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؟FinTechالتكنولوجيا المالية 

طويرتفيالتكنولوجياتستخدمشركاتمنيتكونقطاعFinTechالماليةالتكنولوجيا
."بفاعليةالماليةالخدماتوتوزيع

حق كل فرد من افراد ومكونات المجتمع ”Financial Inclusionاالشتمال أو الشمول المالي 
الوسيلة على الحصول على نوعية مقبولة من المنتجات والخدمات المالية في الوقت المناسب و

ة بغض النظر عن المريحة وبشفافية مطلقة وبالكلفة الممكنة وتمكينه وبناء قدراته وثقافته المالي
تركيز حالته االقتصادية ووضعه االجتماعي ومكان سكنه او عمله او جنسيته أو حجم عمله مع ال

.  “على الفئات االقل حظا وذات الدخل المحدود والشباب والمرأة



؟FinTechالتكنولوجيا المالية 

بيقاتالتطناحيةمنالتأمينقطاعفيالتكنولوجيااستخدامInsureTechالتأمينتكنولوجيا
.التأمينيةالمطالباتوادارةاالشتراكاتودفع

GeneralالعاماالستاذمفهوماساسعلىمبنيةتكنولوجياBlockchainالبلوكشين
Ledgerاساساعلىتعمل.المركزيةوهيP2Pمنوالتحققالموافقةتوفرحيث

.مدفوعاتكنظامالرقميةالعمالتمعبالتزامنظهرت.المعامالت

مدنيةالاالحوالمثلسجالتواسترجاعلتخزينوالتحققللموافقةكنظامبهيعملايضا
متحركةالوغيرالمتحركةاالصولوسجالتالطبيةوالسجالتاألراضيوسجالتوالقضايا
.وغيرها



؟FinTechالتكنولوجيا المالية 

AIArtificialاالصطناعيالذكاء Intelligence

البياناتخداماستعلىبناءاوالسلوكياتاالنماطعلىوالتعرفالتنبؤعلىالبرامجقدرة
اوالتنبؤياتالسلوكاوبالقراراتوالتنبؤالماليالتخطيطخدماتمثل.الهائلةاوالكبيرة

.وغيرهااالموالغسيلاوالتزويراوباالحتيال



 FinTech Landscapeمشهد التكنولوجيا المالية 
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واالستثمارالمالاسواق*

مدفوعات الرقمية والهواتف النقالة  * 

المصارف وتمويل الشركات  *

والتحليلالكبرىالبيانات*

المجموعاتتمويل*

الماليةالمنصات*

الشخصيالتمويل*

رةالمشفأوالرقميةالعمالت*البلوكشين*



القطاعات المشمولة في التكنولوجيا المالية

ادارة االستثمار

االجراءات اآللية •
وتقديم النصائح 

المالية

التخطيط المالي•

الودائع و االقراض 

تمويل المجموعات •
Crowdfunding

•P2P

البيانات

منصات التجارة •
والدفع مثل امازون 

PayPalو

بيانات التواصل •
االجتماعي

المدفوعات والبنية 
التحتية

منتجات الدفع عبر•
العاتف النقال

التطبيقات•

ل البنية التحتية مث•
البلوكشين



أثر التكنولوجيا المالية على الصناعة المالية



ولكن

2008االشتمال المالي كان له مساهمة في خلق أزمة الرهن العقاري في 

استمرارية استخدام المنتجات والخدمات المالية االلكترونية ضعيفة ومعدومة

زيادة كبيرة في عدد حسابات االدخار وليس في المبالغ المدخرة 

القروض استهالكية وليست انتاجية

استخدام التكنولوجيا له كلفة كبيرة في البنية التحتية للدول النامية

بسبب الكلفة والمشاكل االجتماعية Increase in Exclusionزيادة في االعداد المستثناه 

Gender Discrimination in Access to Financeهناك عنصرية مالية بما يتعلق بالجنس 

P2P  وCFلم تحقق النجاح في التمويل ولكن نجحت في توفير بيانات وتغذية عكسية

ظهور مخاطر جديدة كبيرة وذات كلفة عالية

تخفيض كلفة العمليات

تحسين فرص الوصول الى الخدمات المالية لقطاعات محرومة مثل السيدات والشباب والمزارعين

زيادة االدخار

(االقراض)زيادة الحصول على التمويل 

تخفيض الرشاوي ومحاربة الفساد 

(مليون سنوي110)تخفيض النفقات 

%(  6)زيادة الناتج القومي االجمالي  

خلق الوظائف



!التحديات التي تواجه التكنولوجيا المالية

بياناتهوحمايهالمستهلكحماية

الىبالنسبةواالئتمانيالماليبالتحليلالمعرفةعدمP2P Lending or Crowdfunding

نولوجيةالتكالحلولعلىاالشرافيةوالدرايةالخبرةلديهاليستالمركزيةوالبنوكالمشرعين

اموالوغسيلارهابوتمويلاجراميةانشطةفيالمشفرةاوالرقميةالعمالتاستخدام



!التحديات التي تواجه التكنولوجيا المالية

الماليةالساحةالىالماليةالمؤسساتغيرمنجددالعبيندخول

(وغيرهاائتمان،استثمار،ربحية،منافسة،)البنوك؟علىالماليةالتكنولوجياأثرما

كنولوجيات*التحتيةالبنيةوترهلضعف*البشريةالمواردمهارات:الناميةالدولفيالتحديات

.مطلقةتنافسيةميزة*مطلقة



!المخاطر التي تواجه التكنولوجيا المالية

ائتمانمخاطر

امتثالمخاطر

العملياتمخاطر

السبرانيةالمخاطر)البياناتمخاطرCyber Risks)



!الفرص في قطاع التكنولوجيا المالية

الحكومات تلعب دور 
في توفير البيئة

المناسبة لخدمة 
ة التكنولوجيا المالي
.واالشتمال المالي

ال انتشار الهاتف النق
والبنية التحتية 
ر المصاحبة له ستوف
فرص كبيرة في 

استخدامه ةتحسين 
.االشتمال المالي

فرصة الوصول الى 
واستغالل البيانات
بشكل ايجابي 

وابداعي لتحسين 
.  الخدمات والتوزيع

فرصة لتطوير 
وتحسين خدمات 
مالية ذات نوعية 
وأثر ايجابي علىى 

.المستهلك


