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ـــذه  ـــ  الدراســـةـــدف  ـــ واقـــع اســـتخدام التكنولوجيـــا املاليـــة  ســـليط الضـــوء ع ـــ  ســـب ةاإلســـالمي البنـــوكإ ، حيـــث يك

ا الســـاحة املاليـــة العامليـــة، وذلـــك مـــن خـــالل إبـــراز د شــ ـــ  ميتـــه مـــن واقـــع التطـــورات املاليـــة والتقنيـــة ال  تطبيقـــاتال املوضــوع أ

ــة  تلفــ ــ عــــرض لا ــ ــافة إ . إضــ ــ ــ ــــا أداة للتحــــّول الرق ــ يمكــــن اعتبار ــ ن ال شــــ ــة البلوك ــا تقنيــ ــ ــ مــــن أبرز ــ ــة وال ــا املاليــ لتكنولوجيــ

ذه تقنية ع مستوى مجموعة من الت ية.عض جارب لتطبيق   البنوك اإلسالمية العر

ــا:  ــ مجموعـــة مــن النتـــائج، أبرز ــذه الدراســـة إ ـــ نأوتوصــلنا مــن خـــالل   لتقنيــة اإلســالمية البنــوك اســتخدام تب

ن ون  قد البلوكش ا مجرد خيار، ي ا  تب أنه مع إال  الوقت ا ـذه التقنيـة قـد التقليديةنط  حتميـا، يصـبح ل
ً
لـذا يجـب  أمـرا

ة والتطور. اصلة من أجل ضمان االستمرار ا مواكبة التطورات التكنولوجيا ا   عل

لمات املفتاحية: ن،   التكنولوجيا ال ش  اإلسالمية. البنوكاملالية، تقنية البلوك

يف    .JEL: G2, G21, G29تص

Abstract: 

This study aims to shed light on the reality of using financial technology in Islamic banks where the topic 

acquires its importance from the reality of financial and technical developments taking place in the global 

financial scene, by highlighting the various applications of financial technology, the most   prominent  of which is 

the blockchain technology that can be considered a tool for digital transformation, In addition to presenting a set 

of experiments to implement this technique at the level of some Arab Islamic banks.  

   Through this study, we reached a set of results, the most important of which are: Islamic banks adoption 

of blockchain technology may at present be just an option, However, as traditional banks  adopt this technology, 

it may become inevitable, so it must keep abreast of technological developments in order to ensure continuity 

and development. 
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  مقدمة  .1

ــل مــن اعتمــاد تكنولوجيــات  مــعاإن  خ طو ا تــار ئا جديــدا، فاملؤسســات املاليــة لــد س شــ ــل والتكنولوجيــا لــ ن التمو بــ

ــ غــرارجديــدة طاقــات االئتمــان ، ع ، و ــ ــزة الصــراف اآل ــارات  أج ــا مــن االبت ل ومــع ذلــك فــإن التكنولوجيــا وغ ــ شــ غ املاليــة 

ــ ــ مــن ذلــك بكث ــ نطــاق أك ــدمات املاليــة ع ــ. وتقــديم ا شــاط  ف ــز  عز ات مــن شــأنه  يالت لألفــراد والشــر ســ بمــا تقدمــه مــن 

ن. ش م ما جاءت بيه التكنولوجيا املالية تقنية البلوك . ومن أ   القطاع املا و املصر

ن املستحدثةحيث  ن"  أول عملـة مشـّفرة و تقـديم 2008نة س ان الغرض من تقنية البلوكش ـو ن أن  ولكـن ،"البت ّ تبـ

ـــــدمات  الت الطبيــــة وا ــــ ــة، ال الت امللكيـــ ــــ ــة،  ــــدمات املاليــ ــة مثـــــل ا ــاالت عديــــدة ومتنوعــ ــ مجــ ـــ ـــات  ــات لتطبيقـ انــ ا إم ــد لــ

ومية. وع ا  القطاع املا ال يزال محدودا،   ا شار ن إال أن ان ايد باستخدام تقنية البلوكش تمام العال امل الرغم من اال

ـــ  حيـــث نجـــد أن ـــ  تمثـــل التحـــدي الكب ـــذه التقنيـــة. و عيـــق االســـتخدام الواســـع ل ـــ  اصـــة ال عـــض التحـــديات العامـــة وا نـــاك 

ا بواسطة األطر واملتطلبات القانونية والتنظيمية واملؤسسية. ا ال تتم إدار   طبيعة الصناعة املالية نفس

تمامـــا م  ة ا ـــ ـــ الســنوات األخ يـــة  ومـــات العر ن، وقــد أولـــت ا ـــد ســـوق  مـــن املتوقـــع أنحيـــث ايـــد بتقنيـــة البلوكشــ يز

ن قيــا بحلــول عــام  الضــعفعــن  البلوكشــ ــا مــن  .2021ــ منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفر واملؤسســات املاليــة اإلســالمية كغ

ســارعة مــن أجـــل  األخـــرى  يــةاملالاملؤسســات  ـــا ومواكبــة التطــورات التقنيـــة امل ر أنظمــة عمل ــة التحـــديات ســ دائمــا لتطـــو مواج

ــ املنافسـة  اتكــذا و   البنــوك التقليديـة مــن طـرفاملتمثلـة  ـ مجــال التكنولوجيـا املاليــة دخــول شـر ـ  الناشــئة  كمنــافس ــط اع

:و  . قوي للمؤسسات البنكية ساؤل الرئ التا الية الدراسة  ال   ع ضوء ما سبق، يمكن حصر إش

اقع و  ما  تطورات من التكنولو  القطاع عرفه ما لظ  اإلسالمية البنوك  املالية التكنولوجيا استخدام و

سارعة  ؟م

ساؤل ولإلجابة ع  اور التالية: الدراسةأعاله تم تقسيم  ال   إ ا

  ور  عموميات حول التكنولوجيا املالية؛  األول: ا

  :ي ور الثا ية؛ البنوكواقع التكنولوجيا املالية   ا  اإلسالمية العر

 ن وتطبيقاته ش ور الثالث: أساسيات البلوك ية. البنوك  ا  اإلسالمية العر

  عموميات حول التكنولوجيا املالية .2

ــة واملصـــــرفية           ـــــدمات املاليـــ ـــاع ا ـــات قطــ ن أنظمـــــة وعمليــ ــة املتطـــــورة آليـــــة مبتكـــــرة لتحســـــ ـــا املاليـــ ل التكنولوجيــ شـــــ

ـل  اض أو التمو ــ يل عمليـات االق سـ ن األفـراد، و ـل األمـوال بــ ونيـة، وتحو االدخـار. كمــا  وكـذااملقدمـة مثـل خـدمات الــدفع اإللك

ــ ــةالتكنولوجيــــا م اســ ــات املاليــ ــديم منتجــ ــ تقــ ات  ــ ـــر ــة واملصــــرفية (الشـ ــــدمات املاليــ ــناعة ا ــتفيدين مــــن صــ ــرة لــــدعم املســ مبتكــ

ايد ل م ش واتف الذكية  نت وال ل أفضل، خاصة مع استخدام اإلن ش م املالية  اب األعمال واألفراد) إلدارة عمليا   .وأ

وم التكنولوجيا املالية. 1. 2   :مف

ـــ           ـــد البحـــوث الرقميـــة  اعـــات  ،العاصـــمة البولنديـــة دبلـــنحســـب مع ـــ عبـــارة "عـــن االخ فـــإن التكنولوجيـــا املاليـــة 

ديثة  مجال قطاع املالية،  ارات التكنولوجية ا ستخدم  حيث واالبت امج الرقمية ال  اعات مجموعة ال ذه االخ  شمل 

ا العمليات ـدم؛ املالية للبنوك وال من ضـم ـائن وا ـل األمـوال وتبـديل العمـالت وحسـابات املعـامالت مـع الز ات املاليـة مثـل تحو

ـــــة ـــ ــــــاح ومعرفــ ـــ ـ ــــدة واألر ـــ ــــــب الفائـــ ثمارات و  ســــ ــ ـــ ـــ ــة لالســ ــ ـــ ــاح املتوقعـــ ــ ــ ــــ ــــرفيةاألر ــ ـــ ــــــات املصـ ـــ ــن العمليـ ــ ـــ ــ ــــــك مـ ــ ذالــــ ـــ ـــ ــ ـــود( "غ ــ ـــ  ،2016، محمــ

)https://islamonline.net/18476(.  ــ ـــ ـ ــــورات  ــا التطــ ــ ــ ــة أبرز ــ ــا املاليــ ــال التكنولوجيــــ ـــ ــ مجـ ـــ ـ ــار  ــ ــ ـــع االبت ــ دفـــ ــــ ـــدة إ ــــل عـــ وأدت عوامــ
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مة  ـــــ ـ ــات ال ــ ــا (البيانــ ــف (BigDataالتكنولوجيــــ ـــ شـ ــتخدامCryptography)، وال ــ ســ ــة و ـــ ــــف الذكيـ واتــ ــــار ال شــ ــ إن ـــ ـ ــافة إ ـــ  )، باإلضـ

عقيـــد   عـــن 
ً
ـــاليف، فضـــال نخفـــاض الت ولة اإلســـتخدام و لك نحـــو الســـرعة، ســـ ـــات املســـ ـــ متطلبـــات وأولو ات  ـــ ّ نـــت، والتغ اإلن

اب، ومتطلبات اتفاقية بازل  ل اإلر افحة غسل األموال وتمو ن م   .IIIاملتطلبات التنظيمية والرقابية لعمل البنوك، مثل قوان

ثما حققـتو  عا نمـوا املاليـة التكنولوجيـا ـ العامليـة راتاالسـ مـس ـ سـر شـ املاضـية، سـنوات ا ـ التوقعـات و  إ

ـا اسـتمرر  ثمار  قيمـة ارتفعـت فقـد .بقـوة نمو ـد بمـا املاليـة التكنولوجيـا ـ تااالسـ ـ يز ة ـ أضـعاف عشـرة ع ـ ن الف  و 2012 بـ

ـ أدى املتحـدة الواليـات ـ املاليـة التكنولوجيـا قطاع  العاملة املؤسسات دمج أن ورغم  2015 ثما ـ جـعترا إ  العامليـة تار  االسـ

ـا ،مـن العـالم أخــرى  منـاطق ـ النمـو اسـتمر فقــد ، 2016  سـنة ـ قيـا، وشــمال األوسـط الشـرق  منطقــة وم لت إفر ـ  و

ثمار  ا إيجابيا نموا  تااالس    .2017من سنة  األول  النصف  قو

ل ن سن  والش ثمار  التكنولوجيا املالية ب م االس  .2016و 2010املوا يو التطورات  

ل رقم  ات العامة العاملية  التكنولوجيا املالية: 01الش   اإلتجا

 
ر  املصدر: . (أكتو ر افاق االقتصاد اإلقلي انات منطق الشرق ). إدارة الشرق األوسط واسيا الوسطى. التكنولوجيا املالية: 2017تقر إطالق إم

اكستان والقوقاز وأسيا الوسطى، ص  ستان و قيا وأفغا   .01األوسط وشمال إفر

  :التكنولوجيا املالية مجاالت استخدام.  2.2

ـــاالت  ــتخداماتنـــــاك مجــ ــة،  واســـ ــا املاليـــ يل املثـــــالعديـــــدة للتكنولوجيـــ ــ ــ ســـ ـــ ـــا ع ــ ، تحليـــــل نـــــذكر م اء االصـــــطنا : الـــــذ

ـــات،  ــ ــة، البيانــ ــ ــ ــود الذكيـ ــ ن، العقـــ ـــأم ـــ ــا التـ ـــ ــــواالت، تكنولوجيــ ـــ الت وا ــــو ـــدفوعات، التحـــ ـــ ـــفرة، املـ ـــ ـــــالت املشـ ، العمــ ـــا ــ مــ ــــل ا ـــ التمو

ن) شــ ، فـــالعقود الذكيــة .التكنولوجيــا التنظيميــة، سلســـلة الكتــل (بلوك ــ ل كب شــ ـــا  ــاالت فيمــا بي ـــذه ا ــل  قـــد  وتتــداخل 

ـــــطنا ـــاء اصــ ـــ ـ ــ ذ ـــ ــ ـــوي ع ـــ ــــل وتنطـ ــــلة الكتـــ ــ ــة سلسـ ــ ــتخدم تقنيـــ ــ ــــل، ســـ ــ ـــلة الكتـ ـــ ــة سلسـ ــ ــــــتخدم تقنيـــ سـ ـــد  ـــ ـــــطنا قـ اء االصــ ـــــذ ، والــ

اء  مـا مـن الـذ سـتفيدا كال ن  ـ اوالتكنولوجيا التنظيمية وتكنولوجيـا التـأم كـذا. وقـد اسـتخدمت التقنيـات املاليـة  الصـطنا و

ـل أنـوا شـمل  ـدمات املا عمجالت عديدة  ونيـة املبتكـرة ا عمـل منصـات التـداول اإللك ليـة، ومـن ذلـك التجـارة والتـداول، حيـث 

ل  ش نت  يل التداول  األسواق املالية من خالل اإلن س  .)44، ص 2019قندوز، ( فوريع 

ســــيةشــــطة واأل ــ الرئ ــ ــاع تتجســــد  ــذا القطــ ــ ا البنــــوك مــــن خــــالل   ل ــ تقــــدم ــ ــــدمات ال نــــتا ــبكة االن ــ  شــ ــ  تقــــومأو ال

ات الناشئة ل مباشربواملتخصصة  التكنولوجيا املالية  الشر ش اك مع البنوك أو  ا باإلش ا و تقديم (حمدي و  كما ي  م

   : )post_4.html-logspot.com/2019/10/bloghttps://drmahmoudelfaramawy.b،2019أوقاسم، 

  :ـاز قطــــــــاع املدفوعـــات ـاتف ا عت الدفع ملنتج أو خدمة بإسـتخدام ج سـاطته  للعمـالءمـول جـذاًبا ال ب سـرعته و سـ

از محمول،  ًبا ع ج ء تقر ـاتف النقـال وفًقـا و وأمانه بحيث يمكن شراء أي  مكـن قيـاس نمـو صـناعة الـدفع بواسـطة ال
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ا ففـــي عـــام  ـــا ســـنوً ـــ يـــتم إجراؤ ـــاتف املتحـــرك ال ـــ ال ـــاتف   2011لعـــدد معـــامالت الـــدفع ع ـــ ال وجـــد أن عـــدد الـــدفعات ع

ــ جميـــع أنحــاء العـــالم بلــغ  مــول  ــ  7ا رتفـــع إ ــ وقــت الحـــق،  11.1مليــارات دوالر و ــ الســـنة  ـــ  رتفــعو مليـــار  ـــذا العــدد ع

 .2015مليار صفقة  عام  47أساس سنوي ليصل إ 

ـــع مـــن عـــام  و ـــع الرا ـــ الواليـــات املتحـــدة   2016ـــ الر ونيـــة املتنقلـــة  ـــي.  22.7بلـــغ إنفـــاق التجـــارة اإللك مليـــار دوالر أمر

ذا الو  واتف خدمات  ونية ع ال فظة اإللك ل املدفوعات محليا ، تطبيقات ا ل من : دفع الفوات ، تحو شمل عادة  قطاع 

مولة، ومن أبرز األمثلة باملنطقة  يةا   :نذكر العر

تصة بدفع الفوات " MADFOO3AT مدفوعات"شركة  -  ؛األردن وا

ائن االئتمانية " BEAM" شركة - ل تطبيق يرتبط ببطاقات الز ونية  ش افظ االلك  . اإلماراتية وال تختص با

 ـ رأس املــــال صـول ع ـقطــــاع اإلقـــــراض و ا ـ نظ ـ إ ـ اإلقـراض مـن نظ عت  : (P2P) (peer to peer)  نوًعـا جديـًدا مـن

ـ P2P سـاعد منصـات اإلقـراض حيـث  "إقتصـاد املشـاركة"، وسـيط. ع عمـل البنـك  ن دون أن  ضـ ن باملق ثمر ـط املسـ  ر

ستقطب جانب  تحتكرفبالعادة  ا أن أخذت  ات الناشئة ع حل لة ال عملت الشر البنوك جانب اإلقراضات، لكن املش

ة ال ع املتوسطة والصغ اب املشار ون حسابات مصرفية وكذا طال رؤوس األموال أ ذين ال توفر األفراد الذين ال يمتل

م، شــــ م ــ  ــ عمــــل غالبـــا ع ــن القــــروض و ة مــ ــ ـ ــبة معت ســ ـــم البنــــوك  ــه   ل اتــ ــل لــــدى  ــ تطــــور جانـــب العمــ ــ ا  ــ ــ ـــذا كث م  ســــا

ذا السياق ما يو املؤسسات الناشئة بالتكنولوجيا املالية،  شطة ال تمارس   م األ   :أ

 :ر األمــــوال ي تــــدو ــة لإلقــــراض اإلئتمــــا ــ منصــ ل مباشــــر دون وســــائط ــ ــ شــــ ــ ــ  ــ ا   الرق ــتخدم ــبكة مســ امــــل شــ ــــا بال يحرك

ا سـنة  بمصـر ”MONEY FELLOWS“ وكمثـال نجـد شـركة شـاط ـ بـدأت  معيـة كمـا   ،2014وال ر األمـوال أو ا فكـرة تـدو

ــ مــن  ــ أك ــا بمصــر  ــيح للمســ 90يطلــق عل ــوء للبنــك ،كمــا ت ــ قــرض دون ال صــول ع ــيح لألفــراد ا ن بنــاء دولــة ت تخدم

م  دورات املال ي بناء ع أدا  .ل ائتما

 : مـــا ـــل ا ـــل مشـــروع مـــا، يقـــوم صـــاحب  التمو ـــدف تمو مـــع األمـــوال مـــن عمـــوم النـــاس وذلـــك  ونيـــة  ـــ منصـــات إلك

ــتخدام  مكـــن لصـــاحب الفكـــرة اســ ــة املشـــروع و لفـ ــع تحديـــد ت ـــداف مشـــروعه مـ ات وأ ــ ـ ــيح مم ــه وتوضـ عـــرض فكرتـ املشـــروع 

سيطة األ  ما  ل ا ة زمنية محددة .فكرة مواقع التمو ل املشروع خالل ف عد اكتمال املبلغ املطلوب لتمو معة  موال ا

ن،  ثمر م من سلطة املس م املالية و ساعدت  تخليص ادة حر مت  ز ا أس ن ورواد األعمال أل انت كمتنفس للمبدع

ال مند سنة دناألر "  – IWWA إيواء"وكمثال نجد شركة  ذا ا  .  2013 ن والناشطة  

 ذه املنصات مقارنة القروض : منصات ة و املتوسـطة  تلعب  ات الصـغ ل التمـو البـديل لـدعم نمـو قطـاع الشـر دور ا

عـــد بمثابـــة العمـــود الفقـــري  ة ومتوســـطة  300نـــاك حـــوا  مـــثال اقتصـــاد، ففـــي دولـــة اإلمـــارات يأل والـــذي  ألـــف شـــركة صـــغ

م بأك من  حيث توفر منصات املقارنة  .% من إجما الفرص 42% من الناتج ا اإلجما للبالد وتوفر أك من  60س

ليــة وتطــرح  ــ املســتفيد البحــث عــن أفضــل  ــلمختلــف العــروض التمو ل ع ســ ــل عــرض مــا  الصــيغ املتــوفرة مــع خصــائص 

ــ ذلــــك نجــــد شــــركةعــــرض مــــن  ــ ــاء البحــــث و طــــول الوقــــت لــــذلك. وكمثــــال ع ــه دون عنــ ن لــ ــة املناســــب لفــ ــة الفرصــــة والت  ناحيــ

"compareit4me.com"  اإلمارات.  

ــ حلــول الــدفع وحلــول اإلقــراض مراحــلوتقســم  ن، حيــث تتضــمن املرحلــة األو ــ مــرحلت أمــا  ،تطــّور التكنولوجيــا املاليــة إ

ثمارات.  وات واالس دارة ال ن  و الت املالية الدولية والتأم شمل إدخال التكنولوجيا إ التحو د قطـاع كمـا املرحلة الثانية ف وشـ
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ــ امل  ع
ً
عا ن ســنالتكنولوجيــا املاليــة نمــوا ســـر ــذا القطـــاع  2015و 2011 ســتوى العــال بـــ ــ  ثمارات   15.5وصــل مجمــوع االســـ

  .مليار دوالر

مية التكنولوجيا املالية. 3.2   :أ

ــا املعلومــــات واالتصــــال التكنولوجيــــاإن  ن قطــــا تكنولوجيــ ط بــــ ــة تــــر ــار عمــــل  املاليــ ، حيــــث أن وجــــود إطــ والقطــــاع املــــا

ــز  عز ــ بنــاء قــدرات مؤسســية و ســاعد ع ــار مــن شــأنه أن  ــ املوضــوعات املتعلقــة باالبت ــات التنظيميــة املاليــة  ن ا للتعــاون بــ

ـــا ــ ــ تكنولوجيـ ـــ ـ ــع  ـــل مــــــن أجــــــل التوســــ امـــ ــــل املت ـــا ظــــــروف إطــــــار العمــ ــــــل، واملتعلقــــــة بالشــــــمول املـــ ــة التمو ــ ميــ ــر أ ــ ــــث ال تقتصــ . حيــ

ا فحسـب، بـل  ا ووقت إنجاز اليف دمات املالية وتخفيض ت ن خدمة العمالء ورفع كفاءة تقديم ا التكنولوجيا املالية ع تحس

ــ ــادي وتحقيــ ــاط اإلقتصــ شــ ــــع ال ــ تنو ــ ـــداف أوســــع و ـ ــق أ ــ تحقيــ ــ م  ســــا ــا املاليــــة أن  .يمكــــن للتكنولوجيــ ـــا ــتقرار املـ ن   ق اإلســ و

ا  م ن الراحة لعمالء املصارف ولكن  مدى مسا ر أداة أخرى لتأم قيقي لنجاح التكنولوجيا املالية ال يكمن  تطو املقياس ا

ة واملتوسـطة   للمؤسسـات الصـغ
ً
ـل خصوصـا ـ التمو صـول ع ن فـرص ا  وتحس

ً
بعدة ماليا س

ُ
ز الشمول املا للفئات امل عز  

ية الصغر   .)36، ص 2019(قندوز،  واملتنا

ـا  درا ميــةو ــة والسـلطات النقديــة حــول  أل ة التطـورات، تقــوم العديــد مـن البنــوك املركز ــ التكنولوجيــا املاليـة وســرعة وت

يل املثــال، قامــت ــ ســ ــ لعامــة النــاس. فع ل فّعــال مــن أجــل منفعــة أك شــ لــول  ــ اختبــار ا ـــ  العــالم بــدور رائــد  ســلطة النقــد 

ــنغافورة ـــ ــة  سـ ــ ـــــق اســــــتخدام تقنيـــ ـ ـــــن طر ــة عـ ـــ ات األوراق املاليـ ــــو ســـ ــــوك و ن البنــ ـــــ ـــدفوعات بـ ــام بــــــإجراء املـــ ــ ــــــة للقيـــ ــــن تجر ــــــاء مــ باالن

ن ش    .)/http://www.uabonline.org/ar/research/financial(البلوك

شاط البنوك .4.2 اسات التطورات التكنولوجيا املالية ع  ع   :ا

ــيح قــــد  ــ ــا ت ــ و ــة ل ــة التقليديــ ــــدمات املاليــ ــ مقــــدمي ا ــ  ع
ً
ــرا ــة خطــ ــا املاليــ ــ مجــــال التكنولوجيــ ــ ــئة  ات الناشــ ــل الشــــر تمثــ

سطةخدمات ذكية،  ي ما تقدمه القطاعات املصرفية واملالية  م ـ كفـاءة. كمـا و ، التقليدية ومبتكرة تحا صـورة أك ل أسرع و ش

ـــوم ــــروض فر بتقــــــديم  تقـــ ــــورة عــ ــ صــ ــــ ــــدمات  ــ ــــك ا ــــق تلــ ـــردي وتطبيــ ل فـــ شــــــ ـــالء  دف العمـــ ســــــ ــ  ـــ ـ ـــروض ال ن العـــ مع بــــــ ـــا ــ ديــــــة، فـ

ـل  لفـة املرتبطـة ب ذه التقنية من التمتع بكفاءة عالية، فضال عن انخفـاض الت ات ال تطبق  التكنولوجيا املتطورة يمكن الشر

عـــدم اتباع .معاملـــة ات  ـــ تلـــك الشـــر ســـارع  ـــاكمـــا تتم ـــ تحكـــم املؤسســـات املاليـــة التقليديـــة. فمـــع  للـــوائح التنظيميـــة املشـــددة ال

عة للغايـة بحيــث ال  ـار سـر ة االبت ــ  ألن وت
ً
عة نظـرا ، تخلفـت األطـر التنظيميــة وراء التحـوالت التكنولوجيـة السـر النمـو التكنولـو

شر اٍف من خالل إطار  ل  ش ا    ).economy-ain.com/article/fintech-https://al( يمكن مالحق

اسـات كـذلك املاليـة وللتكنولوجيـا ع ـ ا نطبـق املـا رااالسـتقر  ع ـ أيضـا ذلـك و كـز ومخـاطر والسـيولة االئتمـان ع  ال

شـغيل ـ فضـال وال ـاطر ع ليـة املاليـة ا ـاطر ال ـ األخـرى  وا ، رااالسـتقر  ع ـات مسـايرة مثـل املـا  االقتصـادية الـدورة اتجا

فة رغم .املالية ةاوال  الظل وص اطر ذه أن و ست ا ا تزداد فقد جديدة، ل ور  املالية، التكنولوجيا نمو سرعة مع وطأ  وظ

ال ـ  أشـ ديـدة، بطاال ـادة ا ـ االعتمـاد وز ـدمات ع ـ ا ا ال ـا واحتمـال ثالثـة فاأطـر  تقـدم وسـبة( تركز ابية، ا ـ  ال

ـيط خـارج )البيانـات وخـدمات ـ ا ـاطر ومـن .التنظي تملـة ا ـور  كـذلك ا ات ظ ـ املـؤثرة املاليـة التكنولوجيـا شـر  النظـام ع

ا قد  ال باتاواالضطر  ،املا واملصر  ى  سـب ـ ات ك ـ قـد التكنولوجيـا شـر ـد مـن حـدة   وال طـرتز ـي ا و ـر أفـاق  اإللك (تقر

ر  ، أكتو     ).10، ص 2017االقتصاد اإلقلي
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ـــا ــ تـ ـــن القـــــــول أن  و ـــا يمكـــ ــ ــــوك  التكنولوجيـ ـــت نفســــــه للبنـــ ــ الوقــــ ـــ ـ ــــديات   وتحـــ
ً
ـــا ـــل فرصـــ تلفـــــــة تمثـــ ــا ا ــ ــ املاليـــــــة وتطبيقا

 ن
ً
ومة تقليـديا اطر املصرفية كما  مف ل كب طبيعة ونطاق ا ش ايـد اإلعتمـاد واملؤسسات املالية األخرى. وقد تتغ  يجـة ل

ــ التكنولوجيـــا املاليـــة مكــن للم .ع ـــ  ؤسســـات املاليـــة التقليديـــة القائمــةو ـــا  ان ـــ م فــاط ع مواكبـــة التطـــورات التكنولوجيـــة وا

تــك" مــن خــالل  الســوق املاليــة  بــع تقنيــة "في ــ كيانــات ت ثمار  بــع التكنولوجيــا املاليــة  وذلــك  االســ ات ناشــئة ت بالشــراكة مــع شــر

ــ تطبــق تلــك التكنولوجيــا.  ات ال ــ الشــر ات جديــدة أو مــن خــالل االســتحواذ ع ــ شــر ثمار  ــا و املتطــورة أو االســ ــل منتجا تحو

ـــو تلـــــ ــة القائمـــــة بـــــالتحول نحــ ــــات التقليديـــ ــة املؤسسـ ي رغبـــ ـــأ ــا. وتــ ــع تلـــــك التكنولوجيـــ ــ مـــ ـــ ــا يتما ا بمـــ ــــل وخـــــدما ك التقنيـــــة مـــــن أجـ

ا  ـــ عـــدم فقـــدان حصـــ ا ع ات التكنولوجيـــا املاليـــة مـــن ناحيـــة وحرصـــ ا شـــر ـــ تقـــدم ـــدمات املتطـــورة ال االســـتفادة مـــن كفـــاءة ا

ال التكنولو من ناحية أخرى  دد  ا ن ا   ).economy-ain.com/article/fintech-://alhttps( السوقية أمام املنافس

اقع .3 يةا اعتماد و   لتكنولوجيا املالية  املؤسسات املالية اإلسالمية العر

اقع  .1.3 ي اعتمادو   :التكنولوجيا املالية  العالم العر

ر  قيـابحسب تقر ـدمات املاليـة، والـذي 'التكنولوجيا املالية  الشـرق األوسـط وشـمال افر ـات قطـاع ا ": حـول توج

ـ  بـدأت )Fintech)، أبرز أن التكنولوجيـا املاليـة (Payfortومضة لألبحاث بالتعاون مع بيفورت ( مختأطلقه   
ً
ـا  قو

ً
سـب زخمـا تك

ية منذ العام  دمات املالية م2012عدد من الدول العر ات الناشئة ال تقّدم ا  2011شركة عـام  30ن ، حيث ارتفع عدد الشر

ات ناشئة عام  105إ  ـ 2015شر ـب 
ّ

لت معـدل نمـو سـنوي مرك ـ يـة قـد  ون املنطقـة العر ذلك ت ور. و ر املذ ، بحسب التقر

ــغ  ــة بلــ ــا املاليـ ــ مجــــال التكنولوجيـ ـ ــئة  ات الناشــ ة 40عـــدد الشـــر ــ ــ ات 2015-2011% خـــالل الف ــع عـــدد شــــر ــع أن يرتفــ ، ومـــن املتوقـ

ــا املال ــ التكنولوجيـــ ـــ ــة إ ــ يـ ــة العر ــ ــ املنطقـ ـــ ــئة  ــ ـــام  250يـــــة الناشـ ــــول العــ ــــركة بحلـ ــال 2020شـ ــ ــ مجــ ـــ ــئة  ــ ات الناشـ ـــر ـــدت الشــ . وحصــ

ثمارات تفــــوق  ــ ــة إســ يــ ــة العر ــ املنطقــ ــ ــة  ــا املاليــ ــة  100التكنولوجيــ ن صــــفقات معلنــ ة، بــــ ــ ــ ــنوات العشــــرة األخ ــ الســ ــ مليــــون دوالر 

ـ  ثمار مخـاطر عامليـة ومسـّرعات وصفقات استحواذ وتقديرات ومضة للصفقات غ املعلنـة، و ـ صـناديق إسـ ا الرئ ان مصـدر

ات  ـــر ـــل شــ ــ مـــــن عمــ ـــ ــــب األك انـ ل ا
ّ
ــ شـــ ــــدفع واإلقـــــراض  ــــول الـ ـــات حلـ ــإن قطاعــ ــــر فـــ ـ ــــب التقر حسـ ـــارف. و  املصــ

ً
ــــؤخرا أعمـــــال، ومـ

ــ تقـــّدم خـــدمات املـــدفوعات واإلقـــراض  ـ ات الناشـــئة ال ـــل الشـــر
ّ
يـــة حيـــث تمث ــ الـــدول العر ـ ــا املاليـــة  مـــن جميـــع  84%التكنولوجيـ

ية. ات الناشئة  املنطقة العر   ) /http://www.uabonline.org/ar/research/financial( الشر

ــا أن  ـــل مدفوعـــة  املؤسســـاتكمـ ـــ مجـــال التمو ـــارات  ــ االبت ـ صـــول ع وميـــة تضـــغط مـــن أجـــل ا يئـــات ا املاليـــة وال

يــة ( م باملنطقــة العر ــ ال تقــوم البنــوك بخــدم اص ال ــ ائلــة مــن األ انــات الســوق ال م يــة األساســية و ــ الب نات  % 63بالتحســ

ن  ات (فجوة ت –من عدد البالغ ) وكذلك الشر ل بمقدار وفقا للبنك الدو ـل الدوليـة)  –مليار دوالر  2.5مو وفقـا ملؤسسـة التمو

ى  ات التكنولوجية الك ات الناشئة والشر مة وتجميع والشر ا أموال    للبيانات. ال لد

اطر  .2.3   :الناجمة عن تطبيق التكنولوجيا املالية  العمليات املصرفيةوالفرص ا

ـ وجـود      ـ العقبـة إضـافة إ عت اللوائح التنظيمية القديمـة  إن اعتماد التكنولوجيا املالية يواجه تحديات متعددة و

ا:  ي وال من بي شار وتوسع التكنولوجيا املالية  العالم العر عرقل إن   مجموعة من التحديات والعوائق ال 

 يجـــة التخـــّوف ســـاب ثقـــة العمـــالء ن ة إك ـــ  صـــعو لك  مايـــة املســـ افيـــة  ـــ ظـــل عـــدم وجـــود أطـــر  مـــن اإلحتيـــال والقرصـــنة 

صوصية البيانات  الكث من الدول  ن  دمات املالية وال قوان   ؛مجال ا

 ،زائـــر، مصـــر ـــ املنطقـــة (ا ـــ ســـبعة دول  ي إال  ونيـــة واألمـــن املعلومـــا ـــرائم اإللك شـــأن ا عات  شـــر  ُعمـــان، عـــدم وجـــود 

ية املتحدة) ،املغرب، قطر س واإلمارات العر  ؛تو
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 : ــ ــ العمليــات املصــرفية مــا ي ــ قــد تــنجم عــن تطبيــق التكنولوجيــا  ســية ال ــاطر الرئ ــة أخــرى، تتضــمن ا ــاطر  مــن ج ا

ل شغيلية، مخاطر االمتثال، مخاطر االستعانة بمصادر خارجية، ومخاطر السيولة والتمو اطر ال اتيجية، ا   .اإلس

ا ثقافــة  وال يـزال  ـ لـد  للبنـوك وخاصـة تلــك ال
ً
ل تحــديا شـ ـا،  اختيـار التكنولوجيـا املاليــة املناسـبة والتطبيـق النــا ل

ـــ  ــال  ــو ا ــ مجـــال التكنولوجيــا املاليــة، كمــا  تصــة  ات الناشــئة ا ات مــع الشــر ــة ضــعيفة، لــذلك يمكــن لعقــد الشـــرا ار ابت

ــ ــ حصــ ــ ــاظ ع فــ ــ ا ــ ــاعد البنــــوك ع ســ ــان، أن  مكــــن لبنــ ــا. و ــ ــرة لعمال ــات مصــــرفية مبتكــ ــديم منتجــ ــ تقــ ــ ـــك ع ا الســــوقية، وذلـ

ا التكنولوجيا املالية للقطاع املا يح : استعراض الفرص ال ت   واملصر بما ي

 ي؛ ز الشمول املا  العالم العر  عز

 توف خدمات مصرفية أفضل وأك ُمالئمة للعمالء؛ 

 تمل ع ي ا ب تزايد املنافسة؛ التأث اإليجا س  اإلستقرار املا 

  ن دور التكنولوجيا الرقابية ن عمليات االمتثال  ا )RegTech(تحس  .املؤسسات املصرفية تحس

ي التكنولوجياإجراءات دعم . 3.3   :املالية  العالم العر

ية، إيجادمن أجل و  ار املا  املنطقة العر ك يؤدي إ االبت ـاالت  نظام أسا مش اجة إ إجراءات  ا ناك ا

  )2019(يوسيل، الثالثة التالية: 

 ات املتعلقـة بحلـول التكنولوجيـا التعاون التنظي ـ ئة آمنة للسلطات التنظيمية من أجل تبـادل ا يئة ب : يوجد مجال ل

ل التكنولوجيا املالية الناشئة وعمل لوائح تنظيمية ذكيةوتبادل املعلوما   ؛ت اإلشرافية والتعاون  حل مشا

 ــ م التنظي
ّ
ن وصــّناع القــرار بــدورات  : الــتعل اء التقنيــ ــ ــاق ا ــق إ يمكــن للســلطات املاليــة بنــاء قــدرات مؤسســية عــن طر

يدة  علم واالستفادة من املمارسات الدولية ا ية وجلسات  ديثةتدر   ؛ الوصول إ التكنولوجيا ا

 ــــة التنظيميــــة ي أو متعــــدد األطــــرافالتجر ــتوى الثنــــا ــ املســ ــ كة  : إن الســــلطات ع ــ ــا اعتمــــاد تطبيــــق اختبــــارات مشــ ــ ــن ل يمكــ

ـا املناسبة RegTech التكنولوجيا التنظيمية للوصول إ ـ يتواجـد  ئـة ال اخيص. إن الب ـ ، وكـذلك ملواءمـة أسـاليب مـنح ال

ــو  ــ تقلــيصا م  ســا ر وورش العمــل  ات التكنولوجيــا املاليــة مــن أجــل  ار واجتماعــات التطــو ســتغرقه شــر الوقــت الــذي 

ـــد ــ ا ـ ـــا ع لـــول أو تجر ــيع نطـــاق ا ــا بتوسـ ـ ســـمح ل ــ الســـوق، ممـــا  ـ ــا املبتكـــرة إ ـ ــادلالوصـــول بحلول ل عـ شـــ ــاءة  ود  بكفـ

 عالية.

اقع . 4.3   املالية  الصناعة املالية اإلسالمية التكنولوجياو

شـارإن  ــة  االن ــا عرضـة ملنافسـة قو ـ أرض الواقـع جعل ـا املؤسسـات املاليــة اإلسـالمية ع ــ حقق ع والنجاحـات ال السـر

ــتفادة مـــــن  ــائن أو باالســـ ـــ ــلوك الز ـــــدمات، دراســـــة ســـ ن ا ــ ــر بتحســـ علـــــق األمـــ ــة األصـــــعدة، ســـــواء  افـــ ــ  ـــ ــة وع ــن البنـــــوك التقليديـــ مـــ

ااالب ا وتحسي يل س دمات و ادة كفاءة ا ا لز ديثة واستخدام ارات التكنولوجية ا  .ت

ــــــارات ـــ ــام باالبت ـــ ــ تمــ ــإن اال ـــ ـــ ا فـ ــــدما ــ ـــــور خـــ ـــ ـــالمية وتطـ ـــ ــة اإلســـ ــ ــ ـــات املاليـــ ـــ ـــار املؤسســـ ــ ـــ شـ ــ ان ـــ ـــ ـ ع  ـــر ــ ـــ ـــــور السـ ـــ ـــذا التطـ ـــ ــ ـ ــع  ـــ ـــ  ومـ

عت أحد أ ا  ديثة  مجال املالية ومواكب ذهالتكنولوجية ا ر عمل  ـادة البنـوك و  م مفاتيح تطو ـا التنافسـية وز ن قو تحسـ

ا مـن قبـل البنـوك واملؤسسـات  ـ ـذا القطـاع زخمـا كب د اإلقبال ع منتجات  ا  سوق عال شديد التنافس. وش ا وقدر كفاء

ــ آ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــة  ــ ــ ـــ ـــ ــــدي خاصـــ ـــ ــ ـــ ــــالمي والتقليـــ ـــ ــ ـــ ا اإلســـ ــق ـــ ـــ ـــ ــ شــ ــة  ــ ــ ـــ ـــ ــــــة العامليـــ ـــ ــ ـــ ــةاملاليـ ـــ ـــ ــ ـــ كيــ ــــدة األم ــ ـــ ـــ ـــات املتحـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــــــيا الواليـ ــ ـــ ـــ ــي سـ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــيج العر ـــ ـــ ــ ـــ لــ  .دول ا

)https://islamonline.net/18476(  
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ــ نــاك العديــد مــن دول العــالم اإلســالمي ال ــاا أولــت و تمام ر أداء  مــن أجــلباالســتفادة مــن التكنولوجيــا املاليــة  ا تطــو

ــا ودول  ــيا، تركيــ ســ ــا، أندو يــ ــرار مال ــ غــ ــ ا ع ــد ـــالمية لــ ، مجلــــس البنــــوك اإلسـ ــ ــ لي ـــاون ا ــتخدامات  التعـ ــ الــــرغم مــــن أن اســ ــ فع

ــدمات مثـل: الــدفع بواسـطةالتقنيـة الرقميــة شـملت عــدد محـدو  نــت، د مــن ا ــذه البنــوك  اإلن ـا  ــي، إال أ ـاتف البن وخــدمات ال

ديدة. ا بالتقنية الرقمية ا ا من خالل عمل ن خدما ا وتحس ف بمنتجا   استطاعت التعر

ـذه التقنيـات الرقميــة  نـاكو  ـ البنـوك اإلســالمية، حيـث تمكـن  ـ لتطـور التكنولوجيــا املاليـة خاصـة ع ي كب تـأث إيجـا

ــد  التــا تز ة وجــودة عاليــة و ــ ا بكفــاءة كب ا املاليــة، وتقــديم خــدما ــا وخــدما ــف بمنتجا ولة التعر ــذه البنــوك مــن ســ ديــدة  ا

ــ الســوق املال ــ التنــافس  ا ع ة للنظــام املصــر مــن خــالل مــا تــوفره مــن مــن قــدر ــ ل التكنولوجيــا املاليــة فرصــة كب شــ يــة. حيــث 

ونيـــة متطـــورة  ـــرامج إلك ـــا و  ســـاعدأنظمـــة و ر أدا ـــ تنميـــة وتطـــو ـــد البنـــوك  ـــدمات والتعـــامالت. تز ـــ ا ـــا  ســـبة و مـــن كفاء ال

ـــ للبنـــوك اإلســـالمية فـــإن ل مفتـــاح نجـــقـــد املاليـــة  التكنولوجيـــا تب ـــ  احشـــ ـــاوتم ـــ أرض  ل فبـــالرغم ممـــا حققتـــه مـــن نجاحـــات ع

ـ بمنتجاتـه  ـف أك ـ التعر سـاعده ع ذا النظـام املصـر  ل وسيلة جديدة ل ش عة واملتطورة  ذه التكنولوجيا السر الواقع فإن 

ـد مـن  ـا ملز عطـي حق ـذه البنـوك يجـب أن  اتيجية ل ـة وسياسـة إسـ و ضرورة م التا ف للنظـام  دم والنجاحـاتالتقـوخدماته و

ودراع،  .املصر اإلسالمي د و   )146، ص 2018(ز

ود . 5.3   : تب التكنولوجيا املالية اإلسالمية البنوكج

ا السـوق املاليـة العامليـة خاصـة  البنوك س           ـ تفرضـ ـة التحـديات ال بـالتطورات  يتعلـق فيمـااإلسالمية إ مواج

ــة ــا املاليــ ــارعة ) (Fintech التكنولوجيــ ســ يل ــــا ، حيــــث أن العديــــد مامل ــ ســ ونيــــة املتطــــورة وذلــــك ل ــة اإللك ــ األنظمــ ــ ــ تب ــ بــــدأت 

ــادة كفـاءة العمــل املصـر اإلســالمي، كمــا ـدمات وز رــذه  عمـل ا ــ تطــو ــل  البنـوك ع ـ صــناعة أدوات التمو ــار  أسـاليب االبت

ة التالية. اإلسالمي   ومن أمثلة ذلك التجر

  ة ـ مسـتوى  بنـوكأطلقـت ثالثـة  :ALGO- Bahrain صارف الثالثـة املتجر يـة أول اتحـاد تكنولوجيـا ماليـة إسـالمية ع بحر

ذا االتحـاد الـذي  ضم  عة اإلسالمية، و ام الشر ع عملية إيجاد حلول مصرفية مبتكرة متوافقة مع أح سر دف  العالم، 

ن «أطلــق عليــه اســم  ــو البحــر ى » ALGO Bahrain –أل ــ ــت ك كــة املصــرفية، و ــذا القطــاع، مثــل مجموعــة ال ــ  البنــوك 

ـــو  ـــل ال ن –التمو ــ -البحـــر ـ ــاد  ـــ االتحـ ن للتنميـــة، ومـــن املتوقـــع أن تنضـــم ثمانيـــة بنـــوك إســـالمية أخـــرى إ نـــك البحـــر ، و

  املرحلة الثانية.

ســتعد    ن«و ـــو البحــر ميـــع أنحــاء دول مجلـــس التعـــاون ـــ ج 2022منصـــة تكنولوجيــا ماليـــة بحلـــول عــام  15إلطـــالق » أل

ليج  يلدول ا ساعد  واألسواق الناشئة، العر ن«و و البحر ـار »أل ـ إيجـاد وابت ي، البنوك اإلسالمية ع ه التعاو ، من خالل ن

شــغيلية واملاليــة ال اتيجية وال ا اإلســ عة، بحيــث تتمتــع باســتقاللي لفــة وســر املــة وتنفيــذ حلــول تكنولوجيــا ماليــة منخفضــة الت

. ار حلول مالية تناسب النظام االقتصادي الرق   البت

ــ ــ لــ ـ يـــة األو ن«و تتمثـــل املبـــادرة البحر ـــو البحـــر ـــل جمـــا» أل شـــاء منصـــة تمو ــ إ حـــة وممتعـــة لألعمـــال (ـ  خاصـــةمر

دف  ة واملتوسطة، كما و ات الصغ عزز نمو قطاع الشر ا أن  ة)، من شأ ع الصغ و«املشار ن أل نمو صناعة  دعمإ » البحر

ـ القطاعـات  ثمارات جديـدة إ ، وخلـق فـرص عمـل جديـدة، وتوجيـه اسـ ـز الشـمول املـا عز فة اإلسالمية العاملية من خالل  الص

اتيجية االقتصادية  ن« دول مجلس التعاون واألسواق الناشئة، وسيعمل نموذج  اإلس و البحر ار » أل لفة االبت ع خفض ت

حية ونمـو البنـوكبا ن ر ون لذلك أثر مباشر ع تحس ا نحو السوق، وسي ع قدر سر سبة إ البنوك األعضاء مع   اإلسـالمية ل

)https://www.aliqtisadalislami.net/  املالية /-لتكنولوجيا-عال-اتحاد-/أول(.  
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ن وتطبيقاته . 4 ش ية أساسيات البلوك  املؤسسات املالية اإلسالمية العر

ن تقنيــة إن شـــ ـــارات التكنولوجيــا املاليـــة املســتحدتة البلوك ر ابت ا ،ـــ واحــدة مـــن أشــ ــتم اســـتخدام ـــا  و ب كفاء ســ

ســرعة وآمــان ــ وأشــمل  ــ ســوق أك لفــة أقــل. العاليــة للوصــول إ ــل  وت ة، وتحو ســو ــ املقاصــة وال حيــث يــتم االســتخدام التقنيــة 

ـــام  ــ ـــ ـــ ــــي عـ ـــ ــ ــــــة، ففـــ ـــ ــ ــة الرقميـ ــ ـــ ـــ ــ وّ ــة، وال ـــ ــ ـــ ـــالت الرقميــ ـــ ــ ـــ ــراد، والعمـ ــ ـــ ـــ ـــدفوعات األفــ ـــ ـــ ــ ـــدود، ومـ ـــ ــ ـــ ـ ــ ا ـــ ـــ ــ ــ ـــــوال ع ــ ـــ ـــــدم  2008األمــ ـــ ـــ ــ "قـ ـــ ـــ ــ ــ ساتو

اموتو ـي.  "نا و ن و فكرة جديدة لنظـام النقـد اإللك و ـالالبت ـذهو رت  التقنيـة رغم مـن أن  ن اشـ ـو شـار عملـة البت عـد ان

ا االت أحدثت إال أ ء نفسـه،  تأث كب  العديد من ا ـ ما ال عتقد أ ن و و ن والبت ش ن البلوك ط ب م ير عض إال ، بل إن 

ن.أن  ش عمل ع تقنية البلوك عتمد أو  ن ما  إال إحدى التطبيقات ال  و  البت

وم البلوك. 1.4 ن مف   :Blockchainش

ن. 1.1.4 ش ف البلوك   :عر

ن ع ألنه    ش ف البلوك عر مة قاعدة بياناتيمكن  ل حركة املعامالت من قبل شـبكة مـن  موزعة ومعلومات 

ايدة باستمرار من  الكمبيوتر زةأج ا ع إدارة قائمة م الت  تمتاز بقدر ع   ال ل كتلة ع الطا الزم املسماة (كتل). تحتوي 

انيـــة  ا مـــع عـــدم وجـــود ام زنـــة ضـــم ـــ البيانـــات ا افظـــة ع ـــا ا ـــ الكتلـــة الســـابقة. ُصـــممت سلســـلة الكتـــل بحيـــث يمك ورابـــط إ

ا، أي أنه عندما تخزن معلومة ذه امل لتعديل  القيام بتعديل 
ً
، (Denis, Ulrika , 2017)( علومـةما  سلسلة الكتلة ال يمكن الحقا

ــد ــذه التقنيــة  ن مؤ ــم بــ ــا ف ن يتخوفــون م ن االقتصــادي ــ مــن املتعــامل ــ قفــزة نوعيــة رقميــة جعلــت الكث مت  عاليــة الدقــة أســ

 .ومعارض

ن عبـــارة عـــن و  شـــ ـــف أدق يمكـــن القـــول أن البلوك ـــ أســـتاذ مـــوزع مفتـــوح تعر ـــ دف ـــ قاعـــدة بيانـــات خلفيـــة تحـــافظ ع

ــبكة ل ــ ـــــن شــ ــارة عـ ــ ــ عبــ ـــ ـ ــة  ــ ــ ــ األعمــــــال التجار ـــ ـ ــــع و ميــ ـــائر دون أي مســــــاعدة مــــــن ل ن النظـــ ـــــ ــــول بـ ــيم واألصــ ـــ ــــامالت والقـ تبــــــادل املعــ

ة املعامالت. ي ف التحقق من  ن الوسطاء.أما  املصط القانو شـ ار تكنولوجيـا البلوك شأ ابت ن  وقد  مـع بـ مـن خـالل ا

ن عنـد  ش عمل البلوك ة األلعاب االقتصادية و شف ونظر عية وعلم ال وسبة التوز مجيات وا ندسة ال ن  مجاالت متعددة ب

ن األصــول الرقميــة ودعــم شــبكة ر وأساًســا لتــأم يــة التحتيــة املســتقرة والقابلــة للتطــو ــ تــوفر قاعــدة للب ــاالت ال ــذه ا  تقــاطع 

،  ملية.عا تبادل   )03، ص 2018(سا

قة عمل . 2.1.4 نطر ش   :البلوك

ن مكن عليه املالية املعامالت افة يل يتم رق دف و البلوكش ا و س برمج يل فقـط لـ ـ  املعـامالت املاليـة ل

يل أيضا بل با، قيمة له ء ل ل متاز تقر اق قابليته عدم الدف ذا و ر أو االخ و ب لل  بيانات قاعدة تواجده ع س

كة ونة عاملية ع شبكة موزعة مش ن مـن م ـزة مـن ماليـ ـ الكمبيـوتر أج ن سـتخدم ال شـ  البيانـات قاعـدة إلدارة تقنيـة البلوك

كة س ، املش ن تلك و زة من املالي وسـبة العقـد" بـ الكمبيوتر أج ـاز عـن عبـارة الواحـدة حيـث العقـدة "ا  متصـل كمبيـوتر ج

ن شبكة مة يقوم عميل بواسطة البلوكش ا، ة معامالته من التحقق بم عت وترحيل   " ولؤ مس" عميل بمثابة عقدة ل و

ن ن من ة ع العميل ذا حيث يحصل ، طواعية الشبكة إ ينضم البلوكش ا يتم ال البلوكش ازه تلقائيا تحميل  لدى  بج

ن شبكة إ انضمامه  .البلوكش

ونيـة والعمـالت ن تقنيـة خـالل مـن عمـل االلك شـ كة البيانـات قاعـدة إلدارة املشـفرة البلوك ـل ،ـااملتعلقـة  املشـ  و

ن شـ ـذا بـه، خاصـة مشـفرة رقميـة عملـة لـه بلوك ن " عملـة فـإن و ـو ت اصـة خـالل مـن تـدار " الب ا ا س ـا شـبك  أي نـاك ولـ
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ة سلطة ا، مركز ن ألي تخضع وال عل ة قوان ل يـتم العملـة فتبـادل مركز ن شـ ن مجتمـع مباشـر بـ ن مـن معـ  وجـود دون  املتعـامل

ة ح أو النقدية من التعامالت ليا البنوك قطاع يل مما العملة تبادل عملية يقوم وسيط ل التجار م األموال أو تحو  .بي

ن" وتقنيـة شـ ة مـن للتحقـق( رقميـة شـفرة ـ "البلوك ـا تعـامالتال وتـرخيص ـ نـت ـ وتخز  ودرجـة أمـان عاليـة بدرجـة اإلن

ون  قد شف ا املستحيل من ي اق ا، أو األموال يتم ال البيانات أن املتوفرة) أي التقنيات ظل  اخ ا  يتم ال تناقل  من  تداول

ا ون  خالل ولة ت ا كما املصدر، مج ة أ ا من تتم البالعمليات  يتحكم من يوجد ال أي المركز ومية يئات يوجد فال ، خالل  ح

ات ع مسيطرة ن" " تكنولوجيا وتضمن ، ا األمور  مجر ش ن جميع أن البلوك م ـل لـدى بالشـبكة املشارك ة مـ  متطابقـة ـ

ن أن كما ، املعاملة أو االتفاق من ومحدثة ون  جميع املشارك ة متطابقة ة يمتل شا ا تتم ثانية ل  وم  يتم معاملة أي ف

ا ن قبل من تأكيد  ).07-06، ص ص: 2018(أحمد، املشارك

قـة ولتوضـيح ن" عمـل طر شـ قـة "البلوك سـطة بطر ـا يمكـن م ـ أن املعـروف فمـن البنـوك، نظـام مـع مقارن  البنـوك 

ـة أنظمـة ل مركز ـ املاليـة املعـامالت وتحفـظ ـ ـا ع اصـة، أنظم ـ ا ـ األمـوال ـ امـتالك العمـالء جميـع حـق تضـمن و  ال

ـا ا، أودعو ـ لـد ـ ذلـك مقابـل و م تتقا ـ عمـوالت مـ مـا أن ، بـه تقـوم الـذي العمـل ـذا نظ لة املعـامالت و ـ ـ فقـط م  ع

ـزة ومبيـوتر أج ـ ال غالبـا ـذا أن ومـع(  ـا التالعـب املمكـن فمـن بالبنـك ال ـ الواقـع يحـدث   ـدوث ممكـن أنـه إال العم ـ ، )ا  و

ن" أنظمـة خـالل مـن التعـامالت فـإن املقابـل ن"  عملـة ـ "البلوكشـ ـو ص نـاك يوجـد فـال المركـزي  كنظـام  "البت  مؤسسـة أو ـ

ا ا، أو يمتلك اص حقوق  فحفظ ينظم م األ ن"  امتالك و ت  من اآلالف مئات ع املعامالت يل خالل من يتحدد  "الب

ب واسـ ـ "ـود" مجـرد فالعميـل، العـالم حـول  ا مكـن النظـام ع ص ألي و ـود أن عـرف أن النظـام سـتخدم ـ  قـام "س" ال

ـل ن 5   بتحو ـو ت ـود لصـا مـثال ب ـذا ، "ص" ال ـ و ـ الكتـل سلسـلة ضـمن كتلـة ـ محفـوظ ألنـه للتالعـب قابـل غ مئـات  وع

ـزة مـن اآلالف امتالكـك ، األج اصـة الـدخول  لبيانـات و ود ا ادة وحـائزه مالكـه فأنـت "س" بـال ب اآلالف مـن مئـات شـ واسـ  ا

ذا ، العالم حول  ن الفارق  يصنع ما و ا التكنولوجيا تلك ب   )19(السيد عيد، ص  التقليدية. األنظمة من وغ

ن. 3.1.4 ش    :خصائص تقنية البلوك

: ا فيما ي عض صائص نوجز  ن بمجموعة من ا ش   ) Hulyer, 2018, P 07( تتم تقنية البلوك

  ة إ تحتاج ال  املعامالت؛ ع شرف ثالث طرف وجود أو املركز

  ة أي توجد ال  املعاملة؛ أطراف بذلك يقوم بل املعامالت ترفض أو توافق ج

  مشفر؛ أنه  تكمن النظام قوة 

  ن تقنية تمتلك ن ع وذلك عالية أمان درجة البلوكش  شبكته؛ ع املتطابقة املعلومات من كتل تخز

  ن تقنية ن، كيان أي عليه سيطر أن يمكن ال البلوكش س مع ا ول ا معينة فشل نقطة لد  شبكة؛ ع موزعة أل

   زة عض توقف حال ا ع ذلك يؤثر فلن األج ل عمل  .كب ش

  

 

ن لتقنية املمكنة التطبيقات. 4.1.3 ش  :البلوك
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ينانــت أول وظيفــة  ــ أســاس العديــد مـــن نقــل األصــول املاليــة، ولكــن ـــ  للبلوكتش ــذه التكنولوجيـــا تتطــور باســتمرار و

ا شبكة الدفع، و  ستخدم ن لتقنيةصفة عامة فإن التطبيقات املوجودة ع التطبيقات األخرى ال  ش ة جدا ولكن  البلوك كث

: سية و كتا عة مجموعات رئ ا إ أر ن، ص   اإلجمال يمكن تقسيم   )06(بن عامر وتحس

  قوق الرقمية. العقود الذكية مثل:تطبيقات انات والضمان وا  الر

 :ص  تطبيقــات العملــة الرقميــة مثــل ــ ص ل ــ الت واإلقــراض املباشــر  ونيــة والــدفع العــال والتحــو التجــارة اإللك

ل األصغر.  والتمو

 :ما واملشتقات املالية. تطبيقات الضمانات مثل ل ا اصة والديون والتمو  األسواق ا

 الت مثل:وتطبي ـا مـن  قات حفظ ال ـة وغ ت وامللكيـة الفكر ن وامللكيـة والتصـو الت العنـاو ـ ية و ـ الرعاية ال

ة   .األمثلة الكث

ن : 02ل رقم شال ش   تطبيقات تقنية البلوك

 
خ chain.com-www.blockاملصدر :    .2020جانفي  12، تم االطالع عليه بتار

ن. 2.4 ش   مكونات ومبادئ عمل تقنية البلوك

ن: . 1.2.4 ش   مكونات تقنية البلوك

ون  عة عناصر أساسية و البلوكتشينتقنية تت   :)pardo, 2018, P 06(  من أر

ام املرجو القيام (block) الكتلةأ.   ا  : تمثل وحدة بناء السلسلة، و عبارة عن مجموعة من العمليات أو امل ـا أو تنفيـذ

سـتوعب  داخل السلسلة ومن أمثلة الكتل، الصندوق  ـل، وعـادة مـا  عـة حالـة التحو يل بيانـات أو متا ـ ـل أمـوال أو  تحو

ائيـة، ثـم يـتم  صـورة  ا و ل كتلة مقدار محددا من العمليات واملعلومات ال تقبل أك منه ح يتم انجاز العمليـات بـداخل

ــدة مرتب ــاء كتلــــة جديــ شــ ـــد إ ــ تجميـ ــ ب  ســــ ــة داخــــل الكتلــــة قــــد ت ميــ ـــامالت و ـــراء معـ ـــع إجـ ــــو منـ ــ  ــ ــــدف الرئ ــا، وال ــ ــة  طــ

اء املعامالت. يل و ا من     السلسلة أو منع



ية  دراسة تحليلية لواقع التكنولوجيا املالية  البنوك اإلسالمية العر
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مثـل املعلومة: ب.  ـ األمـر الفـردي الـذي يـتم داخـل الكتلـة و ا العملية الفرعية ال تتم داخل الكتلة الواحدة، أو  يقصد 

ه األوامر و  ا.مع غ  املعلومات الكتلة نفس

اشجـ.  ـــ مض النووي املم لسلسلة الكتلةو عبارة عن ا:  (hashing) ال ا بـــ رمز إليه أحيانا ل و  "التوقيع الرق"، و ف

ـــاش،  ـــا إليــه ال ـــود يـــتم إنتاجـــه مــن خـــالل خوارزميـــات داخـــل برنـــامج سلســلة الكتلـــة يطلـــق عل عـــة عبــارة  ـــاش أر ولعنصـــر ال

ن ش سية لعمل تقنية البلوك   :وظائف رئ

 ا؛ اش مم وخاص  ل سلسلة   ل سلسلة تتم عن السالسل األخرى بحث ل

  ا؛ اش خاص  ل كتلة أيضا  ا داخل السلسلة، حيث تأخذ  ا عن غ ل كتلة وتم  تحديد ومعرفة 

 اش م ا  ا داخل الكتلة نفس ل معلومة ووسم ؛تحديد   م

  ـــا، ممـــا يجعـــل ـــاش األحـــق عل ـــا وال ـــاش الســـابق ل ـــل كتلـــة بال ا الـــبعض داخـــل السلســـلة، حيـــث تـــرتبط  ـــط الكتـــل يبعضـــ ر

س  اتجاه واحد فقط من الكتلة األصلية الالحقة. اش   ال

ـو التوقيـت الـذي : (time of stamp) بصـمة الوقـتد.   Filippi, 2018, P de( السلسـلةفيـه إجـراء أي عمليـة داخـل  تـتمو

06(. 

ل رقم ال ن : 03ش ونات تقنية البلوكش   م

 
 chain.com-www.block املصدر:

ً
ا  املالية اإلسالمية، ص ، نقال ن وتطبيقا ش ن، استكشاف البلوك رة بن عامر، أالء تحس   .05عن زا

نمبادئ عمل . 2.2.4   :البلوكش

نيرتكز نظام  ش م البلوك سا ا النظام  ديثة ع ثالث مبادئ أساسية يقوم عل واملتمثلـة   تفعيل تطبيق التقنية ا

   العناصر التالية:

  :ل املفتــــوح ــــ ــع ال ــــون جميــ اتت ن المعلوم ــ شــ ــل البلوك افــــة جميــــع األفــــراد املوجــــودين داخــــل  املوجــــودة داخــ ــة ل متاحــ

م الــــبعض، ــ عضــ ـــات  ـ ــا ممتل ــ ـــلة أل ـــل مــــن  السلسـ ـ ســــتطيع  ـــل أمــــوال،  ـ ــة بتحو ـــات خاصــ ـ ـــلة ممتل انــــت السلسـ ــثال  فمــ

ـيح  قيقيـة، وذلـك الن السلسـلة ت م ا ـو ـ معرفـة  عـدم القـدرة ع ميـع، لكـن مـع االحتفـاظ  ة أموال ا بالسلسلة رؤ

انية  قيقيةلألفراد إم م ا  ،,P 14)  (Pardo ,2018استخدام ألقاب غ أسما

 ـــاز واحـــد قاعـــدة البيانـــات املوزعـــة ـــة واحـــدة أو ج ـــة حيـــث ال توجـــد ج ــ فكـــرة املركز ـ ــ القضـــاء ع ـ ـــذا املبـــدأ إ ـــدف   :

ا حول العالم. ن ف ك ن جميع األفراد املش   (Uchange, 2016, P 10) يتحكم  سلسلة الكتلة بل أن السلسلة موزعة ب

  :ـ التعدين ـذه املعاملـة ح ـ ل يح املم ـ ـاش ال زة الكمبيوتر  البحث عـن ال قصد بالتعدين استخدام طاقات أج و

ــاح، حيـــث يقـــوم املاليـــن مـــن  ــتم بنجـ نتـ ــ  املســـتخدم ـ ســـابية املعقـــدة ع ــالم بـــإجراء مجموعـــة مـــن العمليـــات ا حـــول العـ
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يح الــ ـ ــاش ال ـ ال صــول ع غـرض ا م  ـز ــا أج م ـا داخــل السلسـلة و ـذه املعاملــة باملعاملـة الســابقة ل ط  ذي يـر

ا من املعامالت  .  (Filippi, 2018, P 06) األخرى  عن غ

ن. 3.4 ش  :األمان وتقنية البلوك

ــتم مشــــاركة  نيــ ــ شــ ــتم  البلوك ــدة، يــ ــة جديــ ــــل معاملــ ــع  ـــد. ومــ ــ الُعقـ ســ ــبكة  شــ ــلة  ــوتر املتصــ ــزة الكمبيــ ــ ن أج ــ بأكملــــه بــ

ا،  عــد إضــاف ــ  ــا. ونظــرا ألن الكتــل ال تتغ ــذه املعاملــة يجــب التحقــق م ن، ولكــن قبــل إضــافة  شــ ة مــن البلوك ــ ــل  تحــديث 

ــ ــ قابلـ ــ ــا يجعــــل الكتـــل غ ــلة، ومـ ــ العبـــث بالسلســ ــ ة  ــللون صـــعو ســ ــ الشـــبكة تقــــوم يواجـــه امل ــ ــد املوجـــودة  ـــو أن الُعقــ ة للتالعــــب 

ــو أن  وانــب الســلبية  ــ أنــه أحــد ا ة غ يحة أو صــا ــ ــ أن الكتلــة  ة البيانــات واألغلبيــة يجــب أن توافــق ع ــ بــالتحقق مــن 

ـ سلسـلة مـن الكتــل ول ن  شــ ــ مـن الطاقـة. والبلوك التـا الكث وسـبة و ــ مـن ا سـتخدم الكث شـف  ـل كتلـة وصــلة عمليـات ال

ــذه التجزئــة مــع السلســلة  تعارض  ــ الكتلــة فســ غي ص مــا  ــ ذا أراد  ــ الكتلــة الســابقة و ن القائمــةإ مــن  ولــن يــتمكن املتحققــ

ا. نا يكمن أم ن و ش غي البلوك ا، حيث من الصعب    )21(السيد عيد، ص  التحقق من 

ذه التقنية الشفافية الالزمة بحيث ال  ذا يمنح  ذه ل  عتمد  ا،  ا أو حذف عديل يمكن إضافة عمليات، ولكن يمكن 

ن  ن املسـتخدم ـا بـ ع التقنية ع نظام نظ إ نظ المركزي، أي ال يـتم استضـافة البيانـات بواسـطة خـادم واحـد ولكـن يـتم توز

ــ مــن م  ن لــد عــض املســتخدم ن دون وســيط.  شــ ــ أي البلوك ــا  ــ يمكــن العثــور عل ــذه ، وال ــ العــالم. يــتم تحــديث  ــان  م

ـ تـدار مـن قبـل مشـغ مركـزي، يـتم إدارة ن املئات من ال باستمرار ع عكس قواعد البيانات التقليدية ال شـ ل  البلوك شـ

ــ الشــبكة ــول الكمبيــوتر، الــذي يحــدد اإلجــراءات الواجــب  ، وجمــا مــن قبــل جميــع العقــد  ــذه العقــد بــنفس بروتو م جميــع  ــ تل

ا لتحديث قاعدة البيانات، يحتوي إت ا، وكذلك الشروط الواجب إتباع ن باع ش ونيـة،  البلوك مات اإللك ة لل ع مقاومة كب

ــ  ســوخة  اجمــة كتــل املعلومــات امل ون مــن الصــعب م ــ فســي ــاز كمبيــوتر واحــد أو أك اجمــة ج ــان مــن املمكــن م ــ الواقــع إذا 

زة الكمبيوتر املتصلة بالش عطيجميع أج ذا  ن بكة. و ش   مستوى عال من األمن.  البلوك

ن . 4.4   التحديات ال تواجه تطبيق تقنية البلوكش

ــ يو  ــ ات ال ــ ــ ــن املم ــ الــــرغم مــ ــ ــ يع ــ ديــــدات املســــتقبلية ال ــات وال ــن التخوفــ ــة مــ ــاك مجموعــ نــ ــان  ــــذا النمــــوذج فــ ــــا  ح

ذا النظام وتمثل يط ا    )21ص (السيد عيد،  : خطورةأكرح

 ـ الـتحفظ به قـد ملـا التقنيـة إسـتخدام ع ـ مـن سـ ن األنظمـة ـ غي األفـراد  مـن العديـد عـن واإلسـتغناء والقـوان

ات ات والشــر وميـــة والمؤسس اصـــة،  ا ـــ القطـــاع املـــا واإلدارة وا ـــدد املؤسســـات والوظــائف الوســـيطة  بحيـــث 

ذه التقنية إ اندثار عدد كب من  ت فيه التطورات التكنولوجياواألعمال، إذا تؤدي  سب  ؛الوظائف مثلما 

 ن األفـراد معظـم ال يمتلـك دميـة التقنيـة املؤسسـات ـ والعـامل ن" بتقنيـة افيـة معرفـة وا ـ "البلوكشـ  ـانوا لـو وح

ا م عرفو د التفاصيل من وخالية سيطة ا فمعرف م عن واليز ن؛ عملة معرف و ت  الب

 ذه او  التقنية حداثة  د حاج نوع ح الوقت من ملز ا؛ تن وت  تطبيقا

 س معاي أي وجود عدم ذه دولية تنظم عمل أو مقاي  التقنية؛ ل

 ا املشرع تقبل عدم ا ن ل ساطة أل ن اإلجراءات  لتغي جذري  تحتاج ب  والسياسات؛ والقوان

 ن درات والسالح؛ قد يتم استخدام تقنية البلوكش   تنظيم أعمال غ مشروعة مثل تجارة ا
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 انية يالء إيم ذه البيانات   االس م السلسلة وقد يتم استغالل  اصة باألفراد عقب دخول صية ا ع البيانات ال

اطر. ا من ا م وغ ا أو اإلضرار بوظائف م أو بيع ا  التالعب بممتل

ن واملؤسسات امل. 5.4   :الية اإلسالميةالبلوكش

ـ مـن  املؤسسات املالية اإلسالمية وخاصةبدأت   ـ مطالبـة أك تـا ف ـ و البنوك تواجه تحديات التحول املصـر الرق

ن  ــ شــ ــ تقنيـــات البلوك ــ ب ــة األخــــرى أي وقـــت ب ــات املاليـ ــة والتقنيــ ات التقنيــ ــ ــ ــاراة التغ ــتطيع مجـ ســ ــ  ـ ــــي ح و ر األمــــن االلك وتطـــو

ســـارعة ومـــا  ـــا آليـــات امل ـــ املؤسســـات املاليـــة يجـــب عل غ ـــ أن  م التقنيـــة، ع ن واحتياجـــا لك ـــ ســـلوكيات املســـ غ ا مـــن  يصـــاح

عمل وفق أنظمة التكنولوجيا املالية تقنية ات  ا التجاري كشر   .عمل

ه شـك ال وممـا    ـون  أن يجـب التقنيـات ـذه أن في عة مـع متوافقـة ت ـا وتتـوفر اإلسـالمية، الشـر  الشـرعية املتطلبـات ف

شـغيلية ونـات ـ وال ـام االمتثـال عـدم أن ، حيـثالتطبيـق م عة ألح ـا يمكـن مخـاطر لـه الشـر وانـب ـ إيجاد ليـة أو ا ي  ال

عة اإلسالمية ام الشر ا مع أح ارات وتوافق ذه االبت  الدولية املؤسسات من الكث نجد التطبيقية، ومن أجل ضمان مشروعية 

ـ ـت ال رشـادات معـاي بوضـع عن م وقـرارات و ـدمات جعـل ـ سـا عة مـع متوافقـة املقدمـة املنتجـات وا  اإلسـالمية، الشـر

اسـبة يئـة ومعـاي اإلسـالمي املؤتمر منظمة كقرارات رشـادات مجلـس )AAOIFI(اإلسـالمية  للمؤسسـات املاليـة واملراجعـة ا  و

دمات   .الدولية اإلسالمية اليةامل السوق  ومعاي )IFSB(اإلسالمية املالية ا

ن  املالية اإلسالمية. 1.5.4 ش   :تطبيقات البلوك

ن تقنيـة إن ـ إجـراء معـامالت وأفـراد مـن مؤسسـات مـن القطاعـات مختلـف سـتمكن البلوكشـ  وتنفيـذ شـفافية، أك

ـاد صـفقات ـ باإلضـافة واالحتيـال، الغـش مـن تخلـو ت ات املقاصـة كفـاءة وسـرعة إ سـو ـ وال  مقارنـة دقـائق ـ تـتم أن يمكـن ال

ـ التقليديـة بـالطرق  ـ  تحتـاج ال ن تقنيـة فـإن . ومـن املتوقـع أيـاما ون  البلوكشـ ـرك سـت ـ ا تمـل الرئ  ـدمات الصـناعة ا

ـذه تـم مـا فـإذا . املاليـة ـ  ـة مـن البنـوك تمكـن فسـوف التقنيـة تب ل املـدفوعات معا ـ شـ ـاليف تقليـل مـع دقـة أسـرع وأك  ت

ـة ـ بنـاءً  .املعـامالت معا ن يمكـن إبـراز تطبيقـات تقـدم مـا ع ـ البلوكشـ ـا القطـاع سـتفيد أن يمكـن ال ـ املـا اإلسـالمي، م  وال

ا تطبيقات، عدة  تتمثل ن، ص ص :م   )10-09 :(بن عامر وتحس

ا قائمـة برمجيـة عليمـات أو بـرامج ـ الذكيـة: العقـودأ.    تنفـذ بـذا
ً
ـام تلقائيـا اجـة العقـد دون  وشـروط أح ـ ا  التـدخل إ

شري  مكن ال افـة والرسـوم وحقـوق األطـراف وواجبـات العقـد شروط حول  املعلومات جميع الذكية العقود تتضمن أن و  و

ب ال العناصر ا ي وء دون  اإلجراءات تلقائيا جميع تنفيذ يتم بحيث .العقد  وجود  .الوسطاء دمات ال

مكـن ـل لقطـاع و وانـب، العديـد ـ الذكيـة العقـود تطبيـق مـن سـتفيد أن اإلسـالمي التمو مة مـن بـدءً  مـن ا  ـ املسـا

سـه، عنـد رأسـمال البنـك ـ تأس يئـات، مجـالس اإلدارة انتخـاب علميـات و  ـ الذكيـة العقـود سـتخدم أن يمكـن كمـا وال

ـا، مصـادر جانـب ـام مـع تتوافـق منمطـة ذكيـة عقـود إيجـاد فـيمكن األمـوال وتوظيف عة أح ـون  اإلسـالمية، الشـر  ـع في

ق مع البنك عامالت ضمن أو منصة ات مداينات عقود عمالءه عن طر اجات تل ومشار تلفة لألطراف ا ا ا   .جميع

ـيح والتـدقيق: الرقابـةب.  ن تقنيـة ت الت وجـود البلوكشـ افـة شـفافة ـ ـ املعـامالت، ل ـ و  التالعـب قابلـة للتعـديل أو غ

صـدار وشـرعية ماليـة ورقابـة نظـام تـدقيق لبناء ذلك من االستفادة اإلسالمية املالية للمؤسسات يمكن ذلك ع بناء ا،  و

ر ن قبـل مـن تقـار ن املـدقق ة واملـراجع ة، أو سـنو ر ـذا شـ ـل  ـادة املؤسسـات، ـذه وتنافسـية قـوة مـن عـزز  و  ـا الثقـة وز

شرعية ا و   .عامال

ـل التجـارة: ـ فائـدة لتكنولـو عـد  ج. تمو ـل التجـارة أحـد التطبيقـات األك ـ القطـاعوكلجيـا الب تمو ن  ، شـ حيـث  املصـر

ـيح  نـوك ت ن ومسـتوردين و ـ الصـفقات مـن مصـدر كلمشـاركة املع ،ميـع األطـراف املشـاركة  ل واحـد مشـ ـ ـ   ومـات 
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تــائج ــور  ب م ميــع . يفاء شــروط الصــفقةبمجــرد اســ تلقائيــا  ، وتنفيــذ العقــود شــفافة ومتاحــة ل ل مفتــوح  ــ ــون  في

ن وكل. وال شـــك أن اســـتخدام البعليـــه لالطـــالع األطـــراف ـــاليف ســـيقللشـــ ــ مـــن الت ـ ـــذه  د والوقـــت. كمـــا يمكـــنـــوا الكث ل

ــا ل رق ــ شــ الت األصــول الذكيــة  ــ يا مباشــرة، لـــتقنية االحتفــاظ  بــع مســار األصــول والســ  وتحــدي ــيح ت ــل لوت ــ  ع 

ا وصوال ا بداية من لمراح ا مرورا بصناع ي املستخدم إشوء ا   .ال

ن: البنوك. تجارب تطبيق 2.5.4  اإلسالمية لتكنولوجيا البلوكش

ن املؤسسـاتتتوجه  ايـد السـتخدام تكنولوجيـا البلوكشـ ل م شـ ـل املعقـدة،  املاليـة اإلسـالمية  ـ تحقيـق شـروط التمو

دمات املالية عة اإلسالمية والبدائل اإلسالمية من ا تلفة واملعامالت املتوافقة مع الشر وعة من تجارب ا . وفيما ي عرض 

ن  ع مستوى  ش    إسالمية: البنوكتطبيق تقنية البلوك

ــة   . أ ــالل اإلمــارات اإلســالمي بنــكتجر ــ بنــكو بنــك ال عت ــ حلــول  :  ن اإلمــارات اإلســالمي أول بنــك إســالمي يخت ــو البلوكشــ  و

. ففــي ســنة  جــزء ــي الــوط ن، قــام البنــك بــدمج تكنولوجيــا 2017مــن مجموعــة بنــك اإلمــارات د ــة مــدفوعات  البلوكشــ ملعا

ات ذا الدمج من مصداقية البنك وقلل من خطر اإلحتياالت ،الشي ـالل ومقـره اإلمـارات  بنـكعـد كمـا  .وقد عزز  ، كـذلكال

ـ املـا العـال صفقة أول بنك إسالمي  العالم يقوم بإتمام ن  املركز املا لسوق أبو ظ وك ع البلوكش ـذه ص ، فـإن 

ــ واحــدة مــن أســرع فئــات األ  ــ رقيــا، و وك إســالمية "ذكيــة" أك ــق أمــام صــ ــد الطر ــ الســنوات التقنيــة ســوف تم  
ً
صــول نمــوا

ة ن(   األخ ل-ستغ-البلوكش   .)https://arabbit.netاإلسالمي/-التمو

ة   . ب : بنكتجر عد أول بنك إسالمي  العـالم بنكعت  الراج  الراج رائد  التعامالت املالية واملصرفية اإلسالمية حيث 

ـــم األصـــول  ة. مـــن  ـــ ــ الســـنوات األخ ــ  ـ ـ ـــدمات املاليـــة ال ـــد عمالئـــه باملنتجـــات وا و ــ التكنولوجيـــا املبتكـــرة ل ـ ثمر  ســـ و

ــان  ، و ــ ــذا العصــر الرق ــ  ايــد  ل م شــ ــا  ر البنــكيحتاجو ــ اكتــو ــل مــا خــار أول  نفيــذ ب 2017قــد قــام  عمليــه تحو

ن، يـا باسـتخدام تقنيـة البلوكشـ ـق اسـتخدام عملــة  تجر بـل"عـن طر عـد  "Ripple   الر ـ  ــ أال حـدث التقنيـات املصـرفية 

ـــواالت ـــ  .قطـــاع ا عت ـــ  و ـــة، حيـــث أجـــرى عمليـــة  بنـــكأول الراج ـــذه العمليـــة النا يـــة الســـعودية ينفـــذ  ـــ اململكـــة العر

اض وأحد ن مقره الرئ  الر ل ماليه بنجاح ب ـ  تحو ـل جديـدة البنـك وواصـل ، األردنفروعـه  وآمنـة إجـراء عمليـات تحو

ــات بالتعـــاون مــــع بنـــك ـــذه العمليــ ــالم ونفــــذ  ــلة حـــول العــ ــة مــــع البنـــوك املراســ ــــذه التقنيـ نــــد،  IndusInd باســـتخدام  ــ ال ــ

ند ية السعودية وال ن اململكة العر ة ب الت الفور ل دفعات التحو ذه التقنية لتمو (املوقـع الرسـ لبنـك  باستخدام حلول 

 ،   .)2020الراج

ة   . ت  مـع  :اإلسالمي للتنميةالبنك تجر
ً
يـة السـعودية اتفاقـا ـ اململكـة العر ـاص  ر القطـاع ا أبرمت املؤسسة اإلسـالمية لتطـو

ن للبنــوك اإلســالمية شــ ر حلــول بلوك س لتطــو ــا تــو ونيــة مقر ــ بيــان قالــت شــركة. شــركة تكنولوجيــا إلك ــ ذراع  ICD و و

موعــة البنــك اإلســالمي للتنميــة  ــاص  ثمار مــع ــاأالقطــاع ا ر "  Solutions FinTech-I" شــركة وقعــت اتفاقيــة اســ لتطــو

ل مشكالت إدارة السيولة ل أسا  ش ا    .خط من املنتجات ال تم تصميم

ــــدمات  ـــات وا ــذه املنتجـ ن ســــتعتمدــ شــــ ــ تقنيــــة بلوك ــ ـــذه . و ع ـ تولد عــــن  ــ ـــتج األول الــــذي ســ ــــون املنـ ــن املقــــرر أن ي مــ

ـــ منصـــة القيـــام بامل ن البنـــوك اإلتفاقيــة  قيقيــة وحـــل القضـــايا بـــ ل تـــداول الســـلع ا ســـ قيقـــي ممــا  ـــ الوقـــت ا عــامالت املاليـــة 

عة اإلسالمية قة متوافقة مع الشر ن ع تقليل  ICDووفًقا لشركة .التقليدية واإلسالمية بطر ش ، سيعمل املنتج باستخدام بلوك

لفة املعاملة ا ات التنفيذ اإلجمالية باإلضافة إ ت بـع ف ن شـفافية وت ـ ذلـك مـن املتوقـع أيًضـا تحسـ ة، باإلضافة إ ملالية والتجار

  )الخدمات-أفضل-وتقديم-مشاكلها-لحل-تشين-بلوك-إلى-تلجأ-اإلسالمية-البنوك/http://jawal.ps/post/109(املعامالت
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ات  ـــ ماســـبق  توجـــد تجـــارب أخـــرى  ملؤسســـات إســـالمية وشـــر ـــ غـــرار اتفاقيـــة  ناشـــئةإضـــافة ا ـــال، ع ـــذا ا ـــد ـــ  املع

ب ات التكنولوجيــا  (IDB) اإلسـالمي للبحــوث والتــدر ــاض  Ateonاملاليــة مـع شــر ــي مــن SettleMintومـن الر ــ عقــود ذكيــة  د ع

ية ع  املـة مب ـ أتمتـة العمليـة التعاقديـة ال عة اإلسالمية. والفكرة  ن من أجل خلق منتجات مالية متوافقة مع الشر البلوكش

ل اإلسالمية  .ملؤسسات التمو

ــ  ــ  عــضإضــافة إ عة اإلســالمية، ومــن ال ــ تقــديم منتجــات ماليــة متوافقــة مــع الشــر ــ وافقــت ع ات الناشــئة ال الشــر

شــمل ــا و  ل
ً
ــي مقــرا يــة و    HelloGoldو OneGram تتخــذ مــن د ــة املــدفوعات  Blossom Finance شــركةاملال اإلســالمية ملعا

سيا ة من إندون ل-ستغ-نالبلوكش( الصغ   .)https://arabbit.net ،2019اإلسالمي/-التمو

ن تقنية تحديات. 3.5.4  اإلسالمي: املا القطاع  البلوكش

ن تقنيـة تواجـه ـا البلوكشـ ل، التحـديات مـن مجموعـة ناشـئة تقنيـة باعتبار ـه  الـذي التحـدي األبـرز  ولعـل واملشـا تواج

، التقنيـة حداثـة ـو
ً
يا ـ ال تـزال سـ ر، ومـا قيـد تقنيـة ف ـد بحاجـة زالـت التطـو ـ مز ـ الوقـت مـن إ ـ ح نـوع تن ـا وت  ،تطبيقا

اء يتحدث انيات عن ا ا، ائلة إم ل عن يتحدثون  نفس الوقت و ل  قواعد وجود عدم ع مما ا، متعمقة ومخاوف مشا

س أو مسـتقرة ـذه ضـابطة دوليـة معـاي ومقـاي ـ التقنيـة ل ـ إضـافة اآلن، ح ـا قانونيـة أخـرى  تحـديات سـبقه مـا إ يـة م ي  و

ـد تحتـاج تـزالال  وشـرعية ن قبـل مـن نظـر مز ن البـاحث ومات ـع واملعنيـ ـ واملؤسسـات مسـتوى ( بـن عـامر سـواء. حـد ع

ن، ص    )12وتحس

  خاتمة: .5

حول واقع استخدام التكنولوجيا املالية  الصناعة املالية اإلسالمية. خلصت الدراسة إ  الدراسةمن خالل ما جاء  

ي: األ ا  يص  مجموعة من النتائج يمكن ت

 ن شــ بــع املعلومــات  عمــل تقنيــة البلوك ــل األطــراف ت ــيح ل ا بمــا ي ــة الصــفقات وتــدو ــي ملعا و ل الك ــ يئــة نظــام  ــ  ع

ستد التحقق من طرف ثالث؛  ع شبكة آمنة ال 

  ـار ـ اإلبت ـة العمـالء، فإنـه ال يمكـن التوّسـع  عدد مزايا التكنولوجيا املالية ع عمل املؤسسات املالية وتجر ع الرغم من 

 ؛العمالء، وكذلك ع حساب حماية القطاع املا واملصرساب سالمة ومتانة ع ح

 ــدمات واملنتجـات  إن املؤسسـات املاليـة اإلســالمية ًعا ضـرورة أن تتعامــل مـع ا ــ التكنولوجيــايجـب أن تــدرك سـر ، إضـافة إ

اء االصطنا  املعامالت املصرفية ع مستوى األفراد واملؤسسات ار الذ  ؛ابت

 ـ إن ن لتقنيـة اإلسـالمية البنـوك تب ـون  قـد البلوكشـ ـ أنـو مـع إال خيـار، مجـرد اآلن ي ـذه  التقليديـة املاليـة املؤسسـات تب ل

لفـة باألمـان والسـرعة واملتمثلـة املتعـددة مزايـاه مـن التقنيـة واالسـتفادة ، يصـبح قـد املنخفضـة والت
ً

لـف  ـع يـؤثر خيـارا م

ا   ؛السوق   تنافسي

 ـ خـدمات التكنولوجيـا املاليـة عت لي من أك األطراف إقبـاال ع  املؤسسات املالية اإلسالمية  دول مجلس التعاون ا

ي  . الوطن العر

  توصيات الدراسة:

: النتائجع ضوء  ا فيما ي عض التوصيات نوجز ا  الدراسة يمكن و    املتوصل إل
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   ــد مــن البحــوث والدراســات ضــرورة ــ حــول إجــراء املز يــة، كمــا تو  باللغــة العر
ً
ن وخصوصــا شــ بــأن  الدراســة تقنيــة البلوك

عة  ـــا مـــع الشـــر ـــ ومـــدى توافق انـــب الفق  مـــن ا
ً
ـــذا النمـــوذج وخصوصـــا ــ  ـ ـــل اإلســـالمية املســـتخدمة  تـــدرس أدوات التمو

 ؛اإلسالمية

 ــي املؤسســــات املاليــــة اإلســــالمية وتــــتمك ــ ترتقــ ــ ــار ح ــ ـــن االبت ـــن اختيــــار مـ ــا مـ ــ ــال البــــد ل ــتوى العــ ــ املســ ــ ن مــــن املنافســــة ع

ام  لية مع االل ل التمو ة املشا ده العالم ملواج ش والتجديد وطرح أدوات مالية تناسب التقدم االقتصادي والرق الذي 

عة اإلسالمية؛  ام وفلسفة الشر  بأح

 ـــ مجـــال التكنولوجيـــا املاليـــة، يمكــن للبنـــوك واملؤسســـات املاليـــة األخـــرى مـــن عقـــ تصـــة  ات الناشـــئة ا ات مـــع الشـــر د شـــرا

ـــ تقـــديم منتجـــات مصـــرفية  ا الســـوقية، وذلـــك ع ـــ حصـــ فـــاظ ع ــ ا ـ ســـاعد البنـــوك ع ـــذا اإلجـــراء مـــن شـــأنه أن  حيـــث 

ا؛  مبتكرة لعمال

  ــاطر والتو ن تجنــب ا ــات الرقابيــة خلــق تــوازن بــ ــة وا ــ البنــوك املركز ــ ع ب ــارات التكنولوجيــا ي ّجــه العــال نحــو ابت

ـيض األمـوال،  املالية والرقمنة، والتأكد ـ أدوات لالحتيـال والقرصـنة وتب ديـدة إ ـارات التكنولوجيـة ا مـن عـدم تحـول اإلبت

فاظ ع مستوى  ، وذلك من خالل ا ا لإلستقرار املا ديد ماعاٍل من  وعدم  اطر، ومعاي الرقابة وا   .ية إدارة ا
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  :االحاالت. 7

                                                           
1.   (س أيضا العقود ذاتية التنفيذ مج "نيك زابوالعقود الذكية (و ا ألول مرة امل . 1994" من الواليات املتحدة عام :  الفكرة ال تقدم 

، يـتم تقليـل تـدخل األطـراف  اضـية. بالتـا ـ أسـاس خورزميـات ر ـ ع ـول املب وتو ل عقد يجري بنفسه ال  الثالثـةمحتوى الفكرة يكمن  أن 

ــالبنوك مــثال.  عيــدا عــن وجــود وســيط أو طــرف ثالــث  ن  ن املتعــامل ــى، أي أن االتفاقيــات تــتم بــ ــد األد ــ ا ــل إ ــ  والعقــود الذكيــة تحتــوي ع

ـــ  ا ساتو ي أرســـا ـــذه املبـــادئ األساســـية للعقـــد الـــذ املعلومـــات حـــول حقـــوق و واجبـــات األطـــراف، و كـــذلك تـــأمن تنفيـــذ جميـــع بنـــود العقـــد. 

ــ ــاموتو  ن نا ــو ت ا منصــات ، ولكــن ألســباب أمنيــة لــم الب ــتم اســتخدام انيــات الالزمــة عنــد التعامــل مــع الوثــائق و ــل االم يمــنح عقــود ذكيــة 

شاط.  وم. و  أول املنصة بدأت تطبيق العقود الذكية ب   متخصة مثل منصة األثر

2.   - اء االصــطنا شــار لــه باالختصــار)  (Artificial Intelligenceالــذ ُ ــائز (AI)- : و الــذي  حــدى الر اســوب، و عــد أحــد فــروع علــم ا  ،

ـا ب الرقمّية ع القيـام بم واس فه بأنه قدرة اآلالت وا عر مكن  ، وُ ا ا صناعة التكنولوجيا  العصر ا م ُمعينـة األساسية ال تقوم عل

م مــن
ُ
ــ أو الــتعل ــ التفك القــدرة ع شــري،  س ال ــ ــا ا ــ تقــوم  شــابه تلــك ال

ُ
ي و حــا

ُ
ــ  ت خــرى ال

ُ
ــا مــن العمليــات األ التجــارب الســابقة أو غ

شـر مــن  ـ النحــو الـذي يتصـرف بــه ال اء وتتصــرف ع ـ أنظمــة تتمتـع بالـذ ــ الوصـول إ اء االصـطنا إ ـدف الــذ نيــة، كمـا  تتطلـب عمليـات ذ

ا خدمات ُمختلفة من التعليم واإل  ستخدم
ُ
قدم تلك األنظمة مل

ُ
م، بحيث ت م والف

ُ
  رشاد والتفاعل وما إ ذلك. حيث التعل

3. -  الشـمول : ــ املـا سـورة تل أسـعار م ـ منتجـات وخـدمات ماليـة مفيـدة و ات  للوصـول إ تمـع مـن أفـراد وشــر ن مختلـف شـرائح ا ـ تمكـ ع

م ن -احتياجا سم باملسؤولية  -املعامالت واملدفوعات واملدخرات واالئتمان والتأم قة ت م بطر ا ل تم تقديم    .واالستدامةو

4.   -  ــ مــا  ــل ا ــ مجـال التمو ــور بصــفة  دور املنصــات املتخصصــة  م ســمح بالتواصــل املباشــر مــع األفــراد أو ا ر أســاليب مبتكــرة  تطـو

دف توف  لعامة ـة التمو ار ا املشـروعات اإلبت ـ املناسب للمشروعات،ال سيما م صـول ع ـ ا ة  ـ ات كث عـرف صـعو ـ   بصـفة خاصـة ال

ل املالئم  ا. التمو س   بدايات تأس

5. - Satoshi Nakamoto    :اموتو ـ عملـة ساتو نا ع، أو مجموعـة مخ ـ ـول  ن و اسم مسـتعار مج ـو ت ر اسـم  الب ـ ، اشـ ساتو

عـــد اإلعـــالن عـــن فكـــرة ـــاموتو  ن نا ـــو ت ـــ ورقـــة بحثيـــة ب ـــ  ـــ عـــام 2008ـــ عـــام  للمـــرة األو ع  ل ســـر شـــ ر االســـم  واختفـــى  2008. حيـــث اشـــ

ــذا االســم مــن ســاحة تطــ ر عملــةصـاحب  ن و ــو ت ــ أواســط  ب ع  ل ســر ر العملــة  2010شــ امــه املتعلقــة بتطــو ســليم جميــع م عــد أن قــام ب

ن  مجتمع  شط املتطوع ا إ أ اص  س ا نت الرئ نوموقع اإلن و ت   .ب

  


