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  كلمة رئيس مشروع الكتاب اجلماعي

األنظمة املالية  املالية يفيعترب تبين التكنولوجيا يف اطار التحول الرقمي الذي شهده االقتصاد العاملي، 

اضعاف التكنولوجيا املالية ستة  حيث تضاعف حجم االستثمارات العاملية يفاحلدث األبرز يف اآلونة األخرية، 

تزامنا مع ظهور جائحة كورونا اليت شلت حركة  2020مطلع سنة  كما شهد). 2018و 2013ما بني ( تقريبا

احلصول  فهي تضمن، طلبا غري مسبوقا على اخلدمات املالية الرقمية لالستفادة من مزاياه، البشر واالقتصاد العاملي

  وحتافظ على حياة البشر يف الوقت ذاته. ى اخلدمات املالية بسهولة عل

يف اطار نشاط فرقة   ،هذه املسامهة العلميةمت صدور  2021مع بداية شهر جويلية  ،يف هذا الصياغ

"خمرب وحتت اشراف  "،االستثمار يف التكنولوجيا املالية واثره على اخلدمات املصرفية باجلزائر "البحث اجلامعي 

، وهي مثار مسامهة لكلية العلوم االقتصادية  والتجارية وعلوم التسيري جبامعة املدية "التنمية احمللية املستدامة

" التكنولوجيا املالية االبتكارات جمموعة من األساتذة والباحثني املتخصصني يف شكل كتاب مجاعي حتت عنوان

�ا والقطاعات اليت تستهدفها، حمركا ، النظري للتكنولوجيا املاليةالتأصيل  والذي يهدف اىل واحللول الرقمية"،

مع  يف هذا ا�الالدولية والعربية  احللول الرقمية اليت قدمتها على ضوء بعض التجارب اهم ابتكارا�ا و إضافة اىل 

 حماور تطرقوملعاجلة إشكالية هذا الكتاب مت طرح مخسة  . استشراف التحول اىل اخلدمات املالية الرقمية باجلزائر

املفاهيم املتعلقة بالتكنلوجيا املالية، حمركاها والقطاعات اليت تستهدفها، ابتكارا�ا  املشاركية الهمفيها األساتذة 

التجارب الدولية  بعض ضوء باجلزائر علىواحللول الرقمية املرتبطة �ا، إضافة اىل عرض واقع تبين التنكولوجيا املالية 

ا�ال،  ذاتتم مواصلة املشوار يف تظاهرات علمية أخرى يف ي وسوف .الرقمي والعربية اليت جنحت يف هذا التحول

  وذلك من اجل دعم اجلانب العملي واملهين يف هذا املوضوع.

يف األخري نشكر كل األساتذة الذين سامهوا مبقاال�م العلمية يف هذا الكتاب، والذي يعترب إضافة علمية 

ا املالية والتحول الرقمي باجلزائر، كما نتوجه بالشكر للجنة يعتمد عليها الطلبة والباحثني واملهتمني بالتكنولوجي

  سامهت يف تقييم املقاالت وكل من سامهوا يف إجناح هذا الكتاب.العلمية اليت 

أ.د رميدي عبد الوهاب" على كل "الدكتور نتوجه كذلك بالشكر للمشرف على هذا الكتاب اجلماعي 

  علمية.جمهوداته املبذولة الجناح هذه املسامهة ال

  

  

  

  د. بن قيدة مروان.



  مقدمة :

بني  التأثرتعترب الثورة الرقمية احلدث االبرز يف القرن الواحد والعشرون، يف مجيع ا�االت دون استثناء رغم تفاوت درجة 

 الذي أوقف حركة البشر على ،)covid-19(تزامننا مع جائحة وباء كورونا 2020القطاعات، وتبني ذلك بوضوح مع مطلع 

املستوى العاملي، حيث تراجعت معه بعض مظاهر العوملة باستثناء ثورة التكنولوجيا واالتصاالت اليت رافقت البشر اثناء فرتات 

احلجر املفروضة، وأثبتت احلاجة اليها يف هذا الوقت العصيب، وبقطاعات عدة  مثل التجارة، اخلدمات املالية، التعليم عن بعد، 

  العمل عن بعد ...اخل.

 صياغ هذا الكالم وعلى الرغم من الدخول  املتاخر لتكنولوجيا االتصال والثورة الرقمية يف القطاع املايل، اال ان درجة يف

كانت كبرية  مقارنة بقطاع التجارة مثال. اذ تطور استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال يف القطاع املايل وظهر مع الوقت ما   تأثره

بقدرة كبرية على تغيري هيكل اخلدمات املالية، جبعلها  حيث تتمتع هذه األخرية  ،) "Fintech(يا املالية يعرف بــــ "التكنولوج

وإدارة حسابات نًا وشفافية وإتاحة من  حيث العروض واالستخدام عند احلاجة، وتلبية املتطلبات اأسرع، وأرخص، وأكثر أم

ة من السكان اليت ال تتعامل مع اجلهاز املصريف واملايل الرمسي. كما تزيد من ، خصوصاً للشرحية الكبرية  املهمشالدخول واملدخرات

تسهل من عملية دمج االقتصاد غري الرمسي، من خالل و وتوسيع املشاركة يف النظام املايل الرمسي، الرقمية  تعميم اخلدمات املالية 

مل يقتصر اثر التكنولوجيا املالية  . ضف اىل ذلكاملستدامة وحتقيق اهداف التنمية دعم الشمول املايل ومساندة األسواق املالية،

فقط على هيكل اخلدمات املالية، وامنا غريت بعض املفاهيم املرتبطة بالتمويل، من تلك املفاهيم اليت تتعلق بتوفري التمويل من قبل 

قصية ماليا لعدة أسباب،  وهو ما املات اهلشة، املؤسسات التقليدية املعروفة، اىل املفاهيم اليت تركز على توفري التمويل اىل الفئ

يف جمال التكنولوجيا املالية أمهها التطورات يف  االبتكاريدعم استقرار القطاع املايل واملصريف. وقد أدت عوامل عدة إىل دفع 

تشفري االمن، وال )blockchainسالسل الكتل (، والذكاء االصطناعي، وتكنولوجيا Big Dataتكنولوجيا البيانات الضخمة 

اإلنرتنت، واملنصات الرقمية والتمويل اجلماعي، والتغّريات يف متطلبات وأولويات املستهلك حنو  واستخدامالصريفة احملمولة  وانتشار

التكاليف. يف املقابل وعلى الرغم من مزايا هذه التكنولوجيا، اال ان ابتكارا�ا تتميز بطابع  واخنفاض االستخدامالسرعة وسهولة 

 .اإلشراقيةمربك وغري حمدد املسار، كما تنطوي على عدة خماطر وحتديات بالنسبة للجهات 

االستثمار يف التكنولوجيا املالية واثره على اخلدمات املصرفية  فرقة البحث اجلامعي "،  ارتأت يف صياغ هذه الكالم

ا والقطاعات اليت تستهدفها، إضافة اىل ابتكارا�ا واهم احللول حمركا� ، النظري للتكنولوجيا املاليةاملسامهة يف التأصيل  ".باجلزائر

  الرقمية اليت قدمتها على ضوء بعض التجارب العملية لبعض البلدان يف هذا ا�ال. 

  التالية:الرئيسية استنادا اىل ما سبق سوف تتمحور املسامهات البحثية حول اإلشكالية 

وما هي الية  و حلوهلا الرقمية اليت قدمتها للنظام املايل، فيما تتمثل اهم ابتكارات التكنولوجيا امل

  .؟ناجحة يف تبين التكنولوجيا املالية واالستفادة من ابتكارا�االعربية الدولية و التجارب اهم  ال
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  : ملخص

ستدامة االجتماعية من �دف هذه الدراسة إىل مناقشة قدرة التكنولوجيا املالية واحللول الرقمية على تعزيز اال 

ومساعد�ا على   ،من اخلدمات املالية اليت يقدمها القطاع الرمسي املستبعدةفئات لل خالل دعم االحتواء االجتماعي

املالية بعد األزمة  ،ا منذ ظهور هذه الصناعة املالية الناشئةهذا النقاش أساسيً  عدُّ يُ   ت.كسب الدخل والصمود أمام األزما

واملستفيدة من الثغرات املوجودة يف النظام املايل التقليدي. ، واملدعومة باالبتكار ،على البعد التكنولوجي القائمةو ، 2008

الكفاءة يف ميكن التعويل على جمموعة من اخلدمات لتعزيز االحتواء االجتماعي مثل التمويل الرقمي، اهلوية الرقمية، 

  نصات الرقمية. واملدفوعات االلكرتونية، ودور امل توصيل املساعدات اإلنسانية، التجارة االلكرتونية

ثبت من " تعمل كمخترب طبيعي لشركات التكنولوجيا املالية، اليت تُ 19 –توصلت الدراسة إىل أن جائحة "كوفيد

  .ةالعاملي تعزيز الصمود أمام األزمة قدر�ا علىخالل واحدة على األقل من خدما�ا املتمثلة يف املدفوعات االلكرتونية 

  . أزمة، اجتماعي احتواء، استدامة اجتماعية، تكنولوجيا ماليةكلمات مفتاحية: 

   JEL :G2, F65, F3تصنيف 

Abstract:  

This study aims to discuss the potential of FinTech to enhance social 

sustainability by social inclusion of financial excluded from formal financial sector 

and Helping them to earn income and resist the crisis. This debate has been 

fundamental since the appearance of this emerging financial industry after the 2008 

financial crisis, based on a technological dimension, supported by innovation and 

taking advantage of the gaps in the traditional financial system. A range of services 

can be relied on to promote social inclusion, such as digital funding, digital identity, 

efficiency in delivering humanitarian aid, e-commerce and electronic payments, and 

digital platforms. The study found that the "Covid-19" pandemic works as a natural 

laboratory for of FinTech, which prove through at least one of their services, electronic 

payments, their ability to enhance the resilience to the crisis. 

Keywords: Financial technology; social sustainability; social inclusion; crisis. 
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  . مقدمة: 1

وختفيض التكاليف واإلتاحة تتطور التكنولوجيا املالية دون قيود، فهي حمرك لنماذج األعمال اجلديدة القائمة على االبتكار 

، واليت الشديدين لنماذج األعمال التقليدية القائمة على احلذر واالمتثالومعطل والتحرر من قواعد االمتثال التقليدية، وهي مكبح 

لقد نشأت هذه الصناعة املالية ذات   .البا بشكل سريع للتغريات اليت حتدث ضمن النظام البيئي للصناعة املاليةال تستجيب غ

تان سادتا على حالة احلذر والضبط اللّ  منتفضةً ، 2008سنة لالطابع االبتكاري املدعومة بالتكنولوجيا من أنقاض األزمة املالية 

 لقد عملت شركاتالتقليدية.  املالية للخدمات البيئي للنظام السائد االجتاه يفوالقصور  لثغراتا من ومستفيدةً بعد اال�يار الكبري، 

جماالت  يف العمالء ملصلحة الرقميةواحللول  التقنيات تسخريعلى  -كشركات ناشئة ذات طابع ابتكاري-التكنولوجيا املالية 

وهي تعمل على تعزيز "الثقة"،  وا�تمع، واالختيار، ،(اإلتاحة) لوصولاإمكانية و  ،واملالئمة ،كالسعر (التكلفة) ذات تأثري عديدة

  باعتبارها امليزة اليت يتمتع �ا مقدمو اخلدمات التقليديني.

متعلقة بطبيعة  ،دة ومتشابكةفالتكنولوجيا املالية تنطوي على خماطر معقّ  ،صناعة ناشئة وقائمة على االبتكار كأيِّ 

اليت تعين حتول املكاسب املنتظرة إىل و  ،، إضافة إىل املخاطر العكسيةباعتبارمها قطاعني قائمني بذا�ما وجياالصناعة املالية وبالتكنول

 - بدوره-ل على اإلطار التنظيمي املبتكر عوّ ويُ  النظام املايل برمته.عمل ل وقت أن تعطّ  خماطر كامنة ضمن الصناعة ميكنها يف أيّ 

تقوية دور هذه الصناعة الناشئة ومتكينها من تغطية بعض ثغرات النظام املايل التقليدي، خاصة يف من خالل التكنولوجيا التنظيمية 

ق بقصور دور مقدمي اخلدمات املالية التقليديني وعدم قدر�م على دمج العديد من الفئات املستبعدة ماليا حبكم التفاوت ما تعلّ 

، حالة األزمات اإلنسانية والصحية واالقتصادية واملالية تظهر يفالفئات اليت  وأوإتاحة الفرص أمامها لتمكينها اقتصاديا، والتمييز، 

  .وتعزيز قدرا�ا على الصمود وجتاوز آثار األزمة

- "كوفيدجديدة، فإن جائحة وصناعات قد فسحت ا�ال لظهور مناذج واسرتاتيجيات  2008لسنة زمة املالية ن األأمبا 

والسؤال إذًا هو كيف  الختبار قدرة هذه النماذج على الصمود وحتقيق املكاسب املنتظرة. "املخترب الطبيعي"تعد مبثابة  "19

وكيف ميكن االستفادة من هذا التغيري يف معاجلة القصور  ،أحدثت التكنولوجيا املالية كل هذا التغيري يف صناعة اخلدمات املالية

  حتديدا؟ماعية، ومن زاوية االحتواء االجتماعي والثغرات يف النظام املايل من خالل منظور االستدامة االجت

خاصة فيما والكيانات املالية التقليدية،  على النظام املايل �2008دف هذه الدراسة إىل مناقشة أثر األزمة املالية لسنة 

ديناميكية التنمية يف اجها دمإمتكينها اقتصاديا و تعلق بزعزعة الثقة يف قدرة هذا النظام على احتواء الفئات املستبعدة ماليا و 

زة بتغلغل التكنولوجيا داخل صناعة اخلدمات املالية خلدمة لصعود مناذج أعمال جديدة مبتكرة مميّ  املستدامة، وبالتايل فسحها ا�ال

طر العمالء وا�تمع، دون إغفال املخاطر اليت قد تنتج عن عدم التوازن بني اإلشراف التنظيمي واالبتكار الّالحمدود واملخا

اإللكرتونية. وتكمن أمهية هذه الدراسة يف تقييم أويل ملسامهة خدمات ومنتجات التكنولوجيا املالية يف دعم الصمود يف حاالت 

وتعقد عملية إمتام املعامالت،  " اليت تعمق من حالة عدم اليقني19-التباعد االجتماعي القصرية اليت فرضتها جائحة "كوفيد

  ب الدخل واإلمداد.ناهيك عن تعطيلها لسبل كس

، بالرتكيز 2008املالية منذ األزمة املالية لسنة التكنولوجيا لتقييم تطور صناعة  : أوال،تعتمد الدراسة على املنهج التحليلي

على حمركات النمو واآلثار اإلجيابية األولية هلذا النمو على ا�تمع ومصادر خلق القيمة داخل هذه الشركات؛ ثانيا، لتحليل دور 

منتجات وخدمات التكنولوجيا املالية الرقمية يف تعزيز االستدامة االجتماعية من خالل االعتماد على التقارير الصادرة عن 

" مع 19-املؤسسات الدولية الفاعلة يف هذا ا�ال؛ ثالثا، لتقييم دور وأداء شركات التكنولوجيا املالية الحتواء آثار جائحة "كوفيد

ضوعية كون التجربة ال تزال بعيدة عن إمكانية التقييم النهائي، من ناحية بسبب استمرار األزمة الصحية على ضرورة االلتزام باملو 

صعيد دويل، ومن ناحية أخرى بسبب صعوبة القيام بتقييم أويل على املدى القصري ملوضوع أساسي ومعّدل بشكل جذري 

  للصناعة املالية.
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   ذ األزمة املاليةتطور صناعة التكنولوجيا املالية من .2

، إضافة إىل البيئة املالية التكنولوجيا شركات لظهوراألبرز  احملفز العامل 2008 العاملية لسنة املالية األزمة تعد تداعيات

 التدقيق زيادة احلاضنة هلذه الصناعة والداعمة هلا واملتمثلة يف التكنولوجيا، فاالضطرابات املالية ذات التأثري العميق دفعت حنو

 .املايل االبتكار وهو ما فسح ا�ال أمام التقليدي، املصريف النظام النظر يف عمل وإعادة السوق، وجتزئة ،واإلجراءات التنظيمية

  بينما يتميز النظام البيئي لشركات التكنولوجيا املالية بتغلغل "التكنولوجيا" بشكل أو بآخر داخل الكيانات الناشطة من خالله.

 ا�االت أسرعالصناعة القائمة على التحالف بني االبتكار املايل واالبتكار التكنولوجي حىت باتت من انطلقت هذه لقد 

  .س القتصاد "ما بعد العوملة املالية"وتؤسِّ  "الوساطة املالية" يف شكل ، إ�ا تغريّ املالية املباشرة على صعيد دويل يف منًواوالقطاعات 

  :ا املاليةحمركات النمو يف صناعة التكنولوجي 1.2

 صناعة تتميز بأ�ا ،يعرف املنتدى االقتصادي العاملي التكنولوجيا املالية من منظور ما تقدمه من خدمات مالية للمجتمع

 قطاعات مع املالية التكنولوجيا تطبيق يتقاطع ، حيثاملالية واملنتجات اخلدمات وتقدمي تصميم يف للتكنولوجيا املبتكر االستخدامب

. ، وعمليات السوق املايلوالتأمني ،واملدفوعاتواالستشارة،  االستثمار وإدارةوالتمويل اجلماعي،  اإلقراض تشمل متعددة، أعمال

 لشرائح املنتجات لتخصيص املعّمقة والتحليالت الضخمة والبيانات احملمول اهلاتف تقنيات املالية التكنولوجيا شركات تستخدم

ألن االبتكار املايل والتكنولوجي  ،يدة األمهية يف إبراز البعد االجتماعي هلذه الصناعةإن فكرة التخصيص شد .املختلفة العمالء

ومقدمي  البنوكرغم أن  احلاجات الدقيقة للعمالء مبختلف شرائحهم وتفضيال�م. ةالقائم على التخصيص بإمكانه مراعا

على  اه شركات التكنولوجيا املالية قائمعمال الذي تتبنّ وذج األ، إّال أّن منللتكنولوجيا الرئيسيني املستخدمني مناخلدمات التقليديني 

 ,Blake) عمالئها مع الشركات �ا تتفاعل اليت الطريقة جذري بشكل يغّري  مما املالية، اخلدمات تقدمي قلب يف التكنولوجيا وضع

Vanham, & Hughes, 2016).   

 التكنولوجيا قطاع جنضتطور و  يف تسهم، 2008ة املالية لسنة مرتبطة بآثار األزمأساسية  عوامل ثالثةميكن التطرق إىل 

   :(Ketabchi, 2019) املالية

 يف هذه الصناعة، ووصول بعضها إىل مرحلة النضج االبتكار دفع يف ساعدت اليت اجلديدة التقنيات التطور املستمر يف -

  ).اإللكرتونية والدفاعات االصطناعي الذكاء مثل(

من إجنازات املرحلة  االستفادة عملت على اليت شركات التكنولوجيا املالية من األول اجليل يف ةرؤوس األموال املستثمر  -

 ين.ستثمر امل إىل األموال معيدة ،أ�ت دور�ا، و من اال�يار الذي أعقب األزمة املالية واستفادتاألوىل، 

اليت  البيئاتويف  ،عرب العامل الكلي االقتصاد مؤشرات تدهورحالة الركود والتعايف البطيء من آثار األزمة املالية، إضافة إىل  -

والصغرية واملتوسطة (الفئة  الناشئة للشركات التمويلتراجع  دفعت حنوواليت  املالية، لتكنولوجيال ا حاضنةً أسواق تعد

اد آثار احلرجة ضمن قطاع األعمال، اليت قد تستبعد ماليا من خدمات القطاع املايل الرمسي، ويكون لذلك االستبع

  .سلبية للغاية على مسار التنمية املستدامة)

النمو يف صناعة التكنولوجيا املالية، واليت ميكن إدراجها غالبا ضمن ) نستكمل بقية حمركات 1من خالل الشكل رقم (

ملستمر والعابر (ا التكنولوجي ؛ التطور)وخاصة وخمتلفة جديدة حاجات( العمالءطلب التغري يف  :واحدة من ا�موعات األربعة

واليت متثل جزءا خاصة داخل الصناعة املصرفية، متطلبات رأس املال واألعباء التنظيمية املرتفعة ( الدخول عند ؛ احلواجزللحدود)

، حيث )الداعم لالبتكار املخاطررأس املال ( االستثماري املال رأس ؛ وتدفق)التقليدية املالية الثغرات يف نظام اخلدماتمن 

قيمة رأس املال مليار دوالر  254من إمجايل  2018مليار دوالر سنة  128شركات التكنولوجيا املالية ما يقارب  استقطبت

  .)Ketabchi, 2019( االستثماري لنفس السنة
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 اراألسع وخفض املنافسة، زيادة ذلك يف مبا ا�تمع، على اإلجيابية اآلثار العديد من املالية التكنولوجيا النتشار كانلقد  

 World Economic) دمات املاليةاخلمن  اً تقليدي املستبعدين بني املالية اخلدمات إىل الوصول نطاق وتوسيع العمالء، يدفعها اليت

Forum, 2016, 7):  
 األجهزةاالعتماد على  مثل( اجلديدة التسليم آليات لدعم التكنولوجيا استخدام يتم: املايل النظام إىل الوصول تسهيل -

اليت مل يكن بإمكا�ا الوصول إىل خدمات  لدمج الفئات ا�تمعية مناسبة جديدة مالية منتجات وابتكار ،)احملمولة

 .(كإمكانية فتح حساب) النظام البنكي

بشكل مرن  لعملياتبالقيام با للشركات(واليت توصف أيضا بالذكية)  اإللكرتونية املنصات تسمح ختفيض التكلفة: -

 معاجلة قدرات دعم يف وتساعد ،التقليدية التسليمالعرض و  قنوات مع منخفضة مقارنةً  عارأسعروض ب وتقدمي ،طومبسّ 

   .النهائي ستهلكمع حاجات امل وتكييفها املنتجات لفهم جديدة آليات توفر اليت البيانات

والعام  قطاع اخلاصلل باملستهلك املتعلقةكذلك و  ،املاليةالضخمة  البيانات استخدام يتيح: وتنويعها املخاطر إدارة حتسني -

 استخدام مثل( املبكر لإلنذار التحتية البنية وتطوير ،املخاطر زرتكأفضل ل تحديدٍ إمكانية ل اإلشراف املايل ومؤسسات

يف  يساعد أيضا التكنولوجيا على القائم االبتكار ).واملعامالت املقابل الطرف شفافية لزيادة القانونية الكيانات معرّفات

 .املالية العدوى انتشار من يقلل قد اممّ  املايل، النظام داخل أفضل بشكل املخاطر توزيع

زيادة عدد  ،خالل أوالً  من من الوضعية التنافسية داخل الصناعة املالية، التكنولوجيا  استخداميغريّ : املنافسة زيادة -

هو ما و  ،و حىت املتحالفةألة افسة املعطّ املن األعمال ومناذج البديلة املنتجات انتشارمن خالل  ،وثانيا؛ األطراف الفاعلة

  .ككل النظام داخل السيولة زويعزّ العديد من اخليارات  النهائي للمستهلك يتيح

والتقليل من  املعلوماتوتقاسم  مشاركة وتعزيز الشفافية من أكرب قدر ضمان على التكنولوجيا تساعد: التعاون زيادة -

 واخلاص العام القطاعني داخل فرًصا خيلق مما ،من تعميق حلالة "عدم املساواة" "عدم متاثل" هذه املعلومات وما ينتج عنه

 مصلحة املستهلك النهائي والنظام املايل ككل. لتحقيق للتعاون

  بيئة األعمال يف صناعة التكنولوجيا املالية 2.2

النظام البيئي ة األعمال أو بيئواليت تنشط ضمن  املالية اخلدمات جمال يفحاليا  الرئيسية الفاعلة لجهاتنتطرق ل

)Ecosystem ( بالرتكيز على حالة االستحواذ اليت غالبا ما ا درجنا على تقدميه، بشكل خمتلف عمّ لصناعة التكنولوجيا املالية

 من خالل التفصيل أكثر يف الكيانات ذاتتقودها البنوك مقابل الشركات الناشئة ودور رأس املال االستثماري يف دعم الصناعة، 

(بقية األطراف الفاعلة خبالف شركات التكنولوجيا املالية  واألمهية احلجم حسب مدرجةالتأثري واملتقاربة يف طبيعة النشاط، وهي 

  :"(Ketabchi, 2019)"كما قدمتها نفسها)  

 متنح اليت تالسلطا ومجيع السيادية الثروة وصناديق املركزية والبنوك تشمل اجلهات التنظيمية :احلكومية الكيانات) 1(

ميكن للكيانات  تنظيمه.طريقة املايل و  القطاع على تؤثر أن ميكنتراقب وتشرف وتضبط املعامالت املالية، واليت و  الرتاخيص

  ف على االبتكار.احلكومية االعتماد على "التكنولوجيا التنظيمية" لتنظيم الصناعة مبا يتوافق مع خصوصيتها واعتمادها املكثّ 

يف  ينخرط هؤالءتأيت البنوك واملؤسسات املالية على رأس هذه الكيانات، و  :نيالتقليدي املالية اتاخلدم مقدمو) 2(

، من خالل حمتملني اسرتاتيجيني كمشرتينأو   ؛من خالل اإلنفاق على حيازة التقنيات الرقمية، كمستثمرينالنظام البيئي إما  

ميكن للبنوك ومقدمي . داخل مؤسسة البنك امة خمتربات لالبتكارإقب ،لالبتكار مرّوجنيأو ك ؛عمليات االستحواذل قياد�م

اخلدمات التقليديني التدخل ضمن بيئة األعمال كمنافسني يتقامسون السوق وفق اسرتاتيجيات معينة مع الكيانات اجلديدة، 

ويكّونون  اخلارجية االستحواذ عملياتقد ميّولون و ، **ميكنهم تبين االبتكارات املالية من خالل املخابر اليت ينشئو�ا أو املسرعات

  ).Citibankاالستثماري (حالة  املال لرأس فرقا
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األساسية، واليت ميكن أن  منتجا�ا جبانب مالية خدمات تقدم : هي شركات التكنولوجيا اليتالتكنولوجيا شركات) 3(

  ).Amazonو Uber لة(حا القطاع هذا يف التعزيز تواجده واخلرباء املهندسني من داخلية ختصص فرقًا

 ل هذه: وهم مطّورو الربامج والتطبيقات والتقنيات، حيث تشكّ املالية للمعامالت التكنولوجيا توفر اليت الشركات) 4(

املنافسني  مع وتعملاملايل  هذا الفضاء يف التغيريات مجيع وتواكب املالية للتكنولوجيا البيئي النظام من جزًءا التكنولوجية الشركات

  .)Visaو American Expressو Thomson Reutersو Bloomberg لة من التحدي (حالةيف حا

أو على  ،)الصناديق االستثمارية صغرية أو كبرية احلجم( احلجم أساس على تصنيفهم ميكن :احملرتفون املستثمرون) 5(

أو على أساس مصدر  ،)ق االستثمار اخلاصةصنادي رأس املال املخاطر، التأسيس،(اليت ميارسون فيها حاليا نشاطهم  أساس املرحلة

  والوكاالت العائلية). االسرتاتيجيون، التقاعد، املستثمرون (صناديق التمويل

ب عمل النماذج التقليدية لصاحل مناذج األعمال تسمى أيضا "التخريبية" أل�ا خترّ  :لة""املعطّ  اجلديدة الشركات) 6(

" تفكيك" خالل وتنشأ من قطاعات، عدة يف ف بشكل حاد، تعمل هذه الشركاتاجلديدة القائمة على التخفيض يف التكالي

  التقليديني. أحد مقدمي اخلدمات يقدمها اليت اخلدمات إحدى

  فتشمل: املالية التكنولوجيا لشركات الناشئة الفئات أما

 منط تبين على املالية املؤسسات ةاملتغريّ  العمالء وتفضيالت التنظيمية البيئة تشجع: (الصريفة املفتوحة) البنوك املفتوحة

 (ظهرت يف بريطانيا ***API البيئي بالنظام باالتصال هلذه املؤسسات تسمح أن ميكن منصات تطوير " من خاللاملفتوحة البنوك"

  ).TrueLayerمثل  2011 سنة بعد الرتاخيص منحت اليت اجلديدة البنوكهذه  من موجة

 التجارية العمليات تساعد هذه املنصات الشركات على إدارة :وتعلم اآللة االصطناعي بالذكاء املدعومة املنصات

 للكشف Finastraو FICO مثل شركات( القرار اختاذ للمساعدة يف البيانات بتحليل للمستخدمني تسمح حيث ،األساسية

  والتصنيف االئتماين). األموال غسيل مكافحة لقوانني االمتثالمدى و  االحتيال عن

واالستثمار  الثروات دارةشخصية للعمالء مدعومة بالبيانات، وبتكلفة منخفضة إل تقدم خدمات :تشارةاالس منصات

 لتخصيص بسيطة خدمات يوفر الذي الروبوت أو مستشار Nutmeg( العمالء، معاملباشر  بشكل أساسي، وتسمح بالتواصل

  اآللة). علمت خالل من واملشورة األصول

 شركةيف هذا ا�ال ( اتعمليال تبسيط إىل التقاعدية واملعاشات التأمني جمال يفالرقمية  يدةاجلد الشركات: �دف التأمني

PensionBee 2017موارد مالية معتربة سنة  اليت متّكنت من جتميع.(  

 أسواق مبثابة اجلماعي والتمويل اإلقراض منصات من اجلديد اجليل اعتبار ميكن: اجلماعي والتمويل اإلقراض منصات

. القانونية واجلوانب التسويق يف واملساعدة) التنميط( العملية توحيد خالل من) واملموَّل املموِّل( املعاملة طريف عدتسا

)LendingClub الديون جمال يف اجلماعي التمويل على القائم األعمال منوذج مع شهرة من أكثر الشركات.(  

 احللول تطوير على العمل ذلك يف مبا العمالء، تأهيل عملية يف تساعد منتجاتالناشئة  الشركات تقدم :واهلوية األمن

  .)القطاع هذا يف رائدة شركة هي Temenos( .االحتيال واكتشاف البيومرتية، واملصادقة اإللكرتونية،/  الرقمية باهلوية املتعلقة

 مستفيدة ،للبنوك ةالتقليدي اإلقراض أعمال من جزء بفصل Rocket Mortgage مثل شركات قامت :العقاري الرهن

وطريقة  املستهلك سلوك يف التغيري من وكذلك ،وما تبعها 2008تداعيات األزمة املالية سنة  نتيجة بالسمعة حلق الذي الضرر من

  .املالية اخلدمات مقدمي مع تفاعله

لرقمية الالّمركزية) (سالسل الكتل/ دفاتر احلسابات ا التقنية هذه تطبيقات يتم االعتماد على :Blockchainالبلوكشني 

اإلدماج (االحتواء)، تعترب هذه التقنية من أكثر  وعمليات اهلوية بإدارة تعلقت مزايا أخرى هناك ولكن العقود،ب عندما يتعلق األمر

  . التقنيات ذات األثر االجتماعي
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شركات التكنولوجيا  تقدم ألجنبية،ا العمالت وإدارة العاملية احلسابات إدارة إىل املشفرة العمالت من بدءًا :الدفع تقنيات

 بعد دوالر مليار 3.5 ها بـتقييم متاليت  TransferWise(شركة  املبتكرة احللول من واسعة جمموعة املدفوعات صناعة يف املالية

  .حصصهم) سوناملؤسّ  باع أن

 تعدألطراف الفاعلة واملؤثّرة، لذلك عند التفصيل يف مكونات النظام البيئي لشركات التكنولوجيا املالية يظهر العدد الكبري ل

 سدو  الرقمي اإلقراض دعم منحى داخل النظام البيئي للتكنولوجيا املالية أساسيًة من أجل البيانات تبادل زتعزّ  اليت الشراكات

 .احلكومية لتحفيزا إجراءات مع جنب إىل جنًبا، واملتوسطة الصغرية فئات املستبعدة ماليا مبا فيها املؤسساتلل االئتمانية الفجوة

 شركات قبل من تطويرها مت املالية التكنولوجيا خدمات من الكثري أنّ  إالّ  ،الرقمية التقنيات مل تتواَن عن تبّين  البنوك ورغم أنّ 

 عالدف أنظمة ومسحت التقليدية، املالية األنظمة يف القصور نتيجة النامية الدول يف البداية يف انتشرت حيث ،نرتنتواأل االتصال

 للمشروعات الفرص إتاحة يف املباشر اجلماعي اإلقراض نظام أسهم كما لألفراد، بالنسبة التحويالت تكلفة بتقليل املستحدثة

 احتماالت من التقليل ظل يف أقل، بتكلفة االجتماعية والتحويالت بالدفع القيام من احلكومات نتمتكّ  وكذلك الصغرية، الناشئة

  .)27، 2016لدويل، البنك ا( والتسرب االحتيال

  املاليةالتكنولوجيا خلق القيمة يف صناعة  3.2

قبل التطرق إىل جزئية دور التكنولوجيا املالية يف تعزيز االستدامة االجتماعية، سوف يكون من املالئم تقييم مصادر خلق 

يف االستدامة االجتماعية إن مل يكن القيمة يف صناعة التكنولوجيا املالية، ألن الشركات الناشئة لن يكون مبقدورها اإلسهام 

  بإمكا�ا االستمرار وحتقيق العوائد وتعظيم القيمة.

، عند مناقشتهم لدور "االستدامة" يف خلق )Gilding, Hogarth,& Don Reed, 2002, 18( حيدد كل من

  :هي القيمة خللق أساسية حمركات أربعالقيمة، 

 العملية على حتسينات إجراءمن خالل  التشغيليةالكفاءة  زيادة إىل دامةاالست تفعيل يؤدي أن ميكن اهلوامش: حتسني -

 تعزيز خالل من متميزة تسعري فرص وخلق ،(مدخل الكفاءة البيئية) والتكاليف اهلدرمن و  الطاقة، استخدام من تقلل واملنتجات

املعتمد دائما: التأثري على التكاليف أو على  (نفس املدخل اجلديدة السوق قطاعات إىل والوصول املنتجات، ومتايز العمالء، والء

  .اإليرادات، الذي خيتلف هو شكل التأثري)

 خالل من التجارية والعالمة الشركة مسعة وحتمي ،املالية املخاطر من االستدامة إجراءات لتقلّ  أن ميكن :املخاطر إدارة -

 الدعم دوتولّ القات جديدة وحتسني العالقات القائمة)، (إنشاء ع املصلحة أصحاب مع إجيابية عالقات ختلق اليت اإلجراءات

 وقرارات اجلديدة املنتجات تقدمي يف التأخري خماطر تقليل وبالتايل ،واردامل كفاءة من وتزيدوتقّلل من التعرض للمساءلة،  ا�تمعي

، والذي قد يكون ذ التدابري الداعمة لالستدامةيف التأثري على اإلدارة ودفعها حنو اختا****(دور "النشاط املسامهي" السلبية املسامهني

  .)سلبيا يف حالة عدم االستجابة

 األسواق يف القدرات تطويرالتوسع و  طريق عن وأيًضا والعمليات، املنتجات ابتكار خالل من ذلك حتقيق ميكن :النمو تعزيز -

  .احلالية واخلدمات املنتجات مبيعات وزيادة املوظفني، وحتفيز اجلديدة،

 أو ،اتباخلدم املنتجات استبدال أو املال، رأس متطلبات تقليل طريق عن االستثمار عائد حتسني ميكن :املال رأس كفاءة -

  .باألصول غري املادية واملعرفة األصول املادية

  الناشئة التكنولوجيا املالية وعرب الصناعة املالية اتميكن االعتماد على هذه احملركات يف عملية خلق القيمة داخل شرك

حتسني اهلوامش بشكل تنافسي مع البنوك  من -من خالل التخفيض احلاد يف التكاليف-نت هذه الشركات ، فلقد متكّ ككل

رغم أن البنوك تستفيد أيضا  وغريها من املؤسسات املالية، بسبب تأثري التكنولوجيا واألنرتنت على سلسلة القيمة هلذه الصناعة.

أن قواعد املهنة اليت حتكم أداء البنوك ومتطلبات االمتثال خمتلفة متاما عند مقارنتها مع تلك اخلاصة من التقنيات الرقمية إّال 
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ا تعزيز إمكانيات النمو من خالل حترير أيضً  تقليص احلواجز عند الدخول إىل الصناعة املاليةمن شأن بشركات التكنولوجيا املالية. 

  أو إىل فئات مستهدفة جديدة داخل األسواق احلالية.  الوصول إىل أسواق جديدةنية إتاحة إمكااالبتكار من القيود واألعباء و 

أنشطة القيمة املرتبطة باملعلومات واملعرفة، وأنشطة القيمة االفرتاضية املرتبطة ميكن حتسني كفاءة رأس املال من خالل 

عماين ( للصناعة املاليةتزال حتدث ضمن سلسلة القيمة  وهذا هو املدخل يف تفسري التغريات اليت حدثت وال ،باألعمال االلكرتونية

، ناهيك عن العمل خارج األطر الرمسية املتعلقة مبتطلبات رأس املال واحلذر البنكي واالعتماد على رأس )400، 2017و محدوش، 

   .املال املخاطر

  االستدامة االجتماعية دور التكنولوجيا املالية يف تعزيز.3

أن األنظمة املالية حتقق مكاسب إمنائية عندما  2008 لسنة كشفت األزمة املالية العامليةلدويل فقد  حسب صندوق النقد ا

  . د، لكنها جتلب خسائر اجتماعية هائلة عندما تفشلتعمل بشكل جيّ 

  :مدخل إىل االستدامة االجتماعية 1.3

 على قادرة شاملة جمتمعاتجتماعي للوصول إىل تعزيز االحتواء اال -من منظور البنك الدويل- االجتماعية االستدامةتعين 

 إىل جنباات الحتياجات املواطنني، من خالل دعم النمو واحلد من مستويات الفقر، والعمل احلكوم فيها وتستجيب الصمود

 ألكثروا املهمشة الفئات احتواءويقرتح البنك من خالل مؤسساته الوسيطة ولغرض . والبيئية االقتصادية االستدامة مع جنب

 صموداً  أكثر حملية جمتمعات ودعم ،نياملواطن متكني وزيادة ،واحتواءً  مشوال أكثر جمتمعات إقامة: لتحقيق ذلك طرق ثالثة احتياجا

  .)2020سيفارامان، ( وسالما

ليس فقط يف  قت منواوقد حقّ  التاريخ املعاصر،بسرعة تفوق أي ابتكار يف يف مجيع مستويا�ا لقد تقدمت التكنولوجيات الرقمية 

 الدولسكان  من % 50  إىل حوايلحيث وصلت  حجم االبتكارات وإمنا أيضا يف مدى انتشارها ووصوهلا إىل البيئات األقل إنتاجا هلا،

تعزيز االتصال اإللكرتوين فإن  ،منظور األمم املتحدةا�تمعات. ومن خالل تلك يف  كبريةت ٍ حتوال حمدثةً عقدين من الزمن  خالل ةالنامي

 .يف حتقيق املساواة أساسيا عامال "التكنولوجيا" جيعل منأن  ه، ميكنف أنواعهالمبختوالشمول املايل وإمكانيات الوصول إىل اخلدمات 

  .)2020املتحدة، منظمة األمم (

 الدولتعطي امة االجتماعية للخدمات القائمة على التكنولوجيا، مبا فيها اخلدمات املالية، أن من بني متطلبات االستد

الفعلي تكافؤ الزمة لضمان خذ اإلجراءات الالّ د الفئات السكانية املستهدفة وتتّ وحتدّ املايل واالحتواء االجتماعي األولوية للشمول 

يتم ذلك، فإن الفجوة الرقمية احلالية قد تستمر يف االتساع، مما يزيد من تفاقم وإذا مل  .تطوير املهارات الرقميةمن أجل لفرص ل

اليت تعاين من التهميش مثل اخنفاض مستويات الدخل وارتفاع معدالت البطالة للفئات  ،االقتصادية القائمةو الفوارق االجتماعية 

ب األمر دائما بناء يتطلّ أكثر مشوالً.  بناء جمتمعاتٍ عرقل تُ االقتصادية و و الفجوات االجتماعية  بدورها ؤُ نشِ باألساس، واليت تُ 

، ومن )ITU News ،2017جملة ( "االسرتاتيجية هي من يقود التحول الرقمي وليست التكنولوجيا"، ألن هذه اسرتاتيجية وطنية

االحتاد ( (كيف)الربامج فرص لكل فئة مستهدفة من السكان: االحتياجات (ماذا) والقنوات (أين) و الثلث مب مث ينشأ ما يسمى

 ).69، 57، 2018الدويل لالتصاالت، 

من  احملرومة الفئات استبعاد شة وحمدودة الدخل على منطق اقتصادي سليم، ألنّ للفئات املهمّ  االجتماعي االحتواءيستند 

 احلياة مدى واألرباح األجور رةساخب املتعلقة اآلثار ميكن قياس الفردي، املستوى على :لًفامكْ  يكون غالبا مااألسواق واخلدمات 

 الوطين، املستوى على، إضافة إىل التكاليف الصحية الناجتة عن االستبعاد؛ أما التوظيف وعدم إمكانية التعليممستوى  وضعف

 املال أسر  كذلك يف قيمةو  اإلمجايل احمللي الناتج القيمة املفقودة يف خالل من االجتماعي لالستبعاد االقتصادية التكلفة فهم ميكن

 على املدى الطويل كبرية واقتصادية اجتماعية تكاليف وما ينتج عنهما من ،والصراع االجتماعي توترإضافة إىل ال، البشري

(Basaninyenzi, 2020).  1(رقم معروضة يف اجلدول ) الناجتة عن الفجوات (اخلسائروبعض من هذه النتائج(.  

https://www.un.org/en/pdfs/DigitalCooperation-report-for web.pdf
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ز التقنيات واحللول الرقمية عموما، واملالية منها بشكل عزّ ذي من خالله تُ التساؤل عن املدخل األساسي ال إذاً، ميكن

وميكن تقدمي إجابة مبدئية متمثلة يف مدخل ختفيض التكاليف وإتاحة املعلومات، فقبل ظهور  ؟خاص، من االحتواء االجتماعي

بتكلفة مرتفعة، أو توفر ولو احلاجة لتوفريها األنرتنت كانت املعامالت بني طرفني متقابلني تواجه مشكلة عدم توفر املعلومات و 

املعلومات"، وهو ما يعين يف كل األحوال  /تناظرأحد طريف املعاملة على معلومات بشكل يفوق اآلخر وهو ما يسمى "عدم متاثل

حلصول على تكلفة ا بتخفيضديدة، اجل املعامالتالتقنيات الرقمية على تسهيل إجراء  ساعدت ،لذلك .غياب الثقة والشفافية

اجياد حلول ابتكارية ملشاكل الثقة، عدم ويدعم ، ل من حالة عدم اليقنييقلّ  إتاحة املعلوماتإّن  تها بشكل عادل.املعلومات وإتاح

تقدمي التمويل وإبرام املعامالت بني األطراف  أجل منخاصة عند تقييم اجلدارة االئتمانية  ،متاثل املعلومات، التكلفة، والشفافية

ملعروفة لدى بعضها البعض، بعض هذه احللول كتسجيالت اهلاتف احملمول، التجارة االلكرتونية بني الشركات، آليات السمعة غري ا

سهم يف زيادة كفاءة ها حلول قد تُ عرب األنرتنت، اهلويات الرقمية البيومرتية، اقتصاد املشاركة أو التقاسم كالتمويل اجلماعي، كلّ 

كما تعمل على اجياد أسواق جديدة من خالل توسيع التجارة، خلق الوظائف، تيسري   ،النظام املايل اءةكفالسوق وبالتايل زيادة  

 .) 2018عماين و محدوش، ( احلصول على اخلدمات وتعزيز االحتواء االجتماعي
  

  خالل األزمات إسهامات التكنولوجيا املالية واحللول الرقمية يف الصمود 2.3 

اليت تدعم منحى االستدامة االجتماعية من خالل -التقنيات واحللول الرقمية  اسة سوف نركز علىيف هذه اجلزئية من الدر 

   ذات الصلة باملالية أي التقنيات اليت تستخدم بشكل خاص يف صناعة التكنولوجيا املالية. -االحتواء االجتماعي

  التمويل الرقمي 1.2.3

 ،املشمولة باخلدمات املالية اليت يقدمها القطاع الرمسي وغري ةاحملروم لفئاتا تستهدف اليت ،املالية التكنولوجيا شركات تقدم

 لعدد من دماتاخل سلسلة من أو قصرية دةمل الصغرية القروض، كمنح الصغار للعمالء التقليدية البنوك تقدمهاال  اليت اخلدمات

 إىل األسبوع أيام طوالو  الساعة مدار على لالوصو  حيث ميكن للشركات الصغرية واملتوسطة. الرقمية منصتها على الشركات

 خدمات املالية التكنولوجيا شركات ملكْ تُ  ، وبالتايلالعمل ساعات خارج متويل على للحصول نرتنتاأل عرب اإلقراض منصات

 Ratna) ذات االستحقاقات الطويلة كبرية احلجم والقروض الكبار العمالء على يركزون ذينالّ  التقليديني اخلدمات مقدمي

Sahay, 2020) . وإن كانت البنوك هي السبّاقة إىل استخدام التقنيات الرقمية، إّال أّن االبتكارات املالية ذات الصلة

بالتكنولوجيا واسعة االنتشار كاملدفوعات االلكرتونية واخلدمات املالية من خالل اهلاتف احملمول والعمالت الرقمية قد نشأت 

نت منتجات التمويل الرقمي كشركات االتصاالت واألنرتنت. لقد متكّ (وغري املالية)   املصرفية وتطورت من خالل املؤسسات غري

زت وسائل الدفع االلكرتوين اآلمنة من تغطية الثغرات يف األنظمة املالية التقليدية وانتشرت املنافع على نطاق واسع، فقد عزّ 

، وأتاح اإلقراض املباشر لت التحويالت االلكرتونية من تكلفة التحويلقلّ سداد) منو التجارة االلكرتونية، و من تقنيات ال(كتقنية 

زة بالتكنولوجيا ميكنها ضمان شفافية أكرب والتقليل من التحايل والتسرب ، وكل هذه املمارسات املعزّ متويلية للشركات الناشئة فرصاً 

  ).27، 2016، الدويلالبنك ( (أو هدر املوارد نتيجة الفساد) عندما تكون أكثر تنظيما

  توصيل املساعدات اإلنسانيةالكفاءة يف  2.2.3

من - حتتاج الوطنية الدفع أنظمةفإّن  (أو غري احلكومية)، الكفاءة يف توصيل املساعدات احلكوميةعندما يتعلق األمر ب

 على يعتمدون الذين أولئك وخاصة املالية، اخلدمات مقدمي إىل مشاركة -املالية اإلعانات على املسبوق غري الطلب أجل تلبية

 عرب اهلواتف احملمولة اتحساب فتحمن  نهموميكّ  ،دقة أكثر بشكل املستفيدين تحديداألمر بيسمح هذا . الرقمية التقنيات

مع  "Blockchain سالسل الكتل " تقنية لتعمِ  لقد . )França, 2020(النقدية غري املعامالت خدماتاالستفادة من و 

أنواع جديدة من آليات التمويل املبتكرة لتقدمي الدعم املايل  من خالل التعامل معخالل السنوات املاضية، املؤسسات اإلنسانية 

التغيري يف تقدمي املساعدات اإلنسانية للربط بني املاحنني واحملتاجني، عن  مت حتقيقبكفاءة، وحتقيق استفادة متزايدة من التكنولوجيا. 
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 رها تقليديا البنوك وغريها من الوسطاءاليت كانت توفّ  "، وهي الثقةأمتتة الثقة"فة تعمل على اوشفّ التكلفة  منخفضةطريق آلية 

صات قصرية األجل واملنح يف سلسلة القيمة للمساعدات اإلنسانية (املخصّ  أساسيةً  وألن اخلدمات املالية متثل حلقةً  التقليديني،

سيكون على  -على صعيد دويل- املخاطر واإلدماج املايل) فإن العمل وسائل احلد من غريها من وأدوات االدخار واالستثمار و 

ئتمانية للحكومات  االتساهلية أو القروض للاملؤسسات املصرفية الدولية  تقدميخالل من  "التمويل"إىل  "التربعات"االنتقال من 

(تتطلب  السوقبمقارنة  أفضلط ، بشرو الكوارثاالحتياجات املالية يف حالة حدوث  تلبيةكأداة لتمويل املخاطر لضمان 

 قطاع اخلدمات املالية (مبا يف ذلك . من ناحية أخرى، يغّري االستدامة االنتقال من فكرة التربع إىل التمويل الذي يثمن الفرص)

كأداة لنقل  ،مون تعويضا عند وقوع كارثة) تكلفة املخاطر للمستثمرين الذين يقدّ وإعادة التأمني ومؤسسات التأمني األسواق املالية

على غرار سندات ، (فائدة) مرتفعة يف الظروف العادية للتعويض عن املخاطر املرتفعة املخاطر مقابل احلصول على عالوة

، 2016اليت أعلن البنك الدويل عن إصدارها أول مرة سنة  )FPE(Fسندات األوبئة أو   ) (Catastrophe bondالكوارث

اليت  )(Social impact bond سندات األثر االجتماعيعلى غرار الجتماعية للمستثمرين فضال عن نقل خماطر تنفيذ الربامج ا

  .)2019إيسكوبار، ( 2010ظهرت ألول مرة سنة 

اإلعالن عن مبادئ برشلونة الثمانية  يظهر دور التكنولوجيا املالية واحللول الرقمية يف دعم هذا اجلانب من خالل

ع البيانات املالئمة ؛ مجحتديد آليات الدفع لتمكني املستفيدين :يفاإلنسانية، واليت متثلت  للمدفوعات الرقمية استجابة للحالة

حتديد األولويات واالنطالق من ؛ تسهيل املسارات إىل اإلدماج املايل؛ محاية احلق يف اخلصوصية ومحاية البيانات؛ وذات الصلة

تطوير القدرات ؛ االستعداد التنظيمي لالستفادة من املدفوعات الرقميةاالستثمار يف ؛ األنظمة والبىن التحتية احمللية القائمة

 التنسيق عند استخدام نظام املدفوعات املشرتك ومتعدد األهداف؛ و الة لالخنراط الفعال للقطاع اخلاصسية واجلماعية الفعّ املؤسّ 

  . )2019عماين و محدوش، (

  :اهلوية الرقمية كمدخل لإلدماج االجتماعي 3.2.3

من جماالت احلياة (العمل، الدراسة، التمويل، الصحة، اخلدمة العمومية،  مسألة أساسية يف أيٍّ  اهلويّة حتديد مسألة تعد

 بني ، مبا فيها املعامالت املالية،املعامالت تسهيل من الناحية القانونية �ا املعرتف اهلويّة شأن ومن املواطنة...)،املشاركة السياسية، 

سنة  هويتهم إثبات يف صعوبةٍ  من شخص مليار حوايل لقد عاىن واجلهات احلكومية وغري احلكومية. تواملؤسسا األشخاص

املستبعدين من  البالغنياألشخاص  من مليار 1.7 بني من %19 أن كما ،النامية الدول سكان من %40 حوايل أي ،2017

 السببيف الغالب  يكون ما هوو  زمة لذلك،دات الالّ اهلوية بسبب عدم توفر املستن إلثبات أوراق لديهم ليس البنوك خدمات

األنظمة والقطاعات  بني فيما البيين التشغيل توفر عدم إنرغم ذلك ف .مالية رمسية حسابات على حصوهلم عدم يف الرئيسي

 احلدود عرب مكانية االستفادةدون إ احلالية املركزية الرقمية اهلويّة نظم على وضعية بقيويُ أمام جناح هذه التقنية، حاجزا  ميثل والدول

  .)2019ستفينز، ( والقطاعات

  :واملدفوعات االلكرتونية التجارة االلكرتونية 4.2.3

 التنظيمية ومرونتها يف التعامل مع اإلجراءات التكنولوجية خربا�ا تسخري خالل منشركات التكنولوجيا املالية  استطاعت

يف جمال  قوية قدرات، وأظهرت الرقمي والتسويق نرتنتاأل عرب املبيعاتنشاط دعم و  بعد عن العمل إىل التحول يف سريعا فالتكيّ 

 من للعديد حياة شريان مبثابة أثناء األزمة الرقمية املالية اخلدمات لقد أصبحت. االستمرارية يف أوقات التباعد االجتماعي القصري

 اإللكرتونية التجارة زادت .ملالية جتاه هذه الكيانات اجلديدة، وهو ما يعمل بالتدريج على تعزيز الثقافة اواملؤسسات األفراد

 مثل الشخصية، املصادقة خدمات يف االبتكار عتوشجّ  رتنتناأل عرب للمدفوعات ةاإلمجاليمن القيمة ية تالمسالالّ  واملدفوعات

 كبري بشكل FPS استخدام ارتفع يثح ،اجلائحة خالل النقدي الدفع على اإللكرتوين الدفع تفضيل تزايد مع .املرتيّة املصادقة

 الفعلي الزمن يف معاملة 400000و ،2020من سنة  األوىل الثمانية األشهر يف جديد حساب مليون 1.7 حوايل تسجيل مع
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التجربة الصينية مع تعد  .) WAIFC ،2020( 2019 بنهاية مقارنة مرة 1.4 أي أ�ا تضاعفت ،خالل شهر جويلية يومًيا

إىل االندماج ضمن من العزلة نقل االقتصاديات احمللية يف املناطق النائية والفقرية والريفية ب مسحتجتربة رائدة ونية التجارة االلكرت 

ة للتسوق منصّ  تأسيس"شاجي" عندما استطاعت قرية  ،االستبعاد على أساس اجلغرافيا)مكافحة االقتصاد اإلقليمي وحىت العاملي (

ربط تلك املناطق باألنرتنت لاإلنفاق احلكومي لقد دفع هذا النشاط.  ملمارسةألقل من األسر على ا % 10 استقطبتااللكرتوين، 

 2.5قرية يعملون يف متاجر توظف  200يف  2014سنة ألف منتشرين  70كثر من ألعدد التجار ، إذ وصل نتعاشاالإعادة  حنو

منهم من ذوي اإلعاقة، لتكون هذه  % 1ساء، وحوايل املتاجر للن الثلث من هذهملكية وإدارة  كما تعودموظف يف املتوسط،  

  .)35، 2020 عماين، محدوش، و كيحلي،( التجربة مثاال واقعيا عن االحتواء االجتماعي

  الرقمية واملالية االجتماعية نصاتامل 5.2.3

صورة و  املالية التضامنية واالجتماعية، شكال من أشكال ا وجتارياً يً يف بدايا�ا وقبل أن تأخذ طابعا مؤسسِ رة ملالية املصغّ ا مثّلت    

د للمنظمة بل على معىن االتفاقية والتعاقد، ال تنطوي على املعىن املعقّ  وهياملسؤولية االجتماعية على الصعيد املايل،  من صور

حث املالية تب .)Somé ،2010( )دينية يف بعض األحيانالو خالقية (األتمعية و ا�قيم الة من دّ مالية مستمَ  ةممارسفهمي 

يف استدامة القيم التقليدية والتغطية على اجلانب التجاري يف املالية الرمسية واملسامهة يف اندماج أكرب واالجتماعية التضامنية 

إعادة  مستهدفةً ، �دف للمسامهة يف تنشيط وجتديد االقتصاديات احمللية، ليٍّ حم طابعٍ ذات  ولكنها �ذا الشكل تظلّ للمجتمع، 

مل  ، ويف وقتعلى صعيد دويل .)2017عماين، كيحلي، ومسغوين، ( (الثقة، التضامن، تقاسم القيم..) س املال االجتماعيتشكيل رأ

التمويل منصات بدأ أسلوب  ، حيثيتزايد دور املنصات الرقمية للتمويل اجلماع ،يف مسألة التمويل تعد فيه احلواجز ذات أمهية

وذلك بسبب انتشار  2010 سنةبدايات  معبالظهور واالنتشار  (Crowdfunding Platforms) التشاركي اجلماعي أو

من األشخاص عرب العامل  هائال التمويل تضم عدديف هذا ا، وظهور منصات متخصصة بشكل أوسع وأقل تكلفة نرتنتاأل

تغطية لزمة على األموال الّال وأصحاب املشاريع باحلصول  للشركاتنة، مما يسمح يبحثون عن استثمار مبالغ صغرية يف مشاريع معيّ 

  .)u, 2016, 241Chesnea&  Boissieu( احتياجا�م التمويلية

  "19- "كوفيد جائحةدور وأداء شركات التكنولوجيا املالية يف ظل . 4

" ال تزال مستمرة بكل تداعيا�ا، فمن الصعب تقييم دور شركات التكنولوجيا املالية يف دعم 19 -مبا أن جائحة "كوفيد

الصغرية واملتوسطة خاصة على املدى الطويل، ولكن ميكن احلديث عن احللول املبدئية اليت قدمتها  والشركاتة د الفئات اهلشّ صمو 

  هذه الشركات الستيعاب حالة تغيري أمناط العيش والعمل والتفاعل االجتماعي.

  زيادة استخدام التطبيقات 1.4

 لبحث وفًقا أوروبا، يف املالية التكنولوجيا تطبيقات استخدام يف %72 قدر بـت معتربة زيادة إىل كورونا فريوسانتشار  ىدّ أ

 يف ،اإلغالق وضع يف احلياة مع األساسي فالتكيّ  "، وهو ما يعين أن هذا اخليار هو مبثابةdeVere" جمموعة نشرته جديد

 واستخدامها التطبيقات تبين يف احلادة القفزة إنف عاملي،ال ركودال آثارمن  العاملي االقتصاد قطاعات معظم فيه تعاين الذي الوقت

منوا متزايدا مدعوما  املالية التكنولوجيا شركات لقد شهدت. )Chandler, 2020( املالية التكنولوجيا لصناعة آفاقا واعدةً  تعين

 شركاتألعلى لمعدالت النمو ا وكانت، 2020 سنة خالل ،"19-كوفيد" ائحةاملرتبطة جب زمةاأل مع تكيفال على بقدر�ا

من املتوقع أن ترتفع نسبة استخدام  التباعد االجتماعي.األكثر صرامة من حيث إجراءات الغلق وتدابري  الدول يف التكنولوجيا

التطبيقات عموما، وتطبيقات التكنولوجيا املالية بشكل خاص، مستقبال.  حيدث ذلك يف ظل استمرار إجراءات الغلق والتباعد، 

إلتاحة وتيسري االستخدام، خاصة يف ظل التحسن املستمر يف مؤشرات "الرقمنة" ويف تغلغل األنرتنت يف احلياة ومع املزيد من ا

  ).2االجتماعية لألفراد وا�تمعات واخنفاض التكلفة مع الزمن (اجلدول رقم 
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  منو قطاع املدفوعات الرقمية 2.4

وهو األمر الطبيعي يف  امتزايد امنو  الرقمي اإلقراض بينما مل يشهد ،خالل اجلائحة األكثر منوا الرقمية املدفوعات قطاع يعترب

 وتعديل اجلائحة، من اإلغاثة جهود يف التكنولوجيا املالية شركاتمبشاركة ما مسح  ، وهوواملعممّ ظل حالة عدم اليقني احلاد 

 لقد .الصغرية واملتوسطة الشركات مثل ،واحلّساسة ألّي انقطاع أو تعطيل الضعيفة السوق قطاعات خلدمة والعروض العمليات

 %16 من ،متزايد بشكل -اخلاص بذلكاالستطالعي ؤشر املحسب  -  املالية التكنولوجيا خدمات االعتماد على معدل ارتفع

مستهلكي اخلدمات املالية عرب العامل  من %96 حوايل. 2019 سنة %64 إىلوصوال  ،2017 سنة %33 إىل ،2015 سنة

  .)EY, 2019( املدفوعات وإجراء األموال حتويل على ملساعد�م متاحة األقل على واحدة بديلة ليةً ما خدمةً  يعرفون

من البالغني الذين يعيشون يف الدول اليت تعاين من األزمات اإلنسانية من النظام املايل الرمسي،   75يتم استبعاد حوايل 

رغم ذلك فهم حياولون جتاوز الصدمات وبناء األصول  ،الية الرمسيةخارج املؤسسات امل -إن وجدت-والذين حيتفظون مبدخرا�م 

اإلنتاجية واالستثمار يف التعليم والصحة واألعمال التجارية، غري أّن مستويات االستبعاد املايل احلادة حتول دون حتقيق النتائج 

ة وغري املستقرة ويف حالة التباعد االجتماعي القصري املطلوبة. وميكن أن يتضاعف االستبعاد املايل ونتائجه السلبية يف البيئات اهلشّ 

إضافة إىل ما ينتج عن هذه (األزمة الصحية النظامية)،  2021املستمرة حىت سنة اليت تفرضها ظروف معينة كحالة اجلائحة 

وتعطيل البنية التحتية انكماش حاد يف أنشطة االقتصاد احلقيقي، وتعليق نشاط مقدمي اخلدمات املالية التقليديني،  األزمات من

Soursourian, Zoghbi, Chehade, McConaghy-El & ,( املادية واملالية وغريها من العوامل املتفاعلة فيما بينها سلبيا

. كل العوامل اليت سبق ذكرها تدفع حنو املزيد من االعتماد على تقنيات الدفع االلكرتوين اليت تعترب األكثر كفاءة من )2017

ا على التوفري يف الوقت واجلهد والتكلفة واإلتاحة وسهولة االستخدام، خاصة يف ظل التوجه حنو االعتماد على أنظمة خالل قدر�

صندوق النقد ( ) األكثر أمانا يف حاالت التباعد االجتماعي القصريContactless payment systemتالمسية (الدفع الالّ 

   ).6، 2020العريب، 

  إنعاش املؤسسات الصغرية واملتوسطةو  مويل الرقميانتشار تقنيات الت 3.4

 واملدفوعات احملمول اهلاتفمن خالل  ساباتاحل فتحك ولو يف خدما�ا البسيطة، الرقمي التمويل تقنيات تعمل

 ماين،ائت تاريخ بناءل يالرمس غري الفئات العاملة يف القطاع جتهيز دعم الصمود يف أوقات األزمات، من خالل على اإللكرتونية،

) ILO( الدولية العمل منظمة رتحيث قدّ  .أخرى أطراف أو احلكومات تقدمها اليت اخلاصة التمويل خيارات إىل الوصول ورمبا

، وأن نسبة الرمسي القطاع خارج اقتصادية بأنشطة يقومون العاملية، العمل قوة من %61 حوايل ميثلون عامل ملياريما يقارب  أن

عندما ال يكون لدى  ، خاصةعيشال وسائل توليد كانوا غري قادرين على "19-"كوفيد جائحة مةأز كبرية من هؤالء وخالل 

 .)International Labour Organization, 2020, 1( أو أي نوع من التأمني توفريحساب  أو مصريف حساب هؤالء

 الصغرية واملتوسطة على شركاتال عتمادالأعلى معدل  - EYحسب دراسة ملكتب التدقيق املايل العاملي -الصني  تسجل

 املتوسط العاملي بينمامث بريطانيا وجنوب افريقيا، ، %23بنسبة األمريكية ، تليها الواليات املتحدة %61لتكنولوجيا املالية بنسبة ا

اخلدمات على  2019اعتمدت سنة صغرية ومتوسطة على مستوى العامل  شركاتيعين أن واحدة من كل أربع  ، مما%25هو 

 كورونا جائحة تأثري من بشدةواملتوسطة  الصغرية الشركات تضررتلقد  .)EY, 2019( يف مجيع الفئات FinTechيت تقدمها ال

 لوتعطّ  الطلب اخنفاض تواجه أل�ا أكرب بشكل للخطر ضةمعرّ حيث تكون  النمو سريعة يف االقتصاديات خاصةعرب العامل، 

 زمالالّ ري التمويل عن توف التقليديةاإلقراض  قصور مناذج دائما من الشركاتنت هذه لقد عا .التمويل نقص وتفاقم اإلمداد سالسل

 وأكثر والوقت والسهولة التكلفة حيث من فعالية أكثر لإلقراض جديدا منوذجا املالية التكنولوجيا شركاتتقدم لذلك  واملالئم،

 منصات باستخدام ،االئتمان على احلصول مقابل لديها ةاملوجود البيانات مشاركة واملتوسطة الصغرية للشركات ميكن. شفافية

هلذه  النقدي التدفق يوضح مصريف حساب كشف مثل( والبيانات املعامالت لتقييم االصطناعي والذكاء املتقدم التحليل
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احلصول على وميكن  أكرب، بسهولة الشركاتوعن املخاطر هلذه  االئتمانية اجلدارة يعطي تقييما عن لذلك أن ميكن .)الشركات

قراض مببالغ صغرية اإل فرصَ خالل اجلائحة بعض الشركات الناشئة يف جمال التمويل الرقمي  رتوفّ  .ساعة 24 من أقل يف التمويل

 التنويع ودعم ،والتوظيف الثروة وخلق النمو من أجل، وبالتايل فهي تعطي فرصا للمشاريع الناشئة دوالرًا 150 إىل تصل

عملية  على الدميقراطي الطابع إضفاءإضافة إىل  ،الصغرية واملتوسطة) الشركاتنتظرة من التوجه حنو (املكاسب امل االقتصادي

  .(Kehinde & Eksin, 2020) عد يف عمق اسرتاتيجية االستدامة االجتماعيةوهو ما يُ  االئتمان إىل الوصول

  

  خامتة .5

تشابك مفصلية يف حلظة زمنية  املالية اخلدمات صناعة و ما ميكن تسميته بـ "االضطراب" يفألقد حدث التغيري العميق 

واالنفتاح على "التحول  التكنولوجي التقدم يف الطفرةمع  ،2008نتيجة األزمة املالية لسنة  النطاق واسعم املعمّ  املايل اال�يار فيها

قواعد االمتثال لتجنب املزيد من االلتزام ب يف -املتأثرة بشدة خالل األزمة املالية-، فعندما انغمست البنوك غري املسبوق الرقمي"

املخاطر مستقبال، فسحت االبتكارات التكنولوجية اليت غزت الصناعة املالية ا�ال لظهور مناذج األعمال اجلديدة اليت ال تعرتف 

  مبختلف أنواعها.بالقيود 

يف كل مكان، مبا يف ذلك  املالية ناعةالص "رقمنة" تسريع إىلوعدوى اجلائحة مستقبال  الفريوس انتشار يؤدي أن ميكن

، ألّن منتجات وخدمات "املالية الرقمية"، القائمة على التحالف بني االبتكارات املالية واحللول الرقمية، قد أسهمت الدول النامية

يف قطاع األعمال أو  حبكم طبيعتها االفرتاضية يف التخفيف من آثار التباعد االجتماعي وانعكاساته على مجيع نواحي احلياة سواء

بني األفراد، ودعمت مسار "التقاسم" يف املعلومات واحللول وتقدمي املساعدات لتعزيز االحتواء االجتماعي الذي من شأنه أن 

  يرسخ أكثر "االستدامة االجتماعية" ويدفع حنو حتقيق املزيد من املساواة وتقليص الفجوات مبختلف أنواعها. 

  الوصول إىل النتائج التالية: بناًء على ما سبق، ميكن

اإلجراءات والتفكري يف  دائما إعادة النظر يف احللول(الصحية واملالية واالقتصادية...) تستوجب األزمات النظامية   -

، مبا فيها التقنيات املالية الرقمية االفرتاضي، الواقع اتتقنيرة، وهو ما يعين احلاجة إىل تعزيز املسبقة أو املبكّ  االحرتازية

وزيادة التوعية بشأ�ا من خالل التثقيف املايل املتعلق باملزايا واملخاطر لتعزيز ممارسة األعمال عن بعد وجتنب اآلثار 

 السلبية لالنقطاع.

التقليل بىن االستدامة االجتماعية يف أحد أعمد�ا على االحتواء االجتماعي الذي يشمل تكافؤ الفرص والدفع حنو تُ   -

 ،يف فرص االستفادة من البنية التحتية الرقمية والبد هلذا املسار أن يبدأ باملساواة، واالستبعاد التمييزي من عدم املساواة

 .واملضي يف خيارات التحول الرقمي اليت حتتاج إىل ختفيض التكاليف أكثر وحتسني شروط الربط باألنرتنت

الية واملخاطر الكامنة فيه، خاصة أن مستويات اخلطر لنمو قطاع التكنولوجيا امل تملةاحمل ضرورة املوازنة بني املكاسب -

عديدة ومعقدة ومتشابكة، وجتنب العثرات الشائعة اليت تكون غالبا وراء انفجار األزمات املالية كاالنبهار بنموذج ما 

كذلك ، و ليةيف األسواق املا تركيز تدفقات رأس املال فيه وإنشاء الفقاعة شديدة احلساسيةاملبالغة يف الرتويج له و و 

والتأثري على السلوكيات العدائية غري السليمة كقيادة االستحواذات من قبل البنوك أو شركات التكنولوجيا الضخمة 

 والدفع أكثر حنو تركز رأس املال وغريها من املخاطر الكامنة يف الدورة االقتصادية.املنافسة 
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  االجتماعيبعض النتائج االقتصادية لالستبعاد : 01اجلدول رقم 

  القيمة  اخلسائر

  تريليون دوالر 160.2  اخلسارة يف ثروة رأس املال البشري بسبب عدم املساواة بني اجلنسني يف العامل

اخلسارة يف ثروة رأس املال البشري بسبب عدم املساواة بني اجلنسني يف 

  افريقيا

  )2018دوالر ( تريليون 2.5

  )2014( %11.4  ساواة بني اجلنسني يف افريقيااخلسارة يف إمجايل الثروة بسبب عدم امل

   inclusion#1-https://www.worldbank.org/en/topic/social:  Social inclusion  :املصدر

  2019بعض املؤشرات الرقمية العاملية لسنة  :02اجلدول رقم 

  %النمو السنوي   %معدل التغلغل   التعداد (ن)  شراتاملؤ 

    حضر % 56  مليار  7.67  عدد سكان العامل

   2   67  مليار  5.11  مستخدمي اهلاتف احملمول

   9  57  مليار 4.39  مستخدمي األنرتنت

   9  45  مليار  3.48  مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي

   10  42  مليار  3.26  هزة احملمولةمستخدمي وسائل التواصل االجتماعي على األج

  : Kemp, S. (2019). Digital 2019 : Global Internet Use Accelerates. Special report:املصدر
accelerates-use-internet-global-2019-/digitalhttps://wearesocial.com/blog/2019/01   

  

  : حمركات النمو لشركات التكنولوجيا املالية01الشكل رقم 

  
 .Riemer, K. ; Hafermalz, E. ; Roosen, A. ; Boussand, N. ; El Aoufi, H. ; Mo, D. and Kosheliev, A. (2017) ):(بالتصرفاملصدر 

The Fintech Advantage - Harnessing digital technology, keeping the customer in focus, University of Sydney, Business 
(2/2/2021)  http://hdl.handle.net/2123/16259 p. 6: ,School and Capgemini  

 . قائمة املراجع:6

/ 20البنك الدويل: (تاريخ االطالع : ، "مخسة أشياء جيب أن تعرفها عن االستدامة االجتماعية واالحتواء". سبتمرب) 20، 2020آرثي سيفارامان. (

1 /2021(  

inclusion-and-sustainability-social-about-things-ankaldawli.org/ar/news/feature/2020/09/02/fivehttps://www.alb   

  )2021/ 1/ 25جنيف، سويسرا: (تاريخ االطالع :  جمموعة أدوات املهارات الرقمية".). "2018االحتاد الدويل لالتصاالت. (

Toolkit_Arabic.pdf-Skills-Inclusion/Documents/Digital-D/Digital-https://www.itu.int/en/ITU   

https://www.worldbank.org/en/topic/social-inclusion
https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates
http://hdl.handle.net/2123/16259
https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2020/09/02/five-things-about-social-sustainability-and-inclusion
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Documents/Digital-Skills-Toolkit_Arabic.pdf
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  )2021/ 1/ 25(تاريخ االطالع : : واشنطن ."تقرير عن التنمية يف العامل: العوائد الرقمية"). 2016البنك الدويل. (

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23347/210671ArSum.pdf?sequence=28&isAllow
ed=y  

(تاريخ االطالع  نون بوست: ."هكذا يوّظف التقدم التكنولوجي املايل لتخفيف حدة األزمات اإلنسانية". جوان) 42، 2019. (، جاكلنيإيسكوبار

2/2/2021 ( https://www.noonpost.com/content/28262   

صدار األول ملرصد "التقنيات املالية احلديثة يف الدول اإل ."جمال الدفع االلكرتوين يف قطاع التجزئة التقنيات املالية يف"). 2020صندوق النقد العريب. (

observatory-report-edition-https://www.amf.org.ae/ar/publications/first-)  5/2/2021: (تاريخ االطالع العربية"

countries-arab-technologies-financial-modern   

دية يف . إدارة األزمات االقتصا"الشمول املايل واحللول الرقمية إلدارة األزمات االقتصادية"). 2019مسغوين، مىن. ( & ؛ محدوش، وفاءعماين، ملياء

  .172-160 .اجلزائر، صمارس،  5-4، ومركز رماح (األردن) الطارفجامعة ، عامل متغري

جامعة الوادي، . جملة العلوم اإلدارية واملالية، "منوذج األعمال وخلق القيمة يف شركات التكنولوجيا املالية"). 2017محدوش، وفاء. (&   عماين، ملياء

  .408-392، ص. 1اجلزائر، العدد 

. اقتصاد "حنو تعزيز العالقة بني االقتصاد القائم على املعرفة والتطور املايل لدعم االقتصاد الرقمي اجلديد").  2018محدوش، وفاء. (&  اين، ملياءعم

  عمان، األردن.نوفمرب، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،  7-5املعرفة وتنمية ا�تمعات...التحديات والفرص. 

. جملة أداء املؤسسات "اسرتاتيجية الشمول املايل: رؤية جديدة ملكافحة الفقر"). 2020. (، عائشة سلمةيحلي& ك، وفاء ومحدوش؛ عماين، ملياء

  .43-25 ، ص.2، العدد 9جامعة ورقلة، اجلزائر، ا�لد  اجلزائرية،

مناذج إدماج املسؤولية االجتماعية  - ة: أي منط للتعديل املالية واملسؤولية االجتماعي"). 2017مسغوين، مىن. ( &عائشة سلمة عماين، ملياء؛ كيحلي، 

  .5، جامعة ورقلة، اجلزائر، العدد . ا�لة اجلزائرية للدراسات احملاسبية واملالية"يف املالية
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رة مشاكل األوبئة العاملية: حتليل الفرص والتحديات املرتبطة جبائحة كورونا اخلدمات املالية الرقمية وإدا

)covid-19(.  

Digital Financial Services and Global Pandemic Problems Management: An 

Analysis of Opportunities and Challenges Associated with the Coronavirus 

Pandemic (covid-19). 
  

  

  
  

  : ملخص

  حالة ازمة-�دف الدراسة اىل حتليل اثر التحول اىل اخلدمات املالية الرقمية على إدارة مشاكل األوبئة العاملية  

مع مناقشة اهم فرص استغالل ابتكارات التكنولوجيا املالية  وحلوهلا الرقمية للحد من انتشار  -19- كورونا كوفيد

وخلصت الدراسة اىل ان اخلدمات املالية الرقمية ميكن ان تدعم  الفريوس، رغم التحديات املصاحبة هلذا التحول الرقمي.

ضة، مع تقدمي خدمات بسرعة وفعالية وبأحسن الطرق املبتكرة للمحتاجني التباعد االجتماعي اثناء فرتات احلجر املفرو 

حيث ال تتاح طرق أخرى للوصول، ولقد سرعت اجلائحة احلالية على هذا التحول الرقمي من خالل الطلب غري املسبوق 

  قرارها املستدام. على هذه اخلدمات، لكن رغم مزايا هذه األخرية اال ا�ا تنطوي على عدة حتديات وخماطر �دد است

-covidالتكنولوجيــا املاليــة، اخلــدمات املاليــة الرقميــة، ابتكــارات التكنولوجيــا املالية،جائحــة كورونــا (كلمــات مفتاحيــة: 

19.(  

 JEL  : .G2, O32تصنيف 

Abstract:  

          The study aims to analyze the impact of the transition to digital financial 

services on managing the problems of global epidemics - the case of the Corona 

Covid-19 crisis - while discussing the most important opportunities to exploit financial 

technology innovations and their digital solutions to limit the spread of the virus, 

despite the challenges associated with this digital transformation. The study concluded 

that digital financial services can support social distancing during imposed periods of 

quarantine, while providing services quickly, effectively and in the best innovative 

ways to those in need where no other means of access are available, and the current 

pandemic has accelerated this digital transformation through the unprecedented 

demand for these services, However, despite the advantages of the latter, it presents 

many challenges and risks that threaten its sustainable stability. 

Keywords: Fintech, Digital Financial Services, Fintech Innovations, Coronavirus 

(covid-19) pandemic. 

JEL: G2, O32. 
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  . مقدمة: 1

، ويف ظرف وجيز أدت اىل غلق معظم القطاعات االقتصادية، كما 2020مطلع سنة  19-ظهرت جائحة كورونا كوفيد

شلت حركة البشر واالقتصاد العاملي، ومع ظروف احلجر املفروضة  وتشديد إجراءات التباعد االجتماعي ملنع انتشار الفريوس، مل 

لسبيل الوحيد لتخفيف ضغوط احلجر والقطاعات اليت تعتمد على تكنولوجيا االعالم تبق سوى وسائل التواصل االجتماعي ا

واالتصال، حيث عرفت طلبا غري مسبوقا  على خدما�ا اثناء اجلائحة. غري انه ومع طول فرتة هذه اجلائحة، حفزت هذه االخرية 

لتجارة االلكرتونية، اخلدمات املالية الرقمية، العمل عن معظم القطاعات اىل  التحول اىل اخلدمات الرقمية، مثل التعليم عن بعد، ا

بعد. من ها حفزت هذه اجلائحة على التحول االقتصادي، الذي أساسه مناذج العمل الرقمية يف كل ا�االت، ولعل أمهها التحول 

قبل ظهور اجلائحة، وهي االن اكثر من  الستخدام اخلدمات املالية الرقمية، حيث اعتربت أولوية إمنائية مرتبطة بتعزيز الشمول املايل

ضرورة بالنسبة للحكومات لتقدمي املساعدات النقدية الرقمية بطرق امنة وسريعة ومستدامة، وعلى الرغم من التحديات واملخاطر 

ننا طرح املرتبطة  �ذا التحول الرقمي، اال ان منافعه تفوق خماطره وهو ضروري يف الوقت الراهن. يف صياغ هذا الكالم ميك

  اإلشكالية التالية :

، و ما هي اهم الفرص )19-كوفيد(كيف تساهم اخلدمات املالية الرقمية يف احلد من انتشار جائحة كورونا   

  والتحديات املرتبطة �ذا التحول الرقمي؟

  ولتحليل هذا اإلشكالية قمنا بوضع األسئلة التالية: 

 ماذا نقصد باخلدمات املالية الرقمية؟ -

 صد بالتكنولوجيا املالية، وما اهم ابتكارا�ا؟ماذا نق -

  ما هي اهم الفرص والتحديات املرتبطة بالتحول اىل اخلدمات املالية الرقمية اثناء جائحة كورونا؟.    -

  ولالجابة عن هذه األسئلة قمنا بوضع الفرضيات التالية :

عترب ابتكارات التكنولوجيا املالية  عامل أساسي اخلدمات املالية الرقمية، خدمات تقدم من خالل قنوات الكرتونية، وت -

 لتطويرها وعملها.

 حفزت و اتاحت فرص هامة للتحول اىل اخلدمات املالية الرقمية.19-جائحة كورونا كوفيد -

اخلدمات املالية الرقمية، خدمات متكاملة  تدعم التباعد االجتماعي  وبالتايل حتد من انتشار الفريوس. لكن رغم هذه  -

 اال ا�ا تنطوي على مجلة من املخاطر التحديات. امليزة

اىل حتليل اثر التحول اىل اخلدمات املالية الرقمية على إدارة مشاكل األوبئة العاملية (حالة ازمة كورونا   �دف الدراسة 

لتحديات واملخاطر ، مع مناقشة اهم فرص استغالل ابتكارات التكنولوجيا املالية للحد من انتشار الفريوس، واهم ا19)-كوفيد

  املصاحبة هلذا التحول الرقمي.

لقد مت االعتماد على املنهج الوصفي والتحليلي يف اغلب حماور الدراسة، حيث مت التطرق أوال: منهج الدراسة : 

الرقمي، ثانيا : البتكارات التكنولوجيا املالية والتحول اىل اخلدمات املالية الرقمية، بعرض اهم هذه االبتكارات ودورها يف التحول 

). اذ مت مناقشة اهم فرص توظيف اخلدمات املالية covid-19فرص تبين اخلدمات  املالية الرقمية �ا�ة خماطر جائحة كورونا (
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الرقمية �ا�ة انتشار فريوس كورنا. ثالثا: التحديات املرتبطة بالتحول اىل اخلدمات املالية الرقمية اثناء جائحة كورونا. حيث مت 

حتليل اهم التحديات املرتبطة �ذا التحول الرقمي  يف االجل القصري اثناء اجلائحة. من الناحية العملية سوف يكون من الصعب 

، نظرا الن بعض ابتكارات التكنولوجيا املالية 19-إعطاء حتليل وتقييم �ائي الثر التحول الرقمي املايل على جائحة كورونا كوفيد

  ما ان اجلائحة التزال مستمرة وجتارب البلدان ختتلف بعضها عن بعض يف هذا الشأن.الزالت يف بدايا�ا ك

  ابتكارات التكنولوجيا املالية والتحول اىل اخلدمات املالية الرقمية. .2

  .مفهوم التكنولوجيا املالية واهم ابتكارا�ا :1. 2

): اختصارا باإلجنليزية يعرب عنها Financial Technology(: التكنولوجيا املالية التكنولوجيا املالية مفهوم .1.1. 2

) لقد مت استخدام مفاهيم خمتلفة للتكنولوجيا املالية من جانب اهليئات الدولية واحمللية. بعضها ضيق   Fin Techباملصطلح  (

على مستوى العامل. لذا وبعض آخر واسع النطاق، وهذا لوصف جانب التقدم احملرز يف التكنولوجيا املستخدمة يف ا�ال املايل 

  سوف نعرض جمموعة من املفاهيم املرتبطة �ذه األخرية.

لتكنولوجيا املالية  يستخدم لتوصيف جوانب التقدم يف التكنولوجيا اليت من احملتمل أن حتدث حتوالت يف امصطلح            

(صندوق النقد الدويل، البنك الدويل، ت جديدة. تقدمي اخلدمات املالية، وحتفيز تطوير مناذج عمل وتطبيقات وعمليات ومنتجا

   )07، صفحة 2018

حسب "جملس االستقرار املايل" التكنولوجيا املالية هي ابتكارات ميكنها استحداث مناذج عمل او تطبيقات او عمليات او 

، صفحة 2017النقد الدويل، (صندوق منتجات هلا اثر ملموس على األسواق واملؤسسات املالية، وعلى تقدمي اخلدمات املالية. 

01(  

حسب "جملس االستقرار املايل" التكنولوجيا املالية هي ابتكارات مالية تدعمها التكنولوجيا ميكن ان تنشأ عنها مناذج           

وق (صندعمل وتطبيقات وعمليات ومنتجات جديدة هلا تأثري ملموس على األسواق واملؤسسات املالية وتوفري اخلدمات املالية 

  .)23، صفحة 2019النقد الدويل، 

وأدت عوامل عدة إىل دفع االبتكار يف جمال التكنولوجيا املالية، أبرزها التطورات يف التكنولوجيا (البيانات الضخمة           

'…Big Data) ودفاتر احلسابات الرقمية املوزعة (Distributed Ledger Technology والتشفري ،(

)Cryptographyإلضافة إىل انتشار الصريفة احملمولة/الذكية واستخدام اإلنرتنت، والتغّريات يف متطلبات وأولويات )، با

املستهلك حنو السرعة وسهولة االستخدام واخنفاض التكاليف، فضًال عن تعقيد املتطلبات التنظيمية والرقابية لعمل املصارف، مثل 

  .)15، صفحة 2018(احتاد املصارف العربية.، ...اخل IIIلبات بازل قوانني مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، ومتط

كما توصف التكنولوجيا املالية على ا�ا تلك املنتجات واخلدمات اليت تعتمد على التكنولوجيا لتحسني نوعية اخلدمات           

د الوصول اليها، ويف معظم احلاالت يتم تطوير اآللية التقليدية. تتميز هذه التكنولوجيا با�ا اسرع وارخص وميكن لعدد من االفرا

  . )07، صفحة 2019(ومضة و بيفورت، هذه اخلدمات واملنتجات بواسطة شركات ناشئة يف جمال التكنولوجيا املالية 

شفرة، تضم ابتكارات التكنولوجيا املالية كل من (العمالت الرقمية والعمالت امل . اهم ابتكارات التكنولوجيا املالية :2. 1. 2

  املنصات الرقمية، تكنولوجيا البلوك التشني، العقود الذكية، تكنولوجيا التامني...).، الدفع عن طريق اهلاتف الذكي، احملفظة الرقمية

  )15، صفحة 2019(حبيب ليان، *العمالت الرقمية والعمالت املشفرة : 

عرب اإلنرتنت، وهلا مجيع خصائص األموال التقليدية، هي األموال املتداولة :  Currency Digital العمالت الرقمية     

وأقرب مثال هلا بطاقات االئتمان واخلصم، وميكن استخدامها لدفع مثن السلع واخلدمات، مثل االتصاالت عرب اإلنرتنت واهلاتف 

ياسية؛ وقد يتم إرسال مبالغ احملمول واملتاجر اليت تبيع السلع عرب اإلنرتنت وغريها. وليس للعمالت الرقمية حدود جغرافية أو س

  من أي مكان اىل أي نقطة يف العامل، وإجراء أية معامالت مع أي نقطة اُخري يف العامل.



    

 

د. بن قيدة مروان  ، د. بن حيي نسيمة                               .)covid-19األوبئة العاملية: حتليل الفرص والتحديات املرتبطة جبائحة كورونا (اخلدمات املالية الرقمية وإدارة مشاكل 

  التكنولوجيا املالية االبتكارات واحللول الرقمية. 29

 شفري فتقرتبعلى الت تعتمد الرقمية العمالت من متباينة أمناطفهي  Cryptocurrency املشفرةت الأما العم     

 لعملية الرئيسية األهداف ومن. والتداول للتبادل سيلةكو   تستخدم بالفعل توأصبح االخرتاق، جتاه املؤمنة صولاأل من بالتايل

نع متاليت  والربوتوكوالت اخلوارزميات وحتليل إنشاءت مأمونة التداول. وجيري الهو جعل تلك العم Cryptography التشفري

 جمموعة اىل التشفري عملية وتستند. طرفني أي بني تداوهلا ضمعر  يفتغري ما تنطوي عليه من معلومات جراء تدخل طرف ثالث 

. االخرتاق واستحالة املوثوقية صفة العمالت �ذه التعامل على تضفي اليت البحتة ضياتالريا علم أمهها العلوم، من متداخلة

 لةاملتسلس السجالت أو املتسلسلةالكتل ”منها بـ  املرتابطةوعات وا�م “سجلأو  Block كتلة” شفريت جمموعةكل   تقرتبو 

Chains Block ،” كل حيتوي وحبيث التشفري، باستخدام ببعضها ترتبط الرقمية، سجالتسلسلة من ال صلاأل يفوهي 

 السالسل ا�معة فإن صميمهات مبوجب. و املعاملة ختص وبيانات زمين ختم اىل إضافة السابق، السجل شفرةجزء من  على سجل

  .التالعب يف بيانا�ا يتعذر

ن العمالت املشفرة يف كو�ا هلا مقابل من العملة الرمسية وخاضعة لرقابة السلطة االشرافية، يف املقابل العملة وختتلف العمالت ع

 املشفرة ليس هلا مقابل من العملة الرمسية وال ختضع لرقابة السلطة االشرافية.

، حيث اطلقت شركة 2011الرقمية عام  تعود نشات تقنية احملافظ  ومكونا�ا: (e-wallet)ةاحملفظة الرقمية أو اإللكرتوني*

"غوغل" اول حمفظة رقمية للجوال. وظهرت لتسهل العمليات املالية اليت تتم من خالل االنرتنت مثل التحويالت النقدية الصغرية 

منا مع تزا 2020والكبرية، لضمان سهولة وسرعة وصوهلا. لكن االهتمام الفعلي واحلاجة احلقيقة هلذه احملافظ  زاد مع مطلع 

  جائحة كورونا وذلك تسهيال وترتيبا للسلوكات الشرائية لالفراد.

هي تقنية رقمية تتيح تنظيم احلركات املالية الجراء عمليات الدفع والسداد بسهولة ويسر بواسطة تطبيق : احملفظة الرقمية و        

إصدارات رقمية لبطاقات االئتمان او اخلصم املباشر  يثبت على اهلاتف الذكي او األجهزة الذكية األخرى. تعد احملفظة الرقمية

  وتكون خمزنة يف تطبيق على اهلاتف الذكي اخلاص بنفس املستخدم. 

من برنامج ومعلومات، خيزن الربنامج املعلومات الشخصية، ويوفر درجة عالية من السرية واألمان  وتتكون احملفظة الرقمية     

ت فهي عبارة عن قاعدة بيانات للتفاصيل اليت ختص املستخدم واليت تتضمن امسه وعنوان الشحن والتشفري للبيانات، اما املعلوما

دفعه وتفاصيل بطاقة االئتمان او اخلصم...اخل. تربط احملفظة الرقمية باحلساب املصريف لألشخاص  وطريقة الدفع واملبلغ الذي جب

اء عمليات الدفع عرب االنرتنت او بوابات الدفع االلكرتوين او تقنيات ويتم ختزين معلومات الدفع وكلمات املرور بشكل آمن، الجر 

  ).06- 04، الصفحات 2021(ابوزيد،  اتصال ا�ال القريب. كما تستخدم احملفظة الرقمية األموال الية معاملة مستقبلية.

الًبا بواسطة تطبيق على هاتفك ، هي خدمة تتيح لك الدفع مقابل األشياء، غ(e-wallet)ة احملفظة الرقمية أو اإللكرتوني

احملمول. وختزِن أيًضا عدًدا من األمور األخرى اليت قد حتتفظ �ا احملفظة التقليدية، مثل رخصة القيادة وبطاقات اهلدايا وتذاكر 

ل تُعد أيًضا األحداث الرتفيهية وبطاقات املواصالت العامة. ال تُعد احملافظ الرقمية أسهل استخداًما يف بعض احلاالت فحسب، ب

  أكثر أمانًا من احملفظة التقليدية عموًما

املنصات الرقمية هي عبارة عن مواقع الكرتونية تقدم جمموعة من اخلدمات حبسب نوعية املنصة، ومن *املنصات الرقمية :  

 :)35- 31، الصفحات 2019(حبيب ليان،   اشهرها يف ا�ال املايل نذكر ما يلي

نت، يوجد رت  اإلنربفع أسباب. لعدة الشخصية املقايضة على مبيزة عموما اإلنرتنت عرب ضةقايملع نظام ايتمت أ.منصات املقايضة:

 منظومة عن خارج الشخصية باملقايضة القيام وعند. شبكةال يف مشرتك أي ضة معقايملا من ميكن مبا ض،لعرو انظام لتقييم 

 ني الطرفنيب املباشر التجاري التبادل ينتهي وقد. وسيط دون واحد شخصل مع العم على املقايضة تقتصر ما غالبا الشبكة،

  .التبادل أطرافتمي وختدم حتيارات اليت خلالعديد من ا طرف لكل فتتيح الشبكة عرب املقايضة أما. النتائج عن راض غري شخصب
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 حماسبية وممارسات االستخدام سهلةات على عملي الربنامج اعتماد ضة وامههاقايملا ،برنامج يفعتبارات االموعة من جم توافر نيويتع

فاعلية  اىل إضافة للعمال، ومأمونة قانونية بكو�ا املعامالت واتسام الضرائب، صلحةملتقدم  اليت السجالت ذلك يف مبا مقبولة

  .العمال اىل وينرت اإللك بالربيد إلرساهلا شاملة شهرية بيانات وتسجيل شتاءمج بإنارب التكلفة، وقيام ال

  Lending Peer-to-Peer( P2P)اقراض النظراء:  ب.منصات

 إقراض يندرج حتت نظم P2P للنظري النظري ضإقرا Lending Peer-to-Peer( P2P) للنظري النظري ضإقرا

 التوفري، سابحل بالنسبة حيدث كما متاما القرض، سداد عند أمواله ويسرتد فائدة على املقرض صلوحي .الشركات أو لألفراد امالل

  .التوفري سابخطورة من ح أكثر األحيان بعض يف يكون أن ميكن النظري بإقراض االستثمار نأ غري

 إقراض يف ترغب اليت الشركات أو األشخاص املنظومة هذه جتمع حيث. سواقمثل األ تعمل للنظري النظري إقراض صاتمن      

 بعض يف. البنوك اىلالتمويل دون الذهاب  على للحصول للمقرتضني وسيلة وهي. قروض على صولحلاألموال مع من يريدون ا

 من اختيار إمكانية تتيح أخري مواقع مثة ولكن ضني،رت قمل من اري تلقائيا بين الكث ً تقرضها أموال أي سيمنت، يتم تقرت نالا مواقع

 برنامج يف لالخنراط يةسث خطوات رئيالهناك ث .خماطره زادت القرض، مقابل الفائدة سعر ارتفع كلما عام، وبشكل. ضهإقرا يراد

  النظري وهي : اىل النظري إقراض

  .شرباملالتحويل ا أو اخلصم بطاقة طريق عن املال بعض ودفع املختصة، املنصة مع سابفتح ح-

  .ضمعرو  سعر على املوافقة أو عليه احلصول يف املقرض يرغب الذي الفائدة سعرديد حت-

  .تالوق من حمددة لفرتة امال من مبلغ ضاقرا-

 من من صغرية مبالغ مجع خالل من شروعويل مماعي هو متجلالتمويل ا  Crowdfunding ماعيجلالتمويل اج.منصات 

 صدالتمويل البديل ويق اشكال من شكلماعي هو جلت. التمويل انرت إلنا عرب ذلك يكون ما وعادة ، شخاصمن األ كبري عدد

  .املال رأس اسواقخارج نظام التمويل التقليدي كالبنوك و  ظهرت اليت املالية واألدوات والعمليات القنوات البديل بالتمويل

 عحة يف القطا جبتكارات الناالللكثري من ا سساالحجر ا )سلسلة الكتل(يا البلوكتشني جمتثل تكنولو *تكنولوجيا البلوك التشني: 

، هور الكثري من التقنيات املاليةظبا يف بانت سة الكتل لكو�ا كلسلمعىن التقنيات املالية يف تقنية س رالبعض حيص اناملايل، بل 

. كما هو مبني وغريها ، حفظ السجالتت املشفرةالالعم ) P2P( النظراء ضمثل العقود الذكية، نظم املدفوعات، أنظمة اقرا

  )47، صفحة 2019( امحد قندوز،  يف الشكل املوايل.

  تشني).: اهم تطبيقات تقنية سالسل الكتل (البلوك ال01الشكل رقم 

  
صندوق النقد العريب، االمارات العربية املتحدة، ، التقنيات املالية وتطبيقا�ا  يف الصناعة املالية اإلسالمية، )2019عبد الكرمي امحد قندوز(املصدر : 

  .47ص 
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 قابل سجال غري تقين خمصص، حيث تنشئ  سعلى أسا زت املوزعة يرتكالمن السج صخا عوتقنية سلسلة الكتل هي نو       

للمستخدمني  مححيث تسللتغيري وحتتفظ به شبكة المركزية كما تعتمد كل السجالت باالمجاع (باستخدام خوارزميات)، 

ت العن تتبع املعام ال، فض)مما يوفر أمانا ومحاية املعطيات(راف أخرى طكتها مع أر ومشا )شفافية(على املعطيات  الطالعبا

ضف اىل ذلك  .تالرة يف املعامطاليقني واملخا مة عدجمن تقليل در  كوما يرتتب عن ذل )،لفةتقليل التك(واجنازها بسرعة وكفاءة 

متارسه املؤسسات املالية واملصرفية، فهي تعتمد على مبدأ النظري ي ة الذطالتخلص من دور الوسافهذه التقنية متكن من 

  .املايل عالقطا  جتطبيقات واسعة حىت خار  أكثر التقنيات املالية شيوعا واستخداما وهلا من. وتعترب  p2pللنظري

قاعدة بيانات موزعة متتاز بقدر�ا على االحتفاظ بقائمة سجالت عامة مسماة بالكتل.  تكنولوجيا سالسل الكتل هي       

ي تنمو حتتوي كل كتلة على الطابع الزمين ورابط إىل الكتلة السابقة حبيث ميكنها احملافظة عل البيانات املخزنة ضمنها. وه

هذه العملية بأكملها مشفرة وميكن  .باستمرار مبجرد تسجيل املعامالت وإضافتها إىل السلسلة يف ترتيب زمين ككتل منتهية

التحقق منها بسهولة ولكن ال ميكن تعديلها ويرجع ذلك إىل الطابع اللوجسيت لسلسلة الكتل اليت حتتفظ �ا شبكة عاملية يشار 

ل نقطة توزيع نسخة من سلسلة الكتل اليت يتم حتميلها تلقائياً. وهذا يعين أن هذه التكنولوجيا ال مركزية إليها بنقاط التوزيع. لك

تلغي تكنولوجيا سلسلة الكتل احلاجة إىل الوسطاء  .وليست ملك أي طرف ويضمن عدم وجود نقطة واحدة للفشل أو للضعف

الشبكة من خالل السجالت. ُصممت سلسلة الكتل بطريقة غري مثل البنوك حيث ميكن التحقق من كل معاملة على حدا عرب 

قابلة للتغيري، لذا ال ميكن تغيري أو حذف أو تعديل أي سجل، وتضاف الكتل بشكل مشفر وآمن. تسمح هذه التكنولوجيا 

 )equiti ،2021( .للمصادقة على املعامالت والتعامل معها على الفور بشكل آمن من دون وسيط

 التحكم أو للسيطرة قابلة وغري للربجمة قابلة املصدر مفتوحة تقنية على ا�ا blockchain تشني البلوك تقنيةكما تعرف     

 كتل يف على للنظام الكاملة الشبكة عرب وتوزيعها تكرارها يتم اليت للمعامالت رقمي تسجيل دفرت األساس يف وهي فيها

 خاصة بشفرة ومؤمنة بينها فيما مربوطة تكون Block كتلة عن عبارة فيهم واحدة كل املشفرة السجالت

Cryptography، هاش على حتتوي كتلة وكل Hash من صغري جزء بتسجيل تقوم رياضية خوارزمية عن عبارة وهو 

 سلسلة تشفري �ا يتم اليت الكلية الشفرة من جزئية بشفرة مشفرة وتكون ككل، السجل يف املدرجة بالتعامالت اخلاصة البيانات

 حيدث كما - املشاركني من العديد يديرها اليت الالمركزية البيانات قاعدة وتعرف الكلي، والكتل املعامالت لسجل املكونة كتلال

  )2021(العريب،  Distributed Ledger Technology. املوزع املعامالت سجل/  دفرت تقنية بـ -  تشني البلوك يف

تتيح خدمات الدفع مقابل  اليت و طرق الدفع الرقمي فظة الكرتونية وهى احدعبارة عن حم*الدفع عن طريق اهلاتف الذكي:  

خر دول احلاجة اىل بطاقة ائتمان او شيك او بضاعة ما سواء كانت رقمية او صلبة او حتويل االموال من شخص آلخدمة ما 

  )2019(ما هو الدفع الرقمي عرب اهلاتف،  .ورقى او اموال نقدية

عرب اهلواتف الذكية،  ومع تزايد  االعتماد على اهلواتف الذكية، مت تطوير  طرق متنوعة للسماح للمستهلكني بالسداد بسهولة    

  ):30-28، الصفحات 2019ومثة أنواع عديدة للمدفوعات عرب اهلواتف الذكية نذكر منها (حبيب ليان، 

دانية املي صاالتتاال ” صطلحتعلقة بنقاط البيع مملا اهلاتف الذكيطلق على تطبيقات ي◌ُ  :ىدملدانية قريبة ااملي صاالتتاالأ.

 واملالحظجهاز اهلاتف،  على مدخلة ضافيةثل اجزاًء امتوهي ”، NFC(communication field-Near(ى دملقريبة ا

عند نقاط البيع مع  NFC بتطبيق احملمولة اهلواتف صلالتطبيق تتوا اهذ وبواسطة. مطرد حنو على التطبيق هذا ستخدامتزايد ا

 سنتيمرتات، مداها عدة اجلوال يصدرها فرةمش معلومات حتمل السلكية موجات بواسطة التطبيق هذا مع صلللتوا املعدةاألجهزة 

  .البيع نقطة لدي أجهزة أية ملالمسة احلاجة دون

 إلمتام احللول أحدثوهي من   )الصوتية اإلشارة على (القائمة  صوتيةال املوجاتالقائمة على  اجلوالمدفوعات ب.

 على حتتوي نوعها من فريدة صوتيةموجات  خالل حيث تتم العملية من .اإلنرتنت اىل احلاجة دون - اجلوال بواسطة املدفوعات

https://www.vapulus.com/ar/%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-2019/?amp;preview=true
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 الدفع، عملية صيللنقل تفا الذكي اهلاتف اىل البيع نقطة من الصوتية املوجات إرسال ويتم. سدادحول عملية ال مشفرة بيانات

 صانزال برنامج خا تاجه هذه التقنية هوحت. وكل ما املعاملةمناظرة تتمم  إشارات اىل البيانات تلك بتحويل العميل هاتف فيقوم

  .ديملا قريبة امليدانية االتصاالت يف احالل هو كما إضافية، أجهزة أي لرتكيب احلاجةدون  اهلاتف، على

التقنية الثالثة للدفع  ) تسمىMST-Transmission Secure Magnetic( املغناطيسيمدفوعات النقل اآلمن ج.

ً◌   Pay Samsung تقنية ستخدموت )MST(  “املغناطيسي اآلمن النقل” بـ شراء،عند نقطة ال الذكياهلاتف  خاللمن 

 مغناطيسية شارةإحتاكي   املغناطيسي، اآلمن النقل تقنية إطار يف. و اجلوال ربع  NFC ومدفوعات MST ل من مدفوعاتك

مت  قد كان لو كما وتعجلها البيع نقطة أجهزةبالدفع، واليت تلتقطها  بالقائم اخلاصة االئتمانلى بطاقة ع املوجود املمغنط الشريط

  .اجلهاز ربع فعليا لبطاقة ◌ً  متريرا

إضافة اىل ذلك توجد مدفوعات للهواتف الذكية، داخل املتاجر او عن بعد، مثل حمافظ اهلاتف اجلوال او مدفوعات االستجابة    

  وخدمات الرسائل القصرية. السريعة اليت تعتمد على البطاقات واجلوال، واملدفوعات عرب االنرتنت باستخدام اهلواتف،

  )  Smart Contrats*العقود الذكية (

لتقنية البلوكتشني  جةاحلا نميكن استخدامها دو  كالبلوكتشني، ومع ذل تكنولوجياتطبيقات  عتعترب العقود الذكية احدى أرو 

 يود أجعن و  بعيدا املتعاملنيم بني اليت تت االتفاقياته جهم املشاكل اليت تواالنفسها، وقد سامهت العقود الذكية يف اجياد حل 

والتفاصيل اليت يتم  روط الش فة من جمموعة االكواد متثل . والعقد الذكي برجمية مؤلال)البنوك أو احملاكم مث(ث لرف ثاطأو  يط وس

تخدام عقد وتنفيذها باساملكتوبة يف ال روطتيفاء الشسيف حالة ا طيل الربجمية فقغتفاق بني املتعاقدين. يتم تشاالكتابتها يف العقد ب

  ).52، صفحة 2019( امحد قندوز،  .احدى املنصات

 يف ضمنةمت برمجيهعلى هيئة تعليمات  وبائع، ◌ٍ  ◌ٍ  مشرت بني مربمة اتفاقية شروطالعقود الذكية هي عقود ذاتية التنفيذ، تقتدي ب

 واالتفاقيات املعامالت بتنفيذ لذكيةا العقود سمحوت ). Block Chainsالبلوك التشني  (  املتسلسلة السجالت من شبكة

شفافة، قابلة  املعامالت جتعل الذكية فالعقود. خارجية تنفيذ جهة أو مركزية منظمة جهة اىل احلاجة دون متباينة أطراف بين املوثقة

، 2019حبيب ليان، ( وخيتلف العقد الذكي عن العقد التقليدي يف النقاط املبينة يف اجلدول املوايل.  .رجعة فيها والللتعقب، 

  ).49صفحة 

  : الفرق بني العقود الذكية والعقود التقليدية.01اجلدول رقم 

  
، صندوق النقد العريب، أبو . احتاد شركات االستثمار.التكنولوجيا املالية جسر القطاع املايل اىل املستقبل). 2019فريد حبيب ليان. (املصدر: 

  .49ظيب، ص
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  ً بل التأمينية، املعامالت إلدارة املؤمتتة املبشورة تقنيات تطوير مت التأمني، لقطاع سبةبالن: InsurTech*تكنولوجيا التامني  

 لوجه مع العميل.  ً بدال من التعامل املباشر وجها. التأمني عقود عروض لتقدمي متزايد بشكل التقنيات هذه ستخداممن وجيري ا

تتيح كما    .االستشارة مقدمي مع البشري التواصل إمكانية اىل تفتقر اليت سكانيةال للمجموعات سبةبالن املؤمتتة املشورة أمهية وتربز

 املعامالتعاجلة مب تقوم، حيث نيقطاع التأمب املعامالت، صريفمنظومة ت يف اإلجيايب التغريي إمكانية البلوك التشنيتكنولوجيا 

  )54- 53، الصفحات 2019(حبيب ليان،  .عقودال إدارة سريعوت تبسيط مع والعمال، التأمني شركات بني سويةوالت

   : . مفهوم اخلدمات املالية الرقمية2.2

اخلدمات املالية الرقمية على أ�ا منتجات و خدمات مالية يتم الوصول إليها من خالل الوسائل الرقمية و هي  تعرف         

  ات االدخار و التامني.تتضمن املدفوعات  والتحويالت و  االئتمان و الودائع أو غريها من خدم

إن اخلدمات املالية الرقمية ممكن أن ختتلف  يف الشكل و التكوين، وهي سلسلة من  االبتكارات اليت جتعل من املمكن         

توفري خدمات مالية منخفضة التكلفة ويسهل توسيع نطاقها ويستطيع من هم يف امس احلاجة اليها من احلصول عليها بيسر 

ذه االبتكارات جيب ان تعمل على تغيري الطريقة  اليت يتعامل �ا األشخاص مع البنوك لسداد املدفوعات والوصول وسهولة، ان ه

اىل  االئتمان مبا ميكنهم من إدارة تدفقات الدخل غري املنتظمة والتخطيط للمستقبل والتعايف من االزمات االقتصادية والكوارث 

سب العيش، وأيضا تغيري الطريقة اليت تتعامل �ا احلكومة مع مبالغ الضمان االجتماعي الطبيعية والوصل اىل أساليب جديدة لك

لتصل اىل مستحقيها الفعليني من خالل مثال مكاتب الربيد او التمويل األصغر او فروع البنوك. ويساعد التجار الذين يقبلون 

، 2020(كلوي، جوليا، و سبل ،  طوط االئتمان.والوصول اىل خ لألعمالعمليات السداد الرقمي يف اكتساب ذكاء جديد 

  )07صفحة 

  : على ا�ا (Itai, Soledad, & Celin, 2020, pp. 01-02)   الرقمية املالية كما تعرف اخلدمات        

 عرب ذلك يف مبا ، الرقمية القنوات خالل من وتقدميها إليها الوصول يتم) واالئتمان والتحويالت املدفوعات مثل( مالية خدمات 

 احللول إىل باإلضافة ، أساسي بشكل البنوك تقدمها اليت) واالئتمان اخلصم بطاقات مثل( األدوات تشمل. احملمولة األجهزة

 مدفوعات تشمل واليت ، (البلوك التشني) املوزع األستاذ دفرت وتقنيات الرقمية واملنصات السحابية احلوسبة على املبنية اجلديدة

   (P2P) النظري إىل و تطبيقات النظري املشفرة ألصولوا احملمول اهلاتف

  ).covid-19فرص تبين اخلدمات  املالية الرقمية �ا�ة خماطر جائحة كورونا ( .3

هنالك فرص هائلة للتحول اىل اخلدمات املالية الرقمية يف ظل جائحة كورونا وطول فرتة انتشارها حول العامل، ويف ظل اثار هذه 

بلدان، اصبح التحول اىل اخلدمات املالية الرقمية اكثر من ضرورة بالنسبة للبلدان اليت ختلفت يف ذلك. ولتحليل اجلائحة على ال

فرص التوسع يف هذه اخلدمات سوف  نستعرض ال على سبيل احلصر التحول اىل املدفوعات والتحويالت الرقمية بني احلكومات 

  والشركات واالسر والقطاع املايل.

 مدفوعات بإجراء بالفعل احلكومات من العديد تقوم): G2P( احلكومات قبل الرقمية من  والتحويالت وعات. املدف1. 3

 أو( املدفوعات ، باسم عادةً  إليها يشار واليت ، لألسر احلكومية املدفوعات تشمل. والشركات املنازل إىل رقمية وحتويالت

 واملساعدة ، الدراسية واملنح ، التقاعدية واملعاشات والرواتب، االجتماعية، جوالربام ، واإلعانات ، الضرائب السرتداد) التحويالت

 تتيح اخلدمات املالية الرقمية للحكومات تقدمي دعم مايل سريع  ،19-. أثناء اإلغالقات العامة املرتتبة على جائحة كوفيدالطارئة

ملن يصعب الوصول إليهم من األفراد ومؤسسات األعمال، كما حدث يف ناميبيا وبريو وزامبيا وأوغندا. وسيساعد هذا على  وآمن

  )2020(اولريك ايركسون، بورفا، سوميكو ، و راتنا،  التعايف االقتصادي.ختفيف التداعيات االقتصادية وقد يعزز 

 & ,Itai, Soledad) أن حتد من انتشار الفريوس من خالل النقاط التالية: والتحويالت الرقمية  للمدفوعات ميكن         

Celin, 2020, pp. 03-04)  

https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/covid19-special-notes/en-special-series-on-covid-19-digital-financial-services-and-the-pandemic.ashx?la=en
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/covid19-special-notes/en-special-series-on-covid-19-digital-financial-services-and-the-pandemic.ashx?la=en
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 انتشار من احلد يف وتساعد البلدان من العديد يف املفروضة تماعياالج التباعد تدابري تدعم املدفوعات والتحويالت الرقمية-

COVID-19 اثناء فرتات احلجر املفروضة .  

 يف الوقت املناسب، للمحتاجني املايل الدعم  و تضمن وصول  الدفع معامالت مبواصلة الرقمية املدفوعات كما تسهل وتسمح- 

   او غري ممكنة.  الصحية شاداتاإلر  بسبب مرهقة األخرى الصرف أشكال تصبح عندما

 ضف اىل ذلك   .التكلفة والسرعة حيث من فعالية أكثر أيًضا هو رقمًيا األخرى العامة والتحويالت العامة األجور دفع أن كما-

ني ماليا) غري املشمولني ماليا (املقضي  وخاصة لألسر، النقدية املساعدة توجيه على القدرة حتسني على الرقمية الدفع تقنيات تعمل

  .الرمسي غري او العاملني بالقطاع

 اإلنفاق أمناط تتبع على القدرة احلكومات املالية مبا فيها تطبيقات اهلواتف الذكية، التكنولوجيا ابتكارات متنح أن ميكن -

فروضة، وبالتايل تقليص أفضل، و  مراقبة توجيه افراد ا�تمع اىل نقاط بيع القريبة منهم اثناء فرتات احلجر امل بشكل االستهالكي

  حركة البشر مع تلبية متطلبا�م الضرورية واحلد من انتشار الفريوس.

 غري القطاعات إن حيث ،COVID-19 أزمة يف خاصة قيمة ذو أمر وهو النقل، سرعة حتسني أيًضا التقنيات هلذه ميكن -

   بلد بكل اخلاصة االستخدامات على األمثلة ومن ساعدة،امل إىل ماسة حباجة النامية االقتصادات من العديد يف الكبرية الرمسية

أيضا سبيال للوصول إىل الشمول املايل للنساء، ومثة شواهد قوية على تأثري احلكومية،  وتتيح أساليب الدفع الرقمية          

أجور القطاع العام،  املدفوعات احلكومية على النساء. وحىت قبل ظهور جائحة كورونا، كانت املدفوعات احلكومية (مثل

 -مليونا على مستوى العامل 140-ومعاشات التقاعد، وحتويالت شبكات األمان) هي السبب يف أن أعدادا كبرية من النساء 

 %20، فتح حنو 2017فتحن أول حساب مصريف هلن. ويف األرجنتني، على سبيل املثال، ووفقا للمؤشر العاملي للشمول املايل 

(مارغريت ، كالبر، غادة ،  .تلكن حسابا مصرفيا أول حساب هلن خمصص لتلقِّي املدفوعات احلكومية الرقميةمن النساء الاليت مي

 )2020و جامسو، 

 التباعد الرقمية الضرائب ومدفوعات الرقمية األجور مدفوعات تضمنالشركات:  قبل الرقمية من  .املدفوعات2. 3

 الذي احلد إىل( والشيكات النقدية املدفوعات مع باملقارنة. أمانًا وأكثر التكلفة حيث من فعالة كو�ا إىل باإلضافة االجتماعي،

األخرى،  والشركات واحلكومة املوظفني إىل والتحويالت والضرائب لألجور الرقمي الدفع يضمن ،)ماديًا وصرفها تسليمها فيه يتم

هذه املدفوعات الرقمية هي اكثر فعالية من حيث  التواصل االجتماعي الرقمي والتباعد االجتماعي اجلسدي، ضف اىل ذلك

السرعة والتكلفة واألمان واالدارة واستخدامها عند احلاجة مقارنة باملدفوعات النقدية التقليدية. ونشري هنا اىل جتربة بعض البلدان 

  (Itai, Soledad, & Celin, 2020, p. 05) والفلبني وتنزانيا يف رقمنة املدفوعات. يف رقمنة األجور مثل بنغالديش

يف ذات الصياغ نشري اىل تطبيقات البلوك التشني ودورها يف حتويل املدفوعات وتسوية األوراق املالية، و تسوية املعامالت    

مباشرة وجتاوز الوساطة املالية التقليدية اليت تعرقل املعامالت خاصة يف فرتات احلجر والتباعد االجتماعي املفروض بسبب جائحة  

  ونا.كور 

عرفت املدفوعات والتحويالت الرقمية من قبل االسر تطورا ملحوظا األسر:  قبل الرقمية من  والتحويالت . املدفوعات4. 3

)، وحاليا تستخدم عدة أساليب للمدفوعات الرقمية من قبل COVID-19حول العامل خاصة مع ظهور فريوس كورونا (

 الرقمية الدفع وتطبيقات ، احملمول اهلاتف وحمافظ ، اإلنرتنت عرب املصرفية دماتواخل ، االئتمان و اخلصم االسر منها (بطاقات

احملمول...اخل). ان هذا النوع من املدفوعات والتحويالت الرقمية تسهل من تسوية  واهلاتف ، الدفع مسبقة املصرفية ،والبطاقات

اىل احلكومات مثل دفع الفواتري  والضرائب املختلفة )، إضافة اىل مدفوعات االسر P2Pمعامالت االسر باملتاجر املختلفة (

)P2G ونشري هنا اىل أمهية الدفع عن طريق اهلواتف الذكية نظرا النتشارها الواسع وسهولة استخدامها خاصة يف فرتة اجلائحة (
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 & ,Itai, Soledad) احلالية. كما ا�ا حتافظ على التواصل االجتماعي والتباعد اجلسدي وهو ما حيد من انتشار الفريوس.

Celin, 2020, pp. 05-06)  

يف هذا ا�ال ميكن ان تقدم ابتكارات التكنولوجيا املالية، حلوال ذكية ومفيدة القراض للشركات:  . االئتمان الرقمي املقدم5. 3

لم االيل املؤسسات خاصة الصغرية واملتوسطة خصوصا أوقات االزمات. حيث تساعد البيانات الضخمة وخوارزميات التع

واملنصات الرقمية املخصصة لالقراض غري البنكية والبنوك االلكرتونية، على تقييم اجلدارة االئتمانية للمؤسسات عن بعد وتقدمي 

القروض بسرعة، وتسهيل االمتثال التنظيمي وكشف االحتيال. فمثال منصات التمويل اجلماعي مبختلف صوره تساعد املؤسسات 

ى التمويل  مقارنة بالبنوك التقليدية، وهذا التمويل الرقمي يدعم التباعد االجتماعي وهو ما حيد من انتشار املصغرة يف احلصول عل

  (Itai, Soledad, & Celin, 2020, pp. 06-07) فريوس كورونا.

 وبدائال بسيطة يف الوقت الراهن سامهت ابتكارات التكنولوجيا املالية يف تقدمي حلوالالرقمي املقدم لألسر:  . االئتمان3.6

) والتمويل اجلماعي، اذا تعمل هذه املنصات بنفقات اقل  P2Pلتمويل االسر، وخري مثال على ذلك منصات اقراض النظراء (

واكثر مرونة وسرعة يف معاجلة حلول اإلقراض، كما توفر خدما�ا بتكلفة اقل مقارنة بالبنوك واملؤسسات التقليدية. يف هذا الصياغ 

املنصات  تساعد مضت قدما يف منصات اقراض النظراء مثل الربازيل وماليزيا والواليات املتحدة االمريكية. عموما بعض البلدان

  .COVID-19جائحة كورونا  أثناء االجتماعي التباعد وتدعم لألسر االئتمان الرقمية على توفري

  كورونا. فريوس ةأزم أثناء الرقمية املالية اخلدمات. التحديات املرتبطة بالتحول اىل 4

يرتبط التحول اىل اخلدمات املالية الرقمية جبملة من التحديات جنملها يف (الفجوة الرقمية والبىن التحتية، االمن السرباين،         

  االمية الرقمية، االشراف والرقابة، التشريعات والقوانني).

بينت جائحة كورونا ومع التحول السريع اىل اخلدمات لية:  . حتديات مرتبطة بسد الفجوة الرقمية  والبىن التحتية املا1. 4

اىل تفاقم الفجوة الرقمية بني  البلدان املتقدمة والنامية، وسكان الريف واحلضر  يف نفس البلد، وبني  ، املالية الرقمية حول العامل

الوصول اىل اخلدمات املالية الرقمية بالنسبة  الشباب وكبار السن وعدم املساواة بني اجلنسني. فالنسبة للبلدان النامية تقل فرصة

  للفقراء وكبار السن والنساء و سكان الريف، كما متثل حتديا هاما هلم. 

ونقاط الضعف املتعلقة بالبنية التحتية  والتحديات ، برزت بعض املخاطريف بعض البلدان النامية بادرات احلكوميةاملرغم       

 :)2020(اجلورمازي،  ليةتتمثل يف النقاط التاالرقمية 

  عدم قدرة العديد من مشغلي االتصاالت على مواصلة أعماهلم واليت تتطلب تواجد موظفيهم يف مواقع العمل بسبب

 .باإلغالقاالجراءات اخلاصة 

 ات تعطل التجارة العاملية، خاصة مع البلدان املصدرة للمعدات اإللكرتونية مما أثر على توافر األجهزة واملعدات لشبك

 وخدمات النطاق العريض

 تزايد حاالت سرقة وختريب معدات االتصاالت. 

   ازدياد اهلجمات االلكرتونية واألخبار املزيفة وحاالت االحتيال الرقمي اليت تستثمر الذعر العام والبلبلة احمليطة بوباء

 .19-كوفيد

 حملمولة من قبل بعض احلكومات لتعقب �ديد اخلصوصية الذاتية من خالل استعمال البيانات الشخصية لالتصاالت ا

 .19-ومنع انتشار كوفيد

يفتقر كما  ،مليون شخصا ال تصلهم خدمات اإلنرتنت 700أكثر من ويف صياغ سد الفجوة الرقمية، تشري البيانات اىل ان      

الرقمية واهلوية الرقمية حىت  أكثر من مليار شخص ألي أداة رمسية لتعريف اهلوية. وجيب أن تستثمر البلدان يف البنية التحتية

 .ينبغي االستثمار يف حمو األمية احلسابية واملالية كمايتمكن مواطنوها من الوصول إىل اخلدمات املتاحة على شبكة اإلنرتنت.  
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مية . وبالتايل قد حيتاج توظيف اخلدمات املالية الرقمية اثناء جائحة كورونا، اىل سد الفجوات الرق)2020(باتريك و جيال، 

  القائمة، وهذا من خالل إجراءات تكييف وتدابري ختفيفية متس الفئات احملرومة من هذه اخلدمات.

مع التحول السريع للخدمات املالية الرقمية والذي حفزته جائحة  . حتديات مرتبطة باألمن السرباين واالحتيال الرقمي : 2. 4

واالحتيال الرقمي حىت يف ظل وجود بنية حتتية  جيدة للمعامالت  كورونا، ميكن ان تكون هذه اخلدمات اكثر عرضة للقرصنة

الرقمية، حيث ال تواكب التحسينات املرتبطة باالمن السرباين، االنتشار احلاصل يف اخلدمات الرقمية. خاصة اثناء جائحة كورونا 

. فاألمن السيرباين وخصوصية لتحول الرقميهلذا ا الرتكيز على املخاطر املصاحبة ويف اوقات احلجر املفروضة. وبالتايل البد من

البيانات وأمنها هي أكثر ما يهدد املواطنني املعرضني للمخاطر الذين يستعملون اخلدمات الرقمية ألول مرة. وجيب أن خنفف هذه 

  )2020(باتريك و جيال، املخاطر وأن حنمي معلوما�م وأمواهلم اليت كسبوها جبهد جهيد. 

يتطلب تبين ابتكارات التكنولوجيا املالية لغرض بالتشريعات والقوانني الداعمة للتحول الرقمي :  . حتديات مرتبطة3. 4

التحول اىل اخلدمات املالية الرقمية حزمة من التشريعات والقوانني التنظيمية الداعمة هلذا التحول، كإجراءات االمتثال ملكافحة 

البلدان  من العديد ومتطلبات اعرف عميلك. وقد بينت جائحة كورونا حاجة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  واالمتثال الضرييب

املصرفية، ومن بني  غري املؤسسات قبل الرقمية من  املالية واخلدمات املدفوعات بتقدمي املتعلقة تشريعا�ا تكييف إىل خاصة النامية،

مات الرقمية اثناء اجلائحة، و مسألة االلتزام  الفوري الوصول اىل اخلد التحديات اليت تثار هنا تتعلق مبسألة تسريع وتسهيل 

  بالقوانني التنظيمية السالفة الذكر. 

صناع السياسات على التحرك سريعا لسد الثغرات التنظيمية املتعلقة العديد من البلدان  أجربت اجلائحة  يف ذات الصياغ،     

وجيا املالية، اليت ال يتمتع عمالؤها يف الغالب بنفس احلماية التنظيمية باألموال احملمولة الصادرة عن شركات االتصاالت والتكنول

  .)2020(دافيدوفيتش، دلفني، و هريفيه، .املتاحة لعمالء البنوك

مشاكل تتعلق بالرقابة  إثارة إىل الرقمية، خاصة اثناء جائحة كورونا  املالية اخلدمات التوسع يف يؤدي قد. حتديات رقابية : 4.4

على هذا النوع من اخلدمات، خاصة وان بعض من هذه اخلدمات ال ختضع بالضرورة إلشراف اجلهات املختصة، مثل  واالشراف

  منصات العمالت املشفرة.

يف املناطق الريفية والنائية او الفقرية، يفتقر قاطنيها اىل تغطية شبكات اهلواتف  . حتديات تتعلق باالمية الرقمية املالية :5. 4

لكهرباء، كما ان الوصول اىل وكالء اخلدمات املالية يكون صعبا او مكلفا، حيث تزداد يف هذه احلالة االمية الرقمية احملمولة وا

  .)2020(دافيدوفيتش، دلفني، و هريفيه،  املالية، اليت تعوق استخدام اخلدمات املالية الرقمية خاصة خدمات الصريفة احملمولة.

 . خامتة:  5

العديدة مات املالية الرقمية بأمهية خاصة يف العقد األخري، ضمن سياسات احلكومات اإلمنائية، نظرا ملزاياها لقد حظيت اخلد      

فهي تدعم الشمول املايل الرقمي والنمو االحتوائي، حيث تعتمد بالكامل على ابتكارات التكنولوجيا املالية واحللول الرقمية اليت 

يكل اخلدمات املالية  وطرق تقدميها، فجعلتها اسرع واقل تكلفة واتاحة من حيث العروض تقدمها. هذه التكنولوجيا اثرت على ه

والقدرة على ادار�ا عن بعد واالستخدام عن احلاجة واكثر تلبية للمتطلبات، كما تتمتع هذه اخلدمات بالقدرة الكافية على الربط  

عمال واملؤسسات املالية واالسر واحلكومات، كما سهلت املعامالت وبتكاليف ميسرة بني االعوان االقتصادية املختلفة، قطاع اال

املالية، ويف الوقت الراهن تعول عليها احلكومات يف مسألة الوصول اىل االسر واملؤسسات خاصة متناهية الصغر لتقدمي املساعدات 

  وغريها يف الوقت املناسب وبأسهل الطرق أوقات االزمات.

، اكتسب اخلدمات املالية الرقمية مبزاياها املختلفة 19-رمة وتزامننا مع ظهور جائحة كورونا كوفيدمع مطلع السنة املنص       

طابعا خاصا استجابة هلذه اجلائحة، خاصة بالنسبة للحكومات ببحثها عن اسهل الطرق للوصول اىل املتضررين من اجلائحة 

سر على التحول اىل التمويل واملدفوعات الرقمية. نظرا للمزايا بسرعة وفعالية، ضف اىل ذلك عملت  العديد  من املؤسسات واال



    

 

د. بن قيدة مروان  ، د. بن حيي نسيمة                               .)covid-19األوبئة العاملية: حتليل الفرص والتحديات املرتبطة جبائحة كورونا (اخلدمات املالية الرقمية وإدارة مشاكل 

  التكنولوجيا املالية االبتكارات واحللول الرقمية. 37

اليت تتمتع �ا اخلدمات املالية الرقمية، فهي تدعم التباعد االجتماعي وتسمح بأداء املدفوعات واملعامالت بسرعة وبتكاليف 

انتشار الفريوس، وهو هدف امسى  ميسرة، خاصة يف املناطق النائية و الريفية، حيث تغيب مؤسسات التمويل، وبالتايل حتد من

  بالنسبة للحكومات يف الوقت الراهن.

لكن على الرغم من املزايا اليت تتسم �ا هذه اخلدمات املالية الرقمية، اال ان التحول واالنتشار السريع هلا استجابة وتغطية      

القرصنة واالحتيال الرقمي واملشاكل املرتبطة بغسل  للطلب يف ظل اجلائحة احلالية، ينطوي على مجلة من التحديات واملخاطر، مثل

 األموال ومتويل اإلرهاب، وهشاشة البىن التحتية املالية الرقمية لعديد من البلدان خاصة النامية، إضافة اىل الفجوات الرقمية القائمة

ل االمية املالية الرقمية والفقر حتديا هاما امام بني املناطق والفئات لنفس البلد، والقصور يف اللوائح الداعمة للتحول الرقمي، كما متث

  .19-انتشار اخلدمات الرقمية يف ظل جائحة كورونا كوفيد

  النتائج  والتوصيات:

تطبيقات او مناذج عمل هلا اثر على األسواق واملؤسسات املالية، وعلى هيكل ومنتجات او ابتكارات  تتضمنالتكنولوجيا املالية  -

  ، جبعلها اسرع وارخص واكثر اتاحة من حيث العروض واالستخدام عند احلاجة وتلبية املتطلبات. ليةتقدمي اخلدمات املا

املدفوعات   ، مبا فيها منتجات و خدمات مالية يتم الوصول إليها من خالل الوسائل الرقمية عبارة عناخلدمات املالية الرقمية  -

وتعترب التكنولوجيا املالية بابتكارا�ا وحلوهلا الرقمية عامال  ر و التامني.خدمات االدخا ووالتحويالت و  االئتمان و الودائع 

  أساسيا حمركا هلا.

تتمتع اخلدمات املالية الرقمية مبزايا عديدة، مثل السرعة والتكاليف امليسرة والقدرة على االنتشار، وتلبية املتطلبات لكل الفئات -

  .19-ا خاصة مع ظهور جائحة كورونا كوفيدواملؤسسات، وهو ما جعلها اكثر جاذبية وطلب

تدعم اخلدمات املالية الرقمية التباعد االجتماعي وتسهل على احلكومات من الوصول السريع، وبأحسن الطرق اىل الفئات -

كما احملرومة واحملتاجة خاصة عند االزمات مثل جائحة كورونا، حيث حفزت هذه األخرية من الطلب على هذه اخلدمات الرقمية،  

بينت اهم الفرص املتاحة للحكومات من اجل التحول اىل مناذج العمل الرقمي ال�ا تدعم الشمول املايل الرقمي كهدف امنائي 

من جهة يف االجل الطويل، ومن جهة أخرى تساهم يف احلد من انتشار اجلائحة احلالية وحتافظ على صحة البشر يف االجل 

  القصري.

طلب والتحول السريع اىل اخلدمات الرقمية، بشكل يفوق اجلانب التنظيمي واالشرايف والرقايب على سرعت جائحة كورونا من ال-

  هذه اخلدمات، وهو ما يشكل حتديا وخماوف امام التحول اليها رغم مزاياها.

ملالية وخماطر التشغيل، ينطوي التحول اىل اخلدمات املالية الرقمية على مجلة من املخاطر والتحديات، مثل هشاشة البىن التحتية ا-

  وكذا املشاكل املرتبطة بغسل األموال ومتويل اإلرهاب، واللوائح والقوانني الداعمة للتحول...اخل.

على احلكومات ان توازن بني حماسن و خماطر التحول اىل اخلدمات املالية الرقمية، النه يف وقت ما قبل اجلائحة احلالية كان هذا -

سرتاتيجية الداعمة للشمول املايل الرقمي املسطرة من قبل عديد احلكومات، ويف الوقت الراهن اصبح التحول ضمن األهداف اال

  اكثر من ضرورة للمجتمعات.

من شان االستثمار يف التكنولوجيا املالية احملكمة التنظيم، ان يدعم التحول الرقمي واالستفادة من مزاياه، ويف الوقت نفسه -

  يات اليت �دد استقراره.يقلص من املخاطر والتحد

  . قائمة املراجع:6

equiti) .2021 .(" ما ھي تكنولوجیا سلسلة الكتلBlockchainتم االسترداد من " وكیف تعمل؟  

 https://www.equiti.com/ae-ar/blog/posts/2017/december/what-is-blockchain-and-how-does-it-

work. / 
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  الدويل.

). اندونسيا: صندوق 07(صفحة  مؤمتر بايل للتكنولوجيا املاليةكنولوجيا املالية. ). أجندة مؤمتر بايل للت2018صندوق النقد الدويل، البنك الدويل. (

  النقد الدويل.

  ابو ظيب، االمارات العربية املتحدة: صندوق النقد العريب. التقنيات املالية وتطبيقا�ا يف الصناعة املالية اإلسالمية.). 2019عبد الكرمي امحد قندوز. (

  . التكنولوجيا املالية جسر القطاع املايل اىل املستقبل. احتاد شركات االستثمار.)2019فريد حبيب ليان. (

. واشنطن، الو م أ: 19-). الشمول املايل الرقمي يف حقبة كوفيد2020فون اوملن اولريك ايركسون، كريا بورفا، اوغاوا سوميكو ، و ساهاي راتنا. (

  صندوق النقد الدويل.

 ). مت االسرتداد من2019. (اتفما هو الدفع الرقمي عرب اهل

 https://www.vapulus.com/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88 %D8%A7%D9%84%D8%AF 
%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-%D8%B9%D 

8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81 // /2019 //17/03/2021.  

). كيف ميكن ان بساعد اخلدمات املالية الرقمية عاملا يواجه جائحة 2020ميلر مارغريت ، ليورا كالبر، طعيمة غادة ، و ماثيو جامسو. (مارس, 

  فريوس كورونا؟. واشنطن، الو م أ: البنك الدويل.

  . واشنطن: صندوق الند الدويل.19-). سد الفجوة الرقمية لتعزيز التعايف من جائحة كوفيد2020. (نوفمرب, جنوروغيه باتريك، و بازارباشيوغلو جيال

  . االمارات العربية املتحدة: صندوق النقد العريب.07سلسلة كبيبات تعريفية العدد ). احملفظة الرقمية. 2021والء السعيد ابوزيد. (

ة.منصة ومضتوجهات قطاع اخلدمات املالية.-ملالية يف الشرق األوسط ومشال افريقياالتكنولوجيا ا). 2019ومضة و بيفورت. (

https://www.vapulus.com/ar/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88
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..أي تأثري؟...يف زمن التكنولوجيا املالية.التقليدية الصناعة املصرفية   

-البنوك التقليدية املاليزية منوذجا-  

The traditional banking industry in the era of fintech …….. What impact? 
- Malaysian traditional banks as a model - 

  

  

  

  
  

  : ملخص

التكنولوجيا املالية على الصناعة املصرفية  التعرف على مدى تأثري تصاعد ظاهرةإىل  الورقة البحثية�دف هذه  

. وقد مت التوصل إىل أن التكنولوجيا املالية توفر العديد من املزايا، األمر التقليدية، باستخدام املنهج الوصفي التحليلي

الذي أثر على تفضيالت العمالء على حساب القطاع املصريف الذي فقد حصة من السوق املصرفية، مما اضطر البنوك 

نوك املاليزية من بني البنوك اليت إىل تبين اسرتاتيجيات ملواجهة الوضع التنافسي كالشراكة مع شركات الفانتيك. وتعترب الب

  عملت على إعادة هيكلة صناعتها املصرفية من أجل منافسة شركات التكنولوجيا املالية، واحلفاظ على قاعدة عمالئها.

 البنوك املاليزية. ،الشراكة  ،املنافسة  ،الصناعة املصرفية التقليدية ،التكنولوجيا املالية : الكلمات املفتاحية

  

Abstract:  
          This paper aims to identify the impact of the escalating phenomenon of financial 
technology on the traditional banking industry, using a descriptive and analytical 
approach. It was found that financial technology provides many advantages, which 
affected the preferences of customers at the expense of the banking sector, which lost a 
share of the banking market, forcing banks to adopt strategies to face the competitive 
situation, such as partnership with technology companies. Malaysian banks are among 
the banks that have worked to restructure their banking industry in order to compete 
with fintech companies, and to maintain their customer base. 

Key words: Financial Technology - Traditional Banking Industry - Competition - 
Partnership - Malaysian Banks. 
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  ة:ـــــــــــــــمقدم.1

أدت التكنولوجيا املالية إىل إحداث ثورة يف جمال املال واألعمال، حيث أثرت على العديد من القطاعات اإلقتصادية، مبا 

فيها القطاع املصريف، خاصة ملا توفره تقنيات هذه التكنولوجيا من مزايا كالسرعة والشفافية واخنفاض التكاليف...إخل، األمر الذي 

 un double) مزدوجة الصناعة املصرفية التقليدية صدمة ر على سلوك املتعاملني مع القطاع البنكي، ففي هذه املرة تواجهأث

choc) حيث من) الشباب خاصة( عمالئها واستخدامات طلب يف عميق من جهة وتغيري التكنولوجية االبتكارات بني جتمع 

  (Llorca, 2017, p. 43) .املصرفية من جهة أخرى اخلدمات استهالك

 شركات انطالق مع ،2010 سنة من الثاين النصف حىت املالية التكنولوجيا لشركات الناشئ التهديد البنوك تدرك مل

األمر الذي  املصرفية، املؤسسات بني السوق وحصة العمالء فقدان من اخلوف فقد ارتفع متزايد، بشكل الناشئة املالية التكنولوجيا

 االبتكار فرق منو وزيادة إىل تبين العديد من االسرتاتيجيات ملواجهة الوضع، من خالل املنافسة ؤسسات املاليةأدى بالبنوك وامل

والتعاون والشراكة، فقد كان لزاما على البنوك أن تعيد تشكيل  االستثمارات خالل أو من املالية التكنولوجيا حملاربة املصريف

ديات التكنولوجيا املالية. وتعترب البنوك املاليزية من بني البنوك اليت واجهت وضعا صناعتها من جديد حىت تستطيع مواجهة حت

تنافسيا حادا من طرف شركات التكنولوجيا املالية خاصة يف جمال املدفوعات مما اضطرها إىل تبين سياسات وخطط ملواجهة 

  الوضع.

  ؤل الرئيسي التايل:ميكن صياغة إشكالية هذا البحث يف التسا مما سبق ذكره انطالقا  

ما مدى تأثري ظاهرة التكنولوجيا املالية على أنشطة الصناعة املصرفية التقليدية؟ وما هي االسرتاتيجيات اليت اختذها القطاع 

  املصريف ملواجهة الوضع؟

  حتت التساؤل الرئيسي مجلة التساؤالت الفرعية التالية: واندرج  

 ؟هي أساسيات التكنولوجيا املاليةما  -

  ؟تصاعد ظاهرة الرقمنة املالية يؤدي إىل زوال البنوك هل -

 ما هي السيناريوهات احملتملة اليت تواجه القطاع البنكي يف ظل هذه الظاهرة؟ -

 فيما تتجلى أمهية التعاون والشراكة بني القطاع املصريف وشركات التكنولوجيا املالية؟  -

نشاط شركات التكنولوجيا املالية؟ وما هي اسرتاتيجيات البنوك املاليزية ما مدى تأثر نشاط القطاع املصريف يف ماليزيا بزيادة  -

 يف ظل هذا الوضع؟

  :الفرضيتني التاليتنيلإلجابة عن التساؤل الرئيسي والتساؤالت الفرعية، ّمت اعتماد 

 تقليدية؛أدى تصاعد نشاط التكنولوجيا املالية وتفضيالت العمالء هلا، إىل اخنفاض نشاط الصناعة املصرفية ال 

  اختذت البنوك اسرتاتيجيات (املنافسة والشراكة) ملواجهة ظاهرة التكنولوجيا املالية، للحفاظ على قاعدة عمالئها

  وبقائها يف السوق.

 يكتسي البحث أمهية بالغة، حيث أصبح موضوع التكنولوجيا املالية حمل اهتمام العديد من الباحثني ة البحث: ــــــــأمهي

ا هلذه الظاهرة من مزايا. فقد أدى تصاعد نشاط شركات التكنولوجيا املالية إىل التأثري على أنشطة البنوك واملؤسسات، مل

واملؤسسات املالية، فقد أصبح العمالء يفضلون التعامل معها على حساب القطاع املصريف، مما اضطر هذا األخري إىل إعادة 

نافسة هذه الشركات أو الشراكة معها واالستفادة من ميزا�ا، لذا من األمهية النظر يف طريقة عمله بتبين التكنولوجيا نفسها مل

 مبكان تبيان موقع البنوك اجلديد يف ظل هذه الظاهرة.

 هذا البحث إىل حتقيق النقاط التالية: يسعى داف البحث:ــــــــــأه  

  ؛ظاهرة التكنولوجيا املالية وأساسيا�االتعّرف على  -
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  ؛جيا املالية على أنشطة الصناعة املصرفية التقليديةإدراك تأثري التكنولو  -

 معرفة خمتلف السيناريوهات اليت تواجه القطاع املصريف يف ظل ظاهرة التكنولوجيا املالية؛ -

 التعرف على أمهية الشراكة بني البنوك وشركات التكنولوجيا املالية لضمان البقاء يف السوق؛ -

رة التكنولوجيا املالية، وخمتلف السبل اليت تبناها القطاع املصريف ملواجهة حتديات إدراك مدى تأثر البنوك املاليزية بظاه -

 التكنولوجيا املالية.

  :على مجع البيانات  هذا املنهج يعتمد لدراسة هذا املوضوع، حيثالوصفي التحليلي  على املنهجعتماد االّمت منهـج البحث

هلا صلة  اليتراجع العديد من املجوانبه. وألجل ذلك مت االعتماد على  لدراستها وحتليلها، بغرض دراسة املوضوع من مجيع

  .باملوضوع

  :حماور أساسية هي: ةيتكون هذا البحث من ثالثخطـة البحث  

  ؛تناول هذا احملور املفاهيم األساسية املتعلقة بالتكنولوجيا املالية: احملور األول 

  ؛لوجيا املالية على الصناعة املصرفية التقليدية، واسرتاتيجيات البنوك ملواجهة الوضعدراسة تأثريات التكنو  ّمتت فيه احملور الثاين: 

  حالة القطاع املصريف املاليزي يف ظل تصاعد ظاهرة التكنولوجيا املالية.خّصص هذا احملور لدراسة  احملور الثالث: 

  :مفاهيم عامة حول التكنولوجيا املالية - 2

رة صناعية رابعة قائمة على الرقمنة والوسائل التكنولوجية املتطورة، فهي ظاهرة ليست باحلديثة، تعترب التكنولوجيا املالية ثو 

  قسم احملور إىل النقاط التالية: - التكنولوجيا املالية-وأثرت على قطاعات عديدة. وللتعرف على أساسيا�ا 

  التكنولوجيا املالية: مفهوم .1.2

  من بني خمتلف التعاريف مت اختيار ما يلي:تعددت تعاريف التكنولوجيا املالية، و 

 ") تشمل صناعة التكنولوجيا املاليةThe financial technology industry الشركات اليت تدعم التكنولوجيا واليت (

) اليت تقدم خدمات التكنولوجيا مباشرة إىل املؤسسات املالية. تستخدم entitiesتقدم خدمات مالية، فضال عن الكيانات (

التكنولوجيا لدعم املعامالت املالية بني الشركات واملستهلكني. تدفع التطورات التكنولوجية وتغري الطلب  الفانتيككات شر 

على املنتجات املالية واملنافسة يف اخلدمات املالية موجة جديدة من الشركات الناشئة واالستثمارات يف جمال التكنولوجيا املالية 

 (S&P, 2016, p. 2) " لصناعة يف السنوات األخرية.اليت لفتت االنتباه إىل ا

 "الرابعة الصناعية بالثورة املدفوعة التقنيات )Industrial Revolution th4( تعطل أو/و كبري بشكل تعزز 

)disruptingالعشرين القرن يف العمالء ومشاركة األعمال ومناذج والعمليات املالية ) اخلدمات". (DinarStandard, 

2018, p. 9) 

 يقول مؤسس منصة التمويل اجلماعي لالستثمار اجلماعيCrowdBnk  التكنولوجيا املالية " :ومقرها اململكة املتحدة إن

  (Zavolokina, 2016, p. 8) " تدور حول تغيري العمليات وتغيري اخلدمات وتغيري التكاليف بطريقة إجيابية.

  .1طارها العام املمثل يف الشكل رقم وميكن توضيح مفهوم التكنولوجيا املالية من خالل إ
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 : اإلطار العام للتكنولوجيا املالية01الشكل رقم 

  
(DinarStandard, 2018, p. 9): Source  

  )، يالحظ ما يلي:01من الشكل رقم (

 تسع تقودها اليت اليةالتكنولوجيا امل حللول النهائي احملرك ) باعتبارهمend customers( النهائيني الفانتيك العمالء تغطي -

 حلول تليب )...إخل، إذP2Pحمددة كالبلوكشني والبيانات الضخمة والتكنولوجيا السحابية واإلقراض الند للند ( تقنيات

 اخلدمات عمليات ) يفefficiencies( معاجلة أوجه الكفاءة أيضا تتناول كما العمالء، جلميع املالية املتطلبات الفانتيك

 املالية؛

  :يتمثل العمالء يف ):(Customersعمالء  -

 ) املستهلكونConsumers( :املنخفض الدخل ذوي من أساسية شرائح لديهم الذين الرئيسيني التجزئة ويتمثلون يف عمالء 

 والثروة والشباب؛ املرتفع والدخل واملتوسط

 ) الشركاتBusinesses( :واملنظمات واملتوسطة ةالصغري  والشركات الكبرية الشركات ذلك يف مبا الشركات عمالء 

 االجتماعية؛

 املالية ( املؤسساتFinancial institutions( :التحوط. وصناديق التأمني وشركات التقاعد وصناديق األصول مديرو 

  وتشمل: :)Financial Servicesمالية ( خدمات -

 ) الودائعDeposits( :االستثمار؛ وحسابات البنوك لدى الودائع 

 ستهالكي (واال التجاري التمويلBiz & consumer finance( :التمويل واملضمون باإلضافة إىل املضمون غري اإلقراض 

 األسهم؛ القائم على

  التجارة ( متويلTrade finance( :االعتماد...إخل؛ التوريد، وخطاب سلسلة ومتويل العامل املال رأس 

 ) اخلزينةTreasury( :البنك؛ خزينة 

 الثروات ( إدارةWealth management(: املؤسسية؛ وثروة الصناديق اخلاصة الثروة إدارة 

 ) التأمنيInsurance( :التأمني. إعادة أو مباشر 
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  وتشتمل على: :)Operations( عمليات -

 األمامي ( املكتبfront office( :خدمة املتطلبات إلرضاء إجراءات مع تبين العميل واكتساب إنشاء) التوصيل؛ 

 استشاري)؛

 األوسط  املكتب)Middle office( :واملدفوعات؛ املخاطر إدارة 

 اخللفي ( املكتبBack office( :املخاطر. احملافظ وإدارة وإدارة البيانات واألمن ختزين  

ة، ولكن موضوعا جتاريا ساخنا يف السنوات األخري  التكنولوجيا املاليةتعد  :ةـــــــــــــــا املاليـــــــــخ تطور التكنولوجيـــــــــتاري .2.2

 16عرب كابل اإلرسال عرب احمليط األطلسي يف  اتصال أولعندما حدث  ،1958ميكن إرجاعه إىل  ، إذمفهومها ليس جديدا

وقت بني أمريكا الشمالية وأوروبا من عشرة أيام (أي تسليم رسالة عن طريق ال على تقليلاالتصال  يقتصرمل ، حيث 1958 أوت

سهل أيضا تطوير التلكس العاملي ومن مث حتسني اخلدمات املالية ذات الصلة، واليت تعترب بل ، فحسب ساعة 17السفينة) حىت 

   (Leong & Sung, 2018, p. 74) (املوجة األوىل). 1.0فانتيك  أيضا تقنية

)، enabling technologiesارتباطا وثيقا بتطوير تقنيات التمكني ( التكنولوجيا املاليةباختصار، يرتبط تطوير 

 Trans-Atlanticبل النقل عرب احمليط األطلسي (ا، تضمنت تقنيات التمكني الرئيسية ك(األوىل) 1.0موجة الفانتيك ل فخال

transmission cableهذه التقنيات منتجات ذات صلة بالتكنولوجيا  ولدت ، حيث) وأجهزة الكمبيوتر املركزية، وما إىل ذلك

اإلنرتنت ب، تقنيات ذات صلة (املوجة الثانية) 2.0فانتيك  يف حني تضمنتوأجهزة الصراف اآليل.  SWIFTاملالية، مثل 

(املوجة  3.0خالل الفانتيك  سيتم تطوير املزيد واملزيد من تقنيات البياناتكما  ،)Internet of Thingsوإنرتنت األشياء (

  (Leong & Sung, 2018, pp. 74-75) .3.0وفانتيك  2.0فانتيك  حاليا، حنن يف الفرتة االنتقالية بنيو . الثالثة)

  ) يوضح مراحل تطور التكنولوجيا املالية وتقنيا�ا الرئيسية.02والشكل املوايل رقم (

  تطوير التكنولوجيا املالية والتقنيات الرئيسية يف كل مرحلة. :02رقم الشكل 

  

Source: (Leong & Sung, 2018, p. 75). 

ختلف تقسيم شركات التكنولوجيا املالية حسب العديد من االقتصاديني واهليئات، ميكن ا أنواع شركات التكنولوجيا املالية:.3.2

  توضيح أهم ما ورد حول هذا املوضوع يف اجلدول املوايل.

  : أنواع شركات التكنولوجيا املالية01اجلدول رقم 
E&Y 
(2017) 

IOSCO 
(2017) 

Capgemini 
(2018)  

Dorfleitner  
&  al 

)2017(  

Alberto Fraile 
Carmona 

(2017)  

الشركات اليت تقدم   املدفوعات  حتويل األموال واملدفوعات

  خدمات العمالء

  الصريفة  شركات التمويل

  

 شركات خدمة  التأمني  التخطيط املايل

  العمالء

املدفوعات والتحويالت   شركات إدارة األصول

  وسوق الصرف
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  الفانتيك شركات  التخطيط  االدخار واالستثمار

  ضافةبإ املعروفة

  قيمة للعميل

  العمالت الرقمية  املدفوعات

والتمويل  اإلقراض  اإلقراض

  اجلماعي

شركات تكنولوجية   -----

  أخرى

  إدارة الثروات واألصول

  اإلدارة املالية الشخصية  -----  -----  البلوكشني  التأمني

  تكنولوجيا التأمني  -----  -----  املتاجرة واالستثمار  ----- 

التقنيات والبىن التحتية   -----  -----  لتحليلالبيانات وا  ----- 

  التمكينية

  -----  -----  -----  األمن  ----- 

Source: See: (Carmona, 2018, p. 22) + (Capgemini, World FinTech Report 2018, 2018, pp. 16-17) + (EY, 2017, 
p. 15)+ (Dorfleitner & al, 2017, p. 5) 

 Capgemini, World FinTech) :على النحو التايل Capgeminiرضته شركة  ميكن توضيح التقسيم الذي ع

Report 2018, 2018, p. 16)   

الشركات  اليت تعمل على مساعدة اليةاملتكنولوجيا الشركات  تضم :)Enablers( الشركات اليت تقدم خدمات العمالء - 

 مالء؛تقدمي منتجات وخدمات مبتكرة قائمة على التكنولوجيا للعلالقائمة 

شركات تبيع أو ختدم العمالء مباشرة، أو تساعد  وتتمثل يف): Customer Servicing( شركات خدمة العمالء - 

 ؛)incumbents( العمالء على إدارة املنتجات واخلدمات اليت اشرتوها من شاغلي الوظائف

مالء والشركات القائمة للع )Adding Customer Value linkاملعروفة بإضافة قيمة العميل ( الفانتيكشركات  - 

   جلعل أنشطة العمالء املفيدة ممكنة (مثل اختيار املنتج عرب خيارات املقارنة سهلة الفهم جنبا إىل جنب).

  التكنولوجيا املالية بني املؤيدين واملعارضني: .4.2

 املالية لتكنولوجياا شركات حققته الذي التقدم ) بأنProponents of FinTech( املالية التكنولوجيا مؤيدو جيادل

 من طرف املستهلكني املالية األسواق إىل تسهيل الوصول إىل النهاية يف يؤدي مما اخليارات والبدائل، من املزيد خيلق األعمال ورواد

 اليت تدل على األمثلة فهناك العديد من. املرتفع الدخل أصحاب فقط على العاديني، وال يكون الدخول هلذه األسواق حكرا 

 على احلصول العاجل، القريب يف ورمبا التجارية، أو الشخصية القروض وتأمني مبا فيها االستثمار هذه األسواق إىل الوصول يعتوس

  (Center Forward, 2018, p. 2)تأمني؛  شراء أو عقاري رهن

 املشورة وتقدمي علوماتامل توزيع تسهيل على شركات التكنولوجيا املالية تستخدمها اليت والبيانات التكنولوجيا تعمل   

 من أكرب لعدد واالدخار واالقرتاض واالستثمار املصرفية اخلدمات ذلك يف مبا املالية، للخدمات األساسية اجلوانب من املزيد وتقدمي

 عوامل يف وتفكر خمتلفة بيانات جمموعات تستخدم املالية التكنولوجيا شركات ألن نظرا ذلك، على املؤيدون ويصر. السكان

 إىل كبرية وصول بإمكانية يتمتعون املستهلكني فإن االعتبار، يف التقليدية البنوك تضعها ال اليت االكتتاب عمليات أثناء خرىأ

  (Center Forward, 2018, p. 2) .الوظائف وخيلق االقتصاد ينمي الذي املال رأس

 مقاال TransUnion نشرت للغاية، فقد عسري بشكل املالية التكنولوجيا ممارسات تبين من حيذر من هناك ذلك، ومع

 املوارد وقلة القدرات، إىل تفتقر اليت الصغرية اإلدارة فرق مثل التكنولوجيا املالية تواجه اليت التحديات بعض على الضوء يسلط

 جذب على القدرة وعدم ،متطور أعمال منوذج إىل واالفتقار الناشئة، واخلربة احملدود واالئتمان املناسب، التوسع متنع اليت املالية

 املالية التكنولوجيا جمال يف الناشئة الشركات من العديد تواجه باالمتثال. لكن بينما حمدودة معرفة و البشرية، واملواهب التحليالت
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 ,Center Forward, 2018) .املبكرة والتحديات القصور أوجه مع والتكيف النمو يف الصناعة تستمر التحديات، هذه بعض

p. 2)  

  الصناعة املصرفية التقليدية وشركات التكنولوجيا املالية: بني املنافسة والشراكة: .3

أدت التكنولوجيا املالية إىل إحداث ثورة يف القطاع املايل وقطاع األعمال، األمر الذي أثر على نشاط القطاع املصريف 

  ات ملواجهة الوضع، وهذا ما يتم تناوله يف نقاط هذا احملور.التقليدي، لذا كان على البنوك واملؤسسات املالية أن جتد اسرتاتيجي

  هل تصاعـــــد التكنولوجيـــــــــا املاليـــــــــــة يؤدي إىل زوال البنوك التقليدية....؟ .1.3

قد وأرخص، ف وأسهل أسرع جيعلها مما التقليدية، املالية اخلدمات تشكيل إعادة على املالية التكنولوجيا خدمات تعمل

 من اجلديدة املنافسة أدت صلة، فقد ذات لتظل أعماهلا بتحويل البنوك قيام إىل العمالء توقعات يف والتغريات الرقمي أدى التحول

 أن من الرغم فعلى التقليدية. للبنوك جديدة حتديات إىل ظهور احملمولة والبنوك الرقمية املالية والبنوك طرف شركات التكنولوجيا

 من جاذبية أكثر أحدمها جتعل االثنني بني الرئيسية بعض الفروق أن إال الرقمية، البنوك مثل اخلدمات نفس تقدم يةالتقليد البنوك

أكثر  زيادة الثقافة املالية إىل يؤدي مما املالية، قرارا�م عن املسؤولية حتمل من املستهلكني التكنولوجيا املالية  متّكن اآلخر، حيث

 البيانات ومنتجات الرقمية التقنيات وأحدث التقليدية املالية اخلدمات بنيالتكنولوجيا املالية  جتمع ،باختصار مضى. وقت أي من

  (GateHube, 2020) .للعمالء أسهل احلياة جيعل مما الضخمة،

 املرونة، وزيادة الدقة، وزيادة التكاليف، وتوفري األعمال، كفاءة إىل الرقمية املصرفية تفضيل اخلدمات وراء السبب يكمن

يف جمال اخلدمات  مهمة املستخدمون جيدها اليت الرئيسية الفوائد والشكل املوايل يوضح. التنافسية القدرة وحتسني األمن، وتعزيز

  .)%32 بنسبة الشخصية واخلدمات ،%39 بنسبة واألمن وهي أكرب نسبة، %42 بنسبة الرقمية اخلدمات املالية (جمموعة

  مات املصرفية الرقمية حسب املستخدمني: فوائد اخلد03الشكل رقم 

  
(GateHube, 2020) :Source  

 اإلنرتنت عرب مصرفية خدمات تقدمي خالل من التقليدية، البنوك عمل منوذج تعطيل على التكنولوجيا املالية تعمل

 والشركات) الثروات دارةإ الدفع، خدمات العقارات، االستهالكية، القروض( لألفراد املقدمة وتعترب اخلدمات مغرية، بأسعار

 األنشطة ) علىles nouveaux entrants( اجلدد الوافدون يركز الواقع، ففي. تضررا األكثر واملتوسطة القطاعات الصغرية

ما زالت  السوق يف من أن حصتها فبالرغم. األسعار خفض طريق عن الربح من حصة على احلصول أجل من األعلى رحبية،

 الدخل صايف على يؤثر مما هبوطيا، األسعار على تؤثر لكنها )،acteurs traditionnelsالتقليديني ( نيبالالعب مقارنة منخفضة

 les acteursاملصرفيون ( غري الالعبون يتسبب قد ،2015سنة  McKinsey أجر�ا لدراسة فوفقا. البنوك ورحبية املصريف

non bancaires( )يف %40 إىل %10 بنسبة اخنفاض يف ،2025 سنة يف التمويل، يف) واإلنرتنت املالية التكنولوجيا عمالقة 
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 على ذلك، ومع. األنشطة هذه عن الناجتة األرباح من %60 إىل %20 اخنفاض أي تضررا، األكثر جمال األعمال يف الدخل

 إال تتأثر لن تثماريةواالس التمويلية أنشطتها لكن البنوك، دخل من %25 إىل يصل ما الدفع وسائل متثل أن ميكن املثال، سبيل

  (Llorca, 2017, p. 52) .قليال

  (GateHube, 2020) بالرغم من تصاعد الرقمنة املالية فإن البنوك التقليدية ستبقى قائمة بسبب:

  تعقيدا؛ األكثر للعمليات مهمة تزال ال التقليدية البنوك لكن الرقمية، القنوات إىل نسبيا البسيطة املعامالت انتقلت -

  األموال؛ غسيل مكافحة وسياسات) KYC( عميلك سات صارمة ملعرفةتبين سيا -

  الشخصية؛ املنتج نصيحة العمالء من العديد يفضل -

 الرهن ومناقشة التقاعد، خيارات وفهم ميزانيتهم، على والتعرف جديد، حساب لفتح الفرع زيارة الناس معظم يفضل -

  عليه؛ للحصول بطلب والتقدم العقاري

  املادية؛ والتوقيعات لوجه وجها التفاعل تتطلب املالية جاتاملنت بعض تزال ال -

  .بينها التوفيق يف صعوبة الرقمية البنوك جتد واألمان، بينما باالستمرارية إحساسا التقليدية البنوك توفر -

ئيسية ر  أولويات ست على التكنولوجية، لذا البد من الرتكيز التطورات من لكن جيب على البنوك التقليدية االستفادة

  (pwc, 2020, p. 28) :هي

 ؛"اجلديد الطبيعي الوضع" لـ لالستعداد لديها املعلومات تكنولوجيا تشغيل منوذج حتديث 

 االصطناعي؛ والذكاء والروبوتات السحابية واعتماد التكنولوجيا القدمية، األنظمة تبسيط طريق عن التكاليف خفض 

 العمالء؛ احتياجات أنبش ذكاء أكثر لتكون التكنولوجية القدرات بناء 

 مكان؛ أي يف شيء بأي لالتصال �ا اخلاصة اهلندسة جتهيز 

 عاجال؛ يصبح أن قبل السيرباين لألمن االهتمام من املزيد إيالء 

  والفوز. للتنفيذ الالزمة واملهارات املواهب على احلصول  

  السيناريوهات احملتملة لتأثري الفانتيك على الصناعة املصرفية .2.3

ت جلنة بازل مخسة سيناريوهات حمتملة ميكن للبنوك مواجهتها يف ظل تصاعد التكنولوجيا املالية، ميكن متثيل هذه حدد  

  السيناريوهات يف اجلدول املوايل:

  السيناريوهات احملتملة لتأثري الفانتيك على الصناعة املصرفية: 02اجلدول رقم 

  احلدث  السيناريو

: البنك 01 السيناريو

 the betterاألفضل (

bank :(  

حتديث ورقمنة الالعبني 

  احلاليني

تقوم البنوك يف هذا السيناريو يف ظل تطور التكنولوجيا املالية برقمنة وحتديث نفسها لالحتفاظ 

بقاعدة العمالء واخلدمات املصرفية األساسية، واالستفادة من التقنيات التكنولوجية لتغيري مناذج 

لبنوك احلالية للضغط من أجل حتسني كفاء�ا (ختفيض التكلفة) أعماهلا احلالية، حيث ختضع ا

واحلفاظ على عمالئها، وبسبب معرفتها بالسوق وقدرا�ا االستثمارية العالية، فإن النتيجة احملتملة 

هي أن البنوك احلالية قادرة على حتسني خدما�ا ومنتجا�ا من خالل اعتماد تكنولوجيا جديدة 

  ت احلالية. أو حتسني التكنولوجيا

  

السيناريو الثاين: البنك 

 the newاجلديد (

bank :(  

 wave ofال ميكن للبنوك القدمية أن تبقى يف ظل موجة من االضطراب التكنولوجي (

technologie disruptionو )، ويتم استبداهلم ببنوك جديدة تعتمد على التكنولوجيا، أ

)، مع bigtech companiesالبنوك اليت مت تأسيسها من قبل الشركات التكنولوجية الكربى (

خدمة كاملة مبنية على أساس املنصات املصرفية الرقمية، حيث تطبق البنوك اجلديدة التكنولوجيا 



    

 

  د. بباس منرية                                                                                                     ..أي تأثري؟...يف زمن التكنولوجيا املالية.التقليدية الصناعة املصرفية 

  التكنولوجيا املالية االبتكارات واحللول الرقمية. 47

  

استبدال البنوك القدمية 

  القائمة ببنوك جديدة

 املتقدمة لتقدمي اخلدمات املصرفية بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة واالبتكار. فالبنوك

اجلديدة تسعى للحصول على موطن قدم يف القطاع املصريف مع منوذج عالقة حديثة ومرقمنة، 

واالبتعاد عن منوذج عالقات العمالء الذي يركز على الفروع، فالبنوك اجلديدة غري مربوطة بالبنية 

 Atomيف ظهور البنوك اجلديدة واملنافسة مثل  ناريويالتحتية القدمية، وتنعكس عناصر هذا الس

Bank وMonzo Bank  ،ويف بريطانياBunq  ،ويف هولنداWe Bank  ،يف الصني

 Fidorويف أملانيا،   N26ويف الواليات املتحدة األمريكية،  Simple and Varo moneyو

  يف األرجنتني. Wanapويف كل من اململكة املتحدة وأملانيا، 

السيناريو الثالث: 

 theالبنك املوزع (

distributed 

bank :(  

  

جتزئة اخلدمات املالية 

بني الشركات 

املتخصصة يف جمال 

التكنولوجيا املالية 

  والبنوك

) بشكل كبري، فاخلدمات املالية تقدم من modularizedتصبح اخلدمات املالية منوذجية (

هي  (Bigtech)البنك أو مقدمني آخرين، فشركات التكنولوجيا املالية والشركات الضخمة 

" على واجهة العميل الرقمية، واليت قد Plug and playلية "التوصيل والتشغيل اليت تقوم بعم

تكون مملوكة من طرفهم (الفانتيك والبيغتاك)، ففي هذا السيناريو تظهر أعداد كبرية من الشركات 

دون احملاولة منها أن تكون بنوكا عاملية أو بنوك جتزئة متكاملة، –لتقدمي خدمات مالية متخصصة 

فقد ختتار هذه الشركات عدم منافسة  -كيز على تقدمي خدمات حمددة (متخصصة)بل الرت 

  البنوك، فالبنوك وباقي الفاعلني يف السوق يتنافسون من أجل تقدمي اخلدمات املصرفية األساسية؛

تعمل البنوك وشركات التكنولوجيا املالية يف إطار سيناريو البنك املوزع كشركاء، فالبنوك تقوم 

 Plugخلدمات املالية، لكن شركات الفانتيك هي اليت تقوم بعملية التوصيل والتشغيل (بتقدمي ا

and playعلى واجهة العميل الرقمية اليت تكون مملوكة من قبل هذه الشركات (.  

السيناريو الرابع: البنك 

 theاهلابط (

relegated bank(  

عالقتها املباشرة بالعمالء إىل تصبح البنوك القائمة جمرد مقدم للخدمات فقط، وتتخلى عن 

شركات التكنولوجيا املالية العمالقة، هذه األخرية اليت تستعمل منصات العميل األمامية لتقدمي 

جمموعة متنوعة من اخلدمات املالية، فهي تستخدم البنوك احلالية للحصول على تراخيص مصرفية 

ائع، كما ميكن للبنك اهلابط أن حيتفظ لتوفري اخلدمات املصرفية األساسية كاإلقراض وتلقي الود

أو ال حيتفظ مبخاطر امليزانية املتعلقة �ذه األنشطة، وفقا للعالقة التعاقدية مع شركة التكنولوجيا 

  املالية؛

السيناريو اخلامس: 

 theالبنك الزائل (

disintermediated 
bank  

ألن احلاجة إىل الوساطة املالية أو إىل مل تعد البنوك القائمة يف سيناريو البنك الزائل ذات أمهية، 

أي جهة خارجية موثوق �ا قد متت إزالتها، حيث يتم �جري البنوك من املعامالت املالية من 

 - خالل منصات وتكنولوجيات أكثر مرونة تضمن للعمالء تلبية احتياجا�م املالية (االقرتاض

  .ء يف هذا السيناريو خماطر أكربزيادة رأس املال...إخل)، لكن قد يتحمل العمال -الدفع
Source:  (Bank for International Settlements, 2018, pp. 14-20) 

   أمهية الشراكة بني الصناعة املصرفية التقليدية وقطاع التكنولوجيا املالية: .3.3

 يتعاملون اليت وكالبن إىل جلأوا قد املستهلكني من فقط %14 أن 2020 أفريل يف أجريت استقصائية دراسة وجدت

 املستهلكني تردد أسباب املالية، وأحد مواردهم على كبري بشكل مهم أثّر أن حصل حدث بعد املالية املشورة على للحصول معها

 انتشار فمع املؤسسات، تلك يف كثريا يثقون ال أ�م هو التقليدية البنوك من واملشورة املساعدة طلب يف األحيان من كثري يف

 أن %53 وصرح باخلوف، شعروا أ�م االستطالع مشلهم الذين األشخاص من %41 ذكر ،2008 سنة قتصادياال الركود

 %53 من البنوك يف" عالية ثقة" لديهم إن قالوا الذين األشخاص نسبة واخنفضت غضبهم، أثارت الركود إىل أدت اليت األحداث
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 البنوك يف عالية ثقة لديهم إن قالوا الذين األشخاص ددع ارتفع سنوات، 10 حوايل وبعد ،2009 عام %22 إىل 2004 عام

  (Raspa, 2020) .املستهلكني ثلث من أقل يزال ال والذي ،%32 إىل

 أفادت ،2019 عام ففي. املالية املؤسسات ثقتهم يف من عام بشكل أعلى التكنولوجيا بشركات الناس ثقة مقدار فإن املقابل، يف

Pew Research إجيايب تأثري هلا التكنولوجيا شركات أن يعتقدون أ�م ذكروا االستطالع مشلهم الذين صاألشخا من %50 أن 

 قطاع يف يثقون الناس أرباع ثالثة أن ،Edelman Trust Barometer وهو استطالع آخر، استطالع ووجد. البالد على

 املستهلكني ثقة من األعلى املستويات من االستفادة اميكنه املالية، التكنولوجيا شركات مع البنوك تتواصل هلذا عندما. التكنولوجيا

  (Raspa, 2020) .الشركات تلك يف

  ميكن للبنوك استغالل تقنيات التكنولوجيا املالية من خالل ما هو موضح يف اجلدول املوايل.

  : فوائد استخدام التكنولوجيا املالية بالنسبة للبنوك03اجلدول رقم 

  ولوجيا املالية بالنسبة للبنوكفوائد التكن  نوع التكنولوجيا

  

 االصطناعي الذكاء

 البيانات وحتليالت

AI and Data(  
Analytics)  

 من الرغم على االئتمانية اجلدارة ) لتقييمData analytics( البيانات حتليالت استخدام ميكن

 من لبياناتا نقاط مجع ميكن النامية، حيث البلدان خاصة يف للغاية احملدودة االئتمانية السجالت

 )،social mediaاالجتماعية ( الوسائط مع والتفاعل اإلنرتنت، عرب األنشطة مثل خمتلفة مصادر

 وكامريا املكاملات، وأنشطة )،application usage behaviorالتطبيق ( استخدام وسلوك

 حتليل ذلك بعد االصطناعي للذكاء وميكن )،location taggingاملوقع ( وعالمات اهلاتف،

 التمويل ومقدار االئتمانية اجلدارة بشأن قرار الختاذ تنبؤية حتليلية خوارزميات باستخدام لبياناتا

  السداد. واستحقاق

 اهلاتف عرب الدفع

النقال ومتويل الند 

 للند واخلدمات

  املفتوحة املصرفية

(Mobile 
Payment, P2P 
Finance, and 

Open Banking)  

 أكثر إىل حىت تصل أن العادية اهلواتف أو الذكية اهلواتف يف يقاتالتطب باستخدام للمدفوعات ميكن

 متويل الند للند استكمال ومع. اإلنرتنت أو باهلاتف اتصال لديها يكون أن بشرط عزلة، املناطق

)(P2P، ومتوسطة؛ صغرية شركات أو أشخاص آخرين متويل ا�تمع يف شخص ألي ميكن  

 عرب املدفوعات عمالء متكني خالل من النهائي املستخدم ربةجت املفتوحة املصرفية اخلدمات تدعم

 مباشرة املالية مبؤسسا�م املتعلقة البيانات إىل الوصول من متويل الند للند وشركات احملمول اهلاتف

  البنك؛ موقع إىل الوصول أو مصرفية تطبيقات فتح دون

 منصة أي استخدام دون التطبيق لخال من مباشرة املدفوعات إجراء أو األموال حتويل إجراء ميكن

 السكان إىل املايل النظام وصول إمكانية حتسني يف احملتمل التأثري يكون أن بنكية، حيث ميكن

  .جدا بعيدة أماكن يف املوجودين

  

املوزعة  األستاذ دفاتر

)Distributed 

Ledgers(  

 يؤدي واألمان، مما لتحققا ألغراض على البلوكشني أستاذ دفرت يف متويل معاملة كل تسجيل ميكن

 املطاف، �اية يف. بالسداد يتعلق فيما التنبؤية القدرات وحتسني املعامالت جلميع سجل إنشاء إىل

 عمليات ستؤدي �ا، كما املرتبطة والرسوم املقدم التمويل حيث من أفضل بشكل املخاطر يتم تسعري

 متطلبات اخنفاض إىل ستؤدي بدورها ليتوا االئتمان، درجات زيادة إىل املناسب الوقت يف السداد

  املعاجلة. ورسوم العائد

  

  التكنولوجيا السحابية

)Cloud 

 من التمويل تقدم اليت املالية التكنولوجيا شركات أو املالية السحابية املؤسسات التكنولوجيا ستمّكن

 إىل احلاجة دون ثالثة أطراف يرهاتد اليت السحابة إىل املستندة الربامج باستخدام عمليا�ا تشغيل

 دون الفور على العمليات بدء من الناشئة الشركات سيمكن املوقع، األمر الذي يف خوادم وجود
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technology(  تقنية منصة إنشاء تكلفة تكبد.  

  

  اإللكرتوين األمن

(Cybersecurity)  

 مثل اإللكرتونية ائماجلر  خماطر إلدارة السيرباين لألمن قوية تقنية املالية التكنولوجيا تقدم يتطلب

 السيرباين األمن يدعم كما. اخلادم وتعطل االحتيالية واملعامالت اهلوية وسرقة البيانات خروقات

 ومتويل األموال، غسل ومكافحة بالعقوبات، املتعلقة للوائح لالمتثال اإلسالمي التمويل مزودي

  .والفساد والرشوة، اإلرهاب،

 الناشئة املالية الشركات شراء ببساطة للبنوك املالية، حيث ميكن تكنولوجياال وشركات البنوك ميكن أن تتعاون 

 Société لـ تابعة شركة( Boursorama مثلما فعلت شركة التكنولوجية، ابتكارا�ا على احلصول وبالتايل

Générale(، شركة 2015 مارس يف اشرتت اليت Fiduceo عرب الشخصي التمويل إدارة حلول يف املتخصصة 

 كما ميكن ،)للنفقات التلقائي التصنيف حىت أو الرقمية اخلزانة اخلارجية، املصرفية احلسابات جتميع( إلنرتنتا

األمر الذي . االستحواذ عمليات خالل من املستقبل يف تتحقق قد واليت أغلبية أو أقلية حصصا تأخذ أن للبنوك

 من األعلى املستويات من واالستفادة التكنولوجيا تخدامواس السلوك يف احلديثة التغيريات من من االستفادة ميكنها

املستهلكني: من  مع فعال بشكل تتفاعل اليت اخلدمات لتقدمي التكنولوجيا، يف األشخاص �ا يتمتع اليت الثقة

 خالل:

): وذلك بالشراكة مع شركات التكنولوجيا Building up brand reputationالتجارية ( العالمة مسعة بناء - 

 لية ذات السمعة الطيبة؛املا

 Offering more functions and features toللمستهلكني ( وامليزات الوظائف من املزيد تقدمي - 

consumersاحملمول؛ اهلاتف عرب الشيكات إيداعات أو األموال إدارة أدوات )، مثل 

 )؛Increased ease-of-useاالستخدام ( سهولة زيادة - 

 )؛Broadened consumer baseموسعة ( مستهلكني قاعدة - 

 )؛Reduced costsالتكاليف ( اخنفاض - 

  ).Ability to scale quicklyبسرعة ( التوسع على القدرة - 
Source: See: (World Bank, 2020, p. 43) + (Raspa, 2020) + (Llorca, 2017, p. 53) 

  .تأثري التكنولوجيا املالية على قطاع الصريفة التقليدية يف ماليزيا.4

عترب ماليزيا من بني الدول اليت عملت على تشجيع البيئة الرقمية، مما جعلها مقصدا للعديد من شركات التكنولوجيا ت  

 املالية خاصة يف جمال املدفوعات وإدارة احملافظ الرقمية، األمر الذي أثر على نشاط القطاع املصريف وجعل الكثري من البنوك املاليزية

  يجيات ملواجهة الوضع، وللتعرف على ذلك سيتم تناول النقاط املوالية.تتبىن العديد من االسرتات

  واقع التكنولوجيــــــــــــا املالية يف ماليزيا:.1.4

 الرقمي االقتصاد بتنمية احلكومة والتزام واإلنرتنت، احملمولة اهلواتف انتشار الوسطى وزيادة معدالت الطبقة أدى تنامي

والشكل املوايل يوضح أهم املؤشرات اليت . ستباقي، إىل توفري بيئة مناسبة لتنامي التكنولوجيا املاليةاال والدعم اللوائح خالل من

  جعلت ماليزيا متطورة نسبيا يف جمال استعمال التكنولوجيا.
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  : مؤشرات التطور الرقمي يف ماليزيا04الشكل رقم 

 
(FMI, 2020, p. 5) :Source  

 The Global)ضمن مؤشر التكنولوجيا املالية العاملي  2019) سنة 34ابعة والثالثون (احتلت ماليزيا املرتبة الر 

Fintech Index, 2019) شركة  38شركة يف جمال املدفوعات، و 39شركة،  198، وقد بلغ عدد شركات التكنولوجيا املالية

يف جمال التكنولوجيا الرقابية  11ويل اجلماعي، وشركة يف جمال التم 12شركة يف جمال التأمني، و 16يف جمال احملافظ الرقمية، و

شركات يف جمال الذكاء  8شركة يف جمال اإلقراض و 15شركة يف جمال إدارة الثروات، و 15يف جمال البلوكشني و 15و

والشكل يف جمال التكنولوجيا املالية اإلسالمية.  6شركة يف جمال التحويالت وسوق الصرف، و 17اإلصطناعي وحتليل البيانات و

  املوايل يوضح ذلك.

  2019: شركات التكنولوجيا املالية املوجودة يف ماليزيا سنة 05الشكل رقم 
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Source: (Fong, 2019) 

، حيث يتضح أن قطاع املدفوعات وجمال احملافظ حيتل املوايلميكن متثيل حصة كل نوع من هذه الشركات يف الشكل 

  ، مث باقي القطاعات.%8هما قطاع التأمني بنسبة لكل جمال، يلي %17املرتبة األوىل بنسبة 

2019شركات التكنولوجيا املالية يف ماليزيا سنة  حلصة: النسبة املئوية 06الشكل رقم   

  
Source: (Fong, 2019) 

  

  أنشطة شركات التكنولوجيا املالية يف ماليزيا: .2.4

  (FMI, 2020, pp. 6-7) فرعية هي: فئات مخس 5يف ماليزيا إىل  املالية التكنولوجيا أنشطة تصنيف ميكن

 نشطا سوقا املاليزي الدفع قطاع يعد: )Payments, clearing and settlement( والتسوية واملقاصة املدفوعات - أ

 الوافدين سواء ،)املالية التكنولوجيا جمال يف شرحية أكرب ؛BNM لـ وفقا السوق من %40( املالية التكنولوجيا جمال يف للفاعلني

 وتتزايد واسع، نطاق على االئتمان بطاقات استخدام إذ ينتشر. الوظائف مبا يف ذلك البنوك واملؤسسات املالية أصحاب أو اجلدد

 نشاط بسرعة، كما أن هناك سائدة احملمول اهلاتف عرب املصرفية اخلدمات وأصبحت بسرعة، اخلصم بطاقات معامالت أحجام

 حمافظ بتأسيس Grabpay و Mpay و Boost ذلك يف مبا احملليون الالعبون فقد قام. اإللكرتونية النقود جمال يف معترب

 Tencent و) Alibaba (Touch ‘n Go eWallet( مثل الصني من الكربى التكنولوجيا شركات دخلت بينما إلكرتونية،

(WeChat Pay MY (،وحصلت السوق TransferWise جويلية يف يالتالتحو  ترخيص على املتحدة اململكة ومقرها 

  .2018والشكل رقم ( ) يوضح عدد وقيمة وسائل الدفع يف ماليزيا سنة  .2019

  2018: حجم وقيمة وسائل الدفع يف ماليزيا سنة 07الشكل رقم 

  
Source: (Fong, 2019) 
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 بنوك حاليا زيامالي يف يوجد ال: )Deposits, lending and capital raisingاملال ( رأس وزيادة واإلقراض الودائع - ب

 اجلماعي التمويل تشمل وهي. السوق على قائمة متويل منصات مشغلو هم ا�ال هذا يف اجلدد الداخلني ولكن رقمية بالكامل،

 املشاريع ألصحاب إضافية متويل قنوات وفرت واليت ،)ECF( القائم على األسهم اجلماعي والتمويل) P2P( الند إىل الند من

قدم املشغلون املرخصون ملنصات التمويل اجلماعي  ،2019 سبتمرب من واعتبارا ).SMEs( احلجم املتوسطةو  الصغرية والشركات

 ،2017 سبتمرب أرقام عن تقريبا مرة 18 بزيادة ،)%89 متثل P2P نسبة مع( ماليزي رينجت مليون 587 القائمة على السوق

  الفرتة؛ نفس خالل 6292 إىل مرة 84 الناجحة التمويل محالت عدد وزاد

 وإدارة الرقمي التوزيع ذلك يف مبا ا�االت من واسعة جمموعة يف التكنولوجيا التأمني، قطاع يعتمد: )Insurance( التأمني - ج

  اخلوارزميات؛ باستخدام واالكتتاب والتخصيص البيع بعد ما وخدمة املطالبات

 يف ملحوظ بشكل االستثمار إدارة يف انتيكالف استخدام يظهر: )Investment management( االستثمار إدارة -د

 الذكاء على قائمة منصات خالل من الثروات إدارة حلول توفري يتم للمستثمرين، حيث الرقمية احملافظ إدارة خدمات استخدام

  الرقميني؛ املستشارين مثل االصطناعي

 مثل جماالت، يف االبتكار املاليزي، ايلامل للقطاع الدعم تقدم اليت التقنيات تشمل: )Market support( السوق دعم -ه

 لوجه، وجها التحقق إىل احلاجة على القضاء خالل من العمالء، راحة اليت تعمل حتسني) e-KYC( عميلك تقنية اعرف

 يملقدم اليت تسمح) API( الطوعية املفتوحة التطبيقات برنامج وواجهة النائية، املناطق يف خاصة املايل الشمول يف واملساعدة

 زيادة السحابية اليت تؤدي إىل املنافسة، واخلدمات وميكن تعزيز املالية للمؤسسات وخدمات تطبيقات بتطوير الثالث الطرف

  .احلالية املوارد نطاق لتوسيع املرونة وزيادة املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية مثل جماالت يف التكلفة كفاءة

  ت التكنولوجيا املالية يف ماليزيا:القطاع املصريف يف مواجهة حتديا.4.4

 شبكات على تركيزها تدرجييا من قللت لكنها املال، رأس وزيادة واإلقراض الودائع على �يمن املاليزية البنوك تزال ال

 إىل املاضيني العامني خالل اآليل الصراف أجهزة التجارية، كما اخنفض عدد البنوك فروع عدد اخنفض املادية، حيث التوزيع

  والشكل املوايل يوضح ذلك. .2010 عام يف 53.7 مقابل 2018 عام يف بالغ ألف 100 لكل آيل صراف جهاز 46.75

  2018-2007تطور عدد فروع البنوك وعدد أجهزة الصرف اآليل يف ماليزيا خالل الفرتة  :08الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  
Source: (FMI, 2020, p. 7) 

 لزيادة الرقمنة جهود زيادة على احلالية املاليزية املالية املؤسسات تعمل املبتكرة، ناشئةال الشركات من املنافسة مواجهة ويف

 على املتزايد الرتكيز يظهر الكبرية، حيث التكنولوجيا وشركات اجلدد الوافدين من للتحديات واالستعداد اخلدمة وحتسني الكفاءة

وية، والشكل املوايل يوضح عدد املرات اليت يتم فيها الرتكيز على الرقمنة املالية السن تقاريرها يف املاليزية البنوك قبل من التكنولوجيا

  وصريفة اهلاتف النقال يف التقارير السنوية لعدد من البنوك الكربى يف ماليزيا. 
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  لسنوية : عدد املرات اليت يتم فيها الرتكيز على الرقمنة املالية وصريفة اهلاتف النقال يف التقارير ا09الشكل رقم 

  لعدد من البنوك الكربى يف ماليزيا

  
Source: (FMI, 2020, p. 10) 

 اإللكرتونية املنصات حنو املصرفية واخلدمات العمالء تفضيالت حتول لتلبية الرقمي التحول خطط البنوك كما أطلقت

 مثل تقنيات خالل من التشغيلية ءةالكفا لتحسني جاهدة البنوك تسعى التقليدية، كما الفروع عن وبعيدا احملمول اهلاتف مثل

واجلدول املوايل  ).chatbotsالدردشة ( ) وروبوتات automation( ) واألمتتةadvanced analytics( املتقدمة التحليالت

  يوضح املباردات الرقمية لعدد من البنوك الكربى يف ماليزيا.

  اليزيا: املباردات الرقمية لعدد من البنوك الكربى يف م04اجلدول رقم 

  املبادرة الرقمية  البنك

Maybank  2017التعاونية اإلقليمية املنصة : أطلقت Sandbox تطبيق Maybank2u 

 والصوت؛ الوجه على للتعرف

 2018 :- مع شراكة يف الدخول Grab استخدام لدفع Grabpay؛  

  الرقمية. املهارات لتطوير FutureReady برنامج إطالق -

CIMB BANK  2017 :- وحدة إعداد CIMB Fintech املبتكرة؛ املصرفية احللول لتطوير  

-e يف جمال اعرف عميلكـ BNM من التنظيمية اجلهات موافقة على احلصول مت -

KYC  
 2018شبكة إىل : انضم Network xCurrent Ripple الوقت يف الدفع لتمكني 

-Al بنظام تعمل اليت البشرية للموارد ChatBot خدمة جتربة للعمالء؛ احلقيقي

powered  

PUBLIC BANK  2017مع : شراكة Alipay احملمولة؛ احملفظة خدمات لتقدمي  

 تأمني تطبيق إطالق: اآلن حىت PB Direct عرب اإلنرتنت عرب iPad و 

AskSara، مع كثب عن والعمل AIA Group، املصريف. التأمني يف شريكها  

RHB  2017تقدمي حساب : Smart RHB )وتوفري) رقمي حساب فتح chatbot اخلاص 

  القرض بإنشاء

 2018: عرب العقاري الرهن تطبيق ذلك يف مبا اجلديدة الرقمية احللول من عددا أطلق 

 وأداة اإلنرتنت عرب واملتوسطة الصغرية الشركات ومتويل ،)RHB MyHome( اإلنرتنت

  )iSMART( واملتوسطة الصغرية للشركات الرقمية املبيعات
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HongLeong Bank  2017قدمي: ت Loans2Go - من مباشرة متنقلة سيارات قروض تطبيقات منصة 

 خالل من الفروع داخل احملمول اهلاتف خلدمة جترييب حل املباشرة، املعاجلة خالل

  iPad أجهزة استخدام

 2018 : - إطالق Hong Leong Connect First )عرب شاملة مصرفية منصات 

 الصغرية والشركات التجارية اتواملؤسس للشركات املصرفية للخدمات اإلنرتنت

  ؛)واملتوسطة

  )للصراف املساعدة والوحدات املخصصة الصراف لوحات( ويضم رقمي، فرع أول إنشاء -
Source: (FMI, 2020, p. 11) 

 ارتفع املاضية، حيث الثالث السنوات مدى على بالتكنولوجيا املتعلق إنفاقها بزيادة ماليزية بنوك مخسة كما قامت أكرب

. والشكل 2016 سنة %4.1 مقابل 2018 يف %6.4 إىل النفقات إمجايل من كنسبة بالتكنولوجيا املرتبط اإلنفاق طمتوس

  املوايل يوضح ذلك.

  2018-2016بنوك ماليزية خالل الفرتة  5: تطور اإلنفاق على التكنولوجيا يف 10الشكل رقم 

  
Source: (FMI, 2020, p. 11) 

 املالية للمؤسسات يتيح الناشئة، مما الشركات مع اسرتاتيجية شراكة إقامة إىل الرائدة ملاليزيةا املالية املؤسسات كما سعت

 للبنوك الواسعة التوزيع شبكات من االستفادة الناشئة للشركات ميكن كما الناشئة، الشركات لدى واملواهب إىل اإلبداع الوصول

 رائدة) تكافل( إسالمي تأمني وشركات تأمني شركة 14 دخلت التأمني، جمال يف املثال، سبيل فعلى. ومسعتهم العمالء وبيانات

   (FMI, 2020, p. 12) السيارات؛ لسائقي االستخدام على قائم السيارات على تأمني لتقدمي Grab مع شراكة يف

 خالل من الرؤية تعزيز �دف ائمةالق البنوك مع شركات التكنولوجيا املالية تتعاون أن 2018 العاملية املالية التكنولوجيا تقرير أظهر

 التحتية البنية متكني عوامل خالل من ماليزيا يف املالية والتكنولوجيا البنوك بني الشراكة دعم ويتم للبنوك، الراسخ التجاري االسم

 املتعلقة بياناتوال للجمهور املتاحة البيانات حول سيما ال املالية، اخلدمات قطاع يف Open API لـ الطوعي التبين زيادة مثل

  . (FMI, 2020, p. 12) .باملنتج

  واجلدول املوايل يوضح أهم الشراكات اليت متت بني البنوك وشركات التكنولوجيا املالية يف ماليزيا.

  : الشراكة بني البنوك وشركات التكنولوجيا املالية يف ماليزيا05اجلدول رقم 

  طبيعة الشراكة  شركة التكنولوجية املالية  البنك

MayBank Grab النقدية غري املدفوعات واستخدام قبول لزيادة اسرتاتيجية شراكة.  

CIMB 
BANK 

ripple آسيا أسواق يف احلدود عرب الفورية املدفوعات لدعم اسرتاتيجي تعاون 

  .للبنك
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RHB iMoney.my من بدعم الفانتيك، منصة على الشخصية القروض تطبيقات إتاحة 

  .RAM Credit Information االئتمانية التقارير إعداد وكالة
Source: (FMI, 2020, p. 12) 

  

  اخلامتة:.5

تعترب ظاهرة التكنولوجيا املالية ظاهرة قدمية جديدة، غّريت مشهد القطاع املايل، وأثرت على نشاط القطاع املصريف   

  التقليدي، إذ مت التوصل من خالل هذا البحث إىل النتائج التالية:

ولوجيا املالية مبراحل وموجات (األوىل والثانية والثالثة) حىت وصلت إىل ما عليه اليوم من تطور، ختتص باستعمال أبرز مرت التكن -

ما وصلت إليه التكنولوجيا من هواتف نقالة وبرامج تقنية وشبكة الويب للوصول إىل قاعدة واسعة من العمالء. وتتنوع جماالت 

  ني اخلدمات املصرفية والتأمني وإدارة الثروات والعمالت الرقمية...إخل؛عمل شركات التكنولوجيا املالية ب

أثرت ظاهرة التكنولوجيا املالية على نشاط الصناعة املصرفية التقليدية، خاصة بتغري سلوكيات العمالء الذين أصبحوا يفضلون  -

ة وقلة التكاليف...إخل، مما أثر على نشاط القطاع التعامل الرقمي القائم على التكنولوجيا املالية اليت تتصف بالسرعة والكفاء

املصريف الذي أصبح يواجه منافسة شديدة من طرف الوافدون اجلدد الذين أثروا على األسعار، لكن بالرغم من ذلك مازالت 

  البنوك حلد الساعة مهيمنة على العديد من النشاطات؛

ل تصاعد ظاهرة التكنولوجيا املالية، تقوم هذه السيناريوهات على حددت جلنة بازل مخسة سيناريوهات حمتملة للبنوك يف ظ -

أساس بقاء القطاع املصريف يف السوق من خالل تبين التكنولوجيا الرقمية ومنافسة الشركات الناشئة يف ا�ال أو من خالل الشراكة 

  اخلروج من السوق لعدم قدر�ا على الصمود؛ والتعاون مع شركات التكنولوجيا املالية واالستفادة من خربا�ا التكنولوجية، أو

من األمهية مبكان أن تكّون البنوك شراكة مع شركات التكنولوجية املالية، واستعمال تقنيا�ا كالذكاء االصطناعي وحتليالت  -

لتصبح منتجا�ا أكثر البيانات والدفع عرب اهلاتف النقال واإلقراض الند للند وتقنية البلوكشني والتكنولوجيا السحابية...إخل، 

  جاذبية وكفاءة وزيادة حصتها يف السوق والتوسع بسرعة؛

، تنشط خاصة يف 2019شركة سنة  198توجد يف ماليزيا بيئة تكنولوجية مناسبة لعمل شركات التكنولوجيا املالية، إذ توجد  -

 عرفت اخنفاضا يف عدد الفروع وعدد الصرافات جمال املدفوعات واحلوافظ الرقمية. وملواجهة الوضع عملت البنوك املاليزية اليت

اآللية على تبين العديد من السياسات �ا�ة الوضع، كزيادة االهتمام بالتكنولوجيا الرقمية وزيادة اإلنفاق على هذا ا�ال وإقامة 

  شركات مع شركات التكنولوجيا املالية.

 :املقرتحات 

ألن تأثريا�ا مازالت يف -البد على القطاع املصريف أن يفكر يف كيفية بقائه يف السوق تعترب التكنولوجيا املالية ظاهرة حتمية لذا 

  ومواجهة الوضع عن طريق: -بدايا�ا

 زيادة اإلنفاق على التكنولوجيا وتسريع عملية تبنيها للحفاظ على قاعدة العمالء؛ -

 تأهيل العنصر البشري وتسلحه بتقنيات التكنولوجيا املالية املتطورة؛ -

 لرتكيز على عنصر األمان ملواجهة اجلرائم االلكرتونية؛ا -

زيادة مستويات اإلشراف والتنظيم يف جمال عمل شركات التكنولوجية املالية، حىت تضمن عنصر االمتثال للوائح التنظيمية،  -

  وبالتايل جتنب املخاطر اليت تنجر عن بعض عمليا�ا.
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-عرض بعض التجارب –شركات التكنولوجيا املالية الناشئة   

  
  

  

  

  
  

  

  : ملخص

�دف الدراسة إىل إبراز دور شركات التكنولوجيا املالية يف الدول الناشئة خاصة وأَ�ا وليدة ما خلفه التقدم  

 التكنولوجي يف اجلانب املايل لالقتصاد العاملي، حيث  أفرزت وجه متويلي جديد وناشئ جمسد يف الشركات الناشئة واليت

مثلت حتدى أمام البنوك التقليدية من جانب، ومن جانب آخر منافسًا شرسا قد يقلل من فرصها االستثمارية إذا مل 

تتدارك وترية العامل من تقدم رقمي مبا خيدم زبائنها، حيث تسهم هاته التكنولوجيا يف عدة ميزات تنعكس على املستمرين 

ت املالية من جهة أخرى ما يسهم يف دفع وترية تقدم الدول وقد يؤدي �ا املمولني من جهة وعلى املستفيدين من اخلدما

لعدة خماطر نظري هذا التطور، حيث يتطلب مناء هذا النوع من التكنولوجيات بيئة حاضنة خاصة وتنظيمات تشريعية 

  تكفل هلا السري احلسن وتضمن أمان مستخدميها بنفس الوقت.

  الية؛ الشركات الناشئة؛ التنظيمات التشريعية؛ التكنولوجيا امل الكلمات املفتاحية:

Abstract:  

The study aims to highlight the role of financial technology companies in 

emerging countries, especially as they are the result of technological progress in the 

financial side of the global economy, as they produced a new and emerging financing 

face embodied in emerging companies that represented a challenge before traditional 

banks on the one hand, and on the other hand a fierce competitor that may reduce It is 

one of its investment opportunities if the world’s pace of digital progress is not caught 

up in the way that it serves its customers, as this technology contributes to several 

features that are reflected in the continuous financiers on the one hand and the 

beneficiaries of financial services on the other hand, which contributes to pushing the 

pace of progress of countries and may lead to several risks in exchange for this 

Development, as the development of this type of technology requires a special 

incubator environment and legislative regulations that guarantee its good functioning 

and ensure the safety of its users at the same time. 

Keywords: financial technology; Startups; Legislative regulations;  
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  مقدمة:.1

تعد املرحلة الراهنة مرحلة حامسة للعاملني يف قطاع اخلدمات املالية، فمع هذا الكم اهلائل من االبتكارات التكنولوجية اليت 

غريت طريقة ممارسة األعمال ونقل األموال واملعامالت اليومية، يعد قطاع التكنولوجيا املالية أحد أبرز القطاعات اليت تتلقى الدعم 

اع القرار يف شىت أحناء العامل، ومع ازدياد القدرة على إحداث ثورة تكنولوجية يف هذا القطاع احليوي، وما يشهده من من قبل صن

 08املزيد من اإلبداع والكفاءة لتحقيق االزدهار والنمو، فإنه ليس مبستغرب أن تصل توقعات االستثمارات يف هذا القطاع إىل 

  البتكار خدمات تكنولوجيا مالية أكثر تطوراً لتلبية احتياجات العمالء املتزايدة. 2018مليارات دوالر أمريكي حبلول سنة 

تسعى إىل السماح لصناعة جديدة بالنمو والتطور، جيب أن �يئ بيئة تساعد الشركات الناشئة وريادة األعمال على النمو 

ت الناشئة يف صناعة التكنولوجيا وتعد املكونات الرئيسية أيضا ألن أنظمة األعمال املالئمة تساعد على بروز مراكز عاملية للشركا

خللق بيئة اجيابية هي بناء النظام البيئي واألطر التنظيمية اليت جتعل من السهل القيام بأعمال جتارية يف بلد أو منطقة، وهذا ما 

  ناعة التكنولوجيا املالية.جعل بعض البلدان حتتل الصدارة عندما يتعلق األمر بتشجيع تنمية الشركات الناشئة يف ص

  االشكالية الرئيسية:

  من خالل ما سبق ميكن طرح اإلشكالية الرئيسية التالية:

  واقع تطبيق التكنولوجيا املالية  يف الشركات الناشئة؟ ما

اشكالية الدراسة، فقد انطالقا من طبيعة الدراسة واملعلومات املراد احلصول عليها من خالل اإلجابة على :  منهجية الدراســــــــة -

يف حتليل مضمون باملؤشرات  التحليلي مت االلتزام باملنهج الوصفي يف احملور األول وخلصوصية احملور الثاين  مت االلتزام باملنهج 

  .يف الشركات الناشئة االحصائية للتكنولوجيا املالية

  أمهية البحث:

  تظهر أمهية الدراسة فيما يلي: 

  وضوع التكنولوجيا املالية؛إعطاء توضيح دقيق مل -

  معرفة واقع تطبيق التكنولوجيا املالية يف الشركات الناشئة؛ -

  توضيح السياسات املالية املعمول �ا؛-

  الرتكيز على مراحل تطور التكنولوجيا املالية وأهم اخلدمات املرتبطة �ا. -

  أهداف البحث:

  ئصها؛التعرف على مفهوم التكنولوجيا املالية، وأهم خصا -

  التعرف على أهم االستثمارات يف الدول املتطورة، وكذا االستثمارات املعومة برأس املال املغامر؛ -

  تسليط الضوء على الشركات الناشئة وطرق تعاملها مع التكنولوجيا املالية؛-

  توضيح املناخ املالئم لنجاح التكنولوجيا املالية يف الشركات الناشئة. -

  الدراسات السابقة:

الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع، حيث مت االستفادة من هذه الدراسات يف بناء اإلطار النظري واملسامهة  من بني 

  الدراسة املستخدمة يف إثراء هذا املوضوع.مضمون بشكل كبري يف بناء 

 -26سة حالة القطاع املصريف، درا –أثر تطبيق التكنولوجيا املالية على اخلدمات املالية بوعافية هشام، بوعالقة نورة،  -

اىل معرفة أثر تطبيق التكنولوجيا املالية  على  جانب اخلدمات املالية ، وذلك من خالل ، هدفت الدراسة إىل 2019-سبتمرب

واسقاطه على  جمموعة من التجارب الناجحة  من أجل الوقوف على أهم اليت تربط بني هذين املتغريين  طبيعة العالقة دراسة 

ا ا�ال يف هذه الدول،  ومدى جناعة  اإلصالحات املالية يف خمتلف مراحل التطور االقتصادي هلذه الدول، ذورات  املتعلقة �التط
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 التحديات اليت واجهتها باإلضافة اىل عرض أهم احللول اليت استخدمتها للتعامل مع خمتلف األوضاع املالية وجعلها أكثر قابلية 

، طرح الباحثان االشكالية على النحو اليت تفرضها البيئة اليت تتسم بطابع التغري السريع و املعقد للتكيف مع خمتلف الظروف

توصل الباحثان إىل أنه يعمل قطاع املصرف يف األردن على ما مدى تأثري تطبيق التكنولوجيا املالية على الشمول املايل؟ التايل: 

مستمر، كما استهدفت التكنولوجيا املالية على االستجابة الحتياطات السوق تعزيز التكنولوجيا املالية وتفعيل دورها بشكل 

  وتشجيع عملية التعامل إلكرتونيا لتقليل الوقت ورفع املوثوقية.

مقال مقدم إىل ، 2019-12-21جتربة البحرين، - دور التكنولوجيا املالية يف دعم النشاط املايل واالبتكارعالش أمحد،  -

الدراسة إىل معاجلة موضوع التكنولوجيا املالية باإلشارة إىل جتربة البحرين ، حيث ركزت الدراسة على أَن  هدفت، جملة اإلبداع

مستقبل املعامالت املالية بكل أنواعها ( الدفع، االستثمار، االحتياط والتحوالت) سوف يكون يف كنف التكنولوجيا املالية، اليت مل 

ما هو واقع وأمهية التكنولوجيا املالية وما هو دورها لباحث إشكاليته على النحو التايل: تعد خيارا بقدر ما هي مستقبل، طرح ا

توصلت الدراسة إىل أنَه مل تعد التكنولوجيا املالية خيارا ملا توفره من فرص استثمارية حملية ودولية، كما  يف تعزيز االبتكار املايل؟

  إىل جتربة مفيدة للمجتمع الدويل. أنَه مل تعد البحرين جمرد دولة مقلدة، بل حتولت

التكنولوجيا املالية كتوجه نقدي ومايل جديد للدول املتقدمة بقيادة الواليات املتحدة الزهراء أوقاسم، وهيبة عبد الرحيم،  -

 ، هدفت الدراسة إىل2019جوان  -مكرر 11، العدد07، مقال مقدم إىل جملة الباحث االقتصادي، ا�لد األمريكية والصني

توضيح كيف تسارع الدول املتقدمة لكسب رهان سبق تنافسي من التكنولوجيا املالية، من خالل بيان املستويات اليت بلغتها بني 

ما هي توجهات ومواقف الدول املتقدمة الدولتني واليت تتصدر التصنيفات األوىل، طرح الباحثان إشكاليتهما على النحو التايل: 

دراسة أَن االقتصاد الصيين يركز على جانب سلسلة الكتل واملعامالت املشفرة أَما الواليات املتحدة توصلت اليف هذا القطاع؟ 

  تركز على تكنولوجيا التنظيم.

ساعدتين يف اليت تناولت موضوع الدراسة واليت أهم الدراسات السابقة  عرض: بعد الفرق بني دراستنا والدراسات السابقة -

وكيفية حتسني املعامالت للحفاظ على الزبائن واألطراف  اخلدمات املالية ، بالتكنولوجيا املاليةقة فهم املصطلحات ذات  العال

أن هذه الدراسة ختتلف عن تلك الدراسات يف  إالَ ، استنباط اشكالية  الدراسة وإثرائها، ذات العالقة مع االرتقاء إىل تطلعا�م 

 دول متطورة اليت يتم تطبيقها يف  -عرض بعض التجارب –وجيا املالية الناشئة شركات التكنولالتكنولوجيا املالية يف تناوهلا 

، من خالل عرض هذه الدولوحتليل خمتلف املؤشرات املتعلقة �ا، باإلضافة اىل التعرف على مدى االهتمام �ذه الدراسة يف 

  ولة اىل أخرى.بعض التجارب اليت ختص املوضوع مع األخذ بعني االعتبار لالختالف البيئي من د

  تقسيم الدراسة:

  :؛تكنولوجيا املاليةلل عاماالطار الاحملور األول  

  :الشركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا املالية؛احملور الثاين  

  :؛التكنولوجيا املالية يف الدول املتطورةاحملور الثالث  

  :الدولية التكنولوجيا املالية والتجارباحملور الرابع.  

 :تكنولوجيا املاليةلل عاماالطار ال .1

يعترب مصطلح التكنولوجيا املالية من أكثر املفاهيم االقتصادية واالجتماعية استخداماً يف الدراسات املعاصرة كأحد العوامل 

املؤثرة على منظمات األعمال بصفة عامة وعلى البنوك بصفة خاصة، ويتم استخدام لفظ تكنولوجيا للتعبري عن معان متعددة، 

  ا يلي نورد بعض املفاهيم املتعلقة بالتكنولوجيا والتكنولوجيا املصرفية.وفيم

  ثورة التكنولوجيا املالية: .1.1
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توظف شركات التكنولوجيا املالية الناشئة التكنولوجيا يف قطاع اخلدمات املالية مما حيد من تكلفة ووقت تنفيذ املعاملة، 

وقت. وقد ارتفع حجم استثمارات رأس مال املخاطر يف التكنولوجيا املالية فضال عن تزويد العمالء بتجربة أفضل يف نفس ال

  )2017(دول جملس التعاون اخلليجي،   مليار دوالر أمريكي. 50بشكل كبري عاملياً وصل إىل 

  : متويل رأس مال خماطر التكنولوجيا املالية01الشكل رقم 

  
التكنولوجيا املالية مناذج أعمال البنوك يف دول جملس التعاون اخلليجي، املرجع السابق، ص  تقرير حول مستقبل القطاع املصريف: هل ستعطل املصدر:

03.  

هناك العديد من األنواع املختلفة من التكنولوجيا املالية، لكن األنواع السبعة األكثر شيوعًا وفقا ملصادر القطاع املختلفة، 

  هي استخدام التكنولوجيا يف:

لتحل حمل أنظمة الدفع التقليدية أو حتويل األموال، ومن األمثلة األكثر شيوعًا احلسابات ملوزعة  الت:عمليات الدفع/التحوي -

  (سلسلة الكتل) والعمالت املشفرة (بتكوين).

ربط املمولني بالعمالء الذين حيتاجون للتمويل (على سبيل املثال شركات التجزئة أو املؤسسات الصغرية واملتوسطة).  اإلقراض: -

  من األمثلة األكثر شيوعاً منصات اإلقراض املباشر والتمويل اجلماعي.و 

  جيمع بني اخلدمتني املذكورتني أعاله من خالل توفري اخلدمات املصرفية على املنصات الرقمية. التمويل الشخصي/املؤسسي: -

لبنوك االستثمارية مثل: التداول تزود خدمات تقوم بتزويدها عادة ا اخلدمات املصرفية للمستثمرين/أسواق رأس املال: -

  االجتماعي أو مجع التمويل.

تقدم منتجات التأمني مباشرة للعمالء أو حلوال أكثر كفاءة لتقييم املخاطر يف الوقت املناسب لشركات  تكنولوجيا التأمني:-

  التأمني.

  تقدم حلوًال إلدارة الثروات لعمالئها بدعم من التعلم اآليل. إدارة الثروات: -

  تساعد الشركات على االمتثال لألنظمة.  تكنولوجيا مراقبة اللوائح التنظيمية: -

قد تعطل األنواع الثالثة األوىل من التكنولوجيا املالية أنشطة البنوك من خالل مسامهتها خبفض اإليرادات املتأتية من بعض         

ألنواع األربعة األخرى من التكنولوجيا املالية ميكن أن تكون سبباً يف األنشطة والدفع باجتاه تقدمي املزيد من الكفاءة، ونعتقد بأن ا

تعطيل األنشطة لدى البنوك، ولكن على املدى املتوسط فقط، وذلك إما بسبب املسامهة الضعيفة هلذه األنشطة يف صايف أرباح 

  البنوك، أو ألمهية العالقات األجل والثقة بالنسبة لألنواع األخرى من األنشطة.

  مفهوم تكنولوجيا املالية:.2.1
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التكنولوجيا املالية هي رصد املعرفة الذي يسمح بإدخال آالت ومعدات وعمليات وخدمات مصرفية جديدة وحمسنة، 

هو التكنولوجيا الثقيلة وتشمل اآلالت واملعدات املصرفية  األول وعلى ذلك يضم مصطلح التكنولوجيا يف امليدان املصريف جمالني

(سامي أمحد، حممد مراد،  هو التكنولوجيا اخلفيفة وتشمل الدراية واإلدارة واملعلومات والتسويق املصريف. لثاينواوالربامج، 

2002(  

  : تعريف التكنولوجيا: 1- 02

مت استخدام التكنولوجيا ألول مرة يف أواخر القرن الثامن عشر، حيث كانت تشري إىل عملية جتهيز املواد اخلام لتصبح 

  دام املتعدد للحرفيني يف ذلك الوقت، مث حدث تطور هلذا املفهوم منذ الثورة الصناعية وحىت اآلن.صاحلة لالستخ

  إن كلمة تكنولوجيا تتكون لغوياً من شقني:

  وهو لفظ يوناين قدمي يعين فن الصناعة أو التشغيل. تكنو:

  وهو لفظ مشتق من اللغة اليونانية القدمية أيضا، ويعين علم أو منهج. لوجيا:

  .)2016محو حممد، زيدان حممد، ( أي أن التكنولوجيا يف معناها اللغوي الدقيق تعين التطبيق العلمي لفن الصناعة.

  : تعريف التكنولوجيا املالية:2- 02

 أي تكنولوجيا أو ابتكار مايل ينتج عنه منوذج أعمال أو عملية أو منتج جديد له": تعرف جلنة بازل للرقابة املصرفية على أ�ا-

    )2018(وهيبة عبد الرحيم أشواق بن قدور،  . "تأثري على األسواق واملؤسسات املالية

توصف التكنولوجيا املالية على أ�ا تلك املنتجات واخلدمات اليت تعتمد على التكنولوجيا لتحسني نوعية التكنولوجيا املالية: .-

(تقرير   سرع، أرخص، أسهل وميكن لعدد أكرب من األفراد الوصول إليها.اخلدمات املالية التقليدية، تتميز هذه التكنولوجيا بأ�ا أ

  )2015التكنولوجيا املالية، 

وقد استخدم مصطلح التكنولوجيا املالية لوصف جمموعة متنوعة من مناذج األعمال املبتكرة والتكنولوجيات الناشئة ممن 

  لديها القدرة على جتويل صناعة اخلدمات املالية: 

دم مناذج األعمال املالية املبتكرة املتعلقة بالتكنولوجيا املالية واحدة أو أكثر من املنتجات أو اخلدمات املالية بطريقة آلية تق       

من خالل استخدام شبكة االنرتنت. ومن خالل ذلك فإ�ا تفصل اخلدمات املالية املختلفة اليت يقدمها عادة مقدمي اخلدمات  

ء أو مدراء االستثمار. وعلى سبيل املثال: منصات التمويل اجلماعية ومنصات إقراض وسيطة أو بيع كاملصارف القائمة، الوسطا

قروض من نظري آلخر، املنشورات التلقائية، فضال عن خدمات الوساطة واالستثمار املقدمة من خالل منصات التداول 

  )2017(املنظمة الدولية، جويلية  االجتماعي.

  املالية: خصائص التكنولوجيا .3.1

  )2018(زواويد لزهاري، حجاج نفيسة،  تتمثل أهم خصائصها يف:

  التكنولوجيا املالية هي جمموعة من املعارف واملهارات والطرق واألساليب املالية واملصرفية؛ -

  لتحقيق أهدافها؛التكنولوجيا مبفاهيمها املختلفة ليست هدفاً يف حد ذاته، بل وسيلة تستخدمها املؤسسات املالية واملصرفية  -

  إن اخلدمة املالية املصرفية هي ا�ال الرئيسي لتطبيق التكنولوجيا؛ -

  ال يقتصر تطبيق التكنولوجيا على أداء اخلدمة املالية واملصرفية بل ميتد إىل األساليب اإلدارية. -

  :التكنولوجيا املالية شركاتطرق عمل  .4.1

(بوعافية هشام، بوعالقة   :ما يليجمموعة من الشروط ميكن ابرازها يف  ودوجالتكنولوجيا املالية  شركاتيستدعي عمل 

  )2019نورة، 
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خدمات ، من أجل تقدمي األنرتنتشبكة ب موصولةرقمية ال ات، لوحاحلاسوب، الذكيةخاصة اهلواتف متطورة تكنولوجيا  تطبيق -

  ؛ترتقي إىل تطلعات الزبون

  عالمة جغرافية موجودة على الشبكات االجتماعية)؛تطور سلوك الزبون ( هواتف نقالة موصولة و -

  اجياد البيئة التنظيمية والقانونية املناسبة؛ -

  اجياد شراكة وعالقة جيدة مع البنوك؛-

  استحداث ابتكارات جديدة يف جمال اخلدمات املالية واملصرفية. -

، وأهم اإلجراءات املتعلقة باجلهات التنظيمية ةديثاليت تتوفر عليها التكنولوجيا احل السمات املوايل يوضح اهماجلدول  و

اليت تسمح بتحسني اخلدمات املالية، من خالل اللجوء اىل تقنيات حديثة تتماشى مع األوضاع اجلديدة ومتطلبات العصر، 

  �دف تلبية احتياجات الزبون وارضائه خبدمات توفر عليه الوقت واجلهد.

  : التكنولوجيا اجلديدة01جدول رقم                                       

 اجراءات اجلهات التنظيمية ديثةالتكنولوجيا احل

 ارشادات تكنولوجيا احلوسبة السحابية -قضايا ختص اجلهات التنظيمية تكنولوجيا احلوسبة السحابية

 ت ارشادات بشان واجهات برامج التطبيقا -قضايا ختص اجلهات التنظيمية واجهات برامج التطبيقات

 ارشادات بشأن التعهيد –قضايا ختص اجلهات التنظيمية  "االستعانة مبصادر خارجية للتنفيذ  التعهيد

، 2018/مارس/22، المملكة األردنیة الھاشمیة، مشروع تشجیع سیاسات االشتمال المالي في األردنالبنك الدولي، املصدر: 

  .37ص 

   ية:أسباب جلوء العامل إىل التكنولوجيا املال .5.1

تساهم تكنولوجيا (فينتك) يف القضاء على عادات التمويل القدمية املتعلقة ببدء عمل جتاري على سبيل املثال، واليت 

تقتضي اجتاه املستثمر حنو البنك احمللي اخلاص وتقدمي طلب احلصول على قرض، كما أ�ا تبطل العادات املتعلقة بقبول بطاقات 

يت كانت تتطلب حسابًا مع مزود ائتماين كبري، فشركات التكنولوجيا املالية حبثت عن حلول االئتمان من جانب الشركات، وال

مليون فرد داخل الواليات املتحدة  70للمشاكل املالية باملستثمرين خارج األنظمة املالية واملقدرين مبلياري فرد حول العامل، و

  األمريكية. 

يعترب عمًال مجاعيًا أو الدفع عرب اهلاتف احملمول، خدمات حتويل األموال هي أما باستخدام التكنولوجيا املالية فالتمويل 

ثورة يف الطريقة اليت تبدأ �ا الشركات الصغرية، وقبول املدفوعات مث انتشارها عاملياً، فهي بالتايل تسهل عمليات بدء األعمال 

يع أحناء العامل، والذي كان من املستحيل أن يتم قبل ذلك، التجارية. والتمويل اجلماعي هو مجع سريع للمال وبتكلفة زهيدة يف مج

فهي تقصر اجلدول الزمين لبدء أعمال الشركات من اجتماعات تستمر عدة أشهر إىل أسابيع قليلة، فهي تسهل عملية العثور على 

  )2019(محدي زينب، أوقاسم الزهراء،  رأس املال الالزم لبدء عملية التشغيل.

 ملية اليت تستخدم يف تعزيز أدوات ختفيض املخاطر املاليةاملعايري العا.6.1

 يتال الطريقة، لكن تبني ضرورة تنقيح م2000 سنةمعايري الرقابة على القطاع املايل اليت أجراها الصندوق منذ  تطبيقمت 

التأمني وشركات األوراق الصندوق، فقد أجريت التقييمات على أساس ثالثة معايري أساسية للرقابة على البنوك، شركات  ااتبعه

رتتيب، املالية اليت وضعتها جلنة بازل للرقابة املصرفية، الرابطة الدولية ملراقيب التأمني واملنظمة الدولية للجان االوراق املالية على ال

سينها ملعرفة أسباب حيث مت حتديث هذه املعايري الرقابية وتقويتها بشكل كبري منذ األزمة املالية العاملية ومت توسيع نطاقها وحت

الفجوات متاشيا مع زيادة الرتكيز على املخاطر النظامية، مما تبني ضرورة إجراء مراجعة أكثر تركيزا على ا�االت اليت تتطلب تغطية 

ع أكرب ونتيجة للمشاورات مع جهات وضع املعايري، مت التوصل اىل تفاهم لتنقيح املنهج املرن املتبع حاليا، واتفقت جهات وض
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(صندوق النقد الدويل،  املعايري مع اخلرباء على استمرار استخدام معايري الرقابة على القطاع املايل بإحدى الطريقتني التاليني:

2018(  

: نظرا ألن خمتلف املبادئ مرتابطة، سيتم تقييم املعيار بالكامل، ودائما ما تنتهي عملية التقييم بإعداد ( تقرير التقييم بالدرجات -

  يم تفصيلي)؛تقي

: ميكن أيضا استخدام أحد املعايري كمقياس لتحليل فجوات احرتازية أو رقابية حمددة، ولن تنطوي املراجعة املراجعة املركزة -

  املركزة على أي تقييم بالدرجات وميكن أن يستند اىل جمموعة فرعية من املبادئ.

  ت أو مراجعة مركزة بناء على اتفاق بني اخلرباء والسلطات.وجتدر املالحظة أنه دائما يتخذ قرار إجراء تقييم بالدرجا

  :الشركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا املالية .2

. تغطي هذه الشركات 2015شركات ناشئة يف جمال التكنولوجيا املالية يف �اية عام  105لقد شكل العامل العريب مقراً لـ 

(تقرير حول  وي بني دول جملس التعاون اخلليجي ودول املشرق العريب ومشال أفريقيا.دولة، ويالحظ أ�ا منتشرة بالتسا 12الناشئة 

  التكنولوجيا املالية)

  التوزيع اجلغرايف للشركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا املالية :02الشكل رقم

  
  .13تقرير حول التكنولوجيا املالية، املرجع السابق، ص  املصدر:

دول من  04تستضيف : من أصل أربعة يف جمال التكنولوجيا املالية موجودة يف أربعة دول شركات ناشئة 03تقريبًا 

من مجيع الشركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا املالية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا. ومتثل هذه  % 73دولة  12أصل 

الشرق األوسط ومشال إفريقيا، يعكس الرتكيز على هذه املراكز األربعة الدول األربعة املراكز احملتملة للتكنولوجيا املالية يف منطقة 

حقيقة أن هذه املناطق متتلك البيئات احلاضنة األكثر تقدمًا للشركات الناشئة، واليت منت بشكل كبري بفضل الدعم احلكومي، 

  واخنراط القطاع اخلاص، ومستوى الثقافة اجليد واالستقرار السياسي.
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  : املراكز األربعة الناشئة يف جمال التكنولوجيا املالية03رقم الشكل 

  
  .14تقرير حول التكنولوجيا املالية، املرجع السابق، ص  املصدر:

 2012نصف مجيع الشركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا املالية يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا انطلقت بعد عام 

ة الشرق األوسط ومشال إفريقيا بيئة مستحدثة مقارنة مبا جيري عاملياً، حيث بدأ تسريع إنشاء ال تزال البيئة احلاضنة يف منطق:

، يف الواقع نصف الشركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا املالية يف املنطقة انطلقت بعد عام 2010التكنولوجيا املالية يف عام 

مازالت يف مراحلها األوىل، من التوقع أن يشهد القطاع الدفعة الثانية ، وبالرغم من أن معظم الشركات الناشئة يف املنطقة 2012

  من الشركات القابلة للتوسع قبل �اية العقد احلايل.

  : الشركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا املالية يف الشرق األوسط مشال إفريقيا03الشكل رقم

  
  .15، ص تقرير حول التكنولوجيا املالية، املرجع السابق املصدر:

من مجيع الشركات الناشئة يف منطقة  % 84ومتثل الشركات الناشئة اليت تقدم خدمات املدفوعات واإلقراض يف الواقع 

إىل مرحلة كانت قد وصلت إليها الشركات الناشئة  2016الشرق األوسط ومشال إفريقيا. وقطاعات املوجة الثانية وصلت يف عام 

شركة ناشئة. هذا وعربت مجيع القطاعات الثالثة اليوم نقطة االنعطاف اليت يتسارع  20عة سنوات من جممو  05للمدفوعات منذ 

  بعدها النمو.
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  : إطالق الشركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا املالية04الشكل رقم 

  
  .17تقرير حول التكنولوجيا املالية، املرجع السابق، ص  املصدر:

  :املتطورة التكنولوجيا املالية يف الدول .3

يف الدول يف جمال تطبيق التكنولوجيا املالية على اخلدمات املالية يف بعض  التجارب الناجحة على عرضيف هذا احملور نركز 

وتوضيح مدى دعمها للمبادرات واالبتكارات املتعلقة بتشجيع استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، �دف تفعيل  املتطورة

، بالدقة واملوضوعية وفق توجهات الدول ورؤيتها مبا يتوافق وتطلعات الزبائن هذه اخلدمات بسهولة وأمانىل إالقدرة على الوصول 

   .واملتعاملني معها

  حجم االستثمارات العاملية يف شركات التكنولوجيا املالية: .1.3

، 2008األزمة املالية العاملية لسنة  تشهد التكنولوجيا املالية منوًا سريعًا خالل السنوات القليلة املاضية، خاصة يف أعقاب

ويرجع ذلك الهتزاز ثقة العمالء يف اخلدمات املالية التقليدية خاصة منها املصرفية، والشكل التايل ميثل حجم االستثمارات العاملية 

  )2019(سعيدة حرفوش،  يف شركات التكنولوجيا املالية.

  التكنولوجيا املاليةحجم االستثمارات العاملية يف شركات  :05الشكل رقم

  
  .731سعيدة حرفوش، املرجع السابق، ص  املصدر:

يالحظ من خالل الشكل أعاله أن حجم االستثمارات العاملية يف التكنولوجيا املالية يف تزايد مستمر خالل الفرتة 

ن عدد ، كما يالحظ أ%19.5، حيث بلغ املتوسط السنوي لزيادة يف حجم االستثمارات ما يقارب 2014-2017

صفقة، إىل أن قيمة هذه الصفقات كانت  1778على  2017، مث اخنفض سنة 2016-2015الصفقات ارتفع خالل سنيت 
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، ونالحظ كذلك أن نسبة التزايد 2017مليار دوالر خالل سنة  39متزايدة خالل الفرتة املدروسة، حيث وصلت إىل ما يقارب 

مليون دوالر  100أكرب من تزايد الصفقات األقل من  %24.47بوترية  مليون دوالر تتزايد 100يف الصفقات األكثر من 

13.53%.  

  حجم االستثمارات يف شركات التكنولوجيا املالية حسب القارات:  .2.3

تتنافس دول العامل حول االستثمار يف شركات التكنولوجيا املالية، ونالحظ أن مشال أمريكا يعترب الرائد عامليا يف هذا 

  ه قارة آسيا مث أوروبا وأخرياً جنوب قارة أمريكا، أنظر الشكل أدناه:ا�ال، تلي

  :  حجم االستثمارات يف التكنولوجيا املالية حسب القارات06شكل رقم  

 
  .734سعيدة حرفوش، املرجع السابق، ص  املصدر:

ملال املغامر حسب القارات يوضح الشكل أعاله أن حجم االستثمارات يف شركات التكنولوجيا املالية املدعومة برأس ا

، ونالحظ أن مشال قارة أمريكا حتتل املرتبة األوىل فهذه االستثمارات خالل الثالثي 2018والثالثي األول من سنة  2017لسنة 

 ، يف حني أن الثالثي الثاين  عرفت تراجعاً يف املرتبة لتحتل قارة 2017، والثالثيني األخريين لسنة 2018و 2017االول لسنيت 

، يف حني أن 2017آسيا املرتبة األوىل، يالحظ كذلك أن آسيا حتتل املرتبة الثانية، خالل الثالثي األول والثاين والرابع من سنة 

أوروبا احتلت املرتبة الثانية يف الثالثي الثالث، كما نالحظ من الشكل على العموم أن مشال أمريكا تعترب يف الطليعة تليها قارة 

ويف األخري جنوب أمريكا، هذه األخرية اليت تعرف نقصًا كبريًا يف هذا النوع من االستثمارات مقارنة بالقارات  آسيا مث أوروبا

  .(تقرير حول التكنولوجيا املالية) األخرى. 

  معدالت استخدام التكنولوجيا املالية يف دول العامل:  .3.3

وقد حققت دول العامل نسبة عالية يف نسبة استخدام التكنولوجيا  يزداد الوعي من قبل العمالء بأمهية التكنولوجيا املالية،

املالية، احتلت املرتبة األوىل الصني واليابان يف ذيل الرتتيب، وهذا لعشرين سوقًا أجريت الدراسة حوهلا، وهذا ما ميثله الشكل 

  أدناه:
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  معدالت استخدام التكنولوجيا املالية يف دول العامل:  07كل رقم الش

  
  .735سعيدة حرفوش، املرجع السابق، ص  املصدر:

تليها اهلند  %69أن الصني حتتل املرتبة األوىل من حيث االعتماد على التكنولوجيا بسنة  السابقيالحظ من الشكل 

  .%13، وقد احتلت لوكسمبورغ وبلجيكا جمتمعتان يف آخر مرتبة بنسبة %42، وبريطانيا بنسبة % 52بنسبة 

  الدولية: جيا املالية والتجاربالتكنولو  .4

تشري جتارب بلدان خمتارة يف جمال التكنولوجيا املالية إىل أمهية حتقيق التوازن بني اإلشراف التنظيمي من ناحية ومرونة 

من  االبتكار وضرورة إدارة اخلطر اإللكرتوين من ناحية أخرى، وقد تضمنت دوافع النمو القواعد التنظيمية والسياسات اليت مكنت

حتقيقه، واحلاضنات واملعجالت املخصصة، واملشاركة الوثيقة يف جهود األطراف الفاعلة يف هذا القطاع (الشركات الرائدة وشركات 

التكنولوجيا املالية على حد سواء). ووضوح التوجيهات، وتوافر رأس املال األوىل ورأمسال النمو (مبا يف ذلك االنفتاح أمام 

وجودة البنية التحتية خلدمات اإلنرتنت واهلواتف واألجهزة احملولة، وتوافر املواهب احمللية، وهيكل السوق، االستثمار األجنيب)، 

  ودرجة التطور املايل.

  الواليات املتحدة األمريكية: .1.4

ووفرة املواهب  تغطي شركات التكنولوجيا املالية كل شرائح اخلدمات املالية ويرتكز منوها على البنية التحتية عالية اجلودة،

ورؤوس األموال، وكان الدعم احلكومي حمدوداً، وتعترب األطراف الفاعلة يف هذا القطاع أن أحد عوامل الضعف ترجع لعدم يقني 

احمليط بالقواعد التنظيمية واليت تنشأ من مزيج تعدد اجلهات التنظيمية على املستوى الفيدرايل ومستوى الواليات، وتعاين بعض 

من األمور املتعلقة باحلوكمة والضوابط الداخلية الضعيفة ومشكالت  Club Landingراض يف السوق مثل: شركات اإلق

جودة األصول. وقد مت وضع مقاييس فنية لألمن املعلومايت تتسم بأعلى درجات التطور، ومع ذلك فقد أدى جناح بعض 

  اهلجمات اإللكرتونية إىل حدوث اخرتاقات يف بيانات العمالء.

دت اململكة املتحدة منوًا كبريًا يف منصات املعامالت بني النظراء، والدفع عرب شبكة اإلنرتنت، ومنتجات البيانات وشه

والتحليل، والتداول يف أسواق رأس املال، والتأمني، وارتكز هذا النمو على الدعم املالئم من احلكومة واهليئات التنظيمية، ويف عام 

 )Project Innovate(لوكيات املالية يف اململكة املتحدة، برنامج (مشروع االبتكار) أطلقت هيئة مراقبة الس 2014

الذي يتضمن مرتكزًا لالبتكار وخمتربًا تنظيمياً، كذلك على البنوك أن تواجه املؤسسات الصغرية إىل جهات تقدمي التمويل البديلة 

ات من التمويل، واليزال حجم االئتمان الذي تقدمه شركات إذا مل تكن يف حد ذا�ا قادرة على تلبية احتياجات هذه املؤسس

دم التكنولوجيا املالية صغرياً، خري أن (النشر الرقمي أوال) وخدمات الصريفة احملمولة فقط ( البنوك املنافسة) واجلهات البديلة اليت تق

بة االحرتازية على اإلقراض بني ، وأتاحت الرقا 2014يف  12 %إىل  2012يف  % 04التمويل سجلت ارتفاعًا حادا من  

النظراء منو االئتمان بشكل كبري من خالل منصات اإلقراض بينما عملت يف الوقت ذاته على احتواء املخاطر االئتمانية، 



    

 

  .بوعالقة نورة ،     أ. ختريي وهيبةأ                                                                                         -عرض بعض التجارب–شركات التكنولوجيا املالية 

  التكنولوجيا املالية االبتكارات واحللول الرقمية. 69

واستثمرت اململكة املتحدة كذلك بشكل كبري يف األمن املعلومايت، ولكن هجمة (وانا كراي) اإللكرتونية مؤخراً كشفت عن مواطن 

  )2019(سعيدة حرفوش،  عف يف العديد من الشركات املالية وغري املالية، مما يشري إىل ضرورة مواصلة بذل اجلهود الدفاعية .ض

  الصني:.2.4

كانت العوامل الدافعة لنمو التكنولوجيا املالية هي سرعة منو التجارة اإللكرتونية، والزيادة السريعة يف معدالت تغلغل 

حملمولة، وعدم حصول عدد كبري من املستهلكني على خدمات كافية من املؤسسات املالية الرائدة، اقرتنت اإلنرتنت واهلواتف ا

بالدعم التنظيمي وسهولة احلصول على رأس املال، أما األفراد وأصحاب املؤسسات الصغرية واملتوسطة الذين ال حيصلون على 

د أفادوا بشدة من منصات اإلقراض  بني النظراء وشركات التجارة خدمات مصرفية كافية (أو ال ميلكون  حسابات مصرفية) فق

اإللكرتونية اليت تستفيد من بيانات  التجار املتاحة للمستخدمني، ووضعت  قواعد تنظيمية احرتازية وأطر خلصوصية البيانات يف 

اق البيانات، ولكن القواعد التنظيمية مواجهة التحديات اليت ظهرت مؤخراً يف قطاع املعامالت بني النظراء، وكذلك عمليات اخرت 

ال تزال مرتاخية نسبياً، ووضعت الصني قوانني أشد بشأن األمن املعلومايت يف أعقاب هجمة فريوس الفدية (وانا كراي) العاملية اليت 

  أضرت ببعض العمليات املصرفية.

   إفريقيا جنوب الصحراء: .3.4

ة على االحتواء املايل الرقمي، إىل جانب املناهج التنظيمية والرقابية وظهرت يف إفريقيا جنوب الصحراء مناذج ناجح

من األسر يف  % 80) يف كينيا، الذي نشر تكنولوجيا اهلواتف احملولة ليغطي M-Pesaاجلديدة، وتشمل بعض األمثلة منوذج (

املؤسسات) يف التنظيم يسمح للبنوك  غضون أربع سنوات، كذلك اعتمد البنك املركزي يف كينيا منهجا يقوم على الوظائف (وليس

والشركات غري املالية (مبا فيها مشغلي شبكات اهلواتف احملمولة) بتقدمي اخلدمات املالية عرب اهلواتف احملمولة، وجنحت بلدان غرب 

(تقرير  لني يف اخلارج.إفريقيا يف نشر استخدام التكنولوجيا يف تقدمي اخلدمات املالية العابرة للحدود، مبا يف ذلك حتويالت العام

  )2015التكنولوجيا املالية، 

  خليج البحرين للتكنولوجيا املالية:.4.4

شريك مع اهليئات احلكومية واملؤسسات والشركات واملؤسسات االستشارية واجلامعات واجلمعيات ووكاالت اإلعالم ورأس 

  جمموعة من املشاركني يف السوق املالية وأصحاب املصلحة مًعا. املال االستثماري، وشركات التكنولوجيا املالية الناشئة ليكون بذلك

وقع جملس التنمية االقتصادية يف البحرين عقدًا مع االحتاد السنغافوري للتكنولوجيا املالية   2017يف شهر مارس 

  ية.يف اإلمارات لتطوير نظام إيكولوجي وإطار تنظيمي للتكنولوجيا املال Trucial Investment Partnersو

وقد أنشأت البحرين بالفعل حاضنات تنظيمية حيث ميكن لشركات التكنولوجيا املالية الناشئة اختيار مناذج أعماهلا 

  ومنتجا�ا دون أي انتهاك للقوانني احلالية.

لكة، ولكن فقدت وقد كانت البحرين موطن اخلدمات املالية التقليدية مع وجود العديد من البنوك الدولية واحمللية يف املم        

البحرين الكثري من تلك امليزة التقليدية لديب يف اآلونة األخرية ومن هنا أصبح الرتكيز على صناعة التكنولوجيا املالية والذي حتتاج 

  إليه صناعة اخلدمات املالية يف البحرين.

عاماً من اخلربة   40ي وتتمتع بأكثر من فيما يتعلق بقطاع اخلدمات املالية االسالمية فالبحرين سباقة يف هذا القطاع احليو 

كمركز للخدمات املالية على مستوى املنطقة، وكانت البخرين خالل هذه الفرتة من الدول السباقة يف خلق وتبين قطاع اخلدمات 

كامل داعم املالية االسالمية ووضعت أمهية كبرية يف خلق بيئة تنظيمية متطورة على املستوى الدويل وتعمل اآلن خللق نظام مت

  لشركات خدمات التكنولوجيا املالية.

أطلقت البحرين البيئة الرقابية التجريبية خلدمات التكنولوجيا املالية، وهي األوىل من نوعها يف  2017يف شهر جوان 

  املنطقة وذلك �دف دعم شركات التكنولوجيا املالية الناشئة لتجربة واختبار حلول تقنية جديدة.
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شركات صغرية ومتوسطة  04يئة الرقابية التجريبية منذ تدشينها جناح البحرين يف هذا ا�ال، حيث مت تسجيل وأظهرت الب     

  احلجم يف البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا املالية، وجيري حالياً تسجيل املزيد من الشركات.

خاص، مت تطبيق أنظمة تسمح للشركات الصغرية  ويف خطوة حنو تشجيع منو شركات التكنولوجيا املالية االسالمية بشكل

واملتوسطة يف البحرين واملنطقة باحلصول على التمويل املتوافق مع الشريعة اإلسالمية من خالل التمويل اجلماعي، كما يسمح 

  للشركات الصغرية واملتوسطة اآلن احلصول على التمويل التقليدي من خالل الوسائل نفسها.

تدشني خليج البحرين للتكنولوجيا املالية، حيث يتم تطوير اخلليج من  2018م يف الربع األول من سنة وعالوة على ذلك سيت

قبل جملس التنمية االقتصادية واحتاد التكنولوجيا املالية يف سنغافورة، وسيكون أول وأكرب مركز خمصص للتكنولوجيا املالية يف الشرق 

  رين بشبكة مراكز احتاد التكنولوجيا املالية يف مجيع أحناء الواليات املتحدة وآسيا.األوسط وافريقيا ومن خالله سيتم ربط البح

تعترب هذه اإلصالحات جزًء من مبادرات حكومية أوسع لتشجيع االبتكار وريادة األعمال على مستوى مجيع القطاعات 

سالمية اإلقليمية والدولية واملصارف اإلسالمية االقتصادية وهي ذات أمهية كربى لتحقيق النمو يف قطاع التكنولوجيا املالية اإل

  حباجة إىل التكيف مع االحتياجات املتغرية لعمالئها.

وبالتايل وكما أثبتت أمهيتها للقطاع املايل، ميكن للتكنولوجيا املالية اإلسالمية فتح جمموعة كاملة من االحتماالت والفرص 

(مليكة بن علقمة، يوسف  ما توفرت السياسات الالزمة يف هذا ا�ال. مما يساعد على دفع النمو على املدى الطويل مىت

  .)2018سائحي، 

  خامتة:.5

مما سبق ذكره يتضح لنا بأن التكنولوجيا املالية أو ما يعرف بالثورة مالية اليت اكتسحت الساحة االقتصادية واليت كانت  

ني من البنوك نظراً لعدة اعتبارات، ففي ظل التقدم السريع لوسائل كضرورة لتسهيل املعامالت للوصول إىل أكرب شرحية من املتعامل

االتصال وتكنولوجيا املعلومات والذكاء االصطناعي كان البد من مسايرة هذا الزخم احلديث من خالل التكنولوجيا املالية واليت 

يث تتطلب بيئة خمصصة ونوعية من أضفت هيكلة جديدة للتمويل املايل من خالل الشركات الناشئة اليت تنشط يف سياقه، ح

التطور يف اجلانب التكنولوجي من جهة ومن جانب القوانني اليت تنظم العمل مبختلف قطاعا�ا وتوفري طابع األمان من جهة 

  أخرى.

  النتائج:

على السهولة  التكنولوجيا املالية هي كل اخرتاع وابتكار يعتمد على التكنولوجيا لتطوير قطاع التمويل، وتعتمد خدما�ا -

  والسرعة؛

  ظهور التكنولوجيا املالية كان نتيجة خملفات العوملة اليت سامهت بشكل كبري يف بروز هذا النوع من التكنولوجيات؛ -

جاءت التكنولوجيا املالية لتسهيل املعامالت املالية خاصة مع البنوك نتيجة التقدم السريع للوسائل اليت تتعامل �ا وهذا نتيجة -

  يش والتكيف مع األوضاع اليت تفرضها البيئة حىت تستطيع حتقيق أهدافها وضمان التوسع يف أنشطتها؛التعا

  إعادة حتيني القوانني لتتالءم مع التعامالت املالية اجلديدة اليت أفرزها الوضع اجلديد؛-

طور ملحوظ نتيجة املبادرات احلكومية اليت قطاع التكنولوجيا املالية اإلسالمية اإلقليمية والدولية واملصارف اإلسالمية تشهد  -

  تسعى إىل التكيف مع األوضاع اجلديدة اليت تتالءم مع االحتياجات املتغرية لعمالئها.

  التوصيات:
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ضرورة العمل على حتسني بيئة األعمال عن طريق ختفيف القيود على االستثمارات األجنبية من أجل توفري املزيد من رؤوس  -

  شركات التكنولوجيا املالية؛ األموال من خالل

يف الوقت  للتنبؤ باملخاطر واألزمات والتصدي هلا وحتسينه بشكل مستمر بالشركات الناشئةتفعيل دور  اجلهاز الرقايب ضرورة  -

  .املناسب

دية كآلية من أجل النهوض بالقطاعات االقتصا واخلدمات املرتبطة به األصول املتعلقة بالقطاع املايل مصادر ضرورة تنويع -

  ؛جديدة يف حتقيق النمو االقتصادي

  السعي للزيادة من التوعية املالية واليت ستسمح بزيادة االستفادة من اخلدمات الرقمية؛ -

  العمل على وضع مناذج فعالة إلدارة املخاطر املصاحبة البتكارات التكنولوجيا املالية. -

  قائمة املراجع: .6

  التقارير:*

ملخص تنفيذي عن تقرير التكنولوجيا املالية الصادر عن املنظمة الدولية هليئات االوراق املالية  ) .جويلية .(2017املنظمة الدولية .1

 قسم العالقات الدولية واملنظمات .(التكنولوجيا املالية)

 .-ومضة -اخلدمات املاليةتوجهات قطاع  -التكنولوجيا املالية يف الشرق األوسط ومشال افريقيا .(2015) .تقرير التكنولوجيا املالية .2

  .بيوفرت

، بالتعاون مع توجهات قطاع اخلدمات املالية :التكنولوجيا املالية يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا .(.s.d) .تقرير حول التكنولوجيا املالية .3

  .13ص، ومضة بيفورت

مناذج أعمال البنوك يف دول  ،التكنولوجيا املالية هل ستعطل :تقرير حول مستقبل القطاع املصريف .(2017) .دول جملس التعاون اخلليجي .4

  .جملس التعاون اخلليجي

 .34ص .التقرير السنوي لصندوق النقد الدويل .(2018) .صندوق النقد الدويل .5
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  05 .، صالواقع واملأمول "صناعة التكنولوجيا املالية ودورها يف تعزيز الشمول املايل بالدول العربية  :للمشاركة يف امللتقى العلمي الوطين حول

امللتقى الوطين حول  .آلفاقالواقع وا ..التكنولوجيا املالية ثورة الدفع املايل 2018) .أفريل ,.(18-17زواويد لزهاري، حجاج نفيسة .2

   .04ص، حتديات النمو واملنافسة :الشركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا املالية

توجهات التكنولوجيا املالية على ضوء جتارب شركات ناجحة، امللتقى الوطين حول الشركات  .(2018) .أشواق بن قدور ،وهيبة عبد الرحيم .3

  .حتديات النمو واملنافسة، املركز اجلامعي متنراست :يةالناشئة يف جمال التكنولوجيا املال

  ا�الت: *

جملة  .، جملة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصاديةمفاهيم أساسية حول التكنولوجيا املالية .(2019) .محدي زينب، أوقاسم الزهراء .1

 .404-403ص ص .االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية

األكادميية  .، مع اإلشارة إىل البنوك اجلزائريةالتكنولوجيا املصرفية من أجل حتسني تنافسية البنوك .(جوان ,2016) .حممد محو حممد، زيدان .2

  .86ص .للدراسات االجتماعية واإلنسانية، قسم العلوم االقتصادية والقانونية

   .731ص،  03العدد)  11ا�لد ,جملة آفاق علمية  .التكنولوجيا املالية صناعة واعدة يف الوطن العريب  .(2019) .سعيدة حرفوش .3

جملة االجتهاد للدراسات القانونية  .دور التكنولوجيا املالية يف دعم قطاع اخلدمات املالية املصرفية  .(2018) .مليكة بن علقمة، يوسف سائحي .4

 .104-102ص ) ,03العدد ( 07ا�لد ,واالقتصادية

 األطروحات: *
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 دور اتفاقية حترير جتارة اخلدمات الدولية يف رفع كفاءة أداء اخلدمة املصرفية ببنوك القطاع العام يف مصر .(2002) .دسامي أمحد، حممد مرا .1

أطروحة دكتوراه يف العلوم اإلدارية :مصر .(بالتطبيق على بنك القاهرة)
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كآلية لتفعيل دور االبتكارات املالية يف البنوكوسائل الدفع االلكرتونية احلديثة    

Modern electronic payment methods as a mechanism to activate the role of financial 

innovations in banks  

  

  

  
  

  

  

  : ملخص

هدفت هذه الدراسة إىل تبيان أمهية وسائل الدفع االلكرتونية احلديثة كألية لتفعيل دور االبتكارات املالية يف 

البنوك، حبكم اعتبارها نتاجا هلذه االبتكارات خاصة يف جمال اخلدمات املالية اليت يدعمها الشمول املايل، واليت تعترب من 

سرعة نقلة نوعية يف احلديثة، أحدث إن التقدم التكنولوجي يف وسائل االتصاالت الرقمي. حيث أهم مكونات االقتصاد 

خصوصا مع االنتشار املذهل لألنرتنت وتعدد استعماال�ا يف  ،وظهور العديد من االبتكارات املالية املعلوماتتبادل 

رية تتناقل فيها املعلومات إلكرتونيا وبسرعة فائقة أصبح العامل املرتامي األطراف قرية كونية صغف خمتلف مناحي احلياة، 

وسائل الدفع احلديثة تلعب دورا كبريا يف تنشيط املعامالت املالية ، وقد خلصت هذه الدراسة إل أن عرب شبكة اإلنرتنت

رتض هذه االلكرتونية يف البنوك، وذلك من خالل اخلدمات املتعددة اليت تتيحها لكل أطراف التعامل، وهذا رغم ما تع

  املعامالت من خماطر ومشاكل.

  . وسائل الدفع االلكرتوين، النقود الرقمية، الشيك االلكرتوين، املعامالت االلكرتونيةكلمات مفتاحية: 

  JEL  : O33, L86, M15تصنيف 

Abstract:  

This study aimed to demonstrate the importance of modern electronic payment 

methods as a mechanism to activate the role of financial innovations in banks, by 

virtue of their being a product of these innovations, especially in the field of financial 

services supported by financial inclusion, which are considered one of the most 

important components of the digital economy. As the technological progress in 

modern means of communication, the latest qualitative leap in the speed of 

information exchange and the emergence of many financial innovations, especially 

with the amazing spread of the Internet and its versatility in various walks of life, the 

sprawling world has become a small global village in which information is transmitted 

electronically and very quickly via the Internet. This study concluded that modern 

payment methods play a major role in activating electronic financial transactions in 

banks, through the multiple services that they provide to all dealing parties, and this is 

despite the risks and problems encountered in these transactions.   

Keywords: electronic payment methods, digital money, electronic check, electronic 

transactions. 

JEL: : M15, L86, O33 
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  . مقدمة: 1

نتيجة لتطور األساليب التكنولوجية احلديثة والتوسع يف استخدامها ظهرت بشكل مستحدث يف صورة وسائل الكرتونية 

، )،خدمات املقاصة اإللكرتونية، واإلنرتنت املصريف اهلاتف املصريف، أوامر الدفع املصرفية(مثل  األساليب املصرفية احلديثة 

  .من هذه األساليب سوف نلقى الضوء على كل أسلوبوفيما يلي النقود الرقمية واحملفظة الرقمية، الشيك االلكرتوين باإلضافة إىل 

  التالية: االشكالية الرئيسيةمن خالل ما سبق ميكننا طرح 

 يف تفعيل دور االبتكارات املالية يف البنوك؟.ية احلديثة وسائل الدفع االلكرتونما مدى مسامهة  - 

  فرضيات الدراسة: 2. 1

 نولوجيا احلديثة، كما يرتبط أيضاتطور اخلدمة املصرفية مرتبط بتطور إدارة املصارف ومدى استخدامها ملا انتهجته التك - 

 دمة املصرفية.بوجود املنافسة املصرفية والتسويق املصريف، وظهرت أساليب جديدة لتطوير اخل

  تعزيز استعمال النقود اإللكرتونية داخل البنوك التجارية اجلزائرية يؤدي إىل حتسني مستوى أدائها ومن مث تنافسيتها. - 

 واليتملا تقدمه من تسهيالت متعددة ومتزايدة ملختلف النشاطات التجارية،  هلا مستقبل واعد نظراالنقود اإللكرتونية  - 

  تنظيمات والتشريعات القانونية.تبقى مرهونة بتطورات ال

 نرتنت إىليف سبيل مواكبة التطور وتفعيل االقتصاد اجلزائري سعت السلطات اجلزائرية إىل االستفادة من دخول اال - 

  العديد من التسهيالت واملزايا إضافة إىل السرعة والفعالية يف اإلجناز. حاجلزائر واستغالله يف جتارة متن

  أهداف الدراسة: 3. 1

  . البنوك جمال يف التكنولوجيا عن تولد ما خيص فيما متكاملة دراسة تقدمي اولةحم -

 توسع وكذلك ،االلكرتونية التجارة وتنشيط ترقية يف وخاصة االلكرتونية النقود تلعبه الذي األساسي أو الرئيسي الدور إبراز -

 . االقتصادي والتقدم النمو على تساعد اليت اجلديدة اخلربات بعض اكتساب وبالتايل األجنبية الدول مع العالقات

 . جديدة معارف واكتساب اجلدد للطلبة االلكرتونية النقود جمال يف املعريف الدعم تقدمي -

  . احلديثة املصارف واليت تتعامل �ا االلكرتونية النقود أشكال خمتلف على التعرف -

اخلدمات املصرفية يف زيادة تنافسية البنوك اجلزائرية، وذلك كما �دف من دراستنا هلذا املوضوع إىل إبراز مدى مسامهة تطوير  -

من خالل إبراز خمتلف اجلوانب املتعلقة باخلدمات املصرفية وأمهيتها يف االقتصاد العاملي، وكذا إبراز متطلبات تطوير اخلدمات 

  م القدرة التنافسية وحمددا�ا.وواقع اخلدمات املصرفية يف البنوك اجلزائرية، باإلضافة إىل ذلك دراسة مفاهي ةاملصرفي

  منهج الدراسة: 4. 1

من أجل اإلجابة على االشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية واختبار صحة الفرضيات  السابقة، قمنا باستخدام املنهج 

عملني أدوات الوصفي التحليلي، حيث استعملنا الوصف للتعريف باملفاهيم األساسية املتعلقة مبوضوع البحث، وحتليلها مست

  اإلحصاء املختلفة من جداول وأشكال، من أجل استخالص النتائج.
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  )االلكرتونية  (النقود الرقمية  .2

  هناك العديد من املفاهيم املتعلقة بالنقود الرقمية (االلكرتونية) سوف نقوم بتوضيحها كما يلي:

 اتعريف النقود الرقمية ومراحل استخدامه 1. 2

    ية العديد من التعاريف واملراحل الستخدامها سنوجزها فيما يلي:للنقود الرقم

  تعريف النقود الرقمية 1. 1 .2

تعرف النقود الرقمية على أ�ا جمموعة من الربوتوكوالت والتواقيع الرقمية اليت تتيح للرسالة االلكرتونية أن حتل فعليا حمل 

(بن عمارة،  رقمية هي املكافئ االلكرتوين للنقود التقليدية اليت اعتدنا تداوهلاتبادل العمالت التقليدية، وبعبارة أخرى فإن النقود ال

  ).110-108، ص2003(حامد،  نقود جمهولة املصدر، املدفوعات الصغريةنوعني: والنقد الرقمي على  .)09، ص2004

بيوترية أخرى. معاجلات البطاقات الذكية بواسطة اخلوارزميات يف املعاجلات وأجهزة كم هو عبارة عن نقد يتم ختزينه النقد الرقمي

املخزن يف البطاقات الذكية أو يف أجهزة  تستطيع التعامل واالتصال مع أي جهاز حيوي على برجميات تتناسب معها. النقد الرقمي

ملعدنية الذكية نستطيع أن نرسلها عرب شبكة االنرتنت. يف حني أن العمالت ا أخرى متلك معاجلات شبيه مبعاجلات البطاقة

يشرتي كتاب من على االنرتنت.  لنأخذ مثال صغري. لدينا عبد هللا وهو يريد أن .ال نستطيع أن نرسلها عرب االنرتنت والنقدية

للبطاقات الذكية،  أو أن حيمل النقد الرقمي إىل برنامج ما على   فلدى عبد هللا أحد اخليارين: إما أن يكون لديه جهاز قارئ

الظروف، فإن مل يبق  ملكتبة املوجودة على النت جيب أن يكون لديها نفس الربنامج. فإذا تواجدت هذها .كمبيوتره الشخصي

على عدة وصالت ومن مث تنزيل الكتاب االلكرتوين على   على عبد هللا إال الدخول إىل موقع املكتبة على االنرتنت، والضغط

  .صورة تلقائية كثمن للكتاببإرسال النقد الرقمي ب كمبيوتره الشخصي. ويقوم كمبيوتره

ويعتمد النقد الرقمي على آليات وطرق جديدة ومتوافقة بالكامل مع أساليب التجارة االلكرتونية و خباصة نسبة املشرتيات 

يتطلب دفع عمولة قد تزيد يف  )بطاقة  الدفع واالئتمان(بينما الشراء باألساليب االلكرتونية  التقليدية . ذات القيمة املتخصصة

  قيمتها عن قيمة بعض املشرتيات صغرية القيمة. 

والذي يسمى إي كاش  Digi Cashيرتكز نظام النقد االلكرتوين الكامل على الربوتوكول الذي طورته شركة دجيي كاش 

E-Cash   بدأ بنك مارك توين  1995. ومع �اية 1994وبدأ استخدامه يف هولندا عامMark Twain Bank  يف سانت

  األوروبية يف فلندا بإصدار النقود االلكرتونية. Eventدار نقود الكرتونية بالدوالر ، كما بدأت شبكة لويس يف إص

بشراء عمالت الكرتونية من البنك الذي يقوم بإصدارها حيث  )املشرتي  (تعتمد فكرة النقد االلكرتوين على قيام العميل         

شرتي و تكون يف صورة  وحدات عمالت صغرية القيمة ولكل عملة رقم يتم حتميل هذه العمالت على احلاسب اخلاص بامل

خاص أو عالمة خاصة من البنك املصدر وبالتايل حتل هذه العمالت االلكرتونية حمل العمالت العادية وتكون بنفس القيمة 

  .Tokensاحملددة عليها وتسمى 

  مراحل استخدام النقد الرقمي: 2. 1 .2

 4خطوات إجرائية سابقة على عملية الشراء و 4اإللكرتوين واستخداما�ا من مرحلتني، تتكون دورة إجراءات النقد 

  ) 01أنظر شكل رقم ( :) 87، ص2003(رضوان،  خطوات أخرى خاصة بعملية الشراء ذا�ا كما يلي
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  : دورة استخدام النقد االلكرتوين وإجراءا�ا01شكل رقم

 

    

  التحقق من سالمة                                                      (7)

  العملية      النقود االلكرتونية

  

  شراء نقد  (1)الدفع (6)اشرتاك (3)

    ةلكرتونياال لدى البنوك  

  

  متام الدفع                                               (8)

  

  

  نظام إدارة النقد)2(ناف                         اختيار األص )5(نظام إدارة النقد                ) 4(

  )املشرتي (االلكرتوين     وجتميع أسعارها                                    )    بائع  (االلكرتوين   

  .66: رأفت رضوان، عامل التجارة االلكرتونية، مرجع سابق، صاملصدر

 املرحلة األوىل: السابقة لعملية الشراء 

يقوم املشرتي باقتناء النقد  اإللكرتوين من أحد البنوك املصدرة بالقدر الكايف الحتياجاته وعادة ما تكون : - 1- رقم اخلطوة  -

 .Tokensيف صورة وحدات نقد صغرية للغاية و تسمى 

ليه من تتضمن اقتناء برنامج خاص بإدارة النقد اإللكرتوين للمشرتك وهو برنامج جماين يتم احلصول ع: - 2- اخلطوة رقم  -

، الذي يقوم حبماية وحدات النقد اإللكرتوين من احملو و النسخ ، و يقوم حبساب األرصدة يف ضوء  Cyber Cashشركة 

 عمليات اقتناء النقد اإللكرتوين.

وهي خاصة بالبائع و الذي سيقوم بالتعامل يف النقد اإللكرتوين حيث يلزم أن يشرتك يف أحد البنوك اليت  :- 3- اخلطوة رقم  -

 تتعامل يف النقد اإللكرتوين و هذه البنوك بطبيعتها هي بنوك تعمل على شبكة اإلنرتنت.

وتتضمن حصول البائع على برنامج خاص إلدارة النقد اإللكرتوين للبائع و هو أيضا برنامج جماين يتم  :-4-اخلطوة رقم -

و التأمني للنقد اإللكرتوين ، كما يقوم بإدارة ، ويقوم الربنامج بتنفيذ مهام احلماية  Cyber Cashاحلصول عليه من شركة 

كما يقوم بالسيطرة على عملية )على احلاسب اخلاص به  (العمليات اخلاصة بتسجيل املتحصالت وإضافتها إىل رصيد البائع 

 حتويل األرصدة من نقد إلكرتوين إىل نقد حقيقي. 

  ية شراء و هي تتصل بعمليات إدارة النقد اإللكرتوين.وكما يتضح فإن هذه اخلطوات هي خطوات إجرائية سابقة ألي عمل

  املرحلة الثانية: عملية الشراء  

  بعد إمتام اخلطوات املتعلقة بعمليات إدارة النقد، تأيت اخلطوات املتعلقة بعملية الشراء، و تبدأ بعد قيام املشرتي بتصفح مقر البائع

سعارها و جتميع هذه األسعار من خالل برنامج البيع اخلاص بالبائع . واختيار السلع اليت يرغب يف شرائها و التعرف على أ

 وهذه اخلطوات بيانا�ا كاآليت:

بنك يتعامل بالنقد 

 وينااللكرت 

لنقد مصدر ل بنك

 االلكرتوين

  العميل  البائع 
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وهي ختتص بالدفع حيث يقوم املشرتي باختاذ قرار الدفع من خالل النقود االلكرتونية بالقيمة املطلوبة  :-5-اخلطوة رقم -

 فيقوم برنامج إدارة النقد االلكرتوين للمشرتك بالتايل:

 اختبار الرصيد وهل يسمح بالسداد من عدمه.  -أ

إذا كان الرصيد يسمح بالسداد فيقوم الربنامج باختيار وحدات النقد اليت سيقوم بالدفع �ا حيث يتم حتديد هذه الوحدات   - ب

 بالرقم اخلاص لكل وحدة وقيمتها يف كشف خاص  إلرساله إىل البائع عن طريق البنك املصدر للعملة.

و فيها يقوم البنك بتلقي كشف الدفع من املشرتي و يتأكد من صحة النقود االلكرتونية بطرق التأكد  :- 6-اخلطوة رقم  -

، و مبجرد التأكد  من صحة هذه )صحة األرقام اخلاصة بوحدات النقد االلكرتونية، أو أي بصمات الكرتونية  (املختلفة 

 بائع.األرقام يقوم بإرسال كشف وحدات النقد االلكرتوين إىل ال

وفيها يتلقى برنامج إدارة النقد االلكرتوين للبائع كشف العمالت االلكرتونية املوقعة من البنك ،ويقوم  :- 7- اخلطوة رقم  -

 بإضافة وحدات النقد اجلديدة بأرقامها وعالمات التأمني اخلاص �ا إىل خزينة البائع الرقمية.

 للبائع بإخطار املشرتي بتمام السداد فيقوم نظام النقد االلكرتوين يقوم برنامج إدارة النقد االلكرتوين :8--اخلطوة رقم  -

اخلطوة النهائية: ففي هذه الدورة  للمشرتي مبحو هذه الوحدات املخصصة �ذا الكشف من حمفظة املشرتي بصورة �ائية.

شرتك لديه و بني نظام إدارة النقد ترتبط بقيام بتحويل أرصدته من النقد االلكرتوين إىل النقد العادي و هي تتم بني البنك امل

.وفيها يتم إرسال كشف حساب بكل وحدات النقد االلكرتوين لدى البائع أو بعضها و يقوم البنك بزيادة )البائع (االلكرتوين 

  رصيد البائع لديه القيمة بعد قيام الربنامج مبحو هذه الوحدات من أجهزة البائع.

 مزايا وعيوب النقود الرقمية 2 .2

  ):112-110، ص2002/2003(محاد، العديد من املزايا ، كما له عيوب منها  )الرقمي(النقد االلكرتوين  مينح

  املزايــــــــا: 1. 2 .2

حيث حتويل . الكفــاءة: إن صفقات النقد االلكرتوين أقل تكلفة من الطرق األخرى وهذا ما يشجع على زيادة أنشطة األعمال -

يكلف أقل من إجراءات عمليات بطاقات االئتمان ،ألن التحويل يتم عرب بنية أساسية النقد االلكرتوين على االنرتنت 

متواجدة وهي االنرتنت، ومن خالل نظم الكمبيوتر املوجودة. لذلك فٍان التكلفة الثابتة للعناصر املادية للقيام بعملية النقد 

سافة اليت على العملية االلكرتونية قطعها ال تؤثر يف االلكرتوين تكاد تكون صفرا، وألن االنرتنت ذات جمال عاملي فٍان امل

 التكلفة.

كل فرد استخدام النقود االلكرتونية، فالتجار ميكنهم الدفع لتجار آخرين يف عالقة شركة بشركة،   سهولة احليازة: يستطيع -

لطرفني ترخيص خاص مثلما واملستهلكون ميكنهم الدفع من واحد آلخر. والنقد االلكرتوين ال يستلزم أن يكون لدى أحد ا

 يلزم األمر يف الصفقات اليت تتم ببطاقات االئتمان.

ال ختضع للحدود: ميكن حتويل النقود اإللكرتونية من أي مكان إىل آخر يف العامل، ويف أي وقت كان، وذلك العتمادها على  -

 اإلنرتنت أو على الشبكات اليت ال تعرتف باحلدود اجلغرافية، وال السياسية.

سيطة وسهلة االستخدام: ُتسهِّل النقود اإللكرتونية التعامالت البنكية إىل حد كبري، فهي تُغين عن ملء االستمارات وإجراء ب  -

 االستعالمات البنكية عرب اهلاتف.

ي دون احلاجة ُتسرِّع عمليات الدفع: جتري حركة التعامالت املالية ويتم تبادل معلومات التنسيق اخلاصة �ا فوراً يف الزمن احلقيق -

 إىل أي وساطة، مما يعين تسريع هذه العملية.
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ع عمليات الدفع اآلمنة: تستخدم البنوك اليت تتعامل بالنقود اإللكرتونية أجهزة خادمة تدعم بروتوكول احلركات املالية   - ُتشّجِ

بروتوكول  )، كما تستخدم مستعِرضات لشبكة الويب تدعمSecure Electronic Transactions- SETاآلمنة (

 )، مما جيعل عمليات دفع النقود اإللكرتونية أكثر أماناً. SSL )Secure Socket Layersالطبقات األمنية

  : العيـــوب 2. 2 .2

الو.م.أ حتميل وحتصيل  الو.م.أ تثار فكرة ضريبة االنرتنت اليت تطرح مشكالت وأسئلة كثرية فهل يستطيع تاجر يف الضريبة: يف -

لعة مباعة ملشرتي يف زميبابوي؟  وهل على زميبابوي أن تتلقى نصيبا من الضريبة؟ ولألسف فإن استخدام ضريبة انرتنت على س

النقد االلكرتوين لسداد أي ضرائب ال يتيح جماال للمراجعة، فالنقد االلكرتوين ما هو إال مثل النقد احلقيقي ال ميكن تتبعه 

 بسهولة.

راء سلع وخدمات بالنقد االلكرتوين الذي ميكن صرفه بدون إظهار اسم غسيل األموال: من السهل وقوعه من خالل ش -

الشخص بالنسبة لسلع ذات قيمة، وتباع السلع مقابل نقد حقيقي يف السوق املفتوحة، وبالطبع ميكن شراء السلع يف دولة 

 أخرى مبا يزيد من تعقيد األمور اخلاصة بالوالية القضائية.

سبة للعملة احلقيقية فٍان النقد االلكرتوين عرضة للتزوير، فمن املمكن رغم أن هذا بالغ الصعوبة التزوير: ومثلما هو احلال بالن -

إجياد وصرف نقد الكرتوين مزيف (مثل أي نوع من النشاط على أساس االنرتنت)، فبدون إجراءات وقائية ومضادة قوية فٍان 

 قتصادية رقمية مدمرة عديدة حمتملة.التزوير االلكرتوين ميكن حدوثه، وبعد التزوير هناك عوامل ا

 سيطرة البنوك املركزية على إصدار النقود و اليت ميكن أن تتحول يف حالة التوسع يف النقد االلكرتوين إىل بنوك الكرتونية. -

اية يرتبط بذلك أيضا املشاكل النامجة عن استنساخ العمالت االلكرتونية وما قد يؤدي ذلك إليه من  مشاكل ومتطلبات احلم -

 اخلاصة بعمليات االستنساخ.

تعرض القرص الثابت للتعطل، وما قد يؤدي إليه من فقدان مبالغ نقدية الكرتونية، إال أن ذلك قد يتماثل مع أي مشاكل  -

 حتدث يف التعامل مع أوراق النقد بالنسبة للغسيل أو الفقد أو ما إىل ذلك.

 الشيك االلكرتوين . 3

تطويع كافة وسائل الدفع املعروفة لتتناسب مع مقتضيات التجارة اإللكرتونية، ويف هذا ا�ال حتاول بعض املؤسسات املالية 

  لقد مت تطوير استخدام الشيكات الورقية إىل نظام الشيكات اإللكرتونية.

  تعريف الشيك االلكرتوين  1 .3

التعامل �ا، والشيك اإللكرتوين هو رسالة  الشيك اإللكرتوين هو املكافئ اإللكرتوين للشيكات الورقية التقليدية اليت اعتدنا

إلكرتونية موثقة ومؤمنة يرسلها مصدر الشيك إىل مستلم الشيك (حامله) ليعتمده ويقدمه للبنك الذي يعمل عرب االنرتنت، ليقوم 

نيا إىل مستلم البنك أوال بتحويل قيمة الشيك املالية إىل حساب حامل الشيك. وبعد ذلك يقوم بإلغاء الشيك وإعادته إلكرتو 

الشيك (حامله)، ليكون دليال على أنه قد مت صرف الشيك فعال وميكن ملستلم الشيك أن يتأكد إلكرتونيا من أنه قد مت بالفعل 

  حتويل املبلغ حلسابه. 

اء ، هذا و تتبىن عدة بنوك عاملية فكرة بن )غالبا ما يكون بنك (تعتمد فكرة الشيك اإللكرتوين على وجود وسيط ختليص 

من أمهها سييت بنك وبنك بوسطن و البنك االحتياطي الفدرايل األمريكي نظرا ألمهية هذا  مواصفات قياسية للشيكات الرقمية

 Checkوشركة  Cyber Cashكذلك تتبىن شركة ). 08، ص2001(بنك القاهرة،  النوع من الشيكات للعمل يف املستقبل

Free التوسع يف استخدامها و إجراء املعامالت بعمالت متعددة. مبادرة للشيكات الكرتونية و اليت حتقق  

وتكون مجيع التوقيعات اليت يتضمنها هذا الشيك توقيعات إلكرتونية أو رقمية. و جيرد هنا التعريف بالتوقيع اإللكرتوين ." و هو 

صورة جتعل املستقبل يتأكد من هوية عبارة عن نوع من أنواع التشفري املستخدم من أجل إتاحة فرصة توقيع الوثائق إلكرتونياً ب
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، 2002/2003(محاد،  ويستخدم التوقيع إلكرتوين يف توقيع الشيكات اإللكرتونية، و العقود، و مجيع الوثائق األخرى املرسل".

  ).115ص

  كيفية استخدام الشيك اإللكرتوين 2. 3

 املوضحة بالشكل رقم )،78، ص2004(بسيوين،  تتضمن دورة إجراءات استخدام الشيك االلكرتوين خطوات معينة

02:  

 يقوم املشرتي بفتح حساب جاري لدى البنك، ويتم حتديد التوقيع اإللكرتوين للمشرتي وتسجيله يف  :-1-اخلطوة رقم

 قاعدة البيانات اخلاصة بالبنك.

 ط مع أي حساب اشرتاك البائع لدى جهة التخليص نفسها حيث يتم أيضا فتح احلساب اجلاري أو الرب :-2-اخلطوة رقم

  جاري للبائع ويتم حتديد التوقيع االلكرتوين للبائع و تسجيله يف قاعدة بيانات جهة التخليص.

  وفيها يقوم املشرتي باختيار السلعة اليت يرغب يف شراءها من البائع املشرتك لدى شركة التخليص نفسها  :- 3- اخلطوة رقم

 دفع .و يتم حتديد السعر الكلي واالتفاق على أسلوب ال

 يقوم املشرتي حترير شيكاً إلكرتونياً للبائع مقابل السلعة أو اخلدمة اليت يرغب يف شرائها ويوقع هذا الشيك  :-4-اخلطوة رقم

 بالتوقيع اإللكرتوين املشفر ويتم إرساله للبائع عرب الربيد اإللكرتوين املؤمن.

 ع من املشرتي و يقوم بالتوقيع عليه كمستفيد بتوقيعه االلكرتوين يقوم البائع باستالم الشيك االلكرتوين املوق :-5-اخلطوة رقم

 املشفر و يقوم بإرساله إىل جهة التخليص.

  تقوم جهة التخليص مبراجعة الشيك والتحقق من صحة األرصدة والتوقيعات وبناءا على ذلك تقوم بإخطار   :- 6- اخلطوة

  .)خصم الرصيد من املشرتي وإضافته إىل البائع  (كل من املشرتي والبائع بتمام إجراء املعاملة املالية 

  : دورة استخدام الشيك االلكرتوين وإجراءا�ا02شكل رقم

  

  

  اشرتاك لدى)1(اشرتاك لدى                                                                       )2       (

  جهة التخليص                                                 جهة التخليص                               

  

  متام التخليص )6(متام التخليص                         )6(

  

  إرسال الشيك االلكرتوين )5(

  بعد توقيعه من البائع

  

  

  

  شيك الكرتوين موقع من املشرتي )4(                                     

  ر                        اختيار السلعة وحتديد السع )3(                                         

  الكلي وأسلوب الدفع                                               

  .89املبادئ األساسية للتسويق والتجارة االلكرتونية، مرجع سابق، ص رأفت رضوان، :املصدر

 )بنك(جهة التخليص 

 املشرتي 
 البائع 
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  اإللكرتوين: الشيك 03الشكل رقم 

  
Source: http://www.paybycheck.com/demo.html, (18/04/2005)  

  

  األساليب البنكية احلديثة  يف الدفع والسداد . 4

دفع املصرفية ، االنرتنت املصريف ، خدمات املقاصة من أهم األساليب  البنكية  االلكرتونية احلديثة جند ما يلي : أوامر ال

  االلكرتونية واهلاتف املصريف، وسوف نبني كل على حدة.

 االنرتنت املصريف  1 .4

ومن مث اجتهت  Home Bankingحقق انتشار االنرتنت واستخدامه للبنوك إمكانية إتاحة خدمات املصرف املنزيل 

االنرتنت بدال من إنشاء مقار ومباين جديدة هلا حىت يستطيع العميل أن يصل إىل الفرع  البنوك حنو التوسع يف إنشاء مقار هلا على

  ):61(رضوان، ص االلكرتوين بطريق أسهل، ويوفر البنك على االنرتنت خدمات مثل

 .شكل بسيط من أشكال النشرات االلكرتونية اإلعالنية عن اخلدمات املصرفية 

 د�م لدى املصرف.إمداد العمالء بطريقة التأكد من أرص 

 .تقدمي طريقة دفع العمالء للكمبياالت املسحوبة عليهم الكرتونيا 

 .كيفية إدارة احملافظ املالية  للعمالء 

 .طريقة حتويل األموال بني حسابات العمالء املختلفة 

ن خالل عقد ومع اتساع استخدام شبكة االنرتنت، فإن العمالء، سوف تكون هلم القدرة على مقابلة موظفي املصرف م

  اجتماعات على شاشات الكمبيوتر و سؤاهلم واستقبال الردود والنصائح املالية من اخلرباء.  

توفري اخلدمات لكافة املستخدمني بتقدمي خدمات متنوعة و التسويق  Intranetكما ميكن للبنوك من خالل نظم االنرتانت     

   ال يوجد �ا فروع مصارف حملية.اجليد خلدما�ا املالية للعمالء حىت يف املناطق اليت

 ويتطلب ذلك أن تقوم املصارف بعرض وتنسيق بيانا�ا على االنرتنت املصريف بشكل جذاب للمستخدمني هلذه الشبكة،

  وذلك من خالل خفض التكلفة، والوفر يف الوقت وإقناع العمالء بأن االنرتنت املصريف يعد وسيلة آمنة. 

  

  

http://www.paybycheck.com/demo.html
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 ة و خدمات املقاصة االلكرتونيةأوامر الدفع املصرفي 2. 4

تعد  أوامر الدفع املصرفية إحدى وسائل الدفع يف تاريخ حمدد و لشخص حمدد بناء على طلب العميل ، وقد كانت تتم 

 BACSBanker's LTD Automated Clearing)( تدويا و لكنها اآلن تتم يف بعض املصارف من خالل نظام

Services  07، ص2001(بنك القاهرة، االلكرتونية املصرفية  ، و متثل  خدمات املقاصة.(  

نظام التسوية اإلمجالية  " RTGS .Real Time Gross SettlementSystemsأصبح تطبيق نظام 1995وحبلول عام 

ظام ن"يتم يف خدمات مقاصة الدفع االلكرتونية للتسوية االلكرتونية يف املدفوعات بني املصارف ، وذلك ضمن  "بالوقت احلقيقي 

و تطبقه العديد من املصارف للحصول  1984و هو نظام الكرتوين للمقاصة مت إنشاؤه عام  "املدفوعات االلكرتونية للمقاصة 

على مزاياه املتعددة و اليت تشمل عنصري اليقني حيث تتم  املدفوعات يف نفس اليوم و بدون إلغاء أو تأخري ،و أيضا توافر عنصر 

  وم نفسه .دفع املدفوعات بقيمة الي

  Phone Bankاهلاتف املصريف  3. 4

نشأ اهلاتف املصريف مع تطور خدمات البنوك للرد على استفسارات العمالء خبدمة مستمرة و خيتلف نظام خدمات 

  اهلاتف املصريف من بنك لألخر يف أساليب و عدد و أنواع اخلدمات اليت يوفرها هذا النظام.

ن عادة استعمال اهلاتف املصريف يف العمليات املصرفية البسيطة أما عمليات احلصول على ويف العادة أغلب العمالء يفضلو    

مستندية فيفضلون أن يتم إجراؤها  وجها لوجه مع موظفها املصريف  نظرا لتعقيدا�ا ، ولتحاشي اعتمادات قروض ائتمانية أو فتح 

  فيها. حدوث أي خطأ وللرد على استفسارا�م خبصوص بعض األمور املعقدة

  :Mobil Payment الدفع عرب اهلاتف احملمول 4. 4

  ):119-117، ص2002/2003(محاد، ميكن أن يتم ذلك باستخدام عدة طرق كما يلي

 :أن يقوم العميل أو املشرتي باالتصال بالبنك اخلاص  

ك بإمتام املعاملة املالية بعد التأكد فيقوم يطلب حتويل املبلغ املطلوب مقابل السلعة أو اخلدمة املشرتاة إىل البائع. ويقوم البن

  من هوية العميل.

  أن يقوم العميل بإرسال رسالةSMS  :عن طريق هاتفه احملمول للبنك اخلاص به  

يطلب فيها حتويل املبلغ املطلوب مقابل السلعة أو اخلدمة إىل البائع. فيقوم البنك بعملية التحويل بعد التأكد من هوية 

ف على الرقم اخلاص �اتفه احملمول، و كذلك بعد إدخال العميل الرقم السري اخلاص به املعطى إليه من العميل عن طريق التعر 

قبل البنك. وتستخدم طريقة الرسائل عرب اهلاتف احملمول كذلك يف املعامالت البنكية املباشرة بني العميل و البنك اخلاص به و 

فباستخدام نفس اخلطوات السابقة يستطيع العميل  .SMS Bankingو تعرف باسم " املعامالت البنكية عرب الرسائل " أ

الكشف عن حسابه اخلاص أو السحب من رصيده أو اإلضافة إليه...اخل. ويقوم البنك بالرد على العميل بعد التأكد من هويته 

العميل عن طريق إدخاله لرقم عن طريق إرسال رسالة مكتوبة أو صوتية حتمل الرد على طلبه. أما إن مل يتأكد البنك من هوية 

  سري خاطئ على سبيل املثال، فإن البنك يرد عليه عن طريق إرسال رسالة تقول " آسف هذا الرقم غري صحيح ".

و تعترب هذه الطريقة سهلة وسريعة ورخيصة يف ذات الوقت، ومتوفرة جلميع حاملي اهلواتف النقالة. فهي ال حتتاج إىل إجراءات     

  فر الدخول على االنرتنت. لذا فمن املتوقع انتشارها بصورة واسعة يف املستقبل القريب. معينة أو توا

    :استخدام اهلاتف احملمول كوسيلة للدخول على االنرتنت  

وهنا يقوم املشرتي بإجراء املعاملة التجارية بأكملها عن طريق استخدام هاتفه احملمول كوسيلة للدخول على املوقع التجاري 

  ريد شراء السلعة أو اخلدمة منه على شبكة االنرتنت. و يقوم باختيار طريقة الدفع املالئمة له للسداد عن طريقها.الذي ي
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ليت أي ا )WAP )Protocol Wireless Applicationخدمة غري أن هذه الطريقة تكون متوفرة للهواتف احملمولة اليت تدعم 

اآللية إىل بروتوكول الدخول عليها باستخدام  طريق احلاسباتاالنرتنت عن تتوافر فيها خدمة حتويل بروتوكول الدخول على 

  األجهزة الالسلكية.

 :أن يقوم العميل بشراء السلعة أو اخلدمة و إضافة حسا�ا على فاتورة هاتفه احملمول  

احد البائعني بدالً منه.  حبيث تقوم شركة االتصال اليت يتعامل معها العميل بدفع مقابل السلعة أو اخلدمة اليت اشرتاها من

مث تقوم شركة االتصال بإضافة املبلغ املدفوع مقابل السلعة على فاتورة املكاملات اخلاصة �اتف العميل، وحتصيل املبلغ منه �ذه 

الطريقة. و يرى العض أن انتشار تلك العملية قد يؤدي إىل تقليص دور البنوك على اعتبار أن شركات االتصاالت و اهلاتف 

  احملمول قد حتل حملها يف بعض املهام.

 Telephone Billing Systemنظام اإلضافة على فاتورة اهلاتف  5. 4

ويتم عن طريق شراء العميل السلعة أو اخلدمة اليت يريدها، وإضافة حسا�ا على فاتورة اهلاتف اخلاص به. و يطبق هذا 

ى احلاسب اآليل من خالل شبكة االنرتنت، و كذلك للدفع مقابل الزمن النظام حالياً على شراء الربامج اليت ميكن حتميلها عل

  و كذلك القيام بالتربعات املالية من خالل االنرتنيت. املستغرق من قبل العميل على موقع معني على االنرتنت،

ل اخلاص بالعميل السلف وهذه الطريقة تشبه طريقة الدفع عن طرق إضافة مثن السلعة أو اخلدمة على فاتورة اهلاتف احملمو    

  ذكرها.

  Electronic Walletاحملفظة اإللكرتونية  6. 4

وهي عبارة عن عدة برامج يتم حتميلها جمانا على الكمبيوتر اخلاص به ، يتيح للعميل استخدام أكثر من طريقة للدفع �ا 

يقوم املشرتي من  باستخدام الشيكات اإللكرتونية. إلكرتونياً كالدفع باستخدام النقود الرقمية، أو باستخدام بطاقات االئتمان، أو

، فهي تقوم بنفس العمل الذي تقوم )حتديد حمتوى احملفظة (خالل الربنامج بتحديد أساليب الدفع اليت سوف يقوم باستخدامها 

اص �ذه احملفظة به احملفظة العادية. ويتم حتديد رقم سري  للمحفظة ال يعرفه سوى صاحب احملفظة ويتم حتديد مفتاح عام خ

ليكون متداول مع كل املعامالت اليت تتم من خالل هذه احملفظة. كما أ�ا حتدد هوية صاحبها، وتستخدم أسلوب التشفري حلماية 

  ).91/92، ص2003(رضوان،  املعاملة املالية

شركة و  Netscapeوشركة نت سكيب  Cyber Cashومن أشهر الشركات اليت توفر خدمة هذا النظام : شركة 

Microsoft.     
يتميز أسلوب احملفظة بعدم االحتفاظ ببيانات مالية كثرية عن املشرتي ، حيث يتم حترير و تسجيل بيانات قليلة لدى 

عند بداية إنشاء احملفظة و بالتايل فال يوجد احتياج مستقبلي لتبادل و إرسال هذه البيانات يف كل مرة يتم  Cyber Cashشركة 

 الت مالية من احملفظة.فيها إجراء معام

وأن  Cyber Cashبالنسبة للبائع فإن كل املطلوب منه هو أن يكون لديه حساب لدى أحد البنوك املشرتكة يف نظام 

والذي يقوم املشرتي بضبطه إذا رغب يف إمتام عملية    Pay Buttonيتم تطوير نظام البيع اخلاص به لتسجيل مفتاح الدفع 

  الشراء.

  ثقة يف تطور الدفع االلكرتوين أثر عامل ال .5

  إن عامل الثقة له دور مهم يف تطور الدفع االلكرتوين، حيث سنحاول تبيان ذلك فيما يلي:

  أهداف النظام األمين: 1. 5

  ): 324، ص2004(حسني،  ب أن يستجيب ألربعة أهدافجي كل نظام أمين

  ملرسلة ال ينبغي أن تقرأ إال من الطرف املوجهة إليه.ويعين أن كل البيانات ا :(confidentialité)هدف السرية  1. 1 .5
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 ويعين أن حمتوى اإلرسال ينبغي أن يصل كامال، أي مبجموعه. :(l’intégrité)هدف الشمولية  2. 1. 5

 أي التأكد من هوية الشخص أو اهليئة اليت نتعامل معها. :(l’identité)هدف اهلوية  3. 1. 5

 والذي يعين التأكد من أن الشخص املتعامل معه هو نفسه املقصود. :(l’authentification)هدف السالمة  4. 1 .5

وميكن أن يضاف إىل هذه األهداف هدف ضمان عدم الرتاجع أو التنكر من قبل أحد أطراف التعامل، والذي ينتج عنه 

  التخلي عن تبعات الصفقة املربمة بينهما. 

ين على مدى تنمية وسالمة وسائل الدفع اإللكرتونية. ذلك أن املتعاملني اإللكرتو الدفع ومن ناحية أخرى، يتوقف مصري    

باإلنرتنت ما يزالون يفتقدون إىل الثقة يف هذه األداة اجلديدة، سواء من حيث تقدمي املعلومات اخلاصة �م، أو ختوفهم من سرقة 

  أرقام بطاقا�م واستعماهلا من قبل غريهم.

وجود فعال، إال أن املبالغة يف التخوف إمنا ترتبط أساسا باملعامالت الظرفية، وهي ختص غالبا وعلى الرغم من أن االحتيال م   

املدفوعات الصغرية احلجم. أما املعامالت الكبرية فتتم عادة ما بني مؤسسات هلا تعامالت سابقة ويعرف بعضها البعض، وهو ما 

بادالت يتم الدفع فيها خارج نطاق اإلنرتنت، أي عن التحويل ما يعين أن عنصر الثقة موجود أصال. كما إن معظم مثل هذه امل

. (SWIF,Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)بني البنوك كنظام سويفت

  ومع ذلك فإن الزمن، مبا ينطوي عليه من التطوير والتجديد، كفيل برفع تلك املخاوف.

  جارة اإللكرتونية:.عوامل التخوف يف جمال الت2.5

  :)07، ص2004(حسني، لو حللنا ظاهرة التخوف يف جمال التجارة االلكرتونية لوجدناها ترجع إىل نوعني من العواملو 

وهي ترتبط بشخصية املتعامل وسلوكه ، فهناك من ال يؤمن إال بامللموس ، وال يثق إال يف من وفيما يراه  عوامل ذاتية: 1. 2. 5

أيضا مبدى إدراك الفرد أو جهله بفن استعمال التقنيات احلديثة يف وسائل الدفع ويف االتصال، وبالذات يف  أمامه ، كما ترتبط

 االنرتنت ، ومدى تعوده على ذلك.

وهي عوامل معقدة وختص عوامل متعددة كضعف النظم التشريعية أو عدم اكتماهلا، وضعف أنظمة  عوامل موضوعية: 2. 2. 5

الحتيال والسرقة. وضاف إىل ذلك التعقيدات املرتبطة بالتكنولوجيا ذا�ا ، فا�يار نظام التشغيل مثال األمن، واتساع نطاق ا

 سيؤدي إىل فقدان القيم النقدية املخزنة فيه، كما أن سوء التحكم يف استعمال الربامج قد يفسد أو يضيع بعض مللفات .

املتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا هلا سياسات  دمة كالوالياتاملتقويف سبيل التخفيف من وطأة التخوف هذا فإن الدول 

، خاصة بالتشفري. ومن الناحية التشريعية هناك جهود من خمتلف احلكومات يف سبيل دعم منظومة األمن يف جمال الدفع اإللكرتوين

على الرغم من كل اجلهود الرامية إىل يعد بالفعل أهم كابح لنمو عمليات البيع عرب اإلنرتنت،  دفع آمن فعدم االطمئنان إىل توفر

ميثل األمن االنشغال  (groupe Taylor Nelson Sofres)تأمني أكرب لعمليات الدفع على اخلط. فحسب دراسة �موعة 

من مستعملي اإلنرتنت أكدوا عدم رغبتهم يف تقدمي رقم بطاقتهم بسبب اعتقادهم بأن  %43األول للمشرتين على الويب: 

من املشرتين  % 67ال تتوفر على السالمة الكافية. كما أشارت دراسة أخرى، يف هذا الصدد أيضا، إىل أن حوايل  وسائل الدفع

عرب اإلنرتنت يتوقفون عن عمليا�م قبل �ايتها، إما بسبب نقص يف االختيار أو نقص يف الثقة، أو بسبب خماوف الدفع على 

  اخلط. 

، فإن أكثر من نصف عمليات 2003مؤرخة يف جانفي  France Télécomومبقابل ذلك، وحسب دراسة أجر�ا 

) تتم بالوسائل التقليدية كالتحويل البنكي والشيك واحلواالت والبطاقات البنكية، ويليها الدفع عن طريق الكشك % 55الشراء (

(paiements via Kiosque)  مث الدفع عرب السمعي % 35بنسبة ،(service audiotel)  بالنسبة  %4نسبة و  %7بنسبة

  .re-facturation de son FA إىل 

  ):324، ص2004(حسني، معايري للدفع الرقمي املثايل 10هناك  Daniel Amorوحسب 
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  .القبول (استعمال عاملي) -

 .(Anonymat de la transaction)ال تسمية العملية  -

 قابلية التحويل إىل أمناط أخرى من النقد. -

 عملية الواحدة).الفعالية (تكلفة بالنسبة لل -

 املرونة (قبول عدة طرق). -

 …).االندماج مع أنظمة املؤسسة (احملاسبة، اجلرد،  -

 .السالمة من كل ثغرة -

 القابلية للتوسع بالنسبة للزبائن. -

 األمن على اإلنرتنت. -

  البساطة (مثل أي دفع تقليدي). -

ية، وكذا تطوير التكنولوجيات املستعملة يف هذا شهدت السنوات القليلة األخرية تطوير العديد من وسائل الدفع اإللكرتون

يف الوسائل  األمانا�ال، أما يف التجهيزات أو يف الربامج، وذلك بغرض ترقية التبادل باستخدام التكنولوجيات اجلديدة مع إضفاء 

دعم آليات الدفع وإرساء ما بني خمتلف األطراف املتبادلة. ولقد سامهت عدة مؤسسات متخصصة يف  الثقةاملصاحبة هلا وإرساء 

 أغلب مواقع التجارة االلكرتونية تقوم على نفس البنية الشبكية وبرتوكوالت االتصالقواعد للدفع اإللكرتوين. ومع ذلك فإن 

  ).www.c4arab.com/showac.php?acid=123 ،2020(البستكي،  ومعايري الويب وأنظمة األمن

ويف هذا اإلطار مت ابتكار العديد من التقنيات اليت تساعد على احملافظة على أمن وسرية املعامالت املالية عرب اإلنرتنت، 

حلركات  وبروتوكوال   (SSL: Secure SocketLayer) ومن أهم هذه التقنيات هناك بروتوكولني: بروتوكول الطبقات األمنية

  . (SET: Secure Electronic Transaction) املالية اآلمنة

مبعرفة أطراف التبادل من  ،MasterCard و VISA International، الذي أدخلته كل من  SETيسمح بروتوكول 

خالل تبادل التوقيعات اإللكرتونية، حىت إنه أضحى يعترب مبثابة احلكم يف أغلب عمليات الدفع اليت جتري عرب اإلنرتنت. غري أن 

جبهاز الكمبيوتر، إذ أن هذا  (un lecteur de carte à puce)ستفادة من مزايا هذا النظام تقتضي وصل قارئ بطاقات اال

القارئ جيعل البطاقة تدقق الرقم السري املدخل وتتأكد من مطابقته للرقم املخزن يف البطاقة، وال ميكن للبائع أن يقرأ رقم البطاقة 

أ إال من قبل املؤسسة املالية اليت تتوىل تنفيذ العملية املالية. مع اإلشارة إىل هذه البطاقة جيب أن ألنه مشفر. فهذا الرقم ال يقر 

. ولعل من مآخذ هذا النظام تكلفته الثابتة اليت ال تالءم املدفوعات الصغرية SETمع بروتوكول  (compatible)تكون متوافقة 

(les micro-paiements).  

، فهو أيضا مصمم Netscape Communications Corpي أدخل من طرف شركة ، والذSSLأما بروتوكول 

ألغراض ضمان إجراء عمليات آمنة، غري أنه يسمح فقط مبعرفة هوية البائع دون املشرتي، وهو األمر الذي قد يربك البائعني، بل 

ذ قد يؤدي ذلك إىل استعمال رقمه من وقد يربك حىت املشرتي نفسه الذي يتعني عليه إرسال رقم بطاقته للبائع على اخلط، إ

طرف غريه، ومع ذلك فهو أهون من تقدمي رقم البطاقة عن طريق اهلاتف. وأهم ميزة يف هذا الربوتوكول البساطة يف االستعمال، 

 Operaأو  Netscapeأو  MS Internet Explorerحيث إنه يتم إدماجه ضمن برامج التعامل مع اإلنرتنت املعروفة مثل 

، وهو متاح لكل مستعملي SETها، وبالتايل فهو ال يتطلب توفري أجهزة خاصة. كما إن تكلفته أقل باملقارنة مع تكلفة وغري 

  .Netscapeو Microsoftاإلنرتنت، إذ أنه متضمن يف برامج 

http://www.c4arab.com/showac.php?acid=123
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ميل بعض واسع االستعمال لدى جل متباديل اإلنرتنت، خاصة منها املشرتيات الصغرية، كتح SSLإن هذه املزايا جعلت 

شهادات  ومنه فإنالربامج املتاحة يف اإلنرتنت أو حتميل الكتب أو شراء األقراص أو تذاكر السفر أو دفع تكاليف التسجيل، اخل. 

  .2001عام  %37 تعترب دفعة قوية للتجارة اإللكرتونية، إذ مسحت بنمو املبادالت املالية بنسبة SSLاملطابقة 

  .اخلامتة:6

ملالية ضرورة حتمية يف العديد من البنوك، لذلك غدى من أقوى مرتكزات االقتصاد الرقمي األمر أصبحت االبتكارات ا

الذي يفرض على املنظومة املصرفية مواكبة هذه النقلة النوعية، وذلك من خالل نشر ثقافة األنرتنت والتجارة اإللكرتونية اليت 

ت املالية االلكرتونية وتوفريها على نطاق واسع من املستخدمني جياريها الشمول املايل، والتشجيع على استخدام املعامال

  واملستفيدين.

ومن خالل حتليلنا ملختلف اجلوانب املتعلقة باالقتصاد الرقمي واملعامالت املالية االلكرتونية كآلية لتفعيل االبتكارات املالية، 

  التالية: النتائجاستخلصنا  

سائل االتصال احلديثة وباألخص على األنرتنت ويتعامل  مع الرقميات أو املعلومات يتسم االقتصاد الرقمي القائم على و  -

الرقمية بالعديد من اخلصائص متيزه عن االقتصاد التقليدي ( الصناعي) كالسرعة يف األداء واالستجابة املباشرة واخنفاض التكلفة 

  ا، إال أن هناك فجوة رقمية بني الدول النامية واملتقدمة.وغريها. برز نتيجة منو وانتشار األنرتنت والشبكات مبختلف أنواعه

تلعب وسائل الدفع احلديثة دورا كبريا يف تنشيط املعامالت املالية االلكرتونية، وذلك من خالل اخلدمات املتعددة اليت تتيحها  -

اخلدمات والوصول إىل األسواق لكل أطراف التعامل، وتربز أمهيتها من خالل تقليص التكاليف، إتاحة فرص جديدة النتشار 

  العاملية، وكسب ميزة تنافسية للبنوك، حتسني االتصاالت، كما أن هلا دور يف إحداث تغيريات على العمليات املالية وغريها.

تعرتض املعامالت املالية االلكرتونية عدة خماطر ومشاكل كالقرصنة وغسيل األموال، التهرب الضرييب، واملشاكل القانونية  -

  واالقتصادية واحملاسبية وغريها، واليت حتتاج إىل جهود واسرتاتيجيات دولية وحملية ملواجهتها.

البنوك اإللكرتونية هي مؤسسات مالية شبكية تؤدي خدما�ا باستخدام األساليب اإللكرتونية واليت تعد األنرتنت من أهم  -

رتونية يف تنمية وتنشيط اخلدمات املصرفية اليت توفرها على األنرتنت، أشكاهلا، يعترب وسيط مايل وجتاري. كما سامهت البنوك اإللك

إضافة إىل أن استحداث نظم ووسائل الدفع اإللكرتونية احلديثة (النقود اإللكرتونية ) أدت إىل سهولة وسرعة تسوية املدفوعات مما 

 منحتها وسائل الدفع اإللكرتونية للعمالء وللبنوك على ينعكس بالتأكيد على انتشار التجارة اإللكرتونية، ورغم املزايا والفرص اليت

  حد سواء فإ�ا فاقمت املخاطر املصرفية التقليدية  كالتهرب الضرييب وغريها حيث أن القوانني احلالية مل تستوعب هذه التطورات.

  االقرتاحات والتوصيات:

ها ألية لتفعيل االبتكارات املالية، البد من اختاذ بعض قصد التفعيل والنهوض بوسائل الدفع االلكرتونية احلديثة باعتبار  -

 اإلجراءات والتدابري املتمثلة يف تنمية الوعي بأمهية املعامالت اإللكرتونية، والعمل على تنمية البنية األساسية اخلاصة �ا خاصة يف

  جمال االتصاالت، تنمية البيئة التشريعية والقانونية.

يف جمال تقنية املعلومات واالتصاالت، ودعمها باإلمكانيات املادية واملعنوية بغرض تطوير القاعدة  إنشاء مراكز وهيئات وطنية -

  التكنولوجية والعلمية وتعزيز دور البحوث والتطوير.

  وسائل الدفع اإللكرتونية. لتوفري نظام آمن للدفع وتشجيع التبادالت اإللكرتونية بني املصارف واستعما -

  االستثمارات احمللية وجذب رؤوس األموال األجنبية يف جمال قطاع تقنيات املعلومات واالتصاالت باعتبارهاتوجيه وختصيص   -

  أساس املعامالت املالية االلكرتونية.
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 إدارة السياسة النقديةالبنك املركزي يف  وآثاره على وظيفةالنقود اإللكرتونية التحول إىل 

 The Shift To Electronic Money And Its Effects On The Function Of The Central Bank 

 In Managing Monetary Policy 

  

  

  

  
  

  

  

 : ملخص

تعترب النقود االلكرتونية وسيلة دفع حديثة النشأة وأداة مهمة من وسائل الدفع االلكرتوين حيث متيزت جبملة من 

وسائل  إجيادميكن أن حيدث دون حيث ال  ،اخلصائص جعلتها من اكرب التحديات اليت تواجه تطور أنشطة البنوك املركزية

على وظائف البنك املركزي ودوره يف إدارة فعالية السياسة النقدية حيث  آثارهاالدفع املالئمة هلذا التطور وهو ما جعل 

احمللي والدويل بشان انعكاس  ستوينييدور اهتمام كبري بني االقتصاديني والسلطات النقدية واملصرفية املسؤولة على امل

  .النقود االلكرتونية على أثار وظائف البنوك املركزية يف إدارة السياسة النقدية بكفاءة  وفعالية انتشار

  .سياسة نقدية ،دفع الكرتوين ،بنك مركزي ،نقود إلكرتونيةكلمات مفتاحية: 

   JEL  : K 12 ; E 52 ; L 63تصنيف 

Abstract:  

Electronic money is a newly created payment method and an important tool for 

electronic payment; it was distinguished by a set of characteristics that made it one of 

the biggest challenges facing the development of the activities of central banks. Where 

it can not happen without finding the appropriate payment methods for this 

development, which made its effects on the functions and role of the central bank In 

managing the effectiveness of monetary policy, where there is a great interest between 

economists and the responsible monetary and banking authorities at the local and 

international levels regarding the reflection of the spread of electronic money on the 

effects of the functions of central banks in managing monetary policy efficiently and 

effectively 

Keywords: electronic money, central bank, electronic payment, administration, 

monetary policy 

JEL: K 12 ; E 52 ; L 63 .  
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   مقدمة:.1

عرفت شروط عمل الوظيفة البنكية واملالية حتوالت عميقة حيث انتقلت من وظائفها التقليدية واليت كانت تتمثل 

االستثمارات مقابل عائد الوساطة إال أن األمور تغريت تغريا جذريا حيث جلأت الستغالل   يف  مجع االدخارات وتوظيفها يف أساسا

مي االتصاالت واملعلوماتية لتوظيفها مبا خيدم أهدافها املتعلقة بالتطوير النوعي والكمي للخدمات نظا يف التقدم التكنولوجي اهلائل

حيث تعترب السياسة النقدية أداة مهمة تستخدمها الدولة  البنكية واملالية وبالتايل التحول إىل النمط املايل واملصريف اإللكرتوين.

جمريات النشاط االقتصادي من خالل السياسات االقتصادية اليت   على التأثري  يف تسعى من خالهلا لتحقيق االستقرار االقتصادي

تنفذها، ويأيت هذا الدور عرب آلية التدخل سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غري مباشر، كما تعترب أداة 

حالة االقتصاد   على  ريا كبريااالقتصادية الكلية، فهي أحد العناصر األساسية املكونة هلا إذ أن هلا تأث  السياسة  بناء يف مهمة

املركزي، هذا األخري    عن طريق البنك  النقدية  السياسة املستوى الكلي انكماشا أو توسعا، فالدولة تتدخل من خالل  على الوطين

بنوك على عمل ال  التمويل وبالتايل الرقابة على  الرصيد النقدي والرقابة  يف  التحكم يف الذي ينبغي بأن يقوم بدور أكثر فعالية

االلكرتونية وزيادة استخدامها كشكل من أشكال التحول إىل االقتصاد  النقود  ظل انتشار  يف  التجارية واملؤسسات املالية خاصة

 الرقمي واالفرتاضي.

  من خالل ما سبق ميكن طرح اإلشكالية اآلتية:اإلشكالية: .1.1

 ؟  النقدية  السياسة إدارة يف ةالبنوك املركزي  دور على  االلكرتونية النقودالتحول إىل   رما أث

تنبع أمهية البحث من التطورات املعاصرة يف خمتلف ا�االت وبروز دور التكنولوجيا عموما يف كل اجلوانب .أمهية البحث: 2.1

سياسة احلياتية للبشر، حيث  اإلقتصاد أحد ا�االت اليت تأثرت وتؤثر يف تسارع التطور التكنولوجي عموما وجند ضمنيا موضوع ال

النقدية أحد أبرز املواضيع اليت مسها التطور التكنولوجي ونظرا حلساسية الوضع هنا وخصوصيته يثري الكثري من اجلدل عند إدخال 

أي تغري غري مسبوق كالنقود اإللكرتونية مثال، حيث يعيد رسم وظيفة البنك املركزي بطريقة أكثر ديناميكية وحذر يف نفس 

  الوقت.

  �دف من خالل هذا البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف نذكر منها:حث: . أهداف الب3.1

  التعرف على ماهية النقود اإللكرتونية؛ -

  التعرف على مدى تأثري النقود اإللكرتونية على وظيفة البنك املركزي؛ -

  معرفة تأثر إدارة السياسة النقدية يف ظل النقود اإللكرتونية.-

  ابة على إشكالية البحث مت تقسيم البحث إىل ثالثة حماور هي كما يلي:بغية اإلجحماور البحث: .4.1

o :للبنك املركزي والسياسة النقديةاإلطار النظري  احملور األول  

o احملور الثاين: ماهية النقود االلكرتونية  

o النقدية.  السياسة  إدارة يف املركزي البنك دور على االلكرتونية النقود  احملور الثالث: تأثري  
 

  .للبنك املركزي والسياسة النقديةاإلطار النظري  .2

  ..اإلطار النظري للبنك املركزي1.2

البنك املركزي هو املؤسسة اليت تشغل مكانا رئيسيا يف سوق النقد فهو الذي يقف على  نشأة ومفهوم البنك املركزي: .1.1.2

  لعام.حتقيق ربح بل خدمة الصاحل االقتصادي ا وليس هدفهقمة النظام املصريف 

حيث كان يف القرن التاسع عشر ويف احلرب العاملية األوىل يطلق على هذا ، حديث النشأة "البنك املركزي"اصطالح  النشأة: أ.

وتغيري االصطالح يرجع  ،النوع من البنوك اسم " بنك اإلصدار " وال تزال هذه التسمية هي السائدة يف بعض الدول منها فرنسا
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ففي بداية األمر اقتصر دورها على البنكنوت واحملافظة على ثبات قيمة النقد يف  ،ى وظيفة هذه البنوكإىل التطور الذي طرأ عل

(شهاب، غري أن األمور قد تطورت وأصبحت تتوىل هذه البنوك باإلضافة إىل وظيفتها السابقة االئتمان". ،املبادالت اخلارجية

أقدم البنوك املركزية من حيث تاريخ النشأة غري أن بنك  1665ويعترب بنك السويد الذي تأسس عام  )218، صفحة 2000

يعترب أول بنك إصدار كما أن هذا البنك هو الذي وضع األسس والقواعد اليت  1692إجنلرتا والذي يرجع تاريخ إنشائه إىل عام 

د املؤمتر الدويل يف بروكسل سنة متيز البنوك املركزية عن غريها واستمرت عملية إنشاء البنوك طوال القرون الالحقة إىل أن عق

ومن أجل  ،وقد قرر هذا املؤمتر ضرورة قيام كل الدول بإنشاء بنك مركزي بغرض إصالح نظامها النقدي واملصريف،  1920

 ومن مثة فقد نشطت حركة إنشاء البنوك ،احملافظة على ثبات قيمة عملتها مبا حيقق إمكانية الدول يف املسامهة يف التعاون الدويل

  واستمرت كذلك اخلمسة والعشرين سنة املتتالية وهكذا أصبح لكل دولة اآلن بنكها املركزي.

: "تلك املؤسسة اليت تشغل مكانا رئيسيا يف سوق النقد وهو الذي يقف على قمة يعرف البنك املركزي على انه التعريف: ب.

(قريصة و العقاد،  ظل خمتلف النظم النقدية واملصرفية ". ويهدف أساسا على خدمة الصاحل االقتصادي العام يف ،النظام املصريف

  )142، صفحة 1983

والبنك املركزي يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمد وجوده كمؤسسة عامة ويقدم مجيع أحكامه وفقا ألحكام القانون وله    

ليه بامسه ويكون له خامت خاص به ويعفى من كافة وأن يتعاقد وأن يقيم الدعاوى وتقام ع ،احلق يف أن ميتلك ويتصرف يف ممتلكاته

، الصفحات 2000(شقري، األخرس، و سامل،  الضرائب والرسوم وأهداف البنك املركزي هي احلفاظ على االستقرار النقدي.

17-18(  

السياسة االقتصادية  وعادة ما يكون البنك املركزي مملوكا للدولة وتكون وظيفته األساسية إدارة أنشطة البنوك التجارية ورسم  

  العامة للحكومة وبذلك فإنه خيتلف عن البنوك التجارية.

  تتمثل هذه اخلصائص فيما يلي: : خصائص البنك املركزي .2.1.2

يقوم البنك املركزي بإصدار ما يسمى بالنقود القانونية :" أي حتويل األصول احلقيقية إىل أصول نقدية وحتويل األصول النقدية  -

  )178، صفحة 1985(شيحة،  حقيقية ". إىل أصول

فهي تتميز خبصائص معينة كو�ا  ،)النقود القانونية اليت يصدرها البنك املركزي ختتلف عن أنواع النقود األخرى ( نقود الودائع  -

  التجارية بشكل متعدد.  نقود مقبولة عامة وهلا قوة إبراء غري حمدودة وتتميز بسيولتها التامة عكس نقود الودائع اليت تصدرها البنوك

ال توجد مصادر متعددة ومستقلة مصدرة للنقود بل هناك وحدة مركزية واحدة تشرف على االئتمان مع إمكان وجود فروع -

  للبنك املركزي لتسهيل مهامه وتكون أكثر دقة وتنظيما.

التجارية ومن مث ال ميكن له أن ينافسها يف  ال يتعامل البنك املركزي مع األفراد حيث انه يهتم بتنظيم ورقابة عمليات البنوك-

كما يقوم بإصدار النقود القانونية دون غريه   ،نشاطها خاصة وأنه يعترب بنكا هلذه البنوك حيتفظ لديه باألرصدة اليت يوجبها القانون

  )219، صفحة 2000(حممود،  من البنوك ومن هنا لو قام ملنافسة هذه البنوك خلرج عن وظيفته ".

هدف الرئيسي لسياسة البنك املركزي حىت يف النظام االقتصادي الرأمسايل ليس هو حتقيق أقصى ربح ممكن بل خدمة الصاحل أن  -

  االقتصادي العام.

البنك املركزي بسلطة قانونية باستخدام وسائل معينة يستطيع من خالهلا أن يلزم البنوك التجارية بتنفيذ السياسة النقدية  يتمتع -

  )220، صفحة 2000(شهاب،  ها.اليت يرغب

حيتل البنك املركزي الصدارة وقمة اجلهاز املصريف وذلك لقدرته على إصدار النقود والرقابة على أصول االئتمان يف البالد من -

حيث يعترب وهناك عالقة وثيقة بني احلكومة والبنك املركزي  ،خالل رقابته على البنوك التجارية والتأثري يف قدر�ا على خلق النقود

  هذا األخري أحد أجهزة الدولة ويعد مستشارها يف املسائل السياسية النقدية فهو بنك الدولة.
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إذا كان لكل بنك مركزي يف دولة معينة مسات خاصة متيزه عن غريه من البنوك املركزية يف الدول   وظائف البنك املركزي.3.1.2

فهذه البنوك تتمتع بامتياز اإلصدار  ،ة بني البنوك املركزية يف الدول املختلفةاألخرى إال أنه ميكن حتديد مسات أو وظائف مشرتك

ومن مثة فهي اليت توجد النظام املصريف كما جتتمع لديها أغلب عمليات السوق املصريف فإن النقود الورقية اليت يصدرها البنك 

البنك املركزي أو االحتفاظ  عبالبنوك التجارية على التعامل م املركزي متثل يف الواقع جزء هام من النقود املتداولة األمر الذي دفع

  لديه بأمواهلا كوديعة لديه وبذلك ازدادت أمهية البنك املركزي يف مواجهة البنوك التجارية.  

ت يقدم يتوىل البنك املركزي رسم السياسة النقدية وفقا ملا تقتضيه الظروف االقتصادية اخلاصة بالدولة، ويف كثري من احلاالو 

   .قروض للحكومة وائتمان لسائر البنوك األخرى فهو يف قمة النظام املصريف

كما البنك املركزي يعترب الرقيب على االئتمان يف االقتصاد الدويل خاصة فإن لديه الوسائل اليت متكن من توجيه هذا 

  ن حتديد وظائف البنك املركزي على النحو التايل:وعلى هذا األساس ميك ،االئتمان لتحقيق أهداف السياسة النقدية العامة للدولة

  البنك املركزي هو بنك إصدار.-

 البنك املركزي هو بنك احلكومة.-

 البنك املركزي هو بنك البنوك.-

 البنك املركزي هو الرقيب على االئتمان.-

  .السياسة النقدية:2.2

  للجوء إليها ملعاجلة املشاكل االقتصادية.تعترب السياسة النقدية من أهم السياسات االقتصادية واليت يتم ا

  : مفهوم السياسة النقدية واجتاها�ا  .1.2.2

تبحث السياسة النقدية فيما جيب أن يتخذ من إجراءات وتدابري، بغرض حل املشكلة القائمة بكل تعريف السياسة النقدية:أوال.

للسري احلسن لالقتصاد ومنوه، مع احملافظة على استقرار  و�تم بتوفري السيولة  الالزمة )281، صفحة 1989(فوزي،  ظروفها.

  (Olivier & yres, 1994, p. 310) النقد (أو العملة ).

وتعرف أيضا على أ�ا: "هي ذلك التدخل املباشر املعتمد من طرف السلطة النقدية �دف التـأشري على الفعاليات 

(فوزية،  ان باستخدام وسائل الرقابة على النشاط االئتماين للبنوك التجارية"االقتصادية، عن طريق تغيري عرض النقود وتوجيه االئتم

  .)268، صفحة 1964

وهو أن: "السياسة النقدية تشمل مجيع القرارات   Einzigهناك تعريف شامل للسياسة النقدية الذي قدمه االقتصادي و 

نقدية،  وكذلك مجيع اإلجراءات غري النقدية اليت �دف  واإلجراءات النقدية بصرف النظر عما إذا كانت أهدافها نقدية أو غري

  ."  إىل التأثري يف النظام النقدي

  تعريف شامل وكاف للسياسية النقدية البد أن يضم جمموعة من العناصر اهلامة وهي:  أيوجيب على 

  اإلجراءات واألعمال اليت تقوم �ا السلطات النقدية.-

 تغريات النقدية وبالتأثري يف سلوك األعوان املصرفية وغري املصرفية.تستعمل اإلجراءات للتأثري على امل-

  هدف السياسة النقدية إىل حتقيق أهداف حتددها السلطات النقدية.-

أن اجتاه السياسة النقدية حنو االنكماش أو التوسع مرهون بنوع املشكلة أو األزمة القائمة،   اجتاهات السياسة النقدية:ثانيا.

  جلتها.ومبحاولة معا

يتبع البنك املركزي سياسة نقدية تقييدية بتقييد اإلنفاق وتقييد االئتمان   (االجتاه االنكماشي): أ .السياسة النقدية التقييدية

  وتقليص كمية النقود املتداولة يف ا�تمع ورفع معدل الفائدة، ومن مثة حماربة ارتفاع األسعار( وبالتايل حماربة التضخم ).
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عكس احلالة األوىل، يلجأ البنك املركزي إىل هذه الطريقة لتسريع منو الكتلة  لنقدية التوسعية ( الجتاه التوسعي):ب. السياسة ا

النقدية بتشجيع االئتمان وزيادة حجم وسائل الدفع وختفيض معدل الفائدة، فريتفع حجم االستثمارات مما يؤدي إىل زيادة اإلنتاج 

  والتقليص من حدة البطالة. 

:  هناك اجتاه آخر للسياسة النقدية خاص بالدول النامية، فهذه الدول تعتمد الجتاه املتعلق بالسياسة النقدية للدول الناميةا. ج 

إما على الزراعة املومسية أو على حمصول واحد أو تصدير املواد األولية إىل اخلارج، وعليه يقوم البنك املركزي بزيادة حجم وسائل 

(شيحة،  الزراعة ومتويل احملصول، ويقلص من حجمها عند مرحلة بيع احملصول، وهذا حلصر آثار التضخم. الدفع عند مرحلة بدأ

  )190، صفحة 1985

يستخدم البنك املركزي أدوات السياسة النقدية للتأثري على العرض النقدي واآلن يف ظل  : أهداف السياسة النقدية .2.2.2

  لبنك املركزي، و�دف أي سياسة نقدية إىل حتقيق األهداف التالية:أدوات معينة للسياسة النقدية حتت يد ا

  مستوى مرتفع للعمالة. - 

  معدل مرتفع للنمو االقتصادي.  - 

  االستقرار يف املستوى العام لألسعار.  -

  االستقرار يف سعر الفائدة.  -

  استقرار األسواق املالية. –

  استقرار أسواق الصرف األجنبية. -

  تتمثل أهداف السياسة النقدية فيما يلي:وبصفة عامة 

 حتقيق معدل أمثل للنمو االقتصادي مصحوب بالعمالة الكاملة.-

 العمل على االستقرار النقدي داخليا وخارجيا.-

 إحكام الرقابة على االئتمان مبا يتناسب والوضع االقتصادي القائم.-

 مج االستثمارية.تعبئة املدخرات واملوارد املالية الالزمة لتمويل الربا-

 العمل على التوزيع العادل للثروة. -

  ميكن تقسيم أدوات السياسة النقدية إىل أدوات مباشرة وأخرى غري مباشرة كما يلي: أدوات السياسة النقدية..3.2.2

  وتتمثل فيما يلي: أدوات السياسة النقدية غري مباشرة:-

الفائدة الذي يتقاضاه البنك املركزي مقابل تقدميه القروض وخصم سعر اخلصم وهو عبارة عن سعر  ا.سياسة إعادة اخلصم:

  األوراق التجارية يف املدة القصرية.

نه يزيد من سعر ايؤثر حتديد سعر اخلصم وتغيريه يف حجم االئتمان، فإذا أراد البنك املركزي تقييده فمن حيث التأثري  

  ض من سعر اخلصم.اخلصم، وإذا كان يرغب يف توسيعه (أو زيادته) فأنه خيف

ويؤثر سعر اخلصم على سعر الفائدة الذي حتدده البنوك التجارية عند منحها القروض، حيث تأخذه بعني االعتبار، عند 

حسا�ا سعر الفائدة، فأي ارتفاع يف سعر اخلصم لدى البنك املركزي سوف يؤدي إىل ارتفاع أسعار الفائدة السائدة يف السوق 

ا البنوك التجارية مما يدفع العمالء إىل االمتناع عن طلب القروض فيؤدي ذلك إىل اخنفاض حجم االئتمان النقدية أو اليت تقرره

بينما يتسبب اخنفاض قيمة سعر اخلصم يف اخنفاض أسعار الفائدة السائدة يف السوق النقدية مما يشجع العمالء على االقرتاض 

  فيزداد حجم االئتمان.

ة وسائل الدفع لدى البنوك التجارية، فهذه األخرية عندما حتتاج إىل السيولة غري املتوفرة كما يؤثر سعر اخلصم على كمي

لديها، تطلب من البنك املركزي إعادة اخلصم لبعض األوراق التجارية اليت حبوز�ا فتتوفر لديها أصول نقدية سائلة الزمة خللق 
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يل جزء من أصوهلا إىل نقود قانونية فتزداد إمكانيتها يف خلق نقود االئتمان، فان كان سعر اخلصم منخفضا فانه يشجعها على حتو 

  الودائع وبالتايل يف خلق االئتمان، بينما إن كان مرتفعا فانه يدفعها إىل االمتناع عن طلب إعادة اخلصم .

ايل للنقود هذا النوع من العمليات على سيولة البنك ويتضمن جلب أو سحب إمج :ب.سياسة التدخل يف السوق املفتوحة

املركزية للسوق، فالبنك املركزي هنا ال يتعامل مع بنك معني وإمنا مع كل السوق، وهي موجهة لتعديل تقلبات أسعار الفائدة يومياً 

(Jean-Pierre, N/D, p. 410) إذا مل تتوافق هذه األخرية مع السياسة اليت يرغب البنك تطبيقها مبرونة اكرب مما هي.

  دة اخلصم.عليه مع سياسة إعا

سيولة  أو عدم سيولة السوق النقدية ككل، ويتوقف اللية سياسة السوق املفتوحة على مدى جناحها يف حتقيق عاتتوقف فو

ذلك على إرادة البنك املركزي من جهة، ووجود أسواق املال متقدمة تقدمًا كبريًا وتعمل على نطاق واسع، أو بعبارة أخرى أن 

، 1976(هاشم،  ستطيع أن تستوعب هذه العمليات دون أن يصيبها ا�يار من جهة أخرى.تكون ذات طاقة كبرية حىت ت

  .)168صفحة 

وما مييز سياسة السوق املفتوحة عن سياسة إعادة اخلصم انه يف األول البنك املركزي هو الذي يبادر �ذه العمليات بينما 

يقوم بعمليات السوق املفتوحة  أنرتاض، كما انه ميكن للبنك املركزي يف الثانية املؤسسات املالية هي اليت تقرر مىت وكم يتم االق

يف السوق الثانية أين يشرتي ويبع السندات املتوفرة، وعادًة ما تفصل  أوسواء يف السوق األولية أين يقوم بإصدارات جديدة مثًال، 

  البنوك املركزية هذه السوق يف الدول اليت لديها سوق ثانوية متطورة.

البنوك املركزية للتأثري على سياسة البنوك التجارية  إليهاتعترب من أهم الوسائل احلديثة اليت تلجأ   ة االحتياطي اإلجباري:ج.سياس

  ومنه على مقدر�ا يف تقدمي االئتمان.

ة وتتوقف فاعلية التغري االحتياطي اإلجباري من أن تغري معدل االحتياطي اإلجباري حيدث عدة مرات يف فرتات قصري  

 نسبياً وفقاً إلرادة البنك املركزي يف إعادة التوازن إىل السوق النقدية أو ملواجهة تقلبات السوق احمللي ككل والذي مير بعدة مراحل،

وهو يؤثر يف مجيع البنوك التجارية على حد سواء وينشئ يف ميزانيا�ا تغريات خالل إعدادها هلا وإعداد التوقعات فيما يتعلق 

  ها وأوجه اإلنفاق املختلفة.بكمية ودائع

�دف هذه األدوات إىل احلد من حرية املؤسسات املالية ملمارسة بعض النشاطات كما  األدوات املباشرة للسياسة النقدية:-

وكيفا، وهي مستعملة بكثرة نظرًا لالعتقاد بان التداخالت يف السوق ال تسمح بتحقيق األهداف املرجوة، ومن األدوات املباشرة 

  كثر استعماالً نذكر:األ

هو إجراء تنظيمي يفرض ويطبق على البنوك التجارية، �دف حتديد حجم القروض املقدمة من طرف البنوك  ا.تأطري القروض:

إىل الزبائن، فعلى هذه البنوك أن حترتم نسبة معينة عند االرتفاع السنوي للقروض اليت متنحها للزبائن، وهكذا من سنة ألخرى جيب 

تجاوز ارتفاع جمموع القروض املوزعة النسبة املعينة اليت حدد�ا السلطات النقدية، ويف حالة جتاوزها من طرف بنك أو أن ال ي

  بعض البنوك تطبق عليها عقوبات كان تكلفها احتياجا�ا من النقود املركزية كثرياً.

صادية ويتباطئ خلق النقود، وقد يصبح وهكذا يوضع حدود لتوزيع البنوك التجارية للقروض على خمتلف األعوان االقت

القسم السوقي الذي يكونه قطاع البنوك التجاري حمدودًا وثابتًا مما يرتك الفرصة للمؤسسات املالية غري املصرفية جللب املودعني 

  واملقرتضني.

ة من القروض أو :  تتضمن هذه السياسة إجراءات �دف إىل تسهيل احلصول على أنوع خاصب.التنظيم االنتقائي للقروض

مراقبة توزيعها أحيانا أخرى، وهي تأخذ عادة شكل سقوف لقروض خمصصة ألهداف معينة، وحسب هذا اإلجراء ، جيب على 

  املقرتضني أن يسامهوا جبزء من أمواهلم اخلاصة يف التمويل.
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وارد االقتصادية إىل االستخدامات ويتمثل اهلدف األساسي �ذه احلدود العليا يف التأثري على اجتاه القروض ومنه توجيه امل

املرغوب فيها، كما ميكن هلذه السياسة أن تعمل على حتديد استحقاق القروض املوجهة الستعماالت خاصة (معينة) وكذالك 

 فئات حمدودة من املقرتضني، كما تعمل على التعريفمبالغ، وعلى حتديد مبلغ القرض الذي جيب على البنوك التجارية تقدميه إىل 

بأنواع القروض ممنوعة التقدمي إطالقا،  كما تشكل عائقا أمام القضاء على التضخم أل�ا تدفع إىل زيادة املديونية وميكنها حتفيز 

  ارتفاع األسعار يف عدة قطاعات.

من وراء منح يسعى اجلهاز املصريف من خالل توسيع ائتمانه، إىل أن تكون الفوائد اليت حيصل عليها  :ج. تنظيم معدالت الفائدة

القروض، اكرب من التكلفة اليت يتحملها عند تسيريه هلذه القروض، وخاصة عندما يقرتض يف شكل نقود مركزية من اجل إمتام هذه 

  القروض.

بصفة عامة تكمل سلبيات األدوات املباشرة للسياسة النقدية يف سوء توزع املوارد إذا استعملت هذه األدوات لفرتة طويلة، 

أن حتديد سقف للقرض البنكي من شأنه أن يدفع املقرتضني إىل التخلي عن النظام املصريف، واللجوء مباشرة لالقرتاض إىل جانب 

من املقرتضني غري املاليني أو من املؤسسات املالية غري املصرفية، وهذا اإلقصاء للوساطة البنكية يتعارض مع اهلدف األول هلذا 

  سقف ملنح القروض البنكية). التعديل (أي تاطري القروض أو وضع

  .اثر استقاللية البنك املركزي على السياسة النقدية.3.2

على الرغم من اجلدل السائد بني االقتصاديني و اخلرباء حول عدد كبري من القضايا املتعلقة بالسياسة النقدية إال انه أصبح 

املركزي عن اإلدارة احلكومية والربملان وأي مؤسسة أخرى هناك اتفاق واسع حول أمهية منح مدى مناسب من االستقاللية للبنك 

باعتباره ميثل السلطة املسؤولة عن السياسة النقدية يف الدول املختلفة، بشكل ميكنه من وضع وتنفيذ سياسة نقدية فعالة يف حتقيق 

أن استقرار األسعار ميثل عنصرا أساسيا وبقاء استقرار األسعار، باإلضافة إىل مساندة السياسة االقتصادية للحكومة وذلك باعتبار 

  لنمو قوي ومستمر.

توجد بنوك مركزية مستقلة متاما يف إدارة املعروض النقدي ويرجع هذا إىل العالقة الوثيقة  واحلقيقة املؤكدة انه وحلد اآلن ال

م، حيث 1668نك مركزي بالسويد عام املوجودة ما بني البنك املركزي وكل من احلكومة والربملان أو كالمها وهذا منذ نشأة أول ب

أن تبعية السياسة النقدية للسياسة املالية ولسياسة سعر الصرف تعد أمرا شائعا بني معظم الدول على الرغم من اخنفاض عدد 

  الدول املتقدمة اليت تزداد فيها تبعية السياسة النقدية للسياسة املالية وسياسة سعر الصرف.

ستقاللية للبنوك املركزية لصياغة وتنفيذ السياسة النقدية يف العديد من الدول سواء أكانت ومن مث فان عدم توافر اال

  متقدمة أو متخلفة كانت سببا أساسيا يف وجود ظاهرتني هامتني مها:

  توسع حكومات الدول يف عجز امليزانية املمول عن طريق اجلهاز املصريف.-

 اسة سعر صرف حكومية قد تتعارض مع هدف استقرار األسعار.تدخل البنك املركزي يف سوق الصرف لتنفيذ سي-

وقد ترتب على هاتني الظاهرتني تقييد حرية البنك املركزي يف إدارة سياسة نقدية �دف إىل حتقيق استقرار األسعار مما كان سببا  

  أساسيا يف ارتفاع التضخم و اخنفاض مستوى معيشة الفرد �ذه الدول.

   :يف حتقيق األهداف النهائيةك املركزي . إسرتاتيجية البن4.2

يواجه البنك املركزي مشكلة تتمثل يف انه يرغب يف حتقيق أهداف معينة مثل استقرار األسعار مع مستوى مرتفع للعمالة،  -  

يستخدمها يؤثر على تلك األهداف ومن مث فإن البنك املركزي حيدد أدوات معينة  أنولكن البنك املركزي قد ال يستطيع مباشرة 

لكي يؤثر على األهداف النهائية بطريقة غري مباشرة بعد فرتة زمنية، وإذا ما انتظر البنك لكي يرى النتيجة يف صورة استقرار 

األسعار ومستوى العمالة املرتفع بعد مرور سنة، فقد يفضي االنتظار لرؤية النتيجة إىل جعل البنك املركزي يتأخر كثريا جدا يف 

  ت واإلجراءات التصحيحية على سياسته، إذ أن األخطاء قد ال تكون قابلة للتعديل.اختاذ القرارا
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من هنا يتبع البنك املركزي إسرتاتيجية خمتلفة ملمارسة السياسة النقدية بأن يستهدف متغريات تقع بني أدواته وبني حتقيق  -  

  أهدافه، فخطة البنك املركزي تسري على النحو التايل:        

أن يقرر البنك املركزي أهدافه بالنسبة للعمالة ومستوى األسعار فإنه خيتار جمموعة من املتغريات تسمى باألهداف  ا. بعد

الوسيطية، هذه األخرية تتمثل مبتغريات نقدية كلية كحجم الكتلة النقدية وسعر الفائدة اليت هلا تأثري مباشر على البطالة أو مستوى 

  األسعار.

هداف الوسيطية ال تتأثر مباشرة بأدوات السياسة النقدية للبنك املركزي، فإنه خيتار جمموعة أخرى من ب. إذا ما كانت األ

املتغريات لكي تكون هي املتغريات املستهدف إحداث تغري فيها، وتسمى تلك ا�موعة من املتغريات باألهداف العاملة مثل 

  ي متغريات شديدة االستجابة ألدوات السياسة النقدية.االحتياطات الكلية، سعر الفائدة على أذون اخلزينة، وه

ج. يتبع البنك املركزي اإلسرتاتيجية السابقة ألنه من السهل عليه أن حيقق اهلدف املطلوب من خالل التأثري على األهداف  

العاملة ميكن للبنك  الوسيطية بدال من التأثري على اهلدف النهائي مباشرة، فمن خالل استخدام األهداف الوسيطية واألهداف

املركزي أن يتأكد بسرعة ما إذا كانت سياسته تسري يف الطريق الصحيح أم ال، بدال من االنتظار لكي يرى النتيجة النهائية 

  خمططا إلسرتاتيجية البنك املركزي يف حتقيق األهداف النهائية.لسياسته على العمالة ومستوى األسعار.ويوضح الشكل املوايل 

  : خمطط إلسرتاتيجية البنك املركزي يف حتقيق األهداف النهائية01م رقلشكل ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحثان، بناءا على ما سبق.املصدر: 

  

  

  البنك املركزي: أدوات

  سياسة السوق املفتوحة-

  سياسة اخلصم-

 معدل االحتياطي القانوين-

  العامة: األهداف

االحتياطات الكلية(احتياطات، احتياطات غري مقرتضة، القاعدة -

  غري املقرتض). األساسالنقدية ،

 اخلزينة) أذونالنقدية، سعر فائدة  لألرصدةئدة(سعر الفائدة سعر الفا-

  الوسيطية: األهداف

  مستويات املعروض النقدي.-

  النهائية: األهداف (قصرية، طويلة) الفائدة أسعار-

  عمالة مرتفعة.-

 .األسعاراستقرار مستوى -
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 .ماهية النقود االلكرتونية .3

  قود االلكرتونية.تعترب النقود االلكرتونية من وسائل الدفع االلكرتونية واليت بدأ صيتها ينتشر عرب أحناء العامل جند الن

  النقود االلكرتونية: .1.3

ميكن تعريف النقود االلكرتونية على أ�ا "قيمة نقدية خمزنة على وسيلة الكرتونية مدفوعة مقدما وغري مرتبطة حبساب 

 )2020(حممود ا.،  بنكي، وتستعمل كأداة للدفع".

ائتمانية خمزنة يف شكل الكرتوين أو يف ذاكرة ويعرفها صندوق النقد الدويل على أ�ا "قيمة نقدية يف شكل وحدات 

 (Shérif & Ahmed, 1999, p. 46). الكرتونية لصاحل املستهلك"

وعليه فالنقود االلكرتونية هي النوع اجلديد من العملة، أو مبعىن أدق هي البديل االلكرتوين عن النقود الورقية واملعدنية ذات 

 هي قيمة نقدية خمزنة بطريقة الكرتونية تستعمل لتسوية املدفوعات صغرية احلجم.االلكرتونية   فالنقود ،الطبيعة املادية

  )109، صفحة 2003(طارق،  ولفهم كيفية استعمال حامالت النقد االلكرتوين جيدر التمييز بني نظامني: 

ملنوط به بأن يتوىل  وهو يعين أن املستهلك يعهد باملدفوعات إىل طرف ثالث وهو البنك ا ):One Lineنظام على اخلط ( -

كل التحويالت اخلاصة بالنقد االلكرتوين، وميسك احلسابات النقدية للعميل، حبيث يطلب إىل التجار تلقي السداد عن طريقه، 

ويتم ذلك بوجود آلة لدى التاجر تقوم بقراءة بطاقات الدفع وتكون موصولة باحلاسوب املوجود لدى البنك أو مركز التسويات أو 

  خيص.مركز الرت 

ويف هذا النظام تتم قراءة بطاقة العميل عن طريق حاسوب منصب لدى التاجر، ويتم ): Off Lineنظام خارج اخلط ( -

خصم مبلغ املشرتيات من خالل هذه البطاقة مباشرة، حيث أ�ا حتتوي إما على ذاكرة ختزن معلومات عن حساب العميل أو 

  صى الذي ال ميكن جتاوزه ( خالل أسبوع مثال) وهو حمدد من طرف البنك.على مدارج مغناطيسية يسجل فيها املبلغ األق

وميكن حلامل البطاقة دفع مثن حاجياته بإدخال بطاقته يف املكان املخصص هلا يف اآللة (آلة تصوير، جهاز هاتف...)،       

يف البطاقة تصبح عدمية القيمة ويتلخص منها،  فتقوم اآللة خبصم القيمة (قيمة اخلدمة املقدمة) وعند استنزاف كامل القيمة املخزنة

وهو ما يعرف بنظام القيمة املخزنة املغلق، غري أنه مت تطوير بطاقات قابلة للشحن أكثر من مرة، وهو ما يسمى بنظام القيمة 

  املخزنة املفتوح. 

  خصائص النقود االلكرتونية:.2.3

  :تتمثل اخلصائص اليت متيز النقود االلكرتونية كما يلي

فهي خالفًا للنقود القانونية عبارة عن بيانات مشفرة يتم وضعها على وسائل  النقود اإللكرتونية قيمة نقدية خمزنة إلكرتونيًا: -

  .إلكرتونية يف شكل بطاقات بالستيكية أو على ذاكرة الكمبيوتر الشخصي

اجر دون احلاجة إىل وجود طرف ثالث بينهما كمصدر إذ يتم نقلها من املستهلك إىل الت النقود اإللكرتونية ثنائية األبعاد: -

  .هذه النقود

حيث أن كل مصدر يقوم خبلق وإصدار نقود إلكرتونية خمتلفة، فقد ختتلف هذه النقود  النقود اإللكرتونية ليست متجانسة: -

  .ة هذه النقودمن ناحية القيمة وقد ختتلف أيضاً حسب عدد السلع واخلدمات اليت ميكن أن يشرتيها الشخص بواسط

  .تتميز النقود اإللكرتونية بسهولة محلها نظراً خلفة وز�ا وصغر حجمها، وهلذا فهي أكثر عملية من النقود العادية سهلة احلمل: -

على عكس النقود القانونية اليت يتم إصدارها من قبل البنك املركزي، فإن النقود  النقود اإللكرتونية هي نقود خاصة: -

  يتم إصدارها يف غالبية الدول عن طريق شركات أو مؤسسات ائتمانية خاصة. اإللكرتونية

  مزايا النقود االلكرتونية:  .3.3

  )111-110، الصفحات 2003(طارق،  ميكن تلخيص أهم اخلصائص اليت متيز وسيلة الدفع هذه كما يلي:
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على حاسبه اآليل، كما تتيح النقود االلكرتونية  حيث يستطيع املشرتي سداد قيمة مشرتياته مبجرد األمرسهولة االستخدام:  -

  فرصة التعامل بالعديد من العمالت مع إمكانية التحويل بني هذه العمالت بصورة حلظية وبأي قيمة.

 حيث ميكن للمشرتي أن يقوم بعملية الشراء دون أن يكون مضطرا لتقدمي أية معلومات. السرية: -

ة أعلى درجات األمان املمكنة وذلك العتماده على وسائل األمان املبتكرة حلماية املعلومات يتيح نظام النقود الرقمياألمان:  -

 املالية املستعملة على شبكة االنرتنت.     

 حيث تنعدم تكاليف املقاصة أو التسوية، ألن العملية تتم أليا. اخنفاض التكاليف: -

وقت، كو�ا تعتمد على شبكة االنرتنت اليت ال  أي مكان، ويف أيميكن حتويل النقود االلكرتونية من ال ختضع للحدود:  -

 تعرتف باحلدود اجلغرافية والسياسية، وذلك دون أن تؤثر يف التكلفة.

 أنواع النقود االلكرتونية .4.3

 وهذا كما يلي: ،تنقسم النقود االلكرتونية حبسب الوسيلة اليت يتم عليها خزن الوحدات االلكرتونية

احملفظة االلكرتونية عبارة عن بطاقة حتتوي على قيمة نقدية خمزنة فيها عن  :Electronic purseاللكرتونية احملفظة ا -

طريق شريط مغناطيسي أو رقاقة حاسوب صغري هو يف حقيقته حاسوب نقال، ولذلك يطلق على هذا النوع أحيانا بالبطاقة 

ة الكرتونيًا إىل بطاقة أخرى دون احلاجة إىل ربطها بأي حاسوب ). وميكن هلذه البطاقة أن حتول القيمsmart cardالذكية(

  مركزي وليس هناك حاجة لالتصال باملصدر (املصرف) كما هو احلال يف بطاقة االئتمان. 

ويتم يف هذا النوع خزن القيمة يف أقراص احلاسوب الصلبة، وتستخدم عن طريق احلاسوب  :Digi cashالنقود الرقمية  -

هلك الذي جيب أن يتم ربطه بشبكة االتصاالت الدولية، ويطلق عليها أحيانا بالنقود االلكرتونية املستندة على الشخصي للمست

برامج وحيصل نقل الوحدات االلكرتونية من حاسوب إىل أخر عن طريق شبكة االتصاالت عرب الرسائل االلكرتونية، وميكن أن يتم 

رتنيت أو مع أي شخص يتعامل بالنقود االلكرتونية عرب احلاسوب. ومتتاز هذه صرف الوحدات االلكرتونية مع تاجر عرب االن

 النقود بضرورة تدخل طرف ثالث يكون وسيطاً بني املتعاملني �ا.

  النقدية.  السياسة إدارة  يف  املركزي  البنك دور  على  االلكرتونية  النقود تأثري .4

  كزي:املر   البنك  وظائف على  االلكرتونية النقود  تأثري  .1.4

االقتصادية والنقدية واملالية للدولة،   السياسة على  االلكرتونية وزيادة استخدامها سوف يولد آثارا هامة  النقود إن انتشار

 ميكن إمجاهلا يف العناصر اآلتية.

على  اكبري  تأثريا  االلكرتونية النقود  كان لظهور املركزي:  وظيفة اإلصدار للبنك  على االلكرتونية النقود  تأثري .1.1.4

النقود االلكرتونية  وبالتايل فإن عائداته ستنخفض حيث أن عملية إصدار  املركزي البنك أوراق البنكنوت اليت يصدرها على  الطلب

 املركزي وبالتايل التأثري يكون من ناحيتني مها:  البنك  ميكن أن تتوالها مؤسسات أخرى غري

نسبة كبرية من وسائل   املركزي البنك متثل أوراق البنكنوت اليت يصدرهاو  تقليدية:ال النقود  االلكرتونية حمل النقود احتمال أن حتل -

، واليت تشمل النقد املتداول خارج النظام املصريف مضافا إليه الودائع اجلارية بالعملة احمللية، وحيث أن احتمال M1الدفع اجلارية

االلكرتونية من احملتمل أن   على النقود  فإن الزيادة الطلب  املركزي لبنكا االلكرتونية حمل أوراق البنكنوت اليت يصدرها  النقود أن حتل

 إمجايل املعروض النقدي مبا يشبه خماطر خلق االئتمان دون ضوابط.  على  يؤثر
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االحتفاظ بأرصدة قابلة للتسييل بشكل نقود رقمية، فإن جمموع الودائع حتت  يف ومن جهة أخرى، إذا كانت رغبة األفراد

املركزي، وسيؤدي  البنك حيتاجها أو يرغب �ا األفراد ستنخفض وتؤدي بالتايل إىل خفض عرض النقد من قبل الطلب اليت

 النقود االلكرتونية إىل تقليص ميزانيات البنوك املركزية. استعمال  يف  التمادي

النقود، وتوجد  تنظيم قانوين هلذه االلكرتونية من املسائل الشائكة اليت ستواجه أي النقود  يعد حتديد مصدري مؤسسة اإلصدار: -

النقود، فالدولة ميكن أن تسمح إلحدى  خيارات متعددة ميكن للحكومة أن حتدد من خالهلا من سيسمح له بإصدار هذه

أو  املركزي، أو البنوك التجارية، أو املؤسسات املالية(ائتمانية) غري املصرفية،  البنك  االلكرتونية:  النقود اجلهات التالية بإصدار

 املؤسسات غري املالية.

    دور  على  االلكرتونية أثر  النقود إن ظهور بصفته بنكا للبنوك: املركزي البنك  وظيفة  على االلكرتونية النقود  تأثري .2.1.4

املقرض األخري  دور أداء  يف بصفته بنكا للبنوك إذ أن هذا الدور بدأ ينخفض؛ فقد تستمر بعض البنوك املركزية املركزي  البنك

عامل تنتقل فيه املعلومات بشكل فوري فيما يتعلق تقريبا بكل   يف للمؤسسات املالية الكبرية، لكن احلاجة هلذا املقرض قد تنخفض

 النشاطات وكل املؤسسات.

وكيل مبثابة املستشار وال  املركزي  البنك  يعترب  بصفته بنكا للحكومة: املركزي البنك  وظيفة  على االلكرتونية النقود  تأثري .3.1.4

تطبيق جزء هام   معامال�ا املالية الداخلية واخلارجية باإلضافة لكونه اهليئة اليت تشرف على يف  املايل للحكومة، الذي ينوب عنها

والتسوية النهائية بني مؤسسات القطاع اخلاص املتنافسة  النقدية السياسة يف االقتصادية العامة للحكومة، املتمثلة السياسة من

 ود االلكرتونية.املصدرة للنق

تعترب وظيفة مراقبة االئتمان من     مراقبة وتوجيه االئتمان: يف املركزي البنك  وظيفة  على االلكرتونية النقود  تأثري .4.1.4

االئتمان وتوجيهه حنو قطاعات معينة، وهلذا فإنه يستعمل  يف  التحكم على املركزي، إذ يعمل  البنك  الوظائف املهمة اليت يقوم �ا

 املباشرة (كمية وكيفية) وغري املباشرة.  النقدية السياسة أدوات يف خمتلفة لتحقيق هذه الوظيفة وتتمثل هذه األدوات أدوات

للتوجيه ستكون بال جدوى، وذلك بسبب االجتاه املتزايد   املركزي  البنك  االلكرتونية، يبدو أن أي حماولة يقوم �ا  النقود ومع ظهور

ود، كما أن خدمات املدفوعات االلكرتونية املقدمة عرب االنرتنت غالبا ما يصعب السيطرة عليها أو النق للبنوك إلصدار مثل هذه

توجيهها، وبافرتاض أن حكومة ما أصدرت تشريعا يقيد أو مينع املعامالت املالية عرب شبكة االنرتنت فلنا أن نتوقع أن يتجه مجهور 

اخلارج لتحقيق مكاسب ملعامال�م املالية، إن طبيعة شبكة املعلومات   يف املهذا البلد إىل البحث عن فرص التع  يف  املتعاملني

البنوك املركزية حصر أرصدة املعامالت االلكرتونية، وهذا ما قد يؤدي إىل ختفيف   على الدولية (االنرتنت) جتعل من الصعب

  توجيه االئتمان. يف املركزي  البنك  دور

 النقدية: السياسة  واتأد على  االلكرتونية النقود  تأثري  .2.4

 األدوات الكمية الثالث كما يلي: على سنتناول تأثريها

وهو معدل الفائدة  "سعر البنوك"أو كما يسمى  سعر إعادة اخلصم سعر إعادة اخلصم:  على  االلكرتونية  النقود .تأثري1.2.4

االلكرتونية  النقود  ميكن لألفراد القيام بشراءو ، مقابل إعادة خصم األوراق املالية للبنوك التجارية البنك املركزي الذي يتقاضاه

االلكرتونية   النقود يف خزينة البنوك، ألن مصدري ويف كلتا احلالتني ستدخل  النقود القانونية، وبالتايل فإن هذه  النقود مقابل

 يف أرصد�م البنكية.  االلكرتونية  النقود القانونية اليت تلقوها نظري النقود  سيقومون بإيداع

و�ذه الطريقة فإن احتياطي البنوك التجارية سوف يزيد عن  املركزي، البنك مقابل ودائع مع  يف  النقود تقوم البنوك بتغيريوس

 احلجم املرغوب فيه. ويف تلك احلالة، فإن هذه البنوك ستختار بني أمرين:

 قروض.إما أن تقوم بشراء كثري من األصول من املؤسسات غري البنكية، ومنح مزيد من ال -

 املركزي. البنك وإما أن تقوم بشراء مزيد من األصول من -
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أسعار الفائدة وهلذا السبب فإن البنوك سوف  يف أسواق املال إىل اخنفاض  يف  األصول على  وسوف يؤدي زيادة الطلب

بنوك سوف تعيد شراء يقوم بتثبيت سعر فائدة بعض األصول قصرية األجل فإن ال  املركزي  البنك  تفضل البديل الثاين، وما دام

 ختفيض يف االلكرتونية  النقود  بيع من احملصلة النقود  البنوك باستخدام تقوم وبالتايل املركزي،  البنك  األصول من

االلكرتونية عن طريق  النقود االلكرتونية بعرض املزيد من  النقود  املركزي، ويف حالة ما إذا قام مصدرو البنك مواجهة  يف  خصومها

مثل هذه احلالة سيكون   يف  مكان آخر،  يف النقود  خلق نقود جديدة دون أن يتم تعويضها من خالل اخنفاضمنح قروض، أي 

منح هذه القروض دون أي قيود  يف مستوى سعر الفائدة إذا ظلت سلطة البنوك يف أن يتحكم املركزي البنك على من الصعب

الئتمان، عن طريق تغيري معدل إعادة اخلصم فإذا كان االجتاه حجم ا  يف  ميكنه أن يتحكم  املركزي  البنك  وكما هو معلوم، فإن

على خصم أوراقها  منح القروض فإنه يلجأ إىل ختفيض معدل إعادة اخلصم فتقبل البنوك التجارية  يف  التوسعي وأراد التوسع

 النقدية، وعكس ذلك االجتاه االنكماشي. وبالتايل تزداد سيولتها املركزي البنك لدى

أن سعر   االلكرتونية جعل احتياطات البنوك التجارية تزداد، كما مت شرحه سابقا وبالتايل، ميكن القول  قودالن  إن ظهور

إعادة خصم األوراق التجارية   على  حجم االئتمان، وذلك ألن إقبال البنوك على  السيطرة  يف  كبري تأثري  إعادة اخلصم لن يكون له

ملنحها هذه السيولة، فمهما كانت  املركزي  واخنفاض حاجتها للبنك  لنقديةا سيقل بسبب زيادة سيولتها املركزي البنك من

 حجم االئتمان ألنه ال يوجد طلب إلعادة خصم األوراق التجارية.  على  سعر إعادة اخلصم فإنه لن يؤثر  يف  التغريات

القانونية يؤثر   النقود حمل اوإحالهلااللكرتونية  النقود  إن تطور السوق املفتوحة:  على االلكرتونية النقود  تأثري .2.2.4

النقدية املالئمة وذلك  السياسة  إقرار يف املركزي البنك عمليات السوق املفتوحة باعتبارها إحدى األدوات املهمة اليت يستخدمها  يف

 من ناحيتني:

يا إىل االستغناء عن االلكرتونية بصورة شائعة سوف يدفعهم تدرجي النقود  إن قيام األفراد باستخدام من الناحية األوىل: -

�دف زيادة   البنك املركزي  هذا قيام البنوك التجارية برد ما يزيد عن حاجتها إىل  على االحتفاظ بنقود قانونية سائلة وسوف يرتتب

على القيام ببيع األوراق املالية  املركزي البنك نسبة االحتياطي النقدي لديه إال أن زيادة حجم االحتياطي سوف حتد من قدرة

 منح االئتمان.  على  مقدر�ا على  المتصاص جزء من السيولة املوجودة لدى البنوك وبالتايل التأثري

مدى شيوع   على سوف تتوقف بصورة رئيسية  املركزي عمليات السوق املفتوحة للبنك  على االلكرتونية النقود  إن تأثري

فعالية سياسة السوق   على ية هامشيا كلما كان تأثريها ضعيفاااللكرتونية فكلما كان التعامل بالنقود االلكرتون  النقود استخدام

االلكرتونية كبديل للنقود القانونية، يكون   النقود  وعلى العكس من ذلك، فإن استخدام  املركزي البنك املفتوحة اليت يقوم �ا

فإن هذه اآلثار قد متتد إىل مستوى سعر  سوق األوراق املالية، وكذلك يف مشرتيا أو بائعا  املركزي  البنك  تدخل  على اكبري  اتأثري   له

هذه السوق، حيث أن قيامه بشراء األوراق املالية سوف يؤدي إىل زيادة نسبة  يف املركزي البنك الفائدة املتوقع تغريه تبعا لنشاط

 ببيع األوراق املالية.  زياملرك  البنك  مما يؤدي إىل اخنفاض سعر الفائدة وحيدث العكس عند قيام النقود  السيولة، وبالتايل يزيد عرض

االلكرتونية سيقلص ميزانية البنوك املركزية بشكل ظاهر وعند مستوى معني قد   النقود استعمال  يف  إن التوسع من الناحية ثانية:-

 إجراء عمليات السوق املفتوحة. على يقيد هذا التقليص قدرة البنوك املركزية

الدول النامية الفتقارها ملعظم متطلبا�ا   يف  حمدودة الفعالية بدرجة كبرية جيدر اإلشارة إليه أن تلك الوسيلة ستكونوما 

سياسة السوق املفتوحة ولكن بطريقة إجيابية، حيث يرون بأن استخدام عمليات  على االلكرتونية ستؤثر النقود  هناك من يرى بأنو 

ة التقليدية، حيث تصل لقاعدة أوسع من العمالء السوق املفتوحة الكرتونيا عرب الشبكة سيكون أكثر سرعة وكفاءة من الوسيل

 داخليا وخارجيا وبالتايل ميكن للتوازن النقدي أن يعود بصورة أسرع. 

البنوك التجارية االحتفاظ بنسبة معينة من حجم الودائع   على  جيب  االحتياطي القانوين:  على االلكرتونية النقود  تأثري .3.2.4

قدرة البنوك  يف التحكم  املركزي شكل رصيد دائن، إذ ميكن للبنك  على  ي، كاحتياطي نقدي قانويناملركز   البنك  املتوفرة لديها لدى
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ميكن أن و  وذلك بتغيري نسبتها.) االحتياطي القانوين(منح االئتمان، عن طريق استعمال هذه األداة   على  التجارية

التحول  حيث أناملركزي:   البنك  تياطي احملتفظ به لدىحجم االح  على االحتياطي القانوين وذلك  على االلكرتونية  النقود تأثر

القانونية سريفع من مستوى االحتياطي القانوين وذلك ألن زيادة الودائع تؤدي إىل زيادة  النقود  االلكرتونية حمل النقود  الستخدام

  االحتياطي.
   

  اخلامتة:.5

وضاع االقتصادية واملالية العاملية تتجه حنو الرقمنة جبميع مع توجهات العامل  حنو التكنولوجيا بفعل العوملة وتداعيا�ا فاأل

عمليا�ا، بداية من اإليداع املايل وانتهاًء بالنفقات املالية على احلاجات والرغبات، اليت تشّكل العناصر ذات التأثري املباشر يف 

املالية، كان هلا تأثريا على أدوات عمل العرض والطلب داخل السوق واستخدام وسائل الدفع االلكرتونية لتسوية املدفوعات 

السياسة النقدية يف حتقيق االستقرار النقدي واملايل يف الدول املتقدمة والنامية على حد سواء؛ خصوًصا العمالت اليت تعاين دوهلا 

ىل اعتماد وسيط مايل من أزمات مالية واقتصادية حملية، وهشاشة يف تداول عمال�ا يف األسواق املالية، سوف تصبح أكثر حاجة إ

جديد، للمحافظة النسبية على استقرار قطاعها املايل مقابل املشكالت االقتصادية السائدة، كالتضخم واالحتكار؛ لذلك مل يبَق 

ذلك لوسيط (املنقذ) لسوقها املايل، بغض النظر عن آثارها بأمام هذه الدول إال اللجوء الستخدام النقود االلكرتونية لتكون 

صادية أو املخاطر اليت قد تنجُم عنها طاملا أ�ا توفّر استقرارًا لقطاعها االقتصادي، ومتّكنها من تنفيذ جمموعة من الصفقات االقت

 املالية الدولية مع الدول اليت قبلت تداول النقود االلكرتونية كوسيلة جديدة إلنعاش االقتصاد.

  النتائج:

 :مما سبق ميكن الوصول إىل النتائج التالية

وذلك ألن  ظل حتول االقتصاد إىل اقتصاد رقمي افرتاضي، يف املركزي البنك وظائف على  االلكرتونية تغيريا كبريا النقود  حتدث-

البنك املركزي، فتتغري هذه الوظائف سواء أل�ا مل تعد فعالة كما    وظائف  على املعامالت يؤثر  يف  االلكرتونية  النقود استخدام

االلكرتونية   النقود  ثل هذه الوظائف ستزول، كما ميكن أن تضاف إليه وظائف أخرى ظهرت بظهوركانت، أو أن احلاجة مل

 كوسيلة دفع حديثة.

إصداره للنقد ولكن لن يهدد  يف املركزي البنك دور االلكرتونية من شأنه أن يقلص النقود  استخدام يف التوسع ان-

البنوك املركزية  دور االلكرتونية يؤدي إىل تقليل ورمبا اختفاء ودالنق  النقدية، حيث أن انتشار  السياسة  إدارة يف دوره

وتسوية االلتزامات الناشئة عن الضرائب أو عن   النقدية السياسة  ممارسة يف ولكن ال يؤدي إىل تالشي دورها  النقود إصدار  يف

 التعامالت بني املؤسسات املصدرة للنقود االلكرتونية.

النقود االلكرتونية،  ال بّد من وجود ضوابط إلصدار  النقدية السياسة على  املركزي لبنكفعالة ل إدارة لكي تكون هناك-

النقود... كما   زيادة بعض اجلرائم االلكرتونية وظاهرة غسيل املوال وتزوير وتزييف على  االلكرتونية قد يشجع النقود  فاستعمال

االلكرتونية أمر ضروري من  النقود  نظم عملية إصدار وتداولميكن أن ينجر عنها الكثري من املخاطر وهلذا فإن وجود ضوابط ت

  اجل سياسة نقدية فعالة.

    التوصيات:

االلكرتونية حقه من االهتمام والدراسة، فاقتصادها   النقود  جمال  يف  مطالبة بأن تعطي التطوروكغريها من الدول اجلزائر 

  ؤسسا�ا املالية والبنكية، لذا يتطلب منها:م يف التعامالت االلكرتونية  على  نقدي ورقي، وليس بنكي قائم
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قامة إت واالنرتنت وضرورة تشجيعها على فسح ا�ال للمؤسسات االئتمانية إلدخال التطورات احلديثة يف جمال االتصاال -

 عالقات اقتصادية وتعامالت مصرفية مع املؤسسات حول العامل لالطالع على احدث التطورات يف هذا ا�ال.

" و�ائي نقاط الدفع االلكرتوين ATMوفري البنية التحتية للتعامل بالنقود االلكرتونية كأجهزة الصراف اآليل "ضرورة ت-

"TPE ؛ البنوك املنزلية"Home banking... 

هم تعامال�م وذلك مبنح  يف االلكرتونية  النقود قبول  على  حتفيز التجار وأماكن تقدمي اخلدمات كاملطاعم والفنادق واملؤسسات -

 بعض املزايا.

ووسائل الدفع االلكرتوين، وتوفري الدعاية الكافية للنقود االلكرتونية   النقود تنمية ثقافة ا�تمع اجلزائري فيما خيص استخدام -

 واملميزات اليت متنحها حلاملها.

 االلكرتونية. النقود  ضرورة وجود تعاون دويل ملكافحة اجلرائم اليت قد تنجر عن استخدام -

أنظمة الدفع النقدي ونقل األموال بالطرق االلكرتونية، فاملشرع  يف ديث التشريعات التجارية وذلك مبراعاة املستجداتحت-

نصوصه القانونية اعتماد خطوط دفاعية، تنظيمية، قانونية ورقابية جتعل   يف  اجلزائري ال يزال يذكر كلمة مواصالت بدل اتصاالت

 رفية االلكرتونية يسري وفق ما خيدم االقتصاد الوطين اجلزائري.التعامل باملنتجات املالية واملص
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  -البتكوينمع اإلشارة إىل عملة –القيمة يف بيئة األعمال املعاصرة  الختزانالعمالت املشفرة كأليات مبتكرة 

Cryptocurrencies as innovative mechanisms for storing value in the contemporary 

business environment - with reference to Bitcoin – 

 

  

  

  
  

  

 ملخص: 

على القطاع املايل كأحد أكرب  �21دف هذه الدراسة إىل إظهار أهم األثار اليت تركتها تكنولوجيا القرن 

القطاعات تأثرا بالتكنولوجيا، واليت صاحبها ظهور العديد من املصطلحات اجلديدة كالبلوكتشني والعمالت املشفرة 

 والعقود الذكية ...

بدأت صناعة اخلدمات املالية دخول عامل التكنولوجيا قصد تفادي خمتلف سلبيا�ا اليت يف مقدمتها تذبذب 

ن طرق وأليات جديدة أكثر كفاءة يف ختزين قيمة النقد، وهلذا ظهرت األسعار، وعليه صار من الضروري البحث ع

  العمالت املشفرة كبديل للنقد املادي املتذبذب.

توصلت هذه الدراسة إىل ان هذا النوع من العمالت يواجهه العديد من التحديات اليت يف مقدمتها ضعف االعرتاف  

  ل األموال والتهرب الضرييب.الدويل نتيجة ارتباطها ببعض الظواهر السلبية كغسي

  البلوكتشني، العمالت املشفرة، البتكوين، العمالت املستقرة  الكلمات املفتاحية:

  .JEL:  E42 ،E58تصنيف 

Abstract:  

   Financial sector is one of the most affected sectors by the expansion of the 21st 

century information technologies. This study aims to show the most important impacts 

of contemporary information technologies development on the Financial sector, which 

was accompanied by the emergence of many new concepts such as Blockchain, 

cryptocurrencies and smart contracts ...  

The financial services industry is rivalling the actual technological development 

in order to avoid its various drawbacks, such as fluctuating prices, and therefore it 

became necessary to search for new methods and mechanisms that are more efficient 

in storing the value of cash, and for this reason cryptocurrencies appeared as an 

alternative to fluctuating physical cash. This study finds that innovative 

cryptocurrencies faces many challenges, foremost of which is weak international 

recognition as a result of its association with some negative phenomena such as money 

laundering and tax evasion. 

Key words : Blockchain, cryptocurrencies, Bitcoin, stable coins. 

JEL : E42, E58. 
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  . مقدمة: 1

، حيث دخلت العمالت االفرتاضية املشفرة إىل األسواق بشكل قوي  بظهور ثورة اقتصادية جديدة 2017 متيزت سنة

منذ حنو التعامل �ذه العمالت و اليت كانت يف مقدمتهم عملة البتكوين قد بدأ علما و أنه ،  دون أن يتوقع معظم اخلرباء ذلك

ظهر ما يسمى بالعمالت و املدفوعات اإللكرتونية بت النقدية املعتادة ليحل حملها التعامالت قلت فيه التعامال حيثأعوام،  10

إال أ�ا القت ترحيبا وقبوال متزايدا  ،واليت على رغم من الشكوك اليت حامت حوهلا Cryptocurrencies أو األصول املشفرة

وقد تطورت التكنولوجيا املالية على مدار العقد  الوصول إليها، وطلبا صعد بأسعارها إىل مستويات قياسية كان من املستحيل ختيل

 صلو  ضية،املا ساخلم سنواتفعلى مدى ال، يف قطاع اخلدمات املالية التقليدية الفعليدأت بالتأثري ، وب مطردة سرعةب ضياملا

ترمي ، و  للخدمات املالية التقليدية احلايل مليار دوالر مدفوعا بعدم كفاية اهليكل100كثر من يف التكنولوجيا املالية أل االستثمار

يف مدى توفريها تها تكمن أمهيعليه و  املالية التقليدية، باخلدمات تقليل عدد وتكلفة املعامالت املرتبطة إىل التكنولوجيا املالية

األموال  واستقبالسال ر إالالمركزية اليت تسمح للمستخدمني ب Blockchain الـ  للوقت واملال يف عملها وذلك بفضل التقنية

 على اأفقي منو التكنولوجيا املالية ستمروي، دون احلاجة لوجود طرف ثالث وضامن مثل الذي كانت تلعبه البنوك واملؤسسات املالية

ا، على جوانب هذه التكنولوجي الوقوف داع، وهو ما ميلي علينابالااملزيد من التطور التقين و  صورة يف رأسياالدول، و  امتداد

خصوصا والتكنولوجيات املالية عموما، ومن هنا تربز القيمة العملية للعمالت املشفرة  ا،إقليميو امنها حملي ستفادةلال واستيعا�ا

اليت توفر حلول رقمية تساعد على التحويالت املالية يف ظرف قياسي وبدون احلاجة للتنقل أو دفع رسوم اضافية بل يكفي جهاز 

ميكن طرح السؤال ومما سبق ، الكرتوين نظري خدمة ما عنوان حمفظة البيتكوين للقيام بالتحويل املايل أو دفعو  باألنرتنتمتصل 

  الرئيسي التايل:

التقلبات اليت يف ظل  هاما هو مستقبلفيما تتمثل صور وأليات اختزان القيمة ضمن مستحدثات التكنولوجيات املالية، و 

  تشهدها الساحة املالية العاملية؟

 لإلجابة عن السؤال الرئيسي والحتواء الدراسة نطرح االسئلة الفرعية التالية:الفرعية: ألسئلة ا   

 ما مفهوم العمالت املشفرة، وعلى أي أساس يتم تطبيقها؟ 

 فيما ينعكس أداء وفعالية العمالت املشفرة؟  

 ؟ كيف ميكن التخفيف من حدة املشاكل والتحديات اليت تعاين منها العمالت املشفرة 

 :الفرضيات 

  الـ تقنية على امجيع تطبيقا�تعتمد العمالت املشفرة يف Blockchain ؛أو ما يعرف بسلسلة الكتل 

  معيقات؛نقل األموال وحتويلها بسرعة بدون حدود ودون العمالت املشفرة تسهل عملية 

  تعترب العمالت املستقرةStablecoins وسع نشاط العمالت املشفرة يف أحد االبتكارات املالية اليت ستضمن بقاء وت

 العامل.
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  البحث:أهداف   

  خصوصا؛ عملة البتكوينمفهوم العمالت املشفرة عموما و تسليط الضوء على 

  التعامل �ذا النوع من العمالت؛القيام بنظرة استشرافية ملستقبل 

  العمالت.رفض هذا النوع من  وأالرتكيز على أهم أسباب تبين 

  :منهجية البحث 

 من التحليلي، الوصفي املنهج على هذه دراستنا يف اعتمدنا املطروحة،باملوضوع ومعاجلة اإلشكالية  اإلملام من مكننت حىت

خصوصا  البتكوينختلف العمالت و مب التعامل آلياتخمتلف مؤشرات و  وحتليل الكتل، وسالسل املشفرة العمالت وصف خالل

 .تواجهها اليت التحديات أهمضف إىل ذلك طرح 

 دخل مفاهيمي لبعض املصطلحات املتعلقة بالعمالت املشفرة. م.2

موضوع التكنولوجيات املالية موضوع شاسع جدا، حيث يشمل على العديد من املصطلحات املتداخلة فيما بينها وعليه 

  وجب التمييز بينها كما يلي:

  البلوكتشني: 1.2

ي يعتمد عليه يف مجيع استعماالت العمالت الكتلة، وهو تطبيق أساسما يعرف بسلسلة  أوBlockchainالـ يعد 

دون Real Time أكرب سجل رقمي موزع ومفتوح يسمح بنقل أصل امللكية من طرف إىل آخر يف الوقت نفسهاملشفرة، وهو 

احلاجة إىل وسيط، مع حتقيق درجة عالية من األمان لعملية التحويل يف مواجهة حماوالت الغش أو التالعب، ويشرك يف هذا 

(إيهاب األفراد. بني  حاليا أكرب قاعدة بيانات موزعة عاملياBlockchainالـ وميكن اعتبار  العامل،ل مجيع األفراد حول السج

 )1، صفحة 2018خليفة، 

من السجالت املسماة  باستمراركما يعرف على أنه عبارة عن قاعدة بيانات موزعة متتاز بالقدرة على إدارة قائمة متزايدة 

مع رابط إىل كتلة سابقة، حبيث تتشكل سلسلة من الكتل املرتابطة،  كل كتلة على الطابع الزمين  يحبيث حتتو  سالسل الكتل،ب

 الكتل.واهلدف من إنشاء هذه السلسلة إتاحة البيانات جلميع املستخدمني مع احلفاظ على أما�ا، دون القدرة على تعديل تلك 

   )31، صفحة 2018(أشرف شهاب ، مصطفى الدمرداش، 

مبعىن  اإلنرتنت،اخرتاع  منذ اإللغائيةاالبتكارات تكون أحد أكثر  قد Blockchainالـ  تقنية ويرى العديد من املستثمرين أن

ويشري التقييم املبدئي حلاالت  ...، األشياء وإنرتنتالذكاء االصطناعي كالتقنيات واألساليب السابقة هلا،   أ�ا ستلغي متاما

بليون دوالر، إال أن جدوى التأثري وفرص التنفيذ ختتلف  85و 70در ما بني قإضافة قيم اقتصادية كبرية، تاالستخدام احلالية إىل 

  بشكل كبري بني التطبيقات.

ويقدر أن ينمو اإلنفاق العاملي على التقنية، من املؤسسات املالية يف مراحل جتربة هذه  70ناك حوايل %حيث ه

  ،2022بليون دوالر يف عام  12أكثر من  إىل 2018بليون دوالر يف عام  1.5وايل من ح Blockchainالـ  تطبيقات تقنية

مليون على عام  5,340، سرتتفع إىل 2016مليون دوالر عام  228كما أن القيمة السوقية هلذه التقنية اليت كانت حنو 

  ، كما هو موضح يف الشكل التايل: 57.6كب يصل إىل %ر مبعدل منو م 2023
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  .Blockchainالقيمة السوقية لتقنية الـ  :01قم شكل ر ال

  
Source: (World Bank Group, 2019). 

 : Digital Currencyالعمالت الرقمية  2.2

ختتلف عن العمالت النقدية كالدوالر واليورو ...، وليست يف شكل أرقام على اإلنرتنت لتدعى بالعمالت اإللكرتونية، 

التحكم �ا من البنوك املركزية، فيما ال وجود هلا على أرض الواقع، هذه العمالت تتواجد يف  بل إ�ا حتمل أمساء خمتلفة وال يتم

  العامل االفرتاضي أو الرقمي فقط، ونتحدث عن بعضها مثل بيتكوين.

هي األموال املتداولة عرب اإلنرتنت، وهلا مجيع خصائص األموال التقليدية، وأقرب مثال هلا بطاقات  العمالت الرقمية

االئتمان واخلصم، وميكن استخدامها لدفع مثن السلع واخلدمات، مثل االتصاالت عرب االنرتنت واهلاتف احملمول واملتاجر اليت تبيع 

أي نقطة  إىل أي مكان إرسال مبالغ من سياسية، وقد يتم السلع عرب اإلنرتنت وغريها، وليس للعمالت الرقمية حدود جغرافية أو

  )15، صفحة 2019(فريد حبيب ليان، معامالت مع أي نقطة أخري يف العامل.  أية يف العامل، وإجراء

ما مييز هذه العمالت أ�ا قابلة لصرفها إىل الدوالر والعمالت النقدية ، وكذا قيمتها تقدر �ذه العمالت اليت نستخدمها 

وهكذا، ناهيك على أنه  الريبلمعينة من  قيمة بيتكوينعلى أرض الواقع كما أ�ا أيضا تقدر بقيمة بعضها البعض حيث جند أن 

 وختتلفميكنك شراء عملة رقمية أو افرتاضية وحتويلها إىل عملة رقمية أخرى منافسة دون تدخل العمالت النقدية يف العملية، 

الرقمي  عللدف كوسيلة تستخدمواليت  Fiat Currencies القانونية للعمالت املمثلة اإللكرتونية النقود عن الرقمية العمالت

(H. Natarajan et al , 2017) ، العمالت االفرتاضية، هي رئيسة أشكال ثالثة إىل الرقمية العمالت تقسيم ميكن 

 أشكال يوضح النقد، والشكل املوايل مؤسسات أو املركزية البنوك تصدرها اليت القانونية الرقمية والعمالت اإللكرتونية، والعمالت

  األخرى: الرقمية العمالت بسائروعالقتها  الرقمية العمالت
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  : أشكال العمالت الرقمية.02شكل رقم ال

  

  من إعداد الباحثتان باالعتماد على جمموعة من املراجع. املصدر:

  :Virtual Currenciesالعملة االفرتاضية  1.2.2

 سلطة أو مركزي بنك عن رتصد ال واليت للقيمة رقمي ): على أ�ا عبارة عن متثيل(EBA األوروبية البنوك تعرفها سلطة

نقلها  وميكن للتبادل كوسيلة االعتباريني أو الطبيعيني األشخاص قبل من قبوهلا يتم ولكن تقليدية، بعملة ترتب بالضرورة وال عامة

 .إلكرتونيا �ا االجتار أو ختزينها أو

املنظمة واليت عادة ما يصدرها : على أ�ا نوع من العمالت الرقمية غري ECBكما يعرفها البنك املركزي األورويب 

 ,European Central Bank, 2012) ويتحكم �ا مطوروها ويتم استخدامها وقبوهلا بني أعضاء جمتمع افرتاضي حمدد.

p. 14)   

وما جتدر اإلشارة إليه هنا ان العمالت املشفرة هي أحد أشكال العمالت االفرتاضية اليت هي يف االصل نوع من أنواع 

 من تتكون مركزية منظومة مركزية أي تتبعالرقمية  فالعمالت، اسية بينهمااالساالختالفات  بعض هناكرقمية لكن العمالت ال

 العمالت بينما، Cyber Spaceالسيرباين  الفضاء يف املعامالت حالة تنظم اليت الكمبيوتر وأجهزة األشخاص من جمموعة

  .عملة لكل بالنسبة املتعاملني جمموع يةغالب قبل من لوائحها وضع ويتم مركزية غري املشفرة

 :e-Mony  العملة اإللكرتونية   2.2.2

 .القانونية بالعملة مقومة اإللكرتوين للدفع الدويل: على أ�ا وسيلة يعرف البنك

 إلكرتونية، أداة على ختزينها يتم ائتمانية وحدات شكل على نقدية الدولية فيعرفها: على ا�ا قيمة التسويات بنكأما 

 حالة يف أو الشراء، بعمليات للقيام استعماهلا مت كلما تتزايد أو تتناقص اليت القيمة هذه مثن مالك هذه األداة بدفع يقوم حيث

  )11، صفحة 2020(شعبان بتول و أخرون،  عليها. جديدة قيمة ختزين إعادة

ون فيها األموال مسجلة وخمزونة على كما تعرف على انه عبارة عن القيمة املخزونة أو وسيلة الدفع املدفوعة مسبقا تك

   )lawer.20m ،2019(جهاز إلكرتوين يف حيازة املستهلك.  

مما سبق جند أن التعريفات قد اتفقت على أن النقود اإللكرتونية هي عبارة عن األموال والنقود اليت يتم ختزينها يف 

كانت أو  اجر اإللكرتونية واليت تعرض لك املبلغ بالعملة احملليةاحلسابات املصرفية والبنوك وكذلك البنوك اإللكرتونية ورصيد املت

  األجنبية.
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 :centre Bank Digital Currencies  لعمالت الرقمية الرمسية ا 3.2.2

ترتيث يف خمتلف  املركزية البنوك من العديد جعل املشفرة للعمالت القانوين الغطاء لغياب أو كما تعرف بالقانونية فنظرا

 الفرص من مناسبة لالستفادة طريقة إلجياد جليا التفكري تعيد وأن �ا، والتداول التعامل حتظر وأن النوع من النقود،تعامال�ا �ذا 

 إمكانية هذه العمالت واليت يف مقدمتها البيتكوين، ومن هنا بات من الضروري على البنوك املركزية اإلسراع يف دراسة اليت تطرحها

 وأدوات وسائل على وتداوهلا تقدميها يف وتعتمد املايل املستهلك ثقة وتدعم الشرعية بالقانونية متعرقمية قانونية تت عملة إصدار

  .اإللكرتونية الدفع

 قانونية لكن جيب األخذ بعني االعتبار أن إصدار نقود رمسية حييط به العديد من التحديات واليت يف مقدمتها حتديات

 صعيد فعلى إصدارها، مت إذا ما العملة هذه نطاق االعتبارعني ب آخذة النقدية والسلطات املركزية البنوك تواجه وتشغيلية وفنية

 رقمية نقود بإصدار هلا تسمح ال لديها القانونية األطر أن املركزية البنوك بعض جتد التحديات أهم أحد وهي القانونية االعتبارات

 ومتويل األموال غسيل مكافحة متطلبات تنفيذ ة، ضف إىل ذلك آليةالرمسي التزاما�ا لتغطية واستخدامها للدولة رمسية كعملة

   )Gov.UK  ،2018( مستحسنا و مقبوال. أمرا يكون ال قد املعنية السلطات وتشريعات للضرائب باإلضافة اإلرهاب،

   االجتاهات املستقبلية للعمالت املشفرة..3

 : Cryptocurrenciesالعمالت املشفرة  1.3

املعماة وهي عبارة عن مصطلح يتم استخدامه للداللة على مجيع هذه التطبيقات اليت تستخدم تقنية تسمى أيضا بالعملة 

Blockchain  سواء كانت هذه التطبيقات متثل عملة رقمية أو ا�ا متثل اي شي اخر كالعقود  بسلسلة الكتلأو ما يعرف

  .الذكية وغريها

 العادة، يف عليه يسيطرون مطورين عن يصدر الالمركزي، املنظم غري الرقمي النقد أنواع أحد :بأ�ا تعريفها مت كما

   )4، صفحة European Central Bank ،2015( حمدد.  افرتاضي جمتمع أعضاء بني مقبوال ويستخدم ويكون

 لبعضهم مالية مبالغ بإرسال للمستخدمني السماحهدفها هو  cryptocurrncyتشفريية  عمالتهي عبارة عن 

عمليات  راقبةملمركزية (بنوك مركزية مثال)  سلطة إىل احلاجة دون Peer to Peer للند الند عرب شبكة إلنرتنتا على البعض

  .)221، صفحة 2018( صويلحي نور الدين ،  الدفع والتحويل وهذا للمحافظة على جمهوليته 

 املركزي البنك غري عن صادر ةالنقدي للقيمة رقمي متثيل فهي الرمسي، النقد نظام خارج تعمل افرتاضية عملة هي

لكن ما مييزها ،  )9، صفحة 2012(شايب حممد، هلا  الطوعي القبول يف الكائنة الثقة من تستمد قيمتها االئتمانية، واملؤسسات

يتحكم يف انتاجها سوى التعدين  أ�ا ال ختضع لتنظيم وحتكم من شركة أو جهة معينة، ويتم تداوهلا بشكل حر فيما ال

   ).راإلصدا(

وما جتدر اإلشارة إليه هنا ان هذا النوع من العمالت ختتلف عن العمالت املادية (مثل األوراق النقدية والعمالت)، إال 

  أ�ا تسمح باملعامالت الفورية ونقل امللكية بال حدود. 

 منتجة فيزيائي، وجود وأ ملموس مادي كيان هلا افرتاضية، ليس رقمية مما سبق جند ان العمالت املشفرة ما هي إال عملة

 عن استخدامها يتم دولية، رمسية إدارة أي مركزي أو بنك جانب من فيها التحكم أو للسيطرة ختضع وال حاسوبية برامج بواسطة

عدم  كذلك �ا، املتعاملني لدى اختياريا قبوال وتلقى أخرى، عمالت إىل حتويلها أو والبيع الشراء عمليات يف اإلنرتنت طريق

  إلكرتونيا. وتبادهلا إصدارها ويتم نقدي، بغطاء دعمها أو القانونية العمالت مقابل العمالت هلذه ثيل حقيقيوجود مت

  اهم العمالت املشفرة املتداولة عرب العامل: 2.3
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واليت سامهت يف حدوث عجز كبري  2014منذ أزمة النفط واليت رافقها الرتاجع الرهيب يف أسعار احملروقات منذ صيف 

يف املوازنة العامة للعديد من الدول، ومل يشفى العامل من هذه األزمة تلته أزمة غري مدروسة ومل توضع يف احلسبان واليت  ومتواصل

  19- -كوفيد  متثلت يف األزمة الصحية ازمة كورونا

عجوزات إىل  طباعة األموال من أجل سد هذه الاألمر الذي دفع بالعديد من الدول الكربى واحلكومات  إىل اللجوء 

 10وضمان استمرارية عجلة االقتصاد، كل هذا ساهم يف أن تصبح العملة الورقية دون قيمة، وكانت النتيجة ارتفاع قيمة أكرب 

أسهم للعمالت الرقمية األكثر تداوال يف العامل، واليت وبالرغم من األزمات املتتالية اليت أثرت على العمالت املادية امللموسة، إال 

خمتلف أسواق املال  19-املشفرة بقيت يف الصدارة، حيث ضربت التبعات السلبية لتفشي فريوس كورونا كوفيدأن العمالت 

العاملية، من النفط إىل املعادن الثمينة مرورا بالبورصات، كما أربكت تداعياته خطط التنمية االقتصادية لكثري من البلدان خاصة 

  .ذات التأثري األقوى يف االقتصاد العاملي

  وسنعرض من خالل الشكل التايل أهم ست عمالت مشفرة اليت كانت األكثر تداوال خالل هذه الفرتة وهي: 

  : أهم ست عمالت املشفرة األكثر تداوال يف العامل.03شكل رقم ال

  
Source :  (coinmarketcap.com., 2020) 

  حيث:

 .% 28.2دوالر، ونسبة زيادة يف القيمة بـ  9210.2سعر ب، مليار دوالر رأس املال السوقي 169.3 بتكوين: بـ .1

  .% 60دوالر، ونسبة زيادة يف القيمة بـ  208.12سعر ب، مليار دوالر رأس املال السوقي 23.1بـ  إيثريوم: .2

 .%0دوالر، ونسبة زيادة يف القيمة بـ  1سعر ب، مليار دوالر رأس املال السوقي 8.8بـ  تيثر: .3

 .% 1.2دوالر، ونسبة زيادة يف القيمة بـ  0.196سعرب، السوقي مليار دوالر رأس املال8.6بـ  ريبل: .4

  .% 13دوالر، ونسبة زيادة يف القيمة بـ  231.69سعرب، مليار دوالر رأس املال السوقي 4.3بـ بيتكوين كاش:  .5

 .% 92دوالر، ونسبة زيادة يف القيمة بـ  186.61سعرب، مليار دوالر رأس املال السوقي 186.61 بيتكوين إس يف: بـ .6

  باإلضافة إىل بعص العمالت األخرى األقل تداوال مقارنة مع العمالت الستة األوىل األكثر تداوال وهي:  

 .% 28.2دوالر، ونسبة زيادة يف القيمة بـ  9210.2سعر ب، مليار دوالر رأس املال السوقي 2.8بـ  اليتكوين: .1

  .% 28.2دوالر، ونسبة زيادة يف القيمة بـ  16.52 سعرب، مليار دوالر رأس املال السوقي 2.5بـ بينانس كوين:  .2

  .% 1.6دوالر، ونسبة اخنفاض يف القيمة بـ  2.54سعر ب، مليار دوالر رأس املال السوقي 2.3بـ إي أو إس:  .3

 .%103دوالر، ونسبة اخنفاض يف القيمة بـ  2.7سعرب، مليار دوالر رأس املال السوقي 1.9بـ  تيزوس: .4

)coinmarketcap ،2021( 
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 أشهر العمالت املشفرة:.3.3

، هو وقت بداية 2008جوهر العمالت املشفرة، أطلقت ألول مرة يف عام  Bitcoin تعترب عملة الـ :Bitcoinالبيتكوين *

أو ما يعرف بسلسلة الكتل من قبل فرد أو جمموعة  Blockchainوتعمل وتعتمد على تقنية الـ  حركة العمالت الرقمية املشفرة

  .ساتوشي ناكاموتود الذين يعملون حتت االسم املستعار من األفرا

كبديل للنظام النقدي الورقي ، و من بني الظروف اليت ساعدت يف ظهور الـ  Bitcoin و لقد طرحت عمالت

Bitcoin هي تأكل مدخرات األفراد العاديني بسبب التضخم الذي نتج عن قيام البنوك املركزية بطباعة العمالت الورقية، حيث 

هذه املشكلة عن طريق حتديد عدد الوحدات اليت سيتم إصدارها، وبالتايل منع التضخم الناجم عن  يف حل  Bitcoinساعد الـ 

العملة األكثر شيوعا على اإلطالق وحركة سعرها هلا تأثري قوي على بقية سوق العمالت   Bitcoin طباعة النقود، و ال تزال الـ 

  يهدف ألن يكون بديال عن العمالت الورقية التقليدية. Bitcoinاإلشارة إىل أن الـ  الرقمية املشفرة ، وهنا جتدر

يف دفع مثن  Litecoin ، ويستخدم الـBitcoin هو بديل حمتمل آخر للعمالت الورقية ومنافس للـ :LTCالليتكوين *

 .Bitcoin العملية والتكنولوجية للـ  الصدارة حيث أصبح أكثر البدائل  Litecoin السلع واخلدمات اليومية، وقد احتل الـ

هي عملة افرتاضية ومنصة المركزية يف الوقت نفسه تسمح بإنشاء العقود الذكية بطريقة حتاكي إبرام  :Ethereumاإلثريوم *

دف من العقود التقليدية، لكنها تتطلب شروطا ومتطلبات لتنفيذها دون احلاجة إىل سلطة أو جهة معينة تتحكم يف عمليا�ا، واهل

 .عملة اخلدماتويعرف باسم  Etherإىل جانب التداول كأصل هو الدفع مقابل استخدام منصة الـ  Etherاستعمال الـ 

  )25-24، الصفحات 2020(شعبان بتول و أخرون، 

جل وتوفر املزيد من اخلصوصية، حيث تس 2016هي عملة ال مركزية مفتوحة املصدر مت إصدارها يف أواخر  :ZECزاد كاش *

 ، بينما تبقى التفاصيل اخلاصة باملرسل واملستلم واملبلغ سرية.Blockchain على الـ وتنشر كل املعامالت

، وتتيح املزيد من فرص عدم 2014مت إطالقها يف يناير  Bitcoinهي نسخة أكثر سرية من الـ  :Dashالداش كوين *

  )30-29، الصفحات 2017بدهللا بن سلمان بن عبد العزيز ، (ع الكشف عن اهلوية أل�ا تعمل على شبكة رمزية ال مركزية.

شبكة عاملية منخفضة التكلفة تتيح للبنوك تسوية املدفوعات عرب احلدود يف : Ripple –XRP عملة الريبل االلكرتونية *

العمالت الورقية عرب اخلاصة �ا لتسهيل حتويالت  Blockchainالوقت اآلين بشفافية وبتكلفة أقل ، وقد مت إعداد منصة الـ  

ارتباطا وثيقا بدعم عدد من البنوك منذ نشأته، ولقد ازدادت عدد  Ripple- XRP احلدود بشكل أكثر كفاءة ، و يرتبط الـ 

 -Rippleتدرجييا، وهناك إمكانية حقيقية بأن يصبح الـ   Ripple- XRPخدمات التحويل اليت تستخدم منصة الـ 

XRP املايل التقليدي. جزءا ال يتجزأ من النظام (Nathan Reiff, 2020, p. 1)  

، وتستخدم هذه العملة 2014: عملة آمنة وسرية ومفتوحة املصدر وغري قابلة للتتبع مت إطالقها يف أبريل XMR املونريو*

 حلماية عناوين اإلرسال واالستقبال واملبالغ املوجودة يف املعامالت.

من خالل  Ethereالـ  �دف منافسة 2014والتطبيقات الالمركزية أطلقت عام  عن منصة للعقود الذكية : عبارةNEO نيو*

  .Blockchainتقدمي نفس اخلدمة تقريبا ولكن أكثر تطورا من الناحية التكنولوجية لتقنية الـ 

   والـ Litecoin، ولكن كما هو احلال مع الـEthere هي املنصة التقنية املتميزة للـ NEO ويرى الكثريون أن الـ

Bitcoin فإن مركز هذه العمالت هو األكثر رسوخا، مما ساعدها يف احلفاظ على حصة سوقية أكرب.  

وتوفر العديد من املزايا اجلديدة مثل احلسابات ذات التوقيعات املتعددة والرسائل  2015مت إطالقها يف مارس : NEM نيم*

 .Blockchainـ املشفرة، وتستخدم هذه العملة نظام ال

بسهولة  Blockchainهي أول عملة مشفرة معيارية تسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات قائمة على الـ : Liskليسك *

  .2019لغة الربجمة األكثر شعبية يف العامل، مت إصدارها يف أواخر ماي   JavaScriptباستخدام 

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/JavaScript
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، مت إنشاؤها Directed Acyclic Graphعملة رقمية مشفرة مبنية على هيكل رسم بياين حلقي موجه :IOTAالـ *

املعامالت الصغرى اليت تنطوي على األجهزة  -إنرتنت األشياء IOT -أو إنرتنت األشياء، يسهل IOT للعمل مع أجهزة

إىل قمة  IOTAاصة بتلك األجهزة، ويف اآلونة األخرية قفزت الـ املتصلة، ويساعد أيضا يف احلفاظ على تكامل البيانات اخل

قائمة العمالت الرقمية املشفرة األكثر تداوال ويبدو أنه ينتظرها مستقبل كبري، حيث أصبحت تقنية إنرتنت األشياء هي املعيار. 

 )25-24، الصفحات 2019(فريد حبيب ليان، 

 يص ذلك يف النقاط التالية:ميكن تلخإجيابيات وسلبيات العملة املشفرة:  4.3

  إجيابيات العملة املشفرة: 1.4.3

 :العملة الرقمية هي أكثر أمانا من العملة احلقيقية (أو العمالت الورقية) ألنه ليس لديها أي فرصة لالحتيال،  ضد االحتيال

كل معاملة اليت هي يف األساس دفرت أستاذ عاملي المركزي ل Blockchain حيث تعمل العمالت املشفرة على تقنية

 البيتكوين مت إجراؤها على اإلطالق.

 :غالبا ما تؤدي بطاقات االئتمان إىل االحتيال وسرقة اهلوية، خاصة عند تسليم البطاقة إلجراء عمليات  ال سرقة اهلوية

يه كل الدفع، املستخدم ليس لديه سيطرة على عملية الدفع، ولكن عندما يتعلق األمر بالعملة الرقمية فإن املستخدم لد

 .التحكم يف إرسال الكمية املخصصة فقط إىل التاجر بدون أي معلومات إضافية وهذا مينع التعرف على السرقة

 :نظرا ألن العملة املشفرة تعمل على منصة ال معاجلة أسرع Blockchain فإ�ا متكن من إنشاء عقود ذكية وتزيل ،

 .اليت جتعل وقت املعاملة أطولموافقات اجلهات اخلارجية واإلجراءات الشكلية األخرى 

 عكس املعامالت العادية، ال حتتوي العملة الرقمية على أي رسوم معامالت، هذا جيعل إرسال واستالم  رسوم أقل: على

 املدفوعات بالعملة الرقمية أكثر بأسعار معقولة من العملة العادية. 

 :مركز هردو لدعم التعبري منظمة، مما يتيح الوصول إىل اجلميع. العمالت املشفرة المركزية وغري  ويرجع ذلك إىل أن العاملية)

 )6، صفحة 2018الرقيمي ، 

  هي يف حد ذا�ا خماطر التعامل �ذا النوع من العمالت: :سلبيات العملة املشفرة 2.4.3

 ك الكثري من تعتمد العمالت املشفرة بالكامل على التكنولوجيا العالية املعقدة ونتيجة لذلك ، هنا: السرية و اخلصوصية

التشكك والشكوك احمليطة بالعمالت الرقمية من أجل استخدامه ، مما جيعلها مقصدا لعمليات غسيل األموال وبيع املنتجات 

وهي بذلك تساهم يف زيادة األنشطة اإلجرامية  املشكوك يف أمرها حيث يصعب على اجلهات األمنية تتبع مصدر العملة، 

يات النصب واالحتيال املايل، ضف غلى ذلك خماطرها االقتصادية املتمثلة يف �ديد كما ا�ا تؤدي إىل مزيد من عمل

االستقرار النقدي يف الدول اليت ينتشر استخدامها فيها، وذلك ألن التحكم يف كميات عرض النقود مل يعد حتت سيطرة 

 السلطات النقدية هلذه الدول؛

 :دي نظرا لتعقد برامج الوصول إليها والعمليات احلسابية الالزمة إلجراء أو صعوبة إصدارها بواسطة املستخدم العا التعدين

 عمليات التعدين؛

 :نظرا ألن العمالت املشفرة ال ختضع للتنظيم من قبل أي مؤسسة مالية، فال توجد شبكة أمان حلماية  ال يوجد الئحة

 ة املشفرة؛املستخدمني من األخطاء البشرية أو االحتيال، وهذا هو أكرب عيب يف العمل

 :فأسعار العمالت الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر كون ان أهم ما مييز هذا النوع من العمالت تقلبا�ا الكبرية،   سعر العملة

 ؛بعوامل خارجية مثل األحداث املالية أو السياسية...
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 :حمليط بالعملة املشفرة، نظرا ألن البنوك كما هو احلال مع أي تقنية جديدة هناك الكثري من عدم اليقني ا  الريبة وعدم اليقني

، 2014(أمحد حممد عصام الدين،  واملنظمات احلكومية تعارض بشدة العملة الرقمية، ومنه خيشى الناس استخدامها؛

  )53-52الصفحات 

ضف إىل ذلك خماطر التعامل �ذا النوع من العمالت كمخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ االستثمار اخلاص بك، 

  ...ضافة إىل القرصنة، خمالفة القوانني، التهرب الضرييب.باإل

 واقع التعامل بالعمالت املشفرة..4

 والرمسلة البورصية العملة حسب التعامالت واحلصة السوقية وحجم التداول، حجم املشفرة بالعمالت التعامل واقع يتضمنو 

  وغريها.

  احلصة السوقية ألهم العمالت املشفرة:1.4.

يف بداية  Paul Manuel Godoy Hilarioة السوقية لكل عمالت من العمالت املشفرة، نشر بالنسبة للحص

، كما هو موضح يف الشكل 2020وجانفي  2019إحصائيات حول احلصص السوقية للعمالت املشفرة بني جانفي  2020

  التايل:

  .2020ي وجانف 2019: احلصص السوقية ألهم العمالت املشفرة ما بني جانفي 04شكل رقم ال
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source : (statista, 2020) 

من  %70و لتصبح حوايل  2019يف سنة  %56حيث نالحظ أن البتكوين حتصد حصة األسد حيث كانت حوايل 

مثل:   2020و سنة  2019، مقابل تراجع العديد من العمالت األخرى ما بني سنة  2020إمجايل العمالت خالل سنة 

، Novacoin ،Namecoin أمهها :  األخرى، العمالت من العديدو الليتكوين، باإلضافة إىل  XRPيثريوم والربيل اإل

Peercoin  ،Feathercoin  ،bitcoin Gold ،Stellar ،Cardano ،Monero .اليت مل نذكرها سابقا ... 

  املشفرة:  للعمالت البورصية الرمسلة.2.4

 للعمالت البورصية الرمسلة ، والشكل املوايل يظهر2018و 2017 سنتني بني ذرو�ا نلبيتكوي السوقية القيمة بلغت

  .2020نوفمرب  04 غاية إىل أمريكي دوالر باملليار املشفرة

  .2020نوفمرب  04 غاية إىل أمريكي دوالر باملليار املشفرة للعمالت البورصية الرمسلة: 05شكل رقم ال
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Source : (statista, 2020) 

مليار  43.3مقابل حوايل  أمريكي،مليار دوالر  250برمسلة سوقية تقدر بأكثر من تبقى البتكوين يف الصدارة  حيث

  .دوالر إليثريوم

 الشكل املوايل: ذلك من ويظهر ،2021جانفي  14غاية  املكانة إىلعلى هذه  Bitcoinولقد حافظت الـ 

 .2021جانفي  14 غاية إىل أمريكي دوالر املليارب املشفرة للعمالت البورصية الرمسلة:  06م رق شكلال

 

  Investing.com اإللكرتوين:متاح على املوقع  ،18:24على الساعة  14/01/2021أسعار العمالت الرقمية حىت تاريخ  املصدر:

يد كوف  – جائحة كورونااألزمة الصحية يف مقدمتها  واليتشهدت العديد من األزمات  2020هذا وكما نعلم ان سنة 

أثرياء بشكل سريع خاصة بعدما  أصبحواإال ان مالك عملة بيتكوين  األصعدة،، واليت أثرت على العامل بأكمله ويف مجيع  -19

  .ألف دوالر 40ارتفعت قيمتها إىل أرقام قياسية اخرتقت فيها حاجز الـ 

دوالر بعدما أعلنت  5000سعرها يصل إىل  عندما كانت 2020وشهدت هذه العملة ارتفاعا صاروخيا منذ مارس 

وبعد هذا اإلعالن وبالضبط يف  املشفرة،عرب االنرتنت السماح ألصحاب احلسابات باستخدام العملة  للدفع بال منصة باي

حيث  (bloomberg, 2020) الذهبية بالعملة املشفرة BTCعملة البتكوين باحملللني بأن يصفو صل و   2020أكتوبر 

وهو ما  دوالر، 41687.18دوالر إىل  31192.88من  2021جانفي  8و 2021في جان 4وصل ارتفع سعرها ما بني 

  يوضحه الشكل التايل: 
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 .2021جانفي  08حىت سعر البتكوين  :07 شكل رقمال

 
Source : (bloomberg, 2020) 

  أداءا:العمالت املشفرة األفضل  3.4

  :يلي سنوات الثالث االخرية كماالتايل العمالت املشفرة األفضل أداءا خالل ال والشكليوضح 

  

  

  .األخريةالعمالت الرقمية األفضل أداءا خالل الثالث السنوات  :08شكل رقم ال

  
  Investing.com :اإللكرتوينمتاح على املوقع  ،18:24الساعة  :14/01/2021أسعار العمالت الرقمية حىت تاريخ  املصدر:

قد احتلت الصدارة يف جمموع العمالت املتداولة خالل الثالث  BTCحيث جند من الشكل اعاله ان عملة البتكوين 

 %2157.29بنسبة حوايل   DNT، يف املقابل جند أن عملة الديسرتيكت  %191.16السنوات االخرية بنسبة حوايل  

لصدارة يف فقط ، أما فيما خيص العملة اليت احتلت ا 2020وقد حظيت حبصة األسد يف جمموع العمالت املتداولة خالل سنة 

، واليت احتلت كذلك املركز األول فيما خيص التعامالت  %228.68بنسبة  NANOجند عملة نانو  2020بداية سنة 

 DOGEمن حجم التعامالت الكلية ، أما فيما خيص التعامالت اليومية جند عملة الدوغ كوين  %215.4الشهرية بنسبة  

   .%12.65بنسبة 

  يات التغلب عليها.حتديات العمالت املشفرة وأل.5

 مستقبل العمالت االفرتاضية:.1.5

لألعمال التجارية، ومن هنا مت إطالق حساب جديد يعرف  Bitcoinبعد تطور السوق االفرتاضية، تفاءل مطورو الـ 

ة اليت من وفقا للعملة املشفرة، فمن املتوقع أن تنمو القطع النقدية االفرتاضي Bitcoinفكرة جديدة أساسها الـ  GitHubبالـ 

  شأ�ا تدعم الشركات الكبرية وبالتايل فقد قامت كل من:



    

 

  ةنعيمبارك  ، د.فايزة د. بوشناف                             .- مع اإلشارة إىل عملة البتكوين –العمالت املشفرة كأليات مبتكرة إلختزان القيمة يف بيئة األعمال املعاصرة 

  التكنولوجيا املالية االبتكارات واحللول الرقمية. 113

 American Express  إجياد عملة حقيقية ،Amex  مما ميكن العمالء من استهالك أكثر مما ميكن أن

 حتمله؛

 Amazon  واحدة من اكثر املخازن على األنرتنيت، اطلقت العملة االفرتاضية اخلاصة �ا و اليت تعرف بـCoins 

Monday ميكن استخدامها من قبل املستخدمني ملخازن األمازون و لشراء التطبيقات و األلعاب ؛ 

 Facebook لديه شيء مثل القطع النقدية الرقمية ، أو ما يعرف بـCrédit 

Facebook.)A.Mehedintu Soava  &al ،2016(  

  التعامل بالعمالت املشفرة: حتديات.2.5

عامل �ذا النوع من العمالت أ�ا ال تزال بعيدة بشكل كبري عن التأثري بشكل ملموس على يبقى التحدي الكبري أما الت

  ميكن تلخيص أهم التحديات اليت تواجه مستعملي العمالت املشفرة يف النقاط التالية:السياسة النقدية، وإمجاال 

 خصوصا وتقلبا�ا مشكلة   البتكوين سعر العمالت املشفرة عموما و يشكلحيث  :واملضاربة احلادة السعرية التقلبات

 بسبب للعملة املتذبذب فإن السعر أخرى جهة ومن وقبوهلا، انتشارها مدى من حتد قد للمتعاملني �ا، كما أ�ا

 شن مبحاكاة يقومون حيث العملة، لتبادل ومهية مواقع طريق عن ذلك استغالل يف احملتالني واملراهنات يشجع املضاربات

 بأسعار منخفضة شرائها إىل فيعمدون العملة، قيمة يف سلبا يؤثر مما املتعاملني بني فزع إلحداث عليها إلكرتوين هجوم

 أو الشكوى على القدرة هلم أن يكون دون للمستخدمني كبرية خبسارة يتسبب قد مما قيمتها، ارتفاع بعد بيعها مث

 )104، صفحة 2020( بن معتوق صابر،  االعرتاض.

 وضخمة،  كبرية حاسوبية وقدرات إىل طاقات أو إصدار أو العمالت املشفرة، التنقيب عمليات تاجحت :التعدين صعوبة

 أهم من التعدين يعترب وبالتايل احلاسوبية ...، بعض األجهزة وإصالح وصيانة للكهرباء كبرية تكاليف تتطلب وبالتايل

تقوم  متخصصة شركات التنقيب جمال يف شطين ما انتشار هذا النوع من العمالت، وعادة من حتد اليت التحديات

( بن معتوق  للخسائر. والتعرض األرباح بتحقيق مرهون التنقيب وبالتايل األرباح، لكسب التعدين جمال يف باستثمارات

  )104، صفحة 2020صابر، 

 : املشفرة ليست بعملة قانونية  مالتإن الع حتديات تواجه البنوك و السلطات النقدية يف استخدام العملة املشفرة

وال وسيلة للدفع، وتبقى خارج نطاق الرقابة واإلشراف من طرف البنوك و السلطات املختصة، وهلذا فإن إستخدامها 

ينطوي على الكثري من املخاطر، وهلذا فإن السلطات تتبع و بطريقة مستمرة التطور الكبري هلذه العمالت، خاصة فيما 

ر العمالت املشفرة املصممة باألساس للتهرب من كل رقابة وال متتثل إىل أي قاعدة أو تنظيم من خيص تنظيم وإصدا

التنظيمات املصرفية واملالية املعمول �ا حاليا، إال ان كل األنشطة املتعلقة �ذا النوع من العمالت من تبادهلا  أو حتويلها 

جمال مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب ( مرزوق آمال ، إىل عمالت قانونية ( عملة هلا سعر قانوين ) يقع يف 

  ).86، صفحة 2019

  ومن هنا بات من الضروري على البنوك املركزية الدولية والسلطات النقدية أن تقوم بـ:

  رصد وتتبع مشروع العملة الرقمية الرمسية الصادرة رمسيا عن البنك املركزي والعمالت الرقمية اخلاصة املستخدمة

 به (يوان رقمي)، خاصة رقمية عملة إنشاء بدراسة قام الذي الصيين الشعب بنك مبادرةلدفع، وهنا جيدر بنا ذكر ل

 العابرة املدفوعات سلبا على سيؤثر بشركة فيسبوك اخلاصة ) (Libra كعملة املستقرة العمالت أن رأى كونه

 الدوالر هيمنة من ستزيد ) (Libra عملة أن شكوك لديها الصني وأن املالية، والسيادة النقدية والسياسة للحدود

 أن الصيين الشعب بنك بني )، كما(Libra عملة  �ا سرتتبط اليت الرئيسية العمالت من يعد الذي األمريكي
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 اإلرهاب ومتويل األموالغسيل  مكافحة موضوع مثل كبرية تنظيمية قضايا إطالقها سيشمل اجلديدة الرقمية العملة

 رييب ...؛الض والتهرب

  التحليل مع الرتكيز على اعتبارات السالمة والكفاءة للعمالت الرقمية من خالل استعراض إطارها القانوين

والتشريعي والتنظيمي، واختاذ كل اإلجراءات الالزمة حيال تطور هذه العمالت، حيث أنه حلد األن ال يوجد معيار 

إلطار قررت العديد من البلدان كاألرجنتني، النمسا، بلغاريا، ويف هذا امقبول عامليا لطبيعة العمالت املشفرة، 

إسبانيا، السويد، اململكة املتحدة ...تطبيق قوانني الضرائب على االرباح وقوانني مكافحة غسيل األموال ومتويل 

 )33-31، الصفحات 2019(أمانة جملس حمافظي املصارف املركزية و مؤسسات النقد العربية ، اإلرهاب. 

  كآلية للتغلب على التحديات اليت تواجه األصول املشفرة: )(Stablecoinsالعمالت املستقرة .3.5

نتيجة للتحديات الكبرية اليت واجهت إصدار األصول املشفرة ومن أمهها التقلبات السعرية واسعة النطاق اليت تصاحب 

واليت يعرفها  Stablecoinsى بالعمالت املستقرة تداوهلا، ظهر مؤخرا االجتاه إل إصدار نوع آخر من األصول املشفرة يسم

على أ�ا " وحدات رقمية للقيمة ال تشكل يف حد ذا�ا أي شكل من أشكال أي عملة حمددة، ولكن  البنك املركزي االورويب

 D.Bullmann et( قيمتها عوضا عن ذلك ترتبط مبجموعة من أدوات التثبيت �دف تقليل التذبذبات احلادة يف أسعارها"

al  ،2019(.  

ولقد تزايد االهتمام بالعمالت املستقرة يف األونة األخرية نظرا الخنفاض املخاطر املرتبطة �ا إذا ما قورنت بالعمالت 

  املشفرة، 

بشكل متزايد إىل العمالت املستقرة كوسيلة أكثر أمانا للتحوط من تذبذب ولقد أصبح املستثمرون مؤخرا يتطلعون 

 .2017ن العمالت الرقمية البديلة خاصة مع ازدهار تداول العمالت املشفرة يف البيتكوين وغريه م

مليار دوالر يف  11ليصل حجمه إىل  ٪94أرتفع املعروض من العمالت املستقرة بنسبة  2020ويف النصف األول من 

  .�2020اية جوان 

ان تتوفر ستقرة تداوال، وحىت يتحقق ذلك جيب وتعترب العمالت املستقرة املرتبطة بأصول نقدية مقابلة ألهم العمالت امل

جمموعة من أدوات التثبيت اليت ختتلف باختالف مستويات االستقرار املرتبطة بكل أداة من هذه األدوات وتعقدها، وأهم هذه 

  األدوات جند:

  ربط األصول املشفرة برصيد نقدي يتم االحتفاظ به من قبل مؤسسة احلفظ األمنيCustodian. 

 ألصول املشفرة بفئات األصول التقليدية كالدوالر مثال.ربط ا  

أما فيما خيص أدوات التثبيت اليت تضمن قدرا أكرب من التعقيد فهي تتم يف إطار عمليات التسجيل الالمركزية للتعامالت 

  دون وجود جهة مصدرة للعملة أو مؤسسة حفظ أمني، وتتمثل يف: 

 ثر استقرارا مثل البتكوين وهو ما يعرف بـ الربط بأحد األصول املشفرة األخرى األكon – chain collateralized 

Stablecoins. 

  الربط بتوقعات املستخدمني لقيمة األصول املشفرةAlgorithmic Stablecoins.  

ظام وعليه فكلما كانت العملة املستقرة مرتبطة بأحد العمالت الدولية األساسية كالدوالر مثال، أو أن تداوهلا خيضع لن

، True USD ،Tether USDTشفاف وقابل للتدقيق كلما زادت مستويات اإلقبال عليها وأهم هذه العمالت: 

Gmini Dollar ،Paxos Standard ،Maker DAO.  

  والشكل املوايل يلخص خمتلف األدوات التثبيت ملختلف العمالت املستقرة:
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  : أنواع العمالت املستقرة.09شكل رقم ال

  
  )7، صفحة 2020بة عبد املنعم، (ه املصدر:

اليت تنوى  فيسبوك شركةومن هنا بدأت فكرة إطالق عملة رقمية مستقرة تنمو لدى العديد من الشركات وكانت أوهلا 

  عملة �ا طسرتتب اليت سيةئيالر  العمالت من يعد الذي األمريكي الدوالر هيمنة من ستزيدواليت  ) (Libraإطالق عملة 

Libra) الذي سيسمح هلا بأن تصبح بشكل سريع مبثابة عملة عاملية ، و هذا سيؤدي إىل فرض حتديات قانونية )، األمر

  وتنظيمية عاملية غري مسبوقة تتعلق بكيفيات احتواء املخاطر احملتملة للعمالت املستقرة بدون إعاقة االبتكار املايل.

عمالت املستقرة قد يؤدي إىل تقلبات يف أسعار األصول ونقل وما جتدر اإلشارة إليه هنا، أن االستخدام الواسع النطاق لل

الصدمات عرب احلدود مما يؤثر على استقاللية السياسة النقدية ومنه ينعكس على االستقرار املايل، كما ان العمالت املستقرة قد 

  )4-3، الصفحات 2020(هبة عبد املنعم، تساعد على زيادة مستويات الشمول املايل. 

 متداوليهامعىن أ�ا متنح ، واهم ما مييزها ا�ا العمالت املستقرة بشكل أساسي كمخزن للقيمة وكوسيلة للتبادلتستخدم و

ك عمالت مستقرة السيولة، ويتم صوتوفري  واإلقراض اوميكن أيضا استخدامه السوق،فرتة راحة مؤقتة من التقلبات عندما يتدهور 

واحلصول على  التيثرلدى الشركة املصدرة، مثل إيداع الدوالر األمريكي لدى شركة جديدة عن طريق إيداع الضمانات املطلوبة 

  .USDT التيثرعمالت 

  اخلامتة:.6

، حيث  Blockchainتزايد مؤخرا االهتمام بإصدار العمالت املشفرة خالل العقدين املاضيني باستخدام تقنية الـ  

 وآمن وسريع حر تداول يف إجيابية متثل فرصا وهي الصاعدة، لعمالتاالعمالت املشفرة عموما والبتكوين خصوصا من  أصبحت

 إىل يدفعنا ما وواقعا مفروضا على معظم االقتصاديات العاملية خاصة املتطورة منها، وهو حتديا متثل نفسه الوقت يف لكنها للنقود،

 العمالت حتملها األساسية اليت واملنافع امليزات على حتافظ اليت واحملددات املالئمة الضوابط من عدد إجياد ضرورة تأكيد

، حيث والسالمة يرافقه منو اقتصادي يعزز من مكانتها لدى هذه الدول األمن من قدرا نفسه  الوقت وحتقق يف االفرتاضية،

ن األنشطة استغلت فوائد هذا النوع من العمالت واليت يف مقدمتها الالمركزية وعدم الكشف عن اهلوية يف املعامالت يف جمموعة م

غري القانونية مبا يف ذلك غسيل األموال، وبيع املخدرات، والتهريب، وشراء األسلحة ...، وعليه فإن العمالت املشفرة الزالت 

حتتاج إىل دراسات عميقة، وضرورة املراقبة وضبط خمتلف أليات التعامل �ا والتكييف الصحيح هلا، األمر الذي جرب السلطات 

، عملة جديدة رقمية مشفرة مدعومة بعمالت ورقية مثل الدوالرة ابتكار عمالت مشفرة أكثر استقرارا عملة املركزية على ضرور 



    

 

  ةنعيمبارك  ، د.فايزة د. بوشناف                             .- مع اإلشارة إىل عملة البتكوين –العمالت املشفرة كأليات مبتكرة إلختزان القيمة يف بيئة األعمال املعاصرة 

  التكنولوجيا املالية االبتكارات واحللول الرقمية. 116

، عملة وفقا ألي عملة ورقية تدعمها تظل أسعار العمالت املستقرة ثابتةحيث عكس العمالت املشفرة مثل البيتكوين، تعمل 

 الرقمية املشفرة. جتابه كل السلبيات والتحديات اليت عانت منها العمالت

  ومما سبق ميكن اخلروج بالنتائج التالية: النتائج:

  ؛أنواع العمالت الرقمية القانونية وغري القانونية عية اليت تندرج حتتها مجيمستعترب العمالت الرقمية املظلة الر 

  تعتمد العمالت املشفرة يف مجيع تطبيقا�ا على تقنية الـBlockchain  الكتل؛أو ما يعرف بسلسلة 

 ل عملية نقل األموال وحتويلها بسرعة بدون حدود ودون يتسه إىلمبا يف ذلك العمالت املشفرة ترمي التكنولوجيا املالية

 ؛توفريها للوقت واملالمنه و املالية التقليدية،  باخلدمات تقليل عدد وتكلفة املعامالت املرتبطة ، ظف إىل ذلكمعيقات

 اليت والتحديات املخاطر من العديد هناكئد اليت تتميز �ا العمالت املشفرة، إال أنه كل املميزات والفوا  من بالرغم 

 ألمن مباشر �ديد جمملها يف تعترب واليت اإلرهاب ومتويل، األموال لسيوغ، االحتيال خماطر التحديد وجه وعلى تواجهها

 ؛املايل النظام واستقرار

 ملشفرة إىل ظهور عملة جديدة أكثر استقرارا وهي العمالت املستقرة سببت التقلبات السعرية املرتبطة بالعمالت ا

Stablecoins.  

  :اقرتاحات وتوصيات

  من الضروري تفضيل السياسات اليت تضمن السالمة املالية ومحاية املستهلكني يف جمال التشفري مثل ما هو معمول به يف

 القطاع املايل التقليدي؛

 ى التحكم يف املخاطر املرتبطة �ذه العمالت؛توفري إطار تنظيمي عادل يساعد عل 

  جيب أن تضمن املؤسسات املالية واهليئات االستشرافية كالبنوك املركزية إنشاء هياكل حوكمة جيدة وإدارة فعالة للمخاطر

 النامجة عن استخدام أنظمة معامالت جديدة مثل العمالت املشفرة؛

  العمالت املستقرةة وأكثر استقرار كضرورة اإلسراع إىل ابتكار عمالت جديدة ومشفر Stablecoins؛ 

  نظرا ألمهية هذا النوع من العمالت واليت عرفت انتشارا رهيبا على املستوى العاملي، فإنه جيدر على العامل العريب عموما

وطبيعة  واإلسالمي خصوصا اإلسراع يف الدخول يف هذا ا�ال من خالل ابتكار عمالت مشفرة أكثر استقرارا وتتالءم

 اقتصاداتنا وعقائدنا الدينية اإلسالمية. 
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  العملة املشفرة: مفهومها، مميزا�ا وخماطرها       
Cryptocurrency: the concept, advantages and risks  

  

  

  

  

  
  

  

  

  : ملخص

، حيث تعترب نتناول من خالل هذا البحث موضوعا كثر احلديث حوله يف اآلونة األخرية، وهو العملة املشفرة 

هذه العملة ابتكارا ماليا رائدا فيما خيص جوانبها التكنولوجية وسرعة انتشارها وأداء العمليات بواسطتها، فهي عملة ليس 

  هلا وجود مادي كما يتم توليدها وتداوهلا يف االنرتنت فقط من خالل برامج خاصة.

ومها، خصائصها وأهم املخاطر املصاحبة هلا يف �دف يف هذا البحث إىل دراسة ماهية هذه العملة، ببيان مفه 

ضوء السرية اليت حتيط �ا وقدر�ا على ختطي احلدود، وهو ما جعلها تشكل حتديا للسلطات الرمسية ذات العالقة فيما 

  خيص كيفية تنظيمها والسيطرة عليها.

  العملة املشفرة، البتكوين، البلوكشني.الكلمات املفتاحية: 

Abstract:  

      Through this research we deal with a topic that has been much talked about in 

recent times, which is the cryptocurrency, as this currency is a pioneering financial 

innovation in terms of its technological aspects, its speed of spread and the 

performance of operations with it, it is a currency that has no physical presence and is 

generated and circulated on the Internet only through programs Especially. 

 We aim in this research to study what this currency is, by explaining its 

concept, characteristics and the most important risks associated with it in light of the 

secrecy surrounding it and its ability to cross borders, which made it a challenge to the 

relevant official authorities regarding how to organize and control it. 

Key words: cryptocurrency, bitcoin, blockchain. 
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 مقدمة:   .1

عرف النظام النقدي تطورا مع تطور احلياة البشرية، حيث سادت يف البداية املقايضة كوسيط للتبادل، مث تلت هذه احلقبة 

مرحلة العمالت املعدنية والورقية اليت تصدرها السلطات املعنية لكل دولة على حدى، مث صرنا إىل مرحلة التعامل النقدي عن 

ة دون تدخل النقود الورقية بذا�ا وسيطا يف هذا التعامل وهو ما يعرف بالنقود االلكرتونية، لينتهي بنا طريق الوسائط االلكرتوني

املطاف اليوم إىل ما يعرف بالعملة املشفرة، هذه العملة اليت ال تعترب نقودا سلعية وال نقودا إجبارية، إمنا هي نوع جديد من النقود 

ماح بالنقل اآلمن وتبادل الرموز الرقمية بطريقة موزعة وال مركزية، وتستعمل منصات يعتمد على نظام يستخدم التشفري للس

للتداول عرب شبكة االنرتنت دون أن تتوفر على ترخيص مسبق من السلطات العامة، مما أثار حوهلا الكثري من اجلدل نظرا ملا 

  حققته من شهرة وقبول عام يتزايد بشكل ملحوظ يف اآلونة األخرية.

 : من خالل ما سبق نطرح اإلشكالية التالية:الدراسةلية إشكا -

  ماذا نعين بالعملة املشفرة؟ وماهي مميزا�ا وخماطرها؟

  .مفهوم العملة املشفرة وأهم مميزلتها وخماطرها: �دف من خالل هذا البحث إىل إبراز الدراسةأهداف  -

ضوع بأسلوب مناسب وفق منهجية واضحة ومضبوطة : إن بلوغ اهلدف من البحث يتوقف على معاجلة املو منهج الدراسة  -

 باالعتماد على املنهج الوصفي.

تعرف العملة املشفرة شهرة وقبوال عاما يتزايد بشكل ملحوظ منذ نشأ�ا، متجاوزة كل احلدود اإلقليمية  أمهية الدراسة: 

  واإلعرتاف القانوين، وما ينجم عن ذلك من خماطر، وهذا ما يربز أمهية البحث. 

  سنحاول معاجلة البحث ضمن احملورين التاليني: اور الدراسة:حم

 .احملور األول: ماهية العملة املشفرة 

  :وخماطر العملة املشفرة وموقف السلطات املالية من استخدامها ،مزايااحملور الثاين.  

   :  ماهية العملة املشفرة .2

 :نشأة العملة املشفرة .1.2

إذا مل يكن هناك ف ،ببداية اإلنرتنت، اليت أحدثت ثورة يف العامل كما مل حيدث من قبل رتبط أصل العملة املشفرة، بالطبع،ي

زعم أن أول معاملة على اإلطالق عرب اإلنرتنت ، وينظام عاملي لشبكات الكمبيوتر املرتابطة، فلن تتمكن العملة املشفرة من العمل

يف عام  حدثت) كريون والباحثون األكادمييون فقطواستخدمه املسؤولون العس ARPANETعرف اإلنرتنت باسم (كانت ت

ولكن مل يكن هذا التبغ، عندما أبرم طالب جامعة ستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا صفقة لبيع وشراء ، 1972

  ت.نرتنالتبادل قانونياً، ومل يتم حتويل األموال عرب اإلنرتنت، ولكنه ميثل الصفقة األوىل اليت جرى تسهيلها بواسطة اإل

فكرة  David Chaum، قدمت ورقة حبثية من قبل طالب الدراسات العليا يف جامعة بريكلي آنذاك 1983 عام يف

النقود الرقمية اليت ال ميكن تعقبها. وأوضح يف أحد املؤمترات: "ميكنك الدفع مقابل الوصول إىل قاعدة بيانات، أو شراء برنامج أو 

دوالرات مستحقة لك من أحد األصدقاء،  5وين، أو ممارسة لعبة كمبيوتر عرب الشبكة، أو تلقي رسالة إخبارية عرب الربيد اإللكرت 

 (Grabowski, 2019, pp. 19-20) أو طلب بيتزا".

الذي يعترب شعارا إلكرتونيا يهدف إىل إنشاء عملة عاملية رقمية قابلة للتحويل إىل و  e-Goldمت إنشاء  1996ويف عام 

الدفع عرب اإلنرتنت، وتتاىل بعد ذلك عرض العديد من النظريات والربوتوكوالت اخلاصة بإنشاء وإدارة ذهب لتسهيل عمليات 

األموال الرقمية غري القابلة للتتبع. ومن خالل هذه النظريات والربوتوكوالت وعلى إثر فقدان املستثمرين للثقة يف االقتصاد التقليدي 

  ، بدأ ظهور أول نوع من العمالت االفرتاضية املشفرة واليت مسيت بالبتكوين.2008بوقوع األزمة املالية العاملية عام 
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، قام شخص أو جهة أو أكثر استخدموا االسم املستعار "ساتوشي ناكاموتو" بنشر مقال بعنوان " 2008ففي عام 

فرة "البتكوين"، ووصف مبوجبها بروتوكول إنشاء وإدارة العملة املش لشرح cypherpunkالورقة البيضاء" على املوقع االلكرتوين 

بأن هذه العملة املبتكرة واملكّونة من رموز مشفرة بأ�ا "وسيلة للتبادل ونظام للدفع اإللكرتوين وثورة يف جمال التكنولوجيا املالية"، و 

مركزية وخبروجها عن  ما مييزها عن العمالت اإللكرتونية أو الرقمية األخرى، واليت كانت موجودة سابقا، عدم ارتباطها بأي سلطة

حبيث الميكن )، 702-701، الصفحات 2019(قاسم فرح،  سيطرة حكومات الدول ومصارفها املركزية سواء يف إصدارها أو تداوهلا 

للشخص الذهاب إىل جهاز الصراف اآليل لسحب أو إيداع البتكوين، وإمنا هو خمزن يف حمافظ على اإلنرتنت، ويتم الوصول إليها 

  هزة احلاسب اآليل.عن طريق أج

وتعتمد الفكرة أساسا على برنامج يتم تنصيبه يف حاسوب املستخدمني الذي يوفر محاية بالغة جدا بفعل التبادالت اليت 

ميكن وصفها بالسرية يف بعض الدول، ألن قيمة العملة تنتقل من حاسوب إىل آخر بشكل مباشر بال وسيط أو رسوم حتويل، 

بتحميل وتفعيل برنامج أو تطبيق البتكوين يبدأ هذا الربنامج بإنتاج عمالت غري قابلة للتكرار من  فبمجرد أن يقوم املستخدم

)، ويتم تشغيلها على خوادم خاصة، صممت Miningخالل مربجمات متخصصة يطلق عليها عمليات التعدين أو التنقيب (

  كل أربع سنوات.إلصدار كمية حمددة بصورة سنوية، ويتم ختفيض هذه الكمية إىل النصف  

وبشكل مبسط فإن الربتامج ينقب افرتاضيا ووفق برجمة معينة عن العمالت، ولكن جودة وقوة عملية التنقيب هذه تكون 

حسب قوة معاجل جهاز احلاسوب، فكلما كان معاجل اجلهاز أقوى كانت عملية التنقيب أفضل، وبالتايل ينتج عنها توليدا للعملة 

التعدين أو التنقيب ليست بتلك السهولة، حيث يتطلب األمر من املستخدم حل الكثري من األلغاز بشكل أكرب، ولكن عملية 

واملعادالت لكشف سلسلة طويلة من األرقام واحلروف إلصدار البتكوين وحتويله إىل حمفظة الكرتونية، وكلما زادت عمليات 

متخصصة، ولذلك حيرص املستخدمون للنظام على التزود التعدين كلما أصبحت األلغاز أصعب، ويتطلب حلها برامج حاسوبية 

بأجهزة حاسوب قوية وبربامج متخصصة متقدمة إلصدارها، ورمبا أيضا قد يعمد البعض إىل حماولة قرصنة حواسيب اآلخرين 

 Block(الستخدامها يف عمليات تعدين البتكوين، ويفرتض أن كل عملية تتم على البتكوين يتم تسجيلها يف سجل عام يسمى 

Chain والذي يضم معلومات عن احلسابات اليت مت استخدامها يف عمليات التعدين والتبادل وعدد وحدات البتكوين اليت مت ،(

  تبادهلا، وذلك لتحليل هذه املعامالت وللتأكد من أن املتعاملني ال يتعاملون بالوحدات نفسها بشكل مستمر.

ت البتكوين باستخدام برنامج جماين متوفر لكل منصات التشغيل، حيث وميكن ألي شخص متصل باإلنرتنت إنتاج عمال

إن إنتاج هذه العملة الرقمية يتطلب قدرا معينا من العمل إلنتاج كمية معينة من النقود، ويتم تعديل هذا القدر من قبل موقع 

  الشبكة الرئيس، حىت ال يتم اإلفراط بإنتاجها وبدون التنبؤ بذلك.

ت اليت مت إنتاجها يف احملفظة اخلاصة لكل مستخدم، كما يتم إضافة توقيع إلكرتوين إىل عملية التحويل، ويتم ختزين العمال

  وبعد دقائق قليلة يتم التحقق من العملية من قبل النظام اخلاص �ا، مث يتم ختزينها بشكل مشفر جمهول يف شبكة البتكوين.

كامل، وميكن ألي شخص مراجعة الرمز املصدري له واالطالع عليه ويتميز برنامج البتكوين بأنه مفتوح املصدر بشكل  

وتطويره، وإذا مل يرغب املستخدم بتنزيل الربنامج، فهناك طريقة اخرى للحصول على البتكوين، حبيث ميكن فتح حساب على 

  املوقع الرمسي للعملة، ومن مث ميكن الوصول إليه من أي مكان.

) تتكون من جمموعة كبرية من العقد Decentralized  Networkالمركزية ( كما يتم تداول البتكوين عرب شبكة

)Nodes.والروابط املوجهة، ومتثل هذه العقد جمموعة املستخدمني املشرتكني يف سبكة البتكوين (  

ل �ا)،  وميكن لعملة البتكوين شراء السلع واخلدمات من اإلنرتنت فقط (بواسطة األشخاص أو املواقع اليت تقبلها وتتعام

كما ميكن حتويلها إىل العمالت النقدية التقليدية أيضا بواسطة مواقع متخصصة أو عن طريق أشخاص يرغبون يف احلصول عليها 

  .)25-23، الصفحات 2017(بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث،  ومبادلتها بالعمالت التقليدية.
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رة األخرى وأشهرها البتكوين كاش واإليثرييوم والداش داش وتبع إنشاء البتكوين العديد من أنواع العمالت املشف 

، وقد اتبعت مجيعها يف نظام إصدارها (CoinMarketCap, 2021) نوع. 4100والليتكوين و...حىت زاد عددها اليوم على 

  وتشغيلها على ذات النظام املشغل للبتكوين واليت أصبحت منوذجا عاما لكافة العمالت املشفرة.

ل من قدم دفعة قوية لزيادة اإلقبال على التعامل �ذه العمالت املوقع اإللكرتوين األمريكي " طريق احلرير"، وقد كان أو 

لتدار من خالل منصات وتطبيقات خمفية يف دهاليز الشبكة العنكبوتية، وال ميكن  2011وهي سوق سوداء مت إنشاؤها عام 

ف بـــ"االنرتنت املظلم"، وقد خصصت هذه السوق لبيع عقاقري وبضائع غري الوصول إليها إال من خالل برامج حمددة حتت ما يعر 

ما يقارب مليون زبون هلذه السوق مبا يقارب  كان هناك  2013مشروعة مقابل دفع مثنها حصرا بعملة البتكوين. وحبلول عام 

يكي. بيد أن ردة فعل احلكومة الفيدرالية مليار دوالر أمر  1.2مليون بتكوين أو ما يعادل وقتئذ  9.5مليون أمر شراء بقيمة  1.2

. إّال أن 2013أكتوبر  13األمريكية على املبيعات غري القانونية هلذه السوق اإللكرتونية أّدت إلغالقها بشكل �ائي بتاريخ 

شفرة، واليت إغالق هذا املوقع مل يقلل من حجم اإلقبال واملضاربة على شراء وتداول هذه العملة، مع غريها من العمالت امل

، صفحة 2019(قاسم فرح،  المست مستويات سعرية قياسية باقرتا�ا من مستوى العشرين ألف دوالر أمريكي لكل وحدة بتكوين.

703(  

  عرفت العملة املشفرة تعريفات عدة نذكر منها ما يلي: :مفهوم العملة املشفرة .2.2

والوصول  اوختزينهعليها ميكن احلصول  ،دة حساب خاصة �موحب ، صادرة عن مطورين خاصني وُمقومةمتثيل رقمي للقيمة -

 �موعة متنوعة من األغراض طاملا أن األطراف املتعاملة توافق على استخدامها. اوميكن استخدامه ،إلكرتونًيا التعامل �او  اإليه
(International Monetry Fund, January 2016, p. 7)  

، وتستخدم يف بعض احلاالت  لكرتونيةاإل النقود مصدريك مركزي أو مؤسسة ائتمانية أو متثيل رقمي للقيمة، ال يصدرها بن -

  (European Central BANK, February 2015, p. 33) كبديل للنقود.

 Department of the) .كل مسات العملة احلقيقيةا  ليس لديه هي وسيلة تبادل تعمل مثل العملة يف بعض البيئات ولكن -

Treasury, November 10, 2015, p. 3)  

هي متثيل رقمي للقيمة ميكن تداوهلا رقميا وتعمل كوسيلة للتبادل و/أو وحدة حساب و/أو خمزن للقيمة وفقا التفاق  -

(قاسم  املستخدمني، دون أن يثبت هلا املركز القانوين للعمالت القانونية بالنظر لعدم صدورها أو ضما�ا من قبل أي سلطة مركزية. 

  )705، صفحة 2019 فرح،

كما عرفت بأ�ا وحدة رقمية افرتاضية مشفرة، أي أنه ليس هلا كيان مادي أو وجود فيزيائي، وهي أحد أنواع النقد الرقمي غري   -

املنظم (الالمركزي)، تعمل بنظام الند للند، وتتم إدار�ا بالكامل من قبل مستخدميها دون وجود أي سلطة مركزية: أي أنه تعمل 

نظام النقد الرمسي، وال ختضع ألي جهة رمسية، وهلا قيمة مالية متقّومة غري مرتبطة بأي عملة أحرى، يكون إصدارها عن خارج 

طريق التعدين، وتستمد قيمتها من الثقة الكائنة يف القبول الطوعي هلا، ويتم استخدامها يف عمليات البيع والشراء، أو حتويلها إىل 

  )230، صفحة 2019(بن عبد العزيز اليحىي،       .لكرتونية فقطعمالت أخرى عرب الوسائط اال

-275، الصفحات 2019(امحد عامر،  ميكن إمجال أبرز خصائص العملة املشفرة فيما يلي: خصائص العملة املشفرة: .3.2

277( 

ود هلا حقيقة يف أيدي الناس، هذه العملة غري ملموسة وليس هلا أي وجود فيزيائي، إمنا هي عمالت رقمية ومهية افرتاضية ال وج -

  ومشفرة أي اليعرف أصحا�ا وال ميكن تتبع عمليات البيع والشراء اليت تتم �ا حول العامل.

التذبذب الكبري يف أسعار هذه العمالت، فقد ترتفع بشكل جنوين يف فرتة وجيزة، وقد تنخفض كذلك، حبيث يكون املالكون  -

م ربح كبري أو خسارة كبرية غري متوقعة يف عشية وضحاها ومن غري مقدمات ومن غري وجود هلا على خماطرة كبرية، فقد يتحقق هل

  أسباب منطقية أو حتليل اقتصادي. 

  إمكانية إصدارها من أي شخص يف العامل يتقن استخدام علم احلاسوب والربجميات واخلوارزميات الرياضية. -
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العمالت موجودة على الشبكة العنكبوتية، وتنتقل من بلد إىل آخر بكل حرية عدم وجود سلطة رقابية أو قانونية عليها، فهذه  -

ودون أية حواجز أو حدود، ولعل "البتكوين" أبرز منوذج لنشاط اقتصادي حر، حيث دأبت األدبيات االقتصادية الرأمسالية على 

احلواجز يف انتقال رؤوس األموال من مكان إىل آخر، ترسيخ مفهوم احلرية االقتصادية يف اإلنتاج والتملك والتبادل، وتقليل القيود و 

والعملة املشفرة جاءت كتطبيق عملي وواقعي هلذه األفكار، حيث ال رقابة حملية وال دولية عليها، وال قيود وال ضوابط هلا، وال 

  تقنينات وال تشريعات، بل هي عبارة عن نقود تسبح يف الفضاء يف اإللكرتوين بكامل حريتها.

  وجود أي غطاء هلذه العمالت سواء من الذهب والفضة أم من العمالت الدولية األخرى كالدوالر واليورو أو غريها.عدم  -

عدم وجود وسطاء بني البائعني واملشرتين هلذه العملة، بل ال حاجة إىل وسطاء، ألن عملية التبادل تتم بسهولة وسرعة فائقة  -

  ند للند، ومن غري كلفة أو رسوم مادية كاملوجودة يف حتويالت األموال املعهودة.عن طريق شبكة اإلنرتنت من خالل مبدأ ال

أن التعامل �ذه العمالت إمنا يكون على شبكة اإلنرتنت فقط، فال ميكن الذهاب إىل البنوك أو أية مؤسسة مالية أخرى إلجراء  -

  معامالت يكون فيها "البتكوين" طرفا فيها على سبيل املثال.

   :وخماطر العملة املشفرة، وموقف السلطات املالية من استخدامها مزايا .3

(ابراهيم  من أهم املزايا اليت تتسم �ا النقود املشفرة، واليت تزيد من قبول املتعاملني �ا، ما يأيت: :مزايا العملة املشفرة .1.3

  )835-834، الصفحات 2019دهشان، 

هو اجلهة الرمسية املوجودة يف أي دولة واليت تتوىل صك النقود وإصدار العمالت، فال الالمركزية: من املعلوم أن البنك املركزي  -

ميكن إنتاج العمالت احمللية، أو إصدار عمالت جديدة إال عن طريق ذلك البنك، وبالتايل هو املتحكم الوحيد يف العمالت على 

  مستوى الدولة.

ة تتحكم يف إصدارها، فطريقة إصدارها الوحيدة هي عن طريق على عكس العمالت املشفرة، فال يوجد بنك مركزي أو جه

التعدين، والذي ينتج عنه صدور وحدات جديدة من العملة، باإلضافة إىل أنه مفتوح املصدر فيمكن ألي شخص إصدار عملة 

  جديدة منه.

ط بالعمالت الورقية، حيث أنه مكافحة التهرب الضرييب: تساعد العمالت املشفرة يف حل مشكلة التهرب الضرييب واليت ترتب -

حبكم أن العمالت االفرتاضية غري مادية وموجودة يف العامل االفرتاضي على احلواسيب واألجهزة احملمولة، فإنه يسهل على الدولة 

، %100مبجرد االعرتاف �ا، وتقنني أوضاعها فرض الضرائب عليها، فتستطيع الدولة أن حتقق حصيلة ضريبية تقرتب من نسبة 

وتنعدم معها ظاهرة التهرب الضرييب. حيث أن دخل األفراد سوف يظهر على شبكة البلوك تشني وال ميكن إخفاؤها وكذلك مجيع 

أموالك اليت متتلكها على الشبكة سوف تظهر يف الشبكات املفتوحة، وبالتايل تستطيع احلكومة معرفة تلك املبالغ، وتقدير الضريبة 

  وضع احلايل والذي خيفي أغلب األفراد قيمة دخلهم احلقيقي واملبالغ اليت يدخرو�ا.املفروضة عليها، على عكس ال

إلغاء الوسيط: تقوم تكنولوجيا البلوك تشني واليت تقوم عليها العمالت املشفرة على إلغاء وظيفة الوسيط يف املعلومات �ائيا،  -

ا أو التحقق منها، ألنه يوجد أالف األجهزة على الشبكة حيث تكون املعاملة بني فردين فقط، دون احلاجة إىل وسيط لضما�

تتوىل وظيفة التحقق، وتأكيد العملية مقابل عمولة بسيطة، فمستقبال مع تعميق هذه التكنولوجيا والعمالت املشفرة ستنتهي 

اء القيام بعمليات الدفع ألن األفراد لن يصبحوا يف حاجة إليهم أثن PayPalوظيفة البنوك احمللية والبنوك االلكرتونية مثل 

  اإللكرتونية.

نقل األموال بسهولة: يعترب نقل األموال الورقية بني البنوك أو بني الدول من العمليات اليت تستلزم القيام مبجموعة من  -

م املوافقة اإلجراءات وتتم يف حدود وضوابط معينة، من أمهها، وجود حد أقصى للمبلغ الذي يتم حتويله، وتأخري التحويل حىت يت

على التحويل، وعمولة التحويل واليت تزيد مع زيادةمبلغ التحويل.على عكس العمالت املشفرة، حيث أ�ا حتل املشاكل اليت تواجه 

أصحاب األموال أثناء إرسال أو استقبال أمواهلم، فبالنسبة لتلك العمالت ال يوجد حد أقصى للمبلغ الذي يتم حتويله فيمكن 
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ملليارات وقتما يشاء، أما بالنسبة ملدة التحويل واملوافقة على التحويل من جهات معينة، فإن هذا ال يوجد يف  ألي شخص إرسال ا

العمالت املشفرة حيث ال حتتاج إىل موافقة جهة معينة على التحويل وخالل عشر دقائق أو حبد أقصى ساعة واحدة تكون 

وأخريا بالنسبة لعمولة التحويل فإ�ا يف العمالت االفرتاضية بسيطة جدا األموال يف حمفظة الطرف اآلخر (مستقبل التحويل)، 

  مقارنة بعمولة حتويل النقود الورقية.

الشفافية: يقوم برنامج البتكوين بتخزين أية عملية مت القيام �ا، فيمكن ألي شخص أن يعرف عدد احملافظ املوجودة لدى موقع  -

يت ميتلكها صاحب أي حمفظة، وأيضا عدد املعامالت اليت متت من خالل تلك احملفظة، البيتكوين بل وعدد وحدات البتكوين ال

حيث يف استطاعة أي شخص مشاهدة حركة تنقل العملة بني احملافظ، ولكن يف ذات الوقت ال يستطيع أحد معرفة هوية 

  نساخها.    مالكها، وتعد تقنية البتكوين من التقنيات املعقدة اليت يصعب تزويرها أو إعادة است

يرتتب على التعامل بالعملة املشفرة كثري من املخاطر، وذلك لعدم وجود جهة تضمن خماطرها أو  :خماطر العملة املشفرة .2.3

  )2019(عدنان مشوقة،  تتحكم فيها على األقل، وميكن استعراض أهم املخاطر فيما يأيت:

طلب، فال يوجد قيمة ذاتية للبتكوين، وتشكل التقلبات الكبرية يف عدم استقرار قيمة العملة: يتحدد سعر العملة بالعرض وال -

حيث خسرت ما يقارب  2017ديسمرب  22قيمتها عائقا كبريا أمام انتشارها ورواجها، وهذا ما حدث يف أسعار البيتكوين يف 

لبتكوين مسار مضاربات حبت، ثلث قيمتها يف مخسة أيام فقط، حيث يرى أستاذ املالية جبامعة ديوك بالواليات املتحدة، أن ا

ينبغي أن تكون مستعدا لتفقد كل شيء، مشريا إىل أن التقلب مثال حيدث يف سوق األسهم أيضا، ولكن البتكوين أكثر تقلبا من 

  أي نوع آخر من األصول.

وتسببت يف  17 وشبه وزير املالية اليوناين السابق ينيس فاروفاكيس "البتكوين" بفقاعة "التوليب" اليت حدثت يف القرن

ضعفا، مث اخنفضت يف  20وارتفعت فيها أسعار الزهور  17خسائر كبرية، وأزمة التوليب كانت قد حدثت يف هولندا يف القرن 

  .%99العام نفسه بنسبة 

ويل ارتباطها بأعمال غري مشروعة: تعترب البتكوين مالذا لإلرهابيني والعصابات وأصحاب األعمال املشبوهة للقيام بأعمال حت -

األموال يف ظل عدم وجود رقابة عليها، وزادت التهديدات بشأن إمكانية ارتفاع حجم عمليات غسيل األموال عامليا، وحيذر 

اخلرباء من إمكانية أن يتسبب انتشار البتكوين دون رقابة البنوك املركزية إىل زيادة عمليات غسيل األموال والتسبب يف عمليات 

 احتيالية ضخمة.  

مليار  1.2ت سوق جتارة املخدرات عرب االنرتنت عن طريق املوقع املعروف باسم طريق احلرير إيرادات قدرها كما حقق

ألف مستخدم مسجل؛ وذلك من خالل استخدامها البتكوين على مدار عامني من التشغيل، حىت  200دوالر، وجذبت حنو 

بتهمة اإلجتار باملخدرات غري املشروعة، فيما أكدت  2014وبر جاء قرار مكتب التحقيقات الفيدرايل األمريكي بإغالقه يف أكت

الدائرة الفيدرالية الروسية ملكافحة املخدرات أن عصابات جتارة املخدرات أصبحت تعتمد على نطاق واسع على العمة املشفرة 

  (بتكوين) يف حسابا�ا املتعلقة بتجارة املخدرات.

ظيم داعش بيان "بتكوين وصدقة اجلهاد" الذي شدد فيه على ضرورة وأما خبصوص متويل اإلرهاب، فقد صدر عن تن

استعمال البتكوين لتمويل األنشطة اجلهادية، وجاء يف الوثيقة أن البتكوين متثل حال عمليا للتغلب على األنظمة املالية 

  ن لفت انتباه أي أحد.للحكومات، وشرحت كيفية استخدامها وإنشاء احلسابات املالية على اإلنرتنت، ونقل االموال دو 

التعرض للقرصنة اإللكرتونية: متثل القرصنة اإللكرتونية أحد أكرب خماطر العملة املشفرة، حبيث ال يستطيع ا�ين عليه اسرتداد  -

األموال املسروقة، أو السعي بإجراءات قانونية جراء ذلك، وقد أظهرت دراسة صادرة عن جامعة كارنيجي ميلتون أنه منذ نشأة 

من مجيع تبادالت البتكوين التشغيلية يف تلك الفرتة تعرضت  %33فإن  2015وحىت شهر مارس عام  2009تكوين عام الب

 لالخرتاق والسرقة اإللكرتونيني. 
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خطر العملة املشفرة على االقتصاد العاملي: تزيد خماطر العملة املشفرة على االقتصاد العاملي بسبب انفصاهلا عن أية سياسة  -

يدة، مما يضر بقدرة الدول على حتقيق مصاحل ا�تمع، ويرسخ فلسفة سوء توزيع الثروات يف العامل، ولذلك يرى وزير نقدية رش

املالية اليوناين السابق فاروفاكيس أن الفلسفة األساسية اليت تقوم عليها العملة املشفرة (البتكوين على سبيل املثال)، وهي حتديد  

دون النظر إىل دورة األعمال أو حالة االقتصاد أو العملية السياسية، يرى أ�ا ترسخ وتؤكد على  كمية املعروض من املال مسبقا

 عدم املساواة يف الثروة.

كما تعمل زيادة املضاربات الومهية عليها بشكل كبري مقارنة حبجم التبادالت اإللكرتونية احلقيقية انفصاال عميقا بني 

فاروفاكيس ذلك قائال: كل ماعليك فعله هو أن تلقي نظرة على رمسني بيانيني: األول يعّرب عن االقتصاد احلقيقي والومهي، ويفسر 

قيمة البتكوين بالدوالر مبرور الوقت واليت تشهد تزايدا أسيا، والثاين يوضح عدد املعامالت اليت تتم واخلدمات والسلع اليت يتم 

ن مقارنة باستخدامه الفعلي، ولذلك فالبتكوين ما هي إال فقاعة بدون شراؤها باستخدام بتكوين، مشريا إىل تضخم سعر البتكوي

  شك.

  موقف السلطات املالية من استخدام العمالت املشفرة: .3.3

بالنظر إىل ارتفاع منو وشهرة املعامالت املشفرة، بات من الالزم على اجلهات املعنية العمل على حتديد إطار قانوين هلذه 

عديد من الدول بإصدار حتذيرات بشأن املخاطر اليت يواجهها مستخدمو العمالت املشفرة وباخلصوص العمالت، حيث قامت ال

خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب لكن من املالحظ أنه ليس هناك امجاع حول تدخل املشرع، حيث اعتربت بعض البلدان أن 

هذه العمالت. وحذرت بلدان أخرى، مثل أملانيا أو كندا،  تنظيم املوضوع قد يفهم مبثابة تشريع، وبالتايل تشجيع استخدام

مستخدمي "البتكوين" من أ�م يتصرفون "على مسؤوليتهم اخلاصة" وال يتوفرون على أي ضمان عام من أي نوع، فيما يتعلق 

من خالل إخضاع بفقدان رأس املال. تبنت فرنسا من جانبها �جا ليرباليا حذرا من خالل عدم حظر العمالت املشفرة ولكن 

املنصات للقانون املؤطر خلدمات الدفع.أما البنك املركزي األورويب، فبالرغم من تشجيعه لتقنية "بلوكتشني"، فإنه ال يشاطر نفس 

الرؤية فيما يتعلق بالبتكوين. ال يعتربها عملة قانونية، بل هي "وسيلة تبادل" بدال من "وسيلة للدفع". من جانبها، أرادت اللجنة 

وروبية، تعزيز القيود املفروضة على مشغلي العملة املشفرة عن طريق تعميم الضوابط اليت يتم تطبيقها على املشاركني على غرار األ

تلك املطبقة على البنوك. وبالتايل، سيمكن هذا االجراء من دخول املنصات املستعملة حتت اإلطار التنظيمي ملكافحة تبييض 

املتحدة، عقب افتتاح جلنة على العمالت املشفرة يف جملس الشيوخ، أعلن البنك االحتياطي الفيدرايل وغسل األموال. يف الواليات 

عرب مديرته أنه ليس اجلهة األفضل لإلشراف أو تنظيم هذا النوع من العمالت و�ذا القرار جرد هذه العملة املشفرة  2014عام 

لقانونية يف الواليات املتحدة أن البتكوين ميكن أن يكون له " قيمة قانونية من سبغتها القانونية. يف غضون ذلك، اعتربت اهليئة ا

للتبادل" دون التشكيك يف شرعيته. من جانبه تبىن مكتب التحقيقات الفيدرايل �جا مماثال، حيث قال إن هذه العمالت تقدم 

تايل ميكن تطبيق القوانني االحتادية ملكافحة غسل خدمات مالية مشروعة. كما ان جلنة القيم املالية اعتربت البتكوين ماال، وبال

طلبا بفتح صندوق مؤشر على أساس  2017األموال وقوانني القيم املالية االحتادية. مع ذلك، فقد رفضت هذه اللجنة يف سنة 

مبخاطر السلوكات  أسعار البتكوين معللة ذلك بغياب التنظيم الفعال هلذه األسواق، واليت ال تزال تثري " خماوف" فيما يتعلق

عقوبة ضد منصة  2015سبتمرب  17االحتيالية أو التالعب. فعلى سبيل املثال، أصدرت هيئة التنظيم الفيدرالية األمريكية يف 

تداول بالبتكوين غري مسجلة لدى اللجنة. ومن جهة أخرى، أظهرت البنوك املركزية يف الدول األخرى أن لديها مواقف متباينة 

وكتشني". ففي نيجرييا، أشار البنك املركزي إىل أن العمالت املشفرة ليس هلا قيمة قانونية على أراضيها الوطنية، حول تقنية "بل

مشريا إىل احتمال متكنها من متويل اجلماعات اإلجرامية واإلرهابية. كما أظهر البنك املركزي الصيين ختوفه من العمالت املشفرة 

لى التدفقات املالية. وميكن هلذه العمالت املشفرة على وجه اخلصوص أن �زم السياسات الرقابية اليت ال تسمح بالسيطرة الكافية ع

وثيقة يظهر اهتمامه بالتطور الذي تعرفه  2015لسوق الرساميل من قبل الدولة. ويف الوقت نفسه، نشر بنك إجنلرتا يف فرباير 
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كوين من طرف املؤسسات املالية، خاصة تبديلها مقابل عمالت أخرى. العمالت املشفرة. أما اليابان، فإ�ا متنع استخدام البت

وجتدر اإلشارة أيضا إىل أن روسيا، بعد أن حظرت استخدام العمالت املشفرة، اقرتحت إدانة استخدام البتكوين بعقوبات سجنية 

ا املشروع فحسب، بل أعلنت عن قاسية وبعد ذلك، أظهرت بعض الليونة يف مواقفها جتاه العمالت املشفرة. حيث مل توقف هذ

، أصدر البنك 2018نيتها تطوير عملتها الرقمية اخلاصة �ا. أيضا، بعد منع البنوك احمللية من التعامل بالعمالت املشفرة يف فرباير 

فري حتت ، توجها جديدا يسمح للبنوك باالستثمار يف العملة املشفرة وتقدمي خدمات التش2018املركزي يف التايالند يف جوان 

شروط معينة. يف إطار آخر، ارتفع يف السنوات األخرية اهتمام البنوك املركزية بإمكانية اصدار العمالت الرقمية للبنك املركزي 

)CBDCs يف هذا الصدد، أكملت جلنة املدفوعات والبنية التحتية لألسواق وجلنة األسواق مؤخرا العمل على .(CBDCs ،

على أنظمة الدفع، وتنفيذ السياسة النقدية ونقلها، باإلضافة إىل هيكل النظام املايل واستقراره. قد يكون  تحليل تداعيا�ا احملتملةل

CBDCs ال جديدا من أموال البنك املركزي الرقمية اليت ميكن متييزها عن االحتياطات أو أرصدة التسوية اليت حتتفظ �ا شك

يوجد حلد اآلن استعمال على نطاق واسع هلذه العمالت، بل هو يقتصر على البنوك التجارية يف البنوك املركزية. لكن، ال 

  )13-11، الصفحات 2019(صندوق النقد العريب،  استعمال جترييب كما هو احلال مثال يف السويد.

 :خامتة .4

، من خالل العامل تشكل العملة املشفرة نظاما نقديا افرتاضيا موازيا للنظام النقدي الدويل، يهدف إىل عاملية التداول �ا

االفرتاضي، متجاوزا بذلك احلدود اإلقليمية واإلعرتاف القانوين، وقيود مؤسسات النقد الوطنية والعاملية، وهو ما أدى إىل وجود 

خماطر عديدة مصاحبة هلا، كاستخدامها يف عمليات غسيل االموال أو سداد قيمة جتارة املخدرات أو حتويل أموال ناجتة عن 

رمية املنظمة، أو تؤدي إىل مزيد من عمليات النصب واالحتيال، هذا باإلضافة إىل خماطرها االقتصادية املتمثلة يف عمليات اجل

�ديد االستقرار النقدي يف الدول اليت ينتشر استخدامها فيها، وذلك نتيجة عدم حتكم السلطات النقدية يف كميات عرض 
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تطور التكنولوجيا املالية إطارالنقود االفرتاضية والتحديات الناشئة عنها يف    

Virtual money and the challenges arising from it in the context of the development of 

financial technology 

  

  

  

  
  

  

  

  : ملخص

 بالعمالت واملتعلقة املالية التكنولوجيا تطور جمال يف جديدة ظاهرة على الضوء القاء هو الورقة هذه هدف 

 خالهلا منأيضا  وحاولنا التطورات هذه مسايرة استلزم ومطردا متسارعا تطورا عرفت واليت االفرتاضية النقود او االفرتاضية

 وعلى انشاءها يف واخللفية املعتمدة التكنولوجيا اىل اضافة ونشا�ا العمالت من النوع وطبيعة هدا جوهر على التعرف

 اعتماد نتيجة واالقتصادي املايل النظام على تنعكس ان ميكن اليت واملخاطر التحديات وتوضيح حتديد اخلصوص

  واملؤسسات. لألفراد املالية املعامالت يف االفرتاضية العمالت

  .البلوكشني ،االفرتاضية العمالت ،املالية التكنولوجياكلمات مفتاحية: 

Abstract:  

The aim of this paper is to shed light on a new phenomenon in the field of 

financial technology development related to virtual currencies or virtual money which 

has known a rapid and steady development that necessitated keeping pace with these 

developments. We tried also through it to identify the essence and nature of this type 

of currency and its origins in addition to the technology and background adopted in its 

establishment, and in particular Identifying and clarifying the challenges and risks that 

could be reflected on the financial and economic system as a result of adopting virtual 

currencies in the financial transactions of individuals and institutions 

Keywords: Financial Technology; cryptocurrencies; Block Chain.  
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  مقدمة: .1

دة األثر الكبري على كل مناحي احلياة اإلنسانية عموما وعلى اجلوانب لقد أضحى الستعمال التكنولوجيات املالية اجلدي

االقتصادية واملالية على اخلصوص ، حيث احدث هذا التطور تغريات جذرية وعميقة على األنظمة املالية خاصة يف جمال تطور 

خالل تكنولوجيا احلواسيب املتطورة ومن  النقود وأنظمة الدفع وذلك نتيجة استعمال تكنولوجيا اجلوال وأنظمة الدفع عرب اخلط من

بني أهم الظواهر اجلديدة يف ا�ال املايل هي ظهور ما يسمى بالعمالت االفرتاضية اليت تعترب ثورة كبرية يف تطور النقود 

نقود يتم توليدها واستعماال�ا وضبطها حيث ا�ا ال ترتبط بالدول او احلكومات وال ختضع لضبط ومراقبة البنوك املركزية وامنا هي 

) ( Peer to Peer(إصدارها) من قبل أفراد وهيئات تتعامل بصورة مباشرة مع بعضهم البعض من خالل مبدأ الند للند (

ودون احلاجة اىل مؤسسات مالية او بنوك وأسواق مالية واقعية (مادية) من خالل تكنولوجيا وبرامج حواسيب متطورة جدا او ما  

  ) وتعمل على اجراء املعامالت املالية عن طريق هذه العمالت االفرتاضية .blochain (نييعرف بتقنية البلوكش

إن ظهور هذا النوع من النقود افرز الكثري من التساؤالت واالشكاليات حول كفاء�ا كنقود مقارنة بالنقود التقليدية او 

نظام املايل ودعم تطوره بصورة منتظمة وذلك يف حال تزايد النقود االلكرتونية وكدلك مدى صالحيتها يف احملافظة على استقرار ال

جلوء االفراد للتعامل �ذه النقود وكيف سيكون وضع اهليئات واملؤسسات املالية التقليدية يف ظل وجود هذا النوع من النقود  االمر 

لية كما انعكس على اجلوانب املالية  أدى اىل ظهور عدة خماطر ذات أبعاد خمتلفة أصبحت �دد استقرار األنظمة احمللية والدو 

  واالجتماعية واالقتصادية لألفراد والدول ، ويف هذا السياق تربز لنا إشكالية هذا البحث واليت مفادها : 

ما هي االنعكاسات واملخاطر األساسية احملتملة يف ظل ظهور العمالت االفرتاضية وما صاحبها من تطور يف املعامالت املالية 

  دية ؟واالقتصا

  وملعاجلة هذه االشكالية قسمنا هذا البحث اىل احملاور الرئيسية التالية: 

  احملور االول: مفهوم النقود االفرتاضية وتطورها  

  املخاطر الناشئة عن التعامل بالنقود االفرتاضية وسبل ضبطهاالثايناحملور :  

  مفهوم النقود االفرتاضية وتطورها.2

 :  وخصائصها مفهوم النقود االفرتاضية.1.2

يطلق عليه ايضا العملة  ما لقد تعددت التعاريف لتحديد مفهوم ما يعرف بالنقود االفرتاضية او النقود املشفرة او

  االفرتاضية او املشفرة حيث مت تعريفها على ا�ا:

 احلساب بوحدة وُمقومة اخلاص القطاع من مطورين عن صادرة للقيمة، رقمية متثيالت عن العمالت االفرتاضية هي عبارة

 األغراض، من متنوعة �موعة استخدامها وميكن إلكرتونًيا، �ا و التعامل إليها والوصول عليها وختزينها احلصول ميكن. �م اخلاصة

 من واسعة جمموعة العمالت االفرتاضية  مفهوم يغطي استخدامها ، و املتعاملني على بني األطراف أن هناك توافق طاملا

 الورقية للعملة رقمية دفع اليت تعترب الية  ، اإللكرتونية النقود مثل ، األخرى الرقمية العمالت عن ختتلف وهي   ،" العمالت"

 وحدة وامنا هي مستقلة عنها وهلا الورقية بالعملة ليست مقومة أخرى، ناحية االفرتاضية من يف حني ان العمالت). �ا وُمقومة(

  . I.M.F, 2016, p6)�ا ( حساب خاصة
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) ECB( األورويب املركزي البنك قبل من املستخدم التعريف هو املشفرة للعمالت شيوًعا األكثر وميكن القول ان التعريف

 قبل من فيها والتحكم إصدارها يتم ما وعادة ، املنظمة غري الرقمية النقود أشكال من شكل" أ�ا على العمالت هذه عّرف الذي

 ) Visnja,Vanja,2019,p 169حمدد. ( افرتاضي جمتمع أعضاء بني ومقبولة وتكون مستخدمة مطوريها

 رتبطةم  وليست عامة، سلطة عن ي او مركز  بنك عن صادرة ليست نقدية لقيمة رقمي ثيلكما تعرف على ا�ا مت

و تداوهلا أ زينهاختو  نقلها وميكن  للدفع، كوسيلة اعتباريني و أ طبيعيني أشخاص ى لد مقبولة لكنهاو  الورقية، بالعملة بالضرورة

  )3، ص 2018أمحد،  بن الكرتونيا. (إبراهيم

 حاسوبية برامج بواسطة منتجة)فيزيائي وجود أو ملموس مادي كيان هلا ليس (افرتاضية رقمية وعرفت أيضا على ا�ا عملة

 يف اإلنرتنت  طريق عن ااستخدامه يتم دولية، رمسية إدارة   أي مركزي  أو بنك جانب من فيها التحكم أو للسيطرة ختضع وال

، ص 2017(عبدهللا الباحوث،  .فيها املتعاملني لدى اختياريا قبوال وتلقى أخرى، عمالت إىل حتويلها أو الشراء والبيع عمليات

876 (  

 يحتت أخرى وسيلة أي وال متسلسالً، رقماً  متتلك ال كو�ا املنشأ، جمهولة رقمية عملة بأ�اايضا  االفرتاضية العملة تعرف

 السلع بائعي أو اخلصوصية، عن املدافعني كل لدى رائجة فكرة منها جيعل ما املشرتي، أو البائع إىل للوصول أنفق ما تتبع

  . اإلنرتنت عرب -املخدرات مثل - املشروعة غري والبضائع

 أساس هي واليت    (  Bitcoin ) البتكوين عملة وتعريف الكالم جيدر االفرتاضية العمالت حقيقة عن الكالم وعند

 فوارق عدة مع لكن اليورو، أو الدوالر مثل األخرى بالعمالت مقارنتها ميكن تشفريية إلكرتونية عملة فهي االفرتاضية، العمالت

 كما هلا، ملموس وجود دون من فقط اإلنرتنت عرب تتداول كامل بشكل إلكرتونية عملة هي العملة هذه أن أبرزها من أساسية،

 للشراء أخرى عملة كأي استخدامها ميكن  لكن خلفها، تقف مركزية تنظيمية هيئة وجود بعدم التقليدية العمالت عن ختتلف أ�ا

 crypto currency) : اإلجنليزية( تشفريية عملة )بتكوين( وتعترب التقليدية، العمالت إىل حتويلها حىت أو اإلنرتنت عرب

  ) 3، ص  2019،  عبد الرمحن بن ياسر(   .جوانبها مجيع يف لتشفريا مبادئ على أساسي بشكل تعتمد أ�ا بذلك ويقصد

ومن ابرز اخلصائص اليت متيز العمالت االفرتاضية عموما وعملة البيتكوين على اخلصوص ما يلي: (عبدهللا الباحوث، 

 :) 885ص  ،  2017

 . ذاتية أي قيمة هلا وليس ،)فيزيائي (ملموس مادي وجود أي هلا ليس ختيلية رقمية عملة -

 .دولية منظمة مؤسسية، أو أو رمسية جهة أي من مدعومة غري أ�ا مبعىن نظامية؛ غري عملة -

 .والتقنية الفنية إمكانا�م حبسب تعدينها إمكانية �ا املتعاملني جلميع يتاح -

 .�ا التعامل قبلت اليت اإللكرتونية واهليئات واملواقع والشركات املؤسسات نطاق ويف فقط، اإلنرتنت خالل من تستخدم -

 مواقع وبواسطة اإلنرتنت، عرب بعمليات مشفرة واجلنيه، واليورو الدوالر مثل الرمسية؛ الورقية بالعمالت تبادهلا ميكن -

 خاصة. آلية صرافة أجهزة أو متخصصة

 .)للند الند (البنك لتوسيط دون حاجة مباشرة، بصورة آلخر شخص من بواسطتها التجاري التبادل عمليات تتم -

 .املختلفةاالئتمان  بطاقات يف كما الشراء، أو لإلنفاق حمدد سقف أو معني حد يوجد ال -

 .بواسطتها تتم اليت التجارية العمليات مراقبة أو تتبع الرقابية اجلهات إمكان عدم -

 .سعرها أو عرضها يف التحكم على دولة، أي يف النقدية السلطات قدرة عدم -
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 والبيع للشراء مالءمة آلية تعترب فهي مستجدا�ا وتطورا�ا، مع وجتاو�ا التقنية على مادهاواعت الالمركزية، نظرا لطبيعتها - 

  .وسريعة سلسة بطريقة

وتبني اهم  اإللكرتونيةولتوضيح جوهر وخصائص هذه النقود االفرتاضية (النقود الرقمية) فيمكن مقارنتها بالنقود 

   .)1رقم(اجلدول  ما يبينهاالختالفات بينهما وهو 

  مقارنة بني النقود االلكرتونية والنقود االفرتاضية: 01اجلدول رقم 

  النقود االفرتاضية  النقود االلكرتونية  

  رقمية  رقمية  طبيعة النقود
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ليايت، خطر عمخطر قانوين، خطر   اخلطر العمليايت   نوع اخلطر 

  القرض ، خطر السيولة

 Jurić, Višnja; Šimičević, Vanja; Kajba, Domagoj (2019) : Statistical Analysis  of the Most Influentialاملصدر:

Cryptocurrencies, In: Proceedings of the ENTRENOVA – ENTerprise REsearch InNOVAtion                   
Conference, Rovinj, Croatia, 12-14 September 2019, IRENET – Society for Advancing Innovation and Research 

in Economy, Zagreb, Vol. 5, pp. 168-178  

ويعتمد التعامل بالعمالت االفرتاضية خاصة عملة البيتكوين اليت تعترب النموذج االمثل واالقدم هلا على معرفة بعض  

  ات اخلاصة �ا ومن امهها :األسس واملصطلح

وهي عبارة عن تطبيق يتم تنزيله على االجهزة او على شبكة االنرتنت من بعض املواقع او منصات تبادل ) : walletاحملفظة(-

بيتكوين ، حيوي عنوان العميل وملكيته من بيتكوين ، وميكنه من خالله بيع وشراء بيتكوين ويصل اليه عن طريق استخدام املفتاح 

  )  5، ص  2018،  أمحد بن إبراهيم ( خلاص .ا
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 وبسبب العمالت هذه عليه تعمل الذي األساس هي تعترب واليت تشني البلوك تقنيةان :(Block Chain) تشني البلوك-

 ليعاد تشني البلوك اخرتاع أن املتخصصني أحد قال حىت أكرب أمور أيضاً  تتطور وسوف كثرية أمور تطورت التقنية هذه اخرتاع

 .اإلنرتنت اخرتاع

 ،)كتل( املسماة السجالت من باستمرار متزايدة قائمة إدارة على بقدر�ا متتاز موزعة بيانات قاعدة هي تشني والبلوك

 املخزنة البيانات على احملافظة ميكنها حبيث الكتل سلسلة صممت . السابقة الكتلة إىل ورابط الزمين الطابع على كتلة كل حتتوي

 ياسر( . املعلومة هذه بتعديل القيام الحقا ميكن ال الكتلة سلسلة يف ما معلومة ختزن عندما أنه أي تعديلها، دون لولةواحلي ضمنها

  )  2، ص  2019،  عبد الرمحن بن

احلصول على األصول املشفرة على غرار البتكوين حيث من خالل هذه العملية ميكن )  Miningالتعدين (التنقيب ) : (-

ها استخدام أجهزة كمبيوتر فائقة القوة تستهلك طاقة هائلة حلل مسائل حسابية معقدة، يتمكن من ينجح يف حلها  يتم مبقتضا

وحدات البتكوين. تعترب عملية تعدين األصول املشفرة كثيفة استهالك الطاقة حيث تتطلب استهالك   "من استخراج أو "تعدين

لدول ونظرا الن عملية التعدين معقدة وتستهلك الكثري من الطاقة، فقد كميات من الطاقة متاثل تلك املستخدمة يف بعض ا

حتولت أنشطة التعدين إىل   دول معينة حول العامل تتميز مبصادر رخيصة ومدعمة للطاقة  خاصة يف  بعض الدول النامية اليت 

(هبة  .اإلنتاج الضخم للعمالت املشفرة باملائة من أنشطة تعدين األصول املشفرة، مبا ميثل حتدي أمام 60يستأثر بعضها بنحو 

  ) 2، ص  2020عبد املنعم ، 

 نشأة وتطور العمالت االفرتاضية .2.2

 مربمج طريق عن ، 2009 عام يف بداية الواقع أرض على وظهرت ، 2008 عام أواخر يف العملة هذه فكرة بدأت لقد

بالعملة  واستبداهلا السائدة التقليدية العمالت تغيري �دف اضيةاالفرت  العملة فكرة والذي تبىن ،)ناكاموتو ساوتشي( يدعى جمهول

 ( للند الند بروتوكول خالل من �ا التعامل واحلكومات، ويتم البنوك �ا تتحكم وال واملشرتي البائع خصوصية حتفظ اليت اجلديدة

peer to peer( ، ولذا  اإللكرتونية، التعامالت رسوم فيضوخت فيها، األمان زيادة �دف احلديثة تقنيات التشفري اعتماد مع

  ) 860، ص  2017الباحوث ،  ( عبدهللا اإللكرتونية احملافظ خالل ومن فقط اإلنرتنت يف إال توجد ال عملة فهي

 إصدار يف املركزية  السلطة عمل عن يستعيض ،وين المركزي إلكرتً  نقد منظا إنشاء فكرة تعتمد العمالت االفرتاضية على

 الصفقة؛ل حو  المركزيخللق امجاع  ؛)العمل إثبات خوارزمية يسمى( موزٌع حساب بنظام منها املعامالت والتحقق  تسويةو  العملة

 .االنفاق املزدوج مسألة حلل 

 مي االلكرتوين ذو النقد الدفعو  ،باستثناء املباشرة اجلسدية الثنائية الطبيعة وذ الورقي النقد الدفع من مزيج الفكرة :باختصار

 بتكوين برنامج إصدار مت  2009عام  بداية ويف  ،(أي دفع ثنائي الكرتوين )  ،املركزي  الوسيط باستثناء الثالثية طبيعةال

 انسحبت 2011 ويف افريل  بتكوين، وحدة  50  اول  تعدين  ومت  العمل بدأ حتديدا  2009/ 01/ 03ويف  األصلي،

  ) 6، ص 2018أمحد،  بن (إبراهيم للمتطوعني الشبكةالنظام و  تطوير مسئولية تاركة ناكاموتو، ساتوشي  شخصية

بإصدار برنامج حاسويب  )ناكاموتو ساوتشي(حيث قام  ، Bitcoinـ، بتكوين نقطة انطالق عملة ال 2009ويعترب عام 

مراجعة وتقوم فكرة هذه العملة على نظام يعتمد على برجميات مفتوحة املصدر ميكن من خالهلا  MIT. مبوجب ترخيص من

الشفرة الربجمية يف أي وقت ومن قبل أي شخص. ويعتمد هذا النظام على مبدأين، األول التواقيع اإللكرتونية للتحكم يف امللكية. 

  to – Peer والثاين عرب منع استخدام نفس العملة يف أكثر من عملية شراء حلماية البائع وذلك عرب ما يسمى بتقنية الند للند

P2P) (Peer يتم عربها االحتفاظ بتسجيالت كاملة تسمى كتلاليت block chain  تلخص تاريخ العملة واملعامالت

بعضها التجارية اليت مرت �ا يف قواعد بيانات ال  ميكن تغيريها يف كل كمبيوتر على الشبكة العنكبوتية. وتتشارك هذه الكتل مع 
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ى الویب لع يل ضخمة وانرتنت وبرجميات تشغيل وختزين املعلوماتشبكة البيتكوين، مما يعين ضرورة توافر شبكات حاسب آ على

تنظيمية مركزية  بيئةيف تعامال�ا على الوساطات املالية وال حتتاج لوجود  ال تعتمدوتقوم هذه  العملة على مبدأ الالمركزية فهي  .

 والضوابط اليت تفرضها  البنوك املركزية إذ خيتلف  تنظم وتتابع عمليا�ا  كالبنوك أو املؤسسات املالية، كما أ�ا ال ختضع للقوانني

  ') 309،  ص  2019(علوش و عوض ،  وميكن مبادلتها مع أي عملة نقدية تقليدية سعر صرفها بني موقع وآخر، 

 الوحيدة التشفريية العملة ليست ذلك رغم لكن وانتشارا، شهرة واألكثر نوعها، من األوىل العملة عملة البتكوين تعترب 

 املستخدمني عدد على اعتمادا وذلك بالرئيسة، وصفها ميكن عمالت 6 عن يقل ال ما منها حاليا؛ اإلنرتنت شبكة على املوجودة

عبد  بن ياسر(  أخرى عمالت مقابل التشفريية العمالت هذه وشراء استبدال ميكن اليت األماكن إىل إضافة شبكة، كل وبنية

  )  3، ص  2019،  الرمحن

. وقد ارتفع عدد املركزية الدوليةمضمونة من قبل البنوك  ول املشفرة عن األشخاص وبالتايل فهي غري صادرة أوتصدر األص

يف املائة  35ذلك، يتم تداول  . مع2019يف أفريل من عام  2200ليصل إىل  2018عام بنهاية  1300األصول املشفرة من 

من  القيمة السوقية  يف املائة 55مهها البتكوين اليت تستاثر حاليا بنحو فقط من هذه العمالت يف منصات التداول العاملية من أ

. (هبة عبد املنعم ،  "، Ethereum"و" Ripple" ، تليها األصول املشفرة من نوع   لألصول املشفرة  املتداولة عامليا 

  ) 1، ص  2020

  أمهية العمالت االفرتاضية :.3.2

ية اصبح واقعا يفرض نفسه وهو ما يؤكده التطور الكبري يف حجم املعامالت الذي يتم ان التعامل عن طريق النقود االفرتاض

  عن طريق النقود االفرتاضية إضافة اىل تزايد عدد هذه النقود وتنوعها.

 Kraken"و"، GDAX" املشفرة مثل العمالتتداول  خالهلايتم من  يتهناك بعض البورصات املتخصصة الف

ثر من أك إل من يل لتصل 2017 بنهاية عاماملشفرة  لألصولارتفعت القيمة السوقية  .  "Gemini"و "،Bitfinex"و"،

 800 ختطت مستوياتكما  .يناير من نفس العام  15مليار دوالر امريكي يف  15يل مقارنة حبوا مليار دوالر امريكي  300

يوازي  اىل مااملشفرة لتصل  لألصوليمة السوقية ما جعل البعض يتوقع استمرار ارتفاع الق ، وهو2018عام  دوالر خاللمليار 

العكس من ذلك  على . دوالرألف  50حوايل ارتفاع قيمة وحدة البتكوين لتصل إل  ، مع2018قبل �اية عام  الرتيليون دوالر

بنهاية عام  دوالرمليار  191إل حنو  ، وارتفعت2018بنهاية عام  دوالرمليار  105املشفرة إل  لألصولهوت القيمة السوقية 

  ) 1، ص  2020(هبة عبد املنعم ،  .األصولالتقلبات السعرية املرتبطة �ذه  مستويات خماطر ارتفاعاىل  ري، مما يش 2019

)  التطور الكبري للقيمة السوقية الهم العمالت االفرتاضية حيث نالحظ التزايد الكبري يف 2كما يبني لنا  اجلدول رقم( 

تقريبا ، كما يظهر لنا هذا اجلدول األمهية املتفاوتة بني  2009وات من بداية التعامل �ا أي منذ سنة سن 10قيمتها بعد حوايل 

  هذه العمالت االفرتاضية وهيمنة كل من عمليت البتكوين وااليترييوم على سوق العمالت االفرتاضية 

  وحدة : مليار دوالرال        : قيمة اهم العمالت االفرتاضية                 02دول رقم اجل

قيمة العملة االفرتاضية   اسم العملة االفرتاضية

  2018ماي  08بتاريخ 

قيمة العملة االفرتاضية   اسم العملة االفرتاضية

  2018ماي  08بتاريخ 

  Bitcoin  (  160  TRON   5.5البتكوين (

Ethereum   75  NEO   5.1  

Ripple  32  ريبل  Dash  3.7  
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Bitcoin Cash   28  Monero  3.6  

Litecoin   9  Ethereum Classic  2.3  

Cardano   8  Verge  1.1  

Stellar   7.4  Zcash  1.1  

IOTA   6.6  Decred  619 مليون دوالر  

  http://www.europarl.europa.eu/supporting-analysesاملصدر : 

وات األخرية وذلك رغم التذبذب الذي كما ان سعر العمالت االفرتاضية قد عرف ارتفاعا كبريا منذ نشأ�ا وحىت السن

 ميزه يف بعض السنوات وهو ما نتبني من خالل تطور أسعار اهم العمالت االفرتاضية. وكمثال على ذلك عملة البتكوين حيث 

 يف فقط را دوال 17رها سع بلغ مث ، 2009 عام يف إصدارها منذ متدنية )البتكوين( اضية االفرت  للعملة التبادلية القيمة ظلت

 املضاربة عمليات بدأت عندما ،  2013عام أواخر يف القصوى قيمته بلغ حىت االرتفاع يف سعرها بدأ ذلك وبعد ، 2011عام

 بلغت كما إليه؛ وصلت سعر أعلى وهو ،  2013  العام  من ديسمرب شهر أوائل يف را دوال 1200 فبلغ عليها، النطاق واسعة

 فقطدوالرا   326 سعرها بلغ حيث قيمتها يفطا كبريا هبو  2014 عام شهد مث ، .دوالر مليار 16  حنو آنذاك السوقية قيمتها

 ارتفاع يف البتكوين وسعر 2016نوفمرب شهر ومنذ .أسعارها يف بالتذبذب ذلك بعد تداوال�ا واتسمت منها، الواحدة للوحدة

يتداول عند  2016 عام بداية يف كان وحدةال سعر أن العلم مع ،دوالر  1150اىل   2017يناير  5  يف وصل حىت مستمر

  ). 881، ص 2017دوالر  (عبد هللا الباحوث ،  435

دوالر يف  19400عام األرقام القياسية للعملة املشفرة، حيث سجلت خالله أعلى مستويا�ا تارخييا عند  2017وكان 

 .دوالرا 13850عند يف املائة  1300ديسمرب من العام ، فيما أ�ت العام مرتفعة بأكثر من  11

لتنهي  2019يف املائة يف  94دوالرات، مث استعادت نغمة االرتفاعات  3709لتبلغ  2018يف املائة  73إال أ�ا تراجعت 

وسجلت "بيتكوين" أعلى إغالق يف .2020يف املائة منذ مطلع العام  170دوالرا، واستكملت االرتفاعات بـ 7196العام عند 

  ) 2020(اكرامي عبدهللا ،  .دوالر 19897عند  2020مطلع ديسمرب تارخيها على اإلطالق، 

دوالر يف بداية يناير  32483ليصل اىل  2021وبداية  2020كما واصل سعر عملة البتكوين ارتفاعه يف أواخر سنة 

2021.   

  ) 2020 - 2009 (للفرتة بنيبالدوالر األمريكي : تطور أسعار عملة البيتكوين 01الشكل رقم 
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،  2020مليون دوالر يف  19.4يربح  2009بيتكوين " .. دوالر واحد عام  ،عبدهللاكرامي در : املص

20/01/2021https://www.aleqt.com/2020/12/07/article_1986541.html  

إضافة  خاصة عملة البيتكوين  رات الكبرية اليت ميزت أسعار العمالت االفرتاضيةان الشكل السابق يبني لنا بوضوح التطو 

اىل القيمة اليت تقابلها من السلع واألصول والعمالت األساسية وهو ما يوضح جبالء األمهية الكبرية اليت أصبحت تكتسيها 

 سها عملة البيتكوين.أالعمالت االفرتاضية وعلى ر 

برميال من النفط (برنت)، حيث يبلغ  399فوحدة "بيتكوين" واحدة كافية لشراء  2020يف ديسمرب وحسب سعرها 

 2.4مليار وحدة حرارية من الغاز الطبيعي، حيث تبلغ املليون وحدة حرارية منه حنو  8.1دوالر للربميل، و 48.7سعر اخلام 

أوقية من الفضة البالغ  815دوالرا، و 1831أوقية من الذهب البالغ سعرها  11كما ميكن لوحدة "بيتكوين" شراء  .دوالر

 159وتكفي عملة "بيتكوين" واحدة لشراء  .دوالر 3.5ألف أوقية من النحاس البالغ سعرها  5.6دوالر، و 23.8سعرها 

وتعادل .دوالر 122.3سهما يف أكرب شركة يف العامل من حيث القيمة السوقية وهي شركة أبل األمريكية، حيث يبلغ سعر السهم 

 .ألف لایر سعودي 72.8ألف جنية اسرتليين، و 14.6ألف يورو، و 16ة "بيتكوين" وحد

كما نشري من جانب آخر على األمهية اليت أصبحت تكتسيها العمالت االفرتاضية يف جمال االستثمار حيث أ�ا أصبحت تشكل 

 وتكنولوجيا البتكوين صعود معيل ، حيث  أصوال يلجا إليها كأصل استثماري مبتكر افرزه التطور التكنولوجي يف ا�ال املا

 .اإلنرتنت ظهور منذ استثماريَّة فرصة أكرب من االستفادة املستثمرين مبقدور  أصبح البيانات، سالسل

شفَّرة، األصول أوَّل كانت البتكوين أنَّ  صحيح
ُ
 األصول من أصل 800 من أكثر ) 2018(قبل سنة اليوم يوجد لكن امل

شفَّرة
ُ
 سالسل عامل �ا َجنوب اليت الكيفيَّة نعرف أن مبكان األمهّية ومن وغريها، « مونريو» و « اليتكوين» و « يثريومإ» :منها امل

 تلك �ا ُصّممت اليت الكيفية نفهم وأن املايل، مستقبلنا لتأمني الناشئة األصول تلك يف خالهلا من ونستثمر اجلديد البيانات

 .البيانات سالسل ثورة خضم يف تتطوَّر فوكي �ا تعمل اليت والطريقة األصول

 التداول عمليَّات خال من سواءً  األصول، تلك يف االستثمار خالهلا من ميكن خمتلفة طرق هناكونتيجة هلذا فقد أضحى 

شفَّرة األصول طرح عمليَّات أو ساعة، والعشرين األربع مدار على جتري اليت العاملية
ُ
 فهم من مناصٌّ  اأمامن يعد مل حىت األوليَّة، امل

شفَّرة األصول اقتصاد
ُ
  ) 63، ص  2018تاتار ،  جاك /بورنيسك كريس  ( .مبتك مستثمر كل تنتظر اليت والفرص امل

أصبح املستثمرون يهتمون بالعمالت املشفرة، خاصة "بيتكوين"، وخيصصون هلا جزءا من حمافظهم االستثمارية، ما لقد 

لعملة، كما أن االعتقاد املتزايد بأن عملة "بيتكوين" ستكون مبنزلة حتوط فاعل ضد يرجح أن السوق الصاعدة ستسيطر على ا

االرتفاع احملتمل للتضخم يدعم سعرها، خاصة أن احلكومات يف دول العامل تزيد من معدالت اإلنفاق برتيليونات الدوالرات يف 

  .االقتصادي الناجم عن جائحة كوروناغضون أسابيع، لتمويل براجمها التحفيزية، اليت �دف إىل ختفيف الضرر 

عاما، حيث أصبح  11يف املائة خالل  1,942,459,900ارتفع العائد على االستثمار يف "بيتكوين" نشري اىل انه 

، ويعين ذلك أنه بعد أن كان الدوالر 2009دوالر يف عام  0.001دوالرا، بعد أن كان أول سعر رمسي هلا  19425سعرها 

يعين ذلك أن كل دوالر واحد مت .دوالرا 19425"بيتكوين" يعادل ) 2020(بداية سنة وين"، أصبح حاليا "بيتك 1000يعادل 

  ) 2020(اكرامي عبدهللا ،  .مليون دوالر حاليا 19.4حقق رحبا بنحو  2009استثماره يف "بيتكوين" يف 

دوالر  19425البتكوين من حيث انتقل سعر  2021وبداية سنة  2020وقد تضاعفت هذه النسبة مع �اية سنة  

  . 2009دوالر وهو تطور خيايل اذا ما قورن بقيمتها سنة  32000ليصل اىل اكثر من 

  

https://www.aleqt.com/2020/12/07/article_1986541.html
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  املخاطر الناشئة عن التعامل بالنقود االفرتاضية وسبل ضبطها.3

تطلب من يأمر ان التعامل بالعمالت االفرتاضية أصبح مصدرا ملخاطر كثرية ومتعددة وذات أبعاد خمتلفة وآثار كثرية وهو 

احلكومات واهليئات املعنية اإلسراع يف العمل على مسايرة تطور هذه العمالت وحماولة تطوير سياسات واليات فعالة لضبط 

  والتحكم يف هذه املخاطر اليت تنشا عن العمالت االفرتاضية وما ستفرضه من حتوالت عميقة على األنظمة املالية حمليا وعامليا.

تنشا خماطر العمالت االفرتاضية من ثالث مصادر أساسية ترتبط �ا : ساسية ملخاطر العمالت االفرتاضية املصادر األ .1.3

    ) (Tracfin, 2014,p3  وهي:

االفراد واهليئات يُظهر فحص عينة من العمالت االفرتاضية أن جمموعة متنوعة من  وجود مشاركني غري منظمني:  -

يف جمال النشطاء وبعض ومن هؤالء األشخاص الطبيعيني ،  ينها ) (توليدها )،اخلاصة هي اليت تقوم بانتاجها (تعد

قد ساعد  تصميم العملة االفرتاضية ان يف بعض احلاالت ويالحظ أيضا   .وشركات القطاع اخلاصالعمالت االفرتاضية 

حاليا ريع مصريف ومايل تشوذلك لعدم وجود أي .تلبية احتياجات األفراد املتورطني يف أنشطة غري مشروعةكثريا على 

   .إصدار العملة االفرتاضيةينظم عملية 

يتعلق بالسعر أو  جيعلها ال تعطي أي ضمانات فيمالعمالت االفرتاضية ل قانوين وإطار تنظيميتشريع عدم وجود ان 

فقط من  حتديدهايتم  عموماجيب التأكيد على أن قيمة العملة االفرتاضية ليست مضمونة وأن قيمة العمالت املشفرة و  السيولة،

فإن احلد من عدد الوحدات املصدرة  األخرى،بالنسبة للبيتكوين والعمالت املشفرة ونشري أيضا انه  .خالل تفاعل العرض والطلب

  .دون فهرسة قيمة العمالت يؤدي إىل خماطر املضاربة اليت تؤدي بدورها إىل تقلبات مفرطة يف األسعار

، خاصة عندما يتم افرتاضية عمالت  (حساب )حمفظةإلنشاء لًيا ، ال توجد متطلبات خاصة حا  :ةــــــــــالشفافي غياب -

 service(ميكن أيًضا فتح حمفظة عمالت افرتاضية بواسطة مزود اخلدمة  كما .ذلك عن طريق تنزيل تطبيق برجمي

provider )بذلكالذي قد يقوم بإجراء فحص اهلوية ، على الرغم من عدم وجود التزام قانوين .  

بالنسبة للعديد من  .تتمثل إحدى املزايا األساسية للعمالت االفرتاضية يف أ�ا توفر إخفاء اهلوية التام للمعامالتو

يتم تسجيل املعامالت يف سجل عام ، وبالتايل ضمان  واملستفيدين،على الرغم من تشفري هويات املديرين  املشفرة،العمالت 

وهذا االمر يعطي ا�ال ن إمكانية تتبع تدفقات العملة املشفرة ال تعاجل مسألة هويات املستفيد فإ ذلك،ومع  .إمكانية تتبعها

  واسعا لكل املعامالت املشبوهة والغري الشرعية اليت يلحا اليها الكثري من املتعاملني �ذه العمالت.

 مادي،تخدام العمالت االفرتاضية غري ميكن أن يصبح اس اإلنرتنت،بفضل  العاملية):(خارج احلدود اإلقليميةالتعامل  -

تنبع الصعوبات اليت ختلقها العمالت االفرتاضية من مراوغة خمتلف  .إخفاء اهلوية وتوسيع تقنيات غسل األموال واالحتيال

هذا هو  .أصحاب املصلحة بقدر ما تنبع من الطبيعة الدولية (وخارج احلدود اإلقليمية) لكل من املعامالت واملشاركني

ال بشكل خاص عندما تكون اخلوادم واألفراد والكيانات القانونية اليت يستخدمو�ا موجودة يف بلدان وأقاليم غري احل

   .  متعاونة

  املخاطر األساسية للعمالت االفرتاضية : .2.3

بتسيري  ان نقص الشفافية وكذا عدم إمكانية ضبط وتنظيم النقود االفرتاضية من طرف هيئة واحدة ذات مصداقية تتكفل

     ها ميكن ان ينشا عنه خماطر كثرية ومتعددة وذات ابعاد خمتلفة ومن أمهها :
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 وميكن .حلامليها خسائر إىل االفرتاضية العمالت أنظمة اضطرابات تؤدي أن ميكنخماطر مرتبطة بأنظمة العمالت االفرتاضية: -

 يف بروتوكول العمالت خلل املثال، ان حدوث سبيل فعلى. بالتكنولوجيا متعلقة أو بالسوق مرتبطة االضطرابات هذه تكون أن

  النظام بأكمله.  يشل أن ميكن االفرتاضية

 االفرتاضية العمالت تبادل املخاطر منصات هذه وتشملاخلدمات:  ومقدمي االفرتاضية العمالت بوسطاء املتعلقة املخاطر-

 فإن ، منظمة غري معظمها يف الكيانات هذه من العديد ألن رًانظ والوسطاء الدفع ومعاجلات االفرتاضية العمالت حمفظة ومزودي

 I.M.F, 2016, p28)(  .خاص بشكل للخطر معرضون عمالئها

 الضمانات إىل واالفتقار للتعامل بالنقود االفرتاضية، الشفافة غري الطبيعة بسبب املخاطر املرتبطة بعمليات النصب واالحتيال:-

 من( االفرتاضية العمالت سرقة مثل االحتيال، لعمليات هم عرضة االفرتاضية العمالت فان حاملو وتعقيد التكنولوجيا، التنظيمية

من خالل  االحتيالية االستثمار التحريفات)، كما ا�م عرضة ملخططات أو الكاذبة االدعاءات أو االحتيال أو القرصنة خالل

 .اإلنرتنت عرب فعال بشكل مشاريع ومهية تعمل

أل�ا تسهل ارتكاب اجلرمية األساسية وتعمل   جنائية،ة االفرتاضية خطرًا مزدوًجا من حيث ارتكاب جرائم متثل العملكما 

   .كأداة لغسل عائدات هذه اجلرمية

 جبمع للمحتالني يسمح االفرتاضية العمالت توفره الذي اهلوية إخفاء فإن االحتيال، مبمارسة عمليات األمر يتعلق عندما

 ا�رم يلتقي أن دون اإلنرتنت على تتم ولكنها النقد، على القائمة للمعاملة مشابه هذا. للمعاملة أثر ترك أي دون األموال

 .تتيحها اليت واإلمكانيات اجلديدة للتقنيات منظمة ومصممة خصيًصا إجرامية أنشطة مع نتعامل هنا حنن. لوجه وجًها والضحية

 وحيصلون  املوقع يغلقون مث ، االفرتاضية بالعملة الدفع يقبل اإللكرتونية للتجارة زيًفام موقًعا احملتالون ينشئ قد ، املثال سبيل فعلى

   ) (Tracfin, 2014,p6 .معاملة ألي أثر أي ترك دون ،  بلد أي يف مجعها يتم اليت األموال

 إىل أدى مما ، اخرتاقهم مت الذين الرقمية احملفظة ومزودي االفرتاضية العمالت مستعملي  على البارزة األمثلة بعض وهناك

  للمستخدمني. �ا احملتفظ البيتكوين عمالت سرقة

 يف الرتاجع عن األخطاء ميكن الخماطر مرتبطة بعدم قابلية الرتاجع يف الصفقات املعتمدة على العمالت االفرتاضية: -

 املعامالت مقابل املدفوعات اسرتداد دمنيللمستخ ميكن املعامالت اليت متت يف إطار التعامل بالعمالت االفرتاضية حيث انه ال

 بالطرف املقابل. يتعلق فيما الوضوح إىل باإلضافة مركزي وسيط إىل تفتقر الالمركزية االفرتاضية العمالت ألن نظرًا اخلاطئة

 ام خمططما، وحيمل نظ خطأ حدث الرتاجع عن النفقات اليت قاموا �ا إذا للمستهلكني حيق ال االئتمان، بطاقات عكس على

 نظام عن أساسي بشكل النهج النظام وخيتلف هذا مستخدمي على املعاملة بفشل املرتبطة املخاطر الالمركزي االفرتاضية العمالت

  اخلطر. هذا املركزية السلطة تتحمل التقليدي حيث املركزي الدفع

قود االفرتاضية للعصابات االجرامية إمكانية لقد اتاحت النخماطر مرتبطة بتبييض األموال وممارسة النشاطات غري املشروعة: -

القيام بنشاطا�م غري املشروعة وذلك دون إمكانية كشف هويا�م وذلك ملا توفره التعامل عن طريق النقود االفرتاضية من سرية 

 .واخفاء هويا�م

 من حقيقية ثري خماوفدون وجود أي رقابة أصبح ي االفرتاضية للعمالت وإمكانية الوصول اهلوية عن الكشف ان عدم

اليت حتول  الوجهة أو املشروع غري املصدر إخفاء أو لإلختفاء االفرتاضية العمالت استخدام حيث ميكن.املالية النزاهة نظر وجهة

 كما ان إمكانية  .العقوبات من والتهرب (TF) اإلرهاب ومتويل (ML) األموال عمليات غسل تسهيل وبالتايل اليها األموال،

  .املعامالت سلسلة يشوهون الذين ا�هولني اخلدمة ومزودي املستخدم هوية إخفاء بسبب دودةحم تتبعهم

 العمالت تكون ما العملية حيث غالًبا املمارسة يف استغالهلا مت بل فحسب، نظرية ليست هذه الضعف ان نقاط

  .باإلنرتنت املرتبط اإلجرامي النشاط يف املختارة" العملة" هي االفرتاضية
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 للسلع اإلنرتنت على شبكة سوق وهو ،" احلرير طريق" يف Bitcoin استخدام عملة البيتكوين  مت ، املثال سبيل ىعل 

  I.M.F, 2016, p27)(.  2013 عام يف األمريكية السلطات أغلقتها اليت القانونية غري

للتطور الذي تعرفه العمالت االفرتاضية وتزايد ان املتتبع    خماطر مرتبطة باستقرار النظام املايل وفعالية السياسة النقدية:-

التعامل �ا يتبني جليا االنعكاسات الكبرية هلا على النظام النقدي واملايل خاصة يف ظل ما تتميز به من خصائص تتعلق بإصدارها 

  وانتقاهلا وتداوهلا وكذا غياب اهليئات اليت تعمل على ضبطها وتنظيمها .

  :اآلتية االقتصاديةات املتغري  يف ملموس بشكل ستؤثر فإ�ا االفرتاضية، العمالت وانتشار احجن حال يف أنه املتوقع من

 الساحة يف للموجود إضافة الدويل املستوى على إضافية تبادل وسائل تتيح أل�ا الدويل، املستوى على للنقود الكلي العرض

 معدالت زيادة يف يسهم قد وهذا تداولة،امل الورقية العمالت يف واملتمثل العامل، دول قبل من واملصدر

 .العاملي التضخم

 رقمية أ�ا مع( تبادهلا وآلية اضيةاالفرت  النقود فطبيعة النقود، توليد على دولة كل يف املصريف اجلهاز قدرة ستتأثر : النقود توليد -

 . ألخرى حمفظة ومن آلخر كمال من املوجودة النقود كمية نقل يتم ألنه النقود، توليد إمكانية تتيح ال )فقط

 هذه وألن املصريف، النظام خارج املتداولة النقود حجم يزداد حيث ، )(M1  الضيق مبفهومه االقتصاد داخل النقود حجم -

 وهي االقتصاد، داخل للنقود الكلي العرض يف زيادة عنها فسينتج النقود، حلجم املركزي البنك مقاييس ضمن تدخل لن النقود

 .النقدية السياسات اختاذ عند احلسبان يف ةمأخوذ غري

 اإلنرتنت عرب التجارية العمليات من العديد إلمتامرا نظ ،)التقليدية الورقية( القانونية النقود على الطلب نقص أيضا عنها ينتج قد -

. ( عبدهللا املالئمة نقديةال السياسات اختاذ يف املركزي البنك قدرة على مباشر بشكل ينعكس مما ،اضيةاالفرت  النقود بواسطة

  ) 903ص  ،  2017الباحوث، 

املايل وذلك نظرا للتقلب الشديد الذي مييز  االستقرار على إضافًيا تشكل خطرًا الرقمية من جانب اخر فان العمالت

 يبدو ، ذلك ومع للخطر،  املايل النظام استقرار هذا يعرض أن احملتمل فمن ، أسعارها  يف ويف حالة حدوث أي ا�يار أسعارها

 ستقتصر  حال أي وعلى ، املايل لالستقرار حقيقًيا �ديًدا تشكل أن من أصغر حالًيا الرقمية للعمالت اإلمجالية القيمة أن

  .املباشرين فقط  العملة تلك حاملي االضرار على

 املشفرة بالعمالت املتعلقة املايل االستقرار قضايا على فاحصة نظرة إلقاء املهم من املايل، االستقرار خماطر على للتغلب

  والدويل مواجهتها.  الوطين املستويني على كافية الكلية االحرتازية اللوائح أن من والتأكد

 وتقع املايل، للتنظيم التقليدية لألشكال جديدة حتديات تشكل اليت املشفرة األصول لتلك الدويل التنسيق يستدعي وهذا 

 ( Eddie and Margarita,2019,p23 ).احلايل التنظيمي اإلطار خارج

ان التعامل تبعا ملبدا الند للند عن  طريق النقود االفرتاضية سيفتح ا�ال واسعا امام التهرب الضرييب التهرب الضرييب :  -

خاصة يف ظل عدم ظهور هويات االفراد املتعاملني وعدم مرور هذه العمليات على مؤسسات ضريبية تراقبها وكذا عدم 

 طبيعة النقود االفرتاضية كو�ا عملة او اصوال استثمارية حيث ان لكل منهما املعاملة الضريبية اخلاصة به . وضوح

ان هذا التهرب الضرييب سيكون له أثر كبري على إيرادات امليزانية العامة حيث ستنخفض ال حمالة وهو امر يستوجب ال 

لوجيا املالية يف املعامالت املختلفة اليت تتم عن طريق العمالت االفرتاضية حمالة تطوير إدارة الضرائب من حيث استغالل التكنو 

 حىت تضمن السيطرة على هذه النشاطات غري املشروعة وحتصيل الضرائب املرتبطة �ا.
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لذي ميز نشري يف األخري ان الكثري من احلكومات واهليئات املالية ا�لية والدولية بدأت تأخذ يف اعتبارها التطور الكبري ا

العمالت االفرتاضية وكذا كل ما ميكن ان ينشا عنها من خماطر وتعمل على تبين بعض املبادئ واالسس يف التعامل مع هدا النوع 

  من النقود وختتلف من دولة اىل أخرى.

  وعموما فان مواجهة املخاطر الناشئة عن النقود االفرتاضية قد يتطلب االخذ بعدة تدابري وإجراءات منها : 

ان متيز النقود االفرتاضية �ذه اخلصائص والسمات جيعلها ذات طبيعة خاصة ويتطلب األمر بذلك ان تعمل احلكومات  -

واملؤسسات املالية الدولية واإلقليمية على التأقلم مع النوع اجلديد من النقود خاصة اذا تزايد التعامل به واصبح يؤثر على 

  النظام املايل واستقراره.

ملستمرة والدائمة لتطور العمالت االفرتاضية ومستوى التعامل �ا من طرف البنوك املركزية وكذا اهليئات املالية املتابعة ا -

الدولية واإلقليمية وذلك على سبيل احليطة واليقظة من اجل التماشي مع التطورات اليت تعرفها العمالت االفرتاضية واختاذ 

 التدابري واإلجراءات الالزمة يف حينها.

وضع إطار تشريعي وتنظيمي يأخذ يف اعتباره كل االبعاد واالثار املرتبطة بالعمالت االفرتاضية ويضمن عدم احلاق  -

 التعامل �ا أي اضرار على االفراد واملؤسسات وعلى االستقرار املايل والنقدي بصورة عامة.

يف املخاطر اليت ميكن ان تنجم عن التعامل ضرورة وجود تنسيق دويل من خالل املنظمات الدولية وحماولة فهم والتحكم  -

 بالعمالت االفرتاضية واليت متت اإلشارة اليها سابقا.

تطوير إدارة الضرائب من حيث استغالل التكنولوجيا املالية يف املعامالت املختلفة اليت تتم عن طريق العمالت االفرتاضية  -

  ل الضرائب املرتبطة �ا.حىت تضمن السيطرة على هذه النشاطات غري املشروعة وحتصي

  .اخلامتة:4

ان النقود االفرتاضية او املشفرة أصبحت تشكل حتديا كبريا لألنظمة املالية احمللية والدولية خاصة يف ظل التطور 

 التكنولوجي الكبري الذي مييزها وكذا اخلصائص والسمات املرتبطة �ا واليت جعلتها ختتلف بصورة كبرية على النقود التقليدية

  وااللكرتونية املتعارف عليها .

ان طبيعة هذه النقود جعلتها ال ترتبط �يئات مركزية حمددة تسريها وتنظمها وتراقبها وال يقتصر إصدارها على هيئات 

معروفة وحمددة تضمنها بل هو مفتوح للجميع ويرتبط بتقنيات وأجهزة متطورة تتطلب كميات هائلة من الطاقة الكهربائية ، وقد 

هذا االمر إشكاالت كبرية وذات ابعاد خمتلفة الزمت احلكومات واهليئات املالية الدولية وا�لية علة العمل علة تبين تدابري  خلق

  وإجراءات استبقاية كمحاولة الحتواء االنعكاسات اليت ميكن ان تنشا عن تزايد مستويات التعامل �ذه النقود وانتشارها .

املطرد والكبري يف قيمتها السوقية ويف سعرها وانواعها واألشخاص املتعاملني �ا خالل فرتة إضافة اىل ذلك فان التزايد 

وجيزة من نشا�ا نشا عنه الكثري من املخاطر اليت قد �دد استقرار النظام املايل وكذا تسهل وتساعد على تزايد عمليات غسيل 

إخفاء هويات املتعاملني �ذه النقود وخروجها عن سيطرة البنوك األموال ومتويل النشاطات غري املشروعة خاصة يف ظل سهولة 

 املركزية واهليئات االشرافية األخرى .اىل جانب هذا فان املخاطر الناجتة عن التعامل بالنقود االفرتاضية او املشفرة ال يرتبط باحليز

ميكن ان يكون اال من خالل تنسيق جهزد كل الدول  احلغرايف لدولة حمددة بل له بعد دويل مما يعين ان مواجهته والتجكم فيها ال

  وكذا اهليئات املالية والتشريعية احمللية والدولية .

  .قائمة املراجع:5
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  ية بني الفرص والتحدياتالاملتكنولوجيا الاستخدامات الذكاء االصطناعي يف قطاع 

The uses of artificial intelligence in the financial technology sector between opportunities and 

challenges  

  

  

  

  
  

  

  

  : ملخص

 بغية املصارف تستخدمها اليت االصطناعي الذكاء تطبيقات أبرز استخدامات على التعرف الدراسة إىل �دف

تأثريات  وجود إىل الدراسة وتوصلت.التنافسي وحتقيق التميز املصرفية اخلدمات وحتسني التكاليف ختفيض أهداف حتقيق

، مؤسسات القطاع املايل عموما والتكنولوجيا املالية على وجه اخلصوصيف االصطناعي  كاءالذ  تطبيقات الستخدام مهمة

 يرافق حيث ومنع عمليات االحتيال وإدارة الثروة واألصول، القرار، اختاذ عملية يف امللموسة التحسيناتمن أبرزها تلك و 

 املصارف رحبية حتسني ،ذلك عن وينجم كفاءة، رأكث بشكل للقرار املصرفية اإلدارات اختاذ االصطناعي الذكاء استخدام

 تعد التأثريات السلبية كارتفاع البطالة واالجتاه حنو ومن جانب آخر، التكاليف، وخفض املايل األداء حتسن خالل من

تطبيق تقنيات  يف سباقها حنو املصارف تنافسية تواجه اليت التحديات همأ ضعف والء العمالء لتلك التطبيقات من

 جودة اخلدمة وحتقيق رضا العمالء. إىلوصول اء االصطناعي يف هذا ا�ال الذك

  الذكاء االصطناعي،التكنولوجيا املالية، اخلدمات املالية، إدارة املخاطر. كلمات مفتاحية: 

  JEL :. O360, O320, O310تصنيف 

Abstract:  
 The study aims to identify the most prominent uses of bank’s artificial 

intelligence applications to reduce costs and improve banking services. The study 
concluded the important impacts on the use of financial sector institutions and 
technology related to the artificial intelligence accompanies such as the tangible 
improvements in the decision-making process, the prevention of fraud, and this results 
in improving the profitability of financial performance and reducing costs for banks, 
however, the negative impacts of high unemployment and the trend towards weak 
customer loyalty are among the most important banks' challenges in this field. 
Keywords: Artificial Intelligence; Financial Technology; Financial Services; Risk 
Management. 
JEL: O320, O310 O360. 
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  . مقدمة: 1

 من اعنه جنم ملا رانظ ،رارالق وصانعي الباحثني اهتمامزال ت وال لتشغ اليت املسائل أهم أحد االصطناعي الذكاء عدي

 االصطناعي، الذكاء عصر بأنه العصر احلايل سمىي هلذاو  ،احلياة مناحي شىت يف الواسعة بظالهلا ألقت جوهريةريات تغي إحداث

 الذكاء تقنيات بامتالك أكثر تماماً اه حلكوماتتويل ا ذاهلو  واملعلوماتية، االنرتنت لعصر راتطو  وأكثر الحقة كمرحلة أي

 األهداف أبرز كأحد طوير قطاعا�ا املختلفة وعلى رأسها القطاع املايلوت االقتصادية مشكال�ا عالج �دف ، االصطناعي

  .السواء حد على نامية حىت أو صاعدة أو متقدمة أكانت سواء دولة، ألي املركزية

ملي حتّوًال جذريا نتيجة اآلثار املرتتبة عن التطور الرقمي املتسارع الذي يفرضه يشهد القطاع املصريف العا ومن جانب آخر،

القرن احلادي والعشرين. ويربز الذكاء االصطناعي باعتباره أحد أهم التقنيات الفعالة اليت ترتك تأثريًا قويًا وملموسًا من شأنه 

ويُتوقع أن يستفيد القطاع املصريف بشكل أكرب من أنظمة الذكاء  الية.ل املرتبطة بالتكنولوجيا املإحداث تغيري شامل يف بيئة األعما

على صعيد متكني ا�تمع املصريف من  االصطناعياالصطناعي، حيث تشري التقارير املتخصصة إىل الدور املتوقع لتقنيات الذكاء 

املالية يف الواقع أحد أكرب القطاعات  ولوجياتكنعّد قطاع الوي .2030تريليون دوالر حبلول العام  1حتقيق وفورات بقيمة تتجاوز 

اليت تنفق أمواهلا على تطبيقات الذكاء االصطناعي، ومن املتوقع أن يشهد ذلك القطاع منواً كبرياً يف استخدام تلك التطبيقات يف 

  .ى مبزيد من االهتماملتقنيات الذكاء االصطناعي املنتشرة على نطاق واسع باتت حتظ اإلسرتاتيجيةاملستقبل. كما أن اآلثار 

 راسةالد مشكلة

من  % 40فإّن قرابة هلذا، يطرح الذكاء االصطناعي تأثريه على العامل من خالل العديد من التطبيقات على اختالفها. 

ر جائحة رغم أّن هذه التوّقعات قد ّمت التنّبؤ �ا قبل انتشابال. و مستقبالالشركات الكربى ستطّبق حلوًال ترتكز على هذه التقنية 

املطّرد للذكاء  االقتصاد العاملي، إّال أن هذه األرقام تعكس حالة النمو اليت أسفرت عن إبطاء عَجلة منو” 19كوفيد “

لقطاع املايل ا منو يف إجيابياً  تنعكس رياتتأث من االصطناعي الذكاء عن ينجم ما من الرغم علىو  االصطناعي مع مرور الوقت.

حتديات عند تطبيق  هناك أن إال ،عمالء املتنوعةال احتياجات تلبية يف اإلسهامية خصوصا من خالل عموما والتكنولوجيا املال

 اآللة وسيطرة التكنولوجية البطالة معدالت ارتفاعيف جمال هذا النوع من التكنولوجيا، من أبرزها  االصطناعي لذكاءتقنيات ا

 :التايل الرئيسي السؤال يف راسةالد مشكلة تكمن كلذل ،اليةامل األنشطة من عدد يف اإلنسان حمل وإحالهلا

 وما هي التحديات النامجة عن ذلك؟ ؟التكنولوجيا املالية على االصطناعي الذكاءتطبيقات  تأثريهي جماالت  ما

 :اآليت أمهها الثانوية، التساؤالت من عدداً  الرئيسي، السؤال من وينبثق

 ه؟وما هي أمهيت؟ ياالصطناع الذكاء هو ما  -1

 االصطناعي؟ للذكاء هي التصنيفات املتعددة ما -2

 ؟دور تقنيات الذكاء االصطناعي يف قطاع اخلدمات املالية هو ما -3

  الدراسة أمهية

تكمن أمهية الدراسة يف أ�ا حماولة من الباحث لتبيان الفرص املتعددة اليت متنحها تطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي يف 

الية خباصة واخلدمات املالية عامة، إىل جانب، حصر جمموعة التحديات الناجتة عن تطبيق مثل تلك التقنيات جمال التكنولوجيا امل

  يف جمال التكنولوجيا املالية. 

 راسةالد أهداف

 :يلي كما األهداف تلك أهمراز إب وميكن ،املرجوة األهداف من عدد راسةللد

 .االصطناعي الذكاءتطبيق تقنيات  اليت حتكم املبادئو  وأمهية مفهوم على التعرف -أ

  القطاع املايل.  على االصطناعي الذكاء املسامهات املتعددة اليت جيلبها تطبيق تقنيات على التعرف-ب
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  إبراز الفرص املختلفة اليت حتققها تقنيات الذكاء االصطناعي يف جمال التكنولوجيا املالية.- ج

  ملؤسسات املالية هلذا النوع من التكنولوجيا الذكية.حصر جمموعة التحديات اليت تنجم عند تبين ا-د

 راسةالد منهجيةتقسيم و 

 التعرف يف واملتمثلة راسةالد قيد الظاهرة على الوقوف خالل من وذلك التحليلي، الوصفي املنهج علىتستند الدراسة 

 وتعزيز ،يا املالية على وجه اخلصوصدمات املالية على وجه العموم والتكنولوجاخل على االصطناعي الذكاء فرص وحتديات على

، على هذاو  راسة.الد ملوضوع تناسباً  األكثر البحثي املنهج التحليلي الوصفي املنهج يُعترب حيث ، واإلحصاءات األرقام بلغة ذلك

حيث يتعرض يف  ،ذكاء االصطناعي وأمهيتهاألول مفهوم ال قسميتناول ال قسامتنقسم الدراسة، باإلضافة إىل املقدمة، إىل ثالثة أ

 قسم. يليه اليتطرف إىل خمتلف تصنيفات الذكاء االصطناعي  مث أهدافه واملبادئ اليت يرتكز عليها،فهوم، هذا امل تعريفالبداية ل

فرص اليت يتيحه وثانيا ألهم ال سامهات تقنيات الذكاء االصطناعي يف قطاع اخلدمات املالية،عرض مل ،الثاين الذي يتناول أوال

هذا النوع من التكنولوجيا الذكية يف جمال التكنولوجيا املالية. وتنتهي الدراسة بذكر أهم التحديات اليت تواجه استخدام  استخدام

إضافة  الدراسة خامتةالثالث على  قسميشتمل ال ،. وأخرياتقنيات الذكاء االصطناعي يف ثورة التكنولوجيا املالية اليت يشهدها العامل

  .ئج والتوصياتإىل جمموعة من النتا

  :ذكاء االصطناعيالأساسيات حول  .2

  :الذكاء االصطناعي مفهوم 1.2

  :بأنه االصطناعي الذكاء تعريف ميكن لذلك اآلالت، بتطور يرتبط ومجيعها االصطناعي الذكاء تعريفات تعددت

 الذكاء فإن أعاله للتعريف ووفقاً  ،"ذكية تصرفات اإلنسان بتصرفات يعتربها تقوم آالت بصناعة يهتم الذي العلم ذلك"* 

 بأشياء القيام على القدرة هلا الذكاء صفة تكتسب اآلالت من وغريه احلاسوب جعل إىل يهدف ذاته، حبد علم يُعترب االصطناعي

  ).06، صفحة 2005(عبدالنور،  "والتخاطب واإلبداع والتعلم كالتفكري اإلنسان على حكرا كانت

 بالربجميات تزويدها خالل من اآللة تكتسبه أن ُميكن الذي الذكاء نوعية" على لقيُط مسمى بكونه كذلك يُعرف كما*

(مركز البحوث والدراسات متعدد  "املختلفة بقدراته البشري العقل حياكي عقال متتلك وكأ�ا تبدو جتعلها اليت تواخلوارزميا

  .)2020التخصصات،

 النموذج أن حيث اإلنسان، تفكري حماكاة بطريقة يهتم الذي سبيةاحلا النماذج الفكرية خالل استعمال راتالقد راسةد * "

  )02، صفحة 2005(القرة،  " احلقيقي العامل حالة حول التوقع يضعان كالمها واإلنسان

 على والقدرة األحكام إصدارو  ء،رااآل وتكوين عمليات التفكري يف اإلنسان حماكاة على القدرة هلا آالت بناء تكنولوجيا " *

  .)3، صفحة 1997(مرقص،  والتعلم رالتطو 

 لسلوك اآللة حماكاة بكيفية تُعىن اليت احلاسبات علوم فروع أحد أنه االصطناعي الذكاء يف األصل وخالصة القول، إن

 بنفس التفكري تستطيع حاسوبيةرامج وب آالت تصميم علم هو االصطناعي الذكاءكن القول أن ميُ  إمجاال،  لذلك اإلنسان،

 هو االصطناعي الذكاء أن أي يتصرف، كما وتتصرف يقرر، كما وتقرر يتعلم، كما تتعلم اإلنسان، عقل �ا يعمل ليتا الطريقة

  .)7، صفحة 2020(الفراين واحلجيلي،  احلاسوب أنظمة عرب اإلنسان عقلرات قد حماكاة عملة

  ا:ومه أساسيتني ركيزتني إىل يستندي االصطناع الذكاء أن يتضح، سبق مماو 

   البشري، العقل حتاكي متطورة برامج جودو  *

(هبة وحممد،  البشري للعقل حماكاة أو قرارات أو استنتاجات إىل للوصول وتتبعه وحتليله استخدامه يتم البيانات من هائل كم* 

  .)7، صفحة 2020
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 وامتد لإلنسان، واملستقبلية ةاحلالي اليومية احلياة يف جوانب عدة ليشمل االصطناعي الذكاء تأثري تزايد ويف وقتنا احلايل،

 التوقعات نظرية :ومنها واملالية، االقتصادية للقطاعات الرئيسية ا�االت يف تأثريه خالل من ذا�ا، االقتصادية النظرية إىل ذلك تأثري

رار الق الختاذ طلوبةامل املعلومات مجيع وتأمني اإلنسان، �ا يقوم كان اليت املهام بأداء ليقوم االحتماالت، ونظرية الرشيدة،،

 وتوفري الدقة زيادة طريق عن للمحللني كمساعدة لُتقدم باملعلومات واالحتفاظ الكمبيوتر، تقنيات تطبيقات خالل من العقالين

 . )35، الصفحة 2017(الزبيدي،  املعلومات بنك بواسطة التكاليف وخفض الوقت واجلهد

  أبرزها: واملالع من عدد تضافر بفعلا تطور  املفهوم شهدقد و 

 من راتقد بوجود مسح قد املنظمة وغري املنظمة ومصادرها البيانات من أكرب كميات توفر أن حيث :الضخمة البيانات - أ

  .للعينات احملدود واحلجم البيانات نقص بسبب املاضي يف ممكنة تكن مل االصطناعي الذكاء

 جنم واليت االصطناعي، الذكاء تطبيقات تطور إىل وحةمفت جتمعات وجود ساهم :االجتماعي التواصل وسائل منصات- ب

  .العميق التعلم مثل االصطناعي الذكاء جوانب من العديد تطور عنها

 تسمح أل�ا االصطناعي الذكاء استخدام ُتسرع املصدر مفتوحة والبياناتامج الرب  إن :املصدر مفتوحة والبياناتامج الرب  - ج

 .الصناعة وتوحيد يةالروتين الربجمة يف أقل وقت بقضاء

 أنظمة عرب البيانات من كبرية كميات مع التعامل سرعة وزيادة تكلفة خفض إىل السحابية احلوسبة أدت :السحابية احلوسبة -د

 .املتوازية ملعاجلةا خالل من االصطناعي بالذكاء معززة

  2020-1950:التطور التدرجيي للذكاء االصطناعي خالل الفرتة 01الشكل رقم 

  
،امللتقى الدويل بعنوان الذكاء االصطناعي بني الواقع املأمول:دراسة تقنية وميدانية")، " 2018قمورة، سامية، حممد، باي، كروش، حيزية (صدر:امل

  .07،اجلزائر، ص2018نوفمرب  27-26"الذكاء االصطناعي حتد جديد للقانون"، جامعة اجلزائر، 

 على واملهارة املقدرة" :بأنه األخري يُعرف حيث البشري، والذكاء اعياالصطن الذكاء بني فرق هناكومن جانب أخر، 

 اشتقاق يف املكتسبة اخلربة استخدام على والقدرة املختلفة، وطرق البحث الرموز باستخدام للمشكالت احللول إجيادو  وضع

 تطور يف األهم احملدد البشري كاءيعترب الذ هلذا و  ،"معني جمال يف ما ملشاكل احللول وضع إىل تؤدي جديدة ومعارف معلومات

 .)4الصفحة  ،2012(كاظم، املختلفة البشرية اراتاحلض ومنو
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  أهم الفروقات بني الذكاء البشري والذكاء االصطناعي: 02الشكل رقم 

  

  
 تطبيقات الذكاء االصطناعي ومناذج الشبكات العصبية يف جماالت العلمية )،" 1994السيد، أمحد ( املصدر:

 .05، كلية الرتبية، جامعة بنها، مصر، ص15، العدد5، جملة كلية الرتبية،ا�لدتعليمية املختلفة"وال

  

   أمهية الذكاء االصطناعي 2.2

  )8-7، الصفحات 2005(عبدالنور،  :التالية النقاط يف االصطناعي الذكاء أمهية رازإب ميكن

 سبقة األحكام أو صريةوالعن واالحنياز اخلطأ عن بعيدة راراتالق تكون وبالتايل
ُ
 أو اخلارجية التدخالت حىت أو امل

 .الشخصية

 املنتجات جودة حتسني ميكن الصناعية الروبوتات خالل فمن االصطناعي، للذكاء عدة واجتماعية اقتصادية فوائد هناك 

 متسارعة بوترية تنتج حيث اإلنتاجية، بارتفاع متتاز الصناعية الروبوتات أن كما العمل، تأدية يف الدقة بفعل كبرية بدرجة

 يف الكلي الطلب حجم لتلبية اإلنتاج خالل من التضخم مجاح كبح يف تساهم أن ميكن حيث توقف، وبدون

 من ويزيد املادية التكاليف من سيقلل الروبوتات استخدام فإن لذلك لالستثمار، كرديف االدخار جمال ويف األسواق،

 إضافة للعامل، الشهري األجر يف زيادة أو صحي تأمني أو صحية رعاية وجود عدم خالل من وذلك املالية، الوفورات

 ويف إهدارها، وعدم الطبيعية املوارد بتوفري ذلك ويساهم اإلنتاج، عمليات عن النامجة املادية النفايات من التقليل إىل

 كاملناجم. اخلطرة بيئات العمل يف احلوادث خفض على الروبوتات تعمل السالمة جمال

 راك إش إىل يؤدي بشكل للمعلومات املركزية املعاجلة ترسيخ على والعمل واحلكومات، املؤسسات يف الالمركزية إلغاء

 أدت قد االصطناعي الذكاء تقنيات ظل يف البيانات استثمار أن كما ، السياسات صياغة يف واملواطن املستخدم

 الكربى الشركات بني التعامل يف حديثة وسائل اثاستحد خالل من وذلك االقتصاد، يف جذريةات تغيري  إلحداث

  .)2019(ابوغزالة،  املستهلكني على الرقمية املؤسسات رقابة أمام الدولة رقابة راجعتوت واملستهلكني،

   مبادئ تطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي: 3.2
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 على املرتكزة ياالصطناع الذكاء مبادئ 2019 عام من يونيو شهر يفG20 العشرين دول جمموعة أصدرت

 لإلشراف أساسية قيم مخسة حول هذه املبادئ ترتكز .   adopted human-centered AI Principlesاإلنسان

 :التايل النحو على ذلك االصطناعي الذكاء على املسئول

 .معاتا�ت اهيةزيادة رف على وتعمل ،البشر فائدة إىل االصطناعي الذكاء أنظمة ىتسع وأن البد :األول املبدأ

 أن وجبب ا�تمعات، وتنوع والدميقراطية اإلنسان وحقوق القوانني االصطناعي الذكاء أنظمة تصميم يُراعي أن البد :الثاين املبدأ

 .اإلنصافو  العدالة يضمن مبا األنظمة هذه لتعديل ذلك األمر تطلب حال البشري العنصر بتدخل كفيلة ضمانات يتضمن

 األنظمة ذههل الدقيق الفهم لضمان والشفافية لإلفصاح أطر وفق االصطناعي الذكاء أنظمة تطوير ميت وأن البد :الثالث املبدأ

 .تطويرها وإمكانية عليها سترتتب اليت والنتائج

 الدوري التقييم يتعني كما حيا�ا، دورة طوال وآمنة سليمة بطريقة االصطناعي الذكاء أنظمة تعمل وأن البد :الرابع املبدأ

  . باستمرار وإدار�ا عنها تنشأ قد اليت للمخاطر

 الكاملة املسؤولية األنظمة هذه وتشغيل وتطوير بتصميم يقومون الذين واألفراد املؤسسات تتحمل وأن البد :اخلامس املبدأ

شار القيم على املبنية االصطناعي الذكاء مببادئ االلتزام لضمان
ُ
 اللتزاما يعترب اليت ةالسابق املبادئ مع يتماشى امب. سابقا إليها امل

 االقتصادي التعاون منظمة أصدرت .كمااألنظمة هذه وتشغيل وتطوير تصميم على القائمني واألفراد املؤسسات مسؤولية من �ا

 لتطوير داعمة بيئة لضمان للحكومات موجهة االصطناعي الذكاء بأنظمة الصلة ذات التوجيهية املبادئ من جمموعة كذلك

 : يشمل مبا نياتالتق هذه وانتشار

 .االصطناعي الذكاء جمال يف واخلاص العام االستثمار تسهيل (1)

 وتقنيات الرقمية، التحتية البنية تطوير خالل من االصطناعي للذكاء الداعمة االيكولوجية البيئات إىل الوصول تعزيز (2)

 .واملعارف البيانات مشاركة وآليات املعلومات،

 .االصطناعي الذكاء جمال يف االبتكار عتشج تنظيمية بيئة ضمان (3)

 بني ما للعمالة االنتقال ودعم االصطناعي، الذكاء جمال يف للعمل الالزمة املهارات على احلصول من األفراد متكني (4)

  .القطاعات

 يُعرف ام تأسيس إىل األورويب االحتاد إىل إضافة العامل مستوى على دولة عشرة أربع حكومات اجتاه إىل كذلك ُيشارو

 ميثل مبا (Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI)) االصطناعي للذكاء العاملية بالشراكة"

 .االصطناعي الذكاء لتقنياتاملسؤول  واالستخدام التطوير تشجيع يف احلكومات دور أمهية على عامليا وتأكيدا اعرتافا

  :تصنيفات الذكاء االصطناعي .3

 االصطناعي، للذكاء التطبيقات / االستخدام جماالت :حبسب تتنوع واليت االصطناعي للذكاء نيفاتتص عدة هناك

  :التايل النحو على وذلك للبيانات االصطناعي الذكاء استخدام ومستوى املستخدم،ي االصطناع الذكاء مستوىو 

  : االستخدام جماالت حبسب االصطناعي الذكاء تصنيفات 1.3

  هي: رئيسة قطاعات ستة ياالصطناع ذكاءلل حبسب هذا التصنيف

- البيانات من والتحقق وتنفيذ ترمجة من اآللة خالله من تتمكن الذي العلم هو : Machine learning اآللة تعلم (1) 

 بعض على التغلب �دف -اآللة تفهمها بلغة وترميزها ُمعقدة، رياضية قدرات عرب تطويرها يتم اليت اخلوارزميات باستخدام

 :يشمل امب اآللة تعلم لتطبيقات رئيسة أمثلة سبعة هناكو  .اإلنسان تواجه اليت املشكالت

 املثال سبيل على خالهلا من يتم اليت Commute Estimation آخر إىل مكان من التنقل عمليات وإدارة تقدير برجميات *

 الطرقات يف واالزدحام املرور حالة عن اآلنية بياناتال بعض باستخدام آخر إىل مكان من لالنتقال املطلوب الزمين الوقت تقدير
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 من الطيارون خالهلا من يتمكن اليت للطائرات اآللية القيادة وعمليات ، Google’s Map مثل الربامج بعض باستخدام

 الطائرات قيادة تمي فيما واهلبوط اإلقالع عمليات يف تتمثل معدودة دقائق إىل للطائرات )البشرية( الفعلية القيادة وقت اختصار

  .ياالصطناع الذكاء باستخدام العمليتني هاتني بني ما آليا

 رسائل وتصنيف Spam emails فيها املرغوب غري الربيد رسائل اكتشاف من تتمكن اليت اإللكرتوين للربيد الذكية الربجميات *

 .املستلمة الرسائل على املقرتحة التلقائية والردود اإللكرتوين، الربيد

 إىل استنادا ياالصطناع الذكاء تستخدم اليت Banking and personal finance الشخصي والتمويل املصرفية الربجميات *

 هذه من املستفيدين وطبيعة املالية، املعامالت حمل املبالغ وقيمة للعمالء، املعتادة املالية العمليات بدورية اخلاصة البيانات حتليل

 وحتديد االئتمان مبنح املتعلقة القرارات الختاذ تستخدم اليت الربجميات إىل إضافة االحتيالية، تاملعامال الكتشاف املعامالت

 .لألفراد االئتماين سجالت إىل استنادا الشخصي اإلقراض بعمليات املرتبطة املخاطر

 على ساعدت اليت Checking Plagiarism and Robot Readers اآلليون والقراء االقتباس اكتشاف برجميات *

 تطوير على العمل سيتم املستقبل يف .التعليمية االختبارات يف الطلبة أداء مستويات وتقييم األحباث يف االقتباس حاالت اكتشاف

 حيتاجون الذي الطالب وحتديد طالب لكل والضعف القوة نقاط حتديد ُميكن وبالتايل املستخدم جتربة مع لتتالءم الربجميات هذه

 .الدراسية مسارا�م يف مبكر تدخل إىل

  .األشخاص وحتديد الصور باكتشاف تقوم اليت االجتماعي التواصل برجميات *

 بيانات حتليل من تتمكن اليت Medical Diagnosis and Healthcare الصحية والرعاية الطيب التشخيص برجميات *

 .املبكرة والتدخالت املناسبة العالجات وحتديد املرضى

  مثل الشخصي املساعد برامج تطبيقات من العديد فهناك ، Personal Smart Assistants الذكي داملساع أجهزة *

Google Assistant  وAmazon AlexaوGoogle Home املنزلية األجهزة لتتبع االصطناعي الذكاء تستخدم اليت 

 .ذلك إىل وما األضواء يف والتحكم اإلنرتنت عرب املعلومات عن والبحث التذكري إعدادات ذلك يف مبا الشخصية األوامر وتنفيذ

 من حمددة مبهام القيام �دف واآلالت اإلدراكية العلوم دمج خالهلا من يتم :Neural Network العصبية الشبكة (2)

 األعصاب علم بني ما تدمج اليت االصطناعي الذكاء تطبيقات من نوع يهف وبالتايل للمخ العصيب اجلهاز عمل حماكاة خالل

 .املهام هذه من العديد أمتتة إمكانية مث ومن بسهولة املعقدة املهام من العديد حلل عياالصطنا الذكاءو 

 واهلندسة امليكانيكية، واهلندسة العلوم، ختصصات بني ما الدمج إىل التطبيقات هذه تستند: :Robotics الروبوتات (3)

 الروبوتات واستخدام وإنتاج تصميم مبجاالت الروبوتات علم خيتص .األخرى العلوم وبعض اآليل، احلاسب وعلوم الكهربائية،

 العديد تنفيذ تتطلب اليت ا�االت يف الروبوتات تستخدم .�ا تتحكم اليت يلاآل احلاسب أنظمة مع والتعامل وتشغيلها، وإنتاجها

 .الكبرية األجسام ونقل املختلفة صناعاتال يف التجميع وخطوط النقل عمليات مثل للبشر بالنسبة شاقة تكون قد اليت املهام من

 يف ياالصطناع الذكاء تقنيات إىل تستند اليت اخلبرية لألنظمة ظهور أول بدأ :Expert Systems اخلبرية ألنظمةا (4)

 صنع نظم حملاكاة ياالصطناع الذكاء توظيف األنظمة هذه خالل من يتم .الثمانينات يف كبري بشكل تطورت مث السبعينيات،

 .املنطقي التفكري خالل من املعقدة املشكالت مع للتعامل البشري الذكاء على تعتمد اليت قرارال

 غري املعلومات وتعديل بتحليل تقوم االصطناعي للذكاء تطبيقات هو الضبايب املنطق:  Fuzzy Logic الضبايب املنطق  (5)

 حتليل يف الضبايب املنطق يستخدم .املختلفة الفرضيات صحة درجة قياس طريق عن اليقني عدم حاالت مع والتعامل املؤكدة

 املعلومات سواء املعلومات بتحليل األنظمة هذه �تم .البشري للعقل املنطقي التفكري فرضيات إىل استنادا اليقني عدم حاالت

 لبعض فعالة حلول لتوفري ارزمياتواخلو  الرياضية املفاهيم باستخدام املنطقي التحليل أساليب من مستفيدة املكتملة غري أو املكتملة

 .القرار اختاذ ونظم البشري التفكري بني الدمج خالل من البشر تواجه اليت املشكالت
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 خالهلا من ُميكن متقدمة أساليب بتطوير ختتص:  Natural language processing العصبية اللغوية الربجمة  (6)

 من إليه تشري وما حمتواها وحتليل النصوص على والتعرف ترمجة يشمل مبا ريةالبش اللغات مع اآلالت وتعامل تواصل عملية تسهيل

 وحتليل قراءة خالل من فيها املرغوب غري اإللكرتوين الربيد رسائل اكتشاف تقنيات يف تتمثل ذلك على األمثلة .إنسانية مشاعر

 واملتطرفة اإلرهابية اجلماعات عن الصادرة التغريدات دلتحدي العصبية اللغوية للربجمة تويرت برنامج كاستخدام وحمتواها، عناوينها

 املستخدم جتربة وحتسني للمنتجات، املستخدمني تقييمات لرتمجة أمازون شركة خالل من استخدامها يتم كما معها، والتعامل

  .)7-6، الصفحات 2020(هبة وحممد، 

  أنواع الذكاء االصطناعي حبسب االستخدام:03الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحثاملصدر:

  

  ءالذكا درجات حبسب االصطناعي الذكاء تصنيفات  2.3

  هي: عريضة جمموعات ثالثة يف الذكاء درجات حبسب الصطناعي ا الذكاء تصنيف ُميكن

 االصطناعي الذكاء من النوع هذا يتمثلWNAI) Weak Narrow AI الضيق الضعيف االصطناعي الذكاء (1) 

 اآللية احلواسب عليه تعتمد الذي احملدود الذكاء ونوعية احلاسبة، اآلالت تؤديها اليت البسيطة احلسابية العمليات يف وداحملد الضيق

 أن إال البشري، العقل قدرات تفوق بكفاءة حمددة مهام تكرار من احلواسب هذه وميكن الربجمة عمليات على باألساس ويقوم

 للعقل مماثل إدراك أو وعي لديها يتوفر وال التفكري، يف التعقيد حيث من البشري قلالع ملستوى بعد تصل مل القدرات تلك

 .البشري

 االصطناعي الذكاء من املستوى هذا يف  (SNAI) Strong Narrow AIMالضيق القوي االصطناعي الذكاء  (2)

 املساعدة برامج النظم هذه على األمثلة ومن البسيط التعلم مهارات اكتساب األنظمة مبقدور يكون الربجمة أساس على يقوم الذي

 Chatbot اآليل احملاور وبرامج ،يالشخص جوجل ومساعد ، Cortana وكورتانا ، Alexa وأليكسا ، Siri سريي مثل اآللية

للذكاء  أفرعستة 

 االصطناعي

  

 الربجمة اللغوية

Language 
processing 

Natural 

 

 املنطق الضبايب

Fuzzy Logic 

  تعلم اآللة

Machine learning 

 اخلبرية األنظمة

Expert 
Systems 

 
 

  الربوتات

Robotics 

  العصبية الشبكة
   Neural 

Network 
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 ديدةاجل املخرجات ببعض للخروج  )املعلومات(املدخالت مجع من عليها تستند اليت اخلوارزميات خالل من تتمكن الربامج هذه 

 إطار يف ولكن البشر مع كذلك التفاعل ميكنها كما ا.جد احملدود التعلم أنواع منا نوع ميثل مبا املستخدمني تفضيالت على ء بنا

 .البشرية واخلربات الوعي إىل تفتقر وهي البشري، العقل مياثل ال حمدود

 التعلم ىعل أكرب قدرة لديها ألنظمةا هذه (NGAI) Narrow General AIالضيق العام االصطناعي الذكاء  (3)

 واخلروج جديدة، معطيات مع التفاعل يف السابقة اخلربات استخدام ُميكنها كما مسبقة، برجمة عمليات إىل بالضرورة تستند وال

 النظم هذه يرتطو  أمكن .كامل بشكل يضاهيه ال ولكنه البشري الذكاء من ما نوعا قريبا قدر فلديها مث ومن احملرتفني، تبهر بنتائج

 أن األنظمة هلذه ُميكن Differentiated Neural Computing (DNC) التفاضلية العصبية احلوسبة تطور مع مؤخرا

 بشكل نفسها تفهم أن على قدرة بدون اإلدراك مستويات أول عند تبقى ولكنها أفضل بشكل املهام وتؤدي مستمر بشكل تتعلم

 . )2020تقبل، (مؤسسة ديب للمس البشري للعقل مماثل

 الصطناعيا الذكاء مراحل من املرحلة هذه يفStrong General AI  (NGAI) القوي العام االصطناعي الذكاء  (4)

 من ذلك يعنيه ما مع كامل بشكل البشري العقل حماكاة ُميكنها كما برجمة، بدون شيء كل تتعلم أن األنظمة هذه مبقدور يكون

 االصطناعي الذكاء تطوير من املزيد إىل حتتاج لكو�ا نظرا األنظمة هذه تتوفر ال احلايل لوقتا يف .واإلحساس لإلدراك مراحل

 ما الفارق ختيل ُميكن .واسع نطاق على وجتريبها )الضيق العام ياالصطناع الذكاء( مباشرة السابقة املرحلة يف إليها اإلشارة السابق

 البشري العقل �ا يعمل اليت الطريقة كيفية حملاكاة حماولة ميثل األول كون يف يوالقو  الضعيف بشقيه العام االصطناعي الذكاء بني

 على بالقدرة تتسم رقمية عقول تطوير حماولة يف الثاين يتعلق فيما. " Theory of Min " البشري العقل "بنظرية يُعرف فيما

 لخال اإلنسان يعيشها اليت التجارب بكم املرور ذلك زميستل أن بدون املرتاكمة البشرية اخلربات على بالبناء واإلحساس اإلدراك

 حمدود عدد خالل من اخلربات �ذه املرور التطبيقات هلذه ُميكن حيث املثال، سبيل على عاما سبعني يُناهز قد الذي كامال عمره

 . )2018(مؤسسة ديب للمستقبل، مىت يضاهي الذكاء االصطناعي البشر،  فقط األيام من

 هذا يفSuper AI or Artificial Super Intelligence (SAI or ASI)  اخلارق االصطناعي الذكاء (5)

 البشر على ستتفوق احلالة هذه يف أ�ا بل البشر مثل متاما تفكر أن اآللية احلواسب مبقدور يكون االصطناعي الذكاء من املستوى

 القدرات على يتغلب أن العلم يستطيع فسوف الروبوتات لمع تطور مع .اآللية للحواسب الفكرية الكفاءة قدرات تفوق ةجنتي

 أنظمة يطور أن العامل يستطيع عندما فقط ممكنا اخلارق االصطناعي الذكاء إىل الوصول يكون سوف .البشرية لألجسام احملدود

 ما هي االصطناعي لذكاءا من بالتحديد املرحلة هذه 2099 عام يف حدوثه البعض يتوقع ما وهو القوي العام االصطناعي الذكاء

  )12، صفحة 2020(هبة وحممد،  البشر على االصطناعي الذكاء أنظمة خماطر من املخاوف تثري

   البيانات استخدام مستوى حبسب االصطناعي الذكاء تصنيفات  3.3

 من نظمةاأل هذه فيدتست بالتايل البيانات، من هائل قدر استخدام على عام بشكل االصطناعي الذكاء أنظمة تستند

 إىل البيانات ومعاجلة استخدام مستوى حبسب االصطناعي الذكاء أنظمة تقسيم ُميكن ، Big data الكبرية البيانات علم تطور

  :التايل النحو على مستويات ثالث

 املعلومات بعض على القائمة االستنتاجات بعض وحتديد حملاكاة اخلوارزميات استخدام على النظم هذه تستند ةاآلل تعلم (1)

 االئتمانية القرارات لتحليل تستخدم اليت النظماملثال،  سبيل على بينها من .املستقبلية االحتماالت بشأن النصائح بعض وتقدمي

 عمليات إىل األنظمة هذه حتتاج .املالية التطبيقات يف االحتيال حماوالت واكتشاف وتوقع للعمالء االئتماين السلوك إىل استنادا

 القدرات تلك أن إال .التنبؤ على بالقدرة يتعلق فيما املستمر التطوير على بالقدرة وتتسم الصلة ذات املعلومات استخدامب للربجمة

(مؤسسة ديب  للسلوك اجلديدة األمناط مع التكيف من تتمكن وال�ا  تزويدها يتم اليت البيانات إىل ومستندة حمصورة تظل

  .)2018أنظمة تعلم األلة،  للمستقبل، جائحة كورنا املستجد جتري
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 العقل حتاكي ُمعقدة بنية تتطلب اآللة تعلم من تعقيدا وأكثر أعلى مستوى إىل باالنتقال املرحلة هذه تتعلق العميق التعلم (2)

 عدم من أكرب قدر أو مفقودة بيانات وجود مع حىت القرارات واختاذ التفكري ميكنها العصبية الشبكات بنية حيث من البشري

 .هائلة حسابية وقدرات البيانات من كبري قدر إىل حتتاج أ�ا إال هائلة قدرات األنظمة هلذه .اليقني

 واسعة طفرة االصطناعي الذكاء علم شهد العميق والتعلم اآللة تعلم أنظمة من لكل املستمر التطور مع: االصطناعي الذكاء (3)

 تطبيقات كافة من واسع طيف من نشهده ما وبكل النظم هلذه ختلفةامل االستخدامات تعدد مع 2010 عام من بداية النطاق

  .السابقني النوعني كذلك يشمل ومبا االصطناعي الذكاء

  أنواع الذكاء االصطناعي حبسب درجة استخدام وحتليل البيانات: 04الشكل رقم

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 الباحث إعدادمن املصدر: 

  

  وجيا املالية بني الفرص والتحدياتالتكنول جمالالذكاء االصطناعي يف . 4

  قطاع اخلدمات املالية وتقنيات الذكاء االصطناعي 1.4

يشهد قطاع اخلدمات املالية التقليدية تغّريا سريعاً نتيجة زيادة مستويات املنافسة وتوقعات املستهلكني، إىل جانب تصاعد  

املالية من االستفادة من فرص اعتماد تقنيات الذكاء ما مّكن العديد من شركات اخلدمات  عمليات التحول الرقمي، وهو

االصطناعي، السيما توظيف تلك التقنيات ملواجهة التحديات احلالية. وقد أقر العديد من املدراء التنفيذيني يف قطاع اخلدمات 

مات الرقمية ولّلحاق بركب املالية بالفعل بأن اعتماد الذكاء االصطناعي ضروري للنجاح يف هذا العصر اجلديد القائم على اخلد

الشركات الرائدة. يف الوقت نفسه، يفرض نشر الذكاء االصطناعي يف قطاع اخلدمات املالية حتديات كبرية يف وجه اجلهات 

يُعّد قطاع اخلدمات املالية يف الواقع أحد أكرب القطاعات اليت تنفق أمواهلا على تطبيقات وهلذا  .التنظيمية وواضعي السياسات

اء االصطناعي، ومن املتوقع أن يشهد ذلك القطاع منوًا كبريًا يف استخدام تلك التطبيقات يف املستقبل. كما أن اآلثار الذك

لتقنيات الذكاء االصطناعي املنتشرة على نطاق واسع يف قطاع اخلدمات املالية مجة وباتت حتظى مبزيد من االهتمام.  اإلسرتاتيجية

ت مع اخلوارزميات الكتشاف أمناط جديدة حول اسرتاتيجيات االنضباط املايل لدى البشر بفضل وأصبح من املمكن مزج البيانا

 .تقنيات تعلم اآللة والتعلم العميق دون احلاجة إىل كتابة الشفرات الربجمية بشكل كامل

 الذكاء االصطناعي يف قطاع اخلدمات املالية مسامهات 1.1.4

  الذكاء االصطناعي

قة خوارزميات لتقليد الذكاء البشري، تساعد اآللة يف حل املشكالت البسيطة منها أو املعقدة بطري

 ذكية.

  اآللةتعلم 

املستقبلية  القضاياعلى حتليل البيانات واالستفادة منها الختاذ القرار يف  اآللةخوارزميات تساعد 

  املشا�ة

 

  التعليم العميق

تعلم املميزات البشرية الدقيقة  اآللةخوارزميات الشبكة العصبية تستطيع من خالهلا 

 ريب لإلملام باألمناط الفكرية املختلفةمن خالل تكرار التد نفسها لىع باالعتماد
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  التالية: رئيسةال االتا�قطاع اخلدمات املالية يف تطور زيز تسهم تطبيقات الذكاء االصطناعي يف تع

يشتكي العديد من عمالء البنوك من عمليات االحتيال املايل. وتُعّد مهمة منع عمليات :  منع عمليات االحتيال -1

االحتيال أحد أكثر تطبيقات الذكاء االصطناعي شيوعاً، فهي تستخدم تقنيات تعلم اآللة للكشف عن عمليات 

وقد بينت دراسة قامت  االحتيال يف املعامالت املالية اليت ال يستطيع البشر اكتشافها باستخدام األدوات التقليدية.

 Association of Certified Fraud) "مجعية املدققني املعتمدين ملكافحة عمليات االحتيال املايل" �ا

Examiners)   طناعي للكشف عن عمليات االحتيال من الشركات استخدمت الذكاء االص %13أن نسبة

من الشركات خططًا العتماد تلك التقنيات يف عام  %25. عالوة على ذلك، وضعت نسبة 2019وردعها يف عام 

يلعب الذكاء االصطناعي دورًا حموريًا يف تعزيز الصناعة املالية عرب الكشف عن االحتيال والوقاية منه، وهلذا،  .2020

ت تزوير بطاقات االئتمان بشكل أكثر فاعلية عرب حتليل بيانات املعامالت وبيانات املستهلك. حيث ميكن حتديد عملّيا

تتعامل .ميكن لتقنيات الذكاء االصطناعي الكشف عن العملّيات االحتياليةو من خالل حتديد السلوك غري اعتيادي، 

ا، إىل جانب تعاملها مع أموال املودعني. املؤسسات املالية مع كمياٍت ضخمة من البيانات احلساسة املرتبطة بعمالئه

ويتصّدر االحتيال الئحة التهديدات اليت ميكن أن حتدث يف قطاع املال، فخطأ واحٌد فقط كفيٌل أن يتسّبب خبسائر  

كبرية. ويتّم استخدام الذكاء االصطناعي لتفادي ذلك، من خالل مراجعة تاريخ اإلنفاق وسلوكياته حبيث ميكن أن 

بالعمل على البيانات الكبرية من أجل مكافحة االحتيال "Data Visor "منصة تقومو على املخالفات،  يسّلط الضوء

 ..%90يف املعامالت املالية وتقول إن نسبة الكشف عن االحتيال تتخّطى نسبة 

 كاء االصطناعي وتعلم اآللة يف إدارة الثروات واألصولجرى أحيانًا استخدام تطبيقات الذ  :إدارة الثروات واألصول -2

�دف حتسني جتربة العمالء وحتسني جودة األداء ضمن جمموعة من عمليات االستثمار. وميكن ألدوات الذكاء 

االصطناعي يف الواقع أن تسّهل وصول املستثمرين إىل أسواق رأس املال وحصوهلم على املشورة بشأن االستثمار الرقمي. 

اإلفصاح عن بعض خصائصهم الشخصية، مثل الدخل والعمر والصحة ودرجة  كل ما جيب على املستثمرين فعله هوو 

حتمل املخاطر ومستوى املعيشة، لتضع أدوات الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة بدورها تقديرات دقيقة حول املخاطر 

اتيجيات توزيع األصول وتُتيح هلم االختيار من بينها.  ونسبة العوائد، وتوفّر للمستثمرين بدائل متعددة حول أفضل اسرت 

كما أ�ا تتمّتع بقدر�ا على وضع اسرتاتيجيات خمصصة حول توزيع األصول لكل مستثمر وتتعلم من التجربة بتكلفة 

ي يف منخفضة. ويُعترب املستشار الروبوت أحد األمثلة املنخفضة التكلفة حول كيفية استخدام تقنيات الذكاء االصطناع

إدارة األصول الستبدال االستشاريني البشر، ذلك ألنه يستخدم خوارزميات تعلم اآللة لتقدير نسبة العوائد املتوقعة 

 .هلم مالئمةللمستثمرين ودرجة حتمل املخاطر �دف حتديد احملفظة االستثمارية األكثر 

كثر ذكاء لتحسني القرارات االئتمانية بشأن ميكن استخدام الذكاء االصطناعي كبديل أ: حتسني القرارات االئتمانية -3

عادة ما تتطلب الطرق التقليدية حول حتديد قرارات االكتتاب وخماطر اإلقراض فاألهلية االئتمانية للمقرتضني احملتملني. 

ر احلصول على معلومات رمسية، مثل املعامالت املصرفية وتاريخ االئتمان وبيانات الدخل وقيم األصول. لكن قد ُتسف

تلك األساليب عن إبطاء عملية اختاذ القرارات االئتمانية وتستبعد بعض املستفيدين احملتملني من االئتمان نتيجة نقص 

يف املقابل، يساعد متكني الذكاء االصطناعي يف استخدام أدوات أكثر دقة، مبا يف ذلك اهلواتف احملمولة و البيانات. 

ل االجتماعي �دف بناء ملفات تعريف للزبائن ووضع نقاط األهلية االئتمانية واألقمار الصناعية وبيانات وسائل التواص

بطريقة جتعل القرارات االئتمانية أكثر مرونة وكفاءة. وُتدرج العديد من حلول منصات االكتتاب يف الواقع تقنيات الذكاء 

لومات ائتمانية تقليدية تؤهلهم للحصول االصطناعي وتعّلم اآللة �دف إجراء تقييم على املقرتضني الذين ال ميتلكون مع

وبالتايل، جند أن  .(Underwrite) "وأندر رايت (ZestFinance) "على قروض، مثل منصيت "زيست فاينانس

https://www.datavisor.com/
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(خليفي،  .الذكاء االصطناعي قد أدى بالفعل إىل حتسينات كبرية يف الدقة وخفض معدالت التخلف عن السداد

 )22-21، الصفحات 2018

يُعد إدخال روبوتات الدردشة املساعدة أحد تطبيقات الذكاء االصطناعي الرئيسة اليت سامهت يف : ادثةروبوتات احمل -4

تسريع عمليات األمتتة يف القطاع املايل. عادًة ما تستخدم البنوك روبوتات الدردشة املساعدة لتلبية توقعات مهمة خدمة 

ملزعزعة بتكلفة منخفضة. تقّدم روبوتات الدردشة دعمًا تلقائياً العمالء واحلفاظ على ميزة تنافسية يف عصر التقنيات ا

عايل اجلودة وفورياً جلميع الزبائن يف أي وقت من اليوم من خالل أداة الذكاء االصطناعي اليت تنطوي وظيفتها على أمتتة 

اللغة الطبيعية. وميكن للبنوك  مهام معينة. تعتمد أداة الذكاء االصطناعي الرئيسة اليت تدعم روبوتات احملادثة على معاجل

أيضًا مجع معلومات حول مستوى الرضا عن خدمات روبوتات الدردشة بناًء على نربة صوت الزبائن. كما يوفر 

استخدام روبوتات الدردشة حمادثات شبيهة مبحادثات البشر. وقد يصعب على الزبائن يف كثري من احلاالت معرفة ما 

ما يبين مزيداً من الثقة بني العمالء والبنوك ويعزز جتارب  ذكاء اصطناعي أم موظف، وهو إذا كانوا يتحدثون إىل تطبيق

العمالء. ويوجد العديد من األمثلة حول استخدام روبوتات الدردشة يف قطاع الصريفة اليت تثبت مدى أمهية مثل تلك 

أحد  (Bank of America) "أمريكا يف "بنك أوف ايريكا "" التطبيقات ومدى انتشارها. ويُعترب روبوت الدردشة

هي مساعدة مالية افرتاضية لديها أكثر من  فهذا النوع من الروبوتاألمثلة على روبوتات الدردشة املساعدة الناجحة. 

وتعتمد على استخدام التحليالت احملوسبة التنبؤية لدعم زبائن البنوك بالعديد من اخلدمات، مثل   ماليني مستخدم، 10

تقدمي املشورة والتوجيه لزبائن البنوك بشأن احلفاظ و معلومات الرصيد وترتيب عمليات التحويالت املالية. الوصول إىل 

 .لديهم على وضعهم املايل وحتذيرهم عند حدوث أي تغيري يف عادات اإلنفاق

زميات الذكاء املال. وبالنسبة حلاالت اخلطر، ميكن استخدام خوار  يف عامل املال يكون الوقت هو :إدارة املخاطر -5

االصطناعي لتحليل تاريخ احلالة، وحتديد أي مشاكل حمتملة هلا. ويشمل ذلك استخدام التعلم اآليل إلنشاء مناذج 

دقيقة متّكن اخلرباء املاليني من إتّباع اجتاهات معينة ومالحظة املخاطر احملتملة. كما ميكن هلذه النماذج أيًضا التأّكد من 

ر موثوقية الستخدامها يف مناذج التدريب املستقبلية. ويعين استخدام التعّلم اآليل يف إدارة احلصول على معلومات أكث

املخاطر أّن هناك كمياٍت كبرية من البيانات ميكن أن ختضع ملعاجلة سريعة يف فرتة زمنية قصرية. وميكن أيًضا إدارة كل 

احلوسبة القائمة  وهي (Cognitive Computing) يةمن البيانات املنظمة وغري املهيكلة باستخدام احلوسبة اإلدراك

عّلم الذايت، والتعّرف على األمناط، وفهم اللغة، والعمل يف النهاية على اإلدراك ، وتتضّمن إنشاء أنظمة قادرة على الت

لتوفري حتليالت البيانات للمؤسسات  األمريكية بالذكاء االصطناعي  kensho شركة دون تدّخل اإلنسان. وتستعني

عّقدة بلغة مفهومة حول لتقدمي حلول حتليلية م  املالية، كما تستخدم احلوسبة السحابية إىل جانب معاجلة اللغة الطبيعية

  .املخاطر احملتملة للشركات

يف جمال اخلدمات املصرفية، تستطيع برامج الدردشة املدعومة بالذكاء االصطناعي توفري حلول : ختصيص اخلدمات -6

على االستجابة  االفرتاضنيشاملة للعميل وفق حالته، وتقليل أعباء عمل مراكز خدمة العمالء. ويعمل املساعدون 

ية التفاعلية لزيادة كفاءة اخلدمات املقّدمة، حيث تتميز بقدر�ا على التحّقق من األرصدة ونشاط احلساب الصوت

ومتتلك العديد من البنوك تطبيقات تقّدم املشورة املالية املخصّصة وتساعد يف حتقيق األهداف … وجدولة املدفوعات

ملصروفات العادية وسلوكيات اإلنفاق، ومن ّمث تقدمي اخلطط املالية. وتستطيع هذه األنظمة الذكية من تتّبع الدخل وا

واالقرتاحات للزبائن. كما ميكن لتطبيقات اخلدمات املصرفية عرب اهلاتف احملمول أيًضا التذكري بعمليات دفع الفواتري 

مالي  وهو "Abe Al " وإمتام املعامالت والتفاعل مع البنوك بشكل أكثر راحة. ومن األمثلة على ذلك نذكر

https://www.arageek.com/l/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 وغريها. وهو” غوغل هوم“أو” أمازون“من شركة ” أليكسا“ميكنه االندماج يف أمناط اتصال خمتلفة مثل  افتراضي

 .طلبات الدعم وحمادثات اخلدمات املصرفية واإلدارة املالية نيوّفر خدمات تتضمّ 

 ملحوظًا يف خمتلف أسواق البورصةاالستثمار املستند إىل البيانات منو�ا  يشهد التداول الكّمي أو:لتداول الكّميا -7

واألسهم حول العامل. وتعتمد شركات االستثمار على علوم احلوسبة وعلم البيانات لتوّقع األمناط املستقبلية يف السوق 

بشكٍل دقيق. ويوفّر الذكاء االصطناعي هذه امليزة، من خالل قدرته على مراقبة األمناط من البيانات السابقة والتنبؤ 

ية تكرارها فيما بعد. وعندما تكون هناك بعض احلاالت الشاذة يف البيانات، مثل األزمة املالية، ميكن للذكاء باحتمال

االصطناعي دراسة البيانات واإلشعار باحملّفزات احملتملة، مث االستعداد هلا يف املستقبل. كما أنه لديه القدرة على 

وهي شركة  "Kavout "اذ القرارات. ويف هذا اإلطار، نذكرختصيص االستثمارات للمستثمرين ومساعد�م على اخت

أمريكية تعمل على استخدام التحليل الكمي والتعّلم اآليل ملعاجلة البيانات وحتديد األمناط يف األسواق املالية، وتستطيع 

(خليفي،  انات معينةأدوا�ا معاجلة كميات كبرية من البيانات واحلّد منها وفق احلاجة، ليتّم تطبيقها على خمزون بي

 .)32، صفحة 2018

 يف العديد من ا�االت، يتّم استخدام التقنية بفاعلية يف عمليات صنع القرار. أحد هذه ا�االت هو:صناعة القرار -8

االئتمان، حيث ميكن هلذه التقنية تقدمي تقييمات دقيقة للمقرتضني احملتملني بسرعة وبتكلفٍة أقّل. وباملقارنًة مع أنظمة 

تسجيل االئتمان التقليدية، ميكن أن يكون نظام التصنيف االئتماين للذكاء االصطناعي أكثر تعقيًدا، إذ يستطيع 

املساعدة يف حتديد املتقدمني الذين هم أكثر عرضة للتخلف عن السداد، وأولئك الذين يفتقرون إىل أي سجّل ائتماين 

القرارات البشريّة خصوًصا أّن احلصول على ائتماٍن جيد يعد أمرا  موثوق. كما تأيت النماذج الذكية عامًال مساعدا يف

حّىت استئجار شقة. كذلك،  احلصول على وظيفة أو للعديد من األفراد بدًءا من عمليات الشراء الكبرية أو اضروري

لشركات متكن ا اليت ”Zest Finance”ُتستخدم حلول االكتتاب املدعومة بالذكاء االصطناعي من قبل شركات مثل

، وهذا من شأنه أن يوفّر وسائل شفافة للنظر يف من تقييم العمالء ذوي املستويات املنخفضة من تاريخ االئتمان

 .ا�موعات اليت قد تصنَّف على أ�ا حاالت عالية املخاطر ائتماني�ا

احملمول ورسائل الربيد للعمالء عرب تطبيقات اهلاتف  مشخصةتقّدم الشركات املالية خدمات :بناء التمويل الشخصي -9

اإللكرتوين التسويقية املوجهة إىل اسم العميل، إضافًة إىل حسابات املصارف الرقمية اليت تقدم خدمة خمّصصة لكل 

يف حني أن التطبيقات املصرفية تقدم للعمالء توصيات ادخار مشخصة على أساس الدخل واإلنفاق وعادات .عميل

دات اإلنفاق اخلاصة �م عرب تطبيقات امليزانية املشغلة بواسطة الذكاء االصطناعي. اإلنفاق وغريها، يراقب العمالء عا

ميكن للعميل استخدام توصيات التطبيقات املالية اليت تعتمد على الذكاء االصطناعي أيًضا الختاذ  ذلك،باإلضافة إىل 

من خالل اخلدمات التحليلية الذكّية، فتعمل قرارات االستثمار بناًء على املعلومات املتوافرة يف السوق وأداء األسهم و 

 .هذه التطبيقات كمستشار مايل شخصي

يساهم استخدام الذكاء االصطناعي يف الصناعة املالية يف تقليل تكلفة اخلدمات لألفراد : متكني ا�تمعات املهّمشة - 10

ابقًا حتتسب وفًقا للمعامالت املصرفية والشركات، ويُعرف من الناحية الفنية بالشمول املايل. فقد كانت درجة االئتمان س

واملعلومات املالّية؛ فإن مل تكن هذه البيانات متوافرة، قد ال يتلقى الفرد االئتمان الذي يطلبه . فوفقًا للبيانات الصادرة 

يف أحناء العامل غري قادرين على الوصول إىل  2017مليار شخص يف عام  1.7عن البنك الدويل كان ال يزال حنو

غري “سنة ليس لديهم ائتمان مايل، وبالتايل هم  25من سكان املدن فوق الـ %15  اب مصريف. فإن حويل حس

 .مالياً وفقاً ملكتب احلماية املالية للمستهلكني األمريكي” مرئيني
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زال تلك املشكلة ال تزال القوانني اليت حتكم استخدام الذكاء االصطناعي يف القطاع املايل يف مراحلها األوىل. وال ت حاليا،

ما جيعل من  متّثل حتدياً يف وجه العديد من اجلهات التنظيمية، فتقنيات الذكاء االصطناعي جديدة نسبياً لكنها تتطور بسرعة، وهو

الصعب على اجلهات التنظيمية مواكبة تلك التطورات. وليس من السهل على اجلهات التنظيمية اختاذ قرار بشأن تنظيم تلك 

كل حيقق التوازن بني مهمة محاية العمالء وحتسني القطاع املايل يف ظل مستوى عاٍل من األخالق واملعايري. ومن التقنيات بش

  .الصعب حىت تطوير إطار عمل قانوين وتنظيمي مماثل للذكاء االصطناعي يف القطاعات املالية

 ثورة التكنولوجية املالية والذكاء االصطناعي  2.1.4

املالية خالل السنوات املاضية ثورة يف األنظمة املالية العاملية حيث جنحت الشركات الناشئة يف  اشكل قطاع التكنولوجي

املالية يف تقدمي حزمة متنوعة من اخلدمات املالية تتضمن خدمات املدفوعات والعمالت الرقمية وحتويل  اجمال التكنولوجي

األمر الذي يلقي بضالله على مستقبل  إضافة إىل خدمات التأمني. األموال.كذلك اإلقراض والتمويل اجلماعي وإدارة الثروات.

املالية منوا سريعا يف السنوات املاضية حيث  اوقد حققت االستثمارات العاملية يف قطاع التكنولوجي اخلدمات املالية التقليدية.

 Fintechمويل العاملي للشركات وبلغ إمجايل الت 2015و 2012ارتفعت قيمتها مبا يزيد عن عشرة أضعاف يف الفرتة بني 

  .2016مليار دوالر عام  24.7حوايل 

تنفيذ معامال�م  ويعد التطور الرقمي من أهم ركائز مستقبل القطاع املايل واملصريف حيث يتجه العمالء بشكل متزايد حنو

االصطناعي والتكنولوجيا املالية بقدرة  وضمن هذا اإلطار يتمتع الذكاء املصرفية من خالل التطبيقات االلكرتونية واحللول الذكية.

حقيقية على تغيري هيكل اخلدمات املالية التقليدية فالتكنولوجيا املالية بإمكا�ا أن جتعل اخلدمات املالية أسرع وأرخص وأكثر أمنا 

إن سرعة التطور يف وشفافية وإتاحة خصوصا للشرحية الكبرية من السكان اليت ال تتعامل مع القطاع املصريف .من جهة أخرى، 

خدمات التكنولوجيا املالية  والشركات الناشئة اليت تقدم احللول املالية املبتكرة اليت حتاكي ما تقدمه القطاعات املصرفية وتقوم 

 بتبسيط العمليات املصرفية يشكل �ديدا جيب التحوط منه واختاذ كافة اإلجراءات االحرتازية اليت حتقق سالمة ونزاهة واستقرار

القطاع املصريف واملايل حيث متثل التكنولوجيا املالية وتطبيقا�ا املختلفة فرصا وحتديات يف الوقت عينه للمصارف واملؤسسات 

  املالية.

إن استخدام الذكاء االصطناعي يف اخلدمات املالية واملصرفية من شأنه أن خيفض التكلفة التشغيلية وحيسن أداء املؤسسات 

ما يسمى      " الذكاء  معظم املؤسسات إىل االستثمار يف تطبيقات وأدوات التكنولوجيا املالية احلديثة أو املالية، لذلك تسعى

 2030تريليون دوالر من االقتصاد العاملي حبلول  15.7االصطناعي املايل" .فمن من املتوقع أن يساهم الذكاء االصطناعي بنحو

دوالر نتيجة زيادة استهالك يف ضوء ارتفاع  نتريليو  9.1و  ةمعدالت اإلنتاجي تريليون دوالر تأيت من ارتفاع 3.5تنقسم إىل 

 .)2020(ام يت تكتولوجي العربية،  مستوى اجلودة السلع املنتجة

  استخدامات وحتديات الذكاء االصطناعي يف التكنولوجيا املالية  2.4

  استخدامات الذكاء االصطناعي يف التكنولوجيا املالية 1.2.4

تقنيات الذكاء االصطناعي يف القطاعات املالية التقليدية جلعلها أكثر أمانًا  Fintechالتكنولوجيا املالية  ركاتتدمج ش

واحدة من أسرع قطاعات التكنولوجيا منًوا، حيث تبتكر يف كل جمال من جماالت التمويل تقريًبا، تعد هي ف وأسرع وأكثر كفاءًة.

واالمتثال  الئتماين وتداول األسهم، فالذكاء االصطناعي يساعدها على اكتشاف االحتيالمن املدفوعات والقروض إىل التصنيف ا

وإعطاء نظرة   ميكن استخدام خوارزميات الذكاء االصطناعي للتنبؤ بالتغريات يف سوق األوراق املاليةكما وإدارة الثروات. التنظيمي

    لية بفهم عمالئها بشكل أفضل.ولعادات إنفاق العمالء ويسمح للمؤسسات املا  ثاقبة لالقتصاد

  ومن أهم االستخدامات اليت متنحها تقنيات الذكاء االصطناعي لقطاع التكنولوجيا املالية ما يلي:
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روبوتات األعمال هي تطبيق مفيد شائع يف خدمة العمالء واملشاركة. مثال منوذجي على ذلك : . مستشار مايل عرب اإلنرتنت1

مجيع شركات التكنولوجيا املالية تقريًبا روبوتات احملادثة كسلوك تلقائي عرب النص بشكل أساسي لتقدمي روبوتات احملادثة. تطبق  هو

 Facebook messengerعلى مواقع الويب وتطبيقات اجلوال و Chatbotsاتصال تفاعلي مع العمالء. ميكن تطبيق 

حتسني جتربة العمالء  Fintechغة طبيعية. ميكن لشركات الدولية أيًضا كمساعد ل وأنظمة املراسلة األخرى. تعمل منظمة العفو

  من خالل هذه اخلدمة احملددة سيشعر العمالء مبزيد من الود والراحة عند التواصل باللغة اليت يفضلو�ا.

ي تستخدم العديد من املؤسسات املالية هذا الربنامج الفريد لتحقيق أقصى قدر من رضا العمالء. يوص :اآلليةاملنتجات .2

ذكاء ال وهلذا يقدم الربنامج تلقائًيا باخليارات املتعلقة خبدمات الشركة بناًء على حالة العميل وخلفيته وسجل املعامالت.

  .املختلفة بية احتياجات العمالءتل فائدة مهمة لعمالء قطاع التكنولوجيا املالية، من خاللاالصطناعي 

إدارة املخاطر. يساعد الذكاء االصطناعي هذه الشركات  إطار الشركات املالية هواجلزء األكثر أمهية يف  :. حتكم آيل باملخاطر3

على تقييم مستوى املخاطر وتصنيف العمالء إىل أنواع خمتلفة من القطاعات. يعد الذكاء االصطناعي أداة رائعة هلذه املهمة ألنه 

ت العمالء يف ثواٍن. باإلضافة إىل ذلك، ميكن يصنف ملفات تعريف العمالء وحيدد األحداث احملفزة من خالل سجل معامال

على محاية أموال  Fintechاملعامالت غري العادية. تساعد هذه امليزة شركات  للذكاء االصطناعي التعرف على األنشطة أو

  عمالئها وحتسني األمان بشكل أفضل.

لشخصية ، يتعني على العمالء تسجيل الدخول للوصول إىل املعلومات ا: املصادقة الذكية مع التعرف البيومرتية والصوت -4

أجهزة  التعرف على الصوت أو التعرف على الوجوه أو عن طريق املصادقة البيومرتية مبا يف ذلك أجهزة مسح بصمات األصابع أو

تواجه بعض  مسح العني. تستخدم العملية تقنية الذكاء االصطناعي لزيادة األمان وجتربة العمالء. ال تزال القياسات احليوية

العقبات أمام تبين املستهلكني على نطاق واسع. بعض تقنيات القياسات احليوية معقدة للغاية من حيث الربجمة والتثبيت 

واالستخدام ، وقد تتطلب تثقيف املستهلكني للتأكد من استخدامها بشكل صحيح. على الرغم من هذه التحديات ، تكتسب 

يًدا عرب عدد من الصناعات اليت تعتمد على األمان ، ومن املرجح أن تستمر يف أن تصبح أكثر شيوًعا املصادقة البيومرتية قبوًال متزا

 يف األجهزة والتطبيقات على مستوى املستهلك.

يشعر العديد من املستهلكني باإلحباط عندما يبحثون عن معامالت يف املاضي. بالنسبة :املعامالتأداة ذكية للبحث عن  .5

مل تعد  ذلك،ق اسرتداد بعض املعلومات من السجل ساعات أل�م أجروا عدًدا هائًال من املعامالت كل يوم. ومع يستغر  للبعض،

هذه املشكلة مصدر قلق كبري عندما تقوم الشركات املالية بدمج الذكاء االصطناعي يف النظام املصريف األساسي. هناك الكثري من 

هلكني من العثور على معلوما�م مثل طلبات الرصيد وتفاصيل املعامالت وقائمة تكتيكات البحث اليت متكن املست أدوات أو

  املدفوع ألمره وامللف الشخصي ومعلومات احلساب العامة واألوامر الدائمة يف ثواٍن.

خيّفض اعترب خرباء ماليون ومصرفيون أن استخدام الذكاء الصناعي يف اخلدمات املالية واملصرفية من شأنه أن ويف األخري، 

، وحيسن من أداء املؤسسات املالية ورحبيتها، ولذا تسعى معظم مؤسسات القطاع إىل االستثمار %60التكلفة التشغيلية بنسبة 

  ).Europe ،2020( »الذكاء الصناعي املايل«ما يسمى ب  يف تطبيقات وأدوات التكنولوجيا املالية احلديثة، أو

  والتكنولوجيا املالية حتديات استخدام الذكاء االصطناعي 2.2.4

لعب الذكاء االصطناعي دورا مهما يف تطوير قطاع اخلدمات املالية إال أن ذلك مصحوب بعدد من التحديات على أكثر 

فعلى الرغم تزايد استثمارات املؤسسات املالية يف الذكاء االصطناعي يف كل عام ملواكبة التطورات التكنولوجية لكن  من صعيد.

  مجة عن استخدام الذكاء االصطناعي يف قطاع اخلدمات املالية تتمثل يف :هناك حتديات نا

الصادر يف العام املاضي حقيقة هذا التحدي فعدد   wells Fargoيعكس تقرير  "ويلز فارجو" فقدان الوظائف:  -1

ه املؤسسات وظيفة خالل العقد املقبل وقد تواج 200000املوظفني يف قطاع املايل بالواليات املتحدة سينخفض حنو
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املالية ردة فعل عكسية من جانب موظفيها نظرا ألمتتة املهام مما يؤدي إىل خسارة الوظائف .يف ظل زيادة اإلنتاجية 

أحد  سيؤدي الذكاء االصطناعي بإعادة تشكيل الطريقة اليت يؤدي �ا املوظفني مهامهم . التذمر بني املوظفني هو

فصلهم بسبب عدم الكفاءة . ميكن أن حيل الذكاء االصطناعي حمل الصراف  أواالحتماالت مما سيؤدي إىل استقالتهم 

وهي  «HFT»في الواليات املتحدة هناك إحدى الشركات وهيف غريها من املناصب املالية. املسؤول التنفيذي أو أو

خالهلا ميكن ألي  مليون دوالر، ومن 250شركة خدمات مالية استثمرت يف بنيتها التحتية يف جمال اخلدمات الرقمية 

عميل أن يفتح حسابًا فيها فقط للتداول يف أسواق املال، وأجهز�ا الرقمية هي اليت تقوم باالستثمار عن العميل دون 

 أي تدخل منه، فنظامها الرقمي تلقائيًا يقوم بتحليل البيانات املالية والفنية لألسواق ولألسهم والسندات والسلع، وهو

تم حتديد أفضل اخليارات لالستثمار على ضوء ذلك، ويتم بعدها تنفيذ الصفقات، وفقًا لواقع حتليل فين وأساسي، وي

 ).2018(سعد،  .التحليل الفين واألساسي، وبنفس الوقت حيقق املستثمرون أرباحاً جمزية من خالل ذلك

ء االصطناعي قدر�ا على اختاذ مع مرور الوقت تثبت برامج التعلم العميق والشبكات العصبية يف الذكاطريقة املعاجلة:  -2

بعض القرارات لكن غالبا ما تكون آلية تنفيذها غري شفافة يف الكشف عن كيفية توليد هذه االستنتاجات. مما يشكل 

أنه يعمل خارج إطار مبادئ  حتديا للعاملني يف اخلدمات املالية. إن التحدي األكرب يف استخدام الذكاء االصطناعي هو

دية . وميكن أن يكون لذلك تبعات عكسية تعرض املؤسسات املالية للمخاطر دون علمها. وقد تؤدي اخلصوصية التقلي

 أيضا إىل حتيزات خفية يف اختاذ القرارات نظرا ألن الذكاء االصطناعي لديه حق الوصول إىل بيانات مجيع العمالء.

صال وغياب وجود جوهر " اللمسة اإلنسانية" هناك أيضا ختوف من اخنفاض والء العمالء بسبب قلة االتوالء العمالء: -3

ما يبين الوالء السيما يف املؤسسات املالية حبيث يتم تلبية  فمعاملة العمالء كأفراد والتعرف عليهم بطريقة تفاعلية هو

  متطلبا�م من قروض وغريها كل هذا ميكن أن يضيع بسبب الذكاء االصطناعي.

خلدمات املالية متعددة تحديات واملخاوف لكن فوائد الذكاء االصطناعي يف اويف األخري، على الرغم من وجود بعض ال

(ام   مرحلة مبكرة ومع ذلك جيب عدم جتاهلها فقد تنجح األمتتة يف تغيري اخلدمات املالية بشكل عميق يف املستقبلوإن كانت يف

 ).2020يت تكنولوجي العربية،

  :. خامتة5

وذلك لقدرته الكبرية يف  ،يًا يف املوجة املقبلة من التغريات اجلذرية يف القطاع املايلميّثل الذكاء االصطناعي مكونًا رئيس

املالّية. يف حني أّن أمتتة العمليات املالية أصبح  تكنولوجيامعاجلة وربط طيف واسع من البيانات، حيث يصبح بذلك من أُسس ال

ء االصطناعي ميّهد الطريق أمام املزيد من اخلدمات املالية احملسنة جزءًا حيويًا من النظام املايل، فيمكن االستنتاج أّن الذكا

ميكن جعل األنظمة املدعومة بالذكاء االصطناعي أسرع وأكثر كفاءة وموثوقية. وجتد هذه التقنية مكا�ا  وهلذا، .والشخصية واآلمنة

ٍق واسع من قبل الشركات. وسيكون هلا إمكانات كبرية يف عامل التكنولوجيا املالية، ويتّم اعتمادها على نطا  باملزيد من التطبيقات

 :أمههاجمموعة من النتائج من  إىلتوصلت الدراسة . و يف عامل املال، وهذا سوف يساعد رّواد األعمال على اختاذ قراراٍت صائبة

ية حسب إحدى دراسات "برايس ووتر هاوس كوبرز" تؤكد أن غالبية صانعي القرار على مستوى اخلدمات املال .1

من املديرين التنفيذيني أ�م يقومون باستثمارات "كبرية" يف الذكاء  %52يستثمرون يف الذكاء االصطناعي. وقد أكد 

أن هذا االستثمار سيكون ميزة جتارية. ُمتثل ُوُفورات التكاليف اليت من املتوقع أن تصل  %72االصطناعي، بينما يعتقد 

د األسباب اليت من شأ�ا أن جتعل البقية يؤمنون بإمكانات الذكاء أح 2023مليار دوالر حبلول سنة  447إىل 

 االصطناعي يف جمال الصناعة املالية
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 من كثري يف حيوياً  راأم السحابية واحلوسبة الكربى البيانات مثل االصطناعي الذكاء لتقنيات أصبح الرقمي التحول مع .2

 املعلومات تكنولوجيا جمال يف راتالتطو  ملواكبة حةُمل ضرورة التقنيات هذه من االستفادة وأصبحت القطاعات،

 .واالتصاالت

يستعمل القطاع املصريف الذكاء االصطناعي يف خدمة العمالء من خالل روبوتات الدردشة والروبوتات الصوتية ،  .3

 .وتستخدمه العديد من أكرب املؤسسات املالية، لتبسيط خدمة العمالء

التكنولوجيا املالية من خالل جمموعة من االستخدامات هلذه التقنيات، وعلى تساهم تقنيات الذكاء االصطناعي يف  .4

حتكم آيل ، وكذا املالية القدرة على تعزيز األمن ومنع االحتيال وكشفه مينح املؤسسات االصطناعي رأسها أن الذكاء

 وتقدمي استشارات مالية ومنتجات آلية عرب االنرتنت. باملخاطر

تواجه تطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي يف جمال التكنولوجيا املالية هي املخاطر النامجة عن من أبرز التحديات اليت  .5

فقدان الوظائف وبالتايل تزايد معدالت البطالة، إىل جانب، التجاوزات اليت حتدث فيما يتعلق باحرتام خصوصيات 

مالء اجتاه استخدام تقنيات الذكاء العمالء، وهذا سيؤدي ال حمالة يف األجل الطويل إىل تناقص رضا ووالء الع

 .االصطناعي يف القطاع املايل

تضطلع بدور مهم يف حياتنا خالل السنوات األخرية بالفعل،  استخدامات الذكاء االصطناعي ويف األخري، بدأت 

عرب جمموعة واسعة  وذلك أل�ا سامهت يف حتويل وإعادة تشكيل منط روتني حياتنا اليومي من الناحية االجتماعية واالقتصادية

من التطبيقات، بدءاً من استخدام املساعدين االفرتاضيني إىل عمليات اجلراحة الروبوتية يف قطاع الرعاية الصحية. وال شك يف 

أن أثر تقنيات الذكاء االصطناعي يف القطاع املايل والشركات واملستهلكني واحلكومات سيكون كبرياً، أل�ا ستحل العديد من 

وحتديا�م. ومع ذلك، قد خيلق الذكاء االصطناعي بعض القيود والتحديات يف وجه أولئك الذين يكون تكّيفهم  مشكال�م

الذكاء  "فرانس غوري ، "(WIPO)بطيء مع تلك التقنيات. وكما قال املدير العام "للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

  "بالغاً، ذلك ألنه سيغّري طريقة عيشنا وعملنا جمال رقمي جديد سيكون تأثريه على العامل االصطناعي هو

  :التايل النحو على التوصيات صياغة ميكن ،السابقة نتائجال على بناءً و 

 تقنياتتطبيق  فوائد زيادة يف دور من له ملا ،يف اجلزائر والتطوير العلمي البحث يف الكثيف االستثمار تعزيز مبكان الضرورة من - أ

  ككل.  االقتصاد يف الكلية اإلنتاجية وزيادة لتكاليفا وخفضالذكاء االصطناعي 

 ترافق اليت السلبية رياتالتأث إلغاء أو تقليص �دف وذلك الذكية، اآلالت إنتاج يف األخالقي اجلانب على الرتكيز يتوجب -ب

 .أخالقية ضوابط بدون االصطناعي الذكاء سوق تطور

  .األرباح /األموال على الرتكيز يفوق بشكل اإلنسان على ديةاالقتصا سياسا�ا يف لرتكيزدول اال على يتوجب -ج

  :قائمة املراجع.6

  الكتب *

 والدراسات لألحباث املستقبل مركز ،اليومية" احلياة يف الذكية التقنيات دور تزايد تأثريات: االصطناعي الذكاء" )، 2018اخلليفي، إيهاب،(-1

  ،اإلمارات العربية املتحدة. ظيب املتقدمة، أبو

صندوق  مشروع حبثي حول االنعكاسات االقتصادية للثورة الصناعية الرابعة : الذكاء االصطناعي. )،"2020( ،عبداملنعم هبة، امساعيل حممد-2

  .الكويت النقد العريب ،

  .السعودية العربية ململكةا جدة، للعلوم والتقنية، العزيز عبد امللك مدينة االصطناعي"، الذكاء علم إىل مدخل )،"2005عبد النور عادل، (-3

  .، إصدارات كلية تكنولوجيا املعلومات، جامعة اإلمام الصادق، بغداد، العراق" الذكاء االصطناعي ")، 2012كاظم، أمحد، (-4

  .األطروحات*
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ادـ، جامعة القادسية، العراق، ، كلية االقتصالذكاء االصطناعي مشروع عراقي مقرتح وإمكانية مسامهته يف تنمية االقتصاد العراقيالزبيدي، حممد، 

2017.  

  ا�الت والدوريات*

، جملة كلية تطبيقات الذكاء االصطناعي ومناذج الشبكات العصبية يف جماالت العلمية والتعليمية املختلفة")،" 1994السيد، أمحد (-1

  ، كلية الرتبية، جامعة بنها، مصر.15، العدد5الرتبية،ا�لد

جملة املعلوماتية، وكالة التطوير ومراكز املعلومات،  املكتبات يف استخدامها االصطناعي وإمكانية اخلبرية الذكاء لنظما " )،2005القرة، غويل(-2

  .، دمشق، سوريا8وزارة الرتبية والتعليم، ا�لد  التخطيط،و 

الصطناعي يف التعليم يف ضوء النظرية املوحدة العوامل املؤثرة يف قبول املعلم الستخدام الذكاء ا)، " 2020الفراين، أمحد، احلجيلي، مسر (-3

، املؤسسة العربية للرتبية والعلوم واآلداب، جامعة عني الشمس، القاهرة، 14"،ا�لة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية، العددلقبول واستخدام التكنولوجيا 

 مصر.

 إدارةمجعية الضرائب"،  ناء قاعدة املعرفة الضريبية وتطوير أداء مأمور"استخدام الذكاء االصطناعي ونظم اخلربة يف ب)، 1997مرقص، سعد (-4

  .، القاهرة، مصر76األعمال العربية، العدد 

  امللتقيات*

،امللتقى الدويل بعنوان "الذكاء الذكاء االصطناعي بني الواقع املأمول:دراسة تقنية وميدانية")، " 2018قمورة، سامية، حممد، باي، كروش، حيزية (

  ،اجلزائر.2018نوفمرب  27-26صطناعي حتد جديد للقانون"، جامعة اجلزائر، اال

  املواقع االلكرتونية*

   .http://www.al .jazzera com ،الرابط:علموا أبنائكم الذكاء االصطناعي)،2019غزالة، طالل( أبو -1

 : ، الرابطات املالية الفرص والتحدياتالذكاء االصطناعي يف قطاع اخلدم)، 2020العربية ( ام أي يت تكنولوجي ريفيو -2

https://technologyreview.ae/shop/  

  : ط، الرابوجماالت أحباثه هالذكاء االصطناعي:تعريفه، تقييم)، 2020مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات(-3

https://www.mdrscenter.com/-artificial-intelligence  

  ، الرابط:أبدالن يطور الوعي  عامل األعصاب:احلواسيب التقليدية النمو، )2020(مؤسسة ديب للمستقبل-4

https://mostaqbal.ae/neuroscientist-conventional-computers-never-conscious  

  الرابط:مىت يضاهي الذكاء االصطناعي البشر،)، 2018(مؤسسة ديب للمستقبل-5

https://mostaqbal.ae/human-level-artificial-intelligence-agi  

  الرابط: اآللة، تعلم أنظمة جتري املستجد كورنا جائحة )،2018(مؤسسة ديب للمستقبل-6

https://mostaqbal.ae/pandemic-confused-machine-learning-systems  

7-Europe, DSBC Financial(2020) ،الرابط:على املستوى الدويلاالصطناعي لتوسيع نطاق عملك  الذكاء ،   
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  اجلزائربدور الدولة يف تفعيل سياسات الذكاء االقتصادي 

The role of the state in activating economic intelligence policies in Algeria 

  

  

  

  
  

  

  : ملخص

أضحى الذكاء االقتصادي مصدرا جديدا للمؤسسات االقتصادية يف خمتلف أرجاء العامل المتالك امليزة التنافسية  

قيق الربح، من خالل توظيف تقنيات احلصول على املعلومات الدقيقة ذات القيمة النوعية واالعتمادية العالية ومعاجلة وحت

  املعلومات ونشرها، بغية إقالل عدم التأكد يف عملية صنع القرارات اإلسرتاتيجية.

رى حتوال يف بيئتها االقتصادية ولكون اجلزائر جزء ال يتجزأ من اخلارطة االقتصادية للعامل، شهدت هي األخ  

واالجتماعية والثقافية، مما جعلها تتبىن سياسات الذكاء االقتصادي وتتدخل يف النشاط االقتصادي باستخدام أدوات 

  السياسة االقتصادية.

وبالتايل �دف هذه الدراسة إىل التعرف على ماهية الذكاء االقتصادي، وتسليط الضوء على سياسات الذكاء    

قتصادي يف اجلزائر وإظهار دور الدولة االقتصادي واهم أدوات السياسة االقتصادية املستخدمة، وإبراز دور الدولة يف اال

  تفعيل سياسات الذكاء االقتصادي باجلزائر.

  ، سياسة التاثري.الذكاء االقتصادي، السياسة االقتصادية، سياسة التنافسية، سياسة األمن االقتصاديكلمات مفتاحية: 

Abstract:  

Economic intelligence has become a new source of economic institutions in 

various parts of the world to possess a competitive advantage and make a profit, by 

employing techniques to obtain accurate information value-quality, high reliability, 

processing and dissemination of information, in order to reduce uncertainty in the 

strategic decision-making process. 

  And the fact that Algeria is an integral part of the economic map of the world, 

are also witnessed a shift in their economic, social and cultural rights, making it adopts 

economic intelligence policies and intervene in economic activity, using the tools of 

economic policy. 

  Thus this study aims to identify the nature of economic intelligence, and to 

highlight the economic intelligence policies in Algeria and demonstrate the economic 

role of the state and the most important economic policy tools used, and to highlight 

the role of the state in the activation of economic intelligence policies in Algeria. 

Keywords: Economic Intelligence, Economic Policy, Competitiveness Policy, 

Economic Security Policy, Impact Policy 
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  :                                                                                مقدمة.1

أن مدة حياة إن تسارع التغريات االقتصادية و اختالل موازين القوى أدى إىل ازدياد الطلب على املعلومات، حيث 

املنتجات تتقلص و التقنيات احلديثة تتطور بسرعة أكرب واملنافسة تزداد حدة يف إطار سوق عاملية، كما أصبحت املعلومة تدخل 

  يف صميم احلياة اليومية و الشخصية و املهنية.

حداث اخلارجية وبالنسبة للمؤسسات، فإن الشيء الذي حيدث الفرق بينها و بني غريها هو قدر�ا على إدماج األ

  .والتصدي هلا وقدر�ا على تلقي إشارات وحتليلها قبل غريها وهذه املهارات هي القيمة التنافسية هلا

 بيئتها يف كبرية تطورات األخرية هذه عرفت حيث عامة، بصفة االقتصادية املؤسسات على املنافسة لقد أثرت شدة

 خمتلف يف األسواق وتقاربت الدول بني الثقافية واالقتصادية اجلغرافية، سياسية،ال احلواجز تالشت كما التكنولوجية، و االقتصادية

  التطورات. هذه ظل يف االقتصادية املؤسسات  تواجه اليت التحديات ازدادت وبالتايل موحدا، عامليا سوقا لتشكل العامل دول

 وجدت فقد املنافسة، مواجهة تستطيع ال اليت االقتصادية املؤسسات تسيري إسرتاتيجيات على يؤثر أصبح الذي األمر 

 من وكان األسواق،  يف استمرارها و بقائها لتحقيق الكفيلة السبل عن والبحث اجلديدة التحديات هذه مسايرة على جمربة نفسها

 ساتللمؤس  واندماجات  اقتصادية تكتالت عن عبارة هي واليت السياسية غري التحالفات من جديد جيل ظهور نتائجها أبرز

 التقليدي والتخلي املال، رأس ودية مرد تطوير و مجع يف تساهم إسرتاتيجية كأداة املعلومة تكريس ومت البعض بعضها مع والدول

 . مصنعة مواد إىل لتحويلها املادة تكريس عن

  جغرافية وحدة لكل بالنسبة ضرورته تربز فتئت ما الذي االقتصادي الذكاء فكرة بروز إىل أدت احلتميات هذه كل  

أضحى هلذا . فيها التحكم و املعلومة حتصيل سبل على األول األساس يف يرتكز  والذي ،اخل...الدول التكتالت، املؤسسات،

الذكاء االقتصادي مصدرا جديدا للمؤسسات االقتصادية يف خمتلف أرجاء العامل المتالك امليزة التنافسية وحتقيق الربح، من خالل 

ول على املعلومات الدقيقة ذات القيمة النوعية واالعتمادية العالية ومعاجلة املعلومات ونشرها، بغية إقالل توظيف تقنيات احلص

  عدم التأكد يف عملية صنع القرارات اإلسرتاتيجية.

 وتعد اجلزائر من الدول اليت شهدت هي األخرى حتوال يف بيئتها االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مما جعلها تتبىن  

  سياسات الذكاء االقتصادي وتتدخل يف النشاط االقتصادي باستخدام أدوات السياسة االقتصادية.

 إشكالية الدراسة:

إن تزايد حدة وشدة املنافسة يف البيئة االقتصادية على املستوى العاملي مع ظهور جمموعة من التكتالت االقتصادية، حيث         

لى السياسات االقتصادية ألي دولة، أي أن أية دولة مبا فيها اجلزائر مل تعد اآلن قادرة أن تفرض أوضاعا وسياسات جديدة تؤثر ع

تعيش يف عزلة وانغالق عن دول العامل احمليط �ا، كما أن التوجه باألخذ بنظام االقتصاد احلر القائم على سياسات السوق 

وقيامها حنو إصالح مسار الوحدات االقتصادية وحترير  وخضوعها لقوى العرض والطلب، والتوجه حنو التحول إىل اخلصخصة،

  اإلدارة وتشجيع القطاع اخلاص لتأدية دور يكون أكثر فاعلية يف مشروعات التنمية.

وأيضا التوجه حنو االهتمام بالتفوق العلمي والتكنولوجي، واستخدام أساليب التقنية العصرية املتطورة يف إدارة األعمال 

الجتاهات الفكرية احلديثة يف اإلدارة، كل هذا فرض على الدولة البحث عن أساليب جديدة للوصول إىل الكرتونيا وتطبيق ا

  من هنا ميكن طرح اإلشكالية التالية:املعلومة الذكية، 

 ماهو دور الدولة يف تفعيل سياسات الذكاء االقتصادي باجلزائر؟

  وتندرج ضمن هذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية:

 و الذكاء االقتصادي؟ماه 

 ماهي سياسات الذكاء االقتصادي؟  
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 كيف تساهم الدولة يف تفعيل سياسات الذكاء االقتصادي؟ 

  :فرضية الدراسة-

  لإلجابة على اإلشكالية السابقة سيتم طرح الفرضية التالية:   

 تساهم الدولة يف تفعيل سياسات الذكاء االقتصادي باجلزائر.*

  :أمهية الدراسة-

أمهية الدراسة يف التعرف على موضوع حديث وهو الذكاء االقتصادي وإبراز أهم سياساته وواقعها يف اجلزائر من خالل تنبع   

  إظهار الدور الذي تلعبه الدولة يف تفعيل سياسات الذكاء االقتصادي. 

  :أهداف الدراسة-

  تتمثل أهداف دراستنا يف النقاط التالية:

  .تصاديالتعرف على ماهية الذكاء االق -

  .تسليط الضوء على سياسات الذكاء االقتصادي -

  إظهار دور الدولة االقتصادي واهم أدوات السياسة االقتصادية املستخدمة. -

  إبراز دور الدولة يف تفعيل سياسات الذكاء االقتصادي باجلزائر. -

 منهج الدراسة:-

وصفي التحليلي من خالل حتليل املفاهيم اخلاصة مباهية ستعتمد يف دراستنا على املنهج االستقرائي باستخدام األسلوب ال

الذكاء االقتصادي، وسياساته املتبعة يف اجلزائر، وذلك باالعتماد على واقع البيانات والدراسات املتوفرة إضافة إىل االستعانة ببعض 

  املواقع االلكرتونية.

  هيكل الدراسة:-

  ه الدراسة إىل احملاور التالية:لإلجابة على التساؤالت املطروحة، مت تقسيم هذ  

 .ماهية الذكاء االقتصادي  

 .سياسات الذكاء االقتصادي  

 .دور الدولة االقتصادي واهم أدوات السياسة االقتصادية املستخدمة  

 .مسامهة الدولة يف تفعيل سياسات الذكاء االقتصادي باجلزائر  

  ماهية الذكاء االقتصادي .2

من املصطلحات اليت ظهرت كنتيجة لظهور اقتصاد املعرفة وسوف نتعرض ببعض من يعترب مصطلح الذكاء االقتصادي   

  التفصيل إىل تعريفه، خصائصه ومراحله. 

 الذكاء االقتصادي:تعريف .1.2

 من طرف جمموعة العمل يف احملافظة العامة للتخطيط بفرنسا، 1994أول تعريف عملي للذكاء االقتصادي كان سنة 

"جمموعة األعمال املرتبطة بالبحث، معاجلة وبث املعلومة املفيدة لألعوان واملتدخلني االقتصاديني لصياغة  حيث مت تعريفه على أنه

 ).82، الصفحة 2000(احلسيين،  إسرتاتيجيا�م. "

ونظرا لضرورة اعتماد مدير املؤسسة إلسرتاتيجية تطوير منتج جديد، االستثمار يف سوق جديد، حتسني املردودية، معرفة 

ويف هذا . فسيه، أخذ القرار الصائب يف الوقت املناسب،...اخل، فإن األمر يتطلب فهم احمليط الذي يتسع و يتعقد باستمرارمنا

  .اجليدة للمؤسسة دارةاإلطار تعترب املعلومة مادة أولية أساسية لإل
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حد فيه التقنيات والكفاءات إّن الذكاء االقتصادي بعبارة أخرى، يهتم بكل ما حيدث يف األسواق، إنه نظام كامل تتو 

: إن التحدي املفروض اليوم هو الوصول إىل املعلومة الصحيحة وليس التقريبية قبل اآلخرين، أل�ا تساعد على حل البشرية

 ، وبالتايل فهو عامل أساسياملشاكل و الوقاية، بأخذ القرارات املناسبة وسبق املنافس وتطوير أساليب العمل واملنتج يف وقت وجيز

  ).20، الصفحة 2008(ديلمي،  .للمنافسة

"يشتمل على السيطرة : على أنه2005للذكاء االقتصادي بفرنسا سنة  ول األعلى ؤ املس  Alain Juilletقد عرفه و 

 ومحاية املعلومة اإلسرتاتيجية جلميع األعوان االقتصاديني من أجل الوصول إىل املنافسة يف ا�ال االقتصادي، األمن االقتصادي،

  .(www.medefparis.fr/Livre_Blanc//2013 )أمن املؤسسات، تعزيز سياسة التأثري".

   ،إن املعلومة اإلسرتاتيجية هي:" كل املعلومات اليت ميكن أن تكون ذات فائدة ملشاريع املؤسسة

)  ,Chenطورها".وتتميز هذه املعلومات بأ�ا ختص جماالت متعددة وال ميكن جتزئتها، حتدد للمؤسسة نشاطها وحماور ت

)Chau. Zeng, 2002, p02  

ميكن القول أن الذكاء االقتصادي هو جمموعة من الوسائل البشرية والتقنية اليت يتم وضعها  من خالل التعاريف السابقة،

  بلد ما. دية ما، ويتعداه حىت يشمل اقتصادللوصول إىل تطوير املؤسسة اقتصا

 حمدد غري ال يزال املفهومني بني الفاصل حيث أن اخلط ليقظة االقتصادية،وهناك خلط كبري بني الذكاء االقتصادي وا

 نفس معىن عن خيتلف معناه أين اإلجنليزية اللغة من الذكاء مصطلح ترمجة أن إىل يعود بال شك وهذا املعامل، واضح بشكل

 الفرنسية اللغة يف معناه عن خمتلف وهو) خبارواالست التخابر( بالذكاء يقصد اإلجنليزية املعاجم ففي الفرنسية، اللغة يف املصطلح

  .العربية اللغة يف معناه خيتلف ال الذي

 يعترب األول املدخل أو فاالجتاه .واليقظة االقتصادي الذكاء بني العالقة طبيعة حتديد يف يتنازعان مدخالن يوجد حاليا

 التكنولوجي، التنافسي، احمليط(املؤسسة حميط برصد مضمو�ا يف �تم وهي االقتصادي الذكاء مراحل من كمرحلة اليقظة

 تشغله الذي القطاع يف املستجدات بكل علم على البقاء بغرض متكررة)(ومستمرة منظمة عملية اخل)، وهي...القانوين التجاري،

 نتائج إىل فةإضا يتضمن إذ أمشل فهو االقتصادي الذكاء أما املعلومات، ونشر وحتليل بتحصيل العملية هذه وتنتهي املؤسسة،

 أهداف خيدم مبا التكتيكية واملناورات اإلسرتاتيجية القرارات الختاذ كمؤشرات املعلومات هذه برتمجة القيام)(اليقظة السابقة العملية

 .)12، الصفحة 2007، سحنون، بلهادية ( .املؤسسة

 اليقظة إن يعترب حيث املفهومني بني التعارض يتبىن حيث األول، االجتاه عكس فهو الثاين املدخل أو أما االجتاه 

  .)www.ces.fr/rapport/rapsec(2013// الفعل. فهو االقتصادي الذكاء أما الفعل رد هي االقتصادية

   خصائص الذكاء االقتصادي: .2.2

كتيكي واالسرتاتيجي بني كافة مستويات النشاط املعنية به انطالقا من يهتم الذكاء االقتصادي بدراسة التفاعل الت

القاعدة(املستوى الداخلي للمؤسسة) مرورا باملستويات الوسيطة (اجلماعات احمللية ) وصوال إىل املستويات الوطنية (االسرتاتيجيات 

سيات(ا�معات املتعددة اجلنسيات) أو الدولية املعتمدة لدى مراكز اختاذ القرار يف الدولة)، مث املستويات املتعددة اجلن

، بومخخم وبومعزة ( يلي: (اسرتاتيجيات التأثري اخلاصة بكل دولة).ومن بني اخلصائص الرئيسية للذكاء االقتصادي نذكر ما

  .)6-5، الصفحات 2010

 ت.االستخدام االسرتاتيجي والتكتيكي للمعلومة ذات املزايا التنافسية يف اختاذ القرارا -

 وجود إدارة قوية لتنسيق جهود األعوان االقتصاديني. -

 . وجود عالقات قوية بني املؤسسات و اجلامعات و اإلدارات املركزية واحمللية -

   تشكيل مجاعات الضغط والتأثري. -

 القانونية واجليوسياسية. االقتصادية، التقنية، إدماج املعارف العلمية، -

http://www.ces.fr/rapport/rapsec/R5052710.pdf38


    

 
 التكنولوجيا املالية االبتكارات واحللول الرقمية. 163

  د. قريين فارس                                                                                                             اجلزائربدور الدولة يف تفعيل سياسات الذكاء االقتصادي 

  واحلصول عليها بطريقة شرعية.السرية يف نشر املعلومات  -

  مراحل الذكاء االقتصادي:.3.2

  إن أول مرحلة لنشاط الذكاء االقتصادي هي حتديد احلاجة للمعلومة، حيازة املعلومة، معاجلتها، بثها، واستعماهلا.

  .)6- 5، الصفحات 2010، بومخخم وبومعزة ( وميكننا عرض أهم مراحل الذكاء االقتصادي فيما يلي :  

  حتديد احلاجة للمعلومة :.1.3.2

وهو أمر ليس صعب يف أغلب احلاالت، فليس من الضروري توفري الوسائل احلديثة، وإمنا يكفي يف أغلب احلاالت أن 

رغب يف احلصول عليها ؟ وهو ما يتطلب من املتخصصني يف الذكاء االقتصادي معرفة جيدة ننطلب مبهارة: ما هي املعلومات اليت 

  .بتنظيم املؤسسة

مبجرد حتديد احلاجة للمعلومة، يتم اختيار أشكال للبحث عن هذه املعلومة، وفيما يلي نذكر أهم مصادر  مجع املعلومة:.2.3.2

  املعلومة:

 CD: وحتتوي أساسا على: الصحافة، الكتب، وسائل اإلعالم، بنوك املعطيات واألقراص املضغوطة (مصادر رمسية - 

ROMومصادر املعلومات الرمسية (.  

  مصادر غري رمسية: - 

، جيب أن ةإن أهم ما مييز هذه املصادر أن املعلومات اليت تقدمها تتطلب جمهود شخصي من الفرد الذي يريد مجع املعلوم

وتتنوع هذه املصادر من بينها: املنافسني يف حد  .إخل. حىت حيصل على ذلك…يبقى على اتصال، أن ينتقل، يضيع الوقت،

  مات وأسفار الدراسة، املعارض، الطلبة املتمرنني واملصادر الداخلية للمؤسسة.ذا�م، املوردين، مه

ويقصد مبصادر املعلومات املفتوحة جمموعة املنشورات اإلحصائية الرمسية والصحف والربامج اإلذاعية واملنشورات التجارية، أما 

قنصليات...، واملعلومات السوداء(السرية) واليت يتم احلصول املصادر املغلقة للمعلومات فتمثل التقارير والربقيات من السفارات وال

 ( عليها من دون موافقة من حكومات أجنبية تأيت من األقمار الصناعية، من أسرار سرقت من قبل أحد الرعايا األجانب.

espionageinfo, 2013(. 

الذكاء االقتصادي ال تطرح أي إشكال  عادة ما تكون املعلومات املتحصل عليها و اليت تتم معاجلتها يف إطار نشاطات

قانوين خاص ألن األمر يتعلق مبعلومات مفتوحة، إال أن هذه النظرة للموضوع تعد ناقصة ألنه جيب األخذ بعني االعتبار حرية 

فتوحة(مبعىن استعمال املعلومة (تعارض املعلومة املفتوحة مع املعلومة املغلقة أي السرية). فمن وجهة النظر هذه توجد معلومات م

الدخول إليها غري حمدودة )، واليت من خالهلا ميتلك منتجيها وأصحا�ا حقوق خاصة (احلماية عن طريق حقوق التأليف، امللكية 

احلماية التعاقدية ببنود السرية)، أو اليت بعض استعماال�ا ميكن أن تكون حمل عقوبات عن طريق تدابري قضائية خاصة  الصناعية،

  املعاجلة غري املسموحة ألي معلومة مفتوحة ميكن عدها مساسا بإرث املؤسسة.ومن مث فإن 

إن تطوير ممارسة الذكاء االقتصادي يفرض على كل املؤسسات مضاعفة تدابري احلذر فيما خيص محاية إرثها املعلومايت عن 

 ل البشرية، املعلوماتية والتنظيمية. وتسخري كل الوسائالقانونية املتاحة هلذا الغرض،  طريق معرفة واستعمال كل املصادر

  معاجلة الببيانات: .3.3.2

ساس الذكاء االقتصادي، فهذا اإلجراء يعتمد أساسا على قيمة املعلومة أإن معاجلة البيانات وحتويلها إىل معلومات هي 

وتعترب ترمجة البيانات  ،جانساملعاجلة جتميع كل املعطيات احملصل عليها من أجل حتليلها بشكل مت بالنسبة للمستعمل. وتعين

  خطوة أساسية إلجراء املعاجلة، فهي تعطي صورة حتليلية غنية لكل املعلومات اليت تكون خمتفية دائما يف سطور الوثائق.

ونعلم أن ما يواجه أفراد املؤسسة اليوم ليس نقص املعلومة وإمنا كثر�ا لذلك جيب معاجلة البيانات وحتويلها إىل معلومات   

  ت جدوى، وهو ما يتطلب عمليات منها: التقييم، فرز املفيد منها من غري املفيد، حتليل وحتويلها إىل شكل مناسب.ذا
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  بث املعلومة من أجل اختاذ القرار: .4.3.2

 ةإن اخلطوة املوالية للخطوات الثالث السابقة هي إعطاء قيمة هلذه املعلومة ببثها داخل املؤسسة حىت تساهم يف خلق قيم

  ضافة. م

حيث أن كل العمليات السابقة( حتديد، مجع، ومعاجلة املعلومة)، يكون بدون فائدة، إذ مل يتم بث هذه املعلومة وإيصاهلا 

ملتخذي القرار باملؤسسة. فاملعلومة ال تكون ذات قيمة إال إذا جاءت يف الوقت املناسب وبالشكل املراد، للشخص الذي 

  ل خطوة أساسية إلجراء الذكاء االقتصادي، بشرط أن تستخدم بذكاء وحذر.يستخدمها، فبث املعلومة إذا يشك

ويعترب بث املعلومة غري كايف، بل جيب أيضا حتويل هذه املعلومات إىل فعل حىت حتقق قيمة مضافة فاملتخصصني يف 

  الذكاء االقتصادي جيب أن يكونوا قادرين على إقناع اآلخرين بالعملية، 

اليت تسمح بتطبيقها يف املؤسسة، فإذا مل نفهم ما هي احتياجات طالب املعلومة، فإننا نكون قد تركيب التقنيات على و 

  أضعنا أهم عنصر يف الذكاء االقتصادي.

إن مل يكن لدينا مصدر موثوق، فال داعي للمواصلة، فاملصادر رديئة النوعية تؤدي إىل تشوش يف املعلومات، وهو ما يعقد 

  انت املصادر موثوقة فهي تسهل أكثر عمل التحليل.عمل التحليل، أما إذا ك

ا ال تفيد يف شيء، والتغذية �املعلومة اليت ال يتم بثها وإعالو فالتحليل جيعل املعلومة اليت حنتاجها قابلة لالستعمال، 

ض املعلومات السرية . كما جيب االحتفاظ ببعأم الالراجعة تبني لنا ما إذا كانت املعلومة قد أدت إىل تلبية رغبة املستعمل 

  واإلسرتاتيجية ومحايتها.

  سياسات الذكاء االقتصادي: .3

  تتكون عملية الذكاء االقتصادي من جمموعة من السياسات وهي كاآليت:

وتعتمد على عمليات البحث والتطوير وتسمح مبسايرة املؤسسات يف تعقب الفرص واحلصول على  سياسة التنافسية:.1.3

وتتم هذه املسايرة عن طريق التعرف املشرتك على الرهانات اإلسرتاتيجية وجتميع اخلربات واملعلومات العامة األسواق يف العامل. 

        .)06ة، الصفح2010، بومخخم وبومعزة ( واخلاصة.

ضوعا إن العالقة بني ميدان االستخبارات وميدان املنافسة االقتصادية والصناعية، يعد مو سياسة األمن االقتصادي : .2.3

مشا�ا للفرتة ما بعد احلرب الباردة والذي نعرفه اليوم، حيث أن اخلطر العسكري املباشر أصبح يرتاجع ليرتك ا�ال واسعا ملخاطر 

مبا أن حترير نشاطات العديد من . جديدة تعد غري مباشرة من بينه اخلطر ضد املصاحل االقتصادية الذي أصبح يربز بصفة خاصة

لتبادل احلر جعال معظم الدول معرضة إىل التحركات االقتصادية العاملية حبيث أصبح أهم الشركاء واملنافسني القطاعات وتطوير ا

يأخذون منعرجا يسمى بتواصل االسرتاتيجيات العسكرية الدبلوماسية متمثلة يف وسائل اقتصادية وجتارية. ولرتمجة هذه احلساسية 

تحدد يف مفهوم "املصاحل األساسية لألمة" أي ترتيب العناصر األساسية للطاقات اجلماعية لرهانات األمن االقتصادي أصبحت ت

  االقتصادية والعلمية للوطن. 

وبالتايل أصبحت الدولة تعرتف وتقر بأ�ا ليست الوحيدة املسئولة عن األمن اجلماعي، فاملؤسسات هي أيضا جيب أن 

، سحنون ،فاضل( يف محاية ومتابعة مصاحلها اخلاصة املشروعة.تشارك بصفتها عنصر أساسيا يف األمن االقتصادي الوطين 

 .)07، الصفحة 2006

، بومخخم وبومعزة (وخاصة على مستوى اهليئات املعروفة بإعدادها للنظم واملعايري اليت تدير احلياة االقتصاديةسياسة التأثري: .3.3

القرار السياسي واالقتصادي بشرح ضرورة و إجيابية من خالل العمل الضغطي، والذي هو التأثري على  )07، الصفحة 2010

قانون ما أو خطورته وسلبيته، ولقد أصبح العمل الضغطي يدرس يف املدارس الكربى و اجلامعات، حيث قامت اللجنة األوروبية 
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ن رأي املهنيني دون الضرر جبعله ضروريا يف العملية الدميقراطية. فساهم يف فعالية القوانني املصادق عليها بعد أن تأخذ يف احلسبا

 ).2008(ديلمي،  برأي اآلخرين وحتديدا احلكم السياسي.

وينحصر جمال الذكاء االقتصادي خصوصا يف األسواق اليت تعترب مصدرا للقيمة املضافة، بل ويتعدى األمر ذلك ألن 

اجلينات، الشبكات  الطاقة، صناعة األدوية،تكون مصدرا للتأثري و القوة. ومن أمثلة ذلك : مشاريع الطريان و الفضاء، التسلح، 

االتصالية، تكنولوجيا املعلومات واالتصال واألمن، ذلك أن هذه املشاريع ال حتكمها قاعدة السعر و نوعية املنتج و اخلدمات 

  ها.التابعة، لكن يتجاوز األمر ذلك ألن تكون املوافقة واملساندة السياسية للدولة العامل احلاسم يف احلصول علي

  دور الدولة االقتصادي وأدوات السياسة االقتصادية .4

تعمل املؤسسة االقتصادية ضمن احمليط االقتصادي العام، الذي يسود دولتها وختتلف طبيعته وأثره يف الداخل واخلارج يف 

يط االقتصادي، وخيتلف دور أي جمتمع، وعموما فحركة ا�تمع تنظم يف إطار الدولة اليت تلعب دورا بالغ األمهية يف تنظيم احمل

الدولة االقتصادي باختالف طبيعة الدولة، ونظامها السياسي واالقتصادي ونظرا لتعقيدات وتداعيات دور الدولة االقتصادي وما 

يسمح به من إضافات هامة متليها املستجدات والتطورات السياسية واالقتصادية. ولذا سنحاول معرفة هذا الدور وحدوده من 

  ايلي:  خالل م

  تطور دور الدولة: .1.4

مل يعد اجلدل حول أمهية تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية قائما فقط ساد االتفاق بشكل عام، حول ضرورة قيام الدولة 

بدورها يف االقتصاد بالرغم من إخالف يف وجهة النظر حول درجة هذا التدخل، إذ يعتقد البعض بضرورة حمدودية هذا التدخل 

  د البعض اآلخر بأن تدخل الدولة ال ينبغي أن يكون حمدودا وال ينبغي أن يقتصر على وجه من وجوه احلياة االقتصادية.ويعتق

مر موضوع تدخل الدولة ودورها يف احلياة االقتصادية بعدة مراحل خمتلفة، خيتلف فيها حجم هذا الدور وارتبط حبجم 

  وهي كاآليت: مالية الدولة عرب املراحل التارخيية املختلفة

ال طاملا كان دور الدولة يف االقتصاد موضع جدل قائم بني االقتصاديني فعند مطلع القرن اخلامس  الدولة احلارسة: .1.1.4

عشر ظهر فكر التجاريني وذلك بعد أزمة ارتفاع األسعار يف الدول األوروبية بسبب زيادة تدفق املعادن الثمينة إىل اقتصاديات 

علها تعطي أمهية بالغة لتوازن موازين مدفوعا�ا، ولذلك كان اهتمام التجاريني منصب على حتقيق فائض يف تلك الدول مما ج

  .)36، الصفحة 2006، دراوسي( اإلنتاج �دف التصدير، األمر الذي جعلهم ينادون بأمهية النشاط التصديري.

األمر الذي جعل هؤالء التجاريني ينادون ومع مطلع القرن السابع عشر ظهرت النزاعات التجارية وسادت الفوضى 

بتدخل الدولة لتنظيم احلياة االقتصادية وقد إختلفت صور تدخل الدولة من دولة ألخرى، غري أنه خالل هذه الفرتة ساد مفهوم 

 اه الراسخ يرىالدولة احلارسة يف ظل أفكار النظرية الكالسيكية واليت عرب عنها كل من آدم مسيث ودافيد ريكاردو، كان هذا االجت

(www.ahemar.org/debat/show.art.asp, 2013):  
  ضرورة حتجيم دور الدولة االقتصادي مطالبني بإبعادها عن جماالت اإلنتاج والتجارة وعدم تدخلها يف آليات السوق. -

من الداخلي واخلارجي ومراعاة تطبيق القوانني والقيام ببعض األشغال العامة اليت يقوم �ا أن ينحصر دورها يف جمال محاية األ -

  القطاع اخلاص.

أن هناك توافقا بني املصلحة العامة  ااعتقدو عه يعمل أتركه مير"،  حيث مبدأ احلرية االقتصادية وكان حتت الشعار الشهري" د -

قيق مصلحته اخلاصة فإنه حيقق دون أن يشعر مصلحة اجلماعة، حيث يقول آدم واملصلحة اخلاصة وأن الفرد حينما يسعى لتح

  مسيث أن هناك يد خفية حتقق هذا التوافق.

اإلميان املطلق بكفاءة السوق وفعاليته يف أن حيقق التخصص األمثل للموارد وحتقيق التوازن االقتصادي العام، والوصول إىل  -

  االستخدام التام.

http://www.ahemar.org/debat/show.art.asp
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ل الدول يف النشاط االقتصادي وأن املالية العامة جيب أن تكون حمايدة أي ال �دف للتأثري يف األوضاع ال جدوى من تدخ -

 االقتصادية واالجتماعية أو لتغيري املراكز بالنسبة لألفراد والطبقات يف ا�تمع، وليس هناك أي دور هلا يف حتقيق التوازن االقتصادي

  أو حتقيق االستخدام الكامل فالسوق وحده كفيل بتحقيق ذلك. العام أو يف التخصيص األمثل للموارد

  إن اإليرادات العامة اليت جتنيها الدولة من الضرائب جيب أن تستهدف تغطية النفقات العامة فحسب.  -

احلارسة وذلك يف لعبت الدولة أدوارا مهمة يف مرحلة الرأمسالية املنافسة احلرة تتعدى جمرد وظائف الدولة الدولة املتدخلة: .2.1.4

  :(www.ahemar.org/debat/show.art.asp, 2013) دعم وتقوية ا�تمع اجلديد للرأمسالية الصناعية ومتثلت يف

ولة لدعم الصناعات الناشئة من املنافسة مل يكن ممكنا أن تنجح الثورة الصناعية يف بريطانيا دون سياسة احلماية اليت طبقتها الد -

  األجنبية.  

الدور الذي لعبته احلكومات يف توفري الطعام الرخيص للعمال حىت تنخفض األجور وتزيد أرباح الرأمساليني وقدر�م على  -

  .1815يف بريطانيا عام  الرتاكم، وذلك بالسماح بإسترياد املواد الغذائية بدون رسوم مجركية مما أدى إىل إسقاط قوانني الغالل

تدخلت الدولة من خالل القوانني واللوائح لدعم وترسيخ العالقات االجتماعية اجلديدة اليت خلقها النظام الرأمسايل كحرية  -

التعاقد وحرية العمل، اإلنتاج والتجارة وعدم التدخل يف العالقة اليت تنشأ بني صاحب العمل والعمال من حيث حتديد وقت 

  مقدار األجر ومنع العمال من االحتجاج أو اإلضراب أو التنظيم للدفاع عن مصاحلهم .العمل و 

كما عملت الدولة على تأمني احلصول على املواد اخلام واملواد الغذائية من اخلارج وفتح األسواق األجنبية بالقوة، وتأمني جماالت   -

السيطرة االستعمارية على كثري من البالد الواقعة يف آسيا وإفريقيا  االستثمار املربح عرب البحار من خالل اجليوش الغازية وفرض

من  %56من اهلند الغربية،  %99من مساحة إفريقيا،  %90إختلت الدول الرأمسالية  1900وأمريكا الالتينية، حيث يف عام 

  آسيا .

احلارسة وظهر مفهوم الدولة  فبتطور األوضاع االقتصادية واالجتماعية أصبح من الضروري التخلي عن فكرة الدولة

. عندها بدأ االقتصاديون يشككون يف صحة النظرية 1929املتدخلة خاصة عند حدوث مشكلة الكساد العاملي الكبري 

الكالسيكية بعد عجز اقتصاديات الدول عن إعادة تواز�ا بطريقة آلية كما كان يدعي الكالسيك، فظهرت أفكار النظرية الكنيزية  

الثالثينات من القرن املاضي وكانت معاكسة متاما ألفكار الكالسيك اليت رمست السياسات احلكومية الواجبة اإلتباع لكينز خالل 

  .)37، الصفحة 2006، دراوسي( للخروج من األزمة .

الية الكربى إن اندالع احلرب العاملية األوىل اليت كانت حمايدة شاهدت صراعا قويا بني الدول الرأمس الدولة املنتجة:.3.1.4

إلعادة تقسيم املستعمرات ومناطق النفوذ واألسواق اخلارجية، كان يف حد ذاته تأكيدا واضحا على عدم حياد املالية العامة وعلى 

ضخامة حجم تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية خاصة عند االستعدادات الضخمة هلذه احلرب وما تطلبته من إنفاق عن طريق 

قد القروض العامة الداخلية، غري أن هذه الوسائل سرعان ما استنفذت إمكانيا�ا يف تعبئة املوارد احمللية ومل يبقى زيادة الضرائب وع

أمام الدولة إال أن تلجأ إىل التمويل التضخمي، وخصوصا حينما اندلعت احلرب وأن تتعايش مع جتربة التمويل بالعجز وعدم 

  توازن امليزانية العامة للدولة.

حلرب سادت مبادئ االقتصاد االشرتاكي حيث ارتبط دور الدولة باإلحالل حمل قوى السوق وعندها بدأ ينتشر وبعد ا

مفهوم الدولة املنتجة أو االشرتاكية، األمر الذي دعم إنتشار أسلوب التخطيط املركزي على الصعيدين العملي واألكادميي، وكان 

ول العامل الثالث حديثة االستقالل واليت تتطلع لتحقيق التنمية االقتصادية من بني الدول اليت تنبت هذا االجتاه عدد من د

واالجتماعية واالرتقاء بأنظمتها ومؤسسا�ا، ويف ظل هذه اإليديولوجيات إقتنعت هذه البلدان بأنه ال ميكن حدوث التنمية دون 

  (kassioun.org/index:php,2013) : تدخل مباشر من جانب الدولة وقد ترتب على ذلك جمموعة من النتائج من أمهها

http://www.ahemar.org/debat/show.art.asp
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أن وظيفة الدولة تغريت حيث أصبحت هلا السيطرة الكاملة على النشاط االقتصادي واالجتماعي يف الكثري من ا�تمعات  -

  وإختفى يف هذا النموذج النشاط الفردي إىل حد كبري. 

التخطيط املايل للدولة والتخطيط االقتصادي الشامل وأصبح إن املبدأ السائد يف املالية العامة للدولة هو الربط الكامل بني  -

النشاط املايل للدولة جزءا ال يتجزأ من نشاطا�ا االقتصادية ومن مث أصبح علم املالية العامة جزءا من االقتصاد السياسي 

  لالشرتاكية .

قيق التوافق بينهم وهي هدف إحداث التوازن إن هدف السياسة املالية والنظام املايل هو حماولة لتحقيق عدد من األهداف وحت -

  املايل واالقتصادي واالجتماعي وأخريا هدف التوازن العام.

، دراوسي(سياسة مصطلح استعمله اإلغريق يعين تدبري أمور الدولة كما تعين علم إدارة الدولماهية السياسة االقتصادية: .2.4

  .)44، الصفحة 2006

ما يتعلق باختاذ القرارات اخلاصة باالختيار بني الوسائل املختلفة اليت ميلكها ا�تمع  وتعرف السياسة االقتصادية "كل 

، 2006، دراوسي(لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية معينة والبحث عن أفضل الطرق املوصلة إىل حتقيق هذه األهداف".

  )45الصفحة 

مية يف االقتصاد خمتص بتدرج السلمي لألهداف من وهناك من يعرفها على أ�ا:"جمموعة تدخالت السلطات العمو    

  اجل التأثري على النشاطات االقتصادية". 

  وهذا يعين أن السياسة االقتصادية عبارة عن إجراءات تقوم �ا الدولة من أجل حتقيق األهداف االقتصادية.     

الفعالية، وذلك باستخدام أقل حجما من وجيب أن تكون السياسة االقتصادية اليت تتبعها الدولة تتصف بالكفاءة و    

، الصفحة 2006، دراوسي(املوارد لتحقيق أكرب عدد من األهداف وبالتايل حتقيق معدالت منو عالية وهذا يعتمد على اآليت: 

46(  

  حتقيق التوازن املايل للدولة حيث يتم التنسيق بني اإلغراء العام واإلنفاق العام. -

  لية لزيادة حجم االستثمارات.زيادة حجم املدخرات احمل -

، 2001، عديل، حشيش، سوزي ( كما أن هناك عدة أهداف تسعى السياسة االقتصادية إىل بلوغها وهي:       

  ) 707الصفحة 

  التوسع يف اإلنتاج �دف حتقيق فائض يستخدم للتصدير. -

  دعم مرحلة اقتصادية معينة من املراحل اليت مير �ا االقتصاد القومي. -

  التقليل من البطالة ومنه االستفادة من الطاقات املعطلة وأخريا زيادة اإلنتاج ورفع معدل النمو. -

  حتقيق نوع من االستقرار يف مستوى العام لألسعار ملا له من أثر سليب على توزيع الدخول والتجارة اخلارجية والعمالة. -

  خاصة تلك السلع العامة.إشباع حاجات أفراد ا�تمع من خمتلف السلع واخلدمات  -

  حتسني وضع ميزان مدفوعا�ا والعمل على تقليل حجم الواردات. -

تقوم السياسة االقتصادية بالرقابة املباشرة للتغريات األساسية لالقتصاد القومي وتتمثل أدوات أدوات السياسة االقتصادية: .3.4

  السياسة االقتصادية يف:

ات واإلجراءات املدروسة واملعتمدة املتصلة مبستوى ومنط اإلنفاق الذي تقوم به احلكومة من هي السياسالسياسة املالية: .1.3.4

  ناحية ومبستوى وهيكل اإليرادات اليت حتصل عليها من ناحية أخرى.

  ) 209، الصفحة 2004، إمساعيل ، حريب( ومن أدوات السياسة املالية:

  احلكومي. سياسة اإلعفاءات والتميز الضرييب، وخفض اإلنفاق -
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  فرض ضريبة المتصاص قسم من النقد الفائض.  -

  استخدام فائض امليزانية لتخفيض حجم القوة الشرائية. -

وهي اليت تستعمل لتأثري يف عرض النقود إلجياد التوسع أو االنكماش يف حجم القوة الشرائية  السياسة النقدية: .2.3.4

  ر وزيادة اإلنتاج وختفيض البطالة.للمجتمع واهلدف من ذلك تنشيط الطلب واالستثما

  )49، الصفحة 2006، دراوسي( ومن األدوات اليت تستعمل يف حل مشاكل االقتصادية هي:

  ومتمثلة يف سعر إعادة اخلصم، سياسة السوق املفتوح، نسبة االحتياطي القانوين. األدوات التقليدية:*

              وهي رقابة اخلزانة، الودائع اخلاصة. األدوات احلديثة:*

هناك اختالف يف وجهة النظر حول تأثري كل من السياسة النقدية واملالية على االقتصاد حيث جند النقديون يرون أن 

السياسة النقدية هي أكثر فعالية يف توجيه االقتصاد من السياسة املالية سواء يف املدى القصري أو الطويل فهم يرون أن منو املعروض 

سوبة شرط ضروري وكايف من أجل منو الدخل، يف حني أن الكنزيون يعظمون دور السياسة املالية يف التأثري على النقدي بنسب حم

النشاط االقتصادي وأ�ا ال تقل على السياسة النقدية، وعموما فإن لكل من السياسة املالية والنقدية تأثريا مشرتك يف النشاط 

، الصفحة 2006، دراوسي(القتصادي للناتج واألسعار والعمالة وميزان املدفوعات. االقتصادي و�دفان إىل حتقيق االستقرار ا

49(  

تتمثل يف جمموعة اإلجراءات اليت تطبقها السلطات ذات السيادة يف جمال جتار�ا اخلارجية قصد  السياسة التجارية: .3.3.4

  )49، الصفحة 2006، دراوسي( حتقيق أهداف معينة فهذه السياسة هلا بعد أن:

  األهداف اليت تعمل السياسة على حتقيقها. -

  األدوات اليت تستخدمها هذه السياسة لتحقيق األهداف. -

  وتتمثل أهداف السياسة التجارية يف:

  حتقيق موارد مالية خلزينة الدولة، وحتقيق توازن ميزان املدفوعات. -

  األجنبية.إعادة توزيع الدخل القومي ومحاية اإلنتاج احمللي من املنافسة  -

  احلد من التقلبات اخلارجية على االقتصاد الوطين. -

وحىت تستطيع السياسة التجارية من حتقيق هذه األهداف تعتمد على أدوات منها: الرقابة على الصرف، اتفاقيات التجارة  

  والدفع، اإلعانات، نظام احلصص، ترخيص االسترياد، الرسوم اجلمركية،...اخل.

  يف تفعيل سياسات الذكاء االقتصادي باجلزائر  مسامهة الدولة .5

 نوعية قفزة يتطلب مما السوقية، احلصص وتدعيم تنافسية مزايا الكتساب  املالئمة  الوسائل عن البحث الضروري من بات

 أداء لتطوير  ميةحت ضرورة أصبح  الذي املعرفة، على املعتمد االقتصاد السيما ، النوع اقتصاد إىل  الكم اقتصاد من االنتقال  يف

 .املؤسسات وفاعلية

 حتقيق التنمية االقتصادية و اجلزائرية، االقتصادية  املؤسسات لتأهيل الضرورية الوسائل بني من هو االقتصادي والذكاء

 يهاسع خالل من ذلك ويتجلى اجلزائرية، الدولة اهتمام تشغل اليت املواضيع بني من أصبح لذلك. املستويات مجيع يف املتطلبة

 .اخل... ،حذر، حيطة توقع، سهر، :من االقتصادي الذكاء متطلبات مع التكيف على ومساعد�ا املؤسسات  إسرتاتيجيته لدعم

 يتطلب مسبوق غري وضع يف  اجلزائرية املؤسسات" يدرجان يفرضها اليت املنافسة و الدويل الصعيد على الراهن الوضع إن

 سوى ميكنها وال ومتوسطة صغرية مؤسسات يف أساسا تتمثل املعنية مؤسساتنا وأن سيما ال ،"والتصرفات للذهنيات جذريا تغيريا

  .املعلومات جلة ومعا مجع يف متخصصة مصاحل إنشاء على قدر�ا عدم  مع الدولة، إىل اللجوء
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، 2011، بن عنرت(ةوسنتطرق إىل مسامهة الدولة يف تفعيل سياسات الذكاء االقتصادي يف اجلزائر من خالل العناصر التالي

  : )32الصفحة 

   الدولة:  مستوى  على  االقتصادي  الذكاء .1.5

  اليت  العقبات ختطي على  املؤسسات  ملساعدة  املالئمني  والظروف اجلو �يئة يف املتمثل دورها تؤدي  أن  الدولة جترب

 مؤسسا�ا لبقاء  واحلماية  للدفاع هلا األساسي الضمان هو االقتصادي والذكاء املعارف، تسيري حسن خالل من فيها،  تتخبط

 . واقفة

 باملؤسسات متواجد اجلزائر  يف  االقتصادي  الذكاء  ألن  وحدمها،  واحلماية  الدفاع  فقط يعين ال االقتصادي  الذكاء  فجهاز  

  للسماح  اإلسرتاتيجية،  علوماتامل  بدراسة  خيص  كنشاط و  اخلرباء بعض  رأي  حسب املعلومايت،  السهر  مبثابة العصرية

  األسواق.  يف واإلبداعات التطورات  حول  بالتوقع

 احتالل و خربا�ا على  احملافظة أجل من استغالل أحسن استغالله املؤسسات على والذي صارت كمنتج،  املعلومة أن ومبا       

 للمؤسسات  بالنسبة سواء للمعلومة  واسع بث أنظارها  أمام تضع أن  العمومية السلطات من يرجى االقتصادي، الذكاء قنوات

 التقليل دور تؤدي أن عليها جيب الوطنية، كما  والصناعية  التكنولوجية املمتلكات محاية ضمان أجل من اخلاصة، وأيضا العمومية

 :التالية بالعناصر فعاليتها تربر لذلك الاليقني، من

 اخل.. .التجارة، غرف السفارات، اإلحصاء، أجهزة ، امليدان يف هياكلها وأمهية ينالوط االقتصاد يف العمومي القطاع وزن -

 . االقتصادي للذكاء  الفعلية  النشاطات إبراز  ويف للتنمية،   األولية  احملاور  تعريف  يف  دورها -

 هو االقتصادي فالذكاء  لذلك املركزي، مستواها على ثقيال ومعرفيا اقتصاديا موروثا متتلك اليت الدول بني من واجلزائر

 .واألفراد املؤسسات قبل وآلياته أسسه  بتنفيذ األجدر هي والدولة إليها،  بالنسبة  ضرورة

  االقتصادي: الذكاء جمال يف املتدخلة الدولة أدوار توزيع .2.5 

 الكلي االلتزام عدم يف كل من املتمثلتان العقبتان جتنب من عليها البد هلا املهمني النشاط و املفضلة، الدولة سلطة إن         

 إطار يف التسعينيات سنوات حوايل منذ العديدة املناقشات خالل من فيه املتسائل و االقتصادية، الدائرة يف بالتدخل للدولة

 :مايلي بإتباع وذلك امليدان، حول دورهم خيص فيما املؤسسات حمل وإحالهلا الدولة مساعدة عودة وكذا. اهليكلي التصحيح

 . املؤسسات النطالقة بالنسبة عقدة أول يعترب حيث امليدان، يف املصطلح تثبيت -

 . األخري �ذا اخلاصني املمثلني حتريك مع الضرورية احلاجيات تقييم -

 تنشئ اليت يةاإلسرتاتيج التوجيهات خالل من فيها الدولة اللتزام قوية عالمة وإعطاء احلالية، األولوية ذات بالنشاطات التعريف -

 . املوضوع حول واضحة  نظرة

 ترقية و املشاركة (املالية، املهمة الوزارات لدى ممثلني تطرح الدولة رئاسة أو باحلكومة، مباشرة مرتبطة مركزية منظمة إنشاء -

 الوطين الديوان رك،(اجلما مثل: أخرى ومنظمات اخل)،...األجنبية الصفقات التجارة، والصغرية، املتوسطة املؤسسات االستثمار،

 .اخل)...واالجتماعي االقتصادي الوطين ا�لس لإلحصاء،

 املهمة  أداء تسهيل بغية امليادين، وكذا االقتصادي، الذكاء  فيها يتجسد اليت األماكن  حالة تعطي أن �ا األجدر فان لذلك   

 .واملناسبة ائبةالص والقرارات التوصيات تنفيذ من للتمكن املطلوب، النسق حسب وتوزيعها

 الدولة على  فقط  حكرا  تقتصر االقتصادي  الذكاء سياسة تبقى مل اجلزائر:  يف االقتصادي  الذكاء ميكانيزمات .3.5

 املشاركة من نصيبا وأخذ األخرية هذه بتبين وخدماتيا، صناعيا أو جتاريا ، طابعها اقتصاديا كان مهما املؤسسات على بل  وحدها

 الثقافية التغريات ظل يف للتحصيل  معقدا أمرا  يعترب  االقتصادي  الذكاء  خطة  وضع يف املؤسسات  ها، فانطالقةفي  املسامهة و

 نفسها وجدت املؤسسات  من والعديد التغري،  ومواكبة  املشروع لتسيري معرفيا  تركيزا تتطلب  االنطالقة  هذه  وصريورة املهمة، 
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  على جتيب  أن  ميكن  املبادرات  هذه  مثل  أن  حيث مستعجلة،  بصفة  تطبيقها  وامللزم  االنطالقة  هذه أمام  متفاجئة

 مأخوذا يكون قلما  نفسها  املؤسسة  إسرتاتيجية  بواسطة  ومالئمته  للمبادرات الداخلي  والتنسيق واحمللية،  اآلنية  األهداف

  حنو  املؤسسات  يدفعان  اللذان  وتنوعه  التكنولوجي العرض  ضغط طرف من حدة زادتا  الظاهرتان فهتان االعتبار، بعني

  الشروط  مراعاة ننسى أن جيب اإلنطالقة، وال  هذه سري حول مناقشة أي دون السوق،  يف  املتواجد  األخري  العرض  اختيار

 الفردي  دورهم  إدراك  عليهم يستوجب كما األجراء،  يفهمها  أن  البد اإلسرتاتيجية  فهذه جناحها،  أجل من  املرتابطة  الدنيا

  حتقيق آليات من آلية هو بل ، طابعها كان مهما معلومات ألي جتميعا فقط ليس االقتصادي الذكاء ألن  ، حتقيقها  يف 

 .اخل... الناجحة  املشاريع  ، احلقيقية  املنافع  لتحديد  املؤسسة  أهداف

 : اجلزائر يف االقتصادي الذكاء جتسيد وسائل و أدوات .4.5

 املعلوماتية، للحلول املمونني بعض طرف من املتخذة التقنيات حول االقتصادي الذكاء جتسيد أدوات و وسائل ترتكز 

 و املعدات كشراء الضرورية، اإلعالم بوسائل التجهيز دون   واسع إطار يف ممكنا يكون أن ميكن ال االقتصادي الذكاء فتطبيق

 .املايل الدعم يستوجب كما ،تكليفا األكثر الربجميات

 :ب يتمتعوا أن عليهم املنال الصعبة االقتصادي، الذكاء بثقافة املعنيني املؤسسة أشخاص فإن لذلك

 على كبرية  قدرة  مع مشروع  شكل ويف  االختصاصات  متعدد  فريق  شكل  يف العمل على  والقدرة عالية،  ثقافية  فضولية -

  احلركية.  وكذا ، واالستنتاج التحرير  على  زيةاإلمتيا  القدرة االتصال، 

  فرض  خالل من البشرية،  املوارد  سياسة بتطوير  تقوم  أن املؤسسة على يستوجب  كما واإلمتثالية،  األصولية اإلبداع، - 

 الكفاءات،  حيفز  لذيا  املرتبات  نظام  تبين  مع  املؤسسة،  مدونة يف وظائفه معرفة  طريق عن االقتصادي  الذكاء  ثقافة

  ا�ددة. و املبدعة  املبادرات  معرفة على  عالوة  املعارف،   وتقسيم

  التسلسلية. املستويات من للتخفيف الوظائف بني الفواصل إزالة طريق عن املؤسسة، بنية و هيكل تنظيم إعادة -

 الذكاء  فبنية ، خمتلفة نظر وجهات  بعرض شاكلامل   توضيح  قصد املوظفني،  بني  االتصال  وحتسني  للمعلومة جيد بث -

 خاصة وميزانية وسائل توفري مع له، املالئم  الوقت لتكريس  قسم، لكل  املمثلني  مبديرية  مباشرة  ترتبط  أن  عليها االقتصادي

 بالتطبيقات  تقدميه نميك ال االقتصادي  بالذكاء عمل اجلديدة، فكل والوسائل التطبيقات حول التكوين االقتصادي، للذكاء

 أن ميكن  التكتم على  حتث اليت للمؤسسات  فريق شكل على العمل إن بل املعلومة، حول كبري انفتاح  تتطلب اليت  والوسائل

 .اخلسارة عن تبتعد  جيعلها

 : البشرية املوارد تكوين .5.5

  ملا ، األخرية هذه حول راسات تتكثفوالد البحوث أصبحت  حيث حساسة، جد مسألة  البشرية املوارد تكوين يعترب

 تكوينية  وأيام  مبلتقيات  القيام  حاليا  يرجى  لذلك منها،  االقتصادية  السيما  األصعدة  مجيع على وأداء  مردودية من هلا

  فتح  خالل  من  امليدان،  يف  مهنية  لشهادة  احليازة  على التحفيز وأيضا وسائله، و  االقتصادي  الذكاء  تطبيقات  حول

  السهر املايل. املعلوماتية، الشبكات املعلومات، أجهزة االسرتاتيجي، كالسهر االقتصادي،  للذكاء  املمكنة والتخصصات الفروع

  جمسدة أ�ا على أيضا احلكم ميكن   ال  كما اجلزائرية،   املؤسسات يف  الثقافة هلذه تواجد بعدم اجلزم ميكن ال  احلقيقة يفو   

 فعال  يستجيبوا الذين املوظفني  فيها يتواجد بل املوضوع،  لضرورة  ومتنبهة فطنة مؤسسات توجد  الواقع يف ألنه فيها، فعال

 مجيع على هلم اجليد األداء إىل  الوصول قصد اختاذها، عليهم واملتوجب االسرتاتيجي والسهر االقتصادي الذكاء  حليثيات

  اليت " سيفيتال  مؤسسة " احلصر، سبيل على ال املثال سبيل على املؤسسات هذه بني من ونذكر �ا، املتواجدين املستويات

  هذا فيه املتواجدة  االقتصادي واحمليط بيئتها، حول االسرتاجتي كالسهر  الذكاء االقتصادي إجراءات تطبيق آليات وفق  تعمل
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  مستوى على �ا متتاز اليت  القوية  واملنافسة املنتجات،  إنتاج يف  والتجديد  التنويع مثل: به  متتاز  الذي  اإلبداع  إىل  إضافة

   .الدويل  وحىت  احمللي  السوق

  اخلامتة:.6

مع تطور وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصال وخاصة االنرتنيت مل يعد التحدي يتمثل يف توفري املعلومة وإمنا يف سرعة 

وحتليلها وإثرائها، حبيث تساعد يف معرفة الفرص والتهديدات، وكيفية حل املشاكل الوصول إليها وكيفية هيكلة هذه املعلومات 

والوقاية منها، و تطوير أساليب العمل يف وقت وجيز، أي أ�ا تساعد على اختاذ القرارات املناسبة يف الوقت املناسب و بالشكل 

دي معرفة جيدة بأساليب إدارة املشاريع واملهارات وكذا املعرفة املناسب. وبالتايل حتقيق ميزة تنافسية، ويفرتض نظام الذكاء االقتصا

 اجليدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال.

كما أن دور الدولة أصبح ظاهرا وبشكل جلي من خالل السياسات اليت تتبناها اجلهات احلاكمة، واليت تصل إىل احلكم 

حيث تزايد  تمع وهو ما أصبح شيء عاديا يف مجيع أحناء العامل تقريبا،على أساس برامج وتصورات معينة لتسيري وتوجيه ا�

وبصورة مذهلة تدخل الدولة يف املؤسسة االقتصادية ويف تنظيم حركة ا�تمع ككل، حيث التوجيهات األيديولوجية للطبقات 

  احلاكمة والظروف اليت متر �ا  ا�تمعات نامية أم متطورة.

 :خالل من االقتصادي الذكاء بسياسات العمل تقدمي بعض التوصيات لتبين وبناءا على ما سبق ميكن

 الدولة  مستوى على  املايل السهر  كإدراج  املايل بامليدان األمر تعلق سواء ومبدعة  جديدة  مؤسسات  إنشاء 

 .امنتجا�  يف  والتنويع اإلبداع   على  املؤسسات  كتحفيز  االقتصادي بامليدان  أو  واملؤسسات،

 الراهنة  والتنافسية االقتصادية واملتطلبات  باملقاييس العمل  على  احلاثة التشريعية و التنظيمية  النصوص إنشاء  

 متطور رقمي شبكي إطار يف االقتصاديني لألعوان املعلومات تبث اليت املراكز، واملؤسسات إنشاء على االعتماد.  

 و امللتقيات تكثيف خالل من االقتصادي الذكاء فكرة ترسيخ يف اخل،..ية،احملل اجلماعات املعاهد، اجلامعة، دور تعزيز 

   .الدراسية األيام

 بواسطة البناءة  التنافسية  وبناء الضرورية  البشرية  الوسائل  اختيار خالل من البالد، يف االقتصادية األدوار توزيع ضرورة 

 التحفيزات.  تقدمي
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 توسطة عرب املنصات الرقميةدور التكنولوجيا املالية يف تعزيز القدرات التمويلية للمؤسسات الصغرية وامل

The Role of Financial Technology in strengthening the financing capacities of SMEs 

across Digital platforms  

  

  

  

  
  

  

  

  : ملخص

ىل تسليط الضوء على مسامهة التكنولوجيا املالية يف تعزيز القدرات التمويلية �دف هذه الورقة البحثية إ

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، خاصة وأن هذه األخرية تعاين من العقبات التقليدية اليت تفرضها اجلهات املقرضة مما 

حدثا من خالل خمتلف املنصات جيعل التمويل املصريف عائقا أمامها، و�ذا أصبحت التكنولوجيا املالية بديال مست

وإستنادا إىل العديد من التقارير واملقاالت البحثية اليت مت اإلطالع عليها يف إعداد هذه الورقة البحثية تتضح قدرة  الرقمية،

التكنولوجيا املالية بفضل املنصات الرقمية وعلى وجه اخلصوص منصات التمويل اجلماعي يف سد فجوة متويل املؤسسات 

جتماعي والقضاء على اإلقصاء املايل للقطاع املصريف، مما يساهم يف حتقيق التوازن االقتصادي واإل ،ة واملتوسطةالصغري 

لتختتم الدراسة حبزمة من املقرتحات أمهها ضرورة تبين واحتضان موضوع التكنولوجيا املالية يف حماولة لتقليل حواجز 

  لك على خمتلف البلدان وخصوصا باجلزائر.التمويل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وتعميم ذ

  التكنولوجيا املالية، التمويل املصريف، املؤسسات الصغرية واملتوسطة، املنصات الرقمية.كلمات مفتاحية: 

Abstract:  

This research paper aims to highlight the contribution of financial technology to 

strengthening the financing capacities of SMEs, especially since the later suffer from 

traditional lenders authorities that makes bank financing an obstacle in front of her, has 

financial technology become an updated alternative through digital platforms, based 

on several research reports and articles consulted in the preparation of this research 

paper clear  the capacity of financial technology is demonstrated by digital platforms 

particularly crowdfunding  platforms to close the financing gap for small and medium-

sized enterprises thus contributing to economic and social balance and combat the 

elimination of financial exclusion of the  banking sector, to conclude the study with a 

package of recommendations the most important of which is the necessity of adopting 

and embracing the subject of financial technology in an attempt to reduce funding 

barriers for SMEs and to spread them to different countries  especially in Algeria. 

Key words: Financial Technology, Bank financing, SMEs, Digital platforms. 
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  مقدمة: .1

ملتوسطة إحدى القطاعات اإلقتصادية اليت تستحوذ حاليا على كافة إهتمام دول العامل خاصة متثل املؤسسات الصغرية وا

يف ظل التحوالت اإلقتصادية العاملية، وذلك بسبب دورها احملوري يف تعظيم اإلنتاج، تعزيز توظيف العمالة، إضافة إىل إدرار 

لبنوك والقطاع املصريف عن متويلها بسبب املغاالة بكثرة الضمانات الدخل وتوليد اإلبتكار واإلبداع، غري أ�ا تعاين من إحجام  ا

وإرتفاع معدالت الفائدة وزيادة اخلطر املرتتب على إسرتجاع القروض، كل هذه العوامل نصت على ضرورة البحث عن قنوات 

الصغرية واملتوسطة، ويتضح ذلك متويل جديدة ملؤسسات القطاع، حيث تسهم التكنولوجيا املالية يف تعزيز طرق متويل املشروعات 

من خالل التطورات اليت شهد�ا يف السنوات األخرية حول إمكانية إستخدام التكنولوجيا املالية كمصدر بديل للتمويل خاصة مع 

كة تراجع عرض اإلئتمان املصريف املتاح للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، وبالتايل فإن ظهور العديد من املنصات الرقمية على شب

اإلنرتنت اليت تعمل على توفري التمويل الالزم على غرار التمويل اجلماعي ساعد يف إتاحة الفرصة للمؤسسات األكثر خطورة واليت 

  تكون غري خمولة للحصول على التمويل البنكي.

  حتاول هذه الورقة البحثية اإلجابة على التساؤل التايل:  إشكالية الدراسة:

  جيا املالية يف تعزيز القدرات التمويلية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة من خالل املنصات الرقمية ؟ما مدى مسامهة التكنولو 

  ميكن بلورة هذا  اإلشكال لألسئلة الفرعية التالية:

  كيف أصبحت التكنولوجيا املالية بديال مستحدثا لتحسني فرص حصول املؤسسات الصغرية واملتوسطة على التمويل الالزم؟  -

 ي أهم مناذج املنصات الرقمية العاملية لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وكيف سامهت يف تطوير ومنو هذه األخرية؟ما ه -

تستمد هذه الورقة البحثية أمهيتها يف إلقاء الضوء على موضوع التكنولوجيا املالية ودورها يف متويل املؤسسات أمهية الدراسة: 

برز العقبات التقليدية هلذه املؤسسات، والتعرض إىل أهم املنصات الرقمية املختصة يف متويل الصغرية واملتوسطة مع تبيان أ

  املشروعات الصغرية واملتوسطة.

�دف الدراسة إىل التعرف على خصوصية إشكالية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل وجود العقبات  أهداف الدراسة:

التكنولوجيا املالية كبديل مستحدث يف سد فجوة التمويل من خالل خمتلف مناذج ومنصات  التقليدية أمامها، وكيفية مسامهة

  األعمال اإللكرتونية.

مت اإلعتماد يف هذه الورقة البحثية على املنهج الوصفي التحليلي يف حماولة للرتكيز على األدبيات املتعلقة  منهج وهيكلة الدراسة:

  املوضوع مت تقسيم  الدراسة إىل احملاور التالية: مبتغريات الدراسة، ولإلحاطة جبوانب

 خلفية الدراسة  

 ماذج املنصات الرقمية للتمويل البديل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

  خلفية الدراسة: .2

تتفق أغلب الدراسات األكادميية أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة تعد هي الرائدة، ورغم ذلك فقد أغفل أ�ا احملرك 

لإلقتصاد العاملي، حيث أ�ا متثل أكثر من نصف الناتج احمللي اإلمجايل يف العامل وتوظف ما يقرب من ثلثي قوة العمل  الرئيسي

كما ترى أيضا بعض األوساط أن دور املؤسسات الصغرية ،  (World Economic Forum, 2015, p7) العاملية

هلما من تأثري إجيايب على اإلبتكار ومنو اإلنتاجية بشكل يساعد الدول على  واملتوسطة يكمن يف تعزيز املنافسة وروح املقاوالتية ملا
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 Thorsten)حتقيق الفوائد اإلجتماعية خاصة أن إنتاجيتها أكثر مقارنة بالشركات الكبرية مما جيعل إقتصادها أكثر منوا وتطورا

Beck and others, 2005, p1)، أحناء العامل كثريا ما تكون هلا نقطة أمل رئيسية  غري أن املشاريع الصغرية واملتوسطة يف مجيع

تتعلق بالتمويل، وتشمل اخلدمات املالية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة عموما تكاليف أكرب وخماطر أعلى مقارنة بغريها من أنواع 

قدمي القروض بكفاءة وتوجيه املؤسسات هذا ما جعل البنوك واملؤسسات املالية على العموم تعتمد على اإلقتصاديات الكبرية يف ت

اإلئتمان إىل العمالء األكرب حجما، فالعديد من املؤسسات الصغرية واملتوسطة مل تتحصل قط على التمويل من النظام املايل 

ظام الرمسي بسب مرحلة املضاربة املبكرة أو الضمانات احملدودة إلعادة القروض املصرفية، وتفتقر العديد من البلدان النامية إىل ن

قوي للتصنيف اإلئتماين بل إن حىت املؤسسات ذات التاريخ اإلئتماين قد ال تكون مؤهلة للحصول على القروض، حيث توثر 

لتقييم خماطر اإلئتمان على  .(Nako Nemoto , NaoyukiYoshino, 2019, p3) ، حمدودية توافر البيانات التقليدية

  .قرارات اإلقراض اليت تتخذها املصارف

فجوة اإلئتمانية ترجع إىل "عاصفة كاملة" من املشاكل، ومن املمكن أن تنقسم هذه املشاكل إىل حواجز دورية متبقية إن ال

حيث تعرضت املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل الركود وقد أبلغت عن ضعف املبيعات  2008من األزمة املالية العاملية سنة 

لك لضربة قوية يف األزمة مما جعل البنوك أكثر كراهية للمجازفة وقد حتمل وإيرادات الدخل، وكانت البنوك قد تعرضت كذ

املفتشون املصرفيون واجلهات التنظيمية األزمة بإرغام البنوك على احلفاظ على رأس املال وتقدمي قروض أقل خماطرة، وحواجز 

املقرضني قبل تأمني رأس املال وبالتايل إهدار هيكلية حيث تواجه املؤسسات الصغرية واملتوسطة تكاليف حبث مرتفعة للتوجه إىل 

الوقت ومصاريف كبرية على املعامالت اإلدارية، من جهة أخرى إرتفاع معدالت الفشل على نطاق واسع هلذه 

، كما يوصف القطاع املصريف بأنه شديد (Karen Gordon Mills, Braydan McCarthy, 2014, p28)املؤسسات

ا كبريا على العالقة الشخصية وهو يتصف مبعدالت فائدة عالية جدا، حيث جيب أن متتلك املؤسسة التعقيد وهو يعتمد إعتماد

تدفقات نقدية قوية، وأن تكون ذات رحبية عالية جدا لتكون قادرة على خدمة الدين، وتدافع املصارف عن قرارا�ا بطلب فوائد 

عن السداد وضعف عملية مسك الدفاتر لدى الشركات  عالية وتعزو ذلك إىل غياب الضمانات وإرتفاع معدالت التخلف

  ).17، ص2019(وحدة معلومات اإليكونوميست احملدودة، الناشئة

واهب خفية  وإحتياجا�ا أقل تعقيدا مقارنة باملؤسسات الكبرية، لذا ملإن املؤسسات الصغرية واملتوسطة لديها جتمعات 

، حيث ايف جتربة بدائل جديدة سيكون هلا تأثري ملموس على أعماهل تتقدمو  على اخلربة يف جمال التعاقد اخلارجي، تعتمد يفه

من اإلقتصاد  %80 تعمل املشاريع الصغرية واملتوسطة كمحركات للعديد من اإلقتصاديات، فهي مسئولة عن

 ،حيث ميكن أن تصبح التكنولوجيا املالية واحدة(Susanne Chishti, Janos Barberis, 2016, p123)العاملي

من أقوى األدوات لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة وبالتايل حتفيز النمو اإلقتصادي املستدام، إذ أن حلول أسواق اإلقراض 

 World Economic ).تتوفر على منتجات عديدة تقدم  إمكانيات ضخمة لتحسني متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة

Forum, 2015, p30) التكنولوجيا املالية مصادر بديلة لتمويل األسر واملؤسسات الصغرية  وكذلك من املمكن أن تقدم

واملتوسطة الذين ليست لديهم حسابات مصرفية من خالل منصات اإلقراض املتوفرة يف السوق، عالوة عن ذلك فإن التكنولوجيا 

الوسائل التكنولوجية اليت حتد من عدم  املالية ميكن أن تساعد على زيادة اإلقراض املصريف للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بتطبيق

) وكذلك توفري خدمة فائقة يف حفظ سجالت الضمانات باستخدام big data اتساق املعلومات (مثل حتليل البيانات الضخم 

رضني فرصة تكنولوجيا دفاتر احلسابات الرقمية املوزعة  إضافة إىل ذلك فإن الدفع بالوسائل الرقمية يفتح مسارا للبيانات يتيح للمق

وميكن للتكنولوجيا املالية حتفيز التنوع االقتصادي والنمو املنشئ لفرص العمل   ،تقييم اجلدارة االئتمانية حىت للمؤسسات الصغرى

(إدارة الشرق من خالل حتسني فرص احلصول على التمويل، وهو ما يشكل أحد القيود اليت تعوق املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

  ).6، ص2017لوسطى، األوسط وآسيا ا



    

 
 التكنولوجيا املالية االبتكارات واحللول الرقمية. 176

  صخري عبد الوهاب أ.                                               لرقميةدور التكنولوجيا املالية يف تعزيز القدرات التمويلية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة عرب املنصات ا

هي املصطلح الذي يعطى لشركات اخلدمات املالية الذين تعتمد منتجا�م أو خدما�م  FinTechالتكنولوجيا املالية 

على التكنولوجيا وغالبا ما ينتج عنه إبداعات عالية خدمات رائدة، فالتكنولوجيا املالية غريت يف كل فروع وقطاعات التمويل من 

يالت املالية الدولية، واألعمال التجارية والقروض الشخصية إىل اإلستثمار الشخصي، وهي تقدم التمويل البنوك إىل التحو 

التقليدي بطريقة غري مسبوقة عرب موجات من األفكار اجلديدة املبدعة واليت ختلف تأثريا كبريا على التمويل العاملي واملشاريع 

، التكنولوجيا املالية هي مدخل للتمويل والتكنولوجيا متثل التصادم بني Kantox Ceo, 2014, p p3)-4  (التجارية والفردية

وثورة إستخدام التكنولوجيا يف اخلدمات املالية، وتسعى هذه الشركات إىل بناء مناذج إقتصادية شبيهة بتلك اليت تتبا�ا  ةعاملي

 . (Jeff Galvin and others, 2018, p1) البنوك غالبا ما تستهدف منتجا مميزا

 االستثمارات العاملية يف التكنولوجيا املالية (الصفقات والتمويل) مليار دوالر أمريكي :01الشكل رقم 

 

، متوفر على املوقع: 10مارمور، ص "فينتك اإلبتكارات املالية التقنية"،)، KFAS )2019مؤسسة  للتقدم العلمياملصدر: 

rgwww.kfas.o .  

يتضح من الشكل أن عدد صفقات اإلستثمارات يف التكنولوجيا املالية يف تزايد مرتفع حيث عرف قفزة نوعية ما بني 

وهذا ميكن إرجاعه إىل زيادة الثقة يف الشركات الناشئة يف هذا ا�ال إذ تستحوذ الشركات الناشئة العاملة يف  2018و 2015

لى احلصة األكرب من حيث عدد صفقات التكنولوجيا املالية، كما من املتوقع أن تصل جمال خدمات املدفوعات والتحويالت ع

، أما خبصوص التمويل فهذا القطاع يعرف نشاطا 2020مليار دوالر حبلول سنة  46قيمة صفقات اإلستثمارات إىل ما يقارب 

ل شركات رأس املال املخاطر اخلط يف خاصة دخو  مليار دوالر أمريكي 40,3حمققا قيمة  2018كبريا حيث بلغ ذروته سنة 

 عملية متويل الشركات الناشئة، مما يسمح بزيادة عملية اإلقراض والتمويالت املمنوحة يف جمال التكنولوجيا املالية.

 : التقنيات املستخدمة يف التكنولوجيا املالية01رقم اجلدول 

العملة املشفرة 

Cryptocurrency:  هي عملة

تخدم التشفري، مبعىن رقمية ال مركزية تس

أ�ا عملية حتويل البيانات إىل شفرة، 

 Block Chain : سلسلة الكتل

ل تكنولوجيا دفرت شكل من أشكا

األستاذ املوزعة وهذا يعين أنه حيتفظ 

بسجالت معامالت العمالت الرقمية 

التكنولوجيا التنظيمية 

RegTech:  هي تقنية تساعد

صناعة اخلدمات  الشركات العاملة يف

املالية على اإللتزام بقواعد اإلمتثال 

http://www.kfas.org/
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لتوليد وحدات من العملة والتحقق من 

املعامالت املستقلة عن البنك املركزي أو 

احلكومة ومن أشكاهلا البتكوين واإليثري 

وهي األكثر شيوعا إضافة إىل الريبل 

  وداش والاليتكوين.

على شبكة موزعة من أجهزة الكمبيوتر، 

ولكن ليس له دفرت أستاذ مركزي، ويتم 

هنا تأمني البيانات من خالل كتل 

  مشفرة.

املايل، وإحدى األولويات الرئيسية 

للتكنولوجيا التنظيمية هي أمتتة ورقمنة 

قواعد مكافحة غسيل األموال اليت 

�دف إىل تقليل الدخل املتحصل 

  عليه بطريقة غري شرعية.

  :InsurTech تكنولوجيا التأمني

لتكنولوجيا املالية هي جمموعة فرعية من ا

واليت ترتبط باستخدام التكنولوجيا 

لتبسيط وحتسني كفاءة صناعة الـتأمني ، 

حيث تواجه شركات التأمني التقليدية 

ضغوطا تنافسية بسبب ظهور عدد من 

  الشركات الناشئة العاملة يف هذا ا�ال.

تشري إىل فكرة ناشئة : Open Bankingاملعامالت املصرفية املفتوحة 

 اخلدمات املالية والتكنولوجيا املالية واليت تنص أن البنوك جيب أن تسمح يف

لشركات طرف ثالث ببناء تطبيقات وخدمات بإستخدام بيانات البنك وهو 

برموز تسمح لربامج مالية خمتلفة  APIsيشمل إستخدام واجهة برجمة التطبيقات 

ت املالية، ومقدمي باإلتصال ببعضها البعض  إلنشاء شبكة متصلة من املؤسسا

، حيث يعتقد مؤيدو هذه اخلدمة سيسمح للشركات TPPSاألطراف الثالثة 

الناشئة يف التكنولوجيا احليوية بتطوير تطبيقات جديدة مثل تطبيقات احملمول 

  للسماح للعمالء بتحكم أكرب لبيانا�م املصرفية وقرارا�م املالية.

هي منصات تعمل اإلستشاري اآليل: 

مة نصائح اإلستثمار بإستخدام على أمت

اخلوارزميات املالية، فهي حتد من احلاجة 

إىل مديري اإلستثمار البشري مما يقلل 

  بشكل كبري من تكلفة إدارة احملفظة.

هي برامج الكمبيوتر اليت تنفذ العقود تلقائيا بني املشرتين  العقود الذكية: 

لى أساس البلوكتشني، وميكن أن والبائعني، غاليا ما تكون العقود الذكية قائمة ع

توفر الكثري من الوقت والتكاليف اليت تنطوي عليها املعامالت اليت عادة ما 

  تتطلب أن يقوم اإلنسان بتنفيذها.

 ،األول/العدد 26، ا�لدجملة الدراسات املالية واملصرفية، »"فينتك«"عصر التكنولوجيا املالية اجلديد ،)2019(شريف مصباح أبو كرش املصدر:

  ، بتصرف.11-10ص ص اإلمارات، 

  مناذج املنصات الرقمية للتمويل البديل للمؤسسات الصغرية واملتوسطة:.3

أدى إستحداث املنصات الرقمية إىل قلب املوازين بتهميش البدائل التقليدية وتقدمي تسهيالت للمشروعات الصغرية 

  .ة تشكيلة موسعة ومتنوعة وسنختص يف أمههاواملتوسطة ومنح التمويل لألفراد، وتضم املنصات الرقمي

  منصات اإلقراض يف السوق اإللكرتوين:.1.3

يعمل هذا النوع من املنصات يف فضاء للتالقي بني املقرضني واملؤسسات الصغرية واملتوسطة إلكرتونيا ومن أبرز املنصات 

  يف هذا النوع:

ة عن طريقة جلمع رأس املال من خالل اجلهود اجلماعية اليت يبذهلا إن التمويل اجلماعي عبار   منصات التمويل اجلماعي:.1.1.3

األصدقاء، العائلة، العمالء وغريهم من املستثمرين، وتدخل هذه املقاربة يف اجلهود اجلماعية لعدد كبري من األفراد على اإلنرتنت 

لتحقيق وصول أكرب وزيادة يف عرب وسائل التواصل اإلجتماعي ومنصات التمويل اجلماعي وزيادة فعالية شبكا�ا 

التمويل التشاركي أو التمويل اجلماعي هو آلية ف،  (Hzester Holtland, Vicky van Heck, 2019, p6)اإلنفاق

تسمح جبمع األموال( عموما مببالغ صغرية) من عامة اجلمهور �دف متويل املشروع، وهذا شكل بديل للتمويل من خالله يدخل 

 ,Fédération Wallonie-Bruxelles) دين مباشرة يف إتصال ببعضهم البعض من خالل منصة عرباملستثمرين واملستفي

2017, p3). اإلنرتنت.  
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التمويل اجلماعي يبدو مفهوم جديد ومبتكر، لكن يف الواقع هذه الطريقة يف التمويل سبق وأن متت جتربتها منذ عدة 

يف فرنسا والواليات املتحدة األمريكية، ورغم  1875ثال احلرية يف سنوات سنوات، ويظل املثال األكثر شعبية هو متويل بناء مت

 1997، عندما أصبحت األنرتنت متاحة للجمهور العام، ففي سنة 1990ذلك فقد نشأ التمويل اجلماعي حقا منذ سنة 

ة، ويف وقت الحق من عام إستخدم فريق روك إجنليزي اإلنرتنت جلمع التربعات من معجبيهم مما مسح بتمويل جولته املوسيقي

ظاهرة التمويل التشاركي  إزداد منوها وحتولت إىل بعد آخر، منذ ، web 2.0بفضل تطور اإلنرتنت، عرف أيضا بإسم   2006

العديد من املنصات دخلت يف سوق التمويل اجلماعي، حيث أن التمويل اجلماعي على املستوى العاملي بلغ  2008سنة 

اليوم التمويل اجلماعي صناعة تقدر بعدة ،(Elina Simoes, 2016, p p2-4)  2014   ديسمربمنصة إلكرتونية يف 1250

يف غضون ثالث  %11,74بيليون دوالر  أمريكي يف العامل  مع منو بلغ  34.4قدرت ب 2015مليارات من الدوالر، يف سنة 

بيليون دوالر أمريكي  93اجلماعي إىل ومن احملتمل أن تصل سوق التمويل (Jani Andsten, 2018, p9) سنوات فقط، 

  .2025سنة 

إذ تتمثل الفائدة األوىل من التمويل اجلماعي يف التمكن من إستثمار املدخرات أثناء املشاركة يف تطوير ومتويل املؤسسات 

أن متويل املؤسسات عن طريق إقراض األموال ملؤسسات هذا القطاع، ما ميكنها من تنفيذ عمليات النمو، كما  الصغرية واملتوسطة،

الصغرية واملتوسطة اليت هي يف قلب النمو، تسمح هلم بإستغالل نشاطهم وتنميتهم، وبالتايل املشاركة يف حتقيق املشاريع امللموسة، 

ويل املؤسسات الناشئة أو ،إن املنصات املتخصصة يف مت)www.investbook.fr( والنمو اإلقتصادي وخلق فرص العمل

املؤسسات الصغرية واملتوسطة، تقوم بوضع نفسها للسماح هلذه املؤسسات الفتية بالعثور على اإلستثمارات الالزمة لتطويرها، 

فبفضل التمويل اجلماعي متكنت هذه املؤسسات من متويل مشاريعها من خالل اإلستغناء عن البنوك، كما يسمح هلا بالتوحد 

)www.dynamique-ف من قبل الناس لدعم مشاريعهم، والذي يعد مثاليا للجمعيات أو املبدعني الشبابوااللتفا

)mag.com.  

  : أشكال التمويل اجلماعي02الشكل رقم 

 
  

  

Source : territoires innovants en économie sociale et solidaire laison et transfert )2017 ( , Guide sur le 
Financement Participatif pour les entreprises d’économie sociale, p p 6-7, available on site: www.estmtl.ca. 

  

الفرد أو املؤسسة تقرض مبلغ معني من املال 

من أجل متويل مشروع �ائي، حيث أن املبلغ 

  املقرتض يسرتجع مع أو بدون فوائد

ع ب مبلغ الفرد أو املؤسسة تترب 

معني من املال دون أن تنتظر مقابل 

( حيث أن إيصال الضريبة ليس 

  واجبا)

الفرد أو املؤسسة تستثمر يف 

مشروع مقابل املشاركة يف رأس 

  املال(األسهم) يف املؤسسة.

http://www.investbook.fr/
http://www.dynamique-mag.com/
http://www.dynamique-mag.com/
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  إن من أشهر منصات التمويل اجلماعي العاملية جند:

أطلقت الشركة يف الواليات املتحدة األمريكية وهي منصة عاملية للتمويل اجلماعي اليت  :KICK STARTERمنصة  -

بيليون دوالر أمريكي  4.56مشروع ب 461628تساعد املشاريع اإلبداعية على مجع التمويل من الداعمني، مولت املنصة 

   .)www.statista.com (دول 6، املنصة تطورت يف أوروبا وهي متثل يف   2019حىت أكتوبر

يف فرنسا، وهي تقرتح  2008هي منصة للتمويل اجلماعي على أساس األسهم مت إطالقها يف سنة  :WISSEDمنصة  -

اقة تقدمي عرض إستثماري موسع يغطي العديد من الشركات مثل املؤسسات الصغرية واملتوسطة والناشئة، اجلمعيات ومشاريع الط

 (L’Union Européenne,2017, p p10-15) . املتجددة

، 2013هي منصة التمويل اجلماعي على أساس اإلقراض الرائدة يف العامل العريب، تأسست يف جويلية  :Zoomaalمنصة  -

 ملساعدة الناس وذلك بدعم من أربع شركات لرأمسال اإلستثماري يف الشرق األوسط، تعد زومال يف طليعة التمويل اجلماعي العريب

 . )www.cunchbase.com(على اإلبداع والثقافة العربية

: إقراض النظري للنظري أو اإلقراض املباشر يندرج حتت نظام إقراض األفراد أو  P2P)منصات اإلقراض النظري للنظري(.2.1.3

د أمواله عند سداد القرض، فهي تعمل مثل األسواق وجتمع هذه املنظومة األشخاص الشركات، وحيصل املقرض على فائدة ويسرت 

، )32، ص2019(فريد حبيب ليان،  أو الشركات اليت ترغب يف إقراض األموال مع من يريدون احلصول على القروض

ملؤسسات يف املشاريع الصغرية فمنصات إقراض النظري للنظري تقوم بتوفري القروض بدون وساطة مصرفية حيث يستثمر األفراد وا

واملتوسطة، وهذه املنصات تربط بني املقرضني واملقرتضني بشكل مباشر: وُيسمح لبعض املقرضني بإختيار املقرتضني، وآخرون 

ميكنهم اإلختيار من حزمة القروض وغالبا ما تستخدم املزادات عرب اإلنرتنت، توفر هذه املنصات تصنيفات اخلطر لألعمال اليت 

 (Xavier Vives, 2017, p99) .تم احلصول عليها بواسطة اخلوارزميات من أجل فحص البيانات الضخمة للمقرتضنيي

إقراض النظري للنظري نظم يف اململكة املتحدة وتطور يف الواليات املتحدة األمريكية قبل أن تبلغ ذرو�ا يف الصني، يف مارس 

 Richard Dewar, Sarah Mathews, James Alexander, Davidقام املقاولني الربيطانيني  2005

Nickson   زوبا بتأسيس منصةZopa   أول موقع لإلقراض على األنرتنت يف العامل الذي يقدم منصة  خدمات تبادل

 Properاملعلومات لألعمال الصغرية واألفراد للسعي خلف مصادر التمويل، ويف وقت الحق ظهر موقعان متشا�ان مها 

Market Placeو Lending Club  على التوايل، وأخذوا   2007و 2006يف الواليات املتحدة األمريكية يف سنيت

وهي أول منصة لإلقراض النظري  2007يف جوان  Ppdaiحصة األسد من سوق إقراض النظري للنظري األمريكي، كما تأسست 

  .   (Lufax, 2015, p3)للنظري يف الصني

فإن حجم تداول اإلقراض املباشر األمريكي حقق  2016عن التمويل البديل يف سنة  ووفقا لتقرير جامعة كومربيدج

، بالنسبة للمملكة املتحدة إرتفع حجم 2014مقارنة ب  % 232مما منا بشكل كبري حوايل  2015بيليون دوالر يف  29.05

 147.3الصني فقد وصل إىل ، أما 2015بيليون دوالر سنة  3.57إىل  2014بيليون سنة  2.05من  %74سوقها بنسبة 

مرة مقارنة بالواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة بشكل  41مرات و 5ما يعادل  2015بيليون دوالر يف 

  ومن أهم هذه املنصات جند: ،(Hang Yin, 2017, p02)منفصل

، تأسست من قبل 2013مارس  هي شركة تكنولوجيا لإلقراض النظري للنظري اليت بدأت أشغاهلا يف : Diarongمنصة  -

Soul Htite وهو نفسة من أسس ،Lending Club   ،يف الواليات املتحدة األمريكيةDiarong   بدأت على أساس

http://www.statista.com/
http://www.cunchbase.com/
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منصة إقراض مباشر قائمة على التكنولوجيا للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مث إنتقلت إىل القرض الشخصي، حيث أن أكثر من 

   (The Association of Chartered Certified Accountants, 2015, p p13-14)،نصف أعماهلا اإلئتمانية

   .يتم مع املؤسسات الصغرية واملتوسطة

لإلقراض املوجه للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ولكن هذا املزيج تغريا ديناميكيا  %100: بدأت مع   Jimuboxمنصة  -

 ات الفاخرة، اإلقراض القائم على الرهن.حنو فئات أخرى: اإلقراض اإلستهالكي، إقراض السيار 

) P2Pمن ديب مقرا هلا واحدة من أوىل  منصات اإلقراض للنظراء (إختذت تعترب شركة بيهايف اليت  :Beehiveمنصة  -

حيث تستخدم الشركة منصتها على اإلنرتنت  2014املرخصة يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا، واليت تأسست يف سنة 

وسريع مع املستثمرين الذين ميكنهم املساعدة يف التمويل ، ؤسسات الصغرية واملتوسطة الباحثة عن حتويل ميسور التكلفةلربط امل

 ).21، ص2019(منصة ماجنيت، مليون دوالر 15.5وقد بلغ إمجايل التمويل املعلن قرابة 

واق العاملية الناشئة حاليا فجوة متويل كبرية، هاته تعاين املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف األسمنصات مقارنة القروض:  .3.1.3

املنصات لعبت دور احلل التمويلي البديل لدعم منو قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة والذي يعد مبثابة العمود الفقري لإلقتصاد 

املتوفرة مع خصائص كل عرض  والذي ال حيظى بالدعم املطلوب، توفر منصات املقارنة خمتلف العروض التمويلية وتطرح كل الصيغ

ما يسهل على املستفيد البحث عن أفضل عرض من ناحية الفرصة والتكلفة املناسبني له دون عناء البحث وطول الوقت 

  ، من أهم هذه املنصات جند:)408- 407، ص ص2019(محدي زينب، أوقاسم الزهراء، لذلك

منصة للمقارنة املالية وهي األوىل يف الشرق األوسط أطلق جون ريتشاردز وسامر شباب  : Compareit4emeمنصة  -

بديب، تساعد املستخدمني على إجياد ومقارنة عروض البنوك واملؤسسات املالية احمللية ومنها العاملية من  2012وهذا يف سنة 

على   compareit4emeبطاقات إعتماد وقروض شخصية وتأمني وحسابات مصرفية من بني اخلدمات املختلفة، تركز 

بلدان  8املقارنة بني اخلدمات واملنتجات املصرفية ملساعدة العمالء اجلدد على إنتقاء أفضل اخليارات من املصارف وهي تعمل يف 

 . (www.arbnet.me)وهي تنوي أن توفر خدما�ا يف خمتلف أحناء الشرق األوسط ومشال إفريقيا باإلضافة إىل آسيا وإفريقيا

، دخلت جمموعة جديدة من املنصات جمال إقراض املشاريع الصغرية 2012بداية من سنة  منصات التجارة اإللكرتونية: .2.3

للتجارة اإللكرتونية، شركات الدفع والتسوية وشركات اإلتصاالت، مبنح تسبيقات لزبائنها مبا يف ذلك متويل متويل رأس املال العامل 

تعاجل منصات التجارة ، Alibabaو eBay و Amazon  قروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة على غرار وتقدمي

رة اإللكرتونية كمية كبرية من املعامالت العاملية مدفوعة بالرقمنة اليت يتسم �ا اإلقتصاد العاملي، ومن املتوقع أن تتجاوز قيمة التجا

 (World Economic Forum, 2015, p18) .2020بيليون دوالر حبلول  10على هذه املنصات 

  ومن أشهر هذه املنصات جند:       

جمموعة من اخلدمات للمشروعات الصغرية  1999قدمت جمموعة علي بابا منذ نشأ�ا يف عام  :Alibabaشركة علي بابا  -

مات حيث نشأت عنه حمفظة قروض واملتوسطة عرب اإلنرتنت ملساعد�ا على النمو واملنافسة، ويعد اإلقراض إحدى هذه اخلد

، وقد حققت منصة 2014ألف مشروع صغري ومتوسط عام  800مليار  رينمنيب وتشمل أكثر من  200تتجاوز قيمتها 

ني اإلقراض جناحا أتاح للشركة إنشاء قاعدة بيانات كبرية ملراقبة األداء اإلئتماين للمقرتضني احلاليني وكذلك مراقبة املقرتضني احملتمل

وهو بنك   MYbankتوسعت الشركة يف إستخدام التكنولوجيا وشاركت يف إنشاء بنك  2015الية أكرب، ويف عام بفع

متخصص يف إلقراض املشروعات الصغرية واملتوسطة ميارس نشاطه عرب اإلنرتنت، وبلغ القروض املقدمة منه للمشروعات الصغرية 

 ).25، ص2019دوق النقد الدويل، (صن 2017مليار رينمنيب حبلول عام  441.3واملتوسطة 

، وهي 2014للخدمات رمسيا يف أكتوبر  آنت فاينايشالتأسست جمموعة  : (Ant Financial)شركة النملة املالية -

جلعل األعمال   Alibabaتكنولوجيا مبتكرة �دف إىل تقدمي خدمات مالية للعامل، حيث تعمل جنبا إىل جنب مع جمموعة 
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أكثر سهولة يف العامل، فمن خالل تكنولوجيا�ا املبتكرة تلتزم مبساعدة املستهلكني واملؤسسات الصغرية التجارية يف أي مكان 

قروضا   MYbankحيث تقدم من خالل   ، )www.antfin.com(  واملتوسطة واملصغرة للحصول على اخلدمات املالية

بيليون  17.31إىل  2017طة واليت وصلت إمجايل قروضها خالل النصف األول من سنة للمؤسسات الصغرية واملتوس

   .(World Fintech Report,2018, p 61)دوالر

، وكانت إسرتاتيجيتها إستهداف أكرب عدد ممكن من 2012بدأت يف الربع األخري من سنة :  Amazon شركة أمازون  -

مل هو أن التاجر ميكنه التقدم بطلب احلصول على قروض مبدفوعات شهرية من ، منوذج العebay صغار التجار من منافسها 

مقارنة بأسعار  %13أيام للموافقة على القرض مع معدل فائدة  4حسابة إىل أن يتم سداد القرض، وال يستغرق األمر سوى 

  David Lee Kuo Chuen, Linda Low, 2018, p p281-282)..(%19-13فائدة إئتمان املشاريع الصغرية ما بني 

ميكن تعريف متويل سلسلة اإلمداد على أ�ا  :Supply Chain Finance)(منصات متويل سلسلة اإلمداد .3.3

إستخدام األدوات املالية واملمارسات والتكنولوجيات من أجل حتقيق احلد األمثل من إدارة رأس املال العامل والسيولة، حيث يف 

للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بالتمويل متسلسل اإلمداد بإعتباره أحد األدوات   ACCA’s، إستشهد منتدى 2014نوفمرب 

، هي منصات إلكرتونية تقدم لزبائنها (ACCA’s, 2014, p6)العامل الواعدة لتمويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة عرب 

واملؤسساتيون، يتبىن هذا النوع من املنصات أساليب  متويال من موازنتها اخلاصة أو من ممولني آخرين مبا فيهم املستثمرين األفراد

اإلقراض التقليدية مع إستخدام التكنولوجيا الرقمية كدعامة أساسية ألداء هذه اخلدمات لزبائنها، إذ يضم متويل سلسلة اإلمداد 

الية، اإلقراض على أساس جمموعة من التقنيات على غرار : خصم الفواتري واملستحقات املالية، اخلصم املعكوس للمستحقات امل

  ، ومن أشهر هذه املنصات جند:)174، ص2020(أسامة ولد معمر،  األصول، القرض التجاري املستندي

ساعة فقط للمشاريع الصغرية واملتوسطة يف  24هي شركة رائدة يف متويل الفواتري يف غضون  : Marketlnvoiceشركة  -

مرين املؤسسيني واملستثمرين األفراد املتمرسني إلقراض املؤسسات الصغرية واملتوسطة اململكة املتحدة، وهي عبارة عن سوق للمستث

مليون جنيه  343مباشرة من خالل منصا�م، بالتايل هو أكرب مزود لتمويل الفواتري على اإلنرتنت وقد يسر حىت اآلن أكثر من 

خالفا للعديد من املصادر التقليدية خلصم الفواتري الذين ال يقدمون إسرتليين من الفواتري املتداولة، توفر املنصة متويل فاتورة واحدة 

  .)www.tradefinanceglobal.com( مثل هذه اخلدمة للمقرتضني

ة وخدمات التخفيض الديناميكية، هي شركة تكنولوجيا مالية توفر إدارة رأس املال العامل والفوترة اإللكرتوني : Tauliaشركة  -

تساعد الشركة املشرتين واملوردين على تسريع املدفوعات وحتسني صحة سلسلة اإلمداد، مقرها يقع يف سان فرانسيسكو وللشركة 

  .)https://en.m.wikipedia.org(  مكاتب دولية يف الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة، أملانيا وأسرتاليا

  .خامتة:4

من خالل ما مت تناوله حاولت الدراسة التعرض إىل مسامهة التكنولوجيا املالية كبديل مستحدث يف تعزيز فرص متويل 

ن مث إستعراض املؤسسات الصغرية واملتوسطة وذلك بعد التطرق إىل عقبات التمويل املصريف يف متويل هذا النوع من املؤسسات، وم

أبرز وأهم أشكال املنصات الرقمية املختصة يف جمال التمويل واإلقراض والدور الذي لعبته لتحسني فرص حصول املؤسسات 

  الصغرية واملتوسطة على التمويل الالزم دون اللجوء إىل التمويل التقليدي ومن قمة مواجهة العديد من العقبات.

  :النتائج-

  املتوسطة رافدا من الروافد التنموية اليت تساهم يف النهوض بإقتصديات العامل، ملا تؤديه من دور هام تعد املؤسسات الصغرية و

 يف عملية التوظيف وزيادة اإلنتاج وخلق اإلبتكار والتكنولوجيا؛

http://www.antfin.com/
http://www.tradefinanceglobal.com/
https://en.m.wikipedia.org/
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 رة وقلة الضمانات يُعزى تراجع التمويل املصريف ورفض القنوات التقليدية متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل إرتفاع املخاط

 املمنوحة وعدم إمتالك اجلدارة اإلئتمانية، مما جيعل عقبة التمويل مشكلة أساسية أمام آفاق النمو والتوسع؛

  أدت الثورة اليت عرفتها التكنولوجيا املالية إىل إعتبارها كأحد األدوات التمويلية احلديثة اليت من شأ�ا سد فجوة تزويد

سطة، كما يتمتع هذا ا�ال بتنوع اخلدمات املالية األخرى مما جيعله خطر حمذق بالقطاع املصريف املؤسسات الصغرية واملتو 

 والبنوك على وجه اخلصوص؛

  شكلت خمتلف مناذج املنصات اإللكرتونية اليت توفرها شركات التكنولوجيا املالية توليفة متنوعة تعمل على توفري اإلقراض

 توسطة دون احلاجة إىل التوجه للبنوك؛املناسب للمشروعات الصغرية وامل

  تعد منصات التمويل اجلماعي من أبرز املنصات الرقمية اليت تلقى إهتماما متزايدا، حيث يتجلى دورها اجلوهري يف القضاء

ي على اإلقصاء املايل وتشجيع رواد األعمال واملبدعني �دف حتقيق التوازن اإلقتصادي عن طريق النمو والتوازن اإلجتماع

 بتحسني ظروف املعيشة والقضاء على الفقر والبطالة.

  التوصيات:-

  العمل على تسخري مجيع اإلمكانيات من أجل إستغالل قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة أحسن إستغالل يف عملية

 التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية؛

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة، يف حماولة إلقحام  ضرورة العمل على إصالح املنظومة املصرفية من أجل رفع وترية متويل

 التكنولوجيا يف هذا امليدان لتساهم يف تقدم هذه الصناعة وحتديثها وجتسيدها لألهداف اليت جاءت من أجلها؛

 تسريع تبين وإحتضان التكنولوجيا املالية وتوسيع إستعماهلا على نطاق واسع لإلستفادة من خمتلف خدما�ا املالية، وعلى 

 وجه اخلصوص جانب إقراض املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ وحتمية تذليل الصعوبات اليت قد تواجهها التكنولوجيا املالية؛

  تشجيع إنشاء املنصات الرقمية كمنصات التمويل اجلماعي على مستوى الدول النامية كاجلزائر واإلستفادة من تطبيقا�ا

لسري عمل هكذا منصات بغية سد اإلحتياجات التمويلية لقطاع  ة والتنظيميةاملعاصرة، من خالل �يئة األطر القانوني

 املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
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 يف ا�االت املالية واحملاسبية وأثره على التدقيق  Blockchain استخدام تكنولوجيا

The use of Blockchain technology in the financial and accounting fields and its impact 

on auditing  

  

  

  

  
  

  

  

  : ملخص

يف ا�االت املالية واحملاسبية   Blockchain استخدام تكنولوجياهدف هذا البحث إىل معرفة استخدامات 

باإلضافة  Blockchain اتكنولوجيوتطور وخصائص وبنية تحيث مت التطرق إىل مفهوم  ،وأثره على عمليات التدقيق

يف ا�االت املالية والفوائد املرجوة يف  اهذه التكنولوجي تإىل املزايا اليت ميكن أن حتققها، كما مت عرض أهم استخداما

قيق فقد كان من نتائج هذا البحث أ�ا أثرت بشكل منها يف ا�ال احملاسيب، أما يف خيص تأثري هذه التقنية على جمال التد

جذري وعميق على عملية التدقيق سواء من ناحية الوقت وطبيعة العمليات أو من ناحية زيادة موثوقية تقارير إبداء الرأي 

  للمدققني.

  تكنولوجيا، بلوك تشني، املالية، احملاسبة، التدقيق. كلمات مفتاحية: 

  JEL  : M42, M41, M15تصنيف 

Abstract:  

This paper explores the Uses for blockchain applications in Financial and 

accounting, futher to establish the possible impacts of the application of blockchain 

technology on the audit process, where we described the concept, development, 

characteristics and architecture of Blockchain technology, as well as the advantages it 

could bring, The most important uses of this technology in the financial fields and the 

desired benefits in it in the accounting field were also presented. As for the impact of 

this technology on the field of auditing, one of the results of this research was that it 

radically and profoundly affected the audit process, whether in terms of time and 

nature of operations or in terms of increasing the reliability of audit results for 

auditors. 

Keywords: Technology; Blockchain; Finance; Accounting; Audit. 

JEL: : M15, M41, M41 
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  . مقدمة: 1

 كل وجد ولكن ،Bitcoin وخاصة املشفرة، للعمالت والية دعم ةكأداة تنظيمي Blockchain اتكنولوجي كانت بداية

 أن دون التكنولوجيا، هذه ال حتصى يف إمكانات والقطاع العام املمثل يف الدول اخلاص املمثل يف الشركات واملؤسسات القطاع من

 يف تطبيقات blockchain لتكنولوجيا يكون أن االستثناء اليت يستخدم فيها هذه التكنولوجيا، فيمكن هي املالية األسواق تكون

والرقابة،  واملراقبة التفتيش ويف للكيانات الداخلية عملياتال تطوير ويف املالية املؤسسات تقدمها اليت واخلدمات السلع توفري من كل

يف كثري  املالية اخلدمات إىل الوصول مستويات اخنفاض ملشكلة احملتملة االستجابة تكون أن ميكن أخرى ناحية ومن هذا من ناحية

  .blockchain تقنية تطبيق هي من مناطق العامل

االهتمام األكرب �ذه لذلك كان  ،ومناذج األعمال blockchainيقات يقود القطاع املايل الطريق يف تطوير تطبو 

، إىل ظهور مفهوم جديد متاًما لتمويل أدىصناعة اخلدمات املالية، مما أدى إىل إدخال عمالت رقمية إضافية، مما التكنولوجيا يف 

  الية.يف ا�االت امل blockchain لتكنولوجيا  توذلك أنتج بدوره العديد من االستخداما

 بالرغم من هيمنة الطريقة التقليدية حالياأيًضا،   Blockchainبدأ احملاسبون يف استخدام التكنولوجيا املستندة إىل وقد 

 Blockchain ا، إال أن ذلك سيتغري يف السنوات القليلة القادمة حيث أثبتت قدرة وكفاءة وفاعلية تكنولوجيعلى عامل احملاسبة

يف ا�ال احملاسيب وتعمل على  الذلك أصبحت العديد من الشركات الكربى يف العامل تتبىن هذه التكنولوجييف ا�ال احملاسيب،  

 تطويره.

فرصة لتبسيط عمليات التدقيق متثل واحملاسبني  شركاتلل Blockchain ها تكنولوجياقدمإن اخلصائص اليت ت

يساعد على التأكد من أن البيانات صادقة  ،لتغيري جلميع البياناتوالعمليات اخلاصة �م أل�ا توفر سجًال شفافًا وغري قابل ل

 مسارحيث أصبح  ،blockchain على تركز اليت لربامجل بالنسبة  املعامالت تسجيل يف، نظرا لألساليب املعتمدة ودقيقة

 .يريهاتغ ميكن وال الشبكة خالل من املعامالت مجيع من التحقق يتمو  ،للتغيري قابل غري تدقيقعملية ال

  :البحثمشكلة 

  يف التساؤل الرئيسي التايل: البحثومن خالل كل ما سبق ميكن صياغة مشكلة 

  ؟ يف ا�االت املالية واحملاسبية وتأثريها على عمليات التدقيق  Blockchainما هي استخدامات تكنولوجيا 

  الدراسة: فرضيات

لدراسة هذا املوضوع وحتليل املشكلة ة الدراسة، واستنادا املطروح يف إشكالي التساؤلإىل اإلجابة على  البحث يسعى

  ومعاجلتها مت االعتماد على الفرضيات التالية:

 ؛يف ا�االت املالية يقتصر على قطاعات حمدودة Blockchainتكنولوجيا استخدام  إن -

  ؛يف ا�االت احملاسبية بالسهولة والبساطة Blockchainتكنولوجيا استخدام  يتميز -

  ؛يف عملية التدقيق بطريقة أكثر كفاءة من الطرق التقليدية Blockchainتكنولوجيا استخدام  من االستفادةيتم  -

  :البحث أهداف

ا�االت املالية  يف Blockchainاستخدامات تكنولوجيا يف توضيح مسامهة  البحث ايتمثَّل اهلدف األساسي هلذ

 ك أهداف أخرى تسعى الدراسة منها: ، وهناواحملاسبية وتأثري ذلك على عمليات التدقيق

 ؛ Blockchainتكنولوجيا  ومكونات التطرق ملفاهيم وخصائص -

 ؛يف ا�االت املالية واحملاسبية والتدقيق Blockchainتكنولوجيا أشهر وأكثر املنصات املستخدمة لالرتكيز على  -
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  Blockchain :نظرة عامة على تكنولوجيا .2

 :Blockchain مفهوم تكنولوجيا 1.3

هي كناية عن دفرت أستاذ بالغ الشفافية وعايل املضمون، واحلافظ ملعامالت ميكن ان ختضع   Blockchainالسلسة املغلقة أو 

للمراجعة بشكل مستقل، وقد وضعت السلسة أصال لتخزين املعامالت املرتبطة بالعمالت املشفرة، كربتيون، لكنها حتولت 

ا تتلمس حاليا طريقها إىل العديد من القطاعات، واجلانب املوزع منها يعين أال احد له احلق يف لتكنولوجيا كبرية مبتكرة يف حد ذا�

السيطرة عليها بواقع أن أالف النسخ يتم توزيعها عرب اآلالف من أجهزة الكمبيوتر اليت جيب ان تكون يف توافق ضمين للسماح 

ا ما يوفر \بت حالتها عرب السلسة بشكل مشفر وموثق، وهباملعامالت الن تضاف، ويتم التحقق من صحتها وبعد ذلك تث

  )61، صفحة 2019(أبو غزالة،   مستويات أمنة هلذه البيانات وسالمتها وتوافرها

عبارة بلوك تشني اطلقت اصطالحا لعملية إنتاج الكتل املتتالية يف عملة البتكوين االفرتاضية اليت يتم تعدينها بطريقة 

لسجل الذي يتم االحتفاظ فيه جبميع احلركات املالية واألصول واملصاريف وما شابه، أي سجل احملاسبة تسلسلية، وهي مبثابة ا

العام يف القطاع املايل، وبلوك تشني هي قاعدة بيانات او اسلوب جديد لتنظيم البيانات اال ان طريقة التعامل معها خمتلفة كما هو 

ا اليت كانت نعرف بسجل املعامالت يف العملة االفرتاضية بتكوين، على احلفاض حال توزيعها الالمركزي تساعد هذه التكنولوجي

على قوائم مقاومة للتالعب يف سجالت البيانات املتنامية باستمرار، وتتيح تبادال امنا للمواد القيمة كاألموال أو األسهم أو حقوق 

  .)210، صفحة 2020(مدين،   الوصول إىل البيانات

، حيث تقوم برجمة البتكون كور املوجودة Blockchainو سلسلة الكتل هي الرتمجة احلرفية لكلمة الكتل املتسلسلة أ

على مجيع أجهزة الكمبيوتر التابعة للمستخدمني بالتسابق لرصد كل التداوالت اليت مت نشرها على الشبكة خالل العشر دقائق 

تسجيلها يف جداول ذو بنية خاصة، ومن مث يقوم الربنامج بربط  األخرية، ومن مث تقوم جبمعها وترتيبها والتحقق من صحتها مث

اجلدول النهائي الذي سبقه حبيث ال يصح اجلدول األخري إال أن نتج عن اجلدول الذي يسبقه، وأخريا يقوم الربنامج بعمليات 

  خاصة. حسابية معقدة للحصول على اختصار للجدول األخري واليت تسمى بكتلة ذات رقم متسلسل مبواصفات

 أستاذ دفرت هوblockchain .التدقيق لعمليات املمارسني أداء طريقة على كبري بشكل تؤثر أن احملتمل من تقنية هي

 املستند املوزع األستاذ دفرت عن عبارة وهو ،الشبكة يف األطراف خمتلف بني إجراؤها يتم اليت املعامالت اللتقاط إنشاؤه مت رقمي

 قاعدة يستخدمون الذين املشاركني حيث ان مجيع.إنشائه منذ املعامالت مجيع يتضمن والذي اإلنرتنت إىل واملستند للند الند إىل

 يف إدخال كل األستاذ، دفرت من متطابقة بنسخة منهم كل حيتفظ ، blockchain بـ متصلة" كتلة" هم املشرتكة البيانات

blockchain املشاركني بني القيمة تبادل متثل معاملة هو (AICPA, 2020, p. 14)  

Blockchain : هي تقنية مبنية وفًقا لقواعد معينة، وهي عبارة عن سلسلة متتابعة مستمرة من كتل املعامالت اليت

حتتوي على معلومات وتضمن سالمة أنظمة التناظر املوزعة. يف أغلب األحيان، يتم ختزين نسخ من كتلة السالسل على العديد 

هو تنفيذ واحلفاظ  blockchain اهلدف الرئيسي من تقنية ،فة بشكل مستقل عن بعضها البعضمن أجهزة الكمبيوتر املختل

 على النزاهة يف أنظمة التناظر املوزعة اليت تتكون من عدد غري معروف من املشاركني مبستوى غري معروف من املوثوقية والثقة

(Shafie-khah, 2020, p. 16) . 

 واالعمال تقين وهي تعريف: blockchain لـ متكاملة ولكنها خمتلفة ريفاتتع بثالثة blockchain ميكن تعريف

 ، حيث(Mougayar, 2016, p. 4) وقانوين

 فإن التقنية: الناحية من blockchain فحصه ميكن موزع أستاذ دفرت على حتتوي خلفية بيانات قاعدة عن عبارة 

 .مفتوح بشكل
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 فإن األعمال: ناحية من blockchain بني خمتلف واألصول والقيمة املعامالت لنقل تبادل شبكة عن عبارة 

 .الوسطاء مساعدة املشرتكني واالطرافدون

 تتحقق ، القانونية الناحية من blockchain سابًقا، مبعىن آلية املوثوقة الكيانات حمل لتحل ، املعامالت صحة من 

  وسيط مساعدة تطلب ال املعامالت من للتحقق

   Blockchain: جياتكنولو تاريخ تطور  2.2

  :2008قبل أ. مرحلة ما 

إىل الثمانينيات والتسعينيات يف القرن العشرين. ومع ذلك ، فقد مت االعرتاف به على  blockchainيعود تاريخ تقنية 

وهي مت اخرتاع الفكرة األوىل للعملة الرقمية استناًدا إىل خادم مركزي، وقد ، Bitcoinبعد اكتشاف  2008نطاق واسع يف عام 

عملية استخدام نفس عمالت البيتكوين أكثر من مرة ومع ذلك فشل هذا التصور يف توفري حل ملشكالت اإلنفاق املزدوج 

   bit gold عملة رقمية المركزية واليت كانت تسمى  1990يف �اية عام  Szaboحىت اخرتع ، وإخفاء اهلوية واملركزية

(Zhang, Kim, & Deka, 2019, p. 8)  ، ملعتقد على نطاق واسع أنمن او blockchain  له ارتباط بساتوشي

عندما عملوا  1991عام فايف العمل الذي قام به دبليو سكوت ستورنيتا وستيوارت هاربر  ال ميكن جتاهلناكاموتو ومع ذلك 

 جنح كل من ، وقدقتطوير نظام ال يستطيع فيه أحد العبث بالوثائ، حيث كان هدفهم على سلسلة من الكتل املؤمنة بالتشفري

Haber و Bayer و Stornetta يف دمج Markle Trees Design  وقد أدى هذا العمل إىل  1992يف عام ،

  (Kashyap, 2019, p. 7)  حتسني الكفاءة يف مجع شهادات املستندات املختلفة يف كتلة واحدة

  :2008بعد ب. مرحلة ما 

سيصدر العملة وينظم كميتها ونوعيتها ان مل يكن املصرف املركزي أو  قبل العصر الرقمي كان التساؤل الرئيسي من الذي

، 2008نوفمرب 1احلكومة؟  وقد وردت إجابة بارعة على هذا السؤال يف رسالة الكرتونية اىل غرفة حمادثة على االنرتنت بتاريخ 

ناكاموتو، وهو اسم مستعار لشخص او بعد أسابيع قليلة من حدوث اال�يار كانت الرسالة االلكرتونية موقعة باسم ساتوشي 

وجد  -خوارزمية-فريق التزال هويته جمهولة إىل يومنا هذا حيث عرض ناكاموتو يف هذه الرسالة االلكرتونية برناجما حاسوبيا مبهرا

 ، صفحة2020(فاروفاكيس،   "Bitcoinحال هلذه املشكلة املطروحة وسيغدو أساس عملة رقمية المركزية تدعى بيتكوين "

 داخل لالمتيازات مع توضيح عدم متلك املخرتع Bltcoin تقنية حول ومفصلة كاملة حيث تضمنت الرسالة معلومات )47

آخرين، لكن  أشخاص قبل من الالحق التكنولوجي التطور وكذلك املعلومات عن الكشف بسبب صلة ذو غري ويصبح النظام

 رشح ا�هول املؤلف أن إىل هنا اإلشارة وجتدر املبتكر إجناز من األحوال من حال بأي هذا يقلل أن ينبغي عدم معرفة اهلوية ال

 & Schar)  أجنلوس لوس يف كاليفورنيا جامعة من لوي كلودرمي ميلمان الربوفيسور قبل من االقتصاد يف نوبل جلائزة

Berentsen, 2020, p. 49)  ،ا مبليون بتكوين، وحسب بعض املصادر املطلعة ان شخصية ساتوشي قد احتفظت لنفسه

لكن اخلرباء يرون أ�ا مكافأة قليلة جدا مقارنة بعظمة االخرتاع وقد حاول جهاز املخابرات األمريكية العثور على ساتوشي لكن مل 

  يفلح ذلك إىل حد أالن.

الصل وقد اجريت أول عملية شراء مثبتة كان الدفع فيها بواسطة البتكوين عندما قام شخص يدعى هانيس اهلنغاري ا

مليون دوالر بسعر 150دوالر و41بتكوين مقابلها ما يعادل يف ذلك الوقت 10.000بشراء قطعتني بيتزا عرض ان يدفع 

اىل سنة  1990من  blockchain والشكل املوايل يوضح أهم مراحل تطور تقنية )، 2020(حلواين،  2019الدوالر لسنة 

2018  
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  Blockchain ا: مراحل تطور تكنولوجي01الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

 Zhang, Kim, & Deka, Op cit, p14 املصدر:

  :Blockchainج .مستقبل 

 مليار 39.7 إىل 2020 عام يف أمريكي دوالر مليار 3.0 من العاملي blockchain سوق حجم ينمو أن املتوقع من

 إىل املتزايدة احلاجة وستؤدي ،2025-2020 الفرتة خالل 67.3 يبلغ) سنوي منو مبعدل ، 2025 عام حبلول أمريكي دوالر

 سوق دفع إىل blockchain تقنية مع املدجمة التوريد سلسلة إدارة تطبيقات إىل واحلاجة التجارية العمليات تبسيط

blockchain  العام حنو التوسع يف شىت ا�االت(Market, 2020)، والشكل املوايل يوضح حجم السوق الفعلي واملتوقع لـ 

blockchainعامل:يف ال 

  العاملي Blockchain حجم السوق :02الشكل رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  ، مرجع سبق ذكره.Marketاملصدر: 

الذي من احملتمل أن حيدث  blockchainإن التكنولوجيا الكامنة وراء العمالت الرقمية جباذبيتها وخماطرها هي تقنية 

توفر معلومات أفضل عن العمالء احملتملني من شانه حتسني ثورة يف التمويل وجيعل املعامالت أكثر سرعة وأمانا، يف حني أن 

تسعري القروض من خالل تقييم أفضل االحتماالت لسداد وحتتاج األطر التنظيمية إىل ضمان النزاهة املالية ومحاية املستهلكني مع 

الكمية، اليت قد تيسر العمليات  مواصلة دعمها للكفاءة واالبتكار، ويف املرحلة املقبلة ميكن أن حتقق طفرة يف جمال احلوسبة

(صندوق النقد  احلسابية اليت تفوق إمكانيات أجهزة الكمبيوتر احلالة وهذا ما قد جيعل املعايري احلالية يف جمال التشفري عتيقة

 لكن بدقة، blockchain مالءمة ومدى املستقبلي التكنولوجي باملشهد التنبؤ الصعب ، ومن) )7، صفحة 2018الدويل، 

Godwin احملتمل التأثري ذات ا�االت من عدًدا حدد  :(Connolly, 2020) 
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 وسالسة سهولة أكثر املشفرة العملة جيعل مما العمومية، ميزانيته يف البيتكوين بعملة املركزي البنك حيتفظ أن املمكن من. 

  وهذا ما بادات اململكة الربيطانية والصني الشعبية يف تطبقيه 

 تقنية وهذا ما جعل. نوعها من وفريدة متاًما جديدة جتربة القيمة حتويل جيعل للوسطاء شفرةامل العملة افتقار 

blockchain والتأمني الصحية والرعاية التمويل جماالت يف خاصة قيمة ذات .  

 االتا� وهي  واملعلوماتية املالية للمعامالت الفعالة واملعاجلة دائم بشكل السجالت حفظ على الصناعات هذه تعتمد 

  .احلالية العمليات تبسيط على blockchain فيها تعمل أن ميكن اليت

 على مبنية جديدة إنرتنت ظهور بىن امكانية blockchain من قيمة على الكبرية الشركات من قليل عدد حيصل 

 القيمة ههذ إعادة يف Blockchain تساعد أن ميكن احلايل، لذلك اإلنرتنت تصميم باستخدام املستخدمني بيانات

 اليت التطبيقات يف التحكم من املستخدمني ومتكني البيانات ختزين يف الالمركزية تطبيق خالل من املستخدمني أيدي إىل

 لتطبيقات بيانا�م عن الكشف مقابل أموال على املستخدمون حيصل أن ميكن. واستثمارها بيانا�م إىل الوصول ميكنها

 .هذه اجلديدة اإلنرتنت

 واملنظمات األفراد يكتفي ال حتمًيا، حيث  ليس blockchain مستقبل أن أن االقتناع السائدإلشارة إال لكن جتدر ا

 خيارات من جمموعة عن عبارة blockchain مستقبل ألن نظرًا. بنشاط بإنشائه يقومون بل املستقبل، وانتظار باجللوس

  :(Lacity, 2020, p. 385) خاصة فيما يتعلق بــ التصميم،

 تدعم اليت احللول خدماست blockchain العوملة عن الناجتة" املخاطر النظامية وادار�ا عيوب" ملعاجلة. 

 تقنية تدعم أخالقية حلوًال  التنظيمي وذلك بتصميم االمتثال blockchain.  

  :Blockchain اتكنولوجيمميزات وخصائص  .3.2

  :Blockchainاملميزات اليت حيققها  1.3.2

اليت حيققها البلوك تشني فهي نظام ادراي مايل وقادر على القيام بعدة وظائف حقيقية مع توفري قدر اكرب تتعدد املميزات 

من الوقت واجلهد والتكلفة مع القدرة على مراقبة مجيع العمليات والتاكد من مصدرها باالضافة اىل عدم القدرة على الغش 

  : )64، صفحة 2019(خليفة،  النظام جندوالتزوير والتالعب، ومن املميزات اليت حيققها هذا 

التخلص من أعباء الروتني: مجيع املعامالت اخلاصة باألفراد ميكن أن تكون واضحة داخل السلسلة، وسهولة التأكد من  -

 املعلومات او الوثائق مما يساعد يف توفري الوقت والقضاء على الروتني.

ت املعاملة، وهو ما يساعد يف النهاية على ضمان تقدمي ضمان حتقيق اجلودة: من خالل خاصية تتبع مجيع خطوا -

 اخلدمة بأفضل جودة ممكنة.

التوزيع العادل للثروة: يساهم هذا النظام يف توزيع الثروة بني مجيع األفراد حول العامل وعدم احتكارها من قبل بعض  -

  إ�اء املعامالت واحلصول على نسبة منه.اهليئات أو املنظمات وذلك الن مجيع األفراد حول العامل ميكن أن يتشاركوا يف

القضاء على الفساد: ال يسمح نظام لبلوك بالتعديل أو اإللغاء، فجميع املعامالت اليت تتم عليه مسجلة خطوة خبطوة  -

  بالتوقيت ويف حالة التالعب او التزوير ال تقبل السلسلة إدخال املعاملة مرة أخرى، مبا يساعد يف القضاء على الفساد

  :Blockchain اتكنولوجيخصائص  2.3.2

  ):68، صفحة 2020(بوعبيد،  Bblockchainفيما يلي أهم اخلصائص اليت تتضمنها تكنولوجيا 
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 :تعد هذه اخلاصية املرغوبة للحفاظ على سالسل املعامالت داخل  عدم القابلية للتغيريblockchain  فبمجرد

  عاملة على الشبكة فان اجلميع سيحصل على نسخة منها.تسجيل املعاملة ال ميكن تغريها، وإذا مت بث امل

 :يف إطار احللول الالمركزية تكون املعامالت عامة عرضة ألنواع خمتلفة من اهلجمات مثل التزوير، خاصة  مقاومة التزوير

  عند التعامل مع شيء ذي قيمة، وهنا يستخدم جتزئة التشفري والتوقيعات الرقمية لضمان مقاومة التزوير.

 جيب أن يكون أي نظام ال مركزي يعمل وفق قاعدة الند للند نظاما دميقراطيا، فيجب أال يكون هناك كيان  دميقراطية:ال

يف النظام أقوى من الكيانات األخرى، مبعىن يكون لكل مشارك حقوق متساوية يف أي موقف، ويتم اختاذ القرارات عندما 

  تتفق األغلبية.

 :ذا النوع من اهلجمات شائع جدا يف املعامالت النقدية وغري النقدية، وعند إعداد العملة أن ه مقاومة اإلنفاق املزدوج

  الرقمية املشفرة تبدأ حماولة اإلنفاق املزدوج عند حماولة إنفاق نفس املبلغ على عدة أشخاص.

 :نقاط احلوسبة يف جيب أن تكون الشبكة مرنة مبا يكفي لتحمل حاالت فشل العقدة املؤقتة وعدم توفر بعض  املرونة

  بعض األحيان أو تأخر استجابة الشبكة او إسقاط احلزمة االلكرتونية.

 :ان  القابلية للمراجعة حماسبياblockchain  عبارة عن سلسلة من السجالت املرتبطة يبعضها البعض من خالل

ا او القابلية للتدقيق املايل موجودة التجزئة وصال إىل السجل األم أو السجل األصلي، وهنا تكون القابلية للمراجعة حماسبي

  بالفعل.

  :Blockchain اتكنولوجيبنية  4.2

  بيانات(القواعدDAEABASE(  :"املعمارية التصاميم من العديد يشمل شامل مصطلح :"املوزعة البيانات قواعد 

 اليت الكمبيوتر خوارزميات خالل من االتفاقية على احلفاظ يتم وحيث ، متعددة أماكن يف البيانات ختزين يتم حيث املختلفة

 من ، موزعة بيانات قواعد أنظمة عن عبارة blockchain أن نرى ، التعريف هذا إىل بالنظر. الزمنية الطوابع سجالت تقفل

 تغيري تقرر أن واحدة ملؤسسة ميكن حبيث مركزيًا املوزعة التقليدية البيانات قواعد يف التحكم يتم حني يف. فقط خاص نوع

 أو التاريخ عن الرتاجع على القدرة لديه واحد كيان يوجد وال blockchains توزيع حيث يتم الوصول، قواعد أو التالسج

 .(Lacity, 2020, p. 146)تغيريه

 ) الكتلةBlock( : يف األساسي التخزين عنصر هي الكتلة blockchain، مبعامالت املتعلقة البيانات على حيتوي 

 يف لإلحاطة كدائرة مقيدة الكتل جيعل مما احلالية، الكتلة يف السابقة الكتلة جتزئة ختزين طريق عن مًعا الكتل ربط ويتم متعددة

 الوصفية البيانات على الرأس حيتوي املعامالت حيث من وجمموعة رأس جزأين، إىل عادةً  الكتل تقسيم العام، ويتم األستاذ دفرت

 .(Lantz & Cawrey, 2020, p. 14)  دفرت يف الكتلة حول يلالتفاص جبميع لالحتفاظ ُتستخدم واليت للكتلة

 املوزع  آلية التجميع)Distributed consensus( :املوزع ويعرف باالمجاع االمركزي  التجميعdecentralized 

consensus، متكن اليت القدرة وهو blockchain دون األقران مجيع بني عليها املتفق احلقيقة من واحدة نسخة تقدمي من 

 العقد توافق أن فريدة مبجرد حالة إىل مجاعي بشكل النظام يصل أن اإلمجاع خوارزمية مركزية، حيث تضمن سلطة إىل احلاجة

 تلك عن خمتلفة كانت إذا �ا اخلاص احمللي blockchain بتحديث عقدة كل وتقوم األستاذ، لدفرت متسقة حالة على

 .Bolfing, 2020, p) املوزعة املشرتكة احلالة حتديث أجل من العقد نيب blockchain نسخ يتم وبالتايل املوثوقة،

206). 

 تسجيل املعامالت  :transactionمعاملة تعريف ميكن blockchain يف ختزينها يتم صغرية مهمة كوحدة 

 قبل من منها التحقق بعد فقط blockchain يف وختزينها وتنفيذها التسجالت هذه تنفيذ حيث يتم العامة، السجالت
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 حتديثها ميكن ال ولكن وقت أي يف سابقة معاملة كل مراجعة ميكن blockchain شبكة يف املشاركني املستخدمني غالبية

 (P. Williams, 2019, p. 84)  منها التحقق وميكن ودائمة دقة أكثر حبسابات مما يتيح

 )جتزئةHash :(استخدام يتم. كتلة إجياد أجل من حلها نياملعدن على يتعني معقدة رياضية مشكلة هي التجزئة دالة 

 متطابقتني جتزئتني على العثور جًدا الصعب من أنه يعين البيانات، مما قاعدة يف البيانات عن للبحث كطريقة التجزئة دالة فكرة

 جتزئة على تلةك كل تشتمل ، مًعا الكتل ولربط �م، اخلاصة التجزئة خالل من الكتل حتديد يتم  مث ومن خمتلفتني لرسالتني

 االحتفاظ التجزئة، ويتم من سلسلة إنشاء إىل يؤدي مما األوىل الكتلة إىل تعود سلسلة يضع الذي اخلاص رأسها داخل أصلها

 ,Zhang, Kim, & Deka) . البحث عمليات أداء لزيادة التنظيم جيدة فهرسة آلية وهو جتزئة جدول يف التجزئة بقيم

2019, p. 8) 
 )التنقيبMining( :حيث تُعرف إمتامها، قبل املعاملة صحة من التأكد يف العامل حول األجهزة ماليني اشرتاك هذا يعين 

التعدين حيث  باسم جديدة كتلة الكتشاف احلسابية الناحية من مكثفة حسابية مشكلة حل حتاول اليت املركزية املعاجلة وحدة

 مستخدم كل جيمع blockchain شبكة مستخدمي عجلمي جديد للمعامالت ببث جديدة كتلة إجياد عملية تبدأ

 املستخدمني جلميع إتاحته فسيتم املستخدم، وجده إذا. الكتلة عمل إثبات إجياد على ويعمل كتلة يف اجلديدة املعامالت

 مجيع من مقبولة الكتلة اعتبار ميكن صاحلة الداخلية املعامالت مجيع كانت إذا فقط الكتلة من التحقق وسيتم منه للتحقق

  .blockchain شبكة يف املشاركني املستخدمني

   :يف ا�االت املالية واحملاسبيةBlockchain تكنولوجيا استخدام .3

  :يف ا�االت املاليةBlockchain تكنولوجيا استخدام  1.3

 يف ا�االت املالية:Blockchainأهداف استخدام  1.1.3

بشكل أكثر حتديًدا، ومتّكن األدوات اجلديدة  blockchainية املوجودة على هناك اهتمام متزايد بتفسري املعلومات املال

واملتطورة املستخدمني من اكتشاف الفرص، وفهم أحداث السوق، واختبار اسرتاتيجيات التداول، ومنوذج الظروف االفرتاضية، 

نوعية كاملة يف قطاع  قفزة Blockchai وقد أحدثت تكنولوجيا، (Muth, 2018)وبذلك يوفر فرصة للتفوق على املنافسني

اخلدمات املالية، حيث أن خاصية نظام دفرت األستاذ الالمركزي الذي يتيح النقل املستمر تقريًبا للمعلومات وختزينها بني أعضاء 

ت الشبكة، والقيام بذلك باستخدام بروتوكول تشفري غري قابل لالخرتاق غري بشكل أساسي الدور الذي يلعبه متخصصو اخلدما

املالية يف السوق، فايف النظام املايل التقلدي يعمل املنظمون والبنوك وشركات احملاسبة واحملامون والسلطات املؤسسية األخرى  

حبكم طبيعة   Blockchainكمحكمني مركزيني للبيانات واحلقيقة باإلضافة إىل التحقق من املعلومات املختلفة، لذلك متثل 

كامًال بعيًدا عن مثل هذا النموذج املركزي واجنرافًا حنو أسلوب المركزي ملمارسة األعمال عالوة على التكنولوجيا نفسها، حتوًال  

و�دف ، (Lacity, 2020, p. 163) التغيريات اليت ستشهدها هذه الالمركزية من حيث الفرص وتطوير خدمات جديدة

 services, Blockchain for)  اسية هييف القطاع املايل إىل حتقيق ثالث أهداف أس Blockchainتكنولوجيا 

financial, 2019):  

 تتيح تقنية : حيث تبسيط العملياتBlockchain  تتبع وإدارة الضمانات املصرفية وخطابات االعتماد يف الوقت

 الفعلي ومتعدد األطراف.

 مد على سجالت البيانات غري االعتماد على تقارير أسرع وأكثر دقة من خالل عملية امتثال مؤمتتة تعت: االمتثال اآليل

 القابلة للتغيري.

 االستفادة من حتويل األموال يف الوقت الفعلي تقريًبا ومن نقطة إىل نقطة بني املؤسسات املالية ، وإزالة : تسوية أسرع

 االحتكاك وتسريع التسوية.

  املستخدمة يف ا�االت املالية: Blockchainأهم املنصات وتطبيقات  2.1.3 
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  جمال للعمالت:بالنسبة  1.2.1.3

 Blockchain Abra :يف القطاع املايل تتيح تطبيقات blockchain  للمستخدمني مشاركة متزايدة يف التحكم يف

  أحد األمثلة على ذلك هو تطبيق، و صرف العمالت، واخلدمات املصرفية، وحقوق ملكية األراضي، واالستدامة، والتنمية

blockchain Abra طبيق استثمار عاملي يف العامل مصمم ملستقبل التمويل، حيث متّكن الذي يعد أول تAbra 

دولة من االستثمار يف مئات العمالت املشفرة عرب تطبيق واحد مع منح املستخدمني حرية  150املستخدمني يف أكثر من 

فتح الوصول إىل النظام املايل يف  Abraالشراء والبيع واالحتفاظ والتبادل وإرساهلا يف أي مكان ويف أي وقت، تتمثل رؤية 

إىل القيام بذلك من خالل توفري تطبيق مايل واحد ألي شخص  Abraالعاملي وحتقيق قدر أكرب من الشمول املايل. �دف 

هو توفري  blockchain Abraومن اهم املزايا اليت متيز تطبيق يف أي مكان يف العامل إلدارة األموال وإرساهلا، 

ح اخلاصة حملفظتهم باستخدام عبارة اسرتداد، حيث تتكون هذه االخرية من ثالثة عشر كلمة ويقوم للمستخدمني املفاتي

أو اهلاتف الذي مت تثبيت احملفظة  Abraاملستخدم [تدوينها وختزينها يف مكان آمن وإذا حدث أي شيء حملفظة مستخدم 

ع األموال املخزنة يف احملفظة. إذا ما مت فقد النسخة عليه ، فيمكن استخدام عبارة االسرتداد فقط الستعادة واستعادة مجي

استعادة حمفظة املستخدم أو اسرتدادها وستؤدي إىل خسارة كاملة لألموال  Abraاالحتياطية اخلاصة بالعبارة فال ميكن إلدارة 

 (Abra, 2020)  تطبيقوهذا ما يدل على األمان واملوثوقية ودرجة التشفري العالية هلذا ال Abra املرتبطة مبفتاح حمفظة

 Blockchain FairCoin :استخدمت تقنية blockchain لبناء FairCoin  كبديل للعمالت الوطنية على

املعامالت املالية أقل تكلفة للمستخدمني من خالل القضاء على احلاجة إىل  FairCoin ، حيث جتعل Bitcoinغرار

أيًضا على خفض رسوم حتويل األموال ورسوم صرف العمالت  FairCoin مؤسسات املعاجلة املركزية مثل البنوك، وتعمل

مبتكرة  blockchainتطبيًقا آللية  FairCoin، ويعد (Manski, 2017, p. 518) ورسوم بطاقات االئتمان

يتم استخدام ، حيث يف العديد من املشاريع واألسواق FairCoinوبيئية تعتمد على خوارزمية إثبات التعاون، استخدام 

، واليت ُتستخدم بشكل أساسي لتخزين األصول ونقلها، على سبيل  FairCoin blockchainمع سلسلة  PoCة آلي

قد و املثال يتم تعديل الوقت بني الكتل ومقدار رسوم املعاملة وما إىل ذلك ديناميكًيا دون احلاجة إىل إصدار حمفظة جديد 

، حيث ينفذ هؤالء blockchainات اجلديدة لضبط معلمات يشرتك مسئولو السلسلة يف التوقيع على بيانات التعليم

، ولكي تقبل الشبكة التعليمات اجلديدة جيب توقيع هذه التعليمات من  FairCoopاملسئولون ما يتم حتديده يف مجعية 

 .König & all, 2018, p) هوهذا الرقم ديناميكي وخمزن يف سلسلة الكتل وميكن تغيري 18قبل حد أدىن حمدد من املمثلني 

أهم حركة عاملية لألشخاص الذين هم يف طور إنشاء نظام بيئي اجتماعي اقتصادي وتعاوين  FairCoopوتعترب ، (5

 FairCoopوداعم وإيكولوجي ومستقل ذاتًيا لالنتقال إىل مناذج بديلة من التنظيم تقوم على العدالة واإلنصاف. تروج 

عملة رقمية (عملة مشفرة) عادلة  FairCoinادية حقيقية، فهي كاحتياطي ولتبادالت اقتص  FairCoinالستخدام 

التعاونيني على حتقيق بيان املهمة "تعاونية األرض من  Fair.coop وبيئية والمركزية وداعمة للصاحل العام. يعمل أعضاء

بكات إلنشاء نظام من الش blockchain على تقنية Fair.coop أجل اقتصاد عادل �ذه الطريقة يعتمد أعضاء

  .(FairCoop, 2020)  املنسقة عاملًيا اليت تربط مؤسسات الكومنولث احمللية

 بالنسبة للبنوك واملؤسسات املالية:2.2.1.3

نظرًا جلذورها يف العملة الرقمية ميكن أن و  ، blockchainتتمتع صناعات اخلدمات املصرفية واملالية بعالقة معقدة مع 

بالنسبة للبنوك واملؤسسات املالية، يعد ، حيث أن ها داخل اخلدمات املصرفية واملاليةعدة طرق العتماد blockchainتتخذ 

) خطوة مهمة يف منع االستخدام غري املالئم أو اإلجرامي لألموال، وتتضمن هذه العملية KYCضمان امتثال اعرف عميلك (

أن مصدر أمواله شرعي، وتقييم ما إذا كان العميل حتديد هوية العميل باستخدام وثائق خمتلفة، وفهم طبيعة نشاطه للتأكد من 
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ميثل خطرًا، ولكن يف كثري من األحيان تدير جمموعة متنوعة من األنظمة هوية العميل بشكل منفصل ألنواع خمتلفة من اخلدمات 

ل القائم على املالية.، من اجل ذلك كانت البنوك تبحث عن طرق ملشاركة معلومات العمالء عرب شركا�م بطريقة آمنة واحل

blockchain  هو منافس واضح. ميكن أن تساعد احلماية املشفرة يف احلفاظ على أمان املعلومات بينما ميكن أن تؤدي القدرة

على مشاركة سجل حمدث باستمرار مع العديد من األطراف إىل تبسيط العملية اإلدارية عن طريق تقليل التكرار غري الضروري 

  للمعلومات والطلبات.

عرًضا كامالً  blockchain، قدم استخدام  IBMو  Crédit Mutuel Arkéaيف مشروع جترييب من قبل 

ملستندات العمالء عرب الشبكة املوزعة للبنك والذي من شانيه تسريع تسوية املدفوعات وحسب تصميم املشروع توفر 

blockchain دفرت األستاذ للمعامالت الذي يتم حتديثه من  اكرب درجة من اليقني والدقة ألن املشاركني ميكنهم عرض نفس

خالل اإلمجاع وجعله غري قابل للتغيري من خالل التشفري على املدى الطويل، ميكن أن يتيح ذلك لألفراد والشركات إجراء 

  (Lang, 2017) معامالت مباشرة بشكل أكرب، مما جيعل املدفوعات أبسط وأسرع وأكثر أمانًا

 االئتمان: سواقبالنسبة أل3.2.1.3

تتمتع عقود متويل أو طلب القروض مبستويات متعددة من احلماية اخلاصة بعمليات التطبيق واالكتتاب، والوصول إىل 

بيانات املقرتض ووثائقه، وعقود خدمة الديون، وعند مراجعة قائمة خارجية من األصول يعترب من غري العملي ضمان متثيل كل 

رهنه كضمان يف مكان آخر، حيث يؤدي التهديد احملتمل املتمثل يف  األصول ذات التعهدات أصل يف تلك القائمة بدقة وعدم 

  املزدوجة إىل تكاليف إضافية وتأخريات زمنية يف التسديد.

و�دف مساعدة املستثمرين املؤسسيني املقرضني على إدارة املخاطر بشكل أفضل، وحتسني الكفاءة والتسعري يف أسواق 

تطبيق  Global Debt Registryتوفري احللول اليت تضمن سالمة أصل القرض، فقد استخدمت شركة  االئتمان من خالل

سجل الضمانات اخلاص مبجال االئتمان املهيكل عبارة عن بلوكشني خاص مت إنشاؤه لضمان سالمة أصول القروض ومحاية 

كن للمشاركني املصرح هلم يف الشبكة وضع األصول األصول املرهونة على الشبكة من األخطاء أو التحريف يف املستقبل، حيث مي

املرهونة يف دفرت األستاذ املوزع والالمركزي، وسيؤدي ذلك إىل إنشاء سجل غري قابل للتغيري لسمات كل أصل، وبالتايل فإن أي 

ليالت ووكاالت التصنيف شخص يشارك يف النظام البيئي لإلقراض  مبا يف ذلك كبار املقرضني واملستثمرين واملدققني وشركات التح

سيكون قادرًا على االعتماد على وجهة نظر واحدة مصرح �ا من األصل، وهكذا فإن الثقة مبنية على األصول زادت جلميع 

  (Moore, 2018) األطراف املشاركة يف الصفقة من اليقني أل�م يبحثون يف نفس بيانات القرض

 بالنسبة للتجارة العاملية: 4.2.1.3

واليت هي عبارة عن منصة متويل التجارة العاملية القائمة على  Bataviaباتافيا متويل التجارة العاملية جند منصة يف جمال 

blockchain  ومبنية على منصةIBM Blockchain مت تطويره بشكل تعاوين من قبل كونسورتيوم مكون من مخسة ،

كعضو مساٍو   IBMو   Erste Groupو  Commerzbankو  CaixaBankو  BMO و UBS -بنوك 

للبنوك، بالتشاور مع خرباء صناعة النقل وعمالء البنوك، يهدف الكونسورتيوم إىل دعم إنشاء شبكات جتارية متعددة األطراف 

وعابرة للحدود من خالل إنشاء باتافيا كنظام بيئي مفتوح ميكن الوصول إليه من قبل املنظمات الكبرية والصغرية حول العامل، 

رغم من أن املستندات املتعلقة بالفواتري وخطابات االعتماد يتم االحتفاظ �ا إلكرتونًيا اآلن بفضل التحول الرقمي، إال أ�ا وعلى ال

ال ميكن الوصول إليها دائًما جلميع األطراف املشاركة يف التجارة، ولكي تكتمل دورة التجارة  جيب أن متر كل عملية على كل من 

بنوكهم وشركات النقل واملفتشني واملنظمني وغريهم، من هنا تساعد منصة باتافيا على تبسيط العملية الشاملة املشرتين والبائعني و 

للتجارة من خالل توفري طريقة رقمية وآلية لرتتيب وتأمني ومتويل املعامالت التجارية الدولية، نظرًا ألن منصة التمويل التجاري هذه 

ة واحدة وموزعة من مجيع الوثائق اليت يتم مشاركتها عرب املشاركني املعنيني يف هذه ، فهناك نسخ blockchainمبنية على 
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التجارة، هذا يعين أن كل شخص لديه املعلومات اليت حيتاجها الختاذ القرار وإمتام املعاملة وبالتايل يرى نفس املعلومات احلقيقية 

قيات التجارية وتنفيذ املدفوعات الذكية، مبعىن أن املدفوعات يتم مثل مجيع األطراف املعنية األخرى، ويشمل ذلك إبرام االتفا

  .blockchain (Keller, 2019)يفتشغيلها تلقائًيا من خالل أحداث حمددة يف سلسلة التوريد ويتم تسجيلها بشكل ثابت 

  يف ا�ال احملاسيب: Blockchain استخدام تكنولوجيا 2.3

  يف احملاسبة: Blockchain دوافع استخدام تكنولوجيا 1.2.3

 يف واإلفصاح والعرض للتسجيل احملاسبية املعايري حتددها اليت احملاسبية األساليب بتطبيق مطالبة الشركات أن من الرغم على

 والتقديرات املستخدمة احملاسبية السياسات مثل احملاسبة طرق بشأن التصرف حرية لديها تزال ال أ�ا إال التقليدية، احملاسبة

 اإلجراءات عن تعلن ال لكنها السوق، إىل منتظمة مالية بيانات فقط املدرجة الشركات الصادرة، إذ تقدم واألحكام سبيةاحملا

 هناك أن إال بالشركات، اخلاصة املعلومات حيمي أن ميكن املؤسسي الرتتيب هذا أن من الرغم على التقارير، إلعداد احملاسبية

 (Ting, Lin, & Tang, 2019, p. 19): منها السلبية النتائج من سلسلة

 اإللكرتوين أو الورقي األستاذ دفرت تستخدم الشركة كانت سواء املعامالت وإتالف العبث خطر يوجد . 

 الشخصية املصاحل لتعظيم معامالت إنشاء أو بالتالعب املدرجة الشركات يف املسيطرون املسامهون أو املديرون يقوم قد 

 ترتكبها اليت واألخطاء االحتيال عمليات مجيع اكتشاف من املدققون يتمكن ال فقد ، خارجي تدقيق وجود حالة يف 

  الشركة.

 لتغيري يستعد فإنه ممكنة، طريقة بكل التجارية األعمال يف ثورة إلحداث Blockchain ظهور تكنولوجيا وقد أدى

 إىل باحلاجة نشعر احملاسيب، والتالعب واالختالس حتيالاال عمليات زيادة مع. القادمة السنوات يف احملاسبة �ا ستتم اليت الطريقة

 اإلدخال حماسبة من بدالً  الثالثي الدخول حماسبة باستخدام املشكلة هذه حل يتم ،blockchain مبساعدة. قوي حماسبة نظام

من جتنب األخطاء  حاليت تتيطريقة القيد املزدوج  على القيد احملاسيب، حيث يستند تسجيل  (Ledgerium, 2018)  املزدوج

تغري التسجيل احملاسيب من القيد املزدوج إىل  Blockchain خالل التسجيل يف جانيب املدين والدائن، وبعد ظهور تقنية

 على األطراف املشاركة حيث متكن من حفظ سجالت املعاملة واملوزع الالمركزي األستاذ دفرت على أساس التسجيل الثالثي،

حيث أن الطرف  ، الثالثي الدخول الصحيح، وهذا ما يعرف بطريقة املعاملة ملسار العقد مجيع شبكة ا علىوعرضه املعاملة بتاريخ

 هو الثالث الطرف سيكون احلالة هذه ويف املعاملة صحة من للتحقق الثالث الطرف يوجداألول والثاين مها أصحاب املعاملة بينما 

blockchainطرف أي قام وإذا الفعلي، الوقت يف حمدثة معلومات على باحلصول املعاملة أطراف جلميع ، وبذلك سيسمح 

 العقود باستخدام ذلك يتم على عالوة احملدثة، املعلومات إىل الفوري الوصول إمكانية اآلخر للطرف فسيكون املعلومات، بتغيري

 العقود كانت إذا وفقط إذا ممكن هذا مسبًقا احملددة العمل قواعد أو احملاسبية املعايري إجناز متطلبات ضمان للشركات ميكن الذكية

 للمحاسبة جديدة أفكارًا blockchain تقنية ظهور وتوفر كما، (Nansi, 2019, p. 56) احملاسبة معايري إىل تستند الذكية

 وبالتايل األرباح، وإدارة اإلفصاح يف األخطاء من يقلل قد مما احملاسبة، يف واإلفصاح والعرض القياس على هائل تأثري له ما سيكون

 وسيقوم العامة، blockchain إىل املصدر مستندات نشر للشركات املعلومات كما ميكن جودة كبري حد إىل حيسن

blockchain دائم بشكل تسجيلها سيتم واليت الذكية، العقود خالل من املالية والبيانات األستاذ دفاتر بإنشاء تلقائًيا العامة 

  (Ting, Lin, & Tang, 2019, p. 12)  احملاسبة يف واإلفصاح والعرض القياس أساسي بشكل تغري العملية هذه

 يف احملاسبة: Blockchain مزايا استخدام تكنولوجيا 2.2.3

 للمعامالت يف سجل معني  الدقيق إن أساس احملاسبة هو التسجيل مبعىن التسجيلوشفافية املعلومات احملاسبية:  موثوقية

 يف هو املالية البيانات إىل بشكل الحًقا ونقله احملاسبة نظام يف مجعه يتم الذي السجل ملة، هذاعلى حسب طبيعة املعا

 العمالء إىل املبيعات وهذه املعامالت متعددة وكثرية فنجد على سبيل املثال ال احلصر من ثالثة أطراف مع معامالت األساس
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 يكزن والفائدة...اخل لذلك اإلجيار وضرائب، دفع األخرى، لتشغيلا ونفقات والرواتب األجور ودفع املوردين من واملشرتيات

ثالثة،  أطراف مع الصرحية املعامالت يف خاصة إنشاؤه يتم للشركة واملايل االقتصادي الوضع يف للتغيريات الرئيسي األساس أن

 �موعة احملاسبية املعلومات شفافيةو  ملوثوقية كبرية مضافة قيمة توفر أن بالذات احلالة هذه يف ، Blockchainوميكن لتقنية

   (Lewtan, McManus, & Roohani, 2018)  للتدقيق بالضرورة اخلاضعة غري الشركات من كاملة

 :تقنية تسجل حتسني جودة التقارير املالية blockchain تتطلب وال المركزية، بطريقة صحتها من املعلومات وتتحقق 

 من وموثوقة للعبث ومقاومة وآمنة شفافة املعلومات تكون أن blockchain قنيةت وتضمن وسطاء، أي بأكملها العملية

 بإمكانيات blockchain تقنية تتمتع  لذلك نتيجة آلية، العمل وإثبات التجزئة وتسلسل املوزع األستاذ دفرت تقنية خالل

 عملية جعل على القدرة لديه احملاسبة يف blockchain تقنية تطبيق حيث أن السوق، يف املشاركني بني الثقة لتعزيز كبرية

 الشركات بني املعلومات تناسق عدم من فعال بشكل واحلد اخلارجية التقارير معلومات جودة وحتسني شفافة، الشركات حماسبة

 (Ting, Lin, & Tang, 2019, p. 21)  اخلارجيني واملستثمرين

 :تقنية تطبيق يؤدي أن ميكن تقليل املخاطر التشغيلية blockchain وأخطاء التشغيلية املخاطر تقليل إىل احملاسبة يف 

 الوقت يف احملاسبية املعلومات توفري الذكية، حيث إن العقود بواسطة تلقائًيا إنشاؤها يتم املالية البيانات ألن نظرًا القياس

 احتمالية التقارير، ما يساهم يف زيادة وإعداد احملاسبية املعلومات إنشاء بني الفاصلة الزمنية الفرتة من جزئًيا يقلل املناسب

 . كبري حد إىل التزوير االحتيال اكتشاف

 من االستفادة ميكن: االحتيال تقليل Blockchain من احملاسيب، فمن االحتيال ومكافحة التقليدية احملاسبة لتحسني 

 blockchain على سجل ديلتع الثابتة، حيث يعد لطبيعته نظرًا blockchain باستخدام االحتيال ارتكاب الصعب

على   املوزع األستاذ دفرت نسخ مجيع على التغيري نفس إجراء الطرف الراغب يف عملية التعديل  على يتعني إذ للغاية صعًبا أمرًا

واحد وهذه عملة مستحيلة، ولو فرضا مت إجياد طريق إلجراء تعديل معني على معاملة ما فان   وقت يف كل األطراف األخرى

  .(Deane, 2021)  راف ميلكون نسخ احتياطية عن العملة األصليةكل األط

  يف احملاسبة: Blockchain استخدام تكنولوجياحتديات  3.2.3

 حماسبة أنظمة إىل التقليدية احملاسبة أنظمة من التحول عملية من بكل مرتبطة وتنظيمية فنية حتديات هناك

blockchainومن أهم هذه التحديات ، :(Bogdana & DUȚESCU, 2020, p. 221) 

 لـ التحتية بالبنية الرئيسية التحديات أحد شبكة االنرتنت اإلنرتنت: ويتعلقblockchain ألن ، نظرًا blockchain 

مطلوب  مناسبة، كون هذا العامل غري حتتية بنية وجود خماطر يف جبدية النظر لذلك جيب اإلنرتنت، على كبري بشكل يعتمد

  السيرباين.  األمن يف عال مستوى جدا وعلى

 على كبري حد إىل تعتمد احملاسبة أن حبقيقة اآلخر التحدي التأقلم مع املعايري واللوائح احملاسبية يف الوقت املناسب: ويرتبط 

 أن جيب أ�ا إال صحيح، بشكل اللوائح هذه احرتام تضمن أن ميكن blockchain تقنية أن من الرغم وعلى اللوائح،

 الفعلي الوقت أساس على احلالية اللوائح تعديل أو جديدة الئحة أي باعتماد للسماح كفيي مبا مرنة تكون

 اعتماد يتم الذي املقياس املقياس املعتمد: ميثل blockchain لـ آخر حتديًا املنظمات قبل من blockchain احملاسيب .

املنظمات على األقل يف  من الكفاية فيه مبا كبري عدد قبل من اعتمادها جيب فعالة، blockchain حماسبة تكون لكي

 جتربة حاولت اليت املنظمات وعدد مهدها، يف للمؤسسات blockchain حلول تزال حيث ال الوقت احلايل،

blockchain ما نوًعا صغري احملاسبة يف. 

 :التنفيذ لـ جوانب أحد مشاركة املعلومات blockchain الفوائد كانت إذا ما يف احملاسبة مزال مبهم وغريمفهوم وهو 

 الكاملة الفائدة حتقيق ميكن ال حيث حالًيا عملي غري القدمية والعمليات لألنظمة الكامل االستبدال التنفيذ تكلفة ستفوق
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 هذا ميثل الصلة، ذات اخلارجية األطراف من مشاركة هناك تكن مل يف ا�االت احملاسبية ما  blockchain لتكنولوجيا

 حمدودة فائدة ذات blockchain لتكنولوجيا الكبرية الرأمسالية النفقات تربير التحدي يدفع اىل عدم فهذا للمنفذين معضلة

 (McComb & Steven, 2018, p. 6)  حالًيا يف ا�ال احملاسيب

 اعتماد من الكفاءة مكاسب من الرغم على الضوابط اختبار إىل املعامالت اختبار من التحول: التحايل blockchain ، 

 للمنظمات، املالية التقارير موثوقية بالضرورة يضمن ال blockchain على املخزن املعامالت سجل أن مالحظة املهم نم

" السلسلة خارج" باتفاقية املرتبطة الصلة ذات األطراف بني" السلسلة على" معاملة تنفيذ املمكن من يزال ال املثال سبيل على

 يواجه عندما blockchain بـ احمليطة الداخلية الضوابط فعالية هو املهم فإن لذلك ليةاحتيا معاملة أو للمالحظة قابلة غري

 كود السلسلة املسخدم يف جودة وكذلك ، العمالء حوافز فحص إىل حباجة فإ�م بلوكشني، سلسلة املدققون

blockchain ، ذلك من بدالً  ولكن ، اشرةمب املعامالت اختبار على املدققني تركيز يكون لن ، الربوتوكول، وتغيريات 

 & Manlu) صادقة blockchain على املسجلة املعامالت بأن مناسب تأكيد على للحصول الضوابط هذه اختبار

Kean, 2019, p. 13)  
  يف التدقيق: Blockchain تأثري تكنولوجيا 3.3

  وعملية التدقيق: Blockchainالعالقة بین تكنولوجیا  1.3.3

 تشغيل أحداث استخراج خالل من البيانات تتعقب واليت التدقيق أنظمة من العديد يف شائعة ةطريق السجل حتليل يعد

النظام  سجالت من كبرية كميات من املستخدمني عمليات حتليل الفعال غري من  ذلك ومع النظام، سجل من املستخدمني

 النظام سجل على الطرق هذه كل عتمدت العملية، سجالت أوامر تناسق على للحفاظ التجزئة سالسل أو استخدم فقط،

 ,Chunhua & all)  مصداقية ضمان الصعب يكون من الواقع لكن هذا يف البيانات، لعملية موثوقة بسجالت لتزويدهم

2018, p. 341) ، أخذ باستخدام واحلسابات املعامالت من التحقق حيث يتم بعيب أساسي التقليدية التدقيق منهجية تتميزو 

 تأكيدات تقدمي فقط ميكنهم املدققني أن يعين هذا بالفعل، واحلسابات املعامالت مجيع من التحقق يتم مل أنه يعين مما العينات،

 يتم العيوب، حيث هذه حتسني ميكن ، blockchainتقنية املنظمة، وباستخدام أداء على الكاملة التعليقات من بدالً  معقولة

 نظرًا اإلمجاع، آلية قبل من عليها واملوافقة املعاملة أطراف قبل من بالفعل blockchain يف املعامالت بيانات صحة من التحقق

 تتيح لفحصه، كما جاهز تدقيق مسار أساس وجتزئة، لذلك يكون للمدققني زمين خبتم خمتومة البيانات أل�ا تغيري ميكن ال ألنه

Blockchain اجلرد لقوائم املستمرة املراجعة تطوير أيًضا(NORDGREN & all, 2019, p. 47)  والشكل الموالي

  وعملية التدقيق: Blockchainیوضح العالقة بین تكنولوجیا 

 وعملية التدقيق Blockchainالعالقة بین تكنولوجیا  :03الشكل رقم

 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

  ، مرجع سبق ذكره.Ledgeriumالمصدر: 

 



    

 
 التكنولوجيا املالية االبتكارات واحللول الرقمية. 198

                                        ملوح حممدأ.   سيد حممد،  د.                                        يف ا�االت املالية واحملاسبية وأثره على عمليات التدقيق  Blockchain استخدام تكنولوجيا

  

بطريقة مباشرة وسريعة دون احلاجة إىل  blockchainتكون عمليه التدقيق بني أطراف املعاملة املستخدمة لتقنية 

اإلجراءات التقليدية عند إجراء عملية التدقيق، كما تستفيد مصبحة الضرائب من هذه التقنية للتأكد من املبالغ واألرباح املصرح 

، باإلضافة إىل استخدامها �ا كما تستطيع البنوك االعتماد على هذه التقنية يف حتديد الوضع االئتماين للشركة عند منح القروض

من طرف اجلهات القضائية يف حل النزاعات وذلك بالرجوع اىل مسار العقود املربمة اليت يتم ختزينها ومع عدم إمكانية تعديلها 

 blockchainوفق تقنية 

  يف عملية التدقيق:  ةاملستخدمblockchain أهم املنصات والتطبيقات 2.3.3

 Tierion  :سحابية خدمة هي blockchain ضرورية بالوقت خمتومة رقمية إيصاالت إنشاء للشركات تتيح 

 أيًضا ولكن احملاسبية لألغراض فقط ليس النظام استخدام ميكن. منه التحقق ميكن معامالت سجل مع الثالثي القيد حملاسبة

بيانات العمالء وإنشاء  لتأمني سالمة Tierionالطبية، و�دف منصة  والسجالت املخزون وإدارة القانونية للسجالت

مبا يف ذلك عمليات الشراء وتداوالت األسهم وتوقيع العقود اليت توضح كل خطوات املعامالت  للعملياتموثوق مسار تدقيق 

 املنشورة البيانات بيانات املصدر أي سجالت صحة من ، كما ميكن التحقق (tierion.com, 2018)  ومطالبات التأمني

 من للتحقق طريقة البيانات تطبيقات برجمة واجهة تكتشف. Tierion API استخدام ، يتم blockchain شبكة يف

   blockchain (Shetty & all, 2019, p. 83) ـت إيصاال صحة

 Balanc3: مؤسسة من مقدمة املصدر مفتوحة تكنولوجيا على ومبين الثالثي القيد حماسبة على فقط يركز تطبيق هو 

Ethereum، البيانات إىل الوصول تقييد على القدرة مع الشفافية من خمتلفة مبستويات تسمح ميزات على التطبيق حيتوي 

 اآلخرين، الداخليني واملستخدمني لإلدارة فقط تركه أو املصلحة أصحاب جلميع اخلارجي بالوصول السماح وميكنه املالية،

 ال فهو ، األخرى الربامج عكس على. يالفعل الوقت يف blockchain حماسبة نظام خصائص مجيع Balanc3 يتضمن

 واحملاسبة للفواتري blockchain تستخدم اليت الصغرية للشركات أيًضا ولكن اجلنسيات متعددة الشركات فقط يستهدف

 (balanc3.net, 2019)  املدفوعات ومعاجلة الوثائق وختزين

  Factom Harmonyمنصة : هي Blockchain مستندات كخدمة إدارةblockchain  جتاري منتج أول هي 

 نشر بروتوكول للعقارات، فهو للمستهلكني قروًضا تصدر اليت واملؤسسات العقاري، الرهن ملنشئي موجه للشركة، حيث إنه

 حللول الرقمية للرباهني اآلمن التخزين يتيح مستقل، بشكل منها التحقق وميكن للتغيري قابلة غري تسجيل أنظمة لبناء المركزي

 العامة الكتل سالسل �م،  وخبالف موثوق وسطاء طلب أو اخلاصة البيانات عن الكشف دون وسالمتها ناتالبيا منشأ

 من سلسلة يف زمنًيا ترتيًبا الصلة ذات اإلدخاالت بربط تسمح اليت املوزعة األستاذ دفرت بنية Factom تستخدم ، األخرى

 ويقوم )Blockchain ،2020(  البيانات من نوع أي على تاإلدخاال حتتوي أن ميكن كفاءة، أكثر واسرتجاع ختزين أجل

 ، Factom داخل للبيانات سجل بتأمني يقوم مث. العقاري الرهن معاجلة أثناء احلقيقي الوقت يف اإلدخاالت وإدارة بإنشاء

 والوقت املال توفري إىل يؤدي املوثوقة، مما األطراف بني السرية البيانات إىل ويشري بشفافية الوصفية البيانات مبشاركة يسمح مما

 التدقيق تكاليف من النظام ويقلل ، متعددة مصادر من والبيانات القرض مستندات مع املريح والتفاعل االمتثال ملراجعة

  اإلقراض. بنزاعات املرتبطة القانونية والتكاليف واملخاطر

  على عملية التدقيق:Blockchain تأثريات استخدام   3.3.3

على عملية التدقيق، الزال قيد الدراسة والبحوث نظرا للمتغريات الكثرية Blockchain ستخدام تكنولوجياإن تأثري ا

ولكن مما ليس فيه شك هو التغيري اجلذري الذي أحدته هذه التكنولوجيا ، Blockchain والسرعة اليت حتدث يف جمال تكنولوجيا

  ريات:على جمال التدقيق، وفيما يلي سوف نتطرق ألهم التأث
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 التحقق من صحة العمليات  

 النظام يف مهمتني مشكلتني حتل املوزع، وبذلك فهي األستاذ دفرت على املعامالت ببث blockchain تسمح تقنية

 فيها، والتشكيك املدخالت صحة من للتحقق متعددة أطراف وجود خالل من املعلومات دقة من للمحاسبة، حيث تزيد البيئي

 ارتباط من كجزء استخدامها ميكن مراجعة أدلة يوفر فإنه املراجعة، مع جنب إىل جنًبا استخدامه مت إذا فهيأما املشكلة الثانية 

 بالعميل اخلاص blockchain إىل الوصول خالل من املوضوعية االختبارات دمج من املدققون سيتمكن التصديق، حيث

 خارجي، تأكيد مع جوهري إجراء هو blockchain عرب ةالصح من التحقق املالية، من اجل التأكيدات أساس يشكل والذي

  (McComb & Steven, 2018, p. 4)  العميل من املقدمة البيانات من أعلى األدلة من ومستوى

 للشركة املايل الوضع تأكيد  

ئي للشركة سواء اجلز  املايل الوضع على تأكيدات إجراء من اجل اخلارجي التدقيق تطبيقات يف  Blockchainتستخدم

وهذه  Blockchain على مرئية تقوم �ا الشركة مع االطراف االخرى تكون اليت املعامالت كل أو بعض ان او الكلي باعتبار

 البيانات حتليالت مع دجمه عند  blockchain يساعد أن التدقيق، حيث ميكن عمل طريقة يف عميًقا تغيريًا أحدثت اخلاصة

 املستوى ذات األسئلة يف التفكري على لذلك سريكز املدقق التدقيق، عملية يف املتضمنة تاملعامال مستوى تأكيدات يف املناسبة،

 أيًضا ولكن النقدي، واملبلغ املعاملة صحة أطراف من تفاصيل من التحقق على فقط يقتصر ال التدقيق املثال سبيل األعلى، على

 أ�ا أم املصروفات، أو املبيعات تكلفة عن اذا ما كان ناتج قوتصنيفها، باإلضافة إىل اإلجابة عن مصدر التدف تسجيلها كيفية

باإلضافة إىل  األطراف او يتم التالعب باملعلومات، لعامة متاح غري سياقًا هذه احلكم عناصر تتطلب ما لدائن، وغالًبا تدفع

 األسئلة هذه على للرتكيز الوقت من املزيد املدقق لدى سيكون ، blockchain وجود ومع تطلبها ملعرفة دقيقة لطبيعة النشاط،

 (ICAEW, 2018, p. 8)  
 للمراجعني: جديدة أعمال 

 يف املراجعة أدى ذلك لظهور عمليات جديدة يف هذا ا�ال تضاف إىل مهام blockchain مع بداية تطبق تكنولوجيا

 على املوجودة املعلومات بني اقاالتس وإثبات الرقمية، األصول وجود من والتحقق معينة معامالت مراجعة مثل املدققني،

blockchain  مركزية سلطات وجود عدم حالة يف سيما ال بالتعقيد والصعوبة، اجلديدة املهام هذه احلقيقي، وتتميز العامل ويف 

 البتكار املعلومات تكنولوجيا أنظمة تدقيق عمليات يف خرب�م من االستفادة إىل املدققون حيث حيتاج blockchain على

  (Manlu & Kean, 2019, p. 22)  يف التحقيقات جديدة طرق

 :التدقيق الشامل  

 على للمعامالت كامل سجل ختزين يتم ألنه نظرًا التدقيق، عملية أساسي بشكل blockchain تغري أن ميكن

blockchain ، لتقدميها، املسؤولة األطراف وانتظار طلب الوثائق واملستندات اخلاصة باملعامالت، إىل بعد املدققون حيتاج فلن 

 معامالت ألي املستمر بالتدقيق وتسمح التقليدية، التدقيق عينات أخذ عملية blockchain ستتجاوز ذلك إىل باإلضافة

 األدلة مجع على سابًقا إنفاقها مت اليت املوارد حترير إىل blockchain اعتماد سيؤدي حمددة، فرتة أي يف" السلسلة على"

  منها. والتحقق

 ت صحة املعامالت:إثبا  

 بني املعامالت صحة إثبات على القدرة ومتنحها الرقمي العامل يف مثيل هلا ليس اإلثبات على كدليل blockchain إن

 حول معلومات على أيًضا الكتلة حتتوي عام، حيث سجل أو به موثوق ثالث طرف تدخل إىل احلاجة وجتنب علًنا، األطراف

 وعاًما آمًنا دليًال  جيعلها مما عمليات اإلدخال التقليدية، يف املوجودة املعلومات بقية مثل للتغيري بلةقا غري كو�ا والوقت، التاريخ

 التقليدية، حيث حيتوي العامة التسجيل أنظمة مع قارناها إذا أو يتعلق فيما عمليا دنيا بتكلفة ذلك كل منه، التحقق وميكن

 بل احلايل، التغيري يعدل ال صغرياً، كان تغيري مهما كل أن وهي  التجزئة فةوظي تسمى أخرى، مهمة خاصية على أيًضا النظام
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 على القدرة مثل تكملها، إضافية مساعدة أداة اخلاصية هذه السابق، وتنشئ عن متاًما وخيتلف) التجزئة( جديًدا عنصرًا يولد

 يف خمزنًا معيًنا أصلًيا مستنًدا نأ من التحقق مستخدم لكل ميكن لذلك السجالت، أو املستندات سالمة من التحقق

blockchain هميتلك الذي للمستند مطابق  (López, Sánchez, & Monelos, 2018)  

 :ختفيض تكلفة التدقيق  

 وإبداء الرأي التحقق عمليات لتنفيذ إليها اللجوء إىل احلاجة دون التنفيذ وسهلة للغاية منخفضة سيكون التدقيق بتكلفة

خاصية  Blockchainمتاًما، وذلك كون لتقنية مناسبة ليست وتكلفتها حلجمها نظرًا واليت املالية، ا�محول بيان النموذجية

 متت سواء األخرى، التسجيل كتل مع دجمها بعد واليت املوزعة، البيانات قاعدة إىل التسجيل معلومات إضافة مبجرد الثبات

 بشأن جيزمون احملاسبني من غري ممكنة على اإلطالق، فكثري لتغيريا أو التعديل إمكانية فإن  ذلك بعد أو قبل من إضافتها

blockchain من التدقيق وظائف معظم أمتتة للمدققني ميكن املستقبل، يف بكثري أقل تدقيق عمليات إىل يؤدي أن ميكن ألنه 

 على تسجيله يتم شيء لكل صلةاملتأ التتبع إمكانية بفضل وسهالً  سريًعا التدقيق يكون أن الذكية، ميكن العقود قوة خالل

blockchain. لـ ميكن مؤمتت، شيء كل ألن ونظرًا blockchain املدقق حيتاجه الذي الوقت تقليل  (Deane, 2021)   

 :حتسني جودة التقارير املالية  

 اء،وسط أي بأكملها العملية تتطلب وال المركزية، بطريقة صحتها من املعلومات وتتحقق blockchain تقنية تسجل

 املوزع األستاذ دفرت تقنية خالل من وموثوقة للعبث ومقاومة وآمنة شفافة املعلومات تكون أن blockchain تقنية وتضمن

 يف املشاركني بني الثقة لتعزيز كبرية بإمكانيات blockchain تقنية تتمتع  لذلك نتيجة آلية، العمل وإثبات التجزئة وتسلسل

 جودة وحتسني شفافة، الشركات حماسبة عملية جعل على القدرة لديه احملاسبة يف blockchain تقنية تطبيق حيث أن السوق،

 & ,Ting, Lin)  اخلارجيني واملستثمرين الشركات بني املعلومات تناسق عدم من فعال بشكل واحلد اخلارجية التقارير معلومات

Tang, 2019, p. 21)،   تقنية توفركما Blockchain توفري حيث جيب التدقيق، وعمليات املالية قاريرالت لتبسيط فرصة 

 جمموعة يف املدقق إىل وامللفات احملاسبية األستاذ، دفرت ومستخلصات اليومية، دفرت وإدخاالت واألرصدة، احلسابات، تسويات

 كبري وقت استثمار دققامل من تتطلب خمتلفة زمنية وجداول مبعلومات تدقيق كل ويبدأ واليدوية، اإللكرتونية التنسيقات من متنوعة

 كتلة عرب تقريًبا الفعلي الوقت يف البيانات إىل الوصول للمدقق ميكن ، blockchain تقنية اما يف تدقيق، لعملية التخطيط عند

 .AICPA, 2020, p)  ومتسق متكرر شكل يف للمراجعة املطلوبة املعلومات على باحلصول للمراجع هذا يسمح حيث القراءة

14)  

  ة:خامت .5

 النظام من يتجزأ ال جزًءا Blockchain تقنية ستصبح جناحها وفعاليتها، الواقع وإثبات إىل النظرية التطبيقات انتقال مع

 أكثر من املالية احملاسبة كون ومع املايل، القطاع على هائل تأثري له سيكون أنه فيه شك ال ومما املعلومات، لتكنولوجيا البيئي

شفافية وموثوقية  زيادة على القدرة Blockchain ا عرضة لألخطاء والغش والتحايل فان لدىصعوبة وأكثره ا�االت

  األرباح. وإدارة اإلفصاح يف األخطاء وتقليل كبري حد إىل احملاسبية املعلومات

التعاون املوثوقية و التدقيق خاصة من ناحية ة و ياحملاسب مالئمة جدا للخدمات املالية والنظم Blockchain وتعد خصائص

معاملة بذلك على الفور وبالتايل احلصول على  blockchain فسيتم إخطار مجيع مستخدمي ألنه إذا مت تعديل أحد السجالت

، وسهولة الرقابة على متبادلة وشفافة مع ضمان عدم وجود تالعب خارجي، وهذا ميثل ثقة العمليات للشركات يف نظامها احملاسيب

  املعامالت املالية.

خصائصها الرئيسية:  من خاللفيما يتعلق مبنع الثغرات األمنية يف أنظمة احملاسبة  blockchain املزايا اليت تقدمها تتمثلو 

، احملاسيب لذلك ستكون البيانات املالية يف مأمن من أي ثغرة قد تكون موجودة يف نظام ،الالمركزية وإخفاء اهلوية وقابلية التدقيق

هناك العديد من حاالت التالعب  يف جمال التدقيق فان وفًقا للواقع اإلشكايل، و ت أو سرقة املعلوماتمثل حالة التالعب باملعلوما
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، ألن حدوث ذلك وال ميكن تغري أي معلومة، ال ميكن  blockchain استخدام مع، وحىت االحتيال باملعلومات املالية

 .إلشراف على نفس البياناتل وختزينهايف الوقت الفعلي ويتم حتميلها  مسجلة السجالت ستكون

جيب ان يكون استخدامها مدروس بدقة يف اي قطاع خاصة   blockchainوبالرغم من جنة املزايا اليت توفرها تكنلوجيا 

 استخدام من املدققون يتمكن أن ، فقبل احلذريف ا�االت املالية واحملاسبية كو�ا جماالت حساسة للغاية، لذلك البد من 

 املعلومات واكتمال ودقة موثوقية لتحديد التدقيق إجراءات إجراء جيب ، blockchain من عليها احلصول مت اليت املعلومات

 على هذه املربر غري املفرط االعتماد ملنع blockchain تقنية تدقيق إىل املدقق سيحتاج آخر مبعىن ، blockchain يف الواردة

 على يتعني يزال ال أنه إال استمرارية، أكثر تصبح قد التدقيق عملية أن من الرغم مازالت قيد االختبار، وعلى اليت التكنولوجيا

   املالية. البيانات إعداد عند اإلدارة تتخذها اليت األخرى واألحكام احملاسبية التقديرات حتليل عند املهنية األحكام تطبيق املدققني
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The Role of Financial Technology in Promoting Financial Inclusion - The Bahraini 

experience - 

  

  

  
  

  

  

  : ملخص

تســـعى هـــذه الورقـــة البحثيـــة إىل تســـليط الضـــوء علـــى مفهـــوم التكنولوجيـــا املاليـــة بشـــكل عـــام والتكنولوجيـــة املاليـــة   

ة كدولـــة رائــدة يف جمـــال البحرينيــ تجربـــةالاملــايل مــع الرتكيـــز علــى الشـــمول  دورهـــا يف تعزيــزإبــراز و  اإلســالمية بشــكل خـــاص

 اإلسالمية. الصناعة املالية واملصرفية

خلصــت الدراســة إىل األمهيــة الكبــرية الــيت تكتســيها التقنيــة املاليــة خاصــة يف ظــل األعمــال املصــرفية املفتوحــة وتوســع 

الل دراسـة التجربـة جماالت التكنولوجيا املالية اإلسالمية وبالنتيجـة حتقيـق هـدف الشـمول املـايل وهـو مـا مت توضـيحه مـن خـ

  البحرينية واليت جنحت يف خلق نظام بيئي مالئم وعلى خمتلف األصعدة. 

  التكنولوجيا املالية، التكنولوجيا املالية اإلسالمية، الصناعة املصرفية اإلسالمية، الشمول املايل. كلمات مفتاحية:

  JEL: O33, G21تصنيف 

Abstract:  

This paper aims to clarify the concept of financial technology in general and 

Islamic financial technology in particular and its role in enhancing financial inclusion, 

with a focus on the Bahraini experience as a leading country in the field of Islamic 

financial and banking industry. 

The study concluded the great importance of financial technology, especially in 

light of open banking and the expansion of the fields of Islamic financial technology, 

and as a result the achievement of the goal of financial inclusion, which was clarified 

by studying the Bahraini experience, which succeeded in creating a suitable ecosystem 

at various levels. 

Keywords: Financial technology, Islamic financial technology, Islamic banking, and 

financial inclusion 

JEL : O33, G21 
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  . مقدمة: 1

، ومن (financial technology)يف تكنولوجيا املعلومات وخاصة التكنولوجيا املالية هائال اارعلعامل اليوم تسيشهد 

خلى فيه عن نطام التكنولوجيا املالية احلالية اىل التكنولوجيا الرقمية،  تتاملتوقع هلا أن تنقل منظمات املال واألعمال إىل عامل جديد 

  ).Bitcoin( وظهور العمالت الرقمية مثل عملة" (Blockchain) ني"البلوكش سلسلة الكتل تقنيةمع كما هو احلال 

الصناعة املصرفية اإلسالمية يف سباق مع الزمن لوضع منهاج لالبتكارات املالية املتوافقة مع أحكام الشريعة وأصبحت   

أمام القدرة التنافسية يف الرفع من ة مهية التكنولوجيا املاليأل بالنظرجماراة هذا التطور التكنولوجي املتسارع من أجل اإلسالمية 

قاعدة معرفية وحبثية  على تأسيسوضع اسرتاتيجية هدفها االبتكار والتجديد والعمل كذلك  نظري�ا التقليدية؛ وهو ما يتطلب

  الرقمي.للمصرفية اإلسالمية مبنية على االلتزام بأخالقيات وأحكام الشريعة اإلسالمية تتالءم وتنسجم مع مستجدات االقتصاد 

ىل ابتكار أدوات مالية جديدة تؤدي اىل تنويع األدوات التمويلية إالصناعة املصرفية اإلسالمية  تسعىومن هذا املنطلق، 

وأمام هذا الواقع، فإن قطاع الصناعة املصرفية اإلسالمية واملتجددة. وتطويرها مبا يتالءم واالحتياجات املالية املتنوعة  ووسائل إدار�ا

  االقتصاد الرقمي واالفرتاضي.ملرحلة كبريا وهو االنتقال ديا  يواجه حت

  صيغت إشكالية هذا البحث يف التساؤل الرئيسي التايل:ا سبق انطالقا ممإشكالية البحث:  1-1

  ال؟كيف ميكن للتكنولوجيا املالية اإلسالمية أن تعزز مفهوم الشمول املايل؟ وما هي أهم مميزات التجربة البحرينية يف هذا ا�

  يندرج حتت التساؤل الرئيسي مجلة التساؤالت الفرعية التالية:

 ؟بالتكنولوجيا املالية؟ وما هي عناصرها ومميزا�اما املقصود  - 

 ؟املقصود بالتكنولوجيا املالية االسالمية؟ وما هي خصائصها؟ وما هو االختالف بينها وين نظري�ا التقليديةما  - 

 ؟Financial inclusionاملقصود بالشمول املايل ما  - 

 الفرضية األساسية التالية:لإلجابة عن التساؤل الرئيسي واألسئلة الفرعية، ّمت اعتماد : فرضيات البحث 1-2

  تساهم التكنولوجية املالية اإلسالمية يف تعزيز الشمول املايل.

  : تسعى هذه الورقة البحثية إىل حتقيق النقاط التالية:أهداف البحث 1-3

 التكنولوجيا املالية بشكل عام والتكنولوجيا املالية اإلسالمية بشكل خاص؛مفهوم التعرف على  - 

 ؛مفهوم الشمول املايل وأهدافهالتعرف على  - 

 ؛الضوابط الشرعية املتعلقة بالتكنولوجيا املالية االسالميةالتعرف على  - 

  للبحرين يف جمال التكنولوجيا املالية. التعرف على التجربة الرائدة - 

ت التكنولوجيا املالية ميزة العصر احلايل، وستسيطر على البحث أمهية بالغة، فقد أصبحهذا : يكتسي ية البحثأمه 1-4

ا عناصر القوة اليت تؤهلهالصناعة املصرفية اإلسالمية  التعامالت االقتصادية مع تزايد وترية االقتصاد الرقمي، حيث متتلك

  هلا.املتجددة واملتسارعة لتأكيد الدور املستقبلي  ستفادة من التطورات العلمية والتكنولوجيةلال

: لدراسة هذا املوضوع ّمت اعتماد األسلوب الوصفي الذي يعتمد على مجع البيانات لدراستها وحتليلها، منهـج البحث 1-5

وع حرصا على بغرض دراسة املوضوع من مجيع جوانبه. وألجل ذلك مت اعتماد العديد من املراجع اليت هلا صلة وثيقة باملوض

   .املوضوعية العلمية

مفاهيم عامة حول التكنولوجيا املالية اإلسالمية ودور وهي: أساسية  إىل نقاط ه الورقة البحثيةهذ مت تقسيم: خطـة البحث 1-6

  التجربة البحرينية. حالة دراسة، وأخريا يـول املالـوجيا املالية يف تعزيز الشمـالتكنول
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  كنولوجيــا املالية اإلسالميـةمفاهيم عامـة حول الت -2

كبري بتكنولوجيا املعلومات واالتصال، وهو كنشاط تستخدم يرتبط بشكل  " :بشكل عام التكنولوجيا املالية مفهوم 2-1

  ؛املؤسسات تكنولوجيات االعالم واالتصال من خالله من أجل توزيع خدمات مالية بطريقة أكثر فعالية وبأقل تكلفة"

"لكل مؤسسة تتدخل يف هذا ا�ال من أجل اقرتاح على عمالئها حلوال تكنولوجية تكنولوجيا املالية: مصطلح ال يشري 2-2

واليت حتاول االستحواذ على حصص سوقية على حساب الفاعلني التقليديني لقطاع ناشئة  مبدعة أو ابتكارية فهي شركات

 ؛(lorenzi, 2016, p. 12 ) اخلدمات املالية"

ابتكار جديد يف مناذج األعمال أو  االبتكار املايل التقين الذي قد يؤدي إىل"وجيا املالية على أ�ا: كما تعرف التكنول   3- 2

سينعكس بأثر مادي على األسواق واملؤسسات املالية وتوفري ما  التطبيقات أو العمليات أو املنتجات أو اخلدمات املرتبطة به

 ؛(Schindler, 2017, p. 2)"التمويل

نيات املدفوعة بالثورة الصناعية الرابعة تعمل بشكل كبري على تعزيز و/أو تعطيل اخلدمات املالية والعمليات "التقأو هي:   4- 2

  (hardie & others, 2016, p. 6) ومناذج األعمال ومشاركة العمالء"

تتميز عاملي. املؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى االقتصادي ال Klaus Schwabصاغ مصطلح "الثورة الصناعية الرابعة" 

واليت يشار إليها جمتمعة  والبيولوجية،اخلطوط الفاصلة بني ا�االت املادية والرقمية إزالة بدمج التقنيات اليت تعمل على  هذه الثورة

ء باسم "األنظمة الفيزيائية السيربانية ". تشكل هذه الثورة جمموعة متنوعة من التقنيات اجلديدة مبا يف ذلك الروبوتات والذكا

 .(Alawode & others, 2020, p. 13 ) والتكنولوجيا احليوية وإنرتنت األشياء السحابيةاالصطناعي وتكنولوجيا النانو واحلوسبة 

  والذي يتمحور حول تسع تقنيات قيادية للتكنولوجيا املالية: وميكن توضيح مفهوم التكنولوجيا املالية من خالل إطارها العام

  عام للتكنولوجيا املاليةاإلطار ال 01الشكل رقم 

 
 

Source: Alawode Abayomi A  & others, leveraging islamic FINTECH to improve financial inclusion, World 
Bank Group, Washington, 2020, p:14. 
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ملختلفة املتاحة (التمويل التكنولوجيا املالية اإلسالمية هي مزيج من التقنيات ا": مفهوم التكنولوجيا املالية اإلسالمية 2-5

 "اجلماعي، تكنولوجيا التأمني...اخل) من أجل إنتاج حلول للتكنولوجيا املالية تتماشى مع مبادئ وهياكل وقيم التمويل االسالمي

(Sabree, 2018, p. 6).  

  :(UK islamic fintech panel, 2019, p. 2) على النحو التايل التكنولوجيا املالية اإلسالميةميكن تلخيص تعريف  2-6

  التوزيع الرقمي للمالية اإلسالمية؛ 2-6-1

  )، سالسل الكتل؛AML/KYCاستخدام منافع التكنولوجيا املالية: اعرف عميلك/ مكافحة تبييض األموال ( 2-6-2

يف املالية  )، النشاط السيرباين، املدفوعات، البيانات الضخمة، التعليم اآليلDLTوتكنولوجيات املوازنة املوزعة ( 2-6-3

  اإلسالمية؛

  أي تكنولوجيا مالية يف دميوغرافيا السوق اإلسالمية توفر احتياجات غري مستوفاة و/أو أهداف الشمول املايل؛ 2-6-4

  أي صندوق تكنولوجيا مالية متوافق للشريعة يستثمر يف بنية حتتية رقمية أو تطوير اقتصادي يف أي مكان يف العامل. 2-6-5
يف تعريف مماثل، ولكن النقطة تشرتكان  :اإلسالميةبني التكنولوجيا املالية التقليدية والتكنولوجيا املالية االختالف  2-7 

جتدر اإلشارة إىل أنه من  )،وبالتحديد فقه املعامالت املالية االسالمية( االسالمية بادئ الشريعةمب الثانية تلتزم الرئيسية هي أن

 Binte) هناك نص واضح حيظرها إذا كان �ا إالمسموح التكنولوجيا املالية  ارية مبا يف ذلكتعترب أي أنشطة جت إسالمي،منظور 

Mahmoodul Hasan, 2018) 

  يتم تقدمي أمهها يف اجلدول املوايل:املالية، والتكنولوجيا واملالية اإلسالمية، توجد تفسريات خمتلفة يف تعريف 

  ت التمويل اإلسالمي والتفسري: التكنولوجيا املالية وتعريفا01اجلدول رقم 

  التفسري  التعريف

  

  

  التكنولوجيا املالية

تتنافس  تكنولوجية،حلول اخلدمات املالية املبتكرة الرقمية اليت تقدمها وتستخدمها الشركات على منصة 

  ./ تتعاون مع املؤسسات املالية

املذهل للتكنولوجيا املالية على من الغريب أن األدب األكادميي أمهل ا�ال على الرغم من التأثري 

  .صناعة اخلدمات املالية

  

  

  

  املالية االسالمية

ويستند إىل مبادئ الشرعية والعدالة  احلقيقي،قطاع مايل واستثماري أخالقي يليب احتياجات االقتصاد 

  املبدأ االقتصادي األساسي هو فرض حظر على الربا .واملساواة والتوزيع

املصنف على أساس أصول الشريعة اإلسالمية اسم  املايل،يطلق على النظام  - الصريفة اإلسالمية

  .املصرفية غري الرحبية

  .وهو نظام مايل متويله،إنه قانون الشريعة الذي حيدد كيفية 

  

  

  صرفية إسالميةم

املالية  ميكن أن يؤدي االلتزام بالشريعة إىل إنشاء نظام مصريف إسالمي ميكن استخدامه لتطوير املوارد

  .من خالل استخدامه العملي من خالل االقتصاد اإلسالمي

فإن املفهوم املعياري بشكل أساسي يوصف  اإلسالمية،املصرفية اإلسالمية مع أخالقيات نظام القيم 

  أيًضا بأنه اخلدمات املصرفية اخلارجية

 املصرفية اإلسالمية هي نظام اإلدارة املالية

  اإلسالمية الذي يعتمد على القواعد

  

  رقمنة

تشفري بيانات املقارنة والتشفري رقمنة، واليت تسمح ألجهزة الكمبيوتر بتوفري هذه  :يُطلق على رقمنة

  .البيانات وإجراءها وبثها

  .ميكن اعتبار كل ما ميكن ترقيمه رقمًيا الرقمية،مع تكامل التقنيات 
Source:     Elvira Ildarovna Bulatova and Others, THE FINTECH AND ISLAMIC FINANCE SYNTHESIS IN 
THE MODERN WORLD, 3C TIC. Cuadernos de desarrollo aplicados a las TIC. ISSN : 2254-6529, PP/ 264- 

265. 
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 : ميكن حصرها يف النقاط التالية:االسالمية طريقة عمل مؤسسات التكنولوجيا املالية -3

ة، خاصة اهلواتف النقالة، كمبيوتر أو لوحة رقمية مرتبطة باألنرتنيت أو بأي شبكة اتصال استخدام تكنولوجيات مبتكر  3-1

ون النهائي منتجات وخدمات غنية و/أو أقل تكلفة من تلك للفاعلني اآلخرين، النقال وتطور ــــــــــأخرى من أجل تقدمي للزب

 ح خاصة باخنفاض معترب يف تكاليف الدخول للسوق؛ات الكبرية والتحليل التنبؤي تسمـــــــــــــاستخدام املعطي

 تطور سلوك الزبائن (هواتف نقالة موصولة وعالمة جغرافية موجودة على الشبكات االجتماعية)؛  3-2

 ؛خاصة املرتبطة جبانب املعامالت املالية االسالمية اجياد البيئة التنظيمية والقانونية املالئمة 3-3

 ؛يف إطار مبادئ فقه املعامالت االسالمية اجياد شراكة وعالقة جيدة مع البنوك 3-4

اإلسالمية (وليس جمرد تقليد لتلك اخلاصة بالتكنولوجيا املالية  ابتكارات جديدة يف جمال اخلدمات املالية واملصرفية 3-5

 تنطبق أيضا (واليت ثالث مراحل أساسية لدورة التكنولوجيا املالية، واليت ميكن توضيحها من خالل الشكل املوايل التقليدية) هناك

  :على شركات التكنولوجيا املالية اإلسالمية)

  ةـــا املاليــــل دورة التكنولوجيــ: مراح02 الشكل رقم

 
رت، التكنولوجيا املالية يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا، توجهات قطاع اخلدمات املالية، تقرير التكنولوجيا املالية، ومضة لألحباث، بيفو : املصدر

  9، ص:2016

 :(blog.bolden, 2018) يليميكن ذكرها فيما : اإلسالمية املميزة لشركات التكنولوجيا املالية اخلصائص -4

يف اخلدمات املالية التقليدية، يُقيم العميل على أساس ملكيته ألصول كبرية أو حصوله على  املستخدمني: لكل الوصول 4-1

فتستهدف   االسالمية ر على طبقات اجتماعية معينة، أما الشركات الناشئةدخل ضخم بصفة دورية، مبا جيعل هذه اخلدمات تقتص

 املالية االسالمية كل الطبقات والفئات وتقوم بتعزيز إمكانيا�ا بشكل مستمر عن طريق الشراكات أو إعادة تصميم املنتجات

  املصممة للعمالء ذوي الدخل احملدود؛

عروضا وخططا عدة للدفع  االسالمية الشركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا املالية لدى :التكاليف حتمل على والقدرة املرونة 2- 4

مقابل السلع واخلدمات وخاصة الطاقة النظيفة تتسم باملرونة الكافية لتناسب العمالء على اختالفا�م بشكل يومي أو أسبوعي أو 

 حىت شهري؛

ية بالرتكيز على طلبات املستخدم فتصمم منتجات بسيطة سهلة تقوم شركات التكنولوجية املال العميل: حموره تصميم 4-3

 ؛التكافلي واالدخار والتأمني اجلماعي االسالمي هذا على خدمات اإلقراض االستخدام ويسري
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تسمح التحليالت القوية لشركات التكنولوجيا املالية باحلركة السريعة، إذ يتم إجناز املعامالت يف بضعة دقائق  :السرعة 4-4

فيدة من البيانات الضخمة واخلوارزميات وتعلم اآللة، ومقارنة بشركات التأمني التقليدية الصغرية اليت قد تستغرق عدة أيام قبل مست

 املوافقة على سياسة جديدة أو التصديق على قرض، يسري هذا يف اإلقراض وعند التحقق من اهلوية الرقمية؛

تستطيع هذه السياسة حتسني املنتجات واخلدمات املقدمة حبيث تصبح أكثر  أوال: احملمولة أوال/اهلواتف البيانات سياسة 4-5

اليوم الوصول  االسالمية يسرا وسهولة يف االستخدام وأرخص يف السعر وأسرع يف اإلجراءات، تستطيع شركات التكنولوجيا املالية

لعمالء أصحاب الدخل احملدود لتصميم خدمات مناسبة ملصادر بيانات غري تقليدية ومنصات للهواتف احملمولة ملعرفة املزيد عن ا

  .هلم وال شك أن التحليالت القوية تسمح ألصحاب األعمال التجارية باختاذ قرارات أفضل واستغالل الفرص

الكبرية ميكن توضيحها من  االبتكاراتتتضمن العديد من عدة على جماالت  االسالمية تركز شركات التكنولوجيا املالية

  شكل املوايل:الخالل 

  االسالمية التكنولوجيا املاليةجماالت نشاطات : 03 الشكل رقم

  
Source: IMF policy paper fintech: the experience so far, IMF, JUNE 2019, p: 34. بتصرف 

الطرفني من التعاون القائم بني شركات التكنولوجيا وشركات اخلدمات املالية اإلسالمية من خالل استفادة ميكن تصور  

 بعضهما يف عدة ميادين، وهو ما يوضحه الشكل املوايل:

 وضعية رابح/رابح- شركات التكنولوجيا املالية وشركات اخلدمات املالية االسالمية  بنيالتعاون  :04لشكل رقم ا

Source: World FinTech Report 2018, Capgemini, LinkedIn, and Efma, p.40.بتصرف 
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ن متارس تلك أمن مراكز الدراسات اليت ترصد تطور حركة التكنولوجيا املالية وتأثريا�ا على األسواق املالية،  تتوقع العديد -5

يف إعادة صياغة طرق وسبل ممارسة املؤسسات املالية ألعماهلا، انطالقا من كون تلك التكنولوجيا،  اومؤثر  التكنولوجيا، دورا مهما

  :(Alam & others, 2019, pp. 18-19) :ة من اإلجراءات، من بني األهم فيهاتتفاعل مع تلك املؤسسات وفق جمموع

تعمل التكنولوجيا على زيادة املنافسة يف القطاع البنكي، حيث ُميكن إنشاء املزيد من مناذج األعمال، وبالتايل زيادة املنافسة  5-1

 ؛من خالل ختفيض احلواجز أمام دخول املنتجات اجلديدة للسوق

بنوك اآلن أكثر من أي وقت مضى إىل مواكبة موجة الرقمنة عن طريق زيادة االستثمار يف االبتكار الرقمي. ميكن حتتاج ال 5-2

على سبيل املثال للبنوك إدراج وسائل للتواصل إضافية تعزز من جتربة املتعامل وجتعلها أكثر سهولة من خالل التطبيقات التابعة هلا، 

 ؛وبالتايل حتسني جتربة املتعامل

تخصصة يف التكنولوجيا املالية أو خرباء   5-3
ُ
تُوصي املؤسسات املالية بانتهاج �ج الشراكات مع الشركات الناشئة امل

 ؛من ناحية التكاليف وزيادة يف منو اإليرادات وتقليل املخاطر التكنولوجيا لتحقيق نتائج أكثر كفاءة

من أجل القدرة على توظيف تكنولوجيا املعلومات  اتدريبا مستمر  أكرب عدد من املواطنني: إكساب الرقميتمكني ال 5-4

 .التحول الرقمي يقومون �ا من أجل حتقيق واالتصال يف خمتلف جوانب احلياة اليت ميارسو�ا، مبا يف ذلك األنشطة الشخصية اليت

وك إلحداث وهناك من يذهب إىل مفهوم أوسع من ذلك فريى أن التحول الرقمي هو االستثمار يف الفكر وتغيري السل 

حتول جذري يف طريقة العمل، عن طريق االستفادة من التطور التقين الكبري احلاصل خلدمة املستفيدين بشكل أسرع وأفضل. ويوفر 

  .التحول الرقمي إمكانات ضخمة لبناء جمتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة

عزيز قيمة اقرتاح املستهلك لتلبية حاجياته املالية عرب الشكل أدناه فيوضح جوانب التكنولوجيا املالية اإلسالمية ودورها يف ت

 املؤسسات املالية اإلسالمية وكذا آليات الدعم املتوفرة يف الصناعة املالية اإلسالمية:

  تعزز قيمة اقرتاح املستهلك االسالمية تكنولوجيا املالية: ال05الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 

 

Source: 

ifikr.isra.my/news/post/uae-leads-arab-markets-in-islamic-fintech 

  وبالتايل، فهناك تطبيقات عديدة حمتملة للتكنولوجيا املالية يف املالية اإلسالمية، ميكن توضيحها من خالل الشكل املوايل:
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  : التطبيقات احملتملة للتكنولوجيا املالية يف املالية اإلسالمية06الشكل رقم 

 
 

Source: Umar A. Oseni, Nazim Ali, FINTECH IN ISLAMIC FINANCE, Theory and Practice First published 

2019 by Routledge, New York, p :14. 

 يــول املالـــيف تعزيز الشم االسالمية املاليةوجيا ــالتكنول دور -6

الية العاملية والعربية، حيث بات يليب خالل السنوات القليلة املاضية ثورة يف جمال األنظمة امل شكل قطاع التكنولوجيا املالية

الكثري من احلاجات واخلدمات املتعلقة بالعمليات املالية املختلفة وبطرق متقدمة تنافس إىل حد كبري اخلدمات املالية التقليدية من 

من اخلدمات املالية حيث السرعة والتكلفة. ولقد جنحت الشركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا املالية يف تقدمي حزمة متنوعة 

تتضمن خدمات املدفوعات والعمالت الرقمية وحتويل األموال وكذلك اإلقراض والتمويل اجلماعي وإدارة الثروات باإلضافة إىل 

يلقي بظالله على مستقبل اخلدمات املالية  الذيخدمات التأمني، كما جنحت يف خلق الطلب على تلك املنتجات، األمر 

واحللول التكنولوجية يف تقدمي العديد من اخلدمات  االبتكاراتمو املتزايد لتلك الشركات الناشئة وكذلك سرعة التقليدية يف ظل الن

املالية الرقمية. وتتمتع التكنولوجيا املالية بقدرة حقيقية على تغيري هيكل اخلدمات املالية، وجعلها أسرع، وأرخص، وأكثر أمنا 

  (Alawode & others, 2020, p. 13 )  .لسكان اليت ال تتعامل مع اجلهاز املصريفوإتاحة، خصوصا للشرحية الكبرية من ا

وتنويع  االحتوائييف التصدي للتحديات احلرجة أمام تعزيز الشمول املايل والنمو  مهما التكنولوجيا املالية دورا تؤديكما 

الية للشرحية الكبرية من السكان اليت ال تتعامل مع اليت تساعد على تقدمي اخلدمات امل االبتكارات، من خالل االقتصاديالنشاط 

اجلهاز املصريف، وتسهل إتاحة مصادر التمويل البديلة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. كما تساهم التكنولوجيا املالية يف حتقيق 

  .ملخاطرللقواعد التنظيمية وإدارة ا االمتثالالتكنولوجيا يف ضمان  استخداماملايل، من خالل  االستقرار

ه ومنصات االسالمي مصادر بديلة للقروض من خالل التمويل اجلماعي االسالمية م التكنولوجيا املاليةدكما ميكن أن تق 

كما تساهم حلول  .للمشروعات الصغرية واملتوسطة اليت تفتقر للخدمات املصرفية والتمويل الرمسي الكايف عرب اإلنرتنت، خصوصا

 .كلفة التمويلت اخنفاضيف مية اإلسالالتكنولوجيا املالية 

ومتثل التكنولوجيا املالية وتطبيقا�ا املختلفة فرصا وحتديات يف الوقت عينه للمصارف واملؤسسات املالية األخرى. فقد تتغري 

هذا التغيري قد على التكنولوجيا املالية. ويف حني أن  االعتمادطبيعة ونطاق املخاطر املصرفية كما هي مفهومة تقليديا نتيجة لتزايد 
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يؤدي إىل خماطر جديدة، فإنه ميكن أيضًا أن يفتح فرصا جديدة للمصارف، وللعمالء، وللقطاع املصريف بشكل عام، وللجهات 

   .الرقابية أيضا

للشمول املايل،  خمتلفةالدولية تعريفات اهليئات أصدرت العديد من  ):Financial Inclusionتعريف الشمول املايل ( 6-1

 :التطرق ملا يليوميكن 

اليت تتخذها  اإلجراءات الشمول املايل هو" :الصادر عن جمموعة العشرين والتحالف العاملي للشمول املايلالتعريف   1- 1- 6

اهليئات الرقابية لتعزيز وصول واستخدام كافة فئات ا�تمع، ومبا يشمل الفئات املهمشة وامليسورة، للخدمات واملنتجات املالية اليت 

 ,alliance for financial inclusion) "احتياجا�م، وأن تقدم هلم بشكل عادل وشفاف وبتكاليف معقولةتتناسب مع 

 ؛(2020

عرفته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والشبكة الدولية للتثقيف املايل بأنه: "العملية اليت يتم من خالهلا تعزيز النفاذ   2- 1- 6

املالية الرمسية املراقبة بالوقت والسعر املعقولني وبالشكل الكامل أو املناسب وتوسيع إىل جمموعة واسعة من اخلدمات واملنتجات 

نطاق استخدام هذه اخلدمات واملنتجات من قبل شرائح ا�تمع املختلفة وذلك من خالل تطبيق مناهج مبتكرة تضم التوعية 

 ؛واالقتصادي" والتثقيف املايل وذلك �دف تعزيز الرفاه املايل واالندماج االجتماعي

بأنه: احلالة اليت يتاح فيها جلميع البالغني يف سن العمل الوصول إىل  CGAPعرفته ا�موعة االستشارية ملساعدة الفقراء   3- 1- 6

خدمات اإلقراض واملدخرات واملدفوعات والتأمني مقدمة من مؤسسات مالية رمسية. من مث ينطوي النفاذ الفعال على تقدمي اخلدمات 

 ,CGAP) .العمالء على حنو مريح ومسؤول بكلفة ميسورة مع استدامة عمل املؤسسات اليت تقدم اخلدمات املالية املالية إىل

 ؛(2021

أن يتاح لكل فرد من أفراد ا�تمع إمكانية احلصول على مجيع اخلدمات املالية "نه: أما صندوق النقد العريب فقد عرفه بأ  4- 1- 6

 )5، صفحة 2020(الطيب،  عار ميسورة من خالل قنوات رمسية تتسم باملسؤولية واالستدامة.اليت تليب احتياجاته بسهولة ويسر وبأس

  وأهداف الشمول املايل: أمهية 6-2

  أمهيته: 1- 6-2

توفر واستخدام مجيع اخلدمات املالية من قبل شرائح خمتلفة من ا�تمع، مبا يف ذلك املؤسسات واألفراد، وخاصة  6-2-1-1

واالدخار وخدمات الدفع والتحويل وخدمات التأمني  مبا يف ذلك احلسابات املالية نوات الرمسيةأولئك املهمشني، من خالل الق

والتمويل وخدمات االئتمان وابتكارات اخلدمات املالية األكثر تكيفا بأسعار تنافسية ومعقولة. يقاس التضمني املايل من خالل 

 ,Banque d'Algérie, 2018) ك من حيث جودة هذه اخلدماتتوافر اخلدمات املالية واستخداما�ا من حيث الطلب، وكذل

p. 1)؛ 

 أصبح أولوية لصانعي السياسات واهليئات الرقابية ووكاالت التنمية على مستوى العامل؛ 1-2- 6-2

 السبعة عشر؛ أهداف التنمية املستدامةمت حتديد الشمول املايل كعامل رئيسي يف حتقيق سبعة من  1-3- 6-2

املبادئ العليا وأكدت من جديد التزامها بتطبيق  لتزمت جمموعة العشرين بتعزيز الشمول املايل يف مجيع أحناء العاملا 1-4- 6-2

 ؛�موعة العشرين بشأن الشمول املايل الرقمي

تيجية "اسرتا بلدا بإطالق أو إعداد 30بلدا بتحقيق الشمول املايل، وقام أكثر من  55، تعهد أكثر من 2010منذ عام 

�ذا الشأن. وتشري االحباث إىل أنه عندما تضع البلدان اسرتاتيجية وطنية للشمول املايل، فإ�ا تزيد من سرعة اإلصالحات  وطنية"

  .وتأثريها

 (albankaldawli, 2019)  أهداف الشمول املايل 2- 6-2

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.gpfi.org/news/baden-baden-g20-communiqu-commits-advance-financial-inclusion
http://www.gpfi.org/news/new-g20-high-level-principles-digital-financial-inclusion
http://www.gpfi.org/news/new-g20-high-level-principles-digital-financial-inclusion
http://www.gpfi.org/news/new-g20-high-level-principles-digital-financial-inclusion
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يمية وسياسية مواتية، وشجعت املنافسة ووفرت البلدان اليت حققت أكرب قدر من التقدم حنو الشمول املايل بيئة تنظ 6-2-2-1

اليت تسمح للبنوك واملؤسسات غري املصرفية باالبتكار وتوسيع الوصول إىل اخلدمات املالية. ومع ذلك، جيب أن يكون خلق هذا 

دمات الفضاء املبتكر الذي يشجع على املنافسة مصحوبا بإجراءات ولوائح تنظيمية مناسبة حلماية املستهلك لضمان توفري اخل

  ؛املالية بشكل يتسم باملسؤولية

ساعدت التكنولوجيا املالية الرقمية، والسيما انتشار اهلواتف احملمولة على مستوى العامل، يف توسيع نطاق احلصول  2-2- 6-2

  ؛الصغرية بتكلفة وخماطر منخفضة ؤسساتاخلدمات املالية بالنسبة للسكان الذين يصعب الوصول إليهم وامل  على

 ة جعلت مسألة فتح حساب أسهل من أي وقت مضى؛اهلويات الرقمي  2-3- 6-2

 رقمنة املدفوعات النقدية هو إدخال املزيد من الناس على حسابات املعامالت؛  2-4- 6-2

 اخلدمات املالية اليت تعتمد على اهلواتف احملمولة توفر وصوال مناسبا حىت للمناطق النائية؛ 2-5- 6-2

ملنتجات املالية الرقمية اليت تالئم على حنو أفضل زيادة إتاحة بيانات العمالء تسمح ملقدمي اخلدمات بتصميم ا 2-6- 6-2

 احتياجات األفراد الذين ال ميلكون حسابات مصرفية.

تتمثل الدعائم أو الركائز األساسية اليت من شأ�ا أن تساهم يف حتقيق الشمول  الركائز األساسية لتحقيق الشمول املايل: 3- 2- 6 

  :)14- 13، الصفحات 2017(الشمول املايل،  املايل يف

يعد توفري بنية حتتية مالية قوية الركيزة األساسية لتحقيق الشمول املايل، ويكون ذلك دعم البنية املالية التحتية:  3-1- 6-2

بيئة تشريعية مالئمة من تعليمات ولوائح، وتعزيز االنتشار اجلغرايف من خالل التوسع  توفري وعلى سبيل املثال ال احلصر عن طريق

 ؛...إخلاالستفادة من التطورات التكنولوجيةو  دمات املاليةيف شبكة فروع مقدمي اخل

: لقد حظي مفهوم احلماية املالية للمستهلك اهتماما كبريا بسبب التعقد الذي شهدته احلماية املالية للمستهلكني 3-2- 6-2

 ؛األدوات املالية، �دف زيادة الثقة يف القطاع املصريف واملايل من أجل تعزيز الشمول املايل

: ويكون ذلك من خالل تيسري احلصول مات ومنتجات مالية تليب احتياجات كافة فئات ا�تمعتطوير خد 3-3- 6-2

وابتكار منتجات تقوم على  على اخلدمات املالية والوصول إليها وتقدميها لألفراد واملشروعات الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر

 ؛مبدأ االدخار والتأمني وليس فقط اإلقراض والتمويل

: جيب على كل دولة أن �تم مبوضوع نشر الثقافة املالية، وذلك من خالل وضع إسرتاتيجية وطنية قيف املايلالتث 3-4- 6-2

�دف إىل تعزيز ورفع مستويات التعليم والثقافة املالية، ويشارك يف هذه اإلسرتاتيجية القطاع العام والقطاع اخلاص واألطراف ذات 

 ستفادة من التكنولوجيا املالية لتعزيز الشمول املايل:يوضح الشكل املوايل كيفية اال. العالقة
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  التكنولوجيا املالية لتعزيز الشمول املايل: االستفادة من 07الشكل رقم 

 
  .22، ص:2019، جملة احتاد املصارف العربية، يناير واقع الشمول املايل ودور التكنولوجيا املالية يف تعزيزهاملصدر: 

إن التطور األبرز يف جمال التكنولوجيا املالية على الصعيدين : اليت تعزز الشمول املايللتكنولوجيا املالية خصائص ا 4- 2- 6 

العاملي والعريب قد حصل يف جمال املدفوعات الرقمية، إال أنه ال يزال هناك الكثري مما ينبغي القيام به من أجل توسيع نطاق وإطار 

يف أبرز  يتم البحث حاليا وحبسب حتالف الشمول املايل .لقروض واملدخرات والتأمني وحتويل األموالاخلدمات املالية الرقمية لتتضمن ا

 :خصائص التكنولوجيا املالية اليت ميكن أن تساهم بشكل فّعال يف رفع كفاءة اخلدمات املالية وتعزيز مستويات الشمول املايل، ومنها

(Capgemini, 2018) 

وتطبيقها احملتمل لزيادة شفافية وكفاءة املدفوعات (على سبيل املثال يف سياق  (Blockchain) سالسل الكتل 4-1- 6-2

 ؛التحويالت الدولية)، وقدر�ا على تعزيز أمن املعامالت

 ؛يف القطاع املايل (Cloud Computing) تكنولوجيا احلوسبة السحابية اعتماد 4-2- 6-2

 .(Credit Scoring) ت التصنيف االئتماينوأمهيتها يف عمليا (Big Data Analytics) حتليل البيانات الضخمة 3- 4- 2- 6

  ؛ (KYC) عميلك اعرفالتقنيات البيومرتية لتعزيز وزيادة كفاءة إجراءات 

املايل والنزاهة  االستقرارللمعايري الدولية وبالتايل احلفاظ على  االمتثاللتعزيز  (RegTech) التكنولوجيا الرقابية 6-2-4-4

؛ ميكن للجهات  (SupTech)بفضل استخدام األدوات اجلديدة مثل التكنولوجيا اإلشرافية و  .املالية، وكفاءة اإلشراف احمللي

التنظيمية أن تتعامل مع املوقف بنجاح والقيام مبعاجلة املخاطر الناشئة بشكل أفضل، وحتقيق التوازن بني ترويج التكنولوجيا املالية 

 .والشمول املايل واالستقرار والنزاهة ومحاية العمالء

  التكنولوجيا املالية اإلسالمية والشمول املايل: -7

 اهدف 17حيث مت رسم  ،2015واعتمادها من قبل قادة العامل منذ عام  2030مت وضع خطة التنمية املستدامة لعام          

وء على جانب الشمول تسليط الض ومتعامل متكني بارز ألهداف التنمية املستدامة األخرى، يعد الشمول املايل للتنمية املستدامة. 

املايل على وجه التحديد يف اهلدف الثامن. يبدو أن التكنولوجيا املالية اإلسالمية وسيلة مثالية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة من 

سالمي يوفر الدمج الديناميكي للتكنولوجيا املالية والتكنولوجيا الرقمية عامل متكني قوي للتمويل اإل، حيث خالل الشمول املايل

  .(world Bank Group, 2020, pp. 11-12) .للوصول إىل العمالء بسرعة دون احلاجة إىل بناء وجود مادي أو قناة توزيع

 تصميم البنية التحتية لألسواق املالية الرقمية
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حيث تتجاوز اخلدمات املالية اإلسالمية  ،جيب فهم التكنولوجيا املالية يف التمويل اإلسالمي بشكل عام على نطاق واسع

نطاق اخلدمات املالية اإلسالمية من اخلدمات املصرفية اإلسالمية والتأمني اإلسالمي أو يتألف ، حيث جمرد اخلدمات املصرفية

يشمل فهم التكنولوجيا املالية يف التمويل اإلسالمي مجيع جوانب  املعامالت،التكافل وسوق رأس املال اإلسالمي. من منظور 

فاوض ومرحلة تسجيل / فحص االئتمان ومرحلة التوثيق ومرحلة خلدمات املالية اإلسالمية النموذجية بدًء من مرحلة التت امعامال

املعامالت مثل إدارة التخلف عن السداد ومعاجلة النزاعات وإنفاذ الشروط التعاقدية وأحكام عقد التنفيذ وحىت مشكالت ما بعد 

  (Oseni & Ali, 2019, pp. 7-8) .احملاكم / هيئات التحكيم أو اتفاقيات التسوية

  املوايل فرص التمويل اإلسالمي لالستفادة من التكنولوجيا املالية: اجلدوليوضح 

  : فرص التمويل اإلسالمي لالستفادة من التكنولوجيا املالية02اجلدول رقم 

تكنولوجيا التمويل 

  االسالمي

  فرص التمويل اإلسالمي لزيادة الشمول املايل

  

االصطناعي  الذكاء

 وحتليالت البيانات

  

يالت البيانات لتقييم اجلدارة االئتمانية على الرغم من السجالت االئتمانية احملدودة للغاية يف ميكن استخدام حتل

البلدان النامية، حيث ميكن مجع نقاط البيانات من مصادر خمتلفة مثل األنشطة عرب اإلنرتنت، والتفاعل مع الوسائط 

ي بعد ذلك حتليل البيانات باستخدام خوارزميات وميكن للذكاء االصطناع...إخل ستخدم التطبيقماالجتماعية وسلوك 

  حتليلية تنبؤية الختاذ قرار بشأن اجلدارة االئتمانية ومقدار التمويل واستحقاق السداد.

  

  

الدفع عرب اهلاتف النقال 

 نظري للنظريومتويل ال

واخلدمات املصرفية 

  املفتوحة

  

، انعزاالو اهلواتف العادية أن تصل حىت إىل أكثر املناطق ميكن للمدفوعات باستخدام التطبيقات يف اهلواتف الذكية أ

، ميكن ألي شخص يف ا�تمع النظري للنظري بشرط أن يكون لديها اتصال باهلاتف أو اإلنرتنت. ومع استكمال متويل

  صغرية ومتوسطة؛ مؤسساتمتويل أشخاص آخرين أو 

ن خالل متكني عمالء املدفوعات عرب اهلاتف احملمول تدعم اخلدمات املصرفية املفتوحة جتربة املستخدم النهائي م

من الوصول إىل البيانات املتعلقة مبؤسسا�م املالية مباشرة دون فتح تطبيقات مصرفية أو  النظري للنظري وشركات متويل

  الوصول إىل موقع البنك؛

دام أي منصة بنكية، حيث ميكن ميكن إجراء حتويل األموال أو إجراء املدفوعات مباشرة من خالل التطبيق دون استخ

  أن يكون التأثري احملتمل يف حتسني إمكانية وصول النظام املايل إىل السكان املوجودين يف أماكن بعيدة.

  

  دفاتر األستاذ املوزعة

ميكن تسجيل كل معاملة متويل يف دفرت أستاذ على البلوكشني ألغراض التحقق واألمان، مما يؤدي إىل إنشاء سجل 

املعامالت وحتسني القدرات التنبؤية فيما يتعلق بالسداد. يتم تسعري املخاطر بشكل أفضل من حيث التمويل جلميع 

  .املقدم والرسوم املرتبطة �ا

  

  التكنولوجيا السحابية

  

يل ستمكن التكنولوجيا السحابية املؤسسات املالية أو شركات التكنولوجيا املالية اليت تقدم التمويل اإلسالمي من تشغ

عمليا�ا باستخدام الربامج املستندة إىل السحابة اليت تديرها أطراف ثالثة دون احلاجة إىل وجود خوادم يف املوقع، األمر 

  تكلفة إنشاء منصة تقنية.حتمل الذي سيمكن الشركات الناشئة من بدء العمليات على الفور دون 

  

  سيربايناألمن ال

  

كما يدعم األمن السيرباين ،  ألمن السيرباين إلدارة خماطر اجلرائم اإللكرتونيةا دوجو تقدم التكنولوجيا املالية يشرتط 

 والرشوة ومتويل اإلرهاب األموال تبييضومكافحة  مزودي التمويل اإلسالمي لالمتثال للوائح املتعلقة بالعقوبات

  والفساد.

Source: Alawode Abayomi A  & others, leveraging islamic FINTECH to improve financial inclusion, World 
Bank Group, Washington, 2020, p: 43. 

 احلواجز احملتملة أمام الشمول املايل وحلول التمويل اإلسالمي 7-1

وتنويع  االحتوائييف التصدي للتحديات احلرجة أمام تعزيز الشمول املايل والنمو  التكنولوجيا املالية دورا مهماتؤدي 

اليت تساعد على تقدمي اخلدمات املالية للشرحية الكبرية من السكان اليت ال تتعامل مع  االبتكارات، من خالل صادياالقتالنشاط 

اجلهاز املصريف، وتسهل إتاحة مصادر التمويل البديلة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة. كما تساهم التكنولوجيا املالية يف حتقيق 
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 & Mohd Shahar) .للقواعد التنظيمية وإدارة املخاطر االمتثالالتكنولوجيا يف ضمان  استخداماملايل من خالل  االستقرار

6)-others, 2020, pp. 5  

  إال أنه هناك حواجز عديدة أما حتقيق الشمول املايل عرب التمويل اإلسالمي، ميكن توضيحها من خالل الشكل املوايل:

   وحلول التمويل اإلسالمياحلواجز احملتملة أمام الشمول املايل: 08الشكل رقم 

  
، قطر، 8ا، جملة بيت املشورة، العدد االقتصادات العربية منوذج دور الّصريفة اإلسالمية يف الشمول املايل واملصريف، عبد احلليم عمار غريب املصدر:

  108، ص: 2018

 بالشمول يتعلق فيما التقليدي التمويل �ج الباحثني معظم يتبىناإلسالمي:  التمويل منظور من املايل الشمول مستويات 2- 7 

 مستويات فإن ذلك، بسبب الوازع الديين، ومع ذاتيا املستبعدين األشخاص جلذب تكميلية أداة اإلسالمي التمويل ويعتربون املايل،

pp. (Jouti, 2 ,018 :لألشخاص تعريف ملفات أربع إذ توجد الطريقة، بنفس منظمة ليست اإلسالمي التمويل يف املايل الشمول

284)-282  

 كل األدوات يرفضون بالتايل فهم الديين، الوازع بسبب مصريف حساب لديهم ليس الذين األشخاص: اجلانب األول 1- 7-2

 التقليدية؛ املالية واخلدمات

 مجيع ويرفضون األساسية اخلدمات على يقتصرون ولكن مصريف، حساب لديهم الذين األشخاص: اجلانب الثاين 2- 7-2

 مصريف؛ على امتالك حساب فقط يقبلون فهم التأمني، إىل باإلضافة الدخاروا التمويل منتجات

 اللجوء إىل منتجات ولكنهم يفضلون التقليدية، املالية اخلدمات مجيع يستخدمون الذين األشخاص: اجلانب الثالث 3- 7-2

 اجلديدة؛ وملشاريعهم الحتياجا�م توفرها مبجرد اإلسالمية املالية

 مع متوافقة عروض إذا ما توافرت ولكن التقليدية، املالية اخلدمات مجيع يستخدمون لذينا األشخاص: اجلانب الرابع 4- 7-2

 .الشريعة االسالمية أحكام مع متوافقة التزامات إىل التقليدية املالية التزاما�م مجيع فسيحولون الشريعة االسالمية،

  لتايل:يكون التعامل مع هذه امللفات من جانب التمويل اإلسالمي على النحو ا 7-3
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 احلساب ملكية ذلك يف مبا املالية اخلدمات إىل الكامل الوصول مينح أن اإلسالمي للتمويل ميكن :اجلانب األول 1- 7-3

  حبت؛ مايل مشول حالة إ�ا والتأمني، واالدخار والتمويل

 يتسبب لذلك تيجةون )واالدخار التمويل( املايل الشمول من الثانية الطبقة على اإلسالمي التمويل : يركزاجلانب الثاين 2- 7-3

 ؛جزئي مايل مشول حالة إ�ا اإلسالمي، التمويل إىل التقليدي التمويل من احلساب انتقال يف

 املالية األدوات يلجأ األفراد إىل حيث التقليدي، للتمويل مناسبا بديال اإلسالمي التمويل ميثل :اجلانب الثالث 3- 7-3

 ظل غياب يف احلالة تكون هذه. املستقبلية احتياجا�م لتلبية اإلسالمية يةاملال األدوات إىل االنتقال يفضلون ولكنهم التقليدية

 التدرجيية؛  املالية اهلجرة إسالمية، وبالتايل فهي توصف بأ�ا التزامات إىل التمويل اللتزامات الفوري للتحويل مالية آليات

 مع التعامل فإن إسالمية، التزامات إىل يلالتمو  اللتزامات الفوري للتحويل مالية آليات وجود ظل يف اجلانب الرابع: 4- 7-3

 البحتة. املالية اهلجرة حالة ويعكس بذلك فورية مالية هجرة إىل يؤدي 4رقم  امللف

  يوضح الشكل املوايل مستويات الشمول املايل من منظور التمويل اإلسالمي:

 مستويات الشمول املايل من منظور التمويل اإلسالمي :09الشكل رقم 

 
 

Source : Ahmed Tahiri Jouti Islamic finance : financial inclusion or migration ? ISRA International Journal of 
Islamic Finance, 2018, p : 284. 

سيتم هنا االستدالل بأهم االحصائيات اخلاصة بتطور نشاط أهم القطاعات اجلاذبة للتكنولوجيا املالية اإلسالمية:  7-3-5

  تكنولوجيا املالية االسالميةشركات ال

  : أهم القطاعات اجلاذبة للتكنولوجيا املالية اإلسالمية10الشكل رقم 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source: the global fintech report, December 2019, THE UK ISLAMIC FINTECH PANEL, p :5. 
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مما  2020عام  يف %24بنسبة ية املؤسس كاتشار مللاإلسالمية هي الطريقة املفضلة شركات التكنولوجيا  الشراكة معتعد 

   .جيعلها أكرب منطقة منو للمشاركة املؤسسية

من مؤسسات االقتصاد اإلسالمي لديها 87% :التكنولوجيا املالية االسالمية مقابل التكنولوجيا املالية التقليدية 6- 7-3

 اإلسالمية على شركات التكنولوجيااركة حصرية يتوقعون مش % 46و ةالتكنولوجيا املالية اإلسالمي معتفضيل قوي لالخنراط 

  .التقليديةحساب شركات التكنولوجيا املالية 

  : التكنولوجيا املالية االسالمية مقابل التكنولوجيا املالية التقليدية11الشكل رقم 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source: the global fintech report, December 2019, THE UK ISLAMIC FINTECH PANEL, p :6. 

  .املقبلةمدار السنوات  على االسالميةتقدم أكرب فرصة منو لشركات التكنولوجيا املالية بأ�ا سمت حتديد منطقة اآلسيان  7- 7-3

 : املناطق األكثر منوا يف جمال التكنولوجيا املالية االسالمية12الشكل رقم 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

019, THE UK ISLAMIC FINTECH PANEL, p: 7.the global fintech report, December 2: Source 

 بعها؟ تت؟ ما هي االجتاهات اليت من املتوقع أن 2021كيف ستتطور التكنولوجيا املالية اإلسالمية يف عام  8- 7-3

أصبحت هذه األسئلة والعديد من األسئلة األخرى ذات الصلة مهمة حيث شهدت صناعة التكنولوجيا املالية اإلسالمية، 

 فريوس كورونا املستجد على الرغم من جائحة 2020رعية من قطاع التكنولوجيا املالية العاملية نشاطا كبريا يف عام وهي جمموعة ف

(halaltimes, 2021).  
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شهدت منطقة جنوب شرق آسيا والشرق األوسط منًوا قويًا يف عروض املنتجات من قبل شركات التكنولوجيا املالية 

  .اإلسالمية

  .2021 بعض اجتاهات التكنولوجيا املالية اإلسالمية واملتوقعة خالل يوضح الشكل املوايل

  2021اجتاهات التكنولوجيا املالية اإلسالمية املتوقعة خالل : 13الشكل رقم 

  
Source: How Is Islamic Fintech Going to Evolve In 2021, https://www.halaltimes.com/how-is-islamic-fintech-

going-to-evolve-in-2021/, Jan 31, 2021, consulté le 13/02/2021. 

  التجربة البحرينية يف جمال التكنولوجيا املالية اإلسالمية: -8

تكنولوجيا املالية يف السنوات املقبلة، تدفع البحرين قدما يف قلب املنطقة اليت من املتوقع أن تشهد ازدهار صناعة ال

مببادرات من شأ�ا أن جتعلها مركز اخلليج لالبتكار والتمويل. ومن شأن هذه املبادرات أن تفتح الفرص ملشاريع التكنولوجيا املالية 

  .(Bahrain Central B ank, 2021)  للمؤسسات املالية ذات الطابع رقمي وأيضا

 لشكل املوايل إطار عمل البيئة الرقابية التجريبية.يوضح ا

عاما من اخلربة   40فالبحرين سباقة يف هذا القطاع احليوي وتتمتع بأكثر من  ،اخلدمات املالية اإلسالميةفيما يتعلق بقطاع  8-1

 خلق وتبين قطاع اخلدمات كمركز للخدمات املالية على مستوى املنطقة، وكانت البحرين خالل هذه الفرتة من الدول السباقة يف

املالية االسالمية ووضعت أمهية كبرية يف خلق بيئة تنظيمية متطورة على املستوى الدويل وتعمل اآلن خللق نظام متكامل داعم 

  لشركات خدمات التكنولوجيا املالية.
 

 مؤسساتبيق أنظمة تسمح للبشكل خاص، مت تط شركات التكنولوجيا املالية االسالميةويف خطوة حنو تشجيع منو        

 الصغرية واملتوسطة يف البحرين واملنطقة باحلصول على التمويل املتوافق مع الشريعة اإلسالمية من خالل التمويل اجلماعي

  .كما يسمح للشركات الصغرية واملتوسطة اآلن احلصول على التمويل التقليدي من خالل الوسائل ،االسالمي
 

من مبادرات حكومية أوسع لتشجيع االبتكار وريادة االعمال على مستوى مجيع القطاعات  ات جزءتعترب هذه اإلصالح       

االقتصادية وهي ذات أمهية كربى لتحقيق النمو يف قطاع التكنولوجيا املالية اإلسالمية اإلقليمية والدولية واملصارف اإلسالمية 

 . (bahrain fintech bay, 2021) حباجة إىل التكيف مع االحتياجات املتغرية لعمالئها. 

https://www.halaltimes.com/how-is-islamic-fintech-going-to-evolve-in-2021/
https://www.halaltimes.com/how-is-islamic-fintech-going-to-evolve-in-2021/
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من الصندوق التنظيمي  ج"بوابة ترابط" أول شركة تتخر  وأصبحتفرص منو جديدة،  املالية توفريقطاع التكنولوجيا  يواصل 2- 8 

كات اليت احمللية، واحدة من أوائل الشر  املؤيد للتكنولوجيا كانت الشركة التابعة لشركةو  ملؤسسة خليج البحرين للتكنولوجيا املالية

  .دخلت صندوق احلماية الختبار احللول املصرفية املفتوحة القائمة على التكنولوجيا

سلسلة من التحديثات والتوجيهات التنظيمية الصادرة عن مصرف البحرين املركزي ضرورية هناك كانت : خدمة السكان الرقمية

من خالل إطالق ، صرفية املفتوحة واحدة من أحدث األمثلة على ذلكملواكبة التقدم السريع يف جمال التكنولوجيا املالية، مع كون امل

وسيع التكنولوجيا املالية واخلدمات املصرفية املفتوحة يف سبيل تأحد موفري احللول املصرفية   Token.io .فروع رقمية بالكامل

 .املفتوحة

 ؤسساتمن شأ�ا أن تعزز منو قطاع املواليت عي يف إنشاء منصة متويل مجا هلذا االحتادتتمثل املبادرة البحرينية األوىل 

الصغرية واملتوسطة، وقد أصدر مصرف البحرين املركزي لوائح لتنظيم أعمال التمويل اجلماعي حتسبا حلدوث تغيريات يف هذه 

  .الصناعة

ملايل وخلق فرص إىل استعادة منو صناعة الصريفة اإلسالمية العاملية من خالل تعزيز الشمول اكما يهدف هذا االحتاد 

  (fintech consortium, 2021)  .عمل جديدة

  - مؤشرات الشمول املايل يف بعض الدول العربية-  توافقة مع الشريعةاملقليدية و التطبيعة نشاط البنوك : 14الشكل رقم 
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  .12، ص: 2020وق النقد العريب، أبو ظيب، هبة عبد املنعم وكرمي زايدي، املنافسة املصرفية والشمول املايل يف الدول العربية، صند املصدر:

  يوضح اجلدول املوايل أم املراحل واحملطات التارخيية لتطور التكنولوجيا املالية مبملكة البحرين: 8-3

  : احملطات التارخيية لتطور التكنولوجيا املالية مبملكة البحرين03اجلدول رقم 

 الفرتة احلدث

لتعزيز التعاون األوثـق بشأن التطورات واملبادرات اليت تعزز روح املبادرة اخلاصة  اتفاقيات مع هيئة النقد السنغافوري

 بشركات التكنولوجيا املالية

انفتاح البحرين 

على التعاون 

 الدويل

االهتمام  أكثر الدول اخلليجية اهتماما بالتكنولوجيا املالية والسعودية مناالمارات العربية البحرين و تعترب 

 املالية بالتكنولوجيا

 FinTech hiveبرنامج 

  برنامج تسريع يوفر منصة لشركات التكنولوجيا املالية الناشئة

التعاون مع االحتاد 

 األورويب

   :البحرينمركز حاضنة األعمال يف : تدعم احلاضنات واملسرعا

Bahrain Business Incubator Center 

Brinc, C5 Accelerate, Flat 6 Labs, Nest, Riyadat, Rowad  

  

  2014منذ 

 )Regulatory Sandbox Framework(  أصدر مصرف البحرين املركزي إطار عمل البيئة الرقابية التجريبية  

الشبكة ة (املسامهة يف فحص طلبات االنضمام للبيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا املايل  يف  حيث تقوم الوحدة

  )العاملية لالبتكار املايل

  2017ماي

  2017جوان     Regulatory Sandbox  مصرف البحرين املركزي صندوق الرمل التنظيميأطلق 

  2017أغسطس   اإلسالميةاملتوافقة مع أحكام الشريعة  واألسواقالتقليدية  لألسواقأصدر مصرف البحرين املركزي لوائح التمويل اجلماعي 

الشريعة  53ت التكنولوجيا املاليـة املتوافقـة مـع أعلنت ثالثـة بنـوك عن تأسيس شركة خمصصة للبحث وتطوير منتجا

حيث مت إطالق أول احتاد تكنولوجيا مالية إسالمية علـى مسـتوى العـامل للبنـوك اإلسالمية يف مملكة البحرين  اإلسالمية،

عة هدفه تسريع إطـالق حلـول التكنولوجيـا املالية املتوافقة مع أحكام الشري  ALGO Bahrain ومت تسميته

  االسالمية، واملؤسسون هم جمموعة الربكة املصرفية وبنك البحـرين للتنمية وبيت التمويل الكوييت/ البحرين

يف مجيع احناء دول جملس التعاون  2022عام  حبلولاملاليـة منصة للتكنولوجيـا  15 إلطالقوتستعد هذه ا�موعة 

 اخلليجي

  

  

 2017ديسمرب 

كنولوجيا كشـراكة بني القطاع اخلاص والعام بني جملس التنمية االقتصادية يف إطالق مشروع خليج البحرين للت

وسيقوم حتالف التكنولوجيا املالية بدمج خليج . البحرين وفرع البحرين لتحالف التكنولوجيـا املالية التابع لسنغافورة

 ةالبحرين للتكنولوجيا املالية يف العديد من منصات التكنولوجيا املاليـ

  

 2018 فيفري

إنشاء وحدة خمتصة يف جمال التكنولوجيا املالية تسمى "وحدة التكنولوجيا املالية  قام مصرف البحرين املركزي

  واالبتكار"

 2018ماي 

والذي يضم أعضاء من البحرين واالقليم والعامل ويهدف إىل  GISFCإطالق املركز العاملي للتكنولوجيا املالية واملستدامة 

  لتكنولوجيا املالية يف التمويل اإلسالمي ويركز على االبتكار االجتماعي املسؤولتسريع استخدام ا

  2018أكتوبر 

وقد جاء ذلك بعد إصداره للوائح  املشفرة باألصولاملتعلقة  األنشطةأصدر مصرف البحرين املركزي القواعد النهائية بشأن 

  2018اخلاصة باخلدمات املصرفية املفتوحة يف ديسمرب 

  2019فرباير

أصدر بنك البحرين املركزي توجيهاته بشأن املشورة املالية الرقمية، مما مهد الطريق لتوفري خدمات االستشارات 

  املالية اآللية للبنوك وشركات االستثمار والتكنولوجيا

 2019مارس

  ؛17-16، ص:2019ت للتقدم العلمي، يونيو فينتيك االبتكارات املالية التقنية، مؤسسة الكوي -: املصدر: من اعداد الباحثة اعتمادا على

- Bahrain Fintech Ecosystem Report, 2018, p :60. 

 مصرف البحرين املركزي، التكنولوجيا املالية واالبتكار، على الرابط: -

 www.cbb.gov.bh/ar/fintech 

http://www.cbb.gov.bh/ar/fintech
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  اء يف خليج البحرين للتكنولوجيا املاليةخريطة الشرك يوضح الشكل املوايل

  

  : خريطة الشركاء يف خليج البحرين للتكنولوجيا املالية15الشكل رقم 

  
Source: Bahrain Fintech Ecosystem Report, 2018, Bahrain Fintech Bay, p: 62. 

  :اخلــــامتــة -9

ة ثورة متقدمة يف جمال األنظمة املالية، حيث بات هذا القطاع خالل السنوات القليلة املاضي شهد قطاع التكنولوجيا املالية

يليب الكثري من احلاجات واخلدمات املتعلقة بالعمليات املالية املختلفة وبطرق متقدمة تنافس إىل حد كبري اخلدمات املالية التقليدية 

 .من حيث السرعة والتكلفة

يف تقدمي حزمة متنوعة من اخلدمات املالية تشمل خدمات املدفوعات جنحت الشركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا املالية 

والعمالت الرقمية وحتويل األموال وكذلك اإلقراض والتمويل اجلماعي وإدارة الثروات باإلضافة إىل خدمات التأمني، كما جنحت يف 

ية التقليدية يف ظل النمو املتزايد لتلك زيادة الطلب على تلك املنتجات، األمر الذي يلقي بظالله على مستقبل اخلدمات املال

  .الشركات الناشئة، وكذلك سرعة االبتكارات واحللول التكنولوجية يف تقدمي العديد من اخلدمات املالية الرقمية

ئة يف عدد الشركات الناش فإنيشهد قطاع التكنولوجيا املالية منوا متسارعا وحبسب تقرير منظومة التكنولوجيا املالية يف البحرين 

  .2020 شركة خالل سنة 250جمال التكنولوجيا املالية يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا وحدها قدر بنحو 
 

بعد إصدار وتطبيق قوانني جديدة من شأ�ا أن تسمح  من جهتها، واصلت البحرين حتفيز النمو يف التكنولوجيا املالية         

ية. يعد خليج البحرين للتكنولوجيا املالية هو مركز التقنية الرائدة يف منطقة الشرق للمقرضني توسيع وحتديث عروضهم الرقم

 األوسط ومشال إفريقيا. لقد أصبح الشركاء جزءا من شبكة   التكنولوجيا املايل األكثر ديناميكية وتنوعا يف املنطقة العربية. وتُعتَرب 

  إلمجايل وتدعم االقتصاد بأكمله.اخلدمات املالية ثاين أكرب مساهم يف الناتج احمللي ا

  الدراسة:توصيات 

 لتشجيع الشمول املايل وتطوير األسواق املالية من خالل التغلب على التحديات املتعلقة مبدى  االسالمية دعم التكنولوجيا املالية

الرقمي اآلخذ يف التطور، إىل جانب  انتشارها ومعلومات العمالء واجلدوى التجارية، ومن خالل حتسني البنية التحتية. ويشكل االقتصاد

 ؛الرقابة الفعالة
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  مراقبة التطورات عن كثب لتعميق فهم األنظمة املالية اآلخذة يف التطور بغية تدعيم صياغة السياسات اليت تعزز منافع

 التكنولوجيا املالية وتعمل على ختفيف املخاطر احملتملة؛

  داعمة مع مزيد من الوضوح القانوين واليقني فيما يتعلق بأهم اجلوانب يف أنشطة حتديث األطر القانونية لتهيئة بيئة قانونية

 ؛االسالمية التكنولوجيا املالية

  إقامة بنية حتتية قوية للخدمات املالية والبيانات للحفاظ على منافع التكنولوجيا املالية القادرة على الصمود يف مواجهة

  .اإللكرتونيةحتدثها اهلجمات مبا يف ذلك األعطال اليت  –االضطرابات 
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  ط.د. كالش مرمي ، ط.د. سعداوي مراد مسعود                                              والبنوك جتارب بعض الدول مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر الشركات يف التكنولوجيا املالية 

   والبنوك جتارب بعض الدول مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر الشركات يف ملالية التكنولوجيا ا

Financial technology in companies and banks, experiences of some countries, with 

reference to the case of Algeria 

  

  

  

  
  

  

  

  : ملخص

تسليط الضوء على مفهوم التكنولوجيا املالية وأمهيتها وكيفية استفادة البنوك وشركات �دف هذه الدراسة 

ابرز القطاعات اليت جيب أن حتظى  كما تعترب   جيا املالية من التعاون القائم بينهما مبا خيدم مصلحة الطرفني،التكنولو 

. fintechوالتطرق إىل أهم اخلدمات واحللول اليت تقدمها شركات  بالدعم االسرتاتيجي والبنية التحتية والقوانني املنظمة هلا

يا وخماطره املرتفعة اجتاحت القطاع املايل اوبالرغم من مز  لية هي قطاع حديث النشأةاملا التكنولوجيا إىل أنالتوصل  مت وقد

 وسامهت يف إحداث تغيري جذري يف نظام الدفع املايل وما تقدمه من خدمات ومعامالت مالية ومصرفية متطورة ومبتكرة،

  وجتارب عربية، باإلضافة إىل اجلزائر.والسهولة، مع اإلشارة جتارب دولية ناجحة  تتميز بالسرعة باإلضافة إال أ�ا

  جتارب دولية وعربية. ،التكنولوجيا املاليةشركات  التكنولوجيا املالية،كلمات مفتاحية: 

Abstract:  

This study aims to highlight the concept of financial technology and its 

importance and how banks and financial technology companies benefit from their 

existing cooperation, which serves the interest of the parties. The financial technology 

is a modern sector and despite its high benefits and risks to the financial sector and 

contributed to a radical change in the financial payment system and its advanced 

financial and enterprises and transactions, as well as quickly and easily, with 

successful international experiences Arab experiences, as well as Algeria. 

Keywords: Financial Technology, Fintech Companies, International and Arab 

experiments. 
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  املقدمة :.1

جمال جديد مستقطب للشركات الناشئة  Financial Technology – Fintech) املالية  ( التكنولوجيا تِعد

 أسرع، وجعلها اخلدمات املالية، هيكل تغيري على حقيقية اليت ترغب يف حتقيق أرباح كبرية ومكانة اقتصادية، إذ تتمتع  بقدرة

 من واالستفادة اإللكرتونية التجارة حتسني يف من خالل مسامهتها  أساسياً  دوراً  فهي تلعب وإتاحة، وشفافية اً أمن وأكثر وأرخص،

 يف رهيب بشكل منوها تزايد اليوم واملصريف، املايل القطاع السيما االقتصادية، القطاعات خمتلف على ، باإلضافة إىل التأثري- منوها

 يف تسببت اليت العاملية املالية األزمة بعد وخاصة السوق، حصة على التقليدية واملصرفية ملاليةا املؤسسات تنافس وأصبحت العامل

 إىل أدى الذي األمر وهو الصناعي، والذكاء احلواسيب أنظمة تطور ذلك إىل ضف الكربى، املالية املؤسسات من العديد ا�يار

  .املالية واخلدمات احلديثة التكنولوجيات بني متزج بذا�ا قائمة صناعة ظهور

 كونه يف أمهيته ويكتسب مؤخرا االقتصادية الساحة يف عنها احلديث جيري اليت املواضيع من املالية التكنولوجيا موضوع إن

 ولذلك االستثمارية، حمافظها لزيادة أو تواجهها، اليت األخطار من مصاحلها حلماية املالية اليوم املؤسسات ما تستخدمه أبرز أحد

 على اإلعتماد يف التوّسع خالل من أعماهلا مناذج يف التغيريات بعض إدخال إىل املالية واملؤسساتالشركات  من العديد تسعى

 توافر أمهية تربز كما،  التنافسية قدرا�ا لتحسني الناشئة الشركات مع شراكة يف الدخول أو �ا، اخلاصة التحتية البنية يف التكنولوجيا

 وتوفري املخاطر من احلد وبالتايل املالية، التكنولوجيا أعمال مناذج وتشغيل بتطوير يسمح الذي والرقايب نظيميوالت التشريعي اإلطار

  .املايل االستقرار على احلفاظ مع النمو، فرص

 اإلشكالية:-

املالية من خالل هذه يف ظل التطورات اهلائلة يف جمال التكنولوجيا املالية يف دول العامل، ميكننا تناول موضوع التكنولوجيا 

  الورقة البحثية مبحاولة اإلجابة على السؤال التايل:

   الدول العربية واجلزائر خاصة؟البنوك ب يف  ا املاليةالتكنولوجيتبين ما واقع  

  الفرعية التالية:األسئلة يندرج حتت هذا التساؤل الرئيسي، 

 ؟أهدافهاما املقصود بالتكنولوجيا املالية وما  -

 تستفيد البنوك وشركات التكنولوجيا املالية من التعاون القائم بينهما؟ أنكيف ميكن  -

 هي التحديات اليت تواجه صناعة التكنولوجيا املالية؟ ما -

 به يف سائر الدول العربية؟ يقتدىتكون مثاال  أن جتارب الدول الناجحةكيف ميكن  -

  أمهية الدراسة:-

العامل  اجتاحت واضيع املهمة والرئيسية واملتمثل يف التكنولوجيا املالية اليتتكمن أمهية البحث يف كونه يتطرق إىل احد امل

يف الشركات الدولية عن جتارب  هاإبراز ودور و  املالية املؤسسات أداء رفع يف خالهلا من املقدمة املالية سامهت االبتكارات حيث

  واملصريف. املايل قطاعها يف اليوم تبنيه اجلزائر على ينبغي ضروريا مطلبا املالية التكنولوجيا جيعل ما وهذابعض الدول العاملية 

  أهداف الدراسة:-

 :إىل البحثية الورقة هذه �دف

 خدما�ا وجماال�ا؛ وأهم وخصائصها املالية، التكنولوجيا مفهوم على التعرف - 

 ؛الوطن العريب يف الصناعة هذه تواجه اليت والتحديات الصعوبات وكذا جتارب دولية وعربية يف جمال التكنولوجيا املالية إبراز - 

  حماور الدراسة:-
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تطرقنا فيه إىل ماهية التكنولوجيا املالية وأهدافها وأنواع الشركات التكنولوجيا املالية وخماطر اليت ميكن أن تتعرض هلا، احملور النظري:

)فرص وحتديات)، وتسهيل التكنولوجيا املالية باإلضافة إىل معرفة مدى أمهية الشراكة بني شركات التكنولوجيا املالية والبنوك 

  عمليات التمويل الشركات.

مت التطرف فيه إىل بعض التجارب الدولية الناجحة، كما اشرنا يف ذلك أهم التجارب للبلدان العربية مع اإلشارة احملور التطبيقي: 

  .إىل اجلزائر

  . االطار العام للتكنولوجيا املالية:2

  يا املالية:ماهية التكنولوج .1.2

هي مصطلح يضم اجلانب التكنولوجي   Fintech« Financial Technologieالتكنولوجيا املالية: .مفهوم1.1.2

فنتج عنه جمال   (sung & Anna, 2018, p. 74) ناشئ يف عامل األعمال وفقا لالستثمار العاملي مع اجلانب املايل،

ما أسفرت عنه التكنولوجيا احلديثة من هواتف ذكية، شبكات اتصال ، جتارة يهتم باملعامالت املالية باستخدام واستغالل كل 

الكرتونية، عمالت رقمية....اخل، حيث مت توجيه أحدث التقنيات التكنولوجية لتطوير اخلدمات املالية، فأصبحت تقدم من طرف 

األخرى اإلعالم(تكنولوجيا اإلعالم) شركات استغلت التكنولوجيا يف قطاع اخلدمات، وهي خطوة متأخرة مقارنة با�االت 

) ، يعرفها ا�لس 34، صفحة 2018(الرحيم و واخرون،  والتجارة (التجارة االلكرتونية)، النقود (النقود االلكرتونية)...اخل

أو عمليات االستقرار املايل على أ�ا" ابتكارات مالية باستخدام التكنولوجيا املالية ميكنها استحداث مناذج عمل أو تطبيقات 

)، أما 41، صفحة 2020جديدة، هلا اثر ملموس على األسواق واملؤسسات املالية وعلى تقدمي خدمات املالية". (منرية و فايل، 

جلنة بازل للرقابة املصرفية فقد عرفت التكنولوجيا املالية با�ا" أي تكنولوجيا أو ابتكار مايل ينتج عنه منوذج أعمال أو عملية أو 

)، وعليه ميكن تعريف التكنولوجيا املالية على 13، صفحة 2019. (ليان، ةله تأثري على األسواق واملؤسسات املالي منتج جديد

هذا النوع من  أنيف البنوك التقليدية، حيث  األمريكينتيجة تراجع ثقة املواطن  2008 أزمةبعد  أساساصناعة برزت  أ�ا

على التكنولوجيا �دف حتسني اخلدمات املالية التقليدية، وعليه  األساستعتمد يف يسعى إىل تقدمي منتجات وخدمات  التكنولوجيا

، صفحة 2018فان ظهور الشركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا املالية يعترب حتدي كبري للقطاع املصريف التقليدي (بنية و ابتسام، 

نتجات، كما ميكن أن يكون هلا تأثري مادي على األسواق ، كما أ�ا تؤدي إىل مناذج أعمال جديدة وتطبيقات وعمليات وم)40

 ,Tan, John, & Andree) املالية وتوفري اخلدمات املالية حبيث تكون أكثر استهدافا وتعميق إدراج مايل  يف العامل النامي.

2018, p. 368) .  

، 2019(حرفوش،  :التالية النقاط يف املالية للتكنولوجيا خصائص أهم وضع ميكن : املالية التكنولوجيا خصائص.2.1.2

  )730صفحة 

 واملصرفية؛ املالية واألساليب والطرق واملهارات املعارف من جمموعة هي املالية التكنولوجيا .أ

 لتحقيق أهدافها؛ واملصرفية املالية املؤسسات تستخدمها وسيلة لب ذاته، حد يف هدفا ليست املختلفة مبفاهيمها التكنولوجيا .ب

 التكنولوجيا؛ لتطبيق الرئيسي ا�ال هي املصرفية املالية خلدمةا إن .ت

  .اإلدارية األساليب إىل ميتد بل واملصرفية املالية اخلدمة أداء على التكنولوجيا تطبيق يقتصر ال .ث

ملميزة: فهي تشرتك الشركات الناشئة األكثر شهرة(وأكثرها متويال) يف نفس اخلصائص ا ممارسة التكنولوجيا املالية:.3.1.2

مصممة لتهديد مقدمي اخلدمات املالية التقليديني الراسخني وحتديهم، ويف �اية املطاف اهليمنة عليهم من خالل كون الشركات 

  الناشئة أكثر ذكاء أو خيدمون قطاعا حمروما أو يوفرون خدمات أسرع و/ أو خدمة أفضل.

ت البطاقات االئتمانية من عملية التسوق عرب االنرتنت من إىل استبعاد شركا Affirmعلى سبيل املثال، تسعى شركة 

  خالل توفري طريقة للمستهلكني لتامني قروض فورية قصرية األجل لعمليات الشراء.
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تدعي أ�ا توفر طريقة للمستهلكني الذين لديهم ائتمان   Affirmمرتفعة، إال أن شركة  يف حني أن املعدالت قد تكون

  لتامني االئتمان وأيضا بناء تارخيهم االئتماين. فقري اوال ميلكون وسيلة

إىل تبسيط عملية الرهن العقاري يف املنزل( وجتنب مساسرة الرهن العقاري  Better Mortgageوباملثل، تسعى شركة 

اعة س 24يكافئ املستخدمني برسالة موافقة مسبقة مت التحقق منها يف غضون   أنالتقليديني) من خالل عرض رقمي فقط ميكن 

  أو تقدمي طلب.

إىل ربط املقرتضني لتحسني املساكن بالبنوك من خالل مساعدة املستهلكني على جتنب  Greensky كذلك تسعى

  (البحث يف املوسوعة االقتصادية) املقرضني الراسخني وتوفري االدخار عن طريق تقدمي فرتات ترويج بدون فائدة.

  ا املالية. أنواع وفوائد وخماطر شركات التكنولوجي2.2

تنقسم شركات التكنولوجيا املالية إىل أربعة أقسام، وذلك تبعا لنماذج أعماهلا اليت أنواع شركات التكنولوجيا املالية: ..1.2.2

 Assets) وأخرى قائمة إلدارة األصول (Financingمشاركتها يف التمويل( متيزها، إذ جند شركات قائمة على أساس

Managementوعات() أو تسوية املدفPayment وشركات أخرى تؤدي وظائف أخرى كالتأمينات نوجز شرح هذه (

  ).43-42، الصفحات 2020(منرية و فايل، األنواع فيما يلي: 

 ): وتنقسم بدورها شركات التكنولوجيا املالية اليت تقدم خدمات التمويل إىل قسمني مها:Financing( التمويل:*

): وهو نوع من التمويل، يشرتك فيه عدد من املسامهني غالبا ما يعرفون ب Crwod fundingالتمويل اجلماعي: (.أ

التمويل اجلماعي مبثابة  (Portal)لتوفري موارد مالية من اجل حتقيق هدف معني، حيث تعمل البوابة  Back ers"األنصار 

 ام هي:وسيط مايل بدل القطاع املصريف، وتنقسم بدورها بوابة التمويل اجلماعي إىل أربعة أقس

  )؛Donation – based Crowdfundingالتمويل اجلماعي القائم على التربعات( -1

  )؛Reward-based Crowdfundingالتمويل اجلماعي القائم على املكافاة(  -2

  )؛ Crowd investingاالستثمار اجلماعي( -3

  ).Crowd lendingاإلقراض اجلماعي(-4

): تقوم شركات التكنولوجيا املالية بالتعاون مع احد البنوك Credit and factoringاالئتمان وخصم الديون التجارية(.ب

) او عدد من البنوك الشريكة بتقدمي االئتمان إىل األفراد واملؤسسات دون الرجوع إىل اجلماعة partner bankالشريكة (

)Crowdسابيع) عن طريق اهلاتف احملمول، )، ويتم منح االئتمان يف بعض األحيان على فرتات قصرية ( بضعة أيام أو أ

باإلضافة إىل ذلك تقدم شركات التكنولوجيا املالية حلوال مبتكرة خلصم الديون، مثل بيع الديون عرب االنرتنت أو تقدمي حلول 

يا�ا، خلصم الديون دون ادين شرط، وكقاعدة عامة تقوم الشركات العاملة يف جمال االئتمان وخصم الديون بأمتتة العديد من عمل

 مما يتيح خدمات فعالة من حيث السرعة والتكلفة والفعالية.

): يتضمن جانب ادارة األصول أو الثروات جمموع شركات التكنولوجيا املالية اليت Assets Management( ادارة األصول*

خصية، وتتفرع عن ) عن الثروة الشaggregated indicatoreتقدم النصح واملشورة وإدارة الثروات، كما تقدم جممعة(

  وظيفة ادارة األصول ما يلي: 

)من مراقبة ومناقشة ونسخ Followers): حيث ميكن للمستثمرين أو املتابعني(Social tradingالتداول االجتماعي(.أ

 )؛Social tradingخمتلف االسرتاتيجيات أو احملافظ االستثمارية ألعضاء آخرين يف الشبكة االجتماعية(

): وهي عبارة عن أنظمة إلدارة احملافظ االستثمارية، تقدم النصائح االستثمارية Robot-adviceلية(االستشارة اآل.ب

 املستندة إىل خوارزمية مؤمتتة إىل حد كبري؛
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): تتمثل يف شركات التكنولوجيا املالية اليت تقدم Personal Financial Managementاإلدارة املالية الشخصية(.ج

)، من خالهلا ميكن للمستثمرين من معرفة خمتلف األصول اليت Private financial planning(التخطيط املايل اخلاص

 )؛One applicationأودعوها يف خمتلف املؤسسات املالية والقروض املقرتضة من خمتلف املقرضني يف تطبيق واحد(

) لتقدمي النصيحة او ادارة innovate conceptsباإلضافة إىل ذلك، هناك شركات تكنولوجية تقدم مفاهيم مبتكرة(.د

 Online bassed assetوإدارة األصول على االنرتنت(  )Deposit Brokersاألصول، كسماسرة الودائع(

mamagement.( 

): وهو مصطلح ينطبق على الشركات التكنولوجيا املالية اليت تتعلق تطبيقا�ا وخدما�ا the payments(املدفوعات*

  )cryptocurrency) والعمالت املشفرة(blockchainنية والدولية، ويتعلق بالبلوك تشني(مبعامالت الدفع الوط

)، إذ تقدم خدمات التامني الند Insurtech: نذكر منها شركات املالية اليت تقدم خدمات التامني (شركات تكنولوجيا أخرى*

) اليت متكن البحث يف Comparison sites)واملواقع املقارنة( search engines)، وشركات حمرك البحث (P2Pللند(

االنرتنت ومقارنة خمتلف املنتجات واخلدمات املالية، والشركات اليت تقدم احللول التقنية ملقدمي اخلدمات اآللية، وشركات التقنية 

 ).Technologie,IT and Infrastructureوتكنولوجيا املعلومات والبنية التحتية(

  الية:فوائد التكنولوجيا امل.2.2.2

  )2017تتميز التكنولوجيا املالية بالعديد من الفوائد امهها األيت: (التكنولوجيا املالية او الفينتك، 

تتميز منتجات التكنولوجيا املالية بالسرعة يف التوصيل أل�ا تتم عرب االنرتنت، والسرعة للوصول إىل املستهلكني، كما يوفر  -

 الراحة للمستهلكني؛

 ولوجيا املالية خيارات أكثر للمستهلكني، فيمكنهم من شراء واستخدام ما يريدون من املنتجات؛توفر منتجات التكن -

ال حتتاج شركات التكنولوجيا املالية إىل استثمار األموال يف بنية حتتية مادية، مثل شبكة الفروع، وبالتايل تساهم يف تقدمي  -

 ؛صفقات ارخص للمستهلكني

ة جبمع وختزين البيانات اخلاصة بالعمالء، مما يساهم يف تقدمي منتجات اخلاصة بالعمالء، مما تقوم شركات التكنولوجيا املالي -

 يساهم يف تقدمي منتجات وخدمات خمصصة للمستهلكني.

  خماطر التكنولوجيا املالية:.3.2.2

  )2017الية او الفينتك، بالرغم من فوائد التكنولوجيا املالية إال أ�ا تواجه بعض املخاطر مثل األيت: (التكنولوجيا امل

حقوق املستهلكني يف شركات الفينتك غري واضحة، حيث تستخدم مناذج خمتلفة ملقدمي اخلدمات التقليدية، وبالتايل يصعب  -

 ؛التحقق من اخلدمات اليت ختضع للتنظيم، وإذا حدث أي خطا ال يستطيع املستهلك معرفة حقوقه بالضبط

 ؛املنتجات املالية عرب االنرتنت، وقد تكون غري مناسبة للمستهلكنياختاذ القرارات السريعة عند شراء  -

 ؛التعرض ملخاطر التكنولوجيا مثل إساءة استخدام البيانات للعميل، أو التعرض لالحتيال أو السرقة -

 ؛الثقة إىل تفتقر الناشئة الشركات ولكن االبتكار إىل البنوك تفتقر قد -

 عن املعرفة من يكفي ما إىل البنوك عمالء الناشئة. افتقار الشركات تقّدمها يتال اجلديدة باخلدمات العمالء وعي عدم -

 .املتاحة اخلدمات فهم وعدم املالية، التكنولوجيا جمال يف الناشئة الشركات

 . العالقة بني الشركات التكنولوجيا املالية والبنوك والشركات3.2

  وك(الفرص والتحديات):الشراكة بني شركات التكنولوجيا املالية والبن.1.3.2

 الناشئة الشركة اإلسرتاتيجية على يعتمد وذلك هلم فرصة أو للبنوك حتديا املالية التكنولوجيا يف السريع النمو ميثل     

 الذكية كإدخال األمتتة املصريف القطاع خدمات وجتديد ابتكار إلعادة طرق إجياد إىل البنوك تسعى حيث البنك، وإسرتاتيجية
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 الرمزية كالعمالت اعتمادها ميكنها اليت املتكررة األعمال تأدية حيث من املصارف عمل سيسرع ما وهذا املصرفية، للعمليات

 الذكاء :خال من املستقبل يف والدفع املصرفية التعامالت شكل اليت ستحدد والطرق اإلسرتاتيجية اهلاتف عرب املصرفية والعمليات

 واإلقراض التمويل عمليات :جما يف مبتكرة :حلو إجياد إىل الناشئة الشركات تسعى حني يف .الذكية العمل ونظم سري االصطناعي

  .البنوك عمالء من األكرب العدد جتذب حىت واملصرفية املالية اخلدمات وخمتلف

  االلكرتونية، ةوالتجار  املدفوعات مقدمتها ويف املالية التكنولوجيا لشركات جاذبية األكثر ا�االت املوالية، األشكال توضح

هذا باإلضافة إىل خمتلف الفرص والتحديات اليت تواجه هذا النوع من الشركات. ومن أهم جماالت االستثمار يف 

  .%36والتجارة االلكرتونية على نسبة  %56استحوذت املدفوعات على نسبة  2017التكنولوجيا املالية خالل سنة 

وخاصة يف جمال %78البنوك عن طريق إجياد شراكة بينهما وهو ما ميثل نسبة ميكن لشركات التكنولوجيا املالية أن تساعد 

تطبيقات  وإجياداملزايا للطرفني من وراء هذه الشراكة هو حتقيق مداخيل  أواملنافع  أهم، ومن بني االلكرتونيةاملدفوعات والتجارة 

، وكان Fintech Bankك التكنولوجيا املالية جديدة خاصة مع ظهور بنو  أعمالجديدة والتخفيض من التكاليف وخلق مناذج 

، كما يبقى للبنوك عالقة قوية مع العمالء جلود ثقة اكرب أفضلمزايا هذا التعاون هو الوصول إىل التمويل بشكل  أهممن بني 

  ). 96، صفحة 2018(علقمة و يوسف، 

 :الشركات متويل عمليات املالية التكنولوجيا ليتسه .كيفية2.3.2

 واليت املثال، على سبيل جتاري عمل ببدء املتعلقة القدمية التمويل عادات على القضاء يف "فينتش" ولوجياتكن تساهم

 بطاقات بقبول املتعلقة العادات تبطل أ�ا كما قرض، على احلصول طلب وتقدمي اخلاص احمللي البنك حنو املستثمر اجتاه تقتضي

 :حلو عن حبثت املالية التكنولوجيا فشركات كبري، ائتماين مزود مع حساباً  تتطلب كانت واليت الشركات، جانب من االئتمان

 الواليات داخل فرد مليون 70 و العامل، حول فرد مبلياري واملقدرين املالية األنظمة خارج باملستثمرين املتعلقة املالية للمشاكل

 هي األموال حتويل فخدمات احملمول، اهلاتف عرب الدفع أو اعياً مج عمالً  يعترب فالتمويل املالية التكنولوجيا باستخدام أما . املتحدة

 األعمال بدء عمليات تسهل بالتايل فهي عاملياً، انتشارها مث وقبول املدفوعات الصغرية، الشركات �ا تبدأ اليت الطريقة يف ثورة

 قبل يتم أن املستحيل من كان والذي مل،العا أحناء مجيع يف زهيدة للمال وبتكلفة سريع مجع هو اجلماعي والتمويل .التجارية

 عملية تسهل فهي قليلة، أسابيع إىل أشهر عدة تستمر اجتماعات من الشركات :أعما لبدء الزمين اجلدول تقصر فهي ذلك،

  )147، صفحة 2018(امين و امينة،  التشغيل. عملية لبدء على راس املال الالزم العثور

  للدراسة: اإلطار التطبيقي .3

  جتارب شركات ناجحة جتسد مفهوم  التكنولوجيا املالية: .1.3

  يف هذا اجلزء نويل اهتماما لتسليط الضوء على جتارب ناجحة يف جمال التكنولوجيا املالية:

 (النملة املالية):  Ant Financialحالة.1.1.3

  ANT FINANCIAL شعارها:

  2014تاريخ تأسيسها: أكتوبر 

  مكان التأسيس: الصني

  شركات أخرى.3من أصول هذه الشركة، مع  %33ؤسسة: اليباي تستحوذ على الشركة امل

  أساس عملها: تقدمي خدمات مالية تكنولوجية شاملة(املدفوعات، التامني، خدمة ادارة الثروات، االئتمان واإلقراض).

  موظف.7000مليار دوالر على شكل أسهم وبلغ عدد موظفيها 4.5: مجعت متويل قدره 2016

  مليار دوالر60شركة احلايل: تقييم ال

  إمكانيا�ا التكنولوجية: 
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من خالل منوذج "البيانات الكبرية إلصدار القروض"،  يقوم املوقع بتقدمي خدمات مصرفية تكنولوجيا البيانات الكبرية:ا. 

املخاطر، وأطلق على  واستنادا بيانات العمالء طاليب القرض، ومن خالل منوذج حتليل البيانات للقروض ميكن إصدار شامل على

على مدى السنوات األربع  من التدخل اليدوي.0دقائق للتطبيق وثانية واحدة للحساب و3"اي تدوم اخلدمة 3-2-1التطبيق "

 ماليني مشاريع صغرية ورجال األعمال.4مليار دوالر يوان أعطيت ألكثر من 700املاضية مت تقدمي قروض بلغ جمموعها أكثر من 

وهو نظام تسديد بطاقات االئتمان والتسويق  « in zhima Cridit »مج حتليل البيانات الكبرية يف نظام كما يستخدم برنا

االلكرتوين وإدارة الثروات. حيث يقوم النظام مبعاجلة وتقييم كميات هائلة من البيانات املتعلقة باألبعاد اخلمسة لالئتمان، التاريخ 

ة على الوفاء ، اهلوية والروابط االجتماعية. وحيصل النظام على املعلومات من خالل االئتماين لطالب القرض، السلوك ، القدر 

بيانات معامالت من خالل بيانات معامالت التجارة االلكرتونية املستمدة من الشركة اليباي، كذلك من مكتب العام واملؤسسات 

  العامة األخرى.

رف على الوجه القائم على البيومتريية وتطبيقية على االنرتنت من اجل زيادة متتلك الشركة تقنية التع تقنية التعرف على الوجه:ب.

 األمن وجتربة أفضل للمستخدم.

: يقدم املوقع هذه اخلدمة للمؤسسات املالية، وهي منصة سحابية مفتوحة تسهل االبتكار املايل تكنولوجيا احلوسبة السحابيةج.

بيقات أكثر استقرارا وأمانا وارخص تكلفة وأكثر كفاءة على املستوى املايل حيث وحتديث تكنولوجيا للمؤسسات املالية لبناء تط

  تتيح للمؤسسات املالية تقدمي خدمات أفضل لعمالئها.

والذي يسمح باستعادة  %99.99فاحلوسبة السحابية توفر للمؤسسة نظام التعايف واالنتعاش من الكوارث بنسبة 

ادارة امن راس املال  ياطي هلا وعود�ا بعد حدوث كوارث مهما كان شكلها، يوفر كذلكاملعلومات والبيانات بتوفري مكان احت

(نقل عشرات املليارات من األموال يف الثانية)، مراقبة األمن يف الوقت احلقيقي(القدرة على الوقاية من املخاطر يف ميلي ثانية 

  ملة).يوان لكل معا0.01واحدة)، يقدم معامالت منخفضة التكلفة(اقل من 

: خدمات الدفع حتتاج إىل معاجلة سريعة وآمنة، وعليه مفتاح جناح عمليات الدفع هي السيطرة على تكنولوجيا مراقبة املخاطرج.

من %80املخاطر، فنظام للسيطرة على املخاطر الذكية يستخدم بيانات املعامالت التارخيية للتحقق من اهلوية وامن احلساب، و

باستخدام هذا النظام، وأكثر من ذلك يعتمد على الوقاية املسبقة واملبتكرة لتصنيف خماطر احلسابات، املخاطر ميكن معاجلتها 

خوادم 2000موظف يف ادارة املخاطر، يتم نشر أكثر من 1500موظف، منهم 7000وتوظف الشركة حاليا ما يقرب من 

ميلي ثانية، أربع 100تعرف على املخاطر والضوابط يف غضون ملراقبة املخاطر والتحليل والعالج. يف املتوسط، ميكن االنتهاء من ال

، (أي اقل من احتمال شخص واحد %0.001مرات أسرع من غمضة عني. معدل خسارة راس املال من اليباي هو اقل من 

كات دفع، يتعرض للضرب من قبل نيزك). يف هذا اإلطار تتعاون الشركة مع جمموعة واسعة من الشركاء، مبا يف ذلك البنوك وشر 

وبرجميات السيطرة على املخاطر وصناع األجهزة وجتار اليباي واملستخدمني والكليات واجلامعات ومؤسسات البحث العلمي، 

 لتعزيز احلماية األمنية داخل صناعة الدفع.

دمة العمالء : يتم تطبيق تكنولوجيا الذكاء االصطناعي يف هذه الشركة على نطاق واسع يف ختكنولوجيا الذكاء الصناعيد.

استخراج البيانات والتحليل على التنبؤ واحلكم التلقائي، مما ميكن من معرفة سلوك العميل  خاللالذكية، وحيقق هذا التطبيق من 

واملشاكل اليت قد تواجهه، كما يوجز  األسئلة املشرتكة من قبل غالبية العمالء وخيتار اإلجابات املطابقة هلا من خالل هذا النظام، 

 دقيقة.1.6تغرق العملية وتس

 %2ويف عملية استطالعية للموقع عن هذه التقنية ومن اجل احلصول على جودة اخلدمة مت إجراء مسح لعينة من حوايل

من العمالء، ومت الوصول إىل أن الذكاء الصناعي ميكن له الكشف عن مزاج العمالء كوسيلة لقياس مدى ارتياح العميل كما توفره 

  استخدام املوظفني.خدمة العمالء ب
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كذلك يوفر النظام ميزة أخرى خلدمة التامني الذكي ففي احلالة العادية مؤسسات التامني قادرة على التأمل مع طلبات 

ساعة، إال أن هذا النظام ميكن من معاجلتها يفء غضون ساعة واحدة، ونصف من طلبات التامني 24التامني يف املتوسط خالل 

  ساعات.6معها يف غضون املعقدة ميكن التعامل 

مليار دوالر بشكل أسهم اليت من املمكن أن تصل 5حسب وكالة رويرتز �دف شركة النملة املالية جلمع  أفاق الشركة:

مليا دوالر،  60متكنت من تقييم الشركة حبوايل2016مليار دوالر، أخر  جولة جلمع رؤوس األموال كانت يف 100قيمتها إىل 

(الرحيم و اشواق، نليار دوالر. 100مليار إىل 80من مجع رؤوس األموال من املمكن أن يبدأ تقييمها بني لذلك اجلولة اجلديدة 

  )25، صفحة 2018

 (شركة ناشئة): Funding Circleحالة الشركة: .2.1.3

  إحدى أهم الشركات التكنولوجيا املالية الرائدة يف جمال اإلقراض عرب االنرتنت وهي:

 .أي دائرة التمويل Funding Circl eاسم الشركة:   -

 Fundinig Circle شعارها: -

 .قيمتها املقدرة: مليار دوالر -

 أساس عملها: اإلقراض املباشر، منصة إلقراض لألعمال. -

 2010تاريخ التأسيس:  -

 .لتمويل املشاريع الصغرية األمريكية Intrust bankاعلنت عن إسرتاتيجية شراكة مع 2018يف  -

 استثمار.40000مليار دوالر حلوايل  5اإلقراض العاملي بلغ -

 استثمار.6700اإلقراض يف الواليات املتحدة األمريكية بلغ مليار دوالر حلوايل  -

 مليون دوالر.260بلغ 2017أفضل استثمار مت تسجيل يف نوفمرب  -

سريعة  من خالل االستثمار  يف األعمال الناجحة واملتنامية من خالل عوائد جذابة، وحتصل الشركات على فرص  

وسريعة للحصول على التمويل من اجل النمو وخلق فرص العمل ودعم ا�تمعات احمللية ودفع عجلة االقتصاد إىل اإلمام. 

وظيفة 100.000وشعارهم انه من األفضل للجميع عندما تنجح الشركات الصغرية، يستفيد اجلميع. حىت أالن، مت إنشاء 

من الشركات 40.000يات املتحدة ، اململكة املتحدة، أملانيا، هولندا. لقد ساعد املوقع مباشرة وغري مباشرة يف مجيع أحناء الوال

الصغرية يف مجيع أحناء العامل من احملاسبني وصانعي ا�وهرات إىل اخلبازين وصناع األفالم، ساعد اآلالف من الشركات يف الواليات 

ى مستثمرا يف املستقبل، وقد قدم اآلالف من الناس 71.000ملوقع يساعد وا املتحدة املتحدة واململكة املتحدة وأملانيا هولندا،

 مليارات دوالر، مما يساعد اآلالف من الشركات.5واحلكومات احمللية والوطنية واملؤسسات املالية أكثر من 

ن راس املال مليون دوالر م373فهي واحدة من أفضل منصات اإلقراض املرسلة يف العامل، قاموا جبمع ما يقرب من     

من بعض من اكرب وأكثر املستثمرين تطورا يف مجيع أحناء العامل. حتظى بدعم مجاعي ألكثر من 2010على شكل أسهم منذ عام 

 تريليون دوالر وهي الشركات الرائدة وراء الفيسبوك، تويرت، سكايب، وبيتفري، مستثمري أسهمهم احلاليني هم:  5

- Accel Partners, Baillie Gifford, Black Rock, DST Global, and Union Square 

Ventures 

 طريقة العمل: -

  دقائق؛10تقدمي طلب القرض عرب املوقع يتطلب اقل من  

 إرسال تطبيق أويل خاص بطالب القرض يتطلب القليل من النقرات على احلاسوب؛  

 ؛حيصل طالب القرض على أخصائي للقرض الشخصي اخلاص به   
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 ساعة؛ 24ل من قرار القرض يصدر يف اق  

 يقوم املكتتب مبراجعة الطلب ال املكتمل وقد يطلب التعرف على النشاط التجاري أكثر؛  

  ايام؛5احلصول على التمويل يف غضون 

دوالر إىل 250000ومبلغ القرض من  %4.99سنوات مبعدل فائدة ابتداء من 5اشهر إىل  6مدة القرض من       

تطبيق يسمح حبساب الفوائد الواجب دفعه بعد إدخال معلومات عن مبلغ االقرتاض  دوالر، كما يتوفر املوقع على500000

  )26/27، صفحة 2018(الرحيم و اشواق، واملدة 

  : U.S.Aالشركات الرائدة يف قطاع التكنولوجيا املالية بالواليات املتحدة األمريكية. 2.3

 حسب رواتبهم فورا للعمال تقاضي يتيح تطبيق وهي ،"اكاليفورني -ألتو بالو" يف تتواجد (Activehours):شركة .1.2.3

 اخلدمة. رسم املستخدم حيدد بينما العمل، ساعات

 )؛Starbucks) و( Wal-Mart) و(Appleاالف شركة، مبا فيها(10التطبيق يف  مستخدمواملنجزات: يعمل  -

 ؛)Ribbit Capital) و(Felicis Ventures  مليون دوالر من كل من ( 4.1التمويل:  -

 قرضي الرواتب، املقرضني بفائدة مرتفعة، ورسوم السحب على املكشوف.ملمصدر �ديد:  -

كاليفورنيا"، وهي برنامج يعتمد على السحابة االلكرتونية، ويسمح –تتواجد يف "ماننت فيو  (Addepar):شركة .2.2.3

 .العميل، وجلب عمالء جدد اليا وأرصدةملديري الثروات مبتابعة وحتليل ممتلكات 

املدارة على املنصة،كما وقعت مؤخرا صفقة اندجمت مبوجبها مع منصة ادارة  األصولمليار دوالر من 500من  أكثراملنجزات:  -

 ).Salesforceعالقات العمالء يف (

 Palantir) ومؤسس مشارك يف شركة ( 8VCعاما) شريك يف (34: جولونسديل(اإلدارةاملؤسس املشارك ورئيس جملس  -

Technologies.( 

 الثروات بيرت تيل، وستانلي درلكنميلر، وغريمها. أصحابمليون دوالر من  75التمويل -

 ).SS& C A dent) و(Envestnetمصدر �ديد ل: ( -

فائدة سنوية  بأسعارتتواجد يف "سان فرانسيسكو" وتوفر قروضا فورية للمشرتيات االلكرتونية ): Affirmشركة (.3.2.3

تاريخ ائتماين، وقد  إنشاء، بينما بدعم بعض التجار هذه القروض اليت تساعد العمالء الشباب على %30 إىل%10ترتاوح بني 

 مؤخرا تقدمي تقارير لتاريخ سداد القروض إىل مكاتب االئتمان. بدأت

 ).Eventbrite) و(Expediaتاجر "شريك"  مثل ( 800من  أكثراملنجزات:  -

 ).Yelpس ادارة (املؤسس املشارك والرئيس سابق يف جمل -

) Jefferies) و(Spark Capital) و( Founders Fundمليون دوالر، مبا فيها قروض من ( 425التمويل:  -

 ) وغريها.Andreessen Horowitzو(

تتواجد يف "سان فرانسيسكو"، وهي خوارزميات تتيح للمستثمرين البحث يف ماليني : (AlphaSense)شركة.4.2.3

 مما يقلل من الزمن الذي تستغرقه البحوث بشكل كبري.الوثائق ببضع نقرات، 

 Triangle Peak Partners)و( Jana Partners)) و(JPMorganالف عميل، مثل: (500املنجزات:  -

 Quantum Strategic Partners).و(

، 2018(زواويد و حجاج،  .FactSet)و( Thomson Reuters)وشركة ( Bloomberg)مصدر �ديد ل: (

  )72-71الصفحات 

  أمثلة عن بعض الشركات الناشئة يف التكنولوجيا املالية دول عربية: .3.3
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  :السعودية العربية اململكة.1.3.3

 الوعاء الصندوق أو وهذا Regulatory Sandbox تنظيمية رمل صناديق بإنشاء السعودية العربية اململكة قامت

 املوافقة على للحصول اإلبداعية التقنية املشروعات  أصحاب من ملبدعنيا فئة لتأهيل مؤقت قانوين إطار لتوفري "افرتاضي" مكان

 اختبار ميكن مساحة فهو �ا معرتف رمسية بصفة واخلدمات األعمال ملمارسة القانوين الرتخيص منحهم يتم والحقا الرمسية،

  بتكرة.امل ا�االت من العديد يف املالية للتكنولوجيا املعتادة للقيود جمانًا فيها العروض

 حل أن جترب للبنوك فيه ميكن رمال صندوق (SAMA) السعودي العريب النقد مؤسسة قدمت ، 2018 فيفري يف

blockcin" األمريكية  التكنولوجيا بشركة اخلاصRipple عرب التكلفة منخفضة عمليات نقل أجل من املتحدة الواليات يف 

   .احلدود

 Esal يسمى ى البالد مستو على اإللكرتونية الفوترة إطالق عن السعودي العريب النقد مؤسسة أعلنت ،2018 ماي يف

 حيث املنافسة، على قدرة أكثر اقتصاد البالد وجعل الرقمية املالية املعامالت عدد الدفع) لتعزيز نظام SADAD (خالل

 بالتجزئة، البيع ذلك يف مبا ،إليه لالنضمام اخلاصة من الشركات  العديد وقد وقعت احلكومية، واهليئات الشركات تستخدمه

 حياة لدورة بالكامل ميتد " Esal أن السعودي العريب النقد مؤسسة وتالحظ واخلدمات اللوجستية  الصحية والرعاية التأمني

 ومن .املالية اإلدارة وحيسن التسويات، أمتتة للمبيعات، رؤية يضيف هذا ."الفاتورة تسوية إىل الفاتورة وقت حترير من - الفاتورة

  . أخرى وظائف إلضافة ختطط SAMA أن نظرا املستقبل يف بكثري ذلك من أكثر تفعل أن املرجح

 blockchain تقنية  الستخدام خطط عن السعودي العريب النقد وسلطة املركزي اإلمارات مصرف من كل أعلن

 )361، صفحة 2019و الزهراء، (عبد الرحيم  .البلدين بني احلدود عرب املعامالت يف مقبولة رقمية عملة إصدار

  :املتحدة العربية اإلمارات.2.3.3

 أطلق ، والذي2016· نوفمرب يف به اخلاص التسريع برنامج (ظيب أبو يف الدويل املايل املركز) العامل ظيب أبو سوق أطلق

 بالتكنولوجيا املتصلة موخدما� وإنتاج منتجا�م واختبار تطوير للمشاركني يسمح الذيRegLabالتنظيمي املخترب اسم عليه

 فرتة املشاركني مينح حيث أخرى، تنظيمية أعباء ألي التعرض دون ة حمدد وتشريعات بضوابط تتمتع وحمكمة آمنة بيئة ضمن املالية

  املالية. التكنولوجيا منتجات واختبار لتطوير ن عام

 املايل ديب مركز أطلق املتحدة، العربية اإلمارات يف مون،املنظ يالحظها أن دون متر مل املالية التكنولوجيا أمهية أن املؤكد من

 مبادرات مع ، الناشئة املالية التكنولوجيا لشركات يوفر منصة تسريع برنامج ،وهو2017 عامFinTech Hiveبرنامج العاملي

 تطوير يف للمساعدة شرافيةإ بيئة تطوير طور يف أيضا هي ديب يف املالية هيئة اخلدمات ن أ كما ظيب، وأبو البحرين يف مماثلة

  املالية. التكنولوجيا

 دفرت نظام أن يؤدي املتوقع ومن املالية التكنولوجيا عامل يف األمهية بالغة أصبحت الكتل سلسلةBlockchainمبادرات -

 واحدة املتحدة عربيةال اإلمارات دولة تعترب التمويل، قطاع ذلك يف مبا الصناعات، من العديد يف ثورة إحداث إىل املفتوح األستاذ

 ختطط الوطنية،Blockchainإسرتاتيجية خالل منblockchainتكنولوجيا تستخدم اليت البالد يف الرائدة الشركات من

 املنظمات من العديد مع ،انتشارا أكثر التقنية سيجعل وهذا2020 عام حبلول ورق لتكون بال املتحدة العربية اإلماراتحكومة 

 ستستخدم اليت احلكومة معامالت نصف يف اإلسرتاتيجية ستشرتك منها. حيث لالستفادة الطرق لأفض إجياد حتاول اليت

 يف بالفعل ديب وقد بدأت سنويا، أمريکي دوالر مليار 3 يوفر أن املتوقع من والذي ،2021عام حبلول Blockchainمنصة

 الفواتري، مدفوعات مجيع يف استخدامها سيتم 2020 عام حبلول املتوقع ومن احلكومي بالقطاع blockchainاستخدام 

  الصحية. الرعاية عن فضال الرتاخيص، وجتديد التأشريات طلبات
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 املالية التكنولوجيا شركات ن أ ديب، يف الرئيسية املايل التنظيم هيئة وهي املالية للخدمات ديب هيئة أكدت :التشريعية املبادرات -

 أمهية السلطات تدرك حيثFinTechتسريع حيث معدة أو االبتكار، اختبار صةرخ خالل من النجاح لتحقيق إعدادها مت قد

 يف وكذلك ديب، يف بأعمال القيام علىFinTechطريقة لتشجيع شركات أفضل عن وتبحث املالية التكنولوجيا يف االستثمار

  ككل. املنطقة

 دول يف بنك أكرب ثاين األول، أبوظيب بنك ليصبحا األول اخلليج وبنك الوطين يبظأبو  بنك اندمج :واالستحواذ الدمج عمليات -

 إىل احلاجة فإن املقبلة، اخلمس إىل الثالث السنوات ر مدا على االندماج عمليات من املزيد حدوث ومع اخلليجي، التعاون جملس

 معسكر وهو تكار،واالب األعمال لريادة أكادميي عمل ورشة اإلمارات نظمت كما ستزيد املوحدة التكنولوجيا يف االستثمار

 املشاركون يقوم حيث "األفكار" عمل ورش إدارة يتم كما األعمال، لريادة األساسي الفهم مينح التشغيل الذي لبدء تدريب

 مقرتح يكون أن ومبجرد أسبوعا، 12 فرتة خالل افرتاضية بيئة يف األفكار هذه اختبار ويتم ملموسة جتارية أفكار وتطوير بصياغة

 بدء يف للمساعدة اخلاص القطاع من ماحنني من ممول صندوق من "دراسية منحة" بتوزيع األكادميية تقوم للتنفيذ، جاهزا األعمال

 أو ناجح إمارايت قبل من الصناعة يف متخصص من التوجيه وتتلقى واحد عام ملدة الربنامج ضمن احتضا�ا يتم عمل كل .العمل

  .إمارايت غري

 القاعدة على مستوى توعية حبمالت املتحدة العربية اإلمارات أكادميية يفOne-Stopمركز  يقوم تكميلي، مسعى ويف

 وإمكانيات، كفاءات اكتسبت اليت والشركات واجلامعات املدارس ويستهدف ، الشباب األعمال ورجال املخرتعني وإهلام لتشجيع

 يف املالية للتكنولوجيا الواسع املشهد اتساع مدى يدرك ألنه مهم النهج فهذا املهتمني، املستثمرين من واسعة شبكة حتديد مع

 من مبتكرة أفكار توليد حول تدور بل للتمويل، الواعدة األفكار مطابقة جمرد من أكثر هو املالية للتكنولوجيا البيئي فالنظام الواقع،

 ذلك يف مبا أصحاب املصلحة، من ديدالع ومشاركة املالية للتكنولوجيا البيئي للنظام األربعة التصميم عناصر بني التفاعل خالل

  املغامرة. األموال رؤوس وأصحاب التحتية، والبنية الربامج ومقدمي واجلامعات املصرفية غري الفاعلة اجلهات اإلعالم، وسائل

 هونغ يف (SFC)والعقود اآلجلة املالية األوراق وجلنة (DFSA)املالية للخدمات ديب هيئة أبرمت ، 2017 أوت 28 بتاريخ-

 معلومات احلكومتني كلتا تتشارك أن على حيث تنص االتفاقية املالية، التكنولوجيا جمال يف للتعاون إطار إلنشاء اتفاقية غ كون

 على املنظمني من كل تشجيع إىل أيضاً  االتفاقية و�دف أسواقها، يف التكنولوجيا املالية جمال يف واالبتكارات التطورات حول

 طريق خريطة يف األخرية اخلطوة االتفاق وميثل التنظيمية، باإلرشادات وتزويدهم البعض بعضهما أسواق إىل ةاملبتكر  الشركات إحالة

 مصمما نظاما تضع اليت اللوائح تطبيق أعقاب يف العاملي، املايل ديب مركز يف االبتكار يدعم إطار لبناء املالية للخدمات ديب سلطة

 24 ويف اخلليجي، التعاون جملس دول يف األول وهو أوت، األول من يف واالستثمار للقروض اجلماعي التمويل ملنصات خصيصا

  املالية. للخدمات ديب سلطة أطلقت مايو،

 املالية ت التكنولوجيا لشركا تسمح اليت املالية اخلدمات ترخيص من خاصة فئة وهي (ITL)االبتكار اختبار رخصة

  .العاملي املايل ديب مركز من املبتكرة املالية التكنولوجيا مفاهيم واختبار بتطوير

 يف العاملة التواصل مع الشركات لتعزيز 2016 مارس يف FinTech (FTCPاتصال( نقطةSFC· أنشأت جانبها، من-

 التنظيمي النظام فهم تسهيل علىFTCPنظام يعمل حيث كونغ، هونغ يف التنظيمية والتقنية املالية التكنولوجيا وتطبيق تطوير

  الصناعة احمللية. بتطوير إطالع على البقاء من متكينه معSFCيف احلايل

 تبين يف املتحدة زمام املبادرة العربية اإلمارات دولة يف البنوك أخذت اخلليجي، التعاون جملس دول أحناء مجيع يف

 هذا أطلق حيث التكنولوجيا، جمال يف كشركة رائدة نفسه الوطين ديب اإلمارات بنك وضع املثال، سبيل على املالية، التكنولوجيا

 الرقمنة" رؤية اإلسالمي، اإلمارات مصرف فرعه وأطلق ا�ال، يف هذا درهم مليار باستثمار التزامه وأعلنFuture Labالبنك،

 Apple و Samsung Pay.من كل يدعم املتحدة العربية اإلمارات دولة يف إسالمي بنك أول كونه ،"املوت أو
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Payبشكل تطويرها مت متنقلة حمفظة وهي ،"للدفع املشرق" حمفظة بتطوير األمام إىل أخرى خطوة يببد املشرق بنك وخطى 

 يف وبدأNeoاملشرق، وهو باملنطقة، ف رقمي بنك أول البنك أطلق كما الشراء، عمليات إلجراء استخدامها ميكن طبيعي

  .)363-362صفحات ، ال2019(عبد الرحيم و الزهراء،  احلسابات إلدارة الروبوتات استخدام

 التكنولوجيا املالية يف اجلزائر: .4.3

 « BPCE »وا�موعة البنك العاملي  SAنتيكس اجلزائر شريك سيالبس: تعلن نتيكس اجلزائر التابعة لشركة نتيكس  

 ومركز ريادة األعمال و التكنولوجيا سيالبس، عن توقيع تبادل للخربات واملعارف.

" BANXYاجلزائر اليت أطلقت أول بنك موبايل يف اجلزائر" "نتيكسيس"سور تعاون بني تسمح هذه الشراكة بإنشاء ج

  " ، بصفتهما فاعلني يف جمال االقتصاد الرقمي يف اجلزائر.SYLABSو"

" يف اجلزائر وهذا من خالل إعداد الشباب Fintechيطمح الطرفان إىل تطوير وتعزيز ديناميكية "التكنولوجيا املالية"

  ذا املؤسسات الناشئة من اجل مواكبة املتغريات يف قطاع البنوك والتمويل.املتخرج وك

وسيتيح هذا التعاون، طرح أفكار مناذج جديدة واليت ميكن اقرتاحها لتدخل الحقا يف االقتصاد الوطين. وتدور هذه 

  يدة.النماذج حول مواكبة النظام البيئي الذي يتطور بعد يوم يف عصر السرعة والتكنولوجيا اجلد

بشراكتها مع ممثل بنكي، إىل  Sylabsومن خالل معرفتها بالبيئة الريادة يف اجلزائر  وقر�ا واملبتكرين، �دف سيالبس 

  إثراء فضاء للحوار ينتج عنها عدة خدمات وامتيازات جديدة تثري السوق والبيئة الريادية بصفة عامة.

ضومة الريادية اجلزائرية، باقرتاح مبادرات تشمل لقاءات تبادلية، كما تسمح هذا التعاون لنتيكسيس اجلزائر بولوج املن

ورشات تطبيقية، ونشاطات سيتم تنظيمها بني الطرفني، حيث �دف هذه املبادرات لتطوير مهارات حاملي املشاريع وخاصة 

 التكنولوجياقضايا الساعة ك"ربطهم بعامل البنوك واملالية. كما ستتجسد هذه الشركة من خالل تنظيم لقاءات اجتماعات تواكب 

  " على سبيل املثال.fintechاملالية" 

هذا سيكون كل ما يتعلق بالتمويل موضوعا للتبادل، ابتداء من �اية هذه السنة، بتقدمي دعم حول التقنيات املالية حلاملي 

كات الناشئة، واالستفادة من خربات املشاريع ورؤساء املؤسسات الشباب بسياليس، وربطهم مبستثمرين ممكنني، �دف تطوير الشر 

  نتكسيس اجلزائر يف مجيع املواضيع املتعلقة ما بالقطاع البينكي.

كما تطمح كل من نكتسيس اجلزائر وسيالبس إىل تطور شراكتهما من خالل تكيفهما باستمرار  مع توقعات الشركات 

  وبالتايل املسامهة يف تطوير النظام البيئي هلذه الشركات الناشئة.

 :  Sylabsفيما خيص *

لتشجيع روح ريادة األعمال واملؤسسات الناشئة،  2015هو مركز التكنولوجيا وريادة األعمال اخلاصة ، انشأ يف عام   

  لبدء أنشطتهم أو تطويرها.

أيضا يف حتسني قابلية توظيف أيضا يف حتسني  Sylabsمع الرتكيز على تنمية مهارات رواد األعمال الشباب تساهم 

ابلية توظيف الشباب من خالل تقدمي التدريب واالجتماعات وروح املبادرة الستخدام التقنيات اجلديدة والرقمية ألولئك الذين ق

  . يرغبون يف الوصول إىل سوق العمل

  :Banxyانكسيبفيما خيص *

الذكي. بنك متنقل مصمم أول بنك نقال مت إطالقه يف اجلزائر ، هو عرض بنكي لألفراد وميكن الوصول اليه عرب اهلاتف 

لتزويد العميل بأفضل جتربة مصرفية بفضل امليزات املختلفة املقدمة دون أي تنقل ألي وكالة: فتح احلساب ، ادارة طرق الدفع، 

  التحويالت الفورية، اخل. والعديد من امليزات األخرى لتسهيل احلياة اليومية للزبون.

  اجلزائر: INATIXISفيما خيص نتيكسيس *
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املدفوعة من ناتيكسيس وأول بينك أورويب أنشئ  Groupe BPCEيكسيس اجلزائر  هي الفرع اجلزائري  �موعة نت

وكالة منتشرة يف مجيع أحناء اجلزائر تقريبا، تقدم نتيكسيس اجلزائر 28موظف و800. مع ما يقرب من 1998يف اجلزائر منذ عام 

  ركات الكبرية، الشركات الصغرية واملتوسطة احملرتفني واألفراد اجلزائريني.جمموعة واسعة من املنتجات واخلدمات املالية للش

، KYCكما تقوم ناتيكسيس اجلزائر بتصدير خدما�ا على الصعيد الدويل، من اجلزائر، بالنيابة عن نتيكسيس وجمموعة 

  التجارة)

  : NATIXISفيما خيص ناتكسيس *

، ثاين اكرب رائد  Groupe Bpceألصول والتامني واخلدمات املالية من هو البنك الدويل للتمويل واالستثمار وإدارة ا

  .caisse Epargneمليون زبون من خالل شبكتني اثنني، البنك الشعيب وصندوق االدخار 31بنكي يف فرنسا مع 

روات، موظف، متتلك شركة نتيكسيس خربة جتارية قوية يف أربعة جماالت عمل: األصول وإدارة الث17000مع أكثر من 

  اخلدمات املصرفية للشركات، التامني واخلدمات املالية املتخصصة.

وهي تدعم زبائنها من الشركات واملؤسسات املالية واملستثمرين املؤسسني يف مجيع أحناء العامل، فضال عن العامل، فضال عن 

(بنك نتيكسيس شريك  .Groupe Bpceالعمالء الفرديني واملهنيني وأصحاب الشركات الصغرية واملتوسطة يف شبكيت 

 سيبالبس)

  أفاق توسيع التكنولوجيا املالية: .5.3

االبتكارات التكنولوجية قد حققت فعال طرق التجارة واألعمال املصرفية يف القرن العشرين. تطبيق اهلواتف الذكية الوحيد 

) و Prosperظري للنظري () ال يتقاضى أي رسوم على الصفقات، ومواقع اإلقراض النRobinhoodلتداول األسهم(

)Lending.الذي وعد باحلد من املعادالت خالل فتح املنافسة على القروض لقوى السوق الواسعة (  

تشمل التقنيات اليت جتري تصميمها واليت ينبغي أن تصل إىل مثارها يف املستقبل القريب، اخلدمات املصرفية عرب اهلاتف احملمول 

لذكية يف أسواق السلع األساسية واحملافظ الرقمية مثل "ابل" و "جوقل" اليت تعمل على تطوير والتداول كذلك عرب  اهلواتف ا

) وأدوات Betterment  ،Learn Vestأنظمة احملفظة االلكرتونية، واالستشارات املالية ومواقع االستشارات اآللية مثل(

  )2020(عتوم،  ).Level) و (Mintادارة األموال الكل يف واحد مثل (

  خامتة:.4

أكرب من اإلمكانيات واملزايا،  درجة املالية فهي تعمل على بتحقيق اخلدمات لتطوير هائلة فرصة املالية تعترب التكنولوجيا

ا�ال، هذا باإلضافة إىل  البد من توفري بيئة مواتية كتوفري القواعد التنظيمية املالئمة لعمل الشركات الناشئة يف هذايف املقابل 

 وحتاول التقليدية، اخلدمات وتطوير جتديد يف تساعد فهي علومايت وتوفري البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،األمن أمل

 البيئة توفري يفواجلزائر  السعودية، دول اإلمارات منها خاصة املالية، التكنولوجيا جمال يف مكانة تفتك أن العربية الدولبعض 

ميكننا استخالص جمموعة من النتائج وكذا اقرتاح توصيات ميكن أن تسهم يف إثراء  الدراسة هذه خالل ومن ا�ال، هلذا املناسبة

  املوضوع والتعمق فيه مستقبال من قبل الباحثني وأصحاب االختصاص.

  :يلي ما أمهها النتائج من جمموعة إىل مت التوصلالنتائج: -

خدمات وحلول مبتكرة فيما خيص اخلدمات املالية اليت تقدمها املؤسسات املالية التكنولوجيا املالية هي األداة األنسب لتقدمي  -

 التقليدية، البنوك وشركات التامني يف العامل ميزته السرعة والتغري؛

 تطور التكنولوجيا املالية يتوقف على مراجعة األطر القانونية والرقابية خاصة وضوح القوانني؛  -
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 خماطر وجدت أنه إال كبري، بشكل املايل واملصريف القطاع ختدم متعددة من مزايا واملصرفية ملاليةا التكنولوجيا حتققه ما بالرغم -

 �ذه الكبري الضرر تلحق أن شأ�ا من واليت املالية واملؤسسات قبل املصارف من التكنولوجيا هذه الستخدام مصاحبة

 املناسب؛ الوقت يف ومعاجلتها اكتشافها يتم إذا مل املؤسسات

 هاستحواذال نظرا األمريكية املتحدة بالواليات متواجدة ناشئة شركات هي املالية التكنولوجيا قطاع يف الرائدة الشركات ظممع -

 العاملية؛ واملالية التجارية املعامالت معظم على

 30 بعدد األوىل املرتبة ةاملتحد العربية اإلمارات العامل وحتتل يف التكنولوجيا يف اهلائل التطور مواكبة العربية الدول حتاول -

  شركة؛

 املغامرة، األموال رؤوس وندرة األعمال، أمهها: ضعف عدة صعوبات العربية الدول يف املالية التكنولوجيا استخدام يواجه -

  .واالتصال االنرتنت خدمات جودة مشاكل وكذلك والتنظيمية القانونية املشاكل إىل باإلضافة

  ذكورة أنفا توصي الدراسة مبجموعة من النقاط متمثلة يف:من خالل النتائج املتوصيات: ال-

 ؛ املالية التكنولوجيا شركات مصلحة خيدم املالية التكنولوجيا وشركات البنوك بني التعاونضرورة  - 

 خدما�ا املالية؛ دعم بكيفية يتعلق فيما باستمرار آفاقها توسعة إىل املالية التكنولوجيا شركات حتتاج - 

 أيًضا؛ فيها واملشاركة األساسية التحتية البنية إنشاء يف البعض بعضها املالية لتكنولوجياا شركات تدعم قد - 

وضع مناذج فعالة إلدارة املخاطر املصاحبة البتكارات التكنولوجيا املالية وهو ما يتطلب املراقبة املستمرة لتحديد املخاطر  - 

 خاصة تلك اليت �دد االستقرار املايل؛

 على والوقوف األمريكية املتحدة الواليات يف املالية التكنولوجيا يف املختصة الناشئة الشركات جتارب نم االستفادة ضرورة - 

 اإلطارات تكوين خيص فيما الشركات هذه مع اتفاقيات بعقد احمللية واملصرفية املالية املؤسسات قيام مع فيها، النجاح عوامل

 ا�ال؛ يف واخلربة الكفاءات أصحاب العاملني

سني بيئة األعمال عن طريق ختفيف القيود على االستثمارات األجنبية من اجل توفري املزيد من رؤوس األموال  من خالل حت - 

 شركات التكنولوجيا املالية؛

 لجما يف والتدريب للتكوين خصيصا موجهة احلكومة قبل من باجلزائر واملصرفية املالية للمؤسسات معتربة ختصيص ميزانيات - 

 املالية ملواكبة التغيريات واالبتكارات ذلك يف املختصة العاملية الشركات كربى مع دولية اتفاقيات املالية وإبرام االتكنولوجي

 .املعارف نقل خالل من وهذا العامل يف اجلديدة واملصرفية

  قائمة املراجع:

-sung, K. L., & Anna, S. (2018). Fintech(Financial Technology):What is it and haw to use 

Technologies to Create Business Value in Fintech, Way. International Journal of Innovation 
Management and Technology, Vol.9, No. 2 , . 
-Tan, J. D., John, T. P., & Andree, E. W. (2018). Financial Technology as an Innovation 
Strategy for Digital Payment Services in the Millenial Generation. Advances in social 
Science, Education and Humanities Research, volume292 . 

  https://www.arabiainc.comالبحث يف املوسوعة االقتصادية. (بال تاريخ). مت االسرتداد من ارابيانك:   -

  https://www.vapulus:com). مت االسرتداد من 2017التكنولوجيا املالية او الفينتك. ( -

). الصناعة املصرفية االسالمية يف مواجهة حتديات التكنولوجيا املالية: دراسة حالة ماليزيا ودول جملس التعاون 2020بباس منرية، و نبيلة فايل. ( -

  ، .2، العدد1اخلليجي. ا�لة الدولية للمالية الريادة، ا�لد

  https://www.E3arabi.com). ماهي التقنية املالية. مت االسرتداد من 2020(بتول عتوم.  -
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  النظام املصريف باجلزائر تها على انعكاسالصريفة االلكرتونية و 

Electronic banking and its reflection on the banking system in Algeria 

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  : صملخ

 يف هذه الدراسة سنحاول الرتكيز على الصريفة اإللكرتونية واليت تشكل بدورها أحد إفرازات االقتصاد الرقمي،

ونظرا ألمهية ما قدمته الصريفة اإللكرتونية لالقتصاد �دف هذه الدراسة إىل توضيح املزايا اليت حتققها الصريفة اإللكرتونية 

من خالل عمل املصارف اجلزائرية على تطوير أنظمتها املصرفية  ،ث اخلدمات املصرفيةودورها يف حتدي ،يف النشاط املصريف

  .ألعلى مستوياتبه تبين هذه التكنولوجيا اليت من شأ�ا عصرنة النظام املصريف اجلزائري واالرتقاء ب

  ة. االقتصاد الرقمي، الصريفة االلكرتونية، النشاط املصريف، التنمية املستدامكلمات مفتاحية: 

  JEL  : .O14, E59تصنيف 

Résumé:  

Cette étude vise à mettre en évidence les avantage des services électronique 

bancaire et son activité en général. Partant de cet aspect théorique cette étude 

déterminera les modalités pratiques de nature à concrétiser les voies et moyens pour 

adapter cette technologie au niveau des banques Algériennes. Pour se faire la refonte 

du système bancaire est à préconiser en vue de progresser et atteindre un niveau 

appréciable de traitement des phases successives de l’activité bancaire.  

Mots clés: L’économie numérique, service bancaire électroniques, activité bancaire, 

développement durable. 

JEL: O14, E59. 
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 . مقدمة: 1

بئة تعترب البنوك أهم الركائز اليت يقوم عليها اإلقتصاد الوطين ملختلف الدول، نتيجة للدور الكبري الذي تقوم به يف تع

املدخرات من اجلمهور ووضعها رهن إشارة املشروعات واإلستثمارات للدولة وبالتايل فإن تلقي الودائع ومنح اإلئتمان يشكل 

النشاط الرئيسي للبنوك إال أنه ال يشكل النشاط الوحيد هلا، إذ تقوم كذلك مبجموعة أخرى من الوظائف اهلدف منها توفري 

وقد شهدت . �ا مع عمالئها، ومن أجل جذب عدد أكرب منهم خاصة يف ظل املنافسة الشديدةالوسائل املالئمة لتسهيل تعامال

العقود األخرية تطورات تكنولوجية كبرية أحدثت تغريات كبرية يف قطاعات النشاط اإلقتصادي، ولعل من أبرزها القطاع البنكي، 

يثة كتكنولوجيا املعلومات واإلتصال، واحلواسيب اآللية حيث شرعت خمتلف البنوك بتكثيف اإلستفادة من أحدث التقنيات احلد

وتطوير أساليب تقدميها سعيا منها  وكذلك شبكة اإلنرتنت ، وتطويعها بكفاءة عالية بغية إبتكار خدمات مصرفية مستحدثة،

نة قطاعها املايل واملصريف ويف هذا الصدد عملت املصارف اجلزائرية على عصر . ملواكبة التطورات احلاصلة يف هذا النوع من الصناعة

وتبين الصريفة اإللكرتونية يف السنوات األخرية من خالل اجلهود املبذولة يف إدخال تكنولوجيا املعلومات واإلتصال يف النشاط 

  املصريف.

  :سنحاول من خالل هذه  الورقة البحثية اإلجابة على اإلشكاليتة التالية دراسة:إشكالية ال.1.1

  فة اإللكرتونية وما مدى تأثريا�ا على النظام املصريف باجلزائر؟ فيما تتمثل الصري  

اآلتية: اخلدمة املصرفية يف النظام املصريف اجلزائري مازالت تقليدية وال تتناسب مع  ةنلخصها يف النقط فرضيات الدراسة: 2.1

إدخال البطاقات املصرفية، وبعض تكنولوجيا  ل يف مرحلة أولية من خالللتزا اخلدمة املصرفية اإللكرتونيةو  املعايري الدولية،

  .املعلومات واالتصاالت يف القطاع املصريف

 الوصول إىل األهداف التالية:   دراسةسنحاول من خالل هذا ال :دراسةأهداف ال 3.1

 تقدمي مفاهيم اساسية حول الصريفة االلكرتونية؛  

  ؛ ميواالقتصاد الرقتوضيح أمهية اعتماد الصرفية االلكرتونية 

   التعرف على واقع وآفاق الصريفة االلكرتونية يف البنوك اجلزائرية؛ 

  .إبراز أهم خدمات الصريفة االلكرتونية املتوفرة يف اجلزائر  

لقد اعتمادنا يف هذا البحث على املنهج الوصفي التحليلي، ذلك أن البحث يتطلب جتميع املعلومات  :دراسةمنهج ال 4.1

 .  براز مدى تأثري الصريفة اإللكرتونية على النظام املصريف باجلزائر إل والبيانات وحتليلها

  :دراسةخطة ال 5.1

  ماهية الصريفة اإللكرتونية؛ -

  ؛وسائل الدفع االلكرتونية -

  ؛وسائل الدفع اإللكرتونية يف اجلزائر استخدام -

  .انعكاسات الصريفة اإللكرتونية باجلزائر -

  ماهية الصريفة االلكرتونية.2

هدت الساحة املصرفية خالل العشرية األخرية توسعا كبريا يف التكنولوجيا البنكية من أبرز مظاهرها انتشار البنوك ش

  االلكرتونية اليت تعد اجتاها حديثا وخمتلفا عن البنوك التقليدية ملا حتققه من مزايا عديدة .

  مفهوم الصريفة اإللكرتونية وتطورها عرب التاريخ 1.2
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أو  "Electronic Banking"من املصطلحات اليت تطلق على البنوك املتطورة مثل البنوك االلكرتونية   هناك العديد

أو البنك  "Remote Electronic Banking"أو البنوك االلكرتونية عن بعد  "Internet Banking"بنوك االنرتنت 

 "Self Service Banking"اخلدمية الذاتية أو البنوك "Online Banking"أو البنك على اخلط "Home Banking"املنزيل

، وعلى اختالف املصطلحات فجميعها تشري إىل قيام العميل بإدارة حساباته أو اجناز أعماله "Web Banking"أو بنوك الويب

 الية عن بعد".املتصلة بالبنك عرب شبكة االنرتنت سواء كان يف املنزل أو املكتب ويف أي مكان ووقت يرغبه ويعرب عنها "باخلدمة امل

وبالتايل ميكن للعميل أن يتصل بالبنك مباشرة باالشرتاك العام عرب األنرتنت وإجرائه ملختلف  )87، صفحة 2004(قنديل، 

 PME Personal) للعميل حبزمة الربجميات الشخصية pcالتعامالت على أساس أن يزود البنك جهاز الكمبيوتر الشخصي (

Financial Management   رسوم أو جمانا مثل حزمة لقاء(Microsoft's Money)   وحزمة( Ntuits Quiken)  وحزمة

(Meca's Managing your money) .  

املقصود بالصريفة اإللكرتونية هو إجراء العمليات املصرفية بطرق إلكرتونية، أي باستخدام تكنولوجيات اإلعالم واالتصال و 

فع أو باالئتمان أو بالتحويل أو بالتعامل يف األوراق املالية أو غري ذلك من أعمال اجلديدة، سواء تعلق األمر بالسحب أو بالد

املصارف. ويف ظل هذا النمط من الصريفة ال يكون العميل مضطرا للتنقل إىل البنك، إذ ميكنه القيام ببعض العمليات مع مصرفه 

وتعود نشأة الصريفة اإللكرتونية إىل بداية الثمانينات تزامنا مع  ن.وهو يف منزله أو يف مكتبه، وهو ما يعين جتاوز بعدي املكان والزما

ظهور النقد اإللكرتوين، أما استخدام البطاقات كان مع بداية القرن املاضي يف فرنسا على شكل بطاقات كرتونية تستخدم يف 

.  )56، صفحة  2008(سفر،  مريكيةاهلاتف العمومي ، وبطاقات معدنية تستعمل على مستوى الربيد يف الواليات املتحدة األ

أول بطاقة بالستيكية لتنتشر على نطاق واسع ، مث قامت بعدها مثانية بنوك  American Expressأصدرت  1958ويف عام 

العاملية، كما مت إصدار يف نفس العام  Visaلتتحول إىل شبكة  1968عام   Bank Americard"بإصدار بطاقة  "

 Franceقامت اتصاالت فرنسا  1986" من طرف ستة بنوك فرنسية . ويف عام "Carte Bleueالبطاقة الزرقاء 

Telecom"   بتزويد اهلواتف العمومية بأجهزة قارئة للبطاقات الذاكرة "(Cartes à mémoire)  لتصبح عام

منتصف  وخالل. حتمل بيانات شخصية حلاملها) Cartes à puceة (كل البطاقات املصرفية بطاقات برغوثي  1992

التسعينات ظهر أول بنك إلكرتوين يف الواليات املتحدة األمريكية ميّيز بني نوعني من البنوك كالمها يستخدم تقنية الصريفة 

  :)28، صفحة  2008(الشورة،  اإللكرتونية

 :( بنوك اإلنرتنت ) ؛حتقق أرباحا تصل إىل ستة أضعاف البنك العادي البنوك االفرتاضية  

 :وهي البنوك اليت متارس اخلدمات التقليدية وخدمات الصريفة اإللكرتونية . البنوك األرضية  

وعموما يرجع ظهور وانتشار البنوك االلكرتونية إىل عاملني أساسيني:تنامي أمهية ودور الوساطة بفعل تزايد حركية التدفقات 

تطور املعلوماتية وتكنولوجيا اإلعالم واالتصال، ؛ة األسواقالنقدية واملالية إما يف جمال التجارة أو  جمال االستثمار والناجتة عن عومل

  أو ما يعرف "بالصدمة التكنولوجية" واليت كانت يف كثري من األحيان استجابة للعامل األول.

  مزايا الصريفة اإللكرتونية  2.2

حتياجات العميل املصريف وهو ما تنفرد البنوك اإللكرتونية يف تقدمي خدمات متميزة عن غريها من البنوك التقليدية تلبية ال

، صفحة  2004(بيومي،  حيقق للبنك مزايا عديدة عن غريه من البنوك املنافسة، وفيمايلي توضيح �االت متيز البنوك اإللكرتونية

42(  :  

 :من  تتميز البنوك اإللكرتونية بقدر�ا على الوصول إىل قاعدة عريضة إمكانية الوصول إىل قاعدة أوسع من العمالء

العمالء دون التقيد مبكان أو زمان معني، كما تتيح هلم إمكانية طلب اخلدمة يف أي وقت وعلى طول أيام األسبوع وهو 

  ما يوفر الراحة للعميل، إضافة إىل أن سرية املعامالت اليت متيز هذه البنوك تزيد من ثقة العمالء فيها.
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 :لكرتونية كافة اخلدمات املصرفية التقليدية، وإىل جانبها خدمات تقدم البنوك اإل تقدمي خدمات مصرفية كاملة وجديدة

  أكثر تطورا عرب األنرتنت متيزها عن األداء التقليدي: 

      ؛شكل بسيط من أشكال النشرات اإللكرتونية اإلعالنية عن اخلدمات املصرفية  

      ؛إمداد العمالء بطريقة التأكد من أرصد�م لدى املصرف  

      ؛دمي طريقة دفع العمالء للكمبياالت املسحوبة عليهم إلكرتونياتق  

       ؛كيفية إدارة احملافظ املالية ( من أسهم و سندات ) للعمالء  

      .طريقة حتويل األموال بيم حسابات العمالء املختلفة  

 :مقارنة بالبنوك العادية، ومن مث  من أهم ما مييز البنوك االلكرتونية أن تكاليف تقدمي اخلدمة منخفضة خفض التكاليف

فإن تقليل التكلفة وحتسني جود�ا هي من عوامل جذب العميل، ففي دراسة تقديرية خاصة بتكلفة اخلدمات املقدمة 

وحدة، يف حني تقل عنها فيما لو قدمت  295عرب قنوات خمتلفة تبني أن تكلفة تقدمي خدمة عرب فرع البنك تصل إىل 

  وحدات، وتصل إىل تكلفة واحدة من خالل الصرافات اآللية. 4نت بتكلفة من خالل شبكة االنرت 

 :مع اتساع شبكة االنرتنت وسرعة إجناز األعمال عن البنوك التقليدية أضحى سهال  زيادة كفاءة البنوك االلكرتونية

ء صغرية من الدقيقة على العميل   االتصال بالبنك عرب االنرتنت الذي يقوم بتنفيذ اإلجراءات اليت تنتهي يف أجزا

الواحدة بأداء صحيح وبكفاءة عالية مما لو انتقل العميل إىل مقر البنك شخصيا وقابل أحد موظفيه الذين عادة ما 

  .يكونون منشغلون عنه

 :توفر البنوك االلكرتونية خدمات متميزة لرجال األعمال والعمالء ذوي املستوى املرموق مثل   خدمات البطاقات

املاسية والذهبية املقدمة لفئة حمددة من العمالء على شكل بطاقات ائتمانية وخبصم خاص، ومن هذه خدمات سامبا 

مليون من أكرب األماكن، وتشتمل على  18البطاقات بطاقة سوين اليت متكن العميل من استخدامها يف أكثر من 

ن رسوم وعموالت اخلدمات البنكية، خدمات جمانية على مدار الساعة برقم خاص، خدمة مراكز األعمال، اإلعفاء م

  باإلضافة إىل كثري من اخلدمات اخلاصة األخرى. 

وعموما تتيح البنوك االلكرتونية خيارات أوسع للمتعاملني �ا وحرية أكثر يف اختيار اخلدمات ونوعيتها، إال أن التحدي    

وهو ما يتطلب من املصرف توفري قاعدة من البيانات األكرب يتمحور حول مدى فعالية هذه الصريفة يف كسب ثقة العمالء فيها 

  لتأدية اخلدمات بكفاءة عالية. 

  وسائل الدفع االلكرتونية . 3

تطــورت وســائل الــدفع االلكـــرتوين مــع انتشــار عمليــات التجـــارة االلكرتونيــة، ويقصــد بالــدفع االلكـــرتوين علــى أنــه جمموعـــة 

  صارف واملؤسسات كوسيلة دفع.األدوات والتحويالت االلكرتونية اليت تصدره امل

   :وتتمثل يف: أنواع وسائل الدفع االلكرتونية 1.3

أو البطاقــات البالســتيكية، وهــي عبــارة عــن بطاقــة مغناطيســية يســتطيع حاملهــا اســتخدامها يف شــراء  البطاقــات البنكيــة: 1.1.3

كبرية قد تتعرض ملخاطر السرقة أو الضياع أو   معظم احتياجاته أو أداء مقابل ما حيصل عليه من خدمات دون احلاجة حلمل مبالغ

  : )27، صفحة  2011(الكيالين،  وتنقسم البطاقات االلكرتونية إىل ثالث أنواع هي. اإلتالف

 :تصدرها البنوك أو شـركات التمويـل الدوليـة بنـاءا علـى وجـود أرصـدة فعليـة  للعميـل يف صـورة حسـابات  بطاقات الدفع

   ؛وقعة لهجارية تقابل املسحوبات املت
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 :وهــي البطاقــات الــيت تصــدرها املصــارف يف حــدود مبــالغ معينــة، متكــن حاملهــا مــن الشــراء الفــوري  البطاقــات االئتمانيــة

الحتياجاته مع دفع آجل لقيمتها، مع احتساب فائدة مدينة على كشف احلساب بالقيمة اليت جتاوزها العميل �اية كـل 

  ؛شهر

 :البطاقات عن البطاقات االئتمانية كو�ا تسدد بالكامل من قبل العميل  ختتلف هذه  بطاقات الصرف الشهري

 للبنك خالل الشهر الذي مت فيه السحب (أي أن االئتمان يف هذه البطاقة ال يتجاوز شهر).

(بندق،  تصدر البطاقات البنكية من طرف جموعة من املنظمات العاملية واملؤسسات املالية والتجارية نذكر منها   

  :   )36، صفحة 2009

 1958تعـد أكـرب شـركة دوليـة يف إصـدار البطاقـات االئتمانيـة، يعـود تـاريخ  إنشـائها إىل عـام  :Visa internationaleفيـزا  -

 عندما أصدر بنك أمريكا البطاقات الزرقاء والبيضاء والذهبية.

ار البطاقــات االئتمانيــة، مقرهــا يف هــي ثــاين أكــرب شــركة دوليــة يف إصــد : Master carde internationaleماســرت كــارد -

مليون حمل جتاري، اسـتخدمت لتسـوية معـامالت بلغـت أكثـر مـن 9,4الواليات املتحدة األمريكية، بطاقا�ا مقبولة لدى أكثر من 

  مليون دوالر.200

رة دون هــي مــن املؤسســات املاليــة الكــربى الــيت تصــدر بطاقــات ائتمانيــة مباشــ :American Expressأمريكــان إكســربس  -

  ترخيص إصدارها ألي مصرف، وأهم البطاقات الصادرة عنها: 

 :؛متنح للعمالء ذوي املالءة املالية العالية إكسربس اخلضراء 

 :؛متتاز بتسهيالت غري حمددة السقف االئتماين، متنح للعمالء ذوي املالءة املالية العالية إكسربس الذهبية 

 :كد من املالءة املالية، وليس بالضرورة أن يفتح حامليها حساب لديها.تصدر حلامليها بعد التأ إكسربس املاسية 

مـن مؤسسـات البطاقـات االئتمانيـة الرائـدة عامليـا، رغـم صـغر عـدد محلـة بطاقا�ـا إال أ�ـا حققـت  : Diter Clubديـرت كلـوب -

 مليون دوالر، تصدر بطاقات متنوعة مثل: 16أرباح وصلت إىل 

  ؛العمالءبطاقات الصرف البنكي لكافة 

 ؛بطاقات األعمال التجارية لرجال األعمال 

 .بطاقات التعاون مع الشركات الكربى مثل شركات الطريان 

بعد ظهور البطاقات البنكية ظهـرت " النقـود االلكرتونيـة " أو "النقـود الرقميـة " والـيت هـي عبـارة عـن النقود االلكرتونية:  2.1.3

ونيـة ختـزن يف مكـان آمـن علـى اهلـارد ديسـك جلهـاز الكمبيـوتر اخلـاص بالعميـل يعـرف نقود غري ملموسة تأخذ صورة وحـدات إلكرت 

وعلـى ذلـك ميكـن . باسم احملفظة االلكرتونية، وميكن للعميل استخدام هذه احملفظة يف القيـام بعمليـات البيـع أو الشـراء أو التحويـل

  : )25، صفحة 2005(اجلنبيهي،  جتسيد النقد االلكرتوين يف صورتني

 ل النقــد االلكــرتوينحامــ Le porte- monnaie électronique  حيتــوي علــى احتيــاطي نقــدي خمــزن يف البطاقــة :

  يسمح بإجراء الدفع للمشرتيات الصغرية؛

 النقد االفرتاضي La monnaie virtuelle   .عبارة عن برنامج يسمح بإجراء الدفع عرب شبكات االنرتنت : 

شيك التقليدي تعتمـد فكـرة الشـيك االلكـرتوين علـى وجـود وسـيط إلمتـام عمليـة التخلـيص مثل ال الشيكات االلكرتونية: 3.1.3

واملتمثــل يف جهــة التخلــيص (البنــك) الــذي يشــرتك لديــه البــائع واملشــرتي مــن خــالل فــتح حســاب جــاري بالرصــيد اخلــاص �مــا مــع 

اللكــرتوين،من البنــوك الــيت تتبــىن فكــرة الشــيكات حتديــد التوقيــع االلكــرتوين لكــل منهمــا وتســجيله يف قاعــدة البيانــات لــدى البنــك ا

  .)112، صفحة  2006(منصور،  االلكرتونية بنك بوسطن، سييت بنك
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واليت هي عبارة عن بطاقـة  Smart Cardsمتاشيا مع التطورات التكنولوجية ظهرت البطاقات الذكية  البطاقات الذكية: 4.1.3

ا ختــزين مجيــع البيانــات اخلاصــة حباملهــا مثــل االســم، العنــوان، املصــرف املصــدر، بالســتيكية حتتــوي علــى خليــة إلكرتونيــة يــتم عليهــ

إن هذا النوع من البطاقات اجلديدة يسمح للعميل باختيار . أسلوب الصرف، املبلغ املنصرف وتارخيه، وتاريخ حياة العميل املصرفية

امليـة تسـتخدم علـى نطـاق واسـع يف معظـم الـدول األوروبيـة طريقة التعامل سواء كان ائتماين أو دفع فوري، وهو مـا جيعلهـا بطاقـة ع

اليت مت طرحها لعمالء املصارف وتوفر هلـم العديـد   "Mondex Card"واألمريكية، ومن األمثلة للبطاقات الذكية بطاقة املندكس 

  :)85، صفحة  2010(سليم،  من املزايا نذكر منها

 ؛وري طبقا لرغبة العميلميكن استخدامها كبطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم ف 

 ميكن للعميل أن يستخدمها بقيمة أكثر من الرصيد املدون على الشرحية االلكرتونية  سهولة إدار�ا مصرفيا حبيث ال

 ؛للبطاقة

 ؛أمان االستخدام لوجود ضوابط أمنية حمكمة يف هذا النوع من البطاقات ذات الذاكرة االلكرتونية 

  إىل رصيد بطاقة أخرى من خالل آالت الصرف الذايت أو أجهزة التليفون العادي إمكانية التحويل من رصيد بطاقة

 ؛أو احملمول

  ميكن للعميل السحب من رصيد حسابه اجلاري بالبنك وإضافة القيمة إىل رصيد البطاقة من خالل آالت الصرف

 الذايت أو أجهزة التليفون العادي أو احملمول.

  :)32، صفحة 2001(راضي،  يلي فيما االلكرتوين الدفع وسائل مزايا تتمثل: مزايا وسائل الدفع االلكرتوين 2.3 

حتقق وسائل الدفع االلكرتوين حلاملها مزايا عديدة أمهها سهولة ويسر االستخدام،  كما متنحه األمان بدل  بالنسبة حلاملها: -

لى االئتمان ا�اين لفرتت حمددة، كذلك متكنه من محل النقود الورقية وتفادي السرقة والضياع، كما أن حلاملها فرصة احلصول ع

  إمتام صفقاته فوريا مبجرد ذكر رقم البطاقة. 

تعد أقوى ضمان حلقوق البائع، تساهم يف زيادة املبيعات كما أ�ا أزاحت عبء متابعة ديون الزبائن طاملا أن  بالنسبة للتاجر: -

  العبء يقع على عاتق البنك والشركات املصدرة. 

 Cityتعترب الفوائد والرسوم والغرامات من األرباح اليت حتققها املصارف واملؤسسات املالية،  فقد حقق  لنسبة ملصدرها:با -

Bank  بليون دوالر.1بلغت  1991أرباح من محلة البطاقات االئتمانية عام  

 بإمكان وأصبح تصدرها اليت لشركاتل ضخمارا استثما أصبحت الدولية البطاقات أن قولال البديهي من لالقتصاد: بالنسبة -

 هذه أرباح على املفروضة ئبراالض طريق عن الشركات هذه تدرها اليت الضخمة األرباح أقسام الشركات هذه حتتضن اليت الدول

 انبج إىل الورقية النقود طباعة يف املركزي البنك نفقات خفض قد االئتمانية البطاقات استخدام فإن أخرى ناحية ومن الشركات،

 ذلك، عن فضال معه قبةراوامل احلماية مسؤولية اقتسمت ومنه البطاقات هلذه املصدرة الشركات إىل انتقلت التزوير قبةرام فإن آخر،

 تااملتغري  يف التحكم تستطيع السلطات أن يعين مما البنكي النظام خارج النقدي التسرب من يقلل البطاقات هذه استخدام

  .النقدية السياسة كفاءة يعين ما وهو أكرب قروض تقدمي على لتجاريةا البنوك وقدرة، النقدية

  :)118، صفحة 2006(النجار،  يلي فيما االلكرتوين الدفع وسائل عيوب تتمثل: عيوب وسائل الدفع االلكرتوين 3.3

 :وز القدرة املالية، وعدم من املخاطر النامجة عن استخدام هذه الوسائل زيادة االقرتاض واإلنفاق مبا يتجا بالنسبة حلاملها

  ؛سداد حامل البطاقة قيمتها يف الوقت احملدد يرتتب عنه وضع امسه يف القائمة السوداء

 :إن جمرد حدوث بعض املخالفات من جانبه أو عدم التزامه بالشروط جيعل البنك يلغي التعامل معه  بالنسبة للتاجر

   ؛اجر صعوبات مجة يف نشاطه التجاريويضع امسه يف القائمة السوداء وهو ما يعين تكبد الت
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 :أهم خطر يواجه مصدريها هو مدى سداد حاملي البطاقات للديون املستحقة عليهم وكذلك حتمل  بالنسبة ملصدرها

  .البنك املصدر نفقات ضياعها

  وسائل الدفع اإللكرتونية يف اجلزائر . استخدام4

ي تتميز بأ�ا تقليدية يف أغلبها و ال تتناسب مع الواقع العاملي اجلديد، إن وسائل الدفع املستعملة يف النظام املصريف اجلزائر 

ولكن تبعا حلرص اجلزائر على مواكبة األحداث والتطورات التكنولوجية يف العمل املصريف خاصة يف جمال الصناعة املصرفية ، 

  ثة وهذا ما سيتم عرضه يف هذا املطلب.حنو الصريفة اإللكرتونية شرعت  يف تقدمي وتبين بعض وسائل الدفع احلدي وسعيها

  البطاقة اإلئتمانية 1.4

إن هدف إعتماد بطاقة مصرفية يف اجلزائر هو توحيد التقنيات املكونة للجهاز و لذلك فإن الطريقة املثلى للدفع هي تلك 

ة دفع مؤمنة بالنسبة للحامل اليت تتميز بالبساطة يف اإلستعمال ومنوذج موحد إلستعماهلا (خط + الدفع + اإللكرتوين) ووسيل

(بطاقة ذكية) و�ا جهاز مقاصة إلكرتونية يتميز بالسرعة ، فضال عن تزويد موزعات ومعدات ضرورية ملركز املعاجلة بأجهزة طرفية، 

ار باإلضافة إىل تكوين جلنة من املصارف متثل كل املشاركني لتحديد ووضع دليل للدفع اإللكرتوين وقواعد التعامل بني التج

والعاملني ومعاجلة قضايا عدم التسديد والنزاعات املختلفة، وبعد هذه التهيئة الواسعة ورسم اهلدف املنشود تقوم شركة "ساتيم" 

باإلشراف على العملية التقنية وذلك بإدماج اهلياكل املوجودة حاليا يف الشبكة النقدية بني املصارف على ضمان املبادالت مع 

 وجهاز املعلومات ملختلف املصارف، وجيب أن تشري هنا إىل ضرورة أن يصحب هذه العملية أو الربنامج serverجهاز املوزع 

مث تقوم شركة "ساتيم" بعد  محلة إعالمية حتسيسية موسعة ومكثفة وتكوين مهين وتطبيقي حىت تساعد وتسهم يف حتقيق املشروع.

القابلة   visaأو   master cardت الدفع الدولية بإصدار بطاقة دفع هذه املرحلة مع مجيع املصارف املنخرطة إىل انضمام شبكا

  . )258، صفحة 2015(عبداهلادي،  لإلستعمال على املستوى الوطين والدويل لعملييت السحب أو الدفع

 وكل ماسبق ذكره من إجراءات قد عملت اجلزائر على حتقيقها ليس بصورة كاملة وشاملة ولكن نستطيع القول أ�ا تسري

على خطوات منتظمة ومتباطئة من أجل حتقيقها بشكل تام وهذا العمل كان أثناء قيامها باإلصالح املصريف من أجل فتح ا�ال 

  غولد". –فيزا  –أي  –يب  –لتطوير التجارة اإللكرتونية، وذلك بإصدار أول بطاقة هي "سي 

صريفة اإللكرتونية يف اجلزائر عن طريق إصدار أول بطاقة لقد بدأت تظهر بوادر ال :غولد"- فيزا-أي-يب–بطاقة  "سي  1.1.4

غولد" اليت ترخصها هيئة عاملية "فيزا" حيث عن طريق هذه –فيزا  –يب أي –إئتمانية و هي بطاقة الدفع اإللكرتونية العاملية "سي 

حتويل األموال إىل البائع عن طريق البطاقة يتمكن صاحبها من شراء السلعة اليت يرغبها عرب األنرتنت يف أي مكان يف العامل و 

إرسال املعلومات البنكية عرب الربيد اإللكرتوين بشكل مشفر لضمان عدم قراء�ا يف حالة إعرتاضها غري أن مايعيق هذه العملية يف 

بسكرة إىل اجلزائر هو بطء إجراءات حتويل األموال عرب البنوك، فحسب مستثمر سعودي فإن حتويل األموال من وكالة بنكية يف 

ناهيك عند حتويل األموال إىل مصرف آخر خارج البالد فهذا  أيام كاملة. 10وكالة أخرى بالعاصمة تابعة لنفس البنك يتطلب 

  .)580، صفحة 2017(عياش،  يتطلب وقتا أطول قد يتجاوز الشهرين

ق األوسط قد أبدت إهتماما خاصا إن بطاقة "كاش يو" املنتشرة يف منطقة اخلليج العريب و الشر  بطاقة كاش يو: 2.1.4

بالسوق اجلزائرية، حيث نشرت عدة إعالنات يف موقع مكتوب تبحث عن موزعني لبطاقتها اإللكرتونية يف اجلزائر رغم أن املديرة 

ئريني العامة لربيد اجلزائر نفت وجود أي إتفاق أو حىت مفاوضات مع إدارة "كاش يو" لتوزيعها يف اجلزائر رغم إبداء بعض اجلزا

رغبة يف التعرف على التسوق اإللكرتوين بواسطة بطاقة  "كاش يو" اليت تنظم عدة محالت إعالنية و مسابقات عرب األنرتنت تقدم 

  .)21، صفحة 2012(رابح،  خالهلا جوائز مغرية ولكنها تشرتط مقابل ذلك شراء بطاقا�ا اإللكرتونية

  شبكة اإلتصاالت والربيد 2.4
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ع إلكرتوين حقييقي يف اجلزائر يستلزم تطوير كل من شبكات اإلتصال والربيد واألنرتنت وتعميمها على  إن إقامة نظام دف

  كل أحناء القطر ، وقد بدأت اجلزائر يف السعي إىل حتقيق هذا التطور يف جمال اإلتصاالت والربيد.

االت اجلزائر سليمان خري الدين، الذي قال لقد أكد الرئيس املدير العام �مع إتص: ماكس" –نظام "وي اإلتصاالت:  1.2.4

يف حديثه لوكالة األنباء اجلزائرية أن هدف ا�مع هو تعميم نظام النقد اإللكرتوين يف اجلزائر، وقد سبق إلتصاالت اجلزائر أن بدأت 

ملية بعد، إذ ينتظر أالف يف عملية توزيع تلك البطاقات على زبائنها أصحاب احلسابات اجلارية منذ حوايل شهرين، ومل تنته الع

الزبائن احلصول على تلك البطاقة اليت ستخفف عليهم عناء الوقوف يف طوابري ال تنتهي يف مكاتب الربيد من أجل سحب مبالغ 

 نقدية للتعامل �ا، بينما بلغ إستعمال بطاقات الدفع اإللكرتوين مراحل متقدمة يف سائر البلدان، بل هناك من البالد الغربية اليت

، نظام 2007شهر ماييف  تانطلقاليت  ومن أهم املشاريع إفتقدت فيها السيولة املالية إىل درجة إختصت �ا البنوك دون غريها.

كن وبالتايل متماكس" (وولد انتريوبري إبيلييت فور ميكرووايف أكسس)،  –اخلط املشرتك الرقمي بالسرعة جد الفائقة "وي 

من خدميت اهلاتف واألنرتنت بسرعة فائقة، بفضل هذه التكنولوجيا اجلديدة اليت تعتمد على  مستعملو األنرتنت من اإلستفادة

وتطلب إجناز هذا الربنامج وسائل ضخمة  من إستقبال التلفزيون عرب األنرتنت وبأسعار تنافسية. تموجات السلكية، واليت مكن

يف وهران وعنابة لتشغيل الشبكة متعددة اخلدمات جيغا بيت لربط اجلزائر العاصمة ب 80متثلت يف وضع كوابل بقدرة 

  .)348، صفحة 2016(عياش،  2007مارس

للشراكة  اتفاق أطلقتظهر جهود اجلزائر ومساعيها من أجل تطوير الصريفة اإللكرتونية يف جمال الربيد من خالل  :الربيد 2.2.4

ستعجل أبعاد دولية حيث تضمنت هذه الشراكة اعتماد نوعية يف جمال الربيد السريع قريبا وذلك �دف إعطاء الربيد امل امع فرنس

خدمات متطورة تتجاوب ومتطلبات الزبون وفتح السوق اجلزائرية، وتطبيق البطاقات املمغنطة، حيث قال مسؤول اإلعالم بربيد 

رجييا بالعاصمة عن طريق ألف بطاقة جاهزة مبكاتب الربيد توزيعها تد 600ماليني بطاقة،  4اجلزائر أن هناك مشروع أكثر من 

إرسال إشعار ألصحا�ا إلستالمها جمانا، لتأيت واليتا وهران وسطيف يف املرحلة الثانية على أن تعمم العملية عرب كامل الرتاب 

جهاز آيل، و�دف محاية املواطنني  500جهاز دفع عرب الرتاب الوطين على أن يتم جتاوز  250الوطين، ويف هذا اإلطار مت وضع 

ن السرقة مت إعتماد رقم سري يسلم ألصحاب البطاقات إلدخاله عند كل عملية إستعمال هلذه البطاقة وملواكبة هذا التطور يف م

  . )85، صفحة 2014(بلعياش،  دائمة الربجميات املعمول �ا مت إعتماد دورات تكوينية

  الصريفة على اخلط يف اجلزائر 3.4

ية هي الصريفة على اخلط ، ويف إطار سعي اجلزائر لتبين مشروع الصريفة اإللكرتونية إن احد أهم أوجه الصريفة اإللكرتون

عملت على إجياد هذا النوع من اخلدمة يف السوق املايل اجلزائري ، لكن قدرات املصارف اجلزائرية مل تسمح بذلك، ومن هنا 

"اجلزائر خلدمات  ا النوع من اخلدمات فكانتجاءت فكرة إنشاء مؤسسة تقدم أو تساعد املصارف اجلزائرية على تقدمي هذ

الرائدة يف جمال الربجميات  DIAGRAM EDIعن إتفاق شراكة بني ا�موعة الفرنسية  نتجت، واليت الصريفة اإللكرتونية"

 MAGACT MULTIMEDIAوثالث مؤسسات جزائرية هي  املتعلقة بالصريفة اإللكرتونية وأمن تبادل البيانات املالية،

لتنشأ شركة خمتلطة مسيت اجلزائر خلدمات  CERISTومركز البحث يف اإلعالم العلمي والتقين   SOFT ANGINERINGو

الصريفة اإللكرتونية تقدم هذه الشركة خدما�ا املتعلقة باملصارف عن بعد وتسيري وأمن تبادل البيانات املالية جلميع البنوك 

بتقدمي تشكيلة . سسات كربى، جمموعات شركات، جتار، مهنيني، خواص .. )واملؤسسات املالية بإختالف أصناف زبائنها ( مؤ 

  من اخلدمات بدرجة عالية من األمن وسالمة يف أداء العمليات.

إن هذه الشركة أنشئت من أجل هدف أساسي هو تلبية حاجات املؤسسات املالية بإقرتاح برجميات  :AEBSخدمات  1.3.4

  : )123، صفحة 2010(مجيل،  ) وذلك من خاللDES PROGICIELSدة (تقدم خدمات عن طريق برجميات متعد
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  ، د. املومن عبد  الكرمي كرمية التوفيقد.                                                                     النظام املصريف باجلزائرانعكاسا�ا على الصريفة االلكرتونية و 

 ؛إقرتاح حلول املصارف عن بعد من جهة  

 .تبسيط و تأمني املبادالت اإللكرتونية متعددة األقسام من جهة أخرى  

  قسمني على نفس الدرجة من التطور التكنولوجي:  اخلدمات املقدمة توجد على

  : الصنف اخلاص  بالبنكDIAGRAM . E - BANKING   

  صنف التبادل اإللكرتوين للبياناتEDI متعدد الوجهات و األقسامDIAGRAM . E- FILES   

وتقدمي خدما�ا يكون بصفة مستمرة طوال مدة ، وتضمن تزويد زبائنها بكل تطور تكنولوجي و وظيفي يعرفه القطاع

  االستفادة منها كما يلي: 

 :حلاجات و املوجودات و دراسة احمليط دراسة دقيقة لتقدمي حلول تتناسب مع تقوم بعمليات تدقيق ا التحليل األويل

  املؤسسة و مع حميطها.

 :يتمثل يف تقدمي اخلدمة و اإلشراف على العمليات مع ما تشمله من خدمات مرفقة. الرتكيب 

 :لضمان اإلنتاجية املستمرة  تكون بتقدمي خدمات الصيانة ، التكوين ، املساعدة ، املساعدة عن بعد ، املتابعة املستمرة

 للعمليات.

  :)203، صفحة 2007(بوراس،  �دف أساسا إىل :AEBSأهداف   2.3.4

  اإلقرتاح على الزبائن ( بنوك مؤسسات مالية ) حلول معتمدة أساسا على اخلدمات متعددة القنوات وفعالية عالية مع

  ؛تأمني تام ملبادالت املعلومات

 ؛زبون و وفق رغباته تكييف اخلدمات وفق حاجات كل  

 .تسمح لزبائنها بإكتساب نظام معلومات ممتد على جماالت عديدة وهذا مبا يتوافق مع مستلزمات كل واحد منهم  

يف تقدمي خدمات عرب األنرتنت وذلك من خالل إمضاء عقود، نذكر  AEBSلقد إعتمدت العديد من املصارف اجلزائرية على   

 منها: 

 لتزويد البنك خبدمات  2005زائري : يف جويلية عقد مع القرض الشعيب اجلDIAGRAM EDI 

  عقد مع البنكBNP لتزويد هذا البنك اخلاص خبدمات  2005نوفمرب  21 باري باس اجلزائر : يفDIAGRAM . 

E - BANKING.  
دمات،ولكن هذا تعترب حبق أول خطوة للجزائر يف جمال الصريفة اإللكرتونية مبا حققته من توفري هذه اخل AEBSإن شركة 

ال مينع وجود شركات أخرى لتقدمي خدمات الصريفة اإللكرتونية وهذا لتحقيق املنافسة من جهة وتوسيع قاعدة هذه اخلدمات من 

  جهة أخرى من أجل تطوير النظام املصريف و املايل وحماولة اللحاق بركب الدول األخرى اليت قطعت أشواطا كبرية يف هذا ا�ال.

  الصريفة اإللكرتونية باجلزائر انعكاسات. 5

بصفة عامة  االقتصادإن تبين نظام الصريفة اإللكرتونية يف اجلزائر سيؤدي إىل حدوث العديد من التغريات اإلجيابية على 

  والنظام املصريف اجلزائري خصوصا. 

  تتمثل هذه االنعكاسات يف:: انعكاسات الصريفة اإللكرتونية على اإلقتصاد اجلزائري 1.5

 تعمل الصريفة اإللكرتونية على زيادة حتسني اإلدارة وإقتصاد  أثري الصريفة اإللكرتونية على املؤسسة اإلقتصادية:ت

  ؛الوقت والتكلفة واإلستفادة من خدمات جبودة عالية و بتكلفة وجهد أقل

 :املتعاملني التجاريني التعامل  لقد فرض تأخر وسائل الدفع يف املنظومة املصرفية اجلزائرية على حماربة اإلقتصاد املوازي

خارج الدائرة املصرفية ، هذا التعامل قد ساعد على تداول النقود خارج هذا اإلطار الذي ساهم بدوره يف بروز ظاهرة 

اإلقتصاد املوازي (غري الرمسي) وتفشي ثقافة اإلكتناز كلها عوامل ساعدت على إرتفاع السوق املوازية، وهذا األمر أصبح 
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  ، د. املومن عبد  الكرمي كرمية التوفيقد.                                                                     النظام املصريف باجلزائرانعكاسا�ا على الصريفة االلكرتونية و 

قتصاد الوطين الذي مازال هشا، وبالتايل فإن إعتماد الصريفة اإللكرتونية و إقامة أنظمة دفع إلكرتونية سوف يهدد اإل

يسهل دخول النقود املتداولة يف السوق املوازي إىل دائرة السوق املصرفية و بالتايل املسامهة يف التخفيف من حدة 

  ؛توفري بيئة مناسبة لذلكاإلقتصاد غري الرمسي والسوق املوازية باألخص يف ظل 

 :إن أساس ظهور و تطور التجارة اإللكرتونية يعود يف األصل إىل مدى  إجياد وتطوير التجارة اإللكرتونية يف اجلزائر

إنتشار إستخدام وسائل الدفع اإللكرتونية و فعالية الصريفة اإللكرتونية ، و ال أحد ختفى عليه أمهية التجارة اإللكرتونية 

  ؛لى اجلزائر تدعيم الصريفة ووسائل الدفع اإللكرتونية إلجياد وسط مناسب هلذا النوع من التجارةوبالتايل ع

 :إن تبين نظام الصريفة اإللكرتونية يكون القاعدة حنو اإلنطالق يف مشاريع رقمية  بناء اإلقتصاد الرقمي يف اجلزائر

  ؛أخرى ، تنقل اإلقتصاد الوطين حنو إقتصاد رقمي

 لقد أصبحت فكرة إنشاء احلكومة اإللكرتونية أمرا البد منه يف ظل إنفتاح  كم اإللكرتوين يف اجلزائر:إعطاء دفع للح

اجلزائر على اإلقتصاد العاملي وتشجيعها لإلستثمارات األجنبية وتزايد املطالب الشعبية بضرورة ختفيف األعباء 

 أحد دعائمها هي الصريفة اإللكرتونية. وهذا املشروع يتطلب توفري بنية أساسية لإلنطالق البريوقراطية،

  تأثري الصريفة اإللكرتونية يف النظام املصريف اجلزائري  2.5

إن إعتماد الصريفة اإللكرتونية يف النظام املصريف اجلزائري سوف يتيح للنظام دخول العصرنة من أبوا�ا الواسعة سواء تعلق 

  سات املالية األخرى ، و هي متنح عدة إمتيازات مثل: األمر بالبنوك التجارية أو بنك اجلزائر أو املؤس

  ختفيض النفقات اليت تتحملها املصارف يف أداء اخلدمات و إنشاء فروع جديدة يف مناطق خمتلفة، خاصة أن اجلزائر

مساحتها واسعة والتواجد على األنرتنت قادر على التكفل بالوصول إىل عدد كبري من الزبائن وتقدمي خدمات جيدة 

متنوعة و بتكلفة أقل ، إضافة إىل إمكانية تسويق خدما�ا املصرفية ،فضال عن التعامالت بني املصارف و املبادالت و 

  ؛اإللكرتونية

  إن إستخدام االنرتنت يف املصارف اجلزائرية يشكل نافذة إعالمية لتعزيز الشفافية وذلك من خالل التعريف �ذه

لنشرة وتطورات املؤشرات املالية لوضعها حتت تصرف الباحثني وسائر األطراف املصارف وترويج خلدما�ا واإلعالم با

  ؛األخرى املعنية باألمر

  تساهم ثورة اإلتصاالت و املعلومات يف الشؤون احلياة اليومية وذلك بتحسني وتسهيل معيشة العائالت واألفراد برتقيتها

  ؛لألفضل وتطوير ا�تمع بتمكينه من وسائل جديدة

 ور بورصة القيم املنقولة باجلزائر من خالل إقامة سوق مالية إلكرتونية وإقامة أنظمة دفع إلكرتوين تساهم يف تفعيل د

  ؛تطور أدائها و ترقيتها

  مواكبة املصارف اجلزائرية للتطورات العاملية يف ميدان اخلدمات املصرفية اإللكرتونية وهي تستعد لإلندماج يف اإلقتصاد

  ب اإلستثمار األجنيب.العاملي وتبحث عن جل

رغم كل هذه املميزات اليت تقدمها الصريفة اإللكرتونية، إال أنه جيب علينا عدم إغفال حجم املخاطر اليت تتولد عن هذا 

  النوع من اخلدمات إذا مت إعتماده بشكل متسرع و غري واعي.

  خامتة:. 6

تغيري كل املفاهيم واألساليب واهلياكل اإلدارية  لقد أصبح العامل يعيش فرتة من التحوالت اجلذرية اليت أسهمت يف

ولعل أهم جمال  ،التقليدية، وأوجدت مناخا وأوضاعا إقتصادية وسياسية وتكنولوجية خمتلفة متاما عما كان سائدا يف بضع سنوات

 ،ن كانت األرض ورأس املالبعد أ ،قد تأثر �ذه التحوالت هو اإلقتصاد حيث باتت املعرفة أو املعلومات هي مادته اخلام و ركيزته

فعرف بإقتصاد املعرفة، مث جاءت موجة الرقمية لتجتاح هذا اإلقتصاد وحتول هذه املعرفة واملعلومات إىل أرقام يفهمها احلاسوب 
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  ، د. املومن عبد  الكرمي كرمية التوفيقد.                                                                     النظام املصريف باجلزائرانعكاسا�ا على الصريفة االلكرتونية و 

يق عملي وبالتايل تشكل لدينا إقتصاد رقمي الذي هو تطب .إذ مل نقل يف العامل ،الذي هو األداة والتقنية املسيطرة يف هذا اإلقتصاد

مبفاهيم جديدة وأسس  قد جاء اإلقتصاد الرقمي. و املعرفة حيث كالمها يكمالن بعضهما و يعمالن يف حقل ،لإلقتصاد املعرفة

اليت  ،وهي التجارة اإللكرتونية واألعمال اإللكرتونية ،كانت نتيجة إستخدام تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت  ،وأنظمة جديدة

قطاع املايل وخاصة النظام املصريف وتطبيق املعلوماتية يف جمال البنوك أو ما إصطلح عليه بالصريفة إستلزمت ضرورة تطور ال

وذلك بتسهيل املعامالت وإختصار  ،وسامهت يف زيادة تطوره وحركته ،اإللكرتونية، اليت قدمت لإلقتصاد بصفة خاصة دعما قويا

ونظرا  وهذا بفضل إستعمال وسائل الدفع اإللكرتونية. ،وكسب رضاهموجلب أكرب عدد من الزبائن مع حتقيق  ،املكان والزمان

ونظرا حملاولة اجلزائر النهوض بإقتصادها من حالة الركود املزرية وتسريع وتنشيط  ،ألمهية ما قدمته الصريفة اإللكرتونية لإلقتصاد

 ،رت بإصالحات عديدة لتهيئته إىل هذا احلدثرأت اجلزائر ضرورة تطوير نظامها املصريف ومواكبة كل ما هو جديد، فباد ،حركته

لكن مل يكتب هلا النجاح حلد األن حيث كل إصالح جاء بأفكار معضمها مل ترى النور بسبب التماطل يف تطبيق القوانني 

  .وبسبب الفساد و سوء التسيري ،وإحرتامها

وعدم إتباع سياسة فعالة يف متويل  ،للمواردإن املطلع على واقع املنظومة املصرفية اجلزائرية جيد أن هناك سوء تسيري 

وإنتشار الفضائح والفساد من جهة أخرى، األمر الذي يتطلب إعادة دراسة للنظام ككل بسياسته  ،اإلقتصاد هذا من جهة

نظمة أما من جهة عصرنة هذا النظام فمازال يف مرتبة متأخرة مقارنة باأل. ومؤسساته ووظائفه بإعتماد أساليب ووسائل خمتلفة

وذلك بإعتماد الصريفة اإللكرتونية اليت  ،ويظهر هذا يف عدم إدخال الوسائل اإللكرتونية يف أنشطته ،املصرفية األخرى العربية

م إعتماد اجلزائر نظامني مها نظام التسوية اإلمجالية الفورية غر  ،مازالت جمرد مشروع يعرف العديد من التأخري و املماطالت

تبقى اجلزائر بعيدة كل البعد عن  ،وتطويرها لشبكة اإلتصاالت والربيد ،إصدارها لبعض البطاقات اإللكرتونيةو  ،واملقاصة عن بعد

   وهو ما ملسنه من خالل النتائج املتوصل اليها. التطور احلاصل يف جمال القطاع املصريف.

  النتائج:  1.6

 إقتصاد  جتماعية وتؤدي إىل ظهور إقتصاد جديد هوثورة تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت حتدث قفزة يف احلياة اإل

واإلقتصاد الرقمي هو مرحلة الحقة وجد متطورة إلقتصاد املعرفة حيث هو ، املعرفة هي أساس قيام إقتصاد املعرفةو  املعرفة

 ؛تطبيق عملي له

 ضرورة لارة اإللكرتونية دعت التج، و التجارة اإللكرتونية واألعمال اإللكرتونية مفاهيم جديدة جاء �ا اإلقتصاد الرقمي

الصريفة اإللكرتونية هي إستعمال أو تقدمي اخلدمات املالية ، و تطور النظام املصريف وبالتايل ظهور الصريفة اإللكرتونية

 ؛بوسائل اإللكرتونية

 ة التقليدية السياسبسبب الفساد و  النظام املصريف اجلزائري يعرف عدة إصالحات يف احلقبة األخرية كتب هلا عدم النجاح

فيما خيص وسائل الدفع اإللكرتونية هناك جهود حمتشمة من قبل السلطات تتمثل يف إصدار بعض البطاقات و  ،املتبعة

و من أجل عصرنة النظام املصريف اجلزائري تعتمد نظامني مها ، اإللكرتونية املصرفية وتطوير شبكة اإلتصاالت والربيد

 ؛ملقاصة عن بعدنظام التسوية اإلمجالية الفورية وا

  دخول اجلزائر عامل الصريفة على اخلط من خالل شركة اجلزائر خلدمات الصريفة اإللكرتونية وقيامها بتزويد البنوك رغم

اإلقتصاد اجلزائري مازال يعاين وسيظل يعاين مادام النظام املصريف بعيد عن اإلهتمام وبعيد أكثر عن  ، إال ان �ذه التقنية

 .ا مل تعطي له أمهيته و دوره يف هذا اإلقتصادكل ما هو متطور وم

  لذلك سنخرج ببعض اإلقرتاحات والتوصيات.

   :اإلقرتاحات والتوصيات 2.6

 ؛إن النية احلسنة ال ميكنها أن تعطينا مثرة طيبة ما مل تكن مدعمة بعمل جاد  
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  ، د. املومن عبد  الكرمي كرمية التوفيقد.                                                                     النظام املصريف باجلزائرانعكاسا�ا على الصريفة االلكرتونية و 

 دخول يف هذا السباق بسري إن اإلندماج يف اإلقتصاد اجلديد يقتضي السرعة يف التنفيذ ، و مع االسف نريد ال

 ؛السلحفاة

  ينبغي أن ندرك أن وضعية اجلزائر املالية حاليا فرصة قد ال تعوض و ينبغي إستغالهلا يف إجناز مشروع الصريفة اإللكرتونية

خلارج، بغي أن نغفل الطاقات البشرية اليت تزخر �ا اجلزائر يف الداخل و انومع أمهية عنصر املال، ال ي على سبيل االولوية

  ؛و يتعني إستغالهلا يف هذا املشروع

 ؛علينا أن نستفيد من جتارب السابقني يف هذا ا�ال ، خاصة منها التجارب الناشئة 

 ؛يرتبط الدفع اإللكرتوين بالتجارة اإللكرتونية، و لذلك البد من اآلن وضع قانون ينظم هذا النوع من التجارة  

 اعدة التكنولوجيا اجلديدة يف اإلعالم واإلتصال، بالتكوين و التدريب ترتبط عصرنة املصارف فضال عن تطوير ق

املستمرين للقوى العاملة والتجديد يف التجهيزات واملنتجات وهو ما يقتضي ختصيص موازنات مناسبة لذلك، بل 

 ؛وإستحداث وظيفة البحث و تطوير هذه املؤسسات

  حتديث الربامج وإدراج مقاييس وحبوث  عليها اخلاصة، يتعنيعلى مستوى مؤسسات التعليم والتكوين العمومية منها و

  تتعلق بالصريفة اإللكرتونية.
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   اجلوانب القانونية الستخدام الدليل الرقمي يف املعامالت التجارية اإللكرتونية

the legal aspects of using digital evidence in electronic commercial transactions  

 

  

  

  

  

 

  : ملخص

لقد فرض الواقع معاصر الناتج عن انتشار نظم تكنولوجيا املعلومات يف ميدان األعمال التجارية، االعتماد على  

ي وتنظيمي البدائل الرقمية، مستغنية بذلك عن الكتابة على الورق، لذا سعى ا�تمع الدويل إىل إجياد إطار تشريع

  متكامل، يقرر صحة املعامالت اإللكرتونية التجارية ويكسبها احلجية القانونية.

مل يواكب املشرع اجلزائري التغيري احلاصل يف جمال العقود التجارية اإللكرتونية، رغم أنه أورد تعديال على القانون 

باعتماده قانون التوقيع  2015اية سنة ، ولكنه ظل بعيدا عن النظام الرقمي التجاري، إىل غ2005املدين سنة 

  تبين قانون التجارة اإللكرتونية. 2018والتصديق اإللكرتونيني، وسنة 

  .التشريع اجلزائري، احلجة القانونية ،العقد اإللكرتوين ،التجارة اإللكرتونيةكلمات مفتاحية: 

Abstract:  
The contemporary reality resulting from the spread of information technology 

systems in the field of business has imposed reliance on digital alternatives, without 
writing on paper, so the international community has sought to find an integrated 
legislative and regulatory framework that determines the validity of commercial 
electronic transactions and makes them legally valid. 

The Algerian legislator did not keep pace with the change in the field of 
electronic commercial contracts, although it included an amendment to the civil law 
in 2005, but it remained far from the digital commercial system, until the year 2015 
by adopting the electronic signature and certification law, and in 2018 the e-
commerce law was adopted. 
Keywords: E-commerce - electronic contract - legal argument - economy - Algerian 
legislation. 
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 . مقدمة: 1

حتت الضغط الكبري لتغلغل تقنية املعلومات يف خمتلف مناحي احلياة، بدأت على الصعيد القانوين تصاغ العديد من 

التساؤالت، حيث يكاد يكون هناك إمجاع على أن كل تطور يف امليدان االقتصادي والعلمي، البد أن يوازيه انقالب يف ميدان 

  القانون.

اإلطالق يف أن من أهم االخرتاعات يف عصرنا احلديث جهاز احلاسوب أو الكمبيوتر، فمنذ اخرتاع هذه وال جدال على 

  اآللة ومتازحها مع شبكات االتصال، ومدى االستعانة مبخرجاته حمررات يعتد �ا يف اإلثبات.

ية يف حقيقتها ليست إال أداة متكن أمهية الدراسة يف أن البيئة التجارية ليست مبنأى عن هذه التساؤالت، فاملعلومات

الختصار الوقت واجلهد، كما أن احلياة التجارية بطبيعتها تقوم على السرعة، وهلذا كان استخدام املعلومات من قبل التجار 

  والشركات واملصارف وأسواق املال أكثر من غريها من احلاالت.

ملعامالت اإللكرتونية التجارية، تلك املتعلقة حبجة ولعل من أكثر استخدامات املعلوماتية إثارة التساؤل يف جمال ا

  املخرجات والبيانات املستقاة منها يف اإلثبات التجاري.

  وذلك لعدم وضوح نظام اإلثبات التجاري الذي يعتمد على خمرجات التقنية .

  استخدمنا يف ذلك منهجا حتليليا ومنهجا وصفيا لدراسة املوضوع.

  اإلشكالية التالية: ما سبق ميكن أن نطرح ضوءعلى 

 ما هي االنعكاسات القانونية للمعامالت التجارية اإللكرتونية يف القانون اجلزائري؟

  نقوم باإلجابة عن هذه اإلشكالية من خالل ما يلي:

 .تعريف العقد اإللكرتوين وخصائصه  -

 تعريف احملرر اإللكرتوين يف التشريع اجلزائري واعتباره كدليل لإلثبات.  -

  العقد اإللكرتوين وخصائصه: تعريف .2

 العقد التجاري اإللكرتوين: 1.2

العقد اإللكرتوين، هو العقد املربم بوسائل اإلتصال احلديثة، فالعقد عموما كما عرفه القانون املدين اجلزائري، (األمر رقم 

  ) يعرف بأنه اتفاق بني شخص أو عدة أشخاص على القيام بعمل أو االمتناع عن العمل. 58-75

فالعقد اإللكرتوين ال خيتلف كثريا على العقد العادي، حيث يشرتط فيه توافر مجيع الشروط العامة الواجب توافرها يف 

  العقود، إال أنه ال يتم بوسائل غري عادية وجملس عقد خمتلف، مما جيعله يف إطار قانوين خاص.

إلكرتونية مصطلح التجارة اإللكرتونية، إذا أصبح على هذا النوع من املعامالت واليت تتم عرب وسائل   فقد شاع وطغى

  ).78ص ، 2007يطلق على كل معاملة تتم عرب اإلنرتنت تتعلق بالبيع والشراء (زريقات، 

 خصائص العقد التجاري اإللكرتوين: 2.2

، إال أنه خيتلف عن العقد التجاري اإللكرتوين يتم بوسائل إلكرتونية، سواء يف مجيع مراحله أو يف مرحلة من مراحل إبرامه 

  نظريه العادي بعدة خصائص جتعل خضوعه لنفس النظام القانوين أمر غاية يف الصعوبة حيث أنه يتميز باخلصائص التالية:

 أنه من العقود اليت تربم عن بعد: -

تبعد  جملس العقد يف العقد اإللكرتوين، خيتلف متام عن جملس العقد اإللكرتوين، ألنه يتم بني شخصني غائبني قد

بينهما مسافات طويلة، وقد يكون أطراف العالقة من دولتني خمتلفتني يتم التواصل بينهما عن طريق الوسائل 

  ).44، ص2014اإللكرتونية احلديثة (بن سعيد، 

 دولية العقد التجاري اإللكرتوين:  -
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العقد ألنه قد يتعدى حدود إبرام العقد اإللكرتوين عن بعد يطرح مسألة توطني العالقات اليت تتم من خالل هذه 

  الدول.

 يربم بوسائل إلكرتونية: -

وهذه امليزة هي اليت أصبغت الصفة واالسم اخلاص هلذه العقود، فالعقد التجاري اإللكرتوين من حيث املوضوع 

ورقية واألطراف ال خيتلف عن العقد التقليدي، وإمنا ما مييزه أنه يربم بواسل إلكرتونية وهو ما جعل دور الدعائم ال

  التقليدية يف مثل هذه العقود منعدم، وحلت حملها الدعائم اإللكرتونية.

وحلت حملها الدعائم اإللكرتونية، واملقصود بالوسائط اإللكرتونية هي كل وسيلة إلكرتونية يتم عربها اإلجياب سواء  

)، من 17ص  ،2010براهيم، كانت مسموعة أو مرئية أو مكتوبة، مبا فيها وسائل اإلتصال السلكية والالسلكية (إ

  ، اهلاتف املرئي... إخلMINITELخالل استعمال وسائل اإلتصال احلديثة املوصولة باإلنرتنت، مثل: 

 أطراف العقد التجاري اإللكرتوين ذو طبيعة خاصة: -

شخصني  تربم العقود التقليدية بني شخصني أو أكثر من األشخاص القانونية، لكن العقود اإللكرتونية قد تربم بني

طبيعي وشخص طبيعي وغري تقليدي، يتمثل يف وسيط أو وكيل إلكرتوين، أو قد تربم بني جهاز كمبيوتر وجهاز 

  آخر.

 صفة اإلذعان يف العقد التجاري اإللكرتوين: -

من املعروف أن عقود اإلذعان هي عقود تكون مسألة الرتاضي �ا نسبية، إذ أن أحد أطراف العقد يضع شروطا 

  اآلخر جمربا على قبوهلا. يكون الطرف

وقد عرفت عقود اإلذعان بأ�ا: ''االنضمام إىل عقد منوذجي حرر بصورة انفرادية من أحد األطراف، وينضم إليه 

  ).24، ص1990اآلخر دون إمكانية حقيقية لتعديله'' (لعشب، 

ا متتاز به من صفات عديدة، حيث وجد اعتمد احملرر اإللكرتوين واملستندات اإللكرتونية كبديل للمحررات اخلطية نظرا مل

القانونيون حال للسلبيات اليت كانت تعرتي الكتابة اخلطية أو الورقية، فنالت قدرا كبريا من االهتمام الفقهي والتشريعي خاصة مع 

  تدخل التكنولوجيا يف مجيع ا�االت وأصبح تنظيمها بنصوص قانونية أمرا بديال عنه.

  اليت اعتمدت قوانني خاصة باملبادالت اإللكرتونية إىل احملرر اإللكرتوين.فاختلفت نظرة التشريعات 

 تعريف التجارة اإللكرتونية: 3.2

مع تزايد حجم النشاط التجاري يف العامل، فظهور احلاسوب واإلنرتنت وثورة املعلوماتية، وبروز نوع جديد من التجارة مسي 

االقتصاد يف عصرنا الراهن، لنموها وتطويرها املتزايد، فتضاعفت املستندات  بالتجارة اإللكرتونية، صارت هذه األخرية عماد

  ).541، ص2013اإللكرتونية املتبادلة، وزادت احلاجة إىل القيد اإللكرتوين للمعامالت التجارية اإللكرتونية (الصاحلني، 

قطع يعرب عن نشاط جتاري واقتصادي، إن مفهوم التجارة اإللكرتونية، يتكون من مقطعني األول: ''التجارة'' وهذا امل

معروف لدينا ويتم من خالله تداول السلع واخلدمات، والثاين: ''إلكرتونية''، واملقصود به القيام بأداء النشاط االقتصادي 

.ن، ''التجاري'' باستخدام تكنولوجيا االتصاالت احلديثة مثل شبكة اإلنرتنت، والشبكات واألساليب اإللكرتونية (مشين، د.س

  ).214ص

فقد تعددت حماوالت املشرع اجلزائري لتنظيم املسائل املتعلقة بالتجارة اإللكرتونية ولكنها ظلت قيد االنتظار إىل غاية 

  ، فلم يكن هناك قوانني ذات صلة مباشرة بالتجارة اإللكرتونية.2018

فرتاضية للمواقع التجارية من شا�ا أن وظهور مصطلح املستهلك اإللكرتوين، حيث أثبت الواقع العلمي أن األماكن اال

  تصرف املستهلك عن إدراك املعرفة احلقيقية والكاملة واملوضوعية لكل االلتزامات اليت سيتعهد �ا. 
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فعندما نكون بصدد عقد بيع عرب اإلنرتنت، فإن الشروط اجلوهرية هلذا العقد تكون موجودة، غري أ�ا تكون مسترتة وراء 

'' اليت سينقر عليها لينفذ إىل معرفة كاملة l’Iconeرية، مما يستوجب على املستهلك أن جيد األيقونة ''وصالت الربط احملو 

  ).378، ص2011وموضوعية عن املنتج أو اخلدمة (بن عزوز، 

  . تعريف احملرر اإللكرتوين يف التشريع اجلزائري واعتباره كدليل لإلثبات:3

 تعريف احملرر اإللكرتوين: 1.3

ملشرع اجلزائري تعريفا للمحرر أو املستند أو الوثيقة اإللكرتونية، يف القانون املدين، لكنه وضع تعريفا للعقد مل يعط ا

  احملدد للقواعد املطبعة على املمارسات التجارية. 04-02اإللكرتوين يف القانون رقم 

د العامة للتصديق والتوقيع اإللكرتونيني، املتعلق بالقواع 15-04ورغم صدور قانون التوقيع اإللكرتوين وهو القانون رقم 

إال أنه جاء خاليا أيضا من أي تعريف للمحرر اإللكرتوين أو الوثيقة اإللكرتونية، إىل غاية صدور املرسوم التنفيذي               

'جمموعة تتألف من حمتوى احملدد لكيفيات حفظ الوثيقة املوقعة إلكرتونيا والذي عرف الوثيقة اإللكرتونية بأ�ا: ' 16-142رقم 

  وبنية منطقية ومسات العرض، تسمح بتمثيلها واستغالهلا من قبل الشخص عرب نظام إلكرتوين''.

ما يؤخذ على املشرع اجلزائري أنه تأخر كثريا يف تنظيم جمال املعامالت واملبادالت اإللكرتونية. فلم يكن هناك قانون خاص 

، 2015سنة  15-04ص متفرقة إىل غاية صدور قانون التوقيع والتصديق اإللكرتوين رقم ينظم هذه ا�ال، إال ما ورد يف نصو 

، يف حني كانت الدول األخرى مثل تونس سباقة يف وضع قانون ينظم هذا 18-05والذي تاله قانون التجارة اإللكرتونية رقم 

  . 2000أوت  9ا�ال بإصدارها قانون املبادالت والتجارة اإللكرتونية منذ 

كانت والزالت الكتابة التقليدية أو الورقية من أهم الوسائل املستخدمة يف إثبات التصرفات القانونية، سواء كانت مدنية 

أو جتارية، وذلك لقو�ا يف بعث الثقة واألمان يف املتعاملني حيث أ�ا وعلى خالف الكتابة اإللكرتونية متتاز بالثبات، فتعديلها أو 

أمر غاية يف الصعوبة، عكس الكتابة اإللكرتونية، حيث أن بعض التشريعات، تشكك يف قو�ا الثبوتية مقارنة  إزالتها دون ترك أثر

  ).112، ص2019مع احملررات التقليدية (سليماين، 

  اعتبار الدليل اإللكرتوين تدليل لإلثبات: 2.3

 الدليل اإللكرتوين هو الدليل املأخوذ من أجهزة الكمبيوتر: 1.2.3

يف شكل جماالت أو نبضات مغناطيسية أو كهربائية، ميكن جتميعها وحتليلها باستخدام برامج تطبيقات ويكون 

وتكنولوجيا، وهي مكون رقمي لتقدمي معلومات يف أشكال متنوعة مثل النصوص املكتوبة أو الصور أو األصوات أو األشكال أو 

  الرسوم. 

ثل الدليل الكتايب فهو يعرب عن فكر وقول ويعرف بالكتابة الرقمية باملعىن والدليل اإللكرتوين تبعا لألشكال اآلنفة مثله م

الواسع، اليت ال تشمل الكتابة التقليدية على الورق فحسب، وإمنا تشمل أيضا الكتابة اليت تتم عن طريق وسائل االتصال احلديثة 

  مهما كانت الدعامة املستخدمة يف تثبيتها.

  ع:والدليل اإللكرتوين ثالث أنوا 

 :تسجل فيها املعلومات على الورق ويستخدم يف ذلك الطابعات والراسم يف  املخرجات ذات طبيعة ورقية

 طباعة الرسومات.

 :تستخدم يف ختزين املعلومات بدل الوثائق الورقية، كاألشرطة املغناطيسية  املخرجات ذات طبيعة إلكرتونية

 واألوراق املغناطيسية.

 ويتمثل هذا النوع يف عرض املعطيات املعاجلة آليا شاشة احلاسب اآليل ذاته:  خمرجات مرئية معروضة بواسطة

  ).32، ص2018بواسطة احلاسب اآليل على الشاشة اخلاص به (مناصر يوسف، 
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 الدليل اإللكرتوين كدليل إثبات من عدمه: 2.2.3

  ميكن تقسيم الدليل اإللكرتوين إىل نوعني رئيسيني:

  :سجالت اليت مت إنشاؤها بواسطة اآللة تلقائيا مثل السجالت اليت جزء كالأدلة أعدت لتكون وسيلة إثبات

 منها مت حفظه باإلدخال، وجزء مت إنشاؤه بواسطة اآللة.

 :وهذا النوع من األدلة الرقمية ينشأ دون إرادة الشخص أي أنه أثر يرتكه اجلاين  أدلة مل تعد لتكون وسيلة إثبات

 دون أن يكون راغبا يف وجوده.

يل الرقمي غري مادي ألنه يتكون من معطيات ومعلومات ذات هيئة رقمية غري ملموسة وإخراجه يف شكل مادي إن الدل

ملموس يتطلب اإلستعانة بأجهزة اإلعالم اآليل وملحقاته واستخدام أنظمة الربجمة، إذ أنه يتميز بالسرعة والسهولة وصعوبة حموه أو 

  ، وال ميكنه إخفائه ألن اسرتجاعه أمر ممكن. ختريبه وإن حاول ا�رم حمو الدليل الرقمي

  حيث يتميز الدليل الرقمي ميا يلي:

 .نقص خماطر اإلتالف عن طريق استخدام عملية نسخ الدليل الرقمي من أجهزة الكمبيوتر 

 .سهولة حتديد ما إذا كان الدليل الرقمي قد مت التالعب به أو تعديله أم ال 

  حالة إصدار أمر حبذفه من جهاز الكمبيوتر، فيمكن استخراجه من خالل صعوبة حمو الدليل الرقمي حىت يف

 برامج االسرتجاع. 

 

 التوقيع اإللكرتوين: 3.3.3

يتمثل التوقيع يف عالمة شخصية خاصة ومميزة يضعها الشخص بامسه أو بصمته أو أي وسيلة أخرى على مستند لإلقرار 

  وااللتزام مبضمونه. 

، 05-10القانون املدين يعرتف باإلمضاء فقط اإلمضاء (اخلطي)، لكن بتعديل القانون رقم لقد كان املشرع قبل تعديل 

  قد نص على التوقيع والبصمة.

 والتوقيع اإللكرتوين حياكي التوقيع التقليدي.

                 323بقوهلا: ''يعتد بالتوقيع اإللكرتوين وفق الشروط املذكورة يف املادة  327من املادة  2حيث نصت عليه الفقرة 

  ''.41مكرر 

  ويكون التوقيع اإللكرتوين صحيحا:

 الكتابة القابلة للفهم والقراءة. -

 إمكانية االحتفاظ باحملرر اإللكرتوين. -

 إمكانية اسرتجاع احملررات اإللكرتونية احملفوظة. -

 ).97، ص2005التوقيع واملوثوقية (عبيدات،  -

  رة اإللكرتونية:. حجية الدليل اإللكرتوين على عقود التجا4

إن التعديل اجلديد يف قواعد اإلثبات املدنية، باعتماد اإلثبات اإللكرتوين كطريقة هلا نفس احلجية والصفة القانونية 

). وقد كانت نية املشرع اجلزائري يف تعديله للقانون املدين هو مسايرة التطورات 05-10والقضائية للمحرر الورقي (القانون رقم 

، أي بعد عشر سنوات ليصدر القانون رقم 2015قيد االنتظار إىل غاية  327مكرر و  323بقيت املادتان  احلديثة، لكن

  املتعلق بالتوقيع والتصديق اإللكرتونيني. 15-04املتعلق بعصرنة العدالة، والقانون رقم  03-15

 حجية إثبات احملرر اإللكرتوين يف التشريع اجلزائري: 1.4
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بل التعامل باحملررات اإللكرتونية واإلعرتاف �ا كأدلة لإلثبات، قد منحها احلقبة الكاملة كما اعرتف إن املشرع اجلزائري ق

  بالتوقيع اإللكرتوين وأعطاه نفس حجية التوقيع التقليدي وهذا ما جاء به قانون اليونيستريال النموذجي للتجارة اإللكرتونية.

كرتوين، أي أن املشرع اجلزائري قد ساوى بني الكتابة الورقية واإللكرتونية  وهذا ما كرسه يف قانون التوقيع والتصديق اإلل

  كأدلة لإلثبات.

 سلطات القاضي يف تقدير احملرر اإللكرتوين: 2.4

تعترب احملررات وسيلة من وسائل اإلثبات، وختضع كل قاعدة عامة كغريها من األدلة ملبدأ حرية القاضي يف االقتناع. إن 

ق يف البث يف كل نزاع قائم حول اإلثبات بالكتابة، فله الصالحية الكاملة يف أعمال سلطة التقديرية يف تفحص القاضي ميلك احل

     الشروط القانونية املتطلبة يف الدليل وتقدير مدى مصداقيته، فالقاضي وإىل غاية تعديل القانون املدين، مبوجب القانون               

يف ملفه إال مع األدلة الورقية والتوقيع اليدوي، وهو مطالع األن بعد جميء قانون التجارة اإللكرتونية ، مل يكن يتعامل 05-10رقم 

  ) بالتعامل مع دليل من نوع جديد وله نفس حجية الدليل التقليدي. 18-05(القانون رقم  2018منذ 

  اليت حتتاج االضطالع بالوسائل احلديثة. مث إن التأكد من صحة احملرر اإللكرتوين أو التوقيع هي من املسائل الدقيقة

باإلضافة إىل وجود تعديل قانون اإلثبات يف املواد التجارية واملدنية ليعتمد التوقيع اإللكرتوين الرقمي، واإلعرتاف بالرسائل 

  ).11اإللكرتونية، وقبول الدليل الرقمي (مسار، د.ت.ن، ص

 البحث يف الوسائط االفرتاضية: 3.4

األدلة اإللكرتونية يف األوساط اإلفرتاضية يستوجب طرق ومناهج حبث متخصصة ومتطورة، فيجب أن  إن البحث على

  تكون فرق البحث والتحري على نفس املستوى من الذكاء الذي يتمتع به ا�رمون يف تقصي الدليل.

ملشرع عناية خاصة مبن يتوىل فالتحريات يف األوساط اإلفرتاضية تتطلب معرفة عملية معقمة ومهارة فائقة، وقد أوىل ا

  البحث والتحري عن الدليل اإللكرتوين.

املنشئ للهيئة الوطنية للوقاية من  09-04وذلك من خالل الضبطية القضائية املتخصصة اليت أحدثت مبوجب القانون 

يق والبحث والتحريات اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتهما، حيث تتوىل هذه اهليئة عمليات التنس

، تشكيلية وتنظيم وكيفيات سري اهليئة 15-256القضائية حول اجلرائم املتصلة باملعلومات، كما حدد املرسوم الرئاسي رقم 

  الوطنية للوقاية من اجلرائم املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصال ومكافحتها.

رقة متخصصة مبكافحة اجلرائم املعلوماتية، وكذلك أنشأ املشرع إضافة إىل أن مصاحل الشرطة مزودة يف كل آمن والية بف

  على مستوى جهاز الدرك الوطين مركز وقاية من اجلرائم اإلعالم اآليل واملعلوماتية ومكافحتها.

تزيد من لقد نص املشرع اجلزائري الدليل الكتايب بالصدارة يف إثبات التصرفات القانونية املدنية الغري حمددة القيمة أو اليت 

  دج. وبعدها تأيت باقي أدلة اإلثبات كل حسب قوته اإللزامية لدى القاضي. 100.000قيمتها عن 

فالكتابة تكون كشرط إلثبات العقود، فإ�ا تتنوع احملررات املكتوبة إىل حمررات رمسية حيررها موظف عمومي أو ضابط 

  حريرها أصحاب الشأن فيما بينهم. عمومي أو شخص مكلف حبزمة عامة. وإىل حمررات عرفية يقوم بت

ونتيجة للتطور املعاصر، ظهر شكل جديد للكتابة واحملررات والتوقيع وهو األسلوب اإللكرتوين عرب األحرف واألرقام 

  والرموز واإلشارات الضوئية وغريها.

، وهذا 05-10املدين رقم  فقد عمد املشرع اجلزائر إىل إدخال التوقيع اإللكرتوين كتقنية جديدة مبوجب تعديل القانون

مكرر واليت نصت على ما يلي:'' تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية  عالمات أو رموز ذات  323من خالل نص املادة 

معىن مفهوم، مهما كانت الوسيلة اليت تتضمنها وكذا طرق إرساهلا''، أما احملررات العرفية، فقد كان موقف املشرع اجلزائري فيها 
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التوقيع اإللكرتوين باعتبار أن التوقيع هو ثاين ركن  327مكرر فقد تناول يف تعديله املادة  323ناهيك عن املادة  واضحا،

  مكرر. 323أساسي من يف الورقة العرفية بعد الكتابة اإللكرتونية واليت اعرتف �ا املشرع يف املادة 

  ). 75-58ادة كأدلة إثبات العقد اإللكرتوين (القانون رقم ويكون بذلك املشرع قد استبعد كل من اإلقرار واليمني والشه

  . خامتـــــــة:5

جاءت أغلب القوانني اليت سعت إىل تنظيم كيفية إثبات املعامالت التجارية اليت تتم عرب وسائل االتصال اإللكرتونية 

  قية.مبنهجية حمددة تتمثل يف رفع حجية احملررات اإللكرتونية إىل مرتبة احملررات الور 

  النتائج:-

 وتبىن قبل ذلك قانونني التوقيع والتصديق اإللكرتوين. 2018تبني املشرع اجلزائري لقانون التجارة اإللكرتونية سنة  -1

لقد عدل املشرع اجلزائري القانون املدين بتضمني نصوصه مواد تتعلق باإلثبات اإللكرتوين سواء كان بالكتابة الرقمية  -2

 الرمسية والعرفية.

 دليل الكتاب الرمسي التقليدي والدليل الرقمي.ني ة بوى املشرع من حيث القوة العقوديسالقد  -3

  التوصيات:-

 مل يقم املشرع اجلزائري بإصدار قانون خاص باإلثبات اإللكرتوين. -1

 إن قصور النصوص املتعلقة باإلثبات اإللكرتوين جيعل من القاضي يستعني بالسلطة التقديرية. -2

 تشريعي خاص باملعامالت اإللكرتونية وطرق اإلثبات فيها. البد أن يتحقق تنظيم -3
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Abstract:  
This research paper aims to provide a literary review of the concepts of 

cryptocurrencies as well as the blockchain technology responsible for it, as it is an 
attempt to answer the question if the bitcoin currency can enjoy the characteristics of 
money or current payment instruments, with a view of the history and method of 
working of Cryptocurrencies based on the reports published by the effective financial 
institutions , As well as providing a summary of its financial and legal performance, 
while giving the most important potential threats to international security and 
difficulties in its spread. 

The increasing popularity of cryptocurrencies is linked to its importance in 
settling international financial transactions as well as its role as a tool for non-cash 
payments on a global scale. Consequently, it may obtain greater public acceptance 
based on its performance in the near future in facing legislative, economic and security 
obstacles. 
Keywords: Cryptocurrencies, Bitcoin, Blockchain technology, Legal status of 
cryptocurrencies,   
JEL: E400, G290, G280, K340. 

  : ملخص

�دف هذه الورقة البحثية لتقدمي مراجعة أدبية ملفاهيم العمالت املشفرة وكذا تكنولوجيا البلوكتشني املسؤولة عنها، كو�ا 

 طريقةصائص النقود أو وسائل الدفع احلالية، مع عرض تاريخ و حماولة لإلجابة على السؤال إذا كان ميكن لعملة البيتكوين التمتع خب

بناءا على التقارير اليت املنشورة من املؤسسات املالية الفاعلة، وكذا تقدمي تلخيص حول األداء املايل  العمالت اإلفرتاضية عمل

  ها.والقانوين هلا مع إعطاء أهم التهديدات احملتملة لألمن الدويل، والصعوبات يف انتشار 

املشفرة هو مرتبط مع أمهيتها يف تسوية التعامالت املالية الدولية  وكذا دورها  كأداة العمالت إن التزايد يف شعبية 

للمدفوعات غري النقدية على نطاق عاملي. وبالتايل قد حتضى  بقبول عام أكرب بناءا على أداها يف املستقبل القريب يف مواجهة 

  دية واألمنية.العقبات التشريعية، االقتصا

 .، الوضع القانوين للعمالت املشفرة  املشفرة ، البيتكوين، تكنولوجيا البلوكتشنيالعمالت  الكلمات املفتاحية:

JEL: E400, G290, G280, K340. 
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1.INTRODUCTION 

Bitcoin is a digital cryptocurrency that has attracted substantial interest in recent 
years from the general public, profit-seekers, risk-takers, academic practitioners, and 
last but not least, economists. Although it is referred to as new, Bitcoin has existed 
since 2009 and is rooted in technology that goes back even further. It was the first 
established cryptocurrency, with the first trade in 2010. Since 2015, Bitcoin has 
attracted even more attention because of its increase in value and volume of exchange. 
The Bitcoin system maintains a global, distributed cryptographic ledger of 
transactions, or blockchain, through a consensus algorithm running on hardware 
scattered around the world. This paper discusses the nature of cryptocurrency and 
blockchain, how it works, and the present status of Bitcoin blockchain in different 
countries around the world. 

After the development in Bitcoin prices from 2013 to these days in 2021, more 
businesses started to accept Bitcoin payments, and people became more eager to pay 
with this currency.  

One of the reasons for identifying cryptocurrencies is the limited number of 
Literature and sources available on the international market. It appears that researchers 
are treating cryptocurrencies as a passing method or experiment, rather than an 
effective payment method that could revolutionize our view of money. It should be 
noted that Bitcoin is gaining larger markets and audiences day after day as the 
investment of the richest man in the world Elon Musk. 

The aim of this research paper is to analyze the way in which the Bitcoin 
function in the modern world and to achieve this we must Answer the following 
questions: 

Can bitcoin overcome all legislative, economic and security obstacles to 
reach the level of current payment instruments or money? 

In order to answer the current problem, it must be divided into sub-questions and 
hypotheses. 

1- Can bitcoin and virtual money have the same characteristics as money or 
payment instruments? 

H1: Yes, Bitcoin can have the same characteristics of money or payment 
instruments and help in money and values transfer. 

2- Can bitcoin be considered as an instrument of payment and gain international 
public acceptance? 

H2: Bitcoin is not universally accepted, but rather a relative acceptance. 
3- Can bitcoin overcome all legislative, economic, and even security obstacles? 

H3: Yes, with some improvement, modification, and framing, Bitcoin can 
overcome the aforementioned obstacles. 

After the introduction the research paper begins with the theoretical part, 
concerning the blockchain and its functions, In order to achieve the research purpose, 
it is also essential to learn about the typology of Cryptocurrencies and the way in 
which Bitcoin works, including its acceptability as an instrument  of payment.  

Then in the next section we will look at both the legal situation of 
cryptocurrencies specialy Bitcoin , and the evaluation of BTC prices. 

At the end of this research paper, we will answer the questions in the introduction 
and discuss some of the findings. 
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2.LITERATURE REVIEW:CRYPTOCURRENCIES AND BLOCKCHAIN 
In the section, we attempt to present and cover the most important definitions and 

concepts related to both the blockchain and the cryptocurrencies and the most 
important characteristics related to them from a point of view the policy makers like 
ECB, IMF, BIS, EBA, ESMA, World Bank and FATF. 
2.1.What is blockchain? 

Blockchain is a particular type or subset of so-called distributed ledger 
technology (“DLT”). 
2.1.1.Defining blockchain: blockchain technology with many faces 

DLT is a way of recording and sharing data across multiple data stores (also 
known as ledgers), which each have the exact same data records and are collectively 
maintained and controlled by a distributed network of computer servers, which are 
called nodes (LOOVERBOSCH, 2018, p. 193) 

Blockchain is a mechanism that employs an encryption method known as 
cryptography and uses (a  set of) specific mathematical algorithms to create and verify 
a continuously growing  data structure( –  to which data can only be added and from 
which existing data cannot be removed)–  that takes the form of a chain of “transaction 
blocks”, which functions as a distributed ledger  (NATARAJAN & GRADSTEIN, 
2017, p. 1). 

 In practice, blockchain is a technology with many "faces". It can exhibit 
different features and covers a wide array of systems that range from being fully open 
and permissionless to permission (WITZIG & SALOMON, 2018, p. 7). 
2.1.2.How a blockchain works: the basics 

a. The blockchain is a distributed database 
In simple terms, the blockchain can be thought of as a distributed database. 

Additions to this database are initiated by one of the members (i.e. the network nodes), 
who creates a new "block" of data, which can contain all sorts of information. This 
new block is then broadcasted to every party in the network in an encrypted form 
(utilizing cryptography) so that the transaction details are not made public.  

Those in the network (i.e. the other network nodes) collectively determine the 
block’s validity in accordance with a pre-defined algorithmic validation method, 
commonly referred to as a “consensus mechanism”, Once validated, the new “block” 
is added to the blockchain, which essentially results in an update of the transaction 
ledger that is distributed across the network. 

In principle, this mechanism can be used for any kind of value transaction and 
can be applied to any asset that can be represented in a digital form (CPMI, 2015, pp. 
8-9) . 

b. Transaction “blocks” are signed with a digital signature using a private 
key 

Every user on a blockchain network has a set of two keys. A private key, which 
is used to create a digital signature for a transaction, and a public key, which is known 
to everyone on the network. A public key has two uses : 

-  it serves as an address on the blockchain network;  
- it is used to verify a digital signature / validate the identity of the sender. 

c.  Bye-bye middleman? 
One of the key advantages of blockchain technology is that it allows simplifying 

the execution of a wide array of transactions that would normally require the 
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intermediation of a third party (e.g. a custodian, a bank, a securities settlement system, 
broker-dealers, a trade repository,  …). 

 In essence, blockchain is all about decentralizing trust and enabling 
decentralized authentication of transactions.  

Simply put, it allows to cut out the “middleman”. In many cases, this will likely 
lead to efficiency gains. However, it is important to underscore that it may also expose 
interacting parties to certain risks that were previously managed by these 
intermediaries. For instance, the Bank for International Settlements ("BIS") recently 
warned in a report of 2017 titled Distributed ledger technology in payment, clearing, 
and settlement, that the adoption of blockchain technology could introduce new 
liquidity risks. More, in general, it seems that when an intermediary function as a 
buffer against important risks, such as systemic risk, he cannot simply be replaced by 
blockchain technology  (CPMI, 2015, p. 19). 
2.1.3.The blockchain consensus mechanisms 

In principle, any node within a blockchain network can propose the addition of 
new information to the blockchain. In order to validate whether this addition of 
information (for example a  transaction record) is legitimate, the nodes have to reach 
some form of agreement. Here a  “consensus mechanism” comes into play. In short, a 
consensus mechanism is a predefined specific (cryptographic) validation method that 
ensures a correct sequencing of transactions on the blockchain. In the case of 
cryptocurrencies, such sequencing is required to address the issue of “double-
spending” (i.e. the issue that one and the same payment instrument or asset can be 
transferred more than once if transfers are not registered and controlled centrally). 

A consensus mechanism can be structured in a number of ways. Hereinafter, the 
two best-known – and in the context of cryptocurrencies also most commonly used – 
examples of consensus mechanisms will be briefly discussed: the Proof of Work 
(“PoW”) mechanism and the  Proof of Stake (“PoS”) mechanism (HOUBEN, 2015, p. 
195). 

a.  Proof of Work (PoW) 
In a PoW system, network participants have to solve so-called “cryptographic 

puzzles” to be allowed to add new “blocks” to the blockchain. This puzzle-solving 
process is commonly referred to as “mining” ,In simple terms, these cryptographic 
puzzles are made up out of all information previously recorded on the blockchain and 
a new set of transactions to be added to the next “block”.Because the input of each 
puzzle becomes larger over time (resulting in a more complex calculation), the PoW 
mechanism requires a vast amount of computing resources, which consume a 
significant amount of electricity. 

If a network participant (i.e. a node) solves a cryptographic puzzle, it proves that 
he has completed the work, and is rewarded with the digital form of value (or in the 
case of a cryptocurrency, with a newly minted coin). This reward serves as an 
incentive to uphold the network. 

The cryptocurrency Bitcoin is based on a PoW consensus mechanism. Other 
examples Include Litecoin, Bitcoin Cash, Monero, etc. (NATARAJAN & 
GRADSTEIN, 2017, p. 6) 

b. Proof of Stake (PoS) 
In a PoS system, a transaction validator (i.e. a network node) must prove 

ownership of a certain asset (or in the case of cryptocurrencies, a certain amount of 
coins) in order to participate in the validation of transactions. This act of validating 
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transactions is called “forging” instead of  “mining”. For example, in the case of 
cryptocurrencies, a transaction validator will have to prove his “stake” (i.e. his share) 
of all coins in existence to be allowed to validate a transaction. Depending on how 
many coins he holds, he will have a higher chance of being the one to validate the next 
block (i.e. this all has to do with the fact that he has greater seniority within the 
network earning him a more trusted position). 

The transaction validator is paid a transaction fee for his validation services by 
the Transacting parties. Cryptocurrencies such as Neo and Ada (Cardano) utilize a PoS 
consensus mechanism (Young, 2018, p. 17). 

c. Other mechanisms 
The PoW and PoS mechanisms are far from the only consensus mechanisms 

currently in existence. Other examples include proof of service, proof of elapsed time 
and proof of capacity. 
2.1.4.Blockchain technology can have many applications 

While blockchain technology is often associated with digital or virtual currency 
schemes, payments, and financial services, its scope is much wider. Blockchain can 
theoretically be applied in a large variety of sectors (e.g. trade and commerce, 
healthcare, governance, …). In addition, it has numerous potential applications. It 
could have an impact on the pledging of collateral,  on the registration of shares, 
bonds, and other assets, on the transfer of property tiles, on the  operation of land 
registers, etc , As pointed out above, this study will only touch upon the subject of 
blockchain technology where this is meaningful for the research on cryptocurrencies 
and can be deemed relevant  from the perspective of combating money laundering, 
terrorist financing and/or tax evasion. 
2.2.What are cryptocurrencies? 
2.2.1.Introduction 

Establishing a definition of cryptocurrencies is no easy task. Much like 
blockchain, cryptocurrencies has become a "buzzword" to refer to a wide array of 
technological developments that utilize a technique better known as cryptography. In 
simple terms, cryptography is the technique of protecting information by transforming 
it (i.e. encrypting it) into an unreadable format that can only be deciphered (or 
decrypted) by someone who possesses a secret key (Faulkner, 2016, p. 6) 

Cryptocurrencies such as Bitcoin, are secured via this technique using an 
ingenious system of public and private digital keys. Hereinafter we try to give a 
suitable definition of cryptocurrencies on the basis of a critical analysis of the 
definitions already developed by various concerned policy makers at European and 
international level (HOUBEN, 2015, p. 195) . 
2.2.2.The policy makers: ECB, IMF, BIS, EBA, ESMA, World Bank and FATF 

Since the emergence of Bitcoin in 2009, the subject of cryptocurrencies has been 
scrutinized by various policymakers, who have each touched upon the subject in a 
different way (HILEMAN & M. RAUCHS, 2017, p. 15): 

a. ECB 
The European Central Bank (“ECB”) has classified cryptocurrencies as a subset 

of virtual currencies. In a report on Virtual Currency Schemes of 2012, it defined such 
currencies as a form of unregulated digital money, usually issued and controlled by its 
developers, and used and accepted among the members of a specific virtual 
community (ECB, 2015, pp. 13-19). 
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It further clarified that three types of virtual currencies can be distinguished 
depending on the interaction with traditional currencies and the real economy: 

- virtual currencies that can only be used in a closed virtual system, usually in 
online games (e.g. World of Warcraft Gold);  

- virtual currencies that are unilaterally linked to the real economy: a conversion 
rate exists to purchase the currency (with traditional money) and the purchased 
currency can subsequently be used to buy virtual goods and services (and 
exceptionally also to buy real goods and services) (e.g. Facebook Credits); 

- virtual currencies that are bilaterally linked to the real economy: there are 
conversion rates both for purchasing virtual currency as for selling such currency; the 
purchased currency can be used to buy both virtual as real goods and services. 

Cryptocurrencies, such as Bitcoin, are virtual currencies of the latter type: they 
can both be bought with traditional money as sold against traditional money, and they 
can be used to buy both digital and real goods and service  (BANQUE DE FRANCE , 
2013, p. 2) 

In a more recent report of 2015 titled Virtual Currency Schemes – a further 
analysis, the ECB put forward a "second", and largely updated, the definition of virtual 
currencies. It defined virtual currencies as digital representations of value, not issued 
by a central bank, credit institution or e-money institution, which in some 
circumstances can be used as an alternative to money. It also clarified that 
cryptocurrencies, such as Bitcoin, constitute a decentralized bi-directional (i.e. 
bilateral) virtual currency (HOUBEN, 2015, p. 194) 

b. IMF 
Like the ECB, the International Monetary Fund (“IMF") has categorized 

cryptocurrencies as a subset of virtual currencies, which it defines as digital 
representations of value, issued by private developers and denominated in their own 
unit of account. According to the IMF, the concept of virtual currencies covers a wider 
array of ‘currencies’, ranging from simple IOUs (“Informal certificates of debt” or “I 
owe you’s”) by issuers (such as Internet or mobile coupons and airline miles), virtual 
currencies backed by assets such as gold, and cryptocurrencies such as Bitcoin 
(VANDEZANDE, 2018, pp. 75-76). 

 
c. BIS 
The Committee on Payments and Market Infrastructures (“CPMI”), a body of 

the Bank for  International Settlements (“BIS”), has qualified cryptocurrencies as 
digital currencies or digital currency schemes. 

These schemes are said to exhibit the following key features: 
- they are assets, the value of which is determined by supply and demand, similar 

in concept to commodities such as gold, yet with zero intrinsic value; 
- they make use of distributed ledgers to allow remote peer-to-peer exchanges of 

electronic value in the absence of trust between parties and without the need for 
intermediaries; 

- they are not operated by any specific individual or institution. 
d. EBA 

The European Banking Authority (“EBA”) has suggested to refer to cryptocurrencies 
as virtual currencies, which it defines as digital representations of value that are neither 
issued by a central bank or public authority nor necessarily attached to a fiat currency 
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but are used by natural or legal persons as a means of exchange and can be transferred, 
stored or traded electronically (ECB, 2015, p. 4). 

e. ESMA 
The European Securities and Markets Authority (“ESMA”) has recently also 

referred to cryptocurrencies as virtual currencies, in a pan-European warning issued in 
cooperation with the European Insurance and Occupational Pensions Authority 
(“EIOPA”) and the EBA. Fully in line with the EBA’s definition, virtual currencies 
are defined as digital representations of value that are neither issued nor guaranteed by 
a central bank or public authority and do not have the legal status of currency or 
money (IMF, 2016, p. 7). 

f. World Bank 
The World Bank has classified cryptocurrencies as a subset of digital currencies, 

which it defines as digital representations of value that are denominated in their own 
unit of account, distinct from money, which is simply a digital payment mechanism, 
representing and denominated in fiat money.  

Contrary to most other policymakers, the World Bank has also defined 
cryptocurrencies itself as digital currencies that rely on cryptographic techniques to 
achieve consensus (CPMI, 2015, pp. 4-7) 

g. FATF 
Like many other policymakers, the Financial Action Task Force ("FATF”) has 

approached cryptocurrencies as a subset of virtual currencies, which it defines as 
digital representations of value that can be digitally traded and function as : 

- a medium of exchange;  
- a unit of account; 
- a store of value, but do not have legal tender status (i.e., when tendered to a 

creditor, are a valid and legal offer of payment) in any jurisdiction. 
It further suggests that virtual currencies can be divided into two basic types: 
- convertible virtual currencies that have an equivalent value in real currency and 

can be exchanged back-and-forth for real currency; these virtual currencies can be of a 
centralized or  a decentralized nature (i.e. they can either have a central administrating 
authority that controls the system or no central oversight at all);  

- non-convertible virtual currencies that are specific to a particular virtual domain 
or world (e.g. a Massively Multiplayer Online Role-Playing Game like World of 
Warcraft), and under the rules governing its use, cannot be exchanged for fiat 
currency.  

Cryptocurrencies like Bitcoin are virtual currencies of the first type, that can, 
according to the FATF, be defined as math-based, decentralized convertible virtual 
currencies that are protected by cryptography (EBA, 2014, p. 11). 
2.2.3.Summary 

The main conclusion that can be drawn from the different perspectives set out 
above,  is that there is no generally accepted definition of the term cryptocurrencies 
available in the regulatory space. Even more, most policymakers have refrained from 
defining the term altogether. Amongst those cited above, only the World Bank and the 
FATF have put forward a clear-cut definition. It is clear, however, that most 
policymakers approach cryptocurrencies as a subset or a form of virtual or digital 
currencies. 

If we try to summarize all the above definitions, a good summary could be that a 
cryptocurrency is “a digital representation of value that : 
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- is intended to constitute a peer-to-peer (“P2P”)  alternative to government-
issued legal tender,  

-   is used as a general-purpose medium of exchange (independent of any central 
bank), 

- is secured by a mechanism known as cryptography and  
- can be converted into legal tender and vice versa”. 
Hereinafter we will shed some light on the concept of cryptocurrencies (or coins; 

we will use both terms interchangeably hereinafter), more, in particular, the dividing 
line with other,neighboring concepts, which should nevertheless be distinguished from  
cryptocurrencies. 
2.2.4.Who are the players involved?  

The cryptocurrency market is a new playing field where different actors each 
play a particular role. To shed some more light on how the market works, and without 
attempting to be exhaustive, we will hereinafter further identify the key players. 

a. Cryptocurrency users  
A first, and very important, the player is the "cryptocurrency user". A 

cryptocurrency user is a natural person or legal entity who obtains coins to use 
them (ESMA, EBA, & EIOPA, 2017, p. 1): 

 to purchase real or virtual goods or services (from a set of specific merchants),  
 to make P2P payments,  
 to hold them for investment purposes (i.e. in a speculative manner).  
Without trying to be exhaustive, a cryptocurrency user can obtain his coins in a 

number of ways:  
- Firstly, he can simply buy his coins on a cryptocurrency exchange using fiat 

money or another cryptocurrency;  
- Secondly, he can buy his coins directly from another cryptocurrency user (i.e. 

through a trading platform – this form of exchange is often referred to as a “P2P 
exchange”);  

- Thirdly, if a cryptocurrency is based on a PoW consensus mechanism, he can 
mine a new coin (i.e. participate in the validation of transactions by solving of a 
“cryptographic puzzle” and be rewarded a new coin);  

- Fourthly, in some cases he can obtain his coins directly from the coin offeror, 
either as part of a free initial offering of coins (e.g. on the Stellar network Lumens 
(XLM) are being given away for free) or in the framework of a crowd sale set-up by 
the coin offeror (e.g. a large bulk of ether (cf. Ethereum) was sold in a crowdsale to 
cover certain development costs);  

-  Fifthly, if he sells goods or services in exchange for cryptocurrency, he can 
also receive coins as payment for those goods or services;   

-  Sixthly, in case of a “hard fork”84 of a coin’s blockchain, he will automatically 
obtain an amount of the newly created coin; and  

- Finally, he can receive coins as a gift or donation from another cryptocurrency 
user (NATARAJAN & GRADSTEIN, 2017, p. 4) 

b. Miners  
A second player is the "miner" who participates invalidating transactions on the 

blockchain by solving a "cryptographic puzzle". As explained above, the process of 
mining relates to cryptocurrencies that are based on a PoW consensus mechanism. A 
miner supports the network by harnessing computing power to validate transactions 
and is rewarded with newly mined coins (i.e. through an automatic decentralized new 
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issuance). Miners can be cryptocurrency users, or, more commonly, parties who have 
made a new business out of mining coins to sell them for fiat currency (such as US 
dollar or Euro) or for other cryptocurrencies.Some miners group in so-called pools of 
miners to bundle computing power (ECB, 2015, p. 7). 

At present, the risks associated with so-called “mining businesses” appear to be 
underestimated. We will further elaborate on this below. 

c. Cryptocurrency exchanges  
The third group of key players is the so-called "cryptocurrency exchanges". 

Cryptocurrency exchanges are persons or entities who offer exchange services to 
cryptocurrency users, usually against payment of a certain fee (i.e. a commission). 
They allow cryptocurrency users to sell their coins for fiat currency or buy new coins 
with fiat currency.They usually function both as a course and as a form of exchange 
office. Examples of well-known cryptocurrency exchanges are Bitfinex, HitBTC, 
Kraken and Coinbase GDAX. 

It is important to note that some exchanges are pure cryptocurrency exchanges, 
which means that they only accept payments in other cryptocurrencies, usually Bitcoin 
(for example Finance), whilst others also accept payments in fiat currencies such as 
US dollar or Euro (for example Coinbase). Furthermore, many cryptocurrency 
exchanges only allow their users to buy a particular selection of coins. 

It should also be noted that many cryptocurrency exchanges (i.e. both regular and 
pure cryptocurrency exchanges) operate as custodian wallet providers (for example 
Bitfinex).  

In general cryptocurrency exchanges offer their users a wide array of payment 
options, such as wire transfers, PayPal transfers, credit cards, and other coins. Some 
cryptocurrency exchanges also provide statistics on the cryptocurrency market (like 
trading volumes and volatility of the coins traded) and offer conversion services to 
merchants who accept payments in cryptocurrencies (Report from the European 
Commission to the European Parliament, 2017, p. 85). 

d. Trading platforms  
In addition to cryptocurrency exchanges, so-called “trading platforms” also play 

an important role in the exchange of cryptocurrencies (and, most notably, allow 
cryptocurrency users to buy coins with cash). Trading platforms are market places that 
bring together different cryptocurrency users that are either looking to buy or sell 
coins, providing them with a platform on which they can directly trade with each other 
(i.e. an “eBay” for cryptocurrencies).  

Trading platforms are sometimes referred to as “P2P exchanges” or 
“decentralized exchanges”.They differ from cryptocurrency exchanges in a number of 
ways. First and foremost, they do not buy or sell coins themselves. Secondly, they are 
not run by an entity or company that oversees and processes all trades, but they are 
operated exclusively by software (i.e. there is no central point of authority). Trading 
platforms simply connect a buyer with a seller, allowing them to conduct a deal, 
online, or even locally in-person (i.e. a face-to-face trade, often executed in cash). A 
well-known example of a trading platform for Bitcoins is LocalBitcoins.  

e. Wallet providers  
Another group of key players is the so-called "wallet providers". Wallet 

providers are those entities that provide cryptocurrency users digital wallets or e-
wallets which are used for holding, storing and transferring coins. Simply put, a wallet 
holds a cryptocurrency user's cryptographic keys (see above). A wallet provider 
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typically translates a cryptocurrency user's transaction history into an easily readable 
format, which looks much like a regular bank account. 

In reality, there are several types of wallet providers:  
 Hardware wallet providers that provide cryptocurrency users with specific 

hardware solutions to privately store their cryptographic keys (e.g. Ledger Wallet, …);  
 Software wallet providers that provide cryptocurrency users with software 

applications which allow them to access the network, send and receive coins and 
locally save their cryptographic keys (e.g. Jaxx);  

 Custodian wallet providers that take (online) custody of a cryptocurrency user’s 
cryptographic keys (e.g. Coinbase).  

f. Coin inventors  
There are also those players who are referred to as "coin inventors". Coin 

inventors are individuals or organizations who have developed the technical 
foundations of a cryptocurrency and set the initial rules for its use. In some cases, their 
identity is known (e.g. Ripple, Litecoin, Cardano), but ever so often they remain 
unidentified (eg. Bitcoin, Monero). Some remain involved in maintaining and 
improving the cryptocurrency's code and underlying algorithm (in principle without 
the administrator's powers), whilst others simply disappear (e.g. Bitcoin). 

g.  Coin offerors  
A final group of key players to be distinguished are the “coin offerors”. Coin 

offerors are individuals or organizations that offer coins to cryptocurrency users upon 
the coin’s initial release, either against payment (i.e. through a crowdsale) or at no 
charge (i.e. in the framework of a specific (sign-up) program (e.g. Stellar – see 
below)), normally to fund the coin’s further development or boost its initial popularity.  

The coins these coin offerors offer to cryptocurrency users are created or pre-
mined prior to the coin’s official release / the coin’s inception. Coins that are 
distributed this way are either partially pre-mined or pre-created (i.e. cryptocurrency 
users can still generate more coins after the release), or are fully pre-mined or pre-
created. In the latter case, the coin offeror usually retains a large portion of the coins 
(e.g. this is the case with Stellar) .  

It is important to note that not all coins have an identifiable coin offeror, nor are 
all coins pre-mined or is its full supply pre-created.  

A coin offeror can be the same person as the coin inventor, or another individual 
or organization (FATF, 2014, p. 7). 
3.ANALYSIS AND EVALUATION OF THE BITCOIN PRICES; MARKET; 

AND LEGALITY. 

In this section, We will present an evaluation of the performance of Bitcoin in 
terms of prices. 
3.1.The Bitcoin prices development  

Bitcoin started to gain attention in late 2013 when the first governmental agency 
started to investigate Bitcoin (The U.S Senate Committee on Homeland Security and 
Governmental Affairs, 2013). Some of the hottest topics since then have been taxing 
of Bitcoin, security breaches in the digital marketplaces and money laundering. The 
financial crashes on the financial markets have contributed to the popularity of Bitcoin 
through a legitimacy crisis towards the financial institutions (Eisl, Gasser, & 
Weinmayer, 2015, p. 12). 

Fig.1: shows the development of Bitcoin prices in USD from 2012 to 2017. 
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Source: Camilla Law; Marja Vahlqvist: « Can Bitcoin be used as a hedge 

against the Swedish market? », Stockholm business school; 2017; p7. 
In 2017, the world's most known cryptocurrency, Bitcoin, has shown an 

incredible price curve. Graph 1 demonstrates the Bitcoin price in 2017 when the price 
increased tenfold which has been the steepest slope so far. During the 10 years of 
Bitcoin's existence, approximately 80% of Bitcoins have been mined and the currency 
has become a widely recognized name through global media visibility. 

 
Fig.2:  shows Bitcoin (BTC) price history from 2013 to February 12, 2021 

 
Source: Raynor de Best, «  Bitcoin (BTC) price history from 2013 to February 12, 2021 », 

available on : https://www.statista.com/statistics/326707/bitcoin-price-index/  consulted 
on :Feb 12, 2021 

The virtual currency has had a volatile trading history since its creation in 2009. 

The first price hike occurred during 2013 when one bitcoin was trading at around 

1,124 U.S. dollars in November. Four years later, bitcoin experienced a meteoric rise 

and reached record highs, with some exchanges having the price of a single bitcoin at 

approximately 20,000 U.S. dollars in late 2017. However, prices soon started to 

tumble in the months that followed. In the third quarter of 2020, there were around 

18.5 million bitcoins in circulation worldwide, and the market capitalization of 

Bitcoin was approximately 200 billion U.S. dollars. 

https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment/1008/raynor-de-best
https://www.statista.com/statistics/326707/bitcoin-price-index/
https://www.statista.com/statistics/247280/number-of-bitcoins-in-circulation/
https://www.statista.com/statistics/377382/bitcoin-market-capitalization/
https://www.statista.com/statistics/377382/bitcoin-market-capitalization/
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3.2.The relationships between Bitcoin and exchange rate, commodities and global 
indexes. 

Fig.3: shows bitcoin prices evolution and the other global prices 

 

 
Source: Mehmet Levent ERDAS; Abdullah Emre CAGLAR: Analysis of the relationships 

between Bitcoin and exchange rate, commodities and global indexes by asymmetric causality 
test, EASTERN JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES Volume 9, Issue 2, December 2018; 

page 09. 
Graph 2 reflects the evolution of Bitcoin, US dollar, gold, Brent oil, S&P 500 

index and BIST 100 index between the years 2013 and 2018. As seen in Graph 2, the 
price or value of Bitcoin series has an increasing trend with high volatility and the  
price of one Bitcoin (BTC/USD) reached a new all-time high in 2017, the US dollar 
has been frequently uptrend by years but the level of gold is more balanced, and 
increases and decreases in Brent oil price are felt most heavily during 2013-2018. In 
general, it can be observed that the line of all variables has monotonically displayed 
increasing or decreasing trends between 2013 and 2018. 
3.3.The Bitcoin market 

The analysis of the Bitcoin market shows its main users that are : 
 natural persons (irrespective of the reasons for possessing BTCs), 
 businesses (e.g. vendors who accept payments in BTCs). 
 BTC stock exchanges, 
 BTC currency exchanges, 
 operators of BTC cash machines. 

Despite the fact that BTC’s supply is continuously increasing as well as 
the interest in this form of payment, the research has shown that over 78%of the whole 
BTC, supply does not circulate in the system. 

This is the money which is located in wallets and is treated as an investment (also 
BTCs that were forgotten by their owners and were the effect of the experiment with 
this currency before its value went up).  

These Bitcoins have not been used in any transaction since they were obtained by 
their present owners. 
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Bitcoin is a part of an international tendency towards the increasing importance 
of cashless payments. In 2005 this share amounted to 34.6% in Poland (EU 67.8%), in 
2010 – 54.5% (EU 75%). The popularity of making payments via online bank 
accounts has also been growing. In 2009 46% of the owners of a bank account in 
Poland accessed them online. In 2013 this percentage went up to 58%, and 79% of 
users made payments online very often (2009 r. – 73%). 

Taking into consideration the growing interest in online and cashless 
payments it could be stated that Bitcoin is another stage in the development of the 
online payment market. Wallet software usually resembles online bank accounts in its 
interface and options. 

One of the most popular and most often recommended methods of getting 
cryptocurrencies are stock exchanges. The most popular and has a significant 
proportion of total transaction volume are: 

− BTC China – 52%; 
− BitFinex – 20%; 
− BTC-E – 6%; 
− BitStamp – 6%. 
Bitcoin stock exchanges are popular all over the world. It is 

demonstrated by the fact that there we can exchange Bitcoins for currencies. The most 
often exchanged currencythrough BTC stock exchanges are the Chinese yuan (59% 
share in all the  
transactions), the second one is the US dollar (37%), the eleventh one is the Polish 
zloty  

What is interesting and not much in accordance with the idea of Bitcoin’s 
inventor –anonymity, the majority of cash machines require that the user verifies their 
identity before starting the procedure, usually by scanning an ID card or a hand. 

The use of BTC cash machines is especially useful for people arriving to 
another country who want to buy local currency (Briere & Oosterlinck, 2015, p. 14). 

Banks usually charge for using traditional cash machines abroad, let alone 
currency-conversion fees. BTC cash machines do not make additionalcharges and the 
commissions taken by the companies that run them are small, especially if a tourist 
decides to visit a country that is not a memberof the EU. 

Data indicates that the largest proportion of BTC cash machines is located in the 
USA and in Canada. It is not surprising as the first BTC cash machine was used in 
Canada Since 2013 the number of  BTC cash machines in Canada has increased to 
over 300. 

In the past, payment by telephone or payment card was a completely new 
concept. Nowadays many consumers cannot imagine that it is impossible to make 
payment with a payment card. A similar situation may take place in the future with 
payments in cryptocurrencies. 
3.4.Present status and legality of bitcoin around the world  

Countries around the world have reacted to Bitcoin technology in different 
ways, as shown in Table 1. A few have banned the system outright; some have 
stopped short of regulation but have imposed taxes; some have acted to regulate or 
are in the process of taking such action; others are undecided about digital 
currencies in general. Because of the criminal potential and the difficulties with 
Bitcoin’s taxation, governments of many countries are considering how to regulate, 
legalize or delegalize this currency. The most vigorous actions have been taken by the 
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USA. Since 2013 the companies that deal with the transfer of virtual currencies have 
been regarded as entities whose activity requires obtaining the license issued by the 
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). In accordance with American law, 
such companies must also collect data on transactions (Franco, 2015, p. 48). 

In the same year, the agency presented the project of a regulation that would 
introduce the obligation of registration for these Bitcoin users who hold it for 
commercial purposes. On the other hand, a court in Texas acknowledged Bitcoin as a 
currency because it enables us to purchase goods and services. In 2014 it was precise 
which companies and individuals are subject to the regulations from 2013, It was 
deemed that regulations donot apply to individuals and companies that 
(Szymankiewicz, 2014, p. 29) : 

1. mine Bitcoin for their own internal use, 
2. create or sell software for purchase and sale of virtual currencies, 
3. purchase or sell a virtual currency so as to make an investment for their own 

use.  
FinCEN introduces many regulations and proposals regarding virtual currencies, 

thus the USA may be considered a country that is the most interested in regulating 
Bitcoin’s legal status. However, not only the USA has noticed the risk posed by 
decentralized virtual currencies. Some countries (such as Russia 2015 and Thailand 
2015) have chosen easier way and instead of thinking how to regulate virtual 
currencies, they simply acknowledged them as illegal, solving all the problems Table 1 
shows the legal status of Bitcoin and other virtual currencies around the world. 

Table 1: Bitcoin’s legality in chosen countries 
 

Country  
 

Legal status 
 

China Legal for individuals, illegal for 
financial institutions 

Finland Legal (it is regarded as a commodity) 
France Legal (unregulated) 
India Legal (unregulated, but the Central 

Bank has warned citizens 
against virtual currencies) 

Iceland Ban on purchasing Bitcoin abroad and 
accepting Bitcoin 
payments (Raymaekers 2014, pp. 36) 

Japan Legal (no regulations) (tvn24bis.pl 
2015) 

Jordan Illegal for banks, stock exchanges and 
other financial and 
clearing institutions 

Canada Legal (still working on its regulation) 
 

Colombia Considering whether to ban BTC 
Germany Legal (status of private money) 
Poland Legal (no regulations) (pb.pl 2015) 
Russia Illegal 
Singapore Legal (authorities do not interfere in 



    

 

The Bitcoin and the future of Cryptocurrencies                         D.Benaichouche Mohamed,   E.D. Boukeltoum Omar                 

 

274 Fintech innovations and digital solutions           

 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Anna Wiśniewska; « Bitcoin as an example of virtual currency », Institute of  
Economic Research Working Papers No. 1/2016, p 27. 

Despite the fact that Poland’s Ministry of Finance has underlined the risks from 
Bitcoin, it is still unregulated and its use is legal. In January 2015 there was a 
considerable dispute in the media over closing bank accounts of Bitcoin users, e.g. 
BPH bank blocked the account of a BTC stock exchange. 
4.RESULTS AND DISCUSION  

Can bitcoin overcome all legislative, economic and security obstacles to reach the 
level of current payment instruments or money? 

 has been the most important research question at the beginning of this work or research 
paper. Having conducted necessary analyses it turns out that it is a very debatable issue, 
however, this work supports the hypotheses that Bitcoin is money. It is possible to say that it 
does not coincide with the presented theories of money. 

Another sub-question was whether: Can bitcoin have the same money characteristics or 
payment instruments? And gain an international general acceptance? In this case, the analysis 
presented leaves no doubt: Bitcoin is a technology innovation used in the financial sector by 
IT solutions and has some money properties in addition to relatively proportional payment 
instruments. 

But The idea of “ money of  internet ” is a modern idea. In primitive times people 
agreed that a particular good would become money. Thus, in the twenty-first century, Bitcoin 
may be the new commodity that would become money by an IT (informations technologies)  
system. 

If the subject of research is changing, science should change too. Perhaps there will 
appear a new approach towards the theory of money and the issues that today are disputable 
will become clear and obvious. 

When it comes to the taxation and legal status of Bitcoin one should pay attention to the 
necessity of passing appropriate laws which regulate these issues. It is not only about the loss 
of state budget revenue from taxation,but also international security. It seems that there should 
be established an organization that would control if virtual currencies are not used to fund 
criminal activities. On the other hand, the existence of such an organization would be 
incompatible with the idea of Bitcoin as it is defined by anonymity and the lack of managing 
authority. 

Whether we want it or not, cryptocurrencies will be present in our life, at least in the 
near future. There have been presented the examples of companies that are interested in 
developing the technology that makes Bitcoin’s existence possible. Even if virtual currencies 
end in complete failure, the IT infrastructure is worth being applied to other fields. 

Bitcoin and other cryptocurrencies may be examined from various perspectives, not 
only economic. It may be treated as a sociological issue –the response of society to the 
increasing lack of trust in politicians and monetary authorities, caused by an international 
financial crisis, or an IT issue – focusing on the technical aspects of its functioning. Bitcoin is 
an up-to-date topic that has not been examined in detail, thus it is worth more attention from 
researchers. 

accepting BTC payments) 
(Ah Kun Ca 2014, pp. 47) 

Switzerland Legal (consider treating virtual 
currencies like any other 
currency 

Thailand Illegal 
USA Legal (many regulations) 
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The future of Bitcoin is unknown. This means that the progression of Bitcoin 
can go in any direction, which is currently and slowly evolving before our eyes. 
There are too many speculations and opinions regarding its future. So far, when 
cataloging the possibilities, three dissimilar outcomes rise to the top: 

1. Bitcoin becomes a globally recognized currency used all over the place, 
possibly even eliminating cash and credit cards. 

2. Bitcoin remains active and fine, but performs in the background. Rather 
than being a major currency, it could function as an attribute and an 
accompaniment to the global financial sector. Just as the English language 
has spread around the world without eliminating existing languages, 
Bitcoin could spread around the world as a global payment system, coexisting with 
other world currencies. 

3. Bitcoin prices collapse to their inherent value. The collapse could take the 
form of a sudden fizz or a slow fade over time. Either way, it ceases to 
survive in the public eye and is ultimately forgotten as the years pass. 

5.CONCLUSION  
In conclusion, it can be believed that Bitcoin does have a prospective for 

greater universal acceptance, depending on whether the focus is on quick, 
inexpensive, and convenient transactions. This focus would necessitate simple, 
more consumer-friendly services, even for those who do not wish to understand 
the technicalities behind it. The path to such permanent establishment requires that 
the system remain fully transparent and secure, that a network effect take place, 
and that the Bitcoin ecosystem be strengthened and made more dependable. 
Bitcoin might not, by definition, be a new currency, but it has laid the foundation 
for potentially improving money as we know it now. 
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	6.قائمة المراجع
	1. بتكوين: بـ 169.3 مليار دولار رأس المال السوقي، بسعر 9210.2 دولار، ونسبة زيادة في القيمة بـ 28.2 %.
	2. إيثريوم: بـ 23.1 مليار دولار رأس المال السوقي، بسعر 208.12 دولار، ونسبة زيادة في القيمة بـ 60 %.
	 ضد الاحتيال: العملة الرقمية هي أكثر أمانا من العملة الحقيقية (أو العملات الورقية) لأنه ليس لديها أي فرصة للاحتيال، حيث تعمل العملات المشفرة على تقنية Blockchain التي هي في الأساس دفتر أستاذ عالمي لامركزي لكل معاملة البيتكوين تم إجراؤها على الإطلاق.
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	 السرية و الخصوصية: تعتمد العملات المشفرة بالكامل على التكنولوجيا العالية المعقدة ونتيجة لذلك ، هناك الكثير من التشكك والشكوك المحيطة بالعملات الرقمية من أجل استخدامه ، مما يجعلها مقصدا لعمليات غسيل الأموال وبيع المنتجات المشكوك في أمرها حيث يصعب على الجهات الأمنية تتبع مصدر العملة، وهي بذلك تساهم في زيادة الأنشطة الإجرامية كما انها تؤدي إلى مزيد من عمليات النصب والاحتيال المالي، ضف غلى ذلك مخاطرها الاقتصادية المتمثلة في تهديد الاستقرار النقدي في الدول التي ينتشر استخدامها فيها، وذلك لأن التحكم في كميات عرض النقود لم يعد تحت سيطرة السلطات النقدية لهذه الدول؛
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	 لا يوجد لائحة: نظرا لأن العملات المشفرة لا تخضع للتنظيم من قبل أي مؤسسة مالية، فلا توجد شبكة أمان لحماية المستخدمين من الأخطاء البشرية أو الاحتيال، وهذا هو أكبر عيب في العملة المشفرة؛
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	 الريبة وعدم اليقين: كما هو الحال مع أي تقنية جديدة هناك الكثير من عدم اليقين المحيط بالعملة المشفرة، نظرا لأن البنوك والمنظمات الحكومية تعارض بشدة العملة الرقمية، ومنه يخشى الناس استخدامها؛ (أحمد محمد عصام الدين، 2014، الصفحات 52-53) 

	.1.4الحصة السوقية لأهم العملات المشفرة:
	2.4.الرسملة البورصية للعملات المشفرة: 
	الشكل رقم 06  :الرسملة البورصية للعملات المشفرة بالمليار دولار أمريكي إلى غاية 14 جانفي 2021.
	المصدر: أسعار العملات الرقمية حتى تاريخ 14/01/2021 على الساعة 18:24، متاح على الموقع الإلكتروني: Investing.com

	ومن هنا بات من الضروري على البنوك المركزية الدولية والسلطات النقدية أن تقوم بـ:
	6.الخاتمة:
	تزايد مؤخرا الاهتمام بإصدار العملات المشفرة خلال العقدين الماضيين باستخدام تقنية الـ  Blockchain ، حيث أصبحت العملات المشفرة عموما والبتكوين خصوصا من العملات الصاعدة، وهي تمثل فرصا إيجابية في تداول حر وسريع وآمن للنقود، لكنها في الوقت نفسه تمثل تحديا وواقعا مفروضا على معظم الاقتصاديات العالمية خاصة المتطورة منها، وهو ما يدفعنا إلى تأكيد ضرورة إيجاد عدد من الضوابط والمحددات الملائمة التي تحافظ على الميزات والمنافع الأساسية التي تحملها العملات الافتراضية، وتحقق في الوقت نفسه  قدرا من الأمن والسلامة يرافقه نمو اقتصادي يعزز من مكانتها لدى هذه الدول، حيث استغلت فوائد هذا النوع من العملات والتي في مقدمتها اللامركزية وعدم الكشف عن الهوية في المعاملات في مجموعة من الأنشطة غير القانونية بما في ذلك غسيل الأموال، وبيع المخدرات، والتهريب، وشراء الأسلحة ...، وعليه فإن العملات المشفرة لازالت تحتاج إلى دراسات عميقة، وضرورة المراقبة وضبط مختلف أليات التعامل بها والتكييف الصحيح لها، الأمر الذي جبر السلطات المركزية على ضرورة ابتكار عملات مشفرة أكثر استقرارا عملة رقمية مشفرة مدعومة بعملات ورقية مثل الدولار، عملة جديدة تعمل عكس العملات المشفرة مثل البيتكوين، حيث تظل أسعار العملات المستقرة ثابتة وفقا لأي عملة ورقية تدعمها، عملة تجابه كل السلبيات والتحديات التي عانت منها العملات الرقمية المشفرة.
	النتائج: ومما سبق يمكن الخروج بالنتائج التالية:
	 من الضروري تفضيل السياسات التي تضمن السلامة المالية وحماية المستهلكين في مجال التشفير مثل ما هو معمول به في القطاع المالي التقليدي؛
	 توفير إطار تنظيمي عادل يساعد على التحكم في المخاطر المرتبطة بهذه العملات؛
	 يجب أن تضمن المؤسسات المالية والهيئات الاستشرافية كالبنوك المركزية إنشاء هياكل حوكمة جيدة وإدارة فعالة للمخاطر الناجمة عن استخدام أنظمة معاملات جديدة مثل العملات المشفرة؛

	6.قائمة المراجع
	1.1.4 مساهمات الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية
	1- منع عمليات الاحتيال : يشتكي العديد من عملاء البنوك من عمليات الاحتيال المالي. وتُعدّ مهمة منع عمليات الاحتيال أحد أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي شيوعاً، فهي تستخدم تقنيات تعلم الآلة للكشف عن عمليات الاحتيال في المعاملات المالية التي لا يستطيع البشر اكتشافها باستخدام الأدوات التقليدية. وقد بينت دراسة قامت بها "جمعية المدققين المعتمدين لمكافحة عمليات الاحتيال المالي" (Association of Certified Fraud Examiners)  أن نسبة 13% من الشركات استخدمت الذكاء الاصطناعي للكشف عن عمليات الاحتيال وردعها في عام 2019. علاوة على ذلك، وضعت نسبة 25% من الشركات خططاً لاعتماد تلك التقنيات في عام 2020. ولهذا، يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تعزيز الصناعة المالية عبر الكشف عن الاحتيال والوقاية منه، حيث يمكن تحديد عمليّات تزوير بطاقات الائتمان بشكل أكثر فاعلية عبر تحليل بيانات المعاملات وبيانات المستهلك. من خلال تحديد السلوك غير اعتيادي، ويمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي الكشف عن العمليّات الاحتيالية.تتعامل المؤسسات المالية مع كمياتٍ ضخمة من البيانات الحساسة المرتبطة بعملائها، إلى جانب تعاملها مع أموال المودعين. ويتصدّر الاحتيال لائحة التهديدات التي يمكن أن تحدث في قطاع المال، فخطأ واحدٌ فقط كفيلٌ أن يتسبّب بخسائر كبيرة. ويتمّ استخدام الذكاء الاصطناعي لتفادي ذلك، من خلال مراجعة تاريخ الإنفاق وسلوكياته بحيث يمكن أن يسلّط الضوء على المخالفات، وتقوم منصة" Data Visor"بالعمل على البيانات الكبيرة من أجل مكافحة الاحتيال في المعاملات المالية وتقول إن نسبة الكشف عن الاحتيال تتخطّى نسبة 90%..
	2- إدارة الثروات والأصول: جرى أحياناً استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في إدارة الثروات والأصول بهدف تحسين تجربة العملاء وتحسين جودة الأداء ضمن مجموعة من عمليات الاستثمار. ويمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي في الواقع أن تسهّل وصول المستثمرين إلى أسواق رأس المال وحصولهم على المشورة بشأن الاستثمار الرقمي. وكل ما يجب على المستثمرين فعله هو الإفصاح عن بعض خصائصهم الشخصية، مثل الدخل والعمر والصحة ودرجة تحمل المخاطر ومستوى المعيشة، لتضع أدوات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة بدورها تقديرات دقيقة حول المخاطر ونسبة العوائد، وتوفّر للمستثمرين بدائل متعددة حول أفضل استراتيجيات توزيع الأصول وتُتيح لهم الاختيار من بينها. كما أنها تتمتّع بقدرتها على وضع استراتيجيات مخصصة حول توزيع الأصول لكل مستثمر وتتعلم من التجربة بتكلفة منخفضة. ويُعتبر المستشار الروبوت أحد الأمثلة المنخفضة التكلفة حول كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأصول لاستبدال الاستشاريين البشر، ذلك لأنه يستخدم خوارزميات تعلم الآلة لتقدير نسبة العوائد المتوقعة للمستثمرين ودرجة تحمل المخاطر بهدف تحديد المحفظة الاستثمارية الأكثر ملائمة لهم.
	3- تحسين القرارات الائتمانية: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي كبديل أكثر ذكاء لتحسين القرارات الائتمانية بشأن الأهلية الائتمانية للمقترضين المحتملين. فعادة ما تتطلب الطرق التقليدية حول تحديد قرارات الاكتتاب ومخاطر الإقراض الحصول على معلومات رسمية، مثل المعاملات المصرفية وتاريخ الائتمان وبيانات الدخل وقيم الأصول. لكن قد تُسفر تلك الأساليب عن إبطاء عملية اتخاذ القرارات الائتمانية وتستبعد بعض المستفيدين المحتملين من الائتمان نتيجة نقص البيانات. وفي المقابل، يساعد تمكين الذكاء الاصطناعي في استخدام أدوات أكثر دقة، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأقمار الصناعية وبيانات وسائل التواصل الاجتماعي بهدف بناء ملفات تعريف للزبائن ووضع نقاط الأهلية الائتمانية بطريقة تجعل القرارات الائتمانية أكثر مرونة وكفاءة. وتُدرج العديد من حلول منصات الاكتتاب في الواقع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة بهدف إجراء تقييم على المقترضين الذين لا يمتلكون معلومات ائتمانية تقليدية تؤهلهم للحصول على قروض، مثل منصتي "زيست فاينانس" (ZestFinance) وأندر رايت" (Underwrite). وبالتالي، نجد أن الذكاء الاصطناعي قد أدى بالفعل إلى تحسينات كبيرة في الدقة وخفض معدلات التخلف عن السداد. (خليفي، 2018، الصفحات 21-22)
	4- روبوتات المحادثة: يُعد إدخال روبوتات الدردشة المساعدة أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي الرئيسة التي ساهمت في تسريع عمليات الأتمتة في القطاع المالي. عادةً ما تستخدم البنوك روبوتات الدردشة المساعدة لتلبية توقعات مهمة خدمة العملاء والحفاظ على ميزة تنافسية في عصر التقنيات المزعزعة بتكلفة منخفضة. تقدّم روبوتات الدردشة دعماً تلقائياً عالي الجودة وفورياً لجميع الزبائن في أي وقت من اليوم من خلال أداة الذكاء الاصطناعي التي تنطوي وظيفتها على أتمتة مهام معينة. تعتمد أداة الذكاء الاصطناعي الرئيسة التي تدعم روبوتات المحادثة على معالج اللغة الطبيعية. ويمكن للبنوك أيضاً جمع معلومات حول مستوى الرضا عن خدمات روبوتات الدردشة بناءً على نبرة صوت الزبائن. كما يوفر استخدام روبوتات الدردشة محادثات شبيهة بمحادثات البشر. وقد يصعب على الزبائن في كثير من الحالات معرفة ما إذا كانوا يتحدثون إلى تطبيق ذكاء اصطناعي أم موظف، وهو ما يبني مزيداً من الثقة بين العملاء والبنوك ويعزز تجارب العملاء. ويوجد العديد من الأمثلة حول استخدام روبوتات الدردشة في قطاع الصيرفة التي تثبت مدى أهمية مثل تلك التطبيقات ومدى انتشارها. ويُعتبر روبوت الدردشة "ايريكا " في "بنك أوف أميركا" (Bank of America) أحد الأمثلة على روبوتات الدردشة المساعدة الناجحة. فهذا النوع من الروبوت هي مساعدة مالية افتراضية لديها أكثر من 10 ملايين مستخدم، وتعتمد على استخدام التحليلات المحوسبة التنبؤية لدعم زبائن البنوك بالعديد من الخدمات، مثل الوصول إلى معلومات الرصيد وترتيب عمليات التحويلات المالية. وتقديم المشورة والتوجيه لزبائن البنوك بشأن الحفاظ على وضعهم المالي وتحذيرهم عند حدوث أي تغيير في عادات الإنفاق لديهم.
	5- إدارة المخاطر: في عالم المال يكون الوقت هو المال. وبالنسبة لحالات الخطر، يمكن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل تاريخ الحالة، وتحديد أي مشاكل محتملة لها. ويشمل ذلك استخدام التعلم الآلي لإنشاء نماذج دقيقة تمكّن الخبراء الماليين من إتّباع اتجاهات معينة وملاحظة المخاطر المحتملة. كما يمكن لهذه النماذج أيضًا التأكّد من الحصول على معلومات أكثر موثوقية لاستخدامها في نماذج التدريب المستقبلية. ويعني استخدام التعلّم الآلي في إدارة المخاطر أنّ هناك كمياتٍ كبيرة من البيانات يمكن أن تخضع لمعالجة سريعة في فترة زمنية قصيرة. ويمكن أيضًا إدارة كل من البيانات المنظمة وغير المهيكلة باستخدام الحوسبة الإدراكية (Cognitive Computing) وهي الحوسبة القائمة على الإدراك ، وتتضمّن إنشاء أنظمة قادرة على التعلّم الذاتي، والتعرّف على الأنماط، وفهم اللغة، والعمل في النهاية دون تدخّل الإنسان. وتستعين شركة kensho الأمريكية بالذكاء الاصطناعي  لتوفير تحليلات البيانات للمؤسسات المالية، كما تستخدم الحوسبة السحابية إلى جانب معالجة اللغة الطبيعية  لتقديم حلول تحليلية معقّدة بلغة مفهومة حول المخاطر المحتملة للشركات. 
	6- تخصيص الخدمات: في مجال الخدمات المصرفية، تستطيع برامج الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي توفير حلول شاملة للعميل وفق حالته، وتقليل أعباء عمل مراكز خدمة العملاء. ويعمل المساعدون الافتراضين على الاستجابة الصوتية التفاعلية لزيادة كفاءة الخدمات المقدّمة، حيث تتميز بقدرتها على التحقّق من الأرصدة ونشاط الحساب وجدولة المدفوعات… وتمتلك العديد من البنوك تطبيقات تقدّم المشورة المالية المخصصّة وتساعد في تحقيق الأهداف المالية. وتستطيع هذه الأنظمة الذكية من تتبّع الدخل والمصروفات العادية وسلوكيات الإنفاق، ومن ثمّ تقديم الخطط والاقتراحات للزبائن. كما يمكن لتطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول أيضًا التذكير بعمليات دفع الفواتير وإتمام المعاملات والتفاعل مع البنوك بشكل أكثر راحة. ومن الأمثلة على ذلك نذكر"  Abe Al" وهو مالي افتراضي يمكنه الاندماج في أنماط اتصال مختلفة مثل “أليكسا” من شركة “أمازون” أو“غوغل هوم” وغيرها. وهو يوفّر خدمات تتضمّن طلبات الدعم ومحادثات الخدمات المصرفية والإدارة المالية.
	7- التداول الكمّي:يشهد التداول الكمّي أو الاستثمار المستند إلى البيانات نموًّا ملحوظًا في مختلف أسواق البورصة والأسهم حول العالم. وتعتمد شركات الاستثمار على علوم الحوسبة وعلم البيانات لتوقّع الأنماط المستقبلية في السوق بشكلٍ دقيق. ويوفّر الذكاء الاصطناعي هذه الميزة، من خلال قدرته على مراقبة الأنماط من البيانات السابقة والتنبؤ باحتمالية تكرارها فيما بعد. وعندما تكون هناك بعض الحالات الشاذة في البيانات، مثل الأزمة المالية، يمكن للذكاء الاصطناعي دراسة البيانات والإشعار بالمحفّزات المحتملة، ثم الاستعداد لها في المستقبل. كما أنه لديه القدرة على تخصيص الاستثمارات للمستثمرين ومساعدتهم على اتخاذ القرارات. وفي هذا الإطار، نذكر" Kavout" وهي شركة أميركية تعمل على استخدام التحليل الكمي والتعلّم الآلي لمعالجة البيانات وتحديد الأنماط في الأسواق المالية، وتستطيع أدواتها معالجة كميات كبيرة من البيانات والحدّ منها وفق الحاجة، ليتمّ تطبيقها على مخزون بيانات معينة (خليفي، 2018، صفحة 32).
	8- صناعة القرار:في العديد من المجالات، يتمّ استخدام التقنية بفاعلية في عمليات صنع القرار. أحد هذه المجالات هو الائتمان، حيث يمكن لهذه التقنية تقديم تقييمات دقيقة للمقترضين المحتملين بسرعة وبتكلفةٍ أقلّ. وبالمقارنةً مع أنظمة تسجيل الائتمان التقليدية، يمكن أن يكون نظام التصنيف الائتماني للذكاء الاصطناعي أكثر تعقيدًا، إذ يستطيع المساعدة في تحديد المتقدمين الذين هم أكثر عرضة للتخلف عن السداد، وأولئك الذين يفتقرون إلى أي سجلّ ائتماني موثوق. كما تأتي النماذج الذكية عاملًا مساعدا في القرارات البشريّة خصوصًا أنّ الحصول على ائتمانٍ جيد يعد أمرا ضروريا للعديد من الأفراد بدءًا من عمليات الشراء الكبيرة أو الحصول على وظيفة أو حتّى استئجار شقة. كذلك، تُستخدم حلول الاكتتاب المدعومة بالذكاء الاصطناعي من قبل شركات مثل”Zest Finance” التي تمكن الشركات من تقييم العملاء ذوي المستويات المنخفضة من تاريخ الائتمان، وهذا من شأنه أن يوفّر وسائل شفافة للنظر في المجموعات التي قد تصنَّف على أنها حالات عالية المخاطر ائتمانيًّا.
	9- بناء التمويل الشخصي:تقدّم الشركات المالية خدمات مشخصة للعملاء عبر تطبيقات الهاتف المحمول ورسائل البريد الإلكتروني التسويقية الموجهة إلى اسم العميل، إضافةً إلى حسابات المصارف الرقمية التي تقدم خدمة مخصّصة لكل عميل.في حين أن التطبيقات المصرفية تقدم للعملاء توصيات ادخار مشخصة على أساس الدخل والإنفاق وعادات الإنفاق وغيرها، يراقب العملاء عادات الإنفاق الخاصة بهم عبر تطبيقات الميزانية المشغلة بواسطة الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعميل استخدام توصيات التطبيقات المالية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أيضًا لاتخاذ قرارات الاستثمار بناءً على المعلومات المتوافرة في السوق وأداء الأسهم ومن خلال الخدمات التحليلية الذكيّة، فتعمل هذه التطبيقات كمستشار مالي شخصي.
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