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مقدمة :

ساهم االنتشار الواسع للتكنولوجيا بشكل كبير في تعزيز جميع القطاعات االقتصادية وخاصة القطاع المصرفي والخدمات 
المالية بشكل عام، وقد جاءت أزمة جائحة كورونا لتعزيز هذا االنتشار، الذي أدى إلى تعزيز ظهور شركات التكنولوجيا المالية 
أصبحت  أخرى  ناحية  ناحية، ومن  المالية من  الخدمات  تكلفة  وتقليل  وتبسيط  تسهيل  والناشئة، حيث ساهمت في  الكبرى 
منافس للقطاع المصرفي. وفي هذه اإلضاءة سنتعرف على التكنولوجيا المالية وكيفية ظهورها وأهم مزاياها وأهدافها، مع 
التطرق  لنماذج نجاحها في القطاع المصرفي وخاصة السوق الكويتي، وما هو أثرها على المؤسسات المصرفية من حيث 
ظل  في  المصرفي  القطاع  مستقبل  مناقشة  إلى  باإلضافة  اإللكترونية،  والمدفوعات  الربحية  ومعدالت  المخاطر  إدارة 

التكنولوجيا المالية. 

توجد العديد من التعريفات الخاصة بالتكنولوجيا المالية، نظرًا للتسارع المتقدم الذي يشهده هذا المجال، فقد عرفها مجلس االستقرار المالي 
(FSB) على أنها "ابتكارات مدعومة بالتقنيات في الخدمات المالية، يمكن أن ينتج عنها نماذج أعمال أو تطبيقات أو عمليات أو منتجات جديدة 
لها تأثير مادي مرتبط بتوفير الخدمات المالية، ويمكن أن يكون لها تأثير فعال على تقديم تلك الخدمات وتحسين نوعيتها، لما تتميز به من سرعة 

وسهولة وانخفاض في التكلفة، بما يمّكن أكبر عدد من األفراد من استخدامها".
وقد عّرفها صندوق النقد العربي أنها "وسائل تقنية للحصول على الخدمات المالية بما يؤدي إلى تعظيم االستفادة لكل من مقدم الخدمة و 

المستفيد منها".
ويظهر من التعريفات السابقة أن التكنولوجيا المالية تساهم بشكل رئيسي في تطوير الخدمات المالية المقدمة بما يضمن تبسيطها وتعظيم 

أثرها بالشكل اإليجابي الذي يحقق استفادة مؤكدة لجميع األطراف المتعاملة.
وقد صنف معهد االستقرار المالي (FSI) التابع لبنك التسويات الدولية بيئة التكنولوجيا المالية إلى ثالثة محاور رئيسية؛  أ) أنشطة التكنولوجيا 
المالية، وتمثل الشكل النهائي للخدمات المالية ب) أنواع التكنولوجيا المستخدمة  في أنشطة التكنولوجيا المالية ج) السياسات التي تدعم 

تطوير أنشطة التكنولوجيا المالية. وكل محور رئيسي له أمثلة متعددة كما هو مبين في الشكل رقم (١) . 

٢.ما هي التكنولوجيا المالية والبيئة المحيطة بها؟



(Fintech Tree) شكل (١) شجرة الفنتك 

 (FSI) المصدر : بتصرف من معهد االستقرار المالي 

 Policy responses to fintech: a cross-country overview (bis.org)



٣.كيف ظهرت التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي؟

٤.أهم مزايا تطبيق التكنولوجيا المالية للعمالء والمصارف :

تطبيق التكنولوجيا المالية يحقق مزايا متعددة لكل من العمالء والمصارف ومن هذه المميزات:
- توفر العديد من البدائل التقنية التي تساعد المصارف في جذب مختلف أنواع العمالء من حيث النوع والعمر، كما تساعد العمالء في اختيار 

البدائل المناسبة إلجراء معامالتهم بما يحقق رغبة العمالء بشكل مستمر.
- خفض التكاليف المرتبطة بالتحويالت المالية، فالتقدم التقني ساعد المصارف على سرعة تحويل األموال من بلد إلى أخرى، أو إتمام كثير 

من المعامالت المالية بتكاليف منخفضة، وهو ما ساهم في إعفاء العمالء من رسوم متعددة.
- فاعلية أفضل وسرعة أكبر في تقديم الخدمات المطلوبة، فقد توجهت المصارف سابقًا لفتح فروع متعددة في سبيل تغطية احتياجات 
أتيحت  المالية  بالتكنولوجيا  المرتبطة  الخدمات  انتشار  المعاملة، ولكن مع  العميل إلى فرع المصرف إلتمام  يتوجه  العمالء جغرافيًا، بحيث 

إمكانية إتمام المعامالت عبر االنترنت وفي أي وقت وبصورة أسرع.

يمكن تقسيم ظهور التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي إلى ثالث مراحل:
- مرحلة التأسيس (١٨٨٦- ١٩٦٧): خاللها تم تأسيس البنية التحتية التي مهدت لظهور التكنولوجيا المالية. حيث كان تحويل األموال يتم 
باستخدام بعض التقنيات البدائية كالتليغراف ورمز مورس من أجل إرسال المعلومات التلغرافية، باستخدام عناصر طويلة وقصيرة تعبر عن 

الحروف واألرقام والعالمات والحروف الخاصة الموجودة في الرسالة.
- مرحلة التوسع والتطور (١٩٦٧- ٢٠٠٨): شهدت مرحلة السبعينيات من القرن الماضي إنشاء أول بورصة رقمية في العالم (NASDAQ) كما 
تم إنشاء نظام (SWIFT) لتسهيل تحويل األموال الضخمة عبر الحدود، وفي عام ١٩٩٨ تم اطالق (PayPal)، ومع ظهور االنترنت وتطوره 

تقدمت التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي حتى عام ٢٠٠٨.
- مرحلة االزدهار واالنتشار (من ٢٠٠٨ حتى اآلن): بدأت هذه المرحلة بعد األزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، حيث تطورت الكثير من الخدمات 
والتقنيات التكنولوجية عبر االنترنت في ظل ارتفاع مستوى التعامل مع الخدمات الرقمية المصرفية، وظهرت الكثير من الخدمات المصرفية 

كخدمة (Treezor) و (BaaS) وغيرها من الخدمات التكنولوجية المتطورة.
وفي عام ٢٠٠٩ ظهرت العمالت المشفرة حيث يتم استخدام الكثير منها من خالل تقنية سلسلة الكتل (Blockchain)، وال تزال حتى اآلن 
التكنولوجيا المالية في تطور متسارع في ظل التحول الكبير للعالم إلى النظام الرقمي على جميع األصعدة، والذي بدوره أدى إلى زيادة 

المنافسة في تطبيق تقنيات حديثة في القطاع المالي، وبالتالي تعدد المزايا لجميع األطراف المتعاملة.



- خدمة الدفع السريع (link payment) : أطلقتها المصارف في الكويت الستقبال ودفع األموال بين حسابات العمالء لدى المصارف 
المحلية على مدار الساعة طوال أيام األسبوع والعطل الرسمية، من خالل استخدام روابط الدفع  عن طريق رسالة نصية قصيرة أو البريد 

اإللكتروني أو الواتساب، وبالتالي استالم األموال بشكل فوري عن طريق الحساب المصرفي للعمالء.
العمليات الشرائية باستخدام  العديد من المصارف في الكويت بهدف تسهيل  : حيث أطلقتها   (e-wallet) الرقمية - خدمة المحفظة 
الحاجة  التالمس، وبالتالي عدم  بتقنية عدم  التي تعمل  البيع  نقاط  تمريرها على أجهزة  الذكية من خالل  الذكي والساعات  الهاتف 
إلظهار البطاقات البالستيكية عند كل عملية شراء أو دفع رسوم أو فواتير، وبسهولة يختار العميل البطاقة التي يريد إتمام عملية الدفع 

من خاللها.
- تقنية التواصل قريب المدى (NFC) أو (PayWave) : تستخدم هذه التقنية في البطاقات المصرفية الصادرة من المؤسسات المصرفية 
في دولة الكويت، حيث تمكن من إتمام عمليات الشراء ودفع أي رسوم أو فواتير بسهولة بمجرد تقريب البطاقة المصرفية من جهاز 
 Dynamic) نقاط البيع أو جهاز الصّراف اآللي دون إدخالها في الجهاز، وتقوم هذه التقنية على خاصية مصادقة البيانات الديناميكية

Data Authentication) التي توفر أفضل وأعلى درجات الحماية والتشفير لبيانات البطاقة المصرفية.
- خدمة المساعد اإلفتراضي Chat Bot : حيث أطلقتها العديد من المصارف في الكويت بهدف تسهيل عمليات استقبال استفسارات 
العمالء المختلفة، وإجراء بعض الخدمات غير المالية من خاللها، وتتميز هذه الخدمة بسهولة االستخدام وسرعة الوصول إليها دون 

حاجة العميل إلى االتصال بمركز خدمة العمالء لدى المصرف.
- خدمات أجهزة  XTM : يتم توفيرها في دولة الكويت، وهي خدمة تفاعلية كقناة بديلة لتقديم الخدمات المصرفية على مدار الساعة، 
مع إمكانية إجراء مكالمة بالصوت والصورة مع المشغل التابع للمصرف، حيث يتم تقديم جميع الخدمات المصرفية شاملة ودائع فتح 

الحسابات واالستفسار عن الرصيد والتحويالت الفورية ودفع األقساط وسحب األموال.
- خدمة الفيديو التفاعلية : أطلقتها بعض المصارف في دولة الكويت عبر جهاز الصّراف اآللي، وقد تساهم في إمكانية انتشار المصرف 
في مواقع جديدة دون الحاجة إلى إنشاء فروع جديدة بالكامل، حيث تسمح هذه التقنية للعمالء بالتحدث مباشرة مع الصراف عن بعد 
لتنفيذ العمليات المطلوبة، ومنها على سبيل المثال اإليداعات النقدية، والتحويالت بين الحسابات، وقبول النقد والشيكات دون الحاجة 

إلى البطاقة المصرفية.
- تأسيس مصنع االبتكار الرقمي : تم تأسيس هذه الخدمة في دولة الكويت، وتتمثل في تكوين فريق من المبتكرين المحترفين في 
الرقمية، تنحصر مهمته في ابداع خدمات ومنتجات رقمية يحرص من خاللها على تعزيز العالقات االجتماعية بين  الصناعة المصرفية 

العمالء.
وقد تتعدد مسميات هذه التقنيات في مختلف المؤسسات المصرفية بالكويت، وقد القت انتشارًا واسعًا بين عمالء جميع المصارف 
في الكويت خالل فترات زمنية قصيرة، ويرجع ذلك إلى االهتمام المتزايد الذي شهدته دولة الكويت مؤخرًا باالستثمار في التكنولوجيا 
المالية، حيث حّلت دولة الكويت المرتبة التاسعة كأفضل وجهة للتكنولوجيا المالية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ورابع أفضل 

«Global Fintech         » الوجهات الخليجية لعام ٢٠٢٠ على مؤشر التكنولوجيا المالية

 

٥.أهم ابتكارات التكنولوجيا المالية في السوق الكويتي :

شهدت التكنولوجيا المالية انتشارًا متسارعًا في كثير من قطاعات السوق الكويتي، وذلك بناء على رؤية الكويت ٢٠٣٥ (كويت 
جديدة) لدعم رقمنة االقتصاد، وتنويع الدخل بعيًدا عن قطاع النفط، وفيما يخص التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي، فقد 
أهمها: من  التكنولوجية  استخدام  على  تعتمد  متنوعة  خدمات  المصرفية  المؤسسات  من  العديد  تبنت 

2020

ٍ



٦.أهداف تطبيق التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي :

٧.أثر التكنولوجيا المالية على تطور أداء القطاع المصرفي : 

تساهم التكنولوجيا المالية في تطوير وتحسين أداء القطاع المصرفي بشكل ملحوظ ومن أهم أهدافها:
     سهولة وسرعة تنفيذ العمليات المصرفية داخل وخارج حدود الدولة.

     الشمول المالي وتوسيع قاعدة العمالء بسبب تبسيط الخدمات المقدمة.
     تخفيض تكاليف إنشاء فروع جديدة، بسبب انخفاض الحاجة للتعامل المباشر مع موظفي المصرف.

     زيادة حجم النشاط المصرفي، ومن ثم زيادة األرباح بسبب سهولة وتنوع وجودة الخدمات المقدمة.

إدارة المخاطر :
ساهمت التكنولوجيا المالية في فاعلية مجال إدارة المخاطر للقطاع المصرفي من خالل تبني العديد من التقنيات الحديثة منها:

- تكنولوجيا البيانات الضخمة (Bigdata) : حيث يقوم المصرف من خالل استخدام هذه التكنولوجيا بتحليل البيانات الخاصة بالعمالء، ومثال 
على ذلك تحليل البيانات الخاصة بطالبي القرض، لمعرفة سلوك العميل االقتصادي، ومدى قدرته على سداد الديون، كما يصل األمر إلى 
معرفة الروابط االجتماعية المحيطة بالعميل، وغيرها من البيانات التي تساعد في تحديد مدى أهلية العميل للقرض المطلوب، مما يساعد  
في التحقق من مدى استيفاء العميل للشروط الالزمة للقرض، وبالتالي زيادة فاعلية إدارة مخاطر عدم السداد أو ما يعرف بمخاطر االئتمان.

- تكنولوجيا الذكاء الصناعي : تساعد هذه التقنية المصارف في تحليل بيانات ورغبات العمالء، وبالتالي تساعد في الكشف عن سلوك العميل 
والمشاكل التي تواجهه أثناء إجراء أي معامالت مصرفية، كما تساهم في معرفة األسئلة المشتركة المطروحة من غالبية العمالء، وبالتالي 
العميل  التقنية في فهم احتياجات  أيضًا هذه  ، وتساهم  المصرفية  المؤسسة  لها أو معالجتها بشكل سريع من  توفير نمط إجابات وافية 
منافسة،  إلى مؤسسات  تسربهم  أو مخاطر  العمالء  رضا  انخفاض  مخاطر  تقليل  يساعد في  مما  دقة،  أكثر  بشكل  متطلباته  والتفاعل مع 

وبالتالي تقليل كفاءة إدارة المخاطر المتعلقة بالسوق. 



    ساهمت التكنولوجيا المالية في الحفاظ على قاعدة العمالء الحالين من خالل تسهيل وتبسيط جميع الخدمات المصرفية، وبالتالي 
المحافظة على استقرار أرباح المصارف.

الناشئة واألفراد ممن ال  الشركات  المالية، والذي بدوره أدى إلى تمكين  التكنولوجيا  المالي من خالل  تعزيز إجراءات الشمول     
يمتلكون حسابات مصرفية إلى الدخول بشكل رسمي في القطاع المصرفي، وبالتالي انعكس ذلك على تزايد ملحوظ في معدالت 

الربحية للمصارف كما جاء في  تقرير أصدره بنك ستاندرد تشارترد  (Standard Chartered Bank)  في يناير ٢٠٢٢.
    ساهم أيضًا تطبيق التكنولوجيا المالية في المصارف على تقليل الكثير من التكاليف نتيجة التخلي عن النظام الورقي والتحول إلى 
النظام الرقمي، وأيضًا تقليل الفروع المصرفية واالعتماد في التعامل على التكنولوجيا واإلنترنت سواء باستخدام الهواتف الذكية أو 

أجهزة الحاسوب الذي بدوره أدى إلى خفض التكاليف، ومن ثم زيادة في معدل الربحية.

وسائل الدفع اإللكتروني :

تعتبر وسائل الدفع اإللكتروني هي األسرع نموًا من حيث االبتكار، حيث يتم اعتماد وسائل دفع جديدة بشكل مستمر تعمل على 
تسهيل وسرعة إرسال واستقبال األموال، وبالتالي سهولة وسرعة إبرام الصفقات الذي أدى بالفعل إلى زيادة حجم نشاط المصارف 
واتساع قاعدة العمالء، وتتعدد وسائل الدفع اإللكتروني إلى أنظمة مختلفة منها: ١) النظام القائم على البطاقات المصرفية ٢)  
المحافظ الرقمية "e-wallet" ٣) نظام الدفع السريع: من خالل إرسال روابط دفع فورية. وغيرها من الوسائل التي تساهم في تطوير 

أداء المصارف بشكل تنافسي مما يحقق االستفادة المثلى لجميع األطراف المتعاملة.

٨.المنافسة بين المصارف وشركات التقنيات المالية :

كانت المصارف على مدار سنوات طويلة هي المنفذ األساسي لجميع الخدمات المالية، وامتلكت بذلك قاعدة كبيرة من العمالء، وهو 
أغلب  وتحول  المتسارع  التكنولوجي  التقدم  مع  ولكن  االقتصادي.  النشاط  مستوى  على  واسعة  سيطرة  لها  المصارف  جعل  ما 
التكنولوجية التي تقدم  التقنيات  الرقمنة، برزت الشركات الكبرى مثل سامسونج وأبل وأمازون وغيرهم، بكثير من  االقتصادات إلى 
خدمات مالية في قطاعات عديدة، وهو ما شّكل تهديدًا كبيرًا للقطاع المصرفي، حيث أصبحت هذه الشركات منافسًا كبيرًا للمصارف.  
وفي دراسة قامت بها شركة (بين آند كومباني لالستشارات/(BAIN & COMPANY) بالتعاون مع شركة (ريسيرتش ناو لدراسات السوق/       
Research Now) في نوفمبر-٢٠١٧ حول الخدمات المصرفية لألفراد، حيث تم استطالع اآلراء ألكثر من ١٣٣,٠٠٠ عميل في ٢٢ دولة، 
وأظهرت النتائج أن نصف المشاركين في االستطالع كانت لديهم ميول لالنفتاح على الشركات التقنية بدًال عن التعامالت المصرفية، 
وهذا يظهر بوضوح في الدول التي تستغرق وقت أطول في إتمام العمليات المصرفية، وبالتالي يؤدي ذلك إلى توجه العمالء نحو 
الشركات التكنولوجيا المالية التي بدورها تستغرق وقتًا أقل من المصارف في إتمام العديد من الخدمات  المالية. وقد أشارت الدراسة 
إلى أن شركات مثل "باي بال" و"أمازون" تحظى بمعدل ثقة مرتفع بين العمالء في المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية. 
كما أشار موقع (أي بي إس انتلجنس/ IBS intelligence) في سبتمبر -٢٠٢١ إلى الشركات الكويتية التي أحدثت ثورة بمجال التقنيات 
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 الربحية :

الشك أن تبني التقنيات المالية الحديثة في اآلونة األخيرة ساهم في اتساع نشاط الخدمات المصرفية، وهو ما أثر إيجابيًا على معدل 
الربحية للمصارف وذلك من خالل:



٩.نماذج عربية ودولية لتأثير التكنولوجيا المالية على أداء القطاع المصرفي :
 

لقد شهدت العديد من الدول تطورًا ملحوظًا في اعتمادها على التكنولوجيا المالية ومن هذه الدول:
-قام مصرف اإلمارات اإلسالمي عام ٢٠١٧ بتبني تقنية البلوكشين لمعالجة مشاكل المدفوعات عن طريق الشيكات، حيث ساعدت هذه 

التقنية على التقليل من مخاطر االحتيال مع تعزيز مصداقية المصرف.
-طرح مصرف ICICI خدمة تعد األولى من نوعها في الهند وتسمى Social Pay، وهذه الخدمة تمكن من يعملون خارج البالد من إرسال 
األموال إلى الهند بسهولة، حيث يقوم الشخص المرسل بإنشاء رابط من تطبيق المصرف يسمى M2I، ثم يقوم بمشاركته مع المستفيد عن 
الطرفين  بين  برمز   M2I تأمين  ويتم  المصرفية،  بياناته  كافة  إضافة  بهدف  وذلك  اجتماعي،  تواصل  أي وسيلة  أو  اإللكتروني  البريد  طريق 

وتأكيده إلتمام المعاملة، وبالتالي يتم تحويل األموال من الخارج بكل سهولة وسرعة للعمالء.
-قام مصرف الهالل في دولة اإلمارات العربية المتحدة باستخدام صكوك البلوكشين في إتمام صفقاته، من أجل تحقيق مستوى أعلى من 

الشفافية واألمان للعمالء.
-قام مصرف RBC أحد أكبر المصارف في كندا بإطالق خدمة NOMI Find & Save، وهي خدمة لتعزيز االدخار بآلية تقنية جديدة تساعد 
العمالء على زيادة مدخراتهم، وذلك باالعتماد على توقعات سلوك األفراد وأنماط اإلنفاق، حيث جمع المصرف من خالل هذه الخدمة ما 
يقرب من ٨٠ مليون دوالر كمدخرات، كما تحتوى المنصة على خدمة NOMI Insight والتي تقدم النصائح المالية للعميل، حيث تضم أكثر 

من ٥٠٠ مليون نصيحة تذكيرية للعميل، ما أدى إلى وصول عدد عمالء المنصة إلى ٦ ماليين عميل
 

الخاتمة :

والمالي من حيث سهولة  المصرفي  القطاع  ومنها  االقتصادية،  القطاعات  أغلب  كبيرًا في  تطورًا  أحدث  المالية  التكنولوجيا  أن  الشك 
وسرعة وتخفيض تكلفة جميع أنواع المدفوعات والتحويالت النقدية واالستثمار والودائع واإلقراض وتعزيز الشمول المالي، وأيضًا تحسين 
عمليات االمتثال في المؤسسات المالية، كما أحدثت في نفس الوقت تهديدًا للقطاع المصرفي من حيث االنتشار الواسع الذي حققته 
شركات التكنولوجيا المالية الكبرى والناشئة، حيث تتمتع هذه الشركات بمرونة أكثر من المصارف بحكم ارتباط األخيرة بالعديد من القوانين 
- المؤسسات المصرفية  بين كًال منهما  الرقابية، غير أن هناك مساحة واسعة لعقد الشراكات االستراتيجية  التنظيمية والجهات  واللوائح 

وشركات التكنولوجيا المالية – بما يضمن تحقيق المصلحة لجميع األطراف.
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