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شـريف سـامى

التحول الرقمى والشمول المالي

واقع وتحديات



بنكيابحسلديهمممنبالغينخمسةكلبينشخصينمنبقليلأكثرالعربيةبالمنطقةيوجد

منفقط%35المالية؛الحساباتامتالكفيالعالمفيالجنسينبينفجوةأكبرتشهدالمنطقة

الرجالمن%52معمقارنةالنساء

انتشارمعدلويصلمحمولةهواتفلديهمالنساءمن%75والرجالمن%86أنمنبالرغم

.العالميالمتوسطمنأعلىوذلك%65إلىاإلنترنت

أوإرسالبالمنطقةفيمصرفيةحساباتيمتلكونالالذينمنالمنطقةسكانمنمليونا  20حوالي

(مصرفيماليين7بينهممن)الشباكخدمةخاللمنأونقدا  المحليةالتحويالتتلقي

المالى( اإلدماج)الشمول 

– World Bank: المصدر Global Findex



أن التحول الرقمى يدعم الشمول المالى–عالمياً –التجربة العملية أثبتت 



World Payments Report 2019: المصدر

Payment Systemsنظم الدفع 

أسواق
ناضجة

أسواق
ناشئة



(Mobile Wallets)إنتشار نظم الدفع من خالل الهاتف المحمول 

GSMA State of the Industry Report 2019: المصدر



World Bank Report 2019: المصدر

في المنطقة( للعمالة المغتربة)تحويل األموال 



Global Payments Report 2018: المصدر

تقديرات استخدام السداد النقدى وأدوات الدفع غير النقدية عالميا  



تحويل األموال إلى لبنان

(2017مليار دوالر عام 8)



تحويل األموال إلى مصر

(2017مليار دوالر عام 20)



PayPal Survey2018: المصدر

التسوق االلكترونى من منصات خارج دولة المشترى
( كنسبة من إجمالي التجارة االلكترونية في اإلقليم الجغرافى)



التقنية المالية 
Fintech



Fintechأهم تطبيقات التقنية المالية 



االقراض-أهم تطبيقات التقنية المالية 

الشراء 

بالهامش 

سوق -

المال

مالتخصي

التمويل 

االستهالكى
التأجير 

التمويلى

التمويل 

العقارى
التمويل 

متناهى 

الصغر



أدوات التعامل مع الخدمات والمنتجات التي تتيحها التكنولوجيا المالية

البيانات الضخمة 
وتحليل البيانات

الحاسبات المحمول الحوسبة
السحابية

االتصال الدائم
وفى كل مكان

بساطة االستخدام
بدون خبرات خاصة



ومة التقنية المالية
ظ
ف من

طرا
أ

ةالبنوك والمؤسسات المالي

ونية ت تقديم خدماتها التقليدية من خالل قنوات الكتر

على االنترنت وتطبيقات رقمية على المحمول

شركات التكنولوجيا المالية

مال في غالبيتها شركات ناشئة أسسها رواد أع

مبتكرين خارج القطاع المالى التقليدى

ةشركات تكنولوجية عمالق

منصات التواصل االجتماعى وشركات تجارة الكترونية 

وموزعى أجهزة وتطبيقات الكترونية 

ىجهات الرقابة والتنظيم المال

لف دول بحكم ما تنص عليه التشريعات المالية في مخت

ملينالعالم من الحاجة للرقابة واالشراف وحماية المتعا

منظومة تقديم خدمات ومنتجات التقنية المالية



Fintechأمثلة على أكبر الشركات العاملة في المجال 
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(التكنولوجيا المالية)متطلبات البيئة الداعمة لنمو التحول الرقمى المالى 



(برودباند)االنترنت فائق السرعة 

2018اقتصاد جديد لمنطقة الشرق األوسط –تقرير البنك الدولى : المصدر



متطلبات مؤسسية –التحول الرقمى المالى 

البنية التقنية
البيانات

أساليب العمل

الحوكمة والحمايةالمهارات



المزايا

حماية 

الخصوصية

لشفافية أكثر تحلي

لطبيعة المتعاملين

الوصول لفئات أكثر

(الشمول المالى)

االنخفاض النسبى

في التلكفة

السرعة في تقديم 

الخدمة

العيوب والمخاطر

غسل األموال 

وتمويل االرهاب

صعوبة حماية

المتعاملين

عدم االستقرار

(مالى–تقنى )

محدودية تدخل 

جهات الحماية 

والرقابة

تيسير التالعب 

والمخالفات

تأثير تطبيقات التقنية المالية



Crowdfundingوأتاحت التقنية المالية ظهور منصات التمويل الجماعى 

ممولينالأوالمستثمرينمنعددمنصغيرةمبالغجمعخاللمنالناشئةالمشروعاتألصحابالتمويليتيح...

الكترونيةمنصاتخاللمنالمالىالتعاملسهولةعلىكبيرحدإلىويعتمد...



الل جمع خالتمويل الجماعي  يمثل آلية  لتمويل المشروعات الصغيرة الناشئة أو الخيرية من 
نترنت عبر شبكة المعلومات الدولية اإلعادة األشخاص، عدد كبير من مالية صغيرة من مبالغ 

رةكبيمجموعةمنصغيرةمبالغ
ممولين/مستثمرينمن

/ماليةمؤسسةمنكبيرةمبالغ
منهممحدودعددمنأومستثمر

التمويل التقليدىالتمويل الجماعى

Crowdfundingالتمويل الجماعى



/http://www.ingminds.com/blockchain: المصدر

بداية  معاملة 
يتم تخليق الحلقة 

األولى من المعاملة

ملة يتم بث بيانات المعا

لجميع أطراف الشبكة

يتم اعتماد المعاملة

من جميع األطراف
يتم إضافة المعاملة إلى 

سلسلة المعامالت المسجلة 
إتمام المعاملة

1 2 3

4 5 6

distributed)الموزعةالسجالتسالسلتساندتقنيةالبلوكشين ledgers);فيمخزنة)مركزيةالبياناتقواعدتكونأنفبدلالبيانات،قواعدمنجديدنوع

البعضهابعضمعتتعاملالتيوالمتصلةاألجهزةكلفيمتكرربشكلمخزنةكلهاتكونالبلوكشينبياناتقواعدفإن(واحدطرفيديرهاخوادمعدةأوواحدخادم

.السجالتلتلكتحديثكلعلىللتصديقأندادمنمشتركةبموافقةتحديثهاويتمالتقنية،تلكيستخدموناللذينبعضهممعالمتعامليناألشخاصأجهزةفيأو

Blockchainسالسل السجالت الموزعة 



مجاالت تطبيق البلوكشين

عمليات التسوية والمقاصة لنقل ملكية أوراق أو أدوات مالية

لسداد عمليات التجارة الدولية

لتوثيق التعامالت على العقارات

لتوثيق عقود التأجير التمويلى

لتحويل األموال

مجاالت أخرى متعددة+ 



الخصوصيةأمن البيانات

تحقيق االستقرار

المالى 

ومنع األزمات

منع التهرب 

الضريبى

تحقيق 

الشمول المالى

زيادة فرص 
العمل

تيسير

إتاحة التمويل

والتغطية 
التأمينية

حماية المتعاملين

(المستهلك)

مكافحة 
غسل

األموال

ار تشجيع االبتك
والتطور 
التكنولوجى

الحد من 
تمويل

اإلرهاب

في أي دولةاإلشرافية اعتبارات تهم الجهات 



لديهاوالرقابةاإلشرافجهة
لدورىاللتعديلواالستعدادالقابلية

تقديملالمنظمةوالقواعدللتشريعات
الخدماتتلك

+

مراعاةعنمسئولالخدمةمقدم
ينالمتعامللحمايةالعامةالمعايير
واجبهولماالتقديروحسن
بهاإللتزام

االعتماد على+ المرونة 
حسن تقدير األمور

بابالتفتحوالرقابةاإِلشرافجهة
معالمستمروالتواصلللتشاور

ولةمقبلصيغةللوصولالخدمةمقدم
....عليهاتوافق

أي ال يوجد نموذج جامد مسبق لما 
هو مطلوب

أن التواصل والتشاور بش
ما هو مقبول

تلتزموالرقابةاإلشرافجهة
يفعليهمنصوصهومابتطبيق
ظمةالمنوالقواعدواللوائحالقوانين

....الماليةالخدماتلتقديم

بها وإالوعلى مقدم الخدمة اإللتزام 
لقانونطائلة ايعد مخالفاً ويقع تحت 

اإللتزام بتطبيق ما تنظمه 
القوانين واللوائح

أساليب تنظيم وإجازة خدمات التقنية المالية



أساليب تنظيم وإجازة خدمات التقنية المالية
Regulatory Sandboxالبيئة الرقابية التجريبية

مقدملالرقابةهيئةتسمح،االبتكارلسرعةنظراً 
ومعمحددةلمدة-متابعتهاتحت–بالعملالخدمة

«تجاربحقل»خاللمنالعمالءمنمحدودعدد

....استمرارهامنعأوالخدمةتنظيمإمابعدهايتم
يبالتجرفترةخاللمالحظتهتمماضوءفيوذلك



في أي دولةاإلشرافية اعتبارات تهم الجهات 



تحٍد متعاظم–تأمين المعلومات 



تحٍد متعاظم–تأمين المعلومات 

مالتشفير المتقد

الباركود

مةالتعريف بالبص



تحديات محاسبية وضريبية



تحديات محاسبية وضريبية

التييي تقييييم االسييتثمارات المالييية فييي مشييروعات ريييادة األعمييال فييي مجييال التكنولوجيييا المالييية ، و

تتحمل خسارة في سنواتها األولى

قياس مخاطر االئتمان المتوقعة وبناء المخصصات المتعلقة بها

هيا رأس الميال المخياطر، ومن/ التمويل لمشروعات ريادة األعمال /األدوات المستحدثة لالستثمار

Convertible Loan Notes

Simple Agreements for Future Equity (SAFE)و 

.... إثبات حجية بعض المعامالت والتحقق من األرصدة 

إتميام إضيافة إليى.... المعاملة الضريبية لمعامالت التكنولوجييا الماليية، ميع تعيدد المنصيات ومقيدمى الخدمية 

معامالت عابرة للدول لمختلف مكونات المنظومة




