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القمة العالمية للحكومات منّصة عالمية تهدف إلى 
استشراف حكومات المستقبل. وتحّدد القمة كل عام 

برنامج عمل لحكومات المستقبل مع التركيز على 
كيفية االستفادة من االبتكار والتكنولوجيا في التغلب 

على التحديات العالمية التي تواجه البشرية.

القمة العالمية للحكومات مركٌز لتبادل المعرفة بشأن 
عّدة موضوعات من بينها عمل الحكومات واستشراف 

المستقبل والتكنولوجيا واالبتكار، ومنّصة للتواصل بين 
صناع السياسات والخبراء والرّواد في مجال تحقيق 

التنمية البشرية.

تفتح القمة العالمية للحكومات باًبا على المستقبل 
من خالل دراسة وتحليل أحدث التوجهات والتحديات 

والفرص التي تواجهها البشرية. كما أنها منّصة 
لعرض أحدث االبتكارات وأفضل الممارسات والحلول 

الذكية التي تحّفز االبتكار في مواجهة التحديات 
المستقبلية.

القمة 
العالمية 

للحكومات
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ــبيل  ــى س ــدة عل ــة المتح ــة المملك ــت حكوم إذ وضع
ــى  ــف عل ــل التكالي ــى تقلي ــي إل ــًا يرم ــال هدف المث
الشــركات بنحــو 10 مليــارات جنيــه إســترليني بيــن 
ــهر  ــول ش ــت بحل ــا تمكن ــي 2015 و  2020، لكنه عام
جنيــه  مليــون   885 نحــو  توفيــر  مــن   2016 يونيــو 
إســترليني علــى الشــركات، فقــط عبــر مبــادرة واحدة 
فقــط تمثلــت بإضافــة رســم يبلــغ 5 بنســات مــن قبــل 
شــركات التجزئــة الكبيــرة علــى األكيــاس البالســتيكية 

ــدة.1 ــرة واح ــتعمل لم ــي تس الت

ــاف  ــدًا يض ــًا جدي ــًا عبئ ــة حالي ــورة الرقمي ــكل الث وتش
ــريعة  ــتجابة س ــب اس ــات، وتتطل ــة التحدي ــى قائم إل
مــن الجهــات التنظيميــة. وقــد ال يكــون للتدخــالت 
العصــر  فــي  ذاتــه  األثــر  التقليديــة  التنظيميــة 
ــر”  ــل “أوب ــة مث ــركات الرقمي ــوم الش ــي، إذ تق الرقم
)Uber(، و”إيــر بــي آنــد بــي” )AirBnB(، والخدمــات 
والمنتجــات المبتكــرة، بمــا فيهــا التكنولوجيــا الماليــة 
المشــفرة  بالعملــة  األوليــة  والعــروض   )FinTech(
أمــام  تحديــات  بفــرض   ،)Initial Coin Offering(

بالكامــل. أو تخطيهــا  التنظيميــة  العمليــات 

وتعمــل الجهــات التنظيميــة فــي الــدول المتقدمــة 

هــذه  لمواكبــة  ســعيها  إطــار  فــي  والناميــة، 
التطــورات، علــى تحديــد الفــرص والتحديــات الناتجــة 
ــبيل  ــى س ــور. عل ــريعة التط ــات س ــذه التقني ــن ه ع
المثــال، قــام مجلــس األوراق الماليــة والبورصــة في 
الهنــد بتشــكيل لجنــة لتقييــم أثــر التكنولوجيــا الماليــة 
ــى  ــة )RegTech( عل ــا التنظيمي )FinTech( والتكنولوجي
ســوق األوراق الماليــة الهنديــة، وتحديــد االســتجابة 
التنظيميــة المناســبة علــى هــذه التوجهات الناشــئة، 
وخاصــًة تلــك المتعلقــة باعتمــاد الحلــول التكنولوجيــة 

ــة.2 ــا التنظيمي ــي وظائفه ف

وتفتــح التكنولوجيــا التنظيميــة بــاب الفــرص الوفيــرة 
التحليــالت  الســتخدام  التنظيميــة  الجهــات  أمــام 
ــبوق،  ــر مس ــاق غي ــى نط ــتباقية عل ــالت االس والتدخ
إال أنهــا تدفعهــم لتعزيــز الثقــة باللوائــح الالزمــة 

تتزايد التحديات التي تواجه الجهات 
التنظيمية لضمان تحقيق النتائج 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية 

المنشودة، والحد في الوقت ذاته 
من التكاليف المترتبة على الشركات 

والمواطنين. وينتظر المواطنون 
حلواًل فعالة لقضايا عديدة في 

مختلف المجاالت مثل فرص العمل 
واالستثمار والتلوث واألمن. إال 

أن التوصل إلى هذه الحلول ليس 
بالسهولة المتوقعة.

المقدمة
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لالبتــكارات والكفــاءات الجديــدة فــي عالــم األعمــال. 
رئيــس  أوكونــور،  جويــس  البروفيســورة  وقالــت 
 Digital Future( الرقمــي”  المســتقبل  “مجموعــة 
Group( فــي المعهــد الدولــي للشــؤون الدوليــة 

العتمــاد  الرئيســية  الدوافــع  “تكمــن  واألوروبيــة: 
التكنولوجيــا التنظيميــة مــن قبــل الجهــات التنظيمية 
ــات  ــي الخدم ــن ف ــة واألم ــز الثق ــا بتعزي ــي رغبته ف
ــن  ــًة م ــا؛ وخاص ــج عنه ــي تنت ــرص الت ــة، والف الرقمي
حيــث الفــرص التجاريــة الجديــدة وتعزيــز الفعاليــة. 
ــاًل  ــن عام ــعور باليقي ــر الش ــى نش ــدرة عل ــر الق وتعتب
رســوم  إلغــاء  هــو  أمثلتــه  أفضــل  لعــل  إضافيــًا 

التجــوال لالتصــاالت فــي االتحــاد األوروبــي.3

ويهــدف هــذا البحــث إلــى تقديــم تصــورات حــول 
كيفيــة اســتفادة الجهــات التنظيميــة مــن التكنولوجيا 
الناشــئة، وخاصــة التكنولوجيــا التنظيميــة، بهــدف 
الوصــول إلــى بيئــة تنظيميــة أكثــر كفــاءة وفعاليــة. 
وتعــّرف التكنولوجيــا التنظيميــة فــي هــذا البحــث 
ــئة  ــات الناش ــات للتقني ــق المؤسس ــا تطبي ــى أنه عل
علــى نحــو مبتكــر بهــدف التأقلــم مــع متطلبــات 
االمتثــال المتغيــرة علــى نحــو أكثــر فعاليــة وكفــاءة، 
االمتثــال  بعــدم  المتعلقــة  المخاطــر  مــن  والحــد 
واكتســاب ميــزات تعــزز القدرات التنافســية. ويشــتمل 
ــرة  ــد كبي ــى فوائ ــة عل ــا التنظيمي ــق التكنولوجي تطبي
ــر منهجــي  ــق تغي ــة تتضمــن تحقي للجهــات التنظيمي
يــؤدي إلــى إعــادة تصميــم العمليــات التنظيميــة 
وتمكيــن اتخــاذ قــرارات مدعومــة بالبيانــات فــي 
الوقــت الفعلــي، والتــي ستســاهم فــي ضمــان 

ــكار. ــز االبت ــداف وتعزي ــق األه تحقي

وتــدرس الجهــات التنظيميــة تحويــل عملياتهــا إلــى 
مــن  للحــد  إطــار ســعيها  فــي  الرقمــي  العالــم 
ــا.  ــو أعماله ــكار ونم ــز االبت ــال وتحفي ــف االمتث تكالي
علــى ســبيل المثــال، أسســت لجنــة األوراق الماليــة 
والبورصــة األســترالية مركــزًا لالبتــكار عــام 2015، فــي 
حيــن وجهــت ميزانيــة المملكــة المتحــدة الجهــات 
التنظيميــة.  التكنولوجيــا  دعــم  إلــى  التنظيميــة 
ويكمــن التحــدي الــذي يعتــرض الجهــات التنظيميــة 
ــق  ــا لتطبي ــب اتباعه ــوات الواج ــة الخط ــي معرف ف
هــذه الحلــول الرقميــة، وتشــتمل األســئلة التــي 

ــى: ــا عل ــة عنه ــث اإلجاب ــذا البح ــيحاول ه س

• مــا ســبب أهميــة مســيرة التحــول الرقمي بالنســبة 
للجهــات التنظيمية؟

التكنولوجيــا  تبنــي  طريــق  خارطــة  تبــدو  كيــف   •
ــة؟ التنظيمي

• كيــف يمكــن للجهــات التنظيميــة إحــداث تحــول 
ــال  ــة األعم ــي منظوم ــا وف ــي أرجائه ــي ف حقيق

باســتخدام اللوائــح كمنصــة لتحقيــق ذلــك؟

• كيــف يمكــن للجهــات التنظيميــة تقييــم أدائهــا 
خــالل معالجتهــا للمخاطــر فــي الوقــت ذاتــه؟

ــن  ــع منهجيتي ــابقًا تتب ــة س ــات التنظيمي ــت الجه وكان
ــتند  ــه يس ــا: “توج ــة، هم ــات التنظيمي ــالح العملي إلص
إلــى  يســتند  “توجــه  مقابــل  المبــادئ”  إلــى 
ــادئ  ــى المب ــة عل ــح القائم ــز اللوائ ــد”. وترّك القواع
-علــى خــالف النظــام القائم علــى القواعــد المحددة- 
علــى الغايــة مــن اللوائــح وتوفــر المرونــة للشــركات، 
العديــد  ذاتــه  الوقــت  ذات  فــي  تطــرح  أنهــا  إال 
بتنفيذهــا.  المتعلقــة  والتحديــات  التســاؤالت  مــن 
التركيــز حاليــًا علــى  التنظيميــة  للجهــات  ويمكــن 
منهجيــات مدعومــة بالتبصــرات وقائمــة علــى حلــول 
التكنولوجيــا التنظيميــة، إال أن إدارة مثــل هــذا النــوع 
ــات،  ــة بالبيان ــة مدعوم ــب منهجي ــال تتطل ــن االنتق م
ــات  ــع الجه ــع م ــة للتوس ــراكات قابل ــول وش ــع حل م

ــح. ــذه اللوائ ــا ه ــري عليه ــي تس الت

ويمكــن لتطبيــق التقنيــات الناشــئة، مثــل الــذكاء 
االصطناعــي واألتمتــة والبيانــات الضخمــة والســحابة 
“بلــوك  الرقميــة  والتعامــالت  الذكيــة  والعقــود 
ــات  ــرة للجه ــدة ومبتك ــواًل جدي ــّدم حل ــاين”، أن يق تش
هــذه  تشــمل  أن  ويمكــن   .)1 )الشــكل  التنظيميــة 
الحلــول أدلــة تشــغيل روبوتيــة تســمح بالوصــول إلــى 
ــق اآلالت  ــن طري ــراءة ع ــة للق ــائل قابل ــح بوس اللوائ
بهــدف الحــد مــن تكاليــف التغييــرات التنظيميــة، 
ــال  ــة االمتث ــي لمراقب ــذكاء االصطناع ــتخدام ال واس
فــي عمليــات التــداول والمعامــالت الماليــة بالوقــت 
الرقميــة  التعامــالت  مــن  واالســتفادة  الفعلــي، 
الشــفافية فــي تســخير  لزيــادة  تشــاين”  “بلــوك 
ــة  ــات مجتمع ــذه التقني ــدرات ه ــى ق ــوارد. وتحظ الم
بإمكانيــة إحــداث تغييــر شــامل فــي لوائــح االمتثــال.
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تحليالت 
البيانات 
الضخمة 

(التحليالت 
التنّبؤية)

األتمتة/ أتمتة 
اإلجراءات اآللية

Smart 
Contracts

واجهات 
برمجة 

التطبيقات

السحابة

التعامالت 
الرقمية 

"بلوك تشاين" 

القياسات التشفير
البيومترية

 التقنيات التي يجري
 االستفادة منها في

 التكنولوجيا
التنظيمية

الذكاء 
االصطناعي 
(تعلم اآلالت)

ــع  ــن جمي ــدًا م ــداف تأيي ــذه األه ــق ه ــب تحقي ويتطّل
ــات  ــة، والجه ــات التنظيمي ــة )الجه ــاب المصلح أصح
الخاضعــة للوائــح، والجهــات المحميــة(. إضافــًة إلــى 
ذلــك يتطّلــب تحويــل كميــات كبيــرة مــن البيانــات إلــى 
معــارف ورؤى نهجــًا يتمحــور حــول البيانــات ويحقــق 
ــة  ــات القضائي ــداد الوالي ــى امت ــات عل ــة البيان مواءم
ــات،  ــل للبيان ــف متكام ــاء تصني ــات، وإنش والمؤسس
ــن  ــة ع ــات والناتج ــى البيان ــة عل ــود العزل ــر قي وكس
المتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة، وتوحيــد البيانــات 

ــاركتها. ــائل مش ووس

أساســية  بحــٍث  منهجيــات  بيــن  الدراســة  وتجمــع 
وثانويــة لفهــم قــدرات التكنولوجيــا التنظيميــة علــى 

ــة.  ــات التنظيمي ــدى الجه ــة ل ــرات جذري ــداث تغيي إح
ــالت  ــن مقاب ــالٍت م ــاٍت وتحلي ــتخدام معلوم ــّم اس وت
ــز المعــارف واألبحــاث  ــراء فــي القطــاع لتعزي مــع خب
ــوع.  ــذا الموض ــول ه ــر” ح ــركة “أكسنتش ــة بش الخاص
ــث  ــة البح ــي ورق ــواردة ف ــة ال ــات الحال ــز دراس وُترّك
بشــكل أساســي علــى الخدمــات الماليــة، التــي ُتعتبر 
ــة.  ــا التنظيمي ــاد التكنولوجي ــي اعتم ــدًا ف ــًا رائ قطاع
ــات  ــذه التطبيق ــع ه ــك، تتمّت ــن ذل ــم م ــى الرغ وعل
باألهميــة ذاتهــا بالنســبة للقطاعــات االقتصاديــة 

ــم 1(. ــق رق ــى الملح ــالع عل ــى االط ــرى. )ُيرج األخ

الشكل 1: التقنيات التي يجري االستفادة منها من قبل الجهات الفاعلة في التكنولوجيا التنظيمية 
)RegTech(

8
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دوافع استخدام التكنولوجيا 
التنظيمية: االنتقال من 

االمتثال المجرد إلى التركيز 
على االبتكار

مــن المعــروف تمامــًا أن البيئــة التنظيميــة تتمّتــع 
ــٍر مباشــر علــى قــدرة القطاعــات واالقتصــادات  بتأثي
علــى االبتــكار والنمــو. وتوّصلــت دراســة أجراهــا البنك 
الدولــي حــول اللوائــح التجاريــة فــي 135 دولــة إلــى 
ــح أفضــل تنمــو بشــكل  ــدول “التــي لديهــا لوائ أن ال
أســرع”. ويــؤدي التحّســن مــن “الربــع األســوأ” إلــى 

الربــع األفضــل”،

ــال  ــطة األعم ــة أنش ــر ممارس ــرات تقري ــب مؤش حس
الصــادر عــن البنــك الدولــي، إلــى زيــادة تقــدر بنحــو 
%2.3 فــي المائــة بمتوّســط النمــو الســنوي لدولــة 

مــا.4 ووفقــًا لتقديــراٍت توّصــل إليهــا جمــال إبراهيــم 
إطــار  فــي  لالقتصــاد،  باريــس  كليــة  مــن  حيــدر 
ــال  ــي لألعم ــالح التنظيم ــن اإلص ــة بي ــته للعالق دراس
والنمــو االقتصــادي فــي 172 دولــًة، يــؤّدي اإلصــالح 
ــادة  ــى زي ــط، إل ــي المتوس ــال، ف ــي لألعم التنظيم
ــو 0.15%  ــي بنح ــي اإلجمال ــج المحل ــو النات ــدل نم مع

فــي المائــة.5

وتربــط عالقــة إيجابيــة واضحــة بيــن مفهــوم الجــودة 
ــي  ــرد ف ــي للف ــي اإلجمال ــج المحل ــة والنات التنظيمي
ــو 92%  ــل نح ــي تمث ــى، الت ــادات الـــ50 األول االقتص
فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمي 
وفقــًا  التنظيميــة  الجــودة  وُتعــرف   6.)2 )الشــكل 
العالميــة  الحوكمــة  لقياســات مشــروع مؤشــرات 
بأنهــا “تعكــس مفهــوم قــدرة الحكومــات علــى 
ســليمة  وتنظيمــات  سياســاٍت  وتطبيــق  صياغــة 
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تســمح بتطويــر القطــاع الخــاص وتعزيــزه”7.

تؤّثــر جــودة اللوائــح بشــكل مباشــر علــى النمــو 
ــى  ــركات عل ــز الش ــا تحّف ــادي، كم ــّور االقتص والتط
االبتــكار. وُتشــير فرضيــة بورتــر إلــى أّن “اللوائــح 
ــا أن  ــد ُيمكنه ــكٍل جي ــة بش ــن الُمصّمم ــة ولك الصارم
تحّفــز االبتــكار الــذي يســتطيع بــدوره علــى نحــو 
جزئــي أو كلــي أن ُيعّوضهــا عــن تكاليــف االمتثــال8”، 
ــر  ــح المؤسســات إلــى تطوي ويمكــن أن تدفــع اللوائ

منتجــاٍت وخدمــاٍت جديــدة.

ــٍة  ــٍة تنظيمي ــاب بيئ ــاهم غي ــر، ُيس ــد آخ ــى صعي وعل
داعمــٍة فــي الحــّد مــن قــدرة االقتصــاد علــى جــذب 
ــى  ــدة عل ــة متزاي ــاك أدل ــو. وهن ــتثمارات والنم االس
المشــهد  لمواكبــة  جاهــدًة  الشــركات تســعى  أن 
التنظيمــي الُمتغيــر فــي ظــّل مــا تواجهــه مــن 
ــًا عــن ُطــرٍق  إجــراءات عقابيــة. وتبحــث الشــركات حالّي
تكاليــف  لخفــض  االبتــكار  مــن  أكبــر  بقــدٍر  تتمّتــع 
وجــه  علــى  التكنولوجيــا9  كاســتخدام  االمتثــال 
ــة  ــح القائم ــن أن اللوائ ــم م ــى الرغ ــوص. وعل الخص
علــى المبــادئ تضمــن التركيــز علــى النتائــج وتعتبــر 
الخيــار المفّضــل لــدى الرؤســاء التنفيذييــن ألنهــا 
ــؤولين  ــكار، إال أن المس ــة لالبت ــة الالزم ــر المرون توف

ــرة لتحديــد مــا  ــاٍت كبي ــال يواجهــون صعوب عــن االمتث
الــذي يعنونــه مــن حيــث اإلجــراءات واألنظمــة الخاصّة 
بفــرض االمتثــال؛ حيــث يتعيــن علــى ويجــب أن تكــون 
النتائــج فــي نهايــة المطــاف أن تكــون متطابقــًة 
والقواعــد  بالممارســات  يتعّلــق  فيمــا  ومنســقة 
ألن  ســعيها  ظــل  وفــي  الوضــوح.  تعزيــز  بغــرض 
ــرح  ــال وط ــو األعم ــكار ونم ــز االبت ــات تحّف ــح جه تصب
منظومــات تنظيميــة أكثــر فعاليــة وكفــاءة، فــإن 
الجهــات التنظيميــة تحتــاج إلــى دراســة االنتقــال 
ــح المســتندة إلــى  مــن الجــدل التقليــدي بيــن اللوائ
ــادئ، إلــى  ــح المســتندة إلــى المب المخاطــر واللوائ
ــكل  ــات )الش ــات والمعلوم ــى البيان ــتند إل ــاٍم يس نظ

.)3

تؤّثــر جــودة اللوائــح بشــكل مباشــر علــى النمــو 
ــى  ــركات عل ــز الش ــا تحّف ــادي، كم ــّور االقتص والتط
أّن “اللوائــح  إلــى  االبتــكار. وُتشــير فرضيــة بورتــر 
ــا أن  ــد ُيمكنه ــكٍل جي ــة بش ــن الُمصّمم ــة ولك الصارم
تحّفــز االبتــكار الــذي يســتطيع بــدوره علــى نحــو 
جزئــي أو كلــي أن ُيعّوضهــا عــن تكاليــف االمتثــال10”، 
ــر  ــح المؤسســات إلــى تطوي ويمكــن أن تدفــع اللوائ

منتجــاٍت وخدمــاٍت جديــدة.
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الشكل 2: عالقة إيجابية واضحة تربط بين مفهوم الجودة التنظيمية والناتج المحلي اإلجمالي للفرد

المصدر: “أكسنتشر ريسيرتش”، البنك الدولي، مؤشرات الحوكمة العالمية
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ــٍة  ــٍة تنظيمي ــاب بيئ ــاهم غي ــر، ُيس ــد آخ ــى صعي وعل
داعمــٍة فــي الحــّد مــن قــدرة االقتصــاد علــى جــذب 
ــى  ــدة عل ــة متزاي ــاك أدل ــو. وهن ــتثمارات والنم االس
المشــهد  لمواكبــة  جاهــدًة  تســعى  الشــركات  أن 
التنظيمــي الُمتغيــر فــي ظــّل مــا تواجهــه مــن 
ــًا عــن ُطــرٍق  إجــراءات عقابيــة. وتبحــث الشــركات حالّي
تكاليــف  لخفــض  االبتــكار  مــن  أكبــر  بقــدٍر  تتمّتــع 
وجــه  علــى  التكنولوجيــا11  كاســتخدام  االمتثــال 
ــة  ــح القائم ــن أن اللوائ ــم م ــى الرغ ــوص. وعل الخص
علــى المبــادئ تضمــن التركيــز علــى النتائــج وتعتبــر 
الخيــار المفّضــل لــدى الرؤســاء التنفيذييــن ألنهــا 
ــؤولين  ــكار، إال أن المس ــة لالبت ــة الالزم ــر المرون توف
ــرة لتحديــد مــا  ــاٍت كبي ــال يواجهــون صعوب عــن االمتث
الــذي يعنونــه مــن حيــث اإلجــراءات واألنظمــة الخاصّة 
بفــرض االمتثــال؛ حيــث يتعيــن علــى ويجــب أن تكــون 
النتائــج فــي نهايــة المطــاف أن تكــون متطابقــًة 
والقواعــد  بالممارســات  يتعّلــق  فيمــا  ومنســقة 
ألن  ســعيها  ظــل  وفــي  الوضــوح.  تعزيــز  بغــرض 

القائمة على المعلومات القائمة على المبادئ قائمة على المبادئ

• اللوائح التي تعتمد بشكل 
متزايد على البيانات تخفف 

االحتكاك بين واضعي 
السياسات وجهات إنفاذها

• التركيز على المعلومات 
والتوّقعات في الوقت 

الفعلي

• تتطّلب األعمال آليات داخلية 
لتقييم المخاطر والتحّكم بها

• االنتقال من مبدأ “اعرف 
عميلك” إلى “اعرف بياناتك”

• التأكيد على االمتثال )من 
خطوات قائمة على النماذج 

إلى تقييمات شاملة(

• زيادة التجارب في البيئات 
الُمدارة

• المعايير القياسية للنتائج 
المطلوبة: تتمّتع العواقب 

بأهمية بالغة

• حوار مع الجهات التنظيمية

فــي  التوســع  علــى  القــدرة   •
ل عمــا أل ا

• المرونة والحرية

• تحّديات اإلنفاذ والتطبيق

• عدم اليقين وعدم القدرة على 
التنّبؤ

•مجموعة من القواعد التفصيلية

• نظام قائم على قواعد محددة

• الوضوح واليقين

• الشفافية

• التكاليف المرتفعة لالمتثال

• تراجع االبتكار

• التقاضي المبالغ فيه

الشكل 3 كيفية تطّور الُبنى التنظيمية

ــرح  ــال وط ــو األعم ــكار ونم ــز االبت ــات تحّف ــح جه تصب
منظومــات تنظيميــة أكثــر فعاليــة وكفــاءة، فــإن 
الجهــات التنظيميــة تحتــاج إلــى دراســة االنتقــال 
ــح المســتندة إلــى  مــن الجــدل التقليــدي بيــن اللوائ
ــادئ، إلــى  ــح المســتندة إلــى المب المخاطــر واللوائ
ــكل  ــات )الش ــات والمعلوم ــى البيان ــتند إل ــاٍم يس نظ

.)3

يتطّلــب االنتقــال إلــى نمــوذٍج تنظيمــي قائــم علــى 
ــة  ــات التنظيمي ــي الجه ــًا ف ــّواًل رقمّي ــات تح المعلوم
ــات  ــل الهيئ ــة. وتعم ــا الرقمي ــتخدام التكنولوجي باس
التنظيميــة الرائــدة علــى تقييــم اســتخدام التقنيــات 
الجديــدة لالســتجابة لمتطّلبــات التحــّول الرقمــي في 
ــات  ــتجابة للتحدي ــين االس ــاركة وتحس ــواق المش األس
ــا  ــا مازلن ــى الرغــم مــن أنن ــة. وعل التشــغيلية الداخلي
ــت  ــة بات ــد الُممكن ــرة، إال أن الفوائ ــة مبك ــي مرحل ف
تعتبــر أمــرًا واضحــًا مفروغا منــه. وتتضمــن الفوائد كاًل 
مــن الفوائــد الخارجيــة لالقتصــاد والهيئــات الخاضعــة 

ــة. ــة للجهــات التنظيمي ــد الداخلي ــح، والفوائ للوائ
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الفوائد الداخلية للجهات التنظيمية
1. تأسيس أنظمة امتثال وقائية: 

عــادة مــا تلجــأ الجهــات التنظيميــة إلــى تدقيــق 
مــن  الحــّد  بهــدف  الفعليــة  القيمــة  وتحليــل 
الممارســات المســتقبلية المســيئة واحتــواء المخاطر 
المتعلقــة بالنظــام. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، يمكن 
دمــج االمتثــال ضمــن النظــام باســتخدام التكنولوجيــا 
التنظيميــة. علــى ســبيل المثــال، ُيعتبــر حــدوث خــرق 
ــن  ــتحياًل م ــرًا مس ــة أم ــود الذكي ــي العق ــي ف تنظيم
التصميــم واإلعــدادات  التصيمــم واإلعــدادت  حيــث 
االفتراضيــة.12 ويتــّم تشــفير العقــود وتنفيذهــا فــي 
موّزعــة  ســجالٍت  باســتخدام  وســيٍط  دون  النظــام 
بطريقــٍة  واألمــوال  والخدمــات  المنتجــات  لتبــادل 

تّتســم بالشــفافّية وال يمكــن عكســها.

2.مراقبة كّل شيء في الوقت الفعلي:  

يمكــن أن تســاعد عمليــة مشــاركة البيانــات فــي 
الوقــت الفعلــي باّتخــاذ قــرارات أفضــل. وتوّلــت هيئــة 
ــدة  ــة المّتح ــي المملك ــة ف ــة البريطاني اإلدارة المالي
إقــراض  علــى  اإلشــراف  مســؤولية   2014 عــام 
ــان  ــة بضم ــروض الفردي ــك الق ــي ذل ــا ف ــالء، بم العم
موعــد الراتــب )payday loans( والتــي ُتعتبــر قروضــًا 
قصيــرة األمــد ُتقــّدم عــادة بمعــدالت فائــدة مرتفعــة 
جــدًا. وبغــرض حمايــة العمــالء مــن الديــون المتصاعدة 
والتخلــف عــن الســداد، وضعــت هيئــة اإلدارة الماليــة 
البريطانيــة حــّدًا أقصــى لمعــدالت الفائــدة والتكاليــف 
ووكاالت  الشــركات  وشــّجعت  لإلقتــراض  اإلجماليــة 
ــي  ــات ف ــاركة البيان ــى مش ــة عل ــة االئتماني المرجعي
الوقــت الفعلــي لتقييــم القــدرة على تحّمــل التكاليف 
واألهليــة، حســب بحســب قواعــد اإلقــراض المســؤول 
الخاصــة بهيئــة اإلدارة الماليــة البريطانيــة.13 وُيَمّكــن 
جمــع البيانــات مــن المقرضيــن فــي الوقــت الفعلــي 
الجهــات التنظيميــة مــن التدخــل الســريع وحمايــة 

العمــالء مــن االســتغالل.

3.تحسين اإلشراف باستخدام كمٍّ هائل من 

البيانات والمعلومات:   
جيــد  بــأداء  عــادة  التنظيميــة  الجهــات  تتمتــع 
فــي اســتخدام البيانــات الهيكليــة، علــى عكــس 
مــن  أصبــح  التــي  الهيكليــة  غيــر  المعلومــات 
قائمــة  توّجهــات  باســتخدام  تحليلهــا  الُممكــن 
علــى التكنولوجيــا. وتتوفــر العديــد مــن المصــادر 
للجهــات  ويمكــن  للبيانــات،  والمفتوحــة  العامــة 
ــكان  ــات الس ــة بيان ــى مراجع ــال إل ــة االنتق التنظيمي
التأكيــدات القائمــة علــى  بأكملهــم علــى خــالف 
ــات المخاطــر. وُيمكــن  أســاس تحليــٍل مدعــوٍم بعّين
للجهــات التنظيميــة، باســتخدام الــذكاء االصطناعــي 
والتحليــالت المتقّدمــة، تطويــر نمــاذج أفضــل للتنّبــؤ 
باألضــرار بغــرض التدّخــل والتأثيــر لمواجهــة حــاالت 
االســتغالل واإلســاءة فــي الســوق. ويتمّتــع ويمتلــك 
ــى  ــدرة عل ــدرة الق ــراف بالق ــات اإلش ــتخدام تقني اس
تعزيــز النتائــج اإليجابيــة فــي االقتصــاد علــى الصعيــد 
األوســع. علــى ســبيل المثــال، يســتخدم بنــك روانــدا 
الوطنــي نظــام مســتودع البيانــات اإللكترونيــة ألتمتة 
التــي تســّهل  التقاريــر  وتبســيط عمليــات إصــدار 
عملّيــات اإلشــراف علــى الســوق. ويتمّتــع البنــك 
ــًا بالقــدرة علــى الوصــول إلــى  روانــدا الوطنــي حالّي
بيانــاٍت تتعّلــق بمســتويات اعتمــاد منتجــاٍت ماليــٍة 
مختلفــة، ويســتخدم هــذه المعلومــات لمواءمــة 
عمليــات اإلشــراف التــي يقــوم بهــا لتحســين الدمــج 

ــالد.14 المالــي فــي الب

4.تقليص الهّوة بين األهداف وتنفيذها:   

تقودهــا  كمنصــة  “اللوائــح”  نحــو  التحــرك  يعتبــر 
ــة البحــوث األســترالية فــي أســتراليا فــي إطــار  هيئ
فــي  جريئــة  خطــوًة  الرقمــي،  التنظيــم  مبــادرة 
هــذا االتجــاه.15 وتوّفــر التكنولوجيــا أيضــًا خيــارات 
لتغييــر متطلبــات إعــداد التقاريــر لتقليــص تكاليــف 
أفضــل  مراقبــة  علــى  والحــّث  للشــركات  التنفيــذ 
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علــم  اســتخدام  يســهم  أن  ويمكــن  للســلوكيات. 
التحكــم اآللــي بهــدف تطويــر أنظمــة ذاتيــة التنظيم، 
فــي المســاعدة علــى التخفيــف مــن اآلثــار الخارجيــة، 
والتحكــم  المعلومــات،  تناظــر  عــدم  ومعالجــة 
ــادة  ــح إلع ــات المصال ــا جماع ــي تقوده ــود الت بالجه
األمثلــة  ومــن  الخــاص.  لصالحهــم  الثــروة  توزيــع 
“ســايبرنيتكس”  علــى  االســتحواذ  ذلــك،  علــى 
)Sybernetix(، وهــي شــركة متخصصــة فــي مجــال 
ــدن مقــرًا لهــا،  ــة تتخــذ مــن لن ــا التنظيمي التكنولوجي
مــن قبــل “ناســداك” )NASDAQ( بغــرض معرفــة األثر 
الســلوكي لألفــراد ومجموعــات المتداولين والكشــف 
ــى  ــتناد إل ــاد باالس ــر معت ــداول غي ــاط ت ــن أّي نش ع
الزمــن واألشــخاص وحركــة البريــد اإللكترونــي ومــكان 
األمــر  أن يســاعد هــذا  التــداول وغيرها.16ويمكــن 
فــي الكشــف عــن أّي شــذوذ عــن القاعــدة وتحديــد 
ــة.  ــطة داخلي ــال أو أنش ــة باالحتي ــطة متعّلق أي أنش
وُيوّفــر الجمــع بيــن التحليــالت الســلوكية والــذكاء 
اآللــي والحوســبة المعرفيــة عــددًا هائــاًل مــن الفــرص 

للجهــات التنظيميــة.

4. زيادة كفاءة العمليات الداخلية:  

توّفــر التكنولوجيــا للجهــات التنظيميــة فرصــًا ألن 
ــم.  ــي أداء أعماله ــاءًة ف ــر كف ــل وأكث ــوا أفض يكون
ومــن خــالل أتمتــة ســير العمــل، يمكــن للجهــات 
التنظيميــة تقليــص تكاليــف ومــدى تعقيــد إعــداد 
ســواًء  باالمتثــال  والمتعّلقــة  التنظيميــة  التقاريــر 

للوائــح. الخاضعــة  للمؤسســات  أو  لنفســها 
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فوائد خارجية
1. ضمان المنافسة الفّعالة:  

ــي  ــلطة دب ــى س ــال إل ــبيل المث ــى س ــا عل ــو نظرن ل
للخدمــات المالّيــة )DFSA(، وهــي الجهــة المنّظمــة 
المالــي  دبـــي  مركــز  فــي  الماليــة  للممارســات 
العالمــي )DIFC(، الــذي أســس كمنطقــة حــّرة ضمن 
بيئــة قانونيــة مناســبة باســتخدام القانــون اإلنكليــزي 
العــام للشــركات الماليــة ويضــّم مركــز دبــي المالــي 
ــن  ــة م ــات المالي ــركة للخدم ــو 460 ش ــي نح العالم
جميــع أنحــاء العالــم. وتتواصل ســلطة دبــي للخدمات 
المالّيــة علــى نحــو مســتمر مــع شــركات التكنولوجيــا 
ــي المالــي العالمــي، إال  ــة فــي مركــز دبـ التنظيمي
ــن  ــًا ع ــتعرض عوض ــل تس ــا، ب ــوم بتنظيمه ــا ال تق أنه
لتنظيــم  التقنيــات  ذلــك إمكانيــة اســتخدام هــذه 
شــركات الخدمــات الماليــة العاملــة فــي مركــز دبــي 
المالــي العالمــي، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة اســتخدام 
ــؤ  ــات للتنّب ــل البيان ــة بتحلي ــالت الخاص ــركات التحلي مح
للشــركات،  المحتملــة  المســتقبلية  بالســلوكيات 

وتحديــد الســلوكيات اإليجابيــة التــي يمكــن أن تســاعد 
الشــركات علــى النمــو.17

2.  الحّد من نفقات االمتثال وتعقيداتها:  

االمتثــال  لهنــاك أســباب عديــدة الرتفــاع نفقــات 
ــات  ــباب صعوب ــذه األس ــن ه ــركات، وتتضّم ــدى الش ل
مواكبــة المشــهد التنظيمــي الــذي يّتســم بســرعة 
التغييــر، إضافــًة إلــى تحديــد وســّد فجــوات االمتثــال 
التنظيمــي منــذ األزمــة الماليــة، ولقــد أدى التخلــف 
عــن تلبيــة المتطلبــات التنظيميــة إلــى غرامــاٍت طائلة 
علــى الشــركات. هــذا وتتيــح التكنولوجيــا التنظيميــة 
للشــركات خيــار تخفيــض نفقــات االمتثــال عبــر األتمتة، 
ــة  ــا التنظيمي وتوفــر العديــد مــن شــركات التكنولوجي
خدمــات كهــذه، مثــل أتمتــة ســير عمــل المســتندات، 
وتســجيل العمــالء الجــدد، وإدارة الهويــة وغيرهــا. 

)انظــر الشــكل(

الشكل 4: تطبيق التكنولوجيا التنظيمية في وظائف االمتثال لخفض التكاليف

المصدر: “أكسنتشر ريسيرتش”

عمل 
الشركات: 
تقارير دورية 

وامتثال

أتمتة االمتثال: 
امتثال متواصل مع رفع تقارير 

تنظيمية دورية

اللوائح كخدمة

سير العمل الخاص 
بالمستندات

تغّير اإلدارة

تسجيل العمالء 
الجدد

إدارة الهوية

تبادل البيانات

تخفيض تكاليف 
االمتثال

تعزيز الحوكمة

زيادة اإلنتاجية

اعرف عميلك: 
إدارة إجراءات تسجيل العمالء 

الجدد وإجراء المراجعات 
الالزمة

األثرالمجال / التكنولوجيا
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3.  زيادة ابتكار الشركات وتنافسيتها:   

ــات  ــورات عملي ــاذج والتص ــع النم ــات وض ــن تقني تمّك
ــى  ــح عل ــر اللوائ ــم أث ــن فه ــاكاة؟ م ــة المح المحاك
المنتجــات والخدمــات الجديــدة. ويمكــن أن تــؤدي 
عمليــات تحليــل الســيناريوهات واختبــار التحّمــل إلــى 
إزالــة العوائــق أمــام عمليــات الوصــول إلــى الســوق 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــا. وإضاف ــالزم له ــت ال ــص الوق وتقلي
يمكــن الوصــول إلــى إدارة معــززة للمخاطــر عبــر 
ــة تفســير  ــى أتمت ــؤدي إل ــال ت ــات مدمجــة لالمتث آلي

ــف. ــة التكّي ــة ذاتي ــئ أنظم ــح وُتنش اللوائ

طبيعــة  تغيــر  ظــل  فــي  جديــدة  مخاطــر  وتبــرز 
األعمــال مــع التقنيــات والمنصــات الرقميــة. وبهــدف 
تعزيــز حمايــة العمــالء واســتقرار األســواق، تلجــأ 
الجهــات التنظيميــة إلــى االبتــكارات التكنولوجيــة 
ــت  ــي الوق ــًة ف ــة ومراقب ــة كامل ــح مراجع ــي تتي الت
ــن  ــة م ــواق للوقاي ــي األس ــاركين ف ــي للمش الفعل
ــة  ــادة الباهظ ــن الزي ــّد م ــتغالل والح ــال واالس االحتي
ــة  ــوى العامل ــات الق ــال ومتطلب ــف االمتث ــي تكالي ف
ــات أيضــًا  للشــركات. ويحظــى اســتخدام هــذه التقني
بأثــر إيجابــي علــى العمليــات الداخليــة وتحســين 

خفــض تكاليــف الجهــات التنظيميــة.



تشييد البنية التحتية
الناحيــة  التنظيميــة مــن  الجهــات  تعتبــر جهوزيــة 
ــة  ــي طبيع ــريعة ف ــرات الس ــر للتغي ــة للتحضي الرقمي
الجهــات  وتعمــل  األهميــة.  بالــغ  أمــرًا  األعمــال 
التنظيميــة، خاصــًة فــي القطــاع المالــي، علــى 
تحديــث البنــى التحتيــة والعمليــات األساســية تحضيــرًا 
ــكل  ــن الش ــاع. ويتضّم ــي القط ــي ف ــول الرقم للتح
ــادرات المختلفــة  ــارة مــن المب ــاه مجموعــة مخت 5 أدن

ــن  ــدد م ــي ع ــة ف ــات التنظيمي ــا الجه ــي اّتخذته الت
الــدول. وفــي ذلك اإلطــار، تعمــل الجهــات التنظيمية 
حــول العالــم على تنســيق منظومــة مبتكرة لتشــجيع 
ــل  ــث تعم ــة؛ حي ــا التنظيمي ــول التكنولوجي ــاد حل اعتم
فــي الوقــت ذاتــه علــى إجــراء تحــّوٍل فــي عملياتهــا 

ــا. ــدة ودمجه ــول جدي ــاد حل ــم اعتم ــة لدع الداخلي

الشكل 5: مشاريع وإعالنات متعّلقة بالتكنولوجيا التنظيمية في مناطق محّددة

المصدر: “أكسنتشر ريسيرتش”، البنك الدولي، مؤشرات الحوكمة العالمية

شّكلت هيئة أونتاريو لألوراق المالية 

مجّمع "النش باد" (LauchPad) الذي يرّكز 

على التقنيات المالية، مما يساهم 

في مساعدة الشركات الناشئة على 

تجاوز تعقيدات إطار العمل التنظيمي

أّسست السلطة النقدية في سنغافورة 

مجموعة ابتكار في مجال التقنيات المالية.

تنظيم مسابقة "هاكاثون" عن التحقق الرقمي 

اآلمن، واإلجراءات المبّسطة لمكافحة غسيل 

األموال، وترسيخ مبدأ اعرف عميلك.

كندا 
أصدرت هيئة اإلدارة المالية البريطانية 

(FCA) مذّكرة تكنولوجيا تنظيمية في 

نوفمبر 2015 تنّص على أنه يمكن تعزيز 

اعتماد التكنولوجيا التنظيمية عبر 

تحديد لوائح جديدة في صيغ يمكن 

لآلالت قراءتها.

المملكة المّتحدة سنغافورة

ُيعتبر قانون الشفافية المالية المقترح، 

والذي ُعرض على الكونغرس الـ115، أول 

قانون للتكنولوجيا التنظيمية في 

الواليات المتحدة. ويعمل القانون على 

توجيه الهيئات التنظيمية المالية في 

الواليات المتحدة إلى اعتماد حقول 

متناسقة للبيانات وصيغ المعلومات التي 

تجمعها من القطاع.

الواليات المتحدة األمريكية

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية 

عددًا من القوانين ووّفرت رخصًا 

مبتكرًة لالختبار عام 2017، إضافًة 

إلى إطالق "خلية التقنيات المالية" 

(FinTech Hive @ DIFC) في مركز دبي 

المالي العالمي، وهي إحدى برامج 

المسرعات الحكومية.

دبي
أّسس البنك االحتياطي الهندي 

مجموعة عمل مشتركة بين الجهات 

التنظيمية لدراسة سلسلة كاملة من 

القضايا التنظيمية المتعلقة 

بالتقنيات المالية والخدمات 

المصرفية الرقمية.

الهند 
أصدرت هيئة األوراق المالية 

واالستثمارات األسترالية ورقة بحث 

استشارية في يونيو 2016 لتسهيل 

االبتكارات مثل البيئة التنظيمية 

االفتراضية.

أستراليا
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خارطة طريق للجهات التنظيمية
اقترحــت مجموعــة العمــل المعنيــة بالسياســات عبــر 
المحيط األطلســي فــي تقرير “مســتقبل التكنولوجيا 
التنظيميــة للجهــات التنظيميــة”، إطــار عمــل تتابعــي 
مبتكــر مبتكــرا مــن ثالثــة ثــالث خطــوات للجهــات 
ــرورًا  ــة وم ــر المنظوم ــن تطوي ــداًء م ــة: ابت التنظيمي
ــاد  ــاًء باعتم ــة وانته ــة رقمي ــة مالي ــة تحتي ــاء بني بإنش
ــن  ــًا م ــر. 18 وانطالق ــج التغيي ــراءات منه ــد وإج قواع
مناقشــاتنا مــع الخبــراء الداخلييــن والخارجييــن، خاصــة 
ــا  ــادرات التكنولوجي ــود مب ــذي يق ــوك )ال ــك ك ــع ِن م
البريطانيــة(،  الماليــة  اإلدارة  هيئــة  فــي  الماليــة 
وبيتــر ســميث )رئيــس السياســات واالســتراتيجيات 
فــي ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة(، إضافــًة إلــى 
المراجعــات التــي ُأجريــت فــي المــواد المتوافــرة 
أربــع خطــوات  إلــى  توّصلنــا  المجــال،  فــي هــذا 
ــعى  ــي تس ــة الت ــات التنظيمي ــن للجه ــية يمك رئيس
اّتباعهــا.  الماليــة  التقنيــات  حلــول  اعتمــاد  إلــى 
ويعتمــد اختيــار التوّجــه، إلــى حــد كبيــر، علــى هــدف 

والبنيــة  الســوق  واحتياجــات  التنظيميــة  الجهــات 
التحتيــة القائمــة. ويمكــن أن تســاعد هــذه الخطــوات 
الجهــات التنظيميــة علــى الشــروع برحلــة اعتمــاد 
التكنولوجيــا الماليــة وتحقيــق االســتفادة الكاملــة 

ــكل 6(. ــر الش ــا )انظ ــن إمكاناته م

ــة  ــاب المصلح ــع أصح ــة م ــاركات مفتوح ــدء بمش الب
المعنييــن: يؤمــن ِنــك كــوك أنــه يتوّجب علــى الجهات 
بالتفاعــل مــع مختلــف أصحــاب  البــدء  التنظيميــة 
ــب أن  ــال: “يج ــة، وق ــة التنظيمي ــي البيئ ــة ف المصلح
تّتســم الجهــات التنظيميــة بالتواضــع وأن تســتمع 
ــاع  ــي القط ــة ف ــات الفاعل ــر الجه ــات نظ ــى وجه إل
حــول بشــأن الــدور الــذي يجــب عليهــم االضّطــالع به”. 
19 وتخضــع وتقــوم العالقــة بيــن الجهــات التنظيميــة، 

ــة،  ــة انتقالي ــم تنظيمهــا إلــى مرحل التــي والتــي يت
تقــوم علــى أســاس التعــاون والشــراكة ال الخصومــة. 
الحكومــات  مــع  للتعــاون  كبيــرة  إمكانــات  وتوجــد 

البدء بمشاركات 
مفتوحة

وضعية االستماع 
والتعلم، والتفاعل 

مع أصحاب المصلحة.

تنسيق منظومات 
االبتكار 

التعاون مع شركاء 
المنظومة، واالستثمار 

في التكنولوجيا 
الرقمية.

اختبار الحلول 
الممكنة 

تقييم الحلول الممكنة 
في بيئة مضبوطة، 

ومنصات السحابة أوًال.

عمليات التحّول 
منّظمو المستقبل، 
والقدرات المتغّيرة 

للمواهب، والشركات.

الشكل :6 التوّجه العتماد التكنولوجيا المالّية

المصدر: “أكسنتشر ريسيرتش”
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ــة  ــا الناشــئة والجهــات األكاديمي وشــركاء التكنولوجي
القطــاع،  وجمعّيــات  التقنيــة  الخدمــات  ومــزودي 
ــه  ــا ومــا تعني ــة تطــّور التكنولوجي وذلــك لفهــم كيفي
ــريع  ــن تس ــف يمك ــة وكي ــات التنظيمي ــبة للجه بالنس

ــا.  اعتماده

ــة  ــا التنظيمي ــريعي للتكنولوجي ــم التش ــر الدع • يعتب
مــن قبــل الحكومــات أمــرًا هامــًا لتصبــح التكنولوجيا 
أمــرًا ســائدًا. وكمثــال علــى ذلــك، أقــّرت واليــة 
أريزونــا فــي الواليــات المتحــدة قانونــًا يقضــي 
بتطبيــق  تتعلــق  قانونيــة  شــكوك  أي  بإلغــاء 
التعامــالت  تقنيــات  واســتخدام  الذكيــة  العقــود 

الرقميــة “بلــوك تشــاين”.20
ــات  ــم تقني ــى تقدي ــئة عل ــركات الناش ــاعد الش • تس
متطــّورة لتطويــر حلــول جديــدة. وُأّسســت معظــم 
هــذه الشــركات مــن قبــل أشــخاص يتمتعــون بخبــرٍة 
ــال  ــات االمتث ــٍم لتحدي ــاع وفه ــي القط ــة ف معّمق

ــرة. ــركات الكبي ــا الش ــي تواجهه الت
• توّفر شــركات االستشــارات التكنولوجيــة المصداقية 
والنطــاق الــذي قــد تفتقــر إليــه بعــض الحلــول 

التــي تقّدمهــا شــركات متخصصــة أصغــر حجمــًا.
• تشــارك الجامعــات بشــكٍل نشــٍط فــي مجــاالت 
البحــث المتعّلقــة بالتكنولوجيــا التنظيميــة لتطويــر 
ــة. ــر فعالي ــة أكث ــة تنظيمي ــاء بيئ ــّهل إنش ــول تس حل
• تعمــل الجمعيــات العاملــة فــي القطــاع، مثــل 
مجلــس التكنولوجيــا التنظيميــة والجمعيــة الدوليــة 
ــز جهــود دعــم  ــة، علــى تعزي ــا التنظيمي للتكنولوجي

ــا. ــة وتطويره المنظوم

تنســيق منظومــات االبتــكار: يتطّلــب خلق بيئة تســاعد 
علــى التمكيــن مــن الجهــات التنظيميــة التعــاون مــع 
أصحــاب المصلحــة فــي المنظومــة واالســتثمار فــي 
ــات  ــي للخدم ــلطة دب ــع س ــة. وتتمّت ــات الرقمي التقني
ــركات  ــتقّلة لش ــة مس ــة تنظيمي ــي جه ــة، وه المالي
الخدمــات الماليــة فــي مركــز دبــي المالــي العالمي 
األوســط  الشــرق  فــي  الرائــد  المالــي  المجّمــع 
وأفريقيــا وجنــوب آســيا، بصالحيــاٍت لتوفيــر أطــر 
ــكار  ــو واالبت ــز النم ــأنها تعزي ــن ش ــة م ــل تنظيمي عم
ــي  ــاء ف ــة والعلم ــواق المالي ــتقرار األس ــة اس وحماي
الماليــة”  التقنيــات  “خليــة  وتعتبــر  ذاتــه.  الوقــت 

ــي  ــي العالم ــي المال ــز دب ــي مرك )FinTech Hive( ف
ــر”(،  ــركة “أكسنتش ــع ش ــاون م ــت بالتع ــي أطلق )الت
أحــد المكونــات األساســية. ويضــّم البرنامــج شــركات 
المؤسســات  مــع  وثيــق  بشــكل  تعمــل  مختــارة 
الماليــة وغيرهــا مــن أصحــاب المصلحــة للتوصــل إلى 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــات المنطق ــي احتياج ــول تلب حل
باالمتثــال. وتشــمل قائمــة  المتعلقــة  االحتياجــات 
ترســت”  “ســتارلينج  شــركة  النهائييــن  المرشــحين 
مــن  تتخــذ  ناشــئة  شــركة  وهــي   ،)Starling Trust(
الواليــات المتحــدة مقــرًا لهــا وتعمــل علــى مســاعدة 
شــركات الخدمــات الماليــة علــى ثقافــة المخاطــر 
ــوك”  ــركة “نوردبل ــا؛ وش ــة به ــات المتعلق والممارس
تقنيــات ســجالت  لحلــول  مــزود  )Norbloc(، وهــي 
اعــرف عميلــك  )DLT( لمبــدأ  الموّزعــة  المعامــالت 
ــن  ــذ م ــوال )AML(، تتخ ــيل األم ــة غس )KYC( / مكافح

.xxــا ــرًا له ــويد مق الس

ــعيها  ــي س ــة ف ــات التنظيمي ــاعدة الجه ــم مس وتت
ــا  ــادرة التكنولوجي ــل مب ــادرات مث ــل مب ــن قب ــذا م ه
 RegTech( ــة ــة لمســرعات الجهــات التنظيمي التنظيمي
for Regulators Accelerator ”R2A”( الممولــة مــن قبل 

 Bill & Melinda( ”مؤسســة “بيــل وميلينــدا غيتــس
 Omidyar( “أوميــدار”  وشــبكة   ،)Gates Foundation

الدوليــة.  للتنميــة  األمريكيــة  والوكالــة   ،)Network

ــات  ــة للعملي ــا التنظيمي ــادرة التكنولوجي ــاون مب وتتع
المســرعة للجهــات التنظيميــة مــع منّظمــي القطــاع 
ــريع  ــالل تس ــن خ ــم م ــز قدراته ــرض “تعزي ــي بغ المال
قدراتهــم االبتكاريــة”.21 وتعمــل أيضــًا مــع الســلطات 
الماليــة فــي أســواٍق محــددة لتقديــم حلــول قائمــة 
ــة علــى مســتوى الســوق  ــا المالي ــى التكنولوجي عل
ــّم  ــه المبتكــر الــذي ت وتحديــد إمكانيــة تحقيــق التوّج

ــة. ــج المطلوب ــّوره للنتائ تص

ــات  ــع الجه ــب أن تضّطل ــة: يج ــول الممكن ــار الحل اختب
واعتمــاد  تطويــر  فــي  محّفــٍز  بــدوٍر  التنظيميــة 
حلــول التكنولوجيــا الماليــة. وثمــة مــا يبــرر البــدء 
علــى مســتوى صغيــر باختبــار إمكانيــات التكنولوجيــا 
واألدوات والحلــول فــي بيئــة مضبوطــة، وتعــّد البيئــة 
ــن  ــا. وُتمّك ــل هن ــار األمث ــة الخي ــة االفتراضي التنظيمي
البيئــة التنظيميــة االفتراضيــة الجهــات التنظيميــة 
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مــن التفاعــل مــع رواد األعمــال بســرعة أكبــر وتكلفــة 
أقــّل ضمــن إطــار مضبــوط. ويقــّدر وجــود نحــو 19 بيئة 
ــك  ــدول، وتمتل ــن ال ــدد م ــي ع ــة ف ــة تجريبي تنظيمي
ــات  ــذه البيئ ــر ه ــنغافورة أكث ــدة وس ــة المتح المملك

ــّورًا. 22 تط

علــى ســبيل المثــال، تســمح ســلطة دبــي للخدمــات 
التقــدم  الماليــة  التكنولوجيــا  لشــركات  الماليــة 
ــات  ــم الخدم ــدود لتقدي ــص مح ــى ترخي ــول عل للحص
الماليــة. ويمّكــن هــذا الترخيــص شــركات التكنولوجيــا 
مبــادئ  واختبــار  تطويــر  مــن  المؤهلــة  الماليــة 
ــي دون  ــي العالم ــي المال ــز دبـ ــن مرك ــرة ضم مبتك
ــة  ــوات التنظيمي ــع الخط ــرور بجمي ــى الم ــة إل الحاج
الشــركات  علــى  عــادًة  تطّبــق  التــي  المطلوبــة 
ــي  ــي المال ــز دبـ ــاون مرك ــح. 23 ويتع ــة للوائ الخاضع
العالمــي مــع الشــركات للتوّصــل إلــى فهــٍم لطبيعــة 
الشــركة وإنشــاء ضوابــط خاّصــة لحمايــة العمــالء. 
ويتماشــى توّجــه مركــز دبـــي المالــي العالمــي 
لالبتــكار  الوطنيــة  االســتراتيجية  االســترتيجية  مــع 
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــا حكوم ــي وضعته الت
ــع  ــيًا م ــكار. وتماش ــّهل االبت ــة تس ــيس منظوم لتأس
ــي  ــز دب ــع مرك ــي 2021، وض ــتراتيجية دب ــداف اس أه
نحــو  توّجهــه  تنّظــم  قوانيــن  العالمــي  المالــي 
منصــات التمويــل الجماعــي القائمــة علــى القــروض 

واالســتثمارات.

النقديــة  الســلطة  أسســت  التحــّول:  عمليــات 
فــي ســنغافورة )MAS( مجموعــة جديــدة لتحليــل 
البيانــات للحصــول علــى معلومــات وتعزيــز جهودهــا 
وتحســين  االمتثــال  تكاليــف  وتقليــص  الرقابيــة، 
ــة  ــات التنظيمي ــتكون الجه ــا.24 وس ــاءة عملياته كف
قائمــة  مؤسســات  عــن  عبــارًة  المســتقبل  فــي 
علــى التحليــالت حيــث ســيضّطلع علمــاء البيانــات 
والســلوكيات والمتخصصيــن فــي التقنيــات بــدوٍر 
ــراٍت  ــدوث تغيي ــيعني ح ــا س ــا مم ــة، م ــغ األهمي بال
جذريــة فــي البنــى التحتيــة الداخليــة والعمليــات 
ــة  ــتبدال األنظم ــر اس ــيتطّلب األم ــن. وس والموظفي

التقليديــة بمنصــات ذكيــة قائمــة علــى الســحابة أواًل. 
ــدرات  ــيس ق ــأن تأس ــول بش ــرار ح ــاذ الق ــر اّتخ ويعتب
شــراء  أو  الشــركاء  أحــد  مــع  التعــاون  أو  داخليــة 
حلــول جاهــزة، أمــرًا جوهريــًا لهــذا التحــّول. ويعنــي 
هــذا األمــر كذلــك تضميــن آراء العميــل والهيئــات 
ــز  ــة وتعزي ــة التنظيمي ــي العملي ــح ف ــة للوائ الخاضع
نشــر التكنولوجيــا لتخّطــي العوائــق التنظيميــة التــي 
تحــّد حريــة تدّفــق المواهــب واألفــكار. وأسســت 
ــالس  ــج ج ــنغافورة “لوكين ــي س ــة ف ــلطة النقدي الس
@ إم إيــه إس” )Looking Glass @MAS(، وهــو مختبــر 
ــون”  ــابقات “هاكاث ــراء مس ــى إج ــل عل ــكار يعم لالبت
ــد  ــى صعي ــد، عل ــاع. ونج ــع القط ــاون م ــز التع وتعزي
آخــر، الجهــود التــي تبذلهــا الهنــد إلنشــاء بنيــة 
تحتيــة تكنولوجيــة مفتوحــة تحــت مســّمى “إنديــا 
ســتاك” )India Stack( التــي تتكــون مــن أربــع طبقــات 
مــن واجهــات برمجــة التطبيقــات العامــة. وســتمّكن 
الشــخصي”  الحضــور  تتطلــب  ال  التــي  “الطبقــة 
اســتخدام  مــن  المواطنيــن   )Presence-less layer(
ــات دون  ــى الخدم ــول عل ــة للحص ــم البيومتري هويته
لتأكيــد هويتهــم.  إلــى الحضــور شــخصّيًا  الحاجــة 
تتطلــب  ال  التــي  “الطبقــة  تتجنــب  جهتهــا  مــن 
أوراقــًا” )Paperless Layer( اســتخدام األوراق لتعزيــز 
الســجالت الرقميــة وتخفيــف األعبــاء اإلداريــة. وتوّفــر 
 Cashless( ”ــة ــوااًل نقدي ــب أم ــي ال تتطل ــة الت “الطبق
عبــر  المدفوعــات  لرقمنــة  واحــدة  واجهــًة   )layer

حســابات مصرفيــة ومحافــظ، ومــن خــالل تمكيــن 
الدفــع المباشــر بيــن الهواتــف، مــا ممــا يســهم 
فــي تعزيــز الدمــج المالــي بشــكل كبيــر. وســتضمن 
)Consent layer( حريــة وأمــان  الموافقــة”  “طبقــة 
ــاًل  ــًا كام ــن تحّكم ــر للمواطني ــا يوّف ــات، م ــة البيان حرك

بمشــاركة بياناتهــم مــع المؤسســات. 25 )إطــار(



هيئة اإلدارة المالية 
البريطانية

الجهــة  البريطانيــة  الماليــة  اإلدارة  هيئــة  تعتبــر 
ــوق  ــركة وس ــف ش ــن 56 أل ــؤولة ع ــة المس المنّظم
ــار  ــدة. وُيش ــة المتح ــي المملك ــة ف ــات المالي للخدم
ــاد  ــي اعتم ــدة ف ــات الرائ ــدى الجه ــًا كإح ــا غالب إليه

وتعزيــز اســتخدام التقنيــات والحلــول المبتكــرة.

المشــاركة المفتوحــة: ترتبــط هيئــة اإلدارة الماليــة 
المصلحــة  أصحــاب  وثيــق مــع  بشــكل  البريطانيــة 
والتكنولوجيــا  الماليــة  التقنيــات  منظومــة  فــي 
هيئــة  ســعت   ،2015 نوفمبــر  وفــي  التنظيميــة. 
ــى آراء  ــول عل ــى الحص ــة إل ــة البريطاني اإلدارة المالي
أصحــاب المصلحــة حــول بشــأن الطريقــة التــي يمكــن 
مــن خاللهــا للجهــة المنّظمــة دعــم تطويــر واعتمــاد 
تقنّيــات جديــدة تســهل تلبيــة المتطلبــات التنظيميــة. 
وتضّمنــت قائمــة أصحــاب المصلحــة كاًل مــن الشــركات 
ــات  ــركات الخدم ــرعات وش ــرة والمس ــئة المبتك الناش

ــا. ــات والتكنولوجي ــركات البرمجي ــة وش المالي

ــة اإلدارة  ــت هيئ ــرة: أطلق ــة مبتك ــيق منظوم تنس
إنوفيــت”  “بروجكــت  مشــروع  البريطانيــة  الماليــة 
المبتكريــن  لتزويــد   2014 )Project Innovate( عــام 
بالدعــم الــالزم للتنقــل عبــر النظــام التنظيمــي وتعزيز 
ــح المســتهلكين.  المنافســة بشــكٍل يصــّب فــي صال
ــات  ــن منافس ــلة م ــًا سلس ــة أيض ــتضافت الهيئ واس
ــاركين  ــع المش ــبرينتس” )TechSprints( تجم ــك س “ت
مــن أســواق التكنولوجيــا الماليــة وتحــّدد الحلــول 
بعــض  تضمنــت  المثــال،  ســبيل  علــى  الممكنــة. 
األفــكار التــي ُطرحــت فــي فعاليــة “إطــالق إمكانيات 
إعــداد التقاريــر التنظيميــة” فــي عــام 2016 مــا يلــي
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• تحويــل كتيــب هيئــة اإلدارة الماليــة البريطانيــة إلــى 
ــتخدامه  ــتخدام اآلالت واس ــه باس ــن قراءت ــص يمك ن

لتمكيــن األجهــزة اآلليــة.

• ربــط الكتيــب بوثائــق السياســة الخاصــة بالمؤسســة 
بهــدف متابعــة أثــر أي تغييــرات.

التنظيميــة  التقاريــر  إعــداد  تحــّول فــي  إحــداث   •
مــن تقاريــر يتــم رفعهــا إلــى هيئــة اإلدارة الماليــة 
ــة تقــوم مــن خاللهــا الجهــات  ــة، إلــى آلي البريطاني
ــا  ــب م ــب حس ــات بحس ــتخراج البيان ــة باس التنظيمي

ــوب. ــو مطل ه

ــادرات  ــن المب ــة: م ــول المحتمل ــار الحل ــر واختب تطوي
 Project( ”ــت ــت إنوفي ــروع “بروجك ــار مش ــن إط ضم
االفتراضيــة  التنظيميــة  البيئــة  هــي   )Innovate

كريســتوفر  ويقــول   .Regulatory Sandbox) 26)

ــر التنفيــذي لالســتراتيجية والمنافســة  ووالرد، المدي
لــدى هيئــة اإلدارة الماليــة البريطانيــة: “كانــت البيئــة 
التنظيميــة االفتراضيــة األولــى مــن نوعهــا للهيئــات 
ــد  ــي تؤك ــم، وه ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــة ف التنظيمي
التزامنــا العميــق باالبتــكار واســتعدادنا للتفكيــر خــارج 
ــادة. ويســّرنا اإلعــالن عــن  ــة المعت ــر التنظيمي المعايي
ــح  المجموعــة األولــى مــن المؤسســاتxxviii”. وتتي
اختبــار  للشــركات  االفتراضيــة  التنظيميــة  البيئــة 
األعمــال  ونمــاذج  المبتكــرة  والخدمــات  المنتجــات 
مــع  الحقيقيــة،  الســوق  فــي  التنفيــذ  وآليــات 

مســتهلكين حقيقييــن. 27

هــذا وتمــر البيئــة التنظيميــة االفتراضيــة الخاصــة 
بهيئــة اإلدارة الماليــة البريطانيــة حاليــًا بمرحلتهــا 
الثالثــة. ففــي المرحلــة األولــى، تلقــت هيئــة اإلدارة 
الماليــة البريطانيــة 69 طلبــًا مــن مجموعــة متنوعــة 
ــا  ــا28، كم ــًا منه ــول 24 طلب ــم قب ــات وت ــن القطاع م
طلبــًا   77 البريطانيــة  الماليــة  اإلدارة  هيئــة  تلقــت 
ــة،  ــة االفتراضي ــة التنظيمي ــة مــن البيئ ــة الثاني للمرحل
واســتوفى هــذه المــرة 31 طلبــًا معاييــر األهليــة 
وتــم  االفتراضيــة،  التنظيميــة  للبيئــة  المحــددة 
المجموعــة  وســتبدأ  االختبــار.29  لخــوض  قبولهــا 

الثالثــة االختبــار فــي نوفمبــر مــن عــام 2017. 30

دراسة حالة
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اإلدارة  هيئــة  قامــت   ،2017 عــام  ســبتمبر  فــي 
الماليــة البريطانيــة بالتعــاون مــع “آر R3( ”3( و”آر 
بــي إس” )RBS( ومصــرف عالمــي آخــر بتصميــم 
نمــوذج مبدئــي لتطبيــق لتقديــم التقاريــر التنظيميــة 
عــن معامــالت الرهــن علــى منصــة تقنيــة عبــارة 
ــق  ــذا التطبي ــن له ــوزع. ويمك ــابات م ــجل حس ــن س ع
ــة  ــات التنظيمي ــة للجه ــليم آلي ــاالت وتس ــد إيص “تولي
ــن  ــم تخزي ــاري”.31 ويت ــن العق ــز الره ــم حج ــا يت عندم
إيصــاالت التســليم باســتخدام تقنيــة ســجل الحســابات 
ــل أن  ــن المحتم ــي، وم ــت الفعل ــي الوق ــوزع ف الم
تتيــح لهيئــة اإلدارة الماليــة البريطانيــة االطــالع علــى 

ــا. 32  ــد حدوثه ــالت عن المعام

عمليــات التحــول: ســّلط ِنــك كــوك الضــوء علــى 
التنظيميــة  للجهــات  المتاحــة  والفرصــة  الحاجــة 
التنظيميــة  التكنولوجيــا  حلــول  لتبنــي  أنفســهم 
)RegTech(. علــى ســبيل المثــال، يســهم التعلــم 
اآللــي الخاضــع لإلشــراف فــي مســاعدة هيئــة اإلدارة 
الماليــة البريطانيــة علــى إعطــاء األولويــة لجهودهــا 
ــوائية”  ــات العش ــلوب “الغاب ــق أس ــرافية: تطبي اإلش
ــر  ــة لتطوي ــات التاريخي ــى البيان (random forest( عل

نمــاذج تنبؤيــة جديــدة. ويتــم تعزيــز صوت المســتهلك 
باســتخدام أدوات مثــل تحليــالت وســائل التواصــل 
ــتطالع  ــرى اس ــادرات األخ ــمل المب ــي، وتش االجتماع
اللغــة  ومعالجــة  الصــور،  علــى  التعــرف  تطبيــق 
اإلعالنــات  لتحديــد  البصريــة  والتحليــالت  الطبيعيــة 
التــي قــد تكــون مضللــة. كمــا قامــت بتجريــب عمليــة 
الرســوم  وتحليــالت  البيانيــة  الرســوم  تعلــم  نشــر 
ــد الشــبكات ضمــن األســواق  ــة مــن أجــل تحدي البياني
الماليــة لدعــم كيفيــة مراقبتهــا لنشــاط الســوق. 
كمــا تقــوم هيئــة اإلدارة الماليــة البريطانيــة بتقييــم 
ــاص  ــد الخ ــل القواع ــل دلي ــدة أدوات لجع ــتخدام ع اس
بهــا أســهل للتصفــح، بمــا فــي ذلــك التصنيــف 
ــة  ــل للبحــث. وباإلضافــة إلــى ذلــك، تقــوم هيئ القاب
اإلدارة الماليــة البريطانيــة باســتطالع كيفيــة جعــل 
قواعــد تقديــم التقاريــر التنظيميــة الخاصــة بهــا 
ــي( ــار نهائ ــل. )إط ــكل كام ــًا بش ــراءة آلي ــة للق قابل
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اللوائح كمنصة
تتعــاون  شــاماًل  نهجــًا  كمنصــة”  “اللوائــح  تعتبــر 
ــات  ــركات والهيئ ــع الش ــة م ــات التنظيمي ــه الجه في
الحكوميــة والمواطنيــن لدفــع عجلــة االبتكار وتحســين 
نتائــج االمتثــال )الشــكل 7(. ويمكــن أن تتحقــق هــذه 
المنصــة مــن خــالل الترابــط الســلس مــا بيــن القــدرات 
ــدف  ــالت، به ــي والتحلي ــم اآلل ــل التعل ــة مث المتقدم
تســهيل عمليــة فهــم التنظيــم والعمــل بــه مــن قبــل 

ــة. ــركات والحكوم الش

ــة  ــم كمنص ــي للتنظي ــوذج أول ــر نم ــّم تطوي ــذا ويت ه
ــي  ــا Data61) ”61(، الت ــادة “دات ــتراليا، بقي ــي أس ف
ــة  ــة والصناع ــوث العلمي ــة البح ــن هيئ ــزءًا م ــر ج تعتب
ــال  ــي مج ــدة ف ــة الرائ ــي المجموع ــترالية، وه األس
جــدول  ويشــمل  أســتراليا.  فــي  البيانــات  ابتــكار 
أعمــال الخطــة الوطنيــة لالبتــكار والعلــوم علــى: 
منصــات إلطــار البيانــات المفتوحــة، وســعي الحكومة 
األســترالية إلــى لتحقيــق أقصــى قيمــة مــن البيانــات 
هــذا  مــع  وانســجامًا  الموطنيــن.  لجميــع  العامــة 
الهــدف، تعتبــر “اللوائــح كمنصة” من المشــاريع التي 
ــى  ــق أقص ــى تحقي ــدف إل ــدأ وته ــة المب ــت صح تثب
قيمــة مــن اللوائــح مــن خــالل توفيــر “الوصــول الحــر 
والمفتــوح إلــى التشــريعات واألنظمــة مــن خــالل 
واجهــات برمجــة التطبيقــات العامــة، التــي تتيــح 
للمســتخدين للمســتخدمين الوصــول إلــى قاعــدة 
البيانــات ذات القواعــد المنطقيــة المعتمــدة ومحــرك 
المنطــق لمعالجــة القواعــد والبيانــات فــي المنطــق 

ــه”.33 ــول إلي ــن الوص ــذي يمك ــي ال الرقم

يصــف البروفيســور ليــف هانــان، الــذي يقــود مبــادرة 
التشــريع الرقمــي لــدى “داتــا 61”، اللوائــح كمنصــة 
ويقــول:  للوائــح”.34  إرشــاد  “نظــام  أنهــا  علــى 
“بالطريقــة نفســها التــي يخبــرك مــن خاللهــا نظــام 
اإلرشــاد باألقمــار الصناعيــة عــن كيفيــة التجــول فــي 
المدينــة مــن دون عنــاء إطالــة الطــرق، وجعلهــا 
مرتبــة ومســتقيمة، فــإن هــذا مــا نحــاول فعلــه 
بالنســبة للوائــح. فنحــن ال نحــاول إصــالح اللوائــح إنمــا 

ــا”.35 ــل عبره ــة التنق ــهيل عملي تس

منطقــي  محــرك  بتطويــر   ”61 “داتــا  وقامــت 
يطلــق عليــه إســم “ســبيندل” )Spindle(، والــذي 
تســتخدمه لتحويــل نــص اللوائــح إلــى صيغــة رقميــة 
ــة  ــتخدام معالج ــات، وباس ــة التطبيق ــات برمج وواجه
ــراح  ــم واقت ــص التنظي ــح ن ــم مس ــة يت ــة الطبيعي اللغ
المنطــق. يتســم هــذا النهــج ببســاطته فــي اللوائــح 
الُملزمــة. وللوصــول إلــى اللوائــح المناســبة اســتنادًا 
إلــى أفضــل ممارســات المبــادئ التوجيهيــة، يعمــل 
ــة  ــات التنظيمي ــع الجه ــا 61” م ــدى “دات ــون ل الباحث
ــح.  ــكل صحي ــره بش ــق وتطوي ــير المنط ــان تفس لضم
واجهــة  إلــى  الرقمــي  المنطــق  ترميــز  ويجــري 
كافــة  تغطيــة  بهــدف  واحــدة  تطبيقــات  برمجــة 

الحكوميــة.36 التشــريعات 

“بيرميــب  تســمى  األعمــال  لتنظيــم  أداة  بتطويــر 

 العمل مع أصحاب المصلحة الحكوميين لتحويل القواعد 
إلى منطق رقمي

يوفر خبراء السياسات والمنظمون اإلشراف على المنطق 
الرقمي لضمان تمثيل القانون بدقة

 بعد فحص الجودة، يتم اعتماد القواعد لنشرها من قبل 
المنظمين وجعلها متاحة للجمهور على “اللوائح كمنصة” 

كنموذج أولي

ــال  ــاب األعم ــح ألصح ــي تتي ــي” )PermitMe(، والت م
ــح  ــى التصاري ــول عل ــات للحص ــم الطلب ــة تقدي التجاري
والتراخيــص المطلوبــة عبــر اإلنترنــت. كمــا تعمــل 
مــع المركــز األســترالي لتقاريــر المعامــالت والتحليــل 
لتطويــر  الماليــة  ووزارة   )AUSTRAC( “أوســتراك” 

التطبيقــات.37
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الشكل 7 - إطار اللوائح كمنصة

صياغة

 الهيئات
الحكومية

القطاع العام

قاعدة بيانات محرر اللوائح
 مجموعة القواعد،)

(المفكر

واجهات برمجية التطبيقات المفتوحة

مستودعات البيانات المفتوحة

مزودو الخدمات التقنية

 مخازن بيانات المنصات الرقمية المشتركة /
محرك تحليلي مشترك

تحويل

إنشاء

"اللوائح كمنصة"

ال
متث

اال
ة 

اف
ثق

تطبيقات التكنولوجيا التنظيمية الخاصة بقطاعات محددة

ت
انا

لبي
ة ا

صي
صو

وخ
ن 

أم

النتيجة

 الجهات التنظيمية،
السلطة التشريعية

 القوانين واللوائح في
 صيغة رقمية قابلة للقراءة

آليًا

 التشريع المتعلق
بالسياسات

 منظومة التكنولوجيا
التنظيمية

 شركات التكنولوجيا
التنظيمية الناشئة

الحكومة
 اتحادات التكنولوجيا

التنظيمية

 مختبرات
البحوث

هــذا ويمهــد ظهــور التشــريعات الرقميــة و”اللوائــح 
ــارية  ــات استش ــاء تطبيق ــام إنش ــبل أم ــة” الس كمنص
مبتكــرة لــكل مــن الجهــات التنظيميــة والشــركات. 
بيانــات  مصــادر  المنظمــات  اســتخدمت  وتاريخيــًا، 
متعــددة وتعقبتهــا للحصــول علــى فهــم أفضــل 
للبيئــة التــي تعمــل فيهــا مــن خــالل االســتفادة مــن 
ــة  ــات القائم ــن األدوات والتقني ــة م ــة متنوع مجموع

ــى  ــًا إل ــه حالي ــم إضافت ــا تت ــالت، وإن م ــى التحلي عل
البنيــة التحتيــة القائمــة هــو تشــريع يمكن قراءتــه آليًا 
كنظــام جديــد للتغذيــة بالبيانــات. ويمكــن للجمــع مــا 
بيــن اللوائــح كمنصــة والبيانــات والتحليــالت القائمة أن 
يســاهم فــي تحفيــز عمليــة تطويــر منصــات مبتكــرة 
إلدارة المخاطــر. ومــن هــذه التطبيقــات المبتكــرة 
 )Smart Advisor( ”مستشــار ذكي “ســمارت أدفايــزر

المصدر: مقتبس من الرسم البياني لمفهوم التشريع الرقمي الخاص ب”داتا 61”
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 اللوائح كمنصة: حافز إلنشاء
تطبيقات استشارية جديدة

تشــارك مختبــرات “أكسنتشــر” بفعاليــة فــي تطويــر 
التنظيميــة،  للمنظومــة  أدفايــزر”  “ســمارت  حــل 
ــا  ــز أدوات التكنولوجي ــى تعزي ــل إل ــذا الح ــؤدي ه وي
ــل  ــؤي، وتحلي ــد التنب ــة، والرص ــر المحادث ــل عناص مث
المشــاعر، وتحليــل المخاطــر االجتماعيــة - لمســاعدة 
المســؤولين فــي وكالــة تنظيميــة أو منظمــة تجاريــة 
علــى اتخــاذ قــرارات أفضــل تــؤدي إلــى تحســين 
النتائــج لصالــح جميــع األطــراف المعنيــة )الشــكل 8(.

يتمتــع “ســمارت أدفايــزر” المســتند إلى تقنيــات مثل 
ــذكاء االصطناعــي والتحليــالت المســبقة، بالقــدرة  ال
علــى تحقيــق نتائــج إيجابيــة لصالــح المؤسســات 

بثــالث طــرق مختلفــة.

“الشكل 8: حل “سمارت أدفايزر

 حلول "سمارت أدفايزرز"
للجهات التنظيمية والشركات اللوائح كمنصة

أدوات التكنولوجيا

تدفقات البيانات

العمالءالموظفوناألسواق

 الشعور تجاه اللوائح المقترحة، نمط المعامالت التجارية،
تحديثات القطاع
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تنبيه من سلوك الكيانات الخاضعة لرقابة شديدة في السوق

لوائح استباقية، تدخل استباقي، تدابير عقابية

 االستجابة إلى تغييرات السوق لتحقيق أقصى قدر من الربح
وتقليل الخسائر

رؤية آلية قابلة للتنفيذ لمدراء الصناديق ومسؤولي االمتثال

 لمحة عن التغيرات في السوق، والتغيرات التنظيمية، مراقبة
سلوك العمالء والموظفين

الرصد التنبؤي

الوعي

تنبيه

التصرف

التحليالت المتقدمة

التعلم اآللي

عناصر المحادثة

البيانات والتحليالت القائمة

تحليل المخاطر االجتماعية

  التحليل العاطفي

صياغة

 قاعدة بيانات
محرر اللوائح

 مجموعة)
(القواعد، المفكر

تحويل

 الجهات التنظيمية،
السلطة التشريعية

النتيجة

 القوانين واللوائح
 في صيغة رقمية
قابلة للقراءة آليًا

 التشريع
 المتعلق

بالسياسات

ذات  باألحــداث  الوعــي  خلــق  علــى  يســاعد  أواًل، 
ــر  ــا تأثي ــي له ــي والت ــم الخارج ــي العال ــة ف األهمي
وتســاعد  المنظمــة.  أداء  مجــاالت  مختلــف  علــى 
التطبيقــات المســتندة إلــى التعلــم اآللــي علــى 
ــد  ــة ق ــادر مختلف ــن مص ــكار م ــاط واألف ــد األنم تحدي
ــب  ــزال تتطل ــا ال ت ــان ولكنه ــة للعي ــر واضح ــون غي تك
اســتجابة  علــى  للحصــول  اإلنســان وتدخلــه  حكــم 
للجهــات  بالنســبة  ذلــك  يعنــي  وقــد  مالئمــة. 
الــرأي  عــن  نظــرة  تكويــن  إمكانيــة  التنظيميــة 
ــع أنمــاط التجــارة  ــرح أو تتب العــام بشــأن تنظيــم مقت
ــبة  ــا بالنس ــة. أم ــواق المالي ــي األس ــالت ف والمعام
للشــركات، فــإن الوصــول إلــى التشــريعات الرقميــة 
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يمّكنهــا مــن إدراك متطلبــات القانــون بشــكل أفضــل 
وضمــان االمتثــال الفعــال مــن دون زيــادة التكاليــف. 
ويتمتــع مــدراء األعمــال وكذلك مســؤولي مســؤولو 
االمتثــال فــي منظمــة مــا بوجهــة نظــر أكثــر وضوحــًا 
ــك  ــة وكذل ــاء المؤسس ــع أنح ــي جمي ــدث ف ــا يح عم
ــن  ــد م ــى الح ــاعد عل ــا يس ــذا م ــوق، وه ــي الس ف
الغمــوض فــي العمليــات وتقليــل المخاطــر، وبخاصــة 

ــة. ــات المالي ــركات الخدم ــي ش ف

ــزر” علــى تنبيــه  ــًا، تســاعد حلــول “ســمارت أدفاي ثاني
ــن  ــة م ــل المؤسس ــن داخ ــة المعنيي ــاب المصلح أصح
ــة  ــى المؤسس ــة عل ــر المحتمل ــم المخاط ــالل تقيي خ
وتحديــد درجــة لهــا. ويتمتــع الحــل بالقــدرة علــى 
تحديــد اآلثــار المحتملــة للبيانــات التــي يتــم تحليلهــا 
ــؤولين  ــد المس ــار أح ــادر وإخط ــن المص ــدد م ــن ع م
ــي.  ــت الفعل ــي الوق ــتجابة ف ــة لالس ــي المؤسس ف
ــة  ــم للغاي ــن المه ــة فم ــة التنظيمي ــبة للجه وبالنس
إبالغهــا عــن أي نشــاط غيــر منتظــم أو مشــبوه 
يشــمل الكيانــات الخاضعــة لرقابــة شــديدة فــي 
ــل  ــة والعم ــن المراقب ــم تمكي ــة، ويت ــواق المالي األس
“ســمارت  حــل  قبــل  مــن  الفعلــي  الوقــت  فــي 
المســتثمرين  حمايــة  يضمــن  الــذي  أدفايــزر” 
واالســتقرار فــي الســوق. وكذلــك، يســعى المــدراء 
التنفيذيــون فــي المؤسســات التجاريــة إلــى أن يتــم 
ــوق أو  ــي الس ــية ف ــرات الرئيس ــن التغيي ــم ع إبالغه
االســتجابة  مــن  لتمكينهــم  التنظيميــة  التغييــرات 
بشــكل كاٍف مــن دون المســاس بمصالــح العمــالء 
ــب  ــة تعق ــاك إمكاني ــد هن ــا توج ــال. كم ــة األعم وربحي
ســلوك العميــل أو الموظــف أو تصرفــه واالســتجابة 
ــى  ــة عل ــة القائم ــل اآللي ــات العم ــف تدفق ــه. وتضي ل
الحلــول عنصــرًا مــن عناصــر اليقيــن وقابليــة تتبــع 

عمليــات إدارة المخاطــر فــي المؤسســة.

وأخيــرًا، يمكــن لصانعــي القــرار فــي المؤسســة، 
اإلجــراءات  اتخــاذ  المخاطــر،  درجــة  علــى  بنــاًء 
المناســبة اســتنادًا إلــى الرؤيــة القابلــة للتنفيــذ 
التــي يوفرهــا الحــل والحكــم البشــري. وقــد تكــون 
القــدرة علــى التدخــل بشــكل اســتباقي التــي يتمتــع 
بهــا حــل “ســمارت أدفايــزر” للجهــات التنظيميــة، 
ذات قيمــة كبيــرة فــي منــع الضــرر الــذي يلحــق 

ــة  ــم مواكب ــح له ــا تتي ــواق، كم ــتثمرين واألس المس
الشــركات  بهــا  تتمتــع  التــي  المتغيــرة  الطبيعــة 
ــن  ــتباقية. 38 وتمّك ــح االس ــال اللوائ ــات، وإدخ والتقني
ــن  ــة م ــات التنظيمي ــذ الجه ــة للتنفي ــرات القابل التبص
تكييــف القواعــد واألحــكام باســتمرار لتلبيــة احتياجــات 
ــة  ــة، وبخاص ــات التجاري ــبة للمؤسس ــوق. وبالنس الس
ــر  ــة، تعتب ــات المالي ــال الخدم ــي مج ــة ف ــك العامل تل
بالــغ  أمــرًا  الســوق  لتطــورات  اآلنيــة  المعلومــات 
األهميــة لتحقيــق أقصــى قــدر مــن العائــدات وإبطال 

أي اتجــاه ســلبي محتمــل.

التقنيــات  مــن  مجموعــة  اســتخدام  خــالل  ومــن 
المســبقة،  والتحليــالت  االصطناعــي  الــذكاء  مثــل 
ــة  ــاب المصلح ــزر” ألصح ــمارت أدفاي ــول “س ــر حل توف
التنظيميــة  للمتطلبــات  أفضــل  فهمــًا  المعنييــن 
وبيانــات الســوق. وهــذا األمــر يقطــع شــوطًا طويــاًل 
اللوائــح”  مــن  “القصــد  بيــن  الفجــوة  ســد  فــي 
العناصــر  تاثيــر  مــن  الحــد  خــالل  مــن  والتفســير 
المجهولــة. وستســتمر التقنيــات التنظيميــة فــي 
مســاعدة وظائــف االمتثــال علــى االبتــكار فــي حيــن 
تقــوم بــإدارة مقتضيــات قطــاع الخدمــات الماليــة 

المخاطــر. بســرعة ومنظومــة  المتغيــر 



 تقييم النجاح والتخفيف
من المخاطر

 تحتــاج الجهــات التنظيميــة إلــى مراقبــة فعاليــة
 االســتثمارات وقياســها بشــكل مســتمر فــي حلــول
بعــض قيــاس  ويصعــب  التنظيميــة.   التكنولوجيــا 
مــن لالنتقــال  المحتملــة  الفوائــد  مثــل   الفوائــد 
 التحليــل القائــم علــى عينــات إلــى اســتعراض كامــل
ــرر ــدى الض ــم م ــر فه ــذا األم ــب ه ــكان. ويتطل  للس

 الــذي منــع حــدوث هــذا التحــول، ويتطلــب فهــم
ــاج ــك، ال يحت ــع ذل ــة. وم ــذ البداي ــل من ــرر المحتم  الض
 هــذا األمــر إلــى وقــف الجهــات التنظيميــة لعمليــات
 تطويــر المقاييــس لقيــاس الفوائــد التــي يمكــن
 تتبعهــا والتــي يمكــن أن تبــرر االســتثمار فــي حلــول
ــح للمســار ــراح تصحي ــة، أو اقت ــا التنظيمي .التكنولوجي

مؤشرات األداء الرئيسية الوصف منطقة النتائج

التكلفة لكل معاملة )القوى 
العاملة مقابل التكنولوجيا(

قياس األثر المترتب على األتمتة زيادة الكفاءة

قياس تقديم القيمة العامة  تكلفة إيداع الملفات الحد من الضرر

المبالغ التي يتم ادخارها من 
أنشطة منع االحتيال

قياس استخدام التكنولوجيا للحد 
من ازدواجية الجهود

خفض تكاليف إعداد التقارير 

درجة رضا العمالء 

تحليل رأي وسائل التواصل 
االجتماعي 

قياس مدى التغطية وإدراك 
المبادرات بين أصحاب المصلحة

تحسين المشاركة الخارجية

االنخفاض اإلجمالي في العدد ازدواجية الجهود بين المؤسسات التحديث

عدد المخاطر الصحيحة المتوقعة تحليالت البيانات لدعم االختبار من 
خالل حلقات التغذية الراجعة

الحد من المخاطر

الوقت المستغرق للحصول على 
الموافقات الجديدة

الوقت المستغرق للحصول على 
الموافقات عبر اإلنترنت مقابل 

الموافقات من دون اتصال 
باالنترنت باإلنترنت

إنتاجية الموظفين

تقييم سرعة الموافقات لتخصيص 
الموارد

تخصيص الموارد

“الشكل 8: حل “سمارت أدفايزر

المصدر: “أكسنتشر ريسيرتش”
26



27

ــوض  ــأن غم ــاوف بش ــر المخ ــوض: تعتب ــادة الغم زي
التكنولوجيــا  حلــول  بتعلــم  التعمــق  عمليــات 
االصطناعــي،  بالــذكاء  المدفوعــة  التنظيميــة، 
األولــى مــن بيــن المخاطــر. ويثيــر هــذا األمــر تحديــات 
متعلقــة بعمليــة تنفيــذ حلــول التكنولوجيــا التنظيمية 
ــدت  ــي غ ــات الت ــتخدام البيان ــى اس ــد عل ــي تعتم الت
ــورة  ــًا للبروفيس ــون. ووفق ــب القان ــورة بموج محظ
جويــس أوكونــور، الرئيــس المشــارك فــي مجموعــة 
الدوليــة  الرقمــي، ومعهــد الشــؤون  المســتقبل 
واألوروبيــة: “مــن بيــن األحــكام المتعــددة التابعــة 
لالئحــة التنظيميــة المتعلقــة بحماية البيانــات العامة، 
هنــاك ’حــق التفســير‘ الــذي يؤكــد حــق أي مواطــن 
فــي االتحــاد األوروبــي فــي الحصــول علــى توضيــح 
لكيفيــة وصــول الــذكاء االصطناعــي إلــى وجهــة 
التنظيميــة  الالئحــة  وتعــزز  قــرار معيــن”.  أو  نظــر 
المتعلقــة بحمايــة البيانــات العامــة )GDPR(، إلــى 
اإللكترونيــة،  الخصوصيــة  قانــون  مشــروع  جانــب 

المتطلبــات الصحيحــة للموافقــة.

ــول  ــض الحل ــق بع ــد ال تتواف ــات: ق ــة البيان خصوصي
القوانيــن  مــع  التنظيميــة  بالتكنولوجيــا  الخاصــة 
ــدان.  ــض البل ــي بع ــات ف ــة البيان ــة بخصوصي المتعلق
ــدي  ــع التح ــب م ــض الجوان ــن بع ــألة م ــط المس وترتب
المتمثــل بغمــوض التكنولوجيــا التنظيميــة التي تمت 
مناقشــتها ســابقًا. وباالقتبــاس عّمــا قالتــه أوكونــور 
ــة  ــة المتعلق ــة التنظيمي ــدت الالئح ــرى: “أك ــرًة أخ م
ــة  ــودة الئح ــة )GDPR( ومس ــات العام ــة البيان بحماي
الحكــم  إلــى  باإلضافــة  اإللكترونيــة،  الخصوصيــة 
الصــادر مؤخــرًا عــن المحكمــة األوروبيــة لحقــوق 

اإلنســان، حــق الموظفيــن بالخصوصيــة فيمــا يتعلــق 
باألحــداث التــي تجــري فــي مــكان العمــل. ويعنــي 
ــوا  ــه ســيتعّين علــى أصحــاب العمــل أن يكون ــك أن ذل
حذريــن للغايــة لضمــان أن يكــون لديهــم أســاٌس 
الخاصــة  الشــخصية  البيانــات  لمعالجــة  قانونــي 
مــع  تمامــًا  متوافقيــن  يكونــوا  وأن  بموظفيهــم 
ــة  ــة بحماي ــة المتعلق ــة التنظيمي ــكام الالئح ــع أح جمي
هيليــن  قالــت  جانبهــا  مــن  العامــة”.39  البيانــات 
ــة،  ــات األيرلندي ــي بالبيان ــوض المعن ــون، المف ديكس
ــة  ــات حماي ــة تبع ــن دراس ــرأي: “يتعي ــذا ال ــززًة ه مع
البيانــات والخصوصيــة مــع ظهــور حلــول التكنولوجيــا 
التنظيميــة ونضجهــا. وقــد تــؤدي إجــراءات مثــل 
ــراز  ــدف إح ــات به ــن البيان ــات م ــن مجموع ــع بي الجم
تقــدم فــي التكنولوجيــا التنظيميــة إلــى المزيــد 
ــبة  ــات بالنس ــة البيان ــة بحماي ــر المتعلق ــن المخاط م
حــدوث  حــال  فــي  المخاطــر  تزايــد  مثــل  لألفــراد 
ــد  ــادة تحدي ــه، أو إع ــرح ب ــر مص ــوٍل غي ــاك، أو دخ انته
أو معالجــة إضافيــة غيــر متوافقــة مــع القوانيــن. 
وباإلمــكان التغلــب علــى هــذه التحديــات عمومــًا 
ــة  ــة لحماي ــذ البداي ــة من ــاة الدقيق ــالل المراع ــن خ م
تلقائيــًا، وذلــك  البيانــات بشــكل مــدروس وليــس 
بموجــب المــادة 25 مــن الالئحــة التنظيميــة المتعلقــة 

بحمايــة البيانــات العامــة”.

الهيئــات  علــى  يتوجــب  أنــه  األمــر  هــذا  ويعنــي 
فــي  الحــذر  تتوخــى  أن  والشــركات  التنظيميــة 
اســتخدام التكنولوجيــا حتــى بالنســبة للتحســينات 
التشــغيلية الداخليــة، مثــل تحليــل ســلوك الموظفين.

ــة  ــية بالغ ــة األساس ــة: إن البني ــة اإللكتروني المرون
األهميــة لتكنولوجيــا المعلومــات، والتــي تشــمل 
االعتمــاد المتزايــد علــى الســحابة لتشــغيل تطبيقــات 
ــوارث  ــل الك ــر بفع ــد تتأث ــة، ق ــا التنظيمي التكنولوجي
ــأنها  ــن ش ــي م ــة الت ــات اإللكتروني ــى بالهجم أو حت
ــق  ــى تحقي ــة عل ــات التنظيمي ــدرة الجه ــف ق أن تضع
الجهــات  تواجــه  وقــد  مســتمر.  بشــكل  النتائــج 
حــزم  بســالمة  المســاس  خطــر  أيضــًا  التنظيميــة 

ــة. ــات البائع ــار الجه ــالل انتش ــن خ ــات م البيان

موضــع المســؤولية: تفســح تطبيقــات التكنولوجيــا 

وتجدر اإلشارة إلى أن فوائد حلول 
التكنولوجيا التنظيمية واضحة، 

وكذلك األمر بالنسبة لبعض المخاطر 
المرتبطة بها. ويرتبط تنفيذ حلول 

التكنولوجيا التنظيمية من قبل 
الجهات التنظيمية والمؤسسات 

التجارية بمجموعة من التحديات 
الخاصة به:
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أســئلة  مســألة  لطــرح  المجــال  أيضــًا  التنظيميــة 
ــؤولية  ــع المس ــول موض ــأن ح ــة بش ــية عميق سياس
التنظيمــي وذلــك عــن  بيئــٍة مــن االمتثــال  فــي 
طريــق الخوارزميــات، فيمــا يخــص األفــراد والشــركات 
ــات. ومــا  ــات التــي تديرهــا هــذه الخوارزمي أو العملي
زالــت ُتعَتبــر التكنولوجيــا التنظيميــة أداة لتعزيز عملية 
صنــع القــرار وبالتالــي ال تــزال المســؤولية تقــع علــى 
ــر  ــذا األم ــح، إال أن ه ــة للوائ ــات الخاضع ــق الكيان عات
قــد يبــدأ بالتغّيــر إذ تــؤدي التكنولوجيــا أخــذت تــؤدي 

ــدة. ــات جدي ــئلًة وتحدي ــر أس ــر وتثي دورًا أكب

المخاطــر المنهجيــة: هنــاك خطــر يتمثــل فــي أنــه 
مــع زيــادة اســتخدام التكنولوجيــا، وفــي حــال ســاءت 
األمــور فإنهــا ستســوء علــى نطــاٍق واســع. ويقــول 
بيتــر ســميث: “إذا كان عيبــًا فــي البرمجــة، فســيكون 
هنالــك أخطــاء طيلــة الوقــت، وكلمــا ازدادت األتمتــة 
ــذا  ــي ه ــر”.40  وف ــة أكث ــاء منهجي ــتصبح األخط فس
الســياق، يصبــح تقييــم أمــن التشــريعات الرقميــة 
ــا يمكــن للتقييــم المنتظــم  أمــرًا بالــغ األهميــة. وهن
للتكنولوجيــا التنظيميــة باســتخدام مقاييــس محــددة 
بوضــوح أن يقــدم المســاعدة حيــث مــن شــأنه أن 
ــي  ــة ف ــاكل بنيوي ــة مش ــاف أي ــم اكتش ــن أن يت يضم
الالزمــة  اإلجــراءات  اتخــاذ  يتــم  وأن  مبكــر  وقــت 

ــا. لتصحيحه

ــح  ــى “اللوائ ــال إل ــاج االنتق ــي: يحت ــر الثقاف التغيي
الجهــات  عقليــة  فــي  تحــول  إلــى  كمنصــة” 
الهيئــات  علــى  ويتعيــن  والحكومــات.  التنظيميــة 
ــع  ــح جمي ــا تصب ــيناريو عندم ــر لس ــة التحضي التنظيمي
القوانيــن واللوائــح رقميــة علــى نحــو افتراضــي 

)قابلــة للقــراءة آليــًا(.

ــى  ــة إل ــات التنظيمي ــه الجه ــروري أن تنتب ــن الض وم
جميــع اإلشــارات والدالئــل، كمــا يتوجــب عليهــا أن 
ــم.  ــى تنظي ــور إل ــاج األم ــا تحت ــرعة عندم ــل بس تتدخ
وللقيــام بذلــك، ينبغــي أن يكــون هنــاك تعــاون داخــل 
الجديــدة  التطــورات  لفهــم  التنظيمــي  المجتمــع 
علــى  وســيتعين  واالبتــكارات.  المخاطــر  وموازنــة 
الجهــات التنظيميــة أيضــًا أن تأخــذ ذلــك بعيــن االعتبــار 

ــال،  ــبيل المث ــى س ــل. عل ــى التدخ ــاج إل ــا تحت عندم
االستشــارية   )Robo( “روبــو”  منصــات  تحتــاج  ال 
تنظيمهــا  يتــم  ألن  الثــروات  إلدارة  المخصصــة 
عندمــا يتــم إنشــاؤها واختبارهــا داخليــًا، إلــى أن 
ــالء  ــة للعم ــا الدعاي ــدأ فيه ــي تب ــة الت ــل للمرحل تص
حقيقيــة.  بنقــود  حقيقييــن  عمــالء  مــع  وتتعامــل 
وفــي مثــال آخــر، علــى ســبيل المثــال، قــررت هيئــة 
النقــد فــي ســنغافورة أال تضــع قواعــد تنظيميــة 
للعملــة المشــّفرة ألنهــا ال تشــكل أي مخاطــر بنيويــة 
ــز  ــن بتعزي ــا تؤم ــك، فإنه ــن ذل ــداًل م ــا. وب ــد ذاته بح
ــة  ــن الراح ــد م ــا لمزي ــال توفيره ــي ح ــتخدامها ف اس
خاضعــًا  ســيبقى  اســتخدامها  أن  إال  والكفــاءة، 
للتنظيــم، لمنــع غســل األمــوال. وباختصــار، وكمــا هــو 
الحــال مــع أي منتــٍج جديــٍد آخــر، يتعيــن علــى الهيئات 
التنظيميــة أن ُتــواِزن االبتــكار مــع المخاطــر: فهــي ال 
ــا،  ــد ذاته ــية بح ــا األساس ــم التكنولوجي ــاج لتنظي تحت
علــى الرغــم مــن الحاجــة إلــى تنظيــم اســتخدام 
التكنولوجيــا عندمــا يؤثــر اســتخدامها علــى الجوانــب 

“المحمّيــة”.



بداية المسيرة

حاليــًا  التنظيميــة  الجهــات  مــن  العديــد  وتخــوض 
تســتطلع  حيــث  المفتوحــة،  المشــاركة  مرحلــة 
الفوائــد والتحديــات المحتملــة التــي تطرحهــا حلــول 
التكنولوجيــا التنظيميــة. وقــد يكــون مــن األفضــل 
صغيــرة  داخلــي  اســتخدام  حــاالت  إلــى  الوصــول 
واختبــار أســاليب جديــدة عوضــًا عــن التوجــه نحــو أحدث 
الحلــول الفجائيــة، وذلــك بينمــا تقــوم بالخطــوات 
األولــى نحــو اعتمــاد التكنولوجيــا التنظيميــة. والختبار 
هــذه األســاليب الجديــدة، يجــب عليهــا أن تفكــر فــي 
البنيــة التحتيــة القائمــة علــى الســحابة وبرامــج البيئة 
التنظيميــة االفتراضيــة التــي يتــم تنفيذهــا بالتعــاون 
ــى  ــوات األول ــن الخط ــد تتضم ــاع. وق ــذا القط ــع ه م
أتمتــة العمليــات، والتجــارب القائمــة علــى المعرفــة 
الجهــد  أولويــات  لتحديــد  التنبؤيــة  والنمذجــة 
اإلشــرافي. وباالســتفادة مــن التحليــالت القائمــة 
علــى كميــات كبيــرة مــن البيانــات التــي تمــت إتاحتهــا 
ــات  ــكان الجه ــه بإم ــة، فإن ــورات الرقمي ــطة الث بواس
ــن  ــذ م ــًة للتنفي ــكارًا قابل ــتخلص أف ــة أن تس التنظيمي

ــرة.  ــالت مبك ــام بتدخ ــاط والقي ــة األنم ــالل دراس خ

وبــدأت بعــض الجهــات التنظيميــة بالفعــل باســتخدام 
ــة  ــن إلنشــاء بيئ ــة لتمكي ــا التنظيمي ــول التكنولوجي حل
ســبيل  فعلــى  وفعاليــة.  كفــاءًة  أكثــر  تنظيميــة 
فــي  المالــي  الســلوك  هيئــة  تعمــل  المثــال، 
ــن  المملكــة المتحــدة مــع أصحــاب المصلحــة المعنيي
التنظيميــة.  التكنولوجيــا  واعتمــاد  تطويــر  لدعــم 
االنتقــال  فــي  المبــادرات  هــذه  إحــدى  وتتمثــل 
ــر  ــدر أكب ــق ق ــًا لتحقي ــروءة آلي ــات المق ــو التنظيم نح
يســاعد  وقــد  االمتثــال.  وتحســين  االتســاق  مــن 
مقــروءٍة  صيغــٍة  إلــى  التنظيمــي  النــص  تحويــل 
ــاذج  ــة والنم ــة الطبيعي ــة اللغ ــتخدام معالج ــًا باس آلي
اللغويــة الدالليــة، فــي تضييــق الفجــوة القائمــة بيــن 
ــاعدين  ــكان المس ــير. وبإم ــة والتفس ــة التنظيمي الني
 )chatbots( االفتراضييــن وبرامــج الدردشــة اآلليــة
مســاعدة الشــركات واألفــراد علــى فهــم مقتضيــات 
قانــون محــدد أو كتيــب التعليمــات بشــكل أفضــل. 

وتتمثــل الخطــوة التاليــة بالنســبة للجهــات التنظيمية 
ــا  ــر تفصلن ــو أم ــة، وه ــح كمنص ــر باللوائ ــي التفكي ف
العمليــات  بعــض  وتعــد  هــذا  أعــوام.  عــدة  عنــه 
ــة،  ــا واضح ــا أن فوائده ــة كم ــهلة األتمت ــة س التجاري
ــل  ــرة مث ــطة الكبي ــبة لألنش ــال بالنس ــو الح ــذا ه وه
واعــرف   )AML( األمــوال  غســيل  مكافحــة  نظــم 
ــًة  ــرى دراس ــطة األخ ــب األنش ــك )KYC(، وتتطل عميل
الســتخدام  المحتملــة  والمخاطــر  للفوائــد  متأنيــة 
ــة واضحــًة  ــة النهائي ــا. وقــد ال تكــون الحال التكنولوجي
فــي الوقــت الراهــن، ولكــن تتيــح أوجــه التطــور فــي 
الوقــت  الكثيــر مــن  لتوفيــر  الفرصــة  التكنولوجيــا 
ــن  ــن الموظفي ــف وتمكي والجهــد، والحــد مــن التكالي
فــي الــوكاالت التنظيميــة مــن االضطــالع بــأدوار 
ــد  ــة، وق ــج النهائي ــان النتائ ــى ضم ــز عل ــدة ترك جدي
يعنــي هــذا إعــادة النظــر فــي دور الجهــة التنظيميــة 
ــه الفريــق العامــل  بعــدة طــرق. ووفقــًا لمــا صــرح ب
ــره  ــي تقري ــي ف ــر األطلس ــات عب ــي بالسياس المعن

تقدم التكنولوجيا التنظيمية فرصًة 
كبيرة للجهات والكيانات التنظيمية 

لتحسين االمتثال والحد من التكاليف 
وتعزيز االبتكارات. ويمكن للجهات 

التنظيمية أن تحرر ثروة البيانات 
والمعلومات التي يمكن لها 

الوصول إليها حاليًا لتكون في وضع 
أفضل يمّكنها من تحقيق أهداف 

مهمتها، األمر الذي يعني أنه 
بإمكانها رصد المخاطر، وتحسين 
دورها اإلشرافي وضمان كفاءة 
العمليات التجارية بشكل أفضل.
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حــول “مســتقبل التكنولوجيــا التنظيميــة للجهــات 
ــكل  ــر بش ــكارات أن تغّي ــأن االبت ــن ش ــة”: “م التنظيمي
وســتتطلب  الماليــة،  األنشــطة  طبيعــة  جوهــري 
إحــداث تغييــرات فــي القواعــد والعمليــات المرتبطــة 
بهــا، وإعــادة تصــّور دور الجهــة التنظيميــة فــي 

ــة”. 41 ــة رقمي ــوٍق مالي س

ــح  ــة للوائ ــال الخاضع ــات األعم ــت منظم ــذا وتناول ه
التكنولوجيــا التنظيميــة بوصفهــا حــاًل للكثيــر مــن 
التــي  والتشــغيل  باالمتثــال  المتعلقــة  التحديــات 
ــر وضوحــًا  تواجههــا. وتتضمــن بعــض المجــاالت األكث
الخدمــات  فــي  التنظيميــة  التكنولوجيــا  لتطبيــق 
الماليــة كاًل مــن اإلجــراءات المتعلقــة بالعمــالء، وإدارة 
ــات،  ــة البيان ــي، وخصوصي ــن اإللكترون ــة، واألم الهوي
الســلوك،  ومراقبــة  األمــوال،  غســيل  ومكافحــة 
ــول  ــال. وتجــد حل ــالغ عــن االمتث ــال، واإلب ــع االحتي ومن
ــي  ــا ف ــات له ــًا تطبيق ــة حالي ــا التنظيمي التكنولوجي
ــذه  ــمل ه ــة. وتش ــات المالي ــاوز الخدم ــات تتج قطاع
والبيئــة،  العامــة،  المرافــق  مــن  كاًل  القطاعــات 
إدخــال  ومــع  الحيــاة.  وعلــوم  الصحيــة،  والرعايــة 
التقنيــات الذكيــة، أصبــح باســتطاعة المنظمــات اآلن 
أن تســتفيد مــن حلــول التكنولوجيــا التنظيميــة لتعزيــز 
ــالزم  ــل الوقــت ال قدرتهــا التنافســية مــن خــالل تقلي
ــالء.  ــة العم ــين تجرب ــوق وتحس ــى الس ــول إل للوص

ويــؤدي مقدمــو خدمــات التكنولوجيــا دورًا أشــبه 
التنظيميــة  الجهــات  بيــن  يربــط  الــذي  بالنســيج 

والجهــات الخاضعــة للوائــح والجهــات المحميــة. كمــا 
يقدمــون األدوات والمنصــات الالزمة لمســاعدة جميع 
أصحــاب المصلحــة المعنييــن علــى تحقيــق أهدافهــم 
مــن خــالل االســتفادة مــن التقنيــات الرقميــة الجديــدة 
والناشــئة. وبإمــكان الجهــات التنظيميــة أن تعمــل 
ــي  ــات وك ــل العملي ــا لتحوي ــركات التكنولوجي ــع ش م
ــكارات  ــتجابة لالبت ــل لالس ــكل أفض ــزًة بش ــح مجه تصب
كمــا  المســتهلكين؛  وتفضيــالت  المنتجــات  فــي 
ــى  ــد عل ــح أن تعتم ــة للوائ ــركات الخاضع ــكان الش بإم
أدوات التكنولوجيــا لتحقــق أهــداف إدارة االمتثــال 

ــل.  ــكل أفض ــا بش ــة به ــر الخاص والمخاط
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 الخالصة
يغّير ظهــور “التقنيــات االندماجية” طبيعــة القطاعات 
ونمــاذج األعمــال التجاريــة بســرعة. وتحفــز التقنيــات 
المنتجــات،  فــي  االبتــكارات  الجديــدة  والمنصــات 
ــد  ــب قواع ــذي يتطل ــر ال ــوات، األم ــات والقن والخدم
ولوائــح داعمــة. ويجــب أن تتــم موازنــة هــذه الحاجــة 
المحميــة. ويتعيــن  الجهــات  لالبتــكار مــع مصالــح 
ــز  ــًا لتعزي ــق نظام ــة أن تنس ــات التنظيمي ــى الجه عل
اعتمــاد حلــول التكنولوجيــا التنظيميــة بوصفهــا عامل 
تمكيــن لتخفيــض تكلفــة متطلبــات االمتثــال وتشــجيع 
ــداف  ــاس باأله ــم المس ــان أال يت ــع ضم ــكارات، م االبت
التنظيميــة أو أن يتــم تحقيقهــا بفعاليــة أكبــر. وفــي 
ــة  ــات التنظيمي ــى الجه ــيتعّين عل ــة، س ــذه العملي ه
أيضــًا أن تختــار مــا بيــن تكنولوجيــا المصــدر المفتــوح 
المصاغــة  وتلــك  المســّجلة؛  التكنولوجيــا  مقابــل 
حســب الطلــب مقابــل المنتجــات الجاهــزة باالســتناد 

ــددة. ــا المح ــى أهدافه إل

ويمكــن للجهــات التنظيميــة علــى المــدى األطول أن 
تفحــص “اللوائــح كمنصــة” مــن خــالل توفيــر إمكانيــة 
ــم،  ــوح إلــى التشــريع والتنظي الوصــول الحــر والمفت
مــا ممــا يســّهل علــى الشــركات فهــم القواعــد 

ــة  ــى مجموع ــك إل ــؤدي ذل ــد ي ــا. وق ــال له واالمتث
مــن التطبيقــات المبتكــرة، مثــل “ســمارت أدفايــزر”، 
والتــي قــد تكــون فــي غايــة األهميــة بالنســبة لــكل 

ــركات. ــة والش ــات التنظيمي ــن الجه م

التكنولوجيــا  اســتخدام  ومخاطــر  فوائــد  أن  كمــا 
التنظيميــة مفهومــة بشــكل جيــد، لكــن يجــب أن 
المقاييــس  باســتخدام  باســتمرار  مراقبتهــا  تتــم 
التحديــات.  ومعالجــة  التقــدم  لتقييــم  الرئيســية 
وبإمــكان الجهــات التنظيميــة أن تتخــذ نهــج “خطــوة 
ــر  ــبة للتغيي ــال بالنس ــه الح ــا علي ــًا لم ــوة” خالف بخط
ــل  ــكل متواص ــام بش ــر النظ ــدف تطوي ــذري، به الج

بمــا يتماشــى مــع نطــاق التكنولوجيــا المتغيــر.

لقــد تــم إعــداد هــذه الوثيقــة ألغــراض إعالميــة عامــة فقط، 
ــارئ،  ــة بالق ــروف الخاص ــار الظ ــن االعتب ــذ بعي ــي ال تأخ وه
وقــد ال تعكــس أحــدث التطــورات. وال تتحمــل “أكسنتشــر”، 
ــول  ــون المعم ــل القان ــن قب ــه م ــموح ب ــد مس ــى ح ألقص
بــه، أيــة مســؤولية عــن دقــة واكتمــال المعلومــات الــواردة 
فــي هــذه الوثيقــة وعــن أيــة أفعــال أو أوجــه تقصيــر 
تــم تقديمهــا بنــاًء علــى هــذه المعلومــات. وال تقــدم 
“أكسنتشــر” أيــة استشــارات قانونيــة، وتنظيميــة، ورقابيــة 
أو ضريبيــة. ويعــد القــراء مســؤولين عــن الحصــول عــن 
هــذه االستشــارات مــن المستشــار القانونــي الخــاص بهــم 
ــة  ــذه الوثيق ــّدم ه ــن. وتق ــن اآلخري ــن المرخصي أو المهنيي
التــي قــد تكــون  التجاريــة  مراجــع توصيفيــة للعالمــات 
مملوكــة مــن قبــل الغيــر. وال يعــد اســتخدام عالمــات تجاريــة 
ــة  ــة مماثل ــة عالمــات تجاري ــدًا علــى ملكي ــا تأكي ــة هن مماثل
مــن قبــل “أكسنتشــر” وال يقصــد منهــا تمثيــل أو اإلشــارة 
إلــى وجــود عالقــة بيــن شــركة “أكسنتشــر” والمالكيــن 

ــة. ــة مماثل ــات تجاري ــرعيين لعالم الش
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sanjay.podder@accenture.com أكسنتشر البس«، الهند«
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gianmario.pisanu@accenture.com أكسنتشر االستشارية اإلدارية«، الشرق األوسط وتركيا«
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bhaskar.ghosh@accenture.com ”أكسنتشر تكنولوجي سيرفيسيز“

المدير األول 
p.roy@accenture.com ”أكسنتشر ريسيرتش“

المدير األول، أبحاث التكنولوجيا 
 vikrant.kaulgud@accenture.com  ”أكسنتشر البس“

مدير األبحاث 
كبير الباحتثين في “إتش آند بيه إس”، آسيا والمحيط الهادئ

shalabh.kumar.singh@accenture.com ”أكسنتشر ريسيرتش“

  سانجاي بودر

جيان ماريو بيسانو

 باسكار غوش

 براديب روي

 فيكرانت كولجاد

 شاالب كومار سينغ

 المؤلفون



33

 تختلف إمكانية تطبيق حلول التكنولوجيا التنظيمية عبر القطاعات

الملحق 1

زيادة تطبيق التكنولوجيا التنظيمية في إدارة الهوية مثل "اعرف عميلك" (KYC)؛ تصنيف ائتمانات 
العمالء؛ إدارة العالقات مع العمالء (CRM)؛ تحليل المخاطر االئتمانية؛ اإلبالغ التنظيمي؛ تحديد مصادر 

البيانات؛ رصد المعامالت؛ فحوصات مكافحة غسيل األموال؛ منع االحتيال؛ تحليل مخاطر االمتثال.
المصارف

التأمين

الرعاية الصحية

األسواق الرأسمالية

علوم الحياة

الطاقة والمرافق

 التجارة اإللكترونية / البيع
بالتجزئة

خدمات االمتثال المقدمة لمدراء األصول؛ صناديق التحوط؛ المستثمرون المؤسسيون؛ حلول منع 
االحتيال؛ رصد المعامالت؛ تعقب بيانات التداول؛ تحليل مخاطر االمتثال.

اإلبالغ المالي؛ االكتتاب؛ إدارة المخاطر؛ مراقبة المعامالت؛ منع االحتيال.

االمتثال مع المعايير التنظيمية ومعايير الصناعة؛ مثل قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل 
والمحاسبة (HIPAA)"؛ إدارة مخاطر السكان؛ سجالت المرضى الصحية؛ إدارة البيانات الصحية؛ معامالت 
األطباء/المشافي؛ سجالت الصحة اإللكترونية؛ االمتثال للتصنيف الدولي لألمراض (ICD)؛ سداد تكاليف 

الموردين.

االختبارات السريرية؛ إدارة سلسلة التوريد؛ االمتثال إلدارة الغذاء والدواء (FDA)؛ إدارة العقود (مع 
الموردين من األطراف الثالثة)؛ رصد اتفاقيات الخدمات؛ مراقبة التوزيع.

إدارة الوثائق؛ االمتثال المالي؛ اإلبالغ عن اإلنتاج؛ إدارة النقد؛ اإلبالغ عن األسعار؛ إدارة المخاطر؛ 
االمتثال لمعايير سالمة خط التوريد؛ االمتثال البيئي؛ إدارة المعدات؛ مراقبة التجارة.

االستفادة من التكنولوجيا التنظيمية لتقديم إدارة الهوية، وخدمات مكافحة االحتيال وإدارة المخاطر.
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شكر وتقدير

ــي  ــة الت ــكار القيم ــى األف ــكر إل ــل الش ــه بجزي نتوج
قدمهــا العديــد مــن الخبــراء الخارجييــن فــي القطــاع 
والذيــن ســاهموا فــي نتائــج التقريــر وهــم: جويــس 
أوكونــور، وِنــك كــوك، وهيليــن ديكســون، وليــف 

ــميث.  ــر س ــن، وبيت هانل

ونــود أيضــًا أن ننــوه بمســاهمة أوليفــر ريبيــل، العضو 
المنتــدب لشــركة “أكسنتشــر ريســيرتش”؛ وجيجــو 
ــو مــن “أكسنتشــر ريســيرتش”؛ وســواتي ســاه  ماثي
ــن  ــيرتش”، وماســة الشــلبي م ــن “أكسنتشــر ريس م

ــيرتش”. ــر ريس “أكسنتش

لمحة عن شركة “أكسنتشر” 

تعــد “أكسنتشــر” الشــركة العالميــة الرائــدة فــي 
مجــال الخدمــات المهنيــة، وتقــدم مجموعــًة واســعة 
ــتراتيجية،  ــال االس ــي مج ــول ف ــات والحل ــن الخدم م
واالستشــارات، والقطــاع الرقمــي، والتكنولوجيــا، 
والعمليــات. وتعمــل “أكسنتشــر” التــي تتمتــع بخبــرة 
ال تضاهــى مــع مهــارات متخصصــة عبــر أكثــر مــن 40 
قطاعــًا وجميــع المجــاالت التجاريــة مدعومــًة بأضخــم 
شــبكة تنفيــذ فــي العالــم، فــي مواضــع التقــاء 
علــى  العمــالء  لتســاعد  والتكنولوجيــا  الشــركات 
ــاب  ــتدامة ألصح ــٍة مس ــاد قيم ــم وإيج ــين أدائه تحس
المصلحــة المعنييــن. وتحفــز “أكسنتشــر” االبتــكار مــع 
ــالء  ــات للعم ــون الخدم ــخص يقدم ــو 435,000 ش نح
ــة  ــين الطريق ــك لتحس ــدًا، وذل ــن 120 بل ــر م ــي أكث ف
التــي يســير بهــا العالــم والحيــاة. يمكنكــم زيــارة 

ــى: ــي عل ــا اإللكترون موقعن

www.accenture.com 

لمحة عن “أكسنتشر البس”

تقــوم “أكسنتشــر البــس” بتبنــي ووضــع نمــاذج أولية 
األبحــاث  الجديــدة مــن خــالل مشــاريع  للمفاهيــم 
ــة التــي مــن المتوقــع أن يكــون  ــر التطبيقي والتطوي
ــر علــى شــركات العمــالء.  ــر اســتراتيجي كبي لهــا تأثي
ويعمــل فريقنــا المتخصــص والمؤلــف مــن التقنييــن 
ــركة  ــاء الش ــع أنح ــي جمي ــادة ف ــع الق ــن، م والباحثي

المتطــورة  والحلــول  األفــكار  وتبنــي  لالســتثمار، 
ــدة  ــوارد جدي ــاد م ــى إيج ــا عل ــاعد عمالءن ــي تس الت

ــة.  ــا التجاري للمزاي

رئيســية  وتتواجــد “أكسنتشــر” فــي ســبع مراكــز 
ــي:  ــم وه ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــٍة ف ــوث موزع للبح
وصوفيــا  كاليفورنيــا؛  فــي  الســليكون  وادي 
أنتيبوليــس فــي فرنســا؛ وأرلينجتــون فــي فيرجينيــا؛ 
ــن  ــد؛ ودبل ــي الهن ــور ف ــن؛ وبنغال ــي الصي ــن ف وبكي
فــي أيرلنــدا. وتتعــاون علــى نطــاق واســع مــع 
الشــبكة الخاصــة بشــركة “أكسنتشــر” والمؤلفــة مــن 
نحــو 400 مركــز لالبتــكار، واســتديو ومركــز للتميــز تقع 
فــي 92 مدينــة و35 دولــة فــي جميــع أنحــاء العالــم 
ــالء  ــورة للعم ــول متط ــكار وحل ــاث، وأف ــم أبح لتقدي
حيــث يعملــون ويعيشــون. للمزيــد مــن المعلومــات، 

ــي: ــي التال ــع اإللكترون ــارة الموق ــى زي ُيرج

www.accenture.com/labs 

لمحة عن “أكسنتشر ريسيرتش” 

ترســم “أكسنتشــر لألبحــاث” معالــم االتجاهــات وتخلق 
األفــكار القائمــة علــى البيانــات حــول القضايــا األكثــر 
إلحاحــًا التــي تواجههــا المنظمــات العالميــة. ويمتــد 
فريقنــا المؤلــف مــن 250 باحــث ومحلــل، والــذي 
يجمــع قــوة تقنيــات األبحــاث المبتكــرة مــع فهــم 
ــاق  ــى نط ــا، عل ــة بعمالئن ــات الخاص ــق للقطاع عمي
23 بلــدًا وينشــر مئــات التقاريــر، والمقــاالت ووجهــات 
للتفكيــر  المحفــزة  أبحاثنــا  النظــر ســنويًا. وتوّجــه 
والمدعومــة بالبيانــات المســّجلة والشــراكات مــع 
ــتس  ــد ماساتشوس ــال معه ــدة أمث ــات الرائ المنظم
 )Singularity( و”ســينجيوالريتي”   )MIT( للتقنيــة 
– ابتكاراتنــا وتتيــح لنــا تحويــل النظريــات واألفــكار 

ــا. ــة لعمالئن ــول واقعي ــى حل ــدة إل الجدي
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