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المقّدمة  	

تؤّثر تقنية سلسلة الكتل بشكٍل كبير على النماذج االقتصادية والتجارية عبر مختلف القطاعات، مّما 

يجعلها تقنية ُمحتملة لتعزيز رحلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. فهي تتمّيز عن 

التقنيات الناشئة األخرى بقدرتها على تحقيق مكاسب إنتاجية في سالسل القيمة الحالية، وتقديم 

تجربة أفضل للعمالء، وتعزيز نماذج اإليرادات، وفتح الباب أمام أسواق جديدة. وقد أشارت إحدى 

الدراسات التي أجرتها شركة Gartner أن قيمة األعمال التجارية ستبلغ 3.1 تريليون دوالر أمريكي 
في جميع أنحاء العالم مع اعتماد تقنية سلسلة الكتل بحلول عام 1.2030

تهدف هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية )CST( إلى تمكين وتطوير سوق التقنيات الناشئة في 

المملكة العربية السعودية. وسعًيا إلى تعزيز هذا الهدف، تم إصدار هذه الدراسة. تركز هذه الدراسة 

على التعريف بتقنية سلسلة الكتل لزيادة الوعي وتسليط الضوء على فرص تبني تقنية سلسلة 

الكتل محلًيا وعالمًيا. والدراسة تغّطي النقاط التالية:

1  دليل مدراء قسم المعلومات حول البلوك تشين
 https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-cios-guide-to-blockchain

تعريف سلسلة الكتل	 
مكّونات سلسلة الكتل	 
منظومة سلسلة الكتل	 

فرص تبني تقنية سلسلة الكتل نظرة عاّمة على تقنية سلسلة الكتل

دوافع تبّني تقنية سلسلة الكتل 	 
تطبيقات تقنية سلسلة الكتل عبر القطاعات 	 
فرص تبني تقنية سلسلة الكتل في المملكة 	 

العربية السعودية 
تمكين تقنية سلسلة الكتل في المملكة 	 

العربية السعودية 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/the-cios-guide-to-blockchain
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نظرة عاّمة على تقنية سلسلة الكتل 	

نسلط الضوء في هذا القسم من الدراسة على التعريف بالتقنية، ومكّوناتها ومن ثم التوسع إلى 

منظومة سلسلة الكتل.

	.	    تعريف سلسلة الكتل

 )Distributed Ledger Technology( تقنية السجل الموزع

تقنية تعنى بتسجيل العمليات في األجهزة الموزعة في الشبكة، واتفاق هذه األجهزة على 

العمليات، واتساق السجل بين األجهزة.

سلسلة الكتل

إحدى تقنيات السجل الُموّزع التي يتم فيها تسجيل العمليات بهيكل بيانات يسمى "الكتلة"، 

وتتصل كل كتلة بالكتلة السابقة وصواًل إلى الكتلة األولى - مكونة سلسلة من الكتل.

	.	     مكّونات سلسلة الكتل

تتكون شبكة سلسلة الكتل، كما هو موضح في الشكل 1 الوارد أدناه، بشكل أساسي من أجهزة 

ُمّتصلة، بحيث يخّزن كل جهاز نسخة من السجل والعقود الذكية.

الشكل رقم 1: مكّونات سلسلة الكتل
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1.2.2   السجل 

يحاكي سجل سلسلة الكتل في وظيفته السجل المحاسبي الذي يحتوي على تسجيل عمليات 

اإليداع والسحب. لكن االختالف بين السجلين يكمن في طريقة تخزين العمليات. حيث يمثل سجل 

سلسلة الكتل بعدد من الكتل المتسلسلة، وتتضمن كل كتلة عدد من العمليات التي يختلف عددها 

حسب حجم الكتلة. ويتطّلب بدء العملية توفر العقود الذكية، ليتم بعد ذلك، إلحاق كتلة العمليات 

بالسلسلة بناًء على خوارزمية اتفاق محددة.

الكتلة 

قد يختلف محتوى الكتلة باختالف المنصة الُمستخدمة، غير أنها تحتوي بشكل أساسي، كما هو 

موضح في الشكل 2 أدناه، على البيانات واختزال )hash( الكتلة السابقة. 

الشكل رقم 2: سلسلة من الكتل ضمن إحدى الكتل المتسلسلة المرتبطة بتجزئة من الكتلة السابقة

البيانات:

2
 عادًة ما تشمل بيانات عن العمليات مثل إنشاء أصول جديدة، أو نقل أصول بين األجهزة.

ففي سياق العمالت المشفرة، قد تتضمن بيانات العملية توقيع المرسل وعنوان المستلم 

ومبلغ التحويل. أّما في حالة األصول القابلة للتلف مثل األدوية، فقد تتضّمن بيانات العملية 

أيًضا درجة حرارة الدواء خالل وقت تسجيل عملية نقل الدواء.

:)Hash( اختزال

يتم تشفير محتوى كل كتلة عن طريق خوارزميات االختزال )Hashing(، ثم يتم اإلشارة إلى ذلك 

NISTIR 8202  2 
https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2018/NIST.IR.8202.pdf
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التشفير في الكتلة التالية. فإذا تغير أي جزء من محتوى الكتلة، يتغير تشفير الكتلة بالكامل، 

وبالتالي إلى انقطاع السلسلة.

تتميز سلسلة الكتل بأن السجالت ال يمكن تغييرها وتبديلها، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى 

ارتباط كل كتلة بالكتلة السابقة عن طريق االختزال، فعند إضافة كتلة وقبولها في الشبكة، ال 

يمكن تغييرها. وأي تغيير مطلوب على البيانات ينطوي على إضافة كتلة جديدة لعكس هذا 

التغيير.

األصول

تشير األصول التي يتم تتّبعها من خالل سلسلة الكتل إلى أي شيء يمكن تملكه أو التحكم به، وقد 

تكون األصول مادية أو رقمية.

والرموز عبارة عن معلومات الرقمية ُمسّجلة في سلسلة الكتل تمنح حق امتالك أصل ما إلى 

صاحب مصلحة معّين.

ويتم تصنيف الرموز على النحو التالي:

الوصفالنوع

رموز قابلة 

لالستبدال
تمثل أصول متشابهة مثل العمالت الُمشّفرة

رموز غير قابلة 

لالستبدال
تمثل أصول فريدة من نوعها مثل األعمال الفنية أو العقارات الفريدة

رموز شبه قابلة 

لالستبدال

مزيج من الرموز القابلة لالستبدال وغير القابلة لالستبدال كمجموعات 

من النوع نفسه من البضائع. ويمكن استخدام الرموز غير القابلة 

لالستبدال للتمييز بين المجموعات، أّما الرموز القابلة لالستبدال 

فتمّثل البضائع ضمن كل دفعة 

)Cryptocurrencies( العمالت المشّفرة

العمالت المشفرة هي نوع من العمالت الرقمية التي يتم تمثيلها كرموز قابلة لالستبدال، حيث 

يتم التحقق من عملياتها وتسجيلها في السجل الموّزع. وتستخدم العمالت المشفرة تقنية التشفير 

لضمان أمن العمليات.

 . Bitcoinوهي العملة األصلية لشبكة ،Bitcoin من أمثلة على العمالت الُمشّفرة عملة

)Stablecoins( العمالت الرقمية المستقّرة

العمالت الرقمية المستقرة هي نوع من العمالت المشفرة الُمصّممة بهدف الحفاظ على استقرار 

سعرها في السوق. ويِرد فيما يلي فئات مختلفة من العمالت الرقمية المستقرة:

المدعومة بأصول: عمالت مستقرة مدعومة بأصول خارج السلسلة، مثل:
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العمالت الورقية )مثل الدوالر األمريكي(

السلع )مثل الذهب(

)ETH العمالت المشفرة األخرى )مثل

الخوارزمية: عمالت مستقرة تستخدم الخوارزميات والعقود الذكية لضمان استقرار ق من خالل إدارة 

عرض العمالت.

من الجدير بالذكر أن العمالت المستقرة لم تنضج لعد، وال زال السوق يدرس فوائد وآثار تبنيها.

2.2.2    العقود الذكية

العقود الذكية هي برامج ُمخّزنة في شبكة سلسلة الكتل، وتقوم تلقائًيا بتنفيذ عمليات ُمعّينة عند 

 استيفاء شروط عقد محدد.

 تتميز العقود الذكية بإمكانية التحقق من مدخالتها ومخرجاتها من قبل الجميع وفي أي وقت عبر 

السجل الموزع.

ويمكن استخدام العقود الذكية، على سبيل المثال، ألتمتة المدفوعات واحتسابها وجدولتها. 

3.2.2    األجهزة

تتمحور الثقة في تقنية سلسلة الكتل حول عدم وجود مالك واحد للسجل، بل يتم تخزينه من قبل 

.)Participants( أو المشاركين )Peers( أو ما تسمى باألقران )Nodes( العديد من األجهزة

وُتشير األجهزة إلى أي جهاز أو مستخدم جهاز -تابع لفرد أو جهة- موجود في شبكة السجل الُموّزع 

من خالل تخزين نسخة من السجل، حيث يّتصل الجهاز بشبكة األجهزة الحالية ويقوم بمزامنة 

البيانات، مع الحفاظ على حالة التزامن في الوقت الفعلي.

يتم استخدام بعض األجهزة أيًضا للتحقق من الكتل الُمضافة حديًثا وقبولها حسب آلية االتفاق.

)Consensus mechanisms( آليات االتفاق

تعبر آلية االتفاق عن مجموعة من القواعد التي يجب أن تتبعها األجهزة داخل شبكة السجل الموزع 

للتحقق من صحة العمليات وضمان اّتساقها بين مختلف األجهزة.

فيما يلي بعض آليات االتفاق األكثر شيوًعا:

)Proof of Work(  إثبات العمل 

من ناحية االتفاق القائم على إثبات العمل، تستخدم األجهزة، المعروفة باسم "المعّدن / 

Miner"، القوة الحاسوبية وتتنافس مع بعضها البعض إلنشاء كتلة جديدة. ليتم بعد ذلك بث 

الكتلة التي تم إنشاؤها حديًثا إلى جميع األجهزة. وإذا كانت جميع العمليات داخل الكتلة 

ن على مكافأة بالعملة األصلية لسلسلة الكتل. صالحة، يتم حينئٍذ قبول الكتلة ويحصل الُمعدِّ
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)Proof of Stake(  إثبات الحصة 

في االتفاق القائم على إثبات الحصة، يجب أن تلتزم األجهزة بحصة من العملة الُمشّفرة )على 

سبيل المثال: ETH 32 في سلسلة الكتل Ethereum( لتصبح مدقًقا. بعد ذلك، يتم اختيار 

المدققين بشكل عشوائي إلنشاء كتلة جديدة. وتتطلب إثبات الحصة من المستخدمين 

استخدام قوة حاسوبية منخفضة ألنهم ال يحتاجون إلى البحث وتعدين الكتل؛ بداًل من ذلك، 

يقومون فقط بالتحقق من الكتل المقترحة عند اختيارهم.

)Proof of Authority(  إثبات التفويض 

وفًقا لالتفاق القائم على إثبات التفويض، تمتلك بعض األجهزة المحددة صالحية إضافة كتل 

جديدة أو قبولها. فال يقوم مدققو إثبات التفويض بتجميع العمالت المشفرة، بل يتم اختيارهم 

بناًء على هويتهم وسمعتهم. وقد تختلف معايير قبول الكتلة الجديدة اعتماًدا على تشكيلة 

سلسلة الكتل. كما أن إثبات التفويض يلغي الحاجة إلى التعدين والبحث الزائد، لذلك، ُتعّد آلية 

االتفاق هذه ُموّفرة للطاقة وفعالة وقابلة للتطوير مقارنة بآلية إثبات العمل، لكنها من جهة 

أخرى، تؤثر سلًبا على الالمركزية مقارنًة بآلية إثبات الحّصة العتمادها على أجهزة محددة.

3 )Practical Byzantine Fault Tolerance(الخوارزميات العملية في قابلية تحمل الخطأ البيزنطي 

الخوارزميات العملية في قابلية تحمل الخطأ البيزنطي هي نوع من خوارزميات إثبات 

التفويض التي تسمح للشبكة بتدارك األخطاء من خالل الحصول على االتفاق فقط إذا كان عدد 

األجهزة الُمعيبة أقل من ثلث إجمالي األجهزة المتاحة في الشبكة.

	.3   منظومة سلسلة الكتل

باإلضافة إلى المكّونات األساسية، ترتكز حلول سلسلة الكتل بشكل أساسي على ثالث طبقات: 

الشبكات والمنصات والتطبيقات. نعرف كل منها في األقسام الفرعية التالية، كما نسلط الضوء 

على بعض الممّكنات التي ساهمت في تطور التقنية، ومن ثم التعرف على تصنيف خدمات 

سلسلة الكتل المقدمة من المشاركين في منظومة تقنية سلسلة الكتل.

3  مسألة الجنراالت البيزنطيين: تشير هذه المسألة إلى مشكلة من حيث التوصل إلى اتفاق بين جنراالت الجيش حول ما إذا كان يجب 
الهجوم أو التراجع بسبب عدم وجود تواصل مباشر بين الجنراالت ، حيث يحتاج الجنراالت إلى االتفاق على آلية معّينة للتوصل إلى قرار. ويتم 
ذلك عادًة عن طريق االتفاق بناء على رأي األغلبية إذا تم ضمان عدم وجود خونة قد يعرضون االتفاقية إلى خطر. من هنا ظهرت خوارزميات 

قابلية تحمل الخطأ البيزنطي، وهي خاصية مرتبطة بحل أو نظام وتهدف إلى تدارك المشاكل المشابهة للخطأ البيزنطي. أّما في مجال 
البلوك تشين، ُتعّد كل من آلية إثبات العمل وإثبات الحّصة وخوارزميات االتفاق البيزنطية العملية من بين األساليب الُمعتمدة لتدارك 

األخطاء، لكن الفرق فيما بينها يكمن في خاصية خوارزميات االتفاق البيزنطية العملية التي تهدف إلى التوّصل إلى اتفاق حتى في حال 
وجود سلوك ضار من قبل عدد صغير من العقد.

)Byzantine Fault Tolerance(  خوارزميات االتفاق البيزنطية لتدارك األخطاء

https://medium.com/loom-network/understanding-blockchain-fundamentals-part-1-byzantine-fault-tolerance-245f46fe8419
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الشكل رقم 3: منظومة سلسلة الكتل

4.2.2     الشبكات 

كما هو الحال مع العديد من التقنيات األخرى، تشّكل الشبكات الطبقة األساسية، بما في ذلك 

البنية التحتية لتشغيل التطبيقات. أّما شبكات سلسلة الكتل فتتكّون من عدة أجهزة متصلة 

ببعضها تحتوي كل منها على نسخة من السجل والعقود الذكية.

يمكن تصنيف شبكات سلسلة الكتل بناًء على إمكانية الوصول إليها ونموذج الصالحيات الخاص 

بها إلى الصنفين التاليين:

 
 

)DEX(

)Metaverse(

 
 

)NFTs(

*  
 

)SSI(

 
 

 
 

)DeFi(

 
 
 

)DAO(

 
 

)dApps(

 

 

Ethereum

Polygon

Solana

Cardano

Hyper-
ledger
Besu

Hyper-
ledger
Fabric

Quorum Corda

*      

)Permissionless( الشبكات العامة التي ال تحتاج إلى تصريح للمشاركة فيها 

هي التي ُتمّكن كل جهاز من الوصول إليها، 

والمشاركة في خوارزمية االتفاق دون الحاجة 

إلى طلب صالحية، ومن أشهر أمثلتها: شبكتا 

.Ethereum و Bitcoin

الشكل رقم 4: الشبكات العامة
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وبما أن الوصول في الشبكات الخاصة محدد ألجهزة معّينة، فإن الشبكات العامة تحقق ال مركزية 

أعلى.

5.2.2     المنصات 

يقارن هذا القسم بعض المنصات الشائعة أو السريعة النمو.

	.	.5.	    مقارنة المنصات

تختلف منصات سلسلة الكتل حسب سماتها ومقاييسها. ويقارن الجدول التالي بعض خصائص 

هذه المنصات:

آلية االتفاقنوع الشبكةاسم المنصة

Ethereumعاّمة)PoS( إثبات الحصة

Polygonعاّمة)PoS( إثبات الحصة

Solanaعاّمة)Proof of History( إثبات التاريخ

Consensys Quorumخاّصة
:)PoA( إثبات التفويض 

IBFT, QBFT, Raft, and Clique

Hyperledger Besuخاّصة

 )PoS( والحصة )PoW( إثبات العمل

:)PoA( والتفويض

)IBFT, QBFT and Clique(

Hyperledger Fabricخاّصة

:)PoA( إثبات تفويض

 الخوارزميات العملية في قابلية تحمل 

)PBFT( الخطأ البيزنطي

Cordaخاّصة)Validity and Uniqueness( الصالحية والتمّيز

)Permissioned( الشبكات الخاصة التي تتطلب تصريًحا للمشاركة فيها

هي التي يمكن أن تمتلكها جهة أو عدة جهات، 

بحيث تتحكم في منح صالحية الوصول للشبكة 

فقط، أو المشاركة كذلك في خوارزمية االتفاق.

الشكل رقم 5: الشبكات الخاصة
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6.2.2    الممّكنات

تشمل ممّكنات سلسلة الكتل على العديد من المكّونات التقنية التي تساهم في تعزيز قدرات 

التقنية أو التغلب على القيود أو توسيع نطاق الوظائف الحالية.

وُتستخدم هذه الممّكنات في تعريف تطبيقات األعمال على النحو التالي:

الَمحافظ: توفير وسيلة لتعريف وتخزين العمالت الُمشّفرة والرموز

الشبكات الوسيطة: توسيع البيانات على سلسلة الكتل ببيانات موثوقة قادمة من خارج 

السلسلة

حلول التوسع: تجاوز حدود قابلية التوسع ضمن شبكة سلسلة الكتل

برهان المعرفة الصفرية: تعزيز العمليات الخاصة على الشبكات العامة 

)Wallets( الَمحافظ

تسمح المحفظة للمستخدمين بإرسال العمليات عبر شبكة سلسلة الكتل )أي تداول العمالت 

المشفرة والرموز( من خالل توقيع تلك العمليات في المحفظة. وتعرف التوقيعات الرقمية، التي 

ُتستخدم لتشفير المعامالت، بأنها طرق حسابية تنقسم إلى جزئين: خوارزمية إنشاء التوقيع التي 

تستخدم مفتاح خاص )Private Key( لتوقيع الرسالة، وخوارزمية التحقق من التوقيع التي تستخدم 

المفتاح العام )Public Key( الذي يستخدم إلنشاء عنوان المحفظة.

يوضح الرسم البياني التالي العالقة بين كل من المفتاح الخاص والمفتاح العام وعنوان المحفظة.

الشكل رقم 6: استخدام التشفير واالختزال لعنوان المحفظة

قد تكون المحفظة على شكل إضافة للمتصفح أو محفظة أجهزة أو تطبيق جوال أو محفظة ويب. 

عالوة على ذلك، تنقسم المحافظ إلى نوعْين: المحفظة المقيدة، حيث يحتفظ طرف ثالث 

   

  

) (

 

) (
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بالمفاتيح الخاصة، والمحفظة غير المقيدة، حيث يتمتع المستخدمون بالسيطرة الكاملة على 

األصول في محافظهم ومفاتيحهم الخاصة. 

)Oracles( شبكات وسيطة

توجد برامج وسيطة لربط شبكات سلسلة الكتل ببيانات العالم الخارجي الفعلية، كاألحوال الجوية 

مثاًل، ويتعارف عليها بمسمى أوراكلس )Oracles(. تعمل أنظمة البرامج الوسيطة خارج السلسلة 

على مناداة الواجهة البرمجية )API( وتخّزن بيانات الرّد بشكل دوري كعمليات على شبكة سلسلة 

 الكتل .

على سبيل المثال4، يمكن استخدام أنظمة البرامج الوسيطة لتسجيل تحديثات سعر منتج ما في 

السلسلة وبدء عملية شراء آلية عبر عقد ذكي عندما يصل السعر إلى حد معّين.

الشكل رقم 7: األنظمة الوسيطة الالمركزية 

حلول التوّسع

ُتقاس قابلية تطوير شبكة سلسلة الكتل بشكل أساسي بعدد العمليات في الثانية. وتضّمنت 

اإلصدارات األولية من تقنية سلسلة الكتل طبقة بروتوكول )ُيشار إليها باسم الطبقة األولى / 

Layer 1( وهي معنّية بتحديد قواعد الشبكة. غير أن قابلية التوسع في الطبقة األولى ُتعّد أمًرا 

صعًبا. مثاًل  Ethereumكإحدى شبكات الطبقة األولى، تعالج 15 عملية بالثانية في المتوسط، بينما 
 تعالج Visa  1700 عملية بالثانية.5

/Ethereum )2022(  https://ethereum.org/en/developers/docs/oracles ،أوراكل  4

 Tehnički glasnik. 15. .التحليل القائم على األداء لمقياس قابلية تطوير البلوك تشين .)Yadav, Jyoti & Shevkar, Ranjana. )2021  5
.133-142. 10.31803/tg-20210205103310

Researchgate | التحليل القائم على األداء لمقياس قابلية تطوير البلوك تشين | مارس 2021
https://www.researchgate.net/publication/349846413_Performance-Based_Analysis_of_Blockchain_Scalability_Metric
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من هنا ظهرت المشكلة الثالثية عبر شبكات سلسلة الكتل6، والتي تنطوي على االستغناء عن 

واحدة من ميزات سلسلة الكتل الثالثة )األمان والالمركزية وقابلية التوسع( مقابل تعزيز ميزتين.

الشكل رقم 8: المشكلة الثالثية لشبكة سلسلة الكتل

يوضح الشكل أعاله صورة توضيحية للمشكلة الثالثية التي تؤكد على التحدي الذي ينطوي على 

تحقيق إحدى الحاالت الثالثة أ أو ب أو ج. مثاًل، في الحالة ب، يمكن أن تتمتع سلسلة الكتل بقابلية 

التوسع والالمركزية لكن سيتعين عليها التنازل عن األمن. ويعود ذلك إلى طريقة تصميم سلسلة 

الكتل وقدرات الحوسبة التي تتمتع بها، والتي يحاول المهندسون إيجاد حل لها.

في حين أن األمن والالمركزية هما من الخصائص األصلية التي تتمتع بها شبكات سلسلة الكتل، 

فإن غالبية محاوالت المعالجة تدور حول إيجاد طرق لجعل تقنية سلسلة الكتل أكثر قابلية للتوسع.

ويمكن تحسين قابلية التوسع في شبكات الطبقة األولى عبر تغيير قواعد البروتوكول لزيادة 

سرعة العملية. فاالتفاق القائم على إثبات الحصة، على سبيل المثال، هو حل توّسعي لشبكات 

الطبقة األولى من سلسلة الكتل.

أّما الطبقة الثانية فتشير إلى بروتوكول ثانوي أو حل مبني على الطبقة األولى، وهي تهدف إلى 

تحسين عمليات التوّسع دون المساومة على عنصرْي األمن أو الالمركزية.

أحد األمثلة على حلول الطبقة الثانية هو العمليات الُمجّمعة )Rollups(، حيث يتم جمع العمليات 

 https://vitalik.ca/general/2021/04/07/sharding.html ،المشكلة الثالثية عبر نطاق التوّسع  6
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المتعددة في عملية واحدة ضمن الطبقة األولى.

تتيح الطبقة الثانية معالجة العمليات بشكل أسرع، مما يساهم في تعزيز االبتكار وجذب االستثمار 

لجعل شبكة سلسلة الكتل قابلة للتطبيق على صعيد حلول األعمال.

 )Zero-knowledge proofs( برهان المعرفة الصفرية

برهان المعرفة الصفرية هو أحد تقنيات التشفير التي تمّكن أحد األطراف )الُمثِبت( تأكيد صحة 

معلومات ُمحّددة لطرف آخر )الُمدّقق( دون الكشف عن هذه المعلومات. ويتم استخدام هذه 

اإلثباتات كحل للحفاظ على خصوصية العمليات ضمن شبكات سلسلة الكتل العامة.

أحد أنواع حلول التوسع في هذا المجال هو التجميع )ZK-rollups( الذي يستخدم برهان المعرفة 

الصفرية دون الكشف للتحقق من العمليات خارج السلسلة قبل تجميعها في الطبقة األولى. 

ZK-" و ZKPs والذي يجمع بين ،EY و Polygon الذي طّورته ،Nightfall أحد األمثلة ذات الصلة هو

 Nightfall بنسبة تصل إلى ٪86. ويدمج ERC-20 مما يقلل من رسوم نقل رمز ، "Optimistic Rollup

3 عمليات ZKP في مجموعات بناًء على افتراض أن العمليات صالحة ما لم يثبت خالف ذلك. 

وتلغي اآللية عملية التحقق من قبل جميع المشاركين، وبالتالي تساهم في تحسين كفاءة 

العمليات وخفض رسوم العمليات. ويتم تحفيز المستخدمين لتحدي الكتل السيئة لضمان إدراج كتل 

الطبقة الثانية الصالحة فقط في شبكة سلسلة الكتل.

7.2.2    التطبيقات

يلقي هذا القسم الضوء على أنواع تطبيقات سلسلة الكتل السريعة النمو، وتشمل:

)Decentralized Applications( التطبيقات الالمركزية

)Decentralized Finance( التمويل الالمركزي

)Decentralized Exchanges( التبادالت الالمركزية

)Decentralized Autonomous Organizations( المنظمات المستقلة الالمركزية

)Non-Fungible Tokens( ترميز األصول من خالل الرموز غير قابلة لالستبدال

)Metaverse( الميتافيرس

)Self-Sovereign Identity( الهوية الذاتية المستقلة

)Decentralized Applications( التطبيقات الالمركزية    	7..	.	

التطبيقات الالمركزية هي التطبيقات التي يتمحور عملها الرئيسي حول سلسلة الكتل، وتحديدًا 

في العقود الذكية، ويتم تنفيذها مباشرًة من قبل عميل المستخدم من خالل محفظة سلسلة 

الكتل الخاصة به. وتوّفر منصات سلسلة الكتل الرئيسية تطبيقات المركزية مميزة وسوًقا لهذه 
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التطبيقات المبنية على منصاتها.

تضمن الطبيعة الالمركزية للتطبيقات أيًضا عدم قابلية تغيير الكود البرمجي. كما تضمن أن تكون 

التطبيقات متاحة بدرجة كبيرة كونها متوفرة عبر أجهزة متعددة. وتوفر التطبيقات الالمركزية 

طريقة فعالة لتطوير ونشر التطبيقات على الخادم التقليدي أو السحابة أو النماذج التي ال تحتوي 

على خادم )Serverless(. لكن ال تزال هناك فرصة لتطويرها والتغلب على بعض التحديات المرتبطة 

بصيانتها وضعف أدائها عند تعطل األكواد البرمجية.

الشكل رقم 9: بنية التطبيقات الالمركزية

 )Decentralized Finance( التمويل الالمركزي    	7..	.	

التمويل الالمركزي هو أحد أنواع التطبيقات الالمركزية المتخصصة في الخدمات المالية مثل 

التداول والمدفوعات واإلقراض. ويمّثل الرسم التخطيطي الوارد أدناه البنية الهيكلية التمويل 

الالمركزي، بدًءا من األصول مرورًا ببروتوكوالت حاالت االستخدام وصواًل إلى التطبيقات والمنصات 

التي تجمع تطبيقات متعددة.
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 الشكل رقم 10: هيكلية التمويل المركزي7

) ResearchGate.net | Fabian Schar :مصدر الصورة( 

خصائص التمويل الالمركزي:

قد ينطوي التمويل الالمركزي على أدوات مماثلة مثل الخدمات المالية التقليدية ضمن 

شبكة المركزية تزيل وساطة السلطة المركزية.

تعمل أنظمة التمويل الالمركزي بأقل قدر من الثقة حيث يتم تنفيذ البروتوكوالت باستخدام 

العقود الذكية، حيث تحدد هذه البروتوكوالت كيفية تنفيذ العمليات.

يتمتع أصحاب األصول بالسيطرة الكاملة على ملكية أصولهم حيث يحق لهم إلغاء العمليات 

حسب رغبتهم. وال يمكن ألي وسيط أو طرف ثالث أخذ الملكية المؤقتة أو تعديل األصل.

)Decentralized Exchanges( 3.7    التبادالت الالمركزية.	.	

بعد ظهور مفهوم التشفير، توفرت أسواق متعددة لتبادل وتداول العمالت المشفرة. ففي 

البداية، كان يتم تنفيذ معظم صفقات العمالت الُمشّفرة عبر تبادالت مركزية. غير أن خطر الهجوم 

على المصدر الواحد )single point of attack( يزيد في حالة استخدام التبادالت المركزية. لذلك، 

تحاول التبادالت الالمركزية التخفيف من هذه المخاطر من خالل تمكين العمليات المباشرة بين 

المتداولين دون االعتماد على مشّغل مركزي للتبادل.

تستخدم التبادالت الالمركزية العقود الذكية لتأمين العمليات، وتتوسع أسواقها إلى ما هو أبعد 

 ResearchGate التمويل الالمركزي: حول األسواق المالية القائمة على البلوك تشين واألسواق المالية الذكية – مقال علمي في  7

 )2021( ، https://www.researchgate.net/figure/The-Decentralized-Finance-DeFi-Stack_fig4_340061422
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من تداول العمالت المشفرة إلى الرموز المميزة مثل الرموز غير القابلة لالستبدال. ويمكن اعتبار 

التبادالت الالمركزية كأحد تطبيقات التمويل الالمركزي.

)Decentralized Autonomous Organizations( 4.7     المنظمات المستقلة الالمركزية.	.	

المنظمات المستقلة الالمركزية هي منظمات متوفرة عبر اإلنترنت، وتنّظمها قواعد مشّفرة 

كالعقود الذكية ويديرها أصحاب المؤسسات بداًل من القيادة المركزية. ويمكن اعتبار المنظمات 

المستقلة الالمركزية كنوع من التطبيقات الالمركزية حيث يكون التطبيق مستقل تماًما.

يتم تغيير حوكمة هذه المنظمات وقواعدها من خالل التصويت باستخدام الرموز المميزة. ويحّق 

فقط لمالكي رموز الحوكمة المشاركة في عملية التصويت.

لذلك من الجدير بالذكر أن هذه المنظمات ليست نموذج عمل أو نوًعا من المنظمات، لكنها 

مفهوًما يمكن استخدامه للحوكمة اآللية والالمركزية والمستقلة ألي كيان.

ويمكن استخدام المنظمات المستقلة الالمركزية، على سبيل المثال، في الجمعيات الخيرية 

والتمويل الجماعي وتمويل رأس المال االستثماري وإدارة األصول.

المنظمات المستقلة الالمركزية ليست تقنية أو نموذج عمل أو نوًعا معينًا من 

المنظمات، لكنها بمثابة مفهوم يمكن استخدامه للحوكمة اآللية والالمركزية 

والمستقلة ألي كيان.

 )Non-Fungible Tokens( 5.7    ترميز األصول من خالل الرموز غير القابلة لالستبدال.	.	

ُتعّد إدارة األشياء الفريدة في العالم الحقيقي أمًرا مناسًبا لتقنية سلسلة الكتل، نظًرا إلى قدرتها 

على ضمان الثبات وقابلية التدقيق وإخفاء الهوية والملكية.

تشمل حاالت استخدام الرموز غير القابلة لالستبدال ما يلي: 

يمكن استخدام السمات التي تمّثلها هذه الرموز لدمج األرقام التسلسلية الفريدة وغيرها من 

المعلومات الديناميكية مثل الموقع ودرجة الحرارة والحجم. أّما من ناحية إدارة المخزون، يمكن 

أيًضا دمج الرموز مع الرموز األخرى لتمثيل منتج ُمجّمع بأجزاء متعددة.

في مجال ترخيص البرمجيات، تمّثل المفاتيح األبجدية الرقمية تراخيص البرمجيات. وفي 

المستقبل، ستمثل الرموز غير القابلة لالستبدال المفاتيح وسيتم االحتفاظ بها في محافظ 

رقمية وستكون بمثابة المفتاح الذي يسمح بالوصول إلى مورد البرنامج. 

تسمح الممتلكات واألراضي التي يتم تمثيلها على أنها رموز غير قابلة لالستبدال بتجارة آمنة.

يمكن للمؤسسات استخدام الرموز غير القابلة لالستبدال للتحكم في حّق الوصول وإدارة 

الهوية.

ُتعتبر بيانات االعتماد الخاصة بالمهنة مثل التراخيص الطبية ودرجات القانون والشهادات 
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األخرى، ممّيزة وخاصة بكل فرد ويمكن إصدارها وصيانتها وتتبعها كرموز غير قابلة لالستبدال 

عبر شبكات سلسلة الكتل.

ُتعّد إدارة األشياء الفريدة في العالم الحقيقي أمًرا مناسًبا لتقنية سلسلة الكتل، نظًرا 

إلى قدرتها على ضمان الثبات وقابلية التدقيق وإخفاء الهوية والملكية.

)Metaverse( 6.7    الميتافيرس.	.	

ُتمّكن تقنية الميتافيرس األشخاص من التفاعل مع بعضهم البعض في مساحة من الواقع 

االفتراضي. وتشكل شبكة سلسلة الكتل الطبقة األساس لهذه التقنية من خالل استخدام الرموز 

غير القابلة لالستبدال والتطبيقات الالمركزية. ومن خالل الميتافيرس، يمكن لألفراد والمؤسسات 

إنشاء األصول الرقمية وتداولها مثل األراضي االفتراضية وتذاكر الفعاليات االفتراضية.

تخضع تقنيات الميتافيرس مثل Decenterland إلدارة المستخدمين من خالل استخدام المنظمات 

 المستقلة الالمركزية.8 

أحد األمثلة األخرى على الميتافيرس هو NIKELAND التي أنشأتها شركة NIKE والُمستوحاة من 
مباني الشركة الفعلية.9

)Self-Sovereign Identity( 7.7    الهوية الذاتية المستقلة.	.	

الهوية الذاتية المستقلة هي نهج يحتفظ من خالله الفرد على حقه بالتحّكم والوصول إلى ُمعّرفه 

ومعلوماته.

تهدف تقنية سلسلة الكتل إلى تمكين الهويات الذاتية من خالل إنشاء سجل ُموّزع موثوق به بين 

ُمصِدر الُمعّرف وحامله والمدّقق به.

باستخدام أنظمة الهوية الذاتية المستقلة، يمكن لجهات اإلصدار توفير بيانات اعتماد يمكن التحقق 

منها حول هوياتهم. ومع ذلك، قد تمثل هذه البيانات مطالبات أخرى حول حاملها، مثل رخصة 

ف إدارة بياناته من خالل المحافظ الرقمية. نتيجًة لذلك،  القيادة والشهادات. ويمكن لحامل الُمعرِّ

يستطيع حامل الُمعّرف إظهار بياناته إلثبات هويته، بينما يمكن للمدّقق التأكد من اعتماد هويته 

من قبل جهة اإلصدار المعنّية باستخدام تقنية سلسلة الكتل. 

تتمحور الهوية الذاتية المستقلة حول المستخدم من خالل استبعاد الوسطاء للوصول 

إلى الخدمات

8.2.2     تصنيف خدمات سلسلة الكتل

في البداية، كانت أغلب الجهات في منظومة سلسلة الكتل تقدم حلول تعدين وتداول عملة 

Bitcoin . وبعد إصدار Ethereum وإدخال العقود الذكية في السوق، التي ُتعرف غالًبا باسم الجيل 

/Decenterland, https://decentraland.org  8

NIKELAND, https://www.roblox.com/nikeland  9
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الثاني من سلسلة الكتل )Blockchain 2(، شهدت منظومة سلسلة الكتل نمًوا كبيرًا في عدد 

الجهات والحلول التقنية التي تخدم عدة قطاعات.

فيما يلي أمثلة على الجهات المقدمة لخدمات سلسلة الكتل مصنفة حسب الخدمات التي 

تقّدمها:

وصف الخدمةفئة الخدمة 

الخدمات االستشارية
توفير الخبرة الالزمة لتقديم الدعم االستشاري أو بناء 

استراتيجية العتماد تقنية سلسلة الكتل.

حلول سلسلة الكتل
تقديم حلول قائمة على تقنية سلسلة الكتل 

لحاالت استخدام محددة.

بناء حلول مخصصة قائمة على تقنية سلسلة الكتل.تطوير سلسلة الكتل

منصات سلسلة 
الكتل

تقديم أطر عمل ومنصات لبناء حلول وتطبيقات 
قائمة على سلسلة الكتل

أدوات التطوير

توفير أدوات للُمطّورين لتكوير خدمات سلسلة 
الكتل، ومن بينها:

· سلسلة الكتل كخدمة	

· واجهات برمجة التطبيقات	

· الحماية واألمن	

· موارد الحوسبة	

· موارد التخزين خارج السلسلة	
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فرص تبني تقنية سلسلة الكتل 3

3.	    تمهيد

تساهم قدرة سلسلة الكتل على زيادة الشفافية ومواجهة حاالت االحتيال وتعزيز الخصوصية في 

إبراز الفرص المحتملة عبر مختلف القطاعات. كما تدّل الحاجة إلى الشمول المالي في االقتصادات 

المتقدمة والنامية، والتبّني الكبير للرموز غير القابلة لالستبدال من قبل مطّوري المحتوى، 

واالهتمام المتزايد بالعمالت المشفرة، وإدارة الطاقة المتجددة إلى التوّجه نحو معدالت أعلى من 

اعتماد تقنية سلسلة الكتل.

وتمتلك تقنية سلسلة الكتل القدرة على إحداث أثر إيجابي على األعمال والمجتمع واالقتصاد 

والبيئة، مّما قد يؤدي إلى زيادة اعتمادها.

ويتوّقع المنتدى االقتصادي العالمي )WEF( ارتفاعًا في حجم التجارة حيث ستصل إلى 1 تريليون 

دوالر أمريكي مع اعتماد تقنية سلسلة الكتل والتقنيات ذات الصلة. وينّص المنتدى االقتصادي 

العالمي أيًضا على الحاجة إلى إزالة الحواجز التي تحول دون اعتماد التقنية، باإلضافة إلى تبسيط 
العمليات التجارية لزيادة حجم التجارة.10

وفًقا لدراسات Gartner، ستبلغ القيمة التجارية الناتجة عن سلسلة الكتل حوالي 176 مليار دوالر 

أمريكي بحلول عام 2025 و3.1 تريليون دوالر أمريكي بحلول عام 203011. كما ستخلق تقنية سلسلة 

الكتل فرًصا جديدة للجهات المعنية في السوق.

يسلط هذا القسم الضوء على الدوافع الرئيسية لتبني تقنية سلسلة الكتل مع إبراز قصص النجاح 

المهمة في هذا المجال، ليستكشف من بعدها التطورات المتعلقة بتقنية سلسلة الكتل في 

المملكة العربية السعودية واإلمكانات المستقبلية لهذه التقنية داخل المملكة.

3.	   دوافع تبّني تقنية سلسلة الكتل

العوامل الرئيسية التي تؤثر على التبني العالمي لتقنية سلسلة الكتل عبر القطاعات هي:

تعزيز الشفافية

يؤدي توزيع سجل رقمي واحد على أصحاب المصلحة ضمن شبكة األعمال، بما في ذلك 

المعلومات في الوقت الفعلي حول عمليات المنتج، إلى زيادة الشفافية. ونظًرا لطبيعة تقنية 

سلسلة الكتل غير القابلة للتغيير، يمكن ألصحاب المصلحة عرض التاريخ الكامل لدورة حياة المنتج 

والتأكد من أن معلومات السجل صالحة وخالية من العيوب.

Weforum )2018( https://www.weforum.org/agen- ،10  من المقرر أن تزيد البلوك تشين التجارة العالمية بمقدار 1 مليون دوالر
 /da/2018/09/blockchain-set-to-increase-global-trade-by-1-trillion

https://www.gartner.com/en/doc/3855708-digital-disruption-profile-blockchains-radi-، )2018( 11  ملف التعطيل الرقمي، غارتنر
 cal-promise-spans-business-and-society

https://www.weforum.org/agenda/2018/09/blockchain-set-to-increase-global-trade-by-1-trillion/
https://www.weforum.org/agenda/2018/09/blockchain-set-to-increase-global-trade-by-1-trillion/
https://www.weforum.org/agenda/2018/09/blockchain-set-to-increase-global-trade-by-1-trillion/
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على سبيل المثال، استخدمت Walmart سلسلة التوريد القائمة على سلسلة الكتل لتتبع األمراض 

المنقولة بالغذاء بشكٍل فعال. ومّكنت هذه التقنية بائع التجزئة من تتبع دورة حياة المنتج بشفافية 
في 2.2 ثانية بداًل من 7 أيام. 12

مقاومة االحتيال

تلغي تقنية سلسلة الكتل متطلبات األطراف الثالثة الموثوقة )TTP( وتعتمد على النزاهة. وهذه 

الخاصية مفيدة لتقليل حاالت االحتيال التي قد تقوم بها بعض السلطات المركزية والجهات 

االحتيالية. لذلك، فإن الجهات التي تشّكل جزًءا من منظومة أو تجري أعمااًل مع بعضها البعض تحّفز 

على الوثوق بتقنية سلسلة الكتل بداًل من األطراف الثالثة الموثوقة أو السلطات المركزية. 

فعلى سبيل المثال، إذا تم استخدام تقنية سلسلة الكتل للكشف عن االحتيال الضريبي وتجّنبه، يتم 
خفض االحتيال بنسبة ٪30 تقريًبا.13

زيادة حماية خصوصية البيانات

زاد اهتمام الحكومات والسلطات المعنية بحقوق الفرد في حماية البيانات الشخصية لألفراد. وتوّفر 

التطورات على صعيد قدرات سلسلة الكتل آلية لالعتماد على سالمة المعلومات مع الحفاظ على 

خصوصية األفراد. وتتضمن اإلمكانيات إثباتات عدم الكشف وعناوين مستعارة للمحافظ وشبكات 

فرعية للقنوات. وتؤدي هذه القدرات إلى تبّني تقنية سلسلة الكتل على نطاق أوسع مع االلتزام 
بمبادئ حماية خصوصية البيانات.14

3.3    تطبيقات سلسلة الكتل عبر القطاعات

باإلضافة إلى حاالت االستخدام الرائدة في قطاعات السوق الثالثة األولى، يستعرض هذا القسم 

قصتْي نجاح في القطاع الحكومي وقطاع اإلعالم والترفيه.

1.3.3    القطاع الحكومي

تشمل حاالت استخدام تقنية سلسلة الكتل في القطاع الحكومي الهوية الذاتية المستقلة، 

وسجل األراضي، والعملة الرقمية للبنك المركزي )CBDC( وحماية براءات االختراع. وترّكز العديد من 

الدول حالًيا على إنشاء شبكة وطنية لسلسلة الكتل، حيث ستوّفر هذه األنواع من الشبكات 

منظومة موثوقة للمؤسسات عبر القطاعات للعمل بأمان وتطوير التطبيقات القائمة على 

سلسلة الكتل بشفافية.

12  حاجة Walmart and Sam’s Club إلى إمكانية تتبع الغذاء في الوقت الفعلي باستخدام تقنية البلوك تشين 

https://corporate.walmart.com/media-library/document/leafy-greens-on-blockchain-press-release/_proxyDocu-
 ment?id=00000166-0c4c-d96e-a3ff-8f7c09b50001

https://www.pwc.nl/nl/tax/assets/documents/pwc-two-practi- ،13  حالتان عمليتان قائمتان على البلوك تشين لالمتثال الضريبي
 cal-cases-of-blockchain-for-tax-compliance.pdf

 14  كيف يمكن التحقق من شبكة البلوك تشين من قبل الجمهور وهي مخفية الهوية
 /https://consensys.net/blog/enterprise-blockchain/how-is-blockchain-verifiable-by-the-public-and-yet-anonymous

https://corporate.walmart.com/media-library/document/leafy-greens-on-blockchain-press-release/_proxyDocument?id=00000166-0c4c-d96e-a3ff-8f7c09b50001
https://corporate.walmart.com/media-library/document/leafy-greens-on-blockchain-press-release/_proxyDocument?id=00000166-0c4c-d96e-a3ff-8f7c09b50001
https://www.pwc.nl/nl/tax/assets/documents/pwc-two-practical-cases-of-blockchain-for-tax-compliance.pdf
https://www.pwc.nl/nl/tax/assets/documents/pwc-two-practical-cases-of-blockchain-for-tax-compliance.pdf
https://consensys.net/blog/enterprise-blockchain/how-is-blockchain-verifiable-by-the-public-and-yet-anonymous/
https://consensys.net/blog/enterprise-blockchain/how-is-blockchain-verifiable-by-the-public-and-yet-anonymous/
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15 )EBSI( البنية التحتية األوروبية لخدمات سلسلة الكتل

قد تؤّدي رقمنة المستندات إلى رفع مخاطر االحتيال وزيادة صعوبة التحقق من المستندات. 

فتتصدى التطبيقات القائمة على سلسلة الكتل لتلك التحديات من خالل تقديم دليل على أصالة 

المستند. وتتيح تقنية سلسلة الكتل التخزين اآلمن لبيانات المستندات وإمكانية الوصول اآلمن 

إليها، واستبعاد الحاجة إلى جهة خارجية. وبالتالي، فإن هذه التقنية تساهم في تقليل الوقت 

وتقليص تكلفة التحقق.

التحقق من المستندات هو أحد التطبيقات أو حاالت االستخدام التي تدعمها البنية التحتية 

األوروبية لخدمات سلسلة الكتل، وهي شبكة لسلسلة الكتل ُمكّونة من أجهزة ُموّزعة في عدد من 

الدول األوروبية لتقديم خدمات اإلدارات العامة عبر الحدود.

من خالل شبكة سلسلة الكتل الخاصة بالبنية التحتية األوروبية لخدمات سلسلة الكتل، يمكن للجهة 

الموثوق بها إصدار مستند يمكن التحقق منه رقمًيا، لتقوم من بعده سلطة مختصة بالتحّقق من 

المستند وتسجيله على سلسلة الكتل. وأخيًرا يستطيع المستخدم النهائي، سواء كان مواطًنا أو 

جهة، مشاركة المستند الذي تم التحقق منه عند الحاجة.

شبكة التفتيش الموحدة )اّتساق( 16

مبادرة وطنية أطلقتها شركة علم بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بهدف بناء شبكة 

بيانات آمنة وال مركزية باستخدام تقنية سلسلة الكتل، مخصصة لربط كافة الجهات الرقابية والتي 

تمارس األنشطة التفتيشية، لتحقيق أهداف التكامل المستقبلي بين األعمال الرقابية ورفع كفاءة 

العمل الذي يصب في مصلحة كافة األطراف. 

 1.3.3     اإلعالم والترفيه

يساهم قطاع اإلعالم والترفيه في إبراز إمكانات تقنية سلسلة الكتل في منع االحتيال على صعيد 

المحتوى واإلعالن، واستبعاد الوسطاء بين المستهلكين والمبتكرين وأتمتة المدفوعات والحقوق 

المكتسبة. 

17 Microsoft Xbox معالجة حقوق الملكية المكتسبة في

كانت الطريقة التقليدية لحماية وإدارة عملية معالجة حقوق الملكية في Microsoft Xbox غير 

فعالة، حيث يستغرق الحصول على معلومات مالية حول الحقوق المكتسبة 45 يوًما. وكان التحدي 

أكبر بالنسبة لناشري األلعاب، خاصة أولئك الذين يمتلكون شركات صغيرة وموارد قليلة.

فأنشأت شركة مايكروسوفت حاًل قائًما على سلسلة الكتل لتقليل العمل اليدوي وساعات 

 EBSI  15
 https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EBSI

16  شركة علم وأمانة منطقة الرياض لتنفيذ خارطة طريق البلوك تشين ألمانة الرياض )2018(،

 https://www.unlock-bc.com/news/2018-07-11/ibm-and-elm-to-implement-riyadh-municipalitys-blockchain-roadmap

 Microsoft Xbox 17  معالجة اإلتاوات في

 https://www.ey.com/en_gl/consulting/how-blockchain-helped-a-gaming-platform-become-a-game-changer 

https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EBSI
https://www.unlock-bc.com/news/2018-07-11/ibm-and-elm-to-implement-riyadh-municipalitys-blockchain-roadmap
https://www.ey.com/en_gl/consulting/how-blockchain-helped-a-gaming-platform-become-a-game-changer
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التشغيل المرتبطة بمعالجة حقوق الملكية للناشرين من خالل أتمتة العملية.

تم ترميز الشروط القانونية لعقود الحقوق كعقود ذكية في شبكة سلسلة الكتل ألتمتة العملية، 

مّما أّدى إلى تسريع اإلجراءات، وتقليل الجهود، ومنح المشاركين مزيًدا من الشفافية مع االحتفاظ 

بمستوى عاٍل من السرية بين مايكروسوفت وناشر اللعبة. فتساهم الواجهة التي تركز على 

المستخدم في تمكين صانعي األلعاب بإضافة طبقة تفاعل بسيطة ومصممة جيًدا إلى نظام 

توزيع الحقوق المكتسبة.

 ،Microsoft Xbox بعد استخدام العقود الذكية لمعالجة حقوق الملكية بدقة وشفافية لشركاء

تتمّثل الخطوة التالية في مشاركة المعلومات معهم بأمان وشفافية في الوقت الفعلي تقريًبا، 

مما يقلص وقت الوصول إلى حقوق الملكية من 45 يوًما إلى 4 دقائق.

ق  عندما يشتري العمالء ألعاب Xbox أو مواد رقمية أو مشتريات أخرى من مايكروسوفت، ُتطبِّ

العقود الذكية تلقائًيا المنطق التعاقدي وتحدد حقوق الملكية المناسبة. ثم يتم تسجيل بيانات 

حقوق الملكية في السجل الموزع اآلمن والسري.

يؤدي استخدام سلسلة الكتل على صعيد حقوق الملكية إلى تحسين وقت المعالجة بنسبة 99٪، 

ويزّود ناشري األلعاب ببيانات الحقوق في الوقت الفعلي تقريًبا، ويقلل الجهد التشغيلي بنسبة 

٪40، ويزيل الحاجة إلى التسويات.

4.3    فرص تبني تقنية سلسلة الكتل في المملكة العربية السعودية 

ظهر االهتمام بتبّني تقنية سلسلة الكتل في المنطقة منذ عام 2016, وذلك من خالل سعي 

المملكة العربية السعودية واإلمارات والبحرين إلى تطوير قطاعْي الخدمات المالية والحكومية. 

واستمرت جهود المملكة منذ ذلك الحين في هذا المجال من خالل إجراء بحوث مستمرة وتحليل 

التطبيقات الحالية والمستقبلية ألنظمة سلسلة الكتل عبر الخدمات الحكومية والمالية والتجارية. 

1.4.3    الحّد من االعتماد على الدفع النقدي 

يختبر البنك المركزي السعودي تقنية سلسلة الكتل عبر العمليات المالية بهدف زيادة المدفوعات 

اإللكترونية إلى ٪70 من إجمالي العمليات بحلول عام 2030. وُتتيح التطورات في هذه المبادرة 

فرصة للمعنّيين لتقديم الخدمات وبناء تطبيقات قائمة على سلسلة الكتل للبنوك والجهات 

األخرى التي تتعامل في صرف العمالت. وكجزء من الجهود المبذولة لخلق مجتمع أقل اعتماًدا 

على النقد، دخل البنك المركزي السعودي في شراكة مع Ripple لمساعدة البنوك السعودية على 

 Ripple's xCurrent Blockchain تحسين البنية التحتية للدفع وتمكينها من استخدام تقنية
للمدفوعات الفورية عبر الحدود. 18

https://www.arabnews.com/node/1954151/business-economy  18
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2.4.3     تعزيز الرقمنة في سوق العقارات المزدهر 

يمكن أن تؤّدي العقود الذكية القائمة على سلسلة الكتل دوًرا مهًما في القطاع العقاري في 

المملكة العربية السعودية، حيث يتم تطوير العديد من المشاريع الضخمة مثل نيوم والقدية وأماال 

وغيرها. ويمكن للعقود الذكية أتمتة المهام التي من شأنها أن تستهلك ساعات من األعمال 

الورقية والمعالجة، باإلضافة إلى تحديد القواعد والعقوبات حول اتفاقية معّينة والمساعدة على 

تبادل األموال أو الممتلكات بطريقة شفافة وقابلة للتتبع مع خفض التكاليف وتسريع العمليات 

وتحسين الثقة بين األطراف.

3.4.3    أكاديمية متخصصة في تقنيات سلسلة الكتل

أنشأت وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات )MCIT( األكاديمية السعودية الرقمية )SDA( لتطوير 

القدرات الرقمية للشباب السعودي. وقد عقدت األكاديمية شراكة مع شركة BSV لسلسلة الكتل 

بهدف إطالق أكاديمية لتنمية المواهب في مجال سلسلة الكتل. وستوفر أكاديمية سلسلة الكتل 

الجديدة موارد تعليمية وتطويرية لمختلف الجماهير حول تقنية سلسلة الكتل. كما ستساعد هذه 

المبادرة األعمال التجارية والشركات الناشئة على االستفادة من المواهب، وخلق فرصة لألفراد 
لتعزيز حياتهم المهنية. 19

5.3     تمكين تقنية سلسلة الكتل في المملكة العربية السعودية 

تحرص هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية على دعم رواد األعمال والشركات التي ترغب في 

المشاركة في بناء منظومة سلسلة الكتل في المملكة العربية السعودية. 

سيتطّلب التبّني السريع لتقنية سلسلة الكتل في المملكة العربية السعودية تعاوًنا متيًنا بين 

الجهات الفاعلة في السوق، مع االستفادة من قدراتهم لتطوير حلول قائمة على احتياجات 

السوق. وُتثبت المبادرات واالستثمارات في المملكة أّنه من الُمتوّقع أن تكون التنمية القائمة 

على التقنيات الناشئة محور تركيز الدولة خالل العقد القادم وأكثر، مما ينشئ الكثير من الفرص 

لرواد األعمال والشركات.

كما تهدف هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية إلى المساهمة بفعالية في ازدهار قطاع التقنيات 

الناشئة في المملكة العربية السعودية من خالل تسريع تبّني تقنية سلسلة الكتل والتقنيات 

الناشئة األخرى. لذلك اتخذت الهيئة الخطوات التالية لتطوير منظومة متينة لسلسلة الكتل في 

المملكة العربية السعودية.

إطالق البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة بما فيها سلسلة الكتل

تطوير إرشادات تبني تقنية سلسلة الكتل

نشر دراسة حول تقنية سلسلة الكتل في المملكة العربية السعودية

تنظيم وإجراء فعاليات وورش عمل مع القادة في مجال سلسلة الكتل والجهات الحكومية 

http://www.tradearabia.com/news/IT_392727.html  19
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واألكاديميين والمبتكرين المحليين والمعنّيين لمناقشة االحتماالت المناسبة في سوق 

سلسلة الكتل في المملكة العربية السعودية.

في الختام، إذا رغبتم في طرح أي سؤال أو استفسار أو استكشاف إمكانيات تقنية سلسلة الكتل 

يمكنكم التواصل مع هيئة االتصاالت والفضاء والتقنية عبر البريد اإللكتروني التالي: 

info@cst.gov.sa

mailto:info@citc.gov.sa
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