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كلمة االحتاد
يف ال�سنوات التي تلت �أزمة العقار العاملية ،ر�أى رواد الأعمال احلاجة �إىل �أمناط جديدة
من اخلدمات املالية مبا يف ذلك ا�ستحداث �أ�ساليب منخف�ضة التكلفة لال�ستثمار ،و�إن�شاء
نظم خا�صة ت�س ّهل عمليات �إقرا�ض النظري للنظري بدالً من ا�ستخدام البنوك التجارية،
وت�سهيل وت�سريع عمليات ال�سداد وحتويل الأموال .وقد متخ�ضت هذه الر�ؤية عن واقع
متنامي التطور على �أيدي املبدعني ممن ّ
�سخر الآفاق احلديثة للتكنولوجيا لتحقيق ما
� ُ
إ�صطلح على ت�سميته عامل ًيا بالتكنولوجيا املالية .FinTech
وقد تطورت التكنولوجيا املالية على مدار العقد املا�ضي ب�سرعة مطردة ،وبد�أت بالت�أثري
الفعلي يف قطاع اخلدمات املالية التقليدية .فعلى مدى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،و�صل
مدفوعا بعدم كفاية الهيكل
اال�ستثمار يف التكنولوجيا املالية لأكرث من مائة مليار دوالر،
ً
احلايل للخدمات املالية التقليدية ،حيث ال زال ما ال يقل عن  3.5مليار ٍ
فرد يف العامل
يفتقرون �إىل هذه اخلدمات.
وانطال ًقا من �أهداف �إحتاد �شركات الإ�ستثمار ،ويف مقدمتها تهيئة املناخ املالئم لتطوير
كفاءة قطاع اال�ستثمار واخلدمات املالية متا�ش ًيا مع تطورات الأ�سواق العاملية� ،إ�ضافة �إىل
امل�ساندة العلمية لل�سوق املحلي لر�أ�س املال بكل ما من �ش�أنه تن�شيط اال�ستثمار ،يعر�ض
الإحتاد يف هذا الكتاب االُطر الوظيفية للتكنولوجيا املالية متمثلة يف �إختزان القيمة
كالعمالت الرقمية والعمالت امل�شفرة ،تعليم الآلة ،التحليل التنب�ؤي ،الذكاء الإ�صطناعي،
العقود الذكية ،خدمات الت�أمني القائمة على التكنولوجيا املالية ،و�أخرياً ولي�س �آخ ًرا
الرقابة على التكنولوجيا املالية.
ويف جوهرها ،ترمي التكنولوجيا املالية �إىل تقليل عدد وتكلفة املعامالت املرتبطة
باخلدمات املالية التقليدية ،بالإ�ضافة �إىل خدمة قطاعات ال�سوق غري املخدومة مالياً
على نحو منا�سب من قبل امل�ؤ�س�سات التقليدية .وي�ستمر منو التكنولوجيا املالية �أفق ًيا على
امتداد الدول ،ور�أ�س ًيا يف �صورة املزيد من التطور التقني والإبداع ،وهو ما ميلي علينا
الوقوف على جوانب هذه التكنولوجيا ،وا�ستيعابها لال�ستفادة منها حمل ًيا و�إقليم ًيا.
احتاد شركات االستثمار
7

8

الـتـكـنـولـوجـيــا املــالـيـة

جسر القطاع املالي إلى املستقبل

مـــقـــدمــــة
ادت التطورات الرقابية والتكنولوجية منذ بداية القرن احلايل اىل تغيري طبيعة الأ�سواق
واخلدمات وامل�ؤ�س�سات املالية على نحو يختلف عما كانت عليه قبل الأزمة املالية العاملية
يف عام  .2008كما انه ،مع مطلع هذا القرن ن�ش�أ م�صطلح الـ ( FinTechفني تك) �أي
التكنولوجيا املالية ،وهو تعبري ي�شري اىل ت�سخري التكنولوجيا خلدمة �أن�شطة القطاع
امل�صريف واملايل ،وتقدمي حلول ملا قد يجابه هذا القطاع من عقبات.
ومع ذلك ،اذا تو�سعنا يف الإطار الزمني لبحثنا يف جمال تطور التكنولوجيا املالية ،تعني
علينا �أن ن�أخذ �أي�ضاً يف احل�سبان فرتة ما قبل الأزمة املالية العاملية يف عام ،2008
وبالتايل امكننا اعتبار �أن ثمة ثالث مراحل لهذا التطور� .أولها ،فرتة ما قبل عام ،1967
بد ًءا من مد كيبالت التلغراف عرب املحيط الأطل�سي ،وتطوير �شبكة التلك�س العاملية والتي
ظلت اىل �أمد غري ق�صري متثل �أهم �أوجه االرتباط بني التكنولوجيا واالن�شطة املالية
وامل�صرفية ،فعملت مبثابة املحرك الرئي�سي لتو�سع هذه االن�شطة وتطورها عامل ًيا.
�أما املرحلة الثانية واالحدث ،والتي ميكن اعتبارها تقديريا بني عامي  1967و،2008
فقد �شهدت وقوع �صدمات مالية على امل�ستوي العاملي �شكلت احلافز على البحث
عن حلول غري تقليدية .ومن �أبرز هذه ال�صدمات انهيار �أ�سواق الأ�سهم عاملياً يف عام
 .1987وكانت �آثار هذه االزمة مبثابة تذكري بوثاقة االرتباط بني �أ�سواق املال عامل ًيا ،مما
حدا باجلهات الرقابية اىل �أيجاد �آليات للتحكم يف �سرعة تغريات �أ�سعار الأ�سهم ،مع
اال�ستعانة بالو�سائل التكنولوجية يف هذا اخل�صو�ص .كذلك ،برز يف منت�صف الت�سعينيات
ا�ستخدام احلا�سوب بكثافة يف �إدارة خماطر التداول يف الأ�سواق املالية� ،إال �أن �إنهيار
�شركة التداول  Long-Term Capital Managementالأمريكية التي اعتمدت على
احلو�سبة يف عملها ،قد حث امل�شتغلني يف �أ�سواق املال على املزيد من البحث والتطوير
يف هذا املجال تالف ًيا ملثل هذه العواقب .كما �أن ظهور الإنرتنت يف الت�سعينيات قد وفر
الأ�سا�س الذي عزز مكانة التكنولوجيا املالية .كذلك� ،شهدت الفرتة ما قبل �أزمة ،2008
انت�شار رقمنة  Digitizationاخلدمات املالية التقليدية ،امتدا ًدا من �أول �صراف �آيل
 ATMوو�صوالً اىل اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية .ويق�صد بالرقمنة اال�ستخدام املو�سع
للتقنيات احلا�سوبية.

9

�أما يف املرحلة الثالثة لتطور التكنولوجيا املالية ،فقد كان للأزمة املالية العاملية يف عام
 2008دو ًراً يف �إذكاء الإندفاع نحو احللول التكنولوجية يف الت�صدي للآثار التي خلفتها
الأزمة .فلقد �أ�ضرت الأزمة ب�أرباح البنوك وقدرتها التناف�سية ،و�أدت املتطلبات الرقابية
اجلديدة التي تلت الأزمة �إىل رفع تكاليف عمليات االلتزام الرقابي (مثل اختبارات االجهاد
وخطط التعايف) �إىل م�ستويات قيا�سية ،مع فر�ض املزيد من القيود على منح االئتمان
امل�صريف .ولعل ال�سمات الرئي�سية التي متيز املرحلة الثالثة من التطور التكنولوجي ،تتمثل
يف املعدل ال�سريع لالبتكار والتطوير ،ف�ض ً
ال عن التبدل املطرد يف هوية مقدمي اخلدمات
املالية ،حيث �أ�صبحت ال�شركات النا�شئة املقدمة للخدمات املالية و�شركات التكنولوجيا،
تناف�س امل�ؤ�س�سات املالية التقليدية من خالل ما تقدمه من خدمات �أكرث كفاءة و�سرعة
و�أمنا و�أقل تكلفة.
ويف زماننا هذا ،ت�ؤثر التكنولوجيا املالية يف كل جمال من جماالت النظام املايل العاملي،
فقد �شاهدنا على �سبيل املثال ت�أثريها الأكرب يف ال�صني ،متمث ً
ال يف �شركات مث ل iAl
 babaو  Baiduو  Tencentالتي �أحدثت حتوالً جذرياً يف عمليات ال�شراء و�سداد
املدفوعات .ولكون البنية امل�صرفية التقليدية لل�صني غري قادرة على تغطية جميع العمالء،
بينما التطور التكنولوجي حا�ض ًرا يف انحاء البالد� ،أ�صبحت ال�صني � ً
أر�ضا خ�صبة ملظاهر
التكنولوجيا املالية ،حيث �أوجدت و�سائل وا�ساليب بديلة خلدمات امل�صارف التقليدية.
كذلك ,بد�أت الأ�سواق النا�شئة ،ال �سيما يف �آ�سيا و�إفريقيا ،يف خو�ض جتربة التكنولوجيا
املالية ،مدعومة ب�سيا�سات حكومية متعددة �ضمن �إطار حتقيق التنمية االقت�صادية لهذه
الدول.
وقبل �أن نتطرق جلوانب اُخرى حول التكنولوجيا املالية ،يجدر التحدث عن �سبب ما حتظي
به من �أهمية .فقد بلغت قيمة �إجمايل اال�ستثمارات فيها على مدى ال�سنوات اخلم�س
املا�ضية� ،أكرث من مائة مليار دوالر عامل ًيا ،وهنا يتبادر ال�س�ؤال ،ملاذا جتذب التكنولوجيا
املالية مثل هذا احلجم من اال�ستثمار؟ وتكمن الإجابة يف كون الهيكل التقليدي احلايل
للخدمات املالية تعوزه الكفاية اىل �أبعد احلدود .فهناك ما ال يقل عن  3.5مليار �شخ�ص
يف جميع �أنحاء العامل� ،إما ال ي�ستطيعون احل�صول على خدمات م�صرفية تقليدية� ،أو
ما يح�صلون عليه منها حمدود للغاية .وهنا ي�أتي دور �شركات التكنولوجيا املالية ملعاجلة
هذه الفجوة .ويف الإطار ذاته ،ف�إنه رغم كون امل�ؤ�س�سات ال�صغرية ومتو�سطة احلجم توفر
10
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ً
عري�ضا من الوظائف يف �سوق العمالة ال �سيما يف الدول النامية� ،إال �أن �أكرث من
ن�صي ًبا
 95يف املئة من هذه ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ال يت�سنى لها اال�ستفادة من املنظومة
التقليدية للخدمات املالية ،مما يرتك فجوة من املتوقع �أن تغطيها �شركات التكنولوجيا
املالية.
ومن ثم ،يت�ضح بجالء �أن التكنولوجيا املالية تتمحور حول جوانب ت�ؤدي �إىل �إحداث
تطور ينا�سب الع�صر يف اخلدمات واملعامالت املالية .ويتناغم هذا التطور يف اخلدمات
واملعامالت مع املوجات املتالحقة للتقدم التكنولوجي العاملي ،وهو ما �سيتطرق اليه هذا
الكتاب انطال ًقا من درا�سة اجلوانب الوظيفية للتكنولوجيا املالية ،على النحو التايل:
�أوالً  -النقد �أو �صور اختزان القيمة �ضمن م�ستحدثات التكنولوجيا املالية ،مثل العمالت
الرقمية والعمالت امل�شفرة

ثانياً  -املن�صات الرقمية :من�صات املقاي�ضة ،و�إقرا�ض النظري للنظري ،والتمويل
اجلماعي
ثالثاً  -البيانات ال�ضخمة ،تعليم الآلة ،التحليل التنب�ؤي ،الذكاء الإ�صطناعي ،والعقود
الذكية
راب ًعا  -التكنولوجيا املالية يف جمال الت�أمني (تكنولوجيا الت�أمني )InsurTech

خام�ساً  -الرقابة على التكنولوجيا املالية ،القواعد الرقابية اخلا�صة بالتكنولوجيا
املالية.
�ساد�سا -االبتكار بني القطاع املايل والتكنولوجيا املالية
ً
فعن كيفية تطور امل�شهد العاملي لتقنية ملدفوعات يف ظل التكنولوجيا املالية وم�آلها
امل�ستقبلي .ي�ستمر تطور الو�سائل املبتكرة للتحويالت املالية والأدوات والتقنيات املرتبطة
بذلك .فكلنا ن�ستخدم بطاقات االئتمان ،ومن املتوقع �أن يتغري ذلك اىل الأف�ضل يف
امل�ستقبل ،ومن ثم تتم عمليات �إدارة املخاطر ب�شكل �أف�ضل.
�أما عن تداخل التكنولوجيا املالية مع ع�صر الهواتف اجلوالة ومن�صات التوا�صل االجتماعي.
في�شاهد العامل دخول م�ؤ�س�سات جديدة معتمدة على تقنيات ال�شبكات احلا�سوبية اىل
�صناعة اخلدمات املالية .حيث ت�ساعد هذه التقنيات اجلديدة يف تطوير جماالت االبتكار
11

يف اخلدمات املالية .فبع�ض هذه املجاالت تخت�ص بالتنب�ؤ والذكاء اجلماعي (ويق�صد
به الريط بني مدخالت ومرئيات و�أراء جمموعات من اجلهات وامل�ؤ�س�سات املختلفة)،
والتداول �سريع الوترية للأدوات املالية ،والتبادل التجاري عرب مواقع التوا�صل االجتماعي،
وا�ستخدام الذكاء الإ�صطناعي يف قرارات اال�ستثمار ويف املنظومة الرقابية ،والتمويل من
النظري للنظري (�سوا ًء من �شخ�ص اىل �شخ�ص �أو من م�ؤ�س�سة اىل �أخرى) ،وعمليات
امل�ساهمة امل�ؤمتتة يف �أ�سهم ر�أ�س املال من خالل التمويل اجلماعي ،CrowdFunding
واال�ست�شارات الروبوتية يف �إدارة الرثوات.
وكما نعلم جمي ًعا ،ف�أ�سواق الأ�سهم يف ع�صرنا هذا م�سيرّ ة الكرتون ًيا ومعتمدة يف املقام
الأول على التكنولوجيا .وقد مت بفعل التنامي التكنولوجي ،تخفي�ض العمالة يف العديد من
وظائف اخلدمات املالية ،ال �سيما بعد ا�ستخدام الروبوتات (برجميات حا�سوبية متقدمة)
يف الوظائف املرتبطة باغتنام الفر�ص واال�ست�شارات اال�ستثمارية ومعاجلة خماطر
اال�ستثمار ،علماً ب�أن اال�ست�شارة الروبوتية  RoboAdvisorsلي�ست �إال نتائج حل�سابات
الغوريتمية (خوارزميات) وبرامج تقوم مبعاجلة كم هائل من املعلومات وا�صطفاء املنا�سب
عال من فعالية التكلفة.
نحو ٍ
منها ،وحتليلها ب�صورة �أف�ضل مما يقدر عليه الإن�سان ،وعلى ٍ
ثم هناك � ً
أي�ضا التداول املعتمد على الذكاء الإ�صطناعي .ففي �إطار هذه الطريقة ،ت�ستقي
الآلة املعلومة من هيكل تبدل �أمناط البيانات ،ثم حتاول التنب�ؤ مبا �سيحدث .ويخطط
م�س�ؤولو “وول �سرتيت ً � ”Wall Street
أي�ضا ال�ستخدام هذه التقنيات ملراقبة �أ�سوق
الأوراق املالية والتنب�ؤ ب�أي امناط مبتكرة لعمليات االحتيال.
وفيما يخ�ص البنية اال�سا�سية املتوافرة اليوم لدعم �إطار املعامالت املالية ،من الأهمية
مبكان ت�أمني بيانات امل�ستخدم .فعلى �سبيل املثال ،مع انت�شار �شبكات التوا�صل االجتماعي
والبيانات ال�ضخمة التي ترتافق مع هذا اال�ستخدام ،من املهم للغاية احلفاظ على �سرية
البيانات ال�شخ�صية واملالية حلمايتها من االخرتاق ،وهو ما ميثل �أحد دوافع االبتكار يف
�صناعة اخلدمات املالية.
و�سوف ي�ستطلع الكتاب � ً
أي�ضا ،التغريات الرقابية املتوقعة يف �إطار التكنولوجيا املالية.
ومما ال �شك فيه �إن التغريات يف تكنولوجيات املعامالت املالية تتطلب قوانني ولوائح
معدلة ت�ضعها ال�سلطات الرقابية ،مبا يتما�شى مع رياح التطور ،وهو ما يطلق عليه عامل ًيا
بـ“النظم الرقابية للتكنولوجيا املالية  .”RegTechوترغب معظم ال�سلطات التنظيمية
12
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واحلكومات يف جعل نطاق بيئتها الرقابية �أكرث مالءمة لل�شركات النا�شئة يف جمال
التكنولوجيا املالية ،حيث ت�ستهدف اجتذاب هذه ال�شركات ،مل�سايرة جمريات الع�صر يف
جمال اخلدمات املالية.
يتعني الإ�شارة �إىل �أن امل�شهد احلايل للخدمات املالية قد �أ�صبح م�ؤاتيا لالبتكار �أكرث من
�أي وقت م�ضي ،ب�سبب ارتفاع �سقف توقعات العمالء وزيادة �إمكانية ح�صول املبتكرين على
ً
منخف�ضا �أمام االبتكارات
متويل لر�أ�سمال م�ؤ�س�ساتهم الوليدة .بالتايل� ،أ�صبح احلاجز
التكنولوجية مت�سارعة اخلطي .فمقدمو اخلدمات املالية التقليدية مثل البنوك الكبرية
وامل�ؤ�س�سات املالية الكربى غدت تغامر بوجودها ما مل جتاري التكنولوجيا املالية يف
جمال عملها ،وتتكيف مع االحتياجات املتغرية للع�صر.
�إجمالاً  ،ميكن القول �إنطال ًقا من العر�ض والطلب� ،أن التكنولوجيا املالية قد وجدت لتبقي
ركناً متنامياً من �أركان قطاع اخلدمات املالية يف العامل .فمهما �إختلفت الدورة الإقت�صادية،
ي�ستمر تطور التكنولوجيا املالية ت�صاعدياً .فالتزايد يف عدد وحجم ال�صفقات التي تتم
بوا�سطة التكنولوجيا املالية ،وانت�شارها نتيجة الإقبال عليها بالذات من قبل جيل الألفية،
�أي قطاع ال�شباب من معا�صري �أوائل القرن احلادي والع�شرين ،كلها �شواهد على �أن
التكنولوجيا املالية �سوف ت�شكل جز ًءا ال يتجز�أ من م�ستقبل العامل .ومن املتوقع �أن يقوم
الناجحون من رواد الأعمال وامل�ستثمرون والعمالء من جيل الألفية ،بتذليل التحديات
التي تواجه هذه التكنولوجيا اجلديدة ،وت�سخري جناحاتها ومزاياها لالرتقاء ب�صناعة
اخلدمات املالية عامل ًيا.
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� ً
أوال -النقد �أو �صور اختزان القيمة �ضمن م�ستحدثات التكنولوجيا املالية
�أ -العمالت الرقمية والعمالت امل�شفرة
العمالت الرقمية  Digital Currencyهي الأموال املتداولة عرب الإنرتنت ،ولها
جميع خ�صائ�ص الأموال التقليدية ،و�أقرب مثال لها بطاقات االئتمان واخل�صم ،وميكن
ا�ستخدامها لدفع ثمن ال�سلع واخلدمات ،مثل االت�صاالت عرب الإنرتنت والهاتف املحمول
واملتاجر التي تبيع ال�سلع عرب الإنرتنت وغريها .ولي�س للعمالت الرقمية حدود جغرافية
�أو �سيا�سية؛ وقد يتم �إر�سال مبالغ من �أي مكان �إىل �أي نقطة يف العامل ،و�إجراء �أية
معامالت مع �أي نقطة اُخري يف العامل.
�أما العمالت امل�شفرة  Cryptocurrencyفهي �أمناط متباينة من العمالت الرقمية تعتمد
على الت�شفري فتعترب بالتايل من الأ�صول امل�ؤمنة جتاه االخرتاق ،و�أ�صبحت بالفعل ت�ستخدم
كو�سيلة للتبادل والتداول .ومن الأهداف الرئي�سية لعملية الت�شفري  Cryptographyهو
جعل تلك العمالت م�أمونة التداول .ويجري �إن�شاء وحتليل اخلوارزميات والربوتوكوالت
التي متنع تغيري ما تنطوي عليه من معلومات جراء تدخل طرف ثالث يف معر�ض تداولها
بني �أي طرفني .وت�ستند عملية الت�شفري اىل جمموعة متداخلة من العلوم� ،أهمها علم
الريا�ضيات البحتة التي ت�ضفي على التعامل بهذه العمالت �صفة املوثوقية وا�ستحالة
االخرتاق .وتعترب كل جمموعة ت�شفري “كتلة � Blockأو �سجل” واملجموعات املرتابطة منها
بـ “الكتل املت�سل�سلة �أو ال�سجالت املت�سل�سلة  ،”Block Chainsوهي يف الأ�صل �سل�سلة
من ال�سجالت الرقمية ،ترتبط ببع�ضها با�ستخدام الت�شفري ،وبحيث يحتوي كل �سجل على
جزء من �شفرة ال�سجل ال�سابق� ،إ�ضافة اىل ختم زمني وبيانات تخ�ص املعاملة .ومبوجب
ت�صميمها ف�إن ال�سال�سل املجمعة يتعذر التالعب يف بياناتها .وثمة �س�ؤال قد يتبادر اىل
الأذهان :ما هي االختالفات الأ�سا�سية بني العمالت الرقمية والعمالت امل�شفرة؟
ت�صنيف العملة الإلكرتونية
ال

هل العملة لها مقابل من العملة الر�سمية؟
عملة �إفرتا�ضية

�أموال (عمالت) رقمية

نعم

هل هي خا�ضعة جلهة مركزية؟
نعم
ال
عملة �إفرتا�ضية خا�ضعة جلهة مركزية
عملة م�شفرة (مثل البيتكوين)
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ميكن القول بدا ًية �أن العمالت امل�شفرة هي نوع من العمالت الرقمية� ،إال �أن هناك بع�ض
االختالفات الأ�سا�سية فالعمالت الرقمية تتبع منظومة مركزية تتكون من جمموعة من
الأ�شخا�ص و�أجهزة الكمبيوتر التي تنظم حالة املعامالت يف الف�ضاء ال�سيرباين Cyber
 .Spaceبينما العمالت امل�شفرة غري مركزية ،ويتم و�ضع لوائحها من قبل غالبية جمموع
املتعاملني بالن�سبة لكل عملة.
ت�صوير لل�سجالت املت�سل�سلة الداخلة يف تركيب البيتكوين (امل�صدر)Investopedia :

�أما جوانب الإختالف الأخري بني العمالت امل�شفرة والعمالت الرقمية ،فنذكر منها:
الك�شف عن هوية املتعاملني :العمالت الرقمية تتطلب حتديد امل�ستخدم مب�ستندات
ر�سمية ،بينما ال تتطلب معامالت العمالت امل�شفرة �أ ًيا من ذلك .وعلى الرغم من �أن
العمالت امل�شفرة ال حتتوي على �أي معلومات �شخ�صية مثل اال�سم والعنوان ال�سكني� ،إال
�أن كل معاملة م�سجلة يف االر�سال واال�ستقبال يتم تعقبها.
ال�شفافية :معامالت العمالت الرقمية لي�ست �شفافة من حيث �أنه ال مبكن للغري م�شاهدة
حدوثها ،وعلى النقي�ض من ذلك ،ميكن لأي م�ستخدم م�شاهدة تداوالت العمالت امل�شفرة،
حيث تُعر�ض جميع تدفقات العمالت امل�شفرة يف �سجالت عامة .و�سوف نتطرق الح ًقا
اىل مفانبيح الن�شفري ،وت�أنتي يف �أزواج ت�ضم مفتاح عام وخا�ص .واملفتاح العام متاح
الطالع اجلميع من خالل دليل عام.
التالعب مبعلومات املعامالت :العمالت الرقمية لها �سلطة مركزية تتعامل مع �شبهة
االحتيال �أو غ�سل الأموال ب�إلغاء املعامالت �أو جتميدها بنا ًء على طلب املتعامل �أو
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ال�سلطات الرقابية� .أما العمالت امل�شفرة فهي خا�ضعة لرقابة جمموع املتعاملني لكل
عملة .ومن غري املحتمل �أن يوافق املتعاملون على �أي تغيريات يف ال�سجالت املت�سل�سلة
خروجا على القانون.
للمعاملة
ً
اجلوانب القانونية :معظم الدول لديها �إطار قانوين للعمالت الرقمية ،مقابل غياب مثل
هذا الإطار بالن�سبة للعمالت امل�شفرة يف الوقت احلايل ،يف معظم البلدان.
حتقيق ما ي�سمي بـ «الإجماع املنت�شر  :»Distributed Consensusالإجماع املنت�شر
يعني بب�ساطة �إتفاق جمموعة كبرية من الأ�شخا�ص غري مت�صلني جغراف ًيا ،وهو ما ت�ستند
ً
عو�ضا عن وجود جهة منظمة مركزية كما هو احلال يف العمالت
�إليه العملة امل�شفرة،
الرقمية .وكانت عملة البيتكوين � Bitcoinأول عملة م�شفرة ،حيث تغلبت على غياب
اجلهة املنظمة املركزية با�ستحداث ال�سجالت املت�سل�سلة .Block Chains
ويرتكز وجود عملة البيتكوين ،على تطبيق ثالثة مبادئ تخ�ص الت�شفري ،وتتمثل يف الآتي:
التوقيع الرقمي � ،Signature Digitalأ�شجار مريكل  ،Merkle Treesومفهوم الإثبات
امل�شفر للعمل  .Cryptographic Concept of Proof-of-Workونتناول كلاً منها
ب�إيجاز فيما يلي:
التوقيعات الرقمية :ل�ضمان �أن جميع املعامالت على ال�شبكة �أ�صيلة ،يتم ت�شفري كل
معاملة با�ستخدام مفتاح خا�ص للتوقيع ال ميكن فك ت�شفريه �إال با�ستخدام ما ي�سمي
مبفتاح التحقق .ويتم تطبيق التوقيعات الرقمية بحيث يكون لكل معاملة توقيع فريد ال
ميكن تفعيله �إال با�ستخدام مفتاح خا�ص به.
�أ�شجار مريكل  :Merkleتوفر طريقة لربط جمموعات من املعامالت امل�صادق عليها،
با�ستخدام ما ي�سمي بتقنية اخللط  Hashingيقوم بها احلا�سوب من خالل عمليات
ريا�ضية معقدة ،وهي تقنية للت�شفري تت�ضمن �سمات املعاملة ،حيث يتم بوا�سطة هذه
التقنية ربط كل �سجل من ال�سجالت املت�سل�سلة بال�سجل ال�سابق له من خالل احتوائه
لعالمة اختزال ترتبط مع عالمة اختزال مناظرة يف ال�سجل املت�سل�سل ال�سابق.
مفهوم الإثبات امل�شفر للعمل  :Proof of Work Conceptي�ضمن املبدئني ال�سابقني
يف تقنيات الت�شفري �أن كل معاملة مطلوب �إ�ضافتها �صحيحة و�أن هناك طريقة لرتتيب
املعامالت �إىل �سجالت �أو كتل  .Blocksغري �أنه لكي تتم �إ�ضافة �أي �سجل �إىل ال�سل�سلة،
يجب لهذا ال�سجل �أن يخ�ضع لعملية التحقق من �صحته .وحتتاج عملية التحقق �إىل �أدوات
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حا�سوبية متقدمة يف �سعتها الت�شغيلية ،مع كفاءة متقدمة يف العمليات الريا�ضية .وثمة
العديد من ذوي الباع يف العمليات احلا�سوبية والريا�ضية الراغبني يف القيام بعمليات
التحقق مقابل احل�صول على مكاف�أة البيتكوين  Bitcoinيف �صورة قيمة م�شفرة.
التعامل بالبيتكوين
لنفرت�ض متعاملني اثنني� ،أحمد وحمد ،حيث يريد �أحمد حتويل مبلغ مقوم بالبيتكوين
�إىل حمد:
 .1يقوم �أحمد بداي ًة بالت�سجيل للح�صول على ما ي�سمى باملحفظة الإلكرتونية e-Wallet
التي �ستحفظ فيها وحدات البيتكوين .ثم يقوم باحل�صول على البيتكوين �سواء بال�شراء
من من�صات التداول اخلا�صة بذلك� ،أو من �أجهزة ال�صراف الآيل التي تقدم خدمة
البيتكوين .ومن ثم ،يقوم �أحمد باال�ستف�سار عن البيانات التف�صيلية املع ّرفة حلافظة
البيتكوين التي تخ�ص حمد ،ليبد�أ بعد ذلك التعامل.
 .2من ثم ،يقوم �أحمد بالإعالن عن ال�صفقة التي يرغب يف املوافقة عليها .عل ًما ب�أن
البيانات املتعلقة بال�صفقة تكون حممية ب�شفرة خا�صة .مبعني �أن الظاهر من املعاملة
هو �أن �أحمد قد بادر بها ولكنه ي�ستحيل لأي طرف ثالث التالعب بتبديل تفا�صيلها.

 .3يقوم �آخرون �ضمن �شبكة املعامالت امل�شفرة للبيتكوين ،بو�ضع املعاملة يف �سجل مع
غريها من املعامالت .وت�ستغرق هذه اخلطوة وقتا لي�س بالق�صري وتتطلب حل م�سائل
ريا�ضية معقدة ،تزداد تعقيدًا كلما زادت قيمة العملة امل�شفرة .وعند اكتمال هذه
العمليات ت�صبح املعاملة يف حكم املنجزة .وتتم مكاف�أة القائم مبثل هذه العمليات.
ويتبارى من يف ال�شبكة على القيام بهذه العمليات بغية حتقيق املكاف�أة ،حتي �أنه يطلق
علي ه�ؤالء لفظ “املُنقبني” .Miners
االجتاهات امل�ستقبلية :اخل�صو�صية املعززة
كان هناك الكثري من القلق من �أن البيتكوين من �ش�أنه متكني املجرمني من حتويل وحدات
من العملة امل�شفرة من حمفظة اىل اخري ب�صورة �سرية .غري �أن الواقع �أنه من ال�صعب
تخ�صي�ص مفتاح �شيفرة ملعاملة معينة �إال اذا توافرت جميع �سجالتها .فمعامالت ال�سجالت
املت�سل�سلة  - Blockchainsمثل معامالت البيتكوين � -شفافة بطبيعتها .ويف الواقع،
ميكن لأي �شخ�ص تنزيل �سجالت مت�سل�سلة للـبيتكوين ،عل ًما ب�أن هذا التنزيل بحجم 145
جيجابايت .ويعني ذلك �أنه �إذا ُعرف مفتاح ال�شيفرة ميكن ر�ؤية حدوث املعامالت امل�شفرة
ذات العالقة ،و�إن كان من املتعذر على �أي طرف ثالث التالعب يف تفا�صيلها .ومع ذلك
اجته البع�ض اىل �إ�ضفاء املزيد من ال�سرية على تلك املعامالت زيادة يف االحتياط.
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ال�سعر والر�سملة ال�سوقية للبيتكوين والعمالت امل�شفرة البديلة
نظ ًرا لأن قاعدة الت�شفري الرقمي للبيتكوين متاحة دون قيود ،يعني ذلك �أن املطورين
يبنون عليها ب�سهولة لإن�شاء عمالت ت�شفري بديلة خا�صة بهم .وفيما يلي العمالت امل�شفرة
الع�شر الأكرث �شعبية حتى تاريخه.
ال�سعر
(التقريبي) بالدوالر

العمالت امل�شفرة

الر�سملة ال�سوقية
التقريبية باملليار دوالر

بتكوين

Bitcoin

8000

134.5

اثريوم

Etherum

451

44.4

ريبل

Ripple

0.58

22.5

بتكوين كا�ش

Cash Bitcoin

876

15

اليتكوين

Litecoin

134

7.5

اي �أو �أ�س

EOS

6.17

4.7

كاردانو

Cardano

0.16

4

�ستالر

Stellar

0.22

4

نيو

Neo

57

3.7

ايوتا

IOTA

1.2

3.3

خماطر التعامل بالعمالت امل�شفرة واعتبارات ُاخرى
ً
أغرا�ضا م�شروعة كما لو
على الرغم من �أن العمالت امل�شفرة قد تدعم االبتكار وتخدم �
كانت عمالت تقليدية ،حالها حال غريها من �أدوات �إختزان القيمة وحتويلها ،فقد يتم
ا�ستغالل هذه العمالت لأغرا�ض غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب والتمكني من ارتكاب
جرائم �أخرى مثل جتارة املخدرات واجلرائم الإلكرتونية .فالعمالت امل�شفرة م�صممة
لتكون بدي ً
ال لأنظمة ال�سداد التقليدية احلالية ،فهي و�سيلة لتتبع املدفوعات و�إختزان
القيمة وحتويلها من بلد �إىل �آخر عرب الإنرتنت .وقد يكون التعامل بالعمالت امل�شفرة من
�ش�أنه جعل عمليات ال�سداد �أقل تكلفة �أو �أ�سرع تنفي ًذا ،لكنها لي�ست معتمدة من قبل �أي
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حكومة �أو بنك مركزي .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،اذا حدث �أن انهارت امل�ؤ�س�سات املروجة للعملة
امل�شفرة فلن تقوم احلكومة بتغطية اخل�سارة ،خالفاً ملا هو احلال بالن�سبة للبنوك.
تنت�شر �شركات العمالت امل�شفرة حول العامل لتقدمي املنتجات واخلدمات للم�ستهلكني.
وهناك بور�صات للعمالت امل�شفرة ،وهي �شركات ت�ساعد امل�ستهلكني على �شراء �أو بيع
العمالت امل�شفرة .وهناك � ً
أي�ضا �شركات يطلق عليها بـ “مزودي حمافظ العمالت امل�شفرة
الرقمية  ”Providers Walletعرب الإنرتنت ،وهي ال�شركات التي ت�سمح للم�ستهلكني
ب�إن�شاء ح�سابات معها حلفظ و�إدارة عمالتهم امل�شفرة .كما �أن العديد من ال�شركات
املخت�صة ب�صرافة العمالت امل�شفرة يقوم � ً
أي�ضا بدور مزودي املحافظ امل�شفرة ،والعك�س
�صحيح.
وميكن تو�ضيح خماطر التعامل بالعمالت امل�شفرة فيما يلي:
� .1أ�سعار �صرف العمالت امل�شفرة متقلبة وتكاليف التعامل بها غري وا�ضحة .ففي عام
 ،2013على �سبيل املثال ،انخف�ض �سعر �صرف البيتكوين مقابل الدوالر الأمريكي بنحو
 61يف املائة يف يوم واحد .ويف عام  ،2014انخف�ضت قيمة هذه العملة امل�شفرة بن�سبة
 80يف املائة ،يف يوم واحد � ً
أي�ضا .ويجب �أن يكون امل�ستهلكون املتعاملون بالعمالت
امل�شفرة م�ستعدين الحتمال وقوع مثل هذه التقلبات .كما يجب على امل�ستهلكني مراعاة
ما �إذا كانت هناك ر�سوم �إ�ضافية �أو ر�سوم �أخرى عند التعامل مع �أحد مقدمي خدمات
تبادل العمالت امل�شفرة �أو خدمات املحفظة امل�شفرة ،فقد تفر�ض ال�شركات ر�سو ًما
على امل�ستهلكني ل�شراء العمالت امل�شفرة �أو �إنفاقها �أو قبولها.
 .2ي�شكل خمرتقي املواقع االلكرتونية واملحتالون ،تهديدات �أمنية خطرية للمتعاملني
بالعمالت امل�شفرة :فالعمالت امل�شفرة ،ت�شمل الأفراد مزودي حمافظ العمالت امل�شفرة
و�شركات ال�صرافة املخت�صة بهذه العمالت .فعلى �سبيل املثال� ،إذا متكن �أحد خمرتقي
املواقع من الو�صول �إىل مفاتيح البيتكوين (ال�سجالت امل�شفرة) اخلا�صة بامل�ستهلك،
والتي تتمثل يف رموز مكونة من  64حر ًفا ،ميكن للم�ستهلك �أن يخ�سر كل ر�صيده.
وي�ستغل املحتالون � ً
أي�ضا ال�ضجة الدعائية املحيطة بالعمالت امل�شفرة النتحال �أدوار
�شركات �صرافة هذه العملة ،وو�سطاء التعامل بها ،واملتاجرين بها ،حلث امل�ستهلكني
على �إر�سال مبالغ بهذه العملة ،بهدف �سرقتها.
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 .3قد ال تقدم �شركات تداول العمالت امل�شفرة� ،أي م�ساعدة ال�سرتداد الأموال املقومة
بهذه العملة امل�شفرة يف حالة الفقدان �أو ال�سرقة .فبع�ض ال�شركات التي تعمل بالعملة
امل�شفرة ال تعلن عن �شخ�صية �أ�صحاب ال�شركة �أو �أرقام هواتفهم �أو عناوينهم �أو
املوطن املختار لل�شركة .وقبل ا�ستخدام منتجات �أو خدمات �شركات العمالت امل�شفرة،
ينبغي على امل�ستهلك الت�أكد من امكانية االت�صال بهذه ال�شركات ،ومن �إملامه بحقوقه
التعاقدية .وعلى �إفرتا�ض ان امل�ستهلك يثق يف ال�شركة لالحتفاظ بعمالته امل�شفرة
وحدث خط�أ ما ،فقد ال تقدم ال�شركة نوع امل�ساعدة التي يتوقعها امل�ستهلك من بنك
�أو جهة �إ�صدار بطاقة ائتمان .يف الواقع ،قد تتخلى بع�ض �شركات العملة امل�شفرة عن
م�سئوليتها عن خ�سائر امل�ستهلك يف حالة �ضياع الأموال �أو �سرقتها.
على �سبيل املثال ،يف فرباير � 2014أعلنت �شركة “مونت غوك�س  ”Mt.Goxالعاملة يف
تداول العمالت امل�شفرة �إفال�سها ،ب�سبب حدوث خرق �أمني �أدى �إىل خ�سارة عمالت
بيتكوين تزيد قيمتها على  460مليون دوالر .وبالطبع خ�سر املتعاملون م�ستحقاتهم.
مثل هذا احلادث يو�ضح املخاطر التي ينطوي عليها ا�ستخدام العمالت الرقمية .ورغم
�أن املتعاملني قد جل�أوا �إىل الق�ضاء� ,إال �أنه قد متر �سنوات قبل �أن ي�ستعيدوا �أي من
�أموالهم.
تقومي العملة امل�شفرة
معظم العمالت امل�شفرة التابعة لأنظمة مركزية لها قيمة ثابتة حيث تقوم ال�شركة امل�سيطرة
بتحديد �سعر �صرفها .ويف كثري من الأحيان ،ترتبط هذه القيمة بالعملة الوطنية .على
�سبيل املثال ،كانت الوحدة من العملة امل�شفرة امل�سماة Liberty Reserve Dollar
ت�ساوي دوال ًرا �أمريك ًيا واحدًا ،والوحدة من العملة امل�شفرة امل�سماة  ،WMZالتي تتحكم
فيها �شركة  ،WebMoneyت�ساوي � ً
أي�ضا دوال ًرا �أمريك ًيا واحدًا .وقد يتم تثبيت قيم
العمالت امل�شفرة با�ستخدام قيم �أ�صول فعلية ،فعلى �سبيل املثال تقوم بع�ض ال�شركات
التي تدير �أنظمة عمالت م�شفرة مرتبطة باملعادن الثمينة بتحديد قيمة عملتها الرقمية
بكمية حمددة من معدن ثمني ،كالذهب� .أو على النقي�ض من ذلك ،قد تتقلب قيمة العملة
امل�شفرة وفقاً للعر�ض والطلب عليها ،ال �سيما بالن�سبة للعمالت امل�شفرة غري اخلا�ضعة
ملنظومة مركزية تقوم بتثبيت �سعر ال�صرف.
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ال�صرافون وخدمات الطرف الثالث
بينما ميكن للم�ستخدمني التعامل بالكامل بالعملة امل�شفرة داخل املنظومة ذات العالقة،
ف�إن الأفراد قد يرغبون � ً
أي�ضا يف الدخول واخلروج من املنظومة امل�شفرة ،وحتويل عمالتهم
املحلية اال�سا�سية �أو دوالراتهم �إىل عملة امل�شفرة� ،أو حتويل العملة امل�شفرة اىل عمالت
تقليدية ا�سا�سية .وتعد وظيفة التحويل حيوية الأهمية بالن�سبة ملنظومة العملة امل�شفرة.
ويف النماذج املركزية للعمالت الن=-م�شفرة ،ميكن �أن يتعامل امل�ستخدم مبا�شرة مع
ال�شركة القائمة بالإدارة يف عمليات التحويل .غري �أنه لي�ست جميع ال�شركات تقدم هذه
اخلدمة .نتيج ًة لذلك ،ظهرت �شركات اُطلق عليها جمازاً �شركات الطرف الثالث ،مهمتها
عمليات التحويل من العمالت التقليدية اىل العملة امل�شفرة وبالعك�س� ،أو التحويل من
عملة م�شفرة �إىل �أخرى .وينطوي هذا التطور على حت�سني امل�شهد االفرتا�ضي للعملة
امل�شفرة.
التحديات �أمام تطبيق القانون يف منظومة العمالت امل�شفرة
متثل ال�سمات اخلا�صة ب�أنظمة العمالت امل�شفرة حتديات جديدة �أمام تطبيق القانون.
فالعديد من الفوائد التي تعد بها �أنظمة العملة امل�شفرة امل�ستهلكني ،مثل زيادة اخل�صو�صية
يف املعامالت والقدرة على �إر�سال الأموال دون و�سيط ،ت�شكل عقبات �أمام تطبيق القانون
حت�س ًبا لوجود من ميكن �أن ي�ستغل ت�سهيالت هذه الأنظمة لأغرا�ض غري قانونية .ويف
هذا الإطار ،ت�شمل التحديات الرئي�سية �أمام تطبيق القانون ،ال�صعوبات املتعلقة باجلوانب
الرقابية وجوانب االلتزام ،والتعتيم على املعامالت و�سريتها.
التباين يف جوانب الرقابة وااللتزام
ينجذب املجرمون �إىل اخلدمات التي تكون فيها �إجراءات مكافحة غ�سل الأموال وبرامج
حتديد هوية العمالء �إما �ضعيفة �أو غري موجودة على الإطالق ،وهي �سمات تخ�ص
بلدان تكون فيها النظم الرقابية منقو�صة الكفاءة ،و�إجراءات تنفيذ القانون غري فعالة.
ونظ ًرا لكون العملة امل�شفرة تفتقر الدعم �أو التدخل احلكومي ،فهي تقع رقاب ًيا يف
منطقة رمادية بالن�سبة للعديد من املناطق والدول .لذلك ،ال تقوم العديد من �أنظمة
التعامل بالعمالت امل�شفرة بالتعرف على املعامالت امل�شبوهة �أو الإبالغ عنها ،وال حتتفظ
ب�سجالت للعمالء.
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�أ�شهر العمالت امل�شفرة

BITCOIN

Litecoin (LTC)

Ethereum (ETH)

Zcash (ZEC)

Dash (DASH)

Ripple (XRP)

Monero (XMR)

EOS.IO

NEO

Cardano (ADA)
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(تابع) �أ�شهر العمالت امل�شفرة

البيتكوين

اليتكوين

Litecoin

�أثريوم

Ethereum

يف � 31أكتوبر  ،2008ن�شر “ ”Satoshi Nakamotoورقة عمل
عن البيتكوين حيث و�صفه ب�أنه :ن�سخة حمدثة من املعامالت التي
تتم من نظري �إىل نظري �إلكرتون ًيا ،والتي ت�سمح ب�إر�سال املدفوعات
عرب الإنرتنت مبا�شرة من طرف �إىل �آخر.
تعمل هذه العملة كنظام لل�سداد �أو التحويل عرب الإنرتنت .مثل
�أي �شبكة م�صرفية على الإنرتنت ،ميكن للم�ستخدمني ا�ستخدامها
لتحويل القيمة �إىل بع�ضهم البع�ض .ولكن بدالً من ا�ستخدام الدوالر
الأمريكي ،جتري املعامالت بوحدات اليتكوين.
ومع ذلك ،ي�ستخدم كل من  Litecoinو  Bitcoinخوارزميات تعتمد
على احلو�سبة للت�صديق على املعامالت ،والتي يتم تنفيذها بوا�سطة
من يُطلق عليهم م�سمى “املنقبني” الذين يكافئون على الت�صديق
على املعامالت معتمدين على قدراتهم احلا�سوبية .لكن ال�سرعة
التي حتدث بها عمليات التنقيب ،تختلف متاماً بني خوارزميات
اليتكوين وبتكوين .فقد �صممت خوارزمية اليتكوين لإنتاج حوايل
�أربعة �أ�ضعاف عدد العمالت التي تنتجها االبتكوين �أي �أنه يتم �إنتاج
عملة واحدة  Litecoinكل  2.5دقيقة مقابل بتكوين Bitcoin
واحدة كل  10دقائق.
هي عبارة عن من�صة حو�سبة تقوم على ال�سجالت املت�سل�سلة ونظام
ت�شغيل يتميز بوظائف العقود الذكية.

زي كا�ش

عملة م�شفرة تهدف �إىل ا�ستخدام الت�شفري لتوفري خ�صو�صية حم�سنة
مل�ستخدميها مقارنة بالعمالت امل�شفرة الأخرى مثل Bitcoin

دا�ش

عملة م�شفرة وهي �شكل من �أ�شكال التنظيم الذاتي الالمركزي.
ت�سمح العملة باملعامالت ال�سريعة التي ال ميكن تعقبها.

Zcash
Dash

ريبل

Ripple
()XRP
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عملة م�شفرة معتمدة للتعامالت من نظري �إىل نظري ،وهي م�صممة
للعمل ب�سال�سة مع الإنرتنت لتوفري طريقة �سريعة ومبا�شرة و�آمنة
لإر�سال املدفوعات على الويب.

الـتـكـنـولـوجـيــا املــالـيـة

جسر القطاع املالي إلى املستقبل

مونريو

Monero
()XMR

�إيو�س

EOS.IO

عملة م�شفرة مفتوحة (�أي يف املتناول احلر ملجتمع مالكيها
واملتعاملني بها) مت �إن�شا�ؤها يف �أبريل  2014وتر ّكز على حتقيق
اخل�صو�صية والالمركزية و�إمكانية التو�سع .وتعمل على �أنظمة
 Windowsو  MacOSو  Linuxو  Androidو FreeBSD
من بروتوكوالت ال�سجالت املت�سل�سلة ،يحاكي الربوتوكول معظم
�سمات جهاز كمبيوتر حقيقي مبا يف ذلك اجهزة املعاجلة
 ،Processorذاكرة ع�شوائية  ،RAMتخزين القر�ص ال�صلب ،مع
موارد احلو�سبة موزعة بالت�ساوي بني حاملي العملة .تعمل EOSIO
كمن�صة ذكية للعقود ،ونظام ت�شغيل المركزي خم�ص�ص لن�شر
التطبيقات الالمركزية على نطاق مو�سع وفقاً لنموذج ال مركزي
م�ستقل احلركة.

من�صة نيو

ت�أ�س�ست نيو (املعروفة �ساب ًقا با�سم انت�شريز  )Antsharesيف عام
 ،2014وهي عبارة عن من�صة مفتوحة امل�صدر للتطبيقات الالمركزية.
ويف عام  2017مت تغيري العالمة التجارية من � Antsharesإىل نيو
 ،NEOوت�أ�سي�س ر�ؤية م�ستحدثة مفادها حتقيق “اقت�صاد ذكي”.
با�ستخدام تكنولوجيا ال�سجالت املت�سل�سلة  Blockchainورقمنة
الأ�صول  Digitizationبتقوميها بالـ نيو ،ويتم ا�ستخدام العقود
الذكية لأمتتة �إدارة هذه الأ�صول الرقمية.

كاردانو

هي من�صة غري مركزية مفتوحة امل�صدر لعقود ذكية ،مت �إطالقها يف
�سبتمرب  2017بوا�سطة تقنية ال�سجالت املت�سل�سلة .Blockchain
وعلى �أ�سا�س هذا النظام ،ولدت عملة  ،Cardano – ADAوهي
عملة م�شفرة ميكن �شرا�ؤها يف البور�صات املتخ�ص�صة.

NEO

Cardano

مالحظة :يتم �إنتاج الربامج مفتوحة امل�صدر لتكون مل ًكا ملجموع مالكيها ولي�س مل ًكا
مل�ؤ�س�سة �أو �شخ�ص واحد .فهي تكر�س لنهج تعاوين ويتم م�شاركتها بحرية ون�شرها
ب�شفافية وتطويرها.
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ب -حمافظ العمالت امل�شفرة Cryptocurrency Wallets

حمفظة العمالت امل�شفرة �أو املحفظة الرقمية هي برنامج حا�سوبي يختزن مفاتيح
مفتاحا
الت�شفري (�أو الرتميز) اخلا�صة بامل�ستخدم ،وهي يف �شكل �أزواج ،كل زوج ي�ضم
ً
عا ًما ,و�آخر خا�ص .ويتفاعل الربنامج مع خمتلف ال�سجالت املت�سل�سلة Blockchains
لتمكني امل�ستخدمني من �إر�سال وا�ستقبال العمالت امل�شفرة واالطالع على ر�صيدهم منها.
وجدير بالذكر �أنه ال غنى عن اقتناء حمفظة رقمية من �أجل ا�ستخدام البيتكوين �أو �أي
عملة م�شفرة �أخرى.
دور حمافظ العمالت امل�شفرة
بخالف «حمافظ اجليب» التقليدية ،ف�إن حمفظة العمالت امل�شفرة ال تخزن العمالت
الفعلية ،وال العمالت امل�شفرةـ بل املعامالت املخزنة بتفنية ال�سجالت املت�سل�سلة
 .BlockChainsوعندما يتم �إر�سال البيتكوين من �شخ�ص �إىل �آخر ،ف�إنه يتم حتويل
ملكية العملة �إىل عنوان حمدد .بحيث يتطابق املفتاح اخلا�ص املخزن يف حمفظة املر�سل
�إليه مع العنوان العام (املفتاح العام) الذي مت حتويل العملة له .ويف حالة تطابق املفتاحني
العام واخلا�ص� ،سيزداد الر�صيد يف املحفظة الرقمية للمر�سل �إليه .وال يوجد تبادل مادي
لعمالت فعلية.
�أنواع حمافظ العمالت امل�شفرة
ميكن �إدراج �أنواع حمافظ العمالت امل�شفرة يف البنود التالية:
املحافظ املنزلة على جهاز احلا�سوب :ميكن تنزيل املحافظ وتثبيتها على جهاز احلا�سوب
ال�شخ�صي مع مراعاة التثبيت على جهاز واحد فقط ك�إحتياط �أمني .وما مل يتم اخرتاق
جهاز احلا�سوب �أو تعر�ضه للفريو�س ،تتمتع املحافظ ب�أحد �أعلى م�ستويات الأمان.
عرب الإنرتنت :تخزّن حمافظ الإنرتنت مبا ت�ضمه من مفاتيح الت�شفري على ال�سحابة عرب
الإنرتنت .وميكن الو�صول �إليها من �أي حا�سوب يف �أي مكان ،غري �أنها تكون �أكرث عر�ضة
لهجمات االخرتاق وال�سرقة من قبل �أي طرف ثالث.
عرب اجلوال :تعمل املحفظة بوا�سطة تطبيق على الهاتف اجلوال ،وينطوي ذلك على ميزة
�إمكان ا�ستخدام املحفظة يف �أي مكان مبا يف ذلك متاجر البيع بالتجزئة.
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عرب �أجهزة التخزين :حيث تُخزن مفاتيح الرتميز على �أداة مثل -USB Flash Drive
امل�شار اليه عام ًيا يالـ“فال�شه” .وعلى الرغم من �إجراء معامالت املحافظ ال�شفرة عرب
الإنرتنت� ،إال �أن املعلومات اخلا�صة مبفاتيح الت�شفري خمزنة يف و�ضع عدم االت�صال،
مما يوفر مزيدًا من الأمان يف حالة عدم �إجراء معاملة� .أ�ضف �إىل ذلك� ،سهولة �إجراء
املعاملة ،حيث يقوم امل�ستخدمون بب�ساطة بتو�صيل �أداة تخزين البياتات �سالفة الذكر،
ب�أي حا�سوب �أو جهاز مزود بالإنرتنت ،و�إدخال رقم التعريف.
عال جدًا من الأمان.
املحفظة الورقية :املحافظ الورقية �سهلة اال�ستخدام وتوفر م�ستوى ٍ
ي�شري م�صطلح املحفظة الورقية �إىل برنامج يُ�ستخدم لإن�شاء زوج املفاتيح امل�شفرة �سالفي
الذكر(اخلا�ص ةالعام) ب�شكل �آمن ثم طباعتها ،حيث يتم التحويل �إىل املحفظة الورقية عن
طريق حتويل الأموال من حمفظة الربامج �إىل العنوان العام املو�ضح يف املحفظة الورقية
للم�ستخدم .وعند �سحب �أو �إنفاق العملة يتم حتويل الأموال من املحفظة الورقية �إىل
حمفظة الربامج اخلا�صة بامل�ستخدم.
هل حمافظ العمالت امل�شفرة م�أمونة؟
حمافظ العمالت امل�شفرة م�أمونة بدرجات متفاوتة .ويعتمد م�ستوى الأمان على نوع
املحفظة (احلا�سب ،اجلوال ،املحفظة الورقية ،الأجهزة) ،من حيث م�ستوي ا�ستخدام
املحفظة للربط بالإنرتنت ،حيث �أن الربط بالإنرتنت يعر�ض نقاط ال�ضعف املحتملة
يف من�صة املحفظة �إىل ا�ستغاللها من قبل املخرتقني ل�سرقة �أموال امل�ستخدم .غري �أنه
باملقابل ،ال ميكن اخرتاق املحافظ غري املت�صلة ب�شبكة الإنرتنت.
مفاتيح الت�شفري
مفتاحي ت�شفري هما زوج من املفاتيح ،العام واخلا�ص ،ومرتبطني ببع�ض ريا�ض ًيا (�سل�سلة
طويلة من �أرقام و�أحرف ع�شوائية) .واملفتاح العام متاح الطالع اجلميع من خالل دليل
عام .ونورد فيما يلي مثالاً ملفتاح عام:
3564 0252 00C9 18FA CF8F EB2D EFD5 FD37 89B9 E069 EA97 FC20
5E35 F577 EE31 C4FB C6E4 4811 7D86 BC8F BAFA 362F 922B F01B 2F40
C744 2654 C0DD 2881 D673 CA2B 4003 C266 E2CD CB02 0301 0002

وعلى النقي�ض من ذلك ،يظل املفتاح اخلا�ص معلو ًما فقط ملالكه .ونظ ًرا لأن زوج املفاتيح
مرتبط ريا�ض ًيا ،فال ميكن فك ت�شفري ما مت ت�شفريه با�ستخدام املفتاح العام �إال بوا�سطة
املفتاح اخلا�ص املقابل.
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على �سبيل املثال� ،إذا �أراد �أحمد (املر�سل) �إر�سال بيانات ح�سا�سة �إىل حمد (املتلقي)،
ويريد الت�أكد من �أن حمد فقط �سوف يتمكن من قراءتها ،فيقوم بالتايل بت�شفري البيانات
با�ستخدام املفتاح العام لزميله حمد (حيث يكون حمد قد �سبق �أن �أفاد �أحمد بكيفية
التو�صل �إىل املفتاح العام املتعلق به) .ويجدر الذكر �أن العملية تُ�ستهل دائ ًما من جانب
املتلقي الذي يخطر املر�سل باملفتاح العام املتعلق به .وال ميكن فك الت�شفري �إال باملفتاح
اخلا�ص للزميل حمد ،حيث يكون هو الوحيد الذي لديه القدرة على فك ت�شفري البيانات
امل�شفرة �إىل �شكلها الأ�صلي الذي �أر�سلها به �أحمد.
بالتايل ميكن حتقيق ال�سرية من خالل ت�شفري املفتاح العام .ومع ذلك ،هناك جانب �آخر
مهم يف ت�شفري املفتاح العام وهو القدرة على �إن�شاء توقيع رقمي .وميكن ت�شبيه التواقيع
الرقمية بتوقيع خط اليد بالن�سبة للم�ستند الورقي .ويثبت التوقيع الرقمي �أن الر�سالة
�أ�صيلة و�صادرة من امل�صدر املذكور .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن التوقيع الرقمي هو عملية
ريا�ضية معقدة .غري �أن هذه العملية يقوم بها احلا�سوب ،مما ي�سهل على امل�ستخدم عملية
التوقيع الرقمي.
ج  -ال�سداد با�ستخدام الهاتف اجلوال
مع تزايد االعتماد على الهواتف الذكية ،مت تطوير طرق متنوعة لل�سماح للم�ستهلكني
بال�سداد ب�سهولة عرب الهاتف اجلوال .فعلى �سبيل املثال ت�شري بع�ض الإح�صائيات �إىل
�أن ثلث امل�ستهلكني يف اململكة املتحدة �أ�صبحوا ي�ستخدمون هواتفهم اجلوالة لل�سداد يف
املتاجر .وتعزي انطالقة ا�سلوب ال�سداد با�ستخدام الهاتف اىل التطبيق اخلا�ص الذي
طرحته �شركة «ابل  Appleيف الن�صف الأخري من عام  ،2017حيث �أ�صبح املزيد من
الأ�شخا�ص ي�شعرون بالأمان عند ا�ستخدام هواتفهم الذكية يف معامالت نقاط البيع.
تباعا �شركتا
ومل تبق �شركة “ابل” الوحيدة يف طرح مثل هذا التطبيق ،بل ان�ضم اليها ً
�سام�سونغ  Samsungوغوغل ,Google
وثمة انواع عديدة من املدفوعات التي تتم عرب الهاتف اجلوال ،وجنملها يف الآتي.
 .1االت�صاالت امليدانية قريبة املدي
يُطلق على تطبيقات اجلوال املتعلقة بنقاط البيع م�صطلح “االت�صاالت امليدانية قريبة
املدى ( ،”Near-field communication (NFCوهي متثل اجزا ًء ا�ضافية مدخلة على
جهاز الهاتف ،واملالحظ تزايد ا�ستخدام هذا التطبيق على نحو مطرد .وبوا�سطة هذا
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التطبيق تتوا�صل الهواتف املحملة بتطبيق  NFCعند نقاط البيع مع الأجهزة املعدة
للتوا�صل مع هذا التطبيق بوا�سطة موجات ال�سلكية حتمل معلومات م�شفرة ي�صدرها
اجلوال ،مداها عدة �سنتيمرتات دون احلاجة ملالم�سة �أية �أجهزة لدي نقطة البيع.
 -2مدفوعات اجلوّال القائمة على املوجات ال�صوتية (القائمة على الإ�شارة ال�صوتية)
وهي من �أحدث احللول لإمتام املدفوعات بوا�سطة اجل ّوال  -دون احلاجة �إىل الإنرتنت.
حيث تتم العملية من خالل موجات �صوتية فريدة من نوعها حتتوي على بيانات م�شفرة
حول عملية ال�سداد .ويتم �إر�سال املوجات ال�صوتية من نقطة البيع �إىل الهاتف اجلوال
لنقل تفا�صيل عملية الدفع ،فيقوم هاتف العميل بتحويل تلك البيانات �إىل �إ�شارات
مناظرة تتمم املعاملة .وكل ما حتتاجه هذه التقنية هو انزال برنامج خا�ص على اجلوال،
دون احلاجة لرتكيب �أي �أجهزة �إ�ضافية ،كما هو احلال يف االت�صاالت امليدانية قريبة
املدي.
 -3مدفوعات النقل الآمن املغناطي�سي ()Magnetic Secure Transmission-MST

التقنية الثالثة للدفع من خالل الهاتف اجلوال عند نقطة ال�شراء ،ت�سمي بـ“النقل الآمن
املغناطي�سي” ( .)MSTوت�ستخدم تقنية  Samsung Payك ً
ال من مدفوعات  MSTو
 NFCللمدفوعات عرب اجلوال .ويف �إطار تقنية النقل الآمن املغناطي�سي ،يُ�صدر الهاتف
�إ�شارة مغناطي�سية حتاكي ال�شريط املمغنط املوجود على بطاقة االئتمان اخلا�صة بالقائم
بالدفع ،والتي تلتقطها �أجهزة نقطة البيع وتعاجلها كما لو كان قد مت مترير البطاقة فعل ًيا
عرب اجلهاز.
املدفوعات داخل املتجر �أو عن بعد املدفوعات داخل املتجر
حمافظ الهاتف اجلوال :هي حمافظ رقمية �آمنة جدا لال�ستخدام� .إنها تعمل عاد ًة
من خالل الت�شفري املعقد والرتميز املحدد ( Tokenizationويعني ا�ستبدال البيانات
احل�سا�سة برموز تعريفية متفردة) ،حيث تُ�ستخدم �أرقا ًما رمزية �صاحلة ملدة ب�سيطة يف
معاجلة معاملة بعينها بنا ًء على بطاقة معلومات م�شفرة «خمزّنة» يف حمفظة الهاتف
اجلوال .وبالإ�ضافة اىل بطاقات االئتمان واخل�صم ،ميكن � ً
أي�ضا �إرفاق م�ستندات مهمة
�أخرى يف حمافظ اجلوال مثل تذاكر ال�سفر بالطائرة وغريها.
مدفوعات اال�ستجابة ال�سريعة ( :)Quick Response - QRثمة العديد من اال�ستخدامات
لأ�سلوب ال�سداد هذا ،ويعمل من خالل تطبيقات م�صرفية معينة ترتبط فيها البطاقات
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اخلا�صة بالفرد وتكون بالطبع حمملة على الهاتف اجلوال ،وتقابلها تطبيقات �إلكرتونية
�أخرى لدى املتاجر ومقدمي اخلدمات حيث ميكنها التوا�صل مع تفا�صيل بطاقتك.
وت�ستخدم بع�ض �شركات التجارة الإلكرتونية ا�سلوب مدفوعات اال�ستجابة ال�سريعة  QRيف
املواقع االلكرتونية اخلا�صة بها ،ذلك كبديل لإدخال تفا�صيل البطاقة يدو ًيا .ويعترب هذا
�أكرث �أما ًنا حيث ال يتطلب كتابة التفا�صيل غري امل�شفرة لبطاقة االئتمان عرب احلا�سوب.
املدفوعات عن بعد
املدفوعات عرب الإنرتنت :الكثري من النا�س يقومون بال�سداد عرب الإنرتنت با�ستخدام
مت�صفح الهاتف اجلوال (مثل � Safariأو � )Chromeأو تطبيقات �أخرى ،ب�شرط توفر
�إ�شارة واي فاي  .WiFiوهناك عدة �أمناط للدفع بهذه الطريقة .على �سبيل املثال ،ميكن
�إدخال تفا�صيل البطاقة يدو ًيا على موقع البائع على االنرتنت� ،أو �شحن بطاقة م�صرفية
مت�صلة تلقائ ًيا بتطبيق جوال� ،أو ا�ستخدام برنامج � Paypalأو بالنقر على رابط لفاتورة
رقمية تر�سل اىل امل�ستخدم عرب الربيد الإلكرتوين.
مدفوعات الر�سائل الق�صرية  :SMSمدفوعات الر�سائل الن�صية الق�صرية  -وت�سمى � ً
أي�ضا
الر�سائل الق�صرية املميزة  -تعني بب�ساطة دفع ثمن املنتجات �أو اخلدمات عرب ر�سالة
ن�صية .ومبجرد �إر�سال ر�سالة ن�صية حتتوي على املعلومات ذات ال�صلة �إىل رقم هاتف
امل�ستفيد ال�صحيح ،تتم �إ�ضافة مبلغ ال�سداد �إىل فاتورة هاتفك املحمول .وبالتايل ،يتم
الدفع الفوري.
الفواتري املبا�شرة للناقل - Direct Carrier Billing )DCB( :وت�سمى � ً
أي�ضا فوترة
امل�شغل املبا�شر -وهي و�سيلة للدفع من خالل �شركة اجلوال بدالً من ا�ستخدام تفا�صيل
البنك �أو البطاقة .والطريقة للقيام بذلك هي �إدخال رقم الهاتف يف �صفحة الدفع �أو يف
�أحد التطبيقات ،ومتر املعاملة ببع�ض خطوات امل�صادقة على الهوية .ومن ثم يتم خ�صم
الدفعة من فاتورة الهاتف �أو ال�شريحة .SIM Card
اخلدمات امل�صرفية الهاتفية� :أثبتت �شعبيتها يف بع�ض البلدان مثل ال�سويد واململكة
املتحدة يف حتويل الأموال بني الأفراد �أو دفع الفواتري واخلدمات امل�صرفية بوا�سطة
تطبيق يزود البنك به امل�ستخدم ،حيث مي ّكنه من �إجراء املعامالت املالية مبا�شرة من
ح�سابه امل�صريف.
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ً
ثانيا -املن�صات الرقمية
�أ -من�صات املقاي�ضة Barter Platforms

يف الآونة الأخرية ،تلقت فكرة التداول باملقاي�ضة زخماً كبرياً يف الواليات املتحدة بني
عامي  2000و  2009بعد انخفا�ض متو�سط دخل الأ�سر ،حيث وجدت فكرة املقاي�ضة
رواجا عا ًما كو�سيلة للح�صول على ال�سلع واخلدمات بطريقة �أقل لتكلفة.
ً
ومما يجدر ذكره يف هذا الإطار �أن املقاي�ضة لي�ست مفهو ًما جديدًا يف التجارة  -فقد
ا�ستخدمت لآالف ال�سنني كو�سيلة لتبادل ال�سلع واخلدمات دون ا�ستخدام املال .ومع
ذلك ،ف�إن املقاي�ضة اليوم هي عملية خمتلفة متا ًما ميكن �أن توفر الوقت واملال ،وتعد
الربجميات احلا�سوبية مكو ًنا مه ًما للمقاي�ضة ،حيث تتم حالياً عرب الإنرتنت.
وتعمد العديد من املواقع الإلكرتونية �إىل الإعالن كو�سيلة لإدرار الدخل والتداول،
ومعظمها لديها طريقة لتحديد قيمة نقدية لل�سلعة �أو اخلدمة املقدمة ،ثم حتديد قيمة
معينة ل�صالح امل�شرتك بنا ًء على ال�سلعة �أو اخلدمة .ويقوم برنامج املقاي�ضة بتتبع جميع
عمليات املحا�سبة ،مبا يف ذلك �أر�صدة املقاي�ضة والعموالت والر�سوم.
يتمتع نظام املقاي�ضة عرب الإنرتنت عمو ًما مبيزة على املقاي�ضة ال�شخ�صية لعدة �أ�سباب.
فعرب الإنرتنت ،يوجد نظام لتقييم العرو�ض ،مبا مي ًكن من املقاي�ضة مع �أي م�شرتك يف
ال�شبكة .وعند القيام باملقاي�ضة ال�شخ�صية خارج عن منظومة ال�شبكة ،غال ًبا ما تقت�صر
املقاي�ضة على العمل مع �شخ�ص واحد دون و�سيط .وقد ينتهي التبادل التجاري املبا�شر
را�ض عن النتائج� .أما املقاي�ضة عرب ال�شبكة فتتيح لكل طرف
بني الطرفني ب�شخ�ص غري ٍ
العديد من اخليارات التي حتمي وتخدم �أطراف التبادل.
ويتعني توافر جمموعة من االعتبارات يف برنامج املقاي�ضة ،واهمها اعتماد الربنامج
على عمليات �سهلة اال�ستخدام وممار�سات حما�سبية مقبولة مبا يف ذلك ال�سجالت التي
تقدم مل�صلحة ال�ضرائب ،وات�سام املعامالت بكونها قانونية وم�أمونة للعمالء� ،إ�ضافة اىل
فاعلية التكلفة ،وقيام الربنامج ب�إ�شتاء وت�سجيل بيانات �شهرية �شاملة لإر�سالها بالربيد
الإلكرتوين �إىل العمالء.
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ب� -إقرا�ض النظري للنظري )P2P) Peer-to-Peer Lending

�إقرا�ض النظري للنظري ( )P2Pيندرج حتت نظم �إقرا�ض املال للأفراد �أو ال�شركات.
ويح�صل املقر�ض على فائدة وي�سرتد �أمواله عند �سداد القر�ض ،متا ًما كما يحدث بالن�سبة
حل�ساب التوفري ،غري �أن اال�ستثمار ب�إقرا�ض النظري ميكن �أن يكون يف بع�ض الأحيان �أكرث
خطورة من ح�ساب التوفري.
ولفهم �أف�ضل لهذه املنظومة ،يتعني تو�ضيح �أن من�صات �إقرا�ض النظري للنظري تعمل
مثل الأ�سواق .حيث جتمع هذه املنظومة الأ�شخا�ص �أو ال�شركات التي ترغب يف �إقرا�ض
الأموال مع من يريدون احل�صول على قرو�ض .وهي و�سيلة للمقرت�ضني للح�صول على
التمويل دون الذهاب �إىل البنوك .يف بع�ض مواقع االنرتنت ،يتم تق�سيم �أي �أموال تقر�ضها
تلقائ ًيا بني الكثري من املقرت�ضني ،ولكن ثمة مواقع �أخري تتيح �إمكانية اختيار من يراد
�إقرا�ضه .وب�شكل عام ،كلما ارتفع �سعر الفائدة مقابل القر�ض ،زادت خماطره.
هناك ثالث خطوات رئي�سية لالنخراط يف برنامج �إقرا�ض النظري �إىل النظري
 .1فتح ح�ساب مع املن�صة املخت�صة ،ودفع بع�ض املال عن طريق بطاقة اخل�صم �أو
التحويل املبا�شر.
 .2حتديد �سعر الفائدة الذي يرغب املقر�ض يف احل�صول عليه �أو املوافقة على �سعر
معرو�ض.
 .3اقرا�ض مبلغ من املال لفرتة حمددة من الوقت  -على �سبيل املثال ،ثالث �أو خم�س
�سنوات .وقد ي�ضطر املقر�ض �إىل دفع ر�سوم لإقرا�ض املال (نحو  ٪ 1من قيمة القر�ض).
وقد ي�سمح للمقر�ضني بو�ضع قيود على مبلغ القر�ض لكل ن�شاط جتاري ،وحتديد احلد
الأدنى املقبول ل�سعر الفائدة.
خماطر برامج �إقرا�ض النظري للنظري:
ميكن �أن يكون �إقرا�ض النظري للنظري حمفو ًفا باملخاطر لعدة �أ�سباب .ومن املفيد فهم
هذه املخاطر وكيفية احلد منها.
 .1بداي ًة ،هناك خطر التخلف عن ال�سداد ،حيث قد ال يكون ال�شخ�ص �أو الن�شاط
التجاري املقرت�ض مبقدوره ال�سداد.
 .2وعلى عك�س املدخرات البنكية ،ف�إن الأموال التي يتم �إقرا�ضها عرب من�صات �إقرا�ض
النظري للنظري ،ال تخ�ضع لنظام تعوي�ض املودعني .مع ذلك ،ف�إن ً
بع�ضا من هذه املن�صات
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لديها �أموال للطوارئ �أي �أموال خم�ص�صة للتعوي�ض يف حالة تخلف املقرت�ض عن �سداد
قر�ضه .وتختلف �أموال هذه املخ�ص�صات على نطاق وا�سع من موقع �إىل �آخر.

أرباحا �أقل
 .3وثمة خطر ال�سداد املبكر �أو املت�أخر ،ف�إذا مت �سداد القر�ض مبك ًرا ،تجُ ني � ً
مما كان متوق ًعاً .ويف هذه احلالة ،ميكن بب�ساطة �إقرا�ض املال مرة �أخرى .ولكن قد ال
يتوافر للمقر�ض �سعر الفائدة ذاته.
 .4وثمة خطر خ�سارة املقر�ض �إذا افل�س موقع �أو من�صة �أو �شركة �إقرا�ض النظري للنظري.
ومع ذلك� ،إذا كانت هذه ال�شركة خا�ضعة ل�سلطة رقابية ،وجب عليها االحتفاظ ب�أموال
العمالء منف�صلة عن �أموالها.
ج  -التمويل اجلماعي Crowdfunding

التمويل اجلماعي هو متويل م�شروع من خالل جمع مبالغ �صغرية من املال من عدد كبري
من الأ�شخا�ص ،وعاد ًة ما يكون ذلك عرب الإنرتنت .التمويل اجلماعي هو �شكل من �أ�شكال
التمويل البديل ويق�صد بالتمويل البديل القنوات والعمليات والأدوات املالية التي ظهرت
خارج نظام التمويل التقليدي كالبنوك و�أ�سواق ر�أ�س املال.
التمويل اجلماعي هو و�سيلة للأ�شخا�ص وال�شركات واجلمعيات اخلريية جلمع الأموال.
ويعمل من خالل الأفراد �أو املنظمات التي ت�ستثمر (�أو تتربع) مل�شاريع التمويل اجلماعي
مقابل ربح �أو مكاف�أة حمتملة .ومن اجلدير ذكره ،هو �أن التمويل اجلماعي القائم على
املكاف�آت (كمردود ا�ستثماري من امل�شروع املمول) هو �أحد �أكرب �أ�شكال التمويل اجلماعي
و�أكرثها ربحية .وال تفر�ض هذه املواقع الإلكرتونية ر�سو ًما على الأ�شخا�ص الذين يتربعون
ب�أموال لدعم امل�شاريع ،ذلك �أن الطريقة التي جتني بها من�صات التمويل اجلماعي املال
هي �أخذ ن�سبة مئوية من الأموال التي يتم جمعها خالل امل�شروع ولي�س قبل بدئه .ويف عام
 2015وحده ،طريق التمويل اجلماعي �أكرث من  34مليار دوالر �أمريكي عرب العامل.
ظهر التمويل اجلماعي بداي ًة يف الفنون وال�صناعات القائمة على الإبداع (على �سبيل املثال،
املو�سيقى امل�سجلة والأفالم و�ألعاب الفيديو) ،مثال ذلك ،من�صة  Sellabandللمو�سيقى
التي ت�أ�س�ست يف عام  2006ومقرها يف �أم�سرتدام ،وتلتها من�صة �أو�سع Kickstarter
للم�شاريع الإبداعية التي ت�أ�س�ست يف عام  2009ومقرها يف نيويورك .بالن�سبة مل�ؤ�س�سي
مواقع التمويل اجلماعي ،تزيد قيمة املوقع مع زيادة عدد املمولني .وبالن�سبة للممولني،
تزداد قيمة املوقع مع زيادة عدد امل�ؤ�س�سني.
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وعلى وجه اخل�صو�ص ،ت�شري الأبحاث حول التمويل اجلماعي �إىل ما يلي:
� .1إن التمويل اجلماعي غري مرتبط باملوقع اجلغرايف .فعندما عر�ض م�ؤ�س�سو Sellaband
م�شاركة امل�ستثمرين يف حقوق امللكية ،جاء �أكرث من  ٪86من التمويل من �أفراد كانوا
على بعد �أكرث من  60ميلاً من املوقع اجلغرايف للم�شروع ،وكان متو�سط امل�سافة بني
م�ؤ�س�سي املن�صة وامل�ستثمرين حوايل  3000ميل.

 .2التمويل الذي ميكن حتقيقه من من�صات التمويل اجلماعي ،متباين للغاية .ففي �أحدي
املن�صات ،بني عامي  2006و  ،2009مل ي�ستطع  ٪61من م�ؤ�س�سي مواقع التمويل
اجلماعي على املن�صة جمع �أي �أموال ،بينما ا�ستطاع  ٪0.7من امل�ؤ�س�سني على ذات
املن�صة ،احل�صول على �أكرث من  ٪73من الأموال التي مت جمعها يف املن�صة.
 .3يزداد امليل لتقدمي التمويل مع تزايد التمويل اجلماعي يف موقع معني .فعلى من�صة
 ،Sellabandيف �أ�سبوع معني ،كان املمولون امل�ستعدون لال�ستثمار يف املوقع الذي
حقق  ٪80من هدفه التمويلي �أكرث من �ضعف املمولني امل�ستعدين لال�ستثمار يف مواقع
التمويل اجلماعي التي حققت  ٪20فقط من متويلها امل�ستهدف .ويالحظ �أن التمويل
يت�سارع ب�شكل خا�ص عندما ت�شرف عملية جمع التمويل على االنتهاء.
 .4يلعب متويل الأ�صدقاء والعائلة دو ًرا رئي�س ًيا يف املراحل الأوىل جلمع التربعات� ،إذ
ي�ستثمر الأ�صدقاء والعائلة ب�شكل ملمو�س يف وقت مبكر يف دورة التمويل ،مما يولد
�إ�شارة ايجابية للممولني تتمثل يف تزايد ر�أ�س املال املرتاكم مبك ًرا.
 .5املمولون وم�ؤ�س�سو مواقع التمويل اجلماعي عادة ما يبالغون بداي ًة يف التفا�ؤل ب�ش�أن
النتائج .مثال ذلك ،يف من�صة  ،Sellabandبعد ف�شل املوجة الأوىل من الفنانني الذين
مت متويلهم يف حتقيق عائد ملمو�س على اال�ستثمار ،خف�ض املمولون من توقعاتهم.
ً
�ضغوطا لتعديل توقعاتها املعلنة بعد �أن
وباملثل ،واجهت من�صة  Kickstarterم�ؤخ ًرا
واجه عدد من م�شاريعها الرئي�سية الت�أخري �أو الف�شل يف الوفاء بوعودهم الأولية.
 .6على وجه العموم ،ميكن تف�سري االنت�شار املالحظ م�ؤخراً يف ن�شاط التمويل اجلماعي،
على النحو التايل� :أوالً لكون الربط بني املمول املنا�سب واملبدع املنا�سب �أ�صبح حال ًيا
�أكرث �سهولة وفعالية نظ ًرا النخفا�ض تكاليف البحث عرب الإنرتنت .ثانياً ،لأن التمويل
اجلماعي يقوم عادة على جمموعة عري�ضة من اجلهات ت�ستثمر عرب الإنرتنت مبالغ
ريا ،فتكاليف االت�صال املنخف�ضة عرب
�صغرية ي�سهل توافرها اقت�صاد ًيا� .أما ثال ًثا و�أخ ً
الإنرتنت ت�سهل على املمولني مراقبة تقدم امل�شاريع املطروحة للتمويل اجلماعي،
ومتكن املمولني ب�شكل �أف�ضل من امل�شاركة يف تطوير الفكرة امل�ستثمرة.
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�أنواع التمويل اجلماعي
هناك عدة �أنواع من التمويل اجلماعي:
 .1التمويل اجلماعي القائم على اال�ستثمار .حيث يتم اال�ستثمار يف عمل جتاري مقابل
احل�صول على ح�صة (عاد ًة ا�سهم).
 .2التمويل اجلماعي القائم على الإقرا�ض .حيث يتم �إقرا�ض املال للأفراد �أو ال�شركات
مقابل �سعر فائدة حمدد.
 .3التمويل اجلماعي القائم على التربع .حيث يتم التربع ل�شخ�ص �أو جمعية خريية (قد
يوعد املمول �أحيا ًنا مبقابل مادي �أو معنوي).
 .4التمويل اجلماعي القائم على املكاف�آت .حيث يقدم التمويل مقابل احل�صول على
مكاف�أة الحقة من امل�شروع.
خماطر اال�ستثمار يف برامج التمويل اجلماعي
يت�ضمن موقع التمويل اجلماعي و�ص ًفا عا ًماً للم�شروع املطروح للتمويل ،وقد تفر�ض بع�ض
مواقع التمويل اجلماعي ر�سو ًما على امل�ستثمرين يف �صورة ن�سبة مئوية من �أي ربح يحققونه.
ومن �أجل اال�ستثمار الآمن يتعني التحقق من بع�ض التفا�صيل ،ومنها على �سبيل املثال :كم
مت جمعه يف املوقع؟ ما هو املبلغ النهائي امل�ستهدف؟ ما هي ن�سبة ما مت جمعه يف املوقع
من�سو ًبا اىل املبلغ النهائي امل�ستهدف؟ ما هي ح�صة امل�ستثمر /امل�ستثمرين يف عائدات
امل�شروع؟ كيف �سيتم توظيف ما مت جمعه من �أموال؟ كم عدد من ا�ستثمروا يف املوقع؟
ومما يجدر ذكره� ،أن التمويل اجلماعي هو مفهوم جديد واال�ستثمار يف ال�شركات النا�شئة
ميكن �أن يكون حمفو ًفا باملخاطر .وتتمثل املخاطر الرئي�سية للتمويل اجلماعي القائم
على اال�ستثمار يف �أن الن�شاط االقت�صادي الذي يتم الإ�ستثمار فيه قد يف�شل .فالعديد
من ال�شركات اجلديدة تف�شل يف ال�سنوات القليلة الأوىل ،وبالتايل ،قد يخ�سر امل�ستثمر
كل ا�ستثماره .كما �أن العائد لي�س م�ضمو ًنا .وقد ال ترتفع قيمة �أ�سهم امل�شروع املتلقي
لال�ستثمار اجلماعي ،وقد ال تكون هناك توزيعات �أرباح (ح�صة من الأرباح) .كما قد
يكون من ال�صعب بيع الأ�سهم ،ال �سيما و�أن الأ�سهم تكون عاد ًة غري مدرجة ،مما يعني
عدم التمكن من بيعها ب�سهولة بنف�س طريقة بيع الأ�سهم يف �شركة كبرية مدرجة يف �سوق
الأ�سهم .كما �أن املن�صة التي ت�ضم موقع التمويل اجلماعي نف�سها قد تفل�س قبل �أن يتم
اال�ستثمار يف الن�شاط التجاري امل�ستهدف ،مما يعني �أن يخ�سر امل�ستثمر ا�ستثماره.
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ً
ثالثا  -البيانات ال�ضخمة ،تعليم الآلة ،التحليل التنب�ؤي ،الذكاء الإ�صطناعي،
والعقود الذكية.
مييل مديرو الأ�صول والرثوات التقليديون اىل الرتدد يف تقبل االبتكارات التكنولوجية يف
ال�صناعة املالية ،لأن التك ّيف مع هذه االبتكارات ينطوي على تغيري يف منظومة عملهم
التقليدية ،ويعني بالتايل مزيدًا من النفقات .ولقد كان هذا هو احلال دائ ًما عند ظهور
تكنولوجيا جديدة يف �إطار اخلدمات املالية .فعلى �سبيل املثال ،يف مطلع ظهور �شركات
الو�ساطة لتداول الأ�صول عرب الإنرتنت ،كان الو�سطاء التقليديون مقتنعون بف�شل منوذج
العمل اجلديد هذا.
ومع ذلك ،غزت الو�ساطة عرب الإنرتنت ال�سوق ،مما قلل ب�شكل كبري من ا�سعار خدمة
عمليات التداول .ويف النهاية ،ا�ضطرت �شركات الو�ساطة اىل تقدمي مناذج ت�سعري جديدة
تعتمد على حجم الأ�صول املدارة ،بدالً من فر�ض ر�سوم على كل �صفقة .وميكن للتاريخ
�أن يعيد نف�سه مع التطور امل�ستمر للتكنولوجيا املالية .فمثلما حدث �سابقاً من ت�شكيك يف
جناح �شركات الو�ساطة عرب الإنرتنت ،يتم توجيه بع�ض االنتقادات �إىل “امل�ست�شار الآيل
 ”Robo Advisorعلى �أ�سا�س كون هذه التقنية م�شكوك يف نتائجها .وحتى تاريخه ،تركز
هذه التقنية على احل�سابات منخف�ضة الر�صيد .غري �أن توايل االبتكارات �ضمن تقنية
“امل�ست�شار الآيل” ت�شري اىل قرب �إمتداد ا�ستخدام هذه التقنية �إىل خدمة احل�سابات
عالية القيمة.
وواقع الأمر� ،أن “امل�ست�شار الآيل” يوفر ملديري الأ�صول فر�صة خدمة الأثرياء ممن
يبحثون عن بدائل �أقل تكلفة لتلقي امل�شورة ب�ش�أن �إدارة �أ�صولهم ،علماً ب�أن جتاهل هذه
الطفرة التكنولوجية ،قد يفقد مديري الأ�صول توا�صلهم بعمالئهم الأ�سا�سيني .فالتغيري
التكنولوجي �أ�صبح حقيقة واقعة ال ميكن جتاهلها ،حتى على م�ستوى البنوك ومنظومات
ال�سداد االلكرتونية ،كما �سبقت الإ�شارة يف الف�صل ال�سابق.
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�أمثلة مل�ؤ�س�سات تداول كربي توفر خدمة اال�ست�شارة الروبوتية
ويقودنا ما ذكرناه �آن ًفا �إىل النظر عن كثب اىل التكنولوجيا امل�س�ؤولة عن ا�ستخدام
الآلة يف امل�شورة املالية و�إدارة الرثوات ،وهي تكنولوجيا ترتكز على تعليم الآلة ب�إمداد
الآلة باملعلومات وادوات التعامل معها ،والتحليل التنب�ؤي والذكاء الإ�صطناعي ،وا�ستنباط
الأمناط واالجتاهات من خالل حتليل البيانات ال�ضخمة .Big Data
احلد الأدنى للح�ساب

الر�سوم ال�سنوية

الأ�صول املدارة

ا�سم امل�ؤ�س�سة

دوالر 50,000

% 0.3
من �صايف احل�ساب

 51مليار دوالر فنغارد  Vanguardللخدمات
الإ�ست�شارية ال�شخ�صية
�أمريكي

دوالر 5,000

بال مقابل

 10مليار

� 10آالف دوالر من
ح�ساب التميز

 % 0.5من احل�سابات  700مليون
دوالر
املميزة ،وبال مقابل
حل�سابات التقاعد

Schwab
�شواب للح�سابات الذكية
BlackRock
بالك روك
امل�ست�شار امل�ستقبلي

� 5آالف دوالر

% 0.3
من �صايف احل�ساب

غري معلن

Fidelity Go
فيدليتي

�آالف دوالر

% 0.35
من �صايف احل�ساب

غري معلن

Ameritrade Essential
�أمريرتيد اال�سا�سي

� 10آالف للح�سابات
املدارة،
و� 5آالف حل�سابات
التقاعد الفردية

% 0.3
من �صايف احل�ساب

غري معلن

E-Trade Adaptive
احل�ساب الإلكرتوين القابل
للتكيف

امل�صدر :من املواقع الإلكرتونية للم�ؤ�س�سات املذكورة
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�أ -البيانات ال�ضخمة BIG DATA

البيانات ال�ضخمة هي جمموعات من البيانات �ضخمة احلجم ميكن حتليلها ح�ساب ًيا
للك�شف عن الأمناط واالجتاهات ،ال �سيما فيما يتعلق ب�سلوك الإن�سان وتفاعالته .والبيانات
ال�ضخمة قد يقا�س عددها بـالـ «تريابايت»� ،أو الـ «بيتا بايت» من البيانات التي تت�ألف
من مليارات �إىل تريليونات
الوحدة
احلجم
مــن �ســـجـــالت مـــاليـــني
بت )bit (b
من البايت 8/1
الأ�شخا�ص  -جميعها من
م�صادر خمتلفة (مثل �شبكة
بايت )byte (B
بت 8
الإنرتنت ،املبيعات ،مركز
كيلوبايت )kilobyte (KB
بايت 10001
ات�صال العمالء ،الو�سائط
ميغابايت )megabyte (MB
بايت 10002
االجــتـمـــاعـــيـــة ،بيـــانــــات
غيغابايت )gigabyte (GB
بايت 10003
اجلوال وهلم جرا) .ومما
تريابايت )terabyte (TB
بايت 10004
يجدر ذكره �أن جمموعات
5
بيتا بايت )petabyte (PB
بايت 1000
الـبـيـانـات ال�ضـخـمــة هــذه
ايك�سابايت )exabyte (EB
بايت 10006
واملعقدة ،ي�صعب معاجلتها
با�سـتـخــدام التـطــبـيـقات/
زيتابايت )zettabyte (ZB
بايت 10007
الأدوات الـحـــــا�ســــوبـــــيــــة
يوتابايت )yottabyte (YB
بايت 10008
التـقـلـيـديـة ،فــحــجــم هذه
البيانات وتعقيدها وتنوعها جلب دائ ًما عد ًدا من التحديات .فلكون �أغلبها يف �صورة غري
منظمة ،يتمثل �أحد التحديات يف كيفية هيكلتها لال�ستفادة منها� .أما التحدي الآخر فهو
كيفية تخزينها .ويبني ال�شكل املرفق وحدات قيا�س تخزين البيانات ال�ضخمة ،من الأ�صغر
�إىل الأكرب.
وثمة �سمات حمددة للبيانات ال�ضخمة ،وهي :احلجم ،التنوع ،ال�سرعة ،ال�صدقية.
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 .1احلجم:
ال�سمة الرئي�سية للبيانات “ال�ضخمة” هي حجمها الهائل .ولي�س من املنطقي و�ضع حد
�أدنى ملا يتعني توافره من وحدات التخزين حلفظ هذه البيانات ،لأن �إجمايل كمية البيانات
ال�ضخمة ينمو ب�شكل كبري كل ال�سنة تلو الأخرى .ويف عام  ،2010قدرت طوم�سون رويرتز
 Thomson Reutersيف تقريرها ال�سنوي �أنها تعتقد �أن العامل “غارق يف �أكرث من 800
�إك�سابايت من البيانات امل�ستمرة يف التنامي” .ويف العام ذاته ،اعتقدت �شركة ،EMC
وهي �شركة ت�صنيع �أجهزة تخزين البيانات� ،أن البيانات ال�ضخمة كانت �أقرب �إىل 900
�إك�سابايت و�سوف تنمو بن�سبة  50يف املائة كل عام .وال �أحد يعلم فع ً
ال كمية البيانات
اجلديدة التي تتولد �سنو ًيا ،لكن كمية املعلومات التي يتم جمعها تعد فع ً
ال �ضخمة.
 .2التنوع
يعد “التنوع” من �أكرث التطورات �إثارة لالهتمام يف التكنولوجيا الرقمية ،حيث تتم رقمنة
املزيد واملزيد من املعلومات .وتت�ضمن �أنواع البيانات التقليدية (البيانات املهيكلة) على
�سبيل املثال بيانات احل�سابات البنكية ،مثل التاريخ واملبلغ والوقت .ويتم تعزيز هذه
البيانات املهيكلة من خالل بيانات غري مهيكلة ،حيث ت�ضاف اليها مث ً
ال مدخالت “تويرت”
وملفات ال�صوت وال�صور و�صفحات الويب و�أي بيانات ميكن تخزينها ،ولكنها ال تندرج
حتت منوذج مع ّرف مبجموعة من القواعد.

البيانات غري املهيكلة هي مفهوم �أ�سا�سي يف البيانات ال�ضخمة .و�أف�ضل طريقة لفهم
البيانات غري املهيكلة هي مبقارنتها بالبيانات املهيكلة .فالبيانات املهيكلة هي بيانات
حمددة جيدًا مبجموعة من القواعد .فعلى �سبيل املثال ،تكون املال دائ ًما يف �صورة
�أرقام ت�ستخدم فيها نقطتان ع�شريتان على الأقل؛ ويتم التعبري عن الأ�سماء كن�ص؛ �أما
التواريخ فتتبع ً
منطا معي ًنا� .أما البيانات غري املهيكلة ،فال توجد لها قواعد ،مثل ال�صورة،
الت�سجيل ال�صوتي� ،أو تغريدة على تويرت .وميكن �أن تكون جميع هذه البيانات خمتلفة
ولكن تعرب عن �أفكار بنا ًء على فهم الإن�سان .ومن �أهداف تقنية البيانات ال�ضخمة هو
ا�ستخدام التكنولوجيا ال�ستيعاب وفهم وتخزين هذه البيانات املهيكلة.
 .3ال�سرعة
ال�سرعة هي تواتر البيانات الواردة التي حتتاج �إىل معاجلة ،متال عدد الر�سائل الن�صية
الق�صرية � SMSأو حاالت حتديث � Facebookأو التمريرات املتعاقبة لبطاقات االئتمان
يف كل دقيقة على اجهزة امل�سح التي تر�سل هذه البيانات اىل �شركة ات�صاالت معينة.
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 .4ال�صدقية
ت�شري ال�صدقية �إىل موثوقية البيانات .مبعني هل ميكن الوثوق بالبيانات؟ فمن املحتمل
�أن تكتنف البيانات التي مت جمعها بع�ض مواطن الق�صور �أو عدم الدقة.
و�إ�ضافة ملا �سبق ميكن �أخذ عامل �إ�ضايف يف االعتبار وهو عامل «القيمة».
ويق�صد بذلك ،ما �إذا كانت الر�ؤية التي �سي�سفر عنها التحليل �سوف ت�ؤدي �إىل ما هو
جديد ومفيد مثل فر�ص بيع جديدة �أو �إجراءات لتخفي�ض التكلفة �أو هل �سي�ؤدي حتليل
البيانات �إىل اكت�شاف ت�أثري �سببي حا�سم يرتتب عليه عالج و�ضع �سلبي؟
دور البيانات «ال�ضخمة» يف تطور التكنولوجيا املالية
 .1حتديد فئات العمالء
ت�شتهر م�ؤ�س�سات التكنولوجيا املالية بكونها تركز على العمالء ،وت�صنيف العمالء هو
�أحد جماالت اهتمام هذه ال�شركات .وتركز ال�صناعة املالية على تق�سيم عمالئها اىل
فئات وف ًقا للعمر ،واجلن�س ،وال�سلوك عرب الإنرتنت ،والو�ضع االقت�صادي ،والإحداثيات
اجلغرافية .ويف هذا ال�صدد ،ميكن مل�ؤ�س�سات التكنولوجيا املالية حتليل عادات الإنفاق
ب�سهولة ح�سب العمر واجلن�س والطبقة االجتماعية .وميكنها � ً
أي�ضا تكييف خدماتها
ومنتجاتها البديلة للخدمات امل�صرفية التقليدية لتلبية احتياجات كل �شريحة من العمالء.
وميكن حتديد العمالء الأكرث قيم ًة للم�ؤ�س�سة� ،أي �أولئك الذين ينفقون �أكرب قدر من املال،
حيث ت�ستهدف امل�ؤ�س�سة حتقيق �أف�ضل م�ستويات ر�ضاء ه�ؤالء العمالء ،وهم عادة يبحثون
عن منتجات مالية عالية التخ�ص�ص.
 .2الك�شف عن الغ�ش
ثمة ميزة �أخرى ال�ستخدام البيانات ال�ضخمة يف ال�صناعة املالية وهي اكت�شاف االحتيال.
ومن الوا�ضح �أنه مع تزايد املعامالت امل�صرفية التي تتم عرب الإنرتنت� ،أ�صبحت امل�ؤ�س�سات
العاملة يف هذا القطاع وعمال�ؤها �أكرث عر�ضة للوقوع �ضحية لالحتيال .وت�ساعد البيانات
ال�ضخمة ك ً
ال من البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى على فهم عادات الإنفاق لكل عميل
ب�شكل �أف�ضل ،و�أمناط تعامالتهم عرب الإنرتنت ،وذلك بهدف حماية ه�ؤالء العمالء.
ً
ن�شاطا غري عادي ،ميكنها ب�سهولة التوا�صل مع �صاحب
ويف حال �أن تكت�شف امل�ؤ�س�سة
احل�ساب و�س�ؤاله عما اذا كانت املعاملة تخ�صه لتحديد ما �إذا كان قد مت �إخرتاق ح�سابه
من قبل طرف ثالث.
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� .3إدارة املخاطر
من الوا�ضح �أن لإدارة املخاطر �أهمية كبرية يف ال�صناعة املالية ،حيث ترتتب عليها ميزة
هائلة تتمثل يف حتديد املخاطر املحتملة ال�ستثمارات قد ت�أتي باخل�سارة �أو مقرت�ضني
يُتوقع تخلفهم عن ال�سداد .وعلى الرغم من كون حتليل البيانات الكبرية ال ميكنه منع
وقوع مثل هذه املخاطر متا ًما� ،إال �أنه ي�ستطيع حتديد تلك املخاطر يف املراحل املبكرة
ومنع اال�ستمرار فيها .وبالتايل ،ميكن �أن ت�ساعد تقنيات معاجلة البيانات ال�ضخمة
م�ؤ�س�سات ال�صناعة املالية على ت�صميم برامج وا�سرتاتيجيات من �ش�أنها تقييم املخاطر
املحتملة وتقليلها.
 .4اخلدمات املالية ال�شخ�صية
يف قطاع البنوك والأعمال املالية ،كما هو احلال يف العديد من املجاالت الأخرى ،يعد
التميز يف توفري اخلدمات ال�شخ�صية من الأهمية مبكان لتحقيق جناح امل�ؤ�س�سة .وتعترب
�شركات التكنولوجيا املالية �أن عدد العمالء ممن يبحثون عن خدمات متخ�ص�صة ومت�سمة
باملرونة يف تزايد مطرد .وبالتايل ،حيثما توجد مناف�سة �شديدة ،تلج�أ امل�ؤ�س�سات امل�صرفية
البديلة �إىل ا�ستخدام التكنولوجيا املالية لالرتقاء بخدماتها وتوفري بنية ا�سا�سية �أف�ضل
لهذه اخلدمات تكون �أكرث �سرعة و�شمولاً  .فعلى عك�س امل�ؤ�س�سات امل�صرفية التقليدية،
تركز �شركات التكنولوجيا املالية على �إيجاد خدمات مالية خم�ص�صة لتلبية متطلبات
امل�ستهلك النهائي ،انطال ًقا من املعلومات املرتتبة على حتليل البيانات ال�ضخمة.
 .5قدرة �أف�ضل على االلتزام مبرئيات العمالء
ال�شركات التي تقدم خدمات مالية ملزمة دائ ًما باتباع نظم حمددة يف عملياتها الت�شغيلية
مثل التدقيق املتكرر على �ضوابط اللتزام بالأمان واخل�صو�صية ونوع البيانات وجوانب
التمويل .وت�ساهم البيانات ال�ضخمة يف تزويد هذه ال�شركات مبعلومات ق ّيمة عن مرئيات
وتوقعات العمالء يف هذا اخل�صو�ص .عالوة على ذلك ،ميكن ل�شركات التكنولوجيا املالية
املنخرطة يف تقدمي خيارات التمويل �أن ت�ستعني بتحليل البيانات ال�ضخمة للوقوف على
امكانية وقوع �أزمات مالية فتقوم بالتايل باتباع تدابري وقائية �صارمة.

41

ب  -تعليم الآلة والتحليل التنب�ؤي
لكي تكون البيانات ال�ضخمة ذات قيمة للم�ؤ�س�سة ،يجب حتليلها ال�ستخراج ر�ؤى ميكن
ا�ستخدامها التخاذ قرارات �أف�ضل .ومن ثم ،تتم معاجلة هذه البيانات من مرحلة التحليل
�إىل مرحلة ا�ستنباط الأمناط ،ومن ثم �إىل مرحلة القرار .عل ًماً ب�أن ا�ستخراج الأمناط من
البيانات هي مهمة حمللي البيانات.
�أما حتليل البيانات التنب�ؤية فهو فن بناء وا�ستخدام النماذج التي جتعل التنب�ؤات ت�ستند
�إىل �أمناط م�ستخرجة من بيانات تاريخية .وت�شمل التطبيقات املتعلقة بتحليل البيانات
التنب�ؤية يف �إطار اخلدمات املالية ،ما يلي:
 .1التنب�ؤ ب�أ�سعار الأ�سهم وال�سلع املتداولة  :Commoditiesبنا ًء على عوامل مثل تغري
�أداء امل�ؤ�س�سات املدرجة ،التغريات املو�سمية� ،أو وقوع �أحداث خا�صة ،ميكن �إعداد مناذج
التحليالت التنب�ؤية لإ�ستنباط ما يتعني �أن تكون عليه الأ�سعار املنا�سبة ،ا�ستناداً �إىل
ال�سجالت التاريخية لأ�سواق الأ�سهم وال�سلع .ومن ثم ،ميكن ا�ستخدام هذه التنب�ؤات
كمدخالت يف �صناعة القرارات اال�سرتاتيجية.
 .2تقييم املخاطر :املخاطر هي من امل�ؤثرات الرئي�سية يف قرارات امل�ؤ�س�سة .وميكن
ا�ستخدام مناذج التحليالت التنب�ؤية للتنب�ؤ باملخاطر املرتبطة بالقرارات ،مثل �إقرار
قر�ض �أو �إ�صدار بولي�صة ت�أمني .ويتم بناء هذه النماذج ا�ستنا ًدا �إىل الآلة با�ستخدام
بيانات تاريخية ت�ستخل�ص منها الآلة امل�ؤ�شرات الرئي�سية للمخاطر .وميكن ا�ستخدام
خمرجات هذه النماذج للتنب�ؤ باملخاطر عم ً
ال على �إتخاذ اف�ضل التدابري للت�صدي
لها.
 .3مناذج التنب�ؤ امل�ستندة �إىل توجهات العمالء :ي�سهل اتخاذ معظم القرارات املتعلقة
بالعمل �إذا متكنا من التنب�ؤ بتوجهات العمالء .وميكن ا�ستخدام حتليالت البيانات
التنب�ؤية لبناء مناذج تتنب�أ بامليول والتوجهات امل�ستقبلية للعمالء بنا ًء على حتليل ال�سلوك
التاريخي .على �سبيل املثال ،ت�شتمل التطبيقات الناجحة لنمذجة توجهات العمالء،
على التنب�ؤ باحتمال �أن يرتك العمالء �أحدى �شركات الهاتف املحمول من �أجل �شركة
�أخري مناف�سة� ،أو اال�ستجابة جلهود ت�سويقية معينة �أو ل�شراء منتجات خمتلفة عما
هم معتادون على ا�ستخدامه.
42

الـتـكـنـولـوجـيــا املــالـيـة

جسر القطاع املالي إلى املستقبل

 .4الت�شخي�ص :يقوم العلماء وامل�شتغلون يف ا�سواق الأ�سهم وال�سلع بت�شخي�ص الأ�سواق
كجزء من عملهم .وعاد ًة ما ت�ستند م�صداقية هذ�أ الت�شخي�ص �إىل م�ستوي تدريب
وخربات ه�ؤالء املخت�صني .غري �أنه ميكن لنماذج التحليل التنب�ؤي �أن ت�ساعد ه�ؤالء
املخت�صني على �إجراء ت�شخي�ص �أف�ضل من خالل اال�ستفادة من جمموعات كبرية من
البيانات التاريخية على نطاق يتجاوز ما ميكن �أن ي�ستوعبه الفرد مهما كان تدريبه
املهني.
 .5ت�صنيف امل�ستندات :ميكن ا�ستخدام حتليل البيانات التنب�ؤية لت�صنيف امل�ستندات
تلقائ ًيا �إىل فئات خمتلفة .ومن الأمثلة على ذلك ت�صفية الربيد الإلكرتوين الع�شوائي
وحتليل الأخبار ذات الت�أثري على �أ�سواق الأ�سهم ،و�إعادة توجيه �شكاوى العمالء �إىل
جهات الإخت�صا�ص واتخاذ القرارات جتاهها .ويف الواقع ،ميكن التو�سع يف مفهوم
امل�ستند لي�شمل ال�صور والأ�صوات ومقاطع الفيديو ،وكلها ميكن ت�صنيفها با�ستخدام
مناذج حتليل البيانات التنب�ؤية.
ومما يجدر ذكره �أن كل هذه التطبيقات ت�شرتك يف عن�صرين :يتمثل �أولهما يف كون كل
حالة يتم فيها ا�ستخدام النماذج التنب�ؤية للم�ساعدة يف اتخاذ القرار ،ي�ستند التحليل
التنب�ؤي للبيانات اىل تعريف مت�سع ملفهوم التنب�ؤ� .أي �أن �آلية التنب�ؤ ت�شمل �إ�ستنباط
قيمة �أي متغري جمهول القيمة ،حيث قد يكون املتغري على �سبيل املثال ال�سعر الذي
�سيتم به البيع �أو ال�شراء يف امل�ستقبل� .أما العن�صر الثاين الذي ت�شرتك فيه التطبيقات
املذكورة �أعاله فهو �أن النموذج امل�ستخدم يف التنب�ؤات مت جتهيزه �إ�ستنا ًدا �إىل جمموعة
من البيانات التاريخية .ويُ�ستخدم تعليم الآلة لإمداد هذه النماذج باخللفية املعلوماتية
الالزمة للتنب�ؤ.
ما هو تعليم الآلة Machine Learning

يعرف تعليم الآلة ب�أنه عملية م�ؤمتتة تعني با�ستخراج الآلة لأمناط حمددة بنا ًء على كم
هائل من البيانات ،وا�ستيعابها لهذه الأمناط ،مبا ي�شبه كيفية التعلم يف العقل الواعي.
ومن �أجل بناء النماذج امل�ستخدمة يف تطبيقات التحليل التنب�ؤي للبيانات ،يتم تعليم الآلة
أ�سا�سا ايل الربط بني جمموعة من
حتت �إ�شراف خمت�صني ،حيث يعتمد هذا التعليم � ً
ال�سمات الو�صفية من جانب و�سمة م�ستهدفة من جانب �آخر ،ا�ستنا ًدا �إىل جمموعة من
الأمثلة �أو حاالت تاريخية� /أحداث تاريخية .ومن ثم ،ميكن ا�ستخدام هذا النموذج لعمل
تنب�ؤات حلاالت جديدة .ويتم ذلك عرب خطوتني م�ستقلتني على النحو التايل:
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 )aتعليم الآلة بتزويدها باملدخالت ذات العالقة
 )bا�ستخدام النموذج امل�ستند اىل الآلة يف التنب�ؤ
فلنفرت�ض جمموعة من البيانات املرتبطة بالقرو�ض العقارية التي �سبق �أن منحها احد
البنوك يف املا�ضي .و�أن جمموعة البيانات اخلا�ضعة للتحليل تت�ضمن� -1 :سمات و�صفية
للرهن �شامل ًة مهنة املقرت�ض ،عمر املقرت�ض ،والن�سبة بني راتب املقرت�ض ومبلغ القر�ض؛
و � -2سمة م�ستهدفة ت�شري �إىل ما �إذا كان طالب الرهن قد تخلف يف النهاية عن �سداد
مر�ض .ولغر�ض ال�شرح والتو�ضيح �سوف نعر�ض فيما يلي مثاالً
القر�ض �أم �سدده على نحو ٍ
يف �صورة جدولية للعالقة التالزمية بني ال�سمات الو�صفية وال�سمة امل�ستهدفة.
كيف يتم تعليم الآلة؟
تعمل الغوريتمات تعليم الآلة من خالل ا�ستنباط النموذج الذي يج�سد اوثق عالقة بني
ال�سمات الو�صفية وال�سمة امل�ستهدفة يف جمموعة البيانات مو�ضوع الدرا�سة .وبهدف
التو�ضيح ،نذكر �أن الألغوريتمات �أو اخلوارزميات هي عبارة عن جمموعة تعليمات تف�صيلية
تو�ضح خطوة بخطوة كيفية حل م�شكلة �أو �إكمال مهمة ،حيث يُلقن بها احلا�سوب،
تو�ضيح للربط بني ال�سمات الو�صفية وال�سمات امل�ستهدفة
ال�سمة الو�صفية
الن�سبة بني راتب املقرت�ض ومبلغ القر�ض

�أل�سن  +املهنة
ال�سن
املهنة
خالفه

<2
>3

ال�سمة امل�ستهدفة
تخلف عن ال�سداد
�سداد كامل

< 40
حريف

تخلف عن ال�سداد
�سداد كامل

ولعل املعيار الأمثل يف هذا ال�صدد يتمثل يف مدي التوافق �أو م�ستوي العالقة التالزمية
بني البيانات املتعلقة مبجموعتي ال�سمات على جانبي املقارنة.
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التحليل التنب�ؤي
هناك عامالن يتعني التغلب عليهما لبناء مناذج تنب�ؤية مت�سمة بالكفاءة:
� ً
أوال :عندما نتعامل مع جمموعات كبرية من البيانات ،فمن املحتمل �أن ي�شوبها ما ي�سمي
�إح�صائ ًيا بال�ضو�ضاء  .Noiseويق�صد بذلك البيانات التي حتتوي على كم كبري من
املعلومات الزائدة التي ال تنطوي على معنى ويطلق عليها �إ�سم ال�ضو�ضاء يف التحليل
االح�صائي .وبالتايل ،ف�إن تواجد مثل هذه البيانات ال�ضو�ضائية اخلالية من املعني يف
مناذج التنب�ؤ قد ي�ؤدي اىل توقعات مغلوطة ،مما يجعل من ال�ضروري ت�صفية املدخالت
منها.
ً
ثانيا :يف الكثري من م�شاريع تعليم الآلة ،قد ال متثل جمموعة البيانات رغم حجمها
املرتامي �سوى عينة �صغرية ن�سب ًيا من احلاالت املحتملة املرتبطة بالدرا�سة املعنية .نتيجة
لذلك ،ف�إن النموذج التنب�ؤي الذي يوفر تنب�ؤات �صحيحة ولكن مقت�صرة على العالقة
الأ�سا�سية بني ال�سمات الو�صفية وال�سمة امل�ستهدفة ،يو�صف بانه منوذج عام جيد وح�سب،
�إال �أنه حتي تطلق عليه �صفة النموذج التنب�ؤي املفيد ،يجب �أن يكون قاد ًرا على التنب�ؤ
بجوانب غري مدرجة �صراحة يف املدخالت ،بل ميكن �أن ت�ستنبطها خوارزميات املنظومة،
من خالل البحث يف جمموعة من النماذج املحتملة للعثور على افيد منوذج تنب�ؤي ،يتوافق
مع احلالة.
ومثل �أي م�شروع مهم �آخر ،تزداد فر�ص جناح م�شروع التحليل التنب�ؤي للبيانات �إذا
ا�ستخدم ا�سلوب قيا�سي متعارف عليه يف �إجناز هذا العمل .ومن اال�ساليب الأكرث �شيوعاً
يف �إن�شاء وادارة م�شاريع حتليل البيانات التنب�ؤية هو ما ي�سمي عاملياً بالأ�سلوب القيا�سي
عرب القطاعي ال�ستخراج البيانات Cross Industry Standard Process( CRISPDM
)for Data Mining

وينطوي تطبيق منظومة  CRISPDMعلى �ست مراحل حمددة ،تتمثل يف الآتي:
 .1فهم الأعمال :يبد�أ م�شروع التحليل التنب�ؤي للبيانات من منطلق حتقيق �أهداف عملية
مثل ك�سب عمالء جدد �أو بيع املزيد من املنتجات .ولبلوغ مثل هذه الأهداف يتعني
علينا الفهم الكامل ملا نحن ب�صدد حتليله.
 .2فهم البيانات :من املهم �أن يدرك حملل البيانات متا ًما م�صادر البيانات املختلفة
املتاحة داخل امل�ؤ�س�سة و�أنواع البيانات املختلفة التي توفرها هذه امل�صادر.
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� .3إعداد البيانات :يتطلب بناء النماذج التنب�ؤية ترتيب ومعاجلة البيانات يف هيكلية معينة
تعرف با�سم اجلدول الأ�سا�سي للتحليالت ،Analytics Base Table ABT-لت�صبح
بالتايل جاهزة لتعيلم الآلة.
 .4النمذجة :مرحلة النمذجة لعملية  CRISP-DMهي عندما يحدث تعليم الآلة.
وت�ستخدم اخلوارزميات املختلفة لتعليم الآلة يف بناء جمموعة من مناذج التنب�ؤ التي
�سيتم منها ا�صطفاء النموذج الأف�ضل.
 .5التقييم :قبل �أن يتم ن�شر النماذج لال�ستخدام امل�ؤ�س�سي ،من املهم �أن يتم تقييمها
بالكامل و�إثبات �أنها منا�سبة للغر�ض املطلوب .وتغطي هذه املرحلة جميع مهام التقييم
املطلوبة لإظهار �أن منوذج التنب�ؤ �سوف يكون قاد ًرا على التنب�ؤ الدقيق ،وانه ال يعيبه �أي
ق�صور يتنافى مع الغر�ض املطلوب من خالل ت�شغيله.
 .6الن�شر :وتغطي هذه املرحلة الأخرية جميع الأعمال التي يجب القيام بها لدمج منوذج
تعليم الآلة بنجاح يف العمليات الداخلية للم�ؤ�س�سة.
ختاماً ،ت�ستخدم م�شاريع حتليل البيانات التنب�ؤية خوارزميات تعليم الآلة ،لت�ستنبط
مناذج تنب�ؤية ا�ستنا ًدا �إىل بيانات تاريخية .ويتم ا�ستخدام خمرجات مناذج التنب�ؤ هذه
مل�ساعدة امل�ستثمرين وامل�ؤ�س�سات املالية وبيوت الإ�ست�شارة ،يف اتخاذ قرارات �أو تقدمي
ا�ست�شارات �إعتما ًدا على بيانات مدخلة .وت�ستنبط الآلة مناذج التنب�ؤ �إ�ستنا ًدا �إىل العالقة
بني جمموعة من ال�سمات الو�صفية و�سمة م�ستهدفة .ومع ذلك ،يعد تعليم الآلة �أم ًرا
�صع ًبا لأن خمرجات العمليات احلا�سوبية لهذه التقنية عادة ما ت�ضم �أكرث من منوذج واحد
يتوافق مع جمموعة البيانات املدخلة .وتقوم خوارزميات تعليم الآلة مبعاجلة هذه امل�شكلة
عن طريق ما ي�سمي بالتحيز الإ�ستقرائي – �أي �إدخال جمموعة من االفرتا�ضات -التي
توجه اخلوارزمية نحو تف�ضيل منوذج معني على مناذج �أخرى ،وف ًقا ملجموعة من املعايري
املحددة.
ج  -الذكاء الإ�صطناعي
ما هو الفرق بني الذكاء الإ�صطناعي (�أو ميكن ت�سميته �أي�ضاً بالذكاء ال�صنعي) وتعليم
الآلة؟
يعني الذكاء الإ�صطناعي �أن احلوا�سيب ميكنها �أداء املهام بطرق «ذكية» ،من خالل
فرعا من �أفرع الذكاء الإ�صطناعي� ،إال
الربجمة احلا�سوبية فقط .وبينما يعد تعليم الآلة ً
�أنه يعتمد على فكرة بناء �آالت قادرة على ا�ستيعاب ومعاجلة كم هائل من البيانات والتعلم
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منها من تلقاء نف�سها� .أما الذكاء الإ�صطناعي ،فال يعتمد على التعلم من البيانات ،بل هو
يف �أب�سط �صوره لي�س �إال برنامج متقدم للحا�سوب قادر على تنفيذ املهام بطريقة تعترب
«ذكية».
ت�صنيف الذكاء الإ�صطناعي
ميكن ت�صنيف الذكاء الإ�صطناعي على �أنه �إما �ضعيف �أو قوي .ويعرف �ضعف الذكاء
الإ�صطناعي ،با�سم الذكاء الإ�صطناعي �ضيق النطاق ،وهو نظام للذكاء الإ�صطناعي يتم
ت�صميمه ملهمة حمددة بعينها� .أما الذكاء الإ�صطناعي القوى ،املعروف �أي�ضا با�سم الذكاء
الإ�صطناعي �شامل النطاق ،فهو نظام للذكاء الإ�صطناعي ذو قدرات معرفية تقارب
القدرات الب�شرية ب�صورة عامة ،مما ي�ؤهله حلل م�سائل غري م�ألوفة لديه ،دون تدخل
ب�شري.
ويعتقد بع�ض خرباء ال�صناعة احلا�سوبية �أن م�صطلح الذكاء الإ�صطناعي قد يثري عند
البع�ض خماوف غري مربرة من حيث �آثاره املحتملة على توافر ال�شواغر الوظيفية للعن�صر
الب�شري ،وعلى بيئة العمل واحلياة ب�شكل عام ،مما جعل البع�ض يقرتح ا�ستخدام م�صطلح
بديل ،وهو “الذكاء املعزز” ملا له من داللة �أكرث حيادية بالن�سبة ل�سوق العمل.
�أنواع الذكاء الإ�صطناعي
· النوع  :1الآالت التفاعلية .مثال على ذلك ،برنامج ال�شطرجن الذي انتجته  IBMوتغلب
على بطل ال�شطرجن العاملي  Garry Kasparovيف الت�سعينيات ،حيث �أمكن لـلربنامج
التعرف على القطع املوجودة على لوحة ال�شطرجن و�إجراء تنب�ؤات بحركة هذه القطع,
غري �أن مثل هذا الربنامج ال ينطوي على ذاكرة متكنه من ا�ستخدام التجارب ال�سابقة
لتطبيقها على التجارب امل�ستقبلية .بل يت�صرف الربنامج وف ًقا لتعليمات م�سبقة ،حيث
يحلل التحركات املحتملة ويت�صرف ح�سبما اُدخل اليه من تعليمات لإجناز مهام حمددة
النطاق.
· النوع  :2له ذاكرة حمدودة ال�سعة ،حيث تتمكن �أنظمة الذكاء الإ�صطناعي من هذا النوع
من ا�ستخدام املالحظات الآنية يف خدمة خمرجاتها من القرارات .على �سبيل املثال،
ا�ستُخدم هذا النوع من الذكاء الإ�صطناعي يف ال�سيارات ذاتية القيادة ،حيث ي�ستجيب
الربنامج للمتغريات الآنية التي تقابله ،ويتعامل معها ح�سبما ُحمِ ل فيه من �أوامر .غري �إنه
ال يقوم النظام بتخزين هذه املتغريات الآنية ب�شكل دائم ،نظراً ملحدودية �سعة ذاكرته.
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وثمة نوعان �آخران متقدمان للذكاء الإ�صطناعي ي�أمل املخت�صون يف التو�صل اىل ابتكارهما
م�ستقبلاً  ،ويعتمد �أولهما على �إدراك الرغبات والنوايا الب�شرية التي ت�ؤثر على القرارات،
�أما ثانيهما فيتمثل يف الآالت ذات الوعي الذاتي حلالتها القائمة ،والتي ميكنها ا�ستنتاج
ما ي�شعر به الآخرون ,وهو ما ميكن اعتباره �ضرب من اخليال العلمي ،ومل يتحقق بعد،
بل من امل�شكوك فيه �أن يتحقق.
الذكاء الإ�صطناعي يف �إطار اخلدمات املالية:
يتم تطبيق �أمتتة العمليات على املهام املتكررة للغاية التي عادة ما ي�ؤديها الب�شر .مثال
ذلك ،يتم اال�ستعانة بالذكاء الإ�صطناعي يف مواقع ال�شبكة العنكبوتية لتقدمي خدمة فورية
للعمالء .كذلك� ،أ�صبحت �أمتتة بع�ض املنا�صب الوظيفية مو�ضع بحث بني الأكادمييني
وحمللي تكنولوجيا املعلومات.
املمار�سات الف�ضلي للتبني الناجح للذكاء الإ�صطناعي
ميكننا حتديد املمار�سات التي تف�صل بني التطبيق الناجح للذكاء الإ�صطناعي يف املنظمات
جناحا يف ا�ستخدامها لهذا التطبيق ،على النحو الآتي:
الناجحة عن نظرياتها الأقل
ً
 .1مراجعة خمرجات الذكاء الإ�صطناعي �أ�سبوعيًا على الأقل :متا ًما كما تقوم امل�ؤ�س�سات
الناجحة مبراقبة �أي عمليات ت�شغيلية معقدة ،خا�صة متها تلك التي �إكتنفتها حاالت
طوارئ متعددة ومواطن ف�شل متكررة .ويتعني تطبيق الأ�سلوب نف�سه على تطبيقات الذكاء
الإ�صطناعي.

� .2أن تكون هناك مبادرات معدة للتطبيق يف حالة النتائج امل�شكوك فيها للذكاء
الإ�صطناعي .فالذكاء الإ�صطناعي لي�ست كل نتائجه م�ضمونة الدقة ،بل يري بع�ض
امل�شتغلني يف هذا املجال ان الدقة املطلقة قد يتعذر حتقيقها ،مما جعل الكثري من
ً
ً
عري�ضا يف جمال الذكاء الإ�صطناعي ،تقوم بتطوير تدابري
�شوطا
امل�ؤ�س�سات التي قطعت
تقنية للت�صدي لهذا الواقع .غري انه مع زيادة الإقبال على اال�ستعانة بالذكاء الإ�صطناعي
يتطلع الباحثون اىل حت�سني نتائجه ،لي�صبح عاملاً فاع ً
ال يف دعم �أداء امل�ؤ�س�سات
املالية.
ويرى الكثري من الباحثني �أن التقدم ال�سريع يف عمليات الذكاء الإ�صطناعي يدفع مبهام
الرقابة على تلك التكنولوجيا �إىل مقدمة املهام ال�ضرورية للم�ؤ�س�سات .فلقد �أ�صبح
الذكاء الإ�صطناعي �سب ًبا ملمار�سة حوكمة �أكرث �إحكا ًما يف العديد من امل�ؤ�س�سات املتقدمة
تكنولوجياً ،ال �سيما �إذا كانت خمرجات الذكاء الإ�صطناعي ذات ت�أثري على عمالئها �أو
قراراتها الت�شغيلية احلا�سمة.
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د -العقود الذكية
وبائع،
م�شرت
العقود الذكية هي عقود ذاتية التنفيذ ،تقتدي ب�شروط اتفاقية مربمة بني
ٍ
ٍ
على هيئة تعليمات برجمية مت�ضمنة يف �شبكة من ال�سجالت املت�سل�سلة .Block Chains
وت�سمح العقود الذكية بتنفيذ املعامالت واالتفاقيات املوثقة بني �أطراف متباينة دون
احلاجة �إىل جهة منظمة مركزية �أو جهة تنفيذ خارجية .فالعقود الذكية جتعل املعامالت
�شفافة ،قابلة للتعقب ،وال رجعة فيها.
فهم العقود الذكية
كان اقرتاح اُوىل العقود الذكية يف عام  1994من قِ بل نيك �س���زابو  ،Nick Szaboعامل
الكمبيوتر الأمريكي الذي اخرتع عملة افرتا�ضية ت�سمى “ ”Bit Goldيف عام � ،1998أي
قبل � 10أعوام من ظهور البيتكوين  .Bitcoinلذا ،ي�شاع �أن �سزابو لي�س �إال �ساتو�شي ناكاموتو
 ،Nakamoto Satoshiاملخرتع املجهول للبيتكوين .ع ّرف “�سزابو” العقود الذكية ب�أنها
بروتوكوالت املعامالت املحو�سبة التي تنفذ �شروط العقد .كما �أراد تو�سعة جمال املعامالت
الإلكرتوني���ة ،مث���ل
الفارق بني العقود التقليدية والعقود الذكية
�إدخال عمليات نقاط
العقود الذكية
العقود التقليدية
البيان
البي���ع Points of
الطرف الثالث م�ؤ�س�سات �سيادية ،حمامون ال ينطبق
دقائق
� Saleإىل النط���اق وقت التنفيذ يوم اىل � 3أيام
م�ؤمتتة ،عرب �شبكة احلا�سوب
عرب الو�سائل التقليدية
الرقمي .كم���ا اقرتح التحويالت
متوافرة
غري موجودة
“�س���زابو” تنفي���ذ ال�شفافية
�سهلة
�صعبة
عقود رقمية للأ�صول الأر�شفة
الت�أمني بالت�شفري
حمدود
الإ�ص���طناعي ،مث���ل الأمن
ب�سيطة
عالية
التكلفة
امل�شتقات وال�سندات،
توقيع رقمني
يدوي
التوقيع
حيث يتم ت�شكيل هذه
الأ�صول املالية اجلديدة من خالل اجلمع بني �أوراق مالية مثل ال�سندات� ،أوامل�شتقات (مثل
اخليارات والعقود الآجلة) بطرق خمتلفة.
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بالتايل ،ميكن �إن�شاء هياكل مدفوعات حم ّو�سبة بالغة التعقيد يف �صورة عقود يتم نداولها
مقابل تكاليف منخف�ضة للمعامالت .وقد حتققت فع ً
ال ر�ؤية “�سزابو” حال ًيا ،حيث على
�سبيل املثال ،يتم تداول امل�شتقات من خالل �شبكات الكمبيوتر كمدفوعات �أجلة معقدة
الرتكيب.
العقود الذكية وال�سجالت املت�سل�سلة
يتم تخزين العقود الذكية با�ستخدام تكنولوجيا ال�سجالت املت�سل�سلة ،Blockchain
وهذه التكنولوجيا مبثابة دفرت الأ�ستاذ الالمركزي الذي يدعم � ً
أي�ضا عمالت البيتكوين
وغريها من العمالت امل�شفرة.
ول��ك��ن ه��ل مي��ك��ن وج����ود ال��ع��ق��ود ال��ذك��ي��ة دون ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال�����س��ج�لات املت�سل�سلة
Blockchain؟
تكنولوجيا  Blockchainهي احلل الأف�ضل للعقود الذكية .فوفقاً لتف�سري “نيك �سزابو”،
الذي طور مفهوم “العقود الذكية” ،تقوم الفكرة الأ�سا�سية للعقود الذكية على �إمكانية
ت�ضمني العديد من �أنواع البنود التعاقدية (مثل االمتيازات ،ال�شروط ،حتديد حقوق
امللكية ،وما �إىل ذلك) يف برامج يُتعامل معها بطريقة جتعل خرق العقد باهظ الثمن .ومن
الأمثلة امل�ستقاة من واقع احلياة لت�شبيه العقود الذكية وتو�ضيح كيف يكون خرق العقد
باهظ الثمن ،نذكر �آلة البيع  Vending Machineاملوجودة يف املوالت والتي ميكن
من خاللها �شراء احللوى �أو حاويات املرطبات وغريها مقابل و�ضع عمالت معدية يف
الآلة .بالطبع تكون قيمة العمالت املعدية �أقل قيمة بكثري مما يتكبده ال�سارق من جهد
وتكلفة للح�صول على قطعة احللوى باخرتاق الآلة ،بدلاً من قيمة القيمة الب�سيطة للعملة
املعدنية املطلوبة .وعلى ذات املنوال ،تكون العقود الذكية حممية من التجاوزات بوا�سطة
و�سائل رقمية ،ويف مقدمتها ال�سجالت املت�سل�سلة .وميكن القول �أن الفائدة الرئي�سية
من ت�شغيل من�صة العقود الذكية على تقنية ال�سجالت املت�سل�سلة  Blockchainهي �إزالة
احلاجة �إىل جهة تنظيمية مركزية موثوقة .ورغم كون الو�سائل الرقمية ال تخلو من بع�ض
التكلفة� ،إال انها توفر ركن الأمان يف العقود الذكية.

رابعًا  -تكنولوجيا الت�أمني “”InsurTech
�شهدت ال�سنوات القليلة املا�ضية ابتكارات وتغريات ايجابية يف القطاع امل�صريف
واملايل على خلفية التطورات التكنولوجية احلديثة ،حيث ُو�صفت هذه الظاهرة عاملياً
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بالتكنولوجيا املالية “ .FinTechوال يعترب قطاع الت�أمني ا�ستثنا ًء لذلك ،حيث �أوجدت
التطورات التكنولوجية طر ًقا جديدة لتقدمي اخلدمات الت�أمينية ،بالإ�ضافة �إىل �أ�ساليب
متقدمة جلمع البيانات ت�ؤدي �إىل حتديد �أف�ضل للمخاطر وما يقابلها من تدابري عالجية،
وهو ما بات ي�شار �إليه بـ” تكنولوجيا الت�أمني  .InsurTechويف �أغلب الأحيان ،ترتبط
“ “تكنولوجيا الت�أمني” بتح�سني اخلدمات املقدمة للعمالء .فعلى �سبيل املثال� ،أ�صبح
من املمكن معاجلة مطالبات الت�أمني اخلا�صة بدفع التعوي�ضات عرب من�صات رقمية على
الإنرتنت ،وعلى نحو �أكرث �سرعة وكفاءة� ،إ�ضافة �إىل عر�ض ما يفيد العمالء يف مقارنة
تكلفة ونوعية خدمات ومنتجات الت�أمني بني ال�شركات املختلفة.
ومن الأهمية مبكان درا�سة كيفية ا�ستجابة قطاع الت�أمني لالبتكارات التكنولوجية
واالقت�صادية على م�ستوى املجتمع ،وتوفري عمليات وخدمات ت�أمينية تتما�شي مع
ً
�شرطا ل�سائقي �سيارات الأجرة
هذه التغيريات .فعلى �سبيل املثال ،بينما يعد الت�أمني
التقليديني ،يجب على �شركات الت�أمني تطوير تغطية ت�أمينية منا�سبة ل�سائقي م�شروع
أ�سا�سا يف وظائف �أخري وعملهم مع �أوبر
“�أوبر  ”Uberلكون �أغلب �سائقي �أوبر يعملون � ً
بدوام جزئي وكعمل جانبي ولي�سوا من �سائقي الأجرة املنقطعني لهذه املهنة .وت�ستجيب
العديد من �شركات الت�أمني بالفعل لهذه احلالة املحددة ،كما يتعني عليها التعامل مع
املخاطر امل�ستجدة غري التقليدية التي جتابه الأفراد �أو ال�شركات نتيجة لتطور بيئات
العمل.
وبالنظر �إىل �أن عقود الت�أمني تعتمد �إىل حد كبري على حتليل البيانات التاريخية لتقييم
املخاطر ،ف�إنه من املنطقي ا�ستفادة �شركات الت�أمني من حتليل “البيانات ال�ضخمة”
وبالتايل ت�سخري تكنولوجيا ال�سجالت املت�سل�سلة  BlockChainخلدمة �أن�شطتها.
ومن اجلدير بالذكر �إن �شركات تكنولوجيا الت�أمني النا�شئة  InsurTechقد تلقت م�ساهمات
ر�أ�سمالية �ضخمة .وي�شري ذلك �إىل �أن �أغلب امل�ستثمرين يثقون يف اجلدوى االقت�صادية ملثل
هذه ال�شركات النا�شئة .وتقوم �شركات الت�أمني التقليدية نف�سها با�ستثمارات ا�سرتاتيجية
يف �شركات تكنولوجيا الت�أمني النا�شئة ،مما يتيح لها احل�صول على ح�صة مما �ستحققه
هذه التطورات من �أرباح .وبالتايل ،ا�ستقطبت العديد من �شركات تكنولوجيا الت�أمني
النا�شئة �إ�ستثمارات �ضخمة.
وهناك �أ�شكال تكنولوجية جديدة دخلت العمليات الت�شغيلية يف جمال الت�أمني ،عملاً
على حت�سني كفاءة الو�ساطة املالية والإدارة الكف�ؤة ملطالبات العمالء املرتبطة بالتعوي�ض،
وتعتمد هذه التكنولوجيات غال ًبا على تطبيق الذكاء الإ�صطناعي �أو امل�شورة امل�ؤمتتة
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 .Robo Adviceوتهدف هذه التطورات �إىل حت�سني اخلدمة للعمالء وخف�ض العمولة
و� /أو ر�سوم الت�أمني .وي�سعي هذا الف�صل من الكتاب �إىل تقدمي فهم �أو�ضح للتطورات
التكنولوجية يف هذا املجال.
 -1االبتكارات التكنولوجية ذات ال�صلة بـ تكنولوجيا الت�أمني InsurTech

هناك عدد من االبتكارات التكنولوجية التي تدعم العديد من تطورات تكنولوجيا الت�أمني.
فتكنولوجيا وتطبيقات الهاتف اجلوال �أتاحت للعديد من �شركات الت�أمني الو�صول �إىل
جمهور �أكرب مما كان ممك ًنا يف ال�سابق .كما �أن تكنولوجيا الهاتف اجلوال تدعم تكنولوجيا
الت�أمني  InsurTechبطرق خمتلفة ،اعتما ًدا على اجليل املتاح من �شبكات اجلوال ،و�أنواع
الهواتف الأكرث ا�ستخدا ًما .فالهواتف الذكية والإنرتنت ي�ؤديان �إىل متكني االبتكارات
املعتمدة على التطبيقات الرقمية .لذا ،يكون من ال�ضروري توافر �شبكات اجلوال التي
ت�سمح بتبادل الر�سائل الق�صرية ،ف�ض ً
ال عن تقنيات البيانات ال�ضخمة .ويعد ما �سبق بالغ
الأهمية بالن�سبة للأ�سواق النا�شئة ذات الإنت�شار الت�أميني املنخف�ض واملفتقرة �إىل �شبكة
توزيع مت�سمة بالكفاية .فالهواتف اجلوالة و�سيلة لإخطار العمالء عرب الر�سائل الق�صرية
عن �أي �شيء ،مبا يف ذلك تذكريهم بحلول مواعيد �سداد الأق�ساط.
ب -الذكاء الإ�صطناعي ( ،)AIوااللغوريتمات وامل�شورة امل�ؤمتتة يف جمال الت�أمني:
 .1يتم اعتبار �أن الآلة «ذكية» تطرح �إجراءات لزيادة �إمكانية حتقيق االهداف املن�شودة.
 .2تعد االلغوريتمات جز ًءا من الذكاء الإ�صطناعي ،حيث متثل جمموعة من اخلطوات
يت�ضمنها برنامج حا�سوبي لإجناز مهمة معينة يف ظل ظروف معينة .وت�شمل
االلغوريتمات املعروفة �أنظمة املالحة �أو �ألعاب ال�شطرجن على الكمبيوتر .ويف القطاع
املايل ،ينت�شر التداول االلغوريتمي ،مثل التداول فائق الوترية على نطاق وا�سع ،مع
تعليمات تداول مربجمة م�سب ًقا لتنفيذ �أوامر التداول .وتتبع االلغوريتمات جمموعة
من التعليمات ال�شرطية ت�ؤدي �إىل �أمر بالتداول ،وذلك على نحو من ال�سرعة والتواتر
ال يقدر عليهما العن�صر الب�شري.
� .3أما امل�شورة امل�ؤمتتة (�أي املتولدة عن الآلة  ،)Robo-Adviceفلقد �أ�صبحت عام ً
ال
بارزاً خا�صة بالن�سبة لال�ستثمارات عرب الإنرتنت ومن�صات التداول الرقمية .وميكن
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للم�شورة امل�ؤمتتة �أن توفر جمموعة ممتدة من اخلدمات لقطاع الت�أمني ،كما �إنها يف
الوقت ذاته تت�سم بفعالية التكلفة .وميكن �أن ت�صنف �إمكانات امل�شورة امل�ؤمتتة يف
الآتي:
· فهم احتياجات العميل؛ جمع معلومات عن العميل ،فهم ما يف�ضله العميل ،وتقييم مدي
حتمل العميل للمخاطر.
· و�ضع اخلطط املالية ،وتخ�صي�ص الأ�صول لهذه اخلطط.
· تنفيذ ال�سيا�سات امل�ؤ�س�سية ،فتح احل�سابات ونقل �أو حتويل الأ�صول ،املراجعات الف�صلية
�أو ال�سنوية لل�سيا�سات.
بالن�سبة لقطاع الت�أمني ،مت تطوير تقنيات امل�شورة امل�ؤمتتة لإدارة املعامالت الت�أمينية ،بل
ويجري ا�ستخدام هذه التقنيات ب�شكل متزايد لتقدمي عرو�ض عقود الت�أمني .بدالً من
التعامل املبا�شر وجهاً لوجه مع العميل .وتربز �أهمية امل�شورة امل�ؤمتتة بالذات بالن�سبة
للمجموعات ال�سكانية التي تفتقر �إىل �إمكانية التوا�صل الب�شري مع مقدمي اال�ست�شارة.
ج -العقود الذكية:
ي�شري م�صطلح “العقد الذكي” �إىل �أن العقد قادر على تنفيذ نف�سه .وكما �أ�سلفنا ،تتم
كتابة العقود الذكية يف �صورة رموز برجمية ،ميكن ت�شغيلها على جهاز كمبيوتر �أو �شبكة
من �أجهزة الكمبيوتر بدالً من ن�صو�ص قانونية يف م�ستند مطبوع .وميكن ملنظومة العقود
الذكية ،عند ا�ستخدامها يف �إطار تكنولوجيا الت�أمني �أن حتدد ،وعلى نحو �صارم ،القواعد
والنتائج التي حتاكي وثيقة ت�أمني قانونية تقليدية ،مع ذكر االلتزامات واملزايا والعقوبات
لأي طرف تعاقدي ح�سب �إختالف الظروف .دون احلاجة �إىل �سلطة مركزية كو�سيط
ل�ضبط العالقة الت�أمينية.
د -متويل �شركات تكنولوجيا الت�أمني النا�شئة من قبل �شركات �إعادة الت�أمني
من التطورات الأكرث �إثارة لالهتمام ،قيام �شركات �إعادة الت�أمني بتمويل ت�أ�سي�س �شركات
تكنولوجيا الت�أمني .فقد قامت بع�ض �شركات الت�أمني الكربى� ،ضمن �إطار تو�سعة نطاق
�أعمالها ،ب�إن�شاء �صناديق ا�ستثمارية خم�ص�صة لال�ستثمار يف ر�أ�س مال �شركات تكنولوجيا
الت�أمني النا�شئة ،مما ي�شري �إىل احتمال زيادة اال�ستثمار امل�ستقبلي يف تلك ال�شركات.
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هـ -الو�ساطة الت�أمينية ومناذج ت�سويق خدمات الت�أمني
عادة ما ت�ستخدم �شركات الت�أمني و�سيط �أو وكيل �أو و�سيط م�صريف ،ويف حني �أن ما
�سبق ال يزال ميثل قنوات الو�ساطة الرئي�سية ملعظم �أ�سواق الت�أمني املتقدمة ،ف�إن العديد
من �شركات تكنولوجيا الت�أمني النا�شئة  InsurTechطورت هذا النموذج �إىل الأف�ضل
تكنولوج ًيا ،ليخدم كذلك �أ�سواق الت�أمني الأقل تطوراً ،والتي ينخف�ض فيها معدل انت�شار
خدمات الت�أمني ،حيث �أن منوذج الو�ساطة التقليدي من خالل وكالء/و�سطاء الت�أمني
يفتقر �إىل الفعالية .وقد �شهدت �أ�سواق الت�أمني الأقل تطوراً يف قارتي �آ�سيا و�إفريقيا
ا�ستثمارات كبرية يف �شركات تكنولوجيا الت�أمني النا�شئة لديها.
وك�أمثلة ل�شركات تكنولوجيا الت�أمني النا�شئة املعتمدة على التكنولوجيا املالية ،نذكر:
جناحا وا�س ًعا يف جمال الت�أمني
· �شركة  :BIMAتعمل يف الأ�سواق الأقل تطوراً ،وحققت
ً
ال�صحي من خالل منوذجها املتمثل يف التوا�صل من خالل الهاتف اجلوال.

· �شركات  Friendsuranceو InsPeerو :Guevaraجميعها �شركات ت�أمني تعمل وفقاً
لنموذج “الت�أمني من النظري�-إىل-النظري”( ، Peer-to-Peer (P2Pويقوم هذا النموذج
بت�أ�سي�س عالقة ثقة بني جهة الت�أمني وعمالئها ،ب�إن�شاء جمموعات تعمل م ًعا على �إن�شاء
�صندوق ت�أمني ت�ضامني .ف�إذا مل يقدم �أي من الأ�شخا�ص املوجودين يف املجموعة �أي
مطالبة ت�أمينية خالل الفرتة املحددة ،يتم �إرجاع جزء من �أموال الت�أمني �إىل �صاحبها
ك�أرباح .وي�ستعيد هذا النموذج الثقة وال�شفافية بني طريف عقد الت�أمني.

و� -إ�ستخدام ال�سجالت املت�سل�سلة  BlockChainيف �شركات تكنولوجيا الت�أمني.
على وجه العموم ،تتيح تكنولوجيا ال�سجالت املت�سل�سلة �إمكانية التغيري الإيجابي يف
منظومة ت�صريف املعامالت ،وهذه املوجة �آتية كذلك �إىل قطاع الت�أمني ،حيث �ستقوم
هذه التكنولوجيا مبعاجلة املعامالت والت�سوية بني �شركات الت�أمني والعمالء ،مع تب�سيط
وت�سريع �إدارة العقود .ويحتوي كل عقد على بيانات ورموز قابلة للتنفيذ الذاتي تكون
مالزمة للعقد ،فعند وقوع حدث ي�ستويف لل�شروط املتفق عليها ،يلتقط العقد الذكي
معلوماته من م�صادر البيانات املحددة م�سب ًقا جلميع امل�شاركني ،ثم يقوم تلقائ ًيا بتن�شيط
وحتديد الدفعات من �أو �إىل الطرف التعاقدي .كما �أن هناك مبادرة بني �شركات الت�أمني
و�شركات �إعادة الت�أمني ،وهي ا�ستك�شاف �إمكانات تكنولوجيا ال�سجالت املت�سل�سلة
 BlockChainيف تب�سيط �أو ا�ستبدال الأعمال الورقية وت�سويات عقود �إعادة الت�أمني
وت�سريع تدفق املعلومات والأموال ،مع حت�سني �إمكانية التدقيق املحا�سبي.
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ز� -إ�ستخدام ال�سجالت املت�سل�سلة يف معامالت �سندات الكوارث
�سندات الكوارث  Catastrophy Bondsهي �أوراق مالية مرتبطة باملخاطر املتعلقة
بالكوارث .وقد اُن�شئت هذه النوعية من ال�سندات ومت ا�ستخدامها لأول مرة يف منت�صف
الت�سعينيات يف �أعقاب �إع�صار �أندرو الذي امل بالواليات املتحدة الأمريكية يف عام .1992
وميكن �أن ت�ستغرق عملية �سداد مدفوعات “�سندات الكوارث” بني �شركات الت�أمني والعمالء
�أ�سابيع �أو حتى �أ�شهر بعد وقوع احلدث ،ب�سبب املعاجلة اليدوية و�ضرورة امل�صادقة على
املعامالت من خالل الو�سطاء.
ونظ ًرا لأنه ال ميكن تغيري بيانات ال�سجالت املت�سل�سلة ،ف�إن خ�صائ�صها ت�ساعد يف �ضمان
عدم تكرار امللكية �أو تزويرها .وقد بينت الدرا�سات �أن ا�ستخدام �صناعة �إعادة الت�أمني
لتكنولوجيا ال�سجالت املت�سل�سلة ي�ؤدي �إىل معاجلة البيانات ب�شكل �أكرث فاعلية ،واحلد من
االحتيال ،مما يرتتب عليه خف�ض نفقات الت�شغيل ،وبالتايل خف�ض �أق�ساط الت�أمني.
ح -اقت�صاد امل�شاركة واحلاجة اىل رقمنة الت�أمني (تطوير بوال�ص الت�أمني الرقمية)
�أ�صبح اقت�صاد امل�شاركة جز ًءا متنامي الن�صيب من االقت�صاد التقليدي ،حيث �أ�صبحت
�شركات اخلدمات مثل �أوبر ( Uberالتي ي�ستخدم فيها الأفراد العاديون �سياراتهم لنقل
الركاب) وكذلك ( AirBnBوهي من�صات تقدم خدمة �إقامة منزلية بديلة عن �إقامة
الفندق) يف حاجة �إىل تغطية ت�أمينية .وكما �سبقت الإ�شارة يف هذا الكتاب ،ف�إن جيل
الألفية يف�ضل احللول الرقمية يف جماالت تطوير اخلدمات ،مما يدفع �شركات الت�أمني
� ً
أي�ضا �إىل مراجعة كيفية التعامل املرتبط باقت�صاد امل�شاركة.
يف املح�صلة تقوم �شركات تكنولوجيا الت�أمني  InsurTechبتطوير مناذج �أعمال �أ�سا�سها
التكنولوجيا املتقدمة لالرتقاء بخدمة حاملي وثائق الت�أمني ،وو�ضع �سيا�سات تنا�سب
احتياجاتهم ،والتك ّيف مع التغريات وا�سعة النطاق يف الن�شاط االقت�صادي ،وتلبية متطلبات
فئة جيل الألفية من العمالء.
وثمة �سمة مميزة �أخرى للعديد من �شركات تكنولوجيا الت�أمني وهي ت�ضمني مناذج �أعمالها
العتبارات اجتماعية وبيئية .كما يحاول العديد منها حت�سني �شفافية التعاقد بالإ�ضافة
�إىل االرتقاء بعملية �إدارة املطالبات الت�أمينية ،مبا يف ذلك الك�شف عن االحتيال والت�أكيد
على عدم ارتباط الأق�ساط املدفوعة بعمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
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خام�سً ا  -الرقابة على التكنولوجيا املالية
�أ -وجهات نظر حول وجود نظم رقابية للتكنولوجيا املالية
خرج جورج �ستيجلر  ، George Stieglerاحلا�صل على جائزة نوبل عن النظم الرقابية
يف الإقت�صاد  ،Theory of Economic Regulationباملالحظة التالية “قد تبحث
�صناعة ما ،وعلى نحو حثيث ،عن نظم رقابية� ،أو قد تُفر�ض عليها هذه النظم .ويف �أ�سو�أ
الأحوال ،قد ت�ؤدي النظم الرقابية �إىل �إعاقة النمو واالبتكار ب�سبب البريوقراطية”.
بينما يري ميلتون فريدمان  ،Milton Friedmanاحلا�صل على جائزة نوبل يف الإقت�صاد،
�أن “الف�ساد هو تدخل احلكومة يف كفاءة ال�سوق يف �شكل نظم رقابية” .وهو ر�أي م�شابه
جدا لر�أي �ستيجلر .ومن امل�ؤكد �أن وجهتي النظر ال�سابقتني ال جتدان قبوالً من �أغلب
املخت�صني ،ال �سيما من قبل اجلهات الرقابية .فرئي�سة �صندوق النقد الدويل كري�ستني
لأغرد ،تري “ �أن النظم الرقابية �ضرور ًية ،بالذات يف قطاع مثل القطاع امل�صريف ،ملنع
تعر�ض البلدان والأ�شخا�ص للخطر”.
وتري جاميي دميون  ،Jamie Dimonالرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة جي .بي .مورغان J. P.
� Morganأنه “يتعني �أن تكون النظم الرقابية اجليدة مواتية للأعمال وحامي ًة للعمالء،

بحيث ت�سمح للم�ؤ�س�سات باالبتكار وخلق الهياكل التي تكون مفيدة للم�ستهلكني دون
اال�ضطرار �إىل االمتثال لنظم رقابية مرهقة للغاية ،مع حماية امل�ستهلكني من املخاطر”.
ويو�ضح جورج �سورو�س  ،George Sorosاملتداول العاملي� ،أن الأ�سواق بطبيعتها تفتقر
اىل الكفاءة ،لذا ثمة حاجة �إىل النظم الرقابية ،غري �أن النظم الرقابية تفتقر هي الأخرى
اىل الكفاءة .لذا ،تتطلب العملية التنظيمية تكي ًفا متزام ًنا من جانب كل من الهيئات
التنظيمية والأ�سواق املعنية على حد �سواء ،للو�صول �إىل جمموعة من الإجراءات من
�ش�أنها حماية امل�ستهلكني يف هذه الأ�سواق.
ب -النظم الرقابية واالبتكار
ب�شكل عام ،ال بد من التفكري يف املفا�ضلة بني االبتكار والنظم الرقابية .فالنظم الرقابية
ميكنها �ضمان �سالمة امل�ستهلك وحتجيم املخاطر التي ت�ؤدي �إىل �أزمات ال�سوق .من ناحية
�أخرى ،ف�إن النظم الرقابية تعيق النمو من خالل خلق عقبات بريوقراطية �أمام االبتكار.
ويرتتب على االبتكار قيام امل�ؤ�س�سات بتطوير منتجات جديدة بطريقة �آمنة وم�س�ؤولة ،تخدم
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امل�ستهلكني على �أف�ضل وجه وت�سمح لهم باال�ستفادة من التقدم التكنولوجي املتالحق الذي
�أ�صبح �سمة الع�صر .من ناحية �أخرى ،هناك خماطر حقيقية قد ترتتب على االبتكار،
رغم كون بع�ض �أو �أغلب امل�ستهلكني غري مدركني للمخاطر املالزمة للتقدم التكنولوجي،
مثل االخرتاقات الأمنية واجلرائم الإلكرتونية ب�أنواعها.
وقبل التعمق يف النظم الرقابية للتكنولوجيا املالية ،من املهم من الناحية املفاهيمية ،تقييم
فوائد النظم الرقابية من حيث ما حتققه من �سالمة .وقد كان لأزمة العقار العاملية �إبان
عام  2008الف�ضل يف لفت الأنظار اىل �ضرورة �إن�شاء قطاع مايل يعمل ب�شكل �أف�ضل،
ويكون �أقل عر�ضة لالنهيار املنهجي الذي ن�ش�أ ب�سبب الأزمة ،مع الرتكيز يف الوقت نف�سه
على حماية امل�ستهلك والت�أكد من �أن تتوافر له يف امل�ستقبل معلومات �أف�ضل حول نوع
املخاطر املرتبطة باملنتجات املالية ،بالإ�ضافة �إىل و�سيلة للتعبري للجهات الرقابية عن
مطالبه.
ج -اعتبارات رقابية تخ�ص التكنولوجيا املالية
ميكن للتكنولوجيا املالية حل الكثري من امل�شكالت املوجودة يف القطاع املايل فيما يتعلق
بكل من امل�ستهلكني وال�شركات .على �سبيل املثال ،ميكن للتكنولوجيا املالية �أن ت�ساعد
�أولئك الذين ال ت�صلهم خدمات القطاع امل�صريف التقليدي يف احل�صول على خدمات بديلة
لها وبتكاليف �أقل من خالل التكنولوجيا املالية ,ومن جهة �أخري ،ميكن للتكنولوجيا املالية
�أن ت�ساعد رواد الأعمال وال�شركات النا�شئة غري القادرين على تلبية �شروط امل�ؤ�س�سات
املالية التقليدية ،على جمع الأموال بتكلفة منخف�ضة ن�سبيا من �أجل متويل م�شاريعهم
اجلديدة .وال يعني هذا �أنه ال توجد � ً
أي�ضا م�شاكل فيما يتعلق باجلهات التي توفر خدمات
التكنولوجيا املالية ،كما �أنه ثمة حتديات جديدة تواجه اجلهات الرقابية يف �إطار حتديد
دورها يف ت�سهيل منو هذه الأ�سواق.
وكما �سبقت الإ�شارة ،تعد �إمكانية حدوث خروقات يف البيانات وهجمات اجلرائم
الإلكرتونية �أحد جماالت املخاطر التي تواجه التكنولوجيا املالية ب�شكل خا�ص .ووف ًقا
لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرايل حول جرائم الإنرتنت يف عام  ،2017بلغت تكلفة
جرائم الإنرتنت ما يقرب من  1.5مليار دوالر �أمريكي مع تزايد خدمات التكنولوجيا
املالية وتزايد حجم املعلومات املخزنة تباعاً .فبينما ي�سعي مبدعي التكنولوجيا ملحاولة
مواز للتكنولوجيا التي ي�ستخدمها
حت�سني خدمات امل�ستهلكني ب�شكل كبري ،هناك تطور ٍ
خمرتقو املواقع ومرتكبي اجلرائم الإلكرتونية.
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وغال ًبا ما تكون امل�ؤ�س�سات املالية الكربى ،مثل  JP Morgan Chaseومن�صات الدفع
عرب الإنرتنت مثل  ،Appleهي �أهداف ه�ؤالء املخرتقني .فلقد كان القلق الأكرب دائ ًما
هو من متكن البع�ض من الو�صول �إىل املعلومات ال�شخ�صية للمتعاملني عرب االنرتنت،
مما قد يلحق بهم ال�ضرر .غري �أن التكنولوجيا املالية تخلق � ً
أي�ضا جمموعة من امل�شاكل
امل�ستجدة بالن�سبة للمن�صات املبتكرة وت�شكل حتدباً خا�صاً لل�سلطات الرقابية .فعلى
�سبيل املثال ،ت�ؤدي الوفاة الطارئة لأحد م�ؤ�س�سي من�صات تداول العملة امل�شفرة� ،إىل
اختفاء مبالغ مالية كبرية من �أموال امل�ستثمرين واملتداولني .وعلى النقي�ض من ذلك ،لو
تويف فج�أة م�ؤ�س�س �أحد البنوك الكربى ،لن يكون هناك �أي قلق من اختفاء ودائع الأفراد
�أو امل�ؤ�س�سات.
وثمة نوع �آخر من خماطر التكنولوجيا املالية ،يكمن يف منظومة �إقرا�ض النظري للنظري.
ففي هذه املنظومة ،يتقدم الأفراد بطلب للح�صول على قر�ض ويتم منح هذا القر�ض
لهم ،ثم يعاد ترتيب هذه القرو�ض يف حزم خمتلطة وبيعها �إىل طرف ثالث يكون عادة من
امل�ؤ�س�سات الإ�ستثمارية الكربى .من جانب �آخر ،قد يعمد القائمون على من�صة الإقرا�ض
بالتعديل ال�شكلي يف احلزم املباعة مبا يتوافق مع معايري امل�شرتي ،وهو ما يع ّد من قبل
تبديل احلقائق .وقد حدث ذلك بالفعل من قبل م�ؤ�س�سة  Lending Clubالتي توفر
القرو�ض ال�شخ�صية وقرو�ض �إعادة متويل ال�سيارات وقرو�ض الأعمال والتمويل الطبي.
وقد �أدي ما حدث �إىل ا�ستقالة الرئي�س التنفيذي للم�ؤ�س�سة.
د -ق�ضايا التنظيم الرقابي للتكنولوجيا املالية
كما ذكرنا �آنفاً ،التكنولوجيا املالية هي �صناعة وا�سعة النطاق ،حيث تغطي اخلدمات
امل�صرفية ،وبطاقات االئتمان ،والأوراق املالية ،والعمالت الرقمية ،والإقرا�ض،
واال�ست�شارات اال�ستثمارية ،وغري ذلك .وعند و�ضع تنظيم رقابي للتكنولوجيات اجلديدة
املرتبطة باجلوانب املذكورة ،يتعني التفكري يف �إطار رقابي جديد وحتديد من يتحمل
م�س�ؤولية الإ�شراف والتدخل يف مثل هذه املهام.
هناك م�س�ألة �أخرى �إىل جانب البعد الذي يجب على املنظمني التفكري فيه حول �إطار
تنظيمي للتكنولوجيا املالية املت�سارعة التطور .ف�إذا مت تقييد �إحدى املمار�سات املندرجة
�ضمن التكنولوجيا املالية� ،ستظهر حتما �أنواع �أخري من املمار�سات املماثلة ،وتكون اجلهة
الرقابية تُعني على الدوام باللحاق بهذه التطورات .لذا ،فمن احلتمي �أن تظل ال�سلطات
الرقابية متخلفة بخطوة واحدة عن املبتكرين ،في�صعب على تلك ال�سلطات حتديد �أف�ضل
املمار�سات الرقابية.
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ومن ثم ،يجب على ال�سلطات الرقابية �أن تت�سم بالذكاء و�سرعة اال�ستجابة للمخاطر
اجلديدة عند ظهورها يف الأ�سواق .وهناك م�س�ألة �أخرى تتعلق بالنظيم الرقابية للأ�سواق
القائمة على التكنولوجيا املالية ،عل ًما ب�أن هذه الأ�سواق هي يف الواقع عاملية بطبيعتها.
بالتايل ،يتعني �أن يكون هناك نوع من التن�سيق العاملي حول هذا الإطار الرقابي.
هـ� -أمثلة من النظم الرقابية املتعلقة بالتكنولوجيا املالية
�إعتمدت الدول املختلفة نظ ًما رقابية خمتلفة فيما يتعلق بالتكنولوجيا املالية .حيث ،على
�سبيل املثال ،تتعدد امناط القواعد الرقابية املتعلقة ب�إقرا�ض نظري لنظري ح�سب الدول
فيما .يف �أملانيا وفرن�سا ،تتم معاملة الإقرا�ض من نظري لنظري رقاب ًيا مثل البنوك .ولي�س
هذا هو احلال يف الواليات املتحدة الأمريكية� ،إذ يتعني على كل من تتطلق عليه �صفة
“بنك” قبول الودائع ولي�س الإقت�صار على الإقرا�ض .حيث مت التعامل رقابياً مع هذا
النوع من الإقرا�ض كما لو كان �إ�صدارا لأوراق مالية .ويف عام � ،2018أعلنت ال�سلطات
املخت�صة يف الواليات املتحدة الأمريكية قبول طلبات من من�صات التكنولوجيا املالية،
العتبارها عمليات بنكية خا�صة النمط ،ب�شرط عدم قبولها ودائع ،و�إال مت �إعتبارها بنو ًكا
تقليدية .هذا ،بينما حتظر بع�ض الدول مثل اليابان على امل�ستهلكني ا�ستخدام خدمة
الإقرتا�ض من نظري لنظري.
حال ًيا ،يجري يف الواليات املتحدة الأمريكية احتواء �شركات ال�سداد الرقمي �أو جهات
تداول العمالت الرقمية يف املنظومة الرقابية القائمة ،وف ًقا لقانون الأمن امل�صريف
الفيدرايل .غري �أنه ال يوجد �إجماع وطني على �إمكانية عمل من�صات الإقرا�ض من النظري
للنظري يف كل الواليات الأمريكية .ففي بع�ض الواليات ،يُ�سمح لهذه املن�صات بالإقرا�ض
فر�صا
ولكن لي�س �شراء القرو�ض .ويف واليات �أخري تختلف النظم عن ذلك ،وهو ما خلق ً
ال�ستغالل هذه االختالفات من قبل املتعاملني.
و -النظم الرقابية العاملية والتكنولوجيا املالية
من الآراء املتداولة حول و�ضع نظم رقابية للتكنولوجيا املالية على م�ستوي عاملي ،هو
تطوير منظومة جتريبية للربامج الرقابية يف �إطار التكنولوجيا املالية ،حيث يتمتع
املبتكرون بحرية ا�ستك�شاف احللول اجلديدة ،والتو�صل اىل منتجات مبتكرة ،يف من�أى
عن القيود التي تفر�ضها الأطر الرقابية التقليدية .ومن الأفكار املطروحة يف هذا الإطار،
ايجاد تعاون ي�ضم ك ً
ال من االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة الأمريكية وهونغ كونغ،
خللق منظومة رقابية جتريبية م�شرتكة ،ت�سعى خاللها �شركات نا�شئة للتكنولوجيا املالية
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�إىل االبتكار وتقدمي خدمات مالية بطرق م�ستجدة ،وال�سعي لتوفري اخلدمات املالية
للم�ستهلكني الذين مل يتم ا�ستيعابهم داخل القطاع املايل التقليدي.
�أما عن م�ساعي بع�ض الدول خارج الواليات املتحدة يف التنظيم الرقابي للتكنولوجيا املالية،
ففي �أ�سرتاليا ،تخ�ضع �أن�شطة التكنولوجيا املالية رقابياً �إىل الهيئة الأ�سرتالية للأوراق املالية
واال�ستثمار (.Australian Securities and Investments Commission )ASIC
حيث تركز يف حتديد �أي من الرتاخي�ص واللوائح تنطبق علي هذه امل�ؤ�س�سات النا�شئة،
والت�أكد من حماية كل من امل�ستهلكني وامل�ستثمرين املتعاملني معها .ذلك ،حيث �أن�ش�أت
الهيئة منظومة جتريبية حمدودة الفرتة ،مدتها � 12شه ًرا ،ميكن من خاللها ل�شركات
التكنولوجيا املالية النا�شئة اختبار املنتجات التي ت�أمل يف طرحها يف ال�سوق ،دون احلاجة
خالل تلك الفرتة التجريبية �إىل ترخي�ص من ال�سلطات الرقابية الأ�سرتالية.
�أما اململكة املتحدة فتعمل على ان�شاء بيئات جتريبية بالتعاون مع �شركات للتكنولوجيا
املالية تطمح لالنت�شار دولياً ،مع مراعاة حماية امل�ستهلكني .كما ت�ستهدف ال�سلطات
جناحا
املعنية ت�سهيل ظهور م�ؤ�س�سات جديدة للتكنولوجيا املالية .وقد حقق الربيطانيون
ً
ريا يف هذا الإطار التنظيمي .وتتمثل الفكرة يف �إ�شرتاك ال�سلطة املعنية مع �شركات
كب ً
تلبي جمموعة معينة من املتطلبات ،فت�سمح لها باختبار منتجات للتكنولوجيا املالية دون
االمتثال بال�ضرورة لكامل املتطلبات الرقابية املفرو�ضة تقليدياً على مقدمي اخلدمات
املالية .ومن �أجل �إجراء هذه االختبارات ،تعمل تلك ال�شركات اجلديدة عن كثب مع
ب�شكل ٍ
كاف.
ال�سلطات الرقابية يف اململكة املتحدة ل�ضمان حماية امل�ستهلكني
ٍ
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتم منح هذه ال�شركات يف اململكة املتحدة مهلة زمنية لاللتزام
ن�ضجا .وبعد انتهاء املهلة ،تتاح
باملتطلبات الرقابية املفرو�ضة على امل�ؤ�س�سات الأكرث
ً
ل�شركات التكنولوجيا املالية النا�شئة الفر�صة الختيار ما �إذا كانت ترغب يف اال�ستمرار يف
ن�ضجا.
تقدمي هذه اخلدمة املتقدمة �أو �إرجائها �إىل حني ت�صبح �أكرث
ً
تبنت �سنغافورة � ً
أي�ضا فكرة املنظومة الرقابية التجريبية لتمكني املبدعني املاليني واجلهات
الفاعلة يف جمال التكنولوجيا املالية من ا�ستغالل هذه الفر�صة لتجربة منتجات �أو خدمات
مالية مبتكرة .والفكرة وراء هذا الأ�سلوب هي اختبار منتجات التكنولوجيا املالية اجلديدة
حتت �إ�شراف رقابي ،وحتديد ما �إذا كانت منا�سبة حلل م�شاكل قائمة يف ال�سوق.
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ً
ف�ضفا�ضا ن�سب ًيا يف الإ�شراف الرقابي على التكنولوجيا
نهجا
تُعد ال�صني مثاالً لبلد اتخذ ً
املالية .حيث يتمثل هذا النهج يف �إعتبار �أن الدولة ب�أكملها هي منظومة رقابية جتريبية
ميكن من خاللها اختبار التكنولوجيات املالية اجلديدة ،حيث يتمكن املبدعون من تنفيذ
�أفكار جديدة دون قلق من تهديد ق�ضائي� ،أو من خمالفة النظم الرقابية القائمة مبا
يرتتب على ذلك من عواقب .ومع ذلك ،فقد قامت ال�صني بالفعل بتطبيق بع�ض النظم
الرقابية .فوزارة ال�صناعة وتكنولوجيا املعلومات بد�أت يف ت�صنيف املنتجات املعتمدة على
ال�سجالت املت�سل�سلة  ،BlockChainوحظرت احلكومة عرو�ض االكتتاب يف �إ�صدارات
العمالت امل�شفرة ،وحجبت مواقع تداول هذه العمالت.
ومع �أن هذه التدخالت من جانب احلكومة تتعلق يف الغالب مبنتجات ال�سجالت املت�سل�سلة،
�إال �أن ال�صني حاولت عمو ًما دعم منو االبتكار يف التكنولوجيا املالية ،وت�شجيع رواد
التطوير يف التكنولوجيا املالية على �إتخاذ ال�صني موقعاً لهم ،باعتبارها تزخر ب�إمكانيات
اختبار تطبيق م�ستجدات التكنولوجيات املالية.
�إجماالً ،يالحظ تـفعيل منظومة رقابية جتريبية يف �أغلب مناطق العامل ،بهدف زيادة قيمة
وقدرات �شركات التكنولوجيا املالية ،مما يوفر الفر�صة لهذه ال�شركات للتطوير واالبتكار،
مع مراعاة حماية امل�ستهلكني من املخاطر.
ز -م�ستقبل رقابة التكنولوجيا املالية
واقع الأمر �إن مهمة رقابة التكنولوجيا املالية تكمن يف م�ساعدة م�ؤ�س�سات التكنولوجيا
املالية على االلتزام باملتطلبات الرقابية ،ومواجهة التحديات التي تن�ش�أ عن �إدارتها
للمخاطر ،كما تُعني مب�ساندة ال�شركات النا�شئة للتكنولوجيا املالية ،التي تفتقر �إىل القدرة
على االبتكار يف ظل النظم الرقابية التقليدية.
ومما يجدر ذكره �أن ثمة بع�ض امل�ؤ�س�سات قد اُن�شئت لتقدمي خدمات رقابية م�ساندة يف
جمال التكنولوجيا املالية ل�صالح م�ؤ�س�سات �أخري ،وهي خدمات مثل التحقق من الهوية
ل�شركات مثل �أمازون  ،Amazonوامل�ساعدة على الإلتزام بقواعد جديدة تتعلق مبعرفة
عمالئها  KYC-Client Your Knowح�سبما تفر�ضه النظم الرقابية عامل ًيا ،واتخاذ
الإجراءات املطلوبة ملكافحة ظاهرتي غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب اللتني �أ�صبحتا ذات
�أهمية متزايدة يف �أعقاب الأزمة املالية العاملية يف عام  .2008بالتايل ،ثمة ت�سا�ؤل عما
�إذا كان من املحتمل �أن تتولد عن رقابة التكنولوجيا املالية �صناعة قائمة بذاتها.

61

من املهم � ً
أي�ضا �أن ندرك �أن �إجراءات تنظيم خدمات رقابة التكنولوجيا املالية �سي�ؤثر
على قرارات رواد �أعمال التكنولوجيا املالية فيما يتعلق باملوطن املختار مل�ؤ�س�ساتهم،
وم�ستوي حماية امل�ستهلكني من املخاطر اجلديدة التي تظهر يف �أ�سواق التكنولوجيا
املالية ،واال�ستفادة املحتملة للم�ستهلكني من هذه التكنولوجيا امل�ستجدة.
من املهم � ً
أي�ضا �أن ت�ضع اجلهات الرقابية يف اعتبارها �أن الرقابة على التكنولوجيا املالية
مبا تزخر به من معامالت على الإنرتنت ،ميكن تقدميها يف �أف�ضل وجه من خالل �إطار
موحد .وبالطبع ،قد ال يكون ذلك بالأمر ال�سهل �إذا نظرنا فقط �إىل تعدد
عمل عاملي ّ
املنظومات الرقابية التجريبية التي تخ�ضع لها التكنولوجيا املالية يف الواليات املتحدة
الأمريكية وحدها فقط .ومع ذلك ،ف�إن التو�صل �إىل �إطار عاملي موحد للرقابة على
التكنولوجيا املالية ،يكون مفيدًا للغاية من منظور امل�ستهلكني املتطلعني �إىل احلماية من
املخاطر ،بغ�ض النظر عن موطن ن�شاط ال�شركة التي تقدم خدمات التكنولوجيا املالية.
وكمالحظة ختامية حول م�ستقبل تنظيم التكنولوجيا املالية ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن �إن�شاء
منظومة رقابية عاملية يف هذا الإطار �سوف ي�س ّهل الإلتزام الرقابي على ال�شركات النا�شئة
ذات العالقة� .أما بالن�سبة مل�ؤ�س�سات التكنولوجيا املالية التي �سبق �أن ت�أ�س�ست وتقوم فعلاً
بخدمة امل�ستهلكني ،ف�إن �إن�شاء منظومة رقابية عاملية� ،سوف يوفر لتلك ال�شركات فر�صة
النمو واالنت�شار عرب حدود املن�ش�أ.

�ساد�سً ا -االبتكار بني القطاع املايل والتكنولوجيا املالية
ميكن القول �أن تاريخ قطاع اخلدمات املالية حافل باالبتكارات ،ف�أي ابتكار يف هذا
املجال هو مبثابة ابتكار مايل �سواء ت�ضمن �أو مل يت�ضمن جوانب تكنولوجية .فمقاي�ضات
�أ�سعار الفائدة � Interest Rate Swapsأو �إي�صال الوديعة الأمريكية American
 Depositary Receiptوهي نوع من اال�ستثمار الذي ي�سمح للم�ستثمرين يف الواليات
املتحدة الأمريكية بالتداول ب�شكل غري مبا�شر يف �أ�سهم ال�شركات غري الأمريكية دون
تكبد خماطر العملة .كلها ابتكارات مالية ولكنها لي�ست بال�ضرورة ابتكارات تكنولوجية.
هذا ،بينما التكنولوجيا املالية  Fintechال تزال مفهو ًما م�ستجدًا وال زالت �أبعادها
تتبلور .فالتكنولوجيا املالية هي يف الواقع اندماج بني االبتكار والتكنولوجيا يف م�ساحة
اخلدمات املالية .ويف مقدمة �شروط التكنولوجيا املالية� ،أن ترتبط على نحو وثيق بخدمة
امل�ستهلك� ،أو �أن تت�صدي حلل م�شكلة قائمة يعاين منها امل�ستهلك.
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�أنواع االبتكار
�أ -الإبتكار املفتوح والإبتكار املغلق
ميكن ت�صنيف الإبتكار �إىل فئات خمتلفة� .أحدها هو الت�صنيف �إىل �إبتكار مفتوح �أو
�إبتكار مغلق .يف البداية ،كانت العالمات التجارية وامل�ؤ�س�سات املالية الكبرية ت�ستخدم
لالبتكار داخل حدود جدرانها .وهو ما ي�سمى ابتكا ًرا مغل ًقا .ومع ذلك ،تتعاون العديد من
وامل�ؤ�س�سات املالية املنفتحة على التطور مع �أطراف ثالثة ،فتتو�صل �إىل حل مل�شكلة قائمة
�أو �إىل ابتكار نافع .وي�سمى ذلك بالإبتكار املفتوح .وقد انتقل االبتكار يف جمال اخلدمات
املالية من االبتكار املغلق �إىل االبتكار املفتوح يف العقود القليلة املا�ضية.
ناجحا .ومن الأمثلة الرئي�سية للنجاح
وميكن �أن يكون كل من نوعي الإبتكار �سالفي الذكر
ً
الكبري يف كال النوعني من االبتكار نذكر  Googleو  ،Appleحيث ت�ستخدم Google
نهجا مغل ًقا لالبتكار .ومع ذلك،
منهجا �أكرث
انفتاحا لالبتكار بينما ت�ستخدم ً Apple
ً
ً
فكالهما ناجحان للغاية يف �أ�ساليبهما .ف�إذا كان عليتا �أن تقرر نوع االبتكار الذي يتعني
�إتباعه ،فهناك بع�ض املعامل �أو املعايري التي ميكننا الإقتداء بها لتحديد ما �إذا كان
من املالئم اتباع منط الإبتكار املفتوح �أو املغلق� .أحد هذه املعايري هو م�ستوي تعقيد
ً
ومرتبطا يف الوقت ذاته بالعديد من العمليات الداخلية
االبتكار .ف�إذا كان االبتكار معقدًا
للم�ؤ�س�سة ،فقد ال يكون االبتكار املفتوح هو الطريق الأمثل.
وثمة معيار �آخر يف هذا اخل�صو�ص ،وهو التفرد يف االبتكار .فعاد ًة ما يتم �إعطاء االبتكار
ملمو�سا
ريا
املغلق الأف�ضلية عندما يكون االبتكار فريدًا بطبيعته ،وميكن �أن يُحدث تغي ً
ً
على م�ستوى ال�سوق ،وينطوي على ميزة للم�ؤ�س�سة التي تطرحه .ومن جانب �آخر ،ميكن
�أن يكون االبتكار املفتوح �أكرث فائدة عندما يكون الإبتكار من�ش�ؤه هو التن�سيق بني �أفكار �أو
مدخالت خارجية ت�أتي من وكاالت �أو هيئات �أو �شركات خمتلفة .لكن هناك � ً
أي�ضا معيار
ثالث يتمثل يف �شدة املناف�سة .فعندما تكون البيئة �شديدة التناف�سية ،قد يكون االبتكار
املغلق هو النهج املف�ضل.
ب -الإبتكار الإ�ضايف واالبتكار اجلذري
االبتكار الإ�ضايف هو عملية ابتكار بطيئة تتم خطوة بخطوة ،وتبني على ما هو قائم من
تكنولوجيات وعمليات و�أدوات .وعندما يكون هناك ابتكار تدريجي يف �صناعة �أو منتج موجود
حم�سنة له.
يف ال�سوق ،فهو عامة ال يحل حمل املنتج املوجود ولكنه يوفر فقط �صيغة
ّ
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وعلى النقي�ض مما �سبق ،ف�إن االبتكار اجلذري يزيح متا ًما املنتجات الأخرى من ال�سوق.
مثال ذلك �أدى ابتكار الكامريا الرقمية ،وهي ابتكار جذري� ،إىل �إخراج الكامريات غري
الرقمية من ال�سوق متا ًما .كذلك ،يعد التو�صل �إىل «ذاكرة حفظ البيانات احلا�سوبية
«امل�سماة عامياً بالفال�شة  ”Flash driveمبثابة ابتكار جذري �آخر ،حيث انهي احلاجة
�إىل الأقرا�ص املرنة حلفظ البيانات ،وهو يف طريقه � ً
أي�ضا اىل انهاء ا�ستخدام الأقرا�ص
املدجمة حلفظ البيانات .غري �أن الإبتكارات اجلذرية تنطوي على العديد من املخاطر.
فقد يحدث مثلاً �أن ال يعمل الإبتكار على النحو امل�أمول� ،أو قد يف�شل على م�ستوي ال�سوق،
رغم ما ا�ستُثمر فيه من وقت وجهد وموارد مالية.
لذلك ،يت�ضح �أن االبتكار الإ�ضايف له فوائده ،فهو يوفر م�ساحة ووقتاً للم�ؤ�س�سة لفهم
كيفية بناء تقنية جديدة .غري �أنه يف مقابل ذلك ،ميكن للم�ؤ�س�سات املناف�سة ا�ستخدام
هذا الوقت لتطوير منتج �أكرث تفو ًقا تغزو به ال�سوق .وتوفر الهواتف اجلوالة مثاالً على
االبتكار الإ�ضايف.
ج� -إعتبارات حول املناهج املختلفة لالبتكار
يف العقود القليلة املا�ضية ،كان االبتكار يف اخلدمات املالية مغل ًقا يف �أغلب الأحوال.
ريا نحو االبتكار املفتوح ،حيث بد�أت البنوك تدرك �أنها تواجه
ومنذ عام � 2014شهدنا تغ ً
مناف�سة �شر�سة من ال�شركات النا�شئة للتكنولوجيا املالية .كما �أنه قد مت توظيف الكثري
من الأموال يف هذه ال�شركات النا�شئة من قبل العديد من امل�ؤ�س�سات املالية وامل�ستثمرين،
وبالتايل مل يعد ب�إمكان البنوك جتاهل هذا ال�شركات ،و�أدركت البنوك �أنه بغ�ض النظر
عن حجمها الكبري ف�إنه يجب عليها اال�ستعداد للمناف�سة التي �ستواجهها من ال�شركات
النا�شئة للتكنولوجيا مثل  Tencentو  .Alibabaكذلك �أدركت البنوك �أنه �إذا ا�ستمرت
يف نهج االبتكار املغلق ،قد تكون النتائج بطيئة للغاية .بالتايل ،بد�أت البنوك بال�شراكة
إنفتاحا .ومن املنا�سب
مع امل�ؤ�س�سات الأ�سرع �إبتكا ًرا ،و�أ�صبحت التكنولوجيا املالية �أكرث �
ً
الإ�شارة �إىل الفارق بني التغيري الب�سيط واالبتكار .التغيري الب�سيط عادة ما يرتبط
مب�شكلة يتعني حلها .بالتايل ،ف�إن النهج الذي يتعني �إتباعه ،وما يجب القيام به حللها
وا�ضحا ،كذلك ي�شمل و�ضوح الر�ؤية �ضمن �إطار التغيري الب�سيط ،العمليات التي
يكون
ً
حتتاج اىل حت�سني والتبديل املطلوب يف البنية التحتية ،كما �أن النتيجة املطلوبة واملتوقعة
من هذا التغيري تكون معلومة متا ًما.
ولكن عندما يتعلق الأمر باالبتكار ،هناك الكثري من الغمو�ض حول نتائج جهود االبتكار.
فالتكنولوجيا اجلديدة قد تكون فكرة جديدة متا ًما ونتائجها غري م�ؤكدة .كما �أن �إنت�شار
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الإبتكار يتوقف على مدى املقاومة التي �سيجابها يف ال�سوق .كذلك ،تتطلب االبتكارات
عمو ًما ا�ستثمارات عري�ضة يف امل�ؤ�س�سات الكربى ،ويتعني �أن يكون التمويل ذاتياً يف معظم
احلاالت� .أما بالن�سبة لل�شركات النا�شئة ،فهناك العديد من املن�صات التي ميكن من
خاللها متويل االبتكار.
ومن حيث الفارق يف نوع اال�ستثمار املطلوب لكل من نهج االبتكار الإ�ضايف واجلذري،
فعندما يُتبع منهج تدريجي يف جمال االبتكار الإ�ضايف ،يكون الهدف املعروف هو �إطالق
منتج �أف�ضل �أو خدمة �أف�ضل ،غري �أن �صايف الربح الناجت عن الإبتكار يت�أثر بفعل املناف�سة
يف ال�سوق وح�سب م�ستوى مقاومة ال�سوق للتغيري.
وعندما نتحدث عن االبتكار اجلذري مثلما هو احلال بالن�سبة للبيتكوين � Bitcoinأو
ال�سجالت املت�سل�سلة  ،BlockChainsنعلم �أننا �سنواجه الكثري من عدم اليقني .كما �أنه
من غري املعروف مدي تقبل املنتج يف ال�سوق� ،أو �إذا كان هناك �سوق للمنتج املبتكر على
الإطالق .ولعل �أف�ضل ما يف االبتكار اجلذري هو عدم وجود مناف�سة على الإطالق لأنه ال
يوجد �سوق للمنتج حني ي�أتي طرحه فيه .غري �أن االبتكار اجلذري يحتاج �إىل قدر كبري
ن�سب ًيا من اال�ستثمار للتو�صل ملنتج جديد متا ًما و�إ�ستيعابه يف �سوق تفتقر �إىل منتج مثيل.
وكمثال على ال�شراكة بني �أحد البنوك الكبرية و�إحدى ال�شركات النا�شئة ،نذكر التعاون
بني بنك  Union Bank of Switzerland - UBSو  .FedExوقد �أن�ش�أ بنك UBS
برنامج ت�سريع للم�ؤ�س�سات النا�شئة يف التكنولوجيا املالية Startup Accelerators
يف زيوريخ ،حيث ي�ضم الربنامج الكثري من البنوك الكبرية الأخرى للنظر يف خمتلف
ابتكارات ال�شركات النا�شئة .وبعد ثالثة �أ�شهر من التوجيه والإعداد التنظيمي ال�شامل،
يبلغ برنامج الت�سريع ذروته يف يوم مفتوح ،تقدم فيه ال�شركة �أو ال�شركات النا�شئة
للم�ستثمرين املحتملني للح�صول على متويل.
�أما بالن�سبة للم�ؤ�س�سات الكبرية ،فهناك العديد من الأدوات املتاحة لت�شجيع االبتكار ،ومن
هذه الأدوات حت ّول قرا�صنة البحث والتطوير �إىل �شراكات ا�سرتاتيجية مع امل�ؤ�س�سات
الكبرية بال�سماح للأخرية بالإ�ستفادة مما هو متوافر لدي جهات الت�سلل هذه من موارد
وخمتربات ابتكار .وللتو�ضيح ف�إن قرا�صنة البحث والتطوير هم املت�سللون اىل الف�ضاء
ال�سيرباين مل�ؤ�س�سات الإبداع بح ًثا عن فر�صة لتوفري الدعم لتلك امل�ؤ�س�سات فيما تقوم به
من ابتكار ،مقابل م�شاركتها يف اال�ستفادة من الربح الذي يرتتب على الإبتكار.
و�ضمن �إطار الأدوات امل�ساندة لن�شاط الإبتكار ،نذكر ما � ُ
إ�صطلح على ت�سميته بالـ
 Hackathonوهي منا�سبة تدوم عادة عدة �أيام ،وهي حدث تعاوين لأ�صحاب امل�صلحة
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من خلفيات تكنولوجية خمتلفة ،يلتقي فيها عدد كبري من متخ�ص�صي التقنيات احلا�سوبية
ممن يعملون يف ت�صميم فكرة �أو منتج �أو طرحه من البداية �إىل النهاية .وتعد منا�سبات
الـ «هاكاتون»ـ مفيدة لكل من ال�شركات النا�شئة املنخرطة يف الإبداع التكنولوجي لعر�ض
قدراتها على توليد �أفكار جديدة ،ف�ضلاً عن ت�سريع التحوالت الرقمية للم�ؤ�س�سات الكربى.
وتنتهي عملية امل�شاركة بتطوير وعر�ض منتج ملمو�س .ويتم تكرار العملية لتح�سني الأفكار
املتعلقة باملنتجات التي مت تطويرها.
و�ضمن �إطار الأدوات امل�ساندة لن�شاط الإبتكار يف امل�ؤ�س�سات الكبرية ،نذكر خمتربات
االبتكار  Labs Innovationوهي بيئة يتم تطويرها لت�شجيع االبتكار داخل امل�ؤ�س�سات
الكبرية .ويتم �إن�شاء هذه البيئات لدعم الأفكار املبتكرة وتطوير منتجات جديدة من خالل
�إعادة تهيئة معطيات اجلو املعهود يف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية �أو ال�شركات النا�شئة ال�ساعية
�إىل الإبتكار .وميكن للم�ؤ�س�سات حتقيق الفائدة من �إن�شاء خمتربات االبتكار من خالل
تطوير ثقافة جديدة لالبتكار والت�شجيع على املجازفة ،واال�ستفادة من املهارات واملواهب
والكفاءات من داخل امل�ؤ�س�سة ،والعمل على حتقيق �إيرادات طويلة الأجل .هذا ،ف�ضلاً عن
قيامها باال�ستثمار يف ان�شطة البحث والتطوير لل�شركات النا�شئة اجلديدة.
و�ضمن �إطار تقا�سم املوارد ،متنح امل�ؤ�س�سات الكبرية ايل ال�شركات النا�شئة �إمكانية
الو�صول �إىل املوارد الالزمة ،فت�ساعدها يف االحتفاظ باملواهب وجذبها ،ويعد هذا النهج
أ�سا�سا لقيام بيئة عمل م�شرتكة ت�سودها الثقة والتوا�صل بني اجلانبني .وكل ذلك مقابل
� ً
تكلفة معقولة .كما �أن مثل هذه ل�شراكة اال�سرتاتيجية من �ش�أنها دفع عجلة االبتكار
والنمو ،وتفيد الطرفني يف اكت�ساب ميزة تناف�سية لتو�سعة ح�صتهما من ال�سوق من خالل
التو�صل �إىل برجميات م�ستجدة تتولد عنها تطبيقات نافعة خمتلفة.
�أما ال�شركات النا�شئة وال�شركات ال�صغرية فهي يف كثري من الأحيان تفتقر �إىل املوارد
واملهارات املتوافرة داخل امل�ؤ�س�سات الكبرية� ،إ ّال �أنها مع ذلك تعد الأكرث مرونة وعادة ما
تقدم �أفكا ًرا ومنتجات مبتكرة لل�سوق� .أما الأدوات املتاحة لل�شركات النا�شئة وامل�ؤ�س�سات
ال�صغرية والتي ت�ساعدها على تطوير �أفكارها وت�أهيل منتجاتها لدخول ال�سوق ،فت�شمل
م�سرعات حا�ضنات الأعمال وحا�ضنات ر�أ�س املال اال�ستثماري .وتتمثل الفوائد التي
تعود على ال�شركات النا�شئة وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية من احلا�ضنات عمو ًما يف �أنها حتقق
لها امل�ساحات املكتبية املطلوبة والتدريب على الأجهزة الالزمة مبا يدعم مهارات العمل
التقني فيها ويعمل على �إحلاقها بال�شبكات املهنية املتخ�ص�صة.
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