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كلمة االحتاد

يف �ل�صنو�ت �لتي تلت �أزمة �لعقار �لعاملية، ر�أى رو�د �الأعمال �حلاجة �إىل �أمناط جديدة 

من �خلدمات �ملالية مبا يف ذلك ��صتحد�ث �أ�صاليب منخف�صة �لتكلفة لال�صتثمار، و�إن�صاء 

نظم خا�صة ت�صّهل عمليات �إقر��ض �لنظري للنظري بدالً من ��صتخد�م �لبنوك �لتجارية، 

وت�صهيل وت�صريع عمليات �ل�صد�د وحتويل �الأمو�ل. وقد متخ�صت هذه �لروؤية عن و�قع 

متنامي �لتطور على �أيدي �ملبدعني ممن �صّخر �الآفاق �حلديثة للتكنولوجيا لتحقيق ما 

 .FinTech إ�صُطلح على ت�صميته عاملًيا بالتكنولوجيا �ملالية�

وقد تطورت �لتكنولوجيا �ملالية على مد�ر �لعقد �ملا�صي ب�صرعة مطردة، وبد�أت بالتاأثري 

�لفعلي يف قطاع �خلدمات �ملالية �لتقليدية. فعلى مدى �ل�صنو�ت �خلم�ض �ملا�صية، و�صل 

�ال�صتثمار يف �لتكنولوجيا �ملالية الأكرث من مائة مليار دوالر، مدفوًعا بعدم كفاية �لهيكل 

�حلايل للخدمات �ملالية �لتقليدية، حيث ال ز�ل ما ال يقل عن 3.5 مليار فرٍد يف �لعامل 

يفتقرون �إىل هذه �خلدمات.

و�نطالًقا من �أهد�ف �إحتاد �صركات �الإ�صتثمار، ويف مقدمتها تهيئة �ملناخ �ملالئم لتطوير 

كفاءة قطاع �ال�صتثمار و�خلدمات �ملالية متا�صًيا مع تطور�ت �الأ�صو�ق �لعاملية، �إ�صافة �إىل 

�مل�صاندة �لعلمية لل�صوق �ملحلي لر�أ�ض �ملال بكل ما من �صاأنه تن�صيط �ال�صتثمار، يعر�ض 

�لقيمة  �إختز�ن  يف  متمثلة  �ملالية  للتكنولوجيا  �لوظيفية  �الُطر  �لكتاب  هذ�  �الإحتاد يف 

كالعمالت �لرقمية و�لعمالت �مل�صفرة، تعليم �الآلة، �لتحليل �لتنبوؤي، �لذكاء �الإ�صطناعي، 

�آخًر�  ولي�ض  و�أخري�ً  �ملالية،  �لتكنولوجيا  على  �لقائمة  �لتاأمني  خدمات  �لذكية،  �لعقود 

�لرقابة على �لتكنولوجيا �ملالية.

�ملرتبطة  �ملعامالت  وتكلفة  عدد  تقليل  �إىل  �ملالية  �لتكنولوجيا  ترمي  جوهرها،  ويف 

باخلدمات �ملالية �لتقليدية، باالإ�صافة �إىل خدمة قطاعات �ل�صوق غري �ملخدومة مالياً 

على نحو منا�صب من قبل �ملوؤ�ص�صات �لتقليدية. وي�صتمر منو �لتكنولوجيا �ملالية �أفقًيا على 

�متد�د �لدول، ور�أ�صًيا يف �صورة �ملزيد من �لتطور �لتقني و�الإبد�ع، وهو ما ميلي علينا 

�لوقوف على جو�نب هذه �لتكنولوجيا، و��صتيعابها لال�صتفادة منها حملًيا و�إقليمًيا.

احتاد شركات االستثمار
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مـــقـــدمــــة

�دت �لتطور�ت �لرقابية و�لتكنولوجية منذ بد�ية �لقرن �حلايل �ىل تغيري طبيعة �الأ�صو�ق 

و�خلدمات و�ملوؤ�ص�صات �ملالية على نحو يختلف عما كانت عليه قبل �الأزمة �ملالية �لعاملية 

يف عام 2008. كما �نه، مع مطلع هذ� �لقرن ن�صاأ م�صطلح �لـ FinTech )فني تك( �أي 

�لقطاع  �أن�صطة  �لتكنولوجيا خلدمة  ت�صخري  �ىل  ي�صري  تعبري  وهو  �ملالية،  �لتكنولوجيا 

�مل�صريف و�ملايل، وتقدمي حلول ملا قد يجابه هذ� �لقطاع  من عقبات. 

ومع ذلك، �ذ� تو�صعنا يف �الإطار �لزمني لبحثنا يف جمال تطور �لتكنولوجيا �ملالية، تعني 

 ،2008 عام  �لعاملية يف  �ملالية  �الأزمة  قبل  ما  �حل�صبان فرتة  يف  �أي�صاً  ناأخذ  �أن  علينا 

وبالتايل �مكننا �عتبار �أن ثمة ثالث مر�حل لهذ� �لتطور. �أولها، فرتة ما قبل عام 1967، 

بدًء� من مد كيبالت �لتلغر�ف عرب �ملحيط �الأطل�صي، وتطوير �صبكة �لتلك�ض �لعاملية و�لتي 

�ملالية  و�الن�صطة  �لتكنولوجيا  �الرتباط بني  �أوجه  �أهم  �أمد غري ق�صري متثل  ظلت �ىل 

و�مل�صرفية، فعملت مبثابة �ملحرك �لرئي�صي لتو�صع هذه �الن�صطة وتطورها عاملًيا. 

�أما �ملرحلة �لثانية و�الحدث، و�لتي ميكن �عتبارها تقديريا بني عامي 1967 و2008، 

�لبحث  على  �حلافز  �صكلت  �لعاملي  �مل�صتوي  على  مالية  �صدمات  وقوع  �صهدت  فقد 

�أ�صو�ق �الأ�صهم عاملياً يف عام  �أبرز هذه �ل�صدمات �نهيار  عن حلول غري تقليدية. ومن 

1987. وكانت �آثار هذه �الزمة مبثابة تذكري بوثاقة �الرتباط بني �أ�صو�ق �ملال عاملًيا، مما 
�أ�صعار �الأ�صهم، مع  �آليات للتحكم يف �صرعة تغري�ت  �أيجاد  حد� باجلهات �لرقابية �ىل 

�ال�صتعانة بالو�صائل �لتكنولوجية يف هذ� �خل�صو�ض. كذلك، برز يف منت�صف �لت�صعينيات 

�إنهيار  �أن  �إال  �ملالية،  �لتد�ول يف �الأ�صو�ق  �إد�رة خماطر  ��صتخد�م �حلا�صوب بكثافة يف 

�صركة �لتد�ول Long-Term Capital Management �الأمريكية �لتي �عتمدت على 

�حلو�صبة يف عملها، قد حث �مل�صتغلني يف �أ�صو�ق �ملال على �ملزيد من �لبحث و�لتطوير 

يف هذ� �ملجال تالفًيا ملثل هذه �لعو�قب. كما �أن  ظهور �الإنرتنت يف �لت�صعينيات قد وفر 

�الأ�صا�ض �لذي عزز مكانة �لتكنولوجيا �ملالية. كذلك، �صهدت �لفرتة ما قبل �أزمة 2008، 

�آيل  �أول �صر�ف  �لتقليدية، �متد�ًد� من  �ملالية  Digitization �خلدمات  �نت�صار رقمنة 

ATM وو�صوالً �ىل �خلدمات �مل�صرفية �الإلكرتونية. ويق�صد بالرقمنة �ال�صتخد�م �ملو�صع 
للتقنيات �حلا�صوبية.
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�أما يف �ملرحلة �لثالثة لتطور �لتكنولوجيا �ملالية، فقد كان لالأزمة �ملالية �لعاملية يف عام 

2008 دوًر�ً يف �إذكاء �الإندفاع نحو �حللول �لتكنولوجية يف �لت�صدي لالآثار �لتي خلفتها 
�الأزمة. فلقد �أ�صرت �الأزمة باأرباح �لبنوك وقدرتها �لتناف�صية، و�أدت �ملتطلبات �لرقابية 

�جلديدة �لتي تلت �الأزمة �إىل رفع تكاليف عمليات �اللتز�م �لرقابي )مثل �ختبار�ت �الجهاد 

وخطط �لتعايف( �إىل م�صتويات قيا�صية، مع فر�ض �ملزيد من �لقيود على منح �الئتمان 

�مل�صريف. ولعل �ل�صمات �لرئي�صية �لتي متيز �ملرحلة �لثالثة من �لتطور �لتكنولوجي، تتمثل 

يف �ملعدل �ل�صريع لالبتكار و�لتطوير، ف�صاًل عن �لتبدل �ملطرد يف هوية مقدمي �خلدمات 

�ملالية، حيث �أ�صبحت �ل�صركات �لنا�صئة �ملقدمة للخدمات �ملالية و�صركات �لتكنولوجيا، 

تناف�ض �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لتقليدية من خالل ما تقدمه من خدمات �أكرث كفاءة و�صرعة 

و�أمنا و�أقل تكلفة. 

ويف زماننا هذ�، توؤثر �لتكنولوجيا �ملالية يف كل جمال من جماالت �لنظام �ملايل �لعاملي، 

-Al  فقد �صاهدنا على �صبيل �ملثال تاأثريها �الأكرب يف �ل�صني، متمثاًل يف �صركات مثل

و�صد�د  �ل�صر�ء  يف عمليات  �أحدثت حتوالً جذرياً  �لتي   Tencent و   Baidu و   baba
�ملدفوعات. ولكون �لبنية �مل�صرفية �لتقليدية لل�صني غري قادرة على تغطية جميع �لعمالء، 

بينما �لتطور �لتكنولوجي حا�صًر� يف �نحاء �لبالد، �أ�صبحت �ل�صني �أر�ًصا خ�صبة ملظاهر 

�أوجدت و�صائل و��صاليب بديلة خلدمات �مل�صارف �لتقليدية.  �لتكنولوجيا �ملالية، حيث 

كذلك، بد�أت �الأ�صو�ق �لنا�صئة، ال �صيما يف �آ�صيا و�إفريقيا، يف خو�ض جتربة �لتكنولوجيا 

�ملالية، مدعومة ب�صيا�صات حكومية متعددة �صمن �إطار حتقيق �لتنمية �القت�صادية لهذه 

�لدول.

وقبل �أن نتطرق جلو�نب �ُخرى حول �لتكنولوجيا �ملالية، يجدر �لتحدث عن �صبب ما حتظي 

به من �أهمية. فقد بلغت قيمة �إجمايل �ال�صتثمار�ت فيها على مدى �ل�صنو�ت �خلم�ض 

�ملا�صية، �أكرث من مائة مليار دوالر عاملًيا، وهنا يتبادر �ل�صوؤ�ل، ملاذ� جتذب �لتكنولوجيا 

�ملالية مثل هذ� �حلجم من �ال�صتثمار؟ وتكمن �الإجابة يف كون �لهيكل �لتقليدي �حلايل  

للخدمات �ملالية تعوزه �لكفاية �ىل �أبعد �حلدود.  فهناك ما ال يقل عن 3.5 مليار �صخ�ض 

�أو  �إما ال ي�صتطيعون �حل�صول على خدمات م�صرفية تقليدية،  �أنحاء �لعامل،  يف جميع 

ما يح�صلون عليه منها حمدود للغاية. وهنا ياأتي دور �صركات �لتكنولوجيا �ملالية ملعاجلة 

هذه �لفجوة. ويف �الإطار ذ�ته، فاإنه رغم كون �ملوؤ�ص�صات �ل�صغرية ومتو�صطة �حلجم توفر 
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ن�صيًبا عري�ًصا من �لوظائف يف �صوق �لعمالة ال �صيما يف �لدول �لنامية، �إال �أن �أكرث من 

95 يف �ملئة من هذه �ل�صركات �ل�صغرية و�ملتو�صطة ال يت�صنى لها �ال�صتفادة من �ملنظومة 
�لتقليدية للخدمات �ملالية، مما يرتك فجوة من �ملتوقع �أن تغطيها �صركات �لتكنولوجيا 

�ملالية. 

�إحد�ث  �إىل  توؤدي  جو�نب  حول  تتمحور  �ملالية  �لتكنولوجيا  �أن  بجالء  يت�صح  ثم،  ومن 

تطور ينا�صب �لع�صر يف �خلدمات و�ملعامالت �ملالية. ويتناغم هذ� �لتطور يف �خلدمات 

و�ملعامالت مع �ملوجات �ملتالحقة للتقدم �لتكنولوجي �لعاملي، وهو ما �صيتطرق �ليه  هذ� 

�لكتاب �نطالًقا من در��صة �جلو�نب �لوظيفية للتكنولوجيا �ملالية، على �لنحو �لتايل:

�أوالً - �لنقد �أو �صور �ختز�ن �لقيمة �صمن م�صتحدثات �لتكنولوجيا �ملالية، مثل �لعمالت 

�لرقمية و�لعمالت �مل�صفرة

و�لتمويل  للنظري،  �لنظري  و�إقر��ض  �ملقاي�صة،  من�صات  �لرقمية:  �ملن�صات   - ثانياً 

�جلماعي

و�لعقود  �الإ�صطناعي،  �لذكاء  �لتنبوؤي،  �لتحليل  �الآلة،  تعليم  �ل�صخمة،  �لبيانات   - ثالثاً 

�لذكية

)InsurTech ر�بًعا - �لتكنولوجيا �ملالية يف جمال �لتاأمني )تكنولوجيا �لتاأمني

بالتكنولوجيا  �خلا�صة  �لرقابية  �لقو�عد  �ملالية،  �لتكنولوجيا  على  �لرقابة   - خام�صاً 

�ملالية. 

�صاد�ًصا- �البتكار بني �لقطاع �ملايل و�لتكنولوجيا �ملالية

وماآلها  �ملالية  �لتكنولوجيا  ظل  يف  ملدفوعات  لتقنية  �لعاملي  �مل�صهد  تطور  كيفية  فعن 

�مل�صتقبلي. ي�صتمر تطور �لو�صائل �ملبتكرة للتحويالت �ملالية و�الأدو�ت و�لتقنيات �ملرتبطة 

يف  �الأف�صل  �ىل  ذلك  يتغري  �أن  �ملتوقع  ومن  �الئتمان،  بطاقات  ن�صتخدم  فكلنا  بذلك. 

�مل�صتقبل، ومن ثم تتم عمليات �إد�رة �ملخاطر ب�صكل �أف�صل. 

�أما عن تد�خل �لتكنولوجيا �ملالية مع ع�صر �لهو�تف �جلو�لة ومن�صات �لتو��صل �الجتماعي. 

في�صاهد �لعامل دخول موؤ�ص�صات جديدة معتمدة على تقنيات �ل�صبكات �حلا�صوبية �ىل 

�صناعة �خلدمات �ملالية. حيث ت�صاعد هذه �لتقنيات �جلديدة يف تطوير جماالت �البتكار 
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)ويق�صد  �جلماعي  و�لذكاء  بالتنبوؤ  تخت�ض  �ملجاالت  هذه  فبع�ض  �ملالية.  �خلدمات  يف 

�ملختلفة(،  و�ملوؤ�ص�صات  من �جلهات  و�أر�ء جمموعات  ومرئيات  بني مدخالت  �لريط  به 

و�لتد�ول �صريع �لوترية لالأدو�ت �ملالية، و�لتبادل �لتجاري عرب مو�قع �لتو��صل �الجتماعي، 

و��صتخد�م �لذكاء �الإ�صطناعي يف قر�ر�ت �ال�صتثمار ويف �ملنظومة �لرقابية، و�لتمويل من 

وعمليات  �أخرى(،  �ىل  موؤ�ص�صة  من  �أو  �صخ�ض  �ىل  �صخ�ض  من  )�صو�ًء  للنظري  �لنظري 

 ،CrowdFunding مل�صاهمة �ملوؤمتتة يف �أ�صهم ر�أ�ض �ملال من خالل �لتمويل �جلماعي�

و�ال�صت�صار�ت �لروبوتية يف �إد�رة �لرثو�ت.

وكما نعلم جميًعا، فاأ�صو�ق �الأ�صهم يف ع�صرنا هذ� م�صرّية �لكرتونًيا ومعتمدة يف �ملقام 

�الأول على �لتكنولوجيا. وقد مت بفعل �لتنامي �لتكنولوجي، تخفي�ض �لعمالة يف �لعديد من 

وظائف �خلدمات �ملالية، ال �صيما بعد ��صتخد�م  �لروبوتات )برجميات حا�صوبية متقدمة( 

خماطر  ومعاجلة  �ال�صتثمارية  و�ال�صت�صار�ت  �لفر�ض  باغتنام  �ملرتبطة  �لوظائف  يف 

�ال�صتثمار، علماً باأن �ال�صت�صارة �لروبوتية RoboAdvisors لي�صت �إال  نتائج حل�صابات 

�لغوريتمية )خو�رزميات( وبر�مج تقوم مبعاجلة كم هائل من �ملعلومات و��صطفاء �ملنا�صب 

منها، وحتليلها ب�صورة �أف�صل مما يقدر عليه �الإن�صان، وعلى نحٍو عاٍل من فعالية �لتكلفة. 

ثم هناك �أي�ًصا �لتد�ول �ملعتمد على �لذكاء �الإ�صطناعي. ففي �إطار هذه �لطريقة، ت�صتقي 

�الآلة �ملعلومة من هيكل تبدل �أمناط �لبيانات، ثم حتاول �لتنبوؤ مبا �صيحدث. ويخطط 

�أ�صوق  ملر�قبة  �لتقنيات  هذه  ال�صتخد�م  �أي�ًصا   ”Wall Street �صرتيت  “وول  م�صوؤولو 

�الأور�ق �ملالية و�لتنبوؤ باأي �مناط مبتكرة لعمليات �الحتيال.

وفيما يخ�ض �لبنية �ال�صا�صية �ملتو�فرة �ليوم لدعم �إطار �ملعامالت �ملالية، من �الأهمية 

مبكان تاأمني بيانات �مل�صتخدم. فعلى �صبيل �ملثال، مع �نت�صار �صبكات �لتو��صل �الجتماعي 

و�لبيانات �ل�صخمة �لتي ترت�فق مع هذ� �ال�صتخد�م، من �ملهم للغاية �حلفاظ على �صرية 

�لبيانات �ل�صخ�صية و�ملالية حلمايتها من �الخرت�ق، وهو ما ميثل �أحد دو�فع �البتكار يف 

�صناعة �خلدمات �ملالية.  

�ملالية.  �لتكنولوجيا  �إطار  �ملتوقعة يف  �لرقابية  �لتغري�ت  �أي�ًصا،  �لكتاب  و�صوف ي�صتطلع 

ولو�ئح  تتطلب قو�نني  �ملالية  �ملعامالت  تكنولوجيات  �لتغري�ت يف  �إن  ومما ال �صك فيه 

معدلة ت�صعها �ل�صلطات �لرقابية، مبا يتما�صى مع رياح �لتطور، وهو ما يطلق عليه عاملًيا 

�لتنظيمية  للتكنولوجيا �ملالية RegTech”. وترغب معظم �ل�صلطات  بـ“�لنظم �لرقابية 
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جمال  يف  �لنا�صئة  لل�صركات  مالءمة  �أكرث  �لرقابية  بيئتها  نطاق  جعل  يف  و�حلكومات 

�لتكنولوجيا �ملالية، حيث ت�صتهدف �جتذ�ب هذه �ل�صركات، مل�صايرة جمريات �لع�صر يف 

جمال �خلدمات �ملالية. 

يتعني �الإ�صارة �إىل �أن �مل�صهد �حلايل للخدمات �ملالية قد �أ�صبح موؤ�تيا لالبتكار �أكرث من 

�أي وقت م�صي، ب�صبب �رتفاع �صقف توقعات �لعمالء وزيادة �إمكانية ح�صول �ملبتكرين على 

�أمام �البتكار�ت  �أ�صبح �حلاجز منخف�ًصا  بالتايل،  �لوليدة.  متويل لر�أ�صمال موؤ�ص�صاتهم 

�لتكنولوجية مت�صارعة �خلطي. فمقدمو �خلدمات �ملالية �لتقليدية مثل �لبنوك �لكبرية 

يف  �ملالية  �لتكنولوجيا  مل جتاري  ما  بوجودها  تغامر  غدت  �لكربى  �ملالية  و�ملوؤ�ص�صات 

جمال عملها، وتتكيف مع �الحتياجات �ملتغرية للع�صر. 

�إجمااًل، ميكن �لقول �إنطالًقا من �لعر�ض و�لطلب، �أن �لتكنولوجيا �ملالية قد وجدت لتبقي 

ركناً متنامياً من �أركان قطاع �خلدمات �ملالية يف �لعامل. فمهما �إختلفت �لدورة �الإقت�صادية، 

ي�صتمر تطور �لتكنولوجيا �ملالية ت�صاعدياً. فالتز�يد يف عدد وحجم �ل�صفقات �لتي تتم 

بو��صطة �لتكنولوجيا �ملالية، و�نت�صارها نتيجة �الإقبال عليها بالذ�ت من قبل جيل �الألفية، 

�أن  �صو�هد على  كلها  و�لع�صرين،  �لقرن �حلادي  �أو�ئل  �ل�صباب من معا�صري  �أي قطاع 

�لتكنولوجيا �ملالية �صوف ت�صكل جزًء� ال يتجز�أ من م�صتقبل �لعامل. ومن �ملتوقع �أن يقوم 

�لتحديات  بتذليل  �الألفية،  �الأعمال و�مل�صتثمرون و�لعمالء من جيل  �لناجحون من رو�د 

ب�صناعة  لالرتقاء  ومز�ياها  وت�صخري جناحاتها  �لتكنولوجيا �جلديدة،  تو�جه هذه  �لتي 

�خلدمات �ملالية عاملًيا. 
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اأواًل- النقد اأو �صور اختزان القيمة �صمن م�صتحدثات التكنولوجيا املالية

اأ- العمالت الرقمية والعمالت امل�صفرة

ولها  �الإنرتنت،  عرب  �ملتد�ولة  �الأمو�ل  هي   Digital Currency �لرقمية  �لعمالت 

جميع خ�صائ�ض �الأمو�ل �لتقليدية، و�أقرب مثال لها بطاقات �الئتمان و�خل�صم، وميكن 

��صتخد�مها لدفع ثمن �ل�صلع و�خلدمات، مثل �الت�صاالت عرب �الإنرتنت و�لهاتف �ملحمول 

و�ملتاجر �لتي تبيع �ل�صلع عرب �الإنرتنت وغريها. ولي�ض للعمالت �لرقمية حدود جغر�فية 

�أية  و�إجر�ء  �لعامل،  نقطة يف  �أي  �إىل  مكان  �أي  من  مبالغ  �إر�صال  يتم  وقد  �صيا�صية؛  �أو 

معامالت مع �أي نقطة �ُخري يف �لعامل. 

�أما �لعمالت �مل�صفرة Cryptocurrency فهي �أمناط متباينة من �لعمالت �لرقمية تعتمد 

على �لت�صفري فتعترب بالتايل من �الأ�صول �ملوؤمنة جتاه �الخرت�ق، و�أ�صبحت بالفعل ت�صتخدم 

كو�صيلة للتبادل و�لتد�ول. ومن �الأهد�ف �لرئي�صية لعملية �لت�صفري Cryptography هو 

جعل تلك �لعمالت ماأمونة �لتد�ول. ويجري �إن�صاء وحتليل �خلو�رزميات و�لربوتوكوالت 

�لتي متنع تغيري ما تنطوي عليه من معلومات جر�ء تدخل طرف ثالث يف معر�ض تد�ولها 

بني �أي طرفني. وت�صتند عملية �لت�صفري �ىل جمموعة متد�خلة من �لعلوم، �أهمها علم 

و��صتحالة  �ملوثوقية  �صفة  �لعمالت  بهذه  �لتعامل  على  ت�صفي  �لتي  �لبحتة  �لريا�صيات 

�الخرت�ق. وتعترب كل جمموعة ت�صفري “كتلة Block �أو �صجل” و�ملجموعات �ملرت�بطة منها 

بـ “�لكتل �ملت�صل�صلة �أو �ل�صجالت �ملت�صل�صلة Block Chains”، وهي يف �الأ�صل �صل�صلة 

من �ل�صجالت �لرقمية، ترتبط ببع�صها با�صتخد�م �لت�صفري، وبحيث يحتوي كل �صجل على 

جزء من �صفرة �ل�صجل �ل�صابق، �إ�صافة �ىل ختم زمني وبيانات تخ�ض �ملعاملة. ومبوجب 

ت�صميمها فاإن �ل�صال�صل �ملجمعة يتعذر �لتالعب يف بياناتها. وثمة �صوؤ�ل قد يتبادر �ىل 

�الأذهان: ما هي �الختالفات �الأ�صا�صية بني �لعمالت �لرقمية و�لعمالت �مل�صفرة؟ 

 ت�صنيف العملة االإلكرتونية

هل العملة لها مقابل من العملة الر�صمية؟    

نعم ال 

اأموال )عمالت( رقمية   عملة اإفرتا�صية 

  

 هل  هي خا�صعة جلهة مركزية؟

نعم ال 

عملة اإفرتا�صية خا�صعة جلهة مركزية عملة م�صفرة )مثل البيتكوين(
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ميكن �لقول بد�ًية �أن �لعمالت �مل�صفرة هي نوع من �لعمالت �لرقمية، �إال �أن هناك بع�ض 

�الختالفات �الأ�صا�صية فالعمالت �لرقمية تتبع منظومة مركزية تتكون من جمموعة من 

 Cyber الأ�صخا�ض و�أجهزة �لكمبيوتر �لتي تنظم حالة �ملعامالت يف �لف�صاء �ل�صيرب�ين�

Space. بينما �لعمالت �مل�صفرة غري مركزية، ويتم و�صع لو�ئحها من قبل غالبية جمموع 
�ملتعاملني بالن�صبة لكل عملة.

)Investopedia :ت�صوير لل�صجالت املت�صل�صلة الداخلة يف تركيب البيتكوين )امل�صدر

�أما جو�نب �الإختالف �الأخري بني �لعمالت �مل�صفرة و�لعمالت �لرقمية، فنذكر منها:

مب�صتند�ت  �مل�صتخدم  حتديد  تتطلب  �لرقمية  �لعمالت  املتعاملني:  هوية  عن  الك�صف 

�أن  �لرغم من  وعلى  ذلك.  �أًيا من  �مل�صفرة  �لعمالت  تتطلب معامالت  بينما ال  ر�صمية، 

�لعمالت �مل�صفرة ال حتتوي على �أي معلومات �صخ�صية مثل �ال�صم و�لعنو�ن �ل�صكني، �إال 

�أن كل معاملة م�صجلة يف �الر�صال و�ال�صتقبال يتم تعقبها.

ال�صفافية: معامالت �لعمالت �لرقمية لي�صت �صفافة من حيث �أنه ال مبكن للغري م�صاهدة 

حدوثها، وعلى �لنقي�ض من ذلك، ميكن الأي م�صتخدم م�صاهدة تد�والت �لعمالت �مل�صفرة، 

حيث تُعر�ض جميع تدفقات �لعمالت �مل�صفرة يف �صجالت عامة. و�صوف نتطرق الحًقا 

متاح  �لعام  و�ملفتاح  وخا�ض.  عام  مفتاح  ت�صم  �أزو�ج  يف  وتاأنتي  �لن�صفري،  مفانبيح  �ىل 

الطالع �جلميع من خالل دليل عام. 

�صبهة  مع  تتعامل  مركزية  �صلطة  لها  �لرقمية  �لعمالت  املعامالت:  مبعلومات  التالعب 

�أو  �ملتعامل  طلب  على  بناًء  جتميدها  �أو  �ملعامالت  باإلغاء  �الأمو�ل  غ�صل  �أو  �الحتيال 
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لكل  �ملتعاملني  لرقابة جمموع  خا�صعة  فهي  �مل�صفرة  �لعمالت  �أما  �لرقابية.  �ل�صلطات 

عملة. ومن غري �ملحتمل �أن يو�فق �ملتعاملون على �أي تغيري�ت يف �ل�صجالت �ملت�صل�صلة 

للمعاملة خروًجا على �لقانون.

اجلوانب القانونية: معظم �لدول لديها �إطار قانوين للعمالت �لرقمية، مقابل غياب مثل 

هذ� �الإطار بالن�صبة للعمالت �مل�صفرة يف �لوقت �حلايل، يف معظم �لبلد�ن.

حتقيق ما ي�صمي بـ »االإجماع املنت�صر Distributed Consensus«: �الإجماع �ملنت�صر 

يعني بب�صاطة �إتفاق جمموعة كبرية من �الأ�صخا�ض غري مت�صلني جغر�فًيا، وهو ما ت�صتند 

�إليه �لعملة �مل�صفرة، عو�ًصا عن وجود جهة منظمة مركزية كما هو �حلال يف �لعمالت 

غياب  على  تغلبت  م�صفرة، حيث  عملة  �أول   Bitcoin �لبيتكوين  عملة  وكانت  �لرقمية. 

.Block Chains جلهة �ملنظمة �ملركزية با�صتحد�ث  �ل�صجالت �ملت�صل�صلة�

ويرتكز وجود عملة �لبيتكوين، على تطبيق ثالثة مبادئ تخ�ض �لت�صفري، وتتمثل يف �الآتي: 

�لتوقيع �لرقمي Signature Digital، �أ�صجار مريكل Merkle Trees، ومفهوم �الإثبات 

منها  كاًل  ونتناول   .Cryptographic Concept of  Proof-of-Work للعمل  �مل�صفر 

باإيجاز فيما يلي:

كل  ت�صفري  يتم  �أ�صيلة،  �ل�صبكة  على  �ملعامالت  جميع  �أن  ل�صمان  الرقمية:  التوقيعات 

ي�صمي  ما  با�صتخد�م  �إال  ت�صفريه  للتوقيع ال ميكن فك  با�صتخد�م مفتاح خا�ض  معاملة 

مبفتاح �لتحقق. ويتم تطبيق �لتوقيعات �لرقمية بحيث يكون لكل معاملة توقيع فريد ال 

ميكن تفعيله �إال با�صتخد�م مفتاح خا�ض به.

Merkle: توفر طريقة لربط جمموعات من �ملعامالت �مل�صادق عليها،  اأ�صجار مريكل 

بها �حلا�صوب من خالل عمليات  يقوم   Hashing بتقنية �خللط  ي�صمي  ما  با�صتخد�م 

هذه  بو��صطة  يتم  حيث  �ملعاملة،  �صمات  تت�صمن  للت�صفري  تقنية  وهي  معقدة،  ريا�صية 

�لتقنية ربط كل �صجل من �ل�صجالت �ملت�صل�صلة بال�صجل �ل�صابق له من خالل �حتو�ئه 

لعالمة �ختز�ل ترتبط مع عالمة �ختز�ل مناظرة يف �ل�صجل �ملت�صل�صل �ل�صابق. 

مفهوم االإثبات امل�صفر للعمل Proof of Work Concept: ي�صمن �ملبدئني �ل�صابقني 

يف تقنيات �لت�صفري �أن كل معاملة مطلوب �إ�صافتها �صحيحة و�أن هناك طريقة لرتتيب 

�ملعامالت �إىل �صجالت �أو كتل Blocks. غري �أنه لكي تتم �إ�صافة �أي �صجل �إىل �ل�صل�صلة، 

يجب لهذ� �ل�صجل �أن يخ�صع لعملية �لتحقق من �صحته. وحتتاج عملية �لتحقق �إىل �أدو�ت 
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حا�صوبية متقدمة يف �صعتها �لت�صغيلية، مع كفاءة متقدمة يف �لعمليات �لريا�صية. وثمة 

�لقيام بعمليات  �لر�غبني يف  �لعمليات �حلا�صوبية و�لريا�صية  �لباع يف  �لعديد من ذوي 

�لتحقق مقابل �حل�صول على مكافاأة �لبيتكوين Bitcoin يف �صورة قيمة م�صفرة. 

التعامل بالبيتكوين

لنفرت�ض متعاملني �ثنني، �أحمد وحمد، حيث يريد �أحمد حتويل مبلغ مقوم بالبيتكوين 

�إىل حمد:

 e-Wallet 1. يقوم �أحمد بد�يًة بالت�صجيل للح�صول على ما ي�صمى باملحفظة �الإلكرتونية
�لتي �صتحفظ فيها وحد�ت �لبيتكوين. ثم يقوم باحل�صول على �لبيتكوين �صو�ء بال�صر�ء 

من من�صات �لتد�ول �خلا�صة بذلك، �أو من �أجهزة �ل�صر�ف �الآيل �لتي تقدم خدمة 

�لبيتكوين. ومن ثم، يقوم �أحمد باال�صتف�صار عن �لبيانات �لتف�صيلية �ملعّرفة حلافظة 

�لبيتكوين �لتي تخ�ض حمد، ليبد�أ بعد ذلك �لتعامل.

2. من ثم، يقوم �أحمد باالإعالن عن �ل�صفقة �لتي يرغب يف �ملو�فقة عليها. علًما باأن 
�لبيانات �ملتعلقة بال�صفقة تكون حممية ب�صفرة خا�صة. مبعني �أن �لظاهر من �ملعاملة 

هو �أن �أحمد قد بادر بها ولكنه ي�صتحيل الأي طرف ثالث �لتالعب بتبديل تفا�صيلها. 

3. يقوم �آخرون �صمن �صبكة �ملعامالت �مل�صفرة للبيتكوين، بو�صع �ملعاملة يف �صجل مع 
غريها من �ملعامالت. وت�صتغرق هذه �خلطوة وقتا لي�ض بالق�صري وتتطلب حل م�صائل 

هذه  �كتمال  وعند  �مل�صفرة.  �لعملة  قيمة  ز�دت  كلما  تعقيًد�  تزد�د  معقدة،  ريا�صية 

�لعمليات.  هذه  �لقائم مبثل  مكافاأة  وتتم  �ملنجزة.  �ملعاملة يف حكم  ت�صبح  �لعمليات 

ويتبارى من يف �ل�صبكة على �لقيام بهذه �لعمليات بغية حتقيق �ملكافاأة، حتي �أنه يطلق 

.Miners ”علي هوؤالء لفظ “�ملُنقبني

االجتاهات امل�صتقبلية: اخل�صو�صية املعززة 

كان هناك �لكثري من �لقلق من �أن �لبيتكوين من �صاأنه متكني �ملجرمني من حتويل وحد�ت 

من �لعملة �مل�صفرة من حمفظة �ىل �خري ب�صورة �صرية. غري �أن �لو�قع �أنه من �ل�صعب 

تخ�صي�ض مفتاح �صيفرة ملعاملة معينة �إال �ذ� تو�فرت جميع �صجالتها. فمعامالت �ل�صجالت 

�لو�قع،  �لبيتكوين - �صفافة بطبيعتها. ويف  Blockchains - مثل معامالت  �ملت�صل�صلة 

ميكن الأي �صخ�ض تنزيل �صجالت مت�صل�صلة للـبيتكوين، علًما باأن هذ� �لتنزيل بحجم 145 

جيجابايت. ويعني ذلك �أنه �إذ� ُعرف مفتاح �ل�صيفرة ميكن روؤية حدوث �ملعامالت �مل�صفرة 

ذ�ت �لعالقة، و�إن كان من �ملتعذر على �أي طرف ثالث �لتالعب يف تفا�صيلها. ومع ذلك 

�جته �لبع�ض �ىل �إ�صفاء �ملزيد من �ل�صرية على تلك �ملعامالت زيادة يف �الحتياط.
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ال�صعر والر�صملة ال�صوقية للبيتكوين والعمالت امل�صفرة البديلة

 نظًر� الأن قاعدة �لت�صفري �لرقمي للبيتكوين متاحة دون قيود، يعني ذلك �أن �ملطورين 

يبنون عليها ب�صهولة الإن�صاء عمالت ت�صفري بديلة خا�صة بهم. وفيما يلي �لعمالت �مل�صفرة 

�لع�صر �الأكرث �صعبية حتى تاريخه.

العمالت امل�صفرة
ال�صعر

)التقريبي( بالدوالر

الر�صملة ال�صوقية

التقريبية باملليار دوالر

Bitcoin8000134.5بتكوين

Etherum45144.4�ثريوم

Ripple0.58 22.5ريبل

Cash Bitcoin87615بتكوين كا�ض

Litecoin1347.5اليتكوين

EOS6.174.7�ي �أو �أ�ض

Cardano0.164كارد�نو

Stellar0.224�صتالر

Neo573.7 نيو

IOTA1.23.3�يوتا

خماطر التعامل بالعمالت امل�صفرة واعتبارات ُاخرى

على �لرغم من �أن �لعمالت �مل�صفرة قد تدعم �البتكار وتخدم �أغر��ًصا م�صروعة كما لو 

كانت عمالت تقليدية، حالها حال غريها من �أدو�ت �إختز�ن �لقيمة وحتويلها، فقد يتم 

�رتكاب  من  و�لتمكني  �الإرهاب  �الأمو�ل ومتويل  غ�صل  الأغر��ض  �لعمالت  ��صتغالل هذه 

م�صممة  �مل�صفرة  فالعمالت  �الإلكرتونية.  و�جلر�ئم  �ملخدر�ت  مثل جتارة  �أخرى  جر�ئم 

و�إختز�ن  �ملدفوعات  لتتبع  و�صيلة  �لتقليدية �حلالية، فهي  �ل�صد�د  الأنظمة  بدياًل  لتكون 

�لقيمة وحتويلها من بلد �إىل �آخر عرب �الإنرتنت. وقد يكون �لتعامل بالعمالت �مل�صفرة من 

�صاأنه جعل عمليات �ل�صد�د �أقل تكلفة �أو �أ�صرع تنفيًذ�، لكنها لي�صت معتمدة من قبل �أي 
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حكومة �أو بنك مركزي. باالإ�صافة �إىل ذلك، �ذ� حدث �أن �نهارت �ملوؤ�ص�صات �ملروجة للعملة 

�مل�صفرة فلن تقوم �حلكومة بتغطية �خل�صارة، خالفاً ملا هو �حلال بالن�صبة للبنوك.

تنت�صر �صركات �لعمالت �مل�صفرة حول �لعامل لتقدمي �ملنتجات و�خلدمات للم�صتهلكني. 

�أو بيع  وهناك بور�صات للعمالت �مل�صفرة، وهي �صركات ت�صاعد �مل�صتهلكني على �صر�ء 

�لعمالت �مل�صفرة. وهناك �أي�ًصا �صركات يطلق عليها بـ “مزودي حمافظ  �لعمالت �مل�صفرة 

عرب �الإنرتنت، وهي �ل�صركات �لتي ت�صمح للم�صتهلكني   ”Providers Wallet لرقمية�

�ل�صركات  من  �لعديد  �أن  كما  �مل�صفرة.  عمالتهم  و�إد�رة  حلفظ  معها  ح�صابات  باإن�صاء 

�ملخت�صة ب�صر�فة �لعمالت �مل�صفرة يقوم �أي�ًصا بدور مزودي �ملحافظ �مل�صفرة، و�لعك�ض 

�صحيح.

وميكن تو�صيح خماطر التعامل بالعمالت امل�صفرة فيما يلي: 

1. �أ�صعار �صرف �لعمالت �مل�صفرة متقلبة وتكاليف �لتعامل بها غري و��صحة. ففي عام 
2013، على �صبيل �ملثال، �نخف�ض �صعر �صرف �لبيتكوين مقابل �لدوالر �الأمريكي بنحو 
61 يف �ملائة يف يوم و�حد. ويف عام 2014، �نخف�صت قيمة هذه �لعملة �مل�صفرة بن�صبة 
بالعمالت  �ملتعاملون  �مل�صتهلكون  يكون  �أن  ويجب  �أي�ًصا.  و�حد  يوم  �ملائة، يف  80 يف 
�مل�صفرة م�صتعدين الحتمال وقوع مثل هذه �لتقلبات. كما يجب على �مل�صتهلكني مر�عاة 

ما �إذ� كانت هناك ر�صوم �إ�صافية �أو ر�صوم �أخرى عند �لتعامل مع �أحد مقدمي خدمات 

�ل�صركات ر�صوًما  �مل�صفرة، فقد تفر�ض  �أو خدمات �ملحفظة  �مل�صفرة  �لعمالت  تبادل 

على �مل�صتهلكني ل�صر�ء �لعمالت �مل�صفرة �أو �إنفاقها �أو قبولها. 

للمتعاملني  �أمنية خطرية  تهديد�ت  و�ملحتالون،  �اللكرتونية  �ملو�قع  ي�صكل خمرتقي   .2
بالعمالت �مل�صفرة: فالعمالت �مل�صفرة، ت�صمل �الأفر�د مزودي حمافظ �لعمالت �مل�صفرة 

و�صركات �ل�صر�فة �ملخت�صة بهذه �لعمالت. فعلى �صبيل �ملثال، �إذ� متكن �أحد خمرتقي 

بامل�صتهلك،  �مل�صفرة( �خلا�صة  �لبيتكوين )�ل�صجالت  �إىل مفاتيح  �لو�صول  �ملو�قع من 

�أن يخ�صر كل ر�صيده.  64 حرًفا، ميكن للم�صتهلك  و�لتي تتمثل يف رموز مكونة من 

�أدو�ر  �أي�ًصا �ل�صجة �لدعائية �ملحيطة بالعمالت �مل�صفرة النتحال  وي�صتغل �ملحتالون 

�صركات �صر�فة هذه �لعملة، وو�صطاء �لتعامل بها، و�ملتاجرين بها، حلث �مل�صتهلكني 

على �إر�صال مبالغ بهذه �لعملة، بهدف �صرقتها.
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3. قد ال تقدم �صركات تد�ول �لعمالت �مل�صفرة، �أي م�صاعدة ال�صرتد�د �الأمو�ل �ملقومة 
بهذه �لعملة �مل�صفرة يف حالة �لفقد�ن �أو �ل�صرقة. فبع�ض �ل�صركات �لتي تعمل بالعملة 

�أو  عناوينهم  �أو  هو�تفهم  �أرقام  �أو  �ل�صركة  �أ�صحاب  �صخ�صية  عن  تعلن  ال  �مل�صفرة 

�ملوطن �ملختار لل�صركة. وقبل ��صتخد�م منتجات �أو خدمات �صركات �لعمالت �مل�صفرة، 

ينبغي على �مل�صتهلك �لتاأكد من �مكانية �الت�صال بهذه �ل�صركات، ومن �إملامه بحقوقه 

�مل�صفرة  بعمالته  لالحتفاظ  �ل�صركة  يثق يف  �مل�صتهلك  �ن  �إفرت��ض  وعلى  �لتعاقدية. 

وحدث خطاأ ما، فقد ال تقدم �ل�صركة نوع �مل�صاعدة �لتي يتوقعها �مل�صتهلك من بنك 

�أو جهة �إ�صد�ر بطاقة �ئتمان. يف �لو�قع، قد تتخلى بع�ض �صركات �لعملة �مل�صفرة عن 

م�صئوليتها عن خ�صائر �مل�صتهلك يف حالة �صياع �الأمو�ل �أو �صرقتها.

على �صبيل �ملثال، يف فرب�ير 2014 �أعلنت �صركة “مونت غوك�ض Mt.Gox” �لعاملة يف 

عمالت  خ�صارة  �إىل  �أدى  �أمني  خرق  ب�صبب حدوث  �إفال�صها،  �مل�صفرة  �لعمالت  تد�ول 

م�صتحقاتهم.  �ملتعاملون  خ�صر  وبالطبع  دوالر.  مليون   460 على  قيمتها  تزيد  بيتكوين 

مثل هذ� �حلادث يو�صح �ملخاطر �لتي ينطوي عليها ��صتخد�م �لعمالت �لرقمية. ورغم 

�أي من  ي�صتعيدو�  �أن  �أنه قد متر �صنو�ت قبل  �إال  �لق�صاء،  �إىل  �ملتعاملني قد جلاأو�  �أن 

�أمو�لهم.

تقومي العملة امل�صفرة

معظم �لعمالت �مل�صفرة �لتابعة الأنظمة مركزية لها قيمة ثابتة حيث تقوم �ل�صركة �مل�صيطرة 

بتحديد �صعر �صرفها. ويف كثري من �الأحيان، ترتبط هذه �لقيمة بالعملة �لوطنية. على 

 Liberty Reserve Dollar �مل�صماة  �مل�صفرة  �لعملة  من  �لوحدة  كانت  �ملثال،  �صبيل 

ت�صاوي دوالًر� �أمريكًيا و�حًد�، و�لوحدة من �لعملة �مل�صفرة �مل�صماة WMZ، �لتي تتحكم 

تثبيت قيم  يتم  �أمريكًيا و�حًد�. وقد  �أي�ًصا دوالًر�  ت�صاوي   ،WebMoney فيها  �صركة 

�أ�صول فعلية، فعلى �صبيل �ملثال تقوم بع�ض �ل�صركات  �لعمالت �مل�صفرة با�صتخد�م قيم 

�لتي تدير �أنظمة عمالت م�صفرة مرتبطة باملعادن �لثمينة بتحديد قيمة عملتها �لرقمية 

بكمية حمددة من معدن ثمني، كالذهب. �أو على �لنقي�ض من ذلك، قد تتقلب قيمة �لعملة 

�مل�صفرة وفقاً للعر�ض و�لطلب عليها، ال �صيما بالن�صبة للعمالت �مل�صفرة غري �خلا�صعة 

ملنظومة مركزية تقوم بتثبيت �صعر �ل�صرف.
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ال�صرافون وخدمات الطرف الثالث

بينما ميكن للم�صتخدمني �لتعامل بالكامل بالعملة �مل�صفرة د�خل �ملنظومة ذ�ت �لعالقة، 

فاإن �الأفر�د قد يرغبون �أي�ًصا يف �لدخول و�خلروج من �ملنظومة �مل�صفرة، وحتويل عمالتهم 

�ملحلية �ال�صا�صية �أو دوالر�تهم �إىل عملة �مل�صفرة، �أو حتويل �لعملة �مل�صفرة �ىل عمالت 

تقليدية ��صا�صية. وتعد وظيفة �لتحويل حيوية �الأهمية بالن�صبة ملنظومة �لعملة �مل�صفرة. 

مع  مبا�صرة  �مل�صتخدم  يتعامل  �أن  ميكن  �لن=-م�صفرة،  للعمالت  �ملركزية  �لنماذج  ويف 

�ل�صركة �لقائمة باالإد�رة يف عمليات �لتحويل. غري �أنه لي�صت جميع �ل�صركات تقدم هذه 

�خلدمة. نتيجًة لذلك، ظهرت �صركات �ُطلق عليها جماز�ً �صركات �لطرف �لثالث، مهمتها 

�لتحويل من  �أو  وبالعك�ض،  �مل�صفرة  �لعملة  �لتقليدية �ىل  �لعمالت  �لتحويل من  عمليات 

عملة م�صفرة �إىل �أخرى. وينطوي هذ� �لتطور على حت�صني �مل�صهد �الفرت��صي للعملة 

�مل�صفرة.

التحديات اأمام تطبيق القانون يف منظومة العمالت امل�صفرة

متثل �ل�صمات �خلا�صة باأنظمة �لعمالت �مل�صفرة حتديات جديدة �أمام تطبيق �لقانون. 

فالعديد من �لفو�ئد �لتي تعد بها �أنظمة �لعملة �مل�صفرة �مل�صتهلكني، مثل زيادة �خل�صو�صية 

يف �ملعامالت و�لقدرة على �إر�صال �الأمو�ل دون و�صيط، ت�صكل عقبات �أمام تطبيق �لقانون 

حت�صًبا لوجود من ميكن �أن ي�صتغل ت�صهيالت هذه �الأنظمة الأغر��ض غري قانونية. ويف 

هذ� �الإطار، ت�صمل �لتحديات �لرئي�صية �أمام تطبيق �لقانون، �ل�صعوبات �ملتعلقة باجلو�نب 

�لرقابية وجو�نب �اللتز�م، و�لتعتيم على �ملعامالت و�صريتها.

التباين يف جوانب الرقابة وااللتزام

ينجذب �ملجرمون �إىل �خلدمات �لتي تكون فيها �إجر�ء�ت مكافحة غ�صل �الأمو�ل وبر�مج 

تخ�ض  �صمات  وهي  �الإطالق،  على  موجودة  غري  �أو  �صعيفة  �إما  �لعمالء  هوية  حتديد 

بلد�ن تكون فيها �لنظم �لرقابية منقو�صة �لكفاءة، و�إجر�ء�ت تنفيذ �لقانون غري فعالة. 

يف  رقابًيا  تقع  فهي  �حلكومي،  �لتدخل  �أو  �لدعم  تفتقر  �مل�صفرة  �لعملة  لكون  ونظًر� 

�أنظمة  من  �لعديد  تقوم  ال  لذلك،  و�لدول.  �ملناطق  من  للعديد  بالن�صبة  رمادية  منطقة 

�لتعامل بالعمالت �مل�صفرة بالتعرف على �ملعامالت �مل�صبوهة �أو �الإبالغ عنها، وال حتتفظ 

ب�صجالت للعمالء.
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اأ�صهر العمالت امل�صفرة 

BITCOIN

Litecoin )LTC( Ethereum )ETH( Zcash )ZEC(

Dash )DASH( Ripple )XRP( Monero )XMR(

EOS.IO NEO Cardano )ADA(
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)تابع( اأ�صهر العمالت امل�صفرة

 

�لبيتكوين

يف 31 �أكتوبر 2008، ن�صر “Satoshi Nakamoto” ورقة عمل 

عن �لبيتكوين حيث و�صفه باأنه: ن�صخة حمدثة من �ملعامالت �لتي 

تتم من نظري �إىل نظري �إلكرتونًيا، و�لتي ت�صمح باإر�صال �ملدفوعات 

عرب �الإنرتنت مبا�صرة من طرف �إىل �آخر.

اليتكوين

Litecoin

مثل  �الإنرتنت.  عرب  �لتحويل  �أو  لل�صد�د  كنظام  �لعملة  هذه  تعمل 

�أي �صبكة م�صرفية على �الإنرتنت، ميكن للم�صتخدمني ��صتخد�مها 

لتحويل �لقيمة �إىل بع�صهم �لبع�ض. ولكن بدالً من ��صتخد�م �لدوالر 

�الأمريكي، جتري �ملعامالت بوحد�ت اليتكوين.

ومع ذلك، ي�صتخدم كل من Litecoin و Bitcoin خو�رزميات تعتمد 

على �حلو�صبة للت�صديق على �ملعامالت، و�لتي يتم تنفيذها بو��صطة 

�لت�صديق  يكافئون على  �لذين  “�ملنقبني”  م�صمى  عليهم  يُطلق  من 

�ل�صرعة  لكن  �حلا�صوبية.  قدر�تهم  على  معتمدين  �ملعامالت  على 

خو�رزميات  بني  متاماً  تختلف  �لتنقيب،  عمليات  بها  �لتي حتدث 

اليتكوين وبتكوين. فقد �صممت خو�رزمية اليتكوين الإنتاج حو�يل 

�أربعة �أ�صعاف عدد �لعمالت �لتي تنتجها ��لبتكوين �أي �أنه يتم �إنتاج 

 Bitcoin بتكوين  مقابل  دقيقة   2.5 كل   Litecoin و�حدة  عملة 

و�حدة كل 10 دقائق.

�أثريوم 

Ethereum
هي عبارة عن من�صة حو�صبة تقوم على �ل�صجالت �ملت�صل�صلة ونظام 

ت�صغيل يتميز بوظائف �لعقود �لذكية.

زي كا�ض

Zcash
عملة م�صفرة تهدف �إىل ��صتخد�م �لت�صفري لتوفري خ�صو�صية حم�صنة 

Bitcoin مل�صتخدميها مقارنة بالعمالت �مل�صفرة �الأخرى مثل

د��ض 

Dash 

�لالمركزي.  �لذ�تي  �لتنظيم  �أ�صكال  من  �صكل  وهي  م�صفرة  عملة 

ت�صمح �لعملة باملعامالت �ل�صريعة �لتي ال ميكن تعقبها.

ريبل 

Ripple
)XRP(

عملة م�صفرة معتمدة للتعامالت من  نظري �إىل نظري، وهي م�صممة 

للعمل ب�صال�صة مع �الإنرتنت لتوفري طريقة �صريعة ومبا�صرة و�آمنة 

الإر�صال �ملدفوعات على �لويب.
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مونريو

Monero
)XMR(

مالكيها  ملجتمع  �حلر  �ملتناول  يف  )�أي  مفتوحة  م�صفرة  عملة 

�أبريل 2014 وترّكز على حتقيق  �إن�صاوؤها يف  و�ملتعاملني بها(  مت 

�أنظمة  على  وتعمل  �لتو�صع.  و�إمكانية  و�لالمركزية  �خل�صو�صية 

FreeBSD و Android و Linux و MacOS و Windows

�إيو�ض

EOS.IO
معظم  �لربوتوكول  يحاكي  �ملت�صل�صلة،  �ل�صجالت  بروتوكوالت  من 

�ملعاجلة  �جهزة  ذلك  يف  مبا  حقيقي  كمبيوتر  جهاز  �صمات 

RAM، تخزين �لقر�ض �ل�صلب، مع  Processor، ذ�كرة ع�صو�ئية 
 EOSIO مو�رد �حلو�صبة موزعة بالت�صاوي بني حاملي �لعملة. تعمل

لن�صر  خم�ص�ض  المركزي  ت�صغيل  ونظام  للعقود،  ذكية  كمن�صة 

مركزي  ال  لنموذج  وفقاً  مو�صع  نطاق  على  �لالمركزية  �لتطبيقات 

م�صتقل �حلركة. 

من�صة نيو 

NEO
تاأ�ص�صت نيو )�ملعروفة �صابًقا با�صم �نت�صريز Antshares( يف عام 

2014، وهي عبارة عن من�صة مفتوحة �مل�صدر للتطبيقات �لالمركزية. 
ويف عام 2017 مت تغيري �لعالمة �لتجارية من Antshares �إىل نيو 

ذكي”.  “�قت�صاد  مفادها حتقيق  م�صتحدثة  روؤية  وتاأ�صي�ض   ،NEO
ورقمنة   Blockchain �ملت�صل�صلة  �ل�صجالت  تكنولوجيا  با�صتخد�م 

�لعقود  ��صتخد�م  ويتم  نيو،  بالـ  بتقوميها   Digitization �الأ�صول 

�لذكية الأمتتة �إد�رة هذه �الأ�صول �لرقمية. 

كارد�نو

Cardano
هي من�صة غري مركزية  مفتوحة �مل�صدر لعقود ذكية، مت �إطالقها يف 

 .Blockchain صبتمرب 2017 بو��صطة تقنية �ل�صجالت �ملت�صل�صلة�

وعلى �أ�صا�ض هذ� �لنظام، ولدت عملة Cardano – ADA، وهي 

عملة م�صفرة ميكن �صر�وؤها يف �لبور�صات �ملتخ�ص�صة.

مالحظة: يتم �إنتاج �لرب�مج مفتوحة �مل�صدر لتكون ملًكا ملجموع مالكيها ولي�ض ملًكا 

ون�صرها  ويتم م�صاركتها بحرية  تعاوين  لنهج  تكر�ض  �أو �صخ�ض و�حد. فهي  ملوؤ�ص�صة 

ب�صفافية وتطويرها. 
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Cryptocurrency Wallets ب- حمافظ العمالت امل�صفرة

مفاتيح  يختزن  حا�صوبي  برنامج  هي  �لرقمية  �ملحفظة  �أو  �مل�صفرة  �لعمالت  حمفظة 

�لت�صفري )�أو �لرتميز( �خلا�صة بامل�صتخدم، وهي يف �صكل �أزو�ج، كل زوج ي�صم مفتاًحا 

 Blockchains عاًما، و�آخر خا�ض. ويتفاعل �لربنامج مع خمتلف �ل�صجالت �ملت�صل�صلة

لتمكني �مل�صتخدمني من �إر�صال و��صتقبال �لعمالت �مل�صفرة و�الطالع على ر�صيدهم منها. 

وجدير بالذكر �أنه ال غنى عن �قتناء حمفظة رقمية من �أجل ��صتخد�م �لبيتكوين �أو �أي 

عملة م�صفرة �أخرى.

دور حمافظ العمالت امل�صفرة

�لعمالت  �مل�صفرة ال تخزن  �لعمالت  �لتقليدية، فاإن حمفظة  بخالف »حمافظ �جليب« 

�ملت�صل�صلة  �ل�صجالت  بتفنية  �ملخزنة  �ملعامالت  بل  �مل�صفرةـ  �لعمالت  وال  �لفعلية، 

يتم حتويل  فاإنه  �آخر،  �إىل  �صخ�ض  من  �لبيتكوين  �إر�صال  يتم  وعندما   .BlockChains
ملكية �لعملة �إىل عنو�ن حمدد. بحيث يتطابق �ملفتاح �خلا�ض �ملخزن يف حمفظة �ملر�صل 

�إليه مع �لعنو�ن �لعام )�ملفتاح �لعام( �لذي مت حتويل �لعملة له. ويف حالة تطابق �ملفتاحني 

�لعام و�خلا�ض، �صيزد�د �لر�صيد يف �ملحفظة �لرقمية للمر�صل �إليه. وال يوجد تبادل مادي 

لعمالت فعلية. 

اأنواع حمافظ العمالت امل�صفرة 

ميكن �إدر�ج �أنو�ع حمافظ �لعمالت �مل�صفرة يف �لبنود �لتالية: 

املحافظ املنزلة على جهاز احلا�صوب: ميكن تنزيل �ملحافظ وتثبيتها على جهاز �حلا�صوب 

�ل�صخ�صي مع مر�عاة �لتثبيت على جهاز و�حد فقط كاإحتياط �أمني. وما مل يتم �خرت�ق 

جهاز �حلا�صوب �أو تعر�صه للفريو�ض، تتمتع �ملحافظ باأحد �أعلى م�صتويات �الأمان. 

عرب االإنرتنت: تخّزن حمافظ �الإنرتنت مبا ت�صمه من مفاتيح �لت�صفري على �ل�صحابة عرب 

�الإنرتنت. وميكن �لو�صول �إليها من �أي حا�صوب يف �أي مكان، غري �أنها تكون �أكرث عر�صة 

لهجمات �الخرت�ق و�ل�صرقة من قبل �أي طرف ثالث.

عرب اجلوال: تعمل �ملحفظة بو��صطة تطبيق على �لهاتف �جلو�ل، وينطوي ذلك على ميزة 

�إمكان ��صتخد�م �ملحفظة يف �أي مكان مبا يف ذلك متاجر �لبيع بالتجزئة. 
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 -USB Flash Drive  عرب اأجهزة التخزين: حيث تُخزن مفاتيح �لرتميز على �أد�ة مثل

�مل�صار �ليه عامًيا يالـ“فال�صه”. وعلى �لرغم من �إجر�ء معامالت �ملحافظ �ل�صفرة عرب 

�الت�صال،  و�صع عدم  �لت�صفري خمزنة يف  �ملعلومات �خلا�صة مبفاتيح  �أن  �إال  �الإنرتنت، 

مما يوفر مزيًد� من �الأمان يف حالة عدم �إجر�ء معاملة. �أ�صف �إىل ذلك، �صهولة �إجر�ء 

�ملعاملة، حيث  يقوم �مل�صتخدمون بب�صاطة بتو�صيل �أد�ة تخزين �لبياتات �صالفة �لذكر، 

باأي حا�صوب �أو جهاز مزود باالإنرتنت، و�إدخال رقم �لتعريف. 

املحفظة الورقية: �ملحافظ �لورقية �صهلة �ال�صتخد�م وتوفر م�صتوى عاٍل جًد� من �الأمان. 

ي�صري م�صطلح �ملحفظة �لورقية �إىل برنامج يُ�صتخدم الإن�صاء زوج �ملفاتيح �مل�صفرة �صالفي 

�لذكر)�خلا�ض ة�لعام( ب�صكل �آمن ثم طباعتها، حيث يتم �لتحويل �إىل �ملحفظة �لورقية عن 

طريق حتويل �الأمو�ل من حمفظة �لرب�مج �إىل �لعنو�ن �لعام �ملو�صح يف �ملحفظة �لورقية 

�إنفاق �لعملة يتم حتويل �الأمو�ل من �ملحفظة �لورقية �إىل  �أو  للم�صتخدم. وعند �صحب 

حمفظة �لرب�مج �خلا�صة بامل�صتخدم.

هل حمافظ العمالت امل�صفرة ماأمونة؟

نوع  على  �الأمان  م�صتوى  ويعتمد  متفاوتة.  بدرجات  ماأمونة  �مل�صفرة  �لعمالت  حمافظ 

��صتخد�م  م�صتوي  حيث  من  �الأجهزة(،  �لورقية،  �ملحفظة  �جلو�ل،  )�حلا�صب،  �ملحفظة 

�ملحتملة  �ل�صعف  نقاط  يعر�ض  باالإنرتنت  �لربط  �أن  حيث  باالإنرتنت،  للربط  �ملحفظة 

يف من�صة �ملحفظة �إىل ��صتغاللها من قبل �ملخرتقني ل�صرقة �أمو�ل �مل�صتخدم. غري �أنه 

باملقابل، ال ميكن �خرت�ق �ملحافظ غري �ملت�صلة ب�صبكة �الإنرتنت. 

مفاتيح الت�صفري 

مفتاحي ت�صفري هما زوج من �ملفاتيح، �لعام و�خلا�ض، ومرتبطني ببع�ض ريا�صًيا )�صل�صلة 

طويلة من �أرقام و�أحرف ع�صو�ئية(. و�ملفتاح �لعام متاح الطالع �جلميع من خالل دليل 

عام. ونورد فيما يلي مثااًل 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 �لنقي�ض من ذلك، يظل �ملفتاح �خلا�ض معلوًما فقط ملالكه. ونظًر� الأن زوج �ملفاتيح 

مرتبط ريا�صًيا، فال ميكن فك ت�صفري ما مت ت�صفريه با�صتخد�م �ملفتاح �لعام �إال بو��صطة 

�ملفتاح �خلا�ض �ملقابل.
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�إر�صال بيانات ح�صا�صة �إىل حمد )�ملتلقي(،  �أر�د �أحمد )�ملر�صل(  �إذ�  على �صبيل �ملثال، 

ويريد �لتاأكد من �أن حمد فقط �صوف يتمكن من قر�ءتها، فيقوم بالتايل بت�صفري �لبيانات 

با�صتخد�م �ملفتاح �لعام لزميله حمد )حيث يكون حمد قد �صبق �أن �أفاد �أحمد بكيفية 

�لتو�صل �إىل �ملفتاح �لعام �ملتعلق به(. ويجدر �لذكر �أن �لعملية تُ�صتهل د�ئًما من جانب 

�ملتلقي �لذي يخطر �ملر�صل باملفتاح �لعام �ملتعلق به. وال ميكن فك �لت�صفري �إال باملفتاح 

�خلا�ض للزميل حمد، حيث يكون هو �لوحيد �لذي لديه �لقدرة على فك ت�صفري �لبيانات 

�مل�صفرة �إىل �صكلها �الأ�صلي �لذي �أر�صلها به �أحمد.

بالتايل ميكن حتقيق �ل�صرية من خالل ت�صفري �ملفتاح �لعام. ومع ذلك، هناك جانب �آخر 

مهم يف ت�صفري �ملفتاح �لعام وهو �لقدرة على �إن�صاء توقيع رقمي. وميكن ت�صبيه �لتو�قيع 

�لرقمية بتوقيع خط �ليد بالن�صبة للم�صتند �لورقي. ويثبت �لتوقيع �لرقمي �أن �لر�صالة 

�أن �لتوقيع �لرقمي هو عملية  �أ�صيلة و�صادرة من �مل�صدر �ملذكور. وجتدر �الإ�صارة �إىل 

ريا�صية معقدة. غري �أن هذه �لعملية يقوم بها �حلا�صوب، مما ي�صهل على �مل�صتخدم عملية 

�لتوقيع �لرقمي.

ج - ال�صداد با�صتخدام الهاتف اجلوال

للم�صتهلكني  لل�صماح  متنوعة  تطوير طرق  �لذكية، مت  �لهو�تف  �العتماد على  تز�يد  مع 

بال�صد�د ب�صهولة عرب �لهاتف �جلو�ل. فعلى �صبيل �ملثال ت�صري بع�ض �الإح�صائيات �إىل 

�أن ثلث �مل�صتهلكني يف �ململكة �ملتحدة �أ�صبحو� ي�صتخدمون هو�تفهم �جلو�لة لل�صد�د يف 

�ملتاجر. وتعزي �نطالقة ��صلوب �ل�صد�د با�صتخد�م �لهاتف �ىل �لتطبيق �خلا�ض �لذي 

طرحته �صركة »�بل Apple يف �لن�صف �الأخري من عام 2017، حيث �أ�صبح �ملزيد من 

�لبيع.  نقاط  معامالت  �لذكية يف  هو�تفهم  ��صتخد�م  عند  باالأمان  ي�صعرون  �الأ�صخا�ض 

ومل تبق �صركة “�بل” �لوحيدة يف طرح مثل هذ� �لتطبيق، بل �ن�صم �ليها تباًعا �صركتا 

 ،Google وغوغل Samsung صام�صونغ�

وثمة �نو�ع عديدة من �ملدفوعات �لتي تتم عرب �لهاتف �جلو�ل، وجنملها يف �الآتي.

1. االت�صاالت امليدانية قريبة املدي

يُطلق على تطبيقات �جلو�ل �ملتعلقة بنقاط �لبيع م�صطلح “�الت�صاالت �مليد�نية قريبة 

�ملدى )Near-field communication )NFC”، وهي متثل �جز�ًء ��صافية مدخلة على 

جهاز �لهاتف، و�ملالحظ تز�يد ��صتخد�م هذ� �لتطبيق على نحو مطرد. وبو��صطة هذ� 
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�ملعدة  �الأجهزة  مع  �لبيع  نقاط  عند   NFC بتطبيق  �ملحملة  �لهو�تف  تتو��صل  �لتطبيق 

ي�صدرها  معلومات م�صفرة  بو��صطة موجات ال�صلكية حتمل  �لتطبيق  للتو��صل مع هذ� 

�جلو�ل، مد�ها عدة �صنتيمرت�ت دون �حلاجة ملالم�صة �أية �أجهزة لدي نقطة �لبيع.

2- مدفوعات اجلّوال القائمة على املوجات ال�صوتية )القائمة على االإ�صارة ال�صوتية(

وهي من �أحدث �حللول الإمتام �ملدفوعات بو��صطة �جلّو�ل - دون �حلاجة �إىل �الإنرتنت. 

حيث تتم �لعملية من خالل موجات �صوتية فريدة من نوعها حتتوي على بيانات م�صفرة 

حول عملية �ل�صد�د. ويتم �إر�صال �ملوجات �ل�صوتية من نقطة �لبيع �إىل �لهاتف �جلو�ل 

�إ�صار�ت  �إىل  �لبيانات  تلك  بتحويل  �لعميل  هاتف  فيقوم  �لدفع،  عملية  تفا�صيل  لنقل 

مناظرة تتمم �ملعاملة. وكل ما حتتاجه هذه �لتقنية هو �نز�ل برنامج خا�ض على �جلو�ل، 

�إ�صافية، كما هو �حلال يف �الت�صاالت �مليد�نية قريبة  �أجهزة  �أي  دون �حلاجة لرتكيب 

�ملدي.

)Magnetic Secure Transmission-MST( 3- مدفوعات النقل االآمن املغناطي�صي

�لتقنية �لثالثة للدفع من خالل �لهاتف �جلو�ل عند نقطة �ل�صر�ء، ت�صمي بـ“�لنقل �الآمن 

و  MST مدفوعات  من  كاًل   Samsung Pay تقنية  وت�صتخدم   .)MST( �ملغناطي�صي” 

NFC للمدفوعات عرب �جلو�ل. ويف �إطار تقنية �لنقل �الآمن �ملغناطي�صي، يُ�صدر �لهاتف 
�إ�صارة مغناطي�صية حتاكي �ل�صريط �ملمغنط �ملوجود على بطاقة �الئتمان �خلا�صة بالقائم 

بالدفع، و�لتي تلتقطها �أجهزة نقطة �لبيع وتعاجلها كما لو كان قد مت مترير �لبطاقة فعلًيا 

عرب �جلهاز. 

�ملدفوعات د�خل �ملتجر �أو عن بعد �ملدفوعات د�خل �ملتجر 

عادًة  تعمل  �إنها  لال�صتخد�م.  جد�  �آمنة  رقمية  هي حمافظ  اجلوال:  الهاتف  حمافظ 

�لبيانات  Tokenization )ويعني ��صتبد�ل  �لت�صفري �ملعقد و�لرتميز �ملحدد  من خالل 

�حل�صا�صة برموز تعريفية متفردة(، حيث تُ�صتخدم �أرقاًما رمزية �صاحلة ملدة ب�صيطة يف 

�لهاتف  بناًء على بطاقة معلومات م�صفرة »خمّزنة« يف حمفظة  بعينها  معاجلة معاملة 

�جلو�ل. وباالإ�صافة �ىل بطاقات �الئتمان و�خل�صم، ميكن �أي�ًصا �إرفاق م�صتند�ت مهمة 

�أخرى يف حمافظ �جلو�ل مثل تذ�كر �ل�صفر بالطائرة وغريها.

مدفوعات اال�صتجابة ال�صريعة )Quick Response - QR(: ثمة �لعديد من �ال�صتخد�مات 

الأ�صلوب �ل�صد�د هذ�، ويعمل من خالل تطبيقات م�صرفية معينة ترتبط فيها �لبطاقات 
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�خلا�صة بالفرد وتكون بالطبع حمملة على �لهاتف �جلو�ل، وتقابلها تطبيقات �إلكرتونية 

�أخرى لدى �ملتاجر ومقدمي �خلدمات حيث ميكنها �لتو��صل مع تفا�صيل بطاقتك. 

وت�صتخدم بع�ض �صركات �لتجارة �الإلكرتونية ��صلوب مدفوعات �ال�صتجابة �ل�صريعة QR يف 

�ملو�قع �اللكرتونية �خلا�صة بها، ذلك كبديل الإدخال تفا�صيل �لبطاقة يدوًيا. ويعترب هذ� 

�أكرث �أماًنا حيث ال يتطلب كتابة �لتفا�صيل غري �مل�صفرة لبطاقة �الئتمان عرب �حلا�صوب.

املدفوعات عن بعد

با�صتخد�م  �الإنرتنت  بال�صد�د عرب  يقومون  �لنا�ض  من  �لكثري  االإنرتنت:  املدفوعات عرب 

�أخرى، ب�صرط توفر  �أو تطبيقات   )Chrome أو�  Safari مت�صفح �لهاتف �جلو�ل )مثل

�إ�صارة و�ي فاي WiFi. وهناك عدة �أمناط للدفع بهذه �لطريقة. على �صبيل �ملثال، ميكن 

�إدخال تفا�صيل �لبطاقة يدوًيا على موقع �لبائع على �النرتنت، �أو �صحن بطاقة م�صرفية 

مت�صلة تلقائًيا بتطبيق جو�ل، �أو ��صتخد�م برنامج Paypal �أو بالنقر على ر�بط لفاتورة 

رقمية تر�صل �ىل �مل�صتخدم عرب �لربيد �الإلكرتوين.

مدفوعات الر�صائل الق�صرية SMS: مدفوعات �لر�صائل �لن�صية �لق�صرية - وت�صمى �أي�ًصا 

�أو �خلدمات عرب ر�صالة  �لر�صائل �لق�صرية �ملميزة - تعني بب�صاطة دفع ثمن �ملنتجات 

ن�صية. ومبجرد �إر�صال ر�صالة ن�صية حتتوي على �ملعلومات ذ�ت �ل�صلة �إىل رقم هاتف 

�مل�صتفيد �ل�صحيح، تتم �إ�صافة مبلغ �ل�صد�د �إىل فاتورة هاتفك �ملحمول. وبالتايل، يتم 

�لدفع �لفوري.

فوترة  �أي�ًصا  وت�صمى   -  Direct Carrier Billing  )DCB( للناقل:  املبا�صرة  الفواتري 

�مل�صغل �ملبا�صر- وهي  و�صيلة للدفع من خالل �صركة �جلو�ل بدالً من ��صتخد�م تفا�صيل 

�لبنك �أو �لبطاقة. و�لطريقة للقيام بذلك هي �إدخال رقم �لهاتف يف �صفحة �لدفع �أو يف 

�أحد �لتطبيقات، ومتر �ملعاملة ببع�ض خطو�ت �مل�صادقة على �لهوية. ومن ثم يتم خ�صم 

.SIM Card لدفعة من فاتورة �لهاتف �أو �ل�صريحة�

و�ململكة  �ل�صويد  مثل  �لبلد�ن  بع�ض  يف  �صعبيتها  �أثبتت  الهاتفية:  امل�صرفية  اخلدمات 

بو��صطة  �مل�صرفية  و�خلدمات  �لفو�تري  دفع  �أو  �الأفر�د  بني  �الأمو�ل  �ملتحدة يف حتويل 

مبا�صرة من  �ملالية  �ملعامالت  �إجر�ء  من  �مل�صتخدم، حيث ميّكنه  به  �لبنك  يزود  تطبيق 

ح�صابه �مل�صريف.
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ثانيًا- املن�صات الرقمية 

Barter Platforms اأ- من�صات املقاي�صة

كبري�ً يف �لواليات �ملتحدة بني  �لتد�ول باملقاي�صة زخماً  يف �الآونة �الأخرية، تلقت فكرة 

عامي 2000 و 2009 بعد �نخفا�ض متو�صط دخل �الأ�صر، حيث وجدت فكرة �ملقاي�صة 

رو�ًجا عاًما كو�صيلة للح�صول على �ل�صلع و�خلدمات بطريقة �أقل لتكلفة. 

ومما يجدر ذكره يف هذ� �الإطار �أن �ملقاي�صة لي�صت مفهوًما جديًد� يف �لتجارة - فقد 

ومع  �ملال.  ��صتخد�م  دون  و�خلدمات  �ل�صلع  لتبادل  كو�صيلة  �ل�صنني  الآالف  ��صتخدمت 

�لوقت و�ملال، وتعد  �أن توفر  �ليوم هي عملية خمتلفة متاًما ميكن  ذلك، فاإن �ملقاي�صة 

�لربجميات �حلا�صوبية مكوًنا مهًما للمقاي�صة، حيث تتم حالياً عرب �الإنرتنت. 

و�لتد�ول،  �لدخل  الإدر�ر  كو�صيلة  �الإعالن  �إىل  �الإلكرتونية  �ملو�قع  من  �لعديد  وتعمد 

ومعظمها لديها طريقة لتحديد قيمة نقدية لل�صلعة �أو �خلدمة �ملقدمة، ثم حتديد قيمة 

معينة ل�صالح �مل�صرتك بناًء على �ل�صلعة �أو �خلدمة. ويقوم برنامج �ملقاي�صة بتتبع جميع 

عمليات �ملحا�صبة، مبا يف ذلك �أر�صدة �ملقاي�صة و�لعموالت و�لر�صوم.

يتمتع نظام �ملقاي�صة عرب �الإنرتنت عموًما مبيزة على �ملقاي�صة �ل�صخ�صية لعدة �أ�صباب. 

فعرب �الإنرتنت، يوجد نظام لتقييم �لعرو�ض، مبا ميًكن من �ملقاي�صة مع �أي م�صرتك يف 

�ل�صبكة. وعند �لقيام باملقاي�صة �ل�صخ�صية خارج عن منظومة �ل�صبكة، غالًبا ما تقت�صر 

�ملقاي�صة على �لعمل مع �صخ�ض و�حد دون و�صيط. وقد ينتهي �لتبادل �لتجاري �ملبا�صر 

بني �لطرفني ب�صخ�ض غري ر��ضٍ عن �لنتائج. �أما �ملقاي�صة عرب �ل�صبكة فتتيح لكل طرف 

�لعديد من �خليار�ت �لتي حتمي وتخدم �أطر�ف �لتبادل. 

�لربنامج  �عتماد  و�همها  �ملقاي�صة،  برنامج  يف  �العتبار�ت  من  تو�فر جمموعة  ويتعني 

على عمليات �صهلة �ال�صتخد�م وممار�صات حما�صبية مقبولة مبا يف ذلك �ل�صجالت �لتي 

تقدم مل�صلحة �ل�صر�ئب، و�ت�صام �ملعامالت بكونها قانونية وماأمونة للعمالء، �إ�صافة �ىل 

فاعلية �لتكلفة، وقيام �لربنامج باإ�صتاء وت�صجيل بيانات �صهرية �صاملة الإر�صالها بالربيد 

�الإلكرتوين �إىل �لعمالء. 
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)P2P) Peer-to-Peer Lending ب- اإقرا�س النظري للنظري

�ل�صركات.  �أو  لالأفر�د  �ملال  �إقر��ض  نظم  حتت  يندرج   )P2P( للنظري  �لنظري  �إقر��ض 

ويح�صل �ملقر�ض على فائدة وي�صرتد �أمو�له عند �صد�د �لقر�ض، متاًما كما يحدث بالن�صبة 

حل�صاب �لتوفري، غري �أن �ال�صتثمار باإقر��ض �لنظري ميكن �أن يكون يف بع�ض �الأحيان �أكرث 

خطورة من ح�صاب �لتوفري.

تعمل  للنظري  �لنظري  �إقر��ض  من�صات  �أن  تو�صيح  يتعني  �ملنظومة،  لهذه  �أف�صل  ولفهم 

مثل �الأ�صو�ق. حيث جتمع هذه �ملنظومة �الأ�صخا�ض �أو �ل�صركات �لتي ترغب يف �إقر��ض 

�الأمو�ل مع من يريدون �حل�صول على قرو�ض. وهي و�صيلة للمقرت�صني للح�صول على 

�لتمويل دون �لذهاب �إىل �لبنوك. يف بع�ض مو�قع �النرتنت، يتم تق�صيم �أي �أمو�ل تقر�صها 

تلقائًيا بني �لكثري من �ملقرت�صني، ولكن ثمة مو�قع �أخري تتيح �إمكانية �ختيار من ير�د 

�إقر��صه. وب�صكل عام، كلما �رتفع �صعر �لفائدة مقابل �لقر�ض، ز�دت خماطره.   

هناك ثالث خطو�ت رئي�صية لالنخر�ط يف برنامج �إقر��ض �لنظري �إىل �لنظري

�أو  �خل�صم  بطاقة  طريق  عن  �ملال  بع�ض  ودفع  �ملخت�صة،  �ملن�صة  مع  ح�صاب  فتح   .1
�لتحويل �ملبا�صر.

�ملو�فقة على �صعر  �أو  �لفائدة �لذي يرغب �ملقر�ض يف �حل�صول عليه  2. حتديد �صعر 
معرو�ض.

3. �قر��ض مبلغ من �ملال لفرتة حمددة من �لوقت - على �صبيل �ملثال، ثالث �أو خم�ض 
�صنو�ت. وقد ي�صطر �ملقر�ض �إىل دفع ر�صوم الإقر��ض �ملال )نحو 1 ٪ من قيمة �لقر�ض(. 

وقد ي�صمح للمقر�صني بو�صع قيود على مبلغ �لقر�ض لكل ن�صاط جتاري، وحتديد �حلد 

�الأدنى �ملقبول ل�صعر �لفائدة. 

خماطر برامج اإقرا�س النظري للنظري: 

ميكن �أن يكون �إقر��ض �لنظري للنظري حمفوًفا باملخاطر لعدة �أ�صباب. ومن �ملفيد فهم 

هذه �ملخاطر وكيفية �حلد منها. 

�لن�صاط  �أو  �ل�صخ�ض  يكون  ال  قد  حيث  �ل�صد�د،  عن  �لتخلف  خطر  هناك  بد�يًة،   .1
�لتجاري �ملقرت�ض مبقدوره �ل�صد�د. 

2. وعلى عك�ض �ملدخر�ت �لبنكية، فاإن �الأمو�ل �لتي يتم �إقر��صها عرب من�صات �إقر��ض 
�لنظري للنظري، ال تخ�صع لنظام تعوي�ض �ملودعني. مع ذلك، فاإن بع�ًصا من هذه �ملن�صات 
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لديها �أمو�ل للطو�رئ �أي �أمو�ل خم�ص�صة للتعوي�ض يف حالة تخلف �ملقرت�ض عن �صد�د 

قر�صه. وتختلف �أمو�ل هذه �ملخ�ص�صات على نطاق و��صع من موقع �إىل �آخر.

3. وثمة خطر �ل�صد�د �ملبكر �أو �ملتاأخر، فاإذ� مت �صد�د �لقر�ض مبكًر�، جُتني �أرباًحا �أقل 
مما كان متوقًعاً. ويف هذه �حلالة، ميكن بب�صاطة �إقر��ض �ملال مرة �أخرى. ولكن قد ال 

يتو�فر للمقر�ض �صعر �لفائدة ذ�ته. 

4. وثمة خطر خ�صارة �ملقر�ض �إذ� �فل�ض موقع �أو من�صة �أو �صركة �إقر��ض �لنظري للنظري. 
ومع ذلك، �إذ� كانت هذه �ل�صركة خا�صعة ل�صلطة رقابية، وجب عليها �الحتفاظ باأمو�ل 

�لعمالء منف�صلة عن �أمو�لها.    

Crowdfunding ج - التمويل اجلماعي

�لتمويل �جلماعي هو متويل م�صروع من خالل جمع مبالغ �صغرية من �ملال من عدد كبري 

من �الأ�صخا�ض، وعادًة ما يكون ذلك عرب �الإنرتنت. �لتمويل �جلماعي هو �صكل من �أ�صكال 

�لتمويل �لبديل ويق�صد بالتمويل �لبديل �لقنو�ت و�لعمليات و�الأدو�ت �ملالية �لتي ظهرت 

خارج نظام �لتمويل �لتقليدي كالبنوك و�أ�صو�ق ر�أ�ض �ملال.

 �لتمويل �جلماعي هو و�صيلة لالأ�صخا�ض و�ل�صركات و�جلمعيات �خلريية جلمع �الأمو�ل. 

ويعمل من خالل �الأفر�د �أو �ملنظمات �لتي ت�صتثمر )�أو تتربع( مل�صاريع �لتمويل �جلماعي 

مقابل ربح �أو مكافاأة حمتملة. ومن �جلدير ذكره، هو �أن �لتمويل �جلماعي �لقائم على 

�ملكافاآت )كمردود ��صتثماري من �مل�صروع �ملمول( هو �أحد �أكرب �أ�صكال �لتمويل �جلماعي 

و�أكرثها ربحية. وال تفر�ض هذه �ملو�قع �الإلكرتونية ر�صوًما على �الأ�صخا�ض �لذين يتربعون 

باأمو�ل لدعم �مل�صاريع، ذلك �أن �لطريقة �لتي جتني بها من�صات �لتمويل �جلماعي �ملال 

هي �أخذ ن�صبة مئوية من �الأمو�ل �لتي يتم جمعها خالل �مل�صروع ولي�ض قبل بدئه. ويف عام 

2015 وحده، طريق �لتمويل �جلماعي �أكرث من 34 مليار دوالر �أمريكي عرب �لعامل. 

ظهر �لتمويل �جلماعي بد�يًة يف �لفنون و�ل�صناعات �لقائمة على �الإبد�ع )على �صبيل �ملثال، 

�ملو�صيقى �مل�صجلة و�الأفالم و�ألعاب �لفيديو(، مثال ذلك، من�صة Sellaband للمو�صيقى 

 Kickstarter أو�صع� �لتي تاأ�ص�صت يف عام 2006 ومقرها يف �أم�صرتد�م، وتلتها من�صة 

للم�صاريع �الإبد�عية �لتي تاأ�ص�صت يف عام 2009 ومقرها يف نيويورك. بالن�صبة ملوؤ�ص�صي 

مو�قع �لتمويل �جلماعي، تزيد قيمة �ملوقع مع زيادة عدد �ملمولني. وبالن�صبة للممولني، 

تزد�د قيمة �ملوقع مع زيادة عدد �ملوؤ�ص�صني. 
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وعلى وجه �خل�صو�ض، ت�صري �الأبحاث حول �لتمويل �جلماعي �إىل ما يلي:

 Sellaband 1. �إن �لتمويل �جلماعي غري مرتبط باملوقع �جلغر�يف. فعندما عر�ض موؤ�ص�صو
م�صاركة �مل�صتثمرين يف حقوق �مللكية، جاء �أكرث من 86٪ من �لتمويل من �أفر�د كانو� 

على بعد �أكرث من 60 مياًل من �ملوقع �جلغر�يف للم�صروع، وكان متو�صط �مل�صافة بني 

موؤ�ص�صي �ملن�صة و�مل�صتثمرين حو�يل 3000 ميل.  

2. �لتمويل �لذي ميكن حتقيقه من من�صات �لتمويل �جلماعي، متباين للغاية. ففي �أحدي 
�لتمويل  61٪ من موؤ�ص�صي مو�قع  ي�صتطع  2009، مل  و   2006 �ملن�صات، بني عامي 

�جلماعي على �ملن�صة جمع �أي �أمو�ل، بينما ��صتطاع 0.7٪ من �ملوؤ�ص�صني على ذ�ت 

�ملن�صة، �حل�صول على �أكرث من 73٪ من �الأمو�ل �لتي مت جمعها يف �ملن�صة.

3. يزد�د �مليل لتقدمي �لتمويل مع تز�يد �لتمويل �جلماعي يف موقع معني. فعلى من�صة 
�لذي  �ملوقع  يف  لال�صتثمار  �مل�صتعدون  �ملمولون  كان  معني،  �أ�صبوع  يف   ،Sellaband
حقق 80٪ من هدفه �لتمويلي �أكرث من �صعف �ملمولني �مل�صتعدين لال�صتثمار يف مو�قع 

�لتمويل �جلماعي �لتي حققت 20٪ فقط من متويلها �مل�صتهدف. ويالحظ �أن �لتمويل 

يت�صارع ب�صكل خا�ض عندما ت�صرف عملية جمع �لتمويل على �النتهاء.

4. يلعب متويل �الأ�صدقاء و�لعائلة دوًر� رئي�صًيا يف �ملر�حل �الأوىل جلمع �لتربعات، �إذ 
ي�صتثمر �الأ�صدقاء و�لعائلة ب�صكل ملمو�ض يف وقت مبكر يف دورة �لتمويل، مما يولد 

�إ�صارة �يجابية للممولني تتمثل يف تز�يد ر�أ�ض �ملال �ملرت�كم مبكًر�. 

5. �ملمولون وموؤ�ص�صو مو�قع �لتمويل �جلماعي عادة ما يبالغون بد�يًة يف �لتفاوؤل ب�صاأن 
�لنتائج. مثال ذلك، يف من�صة Sellaband، بعد ف�صل �ملوجة �الأوىل من �لفنانني �لذين 

توقعاتهم.  �ملمولون من  �ال�صتثمار، خف�ض  مت متويلهم يف حتقيق عائد ملمو�ض على 

وباملثل، و�جهت من�صة Kickstarter موؤخًر� �صغوًطا لتعديل توقعاتها �ملعلنة بعد �أن 

و�جه عدد من م�صاريعها �لرئي�صية �لتاأخري �أو �لف�صل يف �لوفاء بوعودهم �الأولية.

6. على وجه �لعموم، ميكن تف�صري �النت�صار �ملالحظ موؤخر�ً يف ن�صاط �لتمويل �جلماعي، 
على �لنحو �لتايل: �أوالً لكون �لربط بني �ملمول �ملنا�صب و�ملبدع �ملنا�صب �أ�صبح حالًيا 

�أكرث �صهولة وفعالية نظًر� النخفا�ض تكاليف �لبحث عرب �الإنرتنت. ثانياً، الأن �لتمويل 

�جلماعي يقوم عادة على جمموعة عري�صة من �جلهات ت�صتثمر عرب �الإنرتنت مبالغ 

�صغرية ي�صهل تو�فرها �قت�صادًيا. �أما ثالًثا و�أخرًي�، فتكاليف �الت�صال �ملنخف�صة عرب 

�جلماعي،  للتمويل  �ملطروحة  �مل�صاريع  تقدم  مر�قبة  �ملمولني  على  ت�صهل  �الإنرتنت 

ومتكن �ملمولني ب�صكل �أف�صل من �مل�صاركة يف تطوير �لفكرة �مل�صتثمرة.
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اأنواع التمويل اجلماعي

هناك عدة اأنواع من التمويل اجلماعي:

1. �لتمويل �جلماعي �لقائم على �ال�صتثمار. حيث يتم �ال�صتثمار يف عمل جتاري مقابل 
�حل�صول على ح�صة )عادًة ��صهم(.

2. �لتمويل �جلماعي �لقائم على �الإقر��ض. حيث يتم �إقر��ض �ملال لالأفر�د �أو �ل�صركات 
مقابل �صعر فائدة حمدد. 

3. �لتمويل �جلماعي �لقائم على �لتربع. حيث يتم �لتربع ل�صخ�ض �أو جمعية خريية )قد 
يوعد �ملمول �أحياًنا مبقابل مادي �أو معنوي(.

على  �حل�صول  مقابل  �لتمويل  يقدم  حيث  �ملكافاآت.  على  �لقائم  �جلماعي  �لتمويل   .4
مكافاأة الحقة من �مل�صروع.

خماطر اال�صتثمار يف برامج التمويل اجلماعي

يت�صمن موقع �لتمويل �جلماعي و�صًفا عاًماً للم�صروع �ملطروح للتمويل، وقد تفر�ض بع�ض 

مو�قع �لتمويل �جلماعي ر�صوًما على �مل�صتثمرين يف �صورة ن�صبة مئوية من �أي ربح يحققونه. 

ومن �أجل �ال�صتثمار �الآمن يتعني �لتحقق من بع�ض �لتفا�صيل، ومنها على �صبيل �ملثال: كم 

مت جمعه يف �ملوقع؟ ما هو �ملبلغ �لنهائي �مل�صتهدف؟ ما هي ن�صبة ما مت جمعه يف �ملوقع 

عائد�ت  �مل�صتثمرين يف  �مل�صتثمر/  ح�صة  هي  ما  �مل�صتهدف؟  �لنهائي  �ملبلغ  �ىل  من�صوًبا 

�مل�صروع؟ كيف �صيتم توظيف ما مت جمعه من �أمو�ل؟ كم عدد من ��صتثمرو� يف �ملوقع؟

ومما يجدر ذكره، �أن �لتمويل �جلماعي هو مفهوم جديد و�ال�صتثمار يف �ل�صركات �لنا�صئة 

�لقائم  للتمويل �جلماعي  �لرئي�صية  �ملخاطر  وتتمثل  باملخاطر.  يكون حمفوًفا  �أن  ميكن 

على �ال�صتثمار يف �أن �لن�صاط �القت�صادي �لذي يتم �الإ�صتثمار فيه قد يف�صل. فالعديد 

من �ل�صركات �جلديدة تف�صل يف �ل�صنو�ت �لقليلة �الأوىل، وبالتايل، قد يخ�صر �مل�صتثمر 

�أ�صهم �مل�صروع �ملتلقي  �لعائد لي�ض م�صموًنا. وقد ال ترتفع قيمة  �أن  كل ��صتثماره. كما 

كما قد  �الأرباح(.  �أرباح )ح�صة من  توزيعات  تكون هناك  وقد ال  لال�صتثمار �جلماعي، 

يكون من �ل�صعب بيع �الأ�صهم، ال �صيما و�أن �الأ�صهم تكون عادًة غري مدرجة، مما يعني 

عدم �لتمكن من بيعها ب�صهولة بنف�ض طريقة بيع �الأ�صهم يف �صركة كبرية مدرجة يف �صوق 

�الأ�صهم. كما �أن �ملن�صة �لتي ت�صم موقع �لتمويل �جلماعي نف�صها قد تفل�ض قبل �أن يتم 

�ال�صتثمار يف �لن�صاط �لتجاري �مل�صتهدف، مما يعني �أن يخ�صر �مل�صتثمر ��صتثماره.
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ثالثًا - البيانات ال�صخمة، تعليم االآلة، التحليل التنبوؤي، الذكاء االإ�صطناعي، 

والعقود الذكية.

مييل مديرو �الأ�صول و�لرثو�ت �لتقليديون �ىل �لرتدد يف تقبل �البتكار�ت �لتكنولوجية يف 

�ل�صناعة �ملالية، الأن �لتكّيف مع هذه �البتكار�ت ينطوي على تغيري يف منظومة عملهم 

�لتقليدية، ويعني بالتايل مزيًد� من �لنفقات. ولقد كان هذ� هو �حلال د�ئًما عند ظهور 

تكنولوجيا جديدة يف �إطار �خلدمات �ملالية. فعلى �صبيل �ملثال، يف مطلع ظهور �صركات 

�لو�صاطة لتد�ول �الأ�صول عرب �الإنرتنت، كان �لو�صطاء �لتقليديون مقتنعون بف�صل منوذج 

�لعمل �جلديد هذ�. 

ومع ذلك، غزت �لو�صاطة عرب �الإنرتنت �ل�صوق، مما قلل ب�صكل كبري من ��صعار خدمة 

عمليات �لتد�ول. ويف �لنهاية، ��صطرت �صركات �لو�صاطة �ىل تقدمي مناذج ت�صعري جديدة 

تعتمد على حجم �الأ�صول �ملد�رة، بدالً من فر�ض ر�صوم على كل �صفقة. وميكن للتاريخ 

�أن يعيد نف�صه مع �لتطور �مل�صتمر للتكنولوجيا �ملالية. فمثلما حدث �صابقاً من ت�صكيك يف 

جناح �صركات �لو�صاطة عرب �الإنرتنت، يتم توجيه بع�ض �النتقاد�ت �إىل “�مل�صت�صار �الآيل 

Robo Advisor” على �أ�صا�ض كون هذه �لتقنية م�صكوك يف نتائجها. وحتى تاريخه، تركز 
هذه �لتقنية على �حل�صابات منخف�صة �لر�صيد. غري �أن تو�يل �البتكار�ت �صمن تقنية 

�إمتد�د ��صتخد�م هذه �لتقنية �إىل خدمة �حل�صابات  “�مل�صت�صار �الآيل” ت�صري �ىل قرب 
عالية �لقيمة. 

ممن  �الأثرياء  خدمة  فر�صة  �الأ�صول  ملديري  يوفر  �الآيل”  “�مل�صت�صار  �أن  �الأمر،  وو�قع 

يبحثون عن بد�ئل �أقل تكلفة لتلقي �مل�صورة ب�صاأن �إد�رة �أ�صولهم، علماً باأن جتاهل هذه 

�لطفرة �لتكنولوجية، قد يفقد مديري �الأ�صول تو��صلهم بعمالئهم �الأ�صا�صيني. فالتغيري 

�لتكنولوجي �أ�صبح حقيقة و�قعة ال ميكن جتاهلها، حتى على م�صتوى �لبنوك ومنظومات 

�ل�صد�د �اللكرتونية، كما �صبقت �الإ�صارة يف �لف�صل �ل�صابق. 
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اأمثلة ملوؤ�ص�صات تداول كربي توفر خدمة اال�صت�صارة الروبوتية

��صتخد�م  عن  �مل�صوؤولة  �لتكنولوجيا  �ىل  كثب  عن  �لنظر  �إىل  �آنًفا  ذكرناه  ما  ويقودنا 

�الآلة يف �مل�صورة �ملالية و�إد�رة �لرثو�ت، وهي تكنولوجيا ترتكز على تعليم �الآلة باإمد�د 

�الآلة باملعلومات و�دو�ت �لتعامل معها، و�لتحليل �لتنبوؤي و�لذكاء �الإ�صطناعي، و��صتنباط 

.Big Data الأمناط و�الجتاهات من خالل حتليل �لبيانات �ل�صخمة�

ا�صم املوؤ�ص�صة االأ�صول املدارة الر�صوم ال�صنوية احلد االأدنى للح�صاب

فنغارد  Vanguard  للخدمات 

�الإ�صت�صارية �ل�صخ�صية

51 مليار دوالر 
�أمريكي

 % 0.3
من �صايف �حل�صاب

دوالر 50,000 

 Schwab
�صو�ب للح�صابات �لذكية

10 مليار بال مقابل دوالر 5,000 

 BlackRock
بالك روك

�مل�صت�صار �مل�صتقبلي

700 مليون 
دوالر 

 

0.5 %  من �حل�صابات  
�ملميزة، وبال مقابل 

حل�صابات �لتقاعد

10 �آالف دوالر من 
ح�صاب �لتميز 

Fidelity Go
فيدليتي 

غري معلن   % 0.3
من �صايف �حل�صاب

5 �آالف دوالر  

 Ameritrade Essential
�أمريرتيد �ال�صا�صي

غري معلن  % 0.35
من �صايف �حل�صاب 

�آالف دوالر  

 E-Trade Adaptive
�حل�صاب �الإلكرتوين �لقابل 

للتكيف

غري معلن  % 0.3
من �صايف �حل�صاب

10 �آالف للح�صابات 
�ملد�رة، 

و5 �آالف حل�صابات 

�لتقاعد �لفردية

�مل�صدر: من �ملو�قع �الإلكرتونية للموؤ�ص�صات �ملذكورة
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BIG DATA اأ- البيانات ال�صخمة

ح�صابًيا  �حلجم ميكن حتليلها  �صخمة  �لبيانات  من  �ل�صخمة هي جمموعات  �لبيانات 

للك�صف عن �الأمناط و�الجتاهات، ال �صيما فيما يتعلق ب�صلوك �الإن�صان وتفاعالته. و�لبيانات 

�ل�صخمة قد يقا�ض عددها بـالـ »تري�بايت«، �أو �لـ »بيتا بايت« من �لبيانات �لتي تتاألف 

�إىل تريليونات  من مليار�ت 

مـــاليـــني  �صـــجـــالت  مــن 

من  جميعها   - �الأ�صخا�ض 

م�صادر خمتلفة )مثل �صبكة 

مركز  �ملبيعات،  �الإنرتنت، 

�لو�صائط  �لعمالء،  �ت�صال 

�الجــتـمـــاعـــيـــة، بيـــانــــات 

ومما  جر�(.  وهلم  �جلو�ل 

جمموعات  �أن  ذكره  يجدر 

�لـبـيـانـات �ل�صـخـمــة هــذه 

معاجلتها  ي�صعب  و�ملعقدة، 

�لتـطــبـيـقات/ با�صـتـخــد�م 

�لـحـــــا�صــــوبـــــيــــة  �الأدو�ت 

فــحــجــم هذه  �لتـقـلـيـديـة، 

�لبيانات وتعقيدها وتنوعها جلب د�ئًما عدًد� من �لتحديات. فلكون �أغلبها يف �صورة غري 

منظمة، يتمثل �أحد �لتحديات يف كيفية هيكلتها لال�صتفادة منها. �أما �لتحدي �الآخر فهو 

كيفية تخزينها. ويبني �ل�صكل �ملرفق وحد�ت قيا�ض تخزين �لبيانات �ل�صخمة، من �الأ�صغر 

�إىل �الأكرب.

وثمة �صمات حمددة للبيانات �ل�صخمة، وهي: �حلجم، �لتنوع، �ل�صرعة، �ل�صدقية.

الوحدة احلجم

bit )b( بت  من �لبايت 8/1

byte )B( بت 8  بايت  

kilobyte )KB( 10001  كيلوبايت
  بايت 

megabyte )MB( 10002   ميغابايت
  بايت 

gigabyte )GB( 10003  غيغابايت
  بايت 

terabyte )TB( 10004  تري�بايت
  بايت 

petabyte )PB( 10005  بيتا بايت
  بايت 

exabyte )EB( 10006  �يك�صابايت
  بايت 

zettabyte )ZB( 10007  زيتابايت
  بايت 

yottabyte )YB( 10008  يوتابايت
  بايت 
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1. احلجم:

�ل�صمة �لرئي�صية للبيانات “�ل�صخمة” هي حجمها �لهائل. ولي�ض من �ملنطقي و�صع حد 

�أدنى ملا يتعني تو�فره من وحد�ت �لتخزين حلفظ هذه �لبيانات، الأن �إجمايل كمية �لبيانات 

�ل�صخمة ينمو ب�صكل كبري كل �ل�صنة تلو �الأخرى. ويف عام 2010، قدرت طوم�صون رويرتز 

Thomson Reuters يف تقريرها �ل�صنوي �أنها تعتقد �أن �لعامل “غارق يف �أكرث من 800 
 ،EMC �صركة  �عتقدت  ذ�ته،  �لعام  �لتنامي”. ويف  �مل�صتمرة يف  �لبيانات  من  �إك�صابايت 

وهي �صركة ت�صنيع �أجهزة تخزين �لبيانات، �أن �لبيانات �ل�صخمة كانت �أقرب �إىل 900 

�إك�صابايت و�صوف تنمو بن�صبة 50 يف �ملائة كل عام. وال �أحد يعلم فعاًل كمية �لبيانات 

�جلديدة �لتي تتولد �صنوًيا، لكن كمية �ملعلومات �لتي يتم جمعها تعد فعاًل �صخمة.

2. التنوع

يعد “�لتنوع” من �أكرث �لتطور�ت �إثارة لالهتمام يف �لتكنولوجيا �لرقمية، حيث تتم رقمنة 

�ملزيد و�ملزيد من �ملعلومات. وتت�صمن �أنو�ع �لبيانات �لتقليدية )�لبيانات �ملهيكلة( على 

هذه  تعزيز  ويتم  و�لوقت.  و�ملبلغ  �لتاريخ  مثل  �لبنكية،  �حل�صابات  بيانات  �ملثال  �صبيل 

�لبيانات �ملهيكلة من خالل بيانات غري مهيكلة، حيث ت�صاف �ليها مثاًل مدخالت “تويرت” 

وملفات �ل�صوت و�ل�صور و�صفحات �لويب و�أي بيانات ميكن تخزينها، ولكنها ال تندرج 

حتت منوذج معّرف مبجموعة من �لقو�عد. 

لفهم  و�أف�صل طريقة  �ل�صخمة.  �لبيانات  �أ�صا�صي يف  �ملهيكلة هي مفهوم  �لبيانات غري 

بيانات  �ملهيكلة هي  فالبيانات  �ملهيكلة.  بالبيانات  �ملهيكلة هي مبقارنتها  �لبيانات غري 

�صورة  يف  د�ئًما  �ملال  تكون  �ملثال،  �صبيل  فعلى  �لقو�عد.  من  مبجموعة  جيًد�  حمددة 

�أرقام ت�صتخدم فيها نقطتان ع�صريتان على �الأقل؛ ويتم �لتعبري عن �الأ�صماء كن�ض؛ �أما 

�لتو�ريخ فتتبع منًطا معيًنا. �أما �لبيانات غري �ملهيكلة، فال توجد لها قو�عد، مثل �ل�صورة، 

�لت�صجيل �ل�صوتي، �أو تغريدة على تويرت. وميكن �أن تكون جميع هذه �لبيانات خمتلفة 

ولكن تعرب عن �أفكار بناًء على فهم �الإن�صان. ومن �أهد�ف تقنية �لبيانات �ل�صخمة هو 

��صتخد�م �لتكنولوجيا ال�صتيعاب وفهم وتخزين هذه �لبيانات �ملهيكلة.

3. ال�صرعة

�ل�صرعة هي تو�تر �لبيانات �لو�ردة �لتي حتتاج �إىل معاجلة، متال عدد �لر�صائل �لن�صية 

�لق�صرية SMS �أو حاالت حتديث Facebook �أو �لتمرير�ت �ملتعاقبة لبطاقات �الئتمان 

يف كل دقيقة على �جهزة �مل�صح �لتي تر�صل هذه �لبيانات �ىل �صركة �ت�صاالت معينة. 
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4. ال�صدقية

ت�صري �ل�صدقية �إىل موثوقية �لبيانات. مبعني هل ميكن �لوثوق بالبيانات؟ فمن �ملحتمل 

�أن تكتنف �لبيانات �لتي مت جمعها بع�ض مو�طن �لق�صور �أو عدم �لدقة.

واإ�صافة ملا �صبق ميكن اأخذ عامل اإ�صايف يف االعتبار وهو عامل »القيمة«.

�إذ� كانت �لروؤية �لتي �صي�صفر عنها �لتحليل �صوف توؤدي �إىل ما هو  ويق�صد بذلك، ما 

جديد ومفيد مثل فر�ض بيع جديدة �أو �إجر�ء�ت لتخفي�ض �لتكلفة �أو هل �صيوؤدي حتليل 

�لبيانات �إىل �كت�صاف تاأثري �صببي حا�صم يرتتب عليه عالج و�صع �صلبي؟

دور البيانات »ال�صخمة« يف تطور التكنولوجيا املالية

1. حتديد فئات العمالء

هو  �لعمالء  وت�صنيف  �لعمالء،  على  تركز  بكونها  �ملالية  �لتكنولوجيا  موؤ�ص�صات  ت�صتهر 

�ملالية على تق�صيم عمالئها �ىل  �ل�صناعة  �ل�صركات. وتركز  �أحد جماالت �هتمام هذه 

فئات وفًقا للعمر، و�جلن�ض، و�ل�صلوك عرب �الإنرتنت، و�لو�صع �القت�صادي، و�الإحد�ثيات 

�جلغر�فية. ويف هذ� �ل�صدد، ميكن ملوؤ�ص�صات �لتكنولوجيا �ملالية حتليل عاد�ت �الإنفاق 

خدماتها  تكييف  �أي�ًصا  وميكنها  �الجتماعية.  و�لطبقة  و�جلن�ض  �لعمر  ح�صب  ب�صهولة 

ومنتجاتها �لبديلة للخدمات �مل�صرفية �لتقليدية لتلبية �حتياجات كل �صريحة من �لعمالء. 

وميكن حتديد �لعمالء �الأكرث قيمًة للموؤ�ص�صة، �أي �أولئك �لذين ينفقون �أكرب قدر من �ملال، 

حيث ت�صتهدف �ملوؤ�ص�صة حتقيق �أف�صل م�صتويات ر�صاء هوؤالء �لعمالء، وهم عادة يبحثون 

عن منتجات مالية عالية �لتخ�ص�ض.

2. الك�صف عن الغ�س

ثمة ميزة �أخرى ال�صتخد�م �لبيانات �ل�صخمة يف �ل�صناعة �ملالية وهي �كت�صاف �الحتيال. 

ومن �لو��صح �أنه مع تز�يد �ملعامالت �مل�صرفية �لتي تتم عرب �الإنرتنت، �أ�صبحت �ملوؤ�ص�صات 

�لعاملة يف هذ� �لقطاع وعمالوؤها �أكرث عر�صة للوقوع �صحية لالحتيال. وت�صاعد �لبيانات 

�ل�صخمة كاًل من �لبنوك و�ملوؤ�ص�صات �ملالية �الأخرى على فهم عاد�ت �الإنفاق لكل عميل 

�لعمالء.  هوؤالء  حماية  بهدف  وذلك  �الإنرتنت،  عرب  تعامالتهم  و�أمناط  �أف�صل،  ب�صكل 

ويف حال �أن تكت�صف �ملوؤ�ص�صة ن�صاًطا غري عادي، ميكنها ب�صهولة �لتو��صل مع �صاحب 

�حل�صاب و�صوؤ�له عما �ذ� كانت �ملعاملة تخ�صه لتحديد ما �إذ� كان قد مت �إخرت�ق ح�صابه 

من قبل طرف ثالث. 
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3. اإدارة املخاطر

من �لو��صح �أن الإد�رة �ملخاطر �أهمية كبرية يف �ل�صناعة �ملالية، حيث ترتتب عليها ميزة 

�أو مقرت�صني  هائلة تتمثل يف حتديد �ملخاطر �ملحتملة ال�صتثمار�ت قد تاأتي باخل�صارة 

يُتوقع تخلفهم عن �ل�صد�د. وعلى �لرغم من كون حتليل �لبيانات �لكبرية ال ميكنه منع 

وقوع مثل هذه �ملخاطر متاًما، �إال �أنه ي�صتطيع حتديد تلك �ملخاطر يف �ملر�حل �ملبكرة 

�ل�صخمة  �لبيانات  معاجلة  تقنيات  ت�صاعد  �أن  ميكن  وبالتايل،  فيها.  �ال�صتمر�ر  ومنع 

موؤ�ص�صات �ل�صناعة �ملالية على ت�صميم بر�مج و��صرت�تيجيات من �صاأنها تقييم �ملخاطر 

�ملحتملة وتقليلها.

4. اخلدمات املالية ال�صخ�صية

يف قطاع �لبنوك و�الأعمال �ملالية، كما هو �حلال يف �لعديد من �ملجاالت �الأخرى، يعد 

�لتميز يف توفري �خلدمات �ل�صخ�صية من �الأهمية مبكان لتحقيق جناح �ملوؤ�ص�صة. وتعترب 

�صركات �لتكنولوجيا �ملالية �أن عدد �لعمالء ممن يبحثون عن خدمات متخ�ص�صة ومت�صمة 

باملرونة يف تز�يد مطرد. وبالتايل، حيثما  توجد مناف�صة �صديدة، تلجاأ �ملوؤ�ص�صات �مل�صرفية 

�لبديلة �إىل ��صتخد�م �لتكنولوجيا �ملالية لالرتقاء بخدماتها وتوفري بنية ��صا�صية �أف�صل 

لهذه �خلدمات تكون �أكرث �صرعة و�صمواًل. فعلى عك�ض �ملوؤ�ص�صات �مل�صرفية �لتقليدية، 

متطلبات  لتلبية  مالية خم�ص�صة  �إيجاد خدمات  على  �ملالية  �لتكنولوجيا  �صركات  تركز 

�مل�صتهلك �لنهائي، �نطالًقا من �ملعلومات �ملرتتبة على حتليل �لبيانات �ل�صخمة.

5. قدرة اأف�صل على االلتزام مبرئيات العمالء 

�ل�صركات �لتي تقدم خدمات مالية ملزمة د�ئًما باتباع نظم حمددة يف عملياتها �لت�صغيلية 

مثل �لتدقيق �ملتكرر على �صو�بط اللتز�م باالأمان و�خل�صو�صية ونوع �لبيانات وجو�نب 

�لتمويل. وت�صاهم �لبيانات �ل�صخمة يف تزويد هذه �ل�صركات مبعلومات قّيمة عن مرئيات 

وتوقعات �لعمالء يف هذ� �خل�صو�ض. عالوة على ذلك، ميكن ل�صركات �لتكنولوجيا �ملالية 

�ملنخرطة يف تقدمي خيار�ت �لتمويل �أن ت�صتعني بتحليل �لبيانات �ل�صخمة للوقوف على 

�مكانية وقوع �أزمات مالية فتقوم بالتايل باتباع تد�بري وقائية �صارمة.
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ب - تعليم االآلة والتحليل التنبوؤي

لكي تكون �لبيانات �ل�صخمة ذ�ت قيمة للموؤ�ص�صة، يجب حتليلها ال�صتخر�ج روؤى ميكن 

��صتخد�مها التخاذ قر�ر�ت �أف�صل. ومن ثم، تتم معاجلة هذه �لبيانات من مرحلة �لتحليل 

�إىل مرحلة ��صتنباط �الأمناط، ومن ثم �إىل مرحلة �لقر�ر. علًماً باأن ��صتخر�ج �الأمناط من 

�لبيانات هي مهمة حمللي �لبيانات.

�أما حتليل �لبيانات �لتنبوؤية فهو فن بناء و��صتخد�م �لنماذج �لتي جتعل �لتنبوؤ�ت ت�صتند 

�إىل �أمناط م�صتخرجة من بيانات تاريخية. وت�صمل �لتطبيقات �ملتعلقة بتحليل �لبيانات 

�لتنبوؤية يف �إطار �خلدمات �ملالية، ما يلي:

1. التنبوؤ باأ�صعار االأ�صهم وال�صلع املتداولة Commodities: بناًء على عو�مل مثل تغري 
�أد�ء �ملوؤ�ص�صات �ملدرجة، �لتغري�ت �ملو�صمية، �أو وقوع �أحد�ث خا�صة، ميكن �إعد�د مناذج 

�إىل  �لتحليالت �لتنبوؤية الإ�صتنباط ما يتعني �أن تكون عليه �الأ�صعار �ملنا�صبة، ��صتناد�ً 

�ل�صجالت �لتاريخية الأ�صو�ق �الأ�صهم و�ل�صلع. ومن ثم، ميكن ��صتخد�م هذه �لتنبوؤ�ت 

كمدخالت يف �صناعة �لقر�ر�ت �ال�صرت�تيجية.

وميكن  �ملوؤ�ص�صة.  قر�ر�ت  يف  �لرئي�صية  �ملوؤثر�ت  من  هي  �ملخاطر  املخاطر:  تقييم   .2
�إقر�ر  مثل  بالقر�ر�ت،  �ملرتبطة  باملخاطر  للتنبوؤ  �لتنبوؤية  �لتحليالت  ��صتخد�م مناذج 

قر�ض �أو �إ�صد�ر بولي�صة تاأمني. ويتم بناء هذه �لنماذج ��صتناًد� �إىل �الآلة با�صتخد�م 

بيانات تاريخية ت�صتخل�ض منها �الآلة �ملوؤ�صر�ت �لرئي�صية للمخاطر. وميكن ��صتخد�م 

للت�صدي  �لتد�بري  �ف�صل  �إتخاذ  على  عماًل  باملخاطر  للتنبوؤ  �لنماذج  هذه  خمرجات 

لها.

�ملتعلقة  �لقر�ر�ت  �تخاذ معظم  ي�صهل  العمالء:  اإىل توجهات  امل�صتندة  التنبوؤ  3. مناذج 
�لبيانات  ��صتخد�م حتليالت  وميكن  �لعمالء.  بتوجهات  �لتنبوؤ  من  متكنا  �إذ�  بالعمل 

�لتنبوؤية لبناء مناذج تتنباأ بامليول و�لتوجهات �مل�صتقبلية للعمالء بناًء على حتليل �ل�صلوك 

�لعمالء،  لنمذجة توجهات  �لناجحة  �لتطبيقات  ت�صتمل  �ملثال،  �لتاريخي. على �صبيل 

على �لتنبوؤ باحتمال �أن يرتك �لعمالء �أحدى �صركات �لهاتف �ملحمول من �أجل �صركة 

�أخري مناف�صة، �أو �ال�صتجابة جلهود ت�صويقية معينة �أو ل�صر�ء منتجات خمتلفة عما 

هم معتادون على ��صتخد�مه.
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��صو�ق �الأ�صهم و�ل�صلع بت�صخي�ض �الأ�صو�ق  �لعلماء و�مل�صتغلون يف  4. الت�صخي�س: يقوم 
تدريب  م�صتوي  �إىل  �لت�صخي�ض  هذ�أ  م�صد�قية  ت�صتند  ما  وعادًة  عملهم.  من  كجزء 

ت�صاعد هوؤالء  �أن  �لتنبوؤي  �لتحليل  لنماذج  �أنه ميكن  �ملخت�صني. غري  وخرب�ت هوؤالء 

�ملخت�صني على �إجر�ء ت�صخي�ض �أف�صل من خالل �ال�صتفادة من جمموعات كبرية من 

�لبيانات �لتاريخية على نطاق يتجاوز ما ميكن �أن ي�صتوعبه �لفرد مهما كان تدريبه 

�ملهني. 

�مل�صتند�ت  لت�صنيف  �لتنبوؤية  �لبيانات  حتليل  ��صتخد�م  ميكن  امل�صتندات:  ت�صنيف   .5
تلقائًيا �إىل فئات خمتلفة. ومن �الأمثلة على ذلك ت�صفية �لربيد �الإلكرتوين �لع�صو�ئي 

وحتليل �الأخبار ذ�ت �لتاأثري على �أ�صو�ق �الأ�صهم، و�إعادة توجيه �صكاوى �لعمالء �إىل 

مفهوم  �لتو�صع يف  �لو�قع، ميكن  ويف  �لقر�ر�ت جتاهها.  و�تخاذ  �الإخت�صا�ض  جهات 

�مل�صتند لي�صمل �ل�صور و�الأ�صو�ت ومقاطع �لفيديو، وكلها ميكن ت�صنيفها با�صتخد�م 

مناذج حتليل �لبيانات �لتنبوؤية.

ومما يجدر ذكره �أن كل هذه �لتطبيقات ت�صرتك يف عن�صرين: يتمثل �أولهما يف كون كل 

�لتحليل  ي�صتند  �لقر�ر،  �تخاذ  للم�صاعدة يف  �لتنبوؤية  �لنماذج  ��صتخد�م  فيها  يتم  حالة 

�إ�صتنباط  ت�صمل  �لتنبوؤ  �آلية  �أن  �أي  �لتنبوؤ.  ملفهوم  مت�صع  تعريف  �ىل  للبيانات  �لتنبوؤي 

�لذي  �ل�صعر  �ملثال  �صبيل  على  �ملتغري  يكون  قد  �لقيمة، حيث  متغري جمهول  �أي  قيمة 

�صيتم به �لبيع �أو �ل�صر�ء يف �مل�صتقبل. �أما �لعن�صر �لثاين �لذي ت�صرتك فيه �لتطبيقات 

�ملذكورة �أعاله فهو �أن �لنموذج �مل�صتخدم يف �لتنبوؤ�ت مت جتهيزه �إ�صتناًد� �إىل جمموعة 

من �لبيانات �لتاريخية. ويُ�صتخدم تعليم �الآلة الإمد�د هذه �لنماذج باخللفية �ملعلوماتية 

�لالزمة للتنبوؤ.

Machine Learning ما هو تعليم االآلة

يعرف تعليم �الآلة باأنه عملية موؤمتتة تعني با�صتخر�ج �الآلة الأمناط حمددة بناًء على كم 

هائل من �لبيانات، و��صتيعابها لهذه �الأمناط، مبا ي�صبه كيفية �لتعلم يف �لعقل �لو�عي. 

ومن �أجل بناء �لنماذج �مل�صتخدمة يف تطبيقات �لتحليل �لتنبوؤي للبيانات، يتم تعليم �الآلة 

�أ�صا�ًصا �يل �لربط بني جمموعة من  �إ�صر�ف خمت�صني، حيث يعتمد هذ� �لتعليم  حتت 

�ل�صمات �لو�صفية من جانب و�صمة م�صتهدفة من جانب �آخر، ��صتناًد� �إىل جمموعة من 

�الأمثلة �أو حاالت تاريخية/ �أحد�ث تاريخية. ومن ثم، ميكن ��صتخد�م هذ� �لنموذج لعمل 

تنبوؤ�ت حلاالت جديدة. ويتم ذلك عرب خطوتني م�صتقلتني على �لنحو �لتايل:
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a( تعليم �الآلة بتزويدها باملدخالت ذ�ت �لعالقة

b( ��صتخد�م �لنموذج �مل�صتند �ىل �الآلة يف �لتنبوؤ 

فلنفرت�ض جمموعة من �لبيانات �ملرتبطة بالقرو�ض �لعقارية �لتي �صبق �أن منحها �حد 

�لبنوك يف �ملا�صي. و�أن جمموعة �لبيانات �خلا�صعة للتحليل تت�صمن: 1- �صمات و�صفية 

للرهن �صاملًة مهنة �ملقرت�ض، عمر �ملقرت�ض، و�لن�صبة بني ر�تب �ملقرت�ض ومبلغ �لقر�ض؛ 

و 2- �صمة م�صتهدفة ت�صري �إىل ما �إذ� كان طالب �لرهن قد تخلف يف �لنهاية عن �صد�د 

. ولغر�ض �ل�صرح و�لتو�صيح �صوف نعر�ض فيما يلي مثاالً  �لقر�ض �أم �صدده على نحو مر�ضٍ

يف �صورة جدولية للعالقة �لتالزمية بني �ل�صمات �لو�صفية و�ل�صمة �مل�صتهدفة.

كيف يتم تعليم االآلة؟

تعمل �لغوريتمات تعليم �الآلة من خالل ��صتنباط �لنموذج �لذي يج�صد �وثق عالقة بني 

وبهدف  �لدر��صة.  �لبيانات مو�صوع  �مل�صتهدفة يف جمموعة  و�ل�صمة  �لو�صفية  �ل�صمات 

�لتو�صيح، نذكر �أن �الألغوريتمات �أو �خلو�رزميات هي عبارة عن جمموعة تعليمات تف�صيلية 

تو�صح خطوة بخطوة كيفية حل م�صكلة �أو �إكمال مهمة، حيث يُلقن بها �حلا�صوب، 

تو�صيح للربط بني �ل�صمات �لو�صفية و�ل�صمات �مل�صتهدفة

ال�صمة امل�صتهدفةال�صمة الو�صفية

تخلف عن �ل�صد�د> 2�لن�صبة بني ر�تب �ملقرت�ض ومبلغ �لقر�ض

�صد�د كامل< 3 

�أل�صن + �ملهنة

> 40�ل�صن
تخلف عن �ل�صد�دحريف�ملهنة

�صد�د كاملخالفه

ولعل �ملعيار �الأمثل يف هذ� �ل�صدد يتمثل يف مدي �لتو�فق �أو م�صتوي �لعالقة �لتالزمية 

بني �لبيانات �ملتعلقة مبجموعتي �ل�صمات على جانبي �ملقارنة. 
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التحليل التنبوؤي

هناك عامالن يتعني �لتغلب عليهما لبناء مناذج تنبوؤية مت�صمة بالكفاءة:

اأواًل: عندما نتعامل مع جمموعات كبرية من �لبيانات، فمن �ملحتمل �أن ي�صوبها ما ي�صمي 

من  كبري  كم  على  حتتوي  �لتي  �لبيانات  بذلك  ويق�صد   .Noise بال�صو�صاء  �إح�صائًيا 

�لتحليل  �ل�صو�صاء يف  �إ�صم  عليها  ويطلق  معنى  تنطوي على  �لتي ال  �لز�ئدة  �ملعلومات 

�الح�صائي. وبالتايل، فاإن تو�جد مثل هذه �لبيانات �ل�صو�صائية �خلالية من �ملعني يف 

مناذج �لتنبوؤ قد يوؤدي �ىل توقعات مغلوطة، مما يجعل من �ل�صروري ت�صفية �ملدخالت 

منها. 

رغم حجمها  �لبيانات  ال متثل جمموعة  قد  �الآلة،  تعليم  م�صاريع  من  �لكثري  يف  ثانيًا: 

�ملرت�مي �صوى عينة �صغرية ن�صبًيا من �حلاالت �ملحتملة �ملرتبطة بالدر��صة �ملعنية. نتيجة 

�لعالقة  على  مقت�صرة  ولكن  �صحيحة  تنبوؤ�ت  يوفر  �لذي  �لتنبوؤي  �لنموذج  فاإن  لذلك، 

�الأ�صا�صية بني �ل�صمات �لو�صفية و�ل�صمة �مل�صتهدفة، يو�صف بانه منوذج عام جيد وح�صب، 

�أن يكون قادًر� على �لتنبوؤ  �أنه حتي تطلق عليه �صفة �لنموذج �لتنبوؤي �ملفيد، يجب  �إال 

بجو�نب غري مدرجة �صر�حة يف �ملدخالت، بل ميكن �أن ت�صتنبطها خو�رزميات �ملنظومة، 

من خالل �لبحث يف جمموعة من �لنماذج �ملحتملة للعثور على �فيد منوذج تنبوؤي، يتو�فق 

مع �حلالة.

�إذ�  للبيانات  �لتنبوؤي  �لتحليل  م�صروع  جناح  فر�ض  تزد�د  �آخر،  مهم  م�صروع  �أي  ومثل 

��صتخدم ��صلوب قيا�صي متعارف عليه يف �إجناز هذ� �لعمل. ومن �ال�صاليب �الأكرث �صيوعاً 

يف �إن�صاء و�د�رة م�صاريع حتليل �لبيانات �لتنبوؤية هو ما ي�صمي عاملياً باالأ�صلوب �لقيا�صي 

 Cross Industry Standard Process( CRISPDM عرب �لقطاعي ال�صتخر�ج �لبيانات

 )for Data Mining

وينطوي تطبيق منظومة CRISPDM على �صت مر�حل حمددة، تتمثل يف �الآتي: 

1.  فهم االأعمال: يبد�أ م�صروع �لتحليل �لتنبوؤي للبيانات من منطلق حتقيق �أهد�ف عملية 
�أو بيع �ملزيد من �ملنتجات. ولبلوغ مثل هذه �الأهد�ف يتعني  مثل ك�صب عمالء جدد 

علينا �لفهم �لكامل ملا نحن ب�صدد حتليله.

�ملختلفة  �لبيانات  م�صادر  متاًما  �لبيانات  يدرك حملل  �أن  �ملهم  من  البيانات:  فهم   .2
�ملتاحة د�خل �ملوؤ�ص�صة و�أنو�ع �لبيانات �ملختلفة �لتي توفرها هذه �مل�صادر.
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3. اإعداد البيانات: يتطلب بناء �لنماذج �لتنبوؤية ترتيب ومعاجلة �لبيانات يف هيكلية معينة 
تعرف با�صم �جلدول �الأ�صا�صي للتحليالت-Analytics Base Table  ABT، لت�صبح 

بالتايل جاهزة لتعيلم �الآلة.

�الآلة.  تعليم  يحدث  عندما  هي   CRISP-DM لعملية  �لنمذجة  مرحلة  النمذجة:   .4
وت�صتخدم �خلو�رزميات �ملختلفة لتعليم �الآلة يف بناء جمموعة من مناذج �لتنبوؤ �لتي 

�صيتم منها ��صطفاء �لنموذج �الأف�صل.

تقييمها  يتم  �أن  �ملهم  �ملوؤ�ص�صي، من  �لنماذج لال�صتخد�م  ن�صر  يتم  �أن  التقييم: قبل   .5
بالكامل و�إثبات �أنها منا�صبة للغر�ض �ملطلوب. وتغطي هذه �ملرحلة جميع مهام �لتقييم 

�ملطلوبة الإظهار �أن منوذج �لتنبوؤ �صوف يكون قادًر� على �لتنبوؤ �لدقيق، و�نه ال يعيبه �أي 

ق�صور يتنافى مع �لغر�ض �ملطلوب من خالل ت�صغيله.

6. الن�صر: وتغطي هذه �ملرحلة �الأخرية جميع �الأعمال �لتي يجب �لقيام بها لدمج منوذج 
تعليم �الآلة بنجاح يف �لعمليات �لد�خلية للموؤ�ص�صة.

لت�صتنبط  �الآلة،  تعليم  خو�رزميات  �لتنبوؤية  �لبيانات  حتليل  م�صاريع  ت�صتخدم  ختاماً، 

�لتنبوؤ هذه  ��صتخد�م خمرجات مناذج  تاريخية. ويتم  بيانات  �إىل  ��صتناًد�  تنبوؤية  مناذج 

�أو تقدمي  �تخاذ قر�ر�ت  �الإ�صت�صارة، يف  �ملالية وبيوت  و�ملوؤ�ص�صات  �مل�صتثمرين  مل�صاعدة 

��صت�صار�ت �إعتماًد� على بيانات مدخلة. وت�صتنبط �الآلة مناذج �لتنبوؤ �إ�صتناًد� �إىل �لعالقة 

�أمًر�  �الآلة  تعليم  يعد  �لو�صفية و�صمة م�صتهدفة. ومع ذلك،  �ل�صمات  بني جمموعة من 

�صعًبا الأن خمرجات �لعمليات �حلا�صوبية لهذه �لتقنية عادة ما ت�صم �أكرث من منوذج و�حد 

يتو�فق مع جمموعة �لبيانات �ملدخلة. وتقوم خو�رزميات تعليم �الآلة مبعاجلة هذه �مل�صكلة 

عن طريق ما ي�صمي بالتحيز �الإ�صتقر�ئي – �أي �إدخال جمموعة من �الفرت��صات- �لتي 

توجه �خلو�رزمية نحو تف�صيل منوذج معني على مناذج �أخرى، وفًقا ملجموعة من �ملعايري 

�ملحددة. 

ج - الذكاء االإ�صطناعي 

بالذكاء �ل�صنعي( وتعليم  ما هو �لفرق بني �لذكاء �الإ�صطناعي )�أو ميكن ت�صميته �أي�صاً 

�الآلة؟

خالل  من  »ذكية«،  بطرق  �ملهام  �أد�ء  ميكنها  �حلو��صيب  �أن  �الإ�صطناعي  �لذكاء  يعني 

�لربجمة �حلا�صوبية فقط. وبينما يعد تعليم �الآلة فرًعا من �أفرع �لذكاء �الإ�صطناعي، �إال 

�أنه يعتمد على فكرة بناء �آالت قادرة على ��صتيعاب ومعاجلة كم هائل من �لبيانات و�لتعلم 
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منها من تلقاء نف�صها. �أما �لذكاء �الإ�صطناعي، فال يعتمد على �لتعلم من �لبيانات، بل هو 

يف �أب�صط �صوره لي�ض �إال برنامج متقدم للحا�صوب قادر على تنفيذ �ملهام بطريقة تعترب 

»ذكية«. 

ت�صنيف الذكاء االإ�صطناعي

�أو قوي. ويعرف �صعف �لذكاء  �إما �صعيف  �أنه  ميكن ت�صنيف �لذكاء �الإ�صطناعي على 

�الإ�صطناعي، با�صم �لذكاء �الإ�صطناعي �صيق �لنطاق، وهو نظام للذكاء �الإ�صطناعي  يتم 

ت�صميمه ملهمة حمددة بعينها. �أما �لذكاء �الإ�صطناعي �لقوى، �ملعروف �أي�صا با�صم �لذكاء 

تقارب  معرفية  قدر�ت  ذو  �الإ�صطناعي  للذكاء  نظام  فهو  �لنطاق،  �صامل  �الإ�صطناعي 

يوؤهله حلل م�صائل غري ماألوفة لديه، دون تدخل  �لب�صرية ب�صورة عامة، مما  �لقدر�ت 

ب�صري.

ويعتقد بع�ض خرب�ء �ل�صناعة �حلا�صوبية �أن م�صطلح �لذكاء �الإ�صطناعي قد يثري عند 

�لبع�ض خماوف غري مربرة من حيث �آثاره �ملحتملة على تو�فر �ل�صو�غر �لوظيفية للعن�صر 

�لب�صري، وعلى بيئة �لعمل و�حلياة ب�صكل عام، مما جعل �لبع�ض يقرتح ��صتخد�م م�صطلح 

بديل، وهو “�لذكاء �ملعزز” ملا له من داللة �أكرث حيادية بالن�صبة ل�صوق �لعمل. 

اأنواع الذكاء االإ�صطناعي 

· النوع 1: �الآالت �لتفاعلية. مثال على ذلك، برنامج �ل�صطرجن �لذي �نتجته IBM وتغلب 
�أمكن لـلربنامج  على بطل �ل�صطرجن �لعاملي Garry Kasparov يف �لت�صعينيات، حيث 

تنبوؤ�ت بحركة هذه �لقطع،   �ل�صطرجن و�إجر�ء  �لتعرف على �لقطع �ملوجودة على لوحة 

غري �أن مثل هذ� �لربنامج ال ينطوي على ذ�كرة متكنه من ��صتخد�م �لتجارب �ل�صابقة 

لتطبيقها على �لتجارب �مل�صتقبلية. بل يت�صرف �لربنامج وفًقا لتعليمات م�صبقة، حيث 

يحلل �لتحركات �ملحتملة ويت�صرف ح�صبما �ُدخل �ليه من تعليمات الإجناز مهام حمددة 

�لنطاق.

· النوع 2: له ذ�كرة حمدودة �ل�صعة، حيث تتمكن �أنظمة �لذكاء �الإ�صطناعي من هذ� �لنوع 
�ملثال،  �صبيل  �لقر�ر�ت. على  �الآنية يف خدمة خمرجاتها من  ��صتخد�م �ملالحظات  من 

��صتُخدم هذ� �لنوع من �لذكاء �الإ�صطناعي يف �ل�صيار�ت ذ�تية �لقيادة، حيث ي�صتجيب 

�لربنامج للمتغري�ت �الآنية �لتي تقابله، ويتعامل معها ح�صبما ُحِمل فيه من �أو�مر. غري �إنه 

ال يقوم �لنظام بتخزين هذه �ملتغري�ت �الآنية ب�صكل د�ئم، نظر�ً ملحدودية �صعة ذ�كرته.
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وثمة نوعان �آخر�ن متقدمان للذكاء �الإ�صطناعي ياأمل �ملخت�صون يف �لتو�صل �ىل �بتكارهما 

م�صتقباًل، ويعتمد �أولهما على �إدر�ك �لرغبات و�لنو�يا �لب�صرية �لتي توؤثر على �لقر�ر�ت، 

�أما ثانيهما فيتمثل يف �الآالت ذ�ت �لوعي �لذ�تي حلالتها �لقائمة، و�لتي ميكنها ��صتنتاج 

ما ي�صعر به �الآخرون، وهو ما ميكن �عتباره �صرب من �خليال �لعلمي، ومل يتحقق بعد، 

بل من �مل�صكوك فيه �أن يتحقق. 

الذكاء االإ�صطناعي يف اإطار اخلدمات املالية: 

يتم تطبيق �أمتتة �لعمليات على �ملهام �ملتكررة للغاية �لتي عادة ما يوؤديها �لب�صر. مثال 

ذلك، يتم �ال�صتعانة بالذكاء �الإ�صطناعي  يف مو�قع �ل�صبكة �لعنكبوتية لتقدمي خدمة فورية 

�الأكادمييني  �لوظيفية مو�صع بحث بني  �ملنا�صب  �أمتتة بع�ض  �أ�صبحت  للعمالء. كذلك، 

وحمللي تكنولوجيا �ملعلومات.

املمار�صات الف�صلي للتبني الناجح  للذكاء االإ�صطناعي  

ميكننا حتديد �ملمار�صات �لتي تف�صل بني �لتطبيق �لناجح  للذكاء �الإ�صطناعي يف �ملنظمات 

�لناجحة عن نظري�تها �الأقل جناًحا يف ��صتخد�مها لهذ� �لتطبيق، على �لنحو �الآتي:

1. مراجعة خمرجات الذكاء االإ�صطناعي  اأ�صبوعًيا على االأقل: متاًما كما تقوم �ملوؤ�ص�صات 
حاالت  �إكتنفتها  �لتي  تلك  متها  خا�صة  معقدة،  ت�صغيلية  عمليات  �أي  �لناجحة مبر�قبة 

طو�رئ متعددة ومو�طن ف�صل متكررة. ويتعني تطبيق �الأ�صلوب نف�صه على تطبيقات �لذكاء 

�الإ�صطناعي.

للذكاء  فيها  امل�صكوك  النتائج  حالة  يف  للتطبيق  معدة  مبادرات  هناك  تكون  اأن   .2
بع�ض  يري  بل  �لدقة،  م�صمونة  نتائجه  كل  لي�صت  �الإ�صطناعي  فالذكاء  االإ�صطناعي. 

من   �لكثري  جعل  يتعذر حتقيقها، مما  قد  �ملطلقة  �لدقة  �ن  �ملجال  هذ�  يف  �مل�صتغلني 

�ملوؤ�ص�صات �لتي قطعت �صوًطا عري�ًصا يف جمال �لذكاء �الإ�صطناعي، تقوم بتطوير تد�بري 

تقنية للت�صدي لهذ� �لو�قع. غري �نه مع زيادة �الإقبال على �ال�صتعانة بالذكاء �الإ�صطناعي 

�ملوؤ�ص�صات  �أد�ء  دعم  يف  فاعاًل  عاماًل  لي�صبح  نتائجه،  حت�صني  �ىل  �لباحثون  يتطلع 

�ملالية.

ويرى �لكثري من �لباحثني �أن �لتقدم �ل�صريع يف عمليات �لذكاء �الإ�صطناعي يدفع مبهام 

�أ�صبح  فلقد  للموؤ�ص�صات.  �ل�صرورية  �ملهام  مقدمة  �إىل  �لتكنولوجيا  تلك  على  �لرقابة 

�لذكاء �الإ�صطناعي �صبًبا ملمار�صة حوكمة �أكرث �إحكاًما يف �لعديد من �ملوؤ�ص�صات �ملتقدمة 

تكنولوجياً، ال �صيما �إذ� كانت خمرجات �لذكاء �الإ�صطناعي ذ�ت تاأثري على عمالئها �أو 

قر�ر�تها �لت�صغيلية �حلا�صمة. 
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د- العقود الذكية

�لعقود �لذكية هي عقود ذ�تية �لتنفيذ، تقتدي ب�صروط �تفاقية مربمة بني م�صرٍت وبائٍع، 

 .Block Chains على هيئة تعليمات برجمية مت�صمنة يف �صبكة من �ل�صجالت �ملت�صل�صلة

دون  متباينة  �أطر�ف  بني  �ملوثقة  و�التفاقيات  �ملعامالت  بتنفيذ  �لذكية  �لعقود  وت�صمح 

�حلاجة �إىل جهة منظمة مركزية �أو جهة تنفيذ خارجية. فالعقود �لذكية جتعل �ملعامالت 

�صفافة، قابلة للتعقب، وال رجعة فيها.

فهم العقود الذكية

كان �قرت�ح �ُوىل �لعقود �لذكية يف عام 1994 من ِقبل نيك �صـــز�بو Nick Szabo، عامل 

�لكمبيوتر �الأمريكي �لذي �خرتع عملة �فرت��صية ت�صمى “Bit Gold” يف عام 1998، �أي 

قبل 10 �أعو�م من ظهور �لبيتكوين Bitcoin. لذ�، ي�صاع �أن �صز�بو لي�ض �إال �صاتو�صي ناكاموتو 

Nakamoto Satoshi، �ملخرتع �ملجهول للبيتكوين. عّرف “�صز�بو” �لعقود �لذكية باأنها 

بروتوكوالت �ملعامالت �ملحو�صبة �لتي تنفذ �صروط �لعقد. كما �أر�د تو�صعة جمال �ملعامالت 

مثـــل  �الإلكرتونيـــة، 

�إدخال عمليات نقاط 

 Points of �لبيـــع 

�لنطـــاق  �إىل   Sale

�قرتح  كمـــا  �لرقمي. 

تنفيـــذ  “�صـــز�بو” 
عقود رقمية لالأ�صول 

مثـــل  �الإ�صـــطناعي، 

�مل�صتقات و�ل�صند�ت، 

حيث يتم ت�صكيل هذه 

�الأ�صول �ملالية �جلديدة من خالل �جلمع بني �أور�ق مالية مثل �ل�صند�ت، �أو�مل�صتقات )مثل 

�خليار�ت و�لعقود �الآجلة( بطرق خمتلفة. 

الفارق بني العقود التقليدية والعقود الذكية

�لعقود �لذكية �لعقود �لتقليدية �لبيان

ال ينطبق موؤ�ص�صات �صيادية، حمامون �لطرف �لثالث

دقائق يوم �ىل 3 �أيام وقت �لتنفيذ

موؤمتتة، عرب �صبكة �حلا�صوب عرب �لو�صائل �لتقليدية �لتحويالت

متو�فرة غري موجودة �ل�صفافية

�صهلة �صعبة �الأر�صفة

�لتاأمني بالت�صفري حمدود �الأمن

ب�صيطة عالية �لتكلفة

توقيع رقمني يدوي �لتوقيع
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بالتايل، ميكن �إن�صاء هياكل مدفوعات حمّو�صبة بالغة �لتعقيد يف �صورة عقود يتم ند�ولها 

مقابل تكاليف منخف�صة للمعامالت. وقد حتققت فعاًل روؤية “�صز�بو” حالًيا، حيث على 

�صبيل �ملثال، يتم تد�ول �مل�صتقات من خالل �صبكات �لكمبيوتر كمدفوعات �أجلة معقدة 

�لرتكيب.  

العقود الذكية وال�صجالت املت�صل�صلة

 ،Blockchain �ملت�صل�صلة  �ل�صجالت  تكنولوجيا  با�صتخد�م  �لذكية  �لعقود  تخزين  يتم 

وهذه �لتكنولوجيا مبثابة دفرت �الأ�صتاذ �لالمركزي �لذي يدعم �أي�ًصا عمالت �لبيتكوين 

وغريها من �لعمالت �مل�صفرة. 

�ملت�صل�صلة  �لــ�ــصــجــالت  تــكــنــولــوجــيــا  دون  �لــذكــيــة  �لــعــقــود  وجــــود  ميــكــن  هــل  ولــكــن 

Blockchain؟

تكنولوجيا Blockchain هي �حلل �الأف�صل للعقود �لذكية. فوفقاً لتف�صري “نيك �صز�بو”، 

�لذي طور مفهوم “�لعقود �لذكية”، تقوم �لفكرة �الأ�صا�صية للعقود �لذكية على �إمكانية 

حقوق  حتديد  �ل�صروط،  �المتياز�ت،  )مثل  �لتعاقدية  �لبنود  �أنو�ع  من  �لعديد  ت�صمني 

�مللكية، وما �إىل ذلك( يف بر�مج يُتعامل معها بطريقة جتعل خرق �لعقد باهظ �لثمن. ومن 

�الأمثلة �مل�صتقاة من و�قع �حلياة لت�صبيه �لعقود �لذكية وتو�صيح كيف يكون خرق �لعقد 

و�لتي ميكن  �ملوالت  �ملوجودة يف   Vending Machine �لبيع  �آلة  نذكر  �لثمن،  باهظ 

من خاللها �صر�ء �حللوى �أو حاويات �ملرطبات وغريها مقابل و�صع عمالت معدية يف 

�الآلة. بالطبع تكون قيمة �لعمالت �ملعدية �أقل قيمة بكثري مما يتكبده �ل�صارق من جهد 

وتكلفة للح�صول على قطعة �حللوى باخرت�ق �الآلة، بداًل من قيمة �لقيمة �لب�صيطة للعملة 

�ملعدنية �ملطلوبة. وعلى ذ�ت �ملنو�ل، تكون �لعقود �لذكية حممية من �لتجاوز�ت بو��صطة 

�أن �لفائدة �لرئي�صية  و�صائل رقمية، ويف مقدمتها �ل�صجالت  �ملت�صل�صلة. وميكن �لقول 

من ت�صغيل من�صة �لعقود �لذكية على تقنية �ل�صجالت �ملت�صل�صلة Blockchain هي �إز�لة 

�حلاجة �إىل جهة تنظيمية مركزية موثوقة. ورغم كون �لو�صائل �لرقمية ال تخلو من بع�ض 

�لتكلفة، �إال �نها توفر ركن �الأمان يف �لعقود �لذكية. 

”InsurTech“ رابًعا - تكنولوجيا التاأمني

�مل�صريف  �لقطاع  يف  �يجابية  وتغري�ت  �بتكار�ت  �ملا�صية  �لقليلة  �ل�صنو�ت  �صهدت 

و�ملايل على خلفية �لتطور�ت �لتكنولوجية �حلديثة، حيث ُو�صفت هذه �لظاهرة عاملياً 
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بالتكنولوجيا �ملالية “FinTech. وال يعترب قطاع �لتاأمني ��صتثناًء لذلك، حيث �أوجدت 

�لتطور�ت �لتكنولوجية طرًقا جديدة لتقدمي �خلدمات �لتاأمينية، باالإ�صافة �إىل �أ�صاليب 

متقدمة جلمع �لبيانات توؤدي �إىل حتديد �أف�صل للمخاطر وما يقابلها من تد�بري عالجية، 

وهو ما بات ي�صار �إليه بـ” تكنولوجيا �لتاأمني InsurTech. ويف �أغلب �الأحيان، ترتبط 

�أ�صبح  �ملثال،  �صبيل  للعمالء. فعلى  �ملقدمة  بتح�صني �خلدمات  �لتاأمني”  “ “تكنولوجيا 
من �ملمكن معاجلة مطالبات �لتاأمني �خلا�صة بدفع �لتعوي�صات عرب من�صات رقمية على 

�الإنرتنت، وعلى نحو �أكرث �صرعة وكفاءة، �إ�صافة �إىل عر�ض ما يفيد �لعمالء يف مقارنة 

تكلفة ونوعية خدمات ومنتجات �لتاأمني بني �ل�صركات �ملختلفة. 

�لتكنولوجية  لالبتكار�ت  �لتاأمني  قطاع  ��صتجابة  كيفية  در��صة  مبكان  �الأهمية  ومن 

مع  تتما�صي  تاأمينية  وخدمات  عمليات  وتوفري  �ملجتمع،  م�صتوى  على  و�القت�صادية 

�الأجرة  �صيار�ت  ل�صائقي  �صرًطا  �لتاأمني  يعد  بينما  �ملثال،  �صبيل  فعلى  �لتغيري�ت.  هذه 

م�صروع  ل�صائقي  منا�صبة  تاأمينية  تغطية  تطوير  �لتاأمني  �صركات  يجب على  �لتقليديني، 

“�أوبر Uber” لكون �أغلب �صائقي �أوبر يعملون �أ�صا�ًصا يف وظائف �أخري وعملهم مع �أوبر 
بدو�م جزئي وكعمل جانبي ولي�صو� من �صائقي �الأجرة �ملنقطعني لهذه �ملهنة. وت�صتجيب 

مع  �لتعامل  عليها  يتعني  كما  �ملحددة،  �حلالة  لهذه  بالفعل  �لتاأمني  �صركات  �لعديد من 

بيئات  لتطور  نتيجة  �ل�صركات  �أو  �الأفر�د  �لتي جتابه  �لتقليدية  �مل�صتجدة غري  �ملخاطر 

�لعمل. 

وبالنظر �إىل �أن عقود �لتاأمني تعتمد �إىل حد كبري على حتليل �لبيانات �لتاريخية لتقييم 

�ل�صخمة”  “�لبيانات  حتليل  من  �لتاأمني  �صركات  ��صتفادة  �ملنطقي  من  فاإنه  �ملخاطر، 

وبالتايل ت�صخري تكنولوجيا �ل�صجالت �ملت�صل�صلة BlockChain خلدمة �أن�صطتها. 

ومن �جلدير بالذكر �إن �صركات تكنولوجيا �لتاأمني �لنا�صئة InsurTech قد تلقت م�صاهمات 

ر�أ�صمالية �صخمة. وي�صري ذلك �إىل �أن �أغلب �مل�صتثمرين يثقون يف �جلدوى �القت�صادية ملثل 

هذه �ل�صركات �لنا�صئة. وتقوم �صركات �لتاأمني �لتقليدية نف�صها با�صتثمار�ت ��صرت�تيجية 

يف �صركات تكنولوجيا �لتاأمني �لنا�صئة، مما يتيح لها �حل�صول على ح�صة مما �صتحققه 

�لتاأمني  تكنولوجيا  �صركات  من  �لعديد  ��صتقطبت  وبالتايل،  �أرباح.  من  �لتطور�ت  هذه 

�لنا�صئة �إ�صتثمار�ت �صخمة. 

عماًل  �لتاأمني،  �لت�صغيلية يف جمال  �لعمليات  دخلت  جديدة  تكنولوجية  �أ�صكال  وهناك 

على حت�صني كفاءة �لو�صاطة �ملالية و�الإد�رة �لكفوؤة ملطالبات �لعمالء �ملرتبطة بالتعوي�ض، 

�ملوؤمتتة  �مل�صورة  �أو  �الإ�صطناعي  �لذكاء  تطبيق  على  غالًبا  �لتكنولوجيات  هذه  وتعتمد 
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Robo Advice. وتهدف هذه �لتطور�ت �إىل حت�صني �خلدمة للعمالء وخف�ض �لعمولة 
و/ �أو ر�صوم �لتاأمني. وي�صعي هذ� �لف�صل من �لكتاب �إىل تقدمي فهم �أو�صح للتطور�ت 

�لتكنولوجية يف هذ� �ملجال.

InsurTech 1- االبتكارات التكنولوجية ذات ال�صلة بـ تكنولوجيا التاأمني

 هناك عدد من �البتكار�ت �لتكنولوجية �لتي تدعم �لعديد من تطور�ت تكنولوجيا �لتاأمني. 

فتكنولوجيا وتطبيقات �لهاتف �جلو�ل �أتاحت للعديد من �صركات �لتاأمني �لو�صول �إىل 

جمهور �أكرب مما كان ممكًنا يف �ل�صابق. كما �أن تكنولوجيا �لهاتف �جلو�ل تدعم تكنولوجيا 

�لتاأمني InsurTech بطرق خمتلفة، �عتماًد� على �جليل �ملتاح من �صبكات �جلو�ل، و�أنو�ع 

�البتكار�ت  �إىل متكني  يوؤديان  و�الإنرتنت  �لذكية  فالهو�تف  ��صتخد�ًما.  �الأكرث  �لهو�تف 

�ملعتمدة على �لتطبيقات �لرقمية. لذ�، يكون من �ل�صروري تو�فر �صبكات �جلو�ل �لتي 

ت�صمح بتبادل �لر�صائل �لق�صرية، ف�صاًل عن تقنيات �لبيانات �ل�صخمة. ويعد ما �صبق بالغ 

�الأهمية بالن�صبة لالأ�صو�ق �لنا�صئة ذ�ت �الإنت�صار �لتاأميني �ملنخف�ض و�ملفتقرة �إىل �صبكة 

توزيع مت�صمة بالكفاية. فالهو�تف �جلو�لة و�صيلة الإخطار �لعمالء عرب �لر�صائل �لق�صرية 

عن �أي �صيء، مبا يف ذلك تذكريهم بحلول مو�عيد �صد�د �الأق�صاط. 

ب- الذكاء االإ�صطناعي )AI(، وااللغوريتمات وامل�صورة املوؤمتتة يف جمال التاأمني:

1. يتم �عتبار �أن �الآلة »ذكية« تطرح �إجر�ء�ت لزيادة �إمكانية حتقيق �الهد�ف �ملن�صودة. 

2. تعد �اللغوريتمات جزًء� من �لذكاء �الإ�صطناعي، حيث متثل جمموعة من �خلطو�ت 
وت�صمل  معينة.  ظروف  ظل  يف  معينة  مهمة  الإجناز  حا�صوبي  برنامج  يت�صمنها 

�اللغوريتمات �ملعروفة �أنظمة �ملالحة �أو �ألعاب �ل�صطرجن على �لكمبيوتر. ويف �لقطاع 

�لوترية على نطاق و��صع، مع  �لتد�ول فائق  �لتد�ول �اللغوريتمي، مثل  ينت�صر  �ملايل، 

�أو�مر �لتد�ول. وتتبع �اللغوريتمات جمموعة  تعليمات تد�ول مربجمة م�صبًقا لتنفيذ 

من �لتعليمات �ل�صرطية توؤدي �إىل �أمر بالتد�ول، وذلك على نحو من �ل�صرعة و�لتو�تر 

ال يقدر عليهما �لعن�صر �لب�صري. 

3. �أما �مل�صورة �ملوؤمتتة )�أي �ملتولدة عن �الآلة Robo-Advice(، فلقد �أ�صبحت عاماًل 
بارز�ً خا�صة بالن�صبة لال�صتثمار�ت عرب �الإنرتنت ومن�صات �لتد�ول �لرقمية. وميكن 
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للم�صورة �ملوؤمتتة �أن توفر جمموعة ممتدة من �خلدمات لقطاع �لتاأمني، كما �إنها يف 

يف  �ملوؤمتتة  �مل�صورة  �إمكانات  ت�صنف  �أن  وميكن  �لتكلفة.  بفعالية  تت�صم  ذ�ته  �لوقت 

�الآتي:

· فهم �حتياجات �لعميل؛ جمع معلومات عن �لعميل، فهم ما يف�صله �لعميل، وتقييم مدي 
حتمل �لعميل للمخاطر.

· و�صع �خلطط �ملالية، وتخ�صي�ض �الأ�صول لهذه �خلطط.

· تنفيذ �ل�صيا�صات �ملوؤ�ص�صية، فتح �حل�صابات ونقل �أو حتويل �الأ�صول، �ملر�جعات �لف�صلية 
�أو �ل�صنوية لل�صيا�صات.

بالن�صبة لقطاع �لتاأمني، مت تطوير تقنيات �مل�صورة �ملوؤمتتة الإد�رة �ملعامالت �لتاأمينية، بل 

�لتاأمني. بدالً من  �لتقنيات ب�صكل متز�يد لتقدمي عرو�ض عقود  ويجري ��صتخد�م هذه 

بالن�صبة  بالذ�ت  �ملوؤمتتة  �مل�صورة  �أهمية  �لعميل. وتربز  لوجه مع  �ملبا�صر وجهاً  �لتعامل 

للمجموعات �ل�صكانية �لتي تفتقر �إىل �إمكانية �لتو��صل �لب�صري مع مقدمي �ال�صت�صارة. 

ج- العقود الذكية:

ي�صري م�صطلح “�لعقد �لذكي” �إىل �أن �لعقد قادر على تنفيذ نف�صه. وكما �أ�صلفنا، تتم 

كتابة �لعقود �لذكية يف �صورة رموز برجمية، ميكن ت�صغيلها على جهاز كمبيوتر �أو �صبكة 

من �أجهزة �لكمبيوتر بدالً من ن�صو�ض قانونية يف م�صتند مطبوع. وميكن ملنظومة �لعقود 

�لذكية، عند ��صتخد�مها يف �إطار تكنولوجيا �لتاأمني �أن حتدد، وعلى نحو �صارم، �لقو�عد 

و�لنتائج �لتي حتاكي وثيقة تاأمني قانونية تقليدية، مع ذكر �اللتز�مات و�ملز�يا و�لعقوبات 

الأي طرف تعاقدي ح�صب �إختالف �لظروف. دون �حلاجة �إىل �صلطة مركزية كو�صيط 

ل�صبط �لعالقة �لتاأمينية.

د- متويل �صركات تكنولوجيا التاأمني النا�صئة من قبل �صركات اإعادة التاأمني

من �لتطور�ت �الأكرث �إثارة لالهتمام، قيام �صركات �إعادة �لتاأمني بتمويل تاأ�صي�ض �صركات 

تكنولوجيا �لتاأمني. فقد قامت بع�ض �صركات �لتاأمني �لكربى، �صمن �إطار تو�صعة نطاق 

�أعمالها، باإن�صاء �صناديق ��صتثمارية خم�ص�صة لال�صتثمار يف ر�أ�ض مال �صركات تكنولوجيا 

�لتاأمني �لنا�صئة، مما ي�صري �إىل �حتمال زيادة �ال�صتثمار �مل�صتقبلي يف تلك �ل�صركات.
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هـ- الو�صاطة التاأمينية ومناذج ت�صويق خدمات التاأمني

�أن ما  �أو و�صيط م�صريف، ويف حني  �أو وكيل  �لتاأمني و�صيط  عادة ما ت�صتخدم �صركات 

�صبق ال يز�ل ميثل قنو�ت �لو�صاطة �لرئي�صية ملعظم �أ�صو�ق �لتاأمني �ملتقدمة، فاإن �لعديد 

�الأف�صل  �إىل  �لنموذج  InsurTech طورت هذ�  �لنا�صئة  �لتاأمني  تكنولوجيا  من �صركات 

تكنولوجًيا، ليخدم كذلك �أ�صو�ق �لتاأمني �الأقل تطور�ً، و�لتي ينخف�ض فيها معدل �نت�صار 

�لتاأمني  وكالء/و�صطاء  من خالل  �لتقليدي  �لو�صاطة  �أن منوذج  �لتاأمني، حيث  خدمات 

و�إفريقيا  �آ�صيا  �الأقل تطور�ً يف قارتي  �لتاأمني  �أ�صو�ق  �لفعالية. وقد �صهدت  �إىل  يفتقر 

��صتثمار�ت كبرية يف �صركات تكنولوجيا �لتاأمني �لنا�صئة لديها. 

وكاأمثلة ل�صركات تكنولوجيا �لتاأمني �لنا�صئة �ملعتمدة على �لتكنولوجيا �ملالية، نذكر: 

· �صركة BIMA: تعمل يف �الأ�صو�ق �الأقل تطور�ً، وحققت جناًحا و��صًعا يف جمال �لتاأمني 
�ل�صحي من خالل منوذجها �ملتمثل يف �لتو��صل من خالل �لهاتف �جلو�ل.

· �صركات Friendsurance وInsPeer وGuevara: جميعها �صركات تاأمني تعمل وفقاً 
لنموذج “�لتاأمني من �لنظري-�إىل-�لنظري”)Peer-to-Peer )P2P ، ويقوم هذ� �لنموذج 

بتاأ�صي�ض عالقة ثقة بني جهة �لتاأمني وعمالئها، باإن�صاء جمموعات تعمل مًعا على �إن�صاء 

�صندوق تاأمني ت�صامني. فاإذ� مل يقدم �أي من �الأ�صخا�ض �ملوجودين يف �ملجموعة �أي 

مطالبة تاأمينية خالل �لفرتة �ملحددة، يتم �إرجاع جزء من �أمو�ل �لتاأمني �إىل �صاحبها 

كاأرباح. وي�صتعيد هذ� �لنموذج �لثقة و�ل�صفافية بني طريف عقد �لتاأمني.

و- اإ�صتخدام ال�صجالت املت�صل�صلة BlockChain يف �صركات تكنولوجيا التاأمني.

يف  �الإيجابي  �لتغيري  �إمكانية  �ملت�صل�صلة  �ل�صجالت  تكنولوجيا  تتيح  �لعموم،  وجه  على 

�صتقوم  �لتاأمني، حيث  �إىل قطاع  �آتية كذلك  �ملوجة  �ملعامالت، وهذه  ت�صريف  منظومة 

هذه �لتكنولوجيا مبعاجلة �ملعامالت و�لت�صوية بني �صركات �لتاأمني و�لعمالء، مع تب�صيط 

�لذ�تي تكون  للتنفيذ  بيانات ورموز قابلة  �لعقود. ويحتوي كل عقد على  �إد�رة  وت�صريع 

�لذكي  �لعقد  يلتقط  عليها،  �ملتفق  لل�صروط  ي�صتويف  حدث  وقوع  فعند  للعقد،  مالزمة 

معلوماته من م�صادر �لبيانات �ملحددة م�صبًقا جلميع �مل�صاركني، ثم يقوم تلقائًيا بتن�صيط 

وحتديد �لدفعات من �أو �إىل �لطرف �لتعاقدي. كما �أن هناك مبادرة بني �صركات �لتاأمني 

�ملت�صل�صلة  �ل�صجالت  تكنولوجيا  �إمكانات  ��صتك�صاف  وهي  �لتاأمني،  �إعادة  و�صركات 

�لتاأمني  �إعادة  �لورقية وت�صويات عقود  �الأعمال  ��صتبد�ل  �أو  تب�صيط  BlockChain يف 
وت�صريع تدفق �ملعلومات و�الأمو�ل، مع حت�صني �إمكانية �لتدقيق �ملحا�صبي. 
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ز- اإ�صتخدام ال�صجالت املت�صل�صلة يف معامالت �صندات الكوارث

�ملتعلقة  باملخاطر  مرتبطة  مالية  �أور�ق  هي   Catastrophy Bonds �لكو�رث  �صند�ت 

بالكو�رث. وقد �ُن�صئت هذه �لنوعية من �ل�صند�ت ومت ��صتخد�مها الأول مرة يف منت�صف 

�لت�صعينيات يف �أعقاب �إع�صار �أندرو �لذي �مل بالواليات �ملتحدة �الأمريكية يف عام 1992. 

وميكن �أن ت�صتغرق عملية �صد�د مدفوعات “�صند�ت �لكو�رث” بني �صركات �لتاأمني و�لعمالء 

�أ�صابيع �أو حتى �أ�صهر بعد وقوع �حلدث، ب�صبب �ملعاجلة �ليدوية و�صرورة �مل�صادقة على 

�ملعامالت من خالل �لو�صطاء. 

ونظًر� الأنه ال ميكن تغيري بيانات �ل�صجالت �ملت�صل�صلة، فاإن خ�صائ�صها ت�صاعد يف �صمان 

عدم تكر�ر �مللكية �أو تزويرها. وقد بينت �لدر��صات �أن ��صتخد�م �صناعة �إعادة �لتاأمني 

لتكنولوجيا �ل�صجالت �ملت�صل�صلة يوؤدي �إىل معاجلة �لبيانات ب�صكل �أكرث فاعلية، و�حلد من 

�الحتيال، مما يرتتب عليه خف�ض نفقات �لت�صغيل، وبالتايل  خف�ض �أق�صاط �لتاأمني. 

ح- اقت�صاد امل�صاركة واحلاجة اىل رقمنة التاأمني )تطوير بوال�س التاأمني الرقمية(

�أ�صبحت  �أ�صبح �قت�صاد �مل�صاركة جزًء� متنامي �لن�صيب من �القت�صاد �لتقليدي، حيث 

�صركات �خلدمات مثل �أوبر Uber )�لتي ي�صتخدم فيها �الأفر�د �لعاديون �صيار�تهم لنقل 

�إقامة  عن  بديلة  منزلية  �إقامة  خدمة  تقدم  من�صات  )وهي   AirBnB وكذلك  �لركاب( 

تاأمينية. وكما �صبقت �الإ�صارة يف هذ� �لكتاب، فاإن جيل  �إىل تغطية  �لفندق( يف حاجة 

�الألفية يف�صل �حللول �لرقمية يف جماالت تطوير �خلدمات، مما يدفع �صركات �لتاأمني 

�أي�ًصا �إىل مر�جعة كيفية �لتعامل �ملرتبط باقت�صاد �مل�صاركة. 

يف �ملح�صلة تقوم �صركات تكنولوجيا �لتاأمني InsurTech بتطوير مناذج �أعمال �أ�صا�صها 

تنا�صب  �صيا�صات  وو�صع  �لتاأمني،  وثائق  حاملي  بخدمة  لالرتقاء  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا 

�حتياجاتهم، و�لتكّيف مع �لتغري�ت و��صعة �لنطاق يف �لن�صاط �القت�صادي، وتلبية متطلبات 

فئة جيل �الألفية من �لعمالء. 

وثمة �صمة مميزة �أخرى للعديد من �صركات تكنولوجيا �لتاأمني وهي ت�صمني مناذج �أعمالها 

العتبار�ت �جتماعية وبيئية. كما يحاول �لعديد منها حت�صني �صفافية �لتعاقد باالإ�صافة 

�إىل �الرتقاء بعملية �إد�رة �ملطالبات �لتاأمينية، مبا يف ذلك �لك�صف عن �الحتيال و�لتاأكيد 

على عدم �رتباط �الأق�صاط �ملدفوعة بعمليات غ�صل �الأمو�ل ومتويل �الإرهاب.
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خام�ًصا - الرقابة على التكنولوجيا املالية

اأ- وجهات نظر حول وجود نظم رقابية للتكنولوجيا املالية

خرج جورج �صتيجلر George Stiegler ، �حلا�صل على جائزة نوبل عن �لنظم �لرقابية 

تبحث  “قد  �لتالية  باملالحظة   ،Theory of Economic Regulation �الإقت�صاد  يف 

�صناعة ما، وعلى نحو حثيث، عن نظم رقابية، �أو قد تُفر�ض عليها هذه �لنظم. ويف �أ�صو�أ 

�الأحو�ل، قد توؤدي �لنظم �لرقابية �إىل �إعاقة �لنمو و�البتكار ب�صبب �لبريوقر�طية”. 

بينما يري ميلتون فريدمان Milton Friedman، �حلا�صل على جائزة نوبل يف �الإقت�صاد، 

�أن “�لف�صاد هو تدخل �حلكومة يف كفاءة �ل�صوق يف �صكل نظم رقابية”. وهو ر�أي م�صابه 

جد� لر�أي �صتيجلر. ومن �ملوؤكد �أن وجهتي �لنظر �ل�صابقتني ال جتد�ن قبوالً من �أغلب 

�ملخت�صني، ال �صيما من قبل �جلهات �لرقابية. فرئي�صة �صندوق �لنقد �لدويل كري�صتني 

�أن �لنظم �لرقابية �صرورًية، بالذ�ت يف قطاع مثل �لقطاع �مل�صريف، ملنع  الأغرد، تري “ 

تعر�ض �لبلد�ن و�الأ�صخا�ض للخطر”.

 J. P. لرئي�ض �لتنفيذي ملوؤ�ص�صة جي. بي. مورغان� ،Jamie Dimon وتري جاميي دميون

Morgan �أنه “يتعني �أن تكون �لنظم �لرقابية �جليدة مو�تية لالأعمال وحاميًة للعمالء، 
دون  للم�صتهلكني  مفيدة  تكون  �لتي  �لهياكل  وخلق  باالبتكار  للموؤ�ص�صات  ت�صمح  بحيث 

�ال�صطر�ر �إىل �المتثال لنظم رقابية مرهقة للغاية، مع حماية �مل�صتهلكني من �ملخاطر”.

ويو�صح جورج �صورو�ض George Soros، �ملتد�ول �لعاملي، �أن �الأ�صو�ق بطبيعتها تفتقر 

�ىل �لكفاءة، لذ� ثمة حاجة �إىل �لنظم �لرقابية، غري �أن �لنظم �لرقابية تفتقر هي �الأخرى 

�لهيئات  من  كل  جانب  من  متز�مًنا  تكيًفا  �لتنظيمية  �لعملية  تتطلب  لذ�،  �لكفاءة.  �ىل 

من  �الإجر�ء�ت  من  �إىل جمموعة  للو�صول  �صو�ء،  �ملعنية على حد  و�الأ�صو�ق  �لتنظيمية 

�صاأنها حماية �مل�صتهلكني يف هذه �الأ�صو�ق.

ب- النظم الرقابية واالبتكار

 ب�صكل عام، ال بد من �لتفكري يف �ملفا�صلة بني �البتكار و�لنظم �لرقابية. فالنظم �لرقابية 

ميكنها �صمان �صالمة �مل�صتهلك وحتجيم �ملخاطر �لتي توؤدي �إىل �أزمات �ل�صوق. من ناحية 

�أخرى، فاإن �لنظم �لرقابية تعيق �لنمو من خالل خلق عقبات بريوقر�طية �أمام �البتكار.

ويرتتب على �البتكار قيام �ملوؤ�ص�صات بتطوير منتجات جديدة بطريقة �آمنة وم�صوؤولة، تخدم 
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�مل�صتهلكني على �أف�صل وجه وت�صمح لهم باال�صتفادة من �لتقدم �لتكنولوجي �ملتالحق �لذي 

�أ�صبح �صمة �لع�صر. من ناحية �أخرى، هناك خماطر حقيقية قد ترتتب على �البتكار، 

رغم كون بع�ض �أو �أغلب �مل�صتهلكني غري مدركني للمخاطر �ملالزمة للتقدم �لتكنولوجي، 

مثل �الخرت�قات �الأمنية و�جلر�ئم �الإلكرتونية باأنو�عها.

وقبل �لتعمق يف �لنظم �لرقابية للتكنولوجيا �ملالية، من �ملهم من �لناحية �ملفاهيمية، تقييم 

فو�ئد �لنظم �لرقابية من حيث ما حتققه من �صالمة. وقد كان الأزمة �لعقار �لعاملية �إبان 

عام 2008 �لف�صل يف لفت �الأنظار �ىل �صرورة �إن�صاء قطاع مايل يعمل ب�صكل �أف�صل، 

ويكون �أقل عر�صة لالنهيار �ملنهجي �لذي ن�صاأ ب�صبب �الأزمة، مع �لرتكيز يف �لوقت نف�صه 

�أف�صل حول نوع  �أن تتو�فر له يف �مل�صتقبل معلومات  على حماية �مل�صتهلك و�لتاأكد من 

�لرقابية عن  للجهات  للتعبري  �إىل و�صيلة  باالإ�صافة  �ملالية،  باملنتجات  �ملرتبطة  �ملخاطر 

مطالبه.

ج- اعتبارات رقابية تخ�س التكنولوجيا املالية

ميكن للتكنولوجيا �ملالية حل �لكثري من �مل�صكالت �ملوجودة يف �لقطاع �ملايل فيما يتعلق 

ت�صاعد  �أن  �ملالية  للتكنولوجيا  �ملثال، ميكن  و�ل�صركات. على �صبيل  �مل�صتهلكني  بكل من 

�أولئك �لذين ال ت�صلهم خدمات �لقطاع �مل�صريف �لتقليدي يف �حل�صول على خدمات بديلة 

لها وبتكاليف �أقل من خالل �لتكنولوجيا �ملالية، ومن جهة �أخري، ميكن للتكنولوجيا �ملالية 

�أن ت�صاعد رو�د �الأعمال و�ل�صركات �لنا�صئة غري �لقادرين على تلبية �صروط �ملوؤ�ص�صات 

�أجل متويل م�صاريعهم  ن�صبيا من  بتكلفة منخف�صة  �الأمو�ل  �لتقليدية، على جمع  �ملالية 

�جلديدة. وال يعني هذ� �أنه ال توجد �أي�ًصا م�صاكل فيما يتعلق باجلهات �لتي توفر خدمات 

�لتكنولوجيا �ملالية، كما �أنه ثمة حتديات جديدة تو�جه �جلهات �لرقابية يف �إطار حتديد 

دورها يف ت�صهيل منو هذه �الأ�صو�ق. 

�جلر�ئم  وهجمات  �لبيانات  يف  خروقات  حدوث  �إمكانية  تعد  �الإ�صارة،  �صبقت  وكما 

�ملالية ب�صكل خا�ض. ووفًقا  �لتكنولوجيا  �لتي تو�جه  �أحد جماالت �ملخاطر  �الإلكرتونية 

لتقرير مكتب �لتحقيقات �لفيدر�يل حول جر�ئم �الإنرتنت يف عام 2017، بلغت تكلفة 

�لتكنولوجيا  تز�يد خدمات  �أمريكي مع  1.5 مليار دوالر  �الإنرتنت ما يقرب من  جر�ئم 

�ملالية وتز�يد حجم �ملعلومات �ملخزنة تباعاً. فبينما ي�صعي مبدعي �لتكنولوجيا ملحاولة 

حت�صني خدمات �مل�صتهلكني ب�صكل كبري، هناك تطور مو�ٍز للتكنولوجيا �لتي ي�صتخدمها 

خمرتقو �ملو�قع ومرتكبي �جلر�ئم �الإلكرتونية. 
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وغالًبا ما تكون �ملوؤ�ص�صات �ملالية �لكربى، مثل JP Morgan Chase ومن�صات �لدفع 

عرب �الإنرتنت مثل Apple، هي �أهد�ف هوؤالء �ملخرتقني. فلقد كان �لقلق �الأكرب د�ئًما 

للمتعاملني عرب �النرتنت،  �ل�صخ�صية  �إىل �ملعلومات  �لبع�ض من �لو�صول  هو من متكن 

مما قد يلحق بهم �ل�صرر. غري �أن �لتكنولوجيا �ملالية تخلق �أي�ًصا جمموعة من �مل�صاكل 

فعلى  �لرقابية.  لل�صلطات  خا�صاً  حتدباً  وت�صكل  �ملبتكرة  للمن�صات  بالن�صبة  �مل�صتجدة 

�إىل  �مل�صفرة،  �لعملة  تد�ول  من�صات  موؤ�ص�صي  الأحد  �لطارئة  �لوفاة  توؤدي  �ملثال،  �صبيل 

�ختفاء مبالغ مالية كبرية من �أمو�ل �مل�صتثمرين و�ملتد�ولني. وعلى �لنقي�ض من ذلك، لو 

تويف فجاأة موؤ�ص�ض �أحد �لبنوك �لكربى، لن يكون هناك �أي قلق من �ختفاء ود�ئع �الأفر�د 

�أو �ملوؤ�ص�صات. 

وثمة نوع �آخر من خماطر �لتكنولوجيا �ملالية، يكمن يف منظومة �إقر��ض �لنظري للنظري. 

�لقر�ض  ويتم منح هذ�  للح�صول على قر�ض  �الأفر�د بطلب  يتقدم  �ملنظومة،  ففي هذه 

لهم، ثم يعاد ترتيب هذه �لقرو�ض يف حزم خمتلطة وبيعها �إىل طرف ثالث يكون عادة من 

�ملوؤ�ص�صات �الإ�صتثمارية �لكربى. من جانب �آخر، قد يعمد �لقائمون على من�صة �الإقر��ض 

بالتعديل �ل�صكلي يف �حلزم �ملباعة مبا يتو�فق مع معايري �مل�صرتي، وهو ما يعّد من قبل 

تبديل �حلقائق. وقد حدث ذلك بالفعل من قبل موؤ�ص�صة Lending Club �لتي توفر 

�لقرو�ض �ل�صخ�صية وقرو�ض �إعادة متويل �ل�صيار�ت وقرو�ض �الأعمال و�لتمويل �لطبي. 

وقد �أدي ما حدث �إىل ��صتقالة �لرئي�ض �لتنفيذي للموؤ�ص�صة.

د- ق�صايا التنظيم الرقابي للتكنولوجيا املالية 

تغطي �خلدمات  �لنطاق، حيث  و��صعة  �ملالية هي �صناعة  �لتكنولوجيا  �آنفاً،  ذكرنا  كما 

و�الإقر��ض،  �لرقمية،  و�لعمالت  �ملالية،  و�الأور�ق  �الئتمان،  وبطاقات  �مل�صرفية، 

و�ال�صت�صار�ت �ال�صتثمارية، وغري ذلك. وعند و�صع تنظيم رقابي للتكنولوجيات �جلديدة 

يتحمل  من  رقابي جديد وحتديد  �إطار  �لتفكري يف  يتعني  �ملذكورة،  باجلو�نب  �ملرتبطة 

م�صوؤولية �الإ�صر�ف و�لتدخل يف مثل هذه �ملهام.

هناك م�صاألة �أخرى �إىل جانب �لبعد �لذي يجب على �ملنظمني �لتفكري فيه حول �إطار 

تنظيمي  للتكنولوجيا �ملالية �ملت�صارعة �لتطور. فاإذ� مت تقييد  �إحدى �ملمار�صات �ملندرجة  

�صمن �لتكنولوجيا �ملالية، �صتظهر حتما �أنو�ع �أخري من �ملمار�صات �ملماثلة، وتكون �جلهة 

�لرقابية تُعني على �لدو�م باللحاق بهذه �لتطور�ت. لذ�،  فمن �حلتمي �أن تظل �ل�صلطات 

�لرقابية متخلفة بخطوة و�حدة عن �ملبتكرين، في�صعب على تلك �ل�صلطات حتديد �أف�صل 

�ملمار�صات �لرقابية.
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للمخاطر  �ال�صتجابة  و�صرعة  بالذكاء  تت�صم  �أن  �لرقابية  �ل�صلطات  على  يجب  ثم،  ومن 

�جلديدة عند ظهورها يف �الأ�صو�ق. وهناك م�صاألة �أخرى تتعلق بالنظيم �لرقابية لالأ�صو�ق 

�لقائمة على �لتكنولوجيا �ملالية، علًما باأن هذه �الأ�صو�ق هي يف �لو�قع عاملية بطبيعتها. 

بالتايل، يتعني �أن يكون هناك نوع من �لتن�صيق �لعاملي حول هذ� �الإطار �لرقابي.

هـ- اأمثلة من النظم الرقابية املتعلقة بالتكنولوجيا املالية 

�إعتمدت �لدول �ملختلفة نظًما رقابية خمتلفة فيما يتعلق بالتكنولوجيا �ملالية. حيث، على 

�صبيل �ملثال، تتعدد �مناط �لقو�عد �لرقابية �ملتعلقة باإقر��ض نظري لنظري ح�صب �لدول 

فيما. يف �أملانيا وفرن�صا، تتم معاملة �الإقر��ض من نظري لنظري رقابًيا مثل �لبنوك. ولي�ض 

هذ� هو �حلال يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، �إذ يتعني على كل من تتطلق عليه �صفة 

مع هذ�  رقابياً  �لتعامل  �الإقر��ض. حيث مت  �الإقت�صار على  ولي�ض  �لود�ئع  قبول  “بنك” 
�لنوع من �الإقر��ض كما لو كان �إ�صد�ر� الأور�ق مالية. ويف عام 2018، �أعلنت �ل�صلطات 

�ملالية،  �لتكنولوجيا  من�صات  من  طلبات  قبول  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  �ملخت�صة يف 

العتبارها عمليات بنكية خا�صة �لنمط، ب�صرط عدم قبولها ود�ئع، و�إال مت �إعتبارها بنوًكا 

��صتخد�م خدمة  �مل�صتهلكني  �ليابان على  مثل  �لدول  بع�ض  بينما حتظر  تقليدية. هذ�، 

�الإقرت��ض من نظري لنظري. 

�أو جهات  حالًيا، يجري يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية �حتو�ء �صركات �ل�صد�د �لرقمي 

�مل�صريف  �الأمن  لقانون  وفًقا  �لقائمة،  �لرقابية  �ملنظومة  يف  �لرقمية  �لعمالت  تد�ول 

�لفيدر�يل. غري �أنه ال يوجد �إجماع وطني على �إمكانية عمل من�صات �الإقر��ض من �لنظري 

للنظري يف كل �لواليات �الأمريكية. ففي بع�ض �لواليات، يُ�صمح لهذه �ملن�صات باالإقر��ض 

ولكن لي�ض �صر�ء �لقرو�ض. ويف واليات �أخري تختلف �لنظم عن ذلك، وهو ما خلق فر�ًصا 

ال�صتغالل هذه �الختالفات من قبل �ملتعاملني.

و- النظم الرقابية العاملية والتكنولوجيا املالية 

�ملالية على م�صتوي عاملي، هو  للتكنولوجيا  رقابية  �ملتد�ولة حول و�صع نظم  �الآر�ء  من 

يتمتع  حيث  �ملالية،  �لتكنولوجيا  �إطار  يف  �لرقابية  للرب�مج  جتريبية  منظومة  تطوير 

��صتك�صاف �حللول �جلديدة، و�لتو�صل �ىل منتجات مبتكرة، يف مناأى  �ملبتكرون بحرية 

عن �لقيود �لتي تفر�صها �الأطر �لرقابية �لتقليدية. ومن �الأفكار �ملطروحة يف هذ� �الإطار، 

�الأمريكية وهونغ كونغ،  �ملتحدة  و�لواليات  �الأوروبي  تعاون ي�صم كاًل من �الحتاد  �يجاد 

خللق منظومة رقابية جتريبية م�صرتكة، ت�صعى خاللها �صركات نا�صئة للتكنولوجيا �ملالية 
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�ملالية  �خلدمات  لتوفري  و�ل�صعي  م�صتجدة،  بطرق  مالية  خدمات  وتقدمي  �البتكار  �إىل 

للم�صتهلكني �لذين مل يتم ��صتيعابهم د�خل �لقطاع �ملايل �لتقليدي.

�أما عن م�صاعي بع�ض �لدول خارج �لواليات �ملتحدة يف �لتنظيم �لرقابي للتكنولوجيا �ملالية، 

ففي �أ�صرت�ليا، تخ�صع �أن�صطة �لتكنولوجيا �ملالية رقابياً �إىل �لهيئة �الأ�صرت�لية لالأور�ق �ملالية 

 .Australian Securities and Investments Commission  )ASIC( و�ال�صتثمار 

حيث  تركز يف حتديد �أي من �لرت�خي�ض و�للو�ئح تنطبق علي هذه �ملوؤ�ص�صات �لنا�صئة، 

�أن�صاأت  حيث  ذلك،  معها.  �ملتعاملني  و�مل�صتثمرين  �مل�صتهلكني  من  كل  حماية  من  و�لتاأكد 

ل�صركات  خاللها  من  ميكن  �صهًر�،   12 مدتها  �لفرتة،  حمدودة  جتريبية  منظومة  �لهيئة 

�لتكنولوجيا �ملالية �لنا�صئة �ختبار �ملنتجات �لتي تاأمل يف طرحها يف �ل�صوق، دون �حلاجة 

خالل تلك �لفرتة �لتجريبية �إىل ترخي�ض من �ل�صلطات �لرقابية �الأ�صرت�لية.

�أما �ململكة �ملتحدة فتعمل على �ن�صاء بيئات جتريبية بالتعاون مع �صركات للتكنولوجيا 

�ل�صلطات  ت�صتهدف  كما  �مل�صتهلكني.  حماية  مر�عاة  مع  دولياً،  لالنت�صار  تطمح  �ملالية 

�ملعنية ت�صهيل ظهور موؤ�ص�صات جديدة للتكنولوجيا �ملالية. وقد حقق �لربيطانيون جناًحا 

كبرًي� يف هذ� �الإطار �لتنظيمي. وتتمثل �لفكرة يف �إ�صرت�ك �ل�صلطة �ملعنية مع �صركات 

تلبي جمموعة معينة من �ملتطلبات، فت�صمح لها باختبار منتجات للتكنولوجيا �ملالية دون 

�المتثال بال�صرورة لكامل �ملتطلبات �لرقابية �ملفرو�صة تقليدياً على مقدمي �خلدمات 

مع  كثب  عن  �جلديدة  �ل�صركات  تلك  تعمل  �الختبار�ت،  هذه  �إجر�ء  �أجل  ومن  �ملالية. 

�ل�صلطات �لرقابية يف �ململكة �ملتحدة ل�صمان حماية �مل�صتهلكني ب�صكٍل كاٍف.

لاللتز�م  زمنية  مهلة  �ملتحدة  �ململكة  يف  �ل�صركات  هذه  منح  يتم  ذلك،  �إىل  باالإ�صافة 

تتاح  �ملهلة،  �نتهاء  وبعد  ن�صًجا.  �الأكرث  �ملوؤ�ص�صات  على  �ملفرو�صة  �لرقابية  باملتطلبات 

ل�صركات �لتكنولوجيا �ملالية �لنا�صئة �لفر�صة الختيار ما �إذ� كانت ترغب يف �ال�صتمر�ر يف 

تقدمي هذه �خلدمة �ملتقدمة �أو �إرجائها �إىل حني ت�صبح �أكرث ن�صًجا.

تبنت �صنغافورة �أي�ًصا فكرة �ملنظومة �لرقابية �لتجريبية لتمكني �ملبدعني �ملاليني و�جلهات 

�لفاعلة يف جمال �لتكنولوجيا �ملالية من ��صتغالل هذه �لفر�صة لتجربة منتجات �أو خدمات 

مالية مبتكرة. و�لفكرة ور�ء هذ� �الأ�صلوب هي �ختبار منتجات �لتكنولوجيا �ملالية �جلديدة 

حتت �إ�صر�ف رقابي، وحتديد ما �إذ� كانت منا�صبة حلل م�صاكل قائمة يف �ل�صوق.
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تُعد �ل�صني مثاالً لبلد �تخذ نهًجا ف�صفا�ًصا ن�صبًيا يف �الإ�صر�ف �لرقابي على �لتكنولوجيا 

�ملالية. حيث يتمثل هذ� �لنهج يف �إعتبار �أن �لدولة باأكملها هي منظومة رقابية جتريبية 

ميكن من خاللها �ختبار �لتكنولوجيات �ملالية �جلديدة، حيث يتمكن �ملبدعون من تنفيذ 

�لقائمة مبا  �لرقابية  �لنظم  �أو من خمالفة  �أفكار جديدة دون قلق من تهديد ق�صائي، 

يرتتب على ذلك من عو�قب. ومع ذلك، فقد قامت �ل�صني بالفعل بتطبيق بع�ض �لنظم 

�لرقابية. فوز�رة �ل�صناعة وتكنولوجيا �ملعلومات بد�أت يف ت�صنيف �ملنتجات �ملعتمدة على 

�ل�صجالت �ملت�صل�صلة BlockChain، وحظرت �حلكومة عرو�ض �الكتتاب يف �إ�صد�ر�ت 

�لعمالت �مل�صفرة، وحجبت مو�قع تد�ول هذه �لعمالت.

ومع �أن هذه �لتدخالت من جانب �حلكومة تتعلق يف �لغالب مبنتجات �ل�صجالت �ملت�صل�صلة، 

رو�د  وت�صجيع  �ملالية،  �لتكنولوجيا  يف  �البتكار  منو  دعم  عموًما  حاولت  �ل�صني  �أن  �إال 

�لتطوير يف �لتكنولوجيا �ملالية على �إتخاذ �ل�صني موقعاً لهم، باعتبارها تزخر باإمكانيات 

�ختبار تطبيق م�صتجد�ت �لتكنولوجيات �ملالية.

�إجماالً، يالحظ تـفعيل منظومة رقابية جتريبية يف �أغلب مناطق �لعامل، بهدف زيادة قيمة 

وقدر�ت �صركات �لتكنولوجيا �ملالية، مما يوفر �لفر�صة لهذه �ل�صركات للتطوير و�البتكار، 

مع مر�عاة حماية �مل�صتهلكني من �ملخاطر. 

ز- م�صتقبل رقابة التكنولوجيا املالية

و�قع �الأمر �إن مهمة رقابة �لتكنولوجيا �ملالية تكمن يف م�صاعدة موؤ�ص�صات �لتكنولوجيا 

�إد�رتها  عن  تن�صاأ  �لتي  �لتحديات  ومو�جهة  �لرقابية،  باملتطلبات  �اللتز�م  على  �ملالية 

للمخاطر، كما تُعني مب�صاندة �ل�صركات �لنا�صئة للتكنولوجيا �ملالية، �لتي تفتقر �إىل �لقدرة 

على �البتكار يف ظل �لنظم �لرقابية �لتقليدية.

ومما يجدر ذكره �أن ثمة بع�ض �ملوؤ�ص�صات قد �ُن�صئت لتقدمي خدمات رقابية م�صاندة يف 

جمال �لتكنولوجيا �ملالية ل�صالح موؤ�ص�صات �أخري، وهي خدمات مثل �لتحقق من �لهوية 

ل�صركات مثل �أمازون Amazon، و�مل�صاعدة على �الإلتز�م بقو�عد جديدة تتعلق مبعرفة 

و�تخاذ  عاملًيا،  �لرقابية  �لنظم  تفر�صه  ح�صبما   KYC-Client  Your  Know عمالئها 

�الإجر�ء�ت �ملطلوبة ملكافحة ظاهرتي غ�صل �الأمو�ل ومتويل �الإرهاب �للتني �أ�صبحتا ذ�ت 

�أهمية متز�يدة يف �أعقاب �الأزمة �ملالية �لعاملية يف عام 2008. بالتايل، ثمة ت�صاوؤل عما 

�إذ� كان من �ملحتمل �أن تتولد عن رقابة �لتكنولوجيا �ملالية �صناعة قائمة بذ�تها. 
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�صيوؤثر  �ملالية  �لتكنولوجيا  رقابة  تنظيم خدمات  �إجر�ء�ت  �أن  ندرك  �أن  �أي�ًصا  �ملهم  من 

ملوؤ�ص�صاتهم،  �ملختار  باملوطن  يتعلق  فيما  �ملالية  �لتكنولوجيا  �أعمال  رو�د  قر�ر�ت  على 

�لتكنولوجيا  �أ�صو�ق  يف  تظهر  �لتي  �جلديدة  �ملخاطر  من  �مل�صتهلكني  حماية  وم�صتوي 

�ملالية، و�ال�صتفادة �ملحتملة للم�صتهلكني من هذه �لتكنولوجيا �مل�صتجدة.

من �ملهم �أي�ًصا �أن ت�صع �جلهات �لرقابية يف �عتبارها �أن �لرقابة على �لتكنولوجيا �ملالية 

مبا تزخر به من معامالت على �الإنرتنت، ميكن تقدميها يف �أف�صل وجه من خالل �إطار 

عمل عاملي موّحد. وبالطبع، قد ال يكون ذلك باالأمر �ل�صهل �إذ� نظرنا فقط �إىل تعدد 

�ملتحدة  �لواليات  �ملالية يف  �لتكنولوجيا  لها  �لتي تخ�صع  �لتجريبية  �لرقابية  �ملنظومات 

على  للرقابة  موحد  عاملي  �إطار  �إىل  �لتو�صل  فاإن  ذلك،  ومع  فقط.  وحدها  �الأمريكية 

�لتكنولوجيا �ملالية، يكون مفيًد� للغاية من منظور �مل�صتهلكني �ملتطلعني �إىل �حلماية من 

�ملخاطر، بغ�ض �لنظر عن موطن ن�صاط �ل�صركة �لتي تقدم خدمات �لتكنولوجيا �ملالية.

وكمالحظة ختامية حول م�صتقبل تنظيم �لتكنولوجيا �ملالية، جتدر �الإ�صارة �إىل �أن �إن�صاء 

منظومة رقابية عاملية يف هذ� �الإطار �صوف ي�صّهل �الإلتز�م �لرقابي على �ل�صركات �لنا�صئة 

ذ�ت �لعالقة. �أما بالن�صبة ملوؤ�ص�صات �لتكنولوجيا �ملالية �لتي �صبق �أن تاأ�ص�صت وتقوم فعاًل 

بخدمة �مل�صتهلكني، فاإن �إن�صاء منظومة رقابية عاملية، �صوف يوفر لتلك �ل�صركات فر�صة 

�لنمو و�النت�صار عرب حدود �ملن�صاأ. 

�صاد�ًصا- االبتكار بني القطاع املايل والتكنولوجيا املالية

هذ�  �بتكار يف  فاأي  باالبتكار�ت،  �ملالية حافل  قطاع �خلدمات  تاريخ   �أن  �لقول  ميكن 

�ملجال هو مبثابة �بتكار مايل �صو�ء ت�صمن �أو مل يت�صمن جو�نب تكنولوجية. فمقاي�صات 

 American �الأمريكية  �لوديعة  �إي�صال  �أو   Interest Rate Swaps �لفائدة  �أ�صعار 

Depositary Receipt وهي نوع من �ال�صتثمار �لذي ي�صمح للم�صتثمرين يف �لواليات 
�الأمريكية دون  �ل�صركات غري  �أ�صهم  ب�صكل غري مبا�صر يف  بالتد�ول  �الأمريكية  �ملتحدة 

تكبد خماطر �لعملة. كلها �بتكار�ت مالية ولكنها لي�صت بال�صرورة �بتكار�ت تكنولوجية. 

�أبعادها  ز�لت  وال  م�صتجًد�  مفهوًما  تز�ل  ال   Fintech �ملالية  �لتكنولوجيا  بينما  هذ�، 

تتبلور. فالتكنولوجيا �ملالية هي يف �لو�قع �ندماج بني �البتكار و�لتكنولوجيا يف م�صاحة 

�خلدمات �ملالية. ويف مقدمة �صروط �لتكنولوجيا �ملالية، �أن ترتبط على نحو وثيق بخدمة 

�مل�صتهلك، �أو �أن تت�صدي حلل م�صكلة قائمة يعاين منها �مل�صتهلك. 
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اأنواع االبتكار

اأ- االإبتكار املفتوح واالإبتكار املغلق

�أو  مفتوح  �إبتكار  �إىل  �لت�صنيف  هو  �أحدها  فئات خمتلفة.  �إىل  �الإبتكار  ت�صنيف  ميكن 

�لكبرية ت�صتخدم  �ملالية  �لتجارية و�ملوؤ�ص�صات  �لبد�ية، كانت �لعالمات  �إبتكار مغلق. يف 

لالبتكار د�خل حدود جدر�نها. وهو ما ي�صمى �بتكاًر� مغلًقا. ومع ذلك، تتعاون �لعديد من 

و�ملوؤ�ص�صات �ملالية �ملنفتحة على �لتطور مع �أطر�ف ثالثة، فتتو�صل �إىل حل مل�صكلة قائمة 

�أو �إىل �بتكار  نافع. وي�صمى ذلك باالإبتكار �ملفتوح. وقد �نتقل �البتكار يف جمال �خلدمات 

�ملالية من �البتكار �ملغلق �إىل �البتكار �ملفتوح يف �لعقود �لقليلة �ملا�صية.

وميكن �أن يكون كل من نوعي �الإبتكار �صالفي �لذكر ناجًحا. ومن �الأمثلة �لرئي�صية للنجاح 

 Google حيث ت�صتخدم ،Apple و Google لكبري يف كال �لنوعني من �البتكار نذكر�

ذلك،  ومع  لالبتكار.  مغلًقا  نهًجا   Apple ت�صتخدم  بينما  لالبتكار  �نفتاًحا  �أكرث  منهًجا 

فكالهما ناجحان للغاية يف �أ�صاليبهما. فاإذ� كان عليتا �أن تقرر نوع �البتكار �لذي يتعني 

كان  �إذ�  ما  لتحديد  بها  �الإقتد�ء  ميكننا  �لتي  �ملعايري  �أو  �ملعامل  بع�ض  فهناك  �إتباعه، 

تعقيد  م�صتوي  هو  �ملعايري  هذه  �أحد  �ملغلق.  �أو  �ملفتوح  �الإبتكار  �تباع منط  �ملالئم  من 

�البتكار. فاإذ� كان �البتكار معقًد� ومرتبًطا يف �لوقت ذ�ته بالعديد من �لعمليات �لد�خلية 

للموؤ�ص�صة، فقد ال يكون �البتكار �ملفتوح هو �لطريق �الأمثل. 

وثمة معيار �آخر يف هذ� �خل�صو�ض، وهو �لتفرد يف �البتكار. فعادًة ما يتم �إعطاء �البتكار 

�ملغلق �الأف�صلية عندما يكون �البتكار فريًد� بطبيعته، وميكن �أن يُحدث تغيرًي� ملمو�ًصا 

على م�صتوى �ل�صوق، وينطوي على ميزة للموؤ�ص�صة �لتي تطرحه. ومن جانب �آخر، ميكن 

�أن يكون �البتكار �ملفتوح �أكرث فائدة عندما يكون �الإبتكار من�صوؤه هو �لتن�صيق بني �أفكار �أو 

مدخالت خارجية تاأتي من وكاالت �أو هيئات �أو �صركات خمتلفة. لكن هناك �أي�ًصا معيار 

ثالث يتمثل يف �صدة �ملناف�صة. فعندما تكون �لبيئة �صديدة �لتناف�صية، قد يكون �البتكار 

�ملغلق هو �لنهج �ملف�صل.

ب- االإبتكار االإ�صايف واالبتكار اجلذري 

من  قائم  هو  ما  على  وتبني  بخطوة،  تتم خطوة  بطيئة  �بتكار  �الإ�صايف هو عملية  �البتكار 

تكنولوجيات وعمليات و�أدو�ت. وعندما يكون هناك �بتكار تدريجي يف �صناعة �أو منتج موجود 

يف �ل�صوق، فهو عامة ال يحل حمل �ملنتج �ملوجود ولكنه يوفر فقط �صيغة حم�ّصنة له.
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وعلى �لنقي�ض مما �صبق، فاإن �البتكار �جلذري يزيح متاًما �ملنتجات �الأخرى من �ل�صوق. 

مثال ذلك �أدى �بتكار �لكامري� �لرقمية، وهي �بتكار جذري، �إىل �إخر�ج �لكامري�ت غري 

�لبيانات �حلا�صوبية  »ذ�كرة حفظ  �إىل  �لتو�صل  يعد  �ل�صوق متاًما. كذلك،  �لرقمية من 

»�مل�صماة عامياً بالفال�صة Flash drive” مبثابة �بتكار جذري �آخر، حيث �نهي �حلاجة 

�إىل �الأقر��ض �ملرنة حلفظ �لبيانات، وهو يف طريقه �أي�ًصا �ىل �نهاء ��صتخد�م �الأقر��ض 

�ملدجمة حلفظ �لبيانات. غري �أن �الإبتكار�ت �جلذرية تنطوي على �لعديد من �ملخاطر. 

فقد يحدث مثاًل �أن ال يعمل �الإبتكار على �لنحو �ملاأمول، �أو قد يف�صل على م�صتوي �ل�صوق، 

رغم ما ��صتُثمر فيه من وقت وجهد ومو�رد مالية. 

للموؤ�ص�صة لفهم  له فو�ئده، فهو يوفر م�صاحة ووقتاً  �أن �البتكار �الإ�صايف  يت�صح  لذلك، 

كيفية بناء تقنية جديدة. غري �أنه يف مقابل ذلك، ميكن للموؤ�ص�صات �ملناف�صة ��صتخد�م 

هذ� �لوقت لتطوير منتج �أكرث تفوًقا تغزو به �ل�صوق. وتوفر �لهو�تف �جلو�لة مثاالً على 

�البتكار �الإ�صايف.

ج- اإعتبارات حول املناهج املختلفة لالبتكار 

�الأحو�ل.  �أغلب  مغلًقا يف  �ملالية  �البتكار يف �خلدمات  كان  �ملا�صية،  �لقليلة  �لعقود  يف 

ومنذ عام 2014 �صهدنا تغرًي� نحو �البتكار �ملفتوح، حيث بد�أت �لبنوك تدرك �أنها تو�جه 

مناف�صة �صر�صة من �ل�صركات �لنا�صئة للتكنولوجيا �ملالية. كما �أنه قد مت توظيف �لكثري 

من �الأمو�ل يف هذه �ل�صركات �لنا�صئة من قبل �لعديد من �ملوؤ�ص�صات �ملالية و�مل�صتثمرين، 

وبالتايل مل يعد باإمكان �لبنوك جتاهل هذ� �ل�صركات، و�أدركت �لبنوك �أنه بغ�ض �لنظر 

عن حجمها �لكبري فاإنه يجب عليها �ال�صتعد�د للمناف�صة �لتي �صتو�جهها من �ل�صركات 

�لنا�صئة للتكنولوجيا مثل Tencent و Alibaba. كذلك �أدركت �لبنوك �أنه �إذ� ��صتمرت 

يف نهج �البتكار �ملغلق، قد تكون �لنتائج بطيئة للغاية. بالتايل، بد�أت �لبنوك بال�صر�كة 

مع �ملوؤ�ص�صات �الأ�صرع �إبتكاًر�، و�أ�صبحت �لتكنولوجيا �ملالية �أكرث �إنفتاًحا. ومن �ملنا�صب 

يرتبط  ما  عادة  �لب�صيط  �لتغيري  و�البتكار.  �لب�صيط  �لتغيري  بني  �لفارق  �إىل  �الإ�صارة 

مب�صكلة يتعني حلها. بالتايل، فاإن �لنهج �لذي يتعني �إتباعه، وما يجب �لقيام به حللها 

�إطار �لتغيري �لب�صيط، �لعمليات �لتي  يكون و��صًحا، كذلك ي�صمل و�صوح �لروؤية �صمن 

حتتاج �ىل حت�صني و�لتبديل �ملطلوب يف �لبنية �لتحتية، كما �أن �لنتيجة �ملطلوبة و�ملتوقعة 

من هذ� �لتغيري تكون معلومة متاًما. 

ولكن عندما يتعلق �الأمر باالبتكار، هناك �لكثري من �لغمو�ض حول نتائج جهود �البتكار. 

فالتكنولوجيا �جلديدة قد تكون فكرة جديدة متاًما ونتائجها غري موؤكدة. كما �أن �إنت�صار 
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�الإبتكار يتوقف على مدى �ملقاومة �لتي �صيجابها يف �ل�صوق. كذلك، تتطلب �البتكار�ت 

عموًما ��صتثمار�ت عري�صة يف �ملوؤ�ص�صات �لكربى، ويتعني �أن يكون �لتمويل ذ�تياً يف معظم 

من  ميكن  �لتي  �ملن�صات  من  �لعديد  فهناك  �لنا�صئة،  لل�صركات  بالن�صبة  �أما  �حلاالت. 

خاللها متويل �البتكار. 

ومن حيث �لفارق يف نوع �ال�صتثمار �ملطلوب لكل من نهج �البتكار �الإ�صايف و�جلذري، 

فعندما يُتبع منهج تدريجي يف جمال �البتكار �الإ�صايف، يكون �لهدف �ملعروف هو �إطالق 

منتج �أف�صل �أو خدمة �أف�صل، غري �أن �صايف �لربح �لناجت عن �الإبتكار يتاأثر بفعل �ملناف�صة 

يف �ل�صوق وح�صب م�صتوى مقاومة �ل�صوق للتغيري. 

�أو   Bitcoin للبيتكوين  بالن�صبة  �البتكار �جلذري مثلما هو �حلال  نتحدث عن  وعندما 

�ل�صجالت �ملت�صل�صلة BlockChains، نعلم �أننا �صنو�جه �لكثري من عدم �ليقني. كما �أنه 

من غري �ملعروف مدي تقبل �ملنتج يف �ل�صوق، �أو �إذ� كان هناك �صوق للمنتج �ملبتكر على 

�الإطالق. ولعل �أف�صل ما يف �البتكار �جلذري هو عدم وجود مناف�صة على �الإطالق الأنه ال 

يوجد �صوق للمنتج حني ياأتي طرحه فيه. غري �أن �البتكار �جلذري يحتاج �إىل قدر كبري 

ن�صبًيا من �ال�صتثمار للتو�صل ملنتج جديد متاًما و�إ�صتيعابه يف �صوق تفتقر �إىل منتج مثيل. 

وكمثال على �ل�صر�كة بني �أحد �لبنوك �لكبرية و�إحدى �ل�صركات �لنا�صئة، نذكر �لتعاون 

 UBS بنك  �أن�صاأ  وقد   .FedEx و   Union Bank of Switzerland - UBS بنك  بني 

 Startup Accelerators �ملالية  �لتكنولوجيا  يف  �لنا�صئة  للموؤ�ص�صات  ت�صريع  برنامج 

للنظر يف خمتلف  �الأخرى  �لكبرية  �لبنوك  �لكثري من  �لربنامج  ي�صم  زيوريخ، حيث  يف 

�بتكار�ت �ل�صركات �لنا�صئة. وبعد ثالثة �أ�صهر من �لتوجيه و�الإعد�د �لتنظيمي �ل�صامل، 

�لنا�صئة  �ل�صركات  �أو  �ل�صركة  فيه  تقدم  مفتوح،  يوم  يف  ذروته  �لت�صريع  برنامج  يبلغ 

للم�صتثمرين �ملحتملني للح�صول على متويل.

�أما بالن�صبة للموؤ�ص�صات �لكبرية، فهناك �لعديد من �الأدو�ت �ملتاحة لت�صجيع �البتكار، ومن 

هذه �الأدو�ت حتّول قر��صنة �لبحث و�لتطوير �إىل �صر�كات ��صرت�تيجية مع �ملوؤ�ص�صات 

�لكبرية بال�صماح لالأخرية باالإ�صتفادة مما هو متو�فر لدي جهات �لت�صلل هذه من مو�رد 

وخمترب�ت �بتكار. وللتو�صيح فاإن قر��صنة �لبحث و�لتطوير هم �ملت�صللون �ىل �لف�صاء 

�ل�صيرب�ين ملوؤ�ص�صات �الإبد�ع بحًثا عن فر�صة لتوفري �لدعم لتلك �ملوؤ�ص�صات فيما تقوم به 

من �بتكار، مقابل م�صاركتها يف �ال�صتفادة من �لربح �لذي يرتتب على �الإبتكار.

بالـ   ت�صميته  على  �إ�صُطلح  ما  نذكر  �الإبتكار،  لن�صاط  �مل�صاندة  �الأدو�ت  �إطار  و�صمن 

Hackathon وهي منا�صبة تدوم عادة عدة �أيام، وهي حدث تعاوين الأ�صحاب �مل�صلحة 
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من خلفيات تكنولوجية خمتلفة، يلتقي فيها عدد كبري من متخ�ص�صي �لتقنيات �حلا�صوبية 

ممن يعملون يف ت�صميم فكرة �أو منتج �أو طرحه من �لبد�ية �إىل �لنهاية. وتعد منا�صبات 

�لـ »هاكاتون«ـ  مفيدة لكل من �ل�صركات �لنا�صئة �ملنخرطة يف �الإبد�ع  �لتكنولوجي لعر�ض 

قدر�تها على توليد �أفكار جديدة، ف�صاًل عن ت�صريع �لتحوالت �لرقمية للموؤ�ص�صات �لكربى. 

وتنتهي عملية �مل�صاركة بتطوير وعر�ض منتج ملمو�ض. ويتم تكر�ر �لعملية لتح�صني �الأفكار 

�ملتعلقة باملنتجات �لتي مت تطويرها. 

نذكر خمترب�ت  �لكبرية،  �ملوؤ�ص�صات  �الإبتكار يف  لن�صاط  �مل�صاندة  �الأدو�ت  �إطار  و�صمن 

�البتكار Labs Innovation وهي بيئة يتم تطويرها لت�صجيع �البتكار د�خل �ملوؤ�ص�صات 

�لكبرية. ويتم �إن�صاء هذه �لبيئات لدعم �الأفكار �ملبتكرة وتطوير منتجات جديدة من خالل 

�إعادة تهيئة معطيات �جلو �ملعهود يف �ملوؤ�ص�صات �ل�صغرية �أو �ل�صركات �لنا�صئة �ل�صاعية 

�إىل �الإبتكار. وميكن للموؤ�ص�صات حتقيق �لفائدة من �إن�صاء خمترب�ت �البتكار من خالل 

تطوير ثقافة جديدة لالبتكار و�لت�صجيع على �ملجازفة، و�ال�صتفادة من �ملهار�ت و�ملو�هب 

و�لكفاء�ت من د�خل �ملوؤ�ص�صة، و�لعمل على حتقيق �إير�د�ت طويلة �الأجل. هذ�، ف�صاًل عن 

قيامها باال�صتثمار يف �ن�صطة �لبحث و�لتطوير لل�صركات �لنا�صئة �جلديدة.

�إمكانية  �لنا�صئة  �ل�صركات  �يل  �لكبرية  �ملوؤ�ص�صات  متنح  �ملو�رد،  تقا�صم  �إطار  و�صمن 

�لو�صول �إىل �ملو�رد �لالزمة، فت�صاعدها يف �الحتفاظ باملو�هب وجذبها، ويعد هذ� �لنهج 

�أ�صا�ًصا لقيام بيئة عمل م�صرتكة ت�صودها �لثقة و�لتو��صل بني �جلانبني. وكل ذلك مقابل 

�البتكار  عجلة  دفع  �صاأنها  من  �ال�صرت�تيجية  ل�صر�كة  هذه  مثل  �أن  كما  معقولة.  تكلفة 

و�لنمو، وتفيد �لطرفني يف �كت�صاب ميزة تناف�صية لتو�صعة ح�صتهما من �ل�صوق من خالل 

�لتو�صل �إىل برجميات م�صتجدة تتولد عنها تطبيقات نافعة خمتلفة. 

�أما �ل�صركات �لنا�صئة و�ل�صركات �ل�صغرية فهي يف كثري من �الأحيان تفتقر �إىل �ملو�رد 

و�ملهار�ت �ملتو�فرة د�خل �ملوؤ�ص�صات �لكبرية، �إاّل �أنها مع ذلك تعد �الأكرث مرونة وعادة ما 

تقدم �أفكاًر� ومنتجات مبتكرة لل�صوق. �أما �الأدو�ت �ملتاحة لل�صركات �لنا�صئة و�ملوؤ�ص�صات 

�ل�صغرية و�لتي ت�صاعدها على تطوير �أفكارها وتاأهيل منتجاتها لدخول �ل�صوق، فت�صمل 

�لتي  �لفو�ئد  وتتمثل  �ال�صتثماري.  �ملال  ر�أ�ض  وحا�صنات  �الأعمال  حا�صنات  م�صرعات 

تعود على �ل�صركات �لنا�صئة و�ملوؤ�ص�صات �ل�صغرية من �حلا�صنات عموًما يف �أنها حتقق 

لها �مل�صاحات �ملكتبية �ملطلوبة و�لتدريب على �الأجهزة �لالزمة مبا يدعم مهار�ت �لعمل 

�لتقني فيها ويعمل على �إحلاقها بال�صبكات �ملهنية �ملتخ�ص�صة. 
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