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 تـقديـم

أرسىىم لس م لفظي ا مصارىىظرم مصاة ومؤ سلتسىىنىىظا مصبية مصلةداؤ  ي اةم  
لبذجعةةجسىىىىىببماوجدةعبةجأحةجأاىىىىىفظوجمصالظصاجسمصنىىىىىلظقةجمصافظي ا جص يةم ج
سرقؤجعالجحبلج سةدؤجقسص هجياجأحةجمصاسظالاجذماجمصلالقؤجدلالجمصاس م.ج

 بظسلج اظجمرىىةرجع جمص سظوجسيةاجمصلالجمصابقةيؤجع جمصاس موجأسرماجعالج 
مصابضبعظاجسمصيضظمظجمص اج بظقشهظجهذهجمص سظوجسمصفةا.جإضظيؤجإصمجذصكوجملةج
ضا  لاظرس ه صبشظطه  ألظنؤ يباؤ صهذم مصاس مو عةقم   ابةسا مصبية مصلةدا 
ل جمص يظرمةجسمألسرماجياجلخ  فجمصسبمنبجمصبيةمؤجسمصارىىىىىىةياؤجمص اج  ل  ج

ؤ.جس لةجهذهجمص يظرمةجدأنشىىىاؤجمصارىىىظرمجمصاة ومؤجسلتسىىىنىىىظاجمصبيةجمصلةدا
سمألسرماجل جأجلج نهالجم خظذجمصيةمرماجسمص بااظاجمص اجمرةرهظجمصاس م.ج
سياجضىىىىىبتجلظج ضىىىىىاب هج لجهذهجمألسرماجسمص يظرمةجل جلل بلظاجلفاةةجع ج
لبضبعظاجذماجا ؤجدأعاظلجمصارظرمجمصاة ومؤوجييةجرأىجمصاس مجأنهجل ج

 بزمع.جصذصكوجييةجدظشىىىىىةجمصابظسىىىىىبجأوج  ظ جصهظجأ قةجيةاىىىىىؤجل جمصبشىىىىىةجسمص
مصرىىىىبةساجدبشىىىىةجهذهجمصنىىىى نىىىىؤجمص اج  ضىىىىا جمألسرماجمص اجميةلهظجمصنىىىىظقةج

صمججظنبجمص يظرمةجسمألسرماجمص اج لةهظجمص سظوجسمصرىىىىبةساجحبلجإمصافظي ا ج
مصيضىىىىىظمظجمصبيةمؤجسمصارىىىىىةياؤجذماجمألهااؤ.جسم اةلجمصشة،جل جمصبشىىىىىةوجياج

مظ.جيظصهةمجمصةئانىىىىىىاجلبهظجهبج بياةجمصال بلظاجسزمظقةجمصبعاجدهذهجمصيضىىىىىىظ
للجأوجأ وسمةجمصيظرئجدأ قةجقةرجل جمصال بلظاجمصا ظحؤجحبلجمصابضىىىىىىب .جن

 رةياؤجمصلةداؤ.صاؤجع مج لاا جمصةيظيؤجمصاظصاؤجسمصبيةمؤجسم  نظعةجهذهجمصن ن

 وهللا ولي التوفيق،

 
 عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي
 المدير العام رئيس مجلس اإلدارة

 صندوق النقد العربي
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 1تمهيد
 

نشةجشخصجلسهبلجحالج 2008دبظتم  ع م دفث ظهة يا نبياقة ل  عظم 

صك ةسناؤجسااتجدظصـاشفةةجإعا ؤج Satoshi Nakamoto سهب لن لظرم   إساظ  

س شاةجيباؤ  اظجسلقباؤجياجأسظسهظجع مج يباظاجمصق ب شا جياجأسلج اقا جصهظج  

 .مس بوجعالجمصقببكجسمصياظ جمصاظصاجحبلجمصلظص 

 جهاجياجمألسظسجطةميؤججةمةةجص ففظظجع مجمال فظقظا.جمصفةاجمصق ب شا اظيبا 

ق ب شا جسمصاةاجمصيظئاؤجمص ي اةمؤوجهبجأوجم فظاجد ب شا جمص يباظامصكقاةجدا ج 

 .الجم  جمصففظظجع اهجلة ومظجل جققلجس اؤجسمحةة

سجس ن ؤجمصك لجهاجثبرةجحياياؤجياجعظص جمص ةمسلجمصاظصاوجأق ب شا جمص يباظا 

جمص ةمس ج سصام جص كبو جذصك ج  سظسز جسصكبهظ جييطو جمصاظصا جماك ج يباظال شظل ؤ

 .مالع اظقجع اهظجإلنشظتجن ظمجل كظللج ب ظمجمالن ةنت

  سذصكجلعجماةمرجمصلا ؤجمصاشفةة 2009ملبقجمس خةممج يباؤجمصق ب شا جإصمجسبؤج

جل جمصقظحةا جأوجل جمالسقظوجمص اج ظنتجسرمتجظهبرجهذهج جمصلةمة جأجاع سقة

 لظص مص همصذيجشهة مص ابرجمص كببصبجاجمصهظم خةملهظجياجمصلاالاومص يباؤجسمس 

ل ججهؤوجإصمججظنبجمه ومزجمصةيؤج سظهجمصياظ جمصارةياجسمصاظصاجإثةجمالزلؤج

ج يباظاج جدأدفظثجس سظروجحبلجممسظق جقيعجإصمجمصياظم جسهبجلظ مصاظصاؤجمصلظصااؤ.

قسوجمصفظجؤجإصمج سلبرظاجمصك ةسناؤجدةم ؤوج اك جل جمصياظمجدظصلا اظاجمصاظصاؤ

 .سسظطؤجأسجس اؤجمشةممجلعجضاظوجمصناللؤجمصاا بدؤ

                                                           
 تشكر أمانة اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، البنك المركزي التونسي على إعداد مسودة الورقة.  1
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 اإلطار المرجعي لتقنية البلوكشين: أولا 
 

 البلوكشينتعريف تقنية  -1
 

ع مجأنهظجعقظرةجع جسسالاجلبزعؤجأسجاللة ومؤجج  ج لةمفج يباؤجمصق ب شا 
جشقكؤج جخالل جل  جلة قاؤ ج  ل جشكل جيا جلشفةة جداةميؤ جلل بلظا  خوو

جلل بلظ اؤجأسجس ن ؤ.جس  ااوجهذهجمصنسالاجدظأللظوجسمصشفظياؤ.ج
 

س هةمجهذهجمص يباؤجإصمجإقظلؤجن ظمجثيؤجاللة ويجإلجةمتجمصالظلالاج)  فبملج
جمصاشظر ؤ.جدا جمألطةمم (Assetsمألابلج

 
ع مجن ظمجمصبةجص بةوجميجم  جمجةمتجمصالظلالاجدا جلن خةلاججيباؤ يبمجهذهجمص 

الجمبجةجل جم فك ججدفاثالجلة ومؤججيباؤ جأيجأنهظ دةسوجميجسساط.يباؤجهذهجمص 
دظصلا اظاجمص اج   جل جخالصهظ.جالجمبجةجهائظاجحكبلاؤجلنااةةجع مجلسةمظاج

وجمصقاظنظاجمص اجم  ج بظق هظوجمسجميجأجؤ شفاةممصجيباؤ مصج ذصكوجيإوجهذهماللبرجدهظ.ج
جماللبملجمص اجم  ج ةمسصهظجل جخالصهظج كبوجلسهبصؤجمصارةر.

 

ج:"مصق ب شا "سل جأه جلااوماج يباؤج
 

 الج ف ظججإصمجس اؤجلة ومؤجص  فك جياجساةجمصالظلالا. •

صامجل جمصضةسريجأوجملةمجمألعضظتجمصاشظر ا جياجمصن ن ؤج •
 .مصقلضدلضه ج

 

 

جسمصكفظتماج جمالطةمم جل  جمصلةمة ج نظر  جمصق ب شا و ج يباؤ جصاوممظ سن ةم

الس خةملهظجياجلسظالاجل لةقة.ج اظج لةقاجمصابرظاجمص اج  جمنشظئهظجص فبملج

جإالجمنهجياجمالثبظتوجظهةاج  ل  لةمةصممصلاالاجمصةقااؤجإصمجعاالاجرسااؤ.

جنااؤجدظصان خةلا وجلاظجصفتجمن قظهجمصاتسنظاج مصاخظطة مص ا أصفيت أضةمرم  

سمصن اظاجمإلشةمياؤجسجل هظج يبمجد قباجخاطجعالجسدةملججصاومةجيه ج ؤامصاظص

جسم خظذج جمصالزلؤ جمصيبمنا  جصن  جسلخظطةهظ جلوممظهظ جسجةق جمصق ب شا و  يباؤ

   بمجههظ.ص  فةمظاجمص اج س لةمقمص ةمداةجالس شاللجمصفةصجمص اج  افهظجسمال

صفةمةؤجداظجياجذصكجلعجمصبابجمصا نظر جالس خةملظاجمص يباظاجمصاظصاؤجم س فظعال

مصلالجهذهوج ن اطجمصضبتج ؤمصق ب شا وجسسبفظسلجياجمصسوتجمالسلجل جسرق

ع مجمإلطظرجمصاةجلاجص  يباؤجمصق ب شا .جسسب بظسلجياجمصسوتجمصةظناجمص سةدؤج

 مص بنناؤ يا مس خةمم  يباؤ مصق ب شا . ألظ مصسوت مصةظصثو يناكبو لخررظ  

جسمس خةملظا جمص سظرو جأه  جحبل جماليةمياؤج ص فةمث جمصةسل جيا مصق ب شا 

مصبرقؤجسبمجنفظسلج يةم جدلضجمصاي ةحظاج هذهسمصلةداؤجسمصلظصااؤ.جسياجخ ظمج

صالس فظقةجل جمصفةصجمص اج  افهظج يباؤجمصق ب شا جسمالس لةمقجمأللةلجص  فةمظاج

 مص اج اةحهظ.
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ججظنبجعا اظاجالمرحلة الثانية • جإصم جمصلا اؤ ج نسال جأس ج خوم  جم   :
 و"   ؤ"أخةىجياجشكلج

:جم  جمصارظققؤجع مجمصك  ؤجدأ ا هظجع جطةم جأعضظتجالمرحلة الثالثة •
  (جدظس خةممجآصاؤجمص شفاةجسح بلجخبمرزلاؤوNodesمصشقكظاج)

 :جم  جإضظيؤجمصك  ؤجمصارظقاجع اهظجإصمجس ن ؤجمصك لالمرحلة الرابعة •
ج جصكلجمص ا جماك  جعبةئذ جمصق ب شا . جأس جمصاللة ومؤ جمصنسالا  نام

 مألطةممجمصاشظر ؤجمصبفظذجإصاهظو

:جم  جإعالمجمصلاا ا ج)أ(جس)و(جدأوجمصلا اؤجقةج اتجالمرحلة الخامسة •
 مصارظققؤجع اهظجدبسظ .

 

 

 

 

 
 

جمص  جهذه جيا جسمصاخ  فؤ جمصةئاناؤ جمصالظلالاجيباؤمصفكةة جس نسال جإقمر هظ جمو و
جدبمساؤج جأي جدظصفلل جمن خةلبنهظ جأعضظت جدبمساؤ ج    جخالصهظو جل  مصاسةمة

جلئظاجمآل جسمبجة المجل جهتالتجمالشخظصجحبلجمصلظص .ججمصان فاةم جأنفنه .
لظ  جأسجللظل ؤج   وج كبوجلففبظؤجع مجمالمجمالجهوةجياجأصذصكجيكلجعا اؤج

ل فةقؤجحبلجمصلظص .جسل جهبظج بقعجمصفكةةجمصنظئةةجحبلجألظوجهذمجمصب ظمجسمص اج
  سللجل جشقهجمصان فالج فةمفجمصالظلالا.

 

المرحلة  الرابعةالمرحلة  الثالثةالمرحلة  الثانيةالمرحلة  المرحلة االولى
 الخامسة

 

(جمصبنخؤجنفنهظجمص اجم  ج فاابهظجآصاظجNodesما كجأعضظتجمصشقكؤج) •
 عبةج لجإضظيؤ.

الج بجةجأيججههج بمي جأسج ةيضجمصالظل ؤجياجحظصؤجصبج بتجلخبالج •
 .مئهظدإجة

 . كا جقبةجمصب ظمجياجلةىج شفاةهجسالجلة وم ه •

 .ل جصةمهجمصرالحاؤجييطجمن ااعجمصةخبلجسمالطال جع مجمصقاظنظا •

 البدؤجمالخ ةما. •
 

 كيفية اشتغال تقنية البلوكشين -2
 

 آصاظا:ج أردع« مصق ب شا » اةلج يباؤج
 

 Distributed ledgerمصنسالاجمصاللة ومؤج •

 وجCryptographyمص شفاة •

 Consensusمال فظقاظاج •

 Smart contractsمصليبقجمصذ اؤج •
 

 «:مصق ب شا »سل جأه جلةمحلجمصلا اظاجمص اج ن خةمج يباؤج
 

جداعجالمرحلة الولى • جلةل ج)و( جمصلاال جلع جدلا اؤ ج)أ( جمصلاال جميبم :
 مالابلجمصاشفةةو....
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صايظدلجمص العبجدهظج)هذمجغظصقظجالجمفةثجياجمصبمقعجسصكبهجلاك جمصفةسث(جياجم
ج ظصق جمصق ب شا  جي امجهبظكجشخصجمسجاأن اؤ جاللة ومؤ جأن اؤ جها  كبم و

لتسنؤجما  كهظ.جسماك جاليجشخصجمن خةمجمصب ظموجموجملةمجموجمصةلوج"أ"ج
.جسهذمجغاةجقظدلجص  العبجالنهجلففبظجياج" كبم جص ةلو"ودج5قظمجد فبملج

جس ن ؤجمصك لجع مجلئظاجمالالمجل جمالجهوة.
ج

لظصكهجوجإصجصقاظنظاجمصةخبلجمصخظاؤجدةلوجلظج)لن لاالجلظ(جيسدظل الكجأيجشخ
جمكبوجدشهظقةجلئظاجمالالمجل جمصفبمسابجحبلجمصلظص .

 

ج.الجديدة وغيرها من النظمة التقليدية قنياتوهذا جوهر الفارق بين هذه الت
ج
 مزايا تقنية البلوكشين -3

ملبقج نظر جمس خةملظاج يباؤجمصق ب شا جياجعةةجلسظالاجإصمجلظج  افهجل ج
جلوممظوجنذ ةجل جأهاهظ:ج

ج
سذصكجدظس خةممج يباؤجمص شفاةجمالصك ةسناجعبةج خوم جس قظقلججاألمان: •

جعا اظاجمالخ ةماج جلظ ج رلبجإصمجحة جأخةىو جل ججهؤ مصال بلظا.
ج جلة وي جياجسسل جمصقاظنظاجصانتجلخونؤ جألو جهاجسمصيةابؤ داباظ

جلبزعؤجع مجعةمةجمصنسالا.

جمص يباؤجل جمالطال جع مج لج فظاالجمصلا اظاججالشفافية: •  اك جهذه
 مصابسوةجسلةمح هظجدرفؤجآناؤوجلظعةمجمصهبمؤجمصكظل ؤجص ان خةلا .

ماةلجمس خةممج يباؤجمصق ب شا جآلصاظاججالسرعة والضغط على التكلفة: •
جإصم جمصفظجؤ جقسو جإصك ةسناؤ جسلرظققؤ جأسجج رةمح جلة ومؤ س اؤ

 

وجمصالظلالا(جالجميبلبوجإوجهتالتجمألشخظصجأسجمصاسابعظاج)مصذم جمنس ب
جسمصايظدلجمكبوجأدفللجذصكج) يجحفظجمصب ظم(جدربرةج ابعاؤوجسصك جدايظدل.

عظقةجعقظرةجع جعاالاجم  ج بصاةهظجصا جم بالجصفلجللظقالاجرمظضاؤجالقؤج
جسلليةةج يبمجع مجيكةةجمص خاا .

ج
جمالخ المجع جمألس بوجمص ي اةيجياجإقمرةجمألعاظلجمصذيجمل اةج سمالحظجهبظ

مجمصاة ومؤجياجلل  جمألحاظوجسح ااؤجسجبقجطةمجثظصثجياجأيج لظللجميبمجع 
جلةالجمصقببكجهاجل جم فك جياجقاظ ج د ةخاصجمصالظل ؤجأسجضاظوجحةسثهظ.
جمصفظصؤجهبجل جميبمجدةسرج  فبملجمأللبملجصيظتجرسبمجلفةقةوجيظصقبكجياجهذه

اةسلجإصمجمصاةمجمصةظصثجياجمصالظل ؤجصضاظوجحةسثهظجسمن يظلجمأللبملجل جمص
ج.همصاةسلجإصا

ج
جدةلجأوج جمذ جمصقاظنظاو جماك جمع قظرجمصق ب شا جنب ججةمةجل جقبمعة سدظص ظصاو
 كبوجقبمعةجمصقاظنظاجلة ومؤجصةىجمصاةمجمصةظصثجياجمص لظللجسلخونؤجياجخظقمج
سمحةجأسجعةةجخبمقمجمةمةهظجمصاةمجمصةظصثجيإوجقبمعةجداظنظاجمصق ب شا ج كبوج

اج لجمألجهوةجمصا ر ؤجسجمص اج  لظللجلعجدلضهظج  هظجلخونؤجدشكلجل كةرجي
مصقلضجأسجياجأجهوةجمألشخظصجمصا لظل ا جلعجدلضه جمصذم جمن خةلبوجهذهج
مصيبمعةجمصقاظناؤجمصاخونؤجياجأجهو ه جدشكلجلكةرجياجمص في جل جافؤجأيج

جللظل ؤ.
ج

جلةال ج جمصقببك جمصالةسمجمو جسحفظججسل  جد نسال ج يبم جلة ومؤ جأن اؤ  شكل
جمصخظاؤوجسهاجمص اج ضا جح جمصسااعجياججمصالظلالا مصاظصاؤجع مجأن ا هظ

جمصلالججممل الكجملبملجصةمهظ.جسياجليظدلجذصكج  يظض عابالاجليظدلج لجهذم
مصذيج يبمجده.جسداظجموجمصالظلالاجلنس ؤجييطجع مجأجهوةجمصقبكجيا جمصااك ج
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ل جمصبظحاؤجمص يباؤوجم ة بجمصفةاجدا جمصق ب شا جمصخظصجسمصق ب شا جمصلظمجع ج
جنشة جناظا جسع  جص ك ل جمالنضاظم جشةسط جع  جمألسصا جهذمج مإلعالو قبمعة

 مالنضاظم.ججج
 

سقةجلك جمصق ب شا جمصخظصجل ج ربرجيكةةجمصلا ؤجمصةقااؤجص قببكجمصاة ومؤج
ل جخاللجإطالاجد ب شا جلة ومؤج  فك جمصقببكجمصاة ومؤجياج لجسسال هظج

سل جس اظرسجياهظجإاةمرجعا  هظجمصال ظقةجسصك جع مجأسظسجرقااجسلشفة.ج
لعجمص خ صجل جمصاخظطةج مصق كبم  جلوممظجهذمجمصابا  جألك جن ةمظجمالس فظقةجل

جمصقببكج مصاة قاؤجدهو جمصفظصؤجمصلا ؤجمصةقااؤج فتجسااةة حاثج قيمجياجهذه
 مصاة ومؤجأيج  لجمصلاالاجياجحةسقجلسظصهظجمص ي اةي.ج

 
سصامجإاةمرجمصلا ؤجهبجمالس خةممجمصبحاةجص ق ب شا جصةىجمصقببكجمصاة ومؤوج

 أسلجد ب شا جخظصجصقبكجلة وي.ج   Madreيل مجسقالجمصاةظلجنذ ةج اقا ج
سم احجمصةخبلج 2017سهبج اقا جدا جمصقببكجميةمجقبمئ جمصةمئبا جلبذجقمناقةج

مصاقظشةجصا قظاجمصهبمؤجل جققلجمصقببكجسمبشةجياجمصبقتجمصفياياجداظقظاجمصهبمؤج
 . مصابشأة حةمةظ  

 
جمصاشةس جياجغضبوجأشهةجق ا ؤجلعجلخ قةجمصقبكجمصاة  ويج  ج راا جهذم

جسمصقببك جلشةس ج مص سظرمؤ مصفةننا جدلة جإن ظجه ج   جسقة جمصةئاناؤو مصفةنناؤ
مصال بلظاجسمصفةاجمصيظنبناؤوج فتجإشةممجمصخةلظاجمص اج  يباؤلش ةكجدا ج

  ف فظجدفنظدظاجمصةسصؤجسمصقببك.
 
 

 

أطةممجأخةىوجل جمصلبمللجمص اج اك جل جمصضشطجع مج ك فؤجسلةةج
 منسظزجمصلا اظا.

 
 الفرق بين البلوكشين العام والخاص -4

 

جمصق ب شا  البلوكشين العام جسقةمتةج هب جإصاه جمالنضاظم مصذيجماك جأليج ظو
مصال بلظاجمصابجبقةجياهجأسجإقرمججلل بلظاججةمةةجإصاه.جسدظص ظصاوجماك جمصيبلج

 دأوجمصق ب شا جمصلظمجهبجمصذيجم رفجيلالجدظصاللة ومؤ.
  .Ethereumس Bitcoin مب ااجإصمجهذهجمصفئؤجل جمصق ب شابظا

 
سجمص فك جياجمصبابلجلة اظجملالجأسجمصق ب شا جذ ويعمل البلوكشين الخاص

جهذهج جصذم جدظصشقكؤو جمال رظل جإلكظناؤ جص كل جصام جأو جيظرا جلع جسصك  مصلظمو
.جياجمصق ب شابظاجمصخظاؤجأشبه بقواعد البيانات المركزية األوليةمصاب بلظاج

وجم فك  دظصشقكؤ عظقة لة و سمحة أس عةة لةم و ل ف  ع اهظ سلل   عبهظ س فظ  
سهذمجملباجأوجمصالظلالاج   ج فتجإشةممجأطةممجثظصةؤ.جسمصاةظلجمصالةسمج

  Hyperledger. ع مجذصكج
 

ل جس اظاجمإلشةممجمصاخ  فؤجع مج عا اظ   سمل قة نشبت مصق ب شا  مصخظص رقم  
لشظ لجغاظوجمصةقظدؤجع جمصق ب شا جمصلظم.جحاثوجصاظصاظج ةققجأوجمصق ب شا ج

اظاجالجقظنبناؤجمذجمناحجمصقا كبم جلةالجمصذيجمةمرجم احوجدنقبجاللة وم هوجعا 
ع مجد ب شا جعظمجدظصياظمجد فبمالاجغاةجخظضلؤجص ةقظدؤجع مج ابملجمإلرهظوج

 مأللبمل. غنلأسج
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شة ؤج 45ع م إثة ذصك ُراةا ص  يباؤ ثشةما أقا إصم سيبط قةمدؤ 
جل ج جسمخ فظئهظ جمصق ب  شا  ج يباؤ جع م جلل اةة جمصةقااؤ جدظصلاالا ل خررؤ
جمصلالج جلبما ؤ جع  جعظجوة ججل  هظ جألباؤ جالخ ةمقظا ج لةضهظ جدلة مصنبا.

سث جإذجم فتجلبقعججاتجهظوجمصذيج  سمس لظقةجداظنظ هظجمصفنظسؤجدلةجضاظعهظ.
جألوج جمالح اظل ج ابع جال جد ب  شا  جأو جإصم جمصشة ظاو جهذه جمخ ةما عا اظا
 اقايظ هظجمص اج خووجلبمقجذماجقااؤجلظصاؤجس  لظللجدهظج  لجللةضؤجصالح اظلج

جهب س  هةجمصقاظنظاجمص اج  مصفظلجلعجأيجسساطجأسجسسا ؤجرقااؤجأخةى.  اظ
صبنقؤجمأل قةجل جشة ؤج لالجد يباؤجد ب  شا جأوجم 45مس خ رتجل جمنهاظرج

ج جمصخظقم جمخ ةما جدنقب ج ظنت جمالنهاظرجServerهذه جأسقظو ج ةمسحت جيااظ و
مألخةىجدا جثشةماجياجمص اقا جأسجمصقةس ب بلوجسمس االتجطةمجآخةجع مج
حنظوجمصشة ؤجياجمص خوم جمصنفظداوجيااظج ظنتجدلضجمألسقظوجمألخةىجغاةج

 للةسيؤجأسج لبقجالخ ةماجل جطةمجقمخ ا.ج
 
 أبرز استخدامات تقنية البلوكشين .6
 

ل جأه جمالسىى خةملظاجص يباؤجمصق ب شىىا جهاجمصليبقجمصذ اؤوجسهاجعقظرةجع مج
وجقسوجمصفظجؤجإصمج ةخلجدةملج لنىىىىىى ي ؤ  بفذ شىىىىىىةسط سأحكظم عيبق   يظئاظ  

 وجسلةظلجع مجذصكجلظجم ا:دشةي
 

  (Crypto currencies) إاةمرجس قظقلجمصلاالاجمصةقااؤ •

  (Financial assets) قظقلجمألابلجمصاظصاؤج •

 (Trade Financeمص سظرةجمصةسصاؤج)ج •

 (Cadastre)                 نسالجمألرمضاجسمصليظرما •

 

 .  مخاطر وتحديات تقنية البلوكشين5

 
أ ةجمصلةمةجل جمصقظحةا جياجهذهجمص يباؤجمصسةمةةوجع مجأوجدلضجمس خةملظ هظج
 اة جمصلةمةجل جمص فةمظاجسمصاخظطةجلاظجمن ةعاجمالس لةمقجمأللةلجصهظجل ج
ققلج ظيؤجمألطةممجمصا ةخ ؤوجسخرباظجس اظاجمصةقظدؤجسمالشةمموجسل ج

 أدةزجهذهجمص فةمظاجسمصاخظطةجنذ ةجلظجم ا:جج
 

قؤجمصب  جسمص شةملظاجمصفظصاؤجص بابجمصا نظر جص يباظاجالبدؤجياجلبم  •
مصق ب شا وجلاظجم ياجدأعقظتجع مجمصسهظاجمصةقظداؤجسمإلشةمياؤجسمصكبمقرج

 مصلظل ؤجدهظ.

جلن لا اجمصخةلظاج • جآصاظاجسإطظرجقظنبناجل كظللجصفاظمؤ جسجبق عةم
جعبةجحةسثججةماؤج جمصق ب شا وجخرباظ ج يباؤ جمص اج ن خةم مصاظصاؤ

 أسجأيجخ لجآخة. إصك ةسناؤ

جأوجمصالظلالاجمص اج • جداظ جلكظوجسجبقجمألابلجمصاظصاؤ ج فةمة البدؤ
  ن خةمج يباؤجمصق ب شا جصانتجياجحفظجلتسنؤجلظصاؤجدلابهظ.ج

مأللبملجس ابملجمإلرهظوجعبةجمس خةممج اقايظاج يباؤج غنللخظطةج •
 مصق ب شا جمص اج يبمجع مجلقةأجعةمجمصكشفجع جمصهبمؤ.

ج يباظاج سمرقم   ك ةسناؤ مقيم قمئاظ  خاةجمصهساظاجمإلص • ج بيةه جلظ رغ 
 مصق ب شا جل جساللؤجياج خوم جس قظقلجمصقاظنظا.

ج ب هسهظج • جمص ا جمصبيةمؤ جمصناظسؤ جسنسظعؤ جمصاظصا جمالس يةمر  هةمة
جمصق ب شا جإلاةمرج ج يباؤ جمس خةمم جعبة جسذصك مصارظرمجمصاة ومؤو

 قة.س قظقلجمصلاالاجمصةقااؤجأسجمصاشفةةجقسوجضبمدطجلفة

14

استخدام تقنية البلوكشين في عمليات المدفوعات اآلفاق والفرص



 

شة ؤج 45ع م إثة ذصك ُراةا ص  يباؤ ثشةما أقا إصم سيبط قةمدؤ 
جل ج جسمخ فظئهظ جمصق ب  شا  ج يباؤ جع م جلل اةة جمصةقااؤ جدظصلاالا ل خررؤ
جمصلالج جلبما ؤ جع  جعظجوة ججل  هظ جألباؤ جالخ ةمقظا ج لةضهظ جدلة مصنبا.

سث جإذجم فتجلبقعججاتجهظوجمصذيج  سمس لظقةجداظنظ هظجمصفنظسؤجدلةجضاظعهظ.
جألوج جمالح اظل ج ابع جال جد ب  شا  جأو جإصم جمصشة ظاو جهذه جمخ ةما عا اظا
 اقايظ هظجمص اج خووجلبمقجذماجقااؤجلظصاؤجس  لظللجدهظج  لجللةضؤجصالح اظلج

جهب س  هةجمصقاظنظاجمص اج  مصفظلجلعجأيجسساطجأسجسسا ؤجرقااؤجأخةى.  اظ
صبنقؤجمأل قةجل جشة ؤج لالجد يباؤجد ب  شا جأوجم 45مس خ رتجل جمنهاظرج

ج جمصخظقم جمخ ةما جدنقب ج ظنت جمالنهاظرجServerهذه جأسقظو ج ةمسحت جيااظ و
مألخةىجدا جثشةماجياجمص اقا جأسجمصقةس ب بلوجسمس االتجطةمجآخةجع مج
حنظوجمصشة ؤجياجمص خوم جمصنفظداوجيااظج ظنتجدلضجمألسقظوجمألخةىجغاةج

 للةسيؤجأسج لبقجالخ ةماجل جطةمجقمخ ا.ج
 
 أبرز استخدامات تقنية البلوكشين .6
 

ل جأه جمالسىى خةملظاجص يباؤجمصق ب شىىا جهاجمصليبقجمصذ اؤوجسهاجعقظرةجع مج
وجقسوجمصفظجؤجإصمج ةخلجدةملج لنىىىىىى ي ؤ  بفذ شىىىىىىةسط سأحكظم عيبق   يظئاظ  

 وجسلةظلجع مجذصكجلظجم ا:دشةي
 

  (Crypto currencies) إاةمرجس قظقلجمصلاالاجمصةقااؤ •

  (Financial assets) قظقلجمألابلجمصاظصاؤج •

 (Trade Financeمص سظرةجمصةسصاؤج)ج •

 (Cadastre)                 نسالجمألرمضاجسمصليظرما •

 

 .  مخاطر وتحديات تقنية البلوكشين5

 
أ ةجمصلةمةجل جمصقظحةا جياجهذهجمص يباؤجمصسةمةةوجع مجأوجدلضجمس خةملظ هظج
 اة جمصلةمةجل جمص فةمظاجسمصاخظطةجلاظجمن ةعاجمالس لةمقجمأللةلجصهظجل ج
ققلج ظيؤجمألطةممجمصا ةخ ؤوجسخرباظجس اظاجمصةقظدؤجسمالشةمموجسل ج

 أدةزجهذهجمص فةمظاجسمصاخظطةجنذ ةجلظجم ا:جج
 

قؤجمصب  جسمص شةملظاجمصفظصاؤجص بابجمصا نظر جص يباظاجالبدؤجياجلبم  •
مصق ب شا وجلاظجم ياجدأعقظتجع مجمصسهظاجمصةقظداؤجسمإلشةمياؤجسمصكبمقرج

 مصلظل ؤجدهظ.

جلن لا اجمصخةلظاج • جآصاظاجسإطظرجقظنبناجل كظللجصفاظمؤ جسجبق عةم
جعبةجحةسثججةماؤج جمصق ب شا وجخرباظ ج يباؤ جمص اج ن خةم مصاظصاؤ

 أسجأيجخ لجآخة. إصك ةسناؤ

جأوجمصالظلالاجمص اج • جداظ جلكظوجسجبقجمألابلجمصاظصاؤ ج فةمة البدؤ
  ن خةمج يباؤجمصق ب شا جصانتجياجحفظجلتسنؤجلظصاؤجدلابهظ.ج

مأللبملجس ابملجمإلرهظوجعبةجمس خةممج اقايظاج يباؤج غنللخظطةج •
 مصق ب شا جمص اج يبمجع مجلقةأجعةمجمصكشفجع جمصهبمؤ.

ج يباظاج سمرقم   ك ةسناؤ مقيم قمئاظ  خاةجمصهساظاجمإلص • ج بيةه جلظ رغ 
 مصق ب شا جل جساللؤجياج خوم جس قظقلجمصقاظنظا.

ج ب هسهظج • جمص ا جمصبيةمؤ جمصناظسؤ جسنسظعؤ جمصاظصا جمالس يةمر  هةمة
جمصق ب شا جإلاةمرج ج يباؤ جمس خةمم جعبة جسذصك مصارظرمجمصاة ومؤو

 قة.س قظقلجمصلاالاجمصةقااؤجأسجمصاشفةةجقسوجضبمدطجلفة

15

استخدام تقنية البلوكشين في عمليات المدفوعات اآلفاق والفرص



 

 
 اللجنة المختصة في دراسة تقنية البلوكشين والعمالت الرقمية -1

 

 2018 بإصمجغظمؤجلظم 2017لبذجشهةجم  بدة تاريخ اإلحداث: •

خقةماجسطباىىؤج اةىىلججا ىىؤجل جمصياىىظعىىظاجمصاىىظصاىىؤج األعضااااااااا : •
سمأل ظقمااؤوجسمصاتسنظاجمصبظشئؤوجسمصبزمرماجمصالباؤوجسمصاتسنظاج

 مص اج ةمةجأن اؤجمصةيعوجسلشش اجمال رظالاوجسغاةهظ...

أشىىهةوجن اتجهذهجمص سبؤجعةةجسرشىىظاجعالج 6ع مجمل ةمقج األعمال: •
هظجخقةمتجسطبابوجسقسصابووجسع مجق اؤجل جسنةسماجقعاجص عظص رجؤج

مصكفظتةجياجهذمجمصاسظلوجص فنىىىاةج لجمصسبمنبجمص شىىىشا اؤجصهذهجمص يباظاج
 .س قظقلجمصخقةماجسمأليكظرجسمص سظرو

( SANDBOXقةجأدفظثجس سظروج)  كبم جلخالمقترحات:  •
 .الس خةملظاجمصق ب شا ج فتجإشةممجمصقبكجمصاة وي

 
نشىىىىظتجصسبؤج فتجوجدإ2018 بسقةجقظمجمصقبكجمصاة ويجمص بننىىىىاجلبذجشىىىىهةجلظم

 Fintechمشىىىىىىةميىىهجص  فىىظعىىلجلعجلتسىىىىىىنىىىىىىىظاجمص يباىىظاجمصاىىظصاىىؤجمصفىىةمةىىؤج)
Committeeجس نىىىىى لةجهذهجمص سبؤوجدظالسىىىىى لظنؤجدخقةمتجل جمصقبكجمصةسصاوج.)

(وجسمصذيجسىىىابا  جRegulatory Sandboxإلعةمقجلخقةجأدفظثجس سظروج)
  .جسساكبوجصهذمجمصاخقةجهةيا جأسظساا :2019 عظممصلالجدهجخاللج

 
مص فظعلجمصبظجعجلعجمالد كظرماجمصسةمةةجمص اج نىىىىى خةمجمص يباظاجمصفةمةؤج •

 جبقةجسساللؤجمصخةلظاجمصاظصاؤو ل سمص اجل جشأنهظجأوج فن ج

 

  (Insurance)  عا اظاجمص ألا  •

 (Crowdfunding)لبرظاجص  ابملجمصساظعاج •

  (Vote) عا اؤجمالن خظدظا •

رخصجمصياظقةوجمصوسمجوجسإقمرةجمأللالكجإاىةمرجمصشىهظقماجلةلج •
 سمألابل.

 مصخةلظاجمصارةياؤجسمص لظلالاجمصاظصاؤ. •

ماك جأوجج يباؤجمصق ب شا ج:(Supply Chainسالسلجمص برمةج) •
 ففظج ظرمخجأيجلب ججأسجشىىىىىفبؤجل جمصابشىىىىىأجسح مجمصاشىىىىى ةيج

 دشكلجآل جسلبثباجسلشفةجالجماك جمص العبجده.

  (Energy) عا اظاجداعجسشةمتجمصاظقؤ •

 

ا:   التجربة التونسية في استخدامات تقنية البلوكشينثانيا
ج

لةمةجظصلعجماله اظمجمصلظصااجمصا بظلاجد يباؤج"مصق ب شا "وجقظلتج بنمجدج فظعال ج

ياججرمئةم ججمصاقظقرماجياجهذمجمصاسظلوجس ظوجص قبكجمصاة ويجمص بنناجقسرم جل ج

جذصك:

 مص سبؤجمصاخ رؤجياجقرمسؤج يباؤجمصق ب شا جسمصلاالاجمصةقااؤو •

 مصياؤجمإليةمياؤجص ق ب شا و •

 اقا جمصق ب شىىىىىىا جياجمصخةلظاج سةدؤجمصقةمةجمص بننىىىىىىاجياج •
 مصاظصاؤو
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عا ؤجرقااؤجلشىىىفةةجدبكجلة ويج إاىىىةمر مإلشىىىظرةجهبظجأوجنسظ جيكةة رس سة
  بمجهجعةةج فةمظاجل جدابهظ:

 
مص ي اةيجضىىىةسرةجإقبظ جمصانىىى لالجد فبقهظجياجنفمجمصبقتجع مجمصبيةج •

 سع مجمصبيةجمص سظريجمصا كبوجل جأراةةجصةىجمصقببكجمص سظرمؤ.

مصانىى لالجصهظجماك جأوجمرىىقحجلا يظجإصمجقرجؤجقةج تقيجإصمج فضىىال  •
  ةمجعج قاةجياجمصنابصؤجمصقبكاؤ.ج

 
 القمة اإلفريقية للبلوكشين -3

 
  2018بلظم تاريخ تنظيم القمة: •

 Parisمصقبكجمصاة ويجمص بننىىىىىىاجلعجلتسىىىىىىنىىىىىىؤ الجهات المنظمة: •
Europlace   سلتسنؤجلظصاؤجنظشئؤ. 

سلاة ا جع ج ريالؤجمصانىىىىىى بىشىىىىىىخرىىىىىىاظاج ضاااااايوا هذه القمة: •
لتسىىنىىظاجلظصاؤجإق اااؤجسقسصاؤج)مصقبكجمصةسصاوجدبكج بةموجدبكجيةننىىظوج

اخ رىىا جمصل جدبكجمص نىىبمظاجمصةسصاؤوجاىىبةساجمصبيةجمصلةداوجسعةمةج
 ظصاؤجمصفةمةؤ(.جياجمص يباظاجمصا

من  اىىتجأثبىىظتجهىىذهجمصياىىؤجنىىةسماجسج نىىىىىىىىظاجعاىىلج أعمااال القمااة: •
إصمجمصاوممظجسمآليظاجمص اج يةلهظج يباؤجمصق ب شا جياجمصاسظالاج  اةقت

مصارىىىىىىةياؤجسمصاظصاؤجل ججهؤوجسمصاخظطةجسمص فةمظاجمص اجماك جأوج
  هةقجساللؤجمصياظ جمصارةياجسمصاظصاجل ججهؤجأخةى.

 

اظج • هظجد بكجمصاة ويجل جرقابؤجمصخةلظاجس فةمة  اكا جلرىىىىىىىظصحجمصق
منىىىىىى سابجصا ا قظاجمألطةممجمصالباؤجس ذصكجأله جمص ابرماجع مج

 مصلظصاا.مصرلاةج
 

 اصدار الدينار الرقمي -2

 إاىىىىىىىةمرجمصةمبظرجمصةقااجدظسىىىىىى خةممل جأعاظصهظجصاي ة ج أيةقا مص سبؤ حاوم  
ل جققلجمصقبكجمصاة ويجس ةمسصهجعقةجحظي ظاج دفاثجم  جإاىىةمرهمصق ب شىىا وج

رقااىؤجصىةىجمصلاالتوجم  ج فاا هىظجل جمألن ةنىتجع مجمصهىظ فجمصافابلوجسل ج
 ث وجم  جمس لاظلجمصةمبظرجمصةقااجص ياظمجدلا اظاجلظصاؤج ظص فبمالاجسمصاةيبعظا.

  
 سل جمصشةسطجمألسظساؤجمصاي ةحؤجياجهذمجمصناظا:ج

 
 .ؤجمصةمبظرجمصفظصاقااؤجمصةمبظرجمصةقااج=جقاا •

ش ةطجأوجم بجهجمصلاالجإصمجمصفةس جمصقبكاؤجأسجصاتسنظاجمصةيعجمص اج • م
 س فةثوجصف حجس ابملجحظي  هجمصةقااؤجألسلجلةة.ج

الجسجبقجصلالقؤجلقظشىىىىةةجدا جمصلاالجسمصقبكجمصاة ويجياج لجلةمحلج •
 مصلا اظا.

يجدنىىىىىقبجدلةجدابمييؤجمصقبكجمصاة و ظس سةرجمإلشىىىىىظرةجإصمجأوجمصاي ة جص جمف
عةمج يةم جلتمةماجقبمؤج قةزج فباجمصلا ؤجمصاي ةحؤجع مجمصرىىىىىىادجمصا ةمسصؤج

 حظصاظجل جمصلا ؤجمإلصك ةسناؤ.
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مصق ب شا وجعبضظجع جمص سبتجإصمجلبرظاجلشقبهؤجسلظجماك جأوجمبسةجعبهظج
 ل جلخظطةجس فةمظا.

 
ا   تجارب دول أخرى في تطبيق تقنيات "البلوكشين": ثالثا

 

 تجارب بعض الدول اإلفريقية -1
مإليةمياؤجدقلضجمص سظروجالس خةممج يباؤجمصق ب شا جقظلتجدلضجمصةسلج

 سهاجمآلوجياجلن بىجل يةمجل جمالخ قظرما:

مص اج ن خةمج يباؤجمصق ب شا جس اك ج  «Bitpesa» اقا ج دولة كينيا: •
 ل جمصياظمجدلا اظاجمص فبملجسمصةيعجعقةجمصهظ فجمصافابل.

ظمجدلا اظاج اقا ج ن خةمج يباؤجمصق ب شا جس اك جل جمصيا دولة مالي: •
 مص فبملجمصلظدةةجص فةسق.

ن خةمج يباؤجمصق ب شا جس اك جل ج   «Bitland» اقا ج دولة غانا: •
 مصياظمجدلا اظاجلنحجمألرمضاجسمصليظرما.

 

 تجارب بعض الدول العربية -2
 

ج يباؤج جحبل جمس قظنؤ جدإعةمق جمألرقنا جمصاة وي جمصقبك قظم
Blockchain  س  ج لاا جهذهجمالس قظنؤجع مجمصنظقةجأعضظتجمص سبؤوج

(ج16(جأعضظتجييطجل جأالج)11سقةجقظمجدظصةقجع مجهذمجمالس قاظوج)
 س ظنتجمصب ظئججع مجمصبفبجمص ظصا:ج ياجمصاظئؤ 69عضبجأيجداظجننق هج

ه جللةيؤجعاايؤجصهذهجمص يباؤوجياجحا جأظهةج(جأعضظتجدأوجصةم6أظهةج) •
 (جأعضظتجمخةم جدأوجصةمه جللةيؤجسافاؤجياجهذمجمصابضب .5)

 

وج بماىىىى تجع مجHakathonتج ب ا جلنىىىىظديؤجقسصاؤج اظج  جياجمألثبظ
سىىىىظعؤجقسوجمنياظ .جس  اةلجهذهجمصانىىىىظديؤجياجإعةمقج اقايؤجج36لةىج

 نىىىى خةمج يباؤجمصق ب شىىىىا جمناالقظجل جلبمضىىىىاعج  جمق ةمحهظجس  ل  ج
 دظصخةلظاجمصارةياؤ.جسل جأدةزجمص اقايظاجمصا بجؤجنذ ة:

قسلججلبمطبا ج اقايهج اك جل جمنسظزج فبمالاجعقةجمصفةسقج ه -
 مصاشةوجمصلةدا.

اكجل ج - دظصشىىىىىى يؤج اظاجمصا ل  لةمةجمصلا  اظمجد يهج اك جل جمصي  اقا
 مالع ةم،جإصمجمصخالص.

ج
 تجربة البريد التونسي 

  (/https://www.digicash.tn)جDigicashجاسم التطبيق: •

 ج.2016جتاريخ اإلحداث: •

جشة ؤججالمشاركة في انشا  التطبيق:الجهات  • جلع جمص بننا مصقةمة
 ج.سبمنةمؤجسشة ؤجنظشئؤج بنناؤ

ع جطةم جمصهظ فجمصسبملجم  ج فاالجمص اقايؤجل ججالتعريف بالتطبيق: •
"جلة قاؤجWallet(جث جي حجلفف ؤجرقااؤج"Play Storeمالن ةنتج)

 دقاظقؤجدةمةمؤجلنقيؤجمصةيعجص ياظمجدلةمةجمصلا اظا.

 مص فبمالاجسعا اظاجمصةيع.ججالمقترحة:الخدمات   •

 آالم.ج10أ ةةجل ججعدد المنخرطين في الخدمة: •
 

جمصقةمةجمص بنناوجياس سةرجمالشظرةجإصمجأوجلةلجهذهجمص سةدؤج  جدلةهظجل جققلج
ج ن خةمج ج اقايظا ج سةدؤ جل  جس اكابهظ جمصشظدؤ جمصخقةما جمس ياظو إطظر
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ا رابع   الخالصة: ا
 

في خضم هذه التطورات المتالحقة والتفاعل المتواصل ما بين ما يمكن أن 
توفره تقنية "البلوكشين" من فرص واعدة، وما يمكن أن تحمله من مخاطر 

نعتقد أنه يتعين على السلطات اإلشرافية وباألخص المصارا  متنامية،
 المركزية للدول العربية ما يلي:

 
تشهدها التقنيات المالية الحديثة وخاصة إيال  التطورات التي  •

البلوكشين الهتمام الكافي عبر رسم أهداا واضحة ووضع تصور 
 متكامل للتغييرات المنشودة.

األخذ بعين العتبار جوانب حماية المستهلك والمستثمر على حد  •
السوا  وعدم إحداث الضرر بآليات المنافسة السوية عبر خلق 

 ي شروط ممارسة بعض األنشطة المالية.    امتيازات وفوارق حادة ف

التنسيق مع السلطات اإلشرافية والرقابية األخرى كهيئات المنافسة  •
 أو الجهات الحكومية المكلفة بملفات الستثمار.

وضع معيار تقييم أولي للحلول المبتكرة ليكون أداة فرز للمشاريع  •
 التي تستحق التجربة.     

تحت إشراا المصارا  SANDBOXة إنشا  بيئة رقابية تجريبي •
المركزية لتجربة مشاريع وابتكارات مقترحة، وهذا من شأنه أن 
يساهم في تيسير فهم هذه التقنيات الجديدة وإصدار التشريعات 

 الالزمة في األوقات المناسبة.

 

(جأعضظتجييطجدأوجمصقبكجمصاة ويجعيةج/جساليةجشة ظاج)ع مج7أظهةج) •
مصان بىجمإلق اااجأسجمصلظصاا(جدهةمج قظقلجمصالةيؤجسمصخقةماجياجهذمج

 مصاسظل.

ج6أظهةج) • لشظرمعججظرمؤجمسجخاطجلن يق اؤجياج(جأعضظتجدظوجصةمه 
  بظافجهذهجمص يباؤ.

أظهةاج ظيؤجمإلجظدظاجدظوجهبظصكجللبقظاج ب اااؤجس شةملاؤجسثشةماج •
ملباؤجلف ا ؤجسموجمص يباؤجغاةجنظضسؤجسأوجهبظصكجلخظسمجياجمإلجظدؤج
ع مجمصنتمصا جمصا ل يا جياج فةمةجأدةزجمألسقظوجسمصاقةرماجصلةمج قباج

 ؤجصةىجمصقببكجمصاة ومؤجسلخظسمجسجبقجهذهجمص يباؤ.س بظافجهذهجمص يبا
 

 تجارب بعض الدول األخرى -3

قظلتجقسلجأخةىجدقلضجمص سظروجالس خةممج يباؤجمصق ب شا جسهاج
 مآلوجياجلن بمظاجلخ  فؤجل جمص يةم:

 
 مص اج ن خةمج يباؤجمصق ب شا   «JASPER»إنشظتج اقا ج كندا: •

 سهاجعقظرةجع مجأنابذججصب ظمجمصةيعجمإلجاظصاجمصفبري.

 ن خةمج دإنشظتج اقا  «BARCLAYS»قظمجدبكج بريطانيا: •
 يباؤجمصق ب شا جس اك جل جمصياظمجدلا اظاجمص سظرةجمصةسصاؤ.ج

سظعظاجدلةج 4سلكبتجهذهجمص اقا جل جمصياظمجدقلضجمصلا اظاجياج
 أوج ظنتج ةسمجدضلؤجأمظم.
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بهدا تبادل الخبرات على  تعزيز أطر التعاون والتنسيق الدولي •
لقوة والضعف للتجارب الرائدة في مستوى دولي للتعرا على نقاط ا

 مجال تنظيم وتشريع صناعة التقنيات المالية الحديثة.

العمل على تضافر الجهود من أجل بنا  قدرات العاملين في الجهات  •
الرقابية واإلشرافية والتشريعية لستيعاب تلك التقنيات ووضع األطر 

 التنظيمية لمواجهة متخاطرها.
تعزيز التوعية المالية فيما يخص تقنيات البلوكشين ودورها في  •

 تعزيز البنية التحتية للنظام المالي. 
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