ذو الحجة  1438هـ  -سبتمرب 2017م

ومعدالت
يكفل مل�ستخدميه معرفة �أ�سعار الفائدة ُ
تغريها بدقة �شديدة بل ويقوم بح�سابها لهم على
الأمدين القريب والبعيد جدًّا وبالدقة ذاتها .لقد
وفر هذا النظام كذلك بطاقات ائتمانية متطورة
جدًّا وك�أنها �صنعت يف اجلنة على حد و�صف امل�ؤلف.
فبطاقة «�شِ ن ه��ان» االئتمانية ت�ستطيع �أن تتنب�أ
ب�أحوال ال�سوق وبالتايل فهي قادرة على التنب�ؤ مبا
يفكر فيه عمالء البنك من ُم�ستخدمي البطاقة،
ومب��ا يرغبون يف �شرائه ع��ادة ث��م تر�سل البطاقة
كل هذه البيانات �إىل موقع البنك الذي ميكنه يف
هذه احلالة �أن يتعرف مبنتهى الب�ساطة على مدى
رغبة عمالئه يف موا�صلة ا�ستخدام بطاقات البنك
من عدمها ،كما ميكنه التغلب على م�سائل كثرية
تتعلق ب��ط��ل��ب��ات �إل���غ���اء ال�����ش��راء ق��ب��ل ح��دوث��ه��ا من
خالل حتليل اخلطوات التي يقوم بها العمالء عند
ال�شراء� .أما �شركة «�سام�سونغ» فقد طورت بطاقة
ائ��ت��م��ان��ي��ة ت��ق��وم بعمليات ح�سابية م��ت��ط��ورة ج��دًّا
بحيث تزيد من ا�ستخدام عمالئها لتلك البطاقة.
هذا فيما يتعلق مبعرفة العميل لأرقام ا�ستهالكه
ون�سب الفوائد التي عليه حتملها بدقة وحتديد
�شديدين� ،أم��ا بالن�سبة ل�شركة «�سام�سونغ» ذاتها
فالبطاقة اجل��دي��دة مت��ده��ا مبعلومات قيمة عن
عدد مرات ا�ستخدام العميل لها ،وعدد مرات قيامه
بالت�سوق واملحالت واملطاعم واملقاهي التي يرتدد
عليها ون���وع املُ��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي ي�����ش�تري��ه��ا ،وب��ال��ت��ايل
ت��ت��ح��رك ال�����ش��رك��ة ل��ع��م��ل ات��ف��اق��ي��ات م��ع �أك�ب�ر ع��دد
ممكن م��ن تلك الأم��اك��ن بحيث ت�ضمن ا�ستمرار
قيام عمالئها با�ستخدام البطاقة اجل��دي��دة ،كما
ت�ضمن تلك الأماكن زبائن دائمني مقابل ح�صول
ه���ؤالء الزبائن على تخفي�ضات ُمر�ضية ومتميزة
� ً
أي�ضا .ثم يتطرق امل�ؤلف مل�س�ألة البطاقة الذكية
التي �أنتجتها �إحدى ال�شركات الهندية والتي تتيح
ل�شركة «�شِ ن هان» مث ً
ال �إدماج ( )8بطاقات ذكية يف
بطاقة بال�ستيكية واحدة مزودة بخا�صية ال�ضغط
على زر م��وج��ود بها فيقوم على ال��ف��ور بتحويلها
�إىل بطاقة ثانية بح�ساب للعميل نف�سه يف بنك
�آخر حتى ثمانية بنوك! �أي �أنها باخت�صار ثماين
بطاقات ذكية مدجمة يف بطاقة واحدة.
الباب الثالث بعنوان «بنوك الإنرتنت ال�شهرية».
ي���رى امل����ؤل���ف �أنَّ ك��وري��ا ك��ان��ت م��ت���أخ��رة ع��ن رك��ب
البنوك املحرتفة يف التعامل مع تكنولوجيا �إدارة
الأموال عرب الإنرتنت مقارنة ببع�ض الدول التي
�أ�شار �إليها من قبل .لقد بد�أت كوريا اللحاق بهذا
الركب ع��ام 2016م ،من خ�لال بنك «ك��اك��او» الذي
مقره «ك -بنك» ،فهل �ستنجح كوريا اجلنوبية يف
التعامل م��ع ه��ذه التقنيات؟ �أهمية ه��ذا ال�س�ؤال
تكمن يف �أنَّ ب��ن��وك الإن�ترن��ت ال ت�ستطيع جتاهل
ق��وة ال�سوق الأمريكية .فطبقًا لدرا�سات �أجرتها
م�ؤ�س�سة «�أو -ري» الكورية للتعامالت املالية ف�إن
بنوك الإنرتنت الأمريكية حتتل ن�سبة  %3.9من

تعامالت البنوك بالواليات املُتحدة ،وهو رقم كبري
يف �ضوء الفرتة الزمنية الب�سيطة جدًّا التي بد�أتها
هذه البنوك وواجهت معها ع�ثرات تعافت بعدها
�سري ًعا بداية من عام 2011م .القوة الثانية موجود
ب��ال�����ص�ين م��ن خ�ل�ال ���ش��رك��ة «ع��ل��ي ب��اب��ا» ال�شهرية
والتي ت�أ�س�ست عام 2013م ،وهي �شركة ميكن من
خاللها �إدارة كل ما يتعلق بالأموال واال�ستثمار-
ب��دون ا�ستثناء تقري ًبا -ب��الإن�ترن��ت ع�بر الهواتف
ال��ذك��ي��ة� .أم��ا ال��ي��اب��ان فقد ت�أ�س�س فيها حتى الآن
بنكان اثنان .يف �أوروبا هناك ما يقرب من ثالثني
بن ًكا مركزها بنك «مرح ًبا» الفرن�سي الذي ت�أ�س�س
يف باري�س وامتدت خدماته �إىل بلجيكا و�إيطاليا
و�أملانيا� .أعتقد �أنّ هذا العر�ض للقوى التناف�سية
التي تواجهها كوريا عامل ًّيا يجيب عن ال�س�ؤال الذي
طرحه امل�ؤلف يف هذا الباب من الكتاب� .صحيح �أن
الأمر �صعب لكن كوريا متتلك كل مقومات النجاح
يف اقتحام هذا املجال دون �شك.
الباب الرابع بعنوان «معامل �أ�سواق املال يف امل�ستقبل
ال��ق��ري��ب» .ي��رى امل���ؤل��ف �أن��ه عندما تنجح �شركات
امل����ال يف حت��وي��ل خ��دم��ات��ه��ا �إىل الإن�ت�رن���ت ،ف���إ ِّن��ه��ا
�ست�ضمن �إقبا ًال �أك�بر من عمالئها على ا�ستخدام
تقنيات تكنولوجيا �إدارة الأم����وال ع�بر الهواتف
الذكية فيما يقومون به من بيع �أو �شراء وب�شكل
يومي تقري ًبا .يف هذا ال�سياق �سيكون �آمنًا للعميل
�أن يعطي بياناته املتعلقة مب��ا ميلكه م��ن �أم���وال
�إىل احلا�سوب املت�صل ب�شركات ا�ستثمار الأم��وال،
و�سيقوم احلا�سوب بتزويده بكل املقرتحات املتعلقة
بتحقيق �أرب��اح م�ضمونة بدون و�ساطة �أو �سم�سرة
من �شركات توظيف الأموال امل�ألوفة� .أ�سواق �إدارة
الأموال م�ستقب ً
ال متطورة جدًّا �إىل حد دفع �إحدى
�شركات الت�أمني الكورية �إىل تزويد ال�سيارات التي
تتوىل م�س�ؤولية الت�أمني عليها ب�شريحة �إلكرتونية
مت�صلة بالإنرتنت متد ال�شركة مبعلومات دقيقة

ع���ن �أ����س���ل���وب ق���ي���ادة م���ال���ك ال�����س��ي��ارة وع����ادات����ه يف
القيادة ،الأم��ر ال��ذي ي�سمح لها �أن تقرر �إن كانت
ً
تعوي�ضا عن الأ�ضرار الناجمة عن وقوع
�ستعطيه
حوادث من عدمه! اجلانب املظلم يف هذا امل�ستقبل
التكنولوجي هو اختفاء حوايل  7.1مليون وظيفة
يف جم��االت الت�صنيع والفنون والإع�لام حتى عام
2020م يف  15دولة بالعامل ،ويف املقابل �سوف توجد
ح����وايل  2م��ل��ي��ون ف��ر���ص��ة ع��م��ل ج��دي��دة يف جم��ال
احل��وا���س��ي��ب وال��ري��ا���ض��ي��ات وال���ع���م���ارة ،مم���ا يعني
�أن نق�ص ال��وظ��ائ��ف �سيبلغ  5.1م��ل��ي��ون وظيفة.
امل�ستقبل التكنولوجي القريب يف �إدارة الأم���وال
كتب �سط ًرا ج��دي��دًا يف التاريخ وبالتحديد يف 22
�أكتوبر 2015م وذلك بقبول «  ”Bit Coinكعملة
م��ع�ترف ب��ه��ا ومي��ك��ن ال��ت��ع��ام��ل م���ن خ�لال��ه��ا عرب
الإن�ترن��ت� .صحيح �أن��ه��ا تكنولوجيا ج��دي��دة وقد
ال ُيكتب لها النجاح لكنها وبكل ت�أكيد �ستُحدث
تغيريات على النموذج االجتماعي امل�ألوف يف �إدارة
ما يتعلق ب��الأم��وال وعالقة الب�شر بها على وجه
التحديد.
ال���ب���اب اخل���ام�������س والأخ���ي���ر م���ن ال���ك���ت���اب ب��ع��ن��وان
«اب��ت�����س��ام��ات ودم�����وع م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ن��ظ��ام ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
�إدارة الأم��وال عرب الإنرتنت يف كوريا اجلنوبية».
ي��رى امل���ؤل��ف �أن ال��دول التي ق��ررت التعامل بهذه
التقنيات ومن بينها كوريا اجلنوبية تخو�ض الآن
ح��ر ًب��ا �ضرو�سا حت��ت �سطح امل���اء على ح��د تعبريه
بهدف تر�سيخ �أقدامها يف عمل ميكن و�صفه بكل
ب�ساطة بكلمة «م��غ��ام��رة» .يف ه��ذا ال�����س��ي��اق هناك
م��ا ي��دع��و ل��ل��ت��ف��ا�ؤل ب�����ش���أن ك���وري���ا .ف��ق��د اقتحمت
�شركة «�سام�سونغ» ال�سوق الأمريكية ع��ام 2015م
ً
ملحوظا رغم التعاطف الكبري من
جناحا
وحققت
ً
الإعالم الأمريكي مع �شركة «�آبل» املناف�س ال�شديد
ل�سام�سونغ .ول���ذا ي��ث��ق امل���ؤل��ف �أن ك��وري��ا ميكنها
القيام بدور رائد يف �آ�سيا يف جمال تكنولوجيا �إدارة
الأموال عرب الإنرتنت ،وي�ؤكد �أنه لن يدخر جهدًا
يف تقدمي كل خرباته وما ميلكه من معرفة قيمة
ومعلومات بهذا املجال لأج��ل �أن تبلغ كوريا تلك
الريادة املن�شودة.
------------------------------عنوان الكتاب :تكنولوجيا �إدارة الأم��وال يف الغد
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تكنولوجيا إدارة األموال في الغد القريب
 ..هونج جانغ وون

محمود عبد الغفار *
ع�شية الذكرى املئوية للثورة اال�شرتاكية الرو�سية (البل�شفية) التي �شهدت البالد معها منعط ًفا تاريخ ًيا حا ًدا والتي �أحدثت تغيريات جذرية يف �أ�سلوب حياة
ال�شعب الرو�سي� ،أ�سلوب احلياة الذي حفره يف الزمن على مدى قرون طويلة ُمتعاقبة ،ع�شية تلك الذكرى �صدر عدد كبري من الأعمال التي �صوبت نظرة فاح�صة
جديدة �إىل ذلك املف�صل التاريخي وما رافقه من �أحداث وذلك من جوانبه التاريخية وال�سيا�سية واالقت�صادية .وبقي اجلانب الديني مهم ًال �إىل حد ملحوظ ومل
ينل حظه من التغطية والتمحي�ص البحثي ،كما تندر الأعمال التي ناق�شت حقيقة �أنَّ يف عام  1917كانت رو�سيا على مفرتق طريق مع عقيدتها امل�سيحية ،مرة
و�إىل الأبد.

م��ا ال��ع�لاق��ة ب�ين ال��ن��م��وذج املُ��ده�����ش ل�شركة «علي
بابا» ال�صينية امل��ذك��ور يف اجلملة الفرعية �أ�سفل
عنوان الكتاب ،و�صورة اللوح الإلكرتوين والهاتف
الذكي و�أيقونة الدوالر الأمريكي بغالف الكتاب؟
ال���ع�ل�اق���ة ب��اخ��ت�����ص��ار جت�����س��ده��ا اجل���م���ل���ة الأوىل
�أع��ل��ى ال��ع��ن��وان ح���ول ك��ي��ف��ي��ة �إدارة امل����ال يف ع�صر
ث��ورة التكنولوجيا الرقمية ع�بر الإن�ترن��ت؛ تلك
العالقة التي �سيتناول امل���ؤل��ف جوانبها املُختلفة
عرب �صفحات الكتاب.
الكتاب يف حد ذاته �إطاللة متهيدية الخت�صا�صي
حم�ترف يف جم��ال التكنولوجيا الرقمية لإدارة
الأم�������وال ع�ب�ر الإن��ت�رن����ت يف امل�����س��ت��ق��ب��ل ال��ق��ري��ب،
ّ
املخل،
ُيقدمها �صاحبها بنوع من التب�سيط غري
بحيث يحافظ على الدقة العلمية ملا يطرحه من
�أفكار دون خو�ض يف تف�صيالت تكنولوجية قد ال
ي��رغ��ب ال��ق��ارئ ال��ع��ادي يف ال��ت��ع��رف عليها �أ���ص�ل ً
ا.
امل�ؤلف «هوجن جانغ وون» متخ�ص�ص يف االقت�صاد
و�إدارة الأع��م��ال بجامعة «ي���ون ���س��ي��ه» بالعا�صمة
���س��ي��ول ب��ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة .رج���ل ���ش��غ��وف باملعرفة
واالط�ل�اع ،مم��ا دفعه لت�أمل الكيفية التي يعي�ش
بها النَّا�س يف ه��ذا العامل بحدود معينة من املال
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف ع�����ص��ر ا���ص��ط��ل��ح ع��ل��ى ت�سميته
«العوملة»! وهو ُيقدم ً
عر�ضا �شائقًا ملو�ضوع الكتاب
ع�بر خ�برات��ه ال�شخ�صية وجت��ارب��ه اخل��ا���ص��ة بهذا
امل��ج��ال ب��ع��د �أن ق���ام ب���زي���ارة ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ل��دان
املُ��ت��ق��دم��ة يف ا���س��ت��خ��دام ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا الإن�ت�رن���ت يف
�إدارة الأموال وما يتعلق بها من عمليات و�أن�شطة
ح��ي��ات��ي��ة ي��وم��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة .زار ف��رن�����س��ا و�إجن���ل�ت�را
وطوكيو ومو�سكو وكندا وبولندا بهدف التعرف
عن قرب على م�صطلح «تكنولوجيا �إدارة الأموال»
الذي مل يكن معظم النا�س يف كوريا يعرفون عنه
ال�شيء الكثري.
ي�أتي الكتاب يف خم�سة �أبواب .الباب الأول عنوانه



« تكنولوجيا امل��ال تعني التوافق �أو امل��زج بني املال
والتكنولوجيا الرقمية عرب الإنرتنت» ،ولذا فمن
البديهي �أن ي�ستهل امل�ؤلف هذا الباب بطرح �س�ؤال
�أ�سا�سي حول مفهوم «تكنولوجيا املال» .ويف الإجابة
عنه يرى امل�ؤلف �أنّ تكنولوجيا الأم��وال م�صطلح
عاملي يت�ضمن داخله جماالت عديدة .كما يرى �أنَّ
هناك مناذج ب�سيطة جدًّا يف هذا املجال مثل القيام
بعمليات م��ال��ي��ة ودف���ع ف��وات�ير وال��ق��ي��ام ب��خ��دم��ات
بنكية كاالقرتا�ض وكذلك القيام بعمليات تتعلق
ب�����ش��رك��ات ال��ت���أم�ين ع��ل��ى ال�����س��ي��ارة م��ث� ًلا م��ن خ�لال
الهاتف الذكي .فبع�ض �شركات الت�أمني تقوم الآن
«ح�سا�س» مت�صل بالإنرتنت داخل ال�سيارة
بو�ضع ّ
امل�ؤ َّمن عليها ،كما �أنَّه مت�صل كذلك بالبنك الذي
يتعامل معه �صاحب ال�سيارة وذلك لت�سهيل الكثري
من الأمور املتعلقة بال�سيارة حال وقوع احلوادث.
وي����رى امل����ؤل���ف �أنَّ ه���ذا ال���ن���وع م���ن ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا
امل��ت��ط��ورة ج���دًّا ت���أخ��ر يف ك��وري��ا رغ��م وج���ود البنية
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة ال�ل�ازم���ة ل���ه ،وذل����ك ب�����س��ب��ب بع�ض
ال��ق��وان�ين املكبلة ل�ل�إب��داع �أو االب��ت��ك��ار ب�شكل ع��ام،
مم��ا يعوق الكثري م��ن ال��ت��ط��ورات الطموحة التي
ي��ن�����ش��ده��ا ال��ك��ث�يرون يف ال���وق���ت ال����ذي ق��ام��ت فيه
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة وال�����ص�ين ب��درا���س��ات
ج�����ادة يف ه����ذا امل����ج����ال؛ مب���ا ي��ع��ن��ي �أنَّ ال��دول��ت�ين
جتاوزتا مرحلة البداية وبلغتا مرحلة االنطالق
التي جتعلهما رائدتني حقيقيتني بالفعل� .صحيح
�أن كوريا ت�أخرت عن بع�ض الدول لكنها بكل ت�أكيد
يف م��وق��ع �أف�����ض��ل ب��ك��ث�ير ب���ل وال مي��ك��ن م��ق��ارن��ت��ه��ا
بالدول الأفريقية مث ً
ال .ففي كوريا بنوك عديدة
لها خربات متقدمة يف ا�ستخدام الإنرتنت بحيث
ميكن لعمالء تلك البنوك القيام بكل ما ُيريدونه
م��ن ب��ي��ع �أو ���ش��راء ب�سهولة ودون ق��ل��ق �أو ان��زع��اج
عرب احلوا�سيب والأل���واح الإلكرتونية والهواتف
منوذجا لإحدى ال�شركات
الذكية .وي�ضرب امل�ؤلف
ً

الناجحة ج���دًّا يف �إدارة الأم����وال ع�بر تكنولوجيا
الإنرتنت ب�شركة «بليون» البولندية التي ُتهيمن
على �إدارة الكثري من الأمور االقت�صادية ل�شركات
عديدة يف العامل« .جوجل» و»علي بابا» منوذجان
فذان كذلك يف هذا املجال .ويقدم امل�ؤلف مثا ًال ملا
ُيكن لهذه التكنولوجيا �أن تقوم به فيقول لو �أنّ
�صاحب �أح��د امل��ح�لات ق��ام بت�شغيل خ��دم��ة الدفع
الفوري عرب الإنرتنت بح�ساب املحل ف�إ ِّنه ي�ستطيع
�أن يعرف عدد الهواتف القريبة من املحل والتي
لديها خا�صية ال�شراء �أو الت�سوق عرب الإنرتنت،
وبالتايل ميكنه �أن ير�سل ر�سائل ترويجية وتقدمي
عرو�ض تخفي�ضية ملثل ه���ؤالء العمالء ويف �أوقات
قربهم من حمله .املثال الثاين من فرن�سا ،حيث
ي��ذك��ر امل���ؤل��ف �أنَّ ب��ن��ك «م��رح�� ًب��ا» يف ب��اري�����س يتيح
مل�����س��ت��خ��دم��ي ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة �أن ي��ح�����ص��ل��وا على
ق���رو����ض ب��ن��ك��ي��ة مب��ج��رد ال��ق��ي��ام ب��ك��ت��اب��ة ال��ب��ي��ان��ات
املطلوبة و�إر�سالها �إىل البنك عرب الهاتف ،وكذلك
���ش��راء ت��ذاك��ر ال��ط�يران و�إر���س��ال النقود �إىل الغري
دون احلاجة �إىل الذهاب �إىل البنك.
الباب الثاين عنوانه «مرو ًرا بكل ما يتعلق باحلياة
ه��ن��ا وه���ن���اك» .وي����رى امل����ؤل���ف �أن ت��ل��ك ال�����ش��رك��ات
اجلديدة ت�ستثمر مبالغ طائلة يف م�شروعات كربى
�ستغري كل �أ�شكال �سوق ال��ت��داول امل��ايل ،كما �أنهم
ي�صممون وينتجون م��ا �سيغري احل��ي��اة احلقيقية
على �سطح الأر�ض؛ كمركبات الف�ضاء و�آالت ال�سري
الإلكرتونية و�أج��ه��زة الت�صوير وتبادل املعلومات
الرقمية .وم��ن مم��ي��زات نظام �إدارة الأم���وال عرب
تكنولوجيا الإنرتنت �أنه يتيح مل�ستخدميه التعبري
ع���ن وج��ه��ة ن��ظ��ره��م وك��ت��اب��ة ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات ح���ول ما
يزعجهم �أو يقلقهم عند ا�ستخدام ه��ذا النظام،
وبخا�صة عند حدوث �أخطاء تتعلق بكتابة البيانات
يف ا�ستمارات الدفع النقدي �أو �أية �أمور غري مريحة
تتعلق بتقنيات تلك التكنولوجيا .هذا النظام � ً
أي�ضا

