
 

تعزيز تبني تقنية سالسل الكتل )بلوكشين( في قطاع الخدمات املالية في دول مجلس التعاون الخليجي: رؤى  

 مستمدة من تجربة البحرين 

 هدف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة فهم كيفية تعزيز مستوى تبني تقنية سالسل الكتل )بلوكشين( في قطاع  

الخليج، وتحديد أهم العوامل املؤثرة في التحول إلى تطبيقات هذه التقنية املبتكرة الخدمات املالية في منطقة 

وتأتي أهمية هذه الدراسة من كونها في سياق توجهات دول الخليج نحو تبني  . ةفي مؤسسات الخدمات املالي

بتكار التكنولوجي  التقنيات املالية والتحول الرقمي في كافة قطاعات األعمال والخدمات، ومساعيها لتعزيز ال 

 ترتكز على تقنية املعلومات والتصالت الحديثة.  وتطوير نماذج تنظيمية وتجارية رائدة

 فصول الدراسة: 

في قطاع الخدمات املالية في  تقنية واقع تبني و  وأهميته تتناول موضوع الدراسةعلى مقدمة  الدراسة تحتوي 

في   هااستخداممجالت و  تقنية البلوكشين تعريف( 1)  تتضمنفصول رئيسية  ثم خمسة ،الخليجدول منطقة 

وتحديات التوجه نحو تقنيات البلوكشين والسجالت  دوافع ومناقشة  (2)؛بشكل عام قطاع الخدمات املالية

العمالت  بالتركيز على ف املركزية مع موجة البلوكشينكيفية تعامل الحكومات واملصار وصف و  (3) الالمركزية

( تحليل ومناقشة  4)  ؛املستندة على منصات البلوكشين  (CBDCsوالعمالت السيادية املشفرة )  املشفرة  الخاصة

تحليل  و ( 5)العوامل املؤثرة في التوجه ألى تقنية البلوشين و التحول ألى تطبيقاتها في قطاع الخدمات املالية؛ 

ذلك  ، و في تبني تقنية البلوكشين في قطاع الخدمات املالية  وأهم الرؤى املستنبطة منها تجربة مملكة البحرين

  ؛ املحلية  في املؤسسات املاليةحاليا  املطبقةوالبرامج التعليمية والتدريبية واملشاريع  يةالتنظيم األطر حيث من 



 

 تعزيز تبني تقنية البلوكشين في قطاع الخدمات املالية استنادا بالرؤى املستنبطة من  مناقشة كيفية  وأخيرا  (6)

 التي تم تحديدها في الدراسة. كل من واقع تبني تقنية البلوكشين في منطقة دول الخليج والعوامل املؤثرة 

 منهجية الدراسة: 

عن دوافع وتحديات التوجه  بناء تصورات في استعان الباحث بالدراسات السابقة والكتب والتقارير املنشورة 

، وتقيم واقع تبني كيفية تعامل الدول مع هذا التوجهفهم و  ،ت املاليةماإلى تقنية البلوكشين في قطاع الخد

في   املتعلقة بالعوامل املؤثرة ع البياناتيجم تالباحث في  اعتمد ، كماول الخليجقة دطالبلوكشين في منتقنية 

  مؤسسات ماليةمن  من الخبراء    عدد  معاملقابالت املباشرة    إجراءو   صياغة  علىالتحول إلى تطبيقات البلوكشين  

تقنية البلوكشين، وهي مصرف البحرين املركزي وخليج البحرين   في مجالبذلت جهود أو انجزت مشاريع مهمة 

   شركة بنفت.و  للتكنولوجيا املالية

( تجربة مملكة البحرين في مجال  1واعتمدت الدراسة في نتائجها وتوصياتها تحديدا على تحليل ثالث جوانب هي )

( 2لدول الرائدة واملتميزة في قطاع الخدمات املالية على مستوى املنطقة؛ )تقنية البلوكشين كونها أحد ا

آراء  و ( 3)؛ والتوجهات الحالية نحو مشاريع البلوكشين في قطاع الخدمات املالية في دول منطقة الخليج

لتبني    واستجابات مجموعة من الخبراء العاملين في مؤسسات للخدمات املالية حول العوامل املساعدة واملعيقة

 تقنية البلوكشين في قطاع الخدمات املالية  

 : النتائج والتوصيات

فيما يتعلق بكيفية زيادة وتسريع وتيرة التحول إلى   الباحث ها ي لإ التي توصل والستنتاجات  النتائج ىإستنادا إل

   -ات التالية:يخلصت الدراسة إلى التوص ،تقنية البلوكشين في قطاع الخدمات املالية في منطقة الخليج 

 :وكشين في الخدمات املالية لتقنية البمجال في  البحرينمملكة على تجربة  ية بنأوال: التوصيات امل



 

  تقنيات املاليةالدول في مجال تهيئة البيئة التنظيمية لتبني ال  أهمية جاهزية مملكة البحرين تجربةتؤكد 

من  ويأتي ذلك ،تبني تقنية البوكشين في قطاع الخدمات املالية  دعمودور الحكومات واملنظمين في  املتطورة

 - خالل اآلتي:

شركات الخدمات املالية  مؤسسات و  نيمكلت الالزمة ةيتنظيمال  لوائحالبيئي و النظام ال إنشاء ضرورة  -

  في الدولية الناشئة  شركاتال وجذب والستثمارات القائمة عليه، البلوكشين إلى حلول  حول من الت

   .للخدمات املصرفية واملالية  وكشينالبل حلول  مجال

الدعم  خدمات  ا توفيرمن خالل  القطاع الخاصالحكومة و  بين والعمل  تعزيز التعاون ضرورة  -

بشكل    في شركات الخدمات املاليةحلول البلوكشين  لتشغيل    بين الطرفين  واملتطلبات الالزمة  التشغيلي 

 .فعال وآمن

scale -largeواسعة النطاق " بلوكشينات تطبيق وتطويرتصميم  نحوتوجه املؤسسات  ضرورة -

distributed blockchain application "    شركات الخدمات   منالعمالء    شبكة واسعة منمباشرة  تخدم  بحيث

انتشار أنظمة البلوكشين واستفادة أكبر  تبني و في تسريع ، ما يساهم في داخل الدولة واملصارفاملالية 

 . أو األفراد  املؤسسات املستخدمين سواء عدد من

 دول  فيالبلوكشين في قطاع الخدمات املالية  تقنية ل تحليل الوضع الحاليثانيا: التوصيات املبنية على 

 الخليج:

العابرة   دفوعاتامل مجال في املوجودة حاليا البلوكشين  اإلسراع في استكمال أعمال مشاريعضرورة  -

  للتنظيمات   أوليإطار    وإعدادالخليجية،  للحدود والتحويالت املالية والتسويات البنكية في بعض الدول  

  التشغيل البيني لتأمينوذلك  ،في هذه املجالت البلوكشين منصاتو  نظمةأل  املطلوبة الفنيةواملعايير 



 

  املعامالت إجراءو  البياناتتبادل النفاذ إليها و  طريقةفيما يتعلق ب بين جميع األنظمة  الفعال واآلمن

مناسبة  تطوير أو إيجاد أنظمة بلوكشين في املحلية ، ومساعدة مؤسسات الخدمات املالية الخدماتو 

 املوضوعة.  الفنية لها وفق التنظيمات واملعايير

املعامالت والخدمات املالية  التخطيط الستراتيجي إلدارة في  بين دول الخليج التعاون تعزيز ضرورة  -

خاصة أو "كونسورتيوم" لتقنية البلوكشين  تعاونية ، وإنشاء اتحاداتوكشينالبل أنظمة املستندة على

 صارفاملتأمين أو الالية أو املتحويالت الكشركات  وخليجيةيانات مالية محلية مجموعة ك بين

دراسة امكانية توسيع نطاق مشروع تجربة إنشاء عملة عابرة للحدود   ضرورة  اإلضافة إلى، بوالبنوك

هذا   تجريب وتطويروإتاحة املشاركة في باقي الدول الخليجية من خالل ضم بين اإلمارت والسعودية 

 . الذي يعد أحد املشاريع الهامة والواعدة في قطاع الخدمات املالية في منطقة الخليج. املشروع

من البنك املركزي ومبنية على أنظمة   تصدر رقميةسيادية  إنشاء عملةدراسة إمكانية ضرورة  -

ومبتكر   دفع جديد ” كنظامCentral Bank Digital Currency".البلوكشين أو السجالت الالمركزية

قدرة هذه العملة على املساهمة الفعالة في   التحقق منو  ،العمال يخدم حاجات الفراد وقطاع

التنفيذ من الناحية   وقابلية ، الستقرار املالي والنقدي  وتأثيرها على  والفرص، فوائدوجلب ال قتصاد ال

 . في الدول الخليجية الفنية واملادية

التي  و  "كونسورتيوم"  البلوكشينلتقنية    تعاونية  اتحادات  في  اإلنضمام  وجدوى   في إمكانية   البحث ضرورة   -

  املالية والتقنيات مجال الخدمات البنكية واملصرفية في  معروفةشركات عاملية ذات سمعة  يديرها

 . Quorum, and HyperledgerR3, Ripple ,، كأمثال واألصول الرقمية

املؤثرة في التوجه نحو تطبيقات البلوكشين في مؤسسات قطاع   العواملثالثا: التوصيات املبنية على 

 الخدمات املالية 



 

املالية تفتقر إلى املعرفة   الخدمات مؤسساتناتجة من حقيقة أن التحديات  نتائج الدراسة بإن معظم شيرت

 وصانعي السياسات للمسؤلينفإن املهمة القادمة  وبالتالي، في مجال تقنية البلوكشين الكافية والخبرة العملية

عمل  ملية الالزمة لفهم أفضل آلليات هي بناء املعرفة املتعمقة والخبرة الع  املالية في دول الخليج واملؤسسات

 - ما يلي : من خالل  ، وذلك للخدمات املالية  البلوكشينومتطلبات حلول إدارة 

أو تطبيقات  املعروفة  "كونسورتيوم"البلوكشين التعاونية لتقنية  حلول وتطبيقات التحاداتتجريب  -

تقيم فوائد ها  التشغيلية و الفنية و وفهم املتطلبات  بناء املعرفةمن أجل  املتاحة في السوق البلوكشين 

 . تكاليف تبني هذه الحلول والتطبيقاتو 

لتحسين  السجالت الالمركزيةو البلوكشين إجراء البحوث والدراسات حول كيفية تسخير تقنية  -

 . في الخدمات املالية والبنكية  البتكارإمكانيات و  والكفاءة واألرباح األعمالمسوى أداء 

ويمكن لحاضنات  مجال تقنية البلوكشين في  والتدريبية املتخصصةتطوير الخدمات الستشارية  -

بأفضل ، وتزويدهم  للمؤسسات املاليةالخدمات    تقديم هذه في    رئيس ي  ت األعمال أن تلعب دور ومسرعا

تجعلهم أكثر قدرة على التخطيط واختيار أفضل    التي  الالزمة  والدراية التكنولوجية  املعرفة املمارسات و 

 .  الحلول التي تخدم عملهم املالي


