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مNن الNهواتNف الNذكNية إلNى الNحوسNبة الNسحابNية ،تNواصNل الNتكنولNوجNيا إحNداث تNغييرات سNريNعة
ف NNي ك NNل ج NNوان NNب امل NNجتمع ت NNقري NNباً ،ب NNما ف NNيها االت NNصاالت واألع NNمال وال NNحكوم NNة .وال يُس NNتثنى
العالم املالي من هذا التغيير.
ومNNن ثNNم فNNالNNعالNNم املNNالNNي يNNقف فNNي مNNنعطف حNNرج .صNNحيح أن انNNتشار الNNعمل بNNالNNتكنولNNوجNNيات
الج NNدي NNدة م NNثل ال NNنظم ال NNقائ NNمة ع NNلى "س NNالس NNل مج NNموع NNات ال NNبيان NNات" )“(”blockchain
يNنطوي عNلى كNثير مNن املNزايNا املNحتملة ،ولNكنه ينش{ مNخاطNر جNديNدة فNي نNفس الNوقNت ،ومNنها
مNNا يهNNدد االسNNتقرار املNNالNNي .ويNNفرض هNNذا بNNدوره تحNNديNNات أمNNام أجهNNزة الNNتنظيم املNNالNNي ،وهNNو
املوضوع الذي تناولته في القمة العاملية للحكومات لعام  2017في دبي.
ف NNعلى س NNبيل امل NNثال ،ن NNحتاج إل NNى تح NNدي NNد ال NNوض NNع ال NNقان NNون NNي ل NNلعملة االف NNتراض NNية ،أو ال NNرم NNز
ال NNرق NNمي .ون NNحتاج إل NNى م NNكاف NNحة غس NNل األم NNوال وت NNموي NNل اإلره NNاب بتح NNدي NNد أف NNضل الس NNبل
الس NNتيفاء م NNبدأ "اع NNرف ع NNميلك" ف NNي ت NNحوي NNالت ال NNعملة االف NNتراض NNية .ول NNلتكنول NNوج NNيا امل NNال NNية
انNNعكاسNNات أيNNضا عNNلى االقNNتصاد الNNكلي ويNNنبغي أن نNNحسن فNNهمنا لNNها ونNNحن بNNصدد وضNNع
السياسات التي تساعد أعضاء الصندوق على خوض غمار هذه البيئة سريعة التغير.
تزايد االستثمارات
الNتكنولNوجNيا املNالNية ،أو  fintechكNما تُ
Nختصر بNاإلنجNليزيNة – وهNو مNصطلح يNشمل مNنتجات
َ
الNNنظم املNNالNNية الNNبديNNلة ومNNطوريNNها ومNNشغليها – تNNفرض تحNNديNNات أمNNام نNNماذج الNNعمل الNNتقليديNNة
وتNNواصNNل نNNموهNNا السNNريNNع .فNNطبقا ألحNNد الNNتقديNNرات األخNNيرة ،زادت اسNNتثمارات الNNتكنولNNوجNNيا
املNN NالNN Nية بNN Nمقدار أربNN Nعة أضNN Nعاف مNN Nن  2010إلNN Nى  2015حNN Nتى أصNN Nبحت  19مNN Nليار دوالر
سنويا.

وقNNد جNNاء ابNNتكار الNNتكنولNNوجNNيا املNNالNNية فNNي صNNور وأشNNكال مNNتعددة – مNNن إقNNراض الNNنظراء إلNNى
ال NNتداول ع NNال NNي ال NNتوات NNر إل NNى ال NNبيان NNات الضخ NNمة وع NNلم اإلن NNسان اآلل NNي )ال NNروب NNوت( .وق NNصص
ال NNنجاح ع NNدي NNدة ف NNي ه NNذا ال NNسياق .ف NNهناك ال NNصيرف NNة ب NNاس NNتخدام ال NNهات NNف ال NNنقال ف NNي ك NNينيا
وال NNصني ،وال NNتي أدخ NNلت امل NNالي NNني م NNمن ك NNان NNوا دون ح NNساب NNات م NNصرف NNية ت NNحت م NNظلة ال NNنظام
املNالNي الNرئNيسي .وهNناك تNحويNل الNعمالت االفNتراضNية الNذي أتNاح لNلناس فNي الNبلدان الNنامNية
تحويل األموال عبر الحدود بسرعة كبيرة وتكلفة منخفضة.
كNل ذلNك يNدعNو إلNى الNتفكير بNصورة أكNثر ابNتكارا .فNكيف بNالNضبط سNتؤدي هNذه الNتكنولNوجNيات
ال ك NNام ً N
إل NNى ت NNغيير ال NNعال NNم امل NNال NNي؟ وه NNل س Nت ُ ْح ِدث ت NNحو ً
ال ف NNيه؟ وه NNل س NNتختفي ال NNبنوك لتح NNل
مح NNلها ال NNنظم ال NNقائ NNمة ع NNلى س NNالس NNل مج NNموع NNات ال NNبيان NNات وال NNتي تسه NNل امل NNعام NNالت ب NNني
الNنظراء؟ وهNل سNيؤدي الNذكNاء االصNطناعNي إلNى تNقليل الNحاجNة لNلمهنيني املNدربNني؟ وإذا كNان
األمر كذلك ،فهل تستطيع اآلالت الذكية تقديم مشورة مالية أفضل للمستثمرين؟
ال NN Nحقيقة ه NN Nي أن NN Nنا ال ن NN Nعلم اإلج NN Nاب NN Nة ح NN Nتى اآلن .ف NN Nهناك اس NN Nتثمارات ك NN Nبيرة ت NN Nوج NN Nه إل NN Nى
التكنولوجيا املالية ،ولكن معظم تطبيقاتها في العالم الواقعي ال تزال في طور االختبار.
التحديات التنظيمية
وق NNد ب NNدأ ب NNال NNفعل ظ NNهور تح NNدي NNات ت NNنظيمية .ف NNعلى س NNبيل امل NNثال ،ي NNمكن اس NNتخدام ال NNعمالت
املNشفرة مNثل عNملة "بNيتكويNن" )“ (”bitcoinالNرقNمية فNي إجNراء تNحويNالت مNجهولNة املNصدر
عبر الحدود – مما يزيد من مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وهNNناك خNNطر آخNNر – عNNلى املNNدى املNNتوسNNط – وهNNو األثNNر املNNحتمل عNNلى االسNNتقرار املNNالNNي مNNن
جراء دخول أنواع جديدة من مقدمي الخدمات املالية إلى السوق.
واألسNئلة كNثيرة .فهNل يNنبغي أن نNطبق نNوعNا مNن الNتنظيم عNلى الNلوغNاريNتمات الNتي تNقوم عNليها
الNNتكنولNNوجNNيات الجNNديNNدة؟ أم يNNنبغي لNNنا – عNNلى األقNNل فNNي الNNوقNNت الNNراهNNن – أن نNNضغط عNNلى
زر الNNوقNNف املNNؤقNNت لNNلعمل الNNتنظيمي لNNكي نNNعطي الNNتكنولNNوجNNيات الجNNديNNدة بNNعض الNNوقNNت حNNتى
تتطور ونسمح لقوى االبتكار بأن تساهم في تخفيض املخاطر وتعظيم املنافع؟
إن بNNعض الNNبلدان يNNعتمد مNNنهجا ابNNتكاريNNا بNNعيد الNNنظر فNNي املNNجال الNNتنظيمي – عNNن طNNريNNق
إنNشاء "مNختبرات الNتكنولNوجNيا املNالNية" )“ ،(”fintech sandboxesعNلى غNرار "املNختبر

الNتنظيمي" )“ (”Regulatory LaboratoryفNي أبNو ظNبي و"مNختبر رقNابNة الNتكنولNوجNيا
املالية" )“ (”Fintech Supervisory Sandboxفي هونغ كونغ.
وته NNدف ه NNذه امل NNبادرات إل NNى ت NNشجيع االب NNتكار ع NNن ط NNري NNق ال NNسماح ب NNتطوي NNر ال NNتكنول NNوج NNيات
الجديدة واختبارها في بيئة خاضعة للرقابة الدقيقة.
وه NNنا ف NNي ال NNصندوق ،ن NNتاب NNع ع NNن ك NNثب ت NNطورات ال NNتكنول NNوج NNيا امل NNال NNية .وف NNي ال NNعام امل NNاض NNي،
نشNNرنNNا دراسNNة عNNن الNNعمالت االفNNتراضNNية ،مNNع الNNتركNNيز عNNلى انNNعكاسNNاتNNها الNNتنظيمية واملNNالNNية
والNN NنقديNN Nة .وقNN Nمنا مNN Nنذ ذلNN Nك الNN Nحني بNN NتوسNN Nيع نNN Nطاق تNN NركNN NيزنNN Nا لNN Nيشمل تNN Nطبيقات "سNN NالسNN Nل
مج NNموع NNات ال NNبيان NNات" )“ (”blockchainب NNشكل أع NNم .ك NNذل NNك أن NNشأن NNا م NNؤخ NNرا املج NNموع NNة
االسNتشاريNة رفNيعة املسNتوى لNرواد الNتكنولNوجNيا املNالNية ملNساعNدتNنا فNي فNهم الNتطورات الNجاريNة
في هذا املجال .ونتوقع نشر دراسة جديدة حول التكنولوجيا املالية في مايو القادم.
كNل هNذا ،فNي رأيNي ،ينش{ "عNاملNا جNديNدا شNجاعNا" لNلقطاع املNالNي .ولNعل هNذا الNعالNم يNرسNم
ف NN Nي ن NN Nظر ال NN Nبعض ص NN Nورة م NN Nخيفة للمس NN Nتقبل – ك NN Nما وص NN Nفه أل NN Nدوس هكس NN Nلي ف NN Nي رواي NN Nته
الشهيرة.
ولNN Nكن بNN NوسNN Nعنا أن نNN NتذكNN Nر أيNN Nضا كNN Nيف اسNN Nتحضر شكسNN Nبير صNN Nورة هNN Nذا الNN NعالNN Nم الجNN NديNN Nد
الNNشجاع فNNي مسNNرحNNيته الNNعاصNNفة ،حNNني قNNال عNNلى لNNسان إحNNدى شNNخصياتNNه :يNNا لNNلروعNNة! كNNم
من الصالحني في هذا العالم! ما أروع البشرية! ويا له من عالم جديد شجاع”..،
https://blog-montada.imf.org/?p=4780#more-4780

