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جملة �سهرية (اإلكرتونية) ت�سدر عن املجل�س العام للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية بالتعاون مع مركز اأبحاث فقه املعامالت الإ�سالمية

املجل�س العام للبنوك
واملوؤ�ص�صات املالية االإ�صالمية
يعلن عن تعيني االأمني العام
اال�صت�صراف االقت�صادي
من االقت�صاد االإ�صالمي
(اإعجاز اقت�صادي يف القراآن الكرمي)
حقائق ومفاهيم عن اجلزية
يف االقت�صاد املايل االإ�صالمي
دور االأجهزة العليا للرقابة املالية
واملحا�صبية يف تطوير النظام
املحا�صبي للدولة

هدية العدد

خماطر عدم مواكبة التغيريات ال�سوقية
تناولنا يف افتتاحية العدد  16مقال بعن�ان عندما
تدق اإدارة التغيري جر�س الإنذار ,ويف هذا العدد
نتناول خماطر عدم م�اكبة التغيري..

ايرت الأَ�سياء ح�سب ل�سان العرب اختلفت ,والتغيري التح�يل
التغيري �سنة من �سنن اهلل يف خلقه ,و َت َغ ِ
والتبديل ,وكذلك الأ�س�اق ل تثبت على حال بل هي يف حال متغري ومتبدل .وكما ي�سحب التغيري حتمل
تكاليف ,فاإن التاأخر عنه ي�ؤدي اإىل حتمل تكاليف اأي�سا.
وتزداد تكاليف التغيري كلما ازداد زمن التاأخر مبتابعة التغيريات ال�س�قية ,وقد يعني ذلك يف مرحلة
من املراحل اخلروج من ال�س�ق .ومثال ذلك حالة تاأخر �سركة ن�كيا عن م�اكبة ج�الت اللم�س
والتقنيات احلديثة مما جعلها تخ�سر هيمنتها على ال�س�ق واأجربها على �سراكة ا�سرتاتيجية مع �سركة
مايكرو�س�فت ً
تفاديا للم�ت الكامل.
وتزداد تكاليف التغيري كلما تاأخر زمن اإحداث التغيريات البتكارية والتط�يرية يف منتجات ال�سركة,
مقابل ذلك فاإن ظروف عدم التاأكد وتاأثريات اأ�سحاب امل�سالح جتعل املخاطر مرتفعة قبل البدء
بالبتكارات والتط�يرات ثم يتناق�س ذلك كلما و�سحت جناحات حتقق وح�س�ل هذه البتكارات
والتط�يرات.

ومبا اأن طبيعة الأ�سياء هي احلركة ل الثبات ,والتغري ل اجلم�د ,لذلك فمن يعتقد اأنه قد حقق هدفه
امل��س�م وا�ستقرت اأم�ره ,فليعلم اأن طبيعة الأ�سياء تاأبى الت�قف عن التغيري ,واأنه �سيقف ل�حده اأو
�سيقف مع ال�اقفني .اأما �س�اهد ذلك فكثرية� ,سنتناول بع�سها درا�سة وحتلي ًال للخروج بدرو�س وعرب.
�سيطرت �سركات الهاتف الأر�سي لفرتات ط�يلة على اأ�س�اق الت�سالت الداخلية والدولية ,لكن دخ�ل
خط�ط الهاتف اجل�ال على ال�س�ق اأدى لرتاجع مبيعاتها ب�سكل حاد مقابل رواج مبيعات خدمات
الهاتف اجل�ال .ثم وبدخ�ل النرتنيت لح يف الأفق ات�سالت عرب النرتنيت بداأت خج�لة ثم ت�سارعت
ب�قت قيا�سي ,وملا كانت �سركات الت�سال الأر�سية الأكرث جاهزية لتبني خط�ط  DSLلمتالكها البنى
التحتية املدف�عة التكاليف ً
�سلفا ,فقد عاودت دخ�ل �س�ق الت�سالت بق�ة كبرية لتزايد م�سرتكي هذا
الن�ع من الت�سال ,وبدخ�ل برامج الت�سالت والت�ا�سل الجتماعي وتهديدها ل�سركات الت�سال
ً
جميعا ,فاإن بيع ا�سرتاكات النرتنيت �سمنت ل�سركات الت�سال الأر�سي بقاءها يف ال�س�ق مع تراجع
كبري مببيعات �سركات اجل�ال ونق�س �سديد يف اإيراداتها ,وكل ذلك ح�سل �سمن جمال زمني قدره
� 25-20سنة ً
تقريبا.

د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

ثم ياأتي اإعالن في�سب�ك منذ اأيام عن �سراء �سركة طائرات بدون طيار تعمل بالطاقة ال�سم�سية بهدف
ن�سر الإنرتنت واإتاحتها للجميع ,فاإن هذه الفكرة البتكارية �ست�سعى اإىل ت�سنيع نقاط ات�سال بالإنرتنت
 Hotspotيف اجل� ,و�ستبني في�سب�ك  11000طائرة بدون طيار يف البداية لن�سرها يف املجال اجل�ي لقارة
اأفريقيا على ارتفاع  20كم .وهذا ميثل تغيري ًا قد يزعزع ح�سة �سركات اخلط�ط الأر�سية من جديد اإن مل
جتد لنف�سها تغيريا ي�سمن بقاءها على قيد احلياة .وهذه مبادرة �سبيهة مب�سروع "غ�غل" الذي �سيعتمد
على ا�ستخدام بال�نات ه�اء عمالقة لتحقيق هدف مماثل.
وكمثال اآخر ,فاإن جناح فكرة الفي�سب�ك و�سيطرتها اأدت بال�سركة لأن تك�ن مناف�سة من حيث عدد امل�سرتكني
قيا�سا بعدد �سكان الأر�س الفرتا�سيني ,فدخلت �س�ق الب�ر�سة بقيمة مذهلة مقارنة بتكاليف وج�دها ,ثم
تزعزع �سيتها وا�سمها يف ال�س�ق ب�سبب �سل�كياتها الأمنية والتج�س�سية ,ثم ا�سرتت �سركة الت�ا�سل الجتماعي
وات�ساب لتك�سب ن�سف ملي�ن م�سرتك جديد ,واأ�سافت حت�سينات على منتج وات�ساب باإ�سافة ال�س�ت ومزايا
جديدة كم�سروعات اإ�سافية حتقق مزايا ت�ستهدف مزيدا من امل�ستخدمني وهي تاأمل مب�ساعفة عددهم
لي�سل اإىل مليار م�ستخدم من وات�ساب اإ�سافة ملليارها من الفي�سب�ك متجاهلة جميع النتقادات العاملية
ل�سل�كياتها ,وبذلك تتف�ق على جميع بلدان العامل من حيث عدد ال�سكان احلقيقيني ,و�سيعك�س ذلك �سيطرة
ذات اأبعاد متعددة ولي�ست فقط مادية ,ف�سركة في�سب�ك ترغب بالت�غل يف اأوروبا واآ�سيا واأفريقيا لت�ستمر يف
النم� وحتقيق هدفها الأ�سمى بربط �سكان العامل جميعهم.
ومثالنا الأخري ,ه� �سناعة ال�ساعات ,فقد �سادت ال�ساعات اليدوية دهرا من الزمن و�سهدت تط�رات
ميكانيكية فكهربائية فالكرتونية وزاد رونقها تر�سيعها بالذهب والأملا�س ,لكن هذه ال�سناعة زعزعتها تط�ر
�سناعة اجل�الت فا�ستغنى كثري من النا�س عن ال�ساعات اليدوية ب�سكلها التقليدي التي تزين معا�سمهم اإىل
اجل�الت ذات ال�ستخدامات العديدة.
لكن وبعد تط�ر �سناعة اجل�الت عادت فكرة ال�ساعة اليدوية ,لكن ب�سكل متكامل مع اجل�ال ,ولرمبا
�ستجعلنا �سركات التكن�ل�جيا ن�ستغني عن اجل�الت لنع�د اإىل عهد جديد من ال�ساعات التي تزين معا�سم
النا�س ب�سكلها اجلميل والتقني اإ�سافة اإىل تر�سيعها بالذهب والأملا�س والكري�ستال اأي�سا .فالتجمع العاملي
لله�اتف اجل�الة  MWCعر�س يف م�ؤمتره الأخري اأول �ساعة ذكية م�اكبة للم��سة.
وقد اأ�سدرت ماركت�س اآند ماركت�س  Markets and Marketsللبح�ث تقريرا بينت فيه اأن عائدات �س�ق
الأجهزة الإلكرتونية القابلة لالرتداء قد بلغت  2.5مليار دولر يف  ,2012ومن املت�قع اأن ترتفع لتتجاوز 8
مليارات دولر بحل�ل عام  ,2018وهذا من� ي�حي بتغيريات قادمة يجب اأخذها بعني العتبار .وقد يك�ن
لدخ�ل املاركات ال�سهرية يف عامل ال�ساعات بداية لتبني هذه ال�سناعة وللم�ساركة فيها مما قد يزيد وترية
الت�سارع املت�قع.
والأمثلة كثرية جدا كاآلت الت�س�ير والن�سخ والإ�سقاط ال�س�ئي والطباعة والأجهزة الطبية ..الخ.
وبعد ا�ستعرا�س هذه الأمثلة التي تعد مت�سارعة جدا ,لبد من ذكر تخ�ف جمم�عة البنك الإ�سالمي للتنمية
ح�ل ال�سع�بات الكربى التي �ست�اجهها البن�ك الإ�سالمية والتي تتجلى باملناف�سة املتعاظمة ,حيث يعترب
الدمج وال�ستح�اذ اأحد اأهم اخليارات املتاحة اأمامها .ويحد من ذلك قلة امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
و�سعف رواج تقنيات الت�سعري والتقييم ,وقلة اهتمام امل�ساهمني يف البن�ك الإ�سالمية بالدمج وال�ستح�اذ.
ويرجع التقرير حمدودية اأن�سطة الدمج وال�ستح�اذ لت�ستت هذا القطاع ,وهذا يغاير ً
متاما ما يح�سل يف
عامل الأعمال كما اأو�سحنا .ومما جتدر الإ�سارة اإليه اأن اأ�س�ل البن�ك الإ�سالمية الكربى تبلغ يف املت��سط 13
مليار دولر ,وه� ما ميثل ثلث اأ�س�ل البن�ك التقليدية ,واأقل من �سفقة وات�ساب ب�ستة مليارات !!

اإن ذلك ي�سعنا اأمام �س�ؤال هام وحي�ي :هل نحن بحاجة اإىل البتكار؟
اإن البتكار من�ط بالأ�سخا�س كما ه� من�ط باجلماعات ,والبتكار ي�ؤدي اإىل اإيجاد قيمة ج�هرية ,فربيان
اأكت�ن �ساحب وات�ساب الذي تقدم بطلب ت�ظيف اإىل ت�يرت وفي�سب�ك ورف�س طلبه يف كليهما ,باع �سركته
ال�سغرية لفي�سب�ك ب  1٩مليار دولر بعد � 4سن�ات من رف�س طلبه للت�ظف فيها ,وهذه قيمة كبرية جدا
اأوجدها بريان اأكت�ن يف فرتة ق�سرية جدا بابتكار قاده لهذا.
ومما يالحظ �سرعة حت�ل هذه ال�سركات ال�سغرية اإىل �سركات عمالقة كمايكرو�س�فت وغ�وغل وغريهما,
فجميعها ت�سرتك بنف�س ق�سة الن�س�ء والتط�ر ,و�سرعان ما حتيل هذه ال�سركات البتكار اإىل عمل جماعي
منظم يق�د عمليات التغيري والتط�ير بروية وجناح.
ويالحظ تربير مارك زوكربريج رئي�س في�سب�ك ل�سرائه وات�ساب بذلك ال�سعر املرتفع ,باأن �سركته في�سب�ك
بداأت تعاين من تراجع اأعداد م�سرتكيها ,واإذا ا�ستمر الأمر على هذا النح� فاإن � 2017سي�سهد انتهاءها
ح�سب ت�قعه ,لذلك كان لبد من خط�ات ا�ستباقية لتفادي خماطر الإفال�س التقني الذي قد ي�سرع خروجها
من ال�س�ق .وقد �سربنا اأمثلة على ذلك.
اإن �سركة في�سب�ك تاأ�س�ست عام  2006وبلغت ذروة الأعمال عام  2011ويت�قع خروجها عام  ,2017مما
يجعل من عمرها التقني الفرتا�سي � 10سن�ات فقط.
اأما �سركة ن�كيا التي تاأ�س�ست عام  1865ورغم تاريخها الط�يل بت�سدر بائعي اجل�الت فقد ا�سطرت عام
 2011للدخ�ل ب�سراكة ا�سرتاتيجية مع مايكرو�س�فت ل�ستبدال نظام وندوزف�ن بنظامها الت�سغيلي ,رغم اأن
مايكرو�س�فت تاأ�س�ست عام !1٩75
فما هي الدرو�س امل�ستفادة من كل ذلك؟
ميكن تلخي�س الدرو�س مبا يلي:
ا�سرتاتيجيا ً
ً
 tيجب و�سع التغيري ً
مرنا قاب ًال للتغيري بغية التاأقلم مع م�ستجدات ال�س�ق,
هدفا
وجعل كال من البتكار الفردي واملنظم اأداة حتقيق ذلك.
 tيجب اإعادة الهيكلة امل�ستمرة للمن�ساآت وال�سركات دون اخل�ف من ذلك� ,س�اء اأكان ذلك
بالندماج اأم بالن�سهار مع من�ساآت اأخرى ول� كانت املناف�س.
ً
خروجا
 tاأنه كلما تاأخر التغيري زادت تكاليف اإحداثه وزادت احتمالت اخلروج من ال�س�ق
ً
نهائيا.
 tيجب على مراجع احل�سابات واملق ّيميني املالييني وجميع اخلرباء اأن ياأخذوا بعني العتبار ت�فري
اأدوات و�س�ابط لالإنذار املبكر تعك�س خماطر واحتمالت عدم م�اكبة التغيريات ال�س�قية اأي
خماطر الإفال�س التقني ,واحتمالت اخلروج من ال�س�ق اأ�س�ة مبخاطر الإفال�س املايل.
ولبد من الإ�سارة اإىل اأن منطق ال�س�ق يف التغيري ي�سابه يف كثري من مفا�سله منطق التغيري يف غريه مع
بع�س الختالفات ,فرتبية الأولد حتتاجه ,وتربية الأجيال يف امل�ؤ�س�سات التعليمية حتتاجه ,وال�سع�ب
حتتاجه اأي�سا بال�سك.
حماة (حماها اهلل) 2014-12-7

