
 0700سنة   70العدد  70/ اجمللد (JEF)جملة االقتصاد واملالية 

 
P-ISSN: 2437-0630 / E-ISSN: 2543-3695 / Legal Deposit N°4435-2015 

92 

 اإلقراض بني النظراء والتنويل اجلناعي آليات لدعه املؤسسات الناشئة يف الدول النامية

Peer-to-peer lending and crowd funding are mechanisms to support startups  in 

developing countries 

 

       1*صاري علي
  sariali83@yahoo.com ،(اجلزائر)جامعة سوق أىراس  1

 
       08/01/2021: النشرتاريخ                         21/12/2020: القبولتاريخ                       20/10/2020:اإلرسالتاريخ 

 

 :ملخص
شكل من دبا سبثلو ك( صناعة متنامية تتمتع بإمكانيات ىائلة جلذب العمالء وادلستثمرين، P2Pنظري)يعترب اإلقراض من نظري إىل 

شلا أدى إىل منو  وأكثر أنواع التمويل اجلماعي شيوًعا؛ أشكال التمويل اجلماعي الذي يسهل إنشاء القروض خارج النموذج ادلصريف التقليدي
والذي أصبح ميثل يف هناية ادلطاف شكل واسع النطاق لسوق اإلقراض، ووضع معيار جديد لطلبات القروض وخلق فرصة استثمارية إضافية. 

ة وتكنولوجيا ادلالية نتيجة اجلمع بني التنمية ادلالية غري الكاملمن أشكال التنظيم ادلتفوق اقتصاديًا مقارنة بنموذج األعمال ادلصرفية التقليدية، 
 .ادلتقدمة

 ادلؤسسات الناشئة. إقراض النظراء، التمويل اجلماعي، التكنولوجيا ادلالية، الكلمات المفاتيح:
 . O30؛G20؛  F37؛ JEL: F34تصنيف 

 

Abstract: 

Peer-to-peer (P2P) lending is a growing industry with enormous potential to attract clients and 

investors, as it represents a form of crowdfunding that facilitates loan creation outside of the traditional 

banking model and the most popular type of crowdfunding; This led to a broad growth of the lending 

market, setting a new standard for loan applications and creating an additional investment opportunity. 

This eventually became a form of economic superior organization compared to the traditional banking 

business model, as a result of a combination of imperfect financial development and advanced financial 

technology. 

Key words: Peer-to-peer lending(p2p), crowdfunding, fintech, startups. 
Jel Classification Codes : F34; F37; G20; O30. 

 

 توطئة )مقّدمة(: 
كثريا ما تعاين ادلؤسسات الناشئة من أمكانية احلصول على التمويل من قبل ادلستثمرين أو   وتشري العديد من الدالئل إىل أن

ألن احلاجة إىل التمويل ترتبط بعالقة عكسية مع احلصول على الدعم احلكومي, ما يؤدي إىل إضعاف عملية التطور واالبتكار، 
قارنة حبجم االستثمارات ادلطلوبة كلما زادت احلاجة إىل التمويل. مستوى ادلدخرات احمللية فكلما كانت ادلدخرات احمللية متدنية م

وليس من الضرورة أن يتم ذلك بواسطة اذليئات ادلالية الوسيطة، وإمنا ىناك عالقة قوية بني ىذا االذباه النقدي وبني التغريات اليت 
واالتصاالت وادلعلومات وادلعرفة، وذلك على حساب حدثت يف العقود القليلة ادلاضية واليت تعززت من خالذلا اقتصاديات اخلدمات 

 .القطاعات االقتصادية التقليدية
ويف ىذا الصدد يعترب اإلقراض بني النظراء أداة قوية لتخفيف حدة االحتياج والضائقات ادلالية، ألهنا سبكن ادلؤسسات الناشئة 

ت اخلارجية من طرف ءامالهتا دون تعرضها للصدمات واإلواستثمارا وحىت الدول الفقرية والنامية من بناء اصول اقتصادية وزيادة دخلها
ادلؤسسات االئتمانية. اليت تعترب أىم مصدر من مصادر التمويل يف دول العامل الثالث، ومنو تسعى ادلؤسسات والدول ادلستفيدة من 
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والفاعلية ذلذا التمويل ادلقدم وتوجيهو ضلو القطاعات ىذا النوع من التمويل باالجتهاد لتعظيم االستــفادة منو، وربـقيق الكفاءة 
 االقتصادية واالجتماعية ادلستهدفة.

 دون ربول قد اليت للتمويل التقليدية وادلسارات احملدودة للحكومات ادلالية ادلوارد قيود ذباوز قد اجلماعي كما أن التمويل
 الشؤون يف العامة ادلشاركة تعزيز مثل فوائد اجتماعية إىل االبتكار ودعم االقتصادي اجلانب دوره مهمة، ويتخطى انطالق مشروعات

احلاصلة يف جانب التمويل اجلماعي والتمويل  ىذه التطورات حجم ضوء وعلى .رلتمعاهتم يف الفعلية ادلواطنني بادلسامهة وشعور احمللية
 التطبيقات من االستفادة ضرورة -الدول العربية والناميةخاصة –الدول  لعديد بالنسبة جدا ادلفيد من يكون قد بالتقنيات الرقمية

 التمويل على احلصول صعوبات من تعاين اليت للمشروعات الناشئة تقليدية غري مصادر سبويلية توفري قصد اجلماعي للتمويل ادلعاصرة
 ادلالئم.

إمكانية استفادة المؤسسات الناشئة ما مدى  عليو وىو: اإلجابة ضلاول تساؤل أساسي من البحث ينطلق: البحث إشكالية
ورواد األعمال من سياسات اإلقراض بين النظراء والتمويل الجماعي في اقتصاديات الدول النامية وفي االقتصادي الجزائر 

 على حٍد سواء؟.
من قبل  من أنو كثريا ما تعاين ادلؤسسات الناشئة من إمكانية احلصول على التمويل البحث أمهية تنبع البحث: أهمية

ادلستثمرين أو احلصول على الدعم احلكومي, ما يؤدي إىل إضعاف عملية التطور واالبتكار يف جانب ادلؤسسات الناشئة وعند رواد 
األعمال؛ عكس ما تتيحو وتوفره سياسة اإلقراض بني النظراء، وسياسة التمويل اجلماعي ذلذا النوع من ادلؤسسات الناشئة، ورواد 

 رين، يف زمن التكنولوجيا ادلالية واالقتصاديات الرقمية.األعمال االبتكا
زلاولة لفت االنتباه إىل أن سياسة اإلقراض بني النظراء، والتمويل اجلماعي ميثالن  إىل ىذا البحث يهدف: البحث هدف

صاالت، مع قلة وشح التمويل من موردا مالياً ومصدرا ىاماً لتمويل ادلؤسسات الناشئة ورواد األعمال، يف ظل اقتصاديات الرقمنة واالت
 ادلؤسسات ادلالية الوسيطة.
بنيت ىذه الدراسة على فرضية رئيسية مفادىا أن: مناذج التمويل البديل وعلى رأسها اإلقراض بني النظراء فرضية البحث: 

ية من احلصول على سبويل ذلا أو بتكار والتمويل اجلماعي ميثالن حاًل مناسبًا للمؤسسات الناشئة ورواد األعمال أصحاب ادلشاريع اإل
دلشاريعها من خالل طلب مبالغ مالية صغرية من رلموعة كبرية من األشخاص بداًل من مصدر واحد. يف عامل قد يكون من الصعب 

  احلصول على سبويل كايف ويف والوقت ادلناسب من مؤسسات اإلقراض التقليدية.
 وأهميته.اإلقراض بين النظراء؛ تعريفه؛ نماذجه  .1

( كشكل من أشكال التمويل اجلماعي الذي يسهل إنشاء القروض خارج النموذج P2Pبرز اإلقراض من نظري إىل نظري )
أعمال الصريفة بال مصارف،  اإلقراض بني النظراء، وشبكات ادلعلومات، والقروض ادلضمونة، أوحيث ميثل  ادلصريف التقليدي.

 تزدىر إال يف أعقاب الثورة الرقمية.وصريفة الظل، ابتكارات مالية مل 
وُيسمى أيضًا باإلقراض من نظري إىل نظري، أو  (،P2P Lending)  اإلقراض بني النظراء :اإلقراض بين النظراء تعريف.1.1

، Social lending))أو اإلقراض االجتماعي ،(Marketplace lending)أو إقراض السوق، (Crowdlending)اإلقراض اجلماعي
 .(2019)ميم،  عبارة عن وسيلة إلقراض األفراد، أو ادلؤسسات اخلاصة لتمويل مشاريعهم دون أي تدخل من قبل البنوكوىو 

: عملية أو طريقة تسمح للفرد باقًتاض وإقراض األموال دون وجود مؤسسة مالية وسيطة، شلا ُُيقق فوائد بأنه كما يعرف أيضاً 
بالنسبة للُمقرضني وادلقًتضني، إذ ميكن للمقرضني أن ُيصلوا على عوائد استثمارية وأرباح عالية، وسيتمكن ادلقًتضني من عديدة 

احلصول على قروض مالية بأسعار فائدة قليلة مقارنًة بالطرق التقليدية. وعادًة ما ربدث عمليات اإلقراض ىذه عرب منصات إلكًتونية 
 ..(Nasaa, 2020) ثمرينذبمع ادلقًتضني مع ادلست
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ميثل اإلقراض من نظري إىل نظري تقاربًا بني التمويل اجلماعي والتمويل غري الرمسي )ادلعروف أيًضا باسم التمويل الداخلي(، هبذا و 
أو العائلة أو ادلعارف ادلهنية. ىاتان  وىو التمويل الذي يتم ربقيقو من خالل تعبئة العالقات االجتماعية القائمة مثل األصدقاء

 .(58، صفحة 2019)شاييو،  طريقتان للتمويل ذلما تاريخ طويل
)ميم،  من أكثر النماذج شيوعًا يف اإلقراض بني النظراء :نماذج األعمال المستخدمة في اإلقراض من نظير إلى نظير.2.1

2019): 
 نموذج اإلقراض التقليدي (Traditional P2P Lending):  يشري مفهوم اإلقراض التقليدي إىل إقراض واقًتاض

 جانب العرضاألموال بني األفراد وادلؤسسات من خالل وسيط واحد. حبيث يتكون منوذج اإلقراض التقليدي من ثالث عناصر: 
تمثل باألفراد أو ادلؤسسات ادلستثمرة، 

ُ
، الوسيطوادلنصة اليت سُبثل جانب  ، ىم ادلقًتضون من أفراد أو مؤسسات.وجانب الطلبادل

 .والذي يقوم جبذب ادلقًتضني وادلستثمرين
 نموذج منشئ القرض ( P2P Lending with Loan Originators):  ،منشئ القرض ىو مؤسسة مالية غري مصرفية
دم أساليب التسويق جلذب ادلقًتضني، الذين يرغبون باحلصول على قرض، وتقوم ىذه ادلؤسسة بإقناع ادلقًتضني بالفوائد ادلميزة تستخ

 .للقرض الذي تقدمو ذلم
 نموذج اإلقراض الممول من البنك (Bank-funded P2P Lending):  يشبو ىذا النموذج إىل حد كبري النموذج

 .بينهما يف أن القرض يف منوذج اإلقراض ادلمول من البنك يتم إنشاءه عن طريق البنك التقليدي، ويكمن االختالف
تكمن أمهية آلية اإلقراض بني النظراء يف أهنا تتيح لصغار ادلستثمرين وادلؤسسات  :أهمية ومزايا سياسة اإلقراض بين النظراء.3.1

نظراً لتطلبو رأس مال كبري. فهو ميكنهم من تنويع استثماراهتم على ضلو الناشئة فرصة احلصول على شيء ردبا كان صعب ادلنال سابقاً 
أفضل وتفادي تزايد سلاطر الًتكز اليت تنشأ عن زبصيص قدر كبري من رأس ادلال الستثمار واحد بعينو، وىذا ما يعطي لسياسة 

  ة على اآلليات التقليدية يف نسبة النمو والتزايد.اإلقراض بني النظراء أمهية متزايدة يف عامل اإلقراض واالقًتاض )االئتمان( متفوق
 : (Nemoto & David, 2019, p. 6) كما تتجلى أمهية اإلقراض بني النظراء يف عدة جوانب منها

لديك تصنيف إذا كنت ترغب يف اقًتاض بعض ادلال، فقد تكون قروض الند للند أرخص من البنوك، خاصة إذا كان  -
 ائتماين جيد؛

الناشئة وأصحاب ادلشاريع اجلديدة، سواًء للراغبني يف  مؤسساتظراء خياراٍت سهلة وسريعة للتوفر آلية اإلقراض بني الن -
 احلصول على التمويل الالزم لالنطالق يف عامل األعمال أو اقًتاض ادلال، دون احلاجة إىل مؤسسات الوساطة ادلالية التقليدية؛

ربتوي بعض مواقع الويب من نظري إىل نظري على حد أدىن دلبلغ القرض )على عكس معظم البنوك وغريىا من ادلقرضني ال  -
 الرئيسيني( والذي قد يناسبك إذا كنت ترغب فقط يف اقًتاض مبلغ صغري لفًتة قصرية.

ن بنك أو مؤسسة حلصول على قرض متواجو صعوبة يف ا انت ادلؤسسةخيار آخر إذا ك سياسة اإلقراض بني النظراء سبثل إن -
 االئتماين. هاتصنيف بسببمالية، 
بتعويض الوسطاء الذين يتمتعون بالتكنولوجيا، فإن ادلقرضني عرب اإلنًتنت قادرون على تقليل تكلفة إنشاء القروض  -

ينما ُيصل ادلقرضون على النموذجية وإتاحتها وتقدًن اخلدمات والتمويل. نتيجة لذلك ُيصل ادلقًتضون على فائدة أقل معدل ب
 معدل عائد أكثر جاذبية.
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 ، اليوان الصيني(. 2017-2013في جمهورية الصين الشعبية ) P2Pحجم اإلقراض : 01الشكل رقم 

 

Source : Naoko Nemoto, David Storey, and Bihong Huang (2012) ,  OPTIMAL REGULATION OF P2P LENDING FOR 

SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES, Asian Development Bank Institute, January 2019, p7 . 

 له. رافقةوآليات التمويل المإقراض النظراء  .2

يل اجلماعي والتكنولوجيا ادلالية، عند احلديث عن اإلقراض من نظري إىل نظري، غالًبا ما ُيدث لقاء مفهومان آخران مها: التمو 
ومها مفهومان عاليان للغاية ذات صلة. يف الواقع، يعد اإلقراض من نظري إىل نظري جزًءا من التمويل اجلماعي، واليت تعد بدورىا 

 .(Omarini, 2018, p. 32) منطقة من ادلناظر الطبيعية للتكنولوجيا ادلالية

تشري الدراسات واإلحصائيات اليت أجريت مؤخرا أن ىناك ميوال لدى ادلستثمرين ورجال األعمال  التمويل الجماعي: .1.2
 الستثمار أمواذلم عرب أسلوب التمويل اجلماعي، وأن ادلشاريع وادلؤسسات الناشئة ىي ادلعنية أكثر هبذا اجملال، فهذا النوع من التمويل

 ادلشاريع الناشئة وادلبتدئة واليت تفتقد للتمويل الالزم. يف واقع األمر ىو دعم

اسم صندوق “ربت   -جوثان سويفت-التمويل اجلماعي إىل منتصف السبعينات من القرن ادلاضي على يد   وتعود فكرة
دول العامل، أما فيما خيص ، مث بعدىا توسعت وانتشرت مع بداية الثمانينات يف الواليات ادلتحدة األمريكية وبقية ”اإلقراض االيرلندي

يف الواليات ادلتحدة األمريكية، فكانت   2005منصات التمويل اجلماعي عرب االنًتنت فكانت بدايتها عام 
، ويف ادلنطقة العربية  Kickstarterمت إطالق ادلنصة الشهرية 2009ويف عام  ،  Kiva.org، ومنصةprosper.comمنصة

، مشريا إىل أن سلتلف 2012، وادلنصة الشهرية ذومال اليت مت إطالقها عام 2011اليت إطالقها بديب عام Eureeca صلد منصة
ادلستثمرين بأسلوب سبويلي جديد ومرن بعيدا عن تعقيدات   دول العامل العديد من منصات التمويل اجلماعي اليت هتدف لدعم صغار

 .(2020)بريش،  يةالطرق التقليدية للتمويل ادلصريف واألسواق ادلال

 بني منصة ذبمع خالل من وتعاونية مجاعية سبويل عملية بأنو اجلماعي التمويل تعريف مُيكن: التمويل الجماعي تعريف.1.1.2
 الصغرية ادلشاريع قطاع أساسي بشكل اخلدمة ىذه تستهدف .مشروعاهتم لتمويل حباجة ىم الذين ادلشروعات وأصحاب ادلستثمرين
 يليب الذي ادلشروع ادلستثمرون باختيار ليقوم اجلماعي التمويل منصات عرب أصحاهبا قبل من ادلشاريع يتم عرض حيث والناشئة،
 .(7، صفحة 2019)عبد المنعم و رامي،  ادلشروع أرباح من أو نسبة فائدة أو مكافأة على ادلمولون وُيصل توقعاهتم،

 سبويل هبدف– – للربح وىادفة واجتماعية ثقافية ورلموعات أعمال ورواد أفراد قبل من ادلبذول اجلهد كما يعرف أيضًا بأنه:
 الوسطاء دون ومن االنًًتنت، األشخاص، وباستخدام من نسبياً  كبري عدد قبل من نسبياً  صغريَة مسامهات على باالعتماد مشاريعهم،

     .( Beaulieu et al, 2015, p 3 ادلعتادين) ادلاليني
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دعم اجلموع للمؤسسة أو األشخاص من خالل ”  التمويل اجلماعي على أنو: crowdfunding bankيعرف موقع  بينما
مويل اجلماعي بسهولة و ميكن تفسري الت االىتمام والثقة والتعاون والدعم ادلادي يف هناية ادلطاف و منو يأيت مصلحة التمويل اجلماعي

 على انو طريقة لوضع األفكار يف السوق ليتمكن العامل من االستفادة منها.

)عبد المنعم و  وىي أساسية عناصر ثالث جيمع ما غالباً  أنو إال أخرى، إىل مؤسسة من اجلماعي التمويل تعريف اختالف رغم
 :(9، صفحة 2019رامي، 

 األموال؛ من صغرية مبالغ مجع - 
 ادلقًتضني؛ من كبري عدد إىل وتوجيهها ادلمولني من كبري عدد من -
 . الرقمية التقنيات باستخدام  -

حلداثة بروز التمويل اجلماعي كأداة سبويلية واختالف أىدافها فإنو ال يوجد تصنيف أنواع وتصنيفات التمويل الجماعي:  .2.1.2
 :(2018)الصبي،  التمويل اجلماعية ولكن ميكن تصنيفها حسب أىداف ادلشاركني وادلستثمرين كما يليموحد ألنشطة 

وىو أوضحها وأبسطها حيث يكون اذلدف األساسي للتمويل ىو ادلسؤولية االجتماعية،  :أ. التمويل الجماعي بهدف التبرع
خالقة أو اجتماعية غري رحبية، ولعل ادلالحظ أن ىذا النوع من التمويل، قد ميثل خياراً رائع لتنظيم عن طريق دعم مشاريع أو أفكار 

وربفيز أعمال اخلري يف عادلنا العريب عن طريق تنظيم عمليات مجع التربعات وسبكني أصحاب ادلبادرات االجتماعية اخلالقة من نشرىا 
يل مشاركة الشركات ادلهتمة بأعمال ادلسؤولية االجتماعية ذات األثر يف بيئة منظمة وسهولة احلصول على الدعم. باإلضافة إىل تسه

 .ترفع مستوى الشفافية واإلصلاز
حيث يكون التمويل يف الغالب من أجل إنشاء منتج أو دعم مشروع ذباري، وىو ب. التمويل الجماعي بهدف المكافأة: 

أكثر األنواع شيوعًا وتنوعاً، من حيث ادلكافأة حيث تكتفي بعض ادلشاريع بإرسال بطاقة شكر أو ذكر اسم ادلستثمر من الداعمني 
صاً أو توفري ادلنتج لو قبل طرحو يف األسواق. ويستخدم وقد تصل إىل طباعة اسم ادلستثمر على ادلنتج النهائي أو تسليمو منتجاً سلص

 ىذا النوع من التمويل لدعم رواد األعمال يف مشاريعهم ومنتجاهتم، دون التزام منهم للمستثمرين بنجاح أو استمرار ادلشروع. 
 Crowd عرف غالبًا بـويعد ىذا النوع أكثر منوًا بني أنواع التمويل اجلماعي، ويج. التمويل الجماعي بهدف اإلقراض: 

Lending.  حيث تكون صيغة التمويل قائمة على مبدأ اإلقراض التجاري، فيقوم رواد األعمال أو الشركات بتحديد احتياجاهتم
ادلادية لشراء أصول معينة أو سبويل مشاريع معينة أو سداد فواتري زلددة القيمة وُيصل ادلستثمر على نسبة فائدة على مبلغ القرض 

ر دلشروع زلدد. وزبتلف نسب الفائدة باختالف مسعة ادلقًتض واذلدف من احلصول على القرض وطبيعة السوق، وجدولة ادلوف
 عمليات السداد. 

 Crowd ويعد أكثرىا نضجاً كقناة استثمارية وجذباً للمستثمرين ويعرف ىذا النوع أيضا بـ :د. التمويل الجماعي بهدف التملك

Investing. قرض باحلصول على حصة من مشروع ادلقًتض يف مقابل توفري السيولة للمشروع، خصوصًا ادلشاريع حيث يسمح للم
 التقنية الناشئة ومشاريع التطوير العقاري، مع توفري البيانات الالزمة للمستثمرين الزباذ القرار ادلناسب. وقد تتضمن الشروط أحياناً 

زبتلف أنواع وشروط حصة ادلقرضني حيث قد و  .القرار للمستثمرين ادلهتمني زبلي صاحب ادلشروع عن جزء من صالحياتو يف ازباذ
تكون سبلك حصص يف شركات ناشئة يف مراحلها األوىل وقبل الطروحات األولية وادلسامهة يف إصلاحها وتوجيهها مع دعم األفكار 

 .اخلالقة أو تكون على ىيئة أسهم، أو نصيب يف األرباح أو جزء من األصول
ا التبسيط يتضح إمكانية تطويع التمويل اجلماعي ليشكل رافدًا مهمًا لدعم مبادرات ريادة األعمال، حيث يعمل ومن ىذ

الوسطاء على توفري البيئة ادلناسبة لتسهيل وصول رواد األعمال إىل ادلستثمرين احملتملني أو التمويل بعيدًا عن تكاليف وأساليب 
شركات االستثمار. وتشري بعض التوقعات إىل احتمالية ذباوز سوق التمويل اجلماعي هبدف  التمويل البنكية ادلعتادة أو تعقيدات
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 Crowd I) بليون دوالر واحتمالية وصول سوق التمويل اجلماعي هبدف التملك 300 (Crowd Lendingاإلقراض)
nvesting)  م2020بليون دوالر بنهاية عام  90لقيم تتجاوز. 

 يوضح نسب توزيع التمويل الجماعي حسب أصنافه : شكل02الشكل رقم 

 
رللة االجتهاد للدراسات القانونية  منصات التمويل الجماعي كآلية مبتكرة لتمويل المشروعات، عرض تجربة سلطنة لندن،، (2018)عمران عبد احلكيم و قريد مصطفىالمصدر: 

 .307، ص 2018سنة  1، العدد 7واالقتصادية، اجمللد 

 أهمية ومزايا التمويل الجماعي:.3.1.2

الذي يعترب شكل من أشكال التعاون واالعتماد على مصادر اجلموع يف  (Crowdfunding)تأيت أمهية التمويل اجلماعي  -
قسمو ادلادي, بدال من السعي للحصول على التمويل من مصادر مؤسساتية. ويعتمد ىذا ادلبدأ على احلصول على رأس ادلال 

على مجع  ” ويل اجلماعيالتم“للشركات واألفكار من خالل وسائل متعدد تنطوي يف األساس على اجلموع حيث يستند مفهوم 
 ؛كميات صغرية من رؤوس األموال من عدد كبري من ادلستثمرين لتمويل شركة ناشئة أو مشروع زلدد

مينح التمويل اجلماعي صغار ادلستثمرين فرصة احلصول على شيء ردبا كان صعب ادلنال سابقًا نظرًا لتطلبو رأس مال   -
و أفضل وتفادي تزايد سلاطر الًتكز اليت تنشأ عن زبصيص قدر كبري من رأس ادلال كبري. فهو ميكنهم من تنويع استثماراهتم على ضل

  ؛الستثمار واحد بعينو

( واليت B2Cويف الوقت الراىن، قد يكون التمويل اجلماعي ىو احلل ادلناسب للشركات الناشئة اليت زبدم ادلستهلكني ) -
دلعنية باإلقراض والتوفري الدوار ميكن أن تقدم حاًل للمؤسسيني الذين لديها قاعدة قوية من ادلستهلكني، يف حني أن اجلمعيات ا

ُيتاجون إىل تدفقات نقدية صغرية من حني آلخر، ولكن الطريقة الوحيدة لنمو االستثمارات البديلة تتمثل يف وضع لوائح تنظيمية 
 ؛(Bricker, 2019) أفضل

 مشاريع إىل األفكار لتحويل الضرورية ادلالية ادلوارد توفري ميكنها اليت ادلبتكرة اآلليات احد اجلماعي التمويل كما ميثل -
، 2019)العنزي،  ادلستدامة التنمية وربقيق الفقر جديدة واحلد من ومداخيل شغل خلق مؤسسات ناشئة وفرص وبالتايل واقعية،

 ؛(14صفحة 

أما من وجهة نظر ادلستثمر، فيسمح التمويل اجلماعي بادلشاركة يف أحد ادلشاريع بدون ادلخاطرة دببالغ كبرية. كما أنو يتيح  -
( ادلتخصصة يف التمويل اجلماعي مقابل أسهم، فإن ما Eureecaإمكانية االستثمار لشرُية سكانية أكرب. وطبقًا دلنصة "يوريكا" )

 ات يأيت من معارف رائد األعمال.% من االستثمار 50يصل إىل 
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 :  األهمية النسبة لمنصات التمويل الجماعي من إجمالي حجم السوق االئتماني.03الشكل رقم

 
Source: UNDP(june  2019), crowdfunding, financing solutions for sustainable development,  

 
 ادلبتكرة، التكنولوجيات فهم علينا يتعني يف النظام االقتصادي الرقمي العادليدلواكبة التطور احلاصل  التكنولوجيا المالية:.2.2

ادلوجودة، ألن  التنظيمية األطر رلرد تطبيق واإلشراف، فال يكفي فقط والرقابة التنظيم أطر ربسني بغرض بعضها وتطبيق منها، والتعلم
 بني الفروق من أجل حصر  - اإللكًتوين األمن سلاطر فيها دبا - ديدةاجل سلاطرىا رغم جديدة مناىج واقع احلال يتطلب تطبيق

 .(9،8، صفحة 2018)الغارد،  واألنشطة الكيانات

ويف ىذا الصدد فقد شّكل قطاع التكنولوجيا ادلالية ثورة يف األنظمة ادلالية العادلية دلا ميتلكو من قدرة حقيقية على جعل 
 العمليات واخلدمات ادلالية أسرع وأقل كلفة وأكثر أمناً وشفافية. 

البتكارات التكنولوجية احلديثة يف رلال قطاع التكنولوجيا ادلالية ىي عبارة عن االخًتاعات واتعريف التكنولوجيا المالية: .1.2.2
، صفحة 2019)حمدي و أوقاسم،  ادلالية، وتشمل ىذه االخًتاعات رلموعة الربامج الرقمية اليت تستخدم يف العمليات ادلالية

402). 

كما يشري مصطلح التكنولوجيا ادلالية إىل كافة اخلدمات ادلالية الرقمية اليت تستخدم التكنولوجيا يف تنفيذ خدماهتا، سواء يف 
و البطاقات االئتمانية واخلدمات ادلصرفية االليكًتونية، أو البنوك االليكًتونية والعمالت الرقمية، أو احملافظ أرلال الدفع االليكًتوين، 

 ونية وغريىا من اخلدمات اليت توفر لفأفراد خدمة بسيطة وسهلة وآمنة لتلبية احتياجاهتم.االليكًت 

 ادلالية نوعية اخلدمات لتحسني التكنولوجيا على تعتمد اليت ادلنتجات واخلدمات تلك أهنا: على ادلالية التكنولوجيا كما تعرف
 يتم احلاالت معظم ويف إليها، األفراد الوصول من أكرب لعددٍ  وميكن وأسهل وأرخص بّأهنا أسرع التكنولوجيا ىذه تتميز .التقليدية

 .(7، صفحة 2017)جوناس و آخرون،  ناشئة شركات بواسطة وادلنتجات ىذه اخلدمات تطوير

 الثاين وادلصطلح ،"التكنولوجيامصطلح  ىو األول مصطلحني، من يتكون " Fintech الفينتك" مصطلح وعليو فإن
 ادلالية اخلدمات يف كيفية صناعة وتقدًن النظر إعادة أجل من التكنولوجيا اليت تستعمل ادلبتكرة، الناشئة الشركات يعين فهو ،"التمويل"

 وأكثر أمناً ويف نفس الوقت بأقل تكلفة وجهد. وأسرعوادلصرفية بطريقة أسهل 

نظرًا ألمهية التكنولوجيا ادلالية فقد حققت االستثمارات العادلية يف قطاع التكنولوجيا ادلالية منواً  المالية:أهمية التكنولوجيا .2.2.2
، وبلغ حجم 2018و 2012سريعًا يف السنوات القليلة ادلاضية، حيث ارتفعت قيمتها دبا يزيد عن عشرة أضعاف يف الفًتة بني 

% مقارنة  120، بنسبة ارتفاع وصلت إىل 2018مليار دوالر يف عام  112ادلالية حوايل االستثمار العادلي يف شركات التكنولوجيا 
 . وىذا ألن:(2019)العربي،  بليون دوالر أمريكي 50.8، والذي بلغ فيو حجم التمويل واالستثمار 2017بالعام 
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ادلالية أسرع، وأرخص، وأكثر أمناً وشفافية وإتاحة، خصوصاً للشرُية الكبرية التكنولوجيا ادلالية بإمكاهنا أن ذبعل اخلدمات  -
من السكان اليت ال تتعامل مع القطاع ادلصريف. وتُقّدم للمؤسسات الناشئة احللول ادلالية ادلبتكرة اليت رُباكي ما تقدمو القطاعات 

 ؛ادلصرفية يف ىيكل اخلدمات ادلالية التقليدية

 العروض ادلمنوحة؛ من خالل توفري يف البساطة تقدًن طريق عن األفراد، مدخرات استقطاب ادلالية علىتعمل التكنولوجيا  -
 االستشارة كما تقدًن تربعات؛ يف شكل أو ادلال، رأس يف استثمار أو شكل قروض، يف سواء للشركات، اجلماعي التمويل منصات
 ؛ادلالية االستثمارات يف ادلتنوعة ادلقًتحات للعميل وتقدًن مدخراهتم، إدارة يف األفراد دلساعدة

تتيح التكنولوجيا ادلالية توفري بدائل لقنوات اإلقراض ادلصريف التقليدية للمؤسسات الناشئة، من خالل ظهور منصات  -
 .اليكًتونية جديدة سامهت يف زيادة التمويل اجلماعي واإلقراض بني النظراء

أن سرعة التطّور  ادلالية من أمهية ومزايا سواء للمؤسسات الناشئة أو االقتصاد الوطين ككل، إالىذا ورغم ما ربققو التكنولوجيا 
يف خدمات التكنولوجيا ادلالية وعدم القدرة على مسايرهتا والتحكم يف آلياهتا قد يشّكل هتديدًا جيب التحّوط منو وازباذ كافة 

قرار القطاع ادلصريف وادلايل، حيث سُبّثل التكنولوجيا ادلالية وتطبيقاهتا ادلختلفة فرصاً اإلجراءات االحًتازية اليت ربقق سالمة ونزاىة واست
 يتعني استغالذلا ويف نفس الوقت ربديات للمصارف وادلؤسسات ادلالية جيب االحتياط ذلا.

 حجم االستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية )الصفقات والتمويل(. مليار دوالر أمريكي :04الشكل رقم

 
 

 .10، ص 2019مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، يونيو  ،-االبتكارات المالية التقنية-الفينتنك ، (2019)مارمور منا انتليجنس المصدر:
 

 .لمؤسسات الناشئةلإقراض النظراء والتمويل الجماعي  .3

 البلدان يف والسيما والتشغيل اإلمجايل احمللي الناتج وادلتوسطة يف الناشئة والصغرية ادلشروعات لقطاع ادلتزايدة ادلسامهة رغم
 .(2019)عبد المنعم و رامي،  دوالر تريليون 4.3 بنحو تقدر سبويلية من فجوة القطاع يعاين النامية،

، شددت البنوك سياسات اإلقراض وأصبح ادلستثمرون التقليديون أكثر عزوفاً 2008ففي أعقاب األزمة ادلالية العادلية سنة 
مليار دوالر بقطاع ادلشاريع الصغرية وادلتوسطة على مستوى منطقة الشرق  260عن ادلخاطرة. ونشأ عن ذلك فجوة سبويلية قدرىا 

بإمكان واحد فقط من بني كل مخسة مشاريع احلصول على قروض مصرفية أو أي أشكال أخرى من  األوسط ومشال أفريقيا، وأصبح
% من الشركات ادلسجلة يف ادلنطقة ويعمل هبا ضلو 96االئتمان. وطبقاً للمنتدى االقتصادي العادلي، سبثل ادلشاريع الصغرية وادلتوسطة 

 .(2019)بريكر،  ايل قروض البنوك، وىو أدىن مستوى يف العامل% فقط من إمج7نصف العمالة، إال أهنا ال ربصل إال على 
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( التابعة للبنك الدويل وادلتخصصة يف شؤون الدول النامية IFCأما يف الدول العربية فتشري دراسة دلؤسسة التمويل الدولية )
مليار دوالر؛ كما تشري دراسة دلنظمة 240أن ادلؤسسات الصغرية والناشئة يف الوطن العريب تعاين من فجوة سبويل تقدر حبوايل  إىل

فقط من سبويل البنوك يذىب لصاحل ادلؤسسات الصغرية والناشئة يف الشرق  %8ارباد ادلصارف العربية وبالتعاون مع البنك الدويل أن 
 دول رللس التعاون اخلليجي؛ ىذا مقابل ما سبثلو ادلؤسسات الناشئة والصغري من إمجايل ادلؤسسات يف %2، ويقل عن األوسط

)حياري و الحصري،  ، وأهنا احملرك الرئيس للنشاط االقتصادي يف ادلنطقة %90 إىل 80ادلسجلة يف الشرق األوسط واليت سبثل من 
2015). 

 .ومساهمة اإلقراض بين النظراء في تمويل المؤسسات الناشئةحجم .1.3
عندما بدأ الناس العاديون تلبية احتياجات رأس ادلال ادلقًتضني عرب منصات  2005يف عام  بني النظراءظهر منوذج اإلقراض 

دلية يف صناعة االئتمان الذي اليكًتونية. حيث ويف أقل من عقد من الزمن، أصبحت ىذه الطريقة اجلديدة لتمويل الديون ظاىرة عا
،  2013مليارات دوالر يف عام  8حيث ذباوزت صناعة اإلقراض العادلية عرب اإلنًتنت . 2015تريليون دوالر بنهاية عام  13بلغ 

م مليار دوالر يف الواليات ادلتحدة وادلملكة ادلتحدة فقط عا 40، لتتجاوز ىذه الصناعة قيمة Liberumووفًقا لشركة األحباث 
 (على مستوى العاملP2P، سيتم إنشاء تريليون دوالر من القروض هبذه الطريقة )2025. بينما يتوقع أنو حبلول عام 2016

(Albright & James A, 2015, p. 2). 
على مستوى العامل، يف هناية الربع  P2Pبلغ اإلقراض الًتاكمي عرب منصات فقد ، P2PFAوفًقا للبيانات الصادرة عن 

مليون جنيو  2.2بشكل كبري من  P2Pمليار جنيو إسًتليين. حيث منا اإلقراض من خالل  4.4، ما يعادل  2015الرابع من عام 
 .(india, 2016, p. 5) م2015مليار جنيو إسًتليين يف عام  4.4إىل  2012إسًتليين يف عام 

 2015- 2010: شكل يوضح تطور حجم اإلقراض بين النظراء للفترة 05الشكل رقم

 
source: Bank of India, CONSULTATION PAPER ON PEER TO PEER LENDING, Reserve Bank of India, 

April 2016, P 5. 

  التكنولوجيا المالية وتمويل المؤسسات الناشئة: .2.3
 من 86 % امتالك عدم فرص أساسية ىي: أربع وجود ُيرّكو أفريقيا ومشال األوسط الشرق يف ادلالية التكنولوجيا إن تطّور

 ازدياد نفسو الوقت ويف العادلي، ادلتوّسط نصف وادلتوسطة الصغرية ادلشاريع إقراض عملية وتشكيل حسابًا مصرفياً، البالغني األفراد
 الرقمية باخلدمات اثنني أصل من عميل كل واىتمام أعوام األخرية، مخسة مدار على أضعاف أربعة التجارة اإللكًتونية حجم

 .(3، صفحة 2017)جوناس و آخرون،  .اجلديدة
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استثمارات كبرية حيث حيث أنو يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، حققت الشركات الناشئة يف رلال التكنولوجيا ادلالية 
مليون دوالر يف سبويل الشركات الناشئة، وىو ما ميثل  471استثمارًا تصل قيمتها إىل  238، 2019شهد النصف األول من عام 

 2018% يف قيمة االستثمار خالل ىذه الفًتة، مقارنًة بالنصف األول من عام  66مؤشرًا شلتازاً، حيث يعرب عن زيادة مقدارىا 
 28مليون دوالر. كما حقق عدد الصفقات مستوى قياسيًا بدوره، مسجاًل زيادة قدرىا  283قيمة االستثمارات فيو  الذي بلغت

، شلا يشري إىل استمرار اإلقبال على الشركات الناشئة يف ادلنطقة خالل مجيع مراحل 2018% مقارنًة بالنصف األول من عام 
% من رلموع صفقات الشركات الناشئة  26على صدارهتا باستحواذىا على نسبة  االستثمار. وحافظت اإلمارات العربية ادلتحدة

% من إمجايل التمويل ادلقدم  66، بينما حازت نسبة 2019اليت تتخذ من اإلمارات مقراً ذلا، واليت سّبت يف النصف األول من عام 
، حيث استحوذت 2019يف النصف األول من عام  للشركات الناشئة، وسجلت تونس امتالكها بيئة الشركات الناشئة األسرع منواً 

% مقارنًة بالنصف األول من عام  4% من مجيع الصفقات، وبزيادة قدرىا  8على خامس أكرب عدد من الصفقات بنسبة 
% من إمجايل عدد  11% يف عدد الصفقات، أي ما يصل إىل  2، بينما سجلت ادلملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 2018

 الصفقات يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا.

شركة  96ومن ادلتوقع أن يصل عدد الشركات الناشئة يف رلال التكنولوجيا ادلالية يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا إىل ضلو 
 287لوجيا ادلالية من. كما أنو من ادلتوقع أن تقفز االستثمارات يف قطاع التكنو 2020شركة حبلول عام465و 2019خالل عام 

 .(2019)العربي،  م2022مليار دوالر حبلول عام  2.28إىل  2019مليون دوالر خالل عام
 أنواع التكنولوجيا ادلالية ادلستخدمة يف سبويل ادلشروعات الصغرية وادلتوسطة. :06الشكل رقم

 
 .28، ص 2رق األوسط وشمال إفريقيا، رقم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الش ، الشمول(2019)المصدر: صندوق النقد الدولي

 دراسة إقراض النظراء والتمويل الجماعي في الجزائر .4

، اليت 2020من قانون ادلالية التكميلي   46مهد قانون ادلالية التكميلي الطريق لبعث آلية التمويل اجلماعي يف نص ادلادة 
تنشأ صفة مستشار االستثمار التسامهي ويكلف خبلق وإدارة منصات “ دلنصات التمويل اجلماعي، واليت نصت على تؤسس 

تأسيس واعتماد  شروط  ، ويتم ربديد ”يف ميدان االستثمار التسامهي واستثمار أموال اجلمهور الكبري عن طريق االنًتنت  االستشارة
جلنة تنظيم ومراقبة عمل البورصة وتقوم فكرة منصات التمويل اجلماعي عرب االنًتنت   ريقشلارسة ومراقبة ادلستشار التسامهي عن ط
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ومساعدهتم على إطالق مشاريعهم خاصة والئك الرواد   وتقدميها لفأفراد  صغرية من عدد كبري من اجلمهور  على مجع األموال دببالغ
 .ويلها إىل مشاريع استثمارية حقيقيةالذين لديهم أفكار وليس لديهم األموال لتنفيذ أفكارىم ورب

، 2020من قانون ادلالية التكميلي لسنة  45وسبنح صفة مستشار يف االستثمار التشاركي اليت ُأسست دبوجب ادلادة 
 .للشركات التجارية ادلستحدثة وادلكرسة استثنائيا ذلذا النشاط وكذا للوسطاء يف عمليات البورصة ومؤسسات تسيري أموال االستثمار

براح أنو من ادلنتظر أن يصبح  عبد الحكيمويف ىذا الصدد فقد أكد رئيس جلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها )كوسوب( 
جهاز التمويل اجلماعي )كراود فاندينغ( الذي يسمح بتجميع األموال لفائدة ادلؤسسات الناشئة عرب منصات انًتنت عمليا ابتداء من 

  .(2020)سامي،  م2020الثالثي األخري لسنة 

ويشًتط يف إطار مشروع التنظيم توفر بعض ادلعلومات ادلوجهة للنشر عرب موقع ادلنصة إجبارية التمتع بادلؤىالت التقنية 
وتقدًن معلومة واضحة ومفصلة عن الضرورية دلزاولة ىذا النوع من النشاط واحًتام أخالقيات ادلهنة الضرورية إلرساء مناخ تسوده الثقة 

 .ادلشاريع ادلقًتحة وادلخاطر اليت قد يواجهها ادلستثمر

تضاف ذلذه الشروط ادلفروضة على مزاولة النشاط قواعد حسن السلوك والكفاءة ادلهنية بالنسبة إلداريي ومسريي ادلنصة أن 
لكن دون إغفال محاية و بالنسبة دلسريي ادلنصات  يا مبسطاجلنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها كانت قد اقًتحت جهازا تنظيم

 .ادلستثمرين

وهبذا ستتمكن ادلؤسسات الناشئة و حاملي ادلشاريع من االستفادة من أداة التمويل اجلديدة ىذه ابتداء من الثالثي األخري 
الضريبية لفائدة ادلؤسسات الناشئة وبإطالق  للسنة اجلارية، علما أن إنشاء منصات التمويل اجلماعي ستكون مرفقة بآلية اإلعفاءات

صندوق سلصص لتمويل ادلرحلة اليت تسبق ذبسيد مشاريعهم. ألن التمويل التقليدي )ادلؤسسات ادلالية والبنوك ومؤسسات الدولة( قد 
اليت ال تكون بالضرورة  أظهرت زلدودية يف السياق اجلزائري احلايل، وذلذا جيب تطوير أدوات سبويل أخرى سلصصة للمشاريع الصغرية

مشاريع استثمار كبرية. ويتضح أن آلية التمويل اجلماعي تعترب األداة األنسب حيث ميكنها تعويض نقص التمويل التقليدي من جهة 
 وتلبية احتياجات أصحاب ادلشاريع من جهة أخرى. 

ورصة اجلزائر، وأن األمر يتعلق دبؤسستني طلبان جديدان لدخول ب 2020كما تلقت جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة يف 
صغريتني ومتوسطتني قدمتا رمسًيا طلب تأشرية جلنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة )سلطة ضبط السوق ادلالية( وذلك من أجل 

 .2012دخوذلما بورصة اجلزائر اليت فتحت قسًما سلصًصا حصريًا ذلذا النوع من ادلؤسسات يف عام 

 مليار دينار قدار واحدشركة تنشط يف قطاع الصناعات الغذائية واليت تطمح إىل مجع رؤوس أموال دب وخيص الطلب األول
، أما الطلب الثاين والذي تقدمت بو شركة صغرية ومتوسطة تعمل يف قطاع السياحة فيتعلق بعملية إلصدار سندات تسامهية جزائي

 .واحدة أو أكثر، حسب احلاجةمليار دينار على مدى ثالث سنوات يف عملية  10دبجموع 

 خاتمة:ال

"، دخال إىل ادلعجم ادلايل اإلقراض بين النظراء" و"التمويل الجماعيمصطلحا "ويف ختام ىذا البحث ميكن القول أن 
أصحاب ادلؤسسات الناشئة واألعمال يف احلصول على التمويل الالزم لعملهم، وذلك عوضًا عن  دلساعدةبوصفهما طريقان سهالن 

أحد أىم الركائز للبنية احلديثة للتطبيقات  حيث يعد االعتماد على موارد اجلموع التمويل ادلصريف التقليدي األكثر تعقيدًا وصعوبة.
بأشكاذلا التقنية واالقتصادية واالجتماعية. حيث أن ادلوارد ادلتوفرة والفائضة عن حاجة رلموع األفراد ميكن استغالذلا بشكل أمثل 
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والتمويل اجلماعي وما يتعلق بو من مناذج أعمال وفرص اقتصادية وتنموية  .عوائد تنموية سلتلفة األشكال واألبعادللحصول على 
 ميكن استغالذلا لدعم جهود التحول الوطين واالقتصادي. حيث يعترب أحد أشهر تقنيات ما يعرف التقنية ادلالية.

( B2Cىو احلل ادلناسب للمؤسسات الناشئة اليت زبدم ادلستهلكني ) كما أنو ويف الوقت الراىن، قد يكون التمويل اجلماعي
إن االفتقار إىل االبتكار غري أن والدول النامية اليت لديها قاعدة قوية من ادلستهلكني، دون إضعاف أو رىن عمليات التطور والتنمية. 

ستغالل األمثل ذلا، على الرغم من أن سوق التمويل التنظيمي والبنية التحتية والوعي االقتصادي دلثل ىذه اآلليات حال دون اال
مليار دوالر على مستوى العامل. ويبدو أن منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، وغريىا من األسواق  300البديل تتجاوز قيمتو 

  الناشئة ليست مستعدة سباماً الغتنام ىذه الفرصة.
  نتائج الدراسة وتوصياتها:

لكثري من الدول النامية يتطلب إعادة النظر يف بعض اجلوانب ادلتعلقة بالتوجهات االئتمانية واالستثمارية إن الوضع الراىن  -
 اليت ىي يف أمس احلاجة إليها، وذلك بدال من بقائها مرتبطة بادلؤسسات ادلالية التقليدية والدولية، اليت  ليس ذلا رغبة يف إقراض ىذه

 .سياساهتا االقتصادية وبقائها رىينة ديوهنا الدولية ذلذه ادلؤسسات البلدان أكثر من رغيتها يف تغيري
االئتمانية، ألهنا سبكن الدول الفقرية والنامية من بناء اصول ات ء أداة لتخفيف حدة االحتياجيعترب اإلقراض بني النظرا -

 ف ادلؤسسات االئتمانية.اقتصادية وزيادة دخلها واستثماراهتا دون تعرضها للصدمات واالمالءات اخلارجية من طر 
أحد أىم الركائز للبنية احلديثة للتطبيقات بأشكاذلا التقنية واالقتصادية  (Crowd) يعد االعتماد على موارد اجلموع -

واالجتماعية. حيث أن ادلوارد ادلتوفرة والفائضة عن حاجة رلموع األفراد ميكن استغالذلا بشكل أمثل للحصول على عوائد تنموية 
والتمويل اجلماعي وما يتعلق بو من مناذج أعمال وفرص اقتصادية وتنموية ميكن استغالذلا لدعم جهود  .األشكال واألبعادسلتلفة 

 . التحول الوطين واالقتصادي. حيث يعترب أحد أشهر تقنيات ما يعرف التقنية ادلالية
اعي، واليت من خالذلا تستطيع ادلشاريع الريادية تسمح تطبيقات التكنولوجيا ادلالية يف االستفادة من خاصية التمويل اجلم  -

والناشئة احلصول على مبالغ صغرية من عدد كبري من األفراد ما ساعدىا يف سبويل مشاريعها اجلديدة، واليت استطاعت سبويل العديد 
 .من ادلشاريع اإلبداعية لتتحول إىل شركات وعالمات ذبارية مزدىرة

قناة استثمار آمنة وفعالة لشرُية واسعة من اجملتمع يكفي أثناء فًتات  P2Pحىت ُيقق فعاليتو جيب أن يوفر اإلقراض  -
االنكماش يف الدورة االقتصادية دلنع التوقفات ادلفاجئة يف اإلقراض، ومعدالت التخلف عن السداد ادلفرطة، والفشل اإلشكايل 

 دلنصات اإلقراض.
 رلموعة على ادلباشر غري اإلجيايب وتأثريه الناشئة، للشركات احلاضنة البيئة كامل تسريع على سيعمل اليةادل التكنولوجيا منو -

 ظل االقتصاديات الرقمية الراىنة. يف للنموّ  سيجعلو ضرورياً  القطاعات، من
القانونية واإلجراءات التنظيمية ال بد أن ينمو ىذا القطاع بطريقة آمنة وسليمة، وجيب أن تقوم الدول دبواءمة اإلطارات  -

 والرقابية والتدابري اذلادفة حلماية ادلستهلك للتصدي للمخاطر  ادلًتتبة عن آليات ومنصات التمويل اجلماعي.
وأخريا إن وجود التنظيمات ادلالئمة للحالة االقتصادية يف البلد، يسرع من عملية جذب رؤوس األموال للدخول يف  -

م بعد 2012ي كقناة استثمارية، حيث ميكن مالحظة النمو ادلطرد يف الواليات ادلتحدة األمريكية منذ عام أسواق التمويل اجلماع
وىو تنظيم معين بتسهيل وتبسيط سبويل ادلؤسسات  JOBS Act (Jumpstart Our Business Startups) صدور ما يعرف بـ

ادلستثمرين ادلؤىلني وغري ادلؤىلني وحدود التمويل ادلمكنة للمؤسسات  الصغرية والناشئة دبا يشمل خيارات التمويل اجلماعي من ربديد
 .وادلسموحة لفأفراد حبسب تأىيلهم. مع مراعاة تطوير وتدرج األنظمة والقوانني ادلتعلقة حبدود االستثمار ونوعية ادلستثمرين ادلستهدفني

 قائمة المراجع:
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 مالحق:

 : صناعة اإلقراض من نظير إلى نظير في الصين 01الملحق رقم

 
Source: Pingfan Song, Yunzhi Chen, and Zhixiang Zhou (2012) ; Performance Analysis of Peer-to-Peer 

Online Lending Platforms in China . Article of Sustainability 2018, 10, 2987; 

doi:10.3390/su10092987 )www.mdpi.com/journal/sustainability(.P2. 
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 .يا المالية: بعض االستراتيجيات الشائعة التي تعتمدها البنوك المركزية حول العالم في دعم التكنولوج03الملحق رقم 
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