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 ملخص الدراسة 
( Block chain) البلوكشـين بتقنيـة يسـمى مـا أو الكتـ  سالسـ  القـ  لقـد

 إحدى لكونها نظرا األخيرة، السنوات في وبشك  ملحوظ  واسعا    عالميا    وانتشارا    إهتماما  

 بعـة والتـي سـت دل إلـيالرا الصـنايية الثـورة مقومـات مـن تعـد التـي المهمـة التقنيـات

 التنميـة لتعزيـز جديـدة آفـاق فـتح فـي وإمكانياتهـا .العـالمي االقتصـاد مالمح تغيير في

 العـالمي الطلـ  واالسـتخدا  ازديـاد إلـى باإلضـافة االنسـان، حيـاة وتحسـين والتطـوير

 أكثـر تقنيـات إلـى الحاجـة وتنـامي الكبيـرة، والبيانـات االتصـا  وشبكات الذكية لألجهزة

 .  اإللكتروني الفضاء في حماية اتطور 

 سـج  أكبر الكتلة سلسلة أو) Block chain تشين البلوك) ولهذا تعد تقنية

 نفسـ  الوقـ  فـي آخـر إلـى طـر  مـن الملكيـة أصـ  بنقـ  ومفتـو  يسـمح مـوز  رقمـي
Real Time،  لعمليـة األمـان مـن عاليـة درجـة تحقيـق مـع ،وسـي  الحاجة إلى دون 

 جميـع السـج  هـذا فـي ويشـترك .التالعـ  الغـ  أو والتمحـا مواجهـة فـي التحويـ 

 موزعـة بيانـات قاعـدة أكبـر حاليـا   البلـوك تشـين اعتبـار ويمكـن .(1)العـال  حو  األفراد

   .)2 (األفراد بين عالميا  

ــة العالميــة ومــا صــاحبها مــن احــدا   ــا أن األزمــة المالي ــو  تاريخي ومــن المعل
 ظهرت  كان من نتاجها أن  ،د اقتصادلوما أدت الي  من ركو  2008جسا  منذ عا   

 Bitcoin: A " بعنـوان ورقـة فـي مـرة ألو  (Block chain) "تقنيـة البلوكشـين

Peer-to-Peer Electronic Cash System "  مـن 2008 عـا  فـي نشـرها ت 

 
1 -Block Chain Technology, Sutardja Center for Entrepreneurship & 

Technology Technical Report (Berkeley University of California), 

October 16, 2015, (p. 1), accessible at: http://bit.ly/2a0UB7R.  

2 -A Scalable block chain Database, BigchainDB (Berlin, Germany), 

June 8, 2016, (p. 1), accessible at: http://bit.ly/2tlFwd6  

http://bit.ly/2a0UB7R
http://bit.ly/2tlFwd6
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( ) 1Satoshiناكـاموتو  ساتوشـي "باسـ  االشـخا  مـن مجموعـة أو شـخ  قبـ 

Nakamoto.   بـ   .لوجيـا الثوريـة ظهـرت تقنيـة البلـوك تشـينوبناء علي تلك التكنو
   (.البتكوين)أن تقنية البلوك تشين األن أصبح  أه  من تقنية  

ومما هـو جـدير بالـذكر أن تلـك التقنيـة الجديـدة الثوريـة سـو  تلقـي بظاللهـا 
   .علي الحكومات واالقتصاد والم سسات المالية في الزمن القري  جدا  

 علي نظا  البنوك والمعامالت الماليـة  وسـت دل كما أنها ستحد  تطورا هائال  
   .الي ظهور ما يعر  بالعقود الذكية   وسالس  اإلمداد والموردين

إال إنــ  ســيظهر لتلــك  ،ومــع كــ  تلــك االحــداثيات الكبيــرة لتقنيــة البلــوك تشــين
التقنيـــة بعـــك المشـــكالت المتعلقـــة بالخصوصـــية والالمركزيـــة وســـيطرة الم سســـات 

   .الخاصة
 يمـر، يو  ك  مع جديدة وفر  إمكانيات هناك أصبح  التكنولوجيا وجود ومع

 المواضـيع فمـن إحـدى المتطور، واإلبتكار الحديثة التكنولوجيا عصر فى نعي  فنحن

 البنـوك تمكـين صـناعة الحاضـر الوقـ  وفـى الجديـدة التكنولوجيـا صـناعة فـى الرائجـة

 وسـهولة دقـة وأكثـر أسـر  بشك  ليةوالمدفوعات الما بالمعامالت القيا  من المصرفية

  .(2)  المالية المعامالت كافة ومعالجة التكاليف تقلي  مع

 بك  الدفع لتمكين  Block Chain لذلك تسعي البنوك الي استخدا  تقنية ا 

 وتسـهي  .أعمالهـا مـن كبيـرة أجـزاء وتحويـ  المـدفوعات كافـة ومعالجـة وسـهولة يسر

 فمـن .البنـوك لـدى المختلفـة األنشـطة وتسـهي  يـةالتقليد الماليـة المعـامالت عميلـة

 
للدرا   -1 البحرين  مركز   ،" الخليج  دول  في  البلوكشين  تقنية  “إتجاهات  السبيعي  فاطمة  سات  د. 

. ولالطالع عليها علي االنترنت  4، ص  2018االستراتيجية والدولية والطاقة, دراسة يوليو  

 علي الرابط:  

https://www.derasat.org.bh/wp-content/uploads/2019/07/Paper-2019.07-

Blockchain.pdf . 

2 - https://www.elcopttan.com/2018/03/blockchain-technology.html  . 

https://www.derasat.org.bh/wp-content/uploads/2019/07/Paper-2019.07-Blockchain.pdf
https://www.derasat.org.bh/wp-content/uploads/2019/07/Paper-2019.07-Blockchain.pdf
https://www.elcopttan.com/2018/03/blockchain-technology.html
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 تستطيع شأنها فمن ودقيقة نشطة تقنية هى Block Chainتقنية ا   أن المعرو 

   .المصرفية البنوك لدى إستخدامها ت  إذا الكثير تغير أن

 فيـ  تتضـمن عـال  نتخيـ  يمكننـا أن Block Chain تقنيـة البلوكتشـين فمع

 بحيـث مشـتركة وبيانـات قواعـد فـى وتخزينهـا رقميـة موزو ر  أشكا  على العقود جميع

 ،دائمـة بصـفة والتحليـ  المراجعـة قيـد وتكـون  التلـ  أو التالعـ  محميـة مـن تصـبح
 األمـوا  تحويـ  خاصـية فـى ولكـن للغايـة ضـخ  سـوق  هـو العـالمى المـالى فالسـوق 

 األمـوا  فتحويـ  والمتاعـ  العقبـات مـن الكثير البنوك تواج  بالطريقة التقليدية سو 

 Block ا  خاصـية مـع بينمـا، وجهتهـا إلـى للوصـو  أيـا  بضـعة يسـتغرق  أن يمكـن

Chainبريـدك علـى رسـالة أو قصـيرة نصـي  رسـالة بإرسـا  األمـوا  تحويـ  يمكنـك 

 ،فق  ثوان بضع فى العال  فى مكان أى فى شخ  إى إلى اإللكترونى

 الماليـة امالتالمعـ فـى الوسـطاء عـدد بتقليـ  تقـو  سـو  التقيـة هـذ  لـذلك

 . (1)أيضا    التكاليف بخفك وستقو  اال من زيادة برفع وستقو 

 قاعدة على معتمد مشفر معلومات نظا  :بأنها البلوكشين تقنية تعريف ويمكن

 ك  لتسجي  الشبكة، في المنضمة األجهزة جميع على موزعة أل معلوماتية المركزية،

 علـى الصـلة ذات األطـرا  جميع موافقة بطريقة تضمن وتعديالتها، المعامالت بيانات

 .  البيانات صحة

 والشـفافية الالمركزيـة همـا أساسـين، معيـارين في البلوكشين تقنية قوة وتكمن

 تسـجي  أو البنكيـة والحـواالت أنواعهـا كالمـدفوعات بكـ  المعـامالت إدارة فـي العاليـة

عمليــات  أو توالمســتندا األصــو  تبــاد  أو الوطنيــة والهويـات العقاريــة الملكيـة
   .التصوي 

 من غيرها عن يميزها ما وهو ،البيتكوين لعملة الفقرل  العمود تشن هو فالبلوك

 
1 - https://www.elcopttan.com/2018/03/blog-post_28.html  . 

https://www.elcopttan.com/2018/03/blog-post_28.html
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 يمكـن االفتراضـية، العمات تحوي  استخدام  في ت  ومثال ،األخرى  العمالت االفتراضية

وتوثيـق  الممتلكـات تسـجي  مثـ  التطبيقـات األخـرى، مـن العديـد فـي أيضـا  اسـتخدام 
 .(1)  الوساطة أعما و   المعامالت

ــال  موضــو  ــك المقدمــة ســو  نع ــي تل ــاء عل ــوك )العمــالت المشــفرة ) وبن البل
دراسـة المنازعـات المصـرفية )تحديات ومخاطر مرتقبـة حـا  إنتشـارها عالميـا     (تشين

   :طبقا لخطة البحث التالية(  بالمملكة العربية السعودية أنموذجا  

   .مبادئ عم  البلوك تشين  :المطل  األو 

   .مميزات تقنية البلوك تشين وعوائق انتشار  عالميا    :المطل  الثاني

   .مشاريع البلوكتشين في دو  الخلي  ومقارنتها عالميا  :الثالث  المطل 

المنازعـات المصـرفية وكيةيـة حلهـا فـي ظـ  عـد  وجـود نـ   :الرابع  االمطل 
   .علي التعام  بالبلوكتشين

   (.التوصيات –النتائ   )الخاتمة  

   .راجعالم

   .الفهرس

وما كان من خطأ أو سهو أو نسـيان   ،هذا وما كان من توفيق فمن هللا وحد 
 ....فمني ومن الشيطان وهللا ورسول  من  براء

 الم ل  

 
1 -An Introduction to Bitcoin and Blockchain Technology, KAYE 

Scholar, February 2016, accessible at: http://bit.ly/2o-IoDnV.  

 

   

http://bit.ly/2o-IoDnV
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Summary 
Cryptocurrencies 

Challenges and risks 
(Study of banking disputes  
in Saudi Arabia as a model) 

 Author  

 Block chains have received worldwide attention and 
noticeably in recent years, as they are one of the important 
technologies of the Fourth Industrial Revolution that will 
lead to a change in the features of the global economy. It’s 
potential to open new horizons to promote development and 
improve human life, in addition to the increasing demand 
and the global use of smart devices and communication 
networks and big data, and the growing need for more 
advanced technologies in the protection of cyberspace.  

 Historically, the global financial crisis, coupled with 
the dramatic events since 2008 and the resulting economic 
recession, resulted in block chain technology first appearing 
in a paper called Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash. It 
was published in 2008 by a person or group of people as 
Satoshi Nakamoto. Based on this revolutionary technology, 
block chain technology emerged. Block chain technology is 
now more important than Bitcoin technology.  

 The revolutionary new technology will cast a shadow 
over governments, the economy and financial institutions in 
the very near future.  

 It will also dramatically improve the system of banking 
and financial transactions, and will lead to the emergence of 
so-called smart contracts, supply chains and suppliers.  

 With technology, there are new possibilities and 
opportunities with each passing day. And process all 
financial transactions.  

 Therefore, banks seek to use Block Chain technology to 
enable payment easily and easily and to process all payments 
and transfer large parts of their business. Facilitate the 
process of traditional financial transactions and facilitate the 
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various activities of banks. Block Chain is known to be an 
active and accurate technology that can change a lot if it is 
used by banking banks. 

 This technology will reduce the number of 
intermediaries in financial transactions, increase security 
and reduce costs.  

 Blockchain technology can be defined as: an encrypted 
information system based on a decentralized database, 
distributed across all networked devices, to record all 
transaction data and its modifications, in a way that ensures 
the validity of the data by all relevant parties. 

 The strength of blockchain technology lies in two basic 
criteria: decentralization and high transparency in the 
management of transactions of all kinds, such as payments 
and bank transfers, registration of real estate and national 
identities or the exchange of assets and documents or voting 
processes. 

 Based on that introduction, we will address the issue of 
(cryptocurrencies (blockchain)) and the challenges and risks 
that lie ahead when they spread globally (study banking 
disputes in Saudi Arabia as a model) according to the 
following research plan: 

The first topic: the principles of the work of blockchain. 

The second topic: Characteristics of blockchain 
technology and obstacles to its global spread. 

The third topic: Blockchain projects in the Gulf 
countries and compare them globally. 

The fourth topic: banking disputes and how to resolve 
them in the absence of a text on dealing with blockchain. 

Conclusion (Results - Recommendations). 

References. 

Contents  . 
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 املقدمة  
ــان   ــالق اإلنســ ــ  األرزاق، خــ ــون، ومقســ ــالق الكــ ــار، خــ الحمــــد   رر األربــ

وملهمــ  البيــان، والصــالة الســال  علــى مــن علمــ  ربــ  وأدبــ ، فعلــ  أمتــ ، صــلى هللا 
 ، ومــن تبــع هــداه  وســار علــى نهجهــ  إلــى يــو  عليــ  وعلــى آلــ  وأصــحاب  وأتباعــ

 البعث والنشور.

ــورها  ــدد صـ ــريعة، وتتعـ ــى سـ ــير بخطـ ــا يسـ ــور التكنولوجيـ ــإن تطـ ــد، فـ ــا بعـ أمـ
ــة هــذا  ــين مواكب ــا ال ســيما المعني ــو ز ممــا يســتلز  من ا بعــد ي ووســائلها وتتجــدد يومــ 

  قريـة التطورز حتى يمكن االسـتفادة منهـا، فالعـال  كلـ  يعـي  عصـر االنفتـا ، كأنـ
ــدة ــور الجديـــ ــذ  الصـــ ــن هـــ ــدة، ومـــ ــديث ا واحـــ ــرت حـــ ــي ظهـــ ــين  التـــ ــوك تشـــ  »البلـــ

Blockchain)أو »سلســلة الكتــ  ، وقبــ  أن نتنــاو  هــذ  القضــية وتطبيقاتهــا ،) ،
 نتوقف بداية  عند ما يلي:

 أوال: أهمية البحث:
 والمخــاطر التحــديات (البلــوك تشــين)ترجــع أهميــة بحــث » العمــالت المشــفرة 

  إلــى أنــ  أحــد ( نازعــات المصــرفية بالمملكــة العربيــة الســعودية أنموذجــا  دراســة الم)
قضايا االقتصاد المعاصـر الشـائكة فـي دراسـتها وفهمهـا، والتـي باتـ  تفـر  نفسـها 

 على الساحة العالمية االقتصادية، وقد تأثر بها االقتصاد بشتى صور  أيَّما تأثر.  

ا: أهداف البحث:
ً
 ثاني

 البلــوك تشــينوضــع تصــور شــب  شــام  عــن تقنيــة يهــد  هــذا البحــث إلــى 
Blockchain))   والتحــــديات والمخــــاطر حــــا  انتشــــارها عالميــــا  مــــع اخــــذ نمــــوذ

ولتحقيق هـذا الهـد  الرئيسـي كـان  ،المنازعات المصرفية بالمملكة العربية السعودية
 ال بد من دعم  وتقويت  بعدة أهدا  أخرى تتمث  فيما يلي:

 .  .شينمبادئ عم  البلوك ت -1
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   .مميزات تقنية البلوك تشين وعوائق انتشار  عالميا   -2

 .مشاريع البلوكتشين في دو  الخلي  ومقارنتها عالميا -3

المنازعات المصرفية وكيةية حلها في ظ  عد  وجود نـ  علـي التعامـ    -4
   .بالبلوكتشين

 :صعوبات الدراسة   :ثالثاً 
حـ   كيةيـة فـي ت والمخـاطر  بحـث   العمـالت المشـفرة التحـديا  تتمث  صعوبة

ــة بالبلوكتشــين   ــى  المنازعــات المصــرفية المتعلق ــذلك صــعوبة الرجــو  إل ــ  ك ــا أن كم
ر لهــذ  التقنيــة بشــيء مــن التفصــي ، وهنــاك  ــي تنظــلت ــة األصــلية الت المراجــع األجنبي
ا يحقـق المـراد منـ  بمـا  إشكالية أخـرى تتمثـ  فـي اإللمـا  بموضـو  هـذا البحـث إلمامـ 

طلبات البحث العلمي، وقد استعنَّا في حـ  هـذ  اإلشـكاليات بالمصـادر يتماشى مع مت
 الوسيطة والمترجمة، وببعك الموقع المتخصصة في قضايا االقتصاد المعاصر.  

   :إشكالية الدراسة 
تتمث  إشكالية الدراسة في األساس في طبيعة الموضو  ذات  كحداثـة التعامـ  

مــن عــد  وجــود تنظــي  قــانوني محكــ  فــي ظــاهرة البلوكتشــين بمــا قــد يخلقــ  ذلــك 
للسيطرة على هذ  الظاهرة وتقدي  حلو  فاعلـة للمنازعـات المصـرفية التـي قـد تترتـ  

   .على هذ  الظاهرة المصرفية الحديثة

 تساؤالت البحث:  :رابعاً 
ا بالباحــث أن  لكــي تــت  الفائــدة المرجــوة مــن البحــث وتحقــق أهدافــ ، كــان حريــ 

 من خال  بحث  هذا، وتتمث  فيما يلي:  يطر  عدة أسئلة يجي  عنها

 (، وما المراد ب   (Blockchainماهية البلوك تشين   -1

( مــن خـال  آليـة معينـة، فمــا (Blockchainتعمـ  تقنيـة البلـوك تشـين  -2
 هي  
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 (.  (Blockchainاذكر العناصر المكونة للبلوك تشين -3

 منهج البحث::  خامسا  
ــالت ــو    العمـ ــي موضـ ــث فـ ــة البحـ ــاطر    إن طبيعـ ــديات والمخـ ــفرة التحـ المشـ

تقتضــي المعالجــة مــن خــال  المــنه  الوصــفي التحليلــيز حيــث يقــو  الباحــث بجمــع 
ــان ماهيتــ ، ثــ  يقــو   ا لبي معلومــات كافيــة عــن الموضــو ، ثــ  وضــع تصــور ا ووصــف 

 بتحليلها واستخال  نتائجها، وقد حاولنا قدر االستطاعة االلتزا  بهذا المنه .  

   :مت تقسيم البحث علي الوجه التال   :حث خطة الب   :سادساً 
   .مبادئ عم  البلوك تشين  :األو   المطل 

   .مميزات تقنية البلوك تشين وعوائق انتشار  عالميا    :الثاني  االمطل 

   .مشاريع البلوكتشين في دو  الخلي  ومقارنتها عالميا  :الثالث  االمطل 

ي ظـ  عـد  وجـود نـ  المنازعـات المصـرفية وكيةيـة حلهـا فـ :الرابـع المطلـ 
   .علي التعام  بالبلوكتشين

   (.التوصيات –النتائ   )الخاتمة  

   .المراجع

   .الفهرس
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 املطلب األول  
 مبادئ عمل البلوك تشني  

 يقـو  الـذل األسـاس تمثـ  ،رئيسـية مبـادئ ثالثـة وفـق تشـن البلوك نظا  يعم 

 في ويت  ،النظا  هذا علي 

   :وهي كافة األفراد معامات إنجاز إطارها

   :Open Ledger  املفتوح  السجل :  املبدأ األول 
 حيـث متاحـة للكافـة، تشـن    البلـوك داخـ  الموجـودة جميـع المعلومـات تكـون 

كانـ   إذا فمـثال   الـبعك، بعضه  ممتلكات داخ  السلسلة الموجودين األفراد جميع يرى 
 لجميـع،ا رؤيـة أمـوا  مـن بالسلسـلة كـ  يسـتطيع أمـوا ، بتحوي  خاصة السلسلة هذ 

 تتـيح السلسـلة وذلـك ألن الحقيقيـة، هـويته  معرفـة عى القدرة االحتفاظ بعد  مع لكن

 تظـــهر Nick Names الحقيقيــة غيرأســمائه  ألقـار اســتخدا  إمكانيــة لألفـراد

 مـن كـان الشـخ ، وإن هويـة علـى التعـر  يصــع  وبالتـالي لمسـتخدمي السلسـلة،

 . (1)  يمتلك  التي األمـوا  حـج  معـرفة السـه 

( أ) الشـخ  أراد التـالي، فـإذا المثـا  خـال  مـن األمـر ذلـك توضـيح ويمكـن
هـذا  كـان إذا مـا للجميـع يظهـر فإنـ  ،)ر) إلـى الشـخ  دوالرات 10 مبلـ  تحويـ 

 المعاملـة تصـبح امتالكها حالة عد  وفي ال، أ  دوالرات العشرة يمتلك بالفع  الشخ 

 أقرر شخ  فإن صحيحة كان  إذا أما ،بالتحوي  معها يتجاور أحد وال صحيحة غير

 مقاب (  ر)للشخ  النقود بإعطاء يقو (   )  اسم  وليكن(  ر)الشخ  بجوار موجود

 .  إرسال (  أ)  الشخ  يريد الذل اإلجمالي المبل  من صغيرة يأخذها نسبة

 شخصـية معلومـات إمكانيـة معرفـة هـو النظـا  هـذا فـي الرئيسـي ويعتبر العيـ 

 
لقادمة،في عالم المال واإلدارة " مقال منشور  خليفة “البلوك تشين الثورة التكنولوجية ا  إيهاب -1

 .  5، ص  2018مارس  20،  3بمجلة أوراق أكاديمية، العدد 
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الهـد   وكـذلك المرسـلة، األمـوا  بحجـ  المثـا ، سـبي  ق، علـىتتعلـ األفراد، بعك عن
 عى أموال  حج  عى والتعر  الخا  ب  السج  مطالعة خال  من وذلك إرسالها، من

 لهـ  باألشـخا  المرسـ  الشخ  هذا صلة عى التعر  إمكانية فضال  عن السلسلة،

 فيما المعلومات هذ  توظيف ويمكن عملية التحوي ، فيها تت  التي والتوقيتات األموا ،

   .األسرة أفراد ضد إجرامي أو جنائي عم  بعد لتدبير

 (:  Distributed Databaseقاعدة البيانات املوزعة )   :املبدأ الثاني 
( بنظــــا  الالمركزيــــة فــــي البيانــــات (Blockchainيعمــــ  »البلــــوك تشــــين  

ا فـي نقـار كثيـرة منتشـ ا عامـ  رة علـى الشـبكة وتخزينهاز فالسلسلة كلها موزعـة توزيعـ 
ــمى ) ــال  Nodesتسـ ــذا بخـ ــال ، وهـ ــو  العـ ــتركين حـ ــا المشـ ــع أفرادهـ ــة لجميـ ( متاحـ

التقنيات الموجودة حالي ا التي تعم  أنظمتها في تخزين البيانـات علـى أجهـزة مركزيـة 
 (.  Serversمختصة تسمى )

ز فــإذا أراد أحــد القراصــنة التالعــ   وهــذا المبــدأ أحــد عناصــر األمــان للسلســلة
هــو أمــر أو اختراقهــا فــال بــد عليــ  أن يختــرق جميــع األفــراد الموجــودين بهــا، و بهــا 

 .(1)مستبعد حدوث  إلى حد كبير

 (:  Miningالتعدين )   :املبدأ الثالث 
يتمث  في التأكد من صحة المعاملة قب  إتمامهـاز مـن خـال  اسـتخدا  طاقـات 

ــة حتــى تــت  أجهــزة الكمبيــوتر فــي البحــث عــن الكــود الصــحيح المميــز لهــذ  العم لي
بنجا ، فيقو  ماليين المنقلتبين حو  العـال  بـإجراء مجموعـة مـن العمليـات الحسـابية 
المعقدة عبر أجهزته  بغر  الحصو  على الكود الصحيح الذل يرب  هذ  المعاملـة 

 
1 - Marco Iansiti and Karim R. Lakhani, The Truth About Blockchain, 

Harvard Business Review, January–February 2017, accessible at: 

http://bit.ly/2hqo3FU.  

http://bit.ly/2hqo3FU
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ويميزهـا عـن غيرهـا مـن المعـامالت، وهـذا  ،(1)بالمعاملـة السـابقة لهـا داخـ  السلسـلة
 ع  أو غ ، ب  يجعل  أمر ا صعب ا للغاية.يضمن عد  حدو  أل تال

وبمجـــرد الحصـــو  علـــى الكـــود الصـــحيح يـــت  إتمـــا  المعاملـــة والســـما  لهـــا 
بالدخو  في السلسلة، ويت  ضـمها إلـى غيرهـا مـن العمليـات داخـ  الكتـ  مكونـة فـي 

 النهاية »سلسلة الكتلة أو الكت  .  

مـــن عمليـــة  ويفـــوز المنقـــلت  الـــذل حصـــ  علـــى الكـــود الصـــحيح علـــى نســـبة
( فإنـ  يحصـ  علـى مكافـأة Bitcoinالبيتكـوين ) التحوي ، فإذا كان األمر نقـ  عملـة
   .( نفسهاBitcoinمالية مقاب  عملية التنقي  من )

 
1 - Six myths about blockchain and Bitcoin: Debunking the effectiveness 

of the technology, Kaspersky, August 18, 2017,  accessible at: 

http://bit.ly/2HQSjr6  . 

http://bit.ly/2HQSjr6
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   املطلب الثاني 
 مميزات تقنية البلوك تشني وعوائق انتشاره عامليًا    

 إدارل  ظـا ن فهـو ي ديهـا، يمكـن أن التـي والوظـائ  تشـن البلـوك مميزات تتعدد

 القيا  على قادر ومالي

 القيـا  وتكلفـة الوقـ  والجهـد مـن قـدر أكبـر تـوفر مـع حقيقيـة وظـائ  بعـدة

إلـى  باإلضـافة مصـدرها مـن والتأكـد العمليـات مراقبـة جميـع علـى القـدرة مـع بالمهـا ،
 (الهــا )آليــة  فيهــا بفضــ  التالعــ  أو التزويــر أو الغــ  لممارســات التصــدل

(Hash)(1)،  يلي فيما     نظا    البلوك تشين مميزات أه  وتتمث:   

   :الروتني  مواجهة   :أواًل 
المعـامالت  فجميـع ،الفاعليـة تحقيـق علـى الحكوميـة الـدوائر النظـا  هذا يساعد

 بعـك من للتأكد حاجة هناك وإذا كان  السلسلة، داخ  واضحة تكون  باألفراد الخاصة

 تـوفر فـي بما يسـاعد بسهولة عليها االطا  يمكن الوثائق أو أو الشهادات المعلومات

   .(2)الروتين عى والقضاء الوق 

 :  اجلودة  ضمان   :ثانياً 
 مـا وهـو بالمعاملـة، الخاصـة الخطـوات بتتبـع جميـع تشـن البلـوك نظـا  يسـمح

 يمكـن حيـث جـودة ممكنـة، بأفضـ  الخدمـة تقـدي  ضـمان علـى النهايـة يسـاعد فـي

المنتجـات  جـودة وتقيـي  التصـنيع يـاتعمل جـودة فـي مراقبـة تشـن البلـوك عى االعتماد

 
ا الحمض عن عبارة هو  -1 ب أحيانا   البعض إليه ويرمز الكتلة، لسلسلة لمميزالنووي   لها 

 .  Digital Signatureالرقمي  التوقيع“

2 - Sean Williams, 5 Big Advantages of Blockchain, and 1 Reason to Be 

Very Worried, The Motley Fool Wealth Management,  Dec 11, 2017, 

accessible at :- https://www.fool.com/investing/2017/12/11/5-big-

advantages-of-blockchain-and-1-reason-to-be.aspx) Last accessed: 

February 15, 2018(.  
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 .  (1)في األسواق للتداو  طرحها قب  للمعاير ومطابقتها النهائية

   :للفساد  التصدي   :ثالثاً 
 تـت  التـي المعـامالت وجميـع اإللغـاء، أو تشـن بالتعـدي  البلـوك نظـا  يسـمح ال

 السلسـلة تقبـ  ال أو التزوير التالع  حالة وفي بالتوقي ، بخطوة خطوة علي  مسجلة

   .الفساد على القضاء في بما يساعد أخرى، مرة المعاملة إدخا 

   :للثروة  العادل  التوزيع   :رابعاً 
 وعـد  العـال  حـو  األفـراد جميـع بـين توزيـع االثـروة فـي النظـا  هـذا يسـاه 

 يمكن العال  حو  جميع األفراد ألن وذلك المنظات، أو الهيئات بعك قب  احتكارها من

 .  منها نسبة على والحصو  وحفظ المعامالت إنهاء في يشاركوا أن

ولكن علي الرغ  من المميزات التـي سـو  تحققهـا تقنيـة البلـوك تشـين حـا   
إال أن هنـــاك بعضـــا  مـــن  ،انتشـــارها عالميـــا  والتـــي وضـــحناها فـــي األســـطر الســـابقة

التخوفــات والتهديــدات المســتقبلية التــي ســو  يطرحهــا هــذا النظــا  عشــية العمــ  بــ  
   :من أهمها وأكثرها خطورة فيما يليو 

   :الوسيطة  املؤسسات  على  القضاء :  أواًل 
المـا   قطاعـات فـي الوسـيطة والوظـائ  الم سسـات البلـوك تشـن نظـا  يهـدد

 مـن كبـر عدد اندثار إلى هذا النظا  عى االعتماد انتشار سي دل إذ واألعما ، واإلدارة

 علـى المهـارات الطلـ  خريطـة تغيـر يفـ التكنولوجيـة تسبب  التطورات مثلما الوظائ 

 المصـرفية الوظـائ  تـتمكن وقـد قبـ ، والحر  مـن واألعما  الصناعات في والوظائ 

 التقنيـة هـذ  نفسها إلستيعار تطوير من تمكن  إذا بقائها على الحفاظ واإلشرافية من

   .الجديدة
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   :القانونية  غي   األعمال  تنظيم   :ثانياً 
تجـارة  مثـ  مشـروعة غيـر أعمـا  تنظـي  فـي تشـن كالبلـو  تقنية استخدا  يت  قد
 .  المجتمعي ويضر بمصالح األفراد السل  يهدد ما البشر وتهري  والسال  المخدرات

   :األفراد  بيانات  سرقة   :ثالثاً 
دخـوله   عقـ  بـاألفراد الخاصة الشخصية على البيانات االستيالء يت  أن يمكن

 اإلضـرار أو بيعهـا أو التالع  بممتلكاته  يف البيانات هذ  استغال  يت  وقد السلسلة،

   .من المخاطر غيرها أو بوظائفه 

   :اخلدمة  منع  تهديدات هجمات   :رابعاً 
 النظـا  من تصـمي  الرغ  على الخدمة بمنع هجمات تشن نظ  البلوك تشهد قد

 احتما  يظ  ولكن  البلوكات، حج  من خال  تحديد الهجمات هذ  مث  منع على القائ 

 .  العم  عن السلسلة إيقا  في يتسب  وقد يضا  قائ  أ

   :لإلخرتاق  التعرض  احتمالية   :خامساً 
 يتطلـ  اختـراق ألنـ  كبيـر، حـد إلـى صـع  السلسـلة أن اختـراق من الرغ  على

 السالسـ  في وارد احتما  لكن  بعملية التنقي ، يقو  ومن بالسلسلة الموجودين جميع

  .(1)  المنقبين كبيرمن عدد عليها يقب  ال والتي االستخدا  العدد ومحدودة قليلة

 :  انتشار تقنية البلوك تشني عاملياً  عوائق 
 كثيـر فـي بعـد يـت  اسـتخدامها ولـ  االنتشار، محدودة تشن البلوك تقنية تزا  ال

تقنيـة  انتشـار تمنـع التـي العوائـق مـن عـدد بوجـود ويرتب  ذلـك واألعما ، الوظائ  من
   :يلي فيما المعوقات هذ  أه  وتتمث  تشن، البلوك

 

 
مقال   إيهاب   -1  " واإلدارة  المال  عالم  القادمة،في  التكنولوجية  الثورة  تشين  “البلوك  خليفة: 

 .  6، مرجع سابق، ص 2018مارس   20، 3منشور بمجلة أوراق أكاديمية، العدد  
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   :العام  القبول  ضعف   :أواًل 
 فإنـ  أعـوا ، عشـرة مـن أكثـر منـذ موجـود البلـوك تشـن نظا  أن من الرغ  على

 البيتكـوين، عملـة فـي تبـاد  إال واضـحة بصـورة استخدام  يت  ول  منتشر، اليزا  غير

فـي  عليـ  عتمـادباال يسمح الذل العا  القبو  بعد يلق النظا  ل  هذا أن إلى ذلك ويرجع
 تقبـ  وضـع  بالنظـا  الفنيـة الخاصـة الصعوبات إلى ذلك يرجع وقد متعددة، قطاعات

 .  التقنية لهذ  األفراد

   :والتبديل  اإلحالل  إشكالية   :ثانياً 
 فاعليهـا علـى وأثبتـ  السـنوات، ومئـات بـ  عشـرات اسـتقرت عبـر نظـ  توجـد

 واالشـهار، التسـجي  ومكاتـ   تحويـ  األمـوا وشـركات البنـوك مثـ  عيوبهـا، من الرغ 

 التـي هـذ  الم سسـات محـ  نسـبيا   الحـديث تشن البلوك نظا  جدا  إحال  الصع  ومن

   .فيها النظا  هذا تطبيق يصع  قد قطاعات يعني وجود ما وهو عقود، عبر ترسخ 

   :الثقة "  " بناء  حتديات   :ثالثاً 
 المـالي النظـا  نهيـارا دفـع حيـث مجهـوال ، لهـذا النظـا  الرئيسـي المصم  اليزا 

 نفسـ    ساتوشـي علـى يطلـق المجهـولين، األشـخا  أحـد 2008 العـالمي عـا 

 إلـى الحاجـة دون  مـن النقديـة لتبـاد  العمـالت جديـد نظـا  ابتـدا  إلـى ،”ناكامـاتو

 والذل البلوك تشن هو النظا  وهذا المالية، والم سسات البنوك مث وسيطة م سسات

 .  البيتكوين عملة تباد  في استخدام  ت 

   :احملاسبة  نظم  غياب   :رابعاً 
 تقـو  مركزيـة جهـة وجـود عـد  إلـى ونظـ  المحاسـبة إلجـراءات االفتقـاد يرجـع

 أو النظـا  خلـ  فـي حالـة محاسـبتها يمكـن وبالتـالي وإدارتـ  النظا  هذا بالسيطرة على

   .وتزوير عمليات غ  حدو  أو لقرصنة تعرض 
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   :املعامالت  تكلفة  ارتفاع  :خامساً 
 يحتا  إلى فإن  مكل ، غير ذات  حد في الكتلة نظا  سلسلة أن من الرغ  على

 المعامـات إجـراء مـن تمكنهـا مواصـفات خاصـة لهـا التي الحاس  أجهزة من كبير عدد

 األخذ المعامالت، مع إلنهاء الطاقة من كبيرة كمية استهالكها عن  فضال   والتحويالت،

   .اآلونة األخيرة يف الطاقة أسعار ارتفا  االعتبار في

التقليديـة  والطـرق  المفـاهي  ك  الذكية     الثورة أن تكتسح نتوقع ولكن عموما  
 سـتكون  لمـا شـاملة رؤية يتطل  وجود ما وهو ،الخليقة بدء منذ البشرية عرفتها التي

 .القادمة في السنوات األفراد حياة علي 
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 املطلب الثالث 
 قارنتها عامليا  مشاريع البلوكتشني يف دول اخلليج وم 

فـي  الخلـي  بـدأ دو  فـي البلوكشـين تقنيـة بموضـو  االهتمـا  من المالحظ أن 
 فـي ملحـوظ والسعودية بشـك  البحرين ث  اإلمارات في وتحديدا ،2016 عا  منتص 

 فـي التركيـز تـ  حيـث مختلفـة، ودرجـات وبنـواحي والحكوميـة الماليـة الخـدمات مجـا 

 والتشريعات التنظيمية األطر وإعداد القانونية لنواحيا دراسة على بشك  أكبر البحرين

 والمستندات المالية الخدمات في أنظمة البلوكشين استخدا  إلى االنطالق قب  الالزمة

 التطبيقـات الحاليـة واكتشـا  بحـث علـى والسـعودية اإلمـارات ركـزت بينمـا الرقميـة،

   .(1)والتجارية والمالية الحكومية الخدمات مجا  في البلوكشين ألنظمة والمستقبلية

 إعالنهـا تـ  التـي البلوكشـين علـى القائمـة التطويريـة المشـاريع حاليـا تعتبـرو  

 فـي دخـ  قـد منهـا والقليـ  التأسـي  األوليـة أو الفكـرة مرحلـة فـي الخلـي  دو  بـبعك

 التقنيـة ومـا لحداثـة وذلـك العـال  دو  مـن العديـد كحـا  واالختبـار، التجريـ  مرحلـة

 والعالقـات األعمـا  وبنيـة والقـوانين والقواعـد الـنظ  فـي أساسية تغييرات من يصاحبها

 فـي والتوسـع البلوكشـين تطبيقـات انتشـار ازديـاد أنـ  يتوقـع القطاعـات، إال بـين

 والبحـرين، اإلمـارات والسـعودية فـي خاصـة القادمـة، القليلـة السـنوات فـي اسـتخدام 

 البنيـة جاهزية م شرات ارتفا  أولها تيال الحالية الفترة في المتحققة للمعطيات نتيجة

 حسـ  الخلـي  دو  فـي اإللكترونيـة الحكومـات وتنميـة المعلومـات التحتية لتكنولوجيـا

   .المتحدة األم  تقارير

 
للدراسات    -1 البحرين  “مركز  الخليج  دول  في  البلوكشين  تقنية  “إتجاهات  السبيعي  فاطمة  د. 

والد يوليو  االستراتيجية  دراسة  والطاقة،  ص   .،2019ولية  االنترنت،  علي  موجودة  مقالة 

11  . 

https://www.derasat.org.bh/wp-content/uploads/2019/07/Paper-

2019.07-Blockchain.pdf   

https://www.derasat.org.bh/wp-content/uploads/2019/07/Paper-2019.07-Blockchain.pdf
https://www.derasat.org.bh/wp-content/uploads/2019/07/Paper-2019.07-Blockchain.pdf
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 الكبيـرة الجهـود تعكـ  EGDI( (1)( لم شـر اإليجابيـة النتـائ  ولـذا فـإن

 المعلومـات قنيـاتلت التحتيـة البنيـة ترقيـة فـي الحكومـات بـذلتها التـي والمسـتمرة

 صـنف  حيـث .الماضـية السـنوات عبر والهيئات الوزارات ك  مستوى  على واالتصاالت

 المستوى  على وتنمية تطورا اإللكترونية الحكومات أعلى فئة ضمن البحرين واإلمارات

 الخليجية الدو  ترتي  جاء التي ،2018 لقائمة العا   EGDI))م شر   حس  الدولي

 تلـيه  الكويـ  ثـ  ،26 المرتبـة والبحـرين 21 المرتبـة اإلمـارات احتلـ  :كـاآلتي فيهـا

   .63 بالمرتبة وسلطنة عمان 52 بالمرتبة والسعودية 51 بالمرتبة وقطر 41 بالمرتبة

   (:مشاريع البلوكشني يف دول اخلليج ) 
 اإلمـارات اسـتراتيجية 2018 عـا  فـي دولـة اإلمـارات حكومـة أطلقـ  فلقـد -

الحكوميـة  التعـامالت مـن % 50 تحويـ  إلـى هـد ت التـي الرقميـة للتعـامالت
 2016 عـا  فـي دبي حكومة وقام  ،2021 عا  بحلو  بلوكشين منصة إلى

 الحاليـة التطبيقـات بحـث الرقمية بهد  للتعامالت العالمي المجل  بتأسي 

 ساعد مما البلوكشين، منصات عبر التعامالت وتنظي  للبلوكشين المستقبلية

 اسـتخدا  مجـاالت فـي متخصصـة اإلمـارات فـي شـركات عـدة علـى نشـوء

 وتوثيـق الرقميـة وتـداو  األصـو  الذكيـة العقـود منصـات كتطـوير البلوكشين

   .المعامالت

ــا شــــراكة مــــع شــــركة  - لتباحــــث  (Elm)و (IBM)عقــــدت الســــعودية أيضــ
   .عبر البلوكشين  استراتيجية تقدي  خدمات حكومية وتجارية

ــال  - ــي العـ ــة فـ ــي أو  دولـ ــرين فهـ ــا البحـ ــجالت  أمـ ــأن السـ ــانون بشـ ــن قـ تسـ
لســـنة  (54)للتــداو  والصـــادر بالمرســـو  بقــانون رقـــ   لكترونيــة القابلـــةاإل 

البلوكشــين  طــار القــانوني المالئــ  والــداع  الســتخدا مــا ي ســ  اإل ،2018

 
1 - World e-government leaders based on E-Government Development 

Index (EGDI) in 2018.  
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وغيــر  مــن التقنيــات الحديثــة فــي معــامالت القطــا  التجــارل والحكــومي فــي 
 2018ة االقتصـادية منـذ عـا  مجلـ  التنميـ  ضـافة الـى عمـ البحرين، باإل

ــي مجــا  الخــدمات ــة لتطبيقــات البلوكشــين ف ــى وضــع اســتراتيجية وطني  عل
 .  الحكومية وم سسات القطا  الخا 

ــات  - ــتخدا  منصـ ــ  اسـ ــي تجريـ ــي فـ ــك  فعلـ ــات بشـ ــك الجهـ ــدأت بعـ ــا بـ كمـ
الجمارك  فـي السـعودية والبحـرين   البلوكشين في أنشطة العم ، كقيا   إدارة

ــباإل ــداد التجريبـ ــة عـ ــذ البحريـ ــر المنافـ ــواردات عبـ ــا  الـ ــين فـــي نظـ ي للبلوكشـ
ركة ــــــ  شــــورة مـن قبـــــالمط (Trade Lens)منصـة بلوكشـين  باسـتخدا 

(IBM)  ــركة و التــــي تــــرب  المــــوانل البحريــــة بالمصــــانع  (Maersk)شــ
والمصـــدرين واألطـــرا  التجاريـــة علـــى مســـتوى محلـــي وإقليمـــي  والمـــوردين

   االقتصادية،(وعالمي

عـــن مشـــرو  اســـتخدا  البلوكشـــين لتســـجي   دارة العامـــة للمـــرورن اإلإعـــال  -
 .  المركبات المرورية في البحرين

وفي المجا  التعليمي استفادت بعـك الجامعـات والم سسـات التعليميـة فـي  -
تطــوير عمليــة إصــدا ر وتصــديق  دو  الخلــي  مــن تطبيقــات البلوكشــين فــي

 فـي البحرين جامعة اعتزم  دومن أمثلة ذلك فق .وتدقيق الشهادات العلمية

 البلوكشـين باسـتخدا  وتشـفيرها رقميـا شـهادات دبلـو  إصـدار 2019 عـا 

   .(University of Bahrain, 2019)اآللي التعل  وتقنيات

الجامعــة البريطانيــة فــي دبــي بإصــدار الشــهادات عبــر البلوكشــين فــي  بــدأت -
مية وجهـات والم سسات التعلي بهد  التسهي  على الخريجين  ،2018عا   

ــود  ــح الكـ ــريعا بمسـ ــك سـ ــت  ذلـ ــث يـ ــدقيق، حيـ ــديق والتـ ــة التصـ ــ  عمليـ العمـ
ــي ــ  خــا   الموجــود ف  (Digital certificate)الشــهادة مــن خــال  راب

المطلـور   علوماتـــلكتروني ليت  ظهور كـ  المومتا  على موقع الجامعة اإل 
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   .(1)تصديقها والتحقق منها ضمن شبكة البلوكشين

   (:ني يف جمال البنوك استخدام البلوكتش ) 
 وتطبيـق اسـتخدا  فـي التوسـع زيـادة فـي تسـاه  سـو  التـي المعطيـات ثـاني 

 أهميـة الخليجيـة النقـد وم سسـات المصـار  المركزيـة اسـتيعار هـو البلوكشـين،

 والم سسـات التجاريـة للمصار  سماحه  في والمتمث  المالي، المجا  في البلوكشين

 وتحويالت المدفوعات مجا  في البلوكشين منصات من االستفادة المنطقة في والمالية

 أكبر.   وسرعة أق  بتكلفة والقليمين المحليين النظراء مع واألصو  المشفرة األموا 

كبيــر فــي دراســة األنشــطة  فقــد قــا  مصــر  البحــرين المركــزل بقطــع شــور -
المتعلقــة باألصــو  المشــفرة التــي تعمــ  علــى منصــات البلوكشــين وإنهــاء 

والمتضـمن لمعــايير  2019بـذلك فـي مطلــع عـا   تنظيمـي الخــا طـار الاإل
بيئـة   لكتروني والحوكمة وغير ، كما قـا  بتـوفيرالترخي  والرقابة واألمن اإل 

ــة  للشــركات  (Regulatory Sandbox framework)رقابيــة تجريبي
المشـفرة مـن أجـ  اختبـار   الراغبة بتقدي  خدماتها المالية في مجا  األصو 

مقدمـة والتثبـ  مـن اسـتيفائها المتطلبـات التنظيميـة قبـ  مرحلـة المشاريع ال
ــة عــا   اطالقهــا بشــك  ــى بداي ــد انضــ  إليهــا حت  28 ،  2019تجــارل، وق

ضــافة إلــى باإل لكترونــي للمصــر .شــركة إقليميــة ومحليــة حســ  الموقــع اإل 
ــة الحكومــة اإل  ــاون مصــر  البحــرين المركــزل مــع هيئ ــة وشــركة تع لكتروني

 Know Your Customer (KYC)   علـى مشـرو  فـي العمـ  (بنف )
 الذل يعم  على استخدا  البلوكشين في تصديق وإثبـات البيانـات المطلوبـة 

   .الخدمات المصرفية للعمالء  في تقدي 

إلـــى شـــبكة البلوكشـــين ( ســـما)انضـــم  م سســـة النقـــد العربـــي الســـعودية  -

 
الخليج "، مرجع سابق، ص    -1 دول  البلوكشين في  تقنية  السبيعي “إتجاهات  د. فاطمة  راجع: 

13  . 
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(RippleNet) ــة مــن أجــ  مســاعدة البنــوك المحل للمصــار  المتحالفــة ي
قليميـة فـي عمليـات تحويـ  على تسوية المدفوعات والتعامالت مع البنوك اإل

، وتمشــيا (Ripple, 2018)الفوريــة بســرعة وأمــان وبتكلفــة أقــ   األمــوا 
حوالـة مصـرفية فـي   مع هذا التوجـ  قـا  مصـر  الراجحـي فعليـا بتنفيـذ أو 

ــا  مــع أحــ ــي الري ــر  الرئيســي ف د الســعودية باســتخدا  البلوكشــين مــن مق
ــي األردن ــدأ المصــر   ،(Al Rajhi Bank, 2017) فروعــ  ف كمــا ب

مــارات بتباحــث إصــدار عملــة رقميــة للمعــامالت المركــزل فــي الســعودية واإل
   .اعتمادا على البلوكشين  العابرة للحدود

مارات، قـا  سـوق أبـوظبي لـألوراق الماليـة بتوقيـع مـذكرة تفـاه  مـع وفي اإل -
أجـــ  إيضـــا  ســـب  تطبيـــق  ماليـــة مــنم سســات إيـــدا  مركزيـــة لـــألوراق ال

البلوكشين واالستفادة من سج  التعامالت المشترك في سيناريوهات مـا بعـد 
معالجـة النشـاطات الم سسـية كالتصـوي  والتصـوي  بالوكالـة   التداو ، مثـ 

   .  2022ما يدع  المعايير الحالية المشتركة مث  آيزو  

ــا   - ــأبوظبي عـ ــال  بـ ــك الهـ ــا  بنـ ــ 2018قـ ــتخدا  نظـ ــع باسـ ــين لبيـ ا  بلوكشـ
مليـون دوالر، وهـي  500الصكوك القانونية، التي وصل  قيمة بعضها إلى 

عمليـــة تحويـــ  صـــكوك فـــي العـــال  تـــت  عـــن طريـــق البلوكشـــين  تعتبـــر أو 
أمـا  الم سسـات  بالتوافق مع الشريعة السالمية، األمـر الـذل يفـتح الطريـق

لخلــــي  لــــدم  الماليــــة الممتثلــــة ألحكــــا  التمويــــ  الســــالمي فــــي منطقــــة ا
 .  (1)التطوير وتسهي  معامالتها المالية البلوكشين في أنظمتها من أج 

 
1) " الخليج  دول  في  البلوكشين  تقنية  “إتجاهات  السبيعي  فاطمة  د.  للدراسات    (  البحرين  مركز 

 .  2019تراتيجية والدولية والطاقة، دراسة يوليو  االس

 .  14  -11مقالة موجودة علي االنترنت، ص  

https://www.derasat.org.bh/wp-content/uploads/2019/07/Paper-

2019.07-Blockchain.pdf 

https://www.derasat.org.bh/wp-content/uploads/2019/07/Paper-2019.07-Blockchain.pdf
https://www.derasat.org.bh/wp-content/uploads/2019/07/Paper-2019.07-Blockchain.pdf
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 اعتمـاد دراسـة إدرا  الخلـي  دو  فـي االتصـا  شـركات إعـالن إلـى باإلضافة -

 لتطـوير المسـتقبلية خططهـا الرقميـة ضـمن المدفوعات في البلوكشين أنظمة

   .السعودية  STCوخدماتها شركة  أعمالها

   :لتطبيقات المقدمة في دو  الخلي  العربي التالينستطلع من ا

ــي إدارة وتنفيــذ  ــي كيةيــة التحــو  للبلوكشــين ف ــدء البحــث والتخطــي  ف أوال: ب
 .في مشاريع مستقبلة جديدة  أعمالها الحالية أو االستفادة من امكانيات 

ثانيا: قيا  بعضها باالختبار والتجري  الفعلي ألنظمة البلوكشـين وتقيـي  مـدى 
 .دوى واالستفادة منهاالج

ثالثــا: دراســة الشــرور الــالز  تحقيقهــا لتطبيــق أنظمــة البلوكشــين ومــا يترتــ  
المتبعة في تنفيذ األعما  والتنسـيق بـين   جراءات والقواعداإل  ياغةعلي  من إعادة ص
   .الشركاء في العم 

، األولـى أطوارها في تزا  ال البلوكتشين أنها غير أن  يالحظ علي تلك تطبيقات
ولكن ذلك عم  علـي جـذر العديـد مـن االسـتثمارات للـدو  اآلخـذة نحـو االتجـا  إلـي 

   .تطبيق البلوكشين في مجتل  المجاالت

   :مقارنة انتشار تقنية البلوكتشني عاملياً 

 تقنيـة واسـتخدامات مشـاريع الخلـي  دو  حكومـات مواكبـة مـدى على للتعر  

 الـدو  فـي المعلنـة المشـاريع علـى  تـ  االطـال العـالمي، المسـتوى  علـى البلوكشـين

 تـ  إطـالق ممـو  حكـومي مشرو  200 من أكثر إلى حاليا عددها يص  التي ،األخرى 

   .(1)آسيا ووس  أوروبا منطقة دو  في معظمها

 
 ألرجنتين، ا :مختلفة مجاالت في البلوكشين بتقنية متعلقة حكومية مشاريع تمتلك وأقاليم دول  -1

 البرازيل،  برمودا، بلجيكا، بربادوس، النمسا، أستراليا،

 هونج غانا، ألمانيا، جورجيا، فرنسا، فنلندا، ،إستونيا الدنمارك، الصين، شيلي، كندا، كمبوديا،

 موريشيوس، مالطا، لوكسمبورغ، كازاخستان، كينيا،  اليابان، إسرائيل، الهند، ، )الصين)  كونج
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 ومسـتوى  مجاالتهـا لنوييـة وفقـا الحكوميـة هـذ  المشـاريع تصـنيف تـ  ولـذا 

 فئـات، بـأربع الجـدو  فـي تشـاراالن مسـتوى  عـن ويعبـر العـال ، مسـتوى  على انتشارها

 20 بـين ما وتساول  "مرتفع" (2) ،)فوق  وما 50 (وتساول  "جدا مرتفع" (1) :هي

 9 (وتسـاول  "مـنخفك" (4) ،) 19 - 10 بين ما وتساول  "متوس  " (3)و ،49 -

   .العال  من مختلفة دو  في حاليا ب  يعم  مشرو ) تح  وما

البـال   البلوكشـين بتقنيـة لمتعلقـةا والبحـو  الدراسـات مشـاريع أن و يالحـظ 
 هـذ  وتهـد  العـال ، دو  فـي حاليـا انتشـارا األكثـر هـي مشـرو ، 50 مـن أكثـر عددها

 فـي البلوكشـين وإمكانيـات مزايـا مـن مـواطن االسـتفادة وتحديـد دراسـة الـى المشـــاريع

 للتحــو  إلــى اتباعهــا الــالز  والمعــايير االســتراتيجيات ووضــع معينــة، مجــاالت

   .شينالبلوك

 مجـا  في التطبيقية المشاريع فاحتلتها االنتشار، حيث من الثانية المرتبة أما 

 ومشـاريع ،)والـ  والصـحية، كالماليـة)الشخصـية  البيانـات سـجالت وتخـزين إدارة

 والمشـاريع ،)والشـهادات والـرخ  االعتمـاد أوراق وتصـديق كاستصـدار( الهويـة

   .المالية خدماتال وتطوير االقتصادية بالتنمية المرتبطة

 ل، را  األ سجالت إدارة تخزين بمجا  المرتبطة البلوكشين مشاريع تأتي ث  

 وإدارة واالمتثـا  المسـتحقات وإدارة المصـار  المركزيـة، مـن الرقميـة العمالت وإصدار

   .العالمي االنتشار حيث من الثالثة المرتبة في والتوريد المداد سالس 

 15 مـن أكثـر تضـ  عالميـا، االنتشـار المنخفضـة نالبلوكشي مشاريع مرتبة أما

 العامــة، المواصــالت ووســائ  واالنتخابــات، والمرافـق كالتصــوي  متنوعــا، مجـاال

 وتحصـي  الضـرائ  واالعتمـادات القانونيـة، والهيئـات والمحاك  ،واألنظمة والتشريعات

 
 جنوب سنغافورة، السنغال،  روسيا، الجديدة، غينيا بابوا  فلسطين، النرويج، هولندا، المكسيك، 

 المتحدة، العربية المارات أوكرانيا، تونس، تايالند، سويسرا، السويد، الجنوبية،  كوريا  أفريقيا،

 المصدر   .فنزويال المتحدة، الواليات المتحدة، المملكة

Berryhill, J., Bourgery, T. & Hanson, A. (2018)  . 
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   .وغيرها

 مواكبـة الخلـي  منطقـة دو  أن نجـد السـابقة البيانـات مقارنـة خـال  ومـن

 ذات الحاليـة مشـاريعها وأن أنظمـة البلوكشـين، اسـتغال  نحـو العالميـة للتوجهـات

 فـي كيةيـة النظـر مـن العـال  فـي األخـرى  الحكومـات إليـ  تسـعى لمـا مشـابهة أهـدا 

 كفاءتهـا مسـتوى  وزيـادة العامـة الخـدمات رقمنـة فـي البلوكشـين أنظمـة توظيـف

 علـى المنتشـرة البلوكشـين مشاريع جاالتم سياق في مجا  تأتي أنها كما وشفافيتها،

 وإصـدار البلوكشـين تقنيـة مـن إلـى االسـتفادة وتحديـدا  الهادفـة ،العـالمي المسـتوى 

   .بذلك المتعلقة التنظيمية واللوائح والتشريعات الوطنية االستراتيجيات

 وتـداو  والماليـة المصـرفية الخـدمات فـي البلوكشين كاستخدا  المالي والمجا 

 التوريـد عمليـات كتطـوير التجـارل  رقميـة، والمجـا  عمـالت وإصـدار لمشـفرةا األصـو 

  .(1)البحرية   الموانل في المداد سالس  وإدارة

 
  لمزيد من المعلومات راجع: د. فاطمة السبيعي “إتجاهات تقنية البلوكشين في دول الخليج "،  -1

 .  2019مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة، دراسة يوليو  

 .  17لة موجودة علي االنترنت، ص  مقا

https://www.derasat.org.bh/wp-content/uploads/2019/07/Paper-2019.07-

Blockchain.pdf   

https://www.derasat.org.bh/wp-content/uploads/2019/07/Paper-2019.07-Blockchain.pdf
https://www.derasat.org.bh/wp-content/uploads/2019/07/Paper-2019.07-Blockchain.pdf
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 املطلب الرابع 
 املنازعات املصرفية وكيفية حلها  

 يف ظل عدم وجود نص علي التعامل بالبلوكتشني  
 الخـال  ريهـايعت رالبشـ بـين المعـامالت سـائرمثلهـا مثـ   البنكيـة المعـامالت

ولـذا  .المنازعـات هـذ  فـك السـلطة علـى يتحـت  ولـذا .واألفـراد البنـوك بـين والنـزا 
ــذل يعتــرل  ــا عــن مفهــو  المنازعــات المصــرفية وكيةيــة حــ  الخــال  ال ســنتحد  هن
ـــك بــالتعريف بماهيــة األعمــا   ـــبق ذلـ المعاملــة المصــرفية بــين البنــك والعميــ    ونسـ

 .  المصرفية

 :  ية املعامالت املصرف 
مـع م سسـة   (لالفراد أو الم سسات المالية  الشـركات )هي التعامالت المالية  

   .(1)  البنك   تقد  القرو  التجارية واإلئتمان واإلدخار وحسابات المراجعة
 البنـك، يمارسـها التـي األنشطة كذلك يمكن تعريف المعاملة المصرفية بأنها  

 والخـدمات اإليـدا  عمليـات تحـ  يقـع ممـا واللـوائح، الـنظ  فـي بهـا والمصـر 

   .(2)(المصرفية
 

وعملياتها   -1 المصارف  عن  المعلومات  من  أصل    لمزيد   " شاشي  حسين  القادر  عبد   " راجع 

وتطور العمليات المصرفية التجارية واإلسالمية " , مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي، جامعة  

العزيز   عبد  العزيز:    –جده    –الملك  عبد  الملك  جامعة  مجلة  السعودية،  العربية  المملكة 

 .  66-29، ص ص  2ع    21االقتصاد اإلسالمي، م 

 ترنت:  ومتوافر علي االن

https://www.academia.edu/17192815/%D8%A3%D8%B5%D9%84_

%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9

%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7

%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%

A9.  

مقرر دراسي بالجامعة    2018د. محمد عبد الخالق سالم “العقود التجارية وعمليات البنوك "   -2

 .  171السعودية االلكترونية، قسم القانون, ص  

https://www.academia.edu/17192815/%D8%A3%D8%B5%D9%84_%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.academia.edu/17192815/%D8%A3%D8%B5%D9%84_%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.academia.edu/17192815/%D8%A3%D8%B5%D9%84_%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.academia.edu/17192815/%D8%A3%D8%B5%D9%84_%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.academia.edu/17192815/%D8%A3%D8%B5%D9%84_%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A%D8%A9
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 البنـوك مراقبـة نظـا  مـن األولـى المـادة مـن( ر) الفقـرةويتضـح ذلـك مـن نـ  
 أن علـى ـهـ 22/2/1386 وتـاري  5/  رقـ  الملكـي بالمرسـو  الصـادر السـعودل

 وفـتح ثابتة، أو جارية كودائع النقود تسلي  أعما " هي المصرفية باألعما  المقصود

 وتحصـي  ودفـع الضـمان، خطابـات وإصـدار االعتمـادات، وفـتح الجاريـة، اباتالحسـ

 السـندات وخصـ  القيمـة، ذات األوراق من وغيرها الصر  إذن أو األوامر أو الشيكات

 مـن ذلـك وغيـر األجنبـي الصـر  وأعمـا  التجاريـة، األوراق مـن وغيرهـا والكمبيـاالت

   ."البنوك أعما 

   :أما املنازعات املصرفية 
 نتيجـة وآخـر، بنـك أو ،)وعميلـ  البنك(طرفين بين يقع الذل الخال صد بها يق

 الودائع، وتلقي الحسابات، كفتح تقليديا عمال كان سواء مصرفيا، عمال البنك  ممارسة

 أو بأنواعهـا، القـرو  ومنح المستندية، االعتمادات وفتح الضمان، خطابات وإصدار

 التطـورات نتيجـة ظهـرت التـي األعمـا  طائفـة مثـ  حـديثا، تقليـدل غيـر عمـال كـان

 من تتطلب  وما  المحيطة، والمالية االقتصادية المجاالت في المتسارعة

 البنـك، لـدى للعميـ  رصـيد علـى تعتمـد ال متنوعة خدمات سلسلة تقدي  ضرورة

 الفائـدة أسعار واتفاقيات اآلجلة، والعقود والمستقبليات، والخيارات، المبادالت، كعملية

 تقو  التي األعما  وكذلك الشخصيةز المصرفية  بالخدمات يتعلق ما ك  وأيضا اآلجلةز

 وإداريا ماليا ودعمها القطاعات  مختل  في االستثمارية المشروعات تبني أساس على

 الـالز ، التمويـ  علـى للحصـو  الغير لدى ضمانها أو تموي ، من يلزمها ما توفير من

 بيـوت بـدور كالقيـا  للشـركات، الخـدمات كافـة وتقـدي  األج ، طويلة القرو  توفير أو
 والقيا  التمويلي، والتأجير العقارل، والتموي  واالحتواء، الدم  عمليات وإدارة الخص ،

 أوراق إصـدار خـال  مـن العمـالء وتمويـ  البحـرل، الشـحن مجا  في الوساطة بأعما 

   .له  مالية
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   :للنظام السعودي   طبقا    املصرفية  املنازعات  يف  بالفصل  ختصاص اإلَ  جهة 
يت  الفص  فـي تسـوية المنازعـات المصـرفية عـن طريـق إنشـاء لجنـة تسـوية  

 729/8 رق المنازعات المصرفية والتي انعقد االختصا  لها بموج  األمر السامي 

 وزيـر معـالي مـن المرفوعـة التوصـيات علـى بنـاء الصـادر ،ـهـ 10/7/1407 وتـاري 

 التـي المـالي الوضـع حـو  المظـال ، ديـوان رئـي  ومعـالي الـوطني، واالقتصـاد المالية

 نـ  حيـث المقترضـينز لـدى ديونهـا مالحقـة فـي المملكـة فـي العاملـة البنوك تواجه 

   :التالية المواد على السامي األمر

 التـي الـدعاوى  سـما  عـد  التجاريـة المنازعـات حسـ  وهيئـات المحـاك  علـى -

 .اموافقتن بعد  إال قبلها، من أو البنوك ضد تقا 

 ذول  مـن أشـخا  ثالثـة مـن السعودل العربي النقد م سسة في لجنة تشك  -

 الخالفات، تسوية أج  من وعمالئها، البنوك بين القضايا لدراسة التخص ،

   .بينهما  الموقعة لالتفاقيات طبقا الطرفين، بين المناسبة الحلو  وإيجاد

 القضـايا، سويةت لضمان اتخاذها، يمكن التي اإلجراءات تقرر أن اللجنة على -

 للمـدين، مسـتحقات مـن لـديها مـا بحجـز الحكوميـة الجهـات قيا  ذلك في بما

 أمـوا  علـى بالحجز توصي أن للجنة يجوز كما بها، المطال  الديون  لتسديد

 .السفر من ومنع  المدين،

 تقـرر أن للجنة يجوز البنك، مع التسوية في اللجنة مع المدين يتعاون  ل  إذا -

 .  (1)  البنوك أو الحكومية األجهزة قب  من المدين مع التعام  منع

 
 ع لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية:  موق -1

http://www.bfc.gov.sa/ar-

sa/Aboutus/BankingDisputesCommittees/Pages/default.aspx   

http://www.bfc.gov.sa/ar-sa/Aboutus/BankingDisputesCommittees/Pages/default.aspx
http://www.bfc.gov.sa/ar-sa/Aboutus/BankingDisputesCommittees/Pages/default.aspx


  التحديات والمخاطر   العمالت المشفرة )البلوك تشين( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :املصرفية  املنازعات  جلنة  صالحية 

حـــر  المـــنظ  علـــى مـــنح لجنـــة المنازعـــات المصـــرفية الصـــالحيات الالزمـــة 
للفص  في النـزا  وإصـدار قـرار بشـأن  ولهـا فـي سـبي  ذلـك األمـر بتقـدي  االتفاقيـات 

لــدعوى واالســتعانة بــالخبرة الفنيــة، كمــا المبرمــة بــين الطــرفين والمســتندات الم يــدة ل
ُمنح  اللجنـة بهـد  إلـزا  المـدين بتنفيـذ القـرارات القطعيـة ذات الصـلة باختصاصـها 
ــدى  ــتثمارية ومســـتحقات  لـ ــابات  المصـــرفية واالسـ ــالحجز علـــى حسـ إصـــدار قـــرارات بـ
الجهات الحكومية، وكذلك منع  مـن التعامـ  مـع الجهـات الحكوميـة والبنـوك، ومنعـ  

السفر، كما يجوز للجنة أن تضمن قراراتها بالنفاذ المعج  وفقـا  لحـاالت محـددة، من  
هــ علـى إلـزا  الجهـات ۱۱/۸/۱4۳۳ وتـاري ( ۳۷44۱كما ن  األمر الملكي رقـ  )

تنفيذ القرارات النهائية الصادرة من أل مـن اللجـان   -ك  بحس  اختصاص –المعنية  
   .ولة بالنفاذ المعجل وقرارات اللجنة التنفيذية والقرارات المشم

   :اللجنة  أمام  املصرفية  املنازعات  يف  الفصل  طرق 
 المعـرو  النـزا  أطـرا  بـين الصـلح عقـد المصـرفية المنازعـات للجنـة َيحـق

 بيـنه ، المبرمـة لالتفاقـات وفقـا وذلـك أطرافـ ، بين النزا  تسوية لها يجوز كما عليها،

 وتصـدر الصـلح، كليهمـا أو النـزا  طرفـي مـن أيـا فيهـا يـرفك التـي الحـاالت في وذلك

 لحسـ  كوسـيلة التحكـي  إلـى اللجـوء النـزا  لطرفـي يجـوز وأخيـرا التسـوية، بتلـك قـرارا

   .النزا 

  :(1)أذا طرق الفص  أما  اللجنة وفقا  الحكا  النظا  السعودل ثالثة هي  

 الصلح   -1

 التسوية   -2

 
الخ  ( (1 عبد  محمد  د.  د.  "  راجع  البنوك  وعمليات  التجارية  “العقود  سالم  مرجع  2018الق   ،

 .  179-176سابق، ص  



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التحكي    -3

فـي ظـ  )( Block chain)ــــــــــــين الح  في حالة استخدا  تقنيات البلوك تش
   (:عد  وجود ن  عليها بالنظا  السعودل

   :يف اململكة العربية السعودية   املوقف من استخدام العمالت املشفرة   :أواًل 
أصــدرت لجنــة حكوميــة م لفــة مــن الســلطات التنظيميــة فــي المملكــة العربيــة 

لمـا لهـا  ،قـانوني فـي المملكـة السعودية بيانا  يوضح أن تداو  العمالت المشفرة غير
   .من عواق  سلبية ومخاطر كبيرة علي المتداولين ألنها خارجة عن إشرا  الحكومة

علــي ســبي  المثــا  ال  ،كمــا أكــدت اللجنــة أن العملــة المشــفرة بمــا فــي ذلــك
ال تــت  الموافقــة عليهــا كعمــالت رســمية فــي المملكــة وال  (عمــالت البيتكــوين)الحصــر 

را  أو أفـــراد لمثـــ  هـــذ  الممارســـات مـــن فبـــ  المنظمـــين فـــي يـــت  تـــرخي  أل أطـــ
 (.العمـالت المشـفرة)وبالموازاة يوجد توج  إلي إمكانية إصدار هذ  العمالت   ،المملكة

ــي الســعودل  ــو  م سســة النقــد العرب ــذ مشــرو   (SAMA)فــي هــذا الصــدد تق بتنفي
 ،والمخــاطرتجريبــي إلصــدار عملــة رقميــة حيــث تــدرس الجوانــ  اإليجابيــة للممارســة 

وهـو نفـ  . (1)وستنتظر فيما إذا كان  ستستمر أ  ال من خال  نتائ  هـذ  التجربـة 
   .المسلك الذل سلكت  جمهورية مصر العربية ممثلة في البنك المركزل المصرل 

كما أن  أعلنـ  كـ  مـن المملكـة العربيـة السـعودية واإلمـارات العربيـة المتحـدة 
 لـي عملـة مشـفرة جديـدة تـ  تطويرهـا تحـ  اسـ  أنهما سـتجريان اختبـارات مشـتركة ع

  Aber   (2).  يتطلــع البلــدان إلــي االســتفادة مــن تقنيــة البلوكتشــينblockchain 
 .وتكنولوجيــا دفتــر االســتاذ الموزعــة لخفــك التحــويالت الماليــة وتكــاليف المعــامالت

 
عمل    -1 فريق  من  معد  تقرير  المصرفي،  القطاع  علي  المشفرة  العمالت  وتداعيات  مخاطر 

دولة اإلمارات العربية   –أبو ظبي   –االستقرار المالي في الدول العربية، صندوق النقد العربي  

 .  17، ص 2019/ 117المتحدة، رقم  

 .  20, ص  19نفس المرجع السابق، ص   -2



  التحديات والمخاطر   العمالت المشفرة )البلوك تشين( 
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دين ومما هو جدير بالذكر أن تلك الخطوة سـو  تعـزز التعـاون االقتصـادل بـين البلـ
   .حيث سيت  استخدا  الشبكة لتسوية المعامالت المالية بين البلدين

   :املشفرة  العمالت  باستخدام  املرتبطة  املخاطر   :ثانيا 
 ،مــن خــال  طبيعتهــا المجهولــة: اإلرهــار وتمويــ  األمــوا  غســ  مخــاطر -1

يشــجع البتكــوين أو العمــالت المشــفرة األخــرل علــي التحايــ  علــي القواعــد 
حـة غسـ  األمـوا  وتمويـ  اإلرهـار وإخفـاء هويـة التحـويالت المتعلقة بمكاف

البيــع علــي االنترنــ  للســلع )التــي يمكــن اســتخدامها لألغــرا  اإلجراميــة 
   .أو ألغرا  غس  األموا  أو تموي  اإلرهار  (والخدمات غير القانونية

لعـ  التقلـ  الشـديد للعمـالت المشـفرة يشـك  : للمسـتهلك حمايـة وجـود عد  -2
لــذلك يجــ  أن  ،مــات المحتملــة للمضــاربين األفــراد أو المهنيــينأحــد االهتما

يكونوا علي دراية بالمخاطر التي ينطول عليها مثـ  هـذا التعامـ  بـالعمالت 
   :خاصة أن  ال توجد  ،المشفرة

ــات  - ــأمين   الخزنــ ــة لتــ ــرور الالزمــ ــرا  الشــ ــي احتــ ــهر علــ ــلطة تســ ســ
هـذا السـياق فـي    .االلكترونية   التي تسمح بتخزين العمـالت المشـفرة

ال يمكن للمالكين اللجوء الي العدالة في حا  سرقة العمـالت مـن قبـ  
 القراصنة.  

ــة  - ــ  أل هيئ ــ  العمــالت المشــفرة مــن قب ــة تحوي ال يمكــن ضــمان قابلي
ــة ــ  العمــالت القانوني ــي مختل ــة إل ــي  ،مركزي ــي هــي ضــرورية لجن الت

  يمكــن فــي هــذا الســياق للمســتثمرين اســتعادة أمــوا ،فوائــد المضــاربة
ــراء  ــي شـ ــون فـ ــرون يرغبـ ــتعملون اآلخـ ــان المسـ ــ  إذا كـ ــ  فقـ عمالئهـ

وهكـذا يمكـن للنظـا  أن ينهـار فـي أل وقـ  عنـدما   .العمالت المشـفرة
   .يتعذر علي المستثمرين تحويلها إلي سيولة



 ( الثالث والتسعون العدد )ملحق  –مجلة القانون واالقتصاد  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   :املشفرة  العملة  استخدام  يف  السلطات  تواجه  التي  التحديات :  ثالثاً 
ــة قانو  ــدفعإن العمــالت المشــفرة ليســ  بعمل ــي خــار   ،نيــة وال وســيلة لل وتبق

ومـع ذلـك  .نطاق الرقابة واإلشرا  من طر  السـلطات المختصـة فـي عمليـات الـدفع
ــي  ــة الت ــر قانوني ــد ينطــول عليهــا اســتخدامها واألنشــطة الغي ــي ق ونظــرا  للمخــاطر الت

ــر لهــذ   ،تســهلها ــ  التطــور الكبي ــابع عــن كث ــدو  تت ــي ال ــإن الســلطات الحاكمــة ف ف
   .فرة وتحذر المستخدمين لها من المخاطر المرتبطة بهاالعمالت المش

تنظي  إصـدار العمـالت المشـفرة   (في الوق  الراهن)فإذا كان من غير الممكن  
المصممة باألساس للتهرر من ك  رقابـة وال تسـتجي  ألل خاصـية تجـا  التنظيمـات 

العمـــالت  تحويـــ  هـــذ /إال أن نشـــار تباد  ،الماليـــة والمصـــرفية المعمـــو  بهـــا حاليـــا  
المشفرة إلي عمالت قانونية يقع في مجـا  التنظـي  خاصـة فـي مجـا  مكافحـة غسـ  

   .األموا  وتموي  اإلرهار
ولذا فاألمر المحقق أن  في ظـ  عـد  الـن  علـي التعامـ  بـالبلوك تشـين فـي 

أنـ  فـي حالـة   (وإن كان مسـتقبال  ممكنـا)المملكة العربية السعودية في الوق  الراهن  
 –الصـلح )  بين البنك وعميل  فان الطرق التقليديـة هـي التـي سـو  تتبـع وجود نزا
   (.التحكي   –التسوية  



  التحديات والمخاطر   العمالت المشفرة )البلوك تشين( 
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   اخلامتة 
   :النتائج 

المتاحـة يتضـح بمـا ال يـد  مجـاال للشـك  التجـارر خال  العـر  المقـد  و من
وال يجــ  الــدفا  عنــ   ،اســتعما  العمــالت المشــفرة ال يجــ  ادانتــ  بشــك  مطلــق أن

ــجيع  ــ  ي .وتشـ ــة بـ ــدة لمواجهـ ــة جديـ ــمي  أنظمـ ــ  تصـ ــن أجـ ــود مـ ــافر الجهـ ــ  تضـ جـ
   .التحديات التي يطرحها استعما  هذ  العمالت المشفرة

ينبغــي تفضــي  السياســات التــي تضــمن الســالمة الماليــة  ،ولــذا كخطــوة أولــي
كما هو الحا  في القطا  المـالي والمصـرفي  ،وحماية المستهلكين في مجا  التشفير

   .التقليدل

ينبغـي أن تتحـد جهـود جميـع الـدو  فـي التركيـز علـي تـوفير   :ثانيـةوكخطوة  
إطـــار تنظيمـــي عـــاد  يســـاعد علـــي الـــتحك  فـــي المخـــاطر المرتبطـــة بهـــذ  العمـــالت 

   .المشفرة   وال يحد كذلك من االبدا 

يج  أن تضـمن الم سسـات الماليـة والهيئـات اإلشـرافية مثـ    :وكخطوة ثالثة
وكمــة جديــدة وجيــدة وإدارة فعالــة للمخــاطر الناجمــة البنــوك المركزيــة إنشــاء هياكــ  ح

 عن استخدا  أنظمة معامالت جديدة مث  العمالت المشفرة.  

   :التوصيات 
   :يج  أن تتضمن الهياك  التالي

تحسين التعاون مع السلطات األخرل المسئولة عن اإلشرا  علي الوظـائ   -
   .التنظيمية المتعلقة بهذ  المخاطر

المخاطر التشغيلية الجيدة لتكنولوجيا المعلومات وغيرهـا   ايجاد مبادئ إلدارة -
عمليــات إدارة المخــاطر التــي تأخــذ فــي االعتبــار تــأثير التكنولوجيـــات  مــن

ومكافحـة غسـ    (السبرانية)السيما تلك المتعلقة باألنظمــة األمنية    ،الجديدة
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   .األموا 

ــات التنظيميــة الســارية - ــك بمــا  ،ضــرورة مراقبــة االمتثــا  للمتطلب فــي ذلــك تل
   .المتعلقة بحماية المستهلك والمستثمرين

إشـــرا  البنـــوك المختلفـــة علـــي تقيـــي  نمـــاذ  التوظيـــف والتـــدري  الحاليـــة  -
لضــمان أن تظــ  معــارفه  ومهــاراته  وأدواتهــ  مواكبــة وفعالــة فــي اإلشــرا  

 علي سوق العمالت المشفرة ونماذ  األعما  المبتكرة.  

   .يف المهارات المتخصصة في هذا المجا استغال  الخبرات الحالية وتوظ -

وما كان من خطأ أو سهو أو نسـيان   ،هذا وما كان من توفيق فمن هللا وحد 
 وهللا ورسول  من  براء    ،فمني ومن الشيطان

 وآخر دعوانا أن الحمد   رر العالمين 
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 :  املراجع العربية 

في عــال  المــا  ،يــة القادمــةخليفــة   البلــوك تشــين الثــورة التكنولوج إيهــار -1
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عبــد القــادر حســين شاشــي   أصــ  وتطــور العمليــات المصــرفية التجاريــة  -2
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 :جلـــة جامعـــة الملـــك عبـــد العزيـــزم ،المملكـــة العربيـــة الســـعودية –جـــد   –
  .2    21     ،االقتصاد اإلسالمي

مركــز د. فاطمــة الســبيعي اإتجاهــات تقنيــة البلوكشــين فــي دو  الخلــي   ،  -3
  .2019دراسة يوليو    ،البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة

   .لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية -4

 2018ســال    العقــود التجاريــة وعمليــات البنــوك   د. محمــد عبــد الخــالق  -5
   .قس  القانون   ،مقرر دراسي بالجامعة السعودية االلكترونية

تقريـر معـد مـن  ،مخاطر وتداييات العمالت المشفرة علي القطا  المصـرفي -6
أبـو  –صندوق النقد العربـي  ،فريق عم  االستقرار المالي في الدو  العربية
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