
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    مفاهيم المالية

 
 التكنولوجيا المالية

 العدد التاسع والعشرون

 
 مقدمة وتعريف:

 

 

على المدى معدل عائد أعلى:  -
الطويل يتيح هذا التعاون معدل 
عائد أعلى أخذاً في االعتبار 
تكلفة التشغيل المنخفضة وكم 

 المعامالت المتزايد. 
 

يعزز التعاون  البحث والتطوير: -
مع شركات التكنولوجيا المالية 
من قدرة البنوك على االستعانة 
بخبرات خارجية في مجال 
البحث والتطوير وتقديم الحلول 
المبتكرة والسريعة وفقاً 

 للمستجدات في السوق. 
 

تيسير وصول واستفادة شركات  -
التكنولوجيا المالية من بيانات 

تحتاج شركات عمالء البنوك: 
ولوجيا المالية إلى الوصول التكن

إلي قاعدة بيانات عمالء البنوك 
الواسعة وبياناتهم من أجل تطوير 
واختبار نظريات ونماذج أعمال 

 جديدة. 
 

 
 الخالصة:

 
تستند إدارة المؤسسات المالية بشكل كبير 
حالياً على النجاح في دمج التكنولوجيا في 

وآليات االستثمار إطار الخدمات المصرفية 
المختلفة بهدف زيادة رضا العمالء. وعلى 
الرغم من المنافع التي تنتج عن الشراكات 
الناجحة بين البنوك وشركات التكنولوجيا 

ند عبعد التحديات المالية الناشئة، تظهر 
. وتتمثل أهم تلك التحديات في التنفيذ

اختالف نمط اإلدارة والثقافة العامة بينهما، 
فة إلى القيود التنظيمية الصارمة في باإلضا

بعض األحيان وضعف تطور البنية التحتية 
التكنولوجية في العديد من البنوك. وتجدر 

تعظيم المنافع  علىاإلشارة إلى أن العمل 
الناتجة عن الشراكة بين البنوك وشركات 
التكنولوجيا وتخطي العوائق يساهم في 
تحسين أداء قطاع الخدمات المالية ويزيد 
من رضا العمالء الحاليين ويساعد على 

 استقطاب المزيد من العمالء.
 
 
 
 
 
 
 

 

كما يستخدم هذا المصطلح لإلشارة إلى 
األنماط التكنولوجية الجديدة والمتطورة 
التي سببت ارتباك ملحوظ لمقدمي 
الخدمات المالية التقليدية. وتعد 
 الشركات التي تعرف بشركات ال

FinTechs  شركات ناشئة في أغلب
األحيان وتعتمد على اآلليات 
التكنولوجية الحديثة لتقديم الخدمات 

 التي تقدمها بالفعل المؤسسات –المالية 
ن إلى العمالء النهائيي-المالية التقليدية 
 .بشكل أكثر كفاءة

 
ومن ناحيتها فقد قامت العديد من 
الشركات الناشئة بتقديم خدمات مالية 
تكنولوجية حديثة، كما قامت العديد من 
البنوك الكبرى بتطوير أفكارها الخاصة 

 في مجال التكنولوجيا.
 

رية جوهيشهد القطاع المصرفي تغييرات 
مدفوعة بمجموعة من العوامل المؤثرة 
والتي تتمثل بشكل كبير في التطورات 
التكنولوجية وما ترتب عليها من تغير في 
متطلبات وتوقعات العمالء وتغير في 
التشريعات واللوائح المنظمة. األمر ال 
يتعلق فقط بدمج التكنولوجيا في 
المدفوعات والخدمات المالية، بل يمتد 

غير في الثقافة العامة، تطور في ليشمل ت
نماذج األعمال وطرق حل المشكالت 

ة العمالء في اتخاذ القرار ومشارك
 أفكار مستحدثة للقيادة الفعالة. تطبيق و

على  FinTech ويعرف مصطلح ال
كاختصار للتكنولوجيا المالية  نطاق واسع

أو تطبيق االبتكارات التكنولوجية عند 
 تقديم الخدمات المالية.

 



 

  

 التكنولوجيا المالية والشمول المالي:
 

يعد تحقيق أهداف الشمول المالي أحد 
أهم األهداف التي تساهم شركات 

في تحقيقها في التكنولوجيا المالية 
األسواق النامية. وقد دفعت التطورات 
المتالحقة في المجال المالي إلى إعادة 
النظر في دور التمويل من مجرد تقديم 
المنتجات والخدمات إلى إتاحة تلك 
الخدمات وتيسير وصول كافة الفئات 

 لها.
 

وتعد خدمات التكنولوجيا المالية 
 وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول من
المداخل الفعالة إلدراج الفئات المهمشة 
من غير المتعاملين مع القطاع المالي في 
القطاع المالي الرسمي ومن ثم تحقيق 
أهداف الشمول المالي. فقد قدمت العديد 
من شركات التكنولوجيا المالية منتجات 
تستهدف الفئات المهمشة وتتيح لها بدائل 

ر يتمويلية وحلول تكنولوجية لتيس
 لها على الخدمات المالية.حصو

 
ولقد ساهمت زيادة استخدام الهواتف 
المحمولة الذكية في تغيير ثقافة وعقلية 

ئة لدى ف المستهلكين. وتزداد التوقعات
لحصول علي لالشباب بشكل خاص 

 خدمات مصرفية سريعة وسهلة
 نوكلفروع الب بدالً من االنتقال االستخدام

 
 

واالنتظار لمدة طويلة للحصول علي 
الخدمات المصرفية. وأخذاً في االعتبار 
أن أحد أهم العوائق أمام األشخاص 
الستخدام المنتجات مثل بطاقات الدفع 
هي التكلفة، فإن تحويل جهاز يمتلكه 

الهاتف  –الماليين من األشخاص 
إلى أداة لتقديم الخدمات  –المحمول 

المصرفية وإرسال واستقبال األموال 
يمكن المؤسسات المالية من اتاحة 
المنتجات والخدمات لكافة الفئات بسرعة 

 أكبر وتكلفة أقل.
 

وتساهم زيادة استخدام الخدمات 
المصرفية عبر الهاتف المحمول بشكل 
خاص وخدمات التكنولوجيا المالية عامة 
في تخفيض تكلفة تحويل األموال وإتاحة 
الخدمات المالية الرسمية لماليين من 
األشخاص ألول مرة. هذا باإلضافة إلى 
إزالة العوائق الجغرافية والوصول 

فرص عمل  للمناطق النائية وخلق
 جديدة.  

 
في العديد من البلدان النامية، تفتقد نسبة 

كبيرة من العمالء المحتملين إلى 

األوراق والمستندات الرسمية مما يزيد 

 من صعوبة تقييم جدارتهم االئتمانية.

وفي هذا الصدد، يتيح استخدام الهاتف 

في المجال  والمحافظ الذكية المحمول

 اتت للشركوتوفير البيانا خلق المالي

تحديث البنية التحتية  -
 تطوير أو استبدالالتكنولوجية: 

البنية التحتية التكنولوجية 
األساسية التقليدية للبنوك مع 
زيادة التركيز على تحليل 
البيانات وتكنولوجيا الهواتف 

 المحمولة.  
 

الدخول في شراكات مع  -

شركات التكنولوجيا الناشئة: 

كات ايتيح هذا النوع من الشر

المكسب للطرفين، كما يساهم 

في تقديم الخدمات للعميل بشكل 

 أنسب وأفضل.

 

الناجحة بين البنوك  ةفوائد الشراك
 وشركات التكنولوجيا المالية: 

 
إجراء المعامالت المالية بشكل  -

الجمع بين  آمن ومضمون:
المزايا النسبية للبنوك والتي 
يتمثل أهمها في قاعدة العمالء 
الواسعة واالبتكارات 
التكنولوجية السريعة في 

 شركات التكنولوجيا، 

 

ضمان إجراء وتوثيق  علىعالوة 
كافة المعامالت تحت إشراف 

مما يضمن سالمة وأمن  البنوك
 المعامالت.

 
 فتح أبواباالستثمار المشترك:  -

االستثمار المشترك في مجال 
االبتكارات التكنولوجية 
المتقدمة لدعم مختلف الخدمات 

 المصرفية.
 

تقديم تجربة أفضل للعميل:  -
متنوعة وواسعة من مجموعة 

بشكل  المنتجات والخدمات
ميسر وتوفير تجربة أفضل 

 للعمالء.
 

 محيسخفض تكاليف التشغيل:  -
هذا التعاون بإجراء كم كبير من 
المعامالت بتكلفة تشغيل 
منخفضة في غضون فترة 
زمنية قصيرة. تساعد التكلفة 
التشغيلية المنخفضة البنوك في 
تقديم مجموعة متنوعة من 

ت بأسعار مخفضة لجذب الخدما
عمالء جدد واالحتفاظ بالعمالء 

 الحاليين.
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من أهم المجاالت التي  المدفوعاتوتعد 
في القطاع  تأثرت بدمج التكنولوجيا

المالي خاصة بعد استحداث حلول غير 
 نقدية وسريعة للمدفوعات.

 
وترجع االضطرابات في المجال 
التقليدي للمدفوعات إلى توافر المنصات 
اإللكترونية عبر اإلنترنت والهواتف 
الذكية وتطبيقاتها مع تيسر الوصول 
للبيانات. تسمح التطبيقات الجديدة 

 ةللعمالء بالتعامل المباشر دون الحاج
لطرف ثالث مما يخفض من التكاليف 

من ويحسن من تجربة العمالء ويزيد 
 دَمة. درجة رضائهم عن الخدمات الُمق

 
أما فيما يتعلق باإلقراض، فتزداد 
التحديات أمام شركات التكنولوجيا 
المالية الناشئة لتيسير اإلقراض وتوفير 

وعلى   الضمانات الالزمة المرتبطة به.
استطاعت تلك  الرغم من ذلك، فقد

الشركات الدخول في هذا المجال وتيسير 
اإلقراض واالقتراض عبر اإلنترنت 

ألفراد واألعمال. األمر الذي القي ل
ً من جانب المقرضين  قبوالً واستحسانا

 .والمقترضين ومقدمي الخدمة
 

والمؤسسات للتنقيب عنها واستخدامها. 
الحكم على الجدارة فمن الممكن 

االئتمانية للعمالء إلكترونيًا إذا ما منحوا 
مزودي الخدمة اإلذن للوصول إلى 

 بياناتهم المالية.
 

ومع تزايد استخدام الهواتف الذكية 
وتطبيقات الخدمات المصرفية عبر 
الهاتف المحمول، تمكنت المؤسسات 

ة من التواصل مع العمالء وخلق المالي
عالقات فعالة معهم من خالل توفير 

الخدمات في الوقت المعلومات و
ِكن استخدام كل عميل لعدة المناسب. ويُم

أجهزة وتطبيقات إلكترونية المؤسسات 
المالية الربط بين كل المعلومات 
والبيانات المتوفرة استناداً إلى سلوكيات 

 وتفضيالت األفراد. 
 

تطبيق التكنولوجيا المالية على  آثار
 النظام المالي:

 
لقد ساهمت شركات التكنولوجيا المالية 

 مجالفي إحداث تغيير جذري في 

وانتقلت به إلى مرحلة  المدفوعات

متقدمة من حيث السرعة والكفاءة 

 والسهولة. 

االستثمار في التكنولوجيا:  -
زيادة الموارد المخصصة 
لالستثمار في التكنولوجيا 
واالبتكار والتحول الرقمي 
لتطوير وتصميم منتجات جديدة 

 علىتتميز بسهولة االستخدام 
أن تكون متاحة ويسهل 
 الوصول اليها في كل األوقات. 

 
تحاول البنوك تطبيق االبتكار:  -

االبتكارات في كل مجال من 
 ىعلالمجاالت المصرفية للعمل 

تغيير الثقافة العامة بشكل 
تدريجي. تحقيق هذا األمر 
يتطلب توظيف المواهب 
المناسبة ذات العقول المتفتحة 
والمبدعة لمساعدة المؤسسات 
على خفض تكاليف التشغيل 
والموارد مع تنفيذ استراتيجيات 

 مبتكرة وناجحة.
   

التركيز على تجربة العمالء:  -
استنادا إلى قاعدة العمالء 

رة والوالء المبني على مر الكبي
السنوات. يجب على البنوك أن 
تركز بشكل كبير على إرضاء 
العمالء بمهنية وباستخدام 
اآلليات المتقدمة إلدارة عالقات 

 العمالء بكفاءة. 
 

الوضع المالي المستقر وذلك في مقابل 
ما تتمتع به شركات التكنولوجيا المالية 
من القدرة على التطبيق الفوري 

 لالبتكارات التكنولوجية المتالحقة.  
 

تضع البنوك التغيرات التي تتسبب بها 
التكنولوجيا المالية في صميم أعمالها 
واستراتيجياتها من خالل عدة آليات 

تجاهات الجديدة في سوق للتأقلم مع اال
الخدمات المالية. وقد يتمثل االتجاه 
األول في تطبيق ودمج أفكار التكنولوجيا 
المالية الحديثة داخل العمليات المصرفية 
دون الحاجة للتعاون مع الشركات 
الناشئة في المجال. وعلى صعيد آخر، 
قد تقوم البنوك باتباع استراتيجية أكثر 

ى نقاط القوة والضعف استناداً إل –عملية 
قرار الدخول في شراكة مع  وتتخذ-لديها 

الشركات الناشئة من أجل الوصول 
 لوضع مربح للطرفين.

 
العمالء  علىللنجاح في الحفاظ 

واجتذاب العمالء الجدد في سياق 
المنافسة مع شركات التكنولوجيا 
المالية الحديثة، تتبع البنوك عدة 

 خطوات:
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطور الدور التقليدي للبنوك لتعزيز 
القدرة التنافسية ومواكبة شركات 

 التكنولوجيا المالية:
 

تتنافس اليوم شركات التكنولوجيا المالية 
مع البنوك مباشرةً في معظم المجاالت 

المالية لتسويق الخدمات والحلول 
 المبتكرة للعمالء.

 
وتسعي القيادات المصرفية إلى العمل 
لمواكبة التطورات التكنولوجية 
المتسارعة واعتبارها فرصة واستغاللها 
إلعادة تعريف مفاهيم الخدمات المالية 

جات ر على احتياوالمصرفية بتركيز أكب
. وبالفعل فقد تطورت الخدمات العمالء

المصرفية لتتميز بمرونة أكبر وذلك 
بالتزامن مع إتاحتها بشكل ميسر 
لمختلف الفئات مع الحفاظ علي قدرتها 

 التنافسية وإنتاجيتها. 
 

 القويوتمتلك البنوك العديد من نقاط 

المالية  مقارنة بشركات التكنولوجيا

 ، اتساعوتشمل اإلطار التنظيمي الجيد

 عدة العمالء ووالء العميل لبنكه،قا

وتعد االستجابة للوائح التنظيمية من أهم 
العوائق التي تواجه الشركات 
التكنولوجية الناشئة، األمر الذي قد يهدد 
التقدم والنمو الملحوظ الذي وصلت اليه 
تلك الشركات. وينبغي على الشركات 
الناشئة التخطيط قبل إطالق أي نشاط 

ن أي خرق ألي الئحة قد جديد، حيث إ
يعرضها للتساؤل والتحقيق ويضيف إلى 
تكلفة منتجاتها وخدامتها إلى جانب 
العديد من اآلثار التي قد تنعكس بالسلب 

 على أداء الشركة.
ومن ناحيتها، تعمل الجهات الرقابية 
بالتعاون مع الشركات المتخصصة في 
تقنيات التكنولوجيا التنظيمية 

RegTech  على إعداد مجموعة من
التطبيقات واآلليات المختلفة مثل آليات 
تحليل البيانات لتحسين كفاءة االمتثال 
وخفض تكاليف تقديم الخدمات المالية 
الحديثة. وتضع تلك الجهات على قائمة 
أولويتها عدة جوانب منها: التحول 

 لقواعد مكافحة غسل األموالالرقمي 
طرق غير للحد من األموال المتحصلة ب

 "اعرفقانونية، والتحول الرقمي آللية 
والتي تحدد وتتحقق من الجدارة  عميلك"

االئتمانية لعمالء المؤسسات المالية لمنع 
 االحتيال.

 
 

األمر الذي دفع الحكومات والجهات 
الرقابية في مختلف الدول التخاذ التدابير 

الالزمة للحد من الجرائم التنظيمية 
اإللكترونية وإصدار القوانين لحماية 
بيانات مستخدمي الخدمات المصرفية 
عبر اإلنترنت وذلك من خالل إنشاء 
وحدات وجهات متخصصة في مجال 

 "األمن اإللكتروني".
 

يشمل األمن اإللكتروني تقنيات 
وعمليات وضوابط مصممة لحماية 

ن األنظمة والشبكات والبيانات م
 تقلل ضوابطالهجمات اإللكترونية. كما 

الفعالة من مخاطر األمن اإللكتروني 
الجرائم اإللكترونية وتحمي المنظمات 
واألفراد من االستغالل غير المصرح به 
للنظم والشبكات والتطبيقات 

 التكنولوجية.
 

وبشكل عام، يتمتع القطاع المالي 
والمصرفي بإطار تنظيمي جيد وفعال 

وعلى الرغم من ذلك، دول. في معظم ال
يتعين على إدارات البنوك المختلفة أن 
تتكيف بسرعة مع البيئة واللوائح سريعة 
التغير عند تطبيق التقنيات التكنولوجية 
الحديثة، وأن توفر في نهاية المطاف 

 تجربة أفضل للعميل.
 

 

ويقدم القطاع المالي والمصرفي مجموعة 
من الخدمات من خالل آليات التكنولوجيا 
المالية في شكل منتجات وتطبيقات 
ونماذج أعمال مختلفة. إال أن شركات 
التكنولوجيا المالية تعمل علي بناء نماذج 
أعمال مبتكرة ذات إطار أمني متقدم وذلك 
باستخدام تقنيات حديثة ومنح مميزات 

ة لتيسير حصول العمالء علي ترويجي
 الخدمات.   

 
ونظراً لما سبق، فقد ساهمت شركات 
التكنولوجيا المالية في إحداث تغيير 
جوهري في توقعات العمالء واالنتقال بها 
إلى مستوى أعلي من أي وقت مضي. كما 
تركز تلك الشركات على عدة معايير 
لخلق قيمة مضافة أعلي للعميل النهائي 

صص في تقديم منتجات وتضم: التخ
وخدمات مميزة وفي مجاالت محددة، 
تقديم عمليات تتمحور حول توقعات 
العميل واحتياجاته، ضمان فاعلية التكلفة 
 والحد من الوقت الالزم إلتمام المعامالت.

  
التكنولوجيا المالية: المخاطر واإلطار 

 التنظيمي:
 

تجدر اإلشارة إلى انطواء دمج التقنيات 

صرفي مالتكنولوجية الحديثة في القطاع ال

 المستحدثة. على بعض المخاطر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تطور الدور التقليدي للبنوك لتعزيز 
القدرة التنافسية ومواكبة شركات 

 التكنولوجيا المالية:
 

تتنافس اليوم شركات التكنولوجيا المالية 
مع البنوك مباشرةً في معظم المجاالت 

المالية لتسويق الخدمات والحلول 
 المبتكرة للعمالء.

 
وتسعي القيادات المصرفية إلى العمل 
لمواكبة التطورات التكنولوجية 
المتسارعة واعتبارها فرصة واستغاللها 
إلعادة تعريف مفاهيم الخدمات المالية 

جات ر على احتياوالمصرفية بتركيز أكب
. وبالفعل فقد تطورت الخدمات العمالء

المصرفية لتتميز بمرونة أكبر وذلك 
بالتزامن مع إتاحتها بشكل ميسر 
لمختلف الفئات مع الحفاظ علي قدرتها 

 التنافسية وإنتاجيتها. 
 

 القويوتمتلك البنوك العديد من نقاط 

المالية  مقارنة بشركات التكنولوجيا
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 عدة العمالء ووالء العميل لبنكه،قا
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 على أداء الشركة.
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 "اعرفقانونية، والتحول الرقمي آللية 
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األمر الذي دفع الحكومات والجهات 
الرقابية في مختلف الدول التخاذ التدابير 
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 "األمن اإللكتروني".
 

يشمل األمن اإللكتروني تقنيات 
وعمليات وضوابط مصممة لحماية 

ن األنظمة والشبكات والبيانات م
 تقلل ضوابطالهجمات اإللكترونية. كما 
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 التكنولوجية.
 

وبشكل عام، يتمتع القطاع المالي 
والمصرفي بإطار تنظيمي جيد وفعال 

وعلى الرغم من ذلك، دول. في معظم ال
يتعين على إدارات البنوك المختلفة أن 
تتكيف بسرعة مع البيئة واللوائح سريعة 
التغير عند تطبيق التقنيات التكنولوجية 
الحديثة، وأن توفر في نهاية المطاف 

 تجربة أفضل للعميل.
 

 

ويقدم القطاع المالي والمصرفي مجموعة 
من الخدمات من خالل آليات التكنولوجيا 
المالية في شكل منتجات وتطبيقات 
ونماذج أعمال مختلفة. إال أن شركات 
التكنولوجيا المالية تعمل علي بناء نماذج 
أعمال مبتكرة ذات إطار أمني متقدم وذلك 
باستخدام تقنيات حديثة ومنح مميزات 

ة لتيسير حصول العمالء علي ترويجي
 الخدمات.   

 
ونظراً لما سبق، فقد ساهمت شركات 
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إلى مستوى أعلي من أي وقت مضي. كما 
تركز تلك الشركات على عدة معايير 
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صص في تقديم منتجات وتضم: التخ
وخدمات مميزة وفي مجاالت محددة، 
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التكنولوجيا المالية: المخاطر واإلطار 
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تجدر اإلشارة إلى انطواء دمج التقنيات 

صرفي مالتكنولوجية الحديثة في القطاع ال
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من أهم المجاالت التي  المدفوعاتوتعد 
في القطاع  تأثرت بدمج التكنولوجيا

المالي خاصة بعد استحداث حلول غير 
 نقدية وسريعة للمدفوعات.

 
وترجع االضطرابات في المجال 
التقليدي للمدفوعات إلى توافر المنصات 
اإللكترونية عبر اإلنترنت والهواتف 
الذكية وتطبيقاتها مع تيسر الوصول 
للبيانات. تسمح التطبيقات الجديدة 

 ةللعمالء بالتعامل المباشر دون الحاج
لطرف ثالث مما يخفض من التكاليف 

من ويحسن من تجربة العمالء ويزيد 
 دَمة. درجة رضائهم عن الخدمات الُمق

 
أما فيما يتعلق باإلقراض، فتزداد 
التحديات أمام شركات التكنولوجيا 
المالية الناشئة لتيسير اإلقراض وتوفير 

وعلى   الضمانات الالزمة المرتبطة به.
استطاعت تلك  الرغم من ذلك، فقد

الشركات الدخول في هذا المجال وتيسير 
اإلقراض واالقتراض عبر اإلنترنت 

ألفراد واألعمال. األمر الذي القي ل
ً من جانب المقرضين  قبوالً واستحسانا

 .والمقترضين ومقدمي الخدمة
 

والمؤسسات للتنقيب عنها واستخدامها. 
الحكم على الجدارة فمن الممكن 

االئتمانية للعمالء إلكترونيًا إذا ما منحوا 
مزودي الخدمة اإلذن للوصول إلى 

 بياناتهم المالية.
 

ومع تزايد استخدام الهواتف الذكية 
وتطبيقات الخدمات المصرفية عبر 
الهاتف المحمول، تمكنت المؤسسات 

ة من التواصل مع العمالء وخلق المالي
عالقات فعالة معهم من خالل توفير 

الخدمات في الوقت المعلومات و
ِكن استخدام كل عميل لعدة المناسب. ويُم

أجهزة وتطبيقات إلكترونية المؤسسات 
المالية الربط بين كل المعلومات 
والبيانات المتوفرة استناداً إلى سلوكيات 

 وتفضيالت األفراد. 
 

تطبيق التكنولوجيا المالية على  آثار
 النظام المالي:

 
لقد ساهمت شركات التكنولوجيا المالية 

 مجالفي إحداث تغيير جذري في 

وانتقلت به إلى مرحلة  المدفوعات

متقدمة من حيث السرعة والكفاءة 

 والسهولة. 

االستثمار في التكنولوجيا:  -
زيادة الموارد المخصصة 
لالستثمار في التكنولوجيا 
واالبتكار والتحول الرقمي 
لتطوير وتصميم منتجات جديدة 

 علىتتميز بسهولة االستخدام 
أن تكون متاحة ويسهل 
 الوصول اليها في كل األوقات. 

 
تحاول البنوك تطبيق االبتكار:  -

االبتكارات في كل مجال من 
 ىعلالمجاالت المصرفية للعمل 

تغيير الثقافة العامة بشكل 
تدريجي. تحقيق هذا األمر 
يتطلب توظيف المواهب 
المناسبة ذات العقول المتفتحة 
والمبدعة لمساعدة المؤسسات 
على خفض تكاليف التشغيل 
والموارد مع تنفيذ استراتيجيات 

 مبتكرة وناجحة.
   

التركيز على تجربة العمالء:  -
استنادا إلى قاعدة العمالء 

رة والوالء المبني على مر الكبي
السنوات. يجب على البنوك أن 
تركز بشكل كبير على إرضاء 
العمالء بمهنية وباستخدام 
اآلليات المتقدمة إلدارة عالقات 

 العمالء بكفاءة. 
 

الوضع المالي المستقر وذلك في مقابل 
ما تتمتع به شركات التكنولوجيا المالية 
من القدرة على التطبيق الفوري 

 لالبتكارات التكنولوجية المتالحقة.  
 

تضع البنوك التغيرات التي تتسبب بها 
التكنولوجيا المالية في صميم أعمالها 
واستراتيجياتها من خالل عدة آليات 

تجاهات الجديدة في سوق للتأقلم مع اال
الخدمات المالية. وقد يتمثل االتجاه 
األول في تطبيق ودمج أفكار التكنولوجيا 
المالية الحديثة داخل العمليات المصرفية 
دون الحاجة للتعاون مع الشركات 
الناشئة في المجال. وعلى صعيد آخر، 
قد تقوم البنوك باتباع استراتيجية أكثر 

ى نقاط القوة والضعف استناداً إل –عملية 
قرار الدخول في شراكة مع  وتتخذ-لديها 

الشركات الناشئة من أجل الوصول 
 لوضع مربح للطرفين.

 
العمالء  علىللنجاح في الحفاظ 

واجتذاب العمالء الجدد في سياق 
المنافسة مع شركات التكنولوجيا 
المالية الحديثة، تتبع البنوك عدة 

 خطوات:
 

 



 

  

 التكنولوجيا المالية والشمول المالي:
 

يعد تحقيق أهداف الشمول المالي أحد 
أهم األهداف التي تساهم شركات 

في تحقيقها في التكنولوجيا المالية 
األسواق النامية. وقد دفعت التطورات 
المتالحقة في المجال المالي إلى إعادة 
النظر في دور التمويل من مجرد تقديم 
المنتجات والخدمات إلى إتاحة تلك 
الخدمات وتيسير وصول كافة الفئات 

 لها.
 

وتعد خدمات التكنولوجيا المالية 
 وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول من
المداخل الفعالة إلدراج الفئات المهمشة 
من غير المتعاملين مع القطاع المالي في 
القطاع المالي الرسمي ومن ثم تحقيق 
أهداف الشمول المالي. فقد قدمت العديد 
من شركات التكنولوجيا المالية منتجات 
تستهدف الفئات المهمشة وتتيح لها بدائل 

ر يتمويلية وحلول تكنولوجية لتيس
 لها على الخدمات المالية.حصو

 
ولقد ساهمت زيادة استخدام الهواتف 
المحمولة الذكية في تغيير ثقافة وعقلية 

ئة لدى ف المستهلكين. وتزداد التوقعات
لحصول علي لالشباب بشكل خاص 

 خدمات مصرفية سريعة وسهلة
 نوكلفروع الب بدالً من االنتقال االستخدام

 
 

واالنتظار لمدة طويلة للحصول علي 
الخدمات المصرفية. وأخذاً في االعتبار 
أن أحد أهم العوائق أمام األشخاص 
الستخدام المنتجات مثل بطاقات الدفع 
هي التكلفة، فإن تحويل جهاز يمتلكه 

الهاتف  –الماليين من األشخاص 
إلى أداة لتقديم الخدمات  –المحمول 

المصرفية وإرسال واستقبال األموال 
يمكن المؤسسات المالية من اتاحة 
المنتجات والخدمات لكافة الفئات بسرعة 

 أكبر وتكلفة أقل.
 

وتساهم زيادة استخدام الخدمات 
المصرفية عبر الهاتف المحمول بشكل 
خاص وخدمات التكنولوجيا المالية عامة 
في تخفيض تكلفة تحويل األموال وإتاحة 
الخدمات المالية الرسمية لماليين من 
األشخاص ألول مرة. هذا باإلضافة إلى 
إزالة العوائق الجغرافية والوصول 

فرص عمل  للمناطق النائية وخلق
 جديدة.  

 
في العديد من البلدان النامية، تفتقد نسبة 

كبيرة من العمالء المحتملين إلى 

األوراق والمستندات الرسمية مما يزيد 

 من صعوبة تقييم جدارتهم االئتمانية.

وفي هذا الصدد، يتيح استخدام الهاتف 

في المجال  والمحافظ الذكية المحمول

 اتت للشركوتوفير البيانا خلق المالي

تحديث البنية التحتية  -
 تطوير أو استبدالالتكنولوجية: 

البنية التحتية التكنولوجية 
األساسية التقليدية للبنوك مع 
زيادة التركيز على تحليل 
البيانات وتكنولوجيا الهواتف 

 المحمولة.  
 

الدخول في شراكات مع  -

شركات التكنولوجيا الناشئة: 

كات ايتيح هذا النوع من الشر

المكسب للطرفين، كما يساهم 

في تقديم الخدمات للعميل بشكل 

 أنسب وأفضل.

 

الناجحة بين البنوك  ةفوائد الشراك
 وشركات التكنولوجيا المالية: 

 
إجراء المعامالت المالية بشكل  -

الجمع بين  آمن ومضمون:
المزايا النسبية للبنوك والتي 
يتمثل أهمها في قاعدة العمالء 
الواسعة واالبتكارات 
التكنولوجية السريعة في 

 شركات التكنولوجيا، 

 

ضمان إجراء وتوثيق  علىعالوة 
كافة المعامالت تحت إشراف 

مما يضمن سالمة وأمن  البنوك
 المعامالت.

 
 فتح أبواباالستثمار المشترك:  -

االستثمار المشترك في مجال 
االبتكارات التكنولوجية 
المتقدمة لدعم مختلف الخدمات 

 المصرفية.
 

تقديم تجربة أفضل للعميل:  -
متنوعة وواسعة من مجموعة 

بشكل  المنتجات والخدمات
ميسر وتوفير تجربة أفضل 

 للعمالء.
 

 محيسخفض تكاليف التشغيل:  -
هذا التعاون بإجراء كم كبير من 
المعامالت بتكلفة تشغيل 
منخفضة في غضون فترة 
زمنية قصيرة. تساعد التكلفة 
التشغيلية المنخفضة البنوك في 
تقديم مجموعة متنوعة من 

ت بأسعار مخفضة لجذب الخدما
عمالء جدد واالحتفاظ بالعمالء 

 الحاليين.
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    مفاهيم المالية

 
 التكنولوجيا المالية

 العدد التاسع والعشرون

 
 مقدمة وتعريف:

 

 

على المدى معدل عائد أعلى:  -
الطويل يتيح هذا التعاون معدل 
عائد أعلى أخذاً في االعتبار 
تكلفة التشغيل المنخفضة وكم 

 المعامالت المتزايد. 
 

يعزز التعاون  البحث والتطوير: -
مع شركات التكنولوجيا المالية 
من قدرة البنوك على االستعانة 
بخبرات خارجية في مجال 
البحث والتطوير وتقديم الحلول 
المبتكرة والسريعة وفقاً 

 للمستجدات في السوق. 
 

تيسير وصول واستفادة شركات  -
التكنولوجيا المالية من بيانات 

تحتاج شركات عمالء البنوك: 
ولوجيا المالية إلى الوصول التكن

إلي قاعدة بيانات عمالء البنوك 
الواسعة وبياناتهم من أجل تطوير 
واختبار نظريات ونماذج أعمال 

 جديدة. 
 

 
 الخالصة:

 
تستند إدارة المؤسسات المالية بشكل كبير 
حالياً على النجاح في دمج التكنولوجيا في 

وآليات االستثمار إطار الخدمات المصرفية 
المختلفة بهدف زيادة رضا العمالء. وعلى 
الرغم من المنافع التي تنتج عن الشراكات 
الناجحة بين البنوك وشركات التكنولوجيا 

ند عبعد التحديات المالية الناشئة، تظهر 
. وتتمثل أهم تلك التحديات في التنفيذ

اختالف نمط اإلدارة والثقافة العامة بينهما، 
فة إلى القيود التنظيمية الصارمة في باإلضا

بعض األحيان وضعف تطور البنية التحتية 
التكنولوجية في العديد من البنوك. وتجدر 

تعظيم المنافع  علىاإلشارة إلى أن العمل 
الناتجة عن الشراكة بين البنوك وشركات 
التكنولوجيا وتخطي العوائق يساهم في 
تحسين أداء قطاع الخدمات المالية ويزيد 
من رضا العمالء الحاليين ويساعد على 

 استقطاب المزيد من العمالء.
 
 
 
 
 
 
 

 

كما يستخدم هذا المصطلح لإلشارة إلى 
األنماط التكنولوجية الجديدة والمتطورة 
التي سببت ارتباك ملحوظ لمقدمي 
الخدمات المالية التقليدية. وتعد 
 الشركات التي تعرف بشركات ال

FinTechs  شركات ناشئة في أغلب
األحيان وتعتمد على اآلليات 
التكنولوجية الحديثة لتقديم الخدمات 

 التي تقدمها بالفعل المؤسسات –المالية 
ن إلى العمالء النهائيي-المالية التقليدية 
 .بشكل أكثر كفاءة

 
ومن ناحيتها فقد قامت العديد من 
الشركات الناشئة بتقديم خدمات مالية 
تكنولوجية حديثة، كما قامت العديد من 
البنوك الكبرى بتطوير أفكارها الخاصة 

 في مجال التكنولوجيا.
 

رية جوهيشهد القطاع المصرفي تغييرات 
مدفوعة بمجموعة من العوامل المؤثرة 
والتي تتمثل بشكل كبير في التطورات 
التكنولوجية وما ترتب عليها من تغير في 
متطلبات وتوقعات العمالء وتغير في 
التشريعات واللوائح المنظمة. األمر ال 
يتعلق فقط بدمج التكنولوجيا في 
المدفوعات والخدمات المالية، بل يمتد 

غير في الثقافة العامة، تطور في ليشمل ت
نماذج األعمال وطرق حل المشكالت 

ة العمالء في اتخاذ القرار ومشارك
 أفكار مستحدثة للقيادة الفعالة. تطبيق و

على  FinTech ويعرف مصطلح ال
كاختصار للتكنولوجيا المالية  نطاق واسع

أو تطبيق االبتكارات التكنولوجية عند 
 تقديم الخدمات المالية.
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