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القمة
العالمية
للحكومات

القمة العالمية للحكومات ّ
منصة عالمية تهدف إلى
استشراف حكومات المستقبل .وتحدّد 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 مرك ٌز لتبادل المعرفة بشأن
عدّة موضوعات من بينها عمل الحكومات واستشراف
ّ
ومنصة للتواصل بين
المستقبل والتكنولوجيا واالبتكار،
ّ
والرواد في مجال تحقيق
صناع السياسات والخبراء
التنمية البشرية.
تفتح القمة العالمية للحكومات بابًا على المستقبل
من خالل دراسة وتحليل أحدث التوجهات والتحديات
والفرص التي تواجهها البشرية .كما أنها ّ
منصة
لعرض أحدث االبتكارات وأفضل الممارسات والحلول
الذكية التي ّ
تحفز االبتكار في مواجهة التحديات
المستقبلية.
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المقدمة
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
حلوالً فعالة لقضايا عديدة في
مختلف المجاالت مثل فرص العمل
واالستثمار والتلوث واألمن .إال
أن التوصل إلى هذه الحلول ليس
بالسهولة المتوقعة.
إذ وضعــت حكومــة المملكــة المتحــدة علــى ســبيل
ً
هدفــا يرمــي إلــى تقليــل التكاليــف علــى
المثــال
الشــركات بنحــو  10مليــارات جنيــه إســترليني بيــن
عامــي  2015و  ،2020لكنهــا تمكنــت بحلــول شــهر
يونيــو  2016مــن توفيــر نحــو  885مليــون جنيــه
إســترليني علــى الشــركات ،فقــط عبــر مبــادرة واحدة
فقــط تمثلــت بإضافــة رســم يبلــغ  5بنســات مــن قبــل
شــركات التجزئــة الكبيــرة علــى األكيــاس البالســتيكية
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التــي تســتعمل لمــرة واحــدة.

ً
ً
ً
جديــدا يضــاف
عبئــا
حاليــا
وتشــكل الثــورة الرقميــة
إلــى قائمــة التحديــات ،وتتطلــب اســتجابة ســريعة
مــن الجهــات التنظيميــة .وقــد ال يكــون للتدخــات
التنظيميــة التقليديــة األثــر ذاتــه فــي العصــر
الرقمــي ،إذ تقــوم الشــركات الرقميــة مثــل “أوبــر”
( ،)Uberو”إيــر بــي آنــد بــي” ( ،)AirBnBوالخدمــات
والمنتجــات المبتكــرة ،بمــا فيهــا التكنولوجيــا الماليــة
( )FinTechوالعــروض األوليــة بالعملــة المشــفرة
( ،)Initial Coin Offeringبفــرض تحديــات أمــام
العمليــات التنظيميــة أو تخطيهــا بالكامــل.
وتعمــل الجهــات التنظيميــة فــي الــدول المتقدمــة

والناميــة ،فــي إطــار ســعيها لمواكبــة هــذه
التطــورات ،علــى تحديــد الفــرص والتحديــات الناتجــة
عــن هــذه التقنيــات ســريعة التطــور .علــى ســبيل
المثــال ،قــام مجلــس األوراق الماليــة والبورصــة في
الهنــد بتشــكيل لجنــة لتقييــم أثــر التكنولوجيــا الماليــة
( )FinTechوالتكنولوجيــا التنظيميــة ( )RegTechعلــى
ســوق األوراق الماليــة الهنديــة ،وتحديــد االســتجابة
التنظيميــة المناســبة علــى هــذه التوجهات الناشــئة،
وخاصـ ً
ـة تلــك المتعلقــة باعتمــاد الحلــول التكنولوجيــة
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فــي وظائفهــا التنظيميــة.

وتفتــح التكنولوجيــا التنظيميــة بــاب الفــرص الوفيــرة
أمــام الجهــات التنظيميــة الســتخدام التحليــات
والتدخــات االســتباقية علــى نطــاق غيــر مســبوق،
إال أنهــا تدفعهــم لتعزيــز الثقــة باللوائــح الالزمــة
6

لالبتــكارات والكفــاءات الجديــدة فــي عالــم األعمــال.
وقالــت البروفيســورة جويــس أوكونــور ،رئيــس
“مجموعــة المســتقبل الرقمــي” (Digital Future
 )Groupفــي المعهــد الدولــي للشــؤون الدوليــة
واألوروبيــة“ :تكمــن الدوافــع الرئيســية العتمــاد
التكنولوجيــا التنظيميــة مــن قبــل الجهــات التنظيمية
فــي رغبتهــا بتعزيــز الثقــة واألمــن فــي الخدمــات
ً
وخاصــة مــن
الرقميــة ،والفــرص التــي تنتــج عنهــا؛
حيــث الفــرص التجاريــة الجديــدة وتعزيــز الفعاليــة.
ً
عامــا
وتعتبــر القــدرة علــى نشــر الشــعور باليقيــن
ً
إضافيــا لعــل أفضــل أمثلتــه هــو إلغــاء رســوم
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التجــوال لالتصــاالت فــي االتحــاد األوروبــي.

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.
وتعــرّف التكنولوجيــا التنظيميــة فــي هــذا البحــث
علــى أنهــا تطبيــق المؤسســات للتقنيــات الناشــئة
علــى نحــو مبتكــر بهــدف التأقلــم مــع متطلبــات
االمتثــال المتغيــرة علــى نحــو أكثــر فعاليــة وكفــاءة،
والحــد مــن المخاطــر المتعلقــة بعــدم االمتثــال
واكتســاب ميــزات تعــزز القدرات التنافســية .ويشــتمل
تطبيــق التكنولوجيــا التنظيميــة علــى فوائــد كبيــرة
للجهــات التنظيميــة تتضمــن تحقيــق تغيــر منهجــي
يــؤدي إلــى إعــادة تصميــم العمليــات التنظيميــة
وتمكيــن اتخــاذ قــرارات مدعومــة بالبيانــات فــي
الوقــت الفعلــي ،والتــي ستســاهم فــي ضمــان
تحقيــق األهــداف وتعزيــز االبتــكار.
وتــدرس الجهــات التنظيميــة تحويــل عملياتهــا إلــى
العالــم الرقمــي فــي إطــار ســعيها للحــد مــن
تكاليــف االمتثــال وتحفيــز االبتــكار ونمــو أعمالهــا.
علــى ســبيل المثــال ،أسســت لجنــة األوراق الماليــة
والبورصــة األســترالية مركـ ً
ـزا لالبتــكار عــام  ،2015فــي
حيــن وجهــت ميزانيــة المملكــة المتحــدة الجهــات
التنظيميــة إلــى دعــم التكنولوجيــا التنظيميــة.
ويكمــن التحــدي الــذي يعتــرض الجهــات التنظيميــة
فــي معرفــة الخطــوات الواجــب اتباعهــا لتطبيــق
هــذه الحلــول الرقميــة ،وتشــتمل األســئلة التــي
ســيحاول هــذا البحــث اإلجابــة عنهــا علــى:
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• مــا ســبب أهميــة مســيرة التحــول الرقمي بالنســبة
للجهــات التنظيمية؟
• كيــف تبــدو خارطــة طريــق تبنــي التكنولوجيــا
التنظيميــة؟
• كيــف يمكــن للجهــات التنظيميــة إحــداث تحــول
حقيقــي فــي أرجائهــا وفــي منظومــة األعمــال
باســتخدام اللوائــح كمنصــة لتحقيــق ذلــك؟
• كيــف يمكــن للجهــات التنظيميــة تقييــم أدائهــا
خــال معالجتهــا للمخاطــر فــي الوقــت ذاتــه؟
ً
ســابقا تتبــع منهجيتيــن
وكانــت الجهــات التنظيميــة
إلصــاح العمليــات التنظيميــة ،همــا“ :توجــه يســتند
إلــى المبــادئ” مقابــل “توجــه يســتند إلــى
القواعــد”ّ .
وتركــز اللوائــح القائمــة علــى المبــادئ
علــى خــاف النظــام القائم علــى القواعــد المحددة-علــى الغايــة مــن اللوائــح وتوفــر المرونــة للشــركات،
إال أنهــا تطــرح فــي ذات الوقــت ذاتــه العديــد
مــن التســاؤالت والتحديــات المتعلقــة بتنفيذهــا.
ً
حاليــا علــى
ويمكــن للجهــات التنظيميــة التركيــز
منهجيــات مدعومــة بالتبصــرات وقائمــة علــى حلــول
التكنولوجيــا التنظيميــة ،إال أن إدارة مثــل هــذا النــوع
مــن االنتقــال تتطلــب منهجيــة مدعومــة بالبيانــات،
مــع حلــول وشــراكات قابلــة للتوســع مــع الجهــات
التــي تســري عليهــا هــذه اللوائــح.
ويمكــن لتطبيــق التقنيــات الناشــئة ،مثــل الــذكاء
االصطناعــي واألتمتــة والبيانــات الضخمــة والســحابة
والعقــود الذكيــة والتعامــات الرقميــة “بلــوك
ً
حلــوال جديــدة ومبتكــرة للجهــات
تشــاين” ،أن يقــدّم
التنظيميــة (الشــكل  .)1ويمكــن أن تشــمل هــذه
الحلــول أدلــة تشــغيل روبوتيــة تســمح بالوصــول إلــى
اللوائــح بوســائل قابلــة للقــراءة عــن طريــق اآلالت
بهــدف الحــد مــن تكاليــف التغييــرات التنظيميــة،
واســتخدام الــذكاء االصطناعــي لمراقبــة االمتثــال
فــي عمليــات التــداول والمعامــات الماليــة بالوقــت
الفعلــي ،واالســتفادة مــن التعامــات الرقميــة
“بلــوك تشــاين” لزيــادة الشــفافية فــي تســخير
المــوارد .وتحظــى قــدرات هــذه التقنيــات مجتمعــة
بإمكانيــة إحــداث تغييــر شــامل فــي لوائــح االمتثــال.

ً
تأييــدا مــن جميــع
ويتطلّــب تحقيــق هــذه األهــداف

إحــداث تغييــرات جذريــة لــدى الجهــات التنظيميــة.

أصحــاب المصلحــة (الجهــات التنظيميــة ،والجهــات
الخاضعــة للوائــح ،والجهــات المحميــة) .إضافـ ً
ـة إلــى

ّ
وتحليــات مــن مقابــات
معلومــات
وتــم اســتخدام
ٍ
ٍ

ذلــك يتطلّــب تحويــل كميــات كبيــرة مــن البيانــات إلــى
معــارف ورؤى نهجـ ً
ـا يتمحــور حــول البيانــات ويحقــق
مواءمــة البيانــات علــى امتــداد الواليــات القضائيــة
والمؤسســات ،وإنشــاء تصنيــف متكامــل للبيانــات،
وكســر قيــود العزلــة علــى البيانــات والناتجــة عــن

مــع خبــراء فــي القطــاع لتعزيــز المعــارف واألبحــاث
الخاصــة بشــركة “أكسنتشــر” حــول هــذا الموضــوع.
وُت ّ
ركــز دراســات الحالــة الــواردة فــي ورقــة البحــث

بشــكل أساســي علــى الخدمــات الماليــة ،التــي ُتعتبر
ً
ً
رائــدا فــي اعتمــاد التكنولوجيــا التنظيميــة.
قطاعــا
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،تتمتّــع هــذه التطبيقــات

المتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة ،وتوحيــد البيانــات

باألهميــة ذاتهــا بالنســبة للقطاعــات االقتصاديــة

ووســائل مشــاركتها.

األخــرى( .يُرجــى االطــاع علــى الملحــق رقــم .)1

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

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

اﻟﺬﻛﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
)ﺗﻌﻠﻢ اﻵﻻت(

Smart
Contracts

اﻟﺴﺤﺎﺑﺔ

اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
"ﺑﻠﻮك ﺗﺸﺎﻳﻦ"

اﻷﺗﻤﺘﺔ /أﺗﻤﺘﺔ
اﻹﺟﺮاءات اﻵﻟﻴﺔ

اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺘﺸﻔﻴﺮ

ﺗﺤﻠﻴﻼت
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻀﺨﻤﺔ
)اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت
اﻟﺘﻨﺒّﺆﻳﺔ(
واﺟﻬﺎت
ﺑﺮﻣﺠﺔ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت

اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔ
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دوافع استخدام التكنولوجيا
التنظيمية :االنتقال من
االمتثال المجرد إلى التركيز
على االبتكار
ً
تمامــا أن البيئــة التنظيميــة تتمتّــع
مــن المعــروف
بتأثيــر مباشــر علــى قــدرة القطاعــات واالقتصــادات
ٍ

ّ
وتوصلــت دراســة أجراهــا البنك
علــى االبتــكار والنمــو.
الدولــي حــول اللوائــح التجاريــة فــي  135دولــة إلــى
أن الــدول “التــي لديهــا لوائــح أفضــل تنمــو بشــكل
ّ
التحســن مــن “الربــع األســوأ” إلــى
أســرع” .ويــؤدي
الربــع األفضــل”،
حســب مؤشــرات تقريــر ممارســة أنشــطة األعمــال
الصــادر عــن البنــك الدولــي ،إلــى زيــادة تقــدر بنحــو
ّ
بمتوســط النمــو الســنوي لدولــة
 2.3%فــي المائــة
مــا 4.ووفقـ ً
ـرات ّ
توصــل إليهــا جمــال إبراهيــم
ـا لتقديـ ٍ
حيــدر مــن كليــة باريــس لالقتصــاد ،فــي إطــار
دراســته للعالقــة بيــن اإلصــاح التنظيمــي لألعمــال
والنمــو االقتصــادي فــي  172دولـ ً
ـة ،يــؤدّي اإلصــاح
التنظيمــي لألعمــال ،فــي المتوســط ،إلــى زيــادة
معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنحــو 0.15%
فــي المائــة.

5

وتربــط عالقــة إيجابيــة واضحــة بيــن مفهــوم الجــودة
التنظيميــة والناتــج المحلــي اإلجمالــي للفــرد فــي
االقتصــادات الـــ 50األولــى ،التــي تمثــل نحــو 92%
فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمي
ً
وفقــا
(الشــكل  6.)2وُتعــرف الجــودة التنظيميــة
لقياســات مشــروع مؤشــرات الحوكمــة العالميــة
بأنهــا “تعكــس مفهــوم قــدرة الحكومــات علــى
سياســات وتنظيمــات ســليمة
صياغــة وتطبيــق
ٍ

9

ـات كبيــرة لتحديــد مــا
عــن االمتثــال يواجهــون صعوبـ ٍ
ّ
الخاصة
الــذي يعنونــه مــن حيــث اإلجــراءات واألنظمــة

تســمح بتطويــر القطــاع الخــاص وتعزيــزه”.7
تؤثّــر جــودة اللوائــح بشــكل مباشــر علــى النمــو
والتطــور االقتصــادي ،كمــا ّ
ّ
تحفــز الشــركات علــى

بفــرض االمتثــال؛ حيــث يتعيــن علــى ويجــب أن تكــون
ً
متطابقــة
النتائــج فــي نهايــة المطــاف أن تكــون

االبتــكار .وُتشــير فرضيــة بورتــر إلــى ّ
أن “اللوائــح

ومنســقة فيمــا يتعلّــق بالممارســات والقواعــد

الم ّ
بشــكل جيــد يُمكنهــا أن
صممــة
الصارمــة ولكــن ُ
ٍ
ّ
تحفــز االبتــكار الــذي يســتطيع بــدوره علــى نحــو

بغــرض تعزيــز الوضــوح .وفــي ظــل ســعيها ألن
تصبــح جهــات ّ
تحفــز االبتــكار ونمــو األعمــال وطــرح

جزئــي أو كلــي أن ي ّ
ُعوضهــا عــن تكاليــف االمتثــال،”8

منظومــات تنظيميــة أكثــر فعاليــة وكفــاءة ،فــإن

ويمكــن أن تدفــع اللوائــح المؤسســات إلــى تطويــر

الجهــات التنظيميــة تحتــاج إلــى دراســة االنتقــال

وخدمــات جديــدة.
منتجــات
ٍ
ٍ

مــن الجــدل التقليــدي بيــن اللوائــح المســتندة إلــى
المخاطــر واللوائــح المســتندة إلــى المبــادئ ،إلــى

تنظيميــة
بيئــة
وعلــى صعيــد آخــر ،يُســاهم غيــاب
ٍ
ٍ
ـة فــي الح ـ ّد مــن قــدرة االقتصــاد علــى جــذب
داعمـ ٍ

نظــام يســتند إلــى البيانــات والمعلومــات (الشــكل
ٍ

.)3

االســتثمارات والنمــو .وهنــاك أدلــة متزايــدة علــى
ً
جاهــدة لمواكبــة المشــهد
أن الشــركات تســعى

تؤثّــر جــودة اللوائــح بشــكل مباشــر علــى النمــو
والتطــور االقتصــادي ،كمــا ّ
ّ
تحفــز الشــركات علــى

ّ
ظــل مــا تواجهــه مــن
المتغيــر فــي
التنظيمــي ُ
ً
ُ
ـرق
إجــراءات عقابيــة .وتبحــث الشــركات حاليّــا عــن طـ ٍ
بقــدر أكبــر مــن االبتــكار لخفــض تكاليــف
تتمتّــع
ٍ
9

االمتثــال كاســتخدام التكنولوجيــا

االبتــكار .وُتشــير فرضيــة بورتــر إلــى ّ
أن “اللوائــح
الم ّ
بشــكل جيــد يُمكنهــا أن
صممــة
الصارمــة ولكــن ُ
ٍ
ّ
تحفــز االبتــكار الــذي يســتطيع بــدوره علــى نحــو

علــى وجــه

الخصــوص .وعلــى الرغــم مــن أن اللوائــح القائمــة

ُعوضهــا عــن تكاليــف االمتثــال،”10
جزئــي أو كلــي أن ي ّ

علــى المبــادئ تضمــن التركيــز علــى النتائــج وتعتبــر
ّ
المفضــل لــدى الرؤســاء التنفيذييــن ألنهــا
الخيــار

ويمكــن أن تدفــع اللوائــح المؤسســات إلــى تطويــر
وخدمــات جديــدة.
منتجــات
ٍ
ٍ

توفــر المرونــة الالزمــة لالبتــكار ،إال أن المســؤولين

الشكل  :2عالقة إيجابية واضحة تربط بين مفهوم الجودة التنظيمية والناتج المحلي اإلجمالي للفرد
6

)اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺮد )ﺳﺠﻞ

5
4
3
2
1

2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0
0.00

-0.50

-1.00

-1.50

اﻟﺠﻮدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
المصدر“ :أكسنتشر ريسيرتش” ،البنك الدولي ،مؤشرات الحوكمة العالمية
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تنظيميــة
بيئــة
وعلــى صعيــد آخــر ،يُســاهم غيــاب
ٍ
ٍ
ـة فــي الح ـ ّد مــن قــدرة االقتصــاد علــى جــذب
داعمـ ٍ
االســتثمارات والنمــو .وهنــاك أدلــة متزايــدة علــى
ً
جاهــدة لمواكبــة المشــهد
أن الشــركات تســعى

ّ
ظــل مــا تواجهــه مــن
المتغيــر فــي
التنظيمــي ُ
ً
ُ
ـرق
إجــراءات عقابيــة .وتبحــث الشــركات حاليّــا عــن طـ ٍ
بقــدر أكبــر مــن االبتــكار لخفــض تكاليــف
تتمتّــع
ٍ
11

االمتثــال كاســتخدام التكنولوجيــا

علــى وجــه

الخصــوص .وعلــى الرغــم مــن أن اللوائــح القائمــة
علــى المبــادئ تضمــن التركيــز علــى النتائــج وتعتبــر
ّ
المفضــل لــدى الرؤســاء التنفيذييــن ألنهــا
الخيــار
توفــر المرونــة الالزمــة لالبتــكار ،إال أن المســؤولين
ـات كبيــرة لتحديــد مــا
عــن االمتثــال يواجهــون صعوبـ ٍ
ّ
الخاصة
الــذي يعنونــه مــن حيــث اإلجــراءات واألنظمــة
بفــرض االمتثــال؛ حيــث يتعيــن علــى ويجــب أن تكــون
ً
متطابقــة
النتائــج فــي نهايــة المطــاف أن تكــون

ومنســقة فيمــا يتعلّــق بالممارســات والقواعــد
بغــرض تعزيــز الوضــوح .وفــي ظــل ســعيها ألن

تصبــح جهــات ّ
تحفــز االبتــكار ونمــو األعمــال وطــرح
منظومــات تنظيميــة أكثــر فعاليــة وكفــاءة ،فــإن
الجهــات التنظيميــة تحتــاج إلــى دراســة االنتقــال
مــن الجــدل التقليــدي بيــن اللوائــح المســتندة إلــى
المخاطــر واللوائــح المســتندة إلــى المبــادئ ،إلــى
نظــام يســتند إلــى البيانــات والمعلومــات (الشــكل
ٍ

.)3

ّ
ـوذج تنظيمــي قائــم علــى
يتطلــب االنتقــال إلــى نمـ ٍ
تحــو ً
ال رقمي ً
ّ
ّــا فــي الجهــات التنظيميــة
المعلومــات
باســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة .وتعمــل الهيئــات
التنظيميــة الرائــدة علــى تقييــم اســتخدام التقنيــات
الجديــدة لالســتجابة لمتطلّبــات التحـ ّ
ـول الرقمــي في
األســواق المشــاركة وتحســين االســتجابة للتحديــات
التشــغيلية الداخليــة .وعلــى الرغــم مــن أننــا مازلنــا
فــي مرحلــة مبكــرةّ ،
الممكنــة باتــت
إل أن الفوائــد ُ

ـا مفروغا منــه .وتتضمــن الفوائد ً
تعتبــر أمـ ً
ـرا واضحـً
كال

مــن الفوائــد الخارجيــة لالقتصــاد والهيئــات الخاضعــة
للوائــح ،والفوائــد الداخليــة للجهــات التنظيميــة.

الشكل  3كيفية ّ
تطور الُبنى التنظيمية

قائمة على المبادئ

القائمة على المبادئ

•مجموعة من القواعد التفصيلية

• المعايير القياسية للنتائج
ّ
تتمتع العواقب
المطلوبة:
بأهمية بالغة

• الوضوح واليقين

• حوار مع الجهات التنظيمية

• الشفافية

• القــدرة علــى التوســع فــي
ا أل عمــا ل

• نظام قائم على قواعد محددة

• التكاليف المرتفعة لالمتثال
• تراجع االبتكار
• التقاضي المبالغ فيه

• المرونة والحرية
• تحدّيات اإلنفاذ والتطبيق
• عدم اليقين وعدم القدرة على
التنبّؤ

القائمة على المعلومات
• اللوائح التي تعتمد بشكل
متزايد على البيانات تخفف
االحتكاك بين واضعي
السياسات وجهات إنفاذها
• التركيز على المعلومات
ّ
والتوقعات في الوقت
الفعلي
ّ
تتطلب األعمال آليات داخلية
•
ّ
لتقييم المخاطر والتحكم بها
• االنتقال من مبدأ “اعرف
عميلك” إلى “اعرف بياناتك”
• التأكيد على االمتثال (من
خطوات قائمة على النماذج
إلى تقييمات شاملة)
• زيادة التجارب في البيئات
المدارة
ُ
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الفوائد الداخلية للجهات التنظيمية
 .1تأسيس أنظمة امتثال وقائية:

كم هائل من
.3تحسين اإلشراف باستخدام ٍّ

عــادة مــا تلجــأ الجهــات التنظيميــة إلــى تدقيــق

البيانات والمعلومات:

وتحليــل القيمــة الفعليــة بهــدف الحــ ّد مــن
الممارســات المســتقبلية المســيئة واحتــواء المخاطر
المتعلقــة بالنظــام .وعلــى النقيــض مــن ذلــك ،يمكن
دمــج االمتثــال ضمــن النظــام باســتخدام التكنولوجيــا
التنظيميــة .علــى ســبيل المثــال ،يُعتبــر حــدوث خــرق
ً
ً
مســتحيال مــن
أمــرا
تنظيمــي فــي العقــود الذكيــة
حيــث التصيمــم واإلعــدادت التصميــم واإلعــدادات
االفتراضيــة 12.ويتـ ّ
ـم تشــفير العقــود وتنفيذهــا فــي
ّ
ت موّزعــة
وســيط باســتخدام
النظــام دون
ســجل ٍ
ٍ
بطريقــة
لتبــادل المنتجــات والخدمــات واألمــوال
ٍ
تتّســم بالشــفافيّة وال يمكــن عكســها.

.2مراقبة ّ
كل شيء في الوقت الفعلي:
يمكــن أن تســاعد عمليــة مشــاركة البيانــات فــي
الوقــت الفعلــي باتّخــاذ قــرارات أفضــل .وتولّــت هيئــة
اإلدارة الماليــة البريطانيــة فــي المملكــة المتّحــدة

عــام  2014مســؤولية اإلشــراف علــى إقــراض
العمــاء ،بمــا فــي ذلــك القــروض الفرديــة بضمــان
موعــد الراتــب ( )payday loansوالتــي ُتعتبــر قروضـ ً
ـا
قصيــرة األمــد ُتق ـدّم عــادة بمعــدالت فائــدة مرتفعــة
جـ ً
ـدا .وبغــرض حمايــة العمــاء مــن الديــون المتصاعدة

والتخلــف عــن الســداد ،وضعــت هيئــة اإلدارة الماليــة
البريطانيــة حـدً
ّا أقصــى لمعــدالت الفائــدة والتكاليــف
وشــجعت الشــركات ووكاالت
اإلجماليــة لإلقتــراض
ّ
المرجعيــة االئتمانيــة علــى مشــاركة البيانــات فــي
الوقــت الفعلــي لتقييــم القــدرة على ّ
تحمــل التكاليف
واألهليــة ،حســب بحســب قواعــد اإلقــراض المســؤول
ُم ّكــن
الخاصــة بهيئــة اإلدارة الماليــة البريطانيــة 13.وي َ
جمــع البيانــات مــن المقرضيــن فــي الوقــت الفعلــي
الجهــات التنظيميــة مــن التدخــل الســريع وحمايــة
العمــاء مــن االســتغالل.

تتمتــع الجهــات التنظيميــة عــادة بــأداء جيــد
فــي اســتخدام البيانــات الهيكليــة ،علــى عكــس
المعلومــات غيــر الهيكليــة التــي أصبــح مــن
الممكــن تحليلهــا باســتخدام توجّهــات قائمــة
ُ
علــى التكنولوجيــا .وتتوفــر العديــد مــن المصــادر
العامــة والمفتوحــة للبيانــات ،ويمكــن للجهــات
التنظيميــة االنتقــال إلــى مراجعــة بيانــات الســكان
بأكملهــم علــى خــاف التأكيــدات القائمــة علــى
مدعــوم بعيّنــات المخاطــر .ويُمكــن
تحليــل
أســاس
ٍ
ٍ

للجهــات التنظيميــة ،باســتخدام الــذكاء االصطناعــي
والتحليــات المتقدّمــة ،تطويــر نمــاذج أفضــل للتنبّــؤ
باألضــرار بغــرض التد ّخــل والتأثيــر لمواجهــة حــاالت
االســتغالل واإلســاءة فــي الســوق .ويتمتّــع ويمتلــك

اســتخدام تقنيــات اإلشــراف بالقــدرة القــدرة علــى
تعزيــز النتائــج اإليجابيــة فــي االقتصــاد علــى الصعيــد
األوســع .علــى ســبيل المثــال ،يســتخدم بنــك روانــدا
الوطنــي نظــام مســتودع البيانــات اإللكترونيــة ألتمتة
ّ
تســهل
وتبســيط عمليــات إصــدار التقاريــر التــي
ّ
ويتمتــع البنــك
عمليّــات اإلشــراف علــى الســوق.
روانــدا الوطنــي حاليّـ ً
ـا بالقــدرة علــى الوصــول إلــى
ماليــة
منتجــات
بيانــات تتعلّــق بمســتويات اعتمــاد
ٍ
ٍ
ٍ

مختلفــة ،ويســتخدم هــذه المعلومــات لمواءمــة
عمليــات اإلشــراف التــي يقــوم بهــا لتحســين الدمــج
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المالــي فــي البــاد.

ّ
الهوة بين األهداف وتنفيذها:
.4تقليص
يعتبــر التحــرك نحــو “اللوائــح” كمنصــة تقودهــا
هيئــة البحــوث األســترالية فــي أســتراليا فــي إطــار
ً
خطــوة جريئــة فــي
مبــادرة التنظيــم الرقمــي،

15
ً
ّ
وتوفــر التكنولوجيــا
أيضــا خيــارات
هــذا االتجــاه.

لتغييــر متطلبــات إعــداد التقاريــر لتقليــص تكاليــف
ّ
والحــث علــى مراقبــة أفضــل
التنفيــذ للشــركات
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للســلوكيات .ويمكــن أن يســهم اســتخدام علــم
التحكــم اآللــي بهــدف تطويــر أنظمــة ذاتيــة التنظيم،
فــي المســاعدة علــى التخفيــف مــن اآلثــار الخارجيــة،
ومعالجــة عــدم تناظــر المعلومــات ،والتحكــم
بالجهــود التــي تقودهــا جماعــات المصالــح إلعــادة
توزيــع الثــروة لصالحهــم الخــاص .ومــن األمثلــة
علــى ذلــك ،االســتحواذ علــى “ســايبرنيتكس”
( ،)Sybernetixوهــي شــركة متخصصــة فــي مجــال
ً
مقــرا لهــا،
التكنولوجيــا التنظيميــة تتخــذ مــن لنــدن
مــن قبــل “ناســداك” ( )NASDAQبغــرض معرفــة األثر
الســلوكي لألفــراد ومجموعــات المتداولين والكشــف
عــن ّ
أي نشــاط تــداول غيــر معتــاد باالســتناد إلــى
الزمــن واألشــخاص وحركــة البريــد اإللكترونــي ومــكان
التــداول وغيرها16.ويمكــن أن يســاعد هــذا األمــر
فــي الكشــف عــن ّ
أي شــذوذ عــن القاعــدة وتحديــد
أي أنشــطة متعلّقــة باالحتيــال أو أنشــطة داخليــة.

وي ّ
ُوفــر الجمــع بيــن التحليــات الســلوكية والــذكاء
ـددا هائـ ً
اآللــي والحوســبة المعرفيــة عـ ً
ـا مــن الفــرص
للجهــات التنظيميــة.
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 .4زيادة كفاءة العمليات الداخلية:
ً
ّ
فرصــا ألن
توفــر التكنولوجيــا للجهــات التنظيميــة
ً
كفــاءة فــي أداء أعمالهــم.
يكونــوا أفضــل وأكثــر
ومــن خــال أتمتــة ســير العمــل ،يمكــن للجهــات
التنظيميــة تقليــص تكاليــف ومــدى تعقيــد إعــداد
ســواء
التقاريــر التنظيميــة والمتعلّقــة باالمتثــال
ً
لنفســها أو للمؤسســات الخاضعــة للوائــح.

فوائد خارجية
ّ
الفعالة:
 .1ضمان المنافسة

وتحديــد الســلوكيات اإليجابيــة التــي يمكــن أن تســاعد

لــو نظرنــا علــى ســبيل المثــال إلــى ســلطة دبــي
ّ
المنظمــة
للخدمــات الماليّــة ( ،)DFSAوهــي الجهــة
للممارســات الماليــة فــي مركــز دبـــي المالــي
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الشــركات علــى النمــو.

 .2الح ّد من نفقات االمتثال وتعقيداتها:

العالمــي ( ،)DIFCالــذي أســس كمنطقــة حـرّة ضمن
بيئــة قانونيــة مناســبة باســتخدام القانــون اإلنكليــزي

لهنــاك أســباب عديــدة الرتفــاع نفقــات االمتثــال

العــام للشــركات الماليــة ويضـ ّ
ـم مركــز دبــي المالــي

ّ
وتتضمــن هــذه األســباب صعوبــات
لــدى الشــركات،
مواكبــة المشــهد التنظيمــي الــذي يتّســم بســرعة

جميــع أنحــاء العالــم .وتتواصل ســلطة دبــي للخدمات

التنظيمــي منــذ األزمــة الماليــة ،ولقــد أدى التخلــف

العالمــي نحــو  460شــركة للخدمــات الماليــة مــن
الماليّــة علــى نحــو مســتمر مــع شــركات التكنولوجيــا
التنظيميــة فــي مركــز دبـــي المالــي العالمــيّ ،
إل
ً
عوضــا عــن
أنهــا ال تقــوم بتنظيمهــا ،بــل تســتعرض

ذلــك إمكانيــة اســتخدام هــذه التقنيــات لتنظيــم
شــركات الخدمــات الماليــة العاملــة فــي مركــز دبــي
المالــي العالمــي ،بمــا فــي ذلــك إمكانيــة اســتخدام
محــركات التحليــات الخاصــة بتحليــل البيانــات للتنبّــؤ
بالســلوكيات المســتقبلية المحتملــة للشــركات،

التغييــر ،إضافـ ً
ـة إلــى تحديــد وس ـ ّد فجــوات االمتثــال

ـات طائلة
عــن تلبيــة المتطلبــات التنظيميــة إلــى غرامـ ٍ
علــى الشــركات .هــذا وتتيــح التكنولوجيــا التنظيميــة
للشــركات خيــار تخفيــض نفقــات االمتثــال عبــر األتمتة،
وتوفــر العديــد مــن شــركات التكنولوجيــا التنظيميــة
خدمــات كهــذه ،مثــل أتمتــة ســير عمــل المســتندات،
وتســجيل العمــاء الجــدد ،وإدارة الهويــة وغيرهــا.
(انظــر الشــكل)

الشكل  :4تطبيق التكنولوجيا التنظيمية في وظائف االمتثال لخفض التكاليف
اﻷﺛﺮ

اﻟﻤﺠﺎل  /اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻛﺨﺪﻣﺔ

أﺗﻤﺘﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل:
اﻣﺘﺜﺎل ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ رﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ دورﻳﺔ

ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎص

اﻻﻣﺘﺜﺎل

ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات

ﻋﻤﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺎت:

ﺗﻐﻴّﺮ اﻹدارة

ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ
واﻣﺘﺜﺎل

ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻤﻼء

زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

اﻋﺮف ﻋﻤﻴﻠﻚ:
إدارة إﺟﺮاءات ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻤﻼء
اﻟﺠﺪد وإﺟﺮاء اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت

اﻟﺠﺪد
إدارة اﻟﻬﻮﻳﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

اﻟﻼزﻣﺔ
ﺗﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

المصدر“ :أكسنتشر ريسيرتش”
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 .3زيادة ابتكار الشركات وتنافسيتها:
ّ
تمكــن تقنيــات وضــع النمــاذج والتصــورات عمليــات
المحاكــة المحــاكاة؟ مــن فهــم أثــر اللوائــح علــى
المنتجــات والخدمــات الجديــدة .ويمكــن أن تــؤدي
ّ
التحمــل إلــى
عمليــات تحليــل الســيناريوهات واختبــار
إزالــة العوائــق أمــام عمليــات الوصــول إلــى الســوق
وتقليــص الوقــت الــازم لهــا .وإضافــة إلــى ذلــك،
يمكــن الوصــول إلــى إدارة معــززة للمخاطــر عبــر
آليــات مدمجــة لالمتثــال تــؤدي إلــى أتمتــة تفســير
اللوائــح وُتنشــئ أنظمــة ذاتيــة التكيّــف.
وتبــرز مخاطــر جديــدة فــي ظــل تغيــر طبيعــة
األعمــال مــع التقنيــات والمنصــات الرقميــة .وبهــدف
تعزيــز حمايــة العمــاء واســتقرار األســواق ،تلجــأ
الجهــات التنظيميــة إلــى االبتــكارات التكنولوجيــة
ً
ومراقبــة فــي الوقــت
التــي تتيــح مراجعــة كاملــة
الفعلــي للمشــاركين فــي األســواق للوقايــة مــن
االحتيــال واالســتغالل والحــ ّد مــن الزيــادة الباهظــة
فــي تكاليــف االمتثــال ومتطلبــات القــوى العاملــة
للشــركات .ويحظــى اســتخدام هــذه التقنيــات أيضـ ً
ـا
بأثــر إيجابــي علــى العمليــات الداخليــة وتحســين
خفــض تكاليــف الجهــات التنظيميــة.
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تشييد البنية التحتية
تعتبــر جهوزيــة الجهــات التنظيميــة مــن الناحيــة

التــي اتّخذتهــا الجهــات التنظيميــة فــي عــدد مــن

الرقميــة للتحضيــر للتغيــرات الســريعة فــي طبيعــة
ً
أمــرا بالــغ األهميــة .وتعمــل الجهــات
األعمــال

الــدول .وفــي ذلك اإلطــار ،تعمــل الجهــات التنظيمية

ً
خاصــة فــي القطــاع المالــي ،علــى
التنظيميــة،
تحديــث البنــى التحتيــة والعمليــات األساســية تحضيـ ً
ـرا
ّ
ويتضمــن الشــكل
للتحــول الرقمــي فــي القطــاع.

حــول العالــم على تنســيق منظومــة مبتكرة لتشــجيع
اعتمــاد حلــول التكنولوجيــا التنظيميــة؛ حيــث تعمــل
فــي الوقــت ذاتــه علــى إجــراء تحـ ّ
ـو ٍل فــي عملياتهــا
الداخليــة لدعــم اعتمــاد حلــول جديــدة ودمجهــا.

 5أدنــاه مجموعــة مختــارة مــن المبــادرات المختلفــة

ّ
متعلقة بالتكنولوجيا التنظيمية في مناطق محدّدة
الشكل  :5مشاريع وإعالنات
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
ّ
أﺳﺴﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘّﺤﺪة

ﻛﻨﺪا
ّ
ﺷﻜﻠﺖ ﻫﻴﺌﺔ أوﻧﺘﺎرﻳﻮ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

أﺻﺪرت ﻫﻴﺌﺔ اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
)ّ (FCA
ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ

ﻣﺠﻤﻊ "ﻻﻧﺶ ﺑﺎد" ) (LauchPadاﻟﺬي ّ
ّ
ﻳﺮﻛﺰ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ّ 2015
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ

ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ "ﻫﺎﻛﺎﺛﻮن" ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺮﻗﻤﻲ

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﺒﺮ

ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻠﻰ

ّ
اﻟﻤﺒﺴﻄﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ
اﻵﻣﻦ ،واﻹﺟﺮاءات

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻮاﺋﺢ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺻﻴﻎ ﻳﻤﻜﻦ

ﺗﺠﺎوز ﺗﻌﻘﻴﺪات إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ

اﻷﻣﻮال ،وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺪأ اﻋﺮف ﻋﻤﻴﻠﻚ.

ﻟﻶﻻت ﻗﺮاءﺗﻬﺎ.

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻳُﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮح،
واﻟﺬي ُﻋﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻟـ ،115أول
ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة .وﻳﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﺣﻘﻮل
ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت وﺻﻴﻎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع.

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

اﻟﻬﻨﺪ

دﺑﻲ

أﺻﺪرت ﻫﻴﺌﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ّ
أﺳﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻬﻨﺪي

واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺳﺘﺮاﻟﻴﺔ ورﻗﺔ ﺑﺤﺚ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻬﺎت

أﺻﺪرت ﺳﻠﻄﺔ دﺑﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ً
ً
ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ّ
رﺧﺼﺎ
ووﻓﺮت

اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ  2016ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ

ً
ً
إﺿﺎﻓﺔ
ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر ﻋﺎم ،2017

اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ

إﻟﻰ إﻃﻼق "ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ"

اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ.

ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت

) (FinTech Hive @ DIFCﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ

اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.

اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وﻫﻲ إﺣﺪى ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﻤﺴﺮﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

المصدر“ :أكسنتشر ريسيرتش” ،البنك الدولي ،مؤشرات الحوكمة العالمية
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خارطة طريق للجهات التنظيمية
اقترحــت مجموعــة العمــل المعنيــة بالسياســات عبــر

الجهــات التنظيميــة واحتياجــات الســوق والبنيــة

المحيط األطلســي فــي تقرير “مســتقبل التكنولوجيا

التحتيــة القائمــة .ويمكــن أن تســاعد هــذه الخطــوات

التنظيميــة للجهــات التنظيميــة” ،إطــار عمــل تتابعــي

الجهــات التنظيميــة علــى الشــروع برحلــة اعتمــاد

مبتكــر مبتكــرا مــن ثالثــة ثــاث خطــوات للجهــات
ً
ومــرورا
ابتــداء مــن تطويــر المنظومــة
التنظيميــة:
ً

التكنولوجيــا الماليــة وتحقيــق االســتفادة الكاملــة
مــن إمكاناتهــا (انظــر الشــكل .)6

وانتهــاء باعتمــاد
بإنشــاء بنيــة تحتيــة ماليــة رقميــة
ً
18
ً
وانطالقــا مــن
قواعــد وإجــراءات منهــج التغييــر.

البــدء بمشــاركات مفتوحــة مــع أصحــاب المصلحــة

مناقشــاتنا مــع الخبــراء الداخلييــن والخارجييــن ،خاصــة

المعنييــن :يؤمــن ِنــك كــوك أنــه يتوجّب علــى الجهات

مــع ِنــك كــوك (الــذي يقــود مبــادرات التكنولوجيــا

التنظيميــة البــدء بالتفاعــل مــع مختلــف أصحــاب

الماليــة فــي هيئــة اإلدارة الماليــة البريطانيــة)،

المصلحــة فــي البيئــة التنظيميــة ،وقــال“ :يجــب أن
تتّســم الجهــات التنظيميــة بالتواضــع وأن تســتمع

وبيتــر ســميث (رئيــس السياســات واالســتراتيجيات
فــي ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة) ،إضافـ ً
ـة إلــى
المراجعــات التــي ُأجريــت فــي المــواد المتوافــرة

إلــى وجهــات نظــر الجهــات الفاعلــة فــي القطــاع
ّ
االضطــاع به”.
حــول بشــأن الــدور الــذي يجــب عليهــم

فــي هــذا المجــالّ ،
توصلنــا إلــى أربــع خطــوات

 19وتخضــع وتقــوم العالقــة بيــن الجهــات التنظيميــة،

رئيســية يمكــن للجهــات التنظيميــة التــي تســعى
إلــى اعتمــاد حلــول التقنيــات الماليــة اتّباعهــا.

التــي والتــي يتــم تنظيمهــا إلــى مرحلــة انتقاليــة،
تقــوم علــى أســاس التعــاون والشــراكة ال الخصومــة.

ويعتمــد اختيــار التو ّجــه ،إلــى حــد كبيــر ،علــى هــدف

وتوجــد إمكانــات كبيــرة للتعــاون مــع الحكومــات

الشكل  6:التوجّه العتماد التكنولوجيا الماليّة

ّ
اﻟﺘﺤﻮل
ﻋﻤﻠﻴﺎت

اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﻠﻮل
اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ

اﻟﺒﺪء ﺑﻤﺸﺎرﻛﺎت
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
وﺿﻌﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع
واﻟﺘﻌﻠﻢ ،واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻣﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.

المصدر“ :أكسنتشر ريسيرتش”
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ﺗﻨﺴﻴﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت
اﻻﺑﺘﻜﺎر
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎء
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ،واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ.

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ،
وﻣﻨﺼﺎت اﻟﺴﺤﺎﺑﺔ ً
أوﻻ.

ّ
ﻣﻨﻈﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،
واﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺘﻐﻴّﺮة
ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ ،واﻟﺸﺮﻛﺎت.

وشــركاء التكنولوجيــا الناشــئة والجهــات األكاديميــة

( )FinTech Hiveفــي مركــز دبــي المالــي العالمــي

ومــزودي الخدمــات التقنيــة وجمعيّــات القطــاع،

(التــي أطلقــت بالتعــاون مــع شــركة “أكسنتشــر”)،

وذلــك لفهــم كيفيــة تطـ ّ
ـور التكنولوجيــا ومــا تعنيــه

أحــد المكونــات األساســية .ويضـ ّ
ـم البرنامــج شــركات

بالنســبة للجهــات التنظيميــة وكيــف يمكــن تســريع

مختــارة تعمــل بشــكل وثيــق مــع المؤسســات

اعتمادهــا.

الماليــة وغيرهــا مــن أصحــاب المصلحــة للتوصــل إلى
حلــول تلبــي احتياجــات المنطقــة ،بمــا فــي ذلــك

• يعتبــر الدعــم التشــريعي للتكنولوجيــا التنظيميــة
مــن قبــل الحكومــات أمـ ً
ـرا هامـً
ـا لتصبــح التكنولوجيا

االحتياجــات المتعلقــة باالمتثــال .وتشــمل قائمــة
المرشــحين النهائييــن شــركة “ســتارلينج ترســت”

ً
ً
ســائدا .وكمثــال علــى ذلــك ،أقــرّت واليــة
أمــرا
ً
قانونــا يقضــي
أريزونــا فــي الواليــات المتحــدة

( ،)Starling Trustوهــي شــركة ناشــئة تتخــذ مــن
الواليــات المتحــدة مقـ ً
ـرا لهــا وتعمــل علــى مســاعدة

بإلغــاء أي شــكوك قانونيــة تتعلــق بتطبيــق

شــركات الخدمــات الماليــة علــى ثقافــة المخاطــر

العقــود الذكيــة واســتخدام تقنيــات التعامــات

والممارســات المتعلقــة بهــا؛ وشــركة “نوردبلــوك”

الرقميــة “بلــوك تشــاين”.

( ،)Norblocوهــي مــزود لحلــول تقنيــات ســجالت
المعامــات الموّزعــة ( )DLTلمبــدأ اعــرف عميلــك
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• تســاعد الشــركات الناشــئة علــى تقديــم تقنيــات
ـورة لتطويــر حلــول جديــدةُ .
وأ ّ
متطـ ّ
سســت معظــم
ـرة
هــذه الشــركات مــن قبــل أشــخاص يتمتعــون بخبـ ٍ
ّ
وفهــم لتحديــات االمتثــال
معمقــة فــي القطــاع
ٍ

التــي تواجههــا الشــركات الكبيــرة.
• ّ
توفر شــركات االستشــارات التكنولوجيــة المصداقية
والنطــاق الــذي قــد تفتقــر إليــه بعــض الحلــول
التــي تقدّمهــا شــركات متخصصــة أصغــر حجمـ ً
ـا.

( / )KYCمكافحــة غســيل األمــوال ( ،)AMLتتخــذ مــن
ً
مقــرا لهــا.xx
الســويد
وتتــم مســاعدة الجهــات التنظيميــة فــي ســعيها
هــذا مــن قبــل مبــادرات مثــل مبــادرة التكنولوجيــا
التنظيميــة لمســرعات الجهــات التنظيميــة (RegTech
 )”for Regulators Accelerator “R2Aالممولــة مــن قبل

نشــط فــي مجــاالت
بشــكل
• تشــارك الجامعــات
ٍ
ٍ
البحــث المتعلّقــة بالتكنولوجيــا التنظيميــة لتطويــر

 ،)Gates Foundationوشــبكة “أوميــدار” (Omidyar

ّ
تســهل إنشــاء بيئــة تنظيميــة أكثــر فعاليــة.
حلــول

 ،)Networkوالوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة.

• تعمــل الجمعيــات العاملــة فــي القطــاع ،مثــل

وتتعــاون مبــادرة التكنولوجيــا التنظيميــة للعمليــات
المســرعة للجهــات التنظيميــة مــع ّ
منظمــي القطــاع

للتكنولوجيــا التنظيميــة ،علــى تعزيــز جهــود دعــم

المالــي بغــرض “تعزيــز قدراتهــم مــن خــال تســريع
قدراتهــم االبتكاريــة” 21.وتعمــل أيضـ ً
ـا مــع الســلطات

مجلــس التكنولوجيــا التنظيميــة والجمعيــة الدوليــة
المنظومــة وتطويرهــا.

مؤسســة “بيــل وميلينــدا غيتــس” (Bill & Melinda

ـواق محــددة لتقديــم حلــول قائمــة
الماليــة فــي أسـ ٍ

تنســيق منظومــات االبتــكار :يتطلّــب خلق بيئة تســاعد

علــى التكنولوجيــا الماليــة علــى مســتوى الســوق

علــى التمكيــن مــن الجهــات التنظيميــة التعــاون مــع

وتحديــد إمكانيــة تحقيــق التو ّجــه المبتكــر الــذي تـ ّ
ـم

أصحــاب المصلحــة فــي المنظومــة واالســتثمار فــي
التقنيــات الرقميــة .وتتمتّــع ســلطة دبــي للخدمــات

ّ
تصــوره للنتائــج المطلوبــة.

الماليــة ،وهــي جهــة تنظيميــة مســتقلّة لشــركات
الخدمــات الماليــة فــي مركــز دبــي المالــي العالمي
ّ
المجمــع المالــي الرائــد فــي الشــرق األوســط

ّ
تضطلــع الجهــات
اختبــار الحلــول الممكنــة :يجــب أن
ّ
ــز فــي تطويــر واعتمــاد
التنظيميــة
بــدور محف ٍ
ٍ
حلــول التكنولوجيــا الماليــة .وثمــة مــا يبــرر البــدء

بصالحيــات لتوفيــر أطــر
وأفريقيــا وجنــوب آســيا،
ٍ

علــى مســتوى صغيــر باختبــار إمكانيــات التكنولوجيــا

عمــل تنظيميــة مــن شــأنها تعزيــز النمــو واالبتــكار

واألدوات والحلــول فــي بيئــة مضبوطــة ،وتعـ ّد البيئــة
التنظيميــة االفتراضيــة الخيــار األمثــل هنــا .وُت ّ
مكــن

الوقــت ذاتــه .وتعتبــر “خليــة التقنيــات الماليــة”

البيئــة التنظيميــة االفتراضيــة الجهــات التنظيميــة

وحمايــة اســتقرار األســواق الماليــة والعلمــاء فــي
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مــن التفاعــل مــع رواد األعمــال بســرعة أكبــر وتكلفــة
أقـ ّ
ـل ضمــن إطــار مضبــوط .ويقـدّر وجــود نحــو  19بيئة

التقليديــة بمنصــات ذكيــة قائمــة علــى الســحابة ً
أوال.
ويعتبــر اتّخــاذ القــرار حــول بشــأن تأســيس قــدرات

تنظيميــة تجريبيــة فــي عــدد مــن الــدول ،وتمتلــك

داخليــة أو التعــاون مــع أحــد الشــركاء أو شــراء
حلــول جاهــزة ،أمـ ً
ـرا جوهريـ ً
ـا لهــذا التحـ ّ
ـول .ويعنــي

المملكــة المتحــدة وســنغافورة أكثــر هــذه البيئــات
ً 22
ّ
تطــورا.

هــذا األمــر كذلــك تضميــن آراء العميــل والهيئــات

علــى ســبيل المثــال ،تســمح ســلطة دبــي للخدمــات

الخاضعــة للوائــح فــي العمليــة التنظيميــة وتعزيــز
ّ
لتخطــي العوائــق التنظيميــة التــي
نشــر التكنولوجيــا

الماليــة لشــركات التكنولوجيــا الماليــة التقــدم

تحــ ّد حريــة ّ
تدفــق المواهــب واألفــكار .وأسســت

الســلطة النقديــة فــي ســنغافورة “لوكينــج جــاس

للحصــول علــى ترخيــص محــدود لتقديــم الخدمــات
ّ
ويمكــن هــذا الترخيــص شــركات التكنولوجيــا
الماليــة.

@ إم إيــه إس” ( ،)Looking Glass @MASوهــو مختبــر

الماليــة المؤهلــة مــن تطويــر واختبــار مبــادئ

لالبتــكار يعمــل علــى إجــراء مســابقات “هاكاثــون”

مبتكــرة ضمــن مركــز دبـــي المالــي العالمــي دون

وتعزيــز التعــاون مــع القطــاع .ونجــد ،علــى صعيــد

الحاجــة إلــى المــرور بجميــع الخطــوات التنظيميــة
ً
عــادة علــى الشــركات
المطلوبــة التــي تطبّــق

آخــر ،الجهــود التــي تبذلهــا الهنــد إلنشــاء بنيــة
ّ
مســمى “إنديــا
تحتيــة تكنولوجيــة مفتوحــة تحــت

الخاضعــة للوائــح 23 .ويتعــاون مركــز دبـــي المالــي

ســتاك” ( )India Stackالتــي تتكــون مــن أربــع طبقــات
مــن واجهــات برمجــة التطبيقــات العامــة .وسـ ّ
ـتمكن

الشــركة وإنشــاء ضوابــط ّ
خاصــة لحمايــة العمــاء.

“الطبقــة التــي ال تتطلــب الحضــور الشــخصي”

ّ
ـم لطبيعــة
العالمــي مــع الشــركات
للتوصــل إلــى فهـ ٍ
ويتماشــى توجّــه مركــز دبـــي المالــي العالمــي

( )Presence-less layerالمواطنيــن مــن اســتخدام

مــع االســترتيجية االســتراتيجية الوطنيــة لالبتــكار

هويتهــم البيومتريــة للحصــول علــى الخدمــات دون
الحاجــة إلــى الحضــور شــخصيً
ّا لتأكيــد هويتهــم.

التــي وضعتهــا حكومــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
ً
ّ
وتماشــيا مــع
تســهل االبتــكار.
لتأســيس منظومــة
أهــداف اســتراتيجية دبــي  ،2021وضــع مركــز دبــي
المالــي العالمــي قوانيــن ّ
تنظــم توجّهــه نحــو
منصــات التمويــل الجماعــي القائمــة علــى القــروض
واالســتثمارات.

مــن جهتهــا تتجنــب “الطبقــة التــي ال تتطلــب
ً
أوراقــا” ( )Paperless Layerاســتخدام األوراق لتعزيــز
ّ
وتوفــر
الســجالت الرقميــة وتخفيــف األعبــاء اإلداريــة.
ً
أمــواال نقديــة” (Cashless
“الطبقــة التــي ال تتطلــب

ً
واجهــة واحــدة لرقمنــة المدفوعــات عبــر
)layer
حســابات مصرفيــة ومحافــظ ،ومــن خــال تمكيــن

ّ
التحــول :أسســت الســلطة النقديــة
عمليــات

الدفــع المباشــر بيــن الهواتــف ،مــا ممــا يســهم

فــي ســنغافورة ( )MASمجموعــة جديــدة لتحليــل

فــي تعزيــز الدمــج المالــي بشــكل كبيــر .وســتضمن

البيانــات للحصــول علــى معلومــات وتعزيــز جهودهــا

“طبقــة الموافقــة” ( )Consent layerحريــة وأمــان
يوفــر للمواطنيــن ّ
ً
تحك ً
حركــة البيانــات ،مــا ّ
كامــا
مــا

كفــاءة عملياتهــا 24.وســتكون الجهــات التنظيميــة
ً
عبــارة عــن مؤسســات قائمــة
فــي المســتقبل

بمشــاركة بياناتهــم مــع المؤسســات( 25 .إطــار)

الرقابيــة ،وتقليــص تكاليــف االمتثــال وتحســين

ّ
ســيضطلع علمــاء البيانــات
علــى التحليــات حيــث

بــدور
والســلوكيات والمتخصصيــن فــي التقنيــات
ٍ
تغييــرات
بالــغ األهميــة ،مــا ممــا ســيعني حــدوث
ٍ
جذريــة فــي البنــى التحتيــة الداخليــة والعمليــات
والموظفيــن .وســيتطلّب األمــر اســتبدال األنظمــة
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هيئة اإلدارة المالية
البريطانية
تعتبــر هيئــة اإلدارة الماليــة البريطانيــة الجهــة
ّ
المنظمــة المســؤولة عــن  56ألــف شــركة وســوق

دراسة حالة

• ربــط الكتيــب بوثائــق السياســة الخاصــة بالمؤسســة
بهــدف متابعــة أثــر أي تغييــرات.
ّ
تحــول فــي إعــداد التقاريــر التنظيميــة
• إحــداث

للخدمــات الماليــة فــي المملكــة المتحــدة .ويُشــار
ً
غالبــا كإحــدى الجهــات الرائــدة فــي اعتمــاد
إليهــا

مــن تقاريــر يتــم رفعهــا إلــى هيئــة اإلدارة الماليــة

وتعزيــز اســتخدام التقنيــات والحلــول المبتكــرة.

البريطانيــة ،إلــى آليــة تقــوم مــن خاللهــا الجهــات
التنظيميــة باســتخراج البيانــات بحســب حســب مــا
هــو مطلــوب.

المشــاركة المفتوحــة :ترتبــط هيئــة اإلدارة الماليــة
البريطانيــة بشــكل وثيــق مــع أصحــاب المصلحــة
فــي منظومــة التقنيــات الماليــة والتكنولوجيــا
التنظيميــة .وفــي نوفمبــر  ،2015ســعت هيئــة
اإلدارة الماليــة البريطانيــة إلــى الحصــول علــى آراء
أصحــاب المصلحــة حــول بشــأن الطريقــة التــي يمكــن
ّ
المنظمــة دعــم تطويــر واعتمــاد
مــن خاللهــا للجهــة
تقنيّــات جديــدة تســهل تلبيــة المتطلبــات التنظيميــة.
وتضمنــت قائمــة أصحــاب المصلحــة ً
ّ
كال مــن الشــركات
الناشــئة المبتكــرة والمســرعات وشــركات الخدمــات
الماليــة وشــركات البرمجيــات والتكنولوجيــا.

تطويــر واختبــار الحلــول المحتملــة :مــن المبــادرات
ضمــن إطــار مشــروع “بروجكــت إنوفيــت” (Project
 )Innovateهــي البيئــة التنظيميــة االفتراضيــة
26

(

) .Regulatory Sandboxويقــول كريســتوفر

ووالرد ،المديــر التنفيــذي لالســتراتيجية والمنافســة
لــدى هيئــة اإلدارة الماليــة البريطانيــة“ :كانــت البيئــة
التنظيميــة االفتراضيــة األولــى مــن نوعهــا للهيئــات
التنظيميــة فــي جميــع أنحــاء العالــم ،وهــي تؤكــد
التزامنــا العميــق باالبتــكار واســتعدادنا للتفكيــر خــارج
المعاييــر التنظيميــة المعتــادة .ويس ـرّنا اإلعــان عــن
المجموعــة األولــى مــن المؤسســات .”xxviiiوتتيــح

تنســيق منظومــة مبتكــرة :أطلقــت هيئــة اإلدارة

البيئــة التنظيميــة االفتراضيــة للشــركات اختبــار

الماليــة البريطانيــة مشــروع “بروجكــت إنوفيــت”

المنتجــات والخدمــات المبتكــرة ونمــاذج األعمــال

( )Project Innovateعــام  2014لتزويــد المبتكريــن

وآليــات التنفيــذ فــي الســوق الحقيقيــة ،مــع

بالدعــم الــازم للتنقــل عبــر النظــام التنظيمــي وتعزيز
يصــب فــي صالــح المســتهلكين.
بشــكل
المنافســة
ّ
ٍ
ً
أيضــا سلســلة مــن منافســات
واســتضافت الهيئــة
“تــك ســبرينتس” ( )TechSprintsتجمــع المشــاركين
مــن أســواق التكنولوجيــا الماليــة وتحــدّد الحلــول
الممكنــة .علــى ســبيل المثــال ،تضمنــت بعــض
األفــكار التــي ُ
طرحــت فــي فعاليــة “إطــاق إمكانيات
إعــداد التقاريــر التنظيميــة” فــي عــام  2016مــا يلــي

مســتهلكين حقيقييــن.
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هــذا وتمــر البيئــة التنظيميــة االفتراضيــة الخاصــة
ً
حاليــا بمرحلتهــا
بهيئــة اإلدارة الماليــة البريطانيــة
الثالثــة .ففــي المرحلــة األولــى ،تلقــت هيئــة اإلدارة
الماليــة البريطانيــة  69طلبـ ً
ـا مــن مجموعــة متنوعــة
ً
طلبــا منهــا  ،كمــا
مــن القطاعــات وتــم قبــول 24
ً
طلبــا
تلقــت هيئــة اإلدارة الماليــة البريطانيــة 77
28

:xxvi

للمرحلــة الثانيــة مــن البيئــة التنظيميــة االفتراضيــة،
ً
واســتوفى هــذه المــرة 31
طلبــا معاييــر األهليــة

• تحويــل كتيــب هيئــة اإلدارة الماليــة البريطانيــة إلــى

المحــددة للبيئــة التنظيميــة االفتراضيــة ،وتــم

نــص يمكــن قراءتــه باســتخدام اآلالت واســتخدامه
لتمكيــن األجهــزة اآلليــة.

29

قبولهــا لخــوض االختبــار.

وســتبدأ المجموعــة

الثالثــة االختبــار فــي نوفمبــر مــن عــام .2017

30
20

فــي ســبتمبر عــام  ،2017قامــت هيئــة اإلدارة
الماليــة البريطانيــة بالتعــاون مــع “آر  )R3( ”3و”آر
بــي إس” ( )RBSومصــرف عالمــي آخــر بتصميــم
نمــوذج مبدئــي لتطبيــق لتقديــم التقاريــر التنظيميــة
عــن معامــات الرهــن علــى منصــة تقنيــة عبــارة
عــن ســجل حســابات مــوزع .ويمكــن لهــذا التطبيــق
“توليــد إيصــاالت وتســليم آليــة للجهــات التنظيميــة
عندمــا يتــم حجــز الرهــن العقــاري” 31.ويتــم تخزيــن
إيصــاالت التســليم باســتخدام تقنيــة ســجل الحســابات
المــوزع فــي الوقــت الفعلــي ،ومــن المحتمــل أن
تتيــح لهيئــة اإلدارة الماليــة البريطانيــة االطــاع علــى
المعامــات عنــد حدوثهــا.

32

عمليــات التحــول :ســلّط ِنــك كــوك الضــوء علــى
الحاجــة والفرصــة المتاحــة للجهــات التنظيميــة
أنفســهم لتبنــي حلــول التكنولوجيــا التنظيميــة
( .)RegTechعلــى ســبيل المثــال ،يســهم التعلــم
اآللــي الخاضــع لإلشــراف فــي مســاعدة هيئــة اإلدارة
الماليــة البريطانيــة علــى إعطــاء األولويــة لجهودهــا
اإلشــرافية :تطبيــق أســلوب “الغابــات العشــوائية”
( )random forestعلــى البيانــات التاريخيــة لتطويــر
نمــاذج تنبؤيــة جديــدة .ويتــم تعزيــز صوت المســتهلك
باســتخدام أدوات مثــل تحليــات وســائل التواصــل
االجتماعــي ،وتشــمل المبــادرات األخــرى اســتطالع
تطبيــق التعــرف علــى الصــور ،ومعالجــة اللغــة
الطبيعيــة والتحليــات البصريــة لتحديــد اإلعالنــات
التــي قــد تكــون مضللــة .كمــا قامــت بتجريــب عمليــة
نشــر تعلــم الرســوم البيانيــة وتحليــات الرســوم
البيانيــة مــن أجــل تحديــد الشــبكات ضمــن األســواق
الماليــة لدعــم كيفيــة مراقبتهــا لنشــاط الســوق.
كمــا تقــوم هيئــة اإلدارة الماليــة البريطانيــة بتقييــم
اســتخدام عــدة أدوات لجعــل دليــل القواعــد الخــاص
بهــا أســهل للتصفــح ،بمــا فــي ذلــك التصنيــف
القابــل للبحــث .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تقــوم هيئــة
اإلدارة الماليــة البريطانيــة باســتطالع كيفيــة جعــل
قواعــد تقديــم التقاريــر التنظيميــة الخاصــة بهــا
ً
آليــا بشــكل كامــل( .إطــار نهائــي)
قابلــة للقــراءة

21

اللوائح كمنصة
ً
ً
شــامال تتعــاون
نهجــا
تعتبــر “اللوائــح كمنصــة”
فيــه الجهــات التنظيميــة مــع الشــركات والهيئــات
الحكوميــة والمواطنيــن لدفــع عجلــة االبتكار وتحســين
نتائــج االمتثــال (الشــكل  .)7ويمكــن أن تتحقــق هــذه
المنصــة مــن خــال الترابــط الســلس مــا بيــن القــدرات
المتقدمــة مثــل التعلــم اآللــي والتحليــات ،بهــدف
تســهيل عمليــة فهــم التنظيــم والعمــل بــه مــن قبــل
الشــركات والحكومــة.

وقامــت “داتــا  ”61بتطويــر محــرك منطقــي
يطلــق عليــه إســم “ســبيندل” ( ،)Spindleوالــذي
تســتخدمه لتحويــل نــص اللوائــح إلــى صيغــة رقميــة
وواجهــات برمجــة التطبيقــات ،وباســتخدام معالجــة
اللغــة الطبيعيــة يتــم مســح نــص التنظيــم واقتــراح
المنطــق .يتســم هــذا النهــج ببســاطته فــي اللوائــح
الملزمــة .وللوصــول إلــى اللوائــح المناســبة اسـ ً
ـتنادا
ُ
إلــى أفضــل ممارســات المبــادئ التوجيهيــة ،يعمــل

ّ
ويتــم تطويــر نمــوذج أولــي للتنظيــم كمنصــة
هــذا
فــي أســتراليا ،بقيــادة “داتــا  ،)Data61( ”61التــي
ً
جــزءا مــن هيئــة البحــوث العلميــة والصناعــة
تعتبــر
األســترالية ،وهــي المجموعــة الرائــدة فــي مجــال
ابتــكار البيانــات فــي أســتراليا .ويشــمل جــدول
أعمــال الخطــة الوطنيــة لالبتــكار والعلــوم علــى:
منصــات إلطــار البيانــات المفتوحــة ،وســعي الحكومة

الباحثــون لــدى “داتــا  ”61مــع الجهــات التنظيميــة
لضمــان تفســير المنطــق وتطويــره بشــكل صحيــح.
ويجــري ترميــز المنطــق الرقمــي إلــى واجهــة
برمجــة تطبيقــات واحــدة بهــدف تغطيــة كافــة
36

التشــريعات الحكوميــة.

بتطويــر أداة لتنظيــم األعمــال تســمى “بيرميــب

األســترالية إلــى لتحقيــق أقصــى قيمــة مــن البيانــات
ً
وانســجاما مــع هــذا
العامــة لجميــع الموطنيــن.
الهــدف ،تعتبــر “اللوائــح كمنصة” من المشــاريع التي

العمل مع أصحاب المصلحة الحكوميين لتحويل القواعد
إلى منطق رقمي

تثبــت صحــة المبــدأ وتهــدف إلــى تحقيــق أقصــى
قيمــة مــن اللوائــح مــن خــال توفيــر “الوصــول الحــر
والمفتــوح إلــى التشــريعات واألنظمــة مــن خــال
واجهــات برمجــة التطبيقــات العامــة ،التــي تتيــح
للمســتخدين للمســتخدمين الوصــول إلــى قاعــدة

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

البيانــات ذات القواعــد المنطقيــة المعتمــدة ومحــرك
المنطــق لمعالجــة القواعــد والبيانــات فــي المنطــق
33

الرقمــي الــذي يمكــن الوصــول إليــه”.

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

يصــف البروفيســور ليــف هانــان ،الــذي يقــود مبــادرة
التشــريع الرقمــي لــدى “داتــا  ،”61اللوائــح كمنصــة
34

علــى أنهــا “نظــام إرشــاد للوائــح”.

ويقــول:

“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 إصــاح اللوائــح إنمــا

مــي” ( ،)PermitMeوالتــي تتيــح ألصحــاب األعمــال
التجاريــة تقديــم الطلبــات للحصــول علــى التصاريــح
والتراخيــص المطلوبــة عبــر اإلنترنــت .كمــا تعمــل
مــع المركــز األســترالي لتقاريــر المعامــات والتحليــل
“أوســتراك” ( )AUSTRACووزارة الماليــة لتطويــر
التطبيقــات.

37

35

تســهيل عمليــة التنقــل عبرهــا”.
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هــذا ويمهــد ظهــور التشــريعات الرقميــة و”اللوائــح

ً
حاليــا إلــى
علــى التحليــات ،وإن مــا تتــم إضافتــه
البنيــة التحتيــة القائمــة هــو تشــريع يمكن قراءتــه ً
آليا

مبتكــرة لــكل مــن الجهــات التنظيميــة والشــركات.
ً
وتاريخيــا ،اســتخدمت المنظمــات مصــادر بيانــات

كنظــام جديــد للتغذيــة بالبيانــات .ويمكــن للجمــع مــا
بيــن اللوائــح كمنصــة والبيانــات والتحليــات القائمة أن

متعــددة وتعقبتهــا للحصــول علــى فهــم أفضــل

يســاهم فــي تحفيــز عمليــة تطويــر منصــات مبتكــرة

للبيئــة التــي تعمــل فيهــا مــن خــال االســتفادة مــن

إلدارة المخاطــر .ومــن هــذه التطبيقــات المبتكــرة

مجموعــة متنوعــة مــن األدوات والتقنيــات القائمــة

مستشــار ذكي “ســمارت أدفايــزر” ()Smart Advisor

كمنصــة” الســبل أمــام إنشــاء تطبيقــات استشــارية

الشكل  - 7إطار اللوائح كمنصة
"اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻛﻤﻨﺼﺔ"
ﺗﺤﻮﻳﻞ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺤﺮر اﻟﻠﻮاﺋﺢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ(،
)اﻟﻤﻔﻜﺮ

اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻓﻲ
ﺻﻴﻐﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة
ً
آﻟﻴﺎ

ﺻﻴﺎﻏﺔ

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ

اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل

ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻣﺨﺎزن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ /
ﻣﺤﺮك ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﺸﺘﺮك
ﻣﺰودو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم

اﻟﻬﻴﺌﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
إﻧﺸﺎء

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﺤﺪدة
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ﻣﺨﺘﺒﺮات
اﻟﺒﺤﻮث

ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﺗﺤﺎدات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

أﻣﻦ وﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

واﺟﻬﺎت ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ

اللوائح كمنصة :حافز إلنشاء
تطبيقات استشارية جديدة
تشــارك مختبــرات “أكسنتشــر” بفعاليــة فــي تطويــر

ً
أوال ،يســاعد علــى خلــق الوعــي باألحــداث ذات

حــل “ســمارت أدفايــزر” للمنظومــة التنظيميــة،

األهميــة فــي العالــم الخارجــي والتــي لهــا تأثيــر

ويــؤدي هــذا الحــل إلــى تعزيــز أدوات التكنولوجيــا

علــى مختلــف مجــاالت أداء المنظمــة .وتســاعد

مثــل عناصــر المحادثــة ،والرصــد التنبــؤي ،وتحليــل

التطبيقــات المســتندة إلــى التعلــم اآللــي علــى

المشــاعر ،وتحليــل المخاطــر االجتماعيــة  -لمســاعدة

تحديــد األنمــاط واألفــكار مــن مصــادر مختلفــة قــد

المســؤولين فــي وكالــة تنظيميــة أو منظمــة تجاريــة

تكــون غيــر واضحــة للعيــان ولكنهــا ال تــزال تتطلــب

علــى اتخــاذ قــرارات أفضــل تــؤدي إلــى تحســين

حكــم اإلنســان وتدخلــه للحصــول علــى اســتجابة

النتائــج لصالــح جميــع األطــراف المعنيــة (الشــكل .)8

مالئمــة .وقــد يعنــي ذلــك بالنســبة للجهــات

يتمتــع “ســمارت أدفايــزر” المســتند إلى تقنيــات مثل
الــذكاء االصطناعــي والتحليــات المســبقة ،بالقــدرة
علــى تحقيــق نتائــج إيجابيــة لصالــح المؤسســات
بثــاث طــرق مختلفــة.

التنظيميــة إمكانيــة تكويــن نظــرة عــن الــرأي
العــام بشــأن تنظيــم مقتــرح أو تتبــع أنمــاط التجــارة
والمعامــات فــي األســواق الماليــة .أمــا بالنســبة
للشــركات ،فــإن الوصــول إلــى التشــريعات الرقميــة

”الشكل  :8حل “سمارت أدفايزر
ﺣﻠﻮل "ﺳﻤﺎرت أدﻓﺎﻳﺰرز"
ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت

اﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻛﻤﻨﺼﺔ
ﺻﻴﺎﻏﺔ

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ

اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

ﺗﺤﻮﻳﻞ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻣﺤﺮر اﻟﻠﻮاﺋﺢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ(
)اﻟﻘﻮاﻋﺪ ،اﻟﻤﻔﻜﺮ

اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ
ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ رﻗﻤﻴﺔ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﺮاءة ً
آﻟﻴﺎ

أدوات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﺮﺻﺪ اﻟﺘﻨﺒﺆي

ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻵﻟﻲ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ

ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

أﺷﻜﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﺸﻌﻮر ﺗﺠﺎه اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ،ﻧﻤﻂ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،
ﺗﺤﺪﻳﺜﺎت اﻟﻘﻄﺎع
ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،ﻣﺮاﻗﺒﺔ
ﺳﻠﻮك اﻟﻌﻤﻼء واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
رؤﻳﺔ آﻟﻴﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻤﺪراء اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ وﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻻﻣﺘﺜﺎل

اﻟﺘﺼﺮف
ﻟﻮاﺋﺢ اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ ،ﺗﺪﺧﻞ اﺳﺘﺒﺎﻗﻲ ،ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ

اﻷﺳﻮاق

اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن

اﻟﻌﻤﻼء

اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻟﺴﻮق ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ
وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
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ّ
يمكنهــا مــن إدراك متطلبــات القانــون بشــكل أفضــل

المســتثمرين واألســواق ،كمــا تتيــح لهــم مواكبــة

وضمــان االمتثــال الفعــال مــن دون زيــادة التكاليــف.

الطبيعــة المتغيــرة التــي تتمتــع بهــا الشــركات
38 .
ّ
وتمكــن
والتقنيــات ،وإدخــال اللوائــح االســتباقية

ويتمتــع مــدراء األعمــال وكذلك مســؤولي مســؤولو
االمتثــال فــي منظمــة مــا بوجهــة نظــر أكثــر وضوحـً
ـا

التبصــرات القابلــة للتنفيــذ الجهــات التنظيميــة مــن

عمــا يحــدث فــي جميــع أنحــاء المؤسســة وكذلــك

تكييــف القواعــد واألحــكام باســتمرار لتلبيــة احتياجــات

فــي الســوق ،وهــذا مــا يســاعد علــى الحــد مــن

الســوق .وبالنســبة للمؤسســات التجاريــة ،وبخاصــة

الغمــوض فــي العمليــات وتقليــل المخاطــر ،وبخاصــة

تلــك العاملــة فــي مجــال الخدمــات الماليــة ،تعتبــر
ً
أمــرا بالــغ
المعلومــات اآلنيــة لتطــورات الســوق

فــي شــركات الخدمــات الماليــة.
ثانيـ ً
ـا ،تســاعد حلــول “ســمارت أدفايــزر” علــى تنبيــه
أصحــاب المصلحــة المعنييــن داخــل المؤسســة مــن

األهميــة لتحقيــق أقصــى قــدر مــن العائــدات وإبطال
أي اتجــاه ســلبي محتمــل.

خــال تقييــم المخاطــر المحتملــة علــى المؤسســة

ومــن خــال اســتخدام مجموعــة مــن التقنيــات

وتحديــد درجــة لهــا .ويتمتــع الحــل بالقــدرة علــى

مثــل الــذكاء االصطناعــي والتحليــات المســبقة،

تحديــد اآلثــار المحتملــة للبيانــات التــي يتــم تحليلهــا

توفــر حلــول “ســمارت أدفايــزر” ألصحــاب المصلحــة
ً
فهمــا أفضــل للمتطلبــات التنظيميــة
المعنييــن

مــن عــدد مــن المصــادر وإخطــار أحــد المســؤولين
فــي المؤسســة لالســتجابة فــي الوقــت الفعلــي.

ـوطا طويـ ً
وبيانــات الســوق .وهــذا األمــر يقطــع شـ ً
ـا

وبالنســبة للجهــة التنظيميــة فمــن المهــم للغايــة

فــي ســد الفجــوة بيــن “القصــد مــن اللوائــح”

إبالغهــا عــن أي نشــاط غيــر منتظــم أو مشــبوه

والتفســير مــن خــال الحــد مــن تاثيــر العناصــر

يشــمل الكيانــات الخاضعــة لرقابــة شــديدة فــي

المجهولــة .وستســتمر التقنيــات التنظيميــة فــي

األســواق الماليــة ،ويتــم تمكيــن المراقبــة والعمــل

مســاعدة وظائــف االمتثــال علــى االبتــكار فــي حيــن

فــي الوقــت الفعلــي مــن قبــل حــل “ســمارت

تقــوم بــإدارة مقتضيــات قطــاع الخدمــات الماليــة

أدفايــزر” الــذي يضمــن حمايــة المســتثمرين

المتغيــر بســرعة ومنظومــة المخاطــر.

واالســتقرار فــي الســوق .وكذلــك ،يســعى المــدراء
التنفيذيــون فــي المؤسســات التجاريــة إلــى أن يتــم
إبالغهــم عــن التغييــرات الرئيســية فــي الســوق أو
التغييــرات التنظيميــة لتمكينهــم مــن االســتجابة
كاف مــن دون المســاس بمصالــح العمــاء
بشــكل ٍ
وربحيــة األعمــال .كمــا توجــد هنــاك إمكانيــة تعقــب
ســلوك العميــل أو الموظــف أو تصرفــه واالســتجابة
لــه .وتضيــف تدفقــات العمــل اآلليــة القائمــة علــى
ً
عنصــرا مــن عناصــر اليقيــن وقابليــة تتبــع
الحلــول
عمليــات إدارة المخاطــر فــي المؤسســة.
ً
وأخيــرا ،يمكــن لصانعــي القــرار فــي المؤسســة،
بنــاء علــى درجــة المخاطــر ،اتخــاذ اإلجــراءات
ً
ً
المناســبة اســتنادا 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
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تقييم النجاح والتخفيف
من المخاطر
تحتــاج الجهــات التنظيميــة إلــى مراقبــة فعاليــة

الــذي منــع حــدوث هــذا التحــول ،ويتطلــب فهــم

االســتثمارات وقياســها بشــكل مســتمر فــي حلــول

الضــرر المحتمــل منــذ البدايــة .ومــع ذلــك ،ال يحتــاج

التكنولوجيــا التنظيميــة .ويصعــب قيــاس بعــض

هــذا األمــر إلــى وقــف الجهــات التنظيميــة لعمليــات

الفوائــد مثــل الفوائــد المحتملــة لالنتقــال مــن

تطويــر المقاييــس لقيــاس الفوائــد التــي يمكــن

التحليــل القائــم علــى عينــات إلــى اســتعراض كامــل

تتبعهــا والتــي يمكــن أن تبــرر االســتثمار فــي حلــول

للســكان .ويتطلــب هــذا األمــر فهــم مــدى الضــرر

.التكنولوجيــا التنظيميــة ،أو اقتــراح تصحيــح للمســار

”الشكل  :8حل “سمارت أدفايزر

منطقة النتائج

الوصف

مؤشرات األداء الرئيسية

زيادة الكفاءة

قياس األثر المترتب على األتمتة

التكلفة لكل معاملة (القوى
العاملة مقابل التكنولوجيا)

الحد من الضرر

قياس تقديم القيمة العامة

تكلفة إيداع الملفات

خفض تكاليف إعداد التقارير

قياس استخدام التكنولوجيا للحد
من ازدواجية الجهود

المبالغ التي يتم ادخارها من
أنشطة منع االحتيال

تحسين المشاركة الخارجية

قياس مدى التغطية وإدراك
المبادرات بين أصحاب المصلحة

درجة رضا العمالء

التحديث

ازدواجية الجهود بين المؤسسات

االنخفاض اإلجمالي في العدد

الحد من المخاطر

تحليالت البيانات لدعم االختبار من
خالل حلقات التغذية الراجعة

عدد المخاطر الصحيحة المتوقعة

تخصيص الموارد

تقييم سرعة الموافقات لتخصيص
الموارد

الوقت المستغرق للحصول على
الموافقات الجديدة

تحليل رأي وسائل التواصل
االجتماعي

الوقت المستغرق للحصول على
الموافقات عبر اإلنترنت مقابل
الموافقات من دون اتصال
باالنترنت باإلنترنت
إنتاجية الموظفين

المصدر“ :أكسنتشر ريسيرتش”
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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:
زيــادة الغمــوض :تعتبــر المخــاوف بشــأن غمــوض
عمليــات التعمــق بتعلــم حلــول التكنولوجيــا
التنظيميــة ،المدفوعــة بالــذكاء االصطناعــي،
األولــى مــن بيــن المخاطــر .ويثيــر هــذا األمــر تحديــات
متعلقــة بعمليــة تنفيــذ حلــول التكنولوجيــا التنظيمية
التــي تعتمــد علــى اســتخدام البيانــات التــي غــدت
ً
ووفقــا للبروفيســورة
محظــورة بموجــب القانــون.
جويــس أوكونــور ،الرئيــس المشــارك فــي مجموعــة
المســتقبل الرقمــي ،ومعهــد الشــؤون الدوليــة
واألوروبيــة“ :مــن بيــن األحــكام المتعــددة التابعــة
لالئحــة التنظيميــة المتعلقــة بحماية البيانــات العامة،

اإلنســان ،حــق الموظفيــن بالخصوصيــة فيمــا يتعلــق
باألحــداث التــي تجــري فــي مــكان العمــل .ويعنــي
ذلــك أنــه ســيتعيّن علــى أصحــاب العمــل أن يكونــوا
ٌ
أســاس
حذريــن للغايــة لضمــان أن يكــون لديهــم
قانونــي لمعالجــة البيانــات الشــخصية الخاصــة
ً
تمامــا مــع
بموظفيهــم وأن يكونــوا متوافقيــن
جميــع أحــكام الالئحــة التنظيميــة المتعلقــة بحمايــة
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البيانــات العامــة”.

مــن جانبهــا قالــت هيليــن

ديكســون ،المفــوض المعنــي بالبيانــات األيرلنديــة،
ً
معــززة هــذا الــرأي“ :يتعيــن دراســة تبعــات حمايــة
البيانــات والخصوصيــة مــع ظهــور حلــول التكنولوجيــا
التنظيميــة ونضجهــا .وقــد تــؤدي إجــراءات مثــل
الجمــع بيــن مجموعــات مــن البيانــات بهــدف إحــراز
تقــدم فــي التكنولوجيــا التنظيميــة إلــى المزيــد
مــن المخاطــر المتعلقــة بحمايــة البيانــات بالنســبة
لألفــراد مثــل تزايــد المخاطــر فــي حــال حــدوث
دخــول غيــر مصــرح بــه ،أو إعــادة تحديــد
انتهــاك ،أو
ٍ

أو معالجــة إضافيــة غيــر متوافقــة مــع القوانيــن.
ً
عمومــا
وباإلمــكان التغلــب علــى هــذه التحديــات
مــن خــال المراعــاة الدقيقــة منــذ البدايــة لحمايــة
ً
تلقائيــا ،وذلــك
البيانــات بشــكل مــدروس وليــس
بموجــب المــادة  25مــن الالئحــة التنظيميــة المتعلقــة

هنــاك ’حــق التفســير‘ الــذي يؤكــد حــق أي مواطــن

بحمايــة البيانــات العامــة”.

لكيفيــة وصــول الــذكاء االصطناعــي إلــى وجهــة

ويعنــي هــذا األمــر أنــه يتوجــب علــى الهيئــات

فــي االتحــاد األوروبــي فــي الحصــول علــى توضيــح
نظــر أو قــرار معيــن” .وتعــزز الالئحــة التنظيميــة
المتعلقــة بحمايــة البيانــات العامــة ( ،)GDPRإلــى
جانــب مشــروع قانــون الخصوصيــة اإللكترونيــة،
المتطلبــات الصحيحــة للموافقــة.
خصوصيــة البيانــات :قــد ال تتوافــق بعــض الحلــول
الخاصــة بالتكنولوجيــا التنظيميــة مــع القوانيــن
المتعلقــة بخصوصيــة البيانــات فــي بعــض البلــدان.
وترتبــط المســألة مــن بعــض الجوانــب مــع التحــدي
المتمثــل بغمــوض التكنولوجيــا التنظيميــة التي تمت
مناقشــتها سـ ً
ـابقا .وباالقتبــاس ّ
عمــا قالتــه أوكونــور

ً
مــرة أخــرى“ :أكــدت الالئحــة التنظيميــة المتعلقــة

بحمايــة البيانــات العامــة ( )GDPRومســودة الئحــة
الخصوصيــة اإللكترونيــة ،باإلضافــة إلــى الحكــم
ً
مؤخــرا عــن المحكمــة األوروبيــة لحقــوق
الصــادر
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التنظيميــة والشــركات أن تتوخــى الحــذر فــي
اســتخدام التكنولوجيــا حتــى بالنســبة للتحســينات
التشــغيلية الداخليــة ،مثــل تحليــل ســلوك الموظفين.
المرونــة اإللكترونيــة :إن البنيــة األساســية بالغــة
األهميــة لتكنولوجيــا المعلومــات ،والتــي تشــمل
االعتمــاد المتزايــد علــى الســحابة لتشــغيل تطبيقــات
التكنولوجيــا التنظيميــة ،قــد تتأثــر بفعــل الكــوارث
أو حتــى بالهجمــات اإللكترونيــة التــي مــن شــأنها
أن تضعــف قــدرة الجهــات التنظيميــة علــى تحقيــق
النتائــج بشــكل مســتمر .وقــد تواجــه الجهــات
ً
أيضــا خطــر المســاس بســامة حــزم
التنظيميــة
البيانــات مــن خــال انتشــار الجهــات البائعــة.
موضــع المســؤولية :تفســح تطبيقــات التكنولوجيــا

ً
أيضــا المجــال لطــرح مســألة أســئلة
التنظيميــة

عندمــا تحتــاج إلــى التدخــل .علــى ســبيل المثــال،

سياســية عميقــة بشــأن حــول موضــع المســؤولية

ال تحتــاج منصــات “روبــو” ( )Roboاالستشــارية

بيئــة مــن االمتثــال التنظيمــي وذلــك عــن
فــي
ٍ

المخصصــة إلدارة الثــروات ألن يتــم تنظيمهــا
ً
داخليــا ،إلــى أن
عندمــا يتــم إنشــاؤها واختبارهــا

طريــق الخوارزميــات ،فيمــا يخــص األفــراد والشــركات
أو العمليــات التــي تديرهــا هــذه الخوارزميــات .ومــا
زالــت ُتع َتبــر التكنولوجيــا التنظيميــة أداة لتعزيز عملية
صنــع القــرار وبالتالــي ال تــزال المســؤولية تقــع علــى
عاتــق الكيانــات الخاضعــة للوائــح ،إال أن هــذا األمــر
قــد يبــدأ بالتغيّــر إذ تــؤدي التكنولوجيــا أخــذت تــؤدي
ً
ً
أســئلة وتحديــات جديــدة.
دورا أكبــر وتثيــر
المخاطــر المنهجيــة :هنــاك خطــر يتمثــل فــي أنــه
مــع زيــادة اســتخدام التكنولوجيــا ،وفــي حــال ســاءت

تصــل للمرحلــة التــي تبــدأ فيهــا الدعايــة للعمــاء
وتتعامــل مــع عمــاء حقيقييــن بنقــود حقيقيــة.
وفــي مثــال آخــر ،علــى ســبيل المثــال ،قــررت هيئــة
النقــد فــي ســنغافورة ّ
أل تضــع قواعــد تنظيميــة
للعملــة المشـ ّ
ـفرة ألنهــا ال تشــكل أي مخاطــر بنيويــة
ً
وبــدال مــن ذلــك ،فإنهــا تؤمــن بتعزيــز
بحــد ذاتهــا.
اســتخدامها فــي حــال توفيرهــا لمزيــد مــن الراحــة
ً
خاضعــا
والكفــاءة ،إال أن اســتخدامها ســيبقى
للتنظيــم ،لمنــع غســل األمــوال .وباختصــار ،وكمــا هــو

ـاق واســع .ويقــول
األمــور فإنهــا ستســوء علــى نطـ ٍ
بيتــر ســميث“ :إذا كان عيبـ ً
ـا فــي البرمجــة ،فســيكون

ـد آخــر ،يتعيــن علــى الهيئات
ـج جديـ ٍ
الحــال مــع أي منتـ ٍ
ـوازن االبتــكار مــع المخاطــر :فهــي ال
التنظيميــة أن ُتـ ِ

وفــي هــذا

علــى الرغــم مــن الحاجــة إلــى تنظيــم اســتخدام

هنالــك أخطــاء طيلــة الوقــت ،وكلمــا ازدادت األتمتــة
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فســتصبح األخطــاء منهجيــة أكثــر”.

الســياق ،يصبــح تقييــم أمــن التشــريعات الرقميــة
أمـ ً
ـرا بالــغ األهميــة .وهنــا يمكــن للتقييــم المنتظــم
للتكنولوجيــا التنظيميــة باســتخدام مقاييــس محــددة

تحتــاج لتنظيــم التكنولوجيــا األساســية بحــد ذاتهــا،

التكنولوجيــا عندمــا يؤثــر اســتخدامها علــى الجوانــب
“المحميّــة”.

بوضــوح أن يقــدم المســاعدة حيــث مــن شــأنه أن
يضمــن أن يتــم اكتشــاف أيــة مشــاكل بنيويــة فــي
وقــت مبكــر وأن يتــم اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة
لتصحيحهــا.
التغييــر الثقافــي :يحتــاج االنتقــال إلــى “اللوائــح
كمنصــة” إلــى تحــول فــي عقليــة الجهــات
التنظيميــة والحكومــات .ويتعيــن علــى الهيئــات
التنظيميــة التحضيــر لســيناريو عندمــا تصبــح جميــع
القوانيــن واللوائــح رقميــة علــى نحــو افتراضــي
ً
آليــا).
(قابلــة للقــراءة

ومــن الضــروري أن تنتبــه الجهــات التنظيميــة إلــى
جميــع اإلشــارات والدالئــل ،كمــا يتوجــب عليهــا أن
تتدخــل بســرعة عندمــا تحتــاج األمــور إلــى تنظيــم.
وللقيــام بذلــك ،ينبغــي أن يكــون هنــاك تعــاون داخــل
المجتمــع التنظيمــي لفهــم التطــورات الجديــدة
وموازنــة المخاطــر واالبتــكارات .وســيتعين علــى
الجهــات التنظيميــة أيضـً
ـا أن تأخــذ ذلــك بعيــن االعتبــار
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بداية المسيرة
ً
فرصة
تقدم التكنولوجيا التنظيمية
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 ّ
يمكنها من تحقيق أهداف
مهمتها ،األمر الذي يعني أنه
بإمكانها رصد المخاطر ،وتحسين
دورها اإلشرافي وضمان كفاءة
العمليات التجارية بشكل أفضل.

وبــدأت بعــض الجهــات التنظيميــة بالفعــل باســتخدام
حلــول التكنولوجيــا التنظيميــة لتمكيــن إلنشــاء بيئــة
ً
كفــاءة وفعاليــة .فعلــى ســبيل
تنظيميــة أكثــر
المثــال ،تعمــل هيئــة الســلوك المالــي فــي
المملكــة المتحــدة مــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن
لدعــم تطويــر واعتمــاد التكنولوجيــا التنظيميــة.
وتتمثــل إحــدى هــذه المبــادرات فــي االنتقــال
ً
آليــا لتحقيــق قــدر أكبــر
نحــو التنظيمــات المقــروءة
مــن االتســاق وتحســين االمتثــال .وقــد يســاعد
مقــروءة
صيغــة
تحويــل النــص التنظيمــي إلــى
ٍ
ٍ
ً
آليــا باســتخدام معالجــة اللغــة الطبيعيــة والنمــاذج
اللغويــة الدالليــة ،فــي تضييــق الفجــوة القائمــة بيــن
النيــة التنظيميــة والتفســير .وبإمــكان المســاعدين
االفتراضييــن وبرامــج الدردشــة اآلليــة ()chatbots
مســاعدة الشــركات واألفــراد علــى فهــم مقتضيــات
قانــون محــدد أو كتيــب التعليمــات بشــكل أفضــل.

ً
حاليــا
وتخــوض العديــد مــن الجهــات التنظيميــة
مرحلــة المشــاركة المفتوحــة ،حيــث تســتطلع
الفوائــد والتحديــات المحتملــة التــي تطرحهــا حلــول
التكنولوجيــا التنظيميــة .وقــد يكــون مــن األفضــل
الوصــول إلــى حــاالت اســتخدام داخلــي صغيــرة
واختبــار أســاليب جديــدة عوضـً
ـا 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
مــع هــذا القطــاع .وقــد تتضمــن الخطــوات األولــى
أتمتــة العمليــات ،والتجــارب القائمــة علــى المعرفــة
والنمذجــة التنبؤيــة لتحديــد أولويــات الجهــد
اإلشــرافي .وباالســتفادة مــن التحليــات القائمــة
علــى كميــات كبيــرة مــن البيانــات التــي تمــت إتاحتهــا
بواســطة الثــورات الرقميــة ،فإنــه بإمــكان الجهــات
ً
ً
قابلــة للتنفيــذ مــن
أفــكارا
التنظيميــة أن تســتخلص
خــال دراســة األنمــاط والقيــام بتدخــات مبكــرة.
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وتتمثــل الخطــوة التاليــة بالنســبة للجهــات التنظيمية
فــي التفكيــر باللوائــح كمنصــة ،وهــو أمــر تفصلنــا
عنــه عــدة أعــوام .هــذا وتعــد بعــض العمليــات
التجاريــة ســهلة األتمتــة كمــا أن فوائدهــا واضحــة،
وهــذا هــو الحــال بالنســبة لألنشــطة الكبيــرة مثــل
نظــم مكافحــة غســيل األمــوال ( )AMLواعــرف
ً
دراســة
عميلــك ( ،)KYCوتتطلــب األنشــطة األخــرى
متأنيــة للفوائــد والمخاطــر المحتملــة الســتخدام
التكنولوجيــا .وقــد ال تكــون الحالــة النهائيــة واضحـ ً
ـة
فــي الوقــت الراهــن ،ولكــن تتيــح أوجــه التطــور فــي
التكنولوجيــا الفرصــة لتوفيــر الكثيــر مــن الوقــت
والجهــد ،والحــد مــن التكاليــف وتمكيــن الموظفيــن
فــي الــوكاالت التنظيميــة مــن االضطــاع بــأدوار
جديــدة تركــز علــى ضمــان النتائــج النهائيــة ،وقــد
يعنــي هــذا إعــادة النظــر فــي دور الجهــة التنظيميــة
ً
ووفقــا لمــا صــرح بــه الفريــق العامــل
بعــدة طــرق.
المعنــي بالسياســات عبــر األطلســي فــي تقريــره

حــول “مســتقبل التكنولوجيــا التنظيميــة للجهــات

والجهــات الخاضعــة للوائــح والجهــات المحميــة .كمــا

التنظيميــة”“ :مــن شــأن االبتــكارات أن تغيّــر بشــكل

يقدمــون األدوات والمنصــات الالزمة لمســاعدة جميع

جوهــري طبيعــة األنشــطة الماليــة ،وســتتطلب

أصحــاب المصلحــة المعنييــن علــى تحقيــق أهدافهــم

إحــداث تغييــرات فــي القواعــد والعمليــات المرتبطــة

مــن خــال االســتفادة مــن التقنيــات الرقميــة الجديــدة

ّ
تصــور دور الجهــة التنظيميــة فــي
بهــا ،وإعــادة

والناشــئة .وبإمــكان الجهــات التنظيميــة أن تعمــل

ســوق ماليــة رقميــة”.
ٍ
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هــذا وتناولــت منظمــات األعمــال الخاضعــة للوائــح
ً
حــا للكثيــر مــن
التكنولوجيــا التنظيميــة بوصفهــا
التحديــات المتعلقــة باالمتثــال والتشــغيل التــي
ً
وضوحــا
تواجههــا .وتتضمــن بعــض المجــاالت األكثــر
لتطبيــق التكنولوجيــا التنظيميــة فــي الخدمــات
الماليــة ً
كال مــن اإلجــراءات المتعلقــة بالعمــاء ،وإدارة

مــع شــركات التكنولوجيــا لتحويــل العمليــات وكــي
ً
مجهــزة بشــكل أفضــل لالســتجابة لالبتــكارات
تصبــح
فــي المنتجــات وتفضيــات المســتهلكين؛ كمــا
بإمــكان الشــركات الخاضعــة للوائــح أن تعتمــد علــى
أدوات التكنولوجيــا لتحقــق أهــداف إدارة االمتثــال
والمخاطــر الخاصــة بهــا بشــكل أفضــل.

الهويــة ،واألمــن اإللكترونــي ،وخصوصيــة البيانــات،
ومكافحــة غســيل األمــوال ،ومراقبــة الســلوك،
ومنــع االحتيــال ،واإلبــاغ عــن االمتثــال .وتجــد حلــول
ً
حاليــا تطبيقــات لهــا فــي
التكنولوجيــا التنظيميــة
قطاعــات تتجــاوز الخدمــات الماليــة .وتشــمل هــذه
القطاعــات ً
كال مــن المرافــق العامــة ،والبيئــة،
والرعايــة الصحيــة ،وعلــوم الحيــاة .ومــع إدخــال
التقنيــات الذكيــة ،أصبــح باســتطاعة المنظمــات اآلن
أن تســتفيد مــن حلــول التكنولوجيــا التنظيميــة لتعزيــز
قدرتهــا التنافســية مــن خــال تقليــل الوقــت الــازم
للوصــول إلــى الســوق وتحســين تجربــة العمــاء.

ً
دورا أشــبه
ويــؤدي مقدمــو خدمــات التكنولوجيــا
بالنســيج الــذي يربــط بيــن الجهــات التنظيميــة
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الخالصة
يغيّر ظهــور “التقنيــات االندماجية” طبيعــة القطاعات

واالمتثــال لهــا .وقــد يــؤدي ذلــك إلــى مجموعــة

ونمــاذج األعمــال التجاريــة بســرعة .وتحفــز التقنيــات

مــن التطبيقــات المبتكــرة ،مثــل “ســمارت أدفايــزر”،

والمنصــات الجديــدة االبتــكارات فــي المنتجــات،

والتــي قــد تكــون فــي غايــة األهميــة بالنســبة لــكل

والخدمــات والقنــوات ،األمــر الــذي يتطلــب قواعــد

مــن الجهــات التنظيميــة والشــركات.

ولوائــح داعمــة .ويجــب أن تتــم موازنــة هــذه الحاجــة
لالبتــكار مــع مصالــح الجهــات المحميــة .ويتعيــن
ً
نظامــا لتعزيــز
علــى الجهــات التنظيميــة أن تنســق
اعتمــاد حلــول التكنولوجيــا التنظيميــة بوصفهــا عامل
تمكيــن لتخفيــض تكلفــة متطلبــات االمتثــال وتشــجيع
االبتــكارات ،مــع ضمــان أال يتــم المســاس باألهــداف
التنظيميــة أو أن يتــم تحقيقهــا بفعاليــة أكبــر .وفــي
هــذه العمليــة ،ســيتعيّن علــى الجهــات التنظيميــة
أيضـ ً
ـا أن تختــار مــا بيــن تكنولوجيــا المصــدر المفتــوح
المســجلة؛ وتلــك المصاغــة
مقابــل التكنولوجيــا
ّ
حســب الطلــب مقابــل المنتجــات الجاهــزة باالســتناد
إلــى أهدافهــا المحــددة.
ويمكــن للجهــات التنظيميــة علــى المــدى األطول أن
تفحــص “اللوائــح كمنصــة” مــن خــال توفيــر إمكانيــة
الوصــول الحــر والمفتــوح إلــى التشــريع والتنظيــم،
ّ
يســهل علــى الشــركات فهــم القواعــد
مــا ممــا

لقــد تــم إعــداد هــذه الوثيقــة ألغــراض إعالميــة عامــة فقط،
وهــي ال تأخــذ بعيــن االعتبــار الظــروف الخاصــة بالقــارئ،
وقــد ال تعكــس أحــدث التطــورات .وال تتحمــل “أكسنتشــر”،
ألقصــى حــد مســموح بــه مــن قبــل القانــون المعمــول
بــه ،أيــة مســؤولية عــن دقــة واكتمــال المعلومــات الــواردة
فــي هــذه الوثيقــة وعــن أيــة أفعــال أو أوجــه تقصيــر
بنــاء علــى هــذه المعلومــات .وال تقــدم
تــم تقديمهــا
ً
“أكسنتشــر” أيــة استشــارات قانونيــة ،وتنظيميــة ،ورقابيــة
أو ضريبيــة .ويعــد القــراء مســؤولين عــن الحصــول عــن
هــذه االستشــارات مــن المستشــار القانونــي الخــاص بهــم
أو المهنييــن المرخصيــن اآلخريــن .وتقــدّم هــذه الوثيقــة
مراجــع توصيفيــة للعالمــات التجاريــة التــي قــد تكــون
مملوكــة مــن قبــل الغيــر .وال يعــد اســتخدام عالمــات تجاريــة
ً
تأكيــدا علــى ملكيــة عالمــات تجاريــة مماثلــة
مماثلــة هنــا
مــن قبــل “أكسنتشــر” وال يقصــد منهــا تمثيــل أو اإلشــارة
إلــى وجــود عالقــة بيــن شــركة “أكسنتشــر” والمالكيــن
الشــرعيين لعالمــات تجاريــة مماثلــة.
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كمــا أن فوائــد ومخاطــر اســتخدام التكنولوجيــا
التنظيميــة مفهومــة بشــكل جيــد ،لكــن يجــب أن
تتــم مراقبتهــا باســتمرار باســتخدام المقاييــس
الرئيســية لتقييــم التقــدم ومعالجــة التحديــات.
وبإمــكان الجهــات التنظيميــة أن تتخــذ نهــج “خطــوة
ً
خالفــا لمــا عليــه الحــال بالنســبة للتغييــر
بخطــوة”
الجــذري ،بهــدف تطويــر النظــام بشــكل متواصــل
بمــا يتماشــى مــع نطــاق التكنولوجيــا المتغيــر.

المؤلفون
سانجاي بودر
رئيس تنفيذي
«أكسنتشر البس» ،الهند sanjay.podder@accenture.com

جيان ماريو بيسانو
رئيس تنفيذي
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باسكار غوش
الرئيس التنفيذي للمجموعة
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براديب روي
المدير األول
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الملحق 1
تختلف إمكانية تطبيق حلول التكنولوجيا التنظيمية عبر القطاعات

اﻟﻤﺼﺎرف

زﻳﺎدة ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻬﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ "اﻋﺮف ﻋﻤﻴﻠﻚ" )(KYC؛ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﺎت
اﻟﻌﻤﻼء؛ إدارة اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء )(CRM؛ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ؛ اﻹﺑﻼغ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ؛ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎدر
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت؛ رﺻﺪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت؛ ﻓﺤﻮﺻﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال؛ ﻣﻨﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎل؛ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻣﺘﺜﺎل.

اﻷﺳﻮاق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺧﺪﻣﺎت اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺪراء اﻷﺻﻮل؛ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﺤﻮط؛ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮون اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﻮن؛ ﺣﻠﻮل ﻣﻨﻊ
اﻻﺣﺘﻴﺎل؛ رﺻﺪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت؛ ﺗﻌﻘﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺪاول؛ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﻣﺘﺜﺎل.

اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

اﻹﺑﻼغ اﻟﻤﺎﻟﻲ؛ اﻻﻛﺘﺘﺎب؛ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ؛ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت؛ ﻣﻨﻊ اﻻﺣﺘﻴﺎل.

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؛ ﻣﺜﻞ ﻗﺎﻧﻮن إﺧﻀﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﻞ
واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ )"(HIPAA؛ إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻜﺎن؛ ﺳﺠﻼت اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﺼﺤﻴﺔ؛ إدارة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ؛ ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻷﻃﺒﺎء/اﻟﻤﺸﺎﻓﻲ؛ ﺳﺠﻼت اﻟﺼﺤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ؛ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻸﻣﺮاض )(ICD؛ ﺳﺪاد ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻮردﻳﻦ.

ﻋﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎة

اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ؛ إدارة ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻮرﻳﺪ؛ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻹدارة اﻟﻐﺬاء واﻟﺪواء )(FDA؛ إدارة اﻟﻌﻘﻮد )ﻣﻊ
اﻟﻤﻮردﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(؛ رﺻﺪ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت؛ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ.

اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﺮاﻓﻖ
اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ  /اﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
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إدارة اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ؛ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ؛ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻹﻧﺘﺎج؛ إدارة اﻟﻨﻘﺪ؛ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻷﺳﻌﺎر؛ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ؛
اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻼﻣﺔ ﺧﻂ اﻟﺘﻮرﻳﺪ؛ اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﺒﻴﺌﻲ؛ إدارة اﻟﻤﻌﺪات؛ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺠﺎرة.

اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ إدارة اﻟﻬﻮﻳﺔ ،وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ.

شكر وتقدير
نتوجــه بجزيــل الشــكر إلــى األفــكار القيمــة التــي
قدمهــا العديــد مــن الخبــراء الخارجييــن فــي القطــاع

لالســتثمار ،وتبنــي األفــكار والحلــول المتطــورة
التــي تســاعد عمالءنــا علــى إيجــاد مــوارد جديــدة
للمزايــا التجاريــة.

والذيــن ســاهموا فــي نتائــج التقريــر وهــم :جويــس

وتتواجــد “أكسنتشــر” فــي ســبع مراكــز رئيســية

أوكونــور ،وِنــك كــوك ،وهيليــن ديكســون ،وليــف

موزعــة فــي جميــع أنحــاء العالــم وهــي:
للبحــوث
ٍ

هانلــن ،وبيتــر ســميث.
ونــود أيضـً
ـا أن ننــوه بمســاهمة أوليفــر ريبيــل ،العضو
المنتــدب لشــركة “أكسنتشــر ريســيرتش”؛ وجيجــو
ماثيــو مــن “أكسنتشــر ريســيرتش”؛ وســواتي ســاه
مــن “أكسنتشــر ريســيرتش” ،وماســة الشــلبي مــن
“أكسنتشــر ريســيرتش”.

لمحة عن شركة “أكسنتشر”
تعــد “أكسنتشــر” الشــركة العالميــة الرائــدة فــي
مجــال الخدمــات المهنيــة ،وتقــدم مجموعـ ً
ـة واســعة
مــن الخدمــات والحلــول فــي مجــال االســتراتيجية،

وادي الســليكون فــي كاليفورنيــا؛ وصوفيــا
أنتيبوليــس فــي فرنســا؛ وأرلينجتــون فــي فيرجينيــا؛
وبكيــن فــي الصيــن؛ وبنغالــور فــي الهنــد؛ ودبلــن
فــي أيرلنــدا .وتتعــاون علــى نطــاق واســع مــع
الشــبكة الخاصــة بشــركة “أكسنتشــر” والمؤلفــة مــن
نحــو  400مركــز لالبتــكار ،واســتديو ومركــز للتميــز تقع
فــي  92مدينــة و 35دولــة فــي جميــع أنحــاء العالــم
لتقديــم أبحــاث ،وأفــكار وحلــول متطــورة للعمــاء
حيــث يعملــون ويعيشــون .للمزيــد مــن المعلومــات،
يُرجــى زيــارة الموقــع اإللكترونــي التالــي:
www.accenture.com/labs

واالستشــارات ،والقطــاع الرقمــي ،والتكنولوجيــا،

لمحة عن “أكسنتشر ريسيرتش”

ال تضاهــى مــع مهــارات متخصصــة عبــر أكثــر مــن 40
قطاعـ ً
ـا وجميــع المجــاالت التجاريــة مدعومـ ً
ـة بأضخــم

ترســم “أكسنتشــر لألبحــاث” معالــم االتجاهــات وتخلق

والعمليــات .وتعمــل “أكسنتشــر” التــي تتمتــع بخبــرة

شــبكة تنفيــذ فــي العالــم ،فــي مواضــع التقــاء

األفــكار القائمــة علــى البيانــات حــول القضايــا األكثــر
إلحاحـ ً
ـا التــي تواجههــا المنظمــات العالميــة .ويمتــد

الشــركات والتكنولوجيــا لتســاعد العمــاء علــى

فريقنــا المؤلــف مــن  250باحــث ومحلــل ،والــذي

قيمــة مســتدامة ألصحــاب
تحســين أدائهــم وإيجــاد
ٍ

يجمــع قــوة تقنيــات األبحــاث المبتكــرة مــع فهــم

المصلحــة المعنييــن .وتحفــز “أكسنتشــر” االبتــكار مــع
نحــو  435,000شــخص يقدمــون الخدمــات للعمــاء
ً
بلــدا ،وذلــك لتحســين الطريقــة
فــي أكثــر مــن 120

عميــق للقطاعــات الخاصــة بعمالئنــا ،علــى نطــاق
 23بلـ ً
ـدا وينشــر مئــات التقاريــر ،والمقــاالت ووجهــات

ً
ســنويا .وتوجّــه أبحاثنــا المحفــزة للتفكيــر
النظــر

التــي يســير بهــا العالــم والحيــاة .يمكنكــم زيــارة

المســجلة والشــراكات مــع
والمدعومــة بالبيانــات
ّ

موقعنــا اإللكترونــي علــى:

المنظمــات الرائــدة أمثــال معهــد ماساتشوســتس

www.accenture.com

لمحة عن “أكسنتشر البس”

للتقنيــة ( )MITو”ســينجيوالريتي” ()Singularity
– ابتكاراتنــا وتتيــح لنــا تحويــل النظريــات واألفــكار
الجديــدة إلــى حلــول واقعيــة لعمالئنــا.

تقــوم “أكسنتشــر البــس” بتبنــي ووضــع نمــاذج أولية
للمفاهيــم الجديــدة مــن خــال مشــاريع األبحــاث
والتطويــر التطبيقيــة التــي مــن المتوقــع أن يكــون
لهــا تأثيــر اســتراتيجي كبيــر علــى شــركات العمــاء.
ويعمــل فريقنــا المتخصــص والمؤلــف مــن التقنييــن
والباحثيــن ،مــع القــادة فــي جميــع أنحــاء الشــركة
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