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مقدمة

أصبحت خدمات ومنتجات التكنولوجيا املالية ت ُستخدم عىل نطاق واسع ،وتُغري أسواق
الخدمات املالية للمستهلكني بآثارها اإليجابية والسلبية .ويجب عىل العاملني يف مصلحة
املستهلك العمل برسعة ملعالجة بعض مسائل حامية املستهلك الناشئة.

ما هي التكنولوجيا املالية؟
التكنولوجيا املالية هي نقطة التقاء الخدمات املالية مع التكنولوجيا .وهي
ليست بالظاهرة الجديدة  -فلدى املؤسسات املالية باع طويل يف تقدم ركب
مستخدمي التقنيات الجديدة  -من التلغراف إىل املعامالت املالية املتكررة.
فخدمات مألوفة مثل أجهزة الرصاف اآليل والبطاقات االئتامنية كانت تعترب
يف وقت سابق ابتكارات جذرية.
يف العقد األخري بدأت الرشكات الجديدة الناشئة املزعزعة والرشكات
التكنولوجية يف تقديم منتجات وخدمات مالية مبارشة إىل الرشكات والجمهور.
حيث يستغل هؤالء املنافسون للخدمات املالية التكنولوجية التقنيات
املتطورة لتغيري التصور حول كيفية تقديم الخدمات املالية .وبهذا املعنى،
تعكس التكنولوجيا املالية االبتكار الكاسح أو املربك يف االقتصاد األوسع نطا قًا
كاملنصات اإللكرتونية التي غريت النظام القائم ،مثل أمازون أو أوبر.

أشعلت األزمة املالية العاملية لعام  8002والتدخالت التنظيمية الالحقة إقراض
رشكات التكنولوجيا املالية .وقد أدت زيادة متطلبات رأس املال ومعايري اإلقراض
األكرث رصامة التي واجهتها املصارف إىل زيادة صعوبة حصول الرشكات الصغرية
واملتوسطة واألفراد عىل االئتامن ،مام أدى إىل خلق حاجة غري مستوفاة .كام
أدت اللوائح الجديدة التي ُوضعت كاستجابة لألزمة املالية العاملية وتعزيز
متطلبات رأس املال أيضا إىل زيادة تكاليف االمتثال للمصارف يف الوقت الذي
بدأت فيه التكنولوجيا املالية يف االنتشار.
•

النمو يف التجارة اإللكرتونية .يتحول املستهلكون من النقد للمحافظ الرقمية يف
البلدان التي تكون فيها نسب عالية من السكان تقع ضمن فئة غري املتعاملني
مع املصارف أو عدم استخدام البطاقات االئتامنية ،وذلك باستخدام منصات
محمولة مثل  ،Alipayأو .WeChat

حوافز منو التكنولوجيا املالية
•

وصول شبه كيل للحوسبة عالية الطاقة منخفضة التكلفة .وهذا يتيح تبني
التكنولوجيا املالية (عىل سبيل املثال من قبل املستهلكني باستخدام الهواتف
الذكية)؛ وابتكارات التكنولوجيا املالية (من خالل متكني رشكات التكنولوجيا
املالية من العمل بذكاء مع نفقات غري مبارشة أقل بكثري من الرشكات القامئة).

•

ارتفاع توقعات املستهلكني واالحتياجات غري املستوفاة -مبا يف ذلك الطريقة
التي تضع بها الرشكات التكنولوجية مثل آبل وأمازون املعايري من حيث تجربة
املستخدم .والحاجة غري املستوفاة التي ميثلها اإلقصاء املايل.

•

التغريات الدميوغرافية – مثال جيل األلفية هو أكرب جيل يف تاريخ الواليات
املتحدة واألول الذي يصبح جيالً رقم ًيا .وهم أكرث احتامالً بثالثة أضعاف من
الجيل الذي ولد بعد الحرب العاملية الثانية من حيث إجراء األعامل املرصفية
باستخدام األجهزة املتنقلة ,وال يتوقع ثلث جيل األلفية االحتياج إىل مرصف يف
غضون خمس سنوات.
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 1فوربس مشرية إىل  2016مؤرش وترية  FISعن األعامل املرصفية للعمالء
 2مشار إليه يف تصنيف رشكات التكنولوجيا املالية
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كيف تعيد التكنولوجيا املالية تشكيل قطاع الخدمات املالية
املدخرات
شهد قطاع االدخار من ًوا هائالً .فعىل سبيل املثال ،اجتذبت منصة “”Yu‘e Bao
الصينية  185مليون عميل خالل  18شه ًرا ،مام وضع  600مليار يوان من األصول يف يد
اإلدارة .تُ كن  Yu‘e Baoاملستخدمني من كسب أسعار الفائدة من البنوك عىل النقد
ورسعان ما منت لتصبح واحدة من أكرب صناديق سوق املال يف العامل .وتقدم الخدمة
كميزة داخل  ،Alipayمنصة الضامن االئتامنية التي وضعتها عيل بابا لالستخدام يف
أسواقها اإللكرتونية .ومن املرجح أن تكون سهولة استخدامها قد أدت إىل استيعابها
الرسيع ،وال سيام من قبل الشعب الصيني املتعلم الشاب.
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املدفوعات
املدفوعات هي مجال آخر أحدثت فيه التكنولوجيا املالية انفتا ًحا بارزًا .فبالنسبة
للمستهلكني ،تعد تطورات التكنولوجيا املالية يف مجال املدفوعات واضحة أكرث يف
نشأة “الحافظات الرقمية” .فلدى  PayPalاآلن عىل سبيل املثال  197مليون حساب
مستخدم نشط ،وأجريت فيه مدفوعات تقدر قيمتها بـ 4.9مليار يف عام .2015
يف الصني ،التي ميلك فيها ما نسبته  %16فقط من املستهلكني بطاقات ائتامنية
 ,طرحت رشكة عيل بابا الحافظة الرقمية  .Alipayويستخدم هذه الحافظة 400
مليون شخص يف الوقت الراهن عىل املستوى العاملي وتجري  571مليون معاملة
يف اليوم ،يتم عمل ما نسبته  %60منها من خالل األجهزة املتنقلة .ويتضمن نطاق
الخدمات املعروض اآلن تقسيم الرصف باستخدام رموز االستجابة الرسيعة  ،QRودفع
فواتري املنافع العامة ،ورشاء أرصدة الهاتف الجوال ،ورشاء تذاكر القطار ،والتحقق من
رصيد الحسابات املرصفية املرتبطة.
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االستشارات
تجمع خدمات املدير املايل الشخيص أرصدة حسابات املستخدم ،وتاريخ امعامالت
البطاقة ،والدرجات االئتامنية وغريها من البيانات املالية الرئيسية من مختلف مقدمي
الخدمات يف مكان واحد .ولهذه الخدمات ،من خالل التحليالت ومؤثرات عرض
البيانات ،قيمتها يف تزويد املستخدم بصورة عن سالمته املالية الراهنة ،والتنبؤات حول
كيفية تغري هذا يف املستقبل واالقرتاحات حول كيفية التطوير ،عىل سبيل املثال عن
طريق التحول إىل صفقة بطاقة ائتامن أفضل.
وقد صممت خدمات “االستثامر األوتوماتييك” أو “املستشار اآليل” لتقديم املشورة
اآللية إلدارة الحافظة القامئة عىل الخوارزميات .ويستخدم املستشارون اآلليون نفس
الربنامج الذي يستخدمه املستشارون البرشيون ولكن بتكلفة أقل.
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اإلقراض
اإلقراض هو قطاع فرعي أسايس من قطاعات خدمات التكنولوجيا املالية .حيث
يشري تحليل املنتدى االقتصادي العاملي أنه من بني إجاميل االستثامرات يف رشكات
التكنولوجيا املالية ،ذهبت نسبة  %72إىل إقراض املستهلكني ونسبة  %61إىل إقراض
الرشكات .وقد وضعت بعض الرشكات املالية التكنولوجية مناذج حول التنسيق بني
املقرضني واملقرتضني ،حيث توفر املؤسسات املالية أو األفراد (النظراء) رأس املال
للقروض املقدمة ،واملعروف باسم إقراض النظري للنظري .مناذج أخرى تقدم القروض
الصغرية أو الدفع بالتقسيط من نقطة الرشاء كبديل لبطاقات االئتامن.
ويعد نشاط التكنولوجيا املالية يف الرهن العقاري أكرث هدو ًءا بكثري مام هو عليه يف
قطاع اإلقراض غري املضمون ،ورمبا يرجع سبب ذلك إىل زيادة رأس املال ،والجداول
الزمنية ،واللوائح وتكاليف التخلف عن السداد .ومع ذلك ،بدأت رشكات التكنولوجيا
املالية يف إحداث تأثري يف هذا القطاع ،ومن خالل األسواق اإللكرتونية بشكل رئييس.
هنا ،يستخدم “الوسطاء التجاريون” لرشكات التكنولوجيا املالية الخوارزميات لتحديد
أفضل صفقة يف السوق للمستهلك ،استنادًا إىل الظروف الفردية للمستهلك.فهم
يعرضون عملية موافقة مسبقة للرهن العقاري مبسطة ميكن إكاملها عرب اإلنرتنت.

كان للتحويالت املالية
املتنقلة تأث ًريا رئيس ًيا
عىل تطور العامل.
كان للتحويالت املالية املتنقلة تأثري رئييس عىل تطور العامل .حيث مكن تطور هذه
الخدمة الناس من تجنب الحسابات املرصفية ،وبدالً من ذلك؛ تحويل األموال إىل
بعضهم البعض وللتجار عرب األجهزة املتنقلة ..واملثال األشهر يف هذا الخصوص هو
خدمة  M-Pesaالكينية ،والتي تتيح للمستخدمني إيداع املال يف حساب مخزن عىل
هواتفهم الذكية ،وإرسال األرصدة باستخدام رسائل نصية قصرية مؤمنة برمز تعريف
شخيص إىل املستخدمني اآلخرين ،مبا يف ذلك بائعي البضائع والخدمات ،وتتيح لهم
أيضً ا اسرتداد الودائع عن املال القانوين .ومتتلك خدمة  M-Pesaيف الوقت الراهن أكرث
من  20مليون مستخدم نشط عرب أفريقيا والرشق األوسط وآسيا ورشق أوروبا.
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تكنولوجيا التأمني
تكنولوجيا التأمني هي الفرع املستقل من التكنولوجيا املالية التي تتعامل يف التأمني.
حيث تتيح البيانات التي تولدها أجهزتنا املتصلة بشكل متزايد (يف املنازل والسيارات
والتي تحوم حول شخصنا) املؤمن عليهم من حساب املخاطر بطرق جديدة .يحتار
املستهلكون اآلن يف استخدام املستشعرات واملتتبعات التي تشارك البيانات مع املؤمن.
وباملقابل ،يعرض املؤمن سياسات موىص عليها ،إىل جانب التداخالت التي تكافئ
السلوكيات قليلة املخاطر ،أو تدعم تخفيف املخاطر .مناذج تأمني النظري للنظري آخذة
يف الظهور أيضً ا .وتعمل منصة رقمية كالوسيط ،حيث تدعو املستخدمني لتشكيل
مجموعات صغرية من حاميل سند التأمني الذين يدفعون أقساطًا لصندوق مشرتك
لسداد املطالبات ،ولكن حيث يجد األعضاء أي أموال متبقية يف نهاية فرتة الوثيقة.
نوع آخر من التكنولوجيا املالية آخذ يف الظهور وهو التأمني الدقيق .عىل سيبل املثال،
تقدم شبكة املحمول الغانية  Tigoوثائق تأمني عىل العالج والحياة ألصحاب الدخول
املتدنية واألشخاص الذين يعملون يف القطاع غري الرسمي.
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التحويالت املالية
تصل تحويالت املهاجرين للبلدان النامية  440مليار دوالر أمرييك تقريبًا يف كل عام،
بحسب البنك الدويل .تقدم رشكات تكنولوجيا مالية مثل  WorldRemitوKantox
و CurrencyFairخدمات دولية لتحويل األموال وتبادل العمالت أرخص وأرسع من
العديد من الرشكات القامئة . .مثال آخر هو  ،Transferwiseوالذي يقلل الرسوم من
خالل إقران تحويلني يذهبان يف االتجاهات األجنبية املعاكسة .وبعد ذلك يعيد توجيه
املسارين يف بلديهام املعنيني.
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العملة املشفرة
واحدة من التكنولوجيا املالية التي تلقت اهتام ًما متناميًا وبعضً ا من الجدل هي
العملة املشفرة .ويشار إليها يف بعض األحيان باسم األموال الوهمية ،أو العمالت
اإللكرتونية ،البِت كُوين (عملة الوحدات الرقمية) هي املثال األول واألكرب واألكرث
شهرة ،ويف الوقت الراهن األكرث قيمة .أطلقت البت كوين يف  ،2009وهي عملة عاملية
ونظام دفع مطور بشكل خاص وقائم عىل اإلنرتنت ومشفر .بعبارات بسيطة ،البت
كوين هو عملة افرتاضية يحتفظ بها املستخدم يف محفظة افرتاضية خاصة بالبت
كوين .حينام يقوم حامل العملة بدفع بت كوين ،ويستخدم حافظته االفرتاضية
رشة إىل املستفيد الذي يتلقى حينئذ عمالت البت كوين
إلرسال عمالت البت كوين مبا ً
إىل الحافظة االفرتاضية .يتم التحقق من املعاملة ويتم تسجيلها يف سجل حسابات
موزع .يتم إرسال واستقبال عمالت البت كوين تحت اسم مستعار ،مام يسمح بدرجة
معينة من الرسية .توريد عمالت البت كوين هو أمر محدود.
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يتم متكني العمالت املشفرة وتعمل بواسطة التقنية األحدث املسامة سلسلة الكتل.
سلسلة الكتل أصبحت ممكنة بفضل اإلنرتنت ،وتأخذ شكل السجل القانوين املوزع
الذي ميكنه تسوية املعامالت بدرجة عالية من الدقة .الشبكة ال مركزية ،متا ًما مثل
اإلنرتنت ،وهو ما يعني أنها دامئة للغاية .ويعني الطابع املوزع الالمركزي للتكنولوجيا
أنه ال توجد هيئة مركزية لإلدارة .يتم تأمني كل يشء مكتوب يف سلسلة الكتل ،ويتم
تخزينه إىل األبد ،وال ميكن العبث به أو تغيريه .وهذا يعني أنه ميكن تتبع أي سلسلة
من املعامالت بدقة  100يف املائة .يعني التشفري الذايت أنه مؤمن متا ًما ،وال توجد
أي حاجة لطرف ثالث موثوق به .ومن املتوقع أن يكون لتقنية سلسلة الكتل تأثري
مخل بالنامذج التجارية من املصارف ،واالئتامن واألعامل التجارية ،والتحويالت املالية،
وتداول األصول.
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من املتوقع أن يكون لتقنية سلسلة
الكتل تأثري مخل بالنامذج التجارية من
املصارف ،واالئتامن واألعامل التجارية،
والتحويالت املالية ،وتداول األصول.
رشا ،قد يثبت سحب
يف البالد التي يكون فيها الوصول إىل الخدمات املرصفية منت ً
اإليداع أنه الفئة املقاومة للخلل يف التكنولوجيا املالية .يحتاج املستهلكون إىل حساب
مرصيف من أجل أن يكونوا قادرين عىل استخدام الكثري من خدمات التكنولوجيا
املالية .سحب الودائع هو أيضً ا نشاط منظم للغاية ،مع وجود القليل من رشكات
التكنولوجيا املالية التي ترغب أو قادرة عىل تويل املسؤولية التنظيمية يف أن تصبح
مقدمة خدمات باملعني التقليدي لهذه الكلمة .تعمل بعض رشكات التكنولوجيا املالية
مع املصارف التقليدية عىل أساس بطاقة بيضاء ،مع رشكة التكنولوجيا املالية التي
تعرض تسهيالت إيداع لعمالئها مبوجب عالماتهم التجارية.

تروق العمالت املشفرة للكثريين ألنها صممت لتجنب السيطرة املركزية ،وتوفري العائد
املايل من االستثامر ورسوم معاملة أقل .ومع ذلك ،فقد ساهمت أيضً ا الخاصيات التي
ميزت عمالت بت كوين وما يعادلها يف بعض املشاكل والسمعة السيئة التي أصبحت
مرتبطة بالعمالت املشفرة مثل غسيل األموال ،وعدم تطبيق اللوائح املالية ،ومتويل
اإلرهاب ،والتهرب من الرضائب.
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استجابة املستهلك للتكنولوجيا املالية
زادت خدمات التكنولوجيا املالية بشكل كبري للغاية .ففي أحدث استبيان حديث
للمستهلكني املاليني يف  15بلدا ،قال النصف أنهم استخدموا عىل األقل رشكة واحدة
غري تقليدية لألعامل املرصفية والتأمني واملدفوعات أو إدارة االستثامر ،وكانت أعىل
نسبة يف منطقة آسيا املحيط الهادي .واملستهلكون األصغر س ًنا والخبريون
بالتكنولوجيا واألثرياء هم األكرث احتامالً إلضافة عروض التكنولوجيا املالية
لخدماتهم املالية األساسية.
20

العمالء الذين يستخدمون عىل األقل رشكة غري تقليدية واحدة للخدمات املالية،
بالنطاق.2016 ،
املصدر :كامبجيميني ,التقرير العاملي للتكنولوجيا املالية 2017

املنافع التي ميكن أن تأيت بها خدمات التكنولوجيا
املالية للمستهلكني
التنافس واالختيار
تتمتع رشكات التكنولوجيا املالية بعدد من امليزات عىل الرشكات القامئة ،مثل
انخفاض تكاليف التشغيل ،وانخفاض مستويات املسؤولية التنظيمية ،وأفكار جديدة
واملنهجيات الذكية يف إدراكها .وتحارب املصارف الرئيسية من خالل احتضان خدمات
التكنولوجيا املالية .وتعود هذه املواجهة بالنفع عىل املستهلكني ،باإلضافة إىل الرشكات
من كال املعسكرين املتنافسني لالحتفاظ بهم.
بينام من املقرر أن تعود املنافسة بني منافيس خدمات التكنولوجيا املالية والرشكات
القامئة منافع ملموسة عىل املستهلكني ،فمن املمكن أن تقدم الرشكات القامئة هذه
املنافع إىل مستهلكني أكرث من رشكات التكنولوجيا املالية .تتمتع املصارف القامئة بعدد
من املزايا غري املتاحة بسهولة للرشكات الناشئة يف مجال التكنولوجيا املالية .عىل سبيل
املثال ،قامت بتنظيم قاعدة عمالء قامئة يف سوق قليلة الحركة وثقة مؤسساتية قوية
وامتثال داخيل تنظيمي .كام إن لديها رأس املال لالستثامر يف اللحاق و/أو االستحواذ عىل
خدمات التكنولوجيا املالية .وتتمتع املصارف أيضً ا مبيزة ثقة املستهلك .أظهر بحث عاملي
عىل املستهلكني لصالح  ،FISوهي رشكة تكنولوجيا مالية ،أن نسبة  %90من املستهلكني
الذين يستخدمون تطبيقات اإلدارة املالية الشخصية ،يفعلون ذلك باستخدام تطبيق
يقدمه البنك الذي يتعاملون معه.
22

الدخول عىل الخدمات املالية
يفتقر  ٪38من سكان العامل إىل امتالك
حساب مرصيف أسايس ونسبة أكرب
تفتقر إىل أبسط منتجات التغطية
 %38من عدد سكان
التأمينية واالستثامر .استفادت
العامل يفتقر للحسابات
التكنولوجيا املالية القامئة عىل
الهاتف من أعداد كبرية من
جنوب الصحراء املرصفية األساسية
املستهلكني يف أفريقيا
الكربى ،حيث دفعت الحسابات املالية
املتنقلة النمو يف إجاميل انتشار الحسابات
من  ٪24يف عام  2011إىل  ٪34يف عام .2014
23

إدارة االستثامر

املدفوعات والتحويالت

التأمني

األعامل املرصفية
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عىل الرغم من ذلك ،يعتمد الوصول إىل مميزات التكنولوجيا املالية يف الهواتف
املحمولة عىل الدخول عىل جهاز الهاتف املحمول واالشرتاك يف الشبكة .ففي نهاية
 ،2015مل يحظى سوى  %46من سكان أفريقيا باشرتاكات يف خدمة الهواتف املحمولة
مقارنة بنسبة  %63عامل ًيا .ومن املتوقع أن يقفز العدد إىل  %54بحلول  2020مقارنة
بنسبة  %72عامليًا.
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العمالء الذين يستخدمون
الرشكات غري التقليدية

املستهلكون الذين يستخدمون كل من
الرشكات التقليدية والرشكات غري التقليدية

شخصا نشطًا
عاين مؤرش تبني إرنست و يونغ للتكنولوجيا املالية حوايل ً 10000
رقم ًيا يف أسرتاليا وكندا وهونج كونج وسنغافورة واململكة املتحدة والواليات املتحدة
األمريكية .وقد اكتشف أن  %15.5من املستهلكني النشطني رقميًا يستخدمون عىل
األقل منتجني من منتجات التكنولوجيا املالية خالل الستة أشهر املاضية .وفيام يخص
فئة خدمة التكنولوجيا املالية املستخدمة ،فقد كانت التحويالت املالية وخدمات
الدفع هي (( ،)%17.6مبا يف ذلك التحويالت املالية) األكرث شيو ًعا ،متبوعة باملدخرات
واالستثامر (.)%16.7
21
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التحديات التي تربزها التكنولوجيا املالية للمستهلكني
البيانات والخصوصية والتكنولوجيا املالية
جعلت التكنولوجيا املالية من الخدمات املالية أكرث مستخدمي البيانات كثافة.
وهذا يثري مخاوف أمنية حول القرصنة وانتهاكات البيانات ،ويف سياق مرصيف ،حيث
ميكن أن تكون رسقة الهوية ورسقة األصول متزامنة ،قد يؤدي ذلك إىل رضر كاريث
محتمل للمستهلكني (انظر املسؤولية أدناه) .كام أن رغبة التكنولوجيا املالية الشديدة
يف املزيد من البيانات فيام يتعلق ببيئة املستهلك وظروفه وسلوكياته ت ُشعل املخاوف
بشأن البيانات والخصوصية.
26

تكون البيانات الشخصية عرضة للخطر يف حال فقدان األجهزة كام تكون معرضة
لالخرتاق األمني أثناء تسجيل بطاقة االئتامن يف محافظ الهواتف الجوالة .ويؤدي ذلك
إىل دفع منو عملية التوثيق ثنائية العامل التي تتطلب من مستخدم املحفظة أن يكون
لديه نوعان عىل األقل من وثائق االعتامد األمنية للدخول إىل حسابه مثل رقم تعريف
شخيص أو كلمة مرور ،وامتالك أحد العنارص املادية كالهاتف الذيك ،ومعرفة معلومات
تحديد الهوية مثل التعرف من خالل بصمة األصابع أو شبكة العني.
29

أعرب النقاد عن مخاوفهم من أن الوصول إىل الكثري من البيانات ميكن أن يزيد
من التمييز يف األسعار واالستبعاد املايل حيث ميكن إقصاء املستهلكني األكرث خطورة
وأولئك الذين يفتقرون إىل البصمة الرقمية ،يف حني يسعى مقدمو الخدمات إىل
تقديم الخدمات فقط إىل القطاعات األكرث رب ًحا أو القطاعات األقل خطورة يف السوق.
وهناك احتاملية تكمن يف أن تقوم جهات التأمني باملوافقة عىل تتبع رشط التغطية
التأمينية .كام ميكن أن يؤدي استخدام الخوارزميات املغلقة واملتعلقة بحقوق امللكية
إىل وضع ُي َنع فيه املستهلكون من الحصول عىل خدمة (مثل االئتامن أو التأمني) قامئة
عىل ارتباط غري دقيق ،ولكنهم يكونون غري قادرين عىل تحديد السبب أو تصحيح
االفرتاضات األساسية.
االحتيال
التكنولوجيا املالية عرضة إىل جرائم اإلنرتنت والتجسس بشكل كبري .ومن
املتوقع أن تصل املعامالت االحتيالية عرب اإلنرتنت إىل  25.6مليار دوالر بحلول عام
 ،2020بعد أن كانت  10.7مليار دوالر يف عام . 2016وذلك يعني أن كل 1000
دوالر ت ُنفق يقابلها احتيال بقيمة  4دوالر .وسوف يتعلق أكرث من ربع هذا الرقم
باالحتيال املرصيف.
27
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قد يصل االحتيال عرب
اإلنرتنت إىل  25.6مليار دوالر
أمرييك بحلول 2020

املشاكل املتعلقة بإقراض الند للند
ُوضعت بعض املنصات املتعلقة بإقراض الند للند باستخدام مناذج مل تخضع لالختبار
مام ادى إىل اندالع املشاكل .يف عام  ،2016ذكرت وكالة التصنيف األمريكية موديز أن
االستثامرات املدعومة بقروض صادرة من “بروسرب” مل تحقق الهدف املنشود ورمبا
ينبغي تخفيضها .وقد يُشري ذلك إىل مشاكل متعلقة بالتحقق من املقرتضني .وإىل
جانب املخاوف التي أعربت عنها وكاالت التصنيف ،اقرتح مجلس مراقبة االستقرار
املايل األمرييك أن الجهات امل ُِنظمة ينبغي أن تتحىل بالحذر يف مراقبة جهات اإلقراض
الرقمية .وقد بدأت الزيادة الهائلة فيام يتعلق باإلقراض من الند إىل الند يف دولة
الصني  -ارتفع عدد منصات اإلقراض من  214منصة يف عام  2011إىل أكرث من 3000
منصة بحلول عام - 2015خارج نطاق الجهات ُامل ِ
نظمة وأدى ذلك إىل وقوع بعض
مناذج االحتيال والتمويل التي تُشكل خط ًرا .وترتب عىل ذلك إغالق أكرث من ثلث
مؤسسات اإلقراض من الند إىل الند.
30
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إشكالية الديون واإلقراض املفرتس
أعدت مؤسسات التكنولوجيا املالية منصات لتبسيط عمليات التطبيق وبيانات
الحسابات من خالل طرق تتيح رسعة اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان القرض قد تم.
وهذا يعني أن املستهلكني املؤهلني قادرون عىل الحصول عىل القروض يف غضون
دقائق .وبينام قد تُشكل هذه األمور تطورات إيجابية ،هناك بعض الحاالت التي
ميكن أن تؤدي فيها االئتامنات املتاحة بسهولة إىل مستويات إشكالية من الديون
بالنسبة للمستهلكني .وتجدر اإلشارة إىل أن التكنولوجيا قد سهلت التعامالت يف عامل
قروض الراتب واإلقراض املفرتس وجعلتها تتم بأريحية أكرب  -مام يعني أن املستهلكني
الذين ُرفضت طلباتهم للحصول عىل قروض يف مكان آخر و/أو يجدر أن يكونوا يف
حاجة ماسة لها ميكنهم اآلن الحصول خالل دقائق عىل قرض عايل التكلفة و يرض
بهم عىل األرجح .
32

املسؤولية :من يتحمل املسؤولية إذا مل ترس األمور عىل ما يُرام؟
لقد أصبحت قضية املسؤولية ،وعىل نحو أكرث دقة ،الطرف الذي تقع عليه هذه
املسؤولية من بني املواضيع املحورية للتكنولوجيا املالية؛ وخاصة فيام يتعلق
مبجمعة خدمات الحساب/املدير املايل الشخيص .وبدون الربوتوكوالت التي ميكن
من خاللها للمستهلك أن يُقر هذه األنواع من الخدمات لتلقي بيانات الحساب
مبارشة من مرصفه؛ يتعني عليه تقديم بيانات اعتامد تسجيل الدخول إىل
طرف التكنولوجيا املالية الثالث ،والذي ميكنه بعد ذلك الدخول إىل الحساب و
“استخراج” البيانات املطلوبة .ويُفيض ذلك إىل:
•

املخاوف املتعلقة بحامية املستهلك  -خاصة عندما يتضمن عقد املستهلك مع
مرصفه أحكا ًما تعفي املرصف من املسؤولية عن أي خسائر ناجمة عن الغش
أو أي أنشطة أخرى غري مرشوعة ترتتب عىل منح املستهلك حق الدخول إىل
حسابه إىل أي طرف ثالث.

•

ميكن للمصارف اإلشارة إىل املخاوف املتعلقة بحامية املستهلك عىل أنها غطاء
متنع األطراف الثالثة أو عىل األقل تعيق وصولها بشدة إىل بيانات الحساب؛
ومن ثم تحرم أطراف التكنولوجيا املالية الثالثة من فرصة تقديم خدمة
للمستهلكني قد يستفيدون منها.

وت ُشكل املسؤولية أيضً ا مشكلة فيام يتعلق بالعمالت امل ُشفرة ،حيث تعترب الطبيعة
الالمركزية للنظام أن املستخدم يتحمل املسؤولية كاملة عن الرسقة (حيث يحتفظ
بالعملة يف محفظة رقمية).
املخاطر املُؤثرة يف النظام
ميكن أن تؤدي تأثريات التوزيع املنخفض التكاليف و الشبكة املتسارعة إىل
الوصول إىل خدمات التكنولوجيا املالية واستخدامها من قبل املاليني قبل إدراك
أي عيوب أو مخاطر متأصلة؛ أو قبل أن تتمكن الجهات امل ُِنظمة من إجراء
تقييم سليم بخصوص ما إذا كانت الخدمة عىل نطاق واسع تُشكل خط ًرا نظام ًيا،
والضامنات املطلوبة إذا كانت كذلك.

توجيه التكنولوجيا املالية لصالح املستهلكني
ال تزال التكنولوجيا املالية يف بداياتها .وبينام تعيد هذه التكنولوجيا تشكيل أسواق
الخدمات املالية الكبرية بطرق تُحقق فوائد للمستهلكني؛ باتت بعض املخاطر
واألرضار واضحة بالفعل .كام ستظهر مخاطر وأرضار أخرى مع زيادة االعتامد عىل
خدمات التكنولوجيا املالية ،أو عندما تعمل االبتكارات الجديدة عىل تحويل ما
يقدمه السوق .ويف حني أنه ال بد من وجود ترشيعات وتنظيامت جديدة أو منقحة
ملعالجة هذه املسائل ،إال أننا مل نتمكن بعد من التنبؤ عىل وجه اليقني بالشكل
الذي ستتخذه املخاطر أو االستجابات املثىل.

قد يعني االستيعاب
الرسيع تأثر املاليني
باملخاطر قبل فهمها

ومع ذلك ،فإن املبادئ العليا ملجموعة العرشين املعنية بالحامية املالية للمستهلكني
(الحامية املالية للمستهلكني)2011 ،؛ واملبادئ الرفيعة املستوى لإلدماج املايل
الرقمي (اإلدماج املايل الرقمي ،)2016 ،إىل جانب األدوات واملبادرات الرئيسية
األخرى ،ميكن أن توفر أساس االستجابة للمخاطر واألرضار امل ُحددة .كام بدأت
الجهات امل ُِنظمة يف االستجابة إىل التكنولوجيا املالية .وقد تضمن اإلجراءات التي
اتخذتها املفوضية األوروبية أن الدول األعضاء يف االتحاد األورويب مبنأى عن هذه
املخاطر واألرضار عن املناطق األخرى.
استخدام التكنولوجيا املالية لتوسيع نطاق الوصول إىل الخدمات املالية
(راجع اإلدماج املايل الرقمي.)1
يُشكل دعم التوسع املستمر يف نطاق التكنولوجيا املالية أم ًرا حيويًا ،وذلك نظ ًرا للدور
الذي ميكن أن تلعبه يف تعزيز املصالح االقتصادية واسعة النطاق للمستهلكني والتغلب
عىل األسباب التي ينجم عنها إلحاق األرضار باملستهلكني .وسيحتاج التوسع إىل امليض
قد ًما بالتنسيق مع مبادئ الحامية؛ مبا يضمن أمان الخدمات ومعاملة املستهلكني
بإنصاف والتعامل مع بياناتهم باهتامم.
ويف البلدان التي تتمتع بإمكانية الحصول عىل الخدمات املرصفية عىل نطاق
واسع ،فإن سعي الرشكات امل ُشغلة إىل استقطاب اسرتاتيجيات رقمية افرتاضية
ت ُخاطر بالتسبب يف أرضار من خالل استبعاد املستهلكني الذين ال يستطيعون
املشاركة يف القنوات الرقمية أو يختارون عدم املشاركة فيها ال سيام إذا ترتب
عىل ذلك غلق أي من الفروع املرصفية .وسيكون من الرضوري أال يحيد برص
العاملني عىل مصلحة املستهلك عن مصالح هذه املجموعات ويضمنون تلقيهم
معاملة عادلة من جانب مقدمي الخدمات.
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املسائل املتعلقة بالجوانب القانونية والتنظيمية واإلرشافية ودور الكيانات املعنية
بعمليات الرقابة (راجع الحامية املالية للمستهلكني  ،1والحامية املالية للمستهلكني ،2
واإلدماج املايل الرقمي  ،2واإلدماج املايل الرقمي .)3
عرضت بعض الهيئات التنظيمية مبادرات “الباب املفتوح” ،مثل إطالق
بروجيكت إنوفيت “ ”Project Innovateمن هيئة السلوك املايل يف اململكة
املتحدة .ويهدف ذلك إىل إتاحة فرصة ملؤسسات التكنولوجيا املالية الناشئة
فضل عن متكني الجهة
لتحقيق فهم أفضل للمتطلبات التنظيمية التي ستواجها؛ ً
امل ُ َن ِظمة من تقييم طابع الرشكات ومتابعة االبتكارات املتعلقة بالتكنولوجيا
املالية .وقد استشهد البعض باملبادئ التوجيهية للتمويل اإللكرتوين يف الصني،
التي صدرت يف يوليو  ،2015كمثال هام.
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بالتطلع إىل ما وراء الواليات األساسية ،ت ُشجع التكنولوجيا املالية الجهات امل ُ َن ِظمة عىل
تطوير والية إضافية تركز عىل دعم منو التكنولوجيا املالية .ويف بعض الحاالت ،يكون
ذلك يف شكل مراكز ابتكار تنص عىل الحوار الثنايئ ،و “آلية اختبار” تنظيمية تسمح
بإجراء تجارب محكومة فيام يتعلق بابتكارات التكنولوجيا املالية (عىل سبيل املثال يف
اململكة املتحدة ،وسنغافورة) .كام ميكن للجهات ُاملنظمة أيضً ا استخدام التقنيات
التنظيمية ” ، “RegTechالتي تعمل عىل تعديل التقدمات ُاملحرزة يف املجال
التكنولوجي والتي ينتج عنها قيام التكنولوجيا املالية لدعم النهج اآللية القامئة عىل
البيانات لإلرشاف عىل النظام املايل ورصد أداء مؤسسات التكنولوجيا املالية وامتثالها.

إن تقديم الهوية الرقمية
ينطوي عىل احتاملية تطوير
تجربة املستهلك
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ينبغي معاملة اإلعفاءات من اللوائح التنظيمية عىل أنها امتيازات يتم الحصول
عليها فيام يتعلق بتشغيل “آليات االختبار” .يجب أن تأخذ أفضل املامرسات بعني
االعتبار يف هذا الصدد أن الجهات امل ُِنظمة متنح إعفاءات فقط يف حال متكنت
مؤسسات التكنولوجيا املالية من إثبات ( )1أنها متثل ابتكارا حقيقيا )2( .إذا كان
املستهلك يحصل عىل منفعة للمستهلكني أو يعتمد عىل تقدميها ( )3تدرك املخاطر
التي ميكن أن تتشكل )4( ،تستطيع الخروج من السوق دون التسبب يف أي رضر
مايل للمستهلكني ،يف حال اخفقت .باإلضافة إىل ذلك ،تقدم عملية منح اإلعفاء فرصة
لرشكات التكنولوجيا املالية يك تثبت للجهة املنظمة الحامية املالية للعمالء (مثال عىل
البيانات واملعاملة املنصفة والعادلة للعمالء).
حامية بيانات وخصوصية املستهلكني
(انظر الحامية املالية للعمالء ،8اإلدماج املايل الرقمي ،5اإلدماج املايل الرقمي)7
ينبغي عىل رشكات خدمات التكنولوجيا املالية أن تضمن حامية البيانات يف املنتجات
والخدمات من املراحل األوىل للتطوير .تجرب الئحة االتحاد األورويب العامة لحامية
البيانات عىل الوفاء بااللتزامات من رشكات خدمات التكنولوجيا املالية العاملة يف
الدول األعضاء يف االتحاد األورويب .ميكن أن تضاهي خدمات التكنولوجيا املالية غري
األوروبية هذه االلتزامات من خالل إدخال مبادئ الخصوصية بالتصميم السبعة
التأسيسية جنبًا إىل جنب مع االلتزام باملبادئ التوجيهية لحامية الخصوصية وتدفقات
البيانات الشخصية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف عام  .”2013بغض النظر
عن االختصاص ينبغي عىل الجميع إيالء اهتامم خاص باألحكام التي تتعلق بتحديد
حرص عمليات جمع البيانات/تقليل البيانات ،الحد من االستخدام والتصحيح الفوري
للبيانات غري الدقيقة أو حذفها.

وفيام يتعلق بتحفيز املنافسة ،فمن املهم مبكان أن يوجد حق لقابلية نقل البيانات
مع إطار عمل ينص عىل هذا الحق ،جن ًبا إىل جنب مع وجود حق لطرف ثالث يرشحه
املستهلك يفيض بتلقي البيانات املنقولة ،هذا ويوفر توجيه االتحاد األورويب املتعلق
بخدمات الدفع رقم  2أحد األمثلة عىل كيفية ترشيع هذا الحق.
وميكن للجهود املبذولة لتزويد املستهلكني بهوية رقمية أن تؤدي إىل تحسني تجربة
املستهلك عن طريق متكني فتح الحساب عن بعد لدى مزود جديد للخدمات البنكية،
بينام ميكن أن تؤدي يف الوقت نفسه إىل تحسني األمن والحد من جرائم النصب ،وقد
حاولت املفوضية األوروبية القيام بذلك من خالل الئحة  eIDASاملتعلقة بالهوية
اإللكرتونية والخدمات االئتامنية يف العمليات اإللكرتونية بالسوق الداخيل.
االنصاف والعدالة يف معاملة املستهلكني (راجع الحامية املالية للمستهلكني.)3
توفر األفكار املطروحة فيام يتعلق بحامية البيانات (مثل إدخال مبادئ الخصوصية
حسب التصميم) وباملامرسات التنظيمية (أفضل املامرسات يف منح اإلعفاءات بتقنية
“صندوق الرمل” ،اإلرشاف عرب ابتكارات التقنيات التنظيمية) نقطة انطالق تتيح
الفرصة للتفكري يف كيفية التصدي للقرارات الجائرة لرشكات التكنولوجيا املالية استنادًا
إىل الخوارزميات (تحيز التكنولوجيا وانتقاء املواد والتسعري التميزي).
وأما ما يتعلق باملسؤولية القانونية يف جرائم النصب والخسارة عندما يتم مشاركة
بيانات الحساب مع طرف ثالث معني بخدمات التكنولوجيا املالية ،فيجدر اإلشارة
إىل أن توجيه االتحاد األورويب املتعلق بخدمات الدفع رقم  )EU PSD2( 2جنبا إىل
جنب مع أحكامه املتعلقة بتأمني نقل البيانات استنادا ً إىل هندسة  APIيوفرا مخططا
لكيفية معالجة هذه املسألة بطريقة متكّن املستهلكني وتحميهم .وإذا ما كان لدى
املستهلكني خطط اعتامد وحصلوا عىل قامئة برشكات خدمات التكنولوجيا املالية
املوثوق بهم والتي تضمنها الجهة املنظمة والتي معها يتمكن شاغلو الوظائف من
مشاركة البيانات بشكل رسي ،فإن هذا سيؤدي إىل توفري طريقة لتحديد من يجدر
الثقة بهم من رشكات خدمات التكنولوجيا املالية ومتييزيهم عن بعضهم ،وذلك عىل
الرغم من أن هذا لن مينع الهيئات السيئة من مواصلة العمل.
وتشري أمثلة مقريض النظري إىل النظري عرب خدمات التكنولوجيا املالية والذين يظهرون
صالبة يف معاملتهم مع املدينني املتعرسين إىل أن االلتزام الصارم بهذا املبدأ ميكن أن
يجذب التحسينات إىل هذا القطاع أيضا.
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الوعي املايل واالفصاح والشفافية (راجع الحامية املالية للمستهلكني،4
الحامية املالية للمستهلكني ،5اإلدماج املايل الرقمي)6
تستخدم بعض خدمات التكنولوجيا املالية التكنولوجيا لجعل بيانات حساب
املستهلكني وأمناطه فيام يتعلق بسلوك املستهلكني املايل أكرث وضوحا للرشكات مام
يولد أفكا ًرا ميكن للمستهلكني العمل عليها .وميكن أن تحسن هذه الخدمات
من وعي املستهلك .ولكن عىل املزودين أيضً ا استخدام هذه التقنيات للمساعدة يف
فهم املنتج أو الخدمة بشكل أفضل التي ينظرون فيها أو يستخدمونها بالفعل ،وحقهم
فيام يتعلق باملنتج أو الخدمة ،وكيفية التامس املوافقة فيام يتعلق بكفية جمع
بياناتهم واستخدامها.

يجب وضع أمن وخصوصية
البيانات يف عروض رشكات
التكنولوجيا املالية من البداية.
املخاطر التي ميكن أن تشكلها العمالت املشفرة بالنسبة للعمالء نتيجة الفهم الرديء
لكيفية عملها ،والثغرات األمنية التي ميكن أن تظهرها وقابلية التقلب املحتملة،
وحقيقة أنها كأنظمة المركزية تعمل يف املعظم عىل ما يتجاوز قدرة أطر العمل
التنظيمية وحامية املستهلك .توعية املستهلك مطلوبة ملساعدة املستهلكني عىل تقدير
مخاطر رشاء واستخدام العمالت املشفرة.

الخالصات

كان لرشكات التكنولوجيا املالية تأثري رئييس عىل سوق الخدمات املالية
وعىل سلوك املستهلك يف هذه القطاعات .ميكن أن تقدم رشكات التكنولوجيا
املالية منافع بارزة للعمالء  -يف التحفيز عىل اتخاذ قرار عظيم ،واملنافسة
واملالءمة ،ويف فتح مسار وصول للخدمات املالية األساسية يف أجزاء من العامل
التي حرم املستهلكون فيها من هذه الخدمات لفرتة طويلة .املنافع التي
ستأيت من رشكات التكنولوجيا املالية وكذلك من الرشكات القامئة التي تسعى
للتنافس مع العروض الجديدة .ورغم هذا ،هناك عدد من املخاطر واألرضار
الناجمة عن رشكات التكنولوجيا املالية .ومن بني هذه املخاطر “”Fintrusion
(االقتحام املايل) .وتبقى جرائم االنرتنت أو “جرائم الفضاء الحاسويب” مبعث
الخوف األكرب  -خاصة عندما تكون ممتلكات الناس مصدر القلق.

الجهات املنظمة له دور رئييس يجب أن تلعبه يف تعظيم املنافع والحد من
األرضار املحتملة ،من خالل دعم االبتكار وتقليل املخاطر .ويبدو أن ابتكارات
التقنيات التنظيمية “ ”RegTechستلعب دو ًرا رئيس ًيا يف دعمها يف هذا
املسعى .وبجانب التنظيم ،ميكن أن تعمل عنارص الخدمات املالية القامئة
ومبادىء حامية املستهلك والوصول إىل مبادىء الخدمات املالية الرقمية
كنقطة بداية يف مواجهة األرضار الناجمة.

حامية أصول املستهلك ضد االحتيال وإساءة االستغالل
(انظر الحامية املالية للعمالء .)7
يجب أن تسعى كافة الجهات املنظمة إىل البحث عن أدلة االلتزام بالحامية املالية
للعمالء يف تفاعالتها مع رشكات التكنولوجيا املالية ،ويجب وضع أمن وخصوصية
البيانات يف عروض رشكات التكنولوجيا املالية من البداية.
املنافسة (انظر :الحامية املالية للمستهلكني )10
يف أوروبا ،يُقصد من العنارص «املرصفية املفتوحة» لخدمات الدفع التوجيه  2تطوير
األسواق التنافسية .كام تلعب قابلية التشغيل البيني دو ًرا رئيس ًيا يف تدمري احتكار
مقدمي الخدمات وتسهيل املنافسة ،فضال عن تحسني تجربة املستهلك -ال سيام
يف العامل النامي ،حيث يكون التشغيل البيني للدفع من خالل األجهزة املتنقلة أمرا
رضوريا إذا كان األشخاص الذين يستخدمون شبكات متنقلة مختلفة قادرين عىل
إرسال املدفوعات إىل بعضهم البعض.
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قامت املنظمة العاملية للمستهلك بتجميع ما يزيد عن  200من منظامت األعضاء يف أكرث من
 100دولة من أجل متكني حقوق اإلنسان ومنارصتها .فنحن صوتهم يف املنتديات الدولية لصنع
السياسات والسوق العاملية لضامن التعامل معهم بأمان ونزاهة وأمانة.
املنظمة العاملية للمستهلك هي منظمة خريية (رقم )1122155 .ورشكة غري ربحية محدودة
بضامن (رقم )04337865 .مسجل يف إنجلرتا وويلز.
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