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 ملخصال
 .الليبي يسالماإل هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل على تحسين األداء المالي للمصرف

جتمع مآراء  واستخدم الباحثون أداة االستبيان الستطالع التحليلي،على المنهج الوصفي والمنهج  واعتمدت الدراسة
عددهم  البالغومصراتة(، و  )زليتن ي الليبي العاملة في مدينتياإلسالم الدراسة المتمثل في العاملين بفروع المصرف

استمارة  (55يع )أسلوب المسح الشامل، فقاموا بتوز ( فردًا، ونظرًا لصغر حجم مجتمع الدراسة فقد اعتمد الباحثون 55)
عمل تلسلة الكتل سن تطبيق تقنية إ ثم التوصل إلى عدة نتائج أهمها: وقد .( استمارة صالحة للتحليل51واستردوا منها )

مل عتدراسة ن تطبيق تقنية سلسلة الكتل في المصرف محل الوأ ،ي الليبياإلسالم على تحسين األداء المالي للمصرف
عامالت جاز المسرعة ودقة ان المالية،تخفيض تكاليف المعامالت  المالية،على )تحقيق أمان وشفافية إتمام المعامالت 

دورات  ها: عقدمن أهم، عدة توصيات وقدمت الدراسة .الحد من حدوث عمليات االحتيال والجرائم االلكترونية( المالية،
 المزيد من إجراءو  ،ف بتقنية سلسلة الكتل والمزايا التي تتحقق من تطبيقهاتدريبية للعاملين بالقطاع المصرفي للتعري

 .البحوث حول تكنولوجيا البلوك تشين والمزايا التي تحققها في جميع القطاعات
  .ي الليبياإلسالم المصرف المالي،األداء  ،ةالكتلتقنية سلسلة  الكلمات الدالة:
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Abstract 
The study aimed to identify the impact of the application of blockchain technology on 

improving the financial performance of the Libyan Islamic Bank, The study relied on the 

descriptive method and the analytical method, The researchers used the questionnaire tool to 

explore the views of the study community represented by workers in the branches of the 

Libyan Islamic Bank operating in the cities of (Zliten and Misurata), And their number is (55) 

people, Due to the small size of the study population, the researchers adopted the 

comprehensive survey method, They distributed (55) forms and retrieved (51) valid forms for 

analysis, After statistical analysis, several results were reached, the most important of which 

are: The application of blockchain technology improves the financial performance of the 

Libyan Islamic Bank, The application of block chain technology in the bank under study 

works on (achieving security and transparency in completing financial transactions, reducing 

financial transaction costs, speed and accuracy of completing financial transactions, reducing 
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the occurrence of fraud and electronic crimes), Based on the results of the study, the 

researchers made several recommendations, the most important of which are: Holding 

training courses for employees in the banking sector to introduce the block chain technology 

and the advantages that are achieved from its application, Do more research on blockchain 

technology and the benefits it brings in all sectors.  

Keywords: Block chain technology, Financial performance, Libyan Islamic Bank.  

 المقدمة .1
و أعن طريق فرد  2008ول مرة في العام ألتم تقديم تقنية البلوك تشين او ما يعرف بسلسلة الكتل 

ول أل( تشكل التطبيق اBitcoinن عملة بتكوين )إمجموعة مجهولة عرفت باسم ساتوشي ناكاموتو، و 
على االهتمام  استحوذت تقنية سلسلة الكتلو (، Sandner et al., 2020لتكنولوجيا البلوك تشين )

كما  ،حدثت هذه التقنية ثورة في مجال الخدماتأالكبير كونها تكنولوجيا مبتكرة لتغيير المستقبل حيث 
 ،(Yoo, 2017)قوى التكنولوجيات الجديدة في المستقبل حسب تقارير االمم المتحدة أتعتبر من ضمن 

ي صرفي فعالم االبتكار داخل القطاع الموتعد تقنية سلسلة الكتل من أقوى التقنيات التي أحدثت ثورة في 
ن حتى تتضم ماليةوقد تم إنشاء هذه التكنلوجيا التأسيسية لالرتقاء بالبنية التحتية للخدمات ال ،العالم العربي

 ،مويلوالتي تؤثر في كل من التحويالت المحلية والدولية وخدمات الت ،جودة الخدمات المصرفية المقدمة
الكثير من الدول  تولقد سارع ،(2020 ،) ابراهيم المالي لهذه المصارف وبالتالي تحسين االداء

رة والحكومات الى تبني تقنية البلوك تشين منها على سبيل المثال ال للحصر سويسرا حيث أطلقت مباد
عمل ة بالأطلق عليها اسم قوة عمل البلوك تشين يديرها وزير المالية ووزير االقتصاد والتعليم وهي مطالب

رية سنغافو هيئة النقد ال أما سنغافورة فقد نجحت ،ى إطار تنظيمي للعروض النقدية األولية والبلوك تشينعل
أعلن عن تعاون  2018وكذلك كندا ففي يناير  ،في تجربة البلوك تشين في المدفوعات بين المصارف

لى عاعدة المواطنين المجلس القومي للبحوث في كندا مع شركة البلوك تشين بيت أكسيس لبناء نظام لمس
ها قد ها أنوكذلك البرازيل والتي أعلنت حكومت ،متابعة التحديثات التي تجري على المنح الحكومية والتمويل

العرائض وااللتماسات الشعبية حتى يتمكن المواطنين من  ألدارهتستخدم وهي منصة البلوك تشين 
فتر قنية دتول الرائدة على مستوى العالم في تبني تعتبر من الد إستونياوكذلك  ،المشاركة في اتخاذ القرار

 ل إلىالحسابات الموزع فالمواطنون مزودون ببطاقة هوية رقمية تستند إلى البلوك تشين تتيح لهم الوصو 
ات أما على الصعيد العربي تعتبر حكومة دبي هي االكثر ثقة ويقينا بإمكاني ،مختلف الخدمات العامة
ور أن تط دبي لتقنية البلوك تشين( والتي من المتوقع ةاستراتيجي) طلقت مبادرةومزايا البلوك تشين فقد ا

  (. 2021، اإلمارات العربية المتحدة البوابة الرسمية لحكومة دولة) ن قطاعات بأكملهاوتحس
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 سات السابقةاالدر  .2
 ختلفة،في عدد من البيئات المهذه الدراسة يمكن عرض أهم األدبيات السابقة التي تناولت موضوع 

 والتي يمكن عرضه فيما يلي:

 هدددفت الدراسددة الددى التعددرف علددى تطبيقددات تقنيددة سلسددلة الكتددل فددي القطدداع  :(2020)ابةةراميم  دراسةةة
وكددذلك ابددراز اثددر تبنددي تقنيددة سلسددلة الكتددل فددي تعزيددز  ،المصددرفي واالثددار االيجابيددة المترتبددة مددن تطبيقهددا

واسدتخدمت الدراسدة  ،الدراسة علدى المنهجدين الوصدفي والتحليلديواعتمدت  ،الكفاءة التشغيلية وتقليل التكلفة
وكبددار العمددالء فددي  اداة االسددتبيان لجمددع  راء عينددة الدراسددة المتمثلددة فددي المدددراء والنددوا  ور سدداء االقسددام

وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج من اهمها: يساهم تبني تقنية البلدوك تشدين فدي  ،( مصرف في مصر15)
) تحقيدق الشدفافية واألمدان والحدد مدن عمليدات  مصرفي في تحقيق العديد مدن االهدداف منهدامجال العمل ال

زيددادة الكفدداءة التشددغيلية للمصددارف وتحسددين وتطددوير  ،تعزيددز الخدددمات المصددرفية واالرتقدداء بهددا ،االحتيددال
ت الماليدددة تسددداهم فدددي اتمدددام المعدددامال ،تسددداهم فدددي الحدددد مدددن الجدددرائم االلكترونيدددة ،الخددددمات المصدددرفية بهدددا

واوصت الدراسدة بعددة توصديات مدن اهمهدا: ضدرورة اعتمداد المصدارف المصدرية علدى تقنيدة  ،بسرعة فائقة(
ورفددع الكفدداءة التشددغيلية لهددذه  ،سلسددلة الكتددل التددي سددوف تسدداهم فددي خفددض التكدداليو المتعلقددة بددالتحويالت

 البنوك.
 تدددي تتيحهدددا تقنيدددة البلدددوك تشدددين هددددفت الدراسدددة الدددى الوقدددوف علدددى المزايدددا ال :(2020)نةةةدير  دراسةةةة

 ،وكدذلك المدنهج االسدتقرائي والتحليلدي،واعتمدت الدراسة على المنهجين الوصدفي  تفرضها،والتحديات التي 
وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج اهمها: ان البلوك تشين هي التقنية االكثر أماندا إلتمدام المعدامالت 

رغدم المزايدا التدي تقددمها تقنيدة البلدوك تشدين إال أن حداثدة  ،ى وسدي  ثقدةاليومية بين األفدراد دون الحاجدة الد
 التكنلوجيا وعدم الدراية الكافية بكل تفاصيلها يشكل عائقًا امام استخدامها في بعض الدول.

 هدفت الدراسة الى التعدرف علدى خصدائآ و ليدة عمدل تقنيدة سلسدلة الكتدل  :(2019)الشاطر  دراسة
التحقدق فدي درجدة  وايضداً  ،لك التعرف علدى مددى فاعليدة اسدتخدامها فدي النظدام المداليوكذ ،وابراز مميزاتها

واعتمددددت  ،أمددان هددذه التقنيدددة وفاعليتهددا فدددي اداء المهددام التدددي تعددد بأدائهدددا بشددكل أكثدددر كفدداءة مدددن المتددوفر
ديددد مددن وتوصددلت الدراسددة الددى الع ،وكددذلك المددنهج التحليلددي ،الدراسددة علددى المنهجددين الوصددفي واالسددتقرائي

 النتائج منها: ان تبندي اسدتخدام تقنيدة سلسدة الكتدل يسداهم فدي زيدادة كفداءة العمليدات فدي المؤسسدات الماليدة
تعتبدر تقنيدة سلسدلة الكتددل اكثدر اماندا وفاعليدة وينبغدي المسددارعة الدى االسدتفادة مدن المزايدا التددي  ،يةاإلسدالم

ية فدي اإلسدالم لسدلة الكتدل مدع مقاصدد الشدريعةتتوافدق مخرجدات تقنيدة س ،تمنحها لمجتمع الصدناعة الماليدة
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واوصت الدراسة بالعديد من  ،وبفاعلية وسرعة وشفافية  ،مجال المال واالعمال كأداة العمل بإحسان واتقان
التوصيات من اهمها: االستفادة من تقنية البلوك تشين من عمليات التسوية بين البنوك وعمليات التصويت 

اسدددتحداث تخصدددآ جدددامعي فدددي تكنولوجيدددا التمويدددل وادخدددال مدددواد دراسدددية  ،ةفدددي المؤسسدددات ونقدددل الملكيددد
  متخصصة في تقنية سلسلة الكتل وغيرها من التقنيات الواعدة.

تبددين وجددود ندددرة فددي الدراسددات السددابقة التددي تناولددت أثددر  ،مددن خددالل العددرض السددابق لجهددود البدداحثين
ي ممدا يجعدل البدا  مفتدو  أل ليبيدا، ية فدياإلسدالم تطبيق تقنية سلسلة الكتل على األداء المالي للمصدارف

فاد واسدت الدراسدة،باحث لسد هذه الثغرة البحثية واإلسهام في إثدراء الجاندب المعرفدي والتطبيقدي فدي موضدوع 
 الباحثون من الدراسات في األد  النظري والدراسات السابقة وكذلك في تصميم أداة االستبيان.

 مشكلة البحث .3
ت تواجده المصدارف تحدديات كثيدرة فيمدا يتعلدق بالخددما ،الحاليدة والتكنولوجيدا الحديثدةفي ظل التطدورات 

يدة مدع كمدا إنهدا تواجده منافسدة قو  ،المصرفية التي تقدمها للعمالء مقارنة بباقي المصدارف المحليدة والدوليدة
ضددرورة مددن ولهددذا كددان هندداك  ،المؤسسددات الماليددة التددي تقدددم العديددد مددن الخدددمات المصددرفية عبددر الحدددود

ي لهدذه تحسين األداء المال تبني التقنيات الحديثة التي ستساهم في تسريع الخدمات المالية المقدمة ومن ثم
 حيدث اكددت العديدد مدن ،بتقنية سلسلة الكتل فما يعر هذه التقنيات  ولعل أهم ،(2020 ،براهيمإ)المصارف

يعتبدر تقنيدة سلسدلة الكتدل لدى أن تطبيدق ع (2019) الشداطر ةودارس(  2020)ندير الدراسات والتي منها 
 كمدا ،يدةاكثر امانا وفاعلية وينبغي المسارعة الى االستفادة مدن المزايدا التدي تمنحهدا لمجتمدع الصدناعة المال

اسدة وعلى هذا األساس جاءت الدر  ،يةاإلسالم في زيادة كفاءة العمليات في المؤسسات المالية يساهم أيضاً 
 :تياآليس لإلجابة على التسا ل الرئ

 ؟ي الليبياإلسالم ما أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل على تحسين األداء المالي للمصرف
 ويتفرع من التسا ل الرئيس األسئلة الفرعية االتية:

  ان؟وأم: ما أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في إتمام المعامالت المالية بشفافية التساؤل الفرعي األول
 ما أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في تخفيض تكاليو المعامالت المالية؟ :التساؤل الفرعي الثاني
 ؟: ما أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في سرعة ودقة إنجاز المعامالت الماليةالتساؤل الفرعي الثالث
 ة؟لكترونيوالجرائم اال االحتيال: ما أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في الحد عمليات التساؤل الفرعي الرابع
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 متغيرات الدراسة .4
 

 

 فرضيات البحث .5
 لتحقيق أهداف الدراسة تم صياغة الفرضية الرئيسة االتية:

  .ي الليبياإلسالم لتطبيق تقنية سلسلة الكتل على تحسين األداء المالي للمصرف أثريوجد 
 وللتحقق من الفرضية الرئيسة تم صياغة الفرضيات الفرعية االتية:

 وشفافية.أثر لتطبيق تقنية سلسلة الكتل في اتمام المعامالت المالية بأمان  يوجد :االولىالفرضية الفرعية 
: يوجددد أثددر لتطبيددق تطبيددق تقنيددة سلسددلة الكتددل فددي خفددض تكدداليو المعددامالت الفرضةةية الفرعيةةة الثانيةةة

 المالية 
اليدة بالسدرعة والدقدة : يوجد أثر لتطبيق تقنية سلسلة الكتل في اتمام المعدامالت المالفرضية الفرعية الثالثة

 الالزمة.
يوجددد أثددر لتطبيددق تقنيددة سلسددلة الكتددل فددي الحددد مددن عمليددات االحتيددال والجددرائم  الفرضةةية الفرعيةةة الرابعةةة:

 االلكترونية.
 البحث أهداف .6

 يهدف البحث الى تحقيق الهدف الرئيس االتي:
 ي الليبي.اإلسالم مصرفالتعرف على أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل على تحسين األداء المالي لل 

 وذلك من خالل األهداف الفرعية األتية:
 .التعرف على أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في إتمام المعامالت المالية بشفافية وأمان 
 .التعرف على أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في تخفيض تكاليو المعامالت المالية 
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  سرعة ودقة إنجاز المعامالت المالية.التعرف على أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في 
 .التعرف على أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في الحد من عمليات االحتيال والجرائم االلكترونية 

 أهمية البحث .7
 الددذي تتناولدده وهددو أثددر تطبيددق تقنيددة سلسددلة الكتددل علددى األداء المددالي مددن الموضددوعتنبددع أهميددة البحددث 

لهدددذا  التدددي تعرضدددتتكمدددن اهميدددة البحدددث كونهدددا مدددن أوائدددل الدراسدددات  كمدددا الليبيدددة،ية اإلسدددالم للمصدددارف
كمدا تكمدن أهميدة البحدث أيضدا فدي كونهدا سدتفيد متخدذي  البداحثون،الموضوع فدي البيئدة الليبيدة حسدب علدم 

المكتبددة بمرجددع جديددد يفيددد  اءثددر إوكددذلك ستسدداهم فددي  نتددائج،ية بمددا تتكشددف مددن اإلسددالم القددرار بالمصددارف
 الدراسة. المهتمين بموضوع

 حدود البحث .8
اء تطبيق تقنية سلسلة الكتل على األد موضوع أثرالدراسة على تناول  تاقتصر  الموضوعية:الحدود 

 الليبي،ي اإلسالم المالي للمصرف
 .ومصراته( )زليتن مدينتيي الليبي العاملة في اإلسالم فروع المصرف الحدود المكانية:
 .2021خالل شهري أغسطس وسبتمبر لسنة  تم إجراء هذه الدراسة الحدود الزمنية:

 اإلطار النظري  .9
 تعريف سالسة الكتلة 1 .9

"عبارة  :بأنها (130ص :2019) الشاطر سلسلة الكتل فقد عرفها لقد تعددت التعاريو فيما يخآ
متراب  من -موزع انتشاريا-عن قاعدة بيانات تستخدم  لية التشفير لبناء دفتري إلكتروني ال مركزي 

 العمليات،ويمتاز بالشفافية والسرعة والسهولة في اجراء  للتعديل،بشكل تراتبي تاريخي غير قابل  البيانات
كما يوفر إمكانية مشاركة األطراف المعنية به في بناءه والتأكد من صحته والحفاظ عليه بحسب األنظمة 

بيانات الكتروني يسجل ويوزع كما تعرف بأنها نظام قاعدة  والتعليمات ذاتية التشغيل المقننة لالستخدام".
بين المشاركين في النظام،  اآلراءبيانات المعامالت التي يتم تأمينها عن طريق التشفير ويخضع لتوافق 

 البيانات بالكمبيوتر يحتفظ بها المشاركون في النظام بينما تشير الكتلة بإدخالوكلمة السلسلة تعني قائمة 
 ,Kim & Shin) ث النظام بواسطة المشاركين في هذا النظامالوقت الفعلي الذي يتم فيه تحديإلى 

فقد عرفها بأنها "تقنية قاعدة بيانات ال مركزية مبنية على تشفير  (5ص :2021)الجخلب  أما. (2019
بيانات العمليات وتقييدها في كتل ومن ثم سالسل غير قابلة للتعديل بغرض إثبات حقوق وملكية األطراف 

فقد  (2020الضحوي، و الرحيلي ) أما وصول ويسر التحقق وموثوقية العرض.لألصول مع سهولة ال
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عرفها بانها "عبارة عن شبكة معلومات تحتوي على مجموعة من األجهزة أو العقد وكل جهاز فيها يمثل 
وكل معاملة تتم بين  الشبكة،قاعدة بيانات ودفتر أستاذ حيث يحفظ جميع المعامالت التي تتم داخل 

 ع للتحقق منها والتأكيد على صحتها من قبل باقي اجهزة الشبكة".جهازين تخض

 تشين( البلوك) الكتلسلسلة  مبادئ عمل 2.9
ويتم في  النظام،يعمل نظام البلوك تشين وفق ثالث مبادئ رئيسية تمثل األساس الذي يقوم عليه هذا 

 .(2ص ،2018 ،)خليفة-إطارها إنجاز معامالت األفراد كافة وهي:
 للكافة،البلوك تشين( متاحة )داخل لمفتو : ووفقًا لهذا المبدأ تكون جميع المعلومات الموجودة السجل ا .أ

حيث يرى جميع االفراد الموجودين داخل السلسة ممتلكات بعضهم البعض مع االحتفاظ بعدم القدرة 
 تعارة.وذلك الن السلسلة تتيح لألفراد امكانية استخدام اسماء مس الحقيقة،على معرفة هويتهم 

قاعدة البيانات الموزعة: وفقا لهذا المبدأ تعمل تقنية سلسلة الكتل بنظام المركزية البيانات حيث توزع  . 
وهذه النقاط متاحة لجميع  (،Nodesالسلسلة على عدد من النقاط المنتشرة عبر شبكة تعرف بد )

صنة اختراق جميع االفراد المشتركين حول العالم وهو ما يعزز عنصر االمان للسلسلة وال يمكن للقرا
 السلسلة. علىالموجودين 

التعدين: تشترك ماليين األجهزة حول العالم في التأكد من صحة المعاملة قبل إتمامها فإذا أراد أحد  .ج
االفراد تحويل مبلغ نقدي لآلخر عبر السلسلة فإن المعاملة ال تتم حتى وإن كان الشخآ يمتلك بالفعل 

ويقصد بعملية التعدين استخدام طاقات أجهزة الكمبيوتر في  ،ية التعدينهذه النقود حتى تحدث عمل
البحث عن "الهاش" الصحيح المميز لهذه المعاملة حتى تتم بنجا  حيث يقوم ماليين من المنقبين 
حول العالم بإجراء مجموعة من العمليات الحسابية المعقدة عبر اجهزتهم بغرض الحصول على" 

ويميزها عن غيرها من  ،رب  هذه المعاملة بالمعاملة السابقة لها داخل السلسلةالهاش الصحيح" الذي ي
وتعتبر هذه هي الوظيفة الرئيسية لعملية التعدين وهي  ،المعامالت االخرى التي تتم داخل سلسلة الكتل

خل التأكد من ان المعاملة الجديدة اخذت نفس المدة الزمنية التي اخذتها المعامالت السابقة لها دا
 السلسة بما يضمن عدم حدوث تالعب او غش.

مجاالت تطبيق تقنية سلسلة الكتل )البلوك تشين(  3.9  
غير عملة  تشين( )البلوكهناك العديد من المجاالت التي يمكن ان تستفيد من تقنية سالسل الكتل او 

 (.2019 ،)السبيعيالبتكوين التي تعتمد على هذه التقنية 
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دد تي تهل او البلوك تشين الحماية من التهديدات االلكترونية المتزايدة التوفر تقنية سالسل الكت .أ
حماية االشياء او ما يعرف بإنترنت االشياء، حيث توفر هذه التقنية عنصر االمان لعمليات 

 تالتواصل بين االجهزة المرسلة والمستقبلة واجراء عمليات الفحآ والمصادقة وتسجيل المعامال
م الكتل او ما يعرف بالبلوك تشين ان تساهم في تحسين خدمات القطاع العا يمكن لتقنية سالسل . 

 واغراضها.من حيث سرعة اتمام المعامالت الرسمية بكل انواعها 
ة عالمييمكن لتقنية سلسلة الكتل او البلوك تشين ان تلعب دورا محوريا في تطوير حركة التجارة ال .ج

حيث يمكن ان توظف  العالمية،الحركة التجارة  من خالل توسيع العالقات وتخطي الصعوبات في
افة ين وكهذه التقنية في انشاء منصات لوجستية لرب  الموانئ التجارية العالمية بالمصدرين والمورد

ات وذلك يسهم في تسريع وتيرة عمليات التصدير واالستيراد وتتبع الشحن العالقة،االطراف ذات 
فض مساهمة هذه التقنية في حماية البضائع وخإلى  اضافةانتاجها. التجارية واسعارها وتواريخ 

 باألسعار.تكاليو الشحن والحد من التالعب 
 حيث يمكن االستفادة من خاصية المالي،يمكن لهذه التقنية ان تلعب دورا محوريا في القطاع  .د

داول ة وتوريالالمركزية في تقنية سالسل الكتل في خدمات الدفع الفوري وتنفيذ الحواالت المالية الف
وسي  وبالسرعة الالزمة مما يسهم في خفض إلى  االفراد والمؤسسات دون الحاجة العمالت بين
 التكاليو.

وتسجيل يمكن ان تلعب تقنية سلسلة الكتل دورا هاما في القطاع الصحي وذلك بأعداد منصات  .ه
 الصحية  إلجراء البحوثوتوفير المعلومات والبيانات الالزمة  البيانات

فية ن عن طريق هذه التقنية اعداد منصات التوثيق للبحوث العلمية واالنشطة االدبية والثقايمك .و
 والمالية.بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية 

 ميزات نظام البلوك تشينم 4.9
 :(2018، )خليفة سالسل الكتل يمكن ذكر أهمها هناك العديد من المميزات لتقنية )البلوك تشين(

مر مالت بهذه التقنية بالوضو  مع امكانية االطالع على المعلومات والوثائق االتتسم جميع المعا .أ
 الحكومية.الذي يساعد في توفير الوقت والجهد لتحقيق الفاعلية لجميع الدوائر 

شكل ال يسمح هذا النظام بإجراء التعديالت أو إلغاء المعامالت ألن جميع هذه المعامالت مسجلة ب . 
 مرة.من  أكثرلها تراتبي وال يمكن ادخا
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يقوم نظام سلسلة الكتل )البلوك تشين( بتتبع جميع خطوات المعامالت االمر الذي يساعد في تقديم  .ج
 المطلوبة.المعامالت ومراقبتها للحصول علي الجودة 

يقوم نظام )البلوك تشين( سالسل الكتل بالمساهمة في التوزيع العادل للثروة وعددم احتكارهدا علدى فئدة  .د
 االربا .كن للجميع عبر هذه التقنية المشاركة في انشاء المعامالت والحصول على معينة ويم

 داء الماليألمفهوم ا 5.9
على مفاهيم ومصطلحات دقيقة لمفهوم األداء المالي بل إن هناك من يستخدم  االتفاقمن الصعب 

االقتصادية حسب  مصطلحات أخرى بينها الكفاءة والفعالية واإلنتاجية، ومصطلح األداء في العلوم
بعض الباحثين يعني أداء مركز ذو مسؤولية ما يعني الفعالية واإلنتاجية التي تؤدي الى تحقيق 
األهداف، وعلى أي مستوي تحققت هذه األهداف ومقارنة نتائج ما تحقق بالوسائل المستخدمة في 

لتي تقيس األداء الجاري ( ، ويقصد بتقييم األداء المالي تلك العمليات ا2002 تحقيق األهداف)عشي،
باألهداف المخططة، كما ويمكن أن  وتحقق األهداف المرسومة، ومقارنة ما تحقق من هذه األهداف

 ءضو تعرف عملية تقييم األداء المالي بأنها قياس للنتائج التي تحققت أو المنتظر تحقيقها في 
 .(2019ملياني، و ) شالور  قتمجموعة من المعايير المحددة وتقديم الحكم على النتائج التي تحق

 البلوك تشين في الصناعة الماليةأثر تقنية  6.9
فقد سارعت  والقيود،على الرغم أن تطور هذه التكنولوجيا اليزال غير ناضج ويواجه العديد من التحديات 

تطوير هذه الموارد ل واستثمارالبنوك الكبرى وغيرها من الشركات المالية العمالقة للتخطي  في هذا المجال 
التكنولوجيا وتحسين البيئة المالية للنظام المصرفي الحالي واالستفادة قدر اإلمكان من شفافية وثبات هذه 

 :(Chang et al., 2020هذه التقنية )التقنية وفيما يلي نذكر دوافع البنوك لتطبيق 
 الرتفاعبيانات مركزية  الكثير من األموال في قاعدة استثمارإلى  تقليل التكاليو ألن البنوك تحتاج .أ

تكاليو الصيانة وشراء المحطات الطرفية، وكذلك أعمال مسك الدفاتر تضيو مزيد من التكاليو 
 يمكن لهذه التقنية حل هذه المشكلة بإسخدام دفاتر أستاذ ال مركزية وبدون أي تكاليو.

 استخدامخالل تتبع  يمكن للبنوك عبر هذه التقنية التحكم في مخاطر القروض بشكل أكثر فالية من . 
نظير بين المقرضين والمقترضين إلى  القروض ألن هذه التقنية تتيح المعامالت المباشرة من نظير

 ضمانات االئتمان من قبل البنوك.إلى  مما يلغي الحاجة
دارة مخاطر إيمكن للبنوك تحسين الخدمات المالية وتطبيق هذه التقنية في تسوية المدفوعات، و  .ج

، واتمتة الكثير من االعمال اليدوية وتحسين كفاءة األعمال، وتطبيق العقود الذكية غسيل األموال
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ومراجعة تكاليو الفواتير ، كما ويمكن لهذه التقنية تتبع معامالت العمالء بشكل فعال ومتابعة 
أنشطتهم في الوقت الفعلي ومكافحة غسيل األموال وتتبع الجرائم المتعلقة بالتهريب والمخدرات 

فساد والرشوة، وبهذا يمكن لهذه التقنية تغيير نموذج األعمال التقليدي وبشكل جذري والمساهمة في وال
 األعمال المالية عبر األنترنت.إلى  تحسين األداء والتحول من األعمال المالية التقليدية

 تقنية البلوك تشين للمدير الماليد ئاو ف 7.9
دفتر  نية في عمليات التدقيق عبر البيانات المخزنة فيمن هذه التق االستفادةيمكن للمدير المالي 

 احدا منو إنه يوفر مصدرا  باعتباراألستاذ الموزع والغير قابل للتغيير مما يوفر مصدر واحد للحقيقة 
 العقد أو المعامالت لجميع األطراف، كما يمكن عبر هذه التقنية تتبع بيانات االعتماد للسلع

 لشركاتلهة أعلى في جميع النواحي االقتصادية، وإمكانية توفير التقارير والخدمات بتكلفة أقل وبنزا 
 .(Monini, 2020) أكثروإجراء عمليات التدقيق الفورية للبيانات بفاعلية 

 الدراسة الميدانية .10
 منهجية البحث 1.10

كونه من أنسب المناهج في الدراسات والبحوث  ،اعتمد الباحثون على المنهج الوصفي التحليلي
ين باحثويتيح لل ،فهو يقوم على أساس تناول ظاهرة ما أو عدة ظواهر بالوصف والتفسير الدقيق ،االنسانية

دة ت جديوتبويب البيانات وتحليلها وصواًل لنتائج وعالقات وتعميما ،بجمع البيانات من مصادرها االولية
 ،ياتوالدور  ،المتمثلة في الكتبعلى المصادر الثانوية واعتمد الباحثون ايضا  ،دون التدخل بمجرياتها

ان لجمع ستبيوالبيانات المنشورة والغير منشورة المتعلقة بموضوع الدراسة، واستخدم الباحثون أداة قائمة اال
ليتن ي الليبي العاملة في مدينتي ز اإلسالم المصرف  راء مجتمع الدراسة المتمثلة في العاملين بفروع

ي اإلسالم يق تقنية سلسلة الكتل على األداء المالي للمصرفوذلك للتعرف على أثر تطب ،ومصراته
 الليبي.
 مجتمع الدراسة 2.10

لبالغ ي الليبي في مدينتي زليتن ومصراتة، وااإلسالم بالعاملين في فروع المصرف يتمثل مجتمع الدراسة
اموا لشامل، فقونظرًا لصغر حجم مجتمع الدراسة، فقد اعتمد الباحثون أسلو  المسح ا ( فردا،55عددهم )
 %(.92.73وبنسبة ) ( استمارة، صالحة للتحليل51( استمارة واستردوا منها )55بتوزيع )
 جمع البيانات الالزمة للدراسة أداة 3.10
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االستبيان لتحقيق أهداف الدراسة فقاموا بتصميم استمارة استبيان من خالل االستفادة أداة استخدم الباحثون 
واشتملت على البيانات الشخصية  ،(2019 ،)الشاطر ودراسة ،(2020 ،هيممن الدراسات السابقة)ابرا 

للمستهدفين والمتمثلة المؤهل العلمي، والتخصآ، والمسمى الوظيفي، وسنوات الخبرة. كما اشتمل االستبيان 
 ( محاور أساسية وهي: 4على )

 ( عبارات.3) بشفافية وأمان؛ امالت المالية: أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في إتمام المعالمحور األول

 ( عبارات.5المحور الثاني: أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في تخفيض تكاليو المعامالت المالية ؛ )

 ( عبارات.4: أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في السرعة والدقة في إتمام المعامالت المالية؛ من )المحور الثالث

 ( عبارات3لة الكتل في الحد من عمليات االحتيال والجرائم االلكترونية؛ ): أثر تطبيق تقنية سلسالمحور الرابع

 التحليل اإلحصائي ومعالجة البيانات 4.10

استخدم الباحثون الترميز الرقمي في ترميز إجابات أفراد المجتمع لإلجابات المتعلقة بالمقياس 
جتان لإلجابة )غير موافق( وثالث الخماسي حيث تم إعطاء درجة واحدة لإلجابة )غير موافق بشدة( ودر 

وقد تم درجات لإلجابة )محايد( وأربع درجات لإلجابة )موافق( وخمس درجات لإلجابة )موافق بشدة(، 
تحديد درجة الموافقة لكل فقرة من فقرات االستبيان ولكل محور من مقارنة قيمة متوس  االستجابة المرجح 

 (.5( على )4ة المقياس من خارج قسمة )مع طول فئة المقياس الخماسي، وحسب طول فئ
 أساليب التحليل اإلحصائي للبيانات: 5.10

نحتاج في بعض األحيان إلى حسا  بعض المؤشرات التي يمكن االعتماد عليها في وصف الظاهرة 
حيث التعرف على مدى تجانس القيم التي من حيث القيمة التي تتوس  القيم أو تنزع إليها القيم، ومن 

يأخذها المتغير، وأيضا ما إذا كان هناك قيم شاذة أم ال. واالعتماد على العرض البياني وحدة ال يكفى، 
لذا فإننا بحاجة لعرض بعض المقاييس اإلحصائية التي يمكن من خاللها التعرف على خصائآ الظاهرة 

ة رتين أو أكثر، ومن أهم هذه المقاييس مقاييس النزعة المركزيمحل البحث، وكذلك إمكانية مقارنة ظاه
 :والتشتت، وقد تم استخدام األتي

 لتحديد عدد التكرارات، والنسبة المئوية للتكرار التي تتحصل عليه كل إجابة،  :التوزيعات التكرارية
ورة أولية عن إجابة منسوبا إلى إجمالي التكرارات، وذلك لتحديد األهمية النسبية لكل إجابة ويعطي ص

 أفراد مجتمع الدراسة على العبارات المختلفة.
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 يستعمل لتحديد درجة تمركز إجابات المبحوثين عن كل محور، حول درجات المتوسط الحسابي :
 المقياس، وذلك لمعرفة مدى توفر متغيرات كل محور من محاور الدراسة.

 :درج فقرة من فقرات المقياس وفق مقياس التلتحديد اتجاه اإلجابة لكل  المتوسط الحسابي المرجح
 الخماسي.

  سطها : يستخدم االنحراف المعياري لقياس تشتت اإلجابات ومدى انحرافها عن متو االنحراف المعياري 
 لتحديد العالقة بين كل محور من محاور االستبيان وإجمالي االستبيان. معامل االرتباط : 
 أداة الدراسة )االستبيان( : لتحديد الثبات فيمعامل الفا كرونباخ 

 وتم ذلك من خاللصدق فقرات االستبيان :  1.5.10
 أواًل: صدق المحكمين

حيث إن صدق المحكمين يعد من الشروط الضرورية والالزمة لبناء االختبارات والمقاييس 
والصدق يدل على مدى قياس الفقرات للظاهرة المراد قياسها، وان أفضل طريقة لقياس الصدق هو 

لصدق الظاهري والذي هو عرض فقرات المقياس على مجموعة من الخبراء للحكم على صالحيتها. وقد ا
تحقق صدق المقياس ظاهريًا من خالل عرض الفقرات على مجموعة من المحكمين المتخصصين، وقد 

 .تم األخذ في نظر االعتبار جميع المالحظات التي قدمت من قبل المحكمين
 البنائي لمحاور الدراسةصدق االتساق  :ثانياً 

 ( معامل االرتباط بين محاور الدراسة وإجمالي االستبيان1جدول )
معامل  الفقرات المحةةةةةةةةةةةةور ت

 االرتباط
الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 **0.921 3 ةأثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في إتمام المعامالت المالية بأمان وشفافي 1
 0.000 **0.863 5 ة الكتل في تخفيض تكاليو المعامالت الماليةأثر تطبيق تقنية سلسل 2
 0.000 **0.89 4 أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في السرعة والدقة في إتمام المعامالت  3
أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في الحد من عمليات االحتيال والجرائم  4

 االلكترونية
3 0.883** 0.000 

 0.01إحصائية عند مستوى المعنوية ** القيم ذات داللة 

أثر تطبيق ( أن قيم معامل االرتباط بين إجمالي االستبيان ومحور )1لقد بينت النتائج في الجدول )
( وبين إجمالي االستبيان ومحور 0.921( )تقنية سلسلة الكتل في إتمام المعامالت المالية بشفافية وأمان

(، وبين إجمالي االستبيان 0.863( )تكاليو المعامالت المالية أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في تخفيض)
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(، وبين محور 0.89( ) أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في السرعة والدقة في إتمام المعامالت الماليةومحور )
(، وكانت قيم 0.883( ) أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في الحد من عمليات االحتيال والجرائم االلكترونية)
( وتثبت 0.05لداللة اإلحصائية دالة إحصائيًا حيث كانت قيم الداللة اإلحصائية جميعها أقل من )ا

 صدق االتساق البنائي لالستبيان.
 الثبةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 2.5.10

وهو االتساق في نتائج المقياس إذ يعطي النتائج نفسها بعد تطبيقه مرتين في زمنين مختلفين على 
وتم حسا  الثبات بطريقة معامل ألفا كرونباخ حيث إن معامل ألفا يزودنا بتقدير جيد في اإلفراد نفسهم، 

أغلب المواقف وتعتمد هذه الطريقة على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى، وأن قيمة معامل ألفا للثبات 
لطريقة تم ( واقل من ذلك تكون منخفضة، والستخراج الثبات وفق هذه ا0.6تعد مقبولة إذا كانت )

( ان قيم معامل ألفا 2( استمارة، وقد بينت النتائج في الجدول رقم )51استخدام استمارات البالغ عددها )
(، ولمحور 0.827( )أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في إتمام المعامالت المالية بأمان وشفافيةلثبات محور )

أثر تطبيق تقنية (، ولمحور )0.885( )الت الماليةأثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في تخفيض تكاليو المعام)
أثر تطبيق تقنية سلسلة (، ولمحور )0.816( )سلسلة الكتل في السرعة والدقة في إتمام المعامالت المالية
(، 0.939والجمالي االستبيان ) (،0.786( )الكتل في الحد من عمليات االحتيال والجرائم االلكترونية

ها معامالت ذات داللة جيدة ألغراض البحث ويمكن االعتماد عليها في تعميم وبالتالي يمكن القول أن
 .النتائج

 ( يوضح معامل الفاكرونباخ للثبات2جدول )
عدد  العةبةةةةةةةةةةارات ت

 الفقرات
 معامل الفا

 0.827 3 أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في إتمام المعامالت المالية بأمان وشفافية 1

 0.885 5 قنية سلسلة الكتل في تخفيض تكاليو المعامالت الماليةأثر تطبيق ت 2

 0.816 4 أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في السرعة والدقة في إتمام المعامالت المالية 3

 0.786 3 أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في الحد من عمليات االحتيال والجرائم االلكترونية 4

 0.939 15 إجمالي االستبيان

 اختبار فرضية الدراسة 3.5.10
لتحديد درجة االتفاق على كل فقرة من فقرات االستبيان وعلى إجمالي كل محور من محاور 

رة ددددددددددددددددددد  االستجابة ضمن الفتدددددددددددة متوسدددددددددددددددمنخفضة جدا إذا كانت قيم االستبيان، فتكون درجة الموافقة
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س  االستجابة ضمن الفترة ( وتكون درجة الموافقة منخفضة إذا كانت قيمة متو 1.8إلى أقل من  1)
(، وتكون درجة الموافقة متوسطة إذا كانت قيمة متوس  االستجابة ضمن الفترة 2.6إلى أقل من  1.8)
(، وتكون درجة الموافقة مرتفعة إذا كانت قيمة متوس  االستجابة ضمن الفترة 3.4إلى أقل من  2.6)
 إذا كانت قيمة متوس  االستجابة ضمن الفترة (، وتكون درجة الموافقة مرتفعة جداً 4.2إلى أقل من  3.4)
 (.5إلى  4.2)

 افيةن وشفالفرضية األولى: يوجد أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في إتمام المعامالت المالية بأما
بأمان  مالت الماليةأثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في إتمام المعالمحور يوضح التوزيعات التكرارية والوصف اإلحصائي    (3جدول )

 وشفافية

 الفقرة 

سبة
والن
رار 

لتك
ا

ق  
مواف
ير 
غ

شدة
ب

فق 
موا
ير 
غ

 

حايد
م

فق 
موا

شدة 
ق ب
مواف

 

س 
متو
ال

راف 
النح

ا
ي   ر

عيا
الم

فقة 
موا
ة ال
درج

 

حقق تطبيق تقنية  1
سلسلة الكتل ثبات 
البيانات وشفافيتها 
وعدم تغيرها عبر 

 الزمان

 16 22 12 0 1 ك

 مرتفعة 0.86 4.02
% 2 0 23.5 43.1 31.4 

تطبيق تقنية سلسلة  2
الكتل في المصرف 
حقق المزيد من الثقة 
والشفافية من خالل ما 
يسمى بالعقود الذكية 
التي تهدف الى اتمام 
 المعامالت دون وسي 

 16 21 11 2 1 ك

 مرتفعة 0.937 3.96

% 2 3.9 21.6 41.2 31.4 

تطبيق تقنية سلسلة  3
الكتل في المصرف 

الت جعل كل المعام
المالية مرئية للجميع 
وعدم امكانية تغييرها 
مما يحقق المزيد من 

 الشفافية واألمان

 17 19 13 1 1 ك

 مرتفعة 0.927 3.98

% 2 2 25.5 37.3 33.3 

 مرتفع 0.783 3.99 أجمالي المحور
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كتل في إتمام أثر تطبيق تقنية سلسلة ال( تبين إن متوسطات االستجابة لفقرات محور 3من الجدول رقم )
إن درجة الموافقة كانت  ( لذا فإن4.02( إلى )3.96؛ تراوحت ما بين ) المعامالت المالية بأمان وشفافية

،  أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في اتمام المعامالت المالية بأمان وشفافيةمرتفعة على جميع فقرات محور 
إن  وتشير إلى( 3.99ة إلجمالي المحور يساوي )( أن متوس  االستجاب10كما بينت النتائج في الجدول )

يتم قبول  لذاكان مرتفعًا، أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في إتمام المعامالت المالية بأمان وشفافيةمستوى 
 يوجد أثر لتطبيق سلسلة الكتل في إتمام المعامالت المالية بأمان وشفافية ".الفرضية األولى "

 لتطبيق تقنية سلسلة الكتل في تخفيض تكاليف المعامالت المالية الفرضية الثانية: يوجد أثر
 أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في تخفيض تكاليف المعامالت الماليةلمحور (يوضح التوزيعات التكرارية والوصف اإلحصائي 4جدول )

 الفقرة 

سبة
والن
رار 

لتك
ا

ق  
مواف
ير 
غ

شدة
ب

فق 
موا
ير 
غ

 

حايد
م

فق 
موا

شدة 
ق ب
مواف

 

متو 
ال

راف س 
النح

ا
 

 
ي  ر
عيا
الم

فقة 
موا
ة ال
درج

 

تطبيق تقنية سلسلة  1

الكتل ساهم في تخفيض 

تكاليف التحويالت 

 ومعالجة المعامالت 

 12 17 18 3 1 ك
 مرتفعة 0.965 3.71

% 2 5.9 35.3 33.3 23.5 

تطبيق تقنية سلسلة  2

الكتل خفض تكلفة 

التحويالت على العميل 

من خالل اعداد 

لرقمية المحافظ ا

والتعامل بها لتحويل 

االموال بدون رسوم 

 إضافية

 13 27 7 3 1 ك

 مرتفعة 0.904 3.94

% 2 5.9 13.7 52.9 25.5 

تطبيق تقنية سلسلة  3

الكتل في المصرف 

ساهم في تخفيض 

 النفقات التشغيلية

 7 23 16 4 1 ك

 مرتفعة 0.896 3.61
% 2 7.8 31.4 45.1 13.7 

ة سلسلة تطبيق تقني 4

الكتل ساهم في خفض 

تكلفة التحويالت على 

العميل من خالل إعداد 

المحافظ الرقمية 

والتعامل بها لتحويل 

االموال بدون رسوم 

 إضافية

 16 14 12 7 2 ك

 مرتفعة 1.175 3.69

% 3.9 13.7 23.5 27.5 31.4 

تطبيق تقنية سلسلة  5

الكتل ساهم إلغاء 

الحاجة الى عملية 

لبيانات االمر مطابقة ا

الذي سيؤدي الى توفير 

 التكاليف

 13 22 12 3 1 ك

 مرتفعة 0.946 3.84
% 2 5.9 23.5 43.1 25.5 

 مرتفع 0.813 3.76 أجمالي المحور

 



 (  2021)ديسمبر  2العدد  8مجلـة دراسات االقتصاد واألعمال املجلد 

     

150  

 

www.eps.misuratau.edu.ly 

أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في ( تبين إن متوسطات االستجابة لفقرات محور 4من الجدول رقم )
درجة الموافقة كانت  لذا فإن(، 3.94( إلى )3.61؛ تراوحت ما بين ) خفض تكاليو المعامالت المالية
، كما  أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في تخفيض تكاليو المعامالت الماليةمرتفعة على جميع فقرات محور 

أثر إن مستوى لذا ف( 3.76( أن متوس  االستجابة إلجمالي المحور يساوي )4بينت النتائج في الجدول )
يتم  لذا.كان مرتفعًا، قنية سلسلة الكتل في إتمام المعامالت المالية خفض تكاليو المعامالت الماليةتطبيق ت

 يوجد أثر لتطبيق سلسلة الكتل في خفض تكاليف المعامالت المالية ".قبول الفرضية الثانية "

والدقة  سرعةبال الفرضية الثالثة: يوجد أثر لتطبيق تقنية سلسلة الكتل في إتمام المعامالت المالية
 الالزمة
السرعة بت المالية أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في إتمام المعاماللمحور يوضح التوزيعات التكرارية والوصف اإلحصائي  (5جدول )

 والدقة الالزمة
 

 الفقرة
سبة

والن
رار 

لتك
ا

ق  
مواف
ير 
غ

شدة
ب

فق 
موا
ير 
غ

 

حايد
م

فق 
موا

شدة 
ق ب
مواف

 

س 
متو
ال

راف 
النح

ا
ي   ر

عيا
الم

فقة 
موا
ة ال
درج

 

في إجراء  تطبيق تقنية سلسلة الكتل 1
 العمليات المالية بشكل أسرع وأدق

 10 27 9 3 2 ك
 مرتفعة 0.966 3.78

% 3.9 5.9 17.6 52.9 19.6 
تطبيق تقنية سلسلة الكتل في  2

اختصار العمالت الورقية مما يعزز 
الدقة والسرعة في عمليات التحويالت 

 المالية

 12 27 8 3 1 ك

 مرتفعة 0.9 3.9
% 2 5.9 15.7 52.9 23.5 

تطبيق تقنية سلسلة الكتل ساهم في  3
تسهل عملية الدفع االلكتروني 

 لعمليات التجارة الدولية

 11 20 15 4 1 ك
 مرتفعة 0.965 3.71

% 2 7.8 29.4 39.2 21.6 

تطبيق تقنية سلسلة الكتل في تسريع  4
لتصدير الناتجة عمليات االستيراد وا

من توفير عمليات الدفع اللحظية 
 وسرعة التحويالت

 14 19 13 4 1 ك

 مرتفعة 1 3.8
% 2 7.8 25.5 37.3 27.5 

 مرتفع 0.77 3.8 أجمالي المحور

 
أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في إتمام ( تبين إن متوسطات االستجابة لفقرات محور 5من الجدول رقم )

إن درجة الموافقة لذا ف(، 3.9( إلى )3.71؛ تراوحت ما بين ) الية بالسرعة والدقة الالزمةالمعامالت الم
أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في إتمام المعامالت المالية بالسرعة كانت مرتفعة على جميع فقرات محور 
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( 3.8لمحور يساوي )( أن متوس  االستجابة إلجمالي ا12، كما بينت النتائج في الجدول ) والدقة الالزمة
كان  أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في إتمام المعامالت المالية بالسرعة والدقة الالزمةإن مستوى وبذلك ف
يوجد أثر لتطبيق سلسلة الكتل في إتمام المعامالت المالية يتم قبول الفرضية الثالثة " لذامرتفعًا، 

 بالسرعة والدقة الالزمة ".

د أثر لتطبيق تقنية سلسلة الكتل في الحد من عمليات االحتيال والجرائم الفرضية الرابعة: يوج
 االلكترونية

أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في الحد من عمليات االحتيال والجرائم لمحور (يوضح التوزيعات التكرارية والوصف اإلحصائي 6جدول )
 االلكترونية

 التكرار والنسبة الفقرة ت

ق 
مواف
ير 
غ

شدة
ب

 مو  
غير

فق
ا

 

حايد
م

فق 
موا

شدة 
ق ب
مواف

 

س 
متو
ال

 

االنحراف 
المعياري 

 

فقة
موا
ة ال
درج

 

ساهم تطبيق تقنية سلسلة  1
الكتل في المصرف في 

الحد من عمليات االحتيال 
بما أنها ال تعتمد على 

 الوسطاء

 16 25 6 3 1 ك

 مرتفعة 0.927 4.02
% 2 5.9 11.8 49 31.4 

تطبيق تقنية سلسلة الكتل  2
لمصرف ساهم القضاء في ا

على الفساد المالي من 
خالل جعل البيانات مرئية 
وعدم وجود وسي  إلتمام 

 المعامالت المالية

 18 19 11 2 1 ك

 مرتفعة 0.959 4
% 2 3.9 21.6 37.3 35.3 

تطبيق تقنية سلسلة الكتل  3
في المصرف ساهم في 

الحد من عمليات االحتيال 
 بما انها ال يمكن اختراقها

 17 20 7 6 1 ك

 مرتفعة 1.063 3.9
% 2 11.8 13.7 39.2 33.3 

 مرتفع 0.824 3.97 أجمالي المحور

أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في الحد ( تبين إن متوسطات االستجابة لفقرات محور 6من الجدول رقم )
إن درجة الموافقة لذا ف(، 4.02( إلى )3.9؛ تراوحت ما بين ) من عمليات االحتيال والجرائم االلكترونية
أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في الحد من عمليات االحتيال والجرائم كانت مرتفعة على جميع فقرات محور 

( 3.97( أن متوس  االستجابة إلجمالي المحور يساوي )13، كما بينت النتائج في الجدول ) االلكترونية
كان  لكتل في الحد من عمليات االحتيال والجرائم االلكترونيةأثر تطبيق تقنية سلسلة اإن مستوى وبذلك ف
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يوجد أثر لتطبيق سلسلة الكتل في الحد من عمليات االحتيال يتم قبول الفرضية الرابعة " لذا .مرتفعًا،
 والجرائم االلكترونية".

 بي.ي اللياإلسالم الفرضية الرئيسة: يوجد اثر لتطبيق سلسلة الكتل في تحسين األداء للمصرف
 يةاإلسالم تحسين األداء للمصارفتطبيق تقنية سلسلة الكتل في  ألثر( يوضح الوصف اإلحصائي 7جدول )

اثر تطبيق سلسلة الكتل في تحسين األداء 
 يةاإلسالم للمصارف

 درجة الموافقة االنحراف المعياري  المتوس 

 مرتفعة 0.706 3.86

داء ابة إلجمالي أثر تطبيق سلسلة الكتل في تحسين األ( أن متوس  االستج7بينت النتائج في الجدول )
حسين أثر تطبيق تقنية سلسلة الكتل في تإن مستوى لذا ف( 3.86ي الليبي يساوي )اإلسالم المالي للمصرف

ق تطبييوجد اثر لكان مرتفعًا، لذا يتم قبول الفرضية الرئيسة " ي الليبياإلسالم األداء المالي للمصرف
 ي الليبي ".اإلسالم حسين األداء للمصرفسلسلة الكتل في ت

 مناقشة نتائج الدراسة .11
تشير نتائج الدراسة الى وجود أثر لتطبيق تقنية سلسلة الكتل في المصرف محل الدراسة على إتمام 

( والتي جاء من ضمن 2020إبراهيم، ) وهذا يتفق مع ما لت اليه دراسة ،المعامالت المالية بأمان وشفافية
ويتفق ايضًا مع  ،بني تقنية سلسلة الكتل في المجال المصرفي تحقق الشفافية واألماننتائجها ان ت

( والتي اكدت على ان البلوك تشين هي التقنية االكثر أمانا إلتمام 2020، )ندير ماتوصلت اليه دراسة
ى وجود أثر كما تشير نتائج الدراسة ايضا ال ،المعامالت اليومية بين األفراد دون الحاجة الى وسي  ثقة

وهذا يتفق مع  ،لتطبيق سلسلة الكتل في المصرف محل الدراسة على خفض تكاليو المعامالت المالية
( حيث أكدت على إن تبني استخدام تقنية سلسة الكتل يساهم في زيادة 2019 ،)الشاطر ماأكدته دراسة

( حيث جاء من ضمن نتائجها 2020 إبراهيم،) ودراسة ،يةاإلسالم كفاءة العمليات في المؤسسات المالية
 ،يساهم تبني تقنية البلوك تشين في مجال العمل المصرفي في تعزيز الخدمات المصرفية واالرتقاء بها

وتوصلت الدراسة الى وجود  ،زيادة الكفاءة التشغيلية للمصارف وتحسين وتطوير الخدمات المصرفية بها
 ،ى إتمام المعامالت المالية بالسرعة والدقة الالزمةأثر لتطبيق سلسلة الكتل في المصرف محل الدراسة عل

والتي بينت ان تبني تقنية سلسلة الكتل تساهم في اتمام  ،(2020 إبراهيم،) وهذا يتفق مع ما بينته دراسة
وكذلك تشير نتائج الدراسة الى وجود أثر لتطبيق سلسلة الكتل في  ،المعامالت المالية بسرعة فائقة

وهذا يتفق مع ما توصلت  ،على الحد من عمليات االحتيال والجرائم االلكترونية المصرف محل الدراسة
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حيث جاء من ضمن نتائجها ان تقنية سلسة الكتل تساهم في الحد من  ،(2020 إبراهيم،اليه دراسة )
 ان تقنية سلسة الكتل تساهم في الحد من عمليات االحتيال. ،الجرائم االلكترونية

 ةوتوصيات الدراس نتائج .12
 النتائج 1.12

 :بعد تحليل البيانات التي تم جمعها، فإن الدراسة توصلت إلى ما يلي
 ي الليبي.اإلسالم ن تطبيق تقنية سلسلة الكتل يعمل على تحسين األداء المالي للمصرفأ .1
تطبيق تقنية سلسلة الكتل في المصرف محل الدراسة تعمل على تحقيق أمان وشفافية إتمام  نأ .2

 .ليةالمعامالت الما
تطبيق تقنية سلسلة الكتل في المصرف محل الدراسة تعمل على تخفيض تكاليو المعامالت  نأ .3

 المالية.
تطبيق تقنية سلسلة الكتل في المصرف محل الدراسة تعمل على سرعة ودقة انجاز المعامالت  نأ .4

 المالية.
وث عمليات االحتيال تطبيق تقنية سلسلة الكتل في المصرف محل الدراسة تعمل على الحد من حد نأ .5

 .والجرائم االلكترونية

 توصيات الدراسة 2.12

 إجراء المزيد من البحوث حول تكنولوجيا البلوك تشين والمزايا التي تحققها في جميع القطاعات. .1
 االستعانة بتجار  الدول الرائدة في مجال تبني تطبيق تقنية سلسلة الكتل)البلوك تشين( . .2
ين بالقطاع المصرفي للتعريو بتقنية سلسلة الكتل و المزايا التي تتحقق من عقد دورات تدريبية للعامل .3

 تطبيقها.
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