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موجز تنفيذي
لق��د ت�ص��بب من��و االقت�ص��اد الرقم��ي بالفع��ل يف زعزع��ة �صناع��اٍت متنوع��ٍة كتن��وع 
االإع��ام واملو�ص��يقى والنق��ل واملوا�ص��ات. واأودى توغل االآالف من �ص��ركات التقنية 
املالي��ة النا�ص��ئة يف جمي��ع نطاق��ات اخلدم��ات املالي��ة به��ذه الث��ورة االآن اإىل خل��ٍل يف 

ا�ص��تعمال امل��ال ذاته.

اإن��ه لتط��ور م��ن �ص��اأنه ت�صوي���ش احل��د الفا�صل بني املال والبيانات عل��ى نحو متزايد. 
ولقد حدث ذلك بالفعل نوعًا ما. اإن منو التجارة االإلكرتونية، وتطبيقات ا�صتدعاء 
�ص��يارات االأج��رة اأو ال�ص��داد للمطاع��م، يعن��ي اأن فع��ل دف��ع امل��ال احلقيق��ي اأم�ص��ى 
من�صيًا بالفعل. وبينما ُتي�صر اإنرتنت االأ�صياء بداية جولٍة جديدة من منو التعامات 
بني االآالت خال ال�ص��نوات املقبلة، �ص��تت�صاعد حدة املحاكاة االفرتا�صية لعمليات 
ال�ص��داد مع احتماالت انت�ص��ار م�ص��تودعات قيمة جديدة للفرار مما ي�ص��وب االأموال 

التقليدية من تكلفة وتعقيد وجمود ت�ص��ريعّي.

هن��اك مكا�ص��ب جم��ة �ص��يح�صدها امل�ص��رعون واحلكوم��ات وال�ص��ركات عل��ى ح��د 
�ص��واء عندم��ا تب��داأ اإنرتن��ت امل��ال انطاقها. اإن تعزي��ز التقني��ات املنخف�صة التكلفة 
واملفتوح��ة امل�ص��در - مث��ل العم��ات املُ�ص��فرة اأو البل��وك ت�ص��ني، اأو غريها من دفاتر 
احل�ص��ابات املوزعة - يفتح الباب على م�صراعْيه للو�صول اإىل العماء االأرق حااًل 
اأو املهم�ص��ني، وتلبي��ة االحتياج��ات الت��ي ال تلبيه��ا البني��ة التحتي��ة للخدم��ات املالي��ة 
��ع اإنرتن��ت املال التجارة الرقمية مب��ا يتجاوز احلدود  احلالي��ة. وم��ن املمك��ن اأن ُتَو�صِّ
الوطني��ة بكث��ري، م��ع ال�ص��ماح يف الوقت نف�ص��ه الأ�ص��كال جديدة م��ن ال�صرائب بتلبية 

احتياج��ات ق��وى العمل املتنقلة واملتو�ص��عة.

اإن الفر���ش ال ح��دود له��ا، لك��نَّ عقب��ات خل��ق واإدارة وتنظي��م جمموع��ة مت�ص��عة م��ن 
االأ�ص��كال الرقمي��ة للم��ال مهول��ٌة. وتث��ري هذه التحديات اأ�ص��ئلة �ص��يكون م��ن ال�صعب 
االإجاب��ة عنه��ا حت��ى يتك�ص��ف الواق��ع اجلدي��د الإنرتن��ت امل��ال. واإنه��ا الأ�ص��ئلة �ص��تعيد 
ت�ص��كيل دور اجله��ة الرقابي��ة، ورمب��ا اأي�ص��ًا تعي��د �صياغ��ة كيفي��ة تعري��ف احلكوم��ات 

لنف�ص��ها اأم��ام مواطنيها.

ويتي��ح بن��اء القال��ب الت�ص��ريعّي ال�ص��ليم الفر�ص��ة املثل��ى لل�ص��يطرة عل��ى اأعظ��م داف��ع 
للنم��و واالإنتاجي��ة ل��دى ه��ذا اجلي��ل. وخلل��ق الثق��ة بامل��ال الرقم��ي كم�ص��تودع اآم��ن 
للقيم��ة، م��ع ت�ص��جيع االإب��داع املَُزْع��ِزع، يتع��ني عل��ى احلكوم��ات واجله��ات الرقابي��ة 
العم��ل ع��ن كث��ب بق��در اأك��ر م��ع نط��اق اأو�ص��ع م��ن اأ�صح��اب امل�صال��ح - مب��ا فيه��م 
�ص��ركات التقنية النا�ص��ئة - مما كان ميكن اأن يتخيله اأحد يف ال�ص��ابق. يف البلدان 
التي خطت اخلطوات االأكر اإىل االآن، مبا فيها ال�صويد واإ�صتونيا واململكة املتحدة 
واالإمارات العربية املتحدة، يكمن االأمر يف جوهره يف ا�صتجابة براجماتية الآليات 
حملية، وطموح الأن تكون كل دولة يف طليعة االقت�صاد الرقمي من راأ�ش حكومتها.

وبينم��ا توا�ص��ل البن��وك املركزي��ة واحلكوم��ات يف اأنح��اء الع��امل جترب��ة اأم��وال 
جديدة، �صت�صتمر ال�صركات على اختاف اأحجامها يف االبتكار بغية �صد الفجوات 
الرقمي��ة يف اخلدم��ة املك�ص��وفة ب�ص��بب اجلم��ود املثي��ل للبني��ة املالي��ة احلالي��ة. 
وال�ص��وؤال ال��ذي يط��رح نف�ص��ه ه��و: كي��ف ميك��ن تنظي��م تل��ك االأ�ص��كال اجلدي��دة 

لاأم��وال؟ وَم��ن ال��ذي ينبغ��ي اأن يق��وم بتنظيمه��ا؟
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العودة اإىل امل�ستقبل
من��ذ ق��رار الرئي���ش ريت�ص��ارد نيك�ص��ون القا�ص��ي باإلغ��اء الرب��ط ب��ني ال��دوالر ومعي��ار 
الذه��ب ع��ام 1971، �ص��هد اإم��داد االأم��وال تو�ص��عًا مه��واًل يف االقت�ص��اد العامل��ي. 
وبعده��ا بخم�ص��ة عق��ود تقريب��ًا، بينما �ص��هدت �صناعة اخلدم��ات املالية حتواًل بفعل 
موج��ة م��ن الزعزع��ة الرقمي��ة، م��ا زال��ت تداعي��ات ه��ذا الق��رار ُترتج��م عل��ى اأر���ش 

الواقع.

وبينم��ا اأحكم��ت اأمَول��ة االقت�ص��اد يف اأثن��اء عملي��ة حتري��ر ال�ص��وق قب�صته��ا يف 
ال�ص��بعينيات والثمانيني��ات، �ص��اعد من��و التعام��ات املالي��ة وتواف��ر االئتم��ان عل��ى 
َل ذلك املال عن  دف��ع عجل��ة النم��و امله��ول يف الدفعات املالية االإلكرتونية. ولقد َف�صَ
النق��د، ويف املقاب��ل جع��ل مفه��وم امل��ال جم��ردًا عل��ى نح��و متزاي��د. وانتق��ل امل��ال من 

َم��ة اإىل رم��ز للثق��ة غ��ري ملمو���ش. كون��ه متثي��ًا مادي��ًا ل�ص��لعة َقيِّ

بع��د عق��د م��ن االأزم��ة االقت�صادي��ة العاملي��ة تقريب��ًا، �ص��اعد انهي��ار الثق��ة وال�صائق��ة 
االئتمانية التي تبعته على ازدهار عامل مواٍز من مزودي اخلدمات املالية البديلة. 
ف��االآن يبل��غ ع��دد �ص��ركات التقني��ة املالي��ة ح��وايل 12000 �ص��ركة، وتت�ص��عب يف 
جمي��ع جوان��ب �صناع��ة اخلدمات املالية، بدايًة من ال�ص��داد وحتى االإقرا�ش واإدارة 
ال��روات واالأ�ص��واق الراأ�ص��مالية. وبعدم��ا كان��ت ُتع��د تهدي��دًا لل�صناع��ة امل�صرفي��ة 
التقليدي��ة يف ف��رتة م��ن الف��رتات، ي�ص��تغل امل�ص��وؤولون عل��ى نح��و متزاي��د فر���ش عق��د 

�ص��راكة اأو اإقام��ة حتالف��ات م��ع �ص��ركات التقنية املالية النا�ص��ئة.

عل��ى ه��ذه اخللفي��ة، ت�صتك�ص��ف ه��ذه املقالة تداعي��ات املرحلة التالية لثورة �ص��ركات 
التقني��ة املالي��ة الت��ي متث��ل م�ص��تقبل امل��ال نف�ص��ه. ويف الوقت الذي تت�ص��م فيه عاقة 
امل�ص��تهلك بالنق��د باملزي��د م��ن الفر�صي��ة والتجري��د، وي�ص��تمر فيه��ا ا�ص��تعمال النق��د 
احلقيق��ي يف الرتاج��ع يف العدي��د م��ن االأ�ص��واق، تتي��ح املرحل��ة التالي��ة اإمكان��ات مل 
��ع يف التعام��ات، مب��ا يتج��اوز  ُتكت�ص��ف بع��د الإط��اق ع�ص��ر جدي��د م��ن النم��و املَُو�صَّ

قي��ود احل��دود القومية بكثري.

اإن التطبيق��ات املحتمل��ة لتقني��ة البل��وك ت�ص��ني الت��ي ُتع��زز الُعم��ات اجلدي��دة مث��ل 
��اة اأو امل�ص��فرة( ال نهاي��ة له��ا، غ��ري  البيتكوي��ن )Bitcoin، وتعن��ي العمل��ة املعمَّ
اأن تعام��ات البيتكوي��ن ومن��اذج عم��ل البل��وك ت�ص��ني ال�ص��ارية انح�ص��رت يف ع��دد 
حم��دود م��ن اال�ص��تخدامات اإىل االآن. ويف الوق��ت عين��ه، م��ا زال��ت اأحجام تعامات 
�ص��ركات التقني��ة املالي��ة �صغ��رية اإذا م��ا قورن��ت باإجم��ايل حج��م �ص��وق اخلدم��ات 
املالي��ة. لك��ن اأثره��ا دل��ل بالفع��ل عل��ى الفر�ص��ة ال�ص��انحة جلمي��ع جوان��ب النظ��ام 
االإيكولوج��ي للخدم��ات املالي��ة خلف���ش التكلف��ة وحت�ص��ني الكف��اءة وتو�ص��عة نط��اق 

الو�ص��ول اإىل اخلدم��ات املالي��ة للم�ص��تهلكني املفتقري��ن لتل��ك اخلدم��ات.
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 *النقود مبعناها الوا�صع، وتت�صمن النقد واالأدوات املالية التي تكاد تكون بديلة للنقد.
.)Elite Economics( امل�صدر: تقديرات �صندوق النقد الدويل ومعهد اأبحاث اإيليت اإيكونوميك�ش

نمو الإمدادات المالية العالمية

االإمدادات املالية ملجموعة الع�صرين*



5م�ستقبل املال

ر(
ملليا

)با
ية 

قد
الن

ري 
ت غ

ما
ملعا

ا

معدل النمو ال�صنوي املركبالنمو

ماحظ��ة: ُيرج��ى الرج��وع اإىل منهجي��ة التفا�صي��ل املتعلق��ة بال��دول املُدرج��ة يف كل منطق��ة، وم��ن املحتم��ل اأن االأرق��ام ال��واردة يف املخط��ط والن�ص��ب املئوي��ة املنقول��ة مل حُت�ص��ب ب�ص��كل اإجم��ايل ب�ص��بب اإعط��اء اأرقام 
تقريبي��ة، كم��ا اأن بع���ش االأرق��ام ق��د تختل��ف ع��ن البيان��ات املن�ص��ورة يف تقري��ر WPR لع��ام 2015 ب�ص��بب حتديث بيانات ال�ص��نة ال�ص��ابقة كما ه��ي يف امل�صدر.

امل�ص��در: حتلي��ل �ص��ركة كابجيمين��ي للخدم��ات املالي��ة لع��ام 2016 وم�ص��تودع البيان��ات االح�صائي��ة يف البن��ك املرك��زي االأوروب��ي لع��ام 2014 واالرق��ام ال�ص��ادرة يف اأكتوب��ر لع��ام 2015 والكت��اب االأحم��ر لبن��ك 
الت�ص��ويات الدولي��ة لع��ام 2014 واالأرق��ام ال�ص��ادرة يف كان��ون االأول ع��ام 2015 والتقاري��ر ال�ص��نوية للبن��ك املرك��زي ع��ام 2014.

بناء البلوك ت�سني
م�ص��رتكة  بيان��ات  قاع��دة  اأو  ح�ص��ابات  دف��رت  بب�ص��اطة  ه��ي  ت�ص��ني  البل��وك 
عل��ى �ص��بكة االإنرتن��ت. وباعتب��ار البل��وك ت�ص��ني تقني��ة تدع��م البيتكوي��ن، فق��د 
ا�ص��تقطبت نطاق��ًا اأو�ص��ع بكث��ري م��ن املوؤيدي��ن باملقارن��ة بالدرج��ات املتفاوت��ة 
للريب��ة الت��ي ا�ص��ُتقبلت به��ا العمل��ة االفرتا�صي��ة، ويرج��ع ذل��ك نوع��ًا م��ا اإىل 

ارتباطه��ا باجلان��ب املظل��م لاإنرتن��ت.

��ن اأي م�ص��تخدم  كِّ ويف غي��اب �ص��لطة مركزي��ة حتك��م البل��وك ت�ص��ني، فاإنه��ا مُتَ
ل اإىل االأبد يف الدف��رت والتحقق منها.  عل��ى ال�ص��بكة م��ن اإج��راء تعام��ات ُت�َص��جَّ
ورغم اأن اأغلب تطبيقات البلوك ت�صني اإىل االآن تنح�صر يف دفاتر احل�صابات 
العام��ة، فق��د اأدت قدرته��ا املُثبت��ة عل��ى خف���ش التكلف��ة وتوف��ري زم��ن التحق��ق 
م��ن املُعام��ات، ع��ر نط��اق وا�ص��ع من ال�صناع��ات والتطبيق��ات، اإىل طفرة يف 

جترب��ة املوؤ�ص�ص��ات للبل��وك ت�ص��ني اخلا�صة.

حق��ًا اإنَّ تف�ص��ي �ص��ركات التقني��ة املالي��ة وحت��ول امل��ال اإىل �ص��كل افرتا�ص��ي عل��ى نحو 
َل��ه من��و االقت�ص��اد الرقم��ي، ق��د ج��ذب انتباه اجله��ات الرقابية  متزاي��د، وال��ذي َعجَّ
واحلكوم��ات يف �ص��تى اأرج��اء الع��امل. ويث��ري فه��م تداعي��ات الع��امل املتج��اوز للنق��د 
احلقيقي اأ�صئلًة مهمة حول الدور الذي توؤديه اجلهات الرقابية وو�صطاء اخلدمات 
املالي��ة التقليدي��ة، وكذل��ك القي��ود الت��ي تفر�صها احلكومات عل��ى مواطنيها، ومدى 

و�صوله��ا اإليهم.

ورغ��م اأن ه��ذا التقري��ر مل يزع��م االإجاب��ة ع��ن جمي��ع االأ�ص��ئلة الت��ي تطرحه��ا، فاإن��ه 
ي�ص��عى للم�ص��اهمة يف النقا���ش الدائر حول دور املال يف الع�صر الرقمي، مع �صمان 

اأن��ه ميك��ن اأن يحق��ق اإمكانات��ه كاأقوى حمفزات هذا اجلي��ل للنمو واالإنتاجية.

عاملياً
منطقة أوروبا الوسطى والرشق األوسط وأفريقيا

األسواق الناشئة يف آسيا

أمريكا الالتينية

األسواق املتقدمة يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ

أوروبا )مبا فيها منطقة اليورو(

أمريكا الشاملية
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بناء اإنرتنت املال
لق��د اأح��دث من��و االقت�ص��اد الرقم��ي وانت�ص��ار الهوات��ف املحمول��ة وتغلغله��ا بالفع��ل 
طفرة يف اخلدمات املالية غري التقليدية على مدار العقد املا�صي عززتها احلاجة 
اإىل خدم��ة اأ�ص��كال حديث��ة م��ن التوا�ص��ل ب��ني االأف��راد. ويف العق��د املقب��ل، بينم��ا 
��َنت اإنرتن��ت االأ�ص��ياء، م��ن املتوق��ع اأن  اأم�ص��ى ع��دد اأك��ر م��ن االأجه��زة مت�ص��ًا وُد�صِّ
متث��ل جول��ة ثاني��ة م��ن التعام��ات ب��ني االآالت، اإ�صافة لق��وة منو البلوك ت�ص��ني، مما 

ي�صو���ش بق��در اأك��ر احل��د الفا�ص��ل بني امل��ال والبيانات.

يف ه��ذا الع��امل اجلدي��د الرقم��ي فق��ط، �ص��رعان م��ا اأ�صب��ح مفه��وم امل��ال احلقيق��ي 
فائ�ص��ًا ع��ن احلاج��ة. واأم�ص��ت التعام��ات - �ص��واء اأكان��ت عل��ى هيئ��ة �ص��داد اأو غري 
ذل��ك م��ن التب��ادالت االفرتا�صي��ة - خفيًة على نحو متزايد. ويف جتارة عامل الواقع 
اأي�صًا، جند اأن - فعل ال�ص��داد - يختفي على نحو تدريجي. ي�ص��مح تطبيق ال�ص��داد 
باملطاع��م Qkr!، التاب��ع ل�ص��ركة ما�ص��رت كارد، للم�ص��تهلكني بحج��ز طاول��ة وتن��اول 
الطع��ام وم��ن ث��م مغ��ادرة املطع��م، عل��ى النح��و نف�ص��ه ال��ذي يتي��ح ب��ه تطبي��ق �ص��ركة 
اأوب��ر Uber لل��ركاب الرتج��ل م��ن �ص��يارة االأج��رة دون التحقق ر�ص��ميًا من املعاملة 
املالي��ة. وي�ص��مح تطبي��ق جيف��ت Gyft - ثم��رة ال�ص��راكة ب��ني �ص��ركة فر�ص��ت دات��ا 
First Data الرائ��دة يف �صناع��ة املدفوع��ات و�ص��ركة ت�ص��ني Chain النا�ص��ئة 

واملتخ�ص�ص��ة يف �صناع��ة البل��وك ت�ص��ني - للم�ص��تهلكني ب�ص��راء بطاق��ات الهداي��ا اأو 
ا�ص��تعادتها اأو تبديله��ا لق��اء متاج��ر حقيقية على �ص��بكة االإنرتن��ت اأو على هواتفهم، 
بينم��ا ي�ص��تطيع �صغ��ار التج��ار اإن�ص��اء برام��ج بطاق��ات الهداي��ا للم�ص��تهلكني دون اأن 

يتكب��دوا التكلف��ة الكب��رية لا�ص��تثمار يف التطوير والت�ص��ويق.

ج��زء كب��ري مم��ا �ص��بق لي���ش بجدي��د. فق��د عك��ف امل�ص��تهلكون عل��ى ال�ص��داد -عل��ى 
احل�ص��اب- با�ص��تخدام بيان��ات بطاقاته��م اأو ح�ص��اباتهم امل�صرفي��ة املُخزن��ة ل��دى 
باع��ة التجزئ��ة لعق��ود. اإن م��ا يتغري هو اأن مزيج االأعداد االأكر للتعامات الرقمية 
ل االأم��وال م��ن �ص��كل م��ادي للتب��ادل اإىل �ص��كل اآخ��ر م��ن اأ�ص��كال  واأمتت��ة الدف��ع ُيح��وِّ
البيان��ات. ويف حال��ة �ص��بكة �ص��تيمت Steemit االجتماعي��ة القائم��ة عل��ى البلوك 
ت�ص��ني، عل��ى �ص��بيل املث��ال، ُيج��ازى امل�ص��تخدمون با�ص��تخدام دوالرات - �ص��تيم - 
افرتا�صي��ة قابل��ة لا�ص��تبدال لق��اء اإن�ص��اء حمتوى ي�ص��اعد على دفع عجلة ا�ص��تعمال 

املن�ص��ة والتفاع��ل عليها.

مدفوعات البطاقات لل�سخ�س الواحد يف اأوروبا
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م��ن الوا�ص��ح اأن اإمكان��ات من��و التعام��ات يف االقت�ص��اد املرتاب��ط ال ح��دود له��ا. 
واالأق��ل و�صوح��ًا ه��و م��ا اإذا كان��ت االأ�ص��كال احلالي��ة لل�ص��داد كافي��ة لدع��م تل��ك 
االإمكان��ات اأم اأن احلاج��ة ت�ص��توجب اإن�ص��اء م�ص��تودعات رقمي��ة جدي��دة للقيم��ة 
لتحقي��ق تل��ك االإمكان��ات. اإن اال�ص��تبدال الف��وري بالتاأكي��د، عل��ى االأق��ل يف االأ�ص��واق 
املتقدم��ة النم��و، ال يب��دو �صروري��ًا بالن�ص��بة الأنظم��ة ال�ص��داد القائم��ة. فق��د وا�صل��ت 
اأحج��ام ال�ص��داد ارتفاعه��ا ط��وال االأزم��ة املالي��ة وم��ا بعده��ا، بينم��ا تراجع��ت ن�ص��بة 
النق��د اإىل تعام��ات البطاق��ات والتعام��ات االإلكرتوني��ة، مم��ا �ص��جع عل��ى وج��ود 
داف��ع �صيا�ص��ي مت�صاف��ر نح��و خل��ق اقت�ص��اد ال نقدّي يف بع�ش االأ�ص��واق، مثل اململكة 

املتح��دة وال��دول االإ�ص��كندنافية.

اإن ا�ص��تبدال م�ص��ارات ال�ص��داد التقليدية قد ال يكون خيارًا �ص��اريًا يف حقيقة االأمر. 
فاالأخط��ار والتكالي��ف املرتبط��ة بعملي��ة اال�ص��تبدال - والت��ي تقت�ص��ي اأواًل ت�صمي��م 
وتنفي��ذ نظ��ام جدي��د ث��م تهيئ��ة �ص��لوك امل�ص��تهلك للوف��اء بالقواع��د اأو الروتوكوالت 
اجلدي��دة - تتج��اوز اخلط��وات الت��ي ت�ص��تعد اجله��ات الرقابي��ة والبن��وك التخاذه��ا 

ال�ص��تيعاب االقت�ص��اد الرقم��ي، عل��ى االأق��ل على امل��دى القريب.

والواق��ع اأن ا�ص��تبدال النق��د بو�ص��ائل اأخ��رى لل�ص��داد االإلك��رتوين الق��ى جناح��ًا اأق��ل 
م��ن املتوق��ع. فعل��ى الرغ��م م��ن اأن املدفوع��ات االإلكرتوني��ة م��ا زال��ت ت��زداد هيمن��ة 
و�ص��يطرة باملقارن��ة با�ص��تعمال النق��د، توا�ص��ل كمي��ة النق��ود املتداول��ة عموم��ًا اأي�ص��ًا 
النم��و اإىل ح��د مه��ول. فف��ي اململك��ة املتح��دة وحده��ا، قف��زت قيم��ة االأوراق النقدي��ة 
املتداولة من 60 مليار جنيه اإ�ص��رتليني اإىل ما دون ال� 70 مليار جنيه اإ�ص��رتليني 

بف��ارق طفي��ف ب��ني عام��ْي 2014 و2016، بح�ص��ب ت�صريح��ات بن��ك اإجنل��رتا.

وت��دل اجله��ود املبذول��ة ملن��ع ت��داول ال�ص��يكات يف اململك��ة املتح��دة اأي�ص��ًا عل��ى اأن 
اجله��ات الرقابي��ة واحلكوم��ات، �ص��ترتدد يف تقلي���ش اخلي��ارات املتاح��ة يف بيئ��ة 
ال�ص��داد املتع��ددة القن��وات  يف امل�ص��تقبل، حي��ث �ص��تف�صل ب��داًل م��ن ذل��ك تنظي��م 
االأو�ص��اع ل�صم��ان التعددي��ة. ورغ��م هيمن��ة ه��ذا التوج��ه املُتحف��ظ نح��و البني��ة 
التحتي��ة لل�ص��داد، فاإنه��ا م��ا زال��ت اإىل االآن عقب��ًة اأم��ام االبت��كار. وم��ن ب��ني تقني��ات 
 Apple Pay ال�ص��داد الت��ي ُكلل��ت جهوده��ا بالنج��اح - كتطبيق��ات اأب��ل ب��اي
زيت��ل واآي   Square و�ص��كوير  للم�ص��تهلكني   Android Pay ب��اي   واأندروي��د 

iZettle للُتج��ار - غ��ري اأن مفت��اح جناحه��ا اإىل االآن يعتم��د عل��ى االبت��كار ال��ذي 

ُيج��اري البني��ة التحتية لل�ص��داد القائمة فعليًا.

لق��د ت��اَزم ذل��ك م��ع تعي��ني االحتياجات غري املُ�ْص��َبَعة، كاالبتكارات التي ت�ص��تحدث 
تقني��ة خا�ص��ة لتح�ص��ني جترب��ة امل�ص��تهلك بوا�ص��طة احل��د م��ن مواط��ن ال�صعوب��ة 
وامل�ص��قة - كالبح��ث ع��ن امل��ال لدف��ع اأج��رة �ص��ائق ال�ص��يارة االأج��رة اأو تعجي��ل عملية 
طلب الطعام ودفع الفاتورة يف املطاعم - اأو توفري بيانات اإ�صافية للتجار للت�صجيع 

عل��ى تبن��ي التطبي��ق اأو اخلدمة.

ولذل��ك �ص��تحتاج االبت��كارات امل�ص��تقبلية الإنرتن��ت امل��ال اإىل الرتكي��ز عل��ى تلبي��ة 

االحتياج��ات غ��ري املُ�ص��بعة، واملرج��ح اأنه��ا م��ا برحت غ��ري حمددة بعد بينما يتو�ص��ع 
عامله��ا الرقم��ي الاحم��دود، وكذل��ك الرتكيز على ا�ص��تغال الفر���ش التي تخلقها. 
وبينم��ا تتخ��ذ بع���ش ال�ص��ركات موقف��ًا ملتب�ص��ًا متذبذب��ة ب��ني العامل��نْي االفرتا�ص��ي 
والواقعي، �ص��تزداد احتماالت خلق جتارب باإمكانها ا�ص��تغال هذا الواقع اجلديد. 
ويف بع���ش احل��االت، ق��د تقت�ص��ي احلاج��ة اأن يتم��م م��ا �ص��بق م��ن تعام��ات، �ص��واء 
يف هيئ��ة بطاق��ات �ص��راء اأو غ��ري ذل��ك م��ن اأ�ص��كال العم��ات املُ�ص��فرة الت��ي ميك��ن 

مقاي�صته��ا اأو ا�ص��تبدالها ب�ص��لعة اأو خدم��ة رقمي��ة.

كان النج��اح ال��ذي حققت��ه لعب��ة بوكيم��ون ج��و Pokemon GO ُيع��زى اإىل 
ح��د كب��ري اإىل قدرته��ا عل��ى تلبي���ش ع��امل الواق��ع بلعب��ة افرتا�صي��ة. وباملث��ل جن��د اأن 
ا�ص��تحداث عنا�ص��ر عل��ى غ��رار االألع��اب يف تطبيق��ات التقني��ة املالي��ة مل�ص��اعدة 
امل�ص��تهلكني عل��ى تخزي��ن اأو اإدارة �ص��وؤونهم املالي��ة ال�ص��خ�صية عل��ى نح��و اأف�صل ُيعد 

مث��ااًل اآخ��ر عل��ى توج��ه اإ�صف��اء الطاب��ع االفرتا�ص��ي عل��ى البل��وك ت�ص��ني املتنام��ي.

يف مث��ل ه��ذا ال�ص��يناريو، �ص��يخلق انت�ص��ار م�ص��تودعات القيم��ة حتدي��اٍت جدي��دًة 
فيم��ا يخ���ش قابلي��ة الت�ص��غيل التب��اديل ب��ني املن�ص��ات وبطاق��ات ال�ص��راء، والعملي��ة 
احلقيقي��ة منه��ا واالفرتا�صي��ة. والتقني��ة املُ�ص��تخدمة لتي�ص��ري التعام��ات بينه��ا اأو 
متكني قابلية التحويل قد تكون غري ذات اأهمية. وبداًل من ذلك، �ص��يتطلب التغلب 
عل��ى التحدي��ات امل�ص��تع�صية ع��ر املن�ص��ات م��ن ال�ص��ركات الرقمي��ة عل��ى اخت��اف 
اأنواعه��ا الرتكي��ز عل��ى مرونة البنية التحتية وحتديد ال�ص��كل ال�ص��ليم للتقنية للوفاء 

باالحتياج��ات النا�ص��ئة لعمائه��ا.

و�ص��واء اتخ��ذت اإنرتن��ت امل��ال �ص��كل حمفظ��ٍة اأو عم��اٍت رمزي��ٍة لتطبيق��ات االألع��اب 
اأو تقني��ة تعام��ات رقمي��ة ودف��رت ح�ص��ابات م��وزع ملكت��ب دع��م االإدارة، وتعام��ات 
جتاري��ة الإن�ص��اء �ص��جل يتع��ذر حم��وه، فم��ن املق��رر اأن ُتعن��ى اإنرتن��ت امل��ال بق��در اأق��ل 
ب�صناع��ة عمل��ٍة واح��دة ُتهيم��ن عل��ى غريه��ا م��ن العم��ات، وبق��در اأك��ر بالبح��ث 
ع��ن قاع��دة واح��دة ل�ص��كها كله��ا. اإن التكي��ف م��ع ه��ذا الع��امل اجلدي��د اجل��ريء من 
الُعم��ات االفرتا�صي��ة املنت�ص��رة �ص��يتطلب اإط��ار عم��ل ُمنفت��ح وموؤ�ص�ص��ّي ك��ي تتاأقل��م 

البن��وك وم��زودو خدم��ات ال�ص��داد واجله��ات الرقابي��ة م��ع امل�ص��هد املُتح��ول.
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اإطلق ح�س�س اأرباح ال�سداد الرقميِّ يف 
ال�رشق الأو�سط

اإنَّ ملجل���ش التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة، وملنطق��ة ال�ص��رق االأو�ص��ط و�ص��مال 
، �ص��جًا خمتلط��ًا فيم��ا يخ���ش املح��اكاة االفرتا�صي��ة لعملي��ات  اأفريقي��ا ب�ص��كٍل ع��امٍّ
اأنَّ ن�ص��بة ال�ص��كان حت��ت �ص��ن 30  اإذ  ال�ص��داد. فاالأ�صا�ص��يات موج��ودة بالفع��ل؛ 
مرتفع��ة ����� وا�ص��تخدام املواطن��ني االأ�صلي��ني الرقمي��ني للهوات��ف الذكي��ة وو�ص��ائل 
��ف م��ن ب��ني اأعل��ى مع��دالت اال�ص��تخدام  التوا�ص��ل االجتماع��ي يف بع���ش ال��دول ُي�صنَّ
يف العامل. و�صوق التجارة االإلكرتونية يف املنطقة مزدهٌر اأي�صًا، اإال اأنه يعتمد على 
نظ��ام ال�ص��داد النق��دي عن��د اال�ص��تام اأك��ر من اعتم��اده على ال�ص��داد االإلكرتوين. 
ويف الوق��ت ذات��ه ف��اإنَّ ح�ص��ة البالغ��ني الذي��ن لديه��م ح�ص��اباٌت م�صرفي��ٌة منخف�صٌة 
ن�ص��بيًا، يف ح��ني اأنَّ ح�ص��ابات االأم��وال املحول��ة ع��ر الهات��ف ق��د حقق��ت جناح��ًا 

حم��دودًا.

لع��لَّ ه��ذا احل��ال عل��ى و�ص��ك اأن يتغ��ري. حي��ث اإنَّ مرت��ادي ع��امل التقني��ة املالي��ة 
اجُل��دد م�صطلع��ون بدوره��م يف امل�ص��اعدة عل��ى دف��ع عجلة رقمن��ة املدفوعات. ولقد 
اأفلح��ت بايف��ورت Payfort م�ص��ر يف االأخ��ذ باأيدي �صغار التجار لَيقَبلوا ال�ص��داد 
االإلكرتوين، وُتقدم خيارات الدفع بالتق�ص��يط لُتعني التجار على حت�ص��ني املبيعات. 
 ، ويف جمل���ش التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة، عق��د بن��ك االإم��ارات ُدب��ي الوطن��يُّ
 Open ومق��ره دب��ي، �ص��راكًة يف االآون��ة االأخ��رية م��ع موؤ�ص�ص��ة اأوبن بان��ك بروجكت
Bank Project، خ��ال م�ص��ابقة - هاكاث��ون - ح��ول التقني��ة املالي��ة، لتحدي��د 

اأن��واع ال�ص��ركات املالي��ة النا�ص��ئة اجلديدة.

واأْول��ْت حكوم��ة دب��ي اهتمام��ًا كب��ريًا اأي�ص��ًا باإمكاني��ات التج��ارة االإلكرتوني��ة للجي��ل 
الق��ادم. حي��ث اإنَّ املجل���ش العامل��ي للتعام��ات الرقمي��ة، ال��ذي اأ�ص�ص��ته موؤ�ص�ص��ة 

��ف ب��ني القطاع��ني  دب��ي للم�ص��تقبل يف ع��ام 2016، وه��و مب��ادرٌة حكومي��ٌة، يوؤلِّ
الع��ام واخلا���ش لتحدي��د ح��االت اختب��اٍر لنم��اذج اأعم��ال جدي��دٍة تق��وم عل��ى البلوك 
ت�ص��ني. وعل��ى غ��رار ذل��ك، تهدف مبادرة احلكوم��ة الذكية يف دبي اإىل اإدراج جميع 
التعام��ات احلكومي��ة يف �ص��جل البل��وك ت�ص��ني ����� وه��ي مبادرٌة من املمك��ن اأن حتقق 
وف��وراٍت ترب��و عل��ى 1.5 ملي��ار دوالٍر تنف��ق عل��ى اإع��داد الوثائ��ق، وتوف��ر اأك��ر م��ن 

25 ملي��ون �ص��اعٍة م��ن الوق��ت امله��در ب��ا اإنت��اج.

يف ح��ني اأنَّ مع��دالت التق��دم ه��ذه تع��دُّ م�ص��جعًة، هن��اك حاج��ٌة اإىل وج��ود خط��ٍة 
متما�ص��كٍة لت�ص��خري نه��ِج امل�ص��در املفت��وح يف تطوير اخلدمات املالي��ة، وجني الثمار 
الت��ي تقدمه��ا احل�ص��ة الرقمية والدميوجرافية. اإنَّ خط��وة البداية الطبيعية تتمثل 
يف اإقام��ة البني��ة التحتي��ة الت�ص��ريعية املرن��ة لكنه��ا قوي��ة، الازم��ة لا�ص��تفادة م��ن 

خدم��ات حتوي��ل االأم��وال ع��ر الهاتف.

لق��د غ��ريت اأفريقي��ا وجه��ات النظ��ر العاملي��ة ح��ول اإمكاني��ات اخلدم��ات املالي��ة 
الهاتفي��ة، ع��ن طري��ق ا�ص��تغالها الإح��داث طف��رة يف بني��ة مدفوعاته��ا التحتي��ة 
املفقودة. وميكن لاإمارات العربية املتحدة، وال�صرق االأو�صط ذي النطاق االأو�صع، 
��ي النه��ج ال�صحي��ح، اأن يفع��ا ال�ص��يء نف�ص��ه م��ع اجلي��ل الق��ادم م��ن  م��ن خ��ال تبنِّ

االأم��وال والبل��وك ت�ص��ني.
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اإعادة توجيه امل�رشِّعني
اإنَّ اإن�ص��اء القال��ب الت�ص��ريعي املنا�ص��ب الإدخ��ال نظ��ام امل��ال الرقم��ّي اأم��ٌر بال��غ 
االأهمي��ة. حي��ث اإنَّ االآث��ار املرتتب��ة عل��ى ه��ذا الع��امل املعق��د، واملتع��دد االأط��راف، 
م��ن اخلدم��ات املالي��ة الرقمي��ة، تك��ون بعي��دة امل��دى بالن�ص��بة للبن��وك واحلكوم��ات 
واجله��ات الت�ص��ريعية. يف الواق��ع، اإنَّ امل�ص��رعني يف كل م��كاٍن ينتابه��م القل��ق ب�ص��اأن 
التاأث��ري النظام��ي للجه��ات غري اخلا�صعة للوائح املنظم��ة، والتي تعمل بالتوازي مع 
البن��وك املعتَم��دة، ال �ص��يما بالن�ص��بة لعم��اء خدم��ات التجزئ��ة املالي��ة. وم��ع انت�ص��ار 
��ِدرة  ط��رق الدف��ع غ��ري التقليدي��ة والعم��ات االفرتا�صي��ة، واق��رتاب اجله��ات امل�صْ
للعمات الرقمية من االأموال احلقيقية خال العقد املقبل، فاإنَّ اأ�صوات خماوفهم 

�ص��تعلو اأك��ر واأكر.

رغ��م اأنَّ م��ن ال�ص��ابق الأوان��ه اأن نح��دد بال�صب��ط الهيئ��ة الت��ي ينبغ��ي اأن يك��ون عليه��ا 
ه��ذا القال��ب، ف��اإنَّ بع���ش احلكوم��ات ب�ص��دد اتخ��اذ اخلط��وات الازم��ة لتك��ون له��ا 
الريادة. ومع تقنية البلوك ت�ص��ني والعمات امل�ص��فرة التي حُتيل القيمة اإىل جمرد 
ن��وٍع اآخ��ر م��ن البيانات، �ص��احمًة لاأموال بالتدفق بحري��ٍة على هيئة بياناٍت يف هذه 
العملية، فاإنه من ال�صعب اأن نعرف اأين ينبغي اأن ي�صع امل�صرعون ب�صماتهم، وما 

االأج��زاء الت��ي ينبغ��ي حمايتها من �صناعة اخلدم��ات املالية القائمة.

م��ع اق��رتاب حتق��ق اإنرتن��ت االأ�ص��ياء، حي��ث تطل��ق العن��ان لزي��ادٍة حمتمل��ٍة يف من��وِّ 
التعام��ات ب��ني االآالت، ميك��ن تغي��ري وجه��ة النظ��ر اخلا�ص��ة بالقيم��ة وحتريكه��ا 
بط��رٍق خمتلف��ٍة جذري��ًا. فم��ن املحتم��ل ج��دًا، يف امل�ص��تقبل غ��ري البعي��د، اأن ي�ص��رتي 
امل�صتهلكون اأجهزًة للمنزل تقوم بعمليات ال�صراء نيابًة عنهم، دون اأي تدخٍل ثانوٍي 
ل االأموال، فمن  من مالك املنزل. اإن كانت هذا االآلة ترم ال�صفقات تلقائيًا وحتوِّ

يك��ون م�ص��وؤواًل عنه��ا؟ ه��ل ينبغ��ي تطبي��ق النم��اذج القيا�ص��ية للت�ص��ريع ����� عل��ى �ص��بيل 
املثال، اعرف عميلك، ومكافحة غ�صل االأموال، وحماية امل�صتهلك؟ واإذا كان االأمر 

كذلك، فكي��ف ُتطبَّق؟

، حي��ث يك��ون من املتوقع اأن تاأت��ي القيمة على  اإنَّ امل�ص��كلة تتفاق��م يف الع��امل الرقم��يِّ
نحٍو متزايٍد يف اأ�صكاٍل مت�صاعفٍة من اأجل اال�صتفادة مبعدل مرونٍة اأكر وبتكاليف 
اأق��ل مم��ا يقت�صي��ه اإجن��از التعام��ات يف العم��ات الوطني��ة. اإذا كان امل�ص��رعون 
يدرك��ون اأهمي��ة دوره��م يف تنظي��م العمل��ة االإلزامي��ة، فم��ا ه��ي امله��ارات املطلوب��ة 
لذل��ك، وم��ا م��دى التنظي��م ال��ازم له��ذه االأ�ص��كال اجلدي��دة م��ن االأم��وال، وم��دى 

انت�ص��ارها يف العق��د املقب��ل؟

يف حالة تقنية دفاتر احل�ص��ابات املوزعة )اأو البلوك ت�ص��ني(، التي ت�ص��مح بالتعاقد 
املبا�صر بني كيانني، ميكن تعطيل عملية النقل التقليدي للقيمة داخل اقت�صاٍد ما؛ 
اإذ ميك��ن اأن توج��د �صفق��ٌة وو�ص��يٌط للتب��ادل م��ن دون احلاج��ة اإىل ا�ص��تخدام امل��ال 
التقلي��دي، مم��ا يقل���ش التكالي��ف ويح�ص��ن مع��دالت التعاقد ب�ص��كٍل �ص��ريٍع. ولقد مت 
جتري��ب مث��ل ه��ذه التعام��ات بالفع��ل م��ن قَب��ل املوؤ�ص�ص��ات املالي��ة العاملي��ة، ومنه��ا 

بنوك باركليز وجولدمان �صاك���ش ويو بي اإ���ش، 

من اأجل ت�ص��وية التعامات، وت�ص��جيع ال�ص��ركات املتخ�ص�صة يف التمويل التجاري. 
ر املنت��دى االقت�ص��ادي العامل��ي اأنَّ اأربع��ة اأخما���ش البن��وك التجاري��ة يف الع��امل  ويق��دِّ

�ص��تكون يف ع��ام 2017 ق��د د�ص��نت م�ص��اريع نا�ص��ئة با�ص��تخدام تل��ك التقني��ة.
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وم��ع ا�صتك�ص��اف البن��وك املركزي��ة يف اأنح��اء الع��امل اأي�ص��ًا لعملية ا�ص��تخدام البلوك 
ت�صني خللق عملتها الرقمية اخلا�صة بها، فاإنَّ هذا يثري ت�صاوؤالٍت جوهريًة حول َمن 
ينبغ��ي اأن ي�ص��ل اإىل اأم��وال البن��ك املرك��زي، وم��اذا يرتت��ب عل��ى و�صول��ه اإليها. كما 
اأنه��ا �ص��وف ت�صط��ر اإىل التعاط��ي م��ع االآث��ار املرتتب��ة على ذل��ك بالن�ص��بة لاقت�صاد 
(، حيث ُتراِقب عملية تنظيم االأموال،  االأو�صع للعودة اإىل املعيار الذهبيِّ )الرقميِّ

القدمي��ة منها واحلديثة.

�ص��يتعني عل��ى امل�ص��رعني اأن يكون��وا مبدع��ني يف تفكريهم، واأن يخط��وا خطًى حذرًة 
ل خطرًا على امل�صتهلكني فيما بعد، متاأكدين  لتجنُّب خلق نظاٍم مايلٍّ مواٍز قد ي�صكِّ
يف الوق��ت نف�ص��ه م��ن اأنه��م ال يكبت��ون االإب��داع، متام��ًا مثلم��ا يح��دث ح��ني ي�ص��ل 
الع�ص��ر الرقم��ّي اإىل ذروت��ه. اإنَّ َنه��َج احلكوم��ات يف ال�ص��ويد واإ�ص��تونيا وُدب��ي، م��ن 
ز  ب��ني حكوم��اٍت اأخ��رى، جت��اه البل��وك ت�ص��ني، ُيظهر كي��ف ميكن اأن يبدو ال��دوُر املعزَّ
للم�ص��رعني يف االقت�ص��اد الرقم��ي. �ص��يتطلب تطبي��ق الائح��ة التنظيمي��ة املنا�ص��بة 
نهج��ًا تدريجي��ًا يت�صم��ن توثي��ق التعاون مع جمموعٍة م��ن اأ�صحاب امل�صالح ��� مبا يف 
ذلك امل�صارف، و�صركات االأعمال، وال�صركات النا�صئة واحلكومات الوطنية ���� هي 
اأو�صع من جمموعة االأطراف االأ�صا�صية يف ال�صابق. و�صيتعني على هذا النهج اأي�صًا 
االعرتاف بتف�صيات امل�صتهلكني، فيما يخ�ش قنوات ال�صداد احلالية، وطماأنتهم 

ب��اأنَّ القن��وات اجلدي��دة قويٌة مب��ا يكفي لل�صمود اأمام حم��اوالت االخرتاق.

. وعل��ى الرغ��م م��ن اأنَّ قل��ة حتم��ل امل�ص��تهلك لعي��وب الرجميات يف  اإنَّ ال�ص��اعة ت��دقُّ
حرك��ة امل��ال ق��د تبط��ئ قلي��ًا عملية اعتماد اأ�ص��كاٍل جديدٍة من العملة، فاإنَّ انت�ص��ار 
�ص��ركات التقنية املالية النا�ص��ئة على مدار الثمانية ع�ص��ر �ص��هرًا املا�صية، يف جميع 
جم��االت اخلدم��ات املالي��ة، يب��نيِّ مدى ال�ص��رعة التي ميكن عنده��ا تغيري ت�صورات 
��ا يعني��ه اأن تك��ون املوؤ�ص�ص��ة الت��ي يتعامل��ون معه��ا بن��كًا. ويتع��ني عل��ى  امل�ص��تهلكني عمَّ
امل�صرعني ت�صريع الوترية اإن كانوا يريدون قيادة ال�صوق بداًل من تتبع قطيع التقنية 

املالية.
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با�صتخدام اخلوارزميات يتم 
التحقق من ال�صفقة بوا�صطة 

معابر ال�صبكة

ُتَبثُّ ال�صفقة على �صبكٍة من 
اأجهزة الند للند تتكون من 

جمموعٍة من احلا�صبات التي تدير 
معابر للتحقق من ال�صفقات

تر�صل املحفظة �صفقة البيتكوين 
با�صتخدام مفتاح اأحمد اخلا�ش 

اإىل مفتاح حممد العام

يطلب اأحمد اإجراء �صفقٍة من 
يقوم املراقبون باإدراج ال�صفقة يف حمفظة عملته امل�صفرة

البلوك ت�صني التالية لت�صاف اإىل �صجل 
البلوك ت�صني

من املمكن اأن ت�صمح اتقنية البلوك 
ت�صني بتحرك االأموال بحريٍة مثل 

البيانات، بينما تقدم يف الوقت ذاته 
اآليًة للتعامل تفتقر اإىل الثقة

اإن تداول االأموال منظٌم اليوم ب�صكٍل 
كبرٍي، خ�صو�صًا بالنظر اإىل كيفية انتقال 
البيانات بحريٍة اأكر، يف حني اأنَّ العملة 

متر بني يدي العديد من حرا�ش البوابات 
املركزية

البنك املركزي + مزود 
خدمة ال�صداد + �صبكة 

املدفوعات

قاعدة البيانات املركزية
الثقة

التكلفة
 التكنولوجيا 

منوذج االأعمال

 دفرت البلوك ت�صني  العام
نة  البيانات املوزعة املوؤمَّ

 قابلية التو�صع
 اقت�صاد امل�صاركة

اأنظمة الند للند

اإنَّ البيتكوين املوجودة داخل اإطار البلوك ت�صني ميكن اأن ت�صهل تداول عماٍت م�صفرٍة قابلٍة للزيادة واآمنٍة وفعالٍة، وذلك من خال متكني ات�صال الند للند بني االأجهزة دون احلاجة اإىل اأيِّ حتكٍم مركزيٍّ
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تو�سيع نطاق ال�سيطرة احلكومية
بالن�ص��بة للم�ص��رعني الذي��ن له��م ب�صم��اٌت اأ�صع��ف، هن��اك الكث��ري م��ن االأغرا���ش 
الت��ي ي�ص��عون اإليه��ا. فعل��ى الرغ��م م��ن التح��دي الكب��ري املتمث��ل يف اإع��ادة تعري��ف 
دوره��م يف الع�ص��ر الرقم��ي، م��ن املحتم��ل بالن�ص��بة ال�ص��تخدامات التقني��ة الت��ي 
ميكنه��ا التحق��ق م��ن االأ�ص��ول الرقمي��ة وتتبعه��ا وت�ص��جيلها، اأن تكون غ��ري حمدودٍة، 
مم��ا يخل��ق فر�ص��ًا عظيم��ًة للحكوم��ات يف كل مكاٍن تتجاوز مزايا ا�ص��تبدال النقدية 

االأق�ص��ر اأج��ًا الت��ي ال تتك��رر.

اإنَّ م��دى ات�ص��اع نط��اق التطبيق��ات املمكن��ة ي�ص��ل اإىل م��ا ه��و اأبع��د م��ن حتوي��ل 
العم��ات املادي��ة اإىل اأم��واٍل رقمي��ة. ذل��ك اأنَّ فر���ش حتفي��ز الكف��اءات يف تو�صي��ل 
اخلدم��ات العام��ة، واحل��د م��ن التكالي��ف وحت�ص��ني ال�ص��فافية، ق��د جذب��ت انتب��اه 
احلكوم��ات الوطني��ة. فاحلكوم��ات الرائ��دة ب�ص��دد اإج��راء جت��ارب عل��ى امل�ص��توى 
الداخلي لتح�صني العقود وامل�صرتيات واالإدارة العامة، وتعريف مواطنيها بالرامج 

اجلدي��دة الت��ي تدع��م البل��وك ت�ص��ني.

هن��اك جم��اٌل خا���شٌّ يحظ��ى باهتم��ام احلكوم��ات، اأال وه��و اإمكاني��ة املح��اكاة 
االفرتا�صي��ة للعمل��ة جلع��ل املدفوع��ات املنخف�ص��ة القيم��ة ج��دًا جمدي��ًة اقت�صادي��ًا، 
وذل��ك م��ن خ��ال متك��ني عملي��ات ال�ص��داد بفئ��ات م��ن العمل��ة اأدن��ى مم��ا ه��و ممكن 
حاليًا. اإنَّ حماية التعامات على امل�صتويات االأدنى من ذلك بكثرٍي �صت�صاعد اأي�صًا 
، ودف��ع عجلة االإدم��اج املايل ���  عل��ى ت�ص��ريع عملي��ة االنتق��ال اإىل جمتم��ٍع غ��ري نق��ديٍّ

وخ�صو�ص��ًا يف االقت�ص��ادات الريفي��ة االأفق��ر.

اأي�ص��ًا  اإنرتن��ت تت��م مطابقت��ه  اإنَّ ع��دم و�ص��وح التج��ارة ع��ر االإنرتن��ت وبغ��ري 
عل��ى نح��ٍو متزاي��ٍد باأمن��اط العم��ل املتغ��رية م��ن الق��وى العامل��ة املتنقل��ة. فف��ي حال��ة 
املوظف��ني غ��ري املتقيدي��ن مبوق��ع عم��ٍل واح��ٍد اأو حت��ى ب��ربِّ عم��ٍل واح��ٍد، يت��م متدي��د 
ح��دود ال�صيا�ص��ة ال�صريبي��ة الوطني��ة اإىل م��دًى اأبع��د. وهن��اك بع���ش التج��ارب 
اجلاري��ة بالفع��ل. فرنامج احلكومة االإ�ص��تونية اخلا���ش ببطاقة الهوية االإلكرتونية 
للمقيم��ني، عل��ى �ص��بيل املث��ال، ق��د مت اإطاق��ه لا�ص��تفادة م��ن مناف��ع البل��وك ت�ص��ني 
لت�ص��جيع "املهاجري��ن الرقمي��ني" عل��ى تاأ�صي���ش �ص��ركات االأعم��ال هن��اك. وم��ع 
تط��ور اأمن��اط العم��ل يف امل�ص��تقبل، فاإن��ه م��ن غ��ري امل�ص��تبعد اأن يت��م التو�ص��ع يف مث��ل 
ه��ذه الرام��ج ملعاون��ة احلكوم��ات يف جم��ع ال�صرائ��ب م��ن املواطن��ني يف اخل��ارج، اأو 
اأن تتم مراقبة ال�صرائب على ال�صلع واخلدمات با�صتخدام �صجاٍت ميكن تتبُّعها.

بالن�ص��بة للعامل��ني يف الق��وى العامل��ة الرقمي��ة والعم��ال املهاجري��ن، تع��دُّ عملي��ة 
، اأو اإر�ص��ال االأم��وال اإىل بلدانه��م االأ�صلي��ة دون تكب��د  �ص��رف رواتبه��م ب�ص��كٍل ف��وريٍّ
زي��اداٍت كب��ريٍة يف ر�ص��وم التعام��ات، �صرب��ًا م��ن امل�ص��تحيل يف كث��ري م��ن االأحي��ان. 
وم��ن �ص��اأن العم��ات امل�ص��فرة اأن ت�ص��اعد عل��ى خف���ش تكالي��ف ه��ذه التدفق��ات 
النقدي��ة، وزي��ادة حج��م املعرو���ش م��ن ال�ص��لع واخلدم��ات واالأي��دي العامل��ة ع��ر 

احل��دود الوطني��ة، يف نهاي��ة املط��اف.

م��ع تنام��ي ال�صغ��ط م��ن اأج��ل االأم��وال الرقمي��ة، ق��د يك��ون خل��ق عم��اٍت م�ص��فرٍة 
مقبولٍة على نطاٍق وا�صٍع، وقابلة للتحويل بالكامل، عمليًة تدار يف القطاع اخلا�ش، 
��ن احلكوم��ات �ص��فافية  وتتح��دى دور الدول��ة يف اإدارة االأم��وال. ولك��ن، لك��ي حت�صِّ
التعام��ات وتطمئ��ن امل�ص��تهلكني اأنَّ العم��ات االفرتا�صي��ة اآمن��ٌة، يتع��ني عل��ى تل��ك 
احلكوم��ات اأن توف��ر اأ�صا�ص��اٍت متينة ����� كالهويات الرقمية والو�صع القانوين ونوعية 

الت�ص��ريعات املنا�ص��بة.

اإنَّ الفر���ش غ��ري م�ص��بوقٍة، وال ح��دود له��ا. حي��ث ُتق��دم اإنرتن��ت امل��ال، بالن�ص��بة 
لتل��ك البل��دان الت��ي تتمت��ع باجلراأة ملاحقته��ا، اأداًة ال تقدر بثم��ٍن الإطاق اإمكانات 
ه��ذا احلاف��ز الق��ويِّ للنم��و واالإنتاجي��ة. ويتمث��ل التحدي يف ت�ص��جيع ه��ذه االإمكانات 

وت�ص��خريها دون كبته��ا.
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حكومتك تدعمها تقنية البلوك ت�سني
ت�ص��ري �صل�ص��لٌة م��ن الرام��ج التجريبي��ة املبتك��رة يف ال�ص��ويد واإ�ص��تونيا واالإم��ارات 
العربي��ة املتح��دة اإىل اإمكاني��ة ا�ص��تفادة احلكوم��ات م��ن ق��وة تقني��ة البل��وك ت�ص��ني 
بطريقٍة تعيد تعريف دورها وعاقتها بال�ص��ركات واملواطنني، وحتى ببقية العامل.

فق��د اأدخل��ت اإ�ص��تونيا، عل��ى �ص��بيل املث��ال، بطاق��ة اإقام��ٍة افرتا�صي��ٍة تدع��م تقني��ة 
البل��وك ت�ص��ني، وه��ي متاح��ٌة ل��كل م��ن يري��د احل�ص��ول عليه��ا، والت��ي تو�ص��ع تعري��ف 
معن��ي اأن يك��ون امل��رء مواطن��ًا حملي��ًا يف الع�ص��ر الرقم��ي. تتمث��ل الفكرة يف ت�ص��جيع 
رواد االأعم��ال عل��ى تاأ�صي���ش �ص��ركات االأعم��ال يف الدول��ة، وذل��ك به��دف خل��ق 10 
ماي��ني مقي��ٍم اإلك��رتوينٍّ بحل��ول ع��ام 2025 - اأي 10 اأ�صع��اف تع��داد �ص��كان 

الب��اد احلاليني.

وتخط��ط حكوم��ة دب��ي لت�ص��غيل جمي��ع تعاماته��ا م��ن خ��ال تقني��ة البل��وك ت�ص��ني 
بحل��ول ع��ام 2020، ب��ل وحت��اول اأي�ص��ًا و�ص��ع احلكوم��ة واالإم��ارة يف طليع��ة موك��ب 
التطوي��ر التقن��ي. واله��دف م��ن ذلك هو خلق بيئٍة ت�ص��تطيع فيها الهيئات احلكومية 
العم��ل ب�ص��كٍل طبيع��يٍّ م��ع �ص��ركات االأعم��ال القائم��ة وال�ص��ركات النا�ص��ئة ملواجه��ة 
حتدي��اٍت بعينه��ا، بينم��ا تخل��ق البني��ة التحتي��ة لل�ص��ماح لاإماراتي��ني وللوافدي��ن 
بتاأ�صي���ش �ص��ركات اأعماٍل جديدٍة تقوم على تقنية البلوك ت�ص��ني. وحيث اإنَّ احللول 
كان يت��م و�صعه��ا ب�ص��كٍل منف�ص��ٍل م�ص��بقًا، فق��د �ص��جع الع�ص��ر الرقم��ّي وق��درة 
ال�صركات النا�صئة على االبتكار ب�صورٍة اأ�صرع من قريناتها من الهياكل املوؤ�ص�صية، 

احلكوم��َة عل��ى اإقام��ة عاق��اٍت جدي��دٍة.

فعل��ى �ص��بيل املث��ال، يعم��ل اأح��د امل�ص��روعات م��ع م��زود ات�ص��االٍت حمل��يٍّ الختب��ار 
ا�صتخدام البلوك ت�صني كروتوكول لتبادل ال�صجات ال�صحية يف الوقت احلقيقي 
بني االأطباء واملر�صى. اإنَّ التغيري الهائل يف االإبداع املوؤ�ص�صي يتمثل يف فتح االأبواب 
ل�ص��ركات نا�ص��ئة، مث��ل �ص��ركة ب��ت اأوي�ِص���ش BitOasis الت��ي مقره��ا دب��ي، وه��ي 
م�صرف لتبادل العمات امل�صفرة املحلية، للعمل مع امل�صرعني والبنوك، الإطاعها 

عل��ى اإمكانات التقنية وتقلي���ش املقاومة التنظيمية.

م��ن املرج��ح حت��ى االآن اأن تاأت��ي اأك��ر قف��زٍة نح��و ع��امل امل��ال الرقم��ّي اجلدي��د 
ال�ص��جاع من ال�ص��ويد. حيث اإنَّ الدولة تختر بالفعل ا�ص��تخدام تقنية البلوك ت�ص��ني 
لت�ص��جيل التعام��ات عل��ى االأرا�ص��ي، بالتع��اون م��ع �ص��ركٍة نا�ص��ئٍة و�ص��ركة ات�ص��االت 
ت�ص��مى تيلي��ا Telia. اإنَّ الهب��وط احل��اد يف ا�ص��تخدام النق��د امل��ادي )تراَج��ع النقد 
املت��داول اإىل 40% من��ذ ع��ام 2009( وبطاق��ات االئتم��ان، وغريه��ا م��ن اأ�ص��كال 
ال�ص��داد االإلك��رتوين، يزي��د ال�صغ��وط عل��ى اأق��دم بن��ٍك مرك��زيٍّ يف الع��امل، لُي�ص��در 

عملت��ه الرقمي��ة اخلا�صة.

اإنَّ ك��ون املوؤ�ص�ص��ة رائ��دًة يف جماله��ا �ص��يمكنها م��ن حتم��ل اأعبائه��ا ���� يف ظ��ل ع��دم 
وج��ود قال��ٍب تنظيم��يٍّ لا�صرت�ص��اد ب��ه، �ص��يحتاج امل�ص��رع اإىل العم��ل بالتن�ص��يق م��ع 
البنوك و�ص��ركات االأعمال، والتجمع الوافر من �ص��ركات التقنية املالية النا�ص��ئة يف 
الب��اد، لتحوي��ل اأول عمل��ٍة رقمي��ٍة يف الع��امل، وتخ�ص��ع للرقاب��ة العلني��ة، اإىل جن��اٍح 

ملواطن��ي الدول��ة، ومن��ارٍة للحكوم��ات االأخ��رى.
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�رشكة اإي واي تطبِّق العملة امل�سفرة
اعتب��ارًا م��ن يناي��ر ع��ام 2017، �ص��يكون عم��اء �ص��ركة اإي واي �صوي�ص��را قادري��ن 
على ت�صوية فواتريهم ملراجعة احل�صابات واخلدمات اال�صت�صارية با�صتخدام العملة 
امل�ص��فرة. لقد د�ص��نت ال�ص��ركة اال�صت�ص��ارية اليوم ماكينة �صراٍف اآيل للبيتكوين يف 
مبن��ى مقره��ا املت��اح للجمه��ور بج��وار حمط��ة قط��ار هاردبروك��ي يف زيوري��خ. حي��ث 
ميك��ن اأن ي�ص��تخدم ه��ذا ال�ص��راَف االآيلَّ موظف��و اإي واي، وكذل��ك امل��ارة، لتبدي��ل 
الفرن��ك ال�صوي�ص��ري بالبيتكوين والعك���ش. و�ص��يتم اإمداد املوظف��ني مبحفظٍة رقميٍة 
ن��ٍة )تطبي��ق حمفظ��ة اإي واي( متكنه��م م��ن �ص��داد مقابل املنتج��ات واخلدمات  موؤمَّ
��ر املحفظ��ة الرقمي��ة حماي��ًة ممت��ازًة �ص��د الو�ص��ول غري  با�ص��تخدام البيتكوي��ن. توفِّ
امل�ص��رح ب��ه �صم��ن بيئ��ة نظ��ام اإي واي، وميك��ن للموظف��ني ت�ص��غيلها ب�ص��هولة كب��ريٍة 

عل��ى هاتف �ص��ركتهم الذكي. 

اإنَّ ال�ص��راف االآيل للبيتكوي��ن اجلدي��دة ه��و ج��زٌء م��ن برنام��ج الرقمن��ة الداخل��ي 
ل�ص��ركة اإي واي �صوي�ص��را، وهو خم�ص�ٌش جلعل املوظفني اأكر األفًة مع مو�صوعات 
البلوك ت�صني والعمات امل�صفرة. يقول مار�صيل �صتالدر، الرئي�ش التنفيذي ل�صركة 
اإي واي �صوي�ص��را، "نح��ن ال نري��د احلدي��ث ع��ن الرقمن��ة وح�ص��ب، ب��ل نري��د اأي�ص��ًا 
ت�ص��جيع ه��ذه العملي��ة بن�ص��اٍط، جنب��ًا اإىل جن��ٍب م��ع موظفين��ا وعمائن��ا. فمن املهم 
بالن�ص��بة لن��ا اأن ينخ��رط اجلمي��ع فيه��ا، واأن ي�ص��تعدوا للث��ورة الت��ي م��ن املتوق��ع اأن 
حت��دث يف ع��امل االأعم��ال م��ن خال تقنية البلوك ت�ص��ني والعق��ود الذكية والعمات 
الرقمي��ة. اإنَّ البل��وك ت�ص��ني تقني��ٌة تتط��ور ب�ص��رعٍة هائل��ة، وميك��ن اأن حُت��دث تغي��ريًا 
دائم��ًا يف العدي��د م��ن القطاع��ات. ونظ��رًا ل��دور �صوي�ص��را كمرك��ٍز م��ايلٍّ و�صناع��يٍّ 
، فمن ال�صروري اأن تكون رائدًة يف هذا  مه��م، وِلك��ي توا�ص��ل تطورها كمرك��ٍز رقميٍّ

املجال".
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