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املحاور : التقنيات املالية إلدارة األوقاف 

تعريف بتطبيقات التقنيات المالية•

ي ظل التقنيات المالية•
 
نماذج عمل األوقاف ف

تسجيل الوقفية وتوثيقها من خالل سلسلة الكتل•

ي ظل التقنيات المالية •
 
ي األوقاف ف

 
االستثمار ف

(ضعف الثقة وضـعف الرقابـــة وضعف الشفافية)تراجع األوقاف •

التوصيات•

الخاتمة•



تعريف بتطبيقات التقنيات املالية

ً
ا
ًالعملةًالرقميةًالمشفرةً؟: اول ماًهي

ًللسماحًبنقلًوتبادلًالرموزًالًر االسمًالمعىطًلنظامًيستخدمًالتشفير قميةًبطريقةًهًو
ًمركزية .آمنةًوموزعةًوغير



تعريف بتطبيقات التقنيات املالية

ً
 
ًعملةًالبيتكوينً؟: ثانيا ماًهي

ًينايًر ي
 
ًبدأتًف ي

ًالبيتكوينًالت  أولًتطبيق2009ًتعتير
ًلمفهومًالعملةًالرقميةًالمشفرة .ناجحًوعملي

،ًتمًإنشاءًالعديدًمنًالعمالتً ومنذًذلكًالحير 
ًبمعظمهاًتستخدمًمف هومًالرقميةًالمشفرةًوهي

.البيتكوينًولكنًمعًبعضًالتعديالت



تعريف بتطبيقات التقنيات املالية

ً
 
ًهذهًالعملة: ثالثا ي

 
ًف أهميةًالتشفير

ًبيتكوين)يتمًتأسيسًوتسجيلًملكيةًالعملةًالمشفرةً
ا
بشكلً( مثل
ًقاعدةًبياناتًتعملًعلًنطاقًواسعًوتستخدمًت قنياتًمحكمًعير

ً نًمماًيجعلًم"( وظيفةًالـًهاش"التوقيعًالرقميةًًو)التشفير
اق( وتكلفةًباهظة)المستحيلًتقريباً ً. لالخي  ليسًهناكًوبالتالي

ًالمصادقةًوالتحققًمنًملكيةًال ي
.عملةحاجةًلطرفًثالثًمركزيًف 

ًتسمحًلهمًبإثباتًملكيت ي
ًالت  ًخاصةًبهمًوهي . همًللعملةًالمشفرةالمستخدمونًيحتاجونًالًمفاتيحًتشفير

طًوكذلكًباستخدامًهذهًالمفاتيحًيمكنًتوقيعًالمعامالتًالماليةًالرقميةًولذلكًفانًحيازةًالمف تاحًهوًشر
ًإلنفاقًالعملةًالمشفرة .أساسي



تعريف بتطبيقات التقنيات املالية

ً
 
ً؟: رابعا مير 

ماًهوًالي 

ًيمكن ًعمليةًيتمًفيهاًتحويلًبعضًأشكالًاألصولًإلًرمزًممير  ًهي مير 
تخزينهًالي  نقلهًأًو

تسجيلهًعلًسلسلةًالكتل بطريقةًما.أًو ًا
 
معقد هذًا . قدًيبدًو

ًيمكنًن ًكائنًمثلًلوحةًإلًرمزًممير  ًعلًتحويلًقيمة مير 
قلهًومعالجتهًببساطةًيعملًالي 

.علًنظامًسلسلةًالكتل



تعريف بتطبيقات التقنيات املالية

ً
 
ات: خامسا ًممير  هي سلسلةًالكتلً؟ًومًا ًاًو ًتقنيةًالبلوكًشير  ًوآليةًالبلوكماًهي شير 

؟ عملهاًواستخداماتهًا

ًقاعدةًبياناتًرقميةًبسيطةًعل سلسلةًالكتلًهي ًاًو ًشكلًشبكةًتقنيةًالبلوكًتشير 
ًحولًالعالم عةًمقدمةًمنًمتطوعير 

َّ
تقنيةًالبلوكًتشير ً. حواسيبًموز ًبقدرتهاًعلًتمتاًز

ًكتلةًع تالًوتحتويًكل
ُ
ًك منًالسجالتًالمسماة ايدةًباستمراًر لًالطابعًإدارةًقائمةًمي  

ًورابطًإلًالكتلةًالسابقة ي
.  الزمت 

ًبحيثًيمكنهاًالمحافظةًعلًالبياناتًالمخًز نةًبهاًوالحيلولةًُصممتًتقنيةًالبلوكًتشير 
ً
 
ًسلسلةًالكتلةًالًيمكنًالحقا ي

 
القيامًدونًتعديلها،ًأيًأنهًعندماًتخزنًمعلومةًماًف

ًآمنةًحسبًالتصميم. بتعديلًهذهًالمعلومة .فهي



تعريف بتطبيقات التقنيات املالية

اتًسلسلةًالكتل :ممير 

ًجميـعًاألفرادًحـولًا: التخلصًمنًالوسطاء ًتوزيـعًالمنفعةًبـير  ي
 
النظـامًف لعـالمًيسـاهمًهـذًا

المنظمات،ًفجميـعًاألفرادًحــولًالعــاملًيمكنوعـدم أنًاحتكارهـاًمـنًقبـلًبعـضًالهيئـاتًأًو
ً ي
 
.المعامالتًوالحصـولًعـلًنسـبةًمنهـايشــاركواًف

الوثائــق: الفاعليــة الشــهاداتًأًو ًكانــتًهنــاكًحاجــةًللتأكــدًمــنًبعــضًالمعلوماتًأًو فيمكنًإذا
.بســهولةًوبرسعةذلك

الوسطاءًوعدمًالحاجةًلبذلًجهدًإداريًلحفظًالسجالتً:خفضًالتكلفة عنًطريقًغيابًدوًر
.تسويةًالخالفاتًالمتعلقةًبالمعامالتأو

يســمحًنظــامًالبلــوكًتشــنًبتتبــعًجميــعًالخطــواتًالخاصــةًبالمعاملة،ًوهــوً: ضـمـانًالجــودة
ًضـمـانًتقديــمًالخدمــةًبأفضــلًجــودةًممكنــةمــا ي

 
.يســاعدًف

اإللغاء،ًوجميـعًالمعامالتًمسـجلةًخطـوةً: الشفافية الًيســمحًالنظــامًبالتعديـلًأًو
ويـرًالًتقبـلًالسلسـلةًإدخـالًالمعاملةًمـرةًأخـرىبخطـوة الي   ًحالـةًالتالعبًأًو ي

 
.بالتوقيـت،ًوف

ً
 
ات: خامسا ًممير  هي سلسلةًالكتلً؟ًومًا ًاًو ًتقنيةًالبلوكًشير  ًوآلماًهي يةًعملهًاالبلوكًشير 

؟ واستخداماتهًا



تعريف بتطبيقات التقنيات املالية

9

1 .ً ونيةتحديدًعنوانًمحفظتهًاإللكي 
والمبلغًالمرادًتحويله

قًوالتوقيعًعلًمعاملةًمنًتطبي
المحفظة

ًهذهًالمعاملةًعلًالشبكة. 2 يتمًنرسر
معالجتهاًمنًا ًانتظاًر ي

 
ًالمؤكدةًف .لمعدنير ًلتلتحقًبمجموعةًالمعامالتًغير

قبلًإضافةً. 3
لةًمعاملةًإلًالكت
جًالجديدةً،ًيحتًا
المعدنونًإلً
التحققًمماًإذًا
كانتًالمعاملةً

رصيًد)صحيحةً
ً ي
(كاف 

ًكتلةًمحميةً. 4 ي
ًف 
 
ً)يتمًتجميعًالمعامالتًالصحيحةًمعا هاًبالكتلًاالخرىوربط( عنًطريقًالتشفير

ً ي
 
ًف ًمؤكدة)األساسًمجموعةًمنًالمعامالتًالكتلةًهي (  الًتزالًالمعامالتًغير

ً
 
ات: خامسا ًممير  هي سلسلةًالكتلً؟ًومًا ًاًو ًتقنيةًالبلوكًشير  ًوآليةًالبلًوماًهي كًشير 

؟ عملهاًواستخداماتهًا



تعريف بتطبيقات التقنيات املالية

ً
 
ًالعقودًالذكيةً؟: سادسا ماًهي



نماذج عمل األوقاف في ظل التقنيات املالية

التسجيل

حشد الموارد المباشر

التشغيل

الدفع للمستحقين

رقاب
ال

ة

التسجيل

الصيغة الورقية

الصيغة الوقفية االلكترونية

التمويل

محدودية انتشار التمويل الجماعي 

لةاالقتصار على المستثمرين داخل الدو

انعدام الثقة

التشغيل والرقابة

ة استعمال حلول مكتبية ومحاسبية محدود

الفاعلية

ي استعمال األوراق للتوثيق والتشغيل ف

بعض الدول

الدفع للمستحقين

تقليديةنقدا او عبر التحويالت المصرفية ال

التسجيل

تسجيل العقار بسلسلة الكتل

التمويل

اعيال محدودية النتشار التمويل الجم

وجود الثقة 

التشغيل والرقابة

البلوكشين أرخص وأسهل وآمنة 

ات ومفيدة لتسجيل صرف المستحق

.التشغيلية وصيانة الوقف

العقود الذكية

ق الفاعلية والشفافية وحماية حقو

.المستفيدين في حاالت النزاعات

الدفع للمستحقي   
العمالتًالرقميةًوالعقودً

الذكية

ليديةنماذج عمل األوقاف في ظل التقانة التق ثةنماذج عمل األوقاف في ظل التقانة الحدي



التسجيل

حشد الموارد المباشر

التشغيل

الدفع للمستحقين

رقاب
ال

ة

التسجيل

الصيغة الورقية

الصيغة الوقفية االلكترونية

التسجيل

تسجيل العقار بسلسلة الكتل

ليديةنماذج عمل األوقاف في ظل التقانة التق ثةنماذج عمل األوقاف في ظل التقانة الحدي

تسجيل الوقفية وتوثيقها من خالل سلسلة الكتل



ًللتنمية)منصةًاشهادً (التابعةًلمعهدًالبنكًاإلسالمي

ًلالسالًتتعارضًمعًاإلجراءاتًالمحليةًالمعمولًبها• تفادةًممًامؤسساتًاألوقافًوللواقفير 
الرقابةًعلًتتيحهًمنًتوثيقًيحققًالمزيدًمنًالحمايةًويفرضًالشفافيةًالكاملةًويتيح

ًالمنصةًحولًالعالم ي
 
ًف .األوقافًمنًجميعًالمشاركير 

ةًالحفاظًعلًحقوقًالمستفيدينًمنًالوقفًوضمانًاستمراريةًوظائفهًالتنموي•
.واالجتماعية

ًاإًل” إشهاد“منصةًوتعتمد• ًتؤّمنًتوثيقًاألوقافًعير ًعلًسلسلةًالكتلًلكي
 
ونيا شهادًإلكي 

ًاألج .يالعلًسجالتًالوقفًوأدائهًوإدارتهًبماًيحققًمقاصدًالوقفًواستدامتهًعير

تسجيل الوقفية وتوثيقها من خالل سلسلة الكتل



التسجيل

حشد الموارد المباشر

التشغيل

الدفع للمستحقين

رقاب
ال

ة

التمويل

محدودية انتشار التمويل الجماعي 

لةاالقتصار على المستثمرين داخل الدو

انعدام الثقة

التمويل

اعيال محدودية النتشار التمويل الجم

وجود الثقة 

ليديةنماذج عمل األوقاف في ظل التقانة التق ثةنماذج عمل األوقاف في ظل التقانة الحدي

االستثمار في األوقاف في ظل التقنيات املالية  



الطرق الحديثة الستثمار الوقف

ًالصناديقًاالستثمارية ي
 
المشاركةًف

ًاألوراقًالماليةً ي
 
ف ها)االستثماًر (الصكوكًوغير

ًصناديقًاالستثمار ي
 
ف االستثماًر

وعاتًإنتاجية إنشاءًمرسر

االستثمار في األوقاف في ظل التقنيات املالية  



(ةضعف كل من الثقة والرقابـــة والشفافي)تراجع األوقاف 

التسجيل

حشد الموارد المباشر

التشغيل

الدفع للمستحقين

رقاب
ال

ة

التشغيل والرقابة

ة استعمال حلول مكتبية ومحاسبية محدود

الفاعلية

ي استعمال األوراق للتوثيق والتشغيل ف

بعض الدول

الدفع للمستحقين

تقليديةنقدا او عبر التحويالت المصرفية ال

التشغيل والرقابة

البلوكشين أرخص وأسهل وآمنة 

ات ومفيدة لتسجيل صرف المستحق

.التشغيلية وصيانة الوقف

العقود الذكية

ق الفاعلية والشفافية وحماية حقو

.المستفيدين في حاالت النزاعات

الدفع للمستحقي   
العمالتًالرقميةًوالعقودً

الذكية

ليديةنماذج عمل األوقاف في ظل التقانة التق ثةنماذج عمل األوقاف في ظل التقانة الحدي



بالنظمً حوكمةًمؤسسةًالوقفًيمكنًتعريفهًا

ًاألطرافً ًتحكمًالعالقاتًبير  ي
واللوائحًالت 

:األساسية

الوقف-

المستثمرون- الواقفونًاًو

الجهاتًالرسميةًوالرقابية-

الموقوفًعليهم-

المتأثرينًمنًالوقفً-

:سالسلًكتلًاألوقافًتدعمًًتعزز

الرقابة-

الشفافية-

المصداقية-

العدل-

هًا- وغير

(ةضعف كل من الثقة والرقابـــة والشفافي)تراجع األوقاف 



التوصيات

سبيلًوقفًالنقودًعل/ صيغةًالوقفًالمؤقتً)العملًعلًتشجيعًمبادراتًجديدة
(المثال

ًمنهاًاألوقافمنصات ي
ًتعان  ي

ونيةًلموضوعاتًالت  أعاله)الكي  طهاًبقطاعًورب(كماًذكًر
االعمال



الخاتمة




