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الكلمات المفتاحية

الملخص

،هتدف هذه الدراسة إىل مناقشة التوجه احلديث للعوملة املالية يف ظل تكنولوجيا سلسلة الكتل
.واستشراف الشكل املستقبلي للعالقات املالية العاملية
وتوصلت الدراسة إىل أن ابتكار تكنولوجيا سلسلة الكتل ساهم بدرجة فعالة يف تعزيز أبعاد العوملة
تكنولوجيا سلسلة
املالية كما أن طريقة تصميم هذه التكنولوجيا واألسس اليت ارتكزت عليها دفعت إىل إعادة تشكيلها من
الكتل؛العوملة املالية؛
،منظور جديد مبين على المركزية املعامالت املالية والتوافق املوزع هبدف ترخيص إجراء الصفقات وتسويتها
الالمركزية؛ إخفاء
وكذا تعزيز أمن وخصوصية األطراف من خالل إخفاء اهلوية يف إطار شفافية االطالع على مسار ومضمون
.اهلوية؛ التوافق املوزع
 فهي ال تزال جماال خصبا، وعلى الرغم من املزايا اليت أضفتها هذه التكنولوجيا يف طورها التمهيدي.الكتل
وحمط أحباث مكثفة لتطوير وتوليد تطبيقات متقدمة ميكن هلا أن تنقل النظام املايل واالقتصاد العاملي بصفة
.عامة إىل حقبة أكثر تكامال واندماجا لـم يشهد هلا مثيل من قبل
Keywords
Abstract
This study aims to discuss the modern trend of financial globalization in the light
of Blockchain Technology and to explore the future shape of global financial
relations.
The study concluded that the innovation of Blockchain Technology has
effectively enhanced the financial globalization's dimensions. Moreover, the method
of designing this technology and the foundations on which it was based led to its
restructuring from a new perspective based on the decentralization of financial
transactions and distributed consensus with the aim of authorization and settling
deals, as well as improving the security and privacy of the parties through
desidentification within the framework of access transparency to the path and content
of the blocks. In spite of the advantages added in its introductory phase, Blockchain
stills a fertile field and attracts an intensive research for developing and generating
advanced applications that can transfer the financial system and the global economy
in general to a more integrated and inclusive era that had never been seen before.
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 . 1مقدمة:
يبدو أن عوملة التمويل متثل اجتاها ال ميكن وقفه على مدار العقود القليلة املاضية .فعلى ضوء تكامل أركان
االقتصاد العاملي وتطور التكنولوجيا اجلديدة أصبح الوصول إىل األسواق الناشئة أقل تعقيدا ،كما أن تدفقات رأس
املال املدفوعة عرب احلدود بلغت مستويات غري مسبوقة هلا .لكن األزمة املالية قلبت العديد من االفرتاضات املتمحورة
حول حتمية ارتباط منو الدول باالنفتاح االقتصادي واحتضان هنج العوملة.
تسببت األزمة املالية لعام  5992يف فقدان الكثري من املتعاملني ثقتهم يف البنوك كجهات خارجية موثوق
هبا ،وتغريت نظرة الكثريين بشأن ما إذا كانت البنوك هي أفضل املتدخلني حلماية النظام املايل العاملي ،خصوصا أمام
معضلة رشادة قرارات االستثمار اليت اختذهتا البنوك الكربى وما اجنر عنها من عواقب وخيمة ،تعثر النمو يف األصول
املالية وتراجع تدفقات رأس املال عرب احلدود بشكل حاد ،مما دفع التكامل املايل إىل االجتاه املعاكس.
وتزامنا مع األحباث الرامية إىل احتواء خملفات األزمة العاملية ،مت طرح تقنية جديدة هتدف إىل عزل دور
الوسطاء وتعزيز منظور األمان ،اخلصوصية ،وبدرجة أكرب المركزية املعامالت املالية ،على اعتبارها أهم األسس اليت
فشل النظام املايل العاملي يف تأمينها ،وكذا عجزه عن إجياد هنج متكامل يسمح مبسايرة التوجهات احلديثة للعالقات
االقتصادية من حيث السرعة ،العمق ،التكافؤ واملوثوقية.
وعلى الرغم من مرور أزيد عن عشر سنوات عن ابتكار تكنولوجيا سلسلة الكتل ( ،)Blockchainاليزال
جمتمع املعلوماتية ،الفاعلني االقتصاديني وشرحية كبرية من املهتمني ،عاجزين عن الفهم املعمق ألبعاد هذه
التكنولوجيا ،تفاعالهتا وشكلها املستقبلي ،ومع ذلك تعد سلسلة الكتل إىل جانب التكنولوجيا النانوية والذكاء
االصطناعي ،واحدة من أفضل عشر تقنيات ناشئة يف املنتدى االقتصادي العاملي ،واملدفوعة بالنجاحات األخرية اليت
حققتها تطبيقاهتا املبتكرة مبا فيها العقود الذكية والعمالت املشفرة وعلى رأسها البيتكوين (.)Bitcoin
 1. 1إشكالية الدراسة:
متثل بعض التحوالت التكنولوجية اجلارية تصحيحا جوهريا لتجاوز بواعث االضطرابات املالية السالفة ،يف هذا
املنعطف احلرج ،ستحدد اخليارات اليت يتخذها صناع السياسة العاملية ما إذا كان سيظهر نظام أكثر استقرارا وتوازنا
أو ما إذا كانت التنمية املالية ستتوقف مع حتول الدول حنو الداخل .وقد أثارت الدراسات يف اآلونة األخرية نقاشا
واسعا حول مدى جناح تكنولوجيا سلسلة الكتل يف تعزيز التوجه احلديث للعوملة املالية ،يف املقابل يعترب البعض أن
تطبيقاهتا فشلت يف جتاوز العمالت املدعومة من الدولة كمكونات أساسية للمدفوعات والتسويات اليت يقوم عليها
النظام املايل العاملي .وعلى الرغم من ذلك يبدو أن دمج هذه التكنولوجيا يف جمال املالية ال يزال يف طور النشأة،
وميكن أن تساهم يف إحداث نقلة نوعية خبصوص تداول العمالت املشفرة والتوريق ومن املنتظر توليد استخدامات
أكثر ابتكارا وقدرة على تغيري مناذج األعمال وأساليب التمويل وأمناط التفاعل .ويف خضم هذه املتغريات تنبثق
إشكالية الدراسة املصاغة يف السؤال الرئيسي التايل:
كيف يمكن لتكنولوجيا سلسلة الكتل أن تساهم في تعميق أبعاد العولمة المالية ؟
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 2. 1أهداف الدراسة:


تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق بعض األهداف اليت ميكن إجيازها فيما يلي:
استعراض دور تكنولوجيا سلسلة الكتل يف استحداث أبعاد جديدة للعوملة املالية؛
إبراز معامل تأثري تكنولوجيا سلسلة الكتل يف العوملة املالية؛



استشراف الشكل املستقبلي للعالقات املالية يف ظل تكنولوجيا سلسلة الكتل؛



 3. 1أهمية الدراسة:

على الرغم من أن امتداد تكنولوجيا سلسلة الكتل مل يبلغ درجة قوية للتأثري على طبيعة وحركية رؤوس
األموال الدولية ،إال أن االهتمامات املتزايدة بشأن تبين هذه الطفرة يؤشر بتدافع الشركات واملنظمات للظفر

بالرهانات املستقبلية للعالقات املالية وكذا قلق اهليئات الدولية واإلقليمية خبصوص تأمني األسلوب األمثل لالندماج
يف التيار الراهن ال سيما وأن العوملة املالية يف املستقبل القريب تتجه أكثر حنو حتييد الدولة والمركزية املعامالت.
 7. 0منهج الدراسة:
إن طبيعة املوضوع وخصوصياته استدعت االعتماد على املنهج الوصفي يف استعراض املفاهيم األساسية
لتكنولوجيا سلسلة الكتل ،وتبيان دورها يف تشكيل التوجه اجلديد للعوملة املالية ال سيما بعد اإلخفاقات اليت شهدها
النظام املايل بعد األزمة االقتصادية العاملية لسنة .8002
 .2اإلطار المفاهيمي للعولمة المالية
 .1.2مفهوم العولمة المالية:

يرى  Arestisوآخرون أن العوملة املالية هي العملية اليت يتم من خالهلا دمج األسواق املالية ملختلف الدول يف

سوق عاملية موحدة ( .)Arestis et al. 2005. P508بينما يعترب  Yeyatiو Williamsأن العوملة املالية تشمل
إحداث روابط للتدفقات املالية العابرة للحدود بالشكل الذي يساهم يف تكامل األسواق املالية ( Yeyati,
 ،)Williams. 2011. P1كما أقر  Svrtinovوآخرون أن العوملة املالية هي تكامل النظام املايل احمللي للبلد مع
األسواق واملؤسسات املالية الدولية والتحول إىل ما يسمى باالنفتاح املايل ،يتطلب هذا التكامل عادة أن تقوم
احلكومات بتحرير القطاع املايل احمللي وحساب رأس املال (.)Svrtinov. 2013. P2
كانت العوملة املالية تستهدف يف موجاهتا األوىل إجياد منط موحد لتسيري العالقات النقدية واملالية ،مث حتولت
للبحث عن أساليب حترير تدفقات االستثمار األجنيب املباشر وزيادة ارتباط األسواق املالية وإزالة القيود عن األنظمة
املصرفية ،ومع مطلع األلفية اجلديدة ( ،)5999بدأ تشكيل مفهوم جديد للعوملة املالية وميكن التعبري عنه يف اجلوانب
التالية (:)Valentina, Luchian Ivan, 2013. P119
 العوملة املالية هي جزء من العوملة االقتصادية :اليت تعرب ترابط اقتصادي متزايد بيـن البلدان يف جـميع أحناء
العامل وتزايد حجم املعامالت عرب احلدود للسلع واخلدمات ورأس املال ،وانتشار التكنولوجيات واألفكار
على نطاق واسع وسريع.
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أصبحت العوملة املالية هي الشكل السائد للعوملة االقتصادية :يعترب رأس املال أكثر العوامل حركية مقارنة
بعوامل اإلنتاج األخرى ،خصوصا الدور الذي أحدثته األنرتنت يف إنشاء قنوات جديدة لتدفقات رأس املال.
لقد غريت العوملة املالية تكوين وهيكل الكيانات اليت تؤثر على االقتصاد العاملي ،حيث أصبحت الشركات
والبنوك العابرة للحدود أكثر الفاعلني االقتصاديني ،وعمقت من حمدودية دور الدولة الوطنية وكشف عدم
كفاية املؤسسات املالية الدولية ملواجهة التحديات اجلديدة اليت تعرتض تطوير االقتصاد العاملي.

 .2.2العولمة ،المالية والتكنولوجيا:

يرى  Charbonneauو Coudercأن العوملة املالية مرت منذ نشأهتا وحىت سنة  5992مبرحلتني مهمتني،
حيث تزامنت األوىل مع الفرتة  0001-0289أين كان خمزون األصول األجنبية اليت حتتفظ هبا البلدان الصناعية

حوايل  %29من الناتج احمللي اإلمجايل .مث اخنفض هذا الرقم بشكل حاد ليصل إىل احلد األدىن يف عام 0019
حبوايل  ،%09قبل البدء يف الزيادة مرة أخرى ،ومل يتجاوز مستواه حىت عام  .0009أما املرحلة الثانية فقد مشلت
الفرتة  5992-0089حيث متيزت العوملة املالية بسرعتها وتنامي حجم التدفقات املالية ،تزايد النمو االقتصادي،
وتنمية التجارة الدولية ،وتطور تكنولوجيات االتصال واملعلومات (.)Charbonneau, Couderc. 2008, P235
من جهة أخرى أشار  Samansأن احلقبة الثانية من العوملة املالية تنحصر بني هناية احلرب العاملية الثانية وأواخر
الثمانينات ،حيث شهدت تثمني العالقات االقتصادية متعددة األطراف ،والتعاون الدويل ،املزيد من التحرير املايل.
أما احلقبة الثالثة للعوملة املالية فقد امتدت من مطلع التسعينات وحىت هناية األزمة العاملية لسنة  ،5992حيث متيزت
بربوز األنرتنت وتأسيس العديد من اهليئات الدولية واالقليمية كاملنظمة العاملية للتجارة ،إضافة إىل التغري يف األقطاب
التنافسية وجتلي الصني إىل الواجهة وتسارع ديناميكية األسواق الناشئة ،كما عجل أيضا التطور يف تكنولوجيا
املعلومات واالتصال يف ابتكار أدوات أكثر كفاءة يف إدارة املخاطر املالية وتعزيز إطار اهلندسة املالية توازيا مع تنامي
املشتقات املالية واألدوات املالية اهلجينة .ويف نفس السياق يرى الباحث أن تشكيل احلقبة الرابعة للعوملة املالية
 Globalization 4.0يستند بصفة ملحوظة على الطفرات االبتكارية يف جمال التكنولوجيا املالية كسلسلة الكتل
والعمالت املشفرة ،عالوة على تعقد القضايا النقدية واملالية مبسالك أخرى كالتوترات اجليوسياسية كمحاولة خروج
بريطانيا من االحتاد األورويب ،وتأثري قرارات الرئيس األمريكي على العالقات املالية والتجارية وكذا مشروع طريق احلرير،
كما عرفت هذه احلقبة أيضا حركية اهلجرة ،االهتمام باخلصوصية ،وبدرجة أقوى الثورة الصناعية الرابع

( Samans.

.)2019. PP 5-6

أشار  Schmuklerإىل أن إلغاء الضوابط التنظيمية ،اخلصخصة والتقدم التكنولوجي قد ساهم بدرجة عالية يف
تنامي التدفقات املالية عرب األقاليم كما أحدث طفرة حمسوسة يف جمال االستثمار األجنيب املباشر ( Schmukler.
 .)2004. P2ويؤكد  Stanleyأن الصالبة املالية اليت يتميز هبا املصرفيون األمريكيون واألوروبيون ترتبط حبجم
( Stanley.

املخصصات من رأس املال والسيولة ،مدعومة بالكفاءة والتقدم التكنولوجي يف تسيري احملافظ االستثمارية
 .) 2018. P125وتتفق معظم األدبيات االقتصادية على أن العوملة املالية لـم تكن لتتشكل لو لـم تشمل عاملي
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التحرير واالندماج  ،كما أدى تكامل كال من العوملة ،املالية والتكنولوجيا إىل تعميق اجتاه العوملة املالية يف شىت
اجلوانب.
 .3.2التشوهات الناجمة عن العولمة المالية:

أشارت عدة أحباث إىل أن العوملة املالية قد تتسبب يف إحداث تشوهات يف األنظمة املالية احمللية للدول ،كما

أن الفجوة ا لنامجة عن إدارة هذه الظاهرة يصعب يف الكثري من احلاالت تداركها ،وعموما فقد حصر  Jin Weiهاته
التشوهات فيما يلي (:)Wei. 2018. PP 3-4
 تشوهات يف حساب رأس مال نتيجة ضعف كفاءة ختصيص التدفقات املالية اخلارجة؛
 رأس املال املفتوح ميكن أن يغذي فقاعات أسعار األصول ويزيد من احتمال حدوث أزمة مالية حملية؛





ال تكاد عمليات االقراض الدويل ختلو من الشروط ذات البعد القيدي الذي يتجاوز يف بعض احلاالت
تصورات الدول املقرتضة؛
تتعرض عمليات التمويل الدويل إىل تشوهات مفاجأة جراء حدوث املخاطر غري النظامية؛
ميكن أن تؤدي حتركات رأس امل ال إىل مشكلة اإلفراط يف الديون ،كما أن طبيعة التحركات وهيكلها ال بد
هلما أن يراعيا خمتلف الظروف كاألزمات وفرتات الرواج.

 .3تكنولوجيا سلسلة الكتل كطفرة ابتكارية في مجال المالية
 .1.3مفهوم تكنولوجيا سلسلة الكتل
يف  10أكتوبر  ،5992نشر شخص (فرقة) جمهول اهلوية وباستخدام اسم مستعار
ورقة خمتصرة شكلت منعرجا هاما يف جمال التشفري .لقد أوجز فيه طريقة للتغلب على مشكل اإلنفاق املزدوج خالل
املعامالت املالية التقليدية .على الرغم من عدم ذكر سلسلة الكتل بشكل صريح ،فقد وصف هيكلها على أنه
Satoshi Nakamoto

سلسلة من الطوابع الزمنية اجملزأة حيث يتضمن كل طابع زمين التشفري السابق يف البعثرة ،وهبذا تتشكل سلسلة حيث
مع كل طابع زمين إضايف تتعزز الكتل املوجودة خلفه (.)Sultan. 2018. P50
توفر تقنية سلسلة الكتل وسيلة لألطراف غري املوثوق هبا للتوصل إىل اتفاق (إمجاع) على تاريخ رقمي مشرتك.
يعد السجل الرقمي املشرتك أمرا مهما نظرا ألن األصول واملعامالت الرقمية من الناحية النظرية قد تكون مزيفة و(أو)
به( Anonymous. 2018.

مكررة.تعمل تقنية سلسلة الكتل على حل هذه املشكلة دون استخدام وسيط موثوق
.)P9
تتيح سلسلة الكتل إنشاء بيئة ال مركزية ،حيث ال ختضع املعامالت والبيانات اليت مت التحقق من صحة
تشفريها لسيطرة أي مؤسسة تابعة جلهة خارجية .يتم تسجيل أي معاملة يتم إكماهلا على اإلطالق يف دفرت أستاذ
ثابت وموزع بطريقة ميكن التحقق منها ،آمنة ،شفافة ودائمة ،مع طابع زمين وتفاصيل مرتابطة ( Holotescu. 2018.
.)P275
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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form

Retrieved

Source:OECD
Blockchain
Primer,
Guide
Explainer,
www.oecd.org/finance/OECD-Blockchain-Primer.pdf, 18/11/2019.

 .2.3تطور تكنولوجيا سلسلة الكتل

تتوافق األدبيات خبصوص تطور أجيال تكنولوجيا سلسلة الكتل ،لكنها تتباين من حيث مستقبلها ،وعموما
ميكن تلخيص مراحل تطور هذه التكنولوجيا فيما يلي (:)Srivastava et al. 2018. PP 3-5
 الجيل األول  :Blockchain 1.0بدأ ظهور مصطلح سلسلة الكتل مع الطرح األول للعملة املشفرة
البيتكوين ( ،)Bitcoinحيث مسحت هذه العملة للمستخدمني بالقيام باملعامالت املالية بطريقة ال مركزية
وبدون احلاجة إىل طرف ثالث واليت أطلق عليها فيما بعد اإلنرتنت النقدية.

 الجيل الثاني  :Blockchain 2.0تبني أن القدرات احملدودة للبيتكوين ال ميكن أن تناسب احتياجات
التطبيق العام ،ففي عام  5901مت تقدمي  Ethereumكمنصة برجمية أكثر تقدما وتدعم مجيع أنواع
املعامالت ،مبا يف ذلك احللقات والعقود الذكية .وتوفر جتريدا افرتاضيا ميكن ألي شخص إنشاء إرشادات
خاصة به للملكية وتنسيق املعامالت وحتويل األموال.
 الجيل الثالث  :Blockchain 3.0مع تزايد العقود الذكية كل يوم  ،ال ميكن للتكنولوجيا احلالية دعم
حجم املعامالت الصغرية .وبالتايل تظهر احلاجة إىل تطوير تطبيقات المركزية ( )DAppتشمل األنظمة
األساسية مفتوحة املصدر لدعم تشفري العمالت ،ودعم الرتميز الذي حيدد مجيع األرصدة والتحويالت يف
املعامالت داخل النظام ،وآليات التوافق الالمركزي.
 الجيل الرابع  :Blockchain 4.0يشمل توسيع تطبيقات سلسلة الكتل يف جمال اخلدمات والصحة والتعليم
وغريها .وسيتيح هذا للمستخدمني من منصات خمتلفة العمل معا كوحدة واحدة ،وبالتايل حتقيق تكامل
سلس مع احتياجات العمل ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
 .3.3آلية عمل تكنولوجيا سلسلة الكتل

 .0عند إقبال شخص ما على إجراء معاملة مع طرف آخر؛
 .5يتم تسجيل املعاملة املطلوبة يف دفرت أستاذ موزع  -مبا يف ذلك معلومات عن كل معاملة يتم استكماهلا واليت تتم
مشاركتها وتكون متاحة بني مجيع العقد ( ،)Nodesمما جيعل النظام أكثر شفافية (من املعامالت املركزية اليت تشمل
طرفا ثالثا)؛
 .1بعد تسجيل املعاملة يف دفرت األستاذ ،يتم بثها بعد ذلك إىل شبكة ) )P2Pواملكونة من أجهزة الكمبيوتر
(العقد) .توفر هذه الشبكة من العقد الوصول إىل نسخ متزامنة من املعلومات اليت يتم تكرارها باستمرار ،مما جيعل
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الشبكة آمنة للغاية ومقاومة لالنقطاعات واهلجمات على الرغم من أن مجيع املشاركات ميكن مشاهدهتا من قبل أي
شخص مشارك يف سلسلة الكتل لكن بطريقة مشفرة؛
 .1تعمل شبكة العقد أيضا على التحقق من املعاملة وحالة املستخدم باستخدام خوارزميات متطورة .ومن األمثلة
على ذلك املعامالت املصادق عليها وهي عبارة عن كلمة حمفوظة أو عقود أو سجالت أو معلومات أخرى؛
 .2مبجرد التحقق من املعاملة ،يتم دجمها مع معامالت أخرى إلنشاء جمموعة جديدة من البيانات يف دفرت األستاذ؛
واليت حتتفظ بقائمة متزايدة باستمرار من الكتل (تشكيل سلسلة) .حتتوي كل كتلة على ختم زمين ووصلة إىل الكتلة
السابقة (يتم تشفري البيانات يف الكتلة وال ميكن تغيريها) ،ويتم إضافة كتلة جديدة بشكل دائم إىل سلسلة الكتل
املوجودة؛
 .6ويف األخري يتم إهناء املعاملة بني الطرفني بشكل سريع وآمن.
الشكل رقم ( :)12آلية عمل تكنولوجيا سلسلة الكتل

Source: Douglas Miller et al. (January 2019). BLOCKCHAIN: Opportunities for Private
Enterprises in Emerging Markets, International Finance Corporation IFC, Second and Expanded
Edition. P13.

 .3.3خصائص تكنولوجيا سلسلة الكتل
تتمثل أهم مزايا تكنولوجيا سلسلة الكتل فيما يلي (:)Deloitte. 2017. P1
 السيادة الذاتية :حيدد املستخدمون أنفسهم وحيافظون على السيطرة على ختزين وإدارة البيانات الشخصية؛
 الثقة :توفر البنية التحتية التقنية عمليات آمنة (مدفوعات أو إصدار شهادات)؛
 الشفافية :ألداء املعامالت مع العلم أن كل طرف لديه القدرة على الدخول يف هذه الصفقة؛
 الثبات :يتم كتابة السجالت وختزينها بشكل دائم دون إمكانية التعديل؛
 عدم الوساطة :ال حاجة إىل وجود سلطة رقابة مركزية إلدارة املعامالت أو االحتفاظ بالسجالت؛
 التفاعل :قدرة األطراف على التعامل مباشرة مع بعضها البعض دون احلاجة إىل أطراف ثالثة.
 .3تشكيل معالم العولمة المالية في ظل تكنولوجيا سلسلة الكتل
 .1.3دور تكنولوجيا سلسلة الكتل في تعميق أبعاد العولمة المالية


تقارب األسواق المالية ()Decompartmentalization

يشري إلغاء التجزئة إىل إلغاء احلدود اليت تقسم األسواق املالية ،سواء جتزئة األسواق الدولية من ناحية ،أو جتزئة
األسواق داخل نفس البلد ،وميكن أن تشمل التجزئة سوق املال ،سوق السندات ،سوق الصرف األجنيب ،سوق
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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العقود اآلجلة ،وما إىل ذلك ،ويؤدي تقارب األسواق إىل زيادة ترابط أسعار التوازن على الصعيدين احمللي والدويل
(.)culturebanque.com, 20/11/2019
إن البلدان النامية واملؤسسات املالية اليت ال تستطيع زيادة االندماج املايل من خالل بنية حتتية داعمة ،ميكنها
اللجوء إىل تكنولوجيا سلسلة الكتل كأفضل البدائل اليت تتجاوز حدود العوملة املالية يف طورها السابق.
وتعاجل سلسلة الكتل مشكلة الرسوم املرتفعة الوقت واحليز ،حيث غالبا ما تكون معاجلة املدفوعات عرب أنظمة
الدفع الوطنية معقدة ،مكلفة وتستغرق وقتا طويال .إذا مت تبنيها بشكل كامل ،ميكن هلذه التقنية أن تتيح دفعات
بدقة ويف الوقت الفعلي تقريبا ،كما ميكن أن تتجنب مشكل االنتقال من أسواق رأس املال ووصوال إىل أسواق النقد
وميكن أن تعدى حىت إىل أسواق السلع واخلدمات ،مما جيعل األسواق أكثر اندماجا وتقاربا مما كانت عليه يف حقبات
العوملة املالية الثالث خصوصا يف ظل تنامي التحول للتداول عرب األسواق االفرتاضية.


رفع القيود التنظيمية ()Deregulation

إلغاء القيود يعين إلغاء اللوائح الوطنية اليت حتكم وتقيد حركة رأس املال (مراقبة الصرف ،واإلشراف على
االئتمان وغريها وما إىل ذلك) .إن العوملة وإلغاء القيود التنظيمية متغريان متشابكان بشكل كبري ،مما يقوض حماوالت
حتديد إطار كفؤ وفعال لتنظيم حتركات رؤوس األموال ،والتحكم يف توجهات األسواق الدولية وتصبح هذه احملاوالت
شديدة احلساسية عند اإلقبال على معاجلة مسألة رفع القيود عن النظام املصريف وكذا حساب رأس املال يف ظل
املقاربة بني بعدي املنافسة واالعتماد املتبادل.
تتضمن هذه السياسات إزالة الرسوم املصرفية الزائدة ورسوم استخدام احلسابات املصرفية الشخصية وتقليل
املستندات املطلوبة لفتح احلسابات املصرفية .ويقرتح  Ojiأنه من أجل حتسني اإلدماج املايل يف البلدان النامية ،ينبغي
إزالة القيود املتعلقة باحلد األدىن للودائع املطلوبة لفتح احلسابات املصرفية ،وتوفري املؤسسات املالية يف البيئات الريفية،
وختفيف الرقابة على الوثائق غري الضرورية وإزالة البريوقراطية (.)Isukul et al. 2019. P7
تتفاعل املنافسة بني الدول وبني خمتلف الفروع والفاعلني ،مع التغريات اهليكلية يف األسواق املالية الدولية لتعزيز
عمليات إلغاء التنظيم وإعادة التنظيم ،وتؤشر املعطيات على أن املؤسسات واألسواق ستستمر يف االجنذاب إىل
هياكل أكثر تعقيدا للتفاعل عرب احلدود الوطنية ،مبعىن آخر ،أن اهلياكل اليت متيل للتشابك والرتابط هي العناصر
املفعلة بشكل مطلق حمليا مع العناصر أكثر ديناميكية دوليا ،وهذا التمييز اآلن جيعل االختالف بني األسواق جد
ضئيل (.)Cerny. 1994. P23
حيتاج التوجه العاملي يف الفرتة الراهنة إىل تعديل العديد من اجلوانب التشريعية والتنظيمية اخلاصة باملعامالت
املالية ،بشكل يسهل التدفقات املالية بني كافة األقطاب ،ويف هذا السياق جند أن تكنولوجيا سلسلة الكتل توفر على
الدول واملنظمات العمل يف ظل إطار تقين ذايت التحكم ،التنظيم والرقابة وبعيدا عن التدخالت اهلادفة إىل تقييد حركة
رؤوس األموال مثلما حيدث حاليا يف األنظمة التقليدية لعديد البلدان ،وعلى أساس اعتبار أن العناصر املركبة للبعد
املركزي (الدولة ،اهليئات العاملية ،والنفوذ )...تعد جوهر التقييد أو التحرير العتبارات تتعلق بكوهنا املشرف األول عن
07
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ضمان استقرار واستدامة النظام املايل احمللي والدويل ،وعليه فإن هاته التكنولوجيا تتجاوز حدود السلطات القومية
بشكل نسيب أو مباشر .وعلى الرغم من ذلك تبذل عدة جهات كاالحتاد األورويب وصندوق النقد الدويل والبنك
العاملي جهود معتربة لتصميم مرجع تشريعي وتنظيمي لتأطري املعامالت املالية املفعلة باستخدام تكنولوجيا سلسلة
الكتل وبدرجة أدق التداول بالعمالت املشفرة ،من منظور تفادي توجه النظام املايل العاملي حنو اجملهول أو بعبارة
أخرى تفادي أي انزالق اقتصادي حمتمل.


إزالة الوساطة المالية ()Desintermediation

خالل الثمانينيات ،تغري تكوين التدفقات املالية بشكل جذري ،مع االخنفاض النسيب لالستثمارات األجنبية
املباشرة والزيادة احلادة يف استثمارات احملافظ ،هذا هو االنتقال من نظام مايل قائم على االئتمان -أين تؤدي البنوك
دور الوساطة بني الودائع ومدخرات األسر وكذا الشركات -إىل نظام قائم على سوق رأس املال يتوفر فيه االئتمان
للشركات الكبرية عرب العروض املضمونة ،متيز هذا التحول بعملية مزدوجة للتخلي عن الوساطة والتوريق ،واليت تطورت
استجابة النعدام األمن االقتصادي يف أعقاب األزمة ،واليت متيزت بارتفاع معدالت التضخم وتقلب أسعار الفائدة.
يف هذا السياق ،حتتاج البنوك إىل احلد من تعرضها للقروض املتعثرة .من خالل خفض القروض بشكل عام
(الوساطة) والبحث عن مصادر متويل جديدة لألموال (األوراق املالية).
يشري مصطلح الوساطة إىل تراجع الدور التقليدي للبنوك كوسيط بني املقرتضني واملقرضني ،بينما يصف
التوريق على نطاق واسع العملية اليت مت من خالهلا نقل الوساطة املالية من البنوك إىل أسواق رأس املال .بتعبري أدق،
ينطوي التوريق على حتويل األصول املصرفية التقليدية كرهونات إىل أدوات قابلة للتسويق (.)Perret. 2007. PP 7-8
تساهم تكنولوجيا سلسلة الكتل يف تعزيز التضمني املايل الذي يعمل على توفري إمكانية الوصول إىل املنتجات
واخلدمات املالية املناسبة بسرعة وبأقل التكاليف وبطريقة عادلة ومستدامة وشفافة .وتتيح هذه التكنولوجيا للمتعاملني
حتويل األموال وبناء مدخراهتم دون أدىن وساطة ،كما ميكن استخدامها لتقليل تكاليف موفري بطاقات االئتمان
واخلصم ،وبالتايل تقليل احلاجة إىل مجيع وسطاء الطرف الثالث ،وبالتايل فإن تكنولوجيا سلسلة الكتل حتل حمل الدور
التقليدي الذي كانت تؤديه البنوك واملؤسسات املالية وبأسلوب أكثر كفاءة وأمنا.
وكانت العديد من األحباث قد أشارت إىل أن التطورات الراهنة قد أضفت بعدين آخرين للعوملة املالية مشال:


تجريد المعامالت المالية ()Dematerialisation

إن ظهور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلديثة ( )NICTيف اآلونة األخرية جعل التبادالت االقتصادية
الدائمة والفورية ممكنة عن طريق ختفيض رأس املال ،كما سهل هذا االبتكار التدفقات الدولية وتضاعفت املعامالت
يف أسواق رأس املال ،وأصبحت متاحة على مدار الوقت ،وقد شهدت أيضا التكاليف اخنفاضا معتربا حيث أصبح
االتصال بالنقاط البعيدة حول العامل يتم مباشرة يف البيئة االلكرتونية وبأقل خماطر ( .)Nardone, Pinto. n.d.وهبذا
حتولت األسواق املالية إىل شيكات من أجهزة الكمبيوتر ومت جتريد الوجود املادي لألوراق املالية وللمتعاملني بصفة
عامة ( .) Tsobjio. 2013. P18من جهة أخرى فقد ساعدت الطبيعة "غري امللموسة" للخدمات املالية بصفة خاصة
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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يف تفعيل هذا البعد ( )Subramanian, Kessler. 2013. P5وتسارع وترية املعامالت يف األصول املالية اليت جتاوزت
حجم وحركية خمتلف األصول املتداولة.
ويف هذا الصدد تعترب تكنولوجيا سلسلة الكتل امتدادا لالبتكارات اليت ولدهتا تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت احلديثة ،حيث تساهم يف تعميق منظور جتريد األصول املالية تدرجييا من خالل االنطالقة األوىل اليت
مشلت طرح العملة املشفرة كأوىل اخلطوات لتجريد العمالت الكالسيكية ( ،)Fiat Currenciesواجلديد يف تكنولوجيا
سلسلة الكتل ليس يف تغيري طبيعة التحويالت والتدفقات فقد تعارفت املنظومة املالية على ذلك منذ احلقبة الثالثة
للعوملة املالية وبتواجد هيئات وأنظمة رائدة يف هذا اجملال ك ـ ـ ــ:ـ  Swiftو Visaوغريها ،وإمنا االبتكار ميكن يف
استهداف جتريد جوهر املعامالت وأدوات تسوية الصفقات .ومن خالل تطوير منصات رقمية مدعومة بتكنولوجيا
سلسلة الكتل وانتشار استخداماهتا وتطبيقاهتا كاإليثريوم ،فقد مت توجيه االهتمامات حول إمكانية تداول األوراق
املالية وتعزيز األنظمة املصرفية ،التأمينات ،االستثمارات وغريها بصيغة العقود الذكية اليت توفرها هاته التكنولوجيا.


حيادة تدخل الدولة ()Disengagement

يرى  Cohenأن أمهية العوملة املالية تكمن يف أهنا تعمل على فك االرتباط عن سلطة الدولة من حدودها
اإلقليمية أو تغيري الطرق اليت متارس هبا سيادهتا االقتصادية .كجزء من هذه العملية ،تولد العوملة املالية مقاربات
جديدة لفهم وضعيات الدولة ومسؤولياهتا وشرعيتها ،وهي مقاربات تثري الكثري من التوقعات الطويلة األمد املتعلقة
باألولويات والصالحيات املناسبة للدولة للتكيف أو االندماج يف التيار العاملي (.)Cohen. 2001. P76
كما يرى  Langloisبالنسبة لبعض البلدان الصغرية ذات القيمة السوقية املتواضعة ،فإن خصخصة الشركات
اململوكة للدولة تصطدم بواقع عدم كفاية رأس املال احمللي لتشكيل جمموعة من املسامهني الذين ميكن أن يعرقلوا
طلبات االستحواذ من اخلارج (.)Langlois. 2009. P85
إن عدم تدخل الدولة يفضي إىل فتح اجملال للمنافسة بني املتعاملني االقتصاديني بعيدا عن السياسات احلمائية
اليت كانت تنتهجها هبدف محاية قطاعها املصريف أو حىت الشركات واملؤسسات احلكومية املستثمرة يف أسواق رأس
املال احمللية.
تستمد الدول فرصها لتعزيز تدخالهتا يف القضايا املالية من خالل مبدأي املركزية وإشرافها على مراقبة التدفقات
املالية والنقدية وكذا حتديد األطر التشريعية والتنظيمية احملددة لتحركات رؤوس األموال ،وهو ما عملت تكنولوجيا
سلسلة الكتل على تقويضه ،حيث أن طبيعة تصميمها استندت إىل مبدأ الالمركزية وذاتية التنظيم ،وبالتايل عزل
تدخالت الدولة بصفتها مصدر السلطة والنفوذ إال أنه ميكنها املشاركة يف سلسلة الكتل كمتعامل اقتصادي حر شأهنا
شأن باقي املتواجدين يف السلسلة.
إن انفتاح اإلنرتنت مع أمان التشفري ،وتطور التكنولوجيا املالية يؤدي إىل قدر أكرب من الشفافية والكفاءة
وإمكانات التفاعل ،كما أن تكنولوجيا سلسلة الكتل تعترب من أكثر املداخل اليت لديها القدرة على تزويد اجلميع
باملعلومات ،السرعة والثقة واخلصوصية.
03
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ويف هذا الصدد تضيف الدراسة احلالية ثالث أبعاد جديدة للعوملة املالية ميكن استجالؤمها من خالل توظيف
تكنولوجيا سلسلة الكتل يف اجملال املايل واملصريف ،وقد مت حصر هذه األبعاد فيما يلي:


المركزية المعامالت المالية ()Decentralisation

تقود التكنولوجيا املالية التنمية يف العامل وتعمل على تكافؤ فرص الوصول إىل التمويل عالوة على التقدم الراهن
املدفوع جبيل جديد من اخلدمات املالية عرب اهلاتف احملمول واإلنرتنت ،ومع ذلك ،فإن أكثر من  0.8مليار متعامل
على مستوى العالـم يفتقرون حاليا إىل اخلدمات املالية األساسية وال ميكنهم االستثمار .وعلى هذا األساس حتل
تكنولوجيا سلسلة الكتل حمل احلاجة إىل نظام مركزي ،حيث تسمح بتواصل ومشاركة خمتلف الشرائح يف حركية
التدفقات املالية الدولية.
ترتكب تكنولوجيا سلسلة الكتل على شكل شبكة نظري إىل نظري ( )P2Pال مركزية حتافظ على املعامالت
باستخدام أدوات تشفري للحفاظ على سالمتها ،وتتحقق آلية اإلمجاع على نطاق الربوتوكول من البيانات وكذا
إمكانية حتديث دفرت األستاذ وتوقيته وكيفية ذلك .جتعل الشبكة الالمركزية هذه التقنية متميزة عن قاعدة بيانات
مركزية تقليدية حتتوي على قاعدة بيانات موثوقة حتتفظ هبا جهة خارجية موثوق هبا (.)Weinstein et al. n.d. P6
لقد ثبت أن العمالت الرقمية الالمركزية اليت تدعمها تكنولوجيا سلسلة الكتل األساسية ،آمنة يف اجملتمع التقين
واملايل ،ويتم اختبار إمكاناهتا يف متكني التضمني املايل على املستوى العاملي .ميكن أن تساهم تكنولوجيا سلسلة
الكتل يف تسهيل التحويالت املالية للمهاجرين ،كما ميكن أن توفر حساب مصريف عاملي المركزي مع املؤسسات
املالية ،وميكن أن توفر حجر األساس جملموعة من اخلدمات املالية املتطورة.
وأشار تقرير القمة العاملية للحكومات ( )5908أن بعد الالمركزية يف تكنولوجيا سلسلة الكتل يتضمن ما يلي
(:)WGS. 2017. P6
 ال توجد مراكز مقاصة مركزية تتحكم يف التدفقات عرب هذه التكنولوجيا ،كما أن املعامالت فورية ،وتنفذ


عن طريق دفعات متكاملة تسمى "الكتل"؛
صعوبة تزوير املعامالت املالية أو تعديل األرشيف السابق هلا ،ويف حالة استهداف جهاز معني فإن بقية
املشاركني يف الكتلة ال يتأثرون جراء أي عملية احتيال ،عالوة على أن السلسلة حتوي نسختني مشاهبتني



لنسختها األصلية؛
إمكانية مشاركة أي متعامل ضمن سلسلة الكتل ،كما أن املصادقة تتم من قبل معظم املشاركني يف السلسة.



إخفاء هوية المتعاملين ()Desidentification

على الصعيد العاملي 5.1 ،مليار شخص ليس لديهم هوية رقمية ،وهذه واحدة من القضايا الرئيسية املتعلقة
بوصوهلم إىل املؤسسات املالية .من خالل العمل مع أدوات حلول اهلوية ،ميكن أن تساعد تكنولوجيا سلسلة الكتل
يف إنشاء هنج المركزي إلدارة اهلوية وإدارة املتطلبات االجتماعية واملالية .يقوم تطبيق  Ethereumاملدعوم بتكنولوجيا
سلسلة الكتل بإنشاء ملفات تعريف على أساس البيانات احليوية ( ،)Biometric Dataأي التعرف على الوجه
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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والصوت .ال يُطلب من املستخدمني احملتملني احلصول على جواز سفر أو حساب بريد إلكرتوين .ميكن لألفراد
استخدام اهلاتف الذكي اللتقاط صورة ألنفسهم أو عمل فيديو .عالوة على ذلك ،ميكن للحلول اليت تدعمها
تكنولوجيا سلسلة الكتل املساعدة يف اكتشاف ومنع السلوكيات واألنشطة غري القانونية ،وبالتايل تعزيز جهود معرفة
العميل ( ،1)KYCوتقليل عبء الوقت والتكاليف املرتبطة جبمع املعلومات الشخصية ،وهي عملية مكلفة ومرهقة
عادة للمؤسسات املالية التقليدية ( .)Lichtfous et al. PP 5-6وجتدر اإلشارة إىل أن شفافية املعامالت تكمن يف
إمكانية إطالع مجيع األطراف على املعامالت لكن دون معرفة هوية املشاركني يف السلسلة.


اإلجماع الموزع ()Distributed Consensus
إن التحقق من املعامالت واملصادقة عليها يأيت من إمجاع العديد من املستخدمني ،حيث أن تكنولوجيا سلسلة

الكتل صممت أساسا على شكل دفرت أستاذ موزع ،من خالل جمموعة من العقد املتضمنة داخل شبكة ال مركزية
( ،)Anonymous. 2016. P41وميكن اعتبارها كذاكرة عاملية آللة افرتاضية موزعة بني مجيع املشاركني .يعد اإلمجاع
جزء مهم من حركة التدفقات املالية املعاصرة ،وقد أشار  Seiboldو Sammanأن آليات اإلمجاع يف عامل الكمبيوتر
انتقلت مؤخرا من فكرة جمردة إىل العمود الفقري لتكنولوجيا دفرت األستاذ املوزعة .متثل آلية اإلمجاع الطريقة اليت يتفق
هبا أغلبية على جواز تنفيذ صفقة معينة ،مبعىن آخر ،آلية التوافق هي جمموعة من القواعد واإلجراءات اليت حتافظ على
جمموعة متماسكة من احلقائق بني العُقد املشاركة (.)Seibold, Samman. 2016. P4
الشكل رقم ( :)13الالمركزية والتوزيع في هيكلة العولمة المالية

Source: Sigrid Seibold, George Samman. (2016). Consensus Immutable
agreement for the Internet of value, KPMG LLP. P2.

 .2.3االستثمار في تكنولوجيا سلسلة الكتل:
تعد املدفوعات العاملية والتمويل التجاري واالمتثال التلقائي من أكثر اجملاالت استقطابا لتكنولوجيا سلسلة
الكتل اليوم .وقد مت إحصاء أكثر من  5299ملف لرباءات اخرتاع متعلقة بسلسلة املفاتيح وأكثر من  0.1مليار
دوالر من االستثمارات يف الثالث سنوات األخرية فقط .ويوجد حاليا  51دولة على األقل تستثمر يف هذه
التكنولوجيا ،كما تبنتها أزيد عن  29شركة حول العامل ،ويف نفس السياق جيري حوايل  09بنكا مناقشات حول
مقومات اعتماد سلسلة الكتل يف أنظمتها املصرفية ورهاناهتا املستقبلية .وبينت تقارير  Deloitteأن  %29من البنوك
ستبدأ مشاريع خبصوص هذه التكنولوجيا حبلول العام .)Miller et al. 2019. P4( 5959
KYC: Know Your Customer
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تظهر نتائج الدراسات تفاؤال واسع النطاق فيما يتعلق باألثر الذي سيتولد جراء تطبيق تكنولوجيا سلسلة
الكتل يف الصناعة املصرفية ،ففي ماي  5906أجرى  McKinseyدراسة استقصائية حول شرحية واسعة من املديرين
التنفيذيني الناشطني يف البنوك العاملية ،حيث وجدت أن ما يقارب النصف منهم يعتقدون أن تكنولوجيا سلسلة
الكتل ستساهم يف تغيري جذري لألعمال املصرفية يف غضون  1سنوات ،فيما اعترب البعض أن ذلك سيحدث يف
مدة وجيزة ال تتجاوز  02شهرا (.)McKinsey. 2016. P13
وتوقع مسح آخر لـ  599بنك عاملي أنه حبلول عام  ،5908سيتم تنفيذ تكنولوجيا سلسلة الكتل على نطاق
واسع بنسبة  %02من البنوك .عالوة على ذلك ،ذكرت شركة  IBMأنه يف غضون  1سنوات ،سيكون لدى
 %66من البنوك كتلة منتجات جتارية ختضع هلذه التكنولوجيا على نطاق واسع (.)Shen. 2016
حبلول ديسمرب  ،5908ارتفع متوسط سعر عملة البيتكوين (العملة املشفرة األوىل) من بضعة سنتات فقط يف
عام  5990إىل  02ألف دوالر ،وجذبت هذه املكاسب العديد من املستثمرين يف مجيع أحناء العامل ،حيث يف
الفاتح ديسمرب  5908وافقت جلنة تداول العقود اآلجلة للسلع األمريكية على التداول يف العقود املستقبلية من
البيتكوين .على الرغم من أن سعر البيتكوين قد اخنفض إىل حوايل  2آالف دوالر يف أبريل  ،5902إال أن قيمة
( IBRD.

البيتكوين املتداولة كانت توسعت بشكل مطرد أي حوايل  029مليار دوالر اعتبارا من  09أبريل 5902
.)2018. P22
اعتبارا من ماي  ،5900أصبح هناك أكثر من  5299عملة تشفري متداولة .خالل األشهر اخلمسة األوىل
من عام  ،5900تراجعت القيمة السوقية اإلمجالية ما بني  056مليار دوالر أمريكي و 561مليار دوالر أمريكي
بعد أن وصلت إىل قمة بلغت  219مليار دوالر أمريكي يف يناير  .5902وباملقارنة ،تبلغ القيمة السوقية لألسهم
العاملية  62تريليون دوالر أمريكي .تبلغ قيمة الذهب لدى القطاع اخلاص حوايل  2تريليونات دوالر أمريكي ،ويبلغ
إمجايل املبالغ النقدية لدول جمموعة العشرين  56.2تريليون دوالر أمريكي .كما توضح هذه األرقام ،فإن العمالت
املشفرة بشكل عام ال تلعب حاليا دورا مهما يف االقتصاد العاملي واألسواق املالية .ثالثة منهم فقط تبلغ قيمتها
اإلمجالية أكثر من  0مليار دوالر أمريكي .يف هذه املرحلة ال تشكل أي خطر كبري على النظام املايل ،غري أن
االستقطاب كان طريقة التصميم وكذا الفقاعة اليت تشكلت يف أسعار العمالت املشفرة خالل عام 5908
(.)Landau, Genais. 2019. P12
 .3.3تأثير تكنولوجيا سلسلة الكتل على حركية مؤشرات العولمة المالية

بعد مخس سنوات من األزمة االقتصادية العاملية نشر معهد  McKinseyتقريرا حول ما إن كانت العوملة املالية
تتجه حنو الزوال أم حنو انطالقة جديدة ،حيث طرح عدة مؤشرات مالية تظهر تضاربا واضحا يف حركة التدفقات

املالية ،فبخصوص بيانات الرتاجع ،مت تسجيل تدين معدل النمو السنوي يف األصول املالية من  %8,0سنة 5990
إىل  %0,0سنة  ،5901متبوعا بتدهور يف حجم رؤوس األموال العابرة للحدود بـ  ،%69كما اهنارت مطالبات
منطقة اليورو خارج النطاق يف حدود  1,8تريليون دوالر مع ارتفاع حاد يف ضمانات الدين احلكومي إىل حوايل
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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 02,1تريليون دوالر ،وكذا تراجع عائدات األسهم والسندات يف األسواق الناشئة مبعدل  .%8يف املقابل بلغت
حصة االقتصاديات الناشئة  %15من التدفقات املالية بعدما كانت  %2سنة  ،5999كما قامت الشركات
بإصدار سندات بقيمة إمجالية بلغت  0,1تريليون دوالر ،مصحوبة بتنامي حركة االستثمارات  %19على شكل
استثمار أجنيب مباشر ،عالوة على زيادة االعتماد املتبادل بني دول جنوب جنوب إىل حوايل  0,0تريليون دوالر
وحتسني التوازن يف احلساب اجلاري بـ .)McKinsey. 2013. P7( %19
كما أشار أيضا  Valentinaو Ivanأن متوسط حجم التداول اليومي يف سوق الصرف األجنيب العاملي بلغ
 2.1تريليون دوالر .ارتفع معدل دوران العمالت األجنبية العاملي يف أبريل  5901بنسبة  %11مقارنة بشهر أبريل
 ،5909حيث بلغ متوسط حجم التداول اليومي  2.112تريليون دوالر يف اليوم مقارنة بـ  1.080تريليون دوالر
يف اليوم (.)Valentina, Ivan. 2013. P120
تتبلور معامل اهليكلة اجلديدة للعوملة املالية على ضوء التطورات الراهنة يف عدة جوانب تشمل تعزيز قدرة النظام
املايل الدويل على مواجهة املخاطر من خالل دمج جهود الرقابة اليت يبذهلا صندوق النقد الدويل ( ،)IMFجملس
االستقرار املايل ( )FSBوبنك التسويات الدولية ( )BISيف خريطة خماطر عاملية متماسكة ،إضافة إىل حتسني العمق
املايل ومتاسك موارد شبكة األمان املالية العاملية .إن املساعي العاملية هي اليوم أكرب من أي وقت مضى ،بفعل تعدد
القضايا والتحديات اليت تواجه التنمية على كافة مستوياهتا ،وهو ما يقتضي تظافر خمتلف مصادر التمويل احمللي
والدويل وضرورة تثمني مشاركة القطاع اخلاص -اليت قدرت بـ  %52إىل  -%12خصوصا ملا تقدر مسألة تعبئة
املدخرات بنحو نصف تريليون دوالر .وميثل النمو السريع لـلتكنولوجيا املالية ،وتوفري االئتمان واخلدمات املالية األخرى
من خالل املنصات اإللكرتونية ،حتديا جديدا حمتمال للهيكل املايل العاملي ،كما أن تسارع منو هذا املدخل بقدر ما
يشكل فرصا قيمة لتعميق أبعاد العوملة املالية ،فهو أيضا يطرح فجوات خبصوص غسيل األموال ،متويل اجلماعات
املتطرفة ،سالمة األسواق وغريها .وتشري بعض التقارير إىل أن املؤسسات تفقد  %1,2من عائداهتا أي ما يعادل
 0,12تريليون دوالر سنويا جراء عمليات االحتيال  ،عالوة على أن األعباء املتكبدة جراء مواجهة هذا التحدي
بلغت  %1,0من عائداهتا أي ما يعادل  0,52تريليون دوالر سنويا (.)Samans. 2019. PP 15-16
ويف خضم هذه القضايا تقدم تكنولوجيا سلسلة الكتل حلوال ذات جناعة عالية لتصويب االجتاه العام
للتدفقات املالية بني خمتلف الفاعلني االقتصاديني ومن خالل عدة قنوات ،حيث تعمل على تعزيز مبدأ الالمركزية
وبدون تدخل أي طرف ثالث ،والسرعة يف تسوية املعامالت ،إضافة إىل حتليل هويات املشاركني يف السلسلة وكذا
ثبات العمليات املدرجة يف دفرت األستاذ وعدم قابليتها للتعديل أو احلذف ،والتوافق املوزع الذي يرخص إجراء
الصفقات من خالل االستجابة العكسية للعقد ،كما ميكن جلميع األطراف االطالع على مسرى التحويالت املالية
وبذلك فهي تدعم نطاق الشفافية بدرجة عالية.
وعموما ميكن إبراز تأثري تكنولوجيا سلسلة الكتل على هيكلة العوملة املالية من خالل املؤشرين اآلتيني:
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 .1.3.3مؤشر تداول األسهم والسندات باستخدام العقود الذكية
العقد الذكي هو وسيلة لعقد صفقة بني طرفني أو أكثر ،وحفظ مجيع التفاصيل باستخدام التكافؤ واألمان يف
تكنولوجيا سلسلة الكتل .قد تكون هذه االتفاقيات أشياء بسيطة مثل سند أو خيار ،أو أدوات أكثر تعقيدا تبدو
مثل برنامج كمبيوتر صغري أكثر من كوهنا أداة مالية كما هو معروف بشكل شائع .تستخدم الصناعة املالية بالفعل
الكثري من الربامج لتمثيل األدوات املالية ،وبالتايل فإن هذه التكنولوجيا تشمل امتداد للممارسات احلالية
.)2017. P7
هناك فوائد متأصلة للعقود الذكية ،حيث تربز حاالت االستخدام احملددة فيما يلي (:)Cant. 2016. P2


( WGS.

االستثمارات المصرفية :يف التداول وتسوية القروض املشرتكة ،ميكن للعمالء من الشركات االستفادة من
دورات التسوية األقصر .بدال من الـ  59يوما احلالية أو أكثر ،ميكن للعقود الذكية خفض املدة يف حدود 6
إىل  09أيام .وقد يؤدي ذلك إىل منو إضايف يف الطلب يرتاوح بني  %2و  %6يف املستقبل ،مما يؤدي إىل
دخل إضايف يرتاوح بني  5و 8مليارات دوالر سنويا .كما ستشهد بنوك االستثمار يف الواليات املتحدة
وأوروبا اخنفاضا يف تكاليف التشغيل.



الخدمات المصرفية :ستستفيد صناعة قروض الرهن العقاري بشكل كبري من خالل تبين العقود الذكية.
ميكن أن يتوقع املستهلكون وفورات ترتاوح قيمتها بني  129دوالرا و 069دوالرا أمريكيا لكل قرض،
وستتمكن البنوك من خفض التكاليف يف حدود  1مليارات دوالر أمريكي إىل  00مليار دوالر أمريكي
سنويا من خالل خفض تكاليف املعاجلة يف عملية التأسيس يف أسواق الواليات املتحدة وأوروبا.



التأمين :ميكن أن يؤدي استخدام العقود الذكية يف صناعة التأمني على السيارات الشخصية وحدها إىل

حتقيق وفورات يف التكاليف السنوية بقيمة  50مليار دوالر أمريكي على مستوى العامل من خالل األمتتة
وتقليل النفقات العامة للمعاجلة يف التعامل مع املطالبات .ميكن للمستهلكني أيضا توقع أقساط منخفضة
حيث حيتمل أن تقوم شركات التأمني بتمرير جزء من مدخراهتا السنوية هلم.
 .2.3.3مؤشر تداول العملة األجنبية (العمالت المشفرة)
أسعار العمالت املشفرة غري مستقرة للغاية وتعتمد بشدة على معنويات السوق .على سبيل املثال  ،ارتفع
سعر البيتكوين من حوايل  180دوالرا أمريكيا يف يناير  5906إىل ذروة جتاوزت  01ألفا حبلول ديسمرب .5908
كما شهدت القيمة السوقية للبيتكوين منوا سريعا يف تلك الفرتة الزمنية.
أدت إمكانية املشاركة يف عائدات مرتفعة بشكل استثنائي اليت قدمتها سوق العملة املشفرة إىل اهتمام كبري
من املستثمرين ،حيث ارتفع عدد مستخدمي  ،Coinbaseأحد كربيات عمليات التداول يف العمالت املشفرة يف
الواليات املتحدة ،من  9.1مليون يف يناير  5908إىل  2.6مليون حبلول يونيو .)Szmigiera. 2019( 5902
ويف تقرير حديث اإلصدار أشار  Goldو McBrideإىل أن تداول العمالت املشفرة عرب املنصات املخصصة
هلا ال يزال يف طوره التمهيدي مقارنة مبزودي اخلدمات الرقمية الرائدين ،حيث قدر يف أكتوبر  5902معدل
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التحويالت يف الثانية الواحدة املفعلة من قبل "فيزا"  51.999عملية ،متبوعة مبنصة "الريبل" بـ  0.299عملية،
( Gold, McBride.

و"باي بال" بـ  001عملية ،بينما سجلت اإليثر والبيتكوين  59و 8حتويالت على التوايل
.)2019. P18
يبني الشكل املوايل العائد الرتاكمي خالل الفرتة  5908/92/90إىل غاية  ،5900/96/19لألصول املالية
 BTCو XRPو ETHو GOLDو .S&P 500وكان أشار  Härdleوآخرون إىل أن سوق العملة املشفرة لـم يعرف
سيولة معتربة قبل فرتة الدراسة.
الشكل رقم (:)13العائد التراكمي لألصول المالية

 BTCو XRPو ETHو GOLDوS&P 500

Source: Wolfgang Karl Härdle, Campbell R. Harvey, Raphael C. G. Reule. (3rd August 2019),
Understanding Cryptocurrencies, International Research Training Group 1792, Germany. P11.

حبلول مايو  ،5908كانت مجيع العمالت املشفرة الثالثة نشطة وحققت رساميل سوقية عالية مبا فيه
( Härdle et al.

الكفاية ،كما أن  BTCحصلت أعلى قيمة يف السوق وعلى استقطاب ملحوظ من قبل املتداولني
 .)2019. P11وعلى الرغم من ذلك جتاوز العائد الرتاكمي لإليثر مع مطلع عام  5902العائد الرتاكمي للبيتكوين،
نظرا التساع منصة اإليثريوم وقابليتها للتكيف مع عدة تطبيقات رقمية (كالعقود الذكية) ،إضافة إىل أهنا متيل نسبيا
إىل امللموسية أكثر من البيتكوين .ويظهر الشكل ( )91أن العمالت املشفرة أكثر تطايرية من األصول املالية
التقليدية وهو ما يؤشر على أن هذا السوق ال يزال يشهد اضطراب نتيجة ارتفاع املخاطر.
إحتلت البيتكوين املركز األول بنسبة بلغت  %68من إمجايل العمالت املشفرة املتداولة ،وقد قدرت قيمتها
السوقية يف  – 5900/00/92توقيت  59:99بـ  020.121.921.228دوالر ،كما راوح حجمها يف 51
ساعة األخرية  51.211.129.809دوالر ،لإلشارة فإن حجم العرض املتداول قدر بـ  02.916.082بيتكوين
من أصل  50مليون بيتكوين.
كما جاءت يف اإليثريوم يف املركز الثاين بقيمة سوقية بلغت  59مليار دوالر ،كما قدر حجمها يف  51ساعة
األخرية بـ  1,2مليار دوالر ،أما حجم العرض املتداول فقد جتاوز  092مليون دوالر .من جهة أخرى فقد احتلت
عملة الريبل املرتبة الثالثة بقيمة سوقية قاربت  05مليار دوالر ،كما راوح حجمها يف  51ساعة األخرية  5مليار
دوالر ،أما حجم العرض املتداول فقد جتاوز  11مليار دوالر.

72

)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)04ص272-222 :

ISSN: 2602-7860

الشكل ( :)10تطور أسعار صرف العمالت المشفرة مقابل الدوالر

Source: https://bitgur.com/, Visited on 08/11/2019, 20:00.

بلغت قيمة البيتكوين بنفس تاريخ القياس السابق  2.261دوالر ،وكانت قد سجلت أعلى ذروة هلا يف 00
ديسمرب  5908بسعر صرف عادل  00.199دوالر ،فيما قدرت قيمة االيثريوم بـ  022دوالر ،وكانت قد سجلت
أعلى ذرة هلا بسعر صرف راوح  0.062دوالر يف  ،5902/90/92يف حني بلغ سعر صرف الريبل مقابل الدوالر
 ،9,52وكان أعلى سعر صرف سجلته هذه العملة هو  5,05دوالر بتاريخ  .5908/05/52من جهة أخرى
فقد بلغت قيمة كل من البيتكوين كاش واإليثر  529دوالر و 0.90دوالر على التوايل.
 .0الخالصة:

إن ابتكار تكنولوجيا سلسلة الكتل ساهم بدرجة فعالة يف تعزيز أبعاد العوملة املالية كما أن طريقة تصميم هذه

التكنولوجيا واألسس اليت ارتكزت عليها دفعت إىل إعادة تشكيلها من منظور جديد مبين على المركزية املعامالت
املالية والتوافق املوزع هبدف ترخيص إجراء الصفقات وتسويتها ،وكذا تعزيز أمن وخصوصية األطراف من خالل إخفاء
اهلوي ة يف إطار شفافية االطالع على مسار ومضمون الكتل .وعلى الرغم من املزايا اليت أضفتها هذه التكنولوجيا يف
طورها التمهيدي ،فهي ال تزال جماال خصبا وحمط أحباث مكثفة لتطوير وتوليد تطبيقات متقدمة ميكن هلا أن تنقل
النظام املايل واالقتصاد العاملي بصفة عامة إىل حقبة أكثر تكامال واندماجا لـم يشهد هلا مثيل من قبل.
 .1.0نتائج الدراسة:


إن تشكيل احلقبة الرابعة للعوملة املالية يستند بصفة ملحوظة على الطفرات االبتكارية يف جمال التكنولوجيا
املالية كسلسلة
الكتل والعمالت املشفرة ،عالوة على تعقد القضايا النقدية واملالية مبسالك أخرى كالتوترات اجليوسياسية كـ
 ،Brexitومشروع  ،OBORكما تأثرت هذه احلقبة حبركية اهلجرة ،األمان واخلصوصية ،وبدرجة أقوى تيار



الثورة الصناعية الرابعة؛
إن العمالت الرقمية الالمركزية اليت تدعمها تكنولوجيا سلسلة الكتل األساسية ،آمنة يف اجملتمع التقين واملايل،
ويتم اختبار إمكاناهتا يف متكني التضمني املايل وحتسني كفاءة املدفوعات على املستوى العاملي؛
)(JIEGمجلة االقتصاد الدولي والعولمة
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ميكن للحلول املدعومة بتكنولوجيا سلسلة الكتل املساعدة يف اكتشاف ومنع السلوكيات واألنشطة غري
القانونية ،وبالتايل تعزيز جهود معرفة العميل ،وتقليل عبء الوقت والتكاليف املرتبطة جبمع املعلومات
الشخصية؛
إن التحقق من املعامالت واملصادقة عليها يف تكنولوجيا سلسلة الكتل يأيت من إمجاع العديد من
املستخدمني ،كما أن آلية التوافق املوزع توفر القواعد واإلجراءات اليت حتافظ على جمموعة متماسكة من
احلقائق بني العُقد املشاركة؛
على غرار األبعاد الثالثة اليت ولدهتا تكنولوجيا سلسلة الكتل فهي تساهم أيضا يف تعميق األبعاد السابقة من
خالل تقارب أقسام األسواق املالية ،حترير حركة التدفقات املالية والتواصل املباشر بني األطراف ،إضافة إىل
تعزيز جتريد مركبات الصفقة وحتييد التدخالت السلبية للدول؛
إن ت قييم مسامهة تكنولوجيا سلسلة الكتل يف تعميق البد له أن يويل اعتبارات لتعميق أثر العوملة املالية على
االجتاهني اإلجيايب املتضمن سرعة املعامالت ،حجمها ،تكلفتها ،درجة انتشارها ،عمقها ،ومستوى التأثري،
وكذا السليب واملتضمن التخوف من قوة االضطرابات املالية ودرجة تأثريها يف حالة وقوعها؛
إن تقليص دور العنصر البشري يف الرقابة على املعامالت املالية وتصويب االجتاه العام للعالقات بني البلدان،
املؤسسات واألفراد ،ميكن أن يؤدي إىل توجه النظام املايل العاملي حنو اجملهول أو بعبارة أخرى زيادة احتمال
وقوع انزالق اقتصادي أكثر تأثريا من ذي قبل.

 .2.0محدودية الدراسة:

ركزت الدراسة احلالية على إبراز دور تكنولوجيا سلسلة الكتل يف إضفاء أبعاد أخرى للعوملة املالية ،دون التطرق
لعوملة اإلنتاج والتجارة اخلارجية ،وهو ما تتوقع األحباث استهدافه يف املستقبل القريب ،عالوة على هذا فإن تطبيقات
هذ ه التكنولوجيا ال تزال تنحصر بدرجة كبرية يف تداول العمالت املشفرة ،وبالتايل فتداول األصول املالية األخرى
كاألسهم والسندات وإمكانية توسيع استخداماهتا يف االستثمار األجنيب املباشر بصيغة عقود ذكية ال تزال حمل حبث
وتطوير .لإلشارة فإن حمددات تكنولوجيا سلسلة الكتل تكمن يف بطء التوافق املوزع نتيجة كثرة املتعاملني وطول
عملية البحث يف أرشيف سلسلة الكتل ،وهو ما يؤدي بالضرورة إىل بطء مدة إجراء التحويالت وتسوية الصفقات،
إضافة إىل أن الرتيث يف تبين هذه التكنولوجيا يعود أساسا إىل ضعف ثقة شرحية كبرية من البنوك واملؤسسات املالية
واملتعاملني نتيجة جتريد مركز التحكم يف هذه التكنولوجيا وضبابية شكلها املستقبلي ،عالوة على مواجهة حتدي تزايد
استهالك الطاقة الالزمة لتشغيل مستلزمات هذه التكنولوجيا ،وكذا درجة تطايرية العمالت املشفرة مقارنة بالعمالت
الكالسيكية.
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: آفاق الدراسة.3.0
إن معاجلة موضوع الدراسة املتعلق بالتوجه احلديث للعوملة املالية يف ظل تكنولوجيا سلسلة الكتل مسح برصد
بعض احملاور القابلة للتعمق واليت ميكن من خالهلا استجالء نتائج إضافية تساهم يف توسيع احلقل املعريف هلذا
 وحتليل القدرة على، ومن بني هذه احملاور دراسة دور العنصر البشري يف تصويب تكنولوجيا سلسلة الكتل،املوضوع
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