التقنيات المالية الموجهة لألوقاف
د .عبد القيوم بن عبد العزيز الهندي
أمين عام أوقاف الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

الفهرس

مفهوم التقنية المالية "الفنتك"
 oالتقنية املالية ترجمة ملصطلح "الفنتك" اختصار كلمتي( :التكنولوجيا+املالية) باإلنجليزية ،ويقصد به:
(توظيف التقنيات الحديثة لتطويرو ابتكارمنتجات وخدمات ونماذج عمل جديدة في القطاع املالي).

ً
 oاستخدام التقنية في القطاع املالي ليس حديثا ،فاألجهزة السحب البنكية ،وغيرها من الخدمات في القطاع املالي

التقليدي ،تستوعب العديد من التقنيات ،ولكن الجديد في التقنية املالية "الفنتك" ،هو تطويع مجموعة من
التقنيات الحديثة -التي تنمو وتتطور بوتيرة متسارعة ،-لتطوير وابتكار منتجات وخدمات ونماذج عمل جديدة في
القطاع املالي.

األدوات المساندة للتقنية المالية "الفنتك"
ترتكزالتقنية املالية "الفنتك" على مجموعة من التقنيات الحديثة* ،منها:
 -1الذكاء االصطناعي

 -6املنصات الرقمية

 -2علم البيانات

 -7املصرفية املفتوحة

 -3الحوسبة السحابية

 -8مالية النظراء (الند للند)

 -4سالسل الكتل "البلوك تشين"

 -9العقود الذكية

 -5األمن السيبراني
•

 -10العمالت املشفرة

يمكن أن يجمع املنتج أو الخدمة ،أو نموذج عمل التقنية املالية ،بين مجموع التقنيات السابقة ،ويمكن أن ينفرد ببعضها أو أحدها.

مزايا التقنية المالية وسماتها
 oمقارنة بالقطاع املالي التقليدي؛ يتسم قطاع التقنية املالية بمجموعة من املزايا والسمات ،منها:
.1

تحسين تجربة العميل عبر تسهيل ،وتسريع ،وتقليص اإلجراءات املرتبطة بالحصول على الخدمات املالية
للمؤسسات واألفراد.

.2

خفض التكلفة التشغيلية ،ورفع كفاءة اإلنفاق لدى الجهات املستخدمة للتقنية املالية.

.3

تحقيق الشمول املالي ،والوصول لشرائح أوسع من املستهدفين ،واستيعاب غير املؤهلين من التعامل مع
املؤسسات املالية التقليدية.

مزايا التقنية المالية وسماتها
.1
.2
.3

.4

زيادة فرص الحصول على الخدمات املالية للمؤسسات واألفراد.

.5

استخدام املنصات الرقمية.

.6

ابتكار نماذج عمل ومنتجات وخدمات مالية ال يستوعبها القطاع املالي التقليدي*.

•

يطلق وصف "التقليدي" في بعض األدبيات على الجهات التي تتعامل بالربا بينما املراد بهذا اإلطالق في هذا العرض،
مجموع البنوك واملؤسسات املالية التي ال تستخدم التقنيات الحديثة.

قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية

 oلتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع املالي ،أحد البرامج التنفيذية لرؤية اململكة  ،2030أطلق البنك املركزي
السعودي بالشراكة مع هيئة السوق املالية في إبريل 2018م مبادرة "فنتك السعودية"؛ لتطوير قطاع التقنية املالية في
اململكة العربية السعودية وتعزيز دوره في التنمية االجتماعية واالقتصادية ،وتحويل اململكة العربية السعودية إلى
وجهة لالبتكار في مجال التقنية املالية ،من خالل دعم تطوير البنية التحتية الالزمة لنمو قطاع التقنية املالية وبناء
القدرات واملواهب التي تتطلبها شركات الفنتك املالية ودعم رواد األعمال في مجال التقنية املالية في كل مرحلة من
مراحل تطورهم.

نمو قطاع التقنية المالية "الفنتك" في السعودية
ً
ً
ً
 oيحقق قطاع التقنية املالية نموا متسارعا في السعودية ،مدفوعا بالدعم الحكومي عبر فنتك السعودية ،وإثبات حلول
التقنية املالية نجاعتها أثناء جائحة كورونا ،والبنية التحتية املتميزة لإلنترنت واالتصاالت ،ونمو حجم االستثمار

الجريء في هذا القطاع ،وغيرها من العوامل املؤثرة؛ مما أسهم في تضاعف عدد شركات التقنية املالية املرخص لها في
اململكة العربية السعودية ،من  10شركات في 2018م ،إلى  82شركة في 2021م.

املصدر :تقرير السنوي لفنتك السعودية 2021م ،ص20:

نمو قطاع التقنية المالية "الفنتك" في السعودية
 oكما أظهرت نتائج املسح الوطني للتقنية املالية الذي أجرته فنتك السعودية عام 2021م ،أن  3من أصل  4من األفراد،
ً
ً
استخدموا حال من حلول التقنية املالية على األقل ،وتصدرت املدفوعات اإللكترونية أكثر الحلول استخداما ،تليها:

منصات تجميع التأمين ،فمنصات وضع امليزانية ،تليها منصات التمويل الجماعي ،ثم االستشارات اآللية ،تليها إقراض
النظير للنظير.

املصدر :تقرير املسح الوطني للقنية املالية في اململكة العربية السعودية ،فنتك السعودية 2021م ،ص7:

قائمة بشركات التقنية المالية العاملة في المملكة العربية السعودية2-1

قائمة بشركات التقنية المالية في المملكة العربية السعودية2-2

املصدر :التقرير السنوي لفنتك السعودية  ،2021ص20 :

لماذا الحديث عن أدوات التقنية المالية في قطاع األوقاف؟
 oتكاد تقتصر إفادة القطاع الوقفي من الفرص والحلول في قطاع التقنية املالية على جمع األموال من خالل
منصات التمويل الجماعي ،على غرار منصة وقفي ،التابعة للهيئة العامة لألوقاف ،واملنصات الحكومية
للتبرعات ،بينما تتضافر مجموعة من العوامل واملبررات التي تستحث بمجموعها إلى أهمية استكشاف فرص
تطوير القطاع الوقفي عبر أدوات التقنية املالية ،ومنها:

لماذا الحديث عن أدوات التقنية المالية في قطاع األوقاف؟
.1

تنوع األصول الوقفية لتشمل إلى جانب العقارات واملنقوالت ،وقف األصول املالية على أنواعها ،من :نقد،
ً
ً
وأسهم ،وصكوك ،وغيرها .إضافة إلى سعة حجم القطاع الوقفي؛ ما يؤهله ألن يؤدي دورا فاعال في القطاع

املالي واالقتصادي ،ويتفاعل مع منتجات وخدمات ونماذج عمل قطاع التقنية املالية.
.2

مجابهة القطاع الوقفي ملجموعة من التحديات املرتبطة بوظائفه وأعماله الرئيسة ،والتي يمكن معالجتها
وتطوير منتجات وخدمات ونماذج عمل لألوقاف ترتكز على أدوات التقنية املالية ،وفتح آفاق عمل أرحب
للقطاع الوقفي.

تقنية سالسل الكتل "البلوك تشين" وتطوير أعمال األوقاف
 oتمثل تقنية سالسل الكتل "البلوك تشين" واحدة من أهم أدوات التقنية الحديثة في عصر الثورة الصناعة الرابعة،
وهي حجر األساس لنموذج عمل الكثير من منتجات التقنية املالية "الفنتك" ،مثل :العمالت املشفرة ،وأنظمة إقراض

الند للند ،وغيرها ،ولتسهيل فكرتها لغير املختصين في هذه التقنية ،يمكن القول بأنها:
قاعدة بيانات سحابية ضخمة ،يمكن من خاللها إنجاز املعامالت ،وحفظ املستندات ،ونقل األموال،
وامللكيات ،باستخدام شبكة من الحواسيب الالمركزية املنتشرة حول العالم ،وتشبه فكرة البلوك تشين دفتر

التنظيم (دفتراألستاذ) في علم املحاسبة؛ ألنها قاعدة تخزن فيها البيانات واملعلومات للعمليات الجارية.

نقاط مهمة حول تقنية البلوك تشين
.1

تمثل تقنية البلوكتشين مرحلة متقدمة للغاية البتكارات علوم الحاسب والتقنية باالستفادة من مجموعة من
التخصصات والنظريات األخرى ،مثل :الرياضيات ،والخوارزميات ،ونظرية األلعاب االقتصادية ،وعلم التشفير.

.2

تتعدد زوايا التعريف بالبلوك تشين بتعدد الخلفيات والتخصصات التي تتناول املوضوع ،وللتقنية تفاصيل فنية
معقدة ،ال يلزم أن تكون محل عناية مفصلة لغير املختصين.

.3

تقنية البلوك تشين طريقة تفكير جديدة ومنهج مبتكر يساند في ابتكار نماذج عمل غير مسبوقة.

.4

من أهم املزايا/الوعود التي تقدمها تقنية البلوكتشين :تحقيق الشفافية في التعامالت ،ومنح الثقة للمتعاملين ،مع
فرض درجات عالية من األمان والتشفير ،واالستقاللية أو الالمركزية في التعامالت.

موقف األجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية من تقنية البلوك تشين
ً
 oخالفا للعمالت املشفرة التي الزالت تحت التنظيم ،فإن تقنية البلوك تشين محل تبني ودعم من األجهزة الحكومية في اململكة

العربية السعودية ،ومن املبادرات الحكومية الداعمة لتبني تقنية البلوك تشين في السعودية ،ما يلي:
ـ ـ ـ ـ توصية مجلس الشورى لوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات بتبني تقنية البلوك تشين ،وإصدار التنظيمات الخاصة بها:

ـ ـ ـ ـ تأسيس املجلس االستشاري لتقنية البلوك تشين املرتبط باللجنة الوطنية للتحول الوطني بالشراكة ما بين وزارة االتصاالت
والبنك املركزي السعودي ،عام 1439ه ـ.

موقف األجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية من تقنية البلوك تشين
ـ ـ ـ ـ تبني وتنفيذ وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات مجموعة من املبادرات التعليمية والتوعوية والتأهيلية لتقنية البلوكتشين خالل
السنوات املاضية ،وعقد مجموعة من حلقات النقاش املختصة ،منها حلقة بعنوان:
"تقنية البلوك تشين والعمالت الرقمية ،نماذج استخدامات حكومية"

وفيها صرح معالي وزير االتصاالت بقوله:
باتت الحاجة ملحة لنظام وسجل عاملي موحد وموثق في ظل املد التقني العابر واملتجاوز للحدود .التحول نحو التقنيات
الناشئة مثل البلوكتشين ستثري حياة املواطن بشكل مباشر ،من خالل تسهيل وتسريع وتوثيق العمليات املالية ،واألعمال
ً
ً
اللوجيستية ،وإدارة األصول ،وامللفات الطبية املوحدة ،وإثبات الهوية .التعامل مع التقنيات الحديثة تتطلب عمال مؤسسيا
ً
متكامال؛ تثري السلوكيات ونماذج العمل االقتصادية واالجتماعية الجديدة*.
*املصدر :واس ،الرياض  28ربيع اآلخر  1439هـ املوافق  15يناير  2018م.

تطبيقات البلوك تشين في القطاع الوقفي
الستكشاف تطبيقات البلوك تشين في القطاع الوقفي ،يمكننا أن نتساءل:
 .1ما التحديات التي تجابه األوقاف؟ وهل الحلول التي تقدمها البلوك تشين هي األمثل ملجابهة تلك التحديات؟
ً
 .2ما القيمة املضافة في البلوك تشين؟ وهل يمكن أن تفتح آفاقا أرحب للقطاع الوقفي؟
إجابة عن السؤال األول ،فإن من املخاطر والتحديات التي تواجه األوقاف في مختلف املجتمعات حول العالم ،ما يتعلق
بوثائق إثبات األوقاف ،ومخاطر تعرضها للتلف ،أو التغيير ،أو التعدي على األصول الوقفية ،وبالنظر إلى وعود البلوك

تشين في توثيق امللكيات ،وحفظ مستنداتها؛ بما يسهم في حمايتها من التعدي أو التغيير ،فإنه يمكن اختبار جدوى
توثيق األوقاف ،وحفظ مستنداتها عبر تقنية البلوكتشين.

منصة إشهاد الستدامة األوقاف

في صفر من عام 1441هــ ،أعلن معهد البنك اإلسالمي للتنمية توجهه إلنشاء منصة “إشهاد” الستدامة األوقاف والتي تعتمد على أدوات التقنية
املالية املعاصرة ( )FinTechبما في ذلك تقنية سلسة الكتل ( )Blockchainوإنترنت األشياء () ،Internet of Thingsلكي تؤمن توثيق األوقاف عبر
ً
اإلشهاد إلكترونيا على سجالت الوقف وأدائه وإدارته بما يحقق مقاصد الوقف واستدامته عبر األجيال ،وبما ال يتعارض مع اإلجراءات املحلية
ً
ً
املعمول بها في كل دولة من الدول اإلسالمية واملجتمعات اإلسالمية في الدول غير اإلسالمية؛ وجعل املنصة خيارا مفتوحا لكل مؤسسات
األوقاف وللواقفين لالستفادة مما تتيحه من توثيق يحقق املزيد من الحماية ويفرض الشفافية الكاملة ويتيح الرقابة على األوقاف من جميع
املشاركين في املنصة حول العالم .وحتى انعقاد هذا املؤتمر لم يعلن عن إطالق املنصة بعد.

ممارسات عالمية وإقليمية لقبول التبرع لألوقاف والمنظمات غير الربحية بالعمالت المشفرة

"ال تترك املتبرعين معلقين بدون خيارالتبرع بالعملة املشفرة"
عبارة أطلقها املجلس الوطني للمنظمات غير الربحية بأمريكا على موقعه ،ويشير تقرير حديث إلى وجود  1300منظمة غير ربحية
في أمريكا تقبل التبرع بالعمالت املشفرة على غرار البتكوين ،وبلغ حجم التبرع لهذه املنظمات في 2021م نحو  70مليون دوالر.
كما أعلنت عدد من املنظمات الدولية ،مثل اليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة قبول التبرع بالعمالت املشفرة ،وعلى الصعيد

اإلقليمي أعلنت مؤسسة الجليلة إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بدولة اإلمارات قبول التبرع بالعمالت املشفرة،
من بينها البتكوين ،والصورة املرفقة توضح ذلك:

تصور أولي مقترح لعملة وقفية مشفرة لتمويل المشروعات التنموية
 oلالستفادة من مزايا التقنية املالية وتعظيم منفعتها االجتماعية والتنموية ،وإلى حين اكتمال التنظيم املتعلق
بالعمالت املشفرة على غرار البتكوين والسماح لألوقاف بقبول التبرع بها -إن سمح بذلك ،-أتقدم بتصور أولي مقترح
الستحداث عملة وقفية مشفرة لتمويل املشروعات التنموية ،تقوم على الركائز اآلتية:
 .1الوقف النقدي ،والوقف النقدي املؤقت.
 .2العمالت املشفرة الخاصة.
 .3منصات التمويل الجماعي.
 .4تقنية البلوك تشين.

تعمل العملة الوقفية المشفرة لتمويل المشروعات التنموية على النحو اآلتي:
 .1يتم تصميم مشروع تنموي ،وتنشأ عملة مشفرة خاصة باملشروع تقوم على تقنية البلوكتشين ،ويحدد لها سعر ثابت
بالعملة املحلية.
 .2يسوق املشروع على املؤسسات واألفراد ،عبر منصات التمويل الجماعي ،وتحصل قيمة املشروع ،عبر شراء العملة الوقفية

املشفرة بالعملة املحلية ،سواء بخيار :الوقف النقدي الدائم ،أو الوقف النقدي املؤقت.
 .3تتحقق القيمة املضافة للمكتتب بخيار الوقف النقدي الدائم؛ بالشفافية في متابعة املشروع التنموي الذي تبناه،
وإدارته ،ومجموع مزايا البلوك تشين.
 .4وإضافة ملا سبق ،تتحقق القيمة املضافة للمكتتب بخيار الوقف النقدي املؤقت ،عبر إمكانية التخارج من العملة الوقفية
املشفرة بعد انتهاء مدة تأقيت الوقف ،عبر عرضها على من يرغب أن يكون من مساهمي املشروع الخيري/التنموي ،بالسعر
ً
الثابت للعملة .مع إمكانية توظيف املبلغ مجددا في مشروع تنموي آخر بذات املبدأ.

التوصيات
م

التوصية

الجهات ذات العالقة

1

تضمين القطاع الوقفي ضمن مبادرات فنتك السعودية

الهيئة العامة لألوقاف ،مبادرة فنتك السعودية

2

استحداث مختبر للتقنيات الحديثة وآفاق توظيفها في األوقاف ،وتهيئة البيئة املالئمة
الحتضان طاولة مستديرة تجمع الكفاءات املتخصصة لتطوير املنتجات والخدمات
ونماذج العمل الوقفية املرتكزة على أدوات التقنية املالية

الهيئة العامة لألوقاف ،هيئة السوق املالية،
وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات ،مبادرة
فنتك السعودية

3

تهيئة البيئة التنظيمية املحفزة الستيعاب األوقاف ابتكارات التقنية املالية

الهيئة العامة لألوقاف ،البنك املركزي
السعودي ،هيئة السوق املالية

4

تبني الفكرة األولية للباحث في استحداث العملة الوقفية املشفرة لتمويل املشروعات
التنموية؛ لتقدم عبر دراسة متكاملة.

مركز ريادة الوقفي ،املؤسسات الوقفية،
واملانحة ،مراكز البحوث والدراسات ،لجان
األوقاف بالغرف التجارية.

المصادر :
.1

التقارير السنوية لفنتك السعودية (.)٢٠١٩/٢٠٢١

.2

تقريراملسح الوطني للتقنية املالية ،فنتك السعودية.٢٠٢١ ،

.3

مذكرة التقنية املالية ،فنتك السعودية

.4

التقنيات املالية وتطبيقاتها في الصناعة املالية اإلسالمية ،عبدالكريم قندوز ،صندوق النقد العربي.

.5

هل للبلوكتشين قيمة في التمويل اإلسالمي ،سامي السويلم ،معهد البنك اإلسالمي للتنمية.

المصادر :
 .6تقريرالتقنية املالية ومستقبلها في اململكة العربية السعودية ،منشئات.
 .7موقع مؤسسة الجليلية بدبي.
 .8موقع معهد البنك اإلسالمي للتنمية.
 .9موقع وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات.
 .10موقع منظمة اليونيسيف.

