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كلمة افتتاحية

يجرب التســارع الكبري يف التطورات 
التكنولوجيــة العديــد من الدول عىل التحرك 

لضــان إدخال أحدث االبتكارات إىل 
مجتمعاتهــم بصورة مدروســة، حيث تدرك 

هذه الدول أن قيادة املســتقبل بيد من 
يعمــل ويصنعه اليــوم. وانطالقاً من توجيهات 

القيادة الرشــيدة لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة، برز اســم الدولــة كمركز هام لألفكار 

املبتكرة التي تســهم يف صياغة املســتقبل، 
وكحاضنــة متميزة لتقنيات املســتقبل.

وال شــك أن تبني تقنية البلوك تشــن يف 
جميــع قطاعــات املجتمع هو أحد الجوانب 

املهمــة يف هــذا التحول، فهي أحد مكونات 
البنيــة التحتية الرقمية التي تؤســس مجتمع 

الغــد. ومن هــذا املنطلق، أصبحت دولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة من أوائل الدول 

التــي تتبنى تقنية البلوك تشــن بهدف 
تحســن العمل الحكومــي، وتقليل املخلفات 

الورقيــة وتطوير أفضــل التجارب للمواطنن 
واملقيمــن عىل أراضيها.

كــا أطلقت الحكومة يف عام 2018 
اســراتيجية اإلمارات للتعامالت الرقمية 

)البلوك تشــن( 2021. وترمي هذه 
االســراتيجية إىل تحويل ٪50 من املعامالت 

الحكوميــة القابلــة للتطبيق إىل تعالمالت 
رقمية بحلول عام 2021، وهو ما سيســاعد 

حكومــة دولة اإلمارات عند اكتال 
االســراتيجية عــىل توفري ما يقدر بنحو 398 

مليــون وثيقة مطبوعة ســنوياً، إضافة إىل 77 
مليون ســاعة عمل بشــكل سنوي ومليارات 

الدراهــم مــن تكاليف املعامالت. وعىل الرغم 
مــن تبني دولة اإلمارات هــذه التقنية الجديدة 

الرائعــة، إال أن الكثــري من إمكاناتها عىل 
مســتوى العامل ال تزال غري مســتغلة إىل حد 

كبري.

وتوفــر تقنية البلوك تشــن مدخالً جديداً 
وواعــداً إىل عــامل املعامالت الرقمية، حيث 

تســهم التكنولوجيــا الجديدة يف تكوين 
ســجالت آمنة ميكــن التحقق من صحتها وال 

ميكــن محوها. كا تســهل عىل نحو متزايد 
األنظمــة القوية واآلمنة التي تســتخدم تقنية 

البلوك تشــن كل يشء تقريباً بدءاً من 
التجــارة وحتى حوكمة املدن.

يفصــل هذا الدليــل كل خطوة من الخطوات 
التــي تتضمنها معامالت البلوك تشــن 

بشــكل يســاعد قادة األعال واألفراد عىل 
فهم ســبل انتفاعهــم وانتفاع املجتمعات 

من البلوك تشــن، ثم يُعّرج الدليل عىل 
املجــاالت التي اســتخدمت فيها هذه التقنية 

يف التطبيقــات العملية.

ويتضمــن الدليل ملحــة عن التحديات التي 
تواجههــا تقنية البلوك تشــن وكيفية تبنيها 

عىل نطاق واســع. ويف دولة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة نرى بأن هذه فرصة جيدة 

للحكومــات للمســاهمة يف صياغة هذه 

التكنولوجيــا – بحيــث يحصل املجتمع عىل 
أفضل القيم من اســتخدامها.

ونشــري يف هذا الدليل أيضاً إىل التطور 
الذي شــهدته تقنية البلوك تشــن، حيث 

وضــع التصور لتقنية البلوك تشــن 
مجموعــة من الثورين املعارصين يف 

مجال التكنولوجيا الســيربانية، وأدخل 
التحســينات عليهــا مجموعة أخرى من 

املربمجــن األذكياء، وطورها مبتكرون 
أدركــوا مــا تتمتع به من إمكانات ال 

محــدودة. ومن هنــا يعترب هذا الدليل الذي 
يقوم بشــكل أســايس عىل تبني دولة 
اإلمــارات املبكر لتقنية البلوك تشــن 

خطــوة أوىل نحو هــذه التقنية املتميزة، 
ونتمنــى البنــاء عىل هذه الخطوة األوىل 

وتطويرهــا حتى يتســنى لنا تحقيق أقىص 
اســتفادة ممكنــة من هذه التقنية.
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1. مقدمة
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خالل العقد األخري، ظهرت تقنية جديدة 
شكلت تغيرياً جذرياً كبرياً وأدَّت إىل إعادة 

تفكري كافة األطراف يف إمكانيات اإلنرنت. 
مل تكن هذه التقنية هاتف آيفون املحمول أو 
وسائل التواصل االجتاعي أو إنرنت األشياء؛ 

بل تقنية البلوك تشن )Blockchain( التي 
أطلق عليها البعض لقب “اإلنرنت الجديد”. 

تساعد هذه التقنية الجديدة عىل تطوير 
تطبيقات المركزية وموزَّعة يف ظل بيئة تنعدم 

فيها الثقة. 

لن تحل شبكة البلوك تشن محل قواعد 
البيانات ولغات الربمجة وبروتوكوالت 

اإلنرنت والحوسبة السحابية والذاكرة املخبأة 
والتشفري وجدران الحاية والخوادم وكل ما 
ميكن استخدامه لتطوير التطبيقات، لكنها 

ستعمل كخيط يربط بينها عىل مستوى 
األسواق والصناعات والدول. 

وعىل الرغم من تزايد الوعي باإلمكانات 
الضخمة التي تحملها تقنية البلوك تشن 
يف قطاعات واسعة من املجتمع، ال يزال 

عدد األشخاص الذين حاولوا أن يتعمقوا 
يف التعرّف عىل املميزات التي توفرها هذه 

التقنية حتى اآلن محدوًدا. وعىل الرغم من 
الضجة التي أحدثتها تقنية البلوك تشن، إال 

دليل التعامالت الرقمية بلوك تشني  •  مقدمة

1. مقدمة
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الشكل رقم 1: تطور تقنية البلوك تشني 

أن نجاحها الحقيقي جاء من خالل عملها من 
وراء الكواليس لضان تسهيل العمليات 

اإلدارية وتقليل التكاليف. ومع إدراك العديد 
من القطاعات والحكومات واألفراد األهمية 

االسراتيجية الضخمة لهذه التقنية وتبنيها 
مجموعة من املنصات التي تعمل وفًقأ لهه 
التقنية الجديدة، بدأت هذه الفجوة يف فهم 

البلوك تشن يف التضاؤل.

ومتثل الثقة الالمركزية أحد أهم ابتكارات 
البلوك تشن، حيث بدأت هذه التقنية يف 

االنتشار يف وقت انعدمت فيه الثقة بعد 
األزمة املالية العاملية عام 2008 وما أدت 

إليه من تقويض األسس التي تقوم عليها 
املؤسسة االقتصادية العاملية.

ويف هذا الصدد، يشري ساتويش ناكاموتو 
أن البيتكوين )Bitcoin(، وهو أحد تطبيقات 
البلوك تشن، “ميثل التعامل املبارش بن 

األشخاص من خالل النقود اإللكرونية التي 
ميكن إرسالها عرب اإلنرنت من طرف إىل آخر 

دون الحاجة إىل أي من املؤسسات املالية.” 
وقد عكف ناكاموتو عىل تطوير تقنية جديدة 

تضمن تحرير املعامالت اإللكرونية من تحكم 
أي أطراف خارجية.  
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الرغم من أن تطور اإلنرنت الحديث اتخذ مساراً 
مختلفاً عا اقرحه باران، إال أن ورقة باران 

ظلت يف منتهى األهمية يف مجال تطوير 
الشبكات، وهي إحدى األدوات التي تعتمد 

عليها أنظمة البلوك تشن. 

اجتمع عدد من علاء ومربمجي الحاسب، 
كانوا يطلقون عىل أنفسهم اسم سايفر 

بانكس )Cypherpunks(، يف مثانينيات 
القرن العرشين بهدف إنشاء نظام مايل موزع 

ومستقل يستند إىل القيم املثالية التي ميزت 
اإلنرنت يف بداية ظهوره. وعىل مدار عقدين 
من الزمان، عكفت هذه املجموعة عىل بناء 

بورصة رقمية المركزية وموزعة ومجهولة وال 
ميكن التالعب بها )الشكل رقم  2(. 

ومع اندالع األزمة املالية العاملية عام 2008، 
شعر أعضاء املجموعة بحتمية التحرك الرسيع. 

ويف 31 أكتوبر 2008، أطلق شخص أو 
مجموعة من األشخاص تحت اسم ساتويش 

ناكاماتو ورقة بحثية تقنية يرشحون فيها ما 
 )Crypto Currency( يعرف بالعملة املشّفرة

التي تعمل من خالل منصة البلوك تشن.  
هذه العملة ليس لها سلطة مركزية أو دار 
لسك العملة، وتعمل عىل منصة توثيق 

النظراء وتتصف باملشاركة املجهولة، وتم 
تحقيق حلم مجموعة سايفر بانكس من خالل 

عملة البيتكوين.

وسبق انطالق عملة البيتكوين العديد من 
محاوالت إنشاء عملة مشّفرة يف تسعينيات 
القرن العرشين بدرجات نجاح متفاوتة، وكان 

.b-moneyو eCash من أشهرها عملة

وال شك أن نجاح أية عملة يقوم بشكل أسايس 
عىل الثقة، حيث يجب أن يثق املستخدمون 

يف العملة وكونها أداة مقبولة يف رشاء 
السلع والخدمات، ووجود ضوابط مناسبة 
يف السوق لتفادي وقوع عمليات احتيال.  

كان أول تحٍد يواجه البيتكوين هو تحدي كسب 
ثقة الناس وإثبات أن قيمة العملة مضمونة 

وميكن اسردادها. ويبقى أن نعرف إذا ما كان 
البيتكوين ميثل مخزن مستقر للقيمة أو أنه 

ميكن ضان اسرداد قيمته.

وال تكمــن أهميــة البيتكويــن يف كونــه عملة 
رقميــة، بل يف شــبكة البلوك تشــن التي 

تدعمــه. فعندمــا صعد ســعر البيتكوين 
صعــوداً رسيعــاً يف عام 2017، تزايدت 

أهميــة تقنية البلوك تشــن عــىل الصعيد 
العاملــي، وأصبحــت جزءاً من الحوارات 

الدوليــة التــي تتنــاول التقنيات الجديدة، 
وبــدأت تحتــل موقًعا مميزًا عنــد العديد من 

األفــراد لقدرتهــا عىل تغيــري اإلنرنت من خالل 
تغيــري شــكل املعامــالت الرقمية و طريقة 

حفظ الســجالت.

CENTRALIZED, DISTRIBUTED AND 
DECENTRALIZED NETWORKS

مركزية

المركزية
شبكات النظراء

(Peer-to-Peer)

موزعة

1.1 تاريخ البلوك تشني 

قدم بول باران خالل فرة عمله كباحث شاب 
يف معهد األبحاث األمرييك “راند” غري الربحي 
يف بداية الستينيات من القرن املايض ورقة 
هامة، وصف فيها قدرة شبكات االتصاالت 

الالمركزية عىل تحمل الهجات النووية. فبدالً 

من مرور االتصاالت من خالل نقطة مركزية 
واحدة قد تتعطل مع اندالع الحرب أو تستويل 

عليها القوى املعادية، اقرح باران تطوير نقاط 
اتصاالت موزعة يف بنية المركزية قادرة عىل 
الصمود يف هذه الظروف العصيبة. وعىل 

الشكل رقم 2: شبكات مركزية وموزعة والمركزية

دليل التعامالت الرقمية بلوك تشني  •  مقدمة  •  تاريخ البلوك تشني

1. مقدمة

ومتثل تقنية البلوك تشن تجربة جديدة 
تهدف إىل إعادة الثقة يف اإلنرنت والسوق 

الحديثة.

ومن املهم يف هذه املرحلة أن نتجاوز مرحلة 
النظريات ونتحرك نحو التنفيذ حتى يتسنى 

لنا أن نتحقق من كامل إمكانات هذه التقنية. 

يتم إجراء عدد من التجارب عىل البلوك تشن 
يف جميع أنحاء العامل من خالل الحكومات 

والرشكات التي أدركت إمكانات هذه التقنية 
وقدرتها عىل أن تحّول العامل إىل مكان أفضل، 

وهذا يعني أن مستقبل تقنية البلوك تشن 
يجري تصميمه يف الوقت الراهن.
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Block 1
(1mb)

T1: Mariam -500 BTC
T1: Mansour +500 BTC

T2: Latifa -200 BTC
T2: Saif +200 BTC

Block 2
(1mb)

T3: Mansour -100 BTC
T3: Mariam+100 BTC

T4: Saif -200 BTC
T4: Latifa +200 BTC

X32

Block 3
(1mb)

T5: Mariam -50 BTC
T5: Mansour +50 BTC

T6: Latifa -200 BTC
T6: Saif +200 BTC

9BZ

�e unique signature
that corresponds to

this string of data is X32.

�e unique signature
that corresponds to

this string of data is 9BZ.

�e unique signature
that corresponds to

this string of data is 74T.

2. طلب إجراء معاملة
تعلن ريم عن رغبتها يف إعطاء هاتفها 

إىل خليفة

1. شبكة المركزية
يجلس كل أعضاء الشبكة حول الطاولة 

ويسجلون كل ما يحدث عليها

3. التحقق
يسارع كل من يف الغرفة للتحقق من 

دفاترهم والتأكد من قدرة ريم عىل إعطاء 
هاتفها إىل خليفة

(Hash Mining) 4. تعدين االختزال (Hashing) 5. عملية االختزال
يخصص للطلب رقم معاملة مميز 

بناًء عىل إثبات حسايب

6. املعاملة
ريم تعطي هاتفها إىل خليفة

أول شخص يثبت حسابياً أن ريم 
قادرة عىل إعطاء هاتفها إىل خليفة 

يحصل عىل جائزة

7. الكتل 
يقوم كل شخص مبراجعة كل يسجل الجميع املعاملة يف أوراقهم

ورقة للتأكد من صحة 
املعلومات. ثم تغلق الورقة 

وتضاف إىل سجل األوراق

8. البلوك تشني 

1.2 الكتل والسالسل

متثل البلوك تشن نوًعا من أنواع هياكل 
البيانات، حيث يتم ترتيب البيانات يف 

مجموعات تحتوي عىل املعلومات 
 .)Block( ”ويطلق عليها اسم “الكتل

تخزن كل كتلة معلومة مرجعية للكتلة 
التي سبقتها، ومن ثم يتم تكوين 

“سلسلة” )Chain(. تُنسخ سلسلة 
البيانات بن العديد من املشاركن، 

لتكوين مستودع مشرك ومرن وموزع 
للبيانات. تساعد هذه التقنية عىل تطوير 

تطبيقات المركزية وموزعة يف ظل 
بيئة تنعدم فيها الثقة. وعىل الرغم من 

أن هناك عدداً ضخاً من التطبيقات 
لتقنية البلوك تشن إىل جانب العمالت 

املشّفرة، فإن تحليل ورشح معامالت 
البيتكوين قد تكون بداية جيدة لفهم 

طريقة عمل تقنية البلوك تشن.

فالخطوة األوىل بالنسبة للبيتكوين 
هي عملية التعدين )Mining( أو تكوين 
العملة )الشكل 3(. مبجرد توصيل جهاز 

الكمبيوتر بشبكة البيتكوين وإنشاء 
عنوان ملحفظة البيتكوين، تبدأ عملية 

التعدين. وقد يحدث التعدين يف أي 
وقت تُطلب فيه معاملة البيتكوين عىل 

الشبكة. ليك يتم إنجاز املعاملة، يجب 
تخصيص شفرة )Hash( فريدة لكل 

طلب. ولتكوين الشفرة )Hash(، يسارع 
كل جهاز من أجهزة الكمبيوتر املتصلة 

بالشبكة لحل مسألة حسابية، هي ما 
.)Hashing( تعرف بعملية االختزال

بعد وصول البيتكوين إىل يد املستخدم، 
يبدأ التفكري يف إنفاقه. الخطوة األوىل 

هنا هي إنشاء محفظة شخصية من 
خالل سجل فريد محمي برقم رسي 

مبني عىل مرفق املفاتيح العمومية 
)Public Key Infrastructure( للحفاظ 

عىل الهوية الرسيّة للالك. يتتبع السجل 
ما ينفقه املالك وغريه من األشخاص 

املوجودين عىل الشبكة من البيتكوين 
من خالل تسجيل كل معاملة تتم عىل 

الشبكة، فيا يشبه دفر الشيكات 
التقليدي، إال أن سجل البيتكوين متوفر 

 لكل من يرغب يف االطالع عليه من 
أفراد الشبكة.

تبدأ كل معاملة من معامالت البيتكوين 
بطلب إجراء املعاملة، وعندها يتم 

إنشاء “كتلة” جديدة تحتوي عىل كافة 
تفاصيل املعاملة. وتتكون الكتل من 

مجموعة كبرية من املعامالت، ويرتبط 
تكوينها بوحدات زمنية )كل 10 دقائق 

تقريباً(. ووفًقا لذلك، تختلف الكتلة 
البيتكوين يف تقنية البلوك تشن 
عن أوراق دفر الشيكات، حيث أن 

الكتلة املعنية هنا تتكون من العديد 
من املعامالت الخاصة بالعديد من 

املستخدمن. ويخصص للكتلة شفرة 
جديدة )Hash( ميكن التحقق من كونها 

فريدة باستخدام الطرق الحسابية. 
وميكن للكتل أن تكون محدودة يف 

حجمها )تصل كتل البيتكوين، عىل  الشكل رقم 3: طريقة عمل البلوك تشني 

دليل التعامالت الرقمية بلوك تشني   •  مقدمة  •  الكتل والسالسل

1. مقدمة
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سبيل املثال، إىل 2 ميجابايت(.  وتعد هذه 
النقطة من أكرث النقاط السلبية يف معامالت 

البيتكوين نظراً لبطء املعامالت وارتفاع 
الرسوم املرتبطة بها عىل شبكة اإلنرنت. وقد 

أدى االختالف حول حجم الكتلة إىل انقسام 
السلسلة وظهور أنواع مختلفة من البيتكوين 

)مثل بيتكوين كاش Bitcoin Cash( الذي 
يتميز بحجم كتلة كبري لترسيع عملية إجراء 

املعامالت.

مبجرد إنشاء الكتلة الجديدة، يتحقق كل 
مشارك عىل الشبكة من صحة كافة 

البيانات املتعلقة باملعاملة من خالل 
مقارنة الشفرات )Hashes( الناتجة عن جميع 
املعامالت السابقة يف السجل )عىل سبيل 
املثال، عندما أودعت األموال للمرة األوىل 

يف املحفظة(. وتضمن هذه الخطوة حيازة 
املالك لعدد كاٍف من عملة البيتكوين إلمتام 
املعاملة وأن الطرف الذي ستحول له األموال 

قادر عىل استالمها.

ومبجرد تحقق الشبكة من صحة املعاملة، 
يُسمح بإمتامها فتنتقل األموال عرب الحسابات 

املختلفة، ويتم تحديث السجل العام وفًقا 
لذلك. يُسمح لجميع املشاركن يف الشبكة 

باالطالع عىل السجل، ويضم كافة الكتل 
املمثلة لجميع املعامالت التي متت عىل 

الشبكة. ويُطلق عىل هذا السجل العام الذي 
يتكون من كتل متصلة توثق تاريخاً كامالً 

للمعامالت ويصعب محوه أو تغيريه، اسم 
“البلوك تشن”.

عملية االختزال )الهاشينج(

يتم إنشاء مؤرش االختزال الذي يربط كتل 
 )Hash Function( البيانات من خالل دالة اختزال
بحيث تأخذ أية مجموعة من املدخالت وتحولها 

إىل مجموعة فريدة من املخرجات تتكون من 
64 رقم )الشكل 4(. وتستخدم سالسل البلوك 

تشن املختلفة مجموعة متنوعة من أوامر 
االختزال، لكن جميعها تعتمد عىل نفس املبدأ 

إىل حد كبري، حيث تشتمل عالمة االختزال يف 

كل كتلة عىل شفرة الكتلة السابقة، وهو ما 
يحول دون حدوث أي محاولة للتالعب يف 

الكتلة السابقة. فإذا قرر أحد األشخاص تغيري 
تفاصيل املعاملة السابقة، ستتغري نتيجة 
لذلك شفرة الكتلة التي طرأ عليها التغيري، 

ما سيؤثر يف جميع الكتل الالحقة ويتسبب 
بتضارب معلومات التوثيق )نظراً لتغري 

البيانات(. وميكن تغيري سجل البلوك تشن 

فقط يف حالة موافقة أغلبية )%51 يف حالة 
البيتكوين( الشبكة عىل هذا التغيري، ويف هذه 

الحالة ينشأ مسار منفصل تبدأ فيه السلسلة 
الجديدة.

تكوين الكتل

تتكــون البلــوك تشــن مــن مجموعة من 
كتــل البيانــات املرتبطــة ببعضهــا البعــض 
يف ســجل واحــد يحفظ تاريــخ التعامالت 
كامــاًل ويوثقهــا )الشــكل رقم 5(. وفيا 

يتعلــق بعملــة البيتكويــن، ترتبــط تلــك 
البيانــات باملعامــالت املاليــة، أمــا فيا 

يتعلــق بتطبيقــات البلــوك تشــن األخرى، 
قــد تتعلــق البيانــات بــأي يشء آخر. مبرور 
الوقــت، تقــوم البلــوك تشــن ببناء تاريخ 

املعامــالت مــن خالل إعــداد مجموعة من 
كتــل البيانــات املرتبطــة بشــكل مشــفر مع 

الكتــل الســابقة والالحقــة، بحيــث تقوم 
الكتــل الجديــدة بتأكيــد التوقيــع الرقمي 

للكتــل الســابقة لبنــاء سلســلة البلــوك 
تشــن. وال ميكــن لكتلــة البيانات االســتمرار 

وحدهــا دون أن يتــم ربطهــا بكتلــة بيانات 
أخــرى تقــوم بالتأكيد عــىل التوقيــع الرقمي 

للكتلــة األوىل. ولذلــك، يــؤدي أي تغيــري يف 
أيــة كتلــة يف سلســلة البلوك تشــن إىل 

هذه

بيانات

هذه بيانات 

86f7e437faa5a7fce15d1dاختزال
dcb9eaeaea77667b8

89655da8d80aaaf92ce5357e
7828dc09adb00993

b47ae60947157b9e�3ed64
88d13�d6050da2ce

اختزال

اختزال

الشكل رقم 4: خوارزمية االختزال

دليل التعامالت الرقمية بلوك تشني   •  مقدمة  •  الكتل والسالسل

1. مقدمة
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إبطــال كافــة الكتــل التاليــة. ومــن املهم هنا 
أن نالحــظ الــدور الــذي يلعبــه االختزال أو أمر 

االختــزال يف عمليــة التشــفري، حيــث تقوم 
دالــة االختــزال بعملية التشــفري باســتخدام 

خوارزميــة دون أي مفاتيــح، وهــو مــا يعرف 
باســم دالــة اختــزال أحادية االتجــاه نظراً لعدم 

وجــود أيــة إمكانيــة تســمح بإلغاء أو عكس 
التشــفري. مبعنــى آخــر، ال ميكنك إعادة 

اســتخراج املدخالت مــن املخرجات.  

آليات اإلجامع

تــربز أهمية وجــود توافق عام عىل أي 
تحديــث يتــم إجراؤه عىل سلســلة البلوك 

تشــن نظراً لعدم وجود ســلطة مركزية 
تحكــم هــذه التقنيــة. ومتثل آلية اإلجاع 

)Consensus( أو التوافــق العمليــة التي 
يتفــق من خاللها املشــاركون يف الشــبكة 

عــىل املعامالت املرشوعة التي ســتضاف 
يف سلســلة البلوك تشــن. وتشــمل آليات 

اإلجاع الشــائعة خوارزميــات “إثبات العمل” 
)PoW( و”إثبــات الحصة” )PoS( و”إثبات 

.)PoA( السلطة” 

بالنســبة آللية إثبــات العمل، تتنافس أجهزة 
الحاســب التي تقــوم بعملية التعدين عىل 

الشــبكة فيا بينها لحل مســائل رياضية بالغة 
التعقيــد تتطلب قدرات حســابية ضخمة. 

يُطلق عىل إجابة املســألة اســم “الشفرة”، 
وتصبح هذه الشــفرة )الهاش( هي الدليل 

عــىل إمتام عمليــة التحقق من املعامالت يف 
تلــك الكتلة، وإمكانيــة تكوين كتلة جديدة. 

 )Ethereum( يســتخدم البيتكوين واإليثرييوم

آليــة إثبــات العمل، هي من أكرث اآلليات 
انتشــاراً من حيث االســتخدام. وقد تكون آلية 
إثبــات العمل أكــرث عرضة للهجات، نظراً ألن 
املهاجم ســيحتاج فقط إىل حيازة %51 من 
مــوارد التعدين للقيام بالهجوم الذي يســعى 
لتنفيــذه. وقد حــدث هجوم ناجح مؤخراً عىل 

بيتكوين كاش )Bitcoin Cash( باســتخدام 
هذه االسراتيجية.

أمــا فيا يتعلق بآليــة إثبات الحصة، فهي 
تقوم بتحديد ُمنشــئ الكتلة التالية باســتخدام 

عمليــة اختيار عشــوائية إحصائية، مرتبطة 
بحصة كل مشــارك يف الشــبكة. والفرضية 

هنــا هي أن الفــرد الذي ميتلك حصة أعىل 
يف الشــبكة ســيكون األكرث اهتاًما بنجاحها. 

وبــدالً من أن يتوىل منشــئي العملة املهام 
الصعبــة وحدهم، تســتخدم آلية إثبات الحصة 
من مســاعدة هؤالء املدققن املكلفن يف 

ضــان التحقق مــن املعامالت. ولكن نظراً 
ألن آلية إثبات الحصة ال تأخذ يف الحســبان 

حصــة كل مدقــق، فقد تكون الدوافع 
املحفــزة غــري متوازنة يف بعض األحيان. 

وبالنســبة آللية إثبات الســلطة، فهي تهدف 
إىل معالجــة التحديــات التي واجهت آليتي 

إثبــات العمــل وإثبات الحصة من خالل ربط 
الحصــة بهويــة املتعامل، حيث يتنافس 

األفراد يك يكونوا ضمن املســؤولن عن 
التدقيــق. ويــرى واضعو هذه اآللية أن حرص 
األشــخاص عىل ســمعتهم يساعد عىل الحد 

مــن إمكانية ضلوعهم بأي أعال مشــبوهة. 
وتتميــز آلية إثبات الســلطة برسعتها حيث 
ميكــن للمدققن اســتخدام عمليات آلية 

إرسال مريم ألحمد 100 درهم هو مثال عىل إحدى املعامالت يف إحدى الكتل.
ميكن أن تتضمن الكتلة مئات املعامالت.

يتم تكوين الشفرة التي هي مبثابة بصمة اإلصبع بالنسبة للبيانات املوجودة يف الكتلة، وهي عالمة 
فريدة مخصصة لكل كتلة يف البلوك تشني. وعند تغري البيانات يف الكتلة، تتغري الشفرة الخاصة بها.

تتضمن الكتلة أيضاً بيانات الشفرة الخاصة بالكتلة السابقة. ومن ثم يتم تكوين سلسلة جديدة.

Blockأحمدمريم

اختزال
89655da8d80aaaf92c
e5357e7828dc09adb

00993786d67f490t

89655da8d80aaaf92c
e5357e7828dc09adb0

0993786d67f490t

89655da8d80aaaf92c
e5357e7828dc09adb0

0993786d67f490t

89655da8d80aaaf92
ce5357e7828dc09ad

b00993786d67f490t

89655da8d80aaaf92
ce5357e7828dc09ad

b00993786d67f490t

89655da8d80aaaf92c
e5357e7828dc09adb0

0993786d67f490t

89655da8d80aaaf92c
e5357e7828dc09adb0

0993786d67f490t
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تغنيهــم عن مراقبة العمليات باســتمرار. ومن 
ثّم، ميكن التوســع يف اســتخدام هذه اآللية 

نظــرًا لرسعتها مقارنة باآلليات الســابقة، 

يف مختلــف التطبيقــات التي تحتاج إليها 
االســتخدامات اليومية للبلوك تشــن مثل 

العقــود الذكية مجاالت األعال.

شبكة البلوك تشني العامة والخاصة

ميكن لجميع األفراد املشاركة يف شبكة 
البلوك تشن العامة )Public( ، حيث أنها 

مفتوحة بالكامل للجميع )الشكل 6(، ومن أبرز 
األمثلة عليها عملة البيتكوين. أما شبكة البلوك 

  )Private or Permissioned( تشن الخاصة
فتسمح فقط للجهات املرصح لها باملشاركة، 

فهي شبكة مغلقة وعادة ما يشار إليها 
بشبكة البلوك تشن التي تتطلب صالحية 

أو إذن للدخول. ومن أبرز األمثلة عىل البلوك 
 )Hyperledger( ”تشن الخاصة “هايربليدجر

 ،)Enterprise Ethereum( ”و”إنربرايز إيثرييوم
حيث أنها من الشبكات املغلقة التي متنح 

حقوقاً وتفرض قيوداً محددة عىل املشاركن 
يف شبكة البلوك تشن.

تقنية السجالت املوزعة

من أبرز وأهم االبتكارات التي تـــم التوصل 
 إليها يف مجال البلوك تشــن ما يعرف

 بتقنية السجالت املوزعـــة
 .)Distributed Ledger Technology or DLT(

وتســتفيد هــذه التقنية من بعض مميزات 
شــبكات البلوك تشــن العامة مثل التشفري، 

وتعتمــد عليها بعــض الرشكات بهدف تحديث 
أنظمتهــا القدمية واســتبدالها بعمليات 

حديثة يف إدارة الســجالت، فيا تســتخدم 
بعــض الرشكات الكربى هذه التقنية الشــبيهة 

بتقنيــة البلوك تشــن لتحديث عملية إدارة 
الحســابات. ويرجــع تفضيل بعض الرشكات 
الســتخدام أنظمة تقنية الســجالت املوزعة 
عــىل الخيارات التقليدية إىل ســهولة تنفيذ 

متطلبــات االمتثال املتعــددة، نظراً ملا تتمتع 
بــه تلك األنظمة مــن قوة ومرونة متكنها 
من اســتيعاب السيناريوهات والظروف 

املختلفة.  

يتمتع مالك الشبكة بالقدرة عىل التحكم يف املشاركني يف الشبكة. ويحصل األعضاء عىل 
مستويات مختلفة من الصالحيات بناًء عىل الربوتوكوالت.

يتوقف مستوى جودة التأمني العام لشبكة البلوك تشني عىل أمانة الرشكات التي تقوم بفحص 
املعامالت.

هي شبكة مفتوحة يكون للمشاركني فيها نفس الحقوق وإمكانية االطالع عىل 
املعلومات. ويحدد ذلك صالحية املعامالت وآلية اإلجامع. 

تتمتع مبستوى عاٍل من األمان ألن بروتوكول اإلجامع يجعل من املستحيل حسابياً تزوير 
أو عكس أية معاملة.

شبكة البلوك تشني العامة
ال تحتاج إىل ترصيح خاص

البلوك تشني الخاصة
تحتاج إىل ترصيح للدخول إليها

مستوى الدخولاألمانرسعة املعاملة

الشكل رقم 6: أنواع البلوك تشني

العقود الذكية

مع بداية االهتام بقدرات البلوك تشــن، 
الســيا مع انتشــار البيتكوين، اكتشف 

املطــورون مجموعة مــن التطبيقات الجديدة 
لهــذه التقنيــة، من بينهــا العقود الذكية التي 

تســتطيع أن تســتفيد من تقنية البلوك تشــن 

يف مراقبة العقود املســجلة بن أطراف 
مختلفــة. يف حالــة وضع املعاملة يف 

ســجل وتخزينها عىل شــبكة البلوك تشن، 
ستكتســب مميزات البلوك تشــن بالتبعية، 

ســواًء كانت هذه املعاملة ســند ملكية منزل 
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جديد، أو عملية بيع ســيارة مســتعملة، أو 
تنفيــذ الوصيــة، إصدار رخصة قيادة، أو حتى 

عملية تصويت.

ولذلــك بالطبع انعكاســات هامة عىل قطاع 
األعال، حيث ميكن للحكومات اســتخدام 

العقــود الذكية لضان انســيابية تنظيم 
املعلومــات، وهو ما ســيدعم بدوره عمليات 

وتحوالت األمتتــة. وميكن كذلك تخزين 
الســجالت املالية التي تتطلب مســتوى عايل 

مــن األمن بصــورة آمنة يف العقود الذكية. 
كــا تتميز العقود الذكيــة بإمكانيات هائلة 
حيــث أن لديها القدرة عــىل تعزيز اتفاقيات 

الرشاكة بــن القطاعن العام والخاص 
وعمليات مشــاركة البيانات.

تســاعد تقنية البلوك تشــن عىل تبسيط 
هــذه العمليــات وتقلل من الحاجة إىل وجود 

وســيط، ألن العقد يتم تنفيذه من خالل 
عمليات مشــّفرة، حيث ميكن للبلوك تشــن 

تســجيل تبادل العقود يف ســجل ال ميكن 
محــوه، باإلضافة إىل تنفيــذ “العقود” تلقائياً 
مــن خالل شــبكة المركزية وفقاً لرغبة طريف 

العقــد أثناء التعاقد. 

ولنأخــذ عىل ســبيل املثال عملية رشاء منزل 
جديد، حيث يســعى أغلب املشــرين إىل 

الحصــول عىل رهــن عقاري، ومن ثم الحصول 
عــىل موافقة مســبقة من البنك عىل القرض 

العقــاري قبــل تقديم العرض لرشاء العقار 
الــذي يرغبون برشائــه، فيقوم البنك بطلب 

التصنيف االئتاين للشــخص من إحدى 

رشكات التصنيف االئتاين املســتقلة. ويف 
أغلــب األحيان يكون التعامل من خالل وســيط 

عقاري وليــس املالك الحايل للمنزل. 

ومبجــرد تقديم العرض، تجــري عملية التحقق 
مع الوســطاء والبنوك يف الوقت نفســه يف 

جانبــي املعاملة من خالل تقديم االســتارات 
والتقاريــر. يحــق للالك الجديد طلب وإجراء 

أي عــدد من عمليــات املعاينة التي تحتاج إىل 
املوافقــة عليها وتنفيذها وتســجيلها. عندما 

يصل املشــري إىل مرحلة التســوية، يأيت 
دور الحكومة املحلية لتســجيل مســتندات 

نقــل امللكيــة، ثم تبدأ عملية طويلة لتســجيل 
املرافــق وخطوط الهاتف واإلنرنت 

والتلفزيــون وتحديــث العناوين لدى هيئة 
الربيــد وحتى تحديــث العناوين عىل تطبيقات 

توصيل األطعمة.

أمــا يف حالة رشاء املنــزل من خالل التطبيق 
العقاري عىل شــبكات البلوك تشن 

واالســتفادة من العقــود الذكية، فيمكن 
اختصــار العمليــة بالكامل يف مجموعة 

بســيطة من الخطوات مع البنوك والوســطاء 
والحكومة املحلية وهي أطراف مشــاركة يف 

شــبكة البلوك تشــن والسجل املوزع. وال 
ميكن تقليد هذه العملية باســتخدام وســائل 
املعامــالت الرقمية العاديــة نظراً للثقة التي 

تتمتــع بها عمليات البلوك تشــن بفضل 
وســائل التشــفري التي تساعد عىل االستغناء 

عن الوســيط الخارجي الذي نحتاجه إلجراء 
عمليــات التدقيــق يف املعامالت العادية. 

1.3 أساسيات حامية البيانات

بلغ إنتاج البيانات يف هذا العرص حجًا مل 
يشهد مثله التاريخ اإلنساين عرب العصور، 

وسيؤدي التقدم التكنولوجي إىل إنتاج املزيد 
من البيانات. وميثل ضان التعامل مع البيانات 

بطريقة موثوقة وآمنة أحد أهم التحديات يف 
الوقت الراهن. ومن هذا املنطلق استخدم 

البيتكوين، وهو أحد أول استخدامات البلوك 
تشن، وسائل التشفري لتأمن الثقة يف 

النظم النقدية. وميكن لتقنية البلوك تشن 
أداء وظائف ماثلة لتبادل البيانات وتخزينها 

وضان سالمتها.

وقد تم تزويد نظام البلوك تشن مبجموعة 
من وسائل الحاية الداخلية نظراً لعدم تخزين 

البيانات يف مكان مركزي ونرشها عىل مستوى 
الشبكة. وتسهم طبيعة الشبكة الالمركزية يف 

ضان عدم تعرض املعلومات املوجودة 
عليها للتحريف، وهو أول خط دفاعي لحاية 

البيانات، حيث ميكن لألشخاص املوجودون 
عىل شبكة البلوك تشن تتبع كل معاملة تجرى 

عىل الشبكة وتعقبها واالطالع عليها. أما يف 
حالة تخزين البيانات عىل خادم مركزي وتعرض 

هذا الخادم لالخراق بأي شكل من األشكال، 
تسقط كافة خطوط الدفاع التي أقيمت 

لحاية البيانات. وعىل العكس من ذلك، يحتاج 
املهاجمون يف حالة البلوك تشن إىل اخراق 

غالبية املشاركن للتالعب بالبيانات لعدم وجود 
سلطة مركزية واحدة. 

وبدالً من تخزين البيانات عىل خوادم خاصة 
بشكل يجعل من البيانات سلعة يف يد الجهات 
املالكة للخوادم، توزع منصات البلوك تشن 

املعلومات عىل مستوى شبكة من النظراء ال، 
وال ميكن من خاللها ألي حاسوبجهاز حاسب أو 

خادم واحد االدعاء مبلكية البياناتادعاء ملكيتها.
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2. أحدث املستجدات يف تقنية البلوك تشني 

عىل الرغم من أن استكشاف العديد من 
الرشكات الناشئة واملؤسسات والحكومات 

إلمكانات تقنية البلوك تشن قبل عدة 
سنوات، فإن ارتفاع سعر البيتكوين عام 

2017 هو ما جذب انتباه االقتصاد العاملي 
للعمالت املشّفرة والتكنولوجيا التي تقوم 
عليها. أصبحت كربى النرشات املالية تضع 
أقساماً خاصة ملتابعة أخبار البلوك تشن، 
وأعلنت املؤسسات املالية الضخمة حول 
العامل عن تركيز مشاريعها وتحالفاتها عىل 

اإلمكانات املتعددة التي متتلكها تقنية 

البلوك تشن وقدرتها عىل إحداث تحوالت 
كبرية يف بعض املجاالت مثل املدفوعات 

والتسويات والتمويل التجاري وما إىل ذلك.  

ومع زيادة شعبية البلوك تشن، بدأ الكثريون 
يف االهتام باملشاريع التي تم انشائها 

قبل ارتفاع سعر البيتكوين، وأقر الجميع بأن 
اسراتيجية البلوك تشن التي تبنتها حكومة 

دولة اإلمارات العربية املتحدة كان لها السبق 
يف هذا املجال قبل انتباه املجتمع الدويل 

لقوة البلوك تشن وإمكاناتها عام 2017.

2.1 أنظمة البلوك تشني املختلفة

نظراً لالنتشار الواسع للبيتكوين قد ييسء 
البعض الفهم ويظنون أن هناك نوًعا واحًدا 

فقط من تطبيقات البلوك تشن، إال أن 
هناك عدًدا كبريًا من املنصات والشبكات 
التي تعمل ضمن منظومة البلوك تشن 

)الشكل 7(. تم تطوير البلوك تشن الخاصة 
بالبيتكوين عام 2009 كنظام مفتوح 

املصدر، ومن ثم أصبح الربوتوكول متاحاً 
للجميع وأصبح بإمكان أي شخص تعديل 

برمجته وإطالق شبكات البلوك تشن 
والعمالت املشّفرة الخاصة به. ومع ظهور 

معيار ERC20 لتكوين ما يعرف بالرمز 
أو token عىل شبكة اإليثرييوم، ظهرت 
مئات العمالت الجديدة يف السوق عام 

2017 يف أعقاب ارتفاع أسعار البيتكوين. 
وقد بدأت املشاريع الجديدة يف الظهور 

لتطوير تطبيقات أخرى تختلف عن العمالت 

املشّفرة، نظراً لتبني العديد من األشخاص 
أساسيات البلوك تشن والعقود الذكية 

وتشكيلها مبا يناسب احتياجاتهم.

 وباإلضافة إىل شبكات البلوك تشن العامة، 
كتلك التي تدعم البيتكوين، هناك بعض 

شبكات البلوك تشن الخاصة والتشاركية. 
وتُستخدم شبكات البلوك تشن التشاركية 

)Federated Blockchain( عادة من قبل 
رشكات القطاع الخاص يف قطاعات البنوك 

أو الطاقة أو التأمن، وغريها. وتعمل تلك 
الشبكات تحت قيادة مجموعة معينة )وهي 

ليست مفتوحة املصدر مثل شبكات 
البلوك تشن العامة(، وبذلك ال تسمح ألي 

شخص متصل باإلنرنت باالنضام إىل 
عملية التحقق من املعامالت املوجودة يف 

السجل. هذه الشبكات هي األرسع واألكرث 

دليل التعامالت الرقمية بلوك تشني   •  أحدث املستجدات يف تقنية البلوك تشني  •  أنظمة البلوك تشني املختلفة 

أماناً نظراً للحدود املغلقة لربامجها، إال أنها ال 
تستخدم عىل نطاق واسع مثل شبكات البلوك 

تشن العامة.  بينا تعمل شبكات البلوك 
تشن الخاصة يف عزلة ويقترص نطاق عملها 

عىل مؤسسة أو مجموعة واحدة، ومن ثّم 

تعد شبكات البلوك تشن الخاصة إحدى سبل 
االستفادة من تقنية البلوك تشن من خالل 

تشكيل مجموعات من املشاركن لهم صالحية 
التحقق من املعامالت داخليًا.
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بناء الشبكة حسب الطلب

خدمات تقنية املعلومات

يتم تطويرها باستخدام األدوات
التي توفرها البلوك تشني

 البلوك تشني
أوالً

 األدوات املخصصة ألخصائيي
تقنية املعلومات

منصات التطوير

كتل ذاتية البناء

تطبيقات خاصة

خاصة بالصناعة

الحلول األفقية

مل
لع

ة ا
يق

طر
لة

مث
أ

الشكل رقم 7: مركز البلوك تشني
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2.1.1 البيتكوين

كان البيتكوين هو التطبيق األسايس لتقنية 
البلوك تشن، وكان تصميمه يف األساس 

يهدف إىل تسهيل عمليات الدفع بن النظراء 
عىل اإلنرنت من خالل شبكة موزعة دون 

الحاجة إىل مؤسسة مالية تكون مبثابة وسيط 
يف املعاملة. وهناك عدد محدد من عمالت 

البيتكوين، تقوم أجهزة الحاسب التي تتوىل 
عملية التحقق من املعامالت بتعدينها، وبذلك 
ميكن الحفاظ عىل استقرار النظام بأكمله. ويُعد 

البيتكوين مثاالً عىل شبكات البلوك تشن 
العامة التي ميكن ألي شخص املشاركة فيها.

2.1.2 اإليثرييوم

يعترب اإليثرييوم ثاين أكرث شبكات البلوك 
تشن املعروفة حول العامل. ويركز اإليثرييوم 

عىل العقود الذكية، ويعد إحدى منصات 
الربمجيات مفتوحة املصدر القامئة عىل 

شبكة البلوك تشن ويقوم بتسهيل 
التطبيقات الالمركزية )DApps(، وهو ما يجعله 

مشابه لتطبيق متجر آي تونز iTunes الخاص 
بأجهزة أبل، لكن تركيزه األكرب منصب عىل 

العقود الذكية من خالل شبكة موزعة.

تقوم املواقع اإللكرونية واملنصات العاملة 

بنظام البلوك تشن، بتسهيل تنفيذ العقود 
الذكية. يعمل التطبيق الالمركزي عىل شبكة 
من أجهزة الحاسب النظرية بدالً من االعتاد 
عىل جهاز حاسب واحد. ولتنفيذ أحد العقود 

الذكية عىل شبكة البلوك تشن الخاصة 
باإليثرييوم، يجب أن يكون التطبيق الالمركزي 

مفتوح املصدر بالكامل، وأن تخزن بياناته 
وسجالت العمليات التي تتم عليه بشكل 

مشفر وأن يستخدم رمز مشفر، وأن يقوم 
 .)tokens( بإنتاج املزيد من الرموز

2.1.3 هايربليدجر

تعــد الهايربليدجر )Hyperledger( من 
شــبكات البلوك تشــن مفتوحة املصدر التي 

تســتضيفها مؤسســة لينكس عىل شبكة 
بلوك تشــن خاصة ال يســمح باملشاركة 

فيهــا إال لألطــراف املرصح لها فقط. 
وتســهم شــبكة الهايربليدجر يف عدد كبري من 
التطبيقــات يف مجــاالت عدة مثل املصارف 

والتمويــل وإنرنت األشــياء والتصنيع. وتعد 

البلوك تشني

سربسوارم
وي

وارم
س

سرب
وي

سوارم
ويسرب

مستخدم

DApp

JAVASCRIPTQML

QTQUICK HTML CSS

مستخدم

DApp

JAVASCRIPTQML

QTQUICK HTML CSS

الطرف
الخلفي

الطرف
األمامي

مستخدم

DApp

JAVASCRIPTQML

QTQUICK HTML CSS

الطرف
الخلفي

الطرف
األمامي

الطرف
الخلفي

الطرف
األمامي

الشكل رقم 8: التطبيق الالمركزي )DAPP( العامل بنظام البلوك تشني والعقود الذكية
Ethereum Stack exchange :املصدر
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الهايربليدجــر منظومة من الســجالت املوزعة 
مفتوحــة املصدر التي ميكن اســتخدامها يف 
تطبيقــات خاصة بقطاعــات بعينها ومنصات 

وبرمجيات تدعــم املعامالت التجارية. 
وتســاعد الهايربليدجــر الرشكات عىل تحقيق 

أقىص اســتفادة من إمكانات البلوك تشــن 
من خالل إنشــاء منظومة من الســجالت 
املوزعة وقاعــدة رموز مفتوحة املصدر 

تناسب الرشكات.

وتســاهم العديد من الرشكات يف تطوير 
مشــاريع الهايربليدجــر، وتعمل إحدى الرشكات 

عىل تطوير شــبكة بلوك تشــن أطلقت 
عليها اســم هايربليدجر ســاوتوث تعمل عىل 
اختبــار فعاليــة إحدى آليات اإلجاع الجديدة، 
واملعروفة باســم “إثبات الوقت املنقيض” 

أو PoeT. تســمح هذه اآللية للرشكات 
بتشــغيل الســجالت املوزعة واالحتفاظ بها 

دون الحاجــة إىل ســلطة مركزية. إذا تم تطبيق 
هذه اآللية عىل سلســلة توريد األســاك عىل 

ســبيل املثال، ميكن لتقنية البلوك تشــن 
أن تتعقب رحلة األســاك من البحر حتى 

وصولهــا إىل طاولة الطعام.  

2.1.4 منصات أخرى

من املنصات التي يتناولها هذا الجزء شبكتي 
كورام )Qourum( وكوردا )Corda(، وتوضح 

هاتان الشبكتان الفرق بن شبكات البلوك 
تشن محددة املهام وشبكات البلوك 

تشن العامة. يف النوع األول، تستخدم 
التكنولوجيا لتنفيذ عمليات محددة عىل نطاق 

ضيق، أما النوع الثاين فيمكن استخدامه 
يف تصميم العديد من الحلول، مبا يف 

ذلك العمالت املشّفرة املستخدمة عىل 
نطاق واسع. وتعترب شبكة كورام، التي تقدم 
خدمات البلوك تشن التجارية وتديرها رشكة 

جيه يب مورجان، من السجالت املوزعة 
الخاصة بالرشكات وتعمل عىل تسهيل 

عملية صياغة العقود الذكية وما إىل ذلك. 
ومؤخراً، استطاعت خدمة أزور، التابعة لرشكة 
مايكروسوفت، أن تضم شبكة البلوك تشن 

املدارة بالكامل إليها، وذلك يف إطار سعي 
مايكروسوفت القتحام عامل البلوك تشن.   

وتعمل منصة كوردا كذلك عىل تقديم 
خدمات البلوك تشن للرشكات. وقد رصحت 

منصة كوردا بأنها أطلقت املوجة الثالثة من 
تقنيات البلوك تشن التي تسمح ملجموعة 
متنوعة من التطبيقات بالتفاعل عىل منصة 

عاملية واحدة، ويُسمح لألطراف املتفاعلة 
وحدها برؤية البيانات كجزء من اتفاقية أو 

معاملة معينة. وعىل الرغم من أن العقود 
الذكية تعترب قفزة مهمة نحو املستقبل 

يف مجال تطبيقات األعال القامئة عىل 
تقنية البلوك تشن، فإن املوجة الثانية من 

منصات البلوك تشن جاءت مع قيود حالت 
دون تبني الرشكات لها عىل نطاق واسع. 
وترصح منصة كوردا بأنها تقدم مستوى 

أفضل من الخصوصية، والقدرة عىل إمتام 
املعامالت، وتطبيق معايري تحديد الهوية، 

وتنفيذ مليارات املعامالت اليومية.  

  

2.2 تطبيق البلوك تشني 

اســتطاع البيتكوين أن يحصل عىل شــهرة 
واســعة لكونه أول اســتخدام عميل لتقنية 

البلوك تشــن، إال أن العمالت املشــّفرة تُعد 

مجــرد بداية لعدد كبري مــن تطبيقات البلوك 
تشــن. وحتى يومنا هذا، يتم اكتشــاف 

طرق جديدة الســتخدام شبكات البلوك 
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تشــن مبا ســيكون لها أثرًا عميقاً عرب الحدود 
والصناعات.

ال يعترب اتخاذ القرار بشــأن توقيت اســتخدام 
البلوك تشــن يف أي من الرشكات مهمة 

صعبة عىل اإلطالق. وفًقا للشــكل )9( 

بعنــوان “قامئة فحــص تطبيق البلوك 
تشــن”، يجب عىل الشــخص أن يبادر بطرح 
مجموعة من األســئلة بناًء عىل اإلرشــادات 

التــي وضعهــا املنتدى االقتصادي العاملي.  
عىل ســبيل املثال، هل تحاول االســتغناء عن 

الوســطاء أو الســارسة؟ هل تتعامل بأصول 

K
هل ستكون 

املعامالت عامة؟

J
هل ترغب يف 

التحكم يف 
وظائف العمل؟

 ال
I

هل يعرف ويثق 
املساهمون ببعضهم 

البعض؟

H
هل تحتاج إىل خاصية 
التشارك يف الكتابة؟

 نعم

F
هل تريد / تحتاج إىل 
االعتامد عىل طرف 

موثوق؟ (عىل سبيل املثال 
، ألسباب االمتثال أو 

املسؤولية)

 ال

E
هل تنوي تخزين كميات 

كبرية من البيانات التي ال 
تتعلق باملعامالت كجزء من 

قرارك؟

D

 نعم

(السجل الخاص/ يحتاج إىل ترصيح خاص)
 دافع قوي الستخدام البلوك تشني

(السجل العام)
دافع قوي الستخدام البلوك تشني

يتعذر عىل البلوك تشني القيام بذلك بكفاءة ال تستخدم البلوك تشني.
حتى اآلن، ولكن الحلول قيد التطوير.

 ال

A
هل تحاول االستغناء عن 
الوسطاء أو السامرسة؟

B
هل تتعامل باألصول 

الرقمية (مقابل األصول 
املادية)؟

C
هل ميكنك تكوين سجل 

دائم وموثوق لألصل 
الرقمي املعني؟

هل مصالح 
املساهمني 

متحدة أم 
متوافقة؟

 نعم نعم نعم

 ال

هل تحتاج إىل معامالت 
رسيعة األداء (بأجزاء من 

الثانية)؟ 
 ال ال

G
هل تدير عالقات 
تعاقدية أم تبادل 

قيم؟

 نعم

 ال ال نعم ال نعم

 نعم

قد تصلح 
البلوك تشني – 

هناك حاجة 
ملزيد من 

البحث

 نعم

 نعم

الشكل رقم 9: قامئة فحص تطبيق البلوك تشني.
املصدر: املنتدى االقتصادي العاملي

رقميــة بــداًل من األصول املادية؟ إذا كانت 
اإلجابــة نعم، فعليــك أن تتوجه مبجموعة 

أخرى من األســئلة بحســب الشكل. ما أهمية 
الثقــة يف تقييمــك؟ هل تحتاج إىل رسعة يف 

إنجــاز املعامــالت؟ مرة أخرى، إذا كانت اإلجابة 
نعــم، ففي هــذه الحالة تكون حاجتك إىل 

البلوك تشــن أكرث قوة. ويف نهاية املطاف 
ومبجرد أن يجد الشــخص نفســه محتاجاً 
لشــبكة البلوك تشــن العامة أو الخاصة 

عىل حســب االســتخدام املحدد الذي يرغب 
فيــه، يتعن عليــه الحصول عىل مزيد من 

االستشــارات لضان أفضل النتائج.
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2.2.1 الحكومات 

تستخدم الحكومات يف جميع أنحاء العامل، 
من كندا إىل كينيا، تقنية البلوك تشن 

لضان سهولة تقديم الخدمات الحكومية 
وشفافيتها وفعاليتها. ويف بعض الدول، 

مثل اليابان، تدعم الحكومة العديد من 
اللوائح املؤيدة النتشار العمالت املشّفرة، 

يف حن تستثمر دول أخرى، مثل إسبانيا 
وأسراليا، يف مبادرات البلوك تشن 

ملساعدة القطاع املايل. ويف إستونيا، 
تستخدم الحكومة تقنية البلوك تشن 

لتحقيق نظام فواتري إلكروين بنسبة 100% 
يف مجال الرعاية الصحية. 

وباإلضافة للحاية التي تتمتع بها املعلومات 
من خالل الشبكات اآلمنة والالمركزية، فإنها 
أيضاً متكن الوصول إىل البيانات الحكومية 
برسعة، ما يعزز فعالية العمل الحكومي، 

حيث ميكن االطالع عىل كافة املعلومات يف 
مختلف فروع الجهات الحكومية.

ويســلط التزام دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
باســتخدام تقنية البلوك تشــن الضوء عىل 

الدور املســتقبيل للبلوك تشــن يف العمل 
الحكومــي.  يف أوائــل عام 2016، اجتمعت 
مجموعــة من خــرباء تكنولوجيا املعلومات 

والتكنولوجيا املالية واملســؤولن 
الحكوميــن عىل هامــش القمة العاملية 

للحكومــات ملناقشــة التكنولوجيا الجديدة 
التــي تتمتــع بالقدرة عىل إحداث تغري جذري 

يف النظــام الرقمــي يف إمارة ديب، وهي 
تقنيــة البلوك تشــن. ومع تصاعد الزخم 

العاملــي يف هــذا املجال ووصوله إىل ذروته، 
تم تأســيس املجلــس العاملي للتعامالت 

الرقمية )البلوك تشــن(.

يف أعقاب تأسيسه، أطلق املجلس 
اسراتيجية ديب للتعامالت الرقمية )البلوك 
تشن( بهدف تطوير صناعة البلوك تشن 

املحلية وضان وصولها إىل العاملية. 
كا وضع مكتب ديب الذكية، وهو الكيان 

الحكومي املسؤول عن اإلرشاف عىل رؤية 
إمارة ديب يف مجال البلوك تشن، هدف 
تحويل ديب إىل عاصمة البلوك تشن يف 

العامل بحلول عام 2020، وهو الهدف الذي 
نجح املكتب يف تحقيقه بعد مرور 13 شهرًا، 

حيث اختار املؤمتر العاملي للمدن الذكية 
 ،)Smart City Expo World Congress(

ومقره مدينة برشلونة، مدينة ديب يف 
نوفمرب 2017 كأول مدينة ذكية تعمل بتقنية 

البلوك تشن. 

وجذب تحدي البلوك تشن، الذي استضافته 
ديب الذكية عام 2017 بالتعاون مع شبكة 

مرسعات الرشكات الناشئة 1776 ومقرها 
واشنطن، 20 فريقاً من جميع أنحاء العامل، 

ونجح برنامج ديب ملرسعات املستقبل التابع 
للحكومة يف ضم 13 جهة حكومية وخاصة 

إىل الربنامج الجتذاب الرشكات الناشئة 

املتطورة إىل ديب واستكشاف التقنيات 
الواعدة مثل تقنية البلوك تشن. وبفضل 
هاتن املبادرتن، استطاعت إمارة ديب أن 

ترسخ مكانتها كوجهة موثوقة الختبار حلول 
البلوك تشن عىل املستوى العاملي، حيث 
يتم تصميم الحلول يف إمارة ديب وإطالقها 

لخدمة العامل.

أقيم تحدي البلوك تشن يف عامي 2018 
و2019، وتلقى يف دورته األخرية 700 طلب 

تقديم من 79 دولة. ويعد التطور الذي 
شهدته الفعالية شهادة عىل مكانة دولة 

اإلمارات العربية املتحدة املحورية كمركز 
عاملي لتكنولوجيا البلوك تشن.

وقد أطلق الشيخ حمدان بن محمد، ويل 
عهد إمارة ديب، تحدياً لديب الذكية لتحويل 

جميع املعامالت الحكومية القابلة للتحول 
إىل تعامالت رقمية بحلول عام 2020، وهو 

ما يعني انتهاء عهد املعامالت الورقية 
يف العمل الحكومي. ويف الوقت نفسه، 
تهدف اسراتيجية ديب للتعامالت الرقمية 

)البلوك تشن( إىل إنشاء أكرث من 1000 
رشكة وتطبيق جديد باستخدام هذه التقنية، 

وبالتايل تعزيز مكانة ديب كمركز عاملي يف 
هذا املجال.

وأطلقت حكومة دولة اإلمارات العربية 
املتحدة اسراتيجية اإلمارات للتعامالت 

الرقمية )بلوك تشن( 2021 يف أبريل 2018.  
وتهدف هذه االسراتيجية إىل تحويل 50% 

من املعامالت الحكومية إىل تعامالت رقمية 
بحلول عام 2021، وهو ما سيؤدي إىل توفري 

ما يقدر بنحو 11 مليار درهم من تكاليف 
املعامالت والوثائق، ونحو 398 مليون وثيقة 
مطبوعة سنوياً، إضافة إىل 77 مليون ساعة 

عمل سنويًا.

كا قامت موانئ أبوظبي، يف محاولة منها 
لتحسن عمليات التتبع والرصد يف أحد أكرث 

املوانئ ازدحاماً يف العامل، بتطوير شبكة 
SILSAL الداخلية، وهي أول حل يعتمد عىل 
تقنية البلوك تشن يف قطاع املوانئ. وقد 

بنيت شبكة SILSAL باالعتاد عىل تقنية 
البلوك تشن والتكنولوجيا الرقمية والعقود 

الذكية، حيث تسمح للموانئ بتتبع الشحنات 
دون الحاجة إىل بناء نظام تتبع جديد. 

لقد متكنت إمارة ديب من عبور الكثري 
من املحطات الرئيسية يف رحلتها نحو 

تقنية البلوك تشني.

2. أحدث املستجدات يف تقنية البلوك تشني 
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من املعامالت الحكومية عىل 
املستوى االتحادي ستتم باستخدام 

التعامالت الرقمية بحلول 2021

11 مليار50% 
درهم يتم توفريهم سنوياً 

77
مليون يتم توفريهم سنوياً 

389
مليون 

1.6
مليار 

يف بند املعامالت
الورقية واملستندات

انخفاض يف عدد الكيلومرتات 
املستهلكة يف القيادة

تراجع يف عدد يف بند ساعات العمل
املستندات الحكومية

وتستخدم دولة اإلمارات تقنية البلوك تشن 
كذلك لتحسن قطاع التنظيم املايل، حيث 

أنشأ سوق أبوظبي العاملي، وهو أحد املراكز 
املالية الرائدة يف الرشق األوسط، املرشوع 
األول من نوعه يف القطاع ملعرفة املتعامل 

)KYC( استناًدا إىل تقنية البلوك تشن. 
ويقوم املرشوع بتبسيط عملية التنظيم 

من خالل إعطاء جميع األطراف املعلومات 
الالزمة عن املتعامل. 

يف عام 2017، أصبح سوق أبوظبي لألوراق 
املالية هو السوق املايل األول يف منطقة 

الرشق األوسط وشال إفريقيا يستخدم 
تكنولوجيا البلوك تشن لتقديم خدماته. 
وتسمح هذه التقنية للرشكات مبشاركة 

املعلومات والبيانات مع املستثمرين لحظة 

بلحظة، وتفعيل التصويت اإللكروين املتزامن 
عرب اإلنرنت من أي مكان حول العامل. 

ستتجه أنظار العامل إىل ديب عند استضافتها 
معرض إكسبو العاملي 2020، حيث من 
املتوقع أن تستقبل الفعالية أكرث من 20 

مليون زائر. وتتطلع ديب إىل تبسيط تجربة 
زوار املعرض إىل حد كبري من خالل التعاون 

مع الرشكاء الدولين لتحويل الكثري من أعال 
دوائر الهجرة وعمليات الوصول إىل شبكات 

البلوك تشن.

لقــد اســتطاعت ديب بالفعــل أن تحقق العديد 
مــن اإلنجــازات يف رحلتها نحو اســتخدام 

تقنيــة البلوك تشــن، حيث متكنت ســت 
جهــات حكوميــة من الجهات املشــاركة يف 

اســراتيجية ديب للمعامــالت الالورقيــة من 
خفض اســتخدام الورق بنســبة %57 ضمن 

املرحلــة األوىل مــن املرشوع. وباإلضافة 
إىل الحــد مــن املعامــالت الورقية يف الجهات 

الحكوميــة، أطلقــت ديب الذكية نظام 
التســوية واملطابقــة عرب تقنية البلوك تشــن 

يف ســبتمرب 2018 وذلك إلدخــال التحديث 
القائــم عــىل البلوك تشــن إىل النظام املايل 

بإمارة ديب. 

وتســتخدم تقنية البلوك تشــن كذلك يف 
دائــرة املالية بــديب بحيث ال يصبح عىل 

املوظفــون مراجعــة املدفوعات التي يتم 
تحصيلهــا من مختلف القنوات بأنفســهم 

وتســويتها يدوياً. وتعــد تقنية البلوك 
تشــن تكنولوجيا واعدة يف هذا املجال 

لقدرتهــا عــىل توفري الكثري من الوقت، 
إضافــة ملرونتها يف اســتيعاب مختلف 

الســيناريوهات واملتطلبات.

ومن بن األمثلة الهامة التي تدل عىل حرص 
دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل تبني 

تكنولوجيا البلوك تشن هو ما قامت به دائرة 
األرايض واألمالك يف ديب ، حيث حرصت 

الدائرة الحكومية عىل استخدام تقنية البلوك 
تشن يف تحسن الخدمة والتعاون مع 

األطراف األخرى العاملة يف سوق العقارات 
وإنشاء أصول مضمونة. ومن أبرز األمثلة 

عىل نجاح هذه التقنية عمليًا هو قدرة دائرة 
األرايض واألمالك عىل إضافة معامالت 

عقارية مؤمنة عىل شبكة بلوك تشن عقارية 
تسمح لجميع املشاركن يف املعاملة 

الشكل رقم 10: اسرتاتيجية دولة اإلمارات للبلوك تشني
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 2-2-2 العمالت املشّفرة

تعد العمالت املشّفرة أشهر تطبيقات تقنية 
البلوك تشن وأكرثها شيوعاً. فالعمالت 

املشّفرة، مثل البيتكوين، عبارة عن عمالت 
رقمية تعتمد عىل التشفري، وهو مارسة 

قامئة عىل كتابة و/أو فك الرموز، لتأمينها. 
ويستخدم التشفري يف التطبيقات الحديثة 

لتأمن املعامالت، والتحقق من تحويل 
األصول، والحفاظ عىل أمن شبكة البلوك 
تشن بشكل عام من خالل مجموعة من 

أشكال التوثيق التي ال ميكن اخراقها. ويوجد 
حالياً آالف العمالت املشّفرة يف السوق 

تصل قيمتها السوقية اإلجالية إىل آالف 
املليارات من الدوالرات.

وتتعاون دولة اإلمارات العربية املتحدة مع 
اململكة العربية السعودية إلنشاء عملة 

مشّفرة من خالل مرشوع “عابر”، ومن 
املتوقع أن يتم توجيه العملة الرقمية العابرة 

للحدود للبنوك فقط خالل املرحلة التجريبية. 
ويهدف هذا املرشوع إىل فهم اآلثار املرتبة 

عىل تكنولوجيا البلوك تشن لتسهيل عمليات 
الدفع عرب الحدود. ومن املنتظر أن يساعد 

املرشوع عىل تحديد أثر استدام عملة مركزية 
عىل السياسات النقدية.

وكانت ديب، يف إطار رؤيتها الرامية إىل التحول 
إىل مدينة ذكية، قد أعلنت عن رشاكة مع 

منصة فانتوم )Fantom(، وهي منصة قامئة 
عىل تقنية السجالت املوزعة وتتمتع مبهارات 

متقدمة يف تنفيذ العقود الذكية القابلة 
للتطوير. ومن املقرر أن تساعد هذه الرشاكة 

فانتوم عىل إنشاء منصة مفتوحة املصدر 
قابلة للتطوير لتأسيس بنية تحتية موثوقة 

قادرة عىل معالجة املعامالت ومشاركة 
البيانات لحظة بلحظة. 

الوصول إىل كافة املعلومات الخاصة بها.

وتركز حكومة دولة اإلمارات حالياً، بعد بدء 
العمل عىل استخدام تطبيقات البلوك 

تشن، عىل وضع معايري الحوكمة 
والترشيعات الالزمة لتعزيز وتنظيم حلول 
البلوك تشن بالفعالية املطلوبة. ويعد 

 )C4IR( افتتاح مركز الثورة الصناعية الرابعة
يف ديب بالتعاون مع املنتدى االقتصادي 

العاملي شهادة عىل التقدم الذي أحرزته 
دولة اإلمارات العربية املتحدة يف بناء 
اقتصاد املعرفة املستند يف أساسه 
إىل تقنية البلوك تشن. ويركز املركز 

البحثي الجديد عىل لوجستيات البلوك 
تشن وأفضل سبل إدخال التكنولوجيا يف 

أعال الحوكمة والترشيع، وكذلك عىل 
كيفية تحقيق الريادة يف القضايا القانونية 

املتعلقة بـتقنية البلوك تشن عىل 
املستوى العاملي.

كا أنشــأ املنتدى االقتصادي العاملي 
العديــد من املراكــز البحثية يف كل من 

اليابــان والصــن والواليات املتحدة والهند 
ودولة اإلمارات العربية املتحدة لدراســة 

الثــورة الصناعيــة الرابعة )4IR( والتفكر 
فيــا يحمله هــذا التحول من تأثري عىل 
املجتمعــات. ويُعد املركز املقام يف 

ديب آخر املراكز التي تم إنشــائها يف 
هذه السلســلة، ويركــز عىل تأثري تقنية 

البلوك تشــن والذكاء االصطناعي عىل 
دولة اإلمارات والرشق األوســط من خالل 

العمــل عن كثــب مع الحكومات والرشكات 
واألكادميين وســائر املنظات املعنية.

ويضم مركز ديب للتعامالت الرقمية 
)البلوك تشن( قادة الفكر واملطورين 

واملستثمرين واملعلمن بهدف تطوير 
تقنية البلوك تشن وتعميمها يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة. كا يقدم املركز 
دورات متخصصة عن تقنية البلوك تشن 

باللغتن العربية واإلنجليزية. يعد هذا املركز 
واحًدا من العديد من املنافذ التعليمية 
التي تقوم بإعداد وتعليم وتدريب الجيل 
القادم من رواد تقنية البلوك تشن يف 

دولة اإلمارات، كا أنه ميثل جزًءا حيويًا من 
تطور دولة اإلمارات كواحدة من االقتصادات 

الرائدة القامئة عىل املعرفة.
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وتعمل هيئة كهرباء ومياه ديب عىل إيجاد 
الطرق املناسبة الستغالل تقنية البلوك تشن 
يف ابتكار حلول إبداعية من شأنها أن تحل محل 

مناذج األعال الحالية املعمول بها يف مجال 
الكهرباء واملاء.

SMART CONTRACT EXAMPLE: HEALTHCOIN

يتم إنشاء العقد الذيك "العملة 2
الصحية" ويوضع يف محفظة 

املريض
يتفق الطبيب واملريض عىل نظام 1

جديد ملامرسة التامرين الرياضية

يتم إبرام عقد ذيك بني الطبيب واملريض 
ينرش عىل شبكة البلوك تشني

عند قيام املريض بأداء التامرين، 3
تضاف العمالت إىل محفظته (ويتم 

متابعتها عن طريق أجهزة يتم ارتداؤها)
يقوم السجل املشرتك مبراقبة 4

كافة التغيريات يف حساب العمالت 
الصحية الخاص باملريض.

يحصل املريض عىل مكافأة أو 5
عقاب وفًقا ملا يحرزه من تقدم.

كيف تعمل؟

الشكل رقم 12: مثال عىل العقود الذكية - العملة الصحية 

BLOCKCHAIN CHECKLIST DRIVEN SOLUTION

يصطاد الصيادون األسامك ويتم 1
وسمها بحساسات تعمل باستخدام 

تقنيات إنرتنت األشياء

تقوم الحساسات بنقل البيانات بشكل 2
مستمر بخصوص الوقت واملوقع إىل 

شبكة البلوك تشني.

يسهل تطبيق البلوك تشني تعقب 3
التغري يف ملكية األسامك من خالل 

قنوات التوزيع.
ميكن للمشرتي الدخول إىل 4

السجل الشامل لالطالع عىل 
مصدر األسامك.

كيف تعمل؟

2.2.3 الدعم اللوجيستي وسلسة اإلمداد

أدت تقنية البلوك تشن إىل إحداث تحول 
يف كيفية تنفيذ الخدمات اللوجستية بفضل 

السجالت الثابتة واملوزعة التي تعتمد 
عليها يف عملها. أصبح مشغلو الخدمات 
اللوجستية، سواء يف ميناء ديب أو شبكة 
الشحن الدولية التابعة لـرشكة أرامكس أو 

غريها، يتجهون لتطبيق أنظمة البلوك تشن 
إدراكاً منهم ألهمية تقنية البلوك تشن كنظام 

إلكروين ملعالجة املعامالت وحفظ السجالت 
مُيّكن جميع األطراف من تتبع املعلومات من 

خالل شبكة آمنة. ويجري العمل عىل تنفيذ 
مشاريع البلوك تشن التجريبية يف مجال 

صناعة األخشاب، والشحن الدويل، وصيد 
األساك )الشكل 11(، وقطاع الزراعة وذلك 

لتعقب البضائع من املصدر حتى وصولها إىل 
وجهتها النهائية.

الشكل رقم 11: مثال عىل العقود الذكية - الدعم اللوجيستي وسلسلة التوريد

 2.2.4 الرعاية الصحية

قــد متثــل الســجالت الصحية التي يتــم تخزينها 
عــىل شــبكة البلوك الحــد الفاصل بن املوت 

والحيــاة )الشــكل 12(، إذ ميكــن ألي طبيب 
أن يحصــل عــىل البيانــات الصحية الخاصة 

باملريــض بســهولة يف أي وقــت. قد يكون 
املريــض يف أمــس الحاجة لتلــك املعلومات 

حــال دخولــه إىل املستشــفى للحصول عىل 

العــالج يف حاالت الطــوارئ، فيكون تاريخه 
الطبــي متاحــاً بالكامــل للطبيب املناوب 

عــىل الفــور. وبذلك، ميكن من خــالل تقنية 
البلوك تشــن مشــاركة املعلومــات الطبية 

بشــكل آمن، ما قد ينقذ حياة إنســان يف أي 
مــكان عىل مســتوى القطاع الطبي.
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2.2.5 أنظمة الهوية 

تســهم تقنية البلوك تشــن يف تســهيل 
عمــل أنظمــة تحديد الهويــة وتجعلها أكرث 

فعاليــة ســواء يف الحكومات أو الرشكات 
الخاصــة )الشــكل 13(. وتســتفيد أنظمة 

تحديــد الهويــة، مثل ســائر تطبيقات البلوك 
تشــن، من درجة األمــان وأدوات التحقق 

التــي يوفرهــا نظام البلوك تشــن. وتعمل 
كــربى الرشكات عىل تطوير أســلوب 

المركــزي للتعامــل مــع أنظمة إدارة الهوية، 
بحيث يســمح لألفراد واملؤسســات مبزيد 

مــن التحكــم فيا يتعلــق بهوياتهم.   

ويف إطــار ســعيها نحــو التحول الرقمي 
وأمتتــة إصدار تأشــريات اإلقامة يف دولة 

اإلمارات، ســواء يف حاالت تقديــم الطلبات 
واإلصــدار والتجديــد، أبرمت اإلدارة العامة 

لإلقامــة وشــؤون األجانب رشاكة مع رشكة 
بلينكنــج )Blinking(، وهــي إحدى الرشكات 
التــي تقــدم حلول الهويــات الرقمية القامئة 

عىل تقنية البلوك تشــن. وتســمح أداة 
التوثيــق الجديــدة للمســتخدمن بالتحكم 
الكامــل يف بياناتهــم، كــا أنها تعد إحدى 

منصــات إدارة الهويــة الرقميــة اآلمنة، حيث 
توفــر خاصيــة التحقــق البيومري، وتفويض 
الخدمــات، ونظام التعرف عــىل املتعامل، 

وإمكانيــة تخزيــن البيانــات بأمان تام، إضافة 
إىل االمتثــال إىل املتطلبــات التنظيميــة 

املتعلقــة بالبيانــات الخاصة.

2.2.6 الخدمات املالية والتأمني 

منذ انتشار تقنية البلوك تشن، تبنى قطاع 
الخدمات املالية هذا التكنولوجيا الجديدة 

عىل نطاق واسع وأثرت يف جميع قطاعاته 
بدءاً من إنشاء العمالت املشّفرة الخاصة 

ووصوالً إىل تحويل األنظمة الهامة يف 
القطاع للعمل بنظام البلوك تشن. 

تتميــز تقنية بلوك تشــن بالثبات والالمركزية 
والشــفافية، ويعني ذلك يف مجال 

الخدمــات املاليــة إمكانية تبادل البيانات 
املالية وإدارتها بشــكل فعال بن األطراف، 

مــا يخفض بشــكل كبري من تكاليف 
التســوية، ويصبــح مبقدور املتعاملن إجراء 

املعامــالت املالية برسعة أكرب والوصول 
إىل بياناتهــم بســهولة أكرب. ويتمتع قطاع 
التأمــن مبزايا ماثلــة تتمثل يف إمكانية 

وصول املــدراء إىل البيانات املتعلقة 
باألقســاط واألســعار املحدثّة والتحقق منها 

تلقائيًا باســتخدام تقنية البلوك تشــن.

وقد أعلن بنك اإلمارات ديب الوطني عن 
إطالق مرشوع تجريبي رائد يف مجال البلوك 
تشن يف ربيع عام 2017. يفضل العديد من 

املتعاملن يف البنوك التعامل عن طريق 
الشيكات، فبدالً من فرض سلوك جديد 

عىل املستهلكن، يقوم بنك اإلمارات ديب 
الوطني بتجريب تطبيق تقنية البلوك تشن 

والتي تسمح للمتعاملن مبواصلة استخدام 
الشيكات، وتسمح للبنك يف الوقت ذاته 

بتخزين بيانات الشيكات عىل الفور عىل 
نظام البلوك تشن مبجرد إيداع الشيك. 

وعند إعداد نسخة رقمية من الشيك – وهو 
ما يحدث يف العادة بعد إيداعه يف جهاز 

إيداع الشيكات - يقرأ البنك تفاصيل الشيك 
ويخزنها يف “سلسلة الشيكات”، وينشأ 

مبوجب ذلك سجل خاص باملعاملة. 

أما رشكة اتصاالت، فقد توصلت إىل إبرام 
رشاكة مع كبار مزودي حلول البلوك تشن، 

وها سيتلمنت )Settlemint( وتريدفن 
)Tradefin(. وتهدف هذه الرشاكة إىل ابتكار 

حلول بن الرشكات تعمل عىل تقليل تكاليف 
املعامالت يف العمليات التي يتم تنفيذها 

بن البنوك والجهات الحكومية والخاصة. 
وفًقا لهذه الرشاكة، تقوم سيتلمنت بتوفري 

برمجيات وسيطة مرخصة لألعال ملساعدة 
فرق تقنية املعلومات عىل بناء تطبيقات 

البلوك تشن ودمج تقنياته يف التطبيقات 
الحالية. أما تريدفن، فتقوم بتوفري شبكة 

بن الرشكات للمدفوعات والتمويل عرب 
شبكة البلوك تشن. وتهدف اتصاالت، من 

خالل تلك الرشاكات، إىل خفض التكاليف 
بنسبة 40٪ عىل مدى السنوات الخمس 

املقبلة.

الكتلة 2
هوية شفرة 

االختزال

الكتلة 1
هوية شفرة 

االختزال

الكتلة 0
هوية شفرة 

االختزال

 تحديد كلمة تعريفية
لكل جهاز

التحقق من أجهزة 
إنرتنت األشياء

توثيق األجهزة املرسلة إىل 
البلوك تشني

العقد الذيك
الشكل رقم 13: مثال عىل العقود الذكية - نظام إدارة الهوية

2. أحدث املستجدات يف تقنية البلوك تشني 
دليل التعامالت الرقمية بلوك تشني   •   أحدث املستجدات يف تقنية البلوك تشني  •  تطبيق البلوك تشني
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3. التحديات التي تواجه 
البلوك تشني
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مل تكن شــبكة البلوك تشــن األوىل خالية 
مــن العيــوب، حيث أمىض املربمجون الهواة 
ســنوات يف العمل عىل شــبكة البلوك تشن 

التــي تقوم عليها عملــة البيتكوين للتغلب 
عىل الثغرات وتحســن النظام بشــكل عام. 

ومــع تطــور التكنولوجيا، أصبح من املمكن 

التغلــب عىل العراقيل الســابقة، وتحقيق 
املزيد من التطور التقني، واكتشــاف 

تطبيقــات جديــدة. وعىل الرغم من ذلك، تعد 
البلوك تشــن تقنية ناشــئة ما زال امامها 
مجموعــة من التحديــات التقنية والعملية.

3.1 التعليم والقدرات

مع بداية ظهور مصطلحات “بلوك تشن” 
و”بيتكوين” و”العملة املشّفرة” يف عامل 

األعال، قامت وسائل اإلعالم بدورها من خالل 
طرح منشورات لرشح مصطلحات وتقنيات 

البلوك تشن والعملة املشّفرة. وأطلقت 
املبادرات الحكومية حمالت توعية ترشح 

إمكانيات البلوك تشن وقدرتها عىل تغيري 
طريقة عمل الحكومات.

حتى اآلن، ال تزال تقنية البلوك تشن ترتبط 
يف األذهان بالعمالت املشّفرة. وعىل الرغم 

من تراجع التصورات الخاطئة حول العملة 
املشّفرة، إال أن الكثريين ما زالوا غري مدركن 

متاًما لطريقة عمل البلوك تشن وأثرها 
القوي عىل الحياة اليومية، ومن بينهم معظم 
املرشعن حول العامل. وتسلط هذه الحقائق 

الضوء عىل مشكلة مهمة إذ أن البلوك تشن - 

كتقنية جديدة - تحتاج إىل لوائح جديدة لضان 
االستفادة من قدراتها بطريقة بناءة ومفيدة 

للمجتمع.

نظرًا ألن البلوك تشن مجال جديد نسبيًا، 
يقترص فهم طريقة عمله عىل عدد قليل من 

األفراد ممن لديهم القدرة عىل التمييز بن 
البلوك تشن كتقنية والعمالت املشّفرة، 

باإلضافة إىل قلة عدد مطوري برمجيات البلوك 
تشن املوهوبن عىل مستوى املؤسسات. 
وقد يتسبب غياب برامج التدريب التي تناسب 

مختلف املستويات )من الطالب واملهندسن 
واملدراء وكبار املسؤولن التنفيذين( يف نهاية 
املطاف إىل اإلخفاق يف تبني هذه التكنولوجيا 

وتطويرها، حتى إن وصلت إىل مرحلة متقدمة 
من النضج والتقدم.

3. التحديات التي تواجه البلوك تشني

3.2 التوافقية

مع إنشــاء العديد من أنواع شــبكات البلوك 
تشــن، تتزايد املخاوف بشــأن التقدم املحرز 

 ،)Interoperability( يف مجــال التوافقية
خاصــة يف ظــل عدم وجود معايري موحدة 

تضمن توافق أنواع شــبكات البلوك تشــن 
املختلفــة وعملهــا مًعا يف توافق. عىل 

 Github ســبيل املثال، يوجد عىل موقع
وحده أكرث من 6500 مرشوع بلوك تشــن 

نشــط يســتخدم الكثري منها لغات ومنصات 
وآليات إجــاع ومخططات بروتوكوالت 

مختلفــة. هذا االنفصــال بن أنظمة البلوك 
تشــن املختلفة ســيزيد من حالة االرتباك 

الســائدة وكذلك التحديــات التي تواجه تطوير 
وتبنــي هذه التقنية، وقــد تدفع بصناع القرار 

إىل إعادة التفكري والتشــكك قبل اإلقدام 
عىل أية خطوة. 

3.3 قابلية التوسع 

متثــل قابلية التوســع تحدياً كبرياً للرشكات 
والحكومات، فإنشــاء منصات البلوك 

تشــن القابلة للتوســع والقادرة عىل التكيف 
الســتيعاب االحتياجات املتزايدة للرشكات 
أو الحكومــات قــد يؤدي إىل ظهور تحديات 

يف عمليــات التنفيــذ والتكلفة وتدريب 
املوظفن. وقد يؤدي االســتثار يف البلوك 

تشــن ثم االضطرار إىل تغيريها بعد ذلك 
بســبب عدم قدرتها عــىل التعامل مع النمو 

الذي تشــهده معامالت الرشكة سيؤدي 
دون شــك إىل تعطيل التقدم الذي قد تحرزه 
هــذه التكنولوجيا. ومــن هنا يجب االنتباه إىل 

التحــدي الذي متثله قضية قابلية التوســع 
بالنســبة لشــبكات البلوك تشن، حيث 

تضيف شــبكة البلوك تشــن يف كل معاملة 

كتلة جديدة إىل ســلم التعامالت، وتزداد 
حجم السلســلة مــع كل كتلة جديدة تغذيها 

بالبيانــات وتحملها تاريخ الكتل التي ســبقتها. 
ومع انضام املزيد من املســتخدمن إىل 

الشــبكات وزيــادة البيانات الخاصة مبعامالت 
كل عملــة، قــد يتعرض النظام الحايل إىل 
االنهيــار. فالبيتكوين، عىل ســبيل املثال، 

ميكــن أن يتحمــل 60 معاملة تقريباً يف 
الثانيــة الواحدة، بينا تســتوعب الفيزا يف 

أعــىل معدل لهــا 47,000 معاملة يف الثانية 
الواحــدة. ولذلك، يتــم حالياً بحث العديد من 
الحلــول واختبارهــا للتغلب عىل هذا التحدي، 

 )Sharding( كاالســتعانة بنظام شاردينج
أو القيــام بالتعامالت خارج السلســلة )عىل 

.)”Lightning Network“ ســبيل املثال

دليل التعامالت الرقمية بلوك تشني   •  التحديات التي تواجه البلوك تشني  •  التعليم والقدرات
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3.4  الوضوح التنظيمي

من التحديات التي قد تواجه تقنية البلوك تشن 
هي طبيعة شبكات البلوك تشن نفسها؛ 

فهي شبكات ليس لها حدود فاصلة وتتميز 
بتأثريها العاملي، وبالتايل فإن غياب الوضوح 

التنظيمي بشكل دائم ووجود اختالفات بن 
نطاق السلطات قد يشكل تحديا أمام الشبكات 

الناشئة. ومع تقدم التكنولوجيا بوترية أرسع 
من اللوائح املنظمة لها، ستظل هناك مخاطر 

محيطة بها وستستمر حالة عدم الوضوح 
السائدة. وعالوة عىل ذلك، ال تزال العديد من 

الجهات التنظيمية تفتقر إىل الفهم الالزم لنظام 
البلوك تشن والعمالت املشّفرة، إضافة 

إىل عدم استعدادها لتطبيق نهج متاسك 
ملواجهة املخاوف التنظيمية.

تعترب اللوائح الحالية املتعلقة بالعمالت 
املشّفرة هي غري حاسمة وغري مرابطة، فيتم 

حظر استخدام العمالت املشّفرة متاماً يف 
بعض األماكن، بينا يتم استخدامها يف أماكن 

أخرى مع تنظيم تداولها. وميثل غياب املعايري 
الدولية املوحدة تحدياً عىل املدى القصري 

واملتوسط، إضافة إىل املخاوف األخرى بشأن 
أفضل سبل تنظيم البيانات وملكيتها. وال يوجد 

حتى اآلن أي معايري أو قواعد سلوك مقبولة 
دولياً يف هذا املجال. ومن هنا تعد الجهود التي 
بذلتها دولة اإلمارات العربية املتحدة واملنتدى 

االقتصادي العاملي لوضع معايري عاملية 
لـشبكات البلوك تشن من الخطوات اإليجابية 

التي تستحق االعتاد واإلشادة بها، كا أنها 
تشري إىل النضج الذي وصلت إليه هذه التقنية.

3.5 الحوكمة

تُعنى الحوكمة بوضع السياسات ومراقبة 
تنفيذها بشكل سليم باستمرار من قبل 

أعضاء مجالس إدارة املؤسسات. وتشمل 
الحوكمة اآلليات الالزمة لتحقيق التوازن 

بن صالحيات العضو وواجباته األساسية 
املتمثلة يف تعزيز نجاح وقدرة مؤسسته 

عىل االستمرار.

لــكل نظام مــن أنظمة البلوك تشــن آلياته 
الخاصة بتعديل وتشــكيل الشــبكة بالشــكل 
الــذي يســاعده عىل التكيــف والتغري مبرور 

الوقــت. ونظــراً ألن تقنية البلوك تشــن تُعد 
جديدة نســبياً، فــال توجد طريقــة تنظيمية 

مثــىل ميكــن أن يتبعهــا الجميع. عالوة عىل 
ذلــك، تتفاقــم مشــكلة حوكمة البلوك 

تشــن بســبب تغري مصالح األطراف 
املعنية املشــاركة يف الشــبكة خالل 

تفاعلهــم مع الشــبكة.

ومن هذا املنطلق يتعن عىل الحكومات 
والصناعات أن تحافظ عىل انفتاحها عىل 

التغيري واستعدادها ملواجهة التغيريات 
حال حدوثها بأي شكل من األشكال وذلك 
لضان تحقيق االستفادة لجميع األطراف 

املعنية دون التأثري عىل شبكة البلوك 
تشن نفسها؛ ويشمل ذلك عىل سبيل 

املثال، الوقت األمثل التخاذ قرار التحول 
إىل بروتوكول إجاع جديد؟ أو كيفية وضع 
القواعد النضام املؤسسات إىل الشبكة 

ومغادرتها؟ أو ما إذا كنا بحاجة إىل زيادة 
حجم الكتل من عدمه؟ أو تبني حل إلجراء 

التعامالت خارج السلسلة؟ 

يتــم تطوير واختبــار مختلف الحلول، من 
خطــط حوكمة وإجراء املعامالت داخل 
السلســلة وخارج السلســلة )عىل سبيل 

املثال املنظات الالمركزية املســتقلة 
DAO(. إال أن جوهــر التحــدي املاثل أمام 
تبنــي تقنية البلوك تشــن يظل يف أيدي 

الجهــات املتحكمة وتصنيف األطراف 
املعنيــة، أي أن األمــر يتعلق بإيجاد حل 

ملشــكلة اجتاعية يف عرص رقمي.

يتعني عىل الحكومات والصناعات 
الحفاظ عىل حالة االنفتاح واالستعداد 

ملواجهة التغيريات حال حدوثها.

3. التحديات التي تواجه البلوك تشني
دليل التعامالت الرقمية بلوك تشني   •  التحديات التي تواجه البلوك تشني  •  الوضوح التنظيمي
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4. مستقبل البلوك تشني
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بحلــول عــام 2024، قد تتحول البلوك تشــن 
إىل صناعــة تصــل قيمتهــا إىل 8 مليارات 

دوالر، وحتــى مع عدم إقبال الشــخص 
العــادي عــىل التفاعل مع البلوك تشــن، 

ســتكون هــذه التقنيــة جــزًءا ال يتجًزأ من كل 
معاملــة بشــكل ما. ومــن املحتمل أن تصبح 

البلوك تشــن جزءاً من كل مؤسســة عىل 
مســتوى كوكب األرض خــالل العقد القادم. 

يتمثــل التعريــف األســايس للتجارة يف تبادل 
الســلع أو الخدمــات تنفيــذاً للعقود املربمة، 

وهنــا يــأيت دور البلوك تشــن لقدرتها عىل 
تنظيــم كل خطــوة يف تلــك املعادلة، 

وميكــن كذلــك تعزيــز كل مرحلة من مراحل 
دورة حيــاة األعــال يف أي قطاع من خالل 

العقــود الذكية عىل شــبكات البلوك تشــن.

4.1 إنرتنت املعامالت

هناك عدد النهايئ من تطبيقات العقود 
الذكية.  يف صناعة املوسيقى، عىل سبيل 

املثال، ميكن للفنانن االستفادة من العقود 
الذكية لضان حاية امللكية الفكرية والتأكد 
من حصولهم عىل مقابل نظري أعالهم كلا 

تم تحميل أحد ألبوماتهم أو إحدى أغنياتهم. 
ويعترب أحد املوسيقين الربيطانين رائداً يف 

مجال الدعوة لتطبيق تقنيات البلوك تشن 
يف مجال الفن، حيث حرص هذا الفنان عىل 

إبراز فوائد وجود سجل غري قابل للمحو وعقود 
ذكية ذاتية التنفيذ يف قطاع املوسيقى. ميكن 
للموسيقين من خالل العقود الذكية الحصول 
عىل مقابل االستاع ألغنياتهم بشكل تلقايئ 

ومشاركة حقوق املؤلفن تلقائياً مع أي 
شخص أسهم يف صناعة األغنية. 

ويف عامل الفنون، ميكن االستعانة بالبلوك 
تشن لفتح سوق رقمي للمستثمرين 

والفنانن، حيث يتم تقييم أي عمل فني 
وتسجيل عملية تبادل امللكية بن الفنان 

واملشري. ومع تقدم أساليب التزوير 
وتطورها، ميكن لتقنية البلوك تشن التحقق 

من مصادر العمل الفني، وهو ما سيساعد 
املستثمرين املحتملن عىل التمييز بن 
اللوحات األصلية لكلود مونيه عىل سبيل 

املثال والنسخ املزورة التي قد يتم صناعتها 
باستخدام الذكاء االصطناعي.

وميكن للعقود ذاتية التنفيذ عىل البلوك 

تشن أن تحد بشكل كبري من الفرات الزمنية 
التي تحتاج إليها املدفوعات الخاصة بأعال 

املتعاملن. وميكن للرشكات العاملة يف 
مجاالت الخدمات والتصميم واالستشارات 
التي أبرمت عقوداً ذكية مع أحد املتعاملن 
الحصول عىل مدفوعاتها نظري ما تقدم من 
خدمات يف لحظات معدودة مبجرد توقيع 

املتعامل عىل إذن التسليم، وهو ما يسهم 
يف خفض مدة تنفيذ عملية الدفع من أسابيع 

إىل ثواٍن معدودة. وبفضل تخزين رشوط العقد 
وتاريخ املعاملة بشكل دائم عىل شبكة البلوك 
تشن، ال ميكن العبث بسجل التدقيق الخاص 

باملعاملة عىل اإلطالق.

ومن هذا املنطلق يتعن عىل كافة الرشكات، 
عىل اختالف أحجامها، البحث يف الدور 

املحتمل الذي ميكن أن تؤديه البلوك تشن 
يف مؤسساتهم، واالستعداد لتطبيق هذه 

التقنية مع استمرارها يف النضج وتحقيق 
النجاحات، السيا يف ظل التوقعات بتبني هذه 

التكنولوجيا بشكل جاعي وعىل نطاق واسع.

ومن املتوقع أن يتم هذا السيناريو بفضل 
استمرار تكنولوجيا البلوك تشن يف التطور 

والنضوج وتحولها إىل تكنولوجيا قابلة للتطبيق 
ومتاحة للجميع، كا حدث بالفعل عند تطورها 

من مجرد رؤية وضعها رواد اإلنرنت األوائل 
ومجموعة سايفر بانكس إىل تقنية جذابة تهتم 

بها الرشكات والحكومات.

4. مستقبل البلوك تشني

يتعني عىل كافة الرشكات عىل 
اختالف أحجامها البحث يف الدور 

املحتمل الذي من املمكن أن تلعبه 
البلوك تشني يف مؤسساتهم، 

واالستعداد لتطبيق هذه التقنية 
مع استمرارها يف النضج وتحقيق 

النجاحات، السيام يف ظل التوقعات 
بتبني هذه التكنولوجيا بشكل جامعي 

وعىل نطاق واسع.

دليل التعامالت الرقمية بلوك تشني   •  مستقبل البلوك تشني  •  إنرتنت املعامالت
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4.2 نقاط االلتقاء

لقد أصبحنا نحيا يف عامل يعتمد عىل 
البيانات، من الهواتف الذكية وحتى األجهزة 

املتصلة بإنرنت األشياء، وأصبحت البيانات 
هي املحرك الرئييس للحياة املعارصة. ومع 

التوسع يف استخدام اإلنرنت، تربز الحاجة 
إىل توفري كميات متزايدة من البيانات لدعم 

االبتكارات الجديدة، كا أن برامج الذكاء 
االصطناعي تحتاج إىل كميات كبرية من 

البيانات يك تعمل بشكل صحيح.

وهنا يربز التساؤل: كيف ميكن ترتيب 
البيانات بشكل آمن يضمن للمستخدم 

رسعة الوصول إليها؟ لقد دعمت تكنولوجيا 
البلوك تشن ظهور العمالت املشّفرة، 

كالبيتكوين، وميكنها أيضاً أن توفر أسلوباً 
جديداً واعداً فيا يتعلق باملعامالت الرقمية 

القادرة عىل استيفاء املتطلبات املعارصة 
وتسجيل املعامالت بشكل ثابت وبصورة 

تسمح مبشاركتها والتحقق من صحتها. 
وهذه هي بداية موجة التغيريات التي ميكن 

لتقنية البلوك تشن أن تحدثها.

تعمل تقنيات البلوك تشن واألجهزة 
املتصلة عرب إنرنت األشياء وتقنيات الذكاء 

االصطناعي مًعا يف العديد من املجاالت. 
ومن األمثلة عىل العمل املشرك بن الذكاء 

 االصطناعي والبلوك تشن منظات
AI DAO أو املنظات الالمركزية املستقلة 

العاملة بالذكاء االصطناعي. فيمكن ملثل 
هذه املنظات الالمركزية أن تعمل بالكامل 

باستخدام اآلالت دون أي تدخل برشي أو 
بتدخل برشي محدود؛ أي تستفيد هذه 

املنظات عملياً من الذكاء االصطناعي 
والبلوك تشن وإنرنت األشياء وتجعل منهم 

األساس التي تبني عليها عملها.

واألهــم من ذلــك كله هو قدرة البلوك 
تشــن عىل إعادة التحكم يف البيانات 

للمســتخدمن أنفســهم، حيث مُتّكن البلوك 
تشــن املســتخدمن من معرفة هوية من 

اطلــع بياناتهــم وتوقيت الدخول، وهذه 
هي الرســالة التي ميكن للبلوك تشــن 

توصيلهــا، أال وهــي إعادة زمام التحكم إىل 
املســتخدمن إلطالق عرص جديد من الثقة 

يف اإلنرنــت. لقــد أصبحت الثقة إحدى 
أكرث العمالت قيمة عىل مســتوى الســوق، 
وقــد تكون تقنية البلوك تشــن هي املعيار 

الذهبــي الجديد يف هذا العامل.

4. مستقبل البلوك تشني
دليل التعامالت الرقمية بلوك تشني   •  مستقبل البلوك تشني  •  نقاط االلتقاء
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5. مرسد بأهم 
املصطلحات الواردة
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بلوك تشني 
سجل المركزي وموزع ورقمي يستخدم يف تسجيل 
املعامالت عىل مستوى عدد كبري من الحواسيب، 

بحيث ال ميكن تغيري أي من السجالت الواردة فيه بأثر 
رجعي دون تغيري كافة الكتل السابقة.

العملة املشّفرة
أصل رقمي مصمم للعمل كوسيلة تبادل تستخدم 

نظام التشفري لتأمن املعامالت املالية والتحكم يف 
إنشاء وحدات إضافية والتحقق من تحويل األصول.

أوراكل
يستخدم األوراكل يف العقود الذكية يف تطبيقات 

البلوك تشن. ويعد األوراكل الخاص بالبلوك تشن أحد 
مصادر املعلومات الخارجية التي تقوم بدور واحد، وهو 

تقديم البيانات إىل شبكات البلوك تشن التي تسمح 
بدورها بإنشاء العقود الذكية.

السلسلة الجانبية
السلسلة الجانبية هي بلوك تشن منفصلة تتصل 

بالبلوك تشن األم باستخدام مثبت ثنايئ. ويسمح 
املثبت الثنايئ بالتبادل البيني لألصول بسعر متفق 

عليه مسبقاً بن البلوك تشن األم والسلسلة الجانبية. 
ويشار إىل البلوك تشن األصلية عادًة باسم “السلسلة 

األصلية”، ويشار إىل جميع سالسل البلوك تشن 
األخرى باسم “السالسل الفرعية”.

املعامالت داخل السلسلة
تشري املعامالت داخل السلسلة إىل املعامالت التي 

تحدث يف شبكة البلوك تشن – أي يف سجالت البلوك 
تشن – وتظل معتمدة عىل حالة البلوك تشن لضان 

رسيانها.

املعامالت خارج السلسلة
تعني املعامالت خارج السلسلة تسجيل البيانات أو حركة 

القيمة خارج البلوك تشن.

الشبكات املرصحة او الخاصة
تعرف أيضاً بشبكات البلوك تشن الخاصة أو املرصحة، 

وهي تحتفظ بطبقة تحكم لتقييد الوصول إليها وقرص 
الحق يف ذلك عىل بعض املشاركن الذين ميكن تحديد 

هوياتهم.

الشبكات العامة
هي الشبكات املتاحة للجميع.

املحفظة
محفظة العملة املشّفرة عبارة عن برنامج يخزن مجموعة 

من املفاتيح الخاصة والعامة ويتفاعل مع مختلف 
شبكات البلوك تشن لتمكن املستخدمن من إرسال 

واستقبال العمالت الرقمية ومراقبة رصيدهم منها.

اإلجامع
آلية اإلجاع هي آلية تســمح بالخطأ وتســتخدم يف 

مجــال الكمبيوتــر وأنظمة البلوك تشــن لتحقيق التوافق 
الــالزم عــىل قيمة واحدة للبيانات أو وضع موحد للشــبكة 

مــن بــن مجموعة مــن العمليات املوزعة أو األنظمة 
متعددة الوكالء.

التشفري
علم ودراسة أساليب االتصال اآلمن يف وجود أطراف 

خارجية.

دالة اختزال أو دالة تجزئة
هي أية دالة ميكن استخدامها لتنظيم البيانات ذات 

األحجام العشوائية يف مجموعة من البيانات ذات الحجم 
الثابت. ويطلق عىل القيم املخرجة من دالة االختزال 

اسم قيم الهاش أو أكواد الهاش أوالرسائل املهضومة 
أو الرموز أو الشفرات.

السجل املوزع
هو قاعدة بيانات تتم مشاركتها بشكل جاعي ومتزامن 

عىل مستوى املواقع واملؤسسات واملواقع الجغرافية 
املتعددة. ويسمح هذا السجل بوجود “شاهد عام” عىل 

املعامالت، وهو ما يصعب مهمة الهجوم اإللكروين. 
فيمكن للمشارك يف كل عقدة عىل الشبكة الدخول إىل 

التسجيالت التي متت مشاركتها عىل مستوى الشبكة 
والحصول عىل نسخة طبق األصل منها.

الالمركزية
تعني الطبيعة الالمركزية لتكنولوجيا البلوك تشن أنها ال 

تعتمد عىل نقطة تحكم مركزية.

العقود الذكية
هي عقود ذاتية التنفيذ بحيث يتم كتابة رشوط االتفاق 

بن املشري والبائع مبارشة يف سطور من األكواد. 
وتوجد األكواد واالتفاقيات املوجودة فيها عىل شبكة 

بلوك تشن موزعة والمركزية.

)NODES( شبكة البلوك تشني / الُعقد
تشكل العقد )Nodes( البنية التحتية للبلوك تشن. 

وتتصل جميع العقد يف شبكة البلوك تشن ببعضها 
البعض، وتقوم بتبادل أحدث بيانات البلوك تشن مع 

بعضها البعض حتى تظل جميع العقد محدثة دامئاً.

)DAO( املنظامت الالمركزية املستقلة
قد يراها البعض الشكل األكرث تعقيداً من العقود الذكية، 

حيث تدرج اللوائح الداخلية للمنظمة الالمركزية يف كود 
العقد الذيك باستخدام قواعد معقدة لحوكمة الرموز.

DAPP
صيغة مخترصة من عبارة “التطبيق الالمركزي”. يعمل 

التطبيق الالمركزي عىل كود خلفي قائم عىل شبكة 
المركزية من النظراء، وهي عكس التطبيقات التي تعمل 

أكوادها الخلفية عىل خوادم مركزية.

إنرتنت األشياء
إنرنت األشياء )Internet of Things(، وهو امتداد اتصال 

اإلنرنت إىل األجهزة املادية واألشياء املستخدمة يف 
الحياة اليومية.

العروض األولية للعمالت
 العــروض األوليــة للعمالت املشــفرة

)Initial Coin Offering(، هــو املكافــئ للطرح األويل 
العــام ولكن يف عامل العمالت املشــّفرة. ويســتخدم 
هــذا الطــرح مــن قبل الرشكات التي تبحث عن إنشــاء 

عملــة أو تطبيــق أو خدمة جديدة.

5. مرسد بأهم املصطلحات الواردة
BLOCKCHAIN GUIDE  •  GLOSSARY
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