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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
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تداول حقوق الأولوية
اأ�س�س حتديد الربح
مراجعة لل�سكوك حول اأرباح البنوك الإ�سالمية
م�ساهمة الزكاة يف تعزيز ال�ستثمار يف راأ�س
املال الب�سري

�ضوق البيانات ال�ضخمة ومفاهيم جديدة
لقد حت�ل العامل يف فرتة زمنية �سابقة من ع�سر الراأ�سمالية اإىل
ع�سر الراأ�سمالية املت�ح�سة..
ويبدو اأننا الي�م اأمام حقبة حت�ل جديدة تتمثل بالتح�ل من ع�سر
املعل�مــات اإىل ع�سر املعل�مــات املت�ح�سة.

ً
نعي�س ً
خمزنا للقيمة
ي�ميا �سمن كم هائل من البيانات ال�سخمة  ،big dataهذه البيانات باتت متثل
اإذا ما حت�لت اإىل معل�مات .وهذا ما �سرعت به �سركات التكن�ل�جيا الكبرية ومنها �سركات الت�ا�سل
الجتماعي حيث تك�سب املال ال�فري من بيع بيانات عمالئها ال�سخ�سية وعادات ت�سفحهم ل�ستغاللها
يف الإعالنات ال�سل�كية.
لقد عرفت ب�ر�سة البيانات ال�سخمة اأ�سعار ًا غريبة لهذه البيانات اللكرتونية ،فبيانات العمر وال�سن
لأنا�س جمه�لني تباع مببلغ ( )٠.٠٠5دولر للبيان ال�احد ،فاإن كانت لأنا�س اأغنياء في�سبح ال�سعر
ً
متزوجا ينتظر
( ،)٠.123٠واإن كان ال�احد منهم مقبال على زواج فال�سعر ( ،)٠.233٠واإن كان
م�ل�د ًا فال�سعر ( .)٠.3٠3٠اأما بيانات ال��سع ال�سحي كاملعاناة من ال�سمنة فتباع مببلغ ()٠.563٠
دولر للبيان ال�احد ،وتباع بيانات من يرغب بامتالك بيت ب�سعر ( )٠.6٧3٠دولر للبيان ال�احد،
وبيانات من يبحث عن �سراء ج�ال ب�سعر ( )٠.6855دولر للبيان ال�احد ،اأما بيانات املدراء
التنفيذيني فتبلغ ( )124دولرا للبيان ال�احد.
اإن هذه الأ�سعار تف�ق بال �سك تقييم العمالء اأنف�سهم لبياناتهم ال�سخ�سية ،اأما حمددات تلك الأ�سعار
فيتمثل )1( :بعمق البيانات )2( ،ات�ساعها ،مثال ذلك :عدد مرات م�ساركة تلك البيانات ،و�سرعة
القيام بذلك.
�س�امع تخزين البيانات:
تعترب البيانات ال�سكل اخلام لأي حمت�ى معريف ،فت�سجيل اأط�ال ع�سرة اأ�سخا�س على ورقة ،يعني
اأن هذه ال�رقة حت�ي بيانات ،وتتح�ل اإىل معل�مات بعد معاجلتها ،فاإذا احت�سبنا املت��سط احل�سابي
لأط�ال الأ�سخا�س امل�سجلني فيك�ن هذا املت��سط مبثابة معل�مة لأنها حمت�ى معريف اأكرث فائدة ونفعا
من البيانات التي هي جمرد اأرقام.
فاإذا تراكمت البيانات وازدادت ب�سكل مت�سارع فيمكن و�سفها باأنها بيانات �سخمة ،وال�سخامة اأمر
ن�سبي ،فما ه� �سخم الي�م قد ل يك�ن كذلك غد ًا ،وما ه� �سخم جلهة ،قد يُع ّد �سغري ًا لغريها .اأما
معهد ماكنزي العاملي فقد ع ّرف البيانات ال�سخمة باأنها :جمم�عة البيانات التي تف�ق حجم اأو قدرة
اأدوات ق�اعد البيانات التقليدية من التقاط ،وتخزين ،واإدارة وحتليل تلك البيانات.
اأن�اع البيانات ال�سخمة:
تق�سم البيانات ال�سخمة اإىل بيانات منظمة (اأو مهيكلة) لكنها متثل جزء ًا �سغري ًا من �س�امع
البيانات ،وبيانات غري منظمة (اأو غري مهيكلة) ومتثل اجلزء الأكرب من تلك ال�س�امع.
 .1اأما البيانات املهيكلة :فهي البيانات املخزنة يف حق�ل قاعدة بيانات ،مييزها اإمكانية
البحث فيها وحتليلها ،كما ميكن اإدارتها با�ستخدام لغة .SQL
 .2بينما البيانات غري املهيكلة :فهي كل ما ل ميكن ت�سنيفه ب�سه�لة كال�س�ر والر�س�م
البيانية ،ومقاطع الفيدي� ،و�سفحات ال�يب ،وملفات  ،PDFوالعرو�س التقدميية،
ور�سائل الربيد اللكرتوين ،ووثائق ال�يكي ،والتغريدات ،ومن�س�رات الفي�سب�ك ،ور�سائل

د� .سامر مظهر قنطقجي
رئي�س التحرير

الدرد�سة ،ووثائق  XMLوغريها .ورغم اأن هذه الأن�اع من امللفات لها هيكل داخلي يخ�سها،
لكنها تعترب "غري منظمة" لأن بياناتها ل تت�سق متاما كقاعدة بيانات.
 .3وبني الن�عني ال�سابقني بيانات ت�سمى بيانات �سبه منظمة :وهي خليط بني الثنني ،لكنها تفتقر
اإىل بنية منتظمة مثل برامج معاجلة الن�س��س.
اإن �سفة البيانات ال�سخمة تطلق عند ت�افر ال�سفات التالية:
 .1احلجم :حيث تت�افر كميات كبرية من البيانات.
 .2ال�سرعة :حيث ينم� حجم البيانات ب�سكل مت�سارع.
 .3التن�ع :حيث تتن�ع البيانات اإىل بيانات مهيكلة وغري مهيكلة.
ومع تزايد حجم وتن�ع البيانات التي تتعامل معها ال�سركات  -حيث ازدادت البيانات خالل العامني املا�سيني
ب�ترية مت�سارعة وجمع اأكرث من  ٪9٠منها -وجدت ال�سركات نف�سها اأمام طريقني:
 tاإما جتاهل هذه البيانات.
ً
تدريجيا لفهمها وال�ستفادة منها ،اإل اأن ذلك ل يح�سل با�ستخدام الأدوات
 tاأو البدء بالتك ّيف معها
التقليدية.
فمث ًال ل ت�ستفيد غالبية املتاجر ال�سخمة من بيانات �سفقات عمالئها ،ول� اأخ�سعتها للمعاجلة ل�ستطاعت فهم
زبائنها وعمالئها ،و لط�رت عالقاتها معهم ،وبذلك حتقق ميزة تناف�سية عن غريها من املتاجر .لذلك يجب
التك ّيف مع هذا ال�اقع اجلديد ع��سا عن جتاهله ،فحيازة اأو اإن�ساء ق�اعد بيانات �سخمة للعمالء تفيد بالتعرف
على اأمناط ال�س�ق وحركته ،ثم بح�سن اإدارتها ف�س ُتدر ثروات كبرية.
لكن �سخامة البيانات ي�ؤدي اإىل م�اجهة م�ساكل منها:
 .1الإغراق ب�سبب احلجم الهائل للبيانات.
 .2املادية.
 .3الت�قيت :اأي فقدان املعل�مات لقيمتها اإذا مل ت�ستخدم يف ال�قت املنا�سب.
 .4زيادة التكلفة.
 .5تعدد اأ�سكال البيانات (�س�اء املنظم منها اأو غري املنظم).
 .6تناق�س بع�س التحليالت مع بع�س املعل�مات املفيدة.
اأمثلة عن البيانات ال�شخمة:
 tيقدر حجم ما يطلقه كل اإن�سان ً
ي�ميا بـ  2.2ملي�ن تريا بايت من البيانات ،و 25تريابايت من
�سجالت الدخ�ل على في�سب�ك ً
ي�ميا ،واأكرث من  2٠٠ملي�ن م�ستخدم ن�سط يكتب�ن اأكرث من 23٠
ملي�ن تغريدة ً
ي�ميا على ت�يرت.
 tتقدر اأبحاث �سركة اإنتل اأن حجم البيانات التي ولدها الب�سر منذ بداية التاريخ وحتى عام 2٠٠3
ما قدره  5اإك�سابايت (وحدة قيا�س البيانات) ،وت�ساعف هذا الرقم  5٠٠مرة خالل عام 2٠12
لي�سل اإىل  2.٧زيتابايت ،ويت�قع اأن يت�ساعف هذا الرقم ثالث مرات حتى عام .2٠15
 tقدرت �سركة �سي�سك� اأنه وبحل�ل عام � 2٠15ستتجاوز حركة الزيارات على الإنرتنت  4.8زيتابايت
( اأي  4.8مليار تريا بايت ) ً
�سن�يا.
 tتنتج طائرة اإيربا�س  38٠مليار �سطر من ال�سيفرات الربجمية كل ن�سف �ساعة ،ما يعادل 1٠
تريابايت من البيانات ،م�سدرها ما ت�لده حمركات وح�سا�سات الطائرة التي ت�سف التفا�سيل
الدقيقة امل�ساحبة لرحلتها ،وهذا احلجم يخ�س بيانات ن�سف �ساعة من رحلة واحدة فقط من

طائرة واحدة .فاإذا �سافرت الطائرة يف رحلة من مطار هيرثو اإىل مطار كيندي ،ف�ستنتج الرحلة
 64٠تريابايت من البيانات .وهذا مثال عن طبيعة حجم البيانات ال�سخمة.
 tذكرت �سركة  IBMاأنها تنتج  2.5ك�ينتيلي�ن بايت من البيانات ً
ي�ميا (الك�ينتيلي�ن ه� الرقم
ً
متب�عا بـ � 18سفر ًا) ،م�سدرها املعل�مات ح�ل املناخ والتعليقات املن�س�رة على م�اقع
واحد
الت�ا�سل الجتماعي وال�س�ر الرقمية والفيدي�هات ومعامالت البيع وال�سراء  ..الخ.
ً
�سخما للبيانات وتعد  Hadoopمن اأف�سل تقنيات
 tتعترب املكتبات املفت�حة امل�سدر خمزنا
التعامل معها وت�ستخدم �سبكة لينكداإن الجتماعية املتخ�س�سة بال�ظائف والعمل هذه اخلدمة
ً
أ�سب�عيا.
لت�ليد اأكرث من  1٠٠مليار مقرتح على امل�ستخدمني ا
 tيعالج م�قع اأمازون ماليني العمليات اخللفية كل ي�م ،اإ�سافة ل�ستف�سارات اأكرث من ن�سف ملي�ن
بائع .وتعتمد اأمازون على نظام لين�ك�س ب�سكل اأ�سا�سي ليتمكن من التعامل مع هذا الكم الهائل
من البيانات ،ومتلك اأمازون اأكرب  3ق�اعد بيانات لين�ك�س يف العامل والتي ت�سل �سعتها اإىل ٧.8
و 18.5و 24.٧تريابايت.
 tتعالج �سل�سلة املتاجر ووملارت اأكرث من ملي�ن معاملة جتارية كل �ساعة ،ويقدر حجم ق�اعد
بياناتها اأكرث من  2.5بيتابايت ( 256٠تريابايت) من البيانات ،وهذا يعادل � 16٧سعف البيانات
ال�اردة يف جميع الكتب امل�ج�دة يف مكتبة الك�نغر�س يف ال�ليات املتحدة.
 tيق�م نظام حماية بطاقات الئتمان من الحتيال FICO Falcon Credit Card Fraud
 Detection Systemبحماية  2.1مليار ح�ساب ن�سط يف جميع اأنحاء العامل.
اإذ ًا الأمر اأ�سبه بغربلة جبل �ساهق من البيانات بغية احل�س�ل على �سخرة وزنها ل يتعدى عدة مئات من
الغرامات ،اإل اأنها �سخرة تد ّر ً
ذهبا.
اإذا البيانات ال�سخمة ت�ساعد يف:
 tاكت�ساف الروؤى املهمة القابلة للتنفيذ.
 tحتديد البيانات الأكرث اأهمية لقطاع الأعمال وت�جيه القرارات امل�ستقبلية.
 tتفهم الزبائن ب�سكل اأكرث ،والتعرف على كيفية زيادة املعل�مات ال�ستخبارية وزيادة املبيعات،
وزيادة الكفاءة ،وحت�سني العمليات وخدمات العمالء.
 tحت�س�س م�اطن اخلطر وحت�سني اإدارة املخاطر.
لكن وعلى الرغم من ك�ن ال�ستثمار يف البيانات ال�سخمة وتع ّلم كيفية ا�ستخدامها قد ي�سمحان بتح�يل جمرى
الأعمال ،فاإن ال�سركات ال�سغرية احلجم قد تعتقد اأن النفاذ اإىل البيانات ال�سخمة مرتفع التكلفة ،فتبتعد عن
هكذا ا�ستثمار .مما �سي�س ّبب بتق�سيم ال�سركات اإىل ن�عني� :سركات غنية بالبيانات ،واأخرى ل متلكها ،الأمر
الذي ي�ؤهل ال�سركات الغنية للقيام بتفكيك اأ�سرار البيانات وبيعها اإىل ال�سركات ال�سغرية.
مقرتح ل�ستخدام تقنية البيانات ال�سخمة فيما بني امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية:
تعترب �سركة ( PricewaterhousCoopers )PwCمن �سركات املحا�سبة واملراجعة الكبرية يف العامل،
وهي تلزم نف�سها بالنتقال اإىل القرن احلادي والع�سرين باعتماد  XBRLكاأداة اإبالغ وتقرير ل�سمان �سرعة
تدفق املعل�مات بحرية ل��سائل الإعالم لزيادة الدقة والنزاهة والثقة .وهي ممن تبنى  XBRLبالتعاون مع
 AICPAو  IMAو  IASو  Deloitteوغريها اإ�سافة اإىل كبار �سركات التقنية كاحتاد �سبكة ال�يب العاملية
 WWWومايكرو�س�فت واأوراكل وغريها من كبار �سركات التقنية .وقد ن�سرت كتابا بعن�ان :لغة الإف�ساح
املايل واملحا�سبي  ،XBRLوملزيد من الطالع (رابط التحميل).

ولعل ا�ستالم ال�سيد عبد الإله بلعتيق م�قع الأمني العام للمجل�س العام للم�سارف وامل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية  ،CIBAFIوب��سفه قد �سغل من�سب اأمني عام م�ساعد ملجل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية
 ،IFSBو�سغل اأي�سا من�سب مدير �سركة  PwCلعدة �سن�ات ومب�اقع عاملية ،فاإين اأ�ستغل اإعادة اقرتاح
تبني هذه اللغة لتك�ن لغة مالية م�سرتكة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ك�ن املجل�س العام مظلة تلك
امل�ؤ�س�سات.
فهذه اللغة اأ�سا�سها لغة  XMLاأحد عنا�سر البيانات ال�سخمة ،وهي لغة قادرة على اإدارة بيانات تلك
امل�ؤ�س�سات ب�سكل اآيل ،ولديها قدرات اإعادة جدولتها مما ي�سمح بتح�يلها اإىل معل�مات ق ّيمة تت�سف
باأنها معل�مات ذات قيمة ج�هرية ميكن ا�ستثمارها يف تلك امل�ؤ�س�سات ويف غريها مبا يحقق النفع
لهذه ال�سناعة على امل�ست�ى العاملي.
كما يعترب التقرير املع ّد على اأ�سا�س  XBRLن�سخة الكرتونية حم�سنة من الق�ائم املالية ،ويحقق ف�ائد
عديدة ،منها:
 tخف�س معاجلة البيانات.
 tاإعداد التقارير املالية با�ستهالك ورق اأقل ،فالتقارير اللكرتونية �سديقة البيئة.
 tخف�س ال�قت املطل�ب لأداء خمتلف مهام املحا�سبة.
 tخف�س تكلفة تبادل البيانات.
 tحت�سني حتليل املعل�مات املالية.
 tتط�ير ج�دة و�سرعة عمليات املراجعة با�ستخدام برامج وتطبيقات ت�ستطيع قراءة
ملفات  XMLوتطبيق املراجعة الآلية.
 tاإمكانية الن�سر بلغات خمتلفة كالنكليزية والفرن�سية والعربية وغريها مبا�سرة من
خالل حل�ل برجمية.
 tزيادة قدرة املحللني املاليني على ا�ستخراج وحتليل ومعاجلة هذه املعل�مات باأدوات
م�س ّممة خ�سي�سا لهذا الغر�س.
وتطال منافع  XBRLجمال الإف�ساح يف امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وذلك بت�فري البيانات واملعل�مات
الالزمة �سمن الت�قيت ال�سحيح مبا يحقق هدف معيار الإف�ساح الداعم لل�سفافية وان�سباط ال�س�ق
يف امل�ؤ�س�سات التي تقدم خدمات مالية اإ�سالمية ،وذلك بتمكني امل�ساركني يف ال�س�ق دعم تطبيق
معايري  IFSBاخلا�سة بكفاية راأ�س املال ،واإدارة املخاطر ،واملراجعة الرقابية ومعايري احل�كمة.
كما يي�سر ذلك ح�س�ل امل�ساركني يف ال�س�ق على معل�مات دقيقة ومتجددة و�سادقة ،ومنهم اأ�سحاب
ح�سابات ال�ستثمار فيعزز ذلك قدراتهم على متابعة اأداء ا�ستثماراتهم بتقييم املعل�مات ذات العالقة.
و�س�ف يحقق  CIBAFIاإيرادات لي�ست بالقليلة من خالل ا�ستغالل �س�امع البيانات التي �سيجمعها
وا�ستثمار تلك املعل�مات املفيدة امل�ستخرجة من تلك البيانات التي �سيجمعها دوريا وبا�ستمرار والتي
�ستنم� ب�سكل مت�سارع.
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