسااد الماليود قب  

يو ن يجو لات  ًت،  ًلع ال تريباد فظارة ؤم التو المتاأز ال ا يل
 .الا.افيو ؤلتبم ً ،ر نظ  المتل،ماد الرايمو لبى الثعع لما  ك.ي

 
ن يجو لمع ماظ لاكح يثيز    ،مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب ✓

ًع.يذ   عل   الرايمو  اوأزاا  ؤًتبظ  ا لك زؤنيو  التملياد  عل  
المتاممد مما  حب م  م التو التملياد لا.افيو ؤم    ،ل  مائ،ليو  

 .مزاقا ا ل ةام
 

  ن زنت ال ي ًا هبا أنظمو متل،ماد ؤشثكاد اإل  المخاطر السيبرانية ✓
المتاأز  ًلع  لة   علما   مصزه   غيز  لاكح  الثياناد  عل   للحص،ت 
قايمو في نماعج اوعمات ال رليب ود ؤلكعها ًةظاظ لاكح ملح،ظ في أالو  

التبماد  ل رب    الم مو  ؤال  ثيراد  ال رعياد  عل   الماليو    ا ع ماظ 
المث كزة ؤال ي ًاهح ال ،ابح لي  أأزاا المتاممدد لما  تزل 
لل هب باد   عزضو  أيقز  المصزفي  العظام  ؤ جتح  لمن هاك  الثياناد 

 .الايثزانيو
 

ال ي ًعاة ع  عبم ا ل ةام لالر،اني  أؤ الر،اعب    لتزاممخاطر عدم اإل ✓
لالح.اظ عل  الاز و ؤالتص،بيو(   الزقاليو )ؤلاوخص فيما   تل  
أأزاا  عل   ؤا ع ماظ  اوأزاا  ؤًتبظ  التملياد  ل ترب  ن يجو 

 خارجيو  
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 شزياد ال رعياد الماليو في س، ازا(   
 

التنظيمي   • اخ ثار    ي  :(Regulatory sandbox)المختبر  ليئو 
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ما ،   ؤفي  ي،نج   البؤت   2019ؤ ،نج  م   ي،اأبة  مصز  انامت 
ر جمي   العاشئو ال ي لب ها نظام مث كز للمت ثز ال عظيمي  هبا  خ ثا

المع جاد ؤالتبماد الماليو الجب بةد ؤعلع لهبا ًاجي  ا ل كار م  
 ضما  أما و التمم  ؤاس رزار العظام المالي  

 
المكايع في  جمه،ر و   جزلو يٍح م  المملكو الم حبة ؤل  اس تزال   فيما  لي

ال رعياد الزقالو ؤاإلشزاا عل  ال رعياد الماليود لاإلضافو فل  لتض ً ثيراد  
 :( لبى مجم،عو م  البؤتSupTechاإلشزافيو )

 
 المملكة المتحدة  .1
لتيع    • ًاز    فإن     ،جب  ؤالزقاليد  ال از تي  لاإلأار  فيما   تل  

  عاؤت ال رعياد الماليود أيث ًتا  شزياد ال رعياد الماليو للران،   
  ا المعظ  للتبماد الماليو ؤفرا  ل ثيتو التبمو الماليو ال ي ًربمه

 
 ذا ؤقب قامت  يئو الزقالو الماليو لا ش زاك م  الثعع المزيةي في  •

لإناا  ؤأبة ل زخيص الثع،ك الجب بة )س،ا  لع،ك ًرليب و   2013عام  
أؤ ًتمح لال رعياد الماليو(د ؤعلع لهبا ًذليح الترثاد ال ي ًح،ت ظؤ   
ظخ،ت المسسااد في الر ا  الماليد ؤ    معح ال زخيص للمسسااد 

ي مزألو مثكزة ؤالاماه لها لالتمحد م  ؤض  لتض الري،ظ )مقح  ف
أب أقصي لل،ظاي ( ؤال ي     فل ايها ععب اي مات مزألو ال ا يحد ؤعلع 
لع الماار   ظؤ  المااس لا س رزار المالي  يما   لهبا اخ ثار نجاهً 

عام   في  ال كز"  "مازؤ   الماليو  الزقالو  ؤالذي    2014أألرت  يئو 
مزاي أبحاا   ام   ؤظع   ًعظيميو  س رثات  ؤمت ثزاد  ال كار  ة 

 الماار   الماليو المث كزة  
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الثعع • قام  اإلشزافيود  ال رعياد  ً ثي   فأار  لإجزا     المزيةي  في 
مازؤ  ًجز ثي إلببار م  لثاد اإلقزار في ب،رة رقميود لحيث  
الك زؤنيو    الثياناد لص،رة  اس رثالها ؤم،افاة  الثع،ك  أنظمو  ًا  ي  
الك ح  سلالو  ًرعيو  ل  ثي   مازؤ   لإأم   الثعع  قام  يما 

(Blockchain)  لي   اس تبامها في ًباؤت ؤأ.ظ اوب،ت الزقميو 
 

 المكسيك جمهورية  .2
مارس  أ • في  الحب قو  الماليو  ال رعياد  قان،    عاؤت  المكايع  ببرد 

الران،  ؤض   2018 البؤت في  ذا الاة د ؤ  عاؤت  ؤًُتب م  أؤايح 
فأار عام للزقالو ؤا شزاا عل  الازياد التاملو في مجات ال رعياد 

"د  Crowdfundingالماليو مقح شزياد ال م، ح م تبظ المصاظر "
.تيح  ذ  ا الران،     لا فببار التب ب م  ال تليماد الزقاليو  علما  لة ً 

ال تامح   )معها عل  سثيح المقات: خبماد ال تهيبد ؤال رار ز الزقاليود
الثع،ك  عل   الزقالو  " يئو  قامت  ؤقب  الايثزانيو   ذا  الهجماد  م  
الماليو   ال رعياد  لازياد  أؤضا   ً،في   مهلو  لمعح  المات"  ؤس،  

ل  لالران،   سث مثز  المتاأثو  أ    لل زخيص  أؤراقها     2019رب   
المزيةي  للثعع  الح   أع    قب  الران،   أ   فل   اإلشارة  ؤًجبر 
المكايكي في فببار ؤًزخيص التممد الما.زة ؤال تامح عليهاد ف   
أن  ل      أ   اآل  فببار أ و ًتليماد في  ذا الاة   يما قبم الران،   

د ”Regulatory Sandbox“ي المحبظاد الزييايو للمت ثز ال عظيم
ؤأع   الح  للازياد في اس تبام  ذا المت ثز ظؤ  ا نتزاأ في  
اخ ثار   أ       معها  محبظة  ؤلازؤأ  الم مو  ال زاخيص  اس صبار 

 المع ج المالي عل  عبظ متي  م  التمم  
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فيما   تل  ل  ثي  ال رعياد اإلشزافيود جاري ً.تيح اس تبام ال رعياد  •
ا في  مقح  الحب قو  المصزفيو  اونا و  لتض  عل   ؤاإلشزاا  لزقالو 

غاح   ؤمكافحو  الثيانادد  ؤعزل  اإلقزاراد  بحو  م   ال حر  
 اوم،ات ؤًم، ح ا ر اا 

 
لدى مجموعة من   (SupTech)بعض تطبيقات التقنيات اإلشرافية .3

 :الدول

 الدولة  بعض التطبيقات المستخدم فيها التقنيات اإلشرافية 

اللحظية   والمتابعة  البيانات  الداخلي    –تجميع  التداول  عن  الكشف 
(Insider Trading) 

 استراليا 

 الهند  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 رومانيا  اإلقرار اإللكتروني 

 الفلبين  اإلقرار اإللكتروني والتحقق من صحة البيانات )جاري تفعيلها(

 هولندا  تقييم مخاطر السيولة 

اإلقرارات   البيانات    - تجميع  صحة  من  البيانات    - التحقق  عرض 
((Dashboard 

 سنغافورة 

 النمسا  Dashboard)) عرض البيانات - اإلقرار اإللكتروني 
 

ا:   المالية  سادسا التقنيات  مع  التعامل  في  المصري  المركزي  البنك  تجربة 
 الحديثة 

 
مبرؤسد  زاعي   ًبر جي  ًح،ت  معهج  المصزي  المزيةي  الثعع  ًثعي 
ا ع ثاراد ال،اقتيود ؤ  ثع  أفاح المتا يز البؤليو لاة  الح،يمو ؤالا.افيود  
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ؤأما و أر،  التمم د ؤ اا   في ا رًرا  لةظا  الجها  المصزفي ؤًتة ة 
 ا   ؤظؤلي  ماا م   في ال عميو ا ق صاظ و ؤقبرً  عل  المعافاو فقليمي ا

 
فثزا ز   رييس    ً  2017في  لزياسو  للمبف،عاد  الر،مي  المجلس  ًاكيح 

الجمه،ر و ؤ ا  في عا،    رييس مجلس ال، را  ؤالمحافظ ؤممقلي  ع   
ؤ هبا  التثزة   عؤي  م   اوعاا   م   ؤعبظ  المزيةي  ؤالثعع  الحك،مو 

اس تبام   ؤًح.ية  ؤظع   العرب  أؤرا   اس تبام  خ.ض  الي  ال،سايح المجلس 
ؤالرع،اد ا لك زؤنيو في البف  لب م عع  ًتة ةا  للام،ت المالي ؤلبمج أيثز 

 عبظ م  الم،اأعي  في العظام المصزفي 
 
الران،  رق   ف   2019ألز ح    16في  ً    "قان،  ًعظي     2019لاعو    18ببار 

اس تبام ؤسايح البف  غيز العربي" لهبا ؤض  فأار ًعظيمي للمبف،عاد غيز  
ا لكٍح م  الر ا  التام ؤالتاص ؤ اه  في الزف  م   العرب و ما ،ى فتاليو    ملةم 

 .ؤي.ا ة نظ  البف  ؤًحري  الام،ت المالي
 

يما قام الثعع المزيةي المصزي لاببار التب ب م  ال تليماد الزقاليود معها  
الث اقاد  أز    ع   البف   خبماد  ؤق،اعب  المًممايود  المبف،عاد  ق،اعب 

البف د ؤق،اعب عمح مربمي التبماد ال كع،ل،جيا للمبف،عاد ؤميازي ماثرو  
الهاً    لاس تبام  البف   خبماد  ل رب    المعظمو  ؤالر،اعب  البف د  عملياد 

(   QR codeالمحم،تد ؤالمتا يز المت مبة التابو لزمة ا س جالو الاز   ) 
ؤالجها   المزيةي  للثعع  الجب ب  الران،   مازؤ   فل   اإلشارة  ؤًجبر 
المصزفيد ؤالذي   ام  لال ا يامم   ،فز اوساس ال از تي ل عظي  خبماد  

 البف  ؤال كع،ل،جيا الماليو م  خمت اآلًي:  
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فيما   تل  ل  ثي  ال رعياد اإلشزافيود جاري ً.تيح اس تبام ال رعياد  •
ا في  مقح  الحب قو  المصزفيو  اونا و  لتض  عل   ؤاإلشزاا  لزقالو 

غاح   ؤمكافحو  الثيانادد  ؤعزل  اإلقزاراد  بحو  م   ال حر  
 اوم،ات ؤًم، ح ا ر اا 

 
لدى مجموعة من   (SupTech)بعض تطبيقات التقنيات اإلشرافية .3

 :الدول

 الدولة  بعض التطبيقات المستخدم فيها التقنيات اإلشرافية 

اللحظية   والمتابعة  البيانات  الداخلي    –تجميع  التداول  عن  الكشف 
(Insider Trading) 

 استراليا 

 الهند  مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

 رومانيا  اإلقرار اإللكتروني 

 الفلبين  اإلقرار اإللكتروني والتحقق من صحة البيانات )جاري تفعيلها(

 هولندا  تقييم مخاطر السيولة 

اإلقرارات   البيانات    - تجميع  صحة  من  البيانات    - التحقق  عرض 
((Dashboard 

 سنغافورة 

 النمسا  Dashboard)) عرض البيانات - اإلقرار اإللكتروني 
 

ا:   المالية  سادسا التقنيات  مع  التعامل  في  المصري  المركزي  البنك  تجربة 
 الحديثة 

 
مبرؤسد  زاعي   ًبر جي  ًح،ت  معهج  المصزي  المزيةي  الثعع  ًثعي 
ا ع ثاراد ال،اقتيود ؤ  ثع  أفاح المتا يز البؤليو لاة  الح،يمو ؤالا.افيود  
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رب   التبماد الماليو ؤالمصزفيو    رعياد ًتة ة اس تبام ال  •  الحب قو فيً 
 الزقاليو  رعياد الماليو ؤال  رعياد اناا  ليئو اخ ثار رقاليو ل  ثيراد ال  •
ال   • ًت ثز  ال ي  العاشئو  للازياد  ال زخيص  فجزا اد    رعياد ًاهيح 

 الماليو 
أاالاد  فل لك زؤنيو ال ي ً يح ال،ب،ت ًحب ب ض،الط ال  ثيراد اإل •

 التمم    
لك زؤنيو الم تلرو لالمتاممد ض.ا  الحجو الران،نيو عل  ال،ثاي  اإلف •

 المصزفيو ؤخبماد البف  

 
ال لمازؤ   الثعع ؤؤفرا   فظارة  مجلس  فا،ا  صبر  الذيزد  سال   ران،  

لك زؤنيو جزا اد المعظمو لكافو الج،انا اإلالر،اعب ؤاإل  المصزي  المزيةي
للمتاممد الثعكيو ؤأؤامز البف  ؤأؤامز ال ح، ح )المصاظقادد الايكادد    (د  

لالتممد الما.زة ؤالعر،ظ فيما  صبر ق،اعب ًعظي    ببار ؤًباؤت ؤال تامح 
 لك زؤنيو ا 

لاإلضافو فل  الجه،ظ الاالرو ال ي ًهبا فل  خل  اإلأار ال از تي ؤالزقالي  
الم م لتل  الثيئو الم،اًيو لبع  ال ح،ت الزقميد فرب ً  اًتاع التب ب م  الجه،ظ  

 اوخزى ؤأ مها ما  لي:  

م  مر،ماد الت و    ا  أساسي   ا  ًتب مر،مؤ:  المالية   ت اقنياستراتيجية الت •
الماليو في    د ا رعي الم كاملو ل ح، ح مصز فل  مزية فقليمي لصعاعو ال 

المع رو التزليو ؤأفز رياد ؤقب ً  بياغو  ذل ا س زاًيجيو لما   ،اف   
الماليو عل  خماو    رعياد د ؤًر،م اس زاًيجيو ال 2030م  رؤ و مصز  

 محاؤر أساسيو  ي: 

 الماليود رعياد ًلثيو جانا ال لا عل  خبماد ال  -
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 ًعميو ؤاس  مت الم،ا ا ؤالربراد ا ل كار ود  -

 الماليود رعياد   اظة ًم، ح بعاعو ال  -

  رعياد ًتة ة الر،اعب الزقالو ؤال عظيميو الماجتو لصعاعو ال   -
 الماليود 

 .الماليو رعياد ق،اعب الح،يمو الباعمو لصعاعو ال  -

  رعياد الماليود ؤل .تيح محاؤر اس زاًيجيو ال   رعياد اا  فظارة ما رلو لل فنيماً    
  :الماليو ً  فأم  عبة مثاظراد رييايو معها 

جب بة  - اس قمار و  يمعصو  ا ل كار  ظع   بعبؤ   ًةسيس 
 .لال تاؤ  م  عبظ م  المسسااد المحليو ؤالبؤليو

 .الماليو المث كزة رعياد فناا  المت ثز ال عظيمي ل  ثيراد ال  -

 رعياد الماليو يمل ر  لمعظ،مو بعاعو ال    رعياد فناا  مزية ال   -
الماليو    رعياد الماليو في مصز     في  رعا و رؤاظ أعمات ال 

 .ؤً،فيز البع  الم م له 

" اإللك زؤنيود ؤال ي ًتمح FinTech Egyptفناا  ل،الو " -
الماليو لما فيه     رعياد عل  ظع  ؤرلط يافو أأزاا معظ،مو ال 

ال  أعمات  الماليود ا  رعياد رؤاظ  ؤالمسسااد  المث كزةد  لماليو 
ال  التبماد  ؤمربمي  الزقاليود  الماليود   رعياد ؤالجهاد 

في  لال.تح  الث،الو  فأم     ً ؤقب  ؤالما قمز  د  ؤالتثزا د 
 (  egypt.com-https://fintech)  ،ني، الماضي 
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 السيبراني لدعم التقنيات الماليةتعزيز األمن  •

 
لاوم    ً تل   متاأز  م   الزقمي  ال ح،ت  ما  .زض   ض،   في 

المزيةي الثعع  أزص  اوم    المصزي  الايثزانيد  ًتة ة  عل  
،فيز الحما و الم مو للم تاملي د  الايثزاني لالر ا  المصزفي لهباً 
ؤلعا  مة ب م  القرو في المتاممد الماليو الزقميود أيث ً  اًتاع عبظ 

 :متاأزد ؤم  أ مها ذل الم  الرزاراد المهمو لل تامح م  
 

م  س جالو ل ،ارب الحاسا اآللي ل رب   عبظ  فناا  مزية لإل  1
 .التبماد المهمو للر ا  المصزفي في مجات أم  المتل،ماد 

 
ً  فأم  مثاظرة "ًمية اوم  الايثزاني لالر ا  المصزفي"   2

ؤم،اجهو  م،ايثو  أجح  م   المصزفي  المتهب  م   لال تاؤ  
ال  ،ر الما مز في أساليا الجزاي  اإللك زؤنيود ؤاإلأاأو 

ؤ  اظة   التالميو  اومعيو  الممارساد  لاوم   لةفاح  ال،عي 
عبظ   ًتز ج  المثاظرة  ؤًا هبا  ذل    100الايثزانيد 

مسسااد   خمسم تصص لالر ا  المصزفي لالازايو م   
 ظؤليو م تصصو في مجات أم  ًكع،ل،جيا المتل،ماد 

 
 حماية العمالء  •

 
فثزا ز   ؤال ي   2019في  التمم د  أر،   ًتليماد أما و  فببار    ً

ًهبا فلي ًحاي  ما ،ى التبماد المصزفيو المربمو لتمم  الثع،ك  
ؤً،سي  قاعبة ال   يو المصزفيو ال ي ًامح الم،اأعي  عل  اخ ما 
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 ثرافاًه  ؤأعمار  د ً.تيم لمثاظرة الام،ت المالي ال ي   ثعا ا الثعع 
ً  فناا  ؤأبة خابو لحما و عمم  الثع،ك مم   رثل،  عل  يافو  يما  
ماد المصزفيو ال ي ًربمها الثع،كد ؤً لر  ال،أبة ًرار ز ظؤر و  التب 

ؤعثز  الثع،ك  م   للتمم   المربمو  المصزفيو  التبماد  أظا   ع  
أفاح  ًرب    م   لل ةيب  ممقل، ا  سيجز ها  ال ي  الميبانيو  الم التاد 

 التبماد للم،اأعي   
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 المصطلحات 
 

 ، مص لح عام  ُايز فل  الثياناد عاد  :   (Big Data)البيانات الضخمة •
الحج  الهايح العاًجو ع  اس تبام ال رعياد الزقميو ؤنظ  المتل،مادد يما 
ؤًع،    أج   م   يثيز  لاكح  ًة ب  ال ي  ال رعياد  المص لح    ام   ذا 

 .ؤسزعو ؤبحو الثياناد ال ي     فظاراًها
التطبيقات • برمجة   Application Programming)  واجهة 

Interface):   ي عثارة ع  مجم،عو م  الر،اعب ؤاوأكام ال ي ً ثتها 
 .الثزامج لل ،ابح م  لتاها الثتضد ؤؤاجهو م،أبة لما  اهح ً.اعلها

الصطناعي • أنظمو   :(Artificial Intelligence)  الذكاء  فل   ؤًايز 
قبراد لاز ود مقح أزه  ًكع،ل،جيا المتل،ماد ال ي ًسظي ؤظاي  ً  لا  

اوسئلود ؤاي ااا ؤاخ ثار ا ف زاضادد ؤاًتاع الرزاراد ًلرايي ا لعا   عل   
  .ال حليمد الماثرو الُما عبة فل  مجم،عو م  الثياناد 

 ، أأب فزؤ  الذيا  ا ب عاعي   :(Machine learning)  التعلم اآللي •
ي ًعثس الع ايج ظؤ  الذي  امح لل  ثيراد الثزمجيو أ  ًصثح أيقز ظقو  ف

الريام لثزمج ها لاكٍح بز حٍد أيث ًتمح ً ثيراد ؤمتاظ د ال تل  اآللي  
عل  معح أجهةة الحاسا الربرة عل  ال تل  ؤًحاي  أظايها ؤفرا  للثياناد  
وظا   الحاسا  جها   ال ي  ح اجها  المتل،ماد  ًحب ب  ظؤ   ؤعلع  الُمبخلو 

 .ناد ال ار تيو ؤالتثزاد الاالرومهمو م ل،لو لتيعهاد لح م  خمت الثيا
 ايز فل  اس تبام شثكو   :(Cloud Computing)  الحوسبة السحابية •

الحاسا  المتالجو  أنظمو  )سحالو(  س اافو   (processors)ا ن زنت 
لهبا   اظة قبرة ؤن ا  اس يتاا خبماد الحاسا ظؤ  ال ريب لالم،ارظ  

مك  مجم،عو ما زيو م   ذا العم،عج خل  شثكو ًحت ال لا ؤلما    يح  
الم،ارظ الحاس،ليو )شثكادد ؤأجهةة أاساد ؤق،اعب ليانادد ؤً ثيراد 
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ؤخبماد( م  ال،ب،ت فليها ؤلحب أظن  م  جه،ظ اإلظارة أؤ ال .اعح م   
 .قثح مربم التبمو

 ي عمليو ًم، ح مازؤ  أؤ   :(Crowdfunding)  التمويل الجماعي •
الماا ماد العرب و م  عبظ يثيز م  اوفزاظد      شزايو م  خمت جم   

اوم،ات  لما  اهح جم   اإلن زنت  قايمو عل  شثكو  ً ثير  عثز سجمد 
 .للمر زل )في أالو اإلقزال( أؤ ٌمصبر رأس المات )في أالو الماار  (

تة    مزية و   :(Blockchain)  نموذج نقل األصول المالية • رعيوً   يً 
ل  قايمو م  المتاممدد أيث ًامح  ذل الرايمو  لعرح متل،ماد ًح ،ي ع

جمي  المتاممد ال ي ًااا فليها لاكح ما مز ععابز جب بةد ؤما  مية  
 ذل ال رعيو  ، اش  الها ظؤ  جها  ًحك  مزيةيد ؤقب ً  اس تمالها أساسا   

   (Crypto-Currencies)  في التممد الزقميو ؤالما.زة
اإل • ً،جي    :(Innovation hubs)  بتكارمراكز  أؤ  ظع   فل   ًهبا 

الازياد المث كزة س،ا  ًلع التاضتو أؤ غيز التاضتو لإلشزاا ضم  
اإلأار الزقاليد ؤ ت ثز نظام ل ثاظت المتل،ماد أ،ت م،اضي  ال كع،ل،جيا 

 .الماليو
 ي ن،  م  التممد الم اأو في ب،رة فلك زؤنيو ؤ مك     العملة الرقمية: •

نها ليات ألالزغ  م     (: في ؤسايح البف مقات)اس تبامها يتملو م باؤلو  
الماليو   اوب،ت  نرح  نم،عج  ل رعيو  ًباؤلها  ما      ؤغالثاٌ  ماك،يو   عملو 

(Distributed Ledger Technology   م ؤال حر   ًاجيح  لهبا   )
خابو أؤ العاتو   جهاد  ًلع الصاظرة ع   ًامح  لةنها  علما   المتاممد  

للتملو   م   فل  الزقميو  ال ا.يزد  اار  ًرعياد  اس تبام  ؤلاثا  ال،أعيو  
 مجم،عو يثيزة م  التممد الزقميو لمص لح "التممد الُما.زة" 
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