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امللخ
سلسلة الكتل أو ما يطلق عليها ابسم البلوكشني وهو أكـرب سـلل قم ي مـوزع ومفتوح يسـ ح بنقـل
 وتقوم تكنولوجيا البلوكشني.أصـل امللكيـة مـن طـرف إىل آخـر يف الومـت نفسـه دون احلاجة إىل وسـيط
 وخاصة،بتطوير العديد من الصناعات من خالل مميزاهتا العديدة من الشفافية وتكاليف معامالت املنففةة
 وتقدم هذه الوقمة م ن خالل دقاسة حتليلية ملاهية البلوكشني وإبراز مزاايها واستفداماهتا.يف القطاع التلاقي
 واستنتلنا مدى،املتعددة يف املعامالت التلاقية وأهم التحدايت اليت تواجه تبين هذه التقنية داخل القطاع
األمهية الكربى للبلوكشني يف تسهيل الع ليات التلاقية وتطويرها من خالل آلية الثقة والتعاون بني
 ك ا.املستهلكني واستكشاف سلوك املتعاملني التلاقيني والذي يتم ختزينه يف ملف بياانهتم داخل السلسلة
. ويف تطوير وتوسيع التلاقة،يقةي على الدوق املركزي للشركات الكربى يف التحكم ووضع القيود
Abstract

Keywords

The blockchain is the largest distributed and open digital record, allows the
transfer of the original ownership from one party to another at the real time without the
need for any party. blockchain technologies are developing many industries with better
transparency, high security, and low transaction costs, especially in the commercial
sector. This paper is presented through an analytical study of the blockchain and
highlighting its advantages and multiple uses in commercial transactions and the most
challenges facing the adoption technology in the sector. We concluded the extent of the
great importance of the blockchain in facilitating and developing commercial
operations through a mechanism of trust and cooperation between consumers and
exploring the behavior of commercial dealers, which is stored in their data file within
the chain. It also eliminates the central role of major companies in controlling and
setting restrictions, and in developing and expanding trade.
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تطوير اخلدمات التجارية ابستخدام تقنية سلسلة الكتل

 .1مقدمة:
مع االنتشاق املتزايد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وخاصة اإلنرتنت ؛ متكن جمت ع األع ال العاملي من
تطوير القطاع التلاقي اذ توفر هذه التكنولوجيات العديد من امليزات اجلديدة مثل إمكانية توفري مجيع السلع على
املنصات اإللكرتونية ،وتوفري معلومات مفصلة عن السلع واملنتلات املعروضة .وبذلك أصبحت بيئة األع ال جيدة
لل نافسة من مبل التلاق للوصول إىل إقضاء املستهلكني واليت تقيس مدى قضا املستهلك من خالل تتبع
مالحظات املستهلكني.
البلوكشني هو أحد أهم اخلياقات لتطوير القطاع التلاقي وخدماته ،اليت تقوم على ع ليات الشراء والبيع بني
املستهلكني ،وأصبحت هذه التقنية توفر الثقة دون احلاجة إىل طرف وسيط يشرف بشكل مركزي على الع ليات
بني البائع واملشرتي ،من أجل التحقق من دمة البياانت واملعلومات .ابإلضافة إىل لعب دوق مهم يف حتويل العديد
من الع ليات التقليدية املركزية إىل ع ليات قم ية المركزية ،دون احلاجة ألي طرف مثل بنك أو شركة أو حكومة.
ومنذ ظهوق البلوكشني ،حاول العديد من املبتكرين يف هذا اجملال من قبط الع ليات التلاقية من خالل إنشاء
أسواق المركزية مثل  ، ...Particl ،Syscoin ،Open Bazaarوكذا قبطها أبنظ ة الدفع ابستفدام الع الت
املشفرة يف املتاجر ،مثل البيتكوين ،اليتكوين ،واألثري وغريهم .وبين ا كان الرتكيز على الع ليات املشفرة وقبطها
بتقنيات البلوكشني  ،حتاول األسواق الالمركزية اجل ع بني التلاقة التقليدية والتلاقة اإللكرتونية .ومن خالل ما سبق
ميكننا طرح اإلشكالية التالية:
كيف ميكن لتقنية سلسلة الكتل البلوكشني) تطوير القطاع التجاري؟

 .2ماهية تقنية سلسلة الكتل البلوكشني :)Blockchain

 1.2تعريف ونشأة البلوكشني :لقد ظهرت هذه التقنية أول مرة يف وقمة بعنوان
" Electronic Cash Systemمت نشرها يف عام  8002من مبل شفص أو جم وعة من األشفاص ابسم
"ساتوشي انكاموتو  ،" Nakamoto Satoshiوأطلقت التس ية آنذاك على اجلزء األساسي الذي يقوم عليه ع ل
نظام النقد اإللكرتوين  Bitcoinالذي مت تقدميه يف الوقمة .أما حاليا فيتم استفدامها كتس ية عامة جل يع التطبيقات
واألنظ ة املعت دة على سلل املعامالت املوحد الذي يتيح إنشاء املعامالت بطريقة آمنه ومباشرة دون احلاجة إىل
طرف وسيط كلهة معينة متحك ة يف النظام ،وميكن تعريف تقنية البلوكشني أبهنا":نظام معلومات مشفر معت د
على ماعدة معلوماتية املركزية ،أي موزعة على مجيع األجهزة املنة ة يف الشبكة ،لتسليل كل بياانت املعامالت
وتعديالهتا ،بطريقة تة ن موافقة مجيع األطراف ذات الصلة على صحة البياانت" (السبيعي ،جويلية .)9102
ك ا عرفت أيةا أبهنا عباقة عن ماعدة بياانت تستفدم آلية التشفري لبناء سلل دفرتي الكرتوين ال مرطزي
–موزع انتشاقاي -مرتابط من البياانت بشكل تراتيب اتقخيي غري مابل للتعديل أو التالعب ،وميتاز ابلشفافية والسرعة
والسهولة يف اجراء الع ليات ،ك ا يوفر امكانية مشاقكة األطراف املعنية به يف بناءه والتأكد من صحته واحلفاظ عليه
حبسب األنظ ة والتعلي ات داتية التشغيل املقننة لالستفدام (أمحد.)9102 ،
"Bitcoin: A Peer-to-Peer
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ك ا عرفت األكادميية الصينية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت البلوكشني أبنه":دفرت األستاذ الرم ي
الالمركزي واملوزع والعام ،الذي تتم صيانته بشكل مشرتك من مبل أطراف متعددة ،ابستفدام التشفري لة ان أمن
النقل والوصول ،لتحقيق اتساق ختزين البياانت ،وحماقبة التالعب ابلبياانت ،ومنع التنصل .ويطلق عليه أيةا ابسم
تقنية دفرت األستاذ املوزع .(China Academy, 2018) ")DLT( Distributed Ledger Technology
فـالبلوكشني سلل جل يع املعامالت املستفدمة بواسطة هذه التقنية حول العامل ،مما جيعله ال ميكن ألي سلطة
مركزية االحتفاظ به ،بل يتم ذلك من خالل اجلهود اجل اعية ألي شفص يريد االنة ام إىل الشبكة ويصبح عامل
كنت البلوكشني من بناء نظام مقاوم ومؤمتن ابلكامل لل حافظة على دفاتر املعامالت (،Batlin
منلم .وبذلك م ّ
 ،Przewloka ،Murphy ،Jaffreyو .)9102 ،Williams

ميثل االيثريوم اجليل الثاين من البلوكشني وهو عالمة فاقمة يف اتقيخ البلوكشني ففي عام  ،9102نشر
أيةا "التطبيقات الالمركزية" ،ومت إصداق
 ،Buterinوقمة بيةاء وضعت خطته لنظام البلوكشني ميكن أن يسهل ً
االيثريوم يف أواخر سنة  ،8002وتك ن كتلة االيثريوم مفزة يف مفهوم العقود الذكية .
وعلى مدى السنوات القليلة املاضية ،مت تطوير جم وعة من أحدث تقنيات "دفرت األستاذ املوزع" فعلى سبيل
نظرا ألهنا ال جت ع بني املعامالت
املثال  IOTAوهي تقنية دفرت األستاذ املوزع ولكن ليست بلوكشني يف حد ذاتهً ،
يف الكتل ،ك ا أهنا ال تقوم بتسلسلها بطريقة خطية ومد مت إطالمها يف  8002ك نصة للع الت املشفرة املص ة
لالتصال ابآللة.
ومبادقة أخرى معروفة وهي  ، Hyperledgerاليت تستةيفها  ،Linux Foundationوهي منظ ة غري قحبية
جت ع مادة الصناعة يف جماالت الت ويل والبنوك وسالسل التوقيد والتصنيع والتكنولوجيا ،لل ةي مدما يف تقنيات
البلوكشني يف الصناعة .و  Hyperledgerهو جهد تعاوين لتطوير املشاقيع القائ ة على البلوكشني .ويستفدم
 Hyperledgerاآلن على نطاق واسع يف خمتلف اجملاالت ،مبا يف ذلك التلاقة الدولية)9102 ،Ganne( .
Vitalik

 .2.2عناصر نظام البلوكشني :يتكــون ا ل ــبلــوكتشــن مــن أقبعــة عناصر قئيســية تت ثــل يف الكتلــة ،واملعلومــة ،واهلــاش،
وبص ــة الومــت ،متثــل هــذه العنــاصر يف جم لهــا سلســلة الكتلــة ،وميكــن توضيــح املقصــود هبــا يف التــايل:

 .1.3.2الكتلــة :متثــل وحــدة بنــاء السلســلة ،وه ــي عبــاقة عــن جم وعــة مــن الع ليــات أو املهــام املرجــو القيــام هبــا
أو تنفيذهــا داخــل السلســة ،ومــن أمثلــة الكتــل ( )Blocksحتويــل أم ـوال أو تســليل بيانــات أو متابعــة حالــة أو
خالفــه ،وعــادة مــا تســتوعب كل كتلــة مقــداقا حمــدداً مــن الع ليــات واملعلومــات ال تقبــل أكثــر منــه حتــى يتــم إجنــاز
الع ليــات بداخلهــا بصــوقة هنائيــة ،ثــم يتــم إنشــاء كتلــة جديــدة مرتبطــة هبــا ،واهلــدف الرئيـسـي هــو منــع إج ـراء
معام ـالت ومهيــة داخــل الكتلــة تتســبب يف جت يــد السلســلة أو منعهــا مــن تســليل وإهنــاء املعامــالت؛
 .2.3.2املعلومــة  :يقصــد هبــا الع ليــة الفرعيــة التــي تتــم داخــل الكتلــة الواحــدة ،أو هــي "األمــر
 )Orderالــذي يتــم داخــل الكتلــة ،وميثــل مــع غــريه مــن األوامــر واملعلومــات الكتلــة نفســها؛
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.3.3.2اهلــاش  : )Hashهــو عبــاقة عــن احل ــض النــووي امل يــز لسلســلة الكتلــة ،ويرمــز إليــه البعــض أحيانــا
بـ ـ":التوميــع الرم ــي" ( )Digital Signatureفهــو عبــاقة عــن كــود يتــم إنتاجــه مــن خــال خواقزميــة داخــل برانمــج
سلســلة الكتلــة يطلــق عليهــا "آليــة اهلــاش" ( .)Hash Functionويقــوم أبقبــع وظائــف قئيســية هــي:
• متييــز السلســلة عــن غريهــا مــن السالســل ،حيــث حتصــل كل سلســلة عــلى هــاش مميــز هلــا وخــاص هبــا.
• حتديــد ومعرفــة كل كتلــة ومتييزهــا عــن غرهــا داخــل السلســلة ،حيــث أتخــذ كل كتلــة أيةــا هاش ـاً خاص ـاً هبــا.
• وسم كل معلومة داخل الكتلة نفسها هباش مميز.
• قبــط الكتــل بعةهــا البعــض داخــل السلســلة ،حيــث ترتبــط كل كتلــة ابهلــاش الســابق هلــا واهلــاش الالحــق عليهــا،
ممــا جيعــل اهلــاش يسيــر يف اجتــاه واحــد فقــط مــن الكتلــة األصلية الالحقــة عليــه وهكــذا ،ويالحــظ هنــا أن اهلــاش ال
يس ـ ح ابلتعديــل عـلـى الكتــل التــي تــم إنشــاؤها؛ (خليفة)9102 ،
 .2.3.2بصمــة الوقــت :وهــو التومي ـت الــذي تــم فيــه إج ـراء أي ع ليــة داخل السلســلة.

 .2.2املزااي الرئيسية :تقدم البلوكشني وفكرة تكنولوجيا دفرت أستاذ املوزع العديد من املزااي املت يزة:

.1.2.2المركزية  : Decentralizedيقوم ع ل أنظ ة البلوكشني على ماعدة بياانت املركزية ختزن كنسفة من
دفرت السلالت العام يف كل جهاز انةم يف الشبكة ،بعكس مواعد البياانت املركزية اليت يكون ختزينها وإداقهتا حكرا
على جهة معينة ،األمر الذي يسهل ويسرع التعاون والع ل بني األطراف واجلهات ،ويةعف مابلية االخرتاق أو
فقدان البياانت وتغيريها أو ختريبها حيث حيتاج لذلك اخرتاق أكثر من % 20من أجهزة الشبكة يف نفس الومت
الزمين(السبيعي ،جويلية )9102
.2.2.2التوزيع  : Distributedيقدم البلوكشني دفرت األستاذ املوزع ،وهو نظام معلومات موزع يتم إداقته بشكل
مشرتك من مبل أطراف متعددة ،وبذلك فهي حتطم مفهوم احملاسبة التقليدية ذات القيد املزدوج األصلي ويصبح دفرت
حساابت موزع على شبكة مشرتكة أي "حماسبة موزعة" )(China Academy, 2018
.3.2.2الشفافية  :حتتوي مواعد البياانت التقليدية على أقبع ع ليات كالسيكية وهي اإلدقاج ،احلذف ،التحديث
واالختياق .أما تقنية البلوكشني تتفلى على خياقين ومها احلذف والتحديث ،اتقكة فقط معاجلتني اإلدقاج واالختياق،
من خالل بنية مرتابطة من الكتل ،ومقابلة الطوابع الزمنية لربط السلسلة اليت تشكل جم وعة من البياانت موثقة
ومتشابكة يصعب العبث هبا ) ،(China Academy, 2018وبذلك فتقنية البلوكشني تعزز مستوى الشفافية يف
سلل املعامالت مقاقنة أبنظ ة السلالت احلالية .ك ا إن مجيع التغريات احلاصلة يف دفرت سلل املعامالت العام
ميكن قؤيتها من مبل مجيع األجهزة املنة ة يف الشبكة ،وال تتم إال مبوافقة مجيع األطراف ذات الصلة عليها ،مما
يرفع مستوى الشفافية ويزيد الثقة إىل حد أكرب مما هو عليه يف أنظ ة املعامالت احلالية( .السبيعي ،جويلية )9102
 .2.2.2االستقاللية :مبعىن أن كل نقطة ( )Nodeمن نقاط الشبكة مستقل عن اآلخر وغري متأثر به ،ومساوي
له .ومن مميزات هذا :التكافؤ والعدالة ،ومن السلبيات :صعوبة سيطرة جهة مركزية إذا استلزم األمر ذلك( .أمحد،
.)9102
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 .2.2.2خفض تكاليف وزايدة سرعة املعامالت :أنظ ة البلوكشني تساهم يف خفض التكاليف نظرا لعدم
احلاجة إىل طرف وسيط لت ام املعامالت ،لكون سلل املعامالت العام موزعا على مجيع األجهزة املنة ة يف
الشبكة ،فيستطيع أي من األطراف الدخول وتسوية ما يعنيه من املعامالت والتدميق عليها بشكل فوقي ومباشر ،ما
يعين زايدة يف سرعة إجناز املعامالت ،والتفلص من النفقات اإلضافية املدفوعة لألطراف الوسيطة اليت تع ل على
إمتام املعامالت ،كاحلاجة العت اد البنوك كطرف وسيط يف توثيق ع ليات الدفع املايل(السبيعي ،جويلية .)9102
 .2.2تطبيقات البلوكشني:

 .1.2.2تسـجيل املمتلكات :تت ثـل أحـد وظائـف نظـام البلـوكشني هــو مــدقة األفراد عـلـى تســليل ممتلكاهتــم ،أي ـاً
كانــت هــذه امل تلكات ،س ـواء كانــت عقــاقات وأقاضي ،أو جموه ـرات وأحلــاقاً كرميــة ،أو ســياقات وممتلــكات
شــفصية أو ب ـراءات اخرتاع وح قــوق ملكيــة فكريــة كالكتــب األغاين واألشعاق ،بــل وحتــى جمــرد األفكاق العاديـة التـي
مل ترتـق الخرتاع أو إجنـاز بشري ،أو غريهـا مما ميتلكـه األفراد ويرغبـون يف اإلعالن عنـه أو تسـليله لةــان حقومهــم،
حبيــث يســتطيع األفراد بعــد ذلــك بيعهـا عرب نظـام البلـوكشني ،أو إجـراء معامـالت عليهـا في ا بعــد؛
 .2.2.2توثيـق املعامـالت :يقصـد هبـا أي معاملـة سـواء كانـت شـفصية بـني األفراد أو داخـل شركـة أو مؤسسـة
حكوميـة أو غــر حكوميــة ،فالبلوكشني مبنزلــة ســلل قم ــي مفتـوح ومـوزع ،يسـ ح للل يـع إبدخـال البيانـات كافـة
عليـه ،سـواء كانـت هـذه البيانـات إجـراءات حكوميـة أو متابعـة خطـوط اإلنتاج يف مصنـع ،أو خـط سيـر طائرات أو
حامالت البتـرول ،فةال عـن تسـليل معامالت البيـع والشـراء ونقـل امللكية ومتابعـة خدمـة الع الء وتسـليل
املعامالت كافــة التــي متت بني أي فردين يف أي جمــال مبا يتيــح اكتشــاف الثغ ـرات ومكافحــة الفســاد ومرامبــة اجلـودة؛
 .3.2.2أعمـال الوساطة :يقــوم البلــوكشني أبداء دوق الوســيط أثنــاء تقديــم اخلدمــة ،فيحــل حمــل البنــوك يف حتويــل
األموال ،وحمــل الشــهر العقــاقي يف تســلي ل امل تلكات ،وحمــل إداقات املــروق يف تســليل الســياقات ،وحمــل الس اسرة
يف ع ليــات البيــع والشراء وحمـل الـشركات الوسـيطة مثـل أوبـر يف تقديـم اخلدمـات ،وذلــك لصالــح وســيط جديــد،
هــو مالييـن األفراد حــول العــامل الذيــن يســتفدمون السلســلة ويســتفيدون مــن العائــد املادي الــذي كان يعــود إىل
الوســيط التقليــدي  .وعـى الرغـم مـن ضآلـة هـذا العائـد ،فإنـه حيقـق مبـدأ العدالــة يف توزيــع الثــوقة بــن األفراد (خليفة،
)9102؛
.2.2.2إثبات الوجود :هي إحدى حاالت استفدام البلوكشني ،إذ تتم جتزئة السلل على سلسلة البلوكشني
حبيث ميكن ألي شفص يف ومت الحق التحقق من وجود مثل هذه الوثيقة ،أو املعاملة يف الومت املناسب ،وهنا
جاء دوق فيتاليك بوتريين  Vitalik Buterinيف اخرتاع منصة االيثريوم وهي اجليل الثاين من البلوكشني لتسهيل
املعامالت مجيعها ،وليس املالية فقط مثل األسهم واألقاضي واحملتوى الرم ي واملركبات والعديد غريها ،اليت هلا مي ة
جوهرية (بوعبيد.)9191 ،
 .3استخدام البلوكشني يف التجارة:
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تعترب اخلدمات التلاقية أحد التطبيقات األكثر فائدة لتكنولوجيا البلوكشني يف القطاع املصريف ،فهي تس ح
جل يع األطراف املشاقكة يف الصفقات من مصدقين ومستوقدين وبنوك مبشاقكة املعلومات يف سلل واحد مشرتك
بنتائج شفافة متاما ومتاحة للل هوق ،وتنفيذ العقود تلقائيا مبلرد استيفاء شروط معينة للصفقة .فيكون سلل
مفتوح جل يع األطراف لالطالع على مجيع اإلجراءات اليت يتم تنفيذها .وال شك أن استفدام البلوكشني هنا
سيقلل الكثري من التكاليف واجلهد والومت .ك ا ميكن لـتقنية البلوكشني االحتفاظ بسلالت األصول الذكية يف
شكل قم ي وحتديثها مباشرة ،وتتيح تتبع مساق األصول والسلع يف كل مراحلها بداية من نشوءها أو صناعتها
وصوال إىل املستفدم األخري .وهبذا اخلصوص مال السيد قاماشاندقان ،قئيس مسم االبتكاق يف األع ال املصرفية
التلاقية يف بنك  ، HSBCأبن األمر سيستغرق مخس سنوات لرتميم النظم التلاقية أبك لها ،مثل السكر أو
الطامة ،لكن تقنية البلوكشني لديها القدقة على "تغيري اللعبة بصدق" (بين عامر و حتسني .)9102 ،وميكننا تلفيص
كيفية استفادة من تقنية البلوكشني لتسهيل ع لية التلاقة من خالل املتغريات التالية:
.1.3العمالت املشفرة :الع الت املشفرة القائ ة على تقنية البلوكشني سهلة االستفدام ،على عكس الع الت
التقليدية ،حيث ال حيتاج الشفص فيها إىل زايقة هيئة تنظي ية لتسليل حساب لنفسه .ابإلضافة إىل ذلك ،فإن
الع لية خالية من تكاليف إضافية( .دلي ي ،ما هي استفدامات تكنولوجيا البلوكشني يف جمال التلاقة اإللكرتونية
؟ ،)9102 ،ك ا تعترب وسيلة دفع آمنة خاصة مع تزايد القلق من ع ليات النصب اإللكرتوين واالحتيال يف تداول
البطامات االئت انية ،إال أ ن الع الت املشفرة ال ميكن أن يتم الرتاجع أو ابطال الع لية بعد البدء هبا .هبذه الطريقة،
تكاد تنعدم خطوقة االحتيال مما شلع التلاق على مبول املعامالت الدولية بكل ط أنينة .وتتيح الع الت الرم ية
املشفرة خياقات جديدة مل تكن متاحة من مبل مع الع الت القدمية أو التقليدية .ميكن استع اهلا يف ض ان ملكية
األقاضي بشكل تلقائي واألجهزة الذكية وعقود شراء املنتلات مبفتلف أنواعها .ابلنظر إىل هذه املزااي املذكوقة،
ميكن ل عدد كبري من التلاق املشهوقين استفدام البيتكوين وع الت قم ية أخرى يف إجناز املشرتايت والدفع
إلكرتونيا .ومن امل تومع أن يتوسع مستوى االستع ال يف املستقبل القريب .ومع تزايد شهرة وشعبية هذه الوسائل،
ستصبح املعامالت على اإلنرتنت أكثر سهولة وسرعة وقاحة ك ا ستصبح أمل تكلفة وفوق كل ذلك ،آمنة بشكل
أكرب( .دلي ي ،العالمة بني سالسل التوقيد وتقنية البلوكشني وكيف يتكامالن ؟ .)9191 ،وكانت أول ع لة
افرتاضية ظهرت على الساحة البيتكوين ومد انلت ثقة الكثري من املستفدمني الذين مهدوا الطريق لبقاء هذه الع لة
وأتمني تواجد حيوي هلا يف العامل االفرتاضي وعامل التداوالت الرم ية .وبني أهم الع الت املشفرة اليت يتم التعامل هبا
يف القطاع التلاقي بشكل كبري من خالل منصات عاملية موثومة هي:
.1.1.3البتكوين  :Bitcoinع لة إلكرتونية مشفرة حديثة الظهوق يف العامل ،ليس هلا وجود فيزايئي على أقض
الوامع ،حيث يتم تداوهلا عرب االنرتنت فقط .ومد متت اإلشاقة إىل البتكوين أول مرة ك ا ذكرت سابقا يف وقمة حبثية
سنة  9112من شفص جمهول اهلوية يدعى "ساتويش انكاموتو" وهو نظام نقدي إلكرتوين يعت د يف التعامالت
املالية على مبدأ الند للند (عصام الدين ،)8002 ،وتستند هذه الع لة يف تداوهلا إىل مفهوم إثبات الع ل ()PoW
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 ،ويتم انشاءها من خالل ع لية تس ى التعدين  ، Miningحيث يقوم املعدنون ابستفدام جتهيزاهتم احلاسوبية
للتحقق من املعامالت (من خالل حل معادالت وخواقزميات قايضية معقدة) ويتم مكافأهتم من خالل عدد حمدد
من مطع البيتكوين (شعبان ،طويقات ،العساف ،و بين عطية .)9191 ،ك ا أن طباعة الع الت الوقمية خيةع
لةوابط حىت ال حيدث التةفم ،فإن مبتكري ع لة البيتكوين لتلنب خماطر التةفم حددوا سقف إصداقها حبوايل
 90مليون وحده حول العامل ،ومد مت إنتاج  01مليون وحدة منها ،ومن املنتظر الوصول إىل كامل اإلصداق خالل
الفرتة  ،9121/9192حيث يتم يف هذه الفرتة إنتاج حوايل  92بيتكوين حول العامل كل  01دمائق ،ويتم تقليص هذه
الك ية إىل النصف كل  1سنوات إىل أن يتم إنتاج آخر بيتكوين ،وبعدها ميكن احلصول على البيتكوين عن طريق
الشراء فقط وال يتم توليده من خالل التعدين ،ولية نوا ذلك وضعوا كودها حبيث تزداد صعوبة إنتاجها عن طريق
التعدين ،وذلك بتعقيد اخلواقزميات املطلوب حلها كل ا كثر عدد املعدنني مع مروق الزمن حىت يتومف إصداقها متاما
(عصام الدين)9101 ،؛
 .2.1.3االيثريوم  :Ethereumتقوم ع لة االيثريوم على منصة المركزية مت إطالمها عام  ،9102تستفدم تقنية
البلوكشني ملعاجلة حركاهتا ،ومن الناحية الفنية فإن منصة االيثريوم بذاهتا ليست ع لة مشفرة ولكنها تستفدم
لتشغيل ما يعرف ابلعقود الذكية ( . )Contract Smartويتطلب التبادل على هذه املنصة دفع حوافز ،وهنا أييت
األثري "  " Etherوهو الع لة املتداولة ض ن هذه املنصة .ويستفدم االيثريوم مفهوم إثبات الع ل ( )PoWك ا يف
ع لة البيتكوين إلثبات املع امالت .وختتلف ع لة األثري عن البيتكوين من عدة نواحي منها؛ أن زمن إنشاء الكتلة
يف االيثريوم أمل منه يف البيتكوين حيث يرتاوح بني ( )02-01اثنية مقاقنة بعشر دمائق يف البيتكوين ،ك ا أن عدد
وحدات البيتكوين املنتلة يتنامص مع مروق الزمن يف حني يبقى عدد وحدات األثري املصدقة اثبتا طيلة سنة
(شعبان ،طويقات ،العساف ،و بين عطية.)9191 ،
ومد جتاوزت االيثريوم اآلن القطاعني املصريف واملايل وتعدهت ا إىل جماالت أخرى ،ومن أهم هذه القطاعات
سلسلة التوقيد وجتاقة التلزئة ،والتلاقة االلكرتونية ،فقد حققت منصة االيثريوم جناحا كبريا يف األع ال التلاقية،
وتع ل بشكل أفةل ليس فقط يف احلاالت العامة الستفدام سلسلة الثقة ،ولكن أيةا يف احلاالت اخلاصة .ومد
وضعت منصة االيثريوم ابلفعل معياقا ملنصات سلسلة الثقة بلوكشني حيث يساعد على تصوق كيفية بناء التطبيقات
الالمركزية القابلة لالستفدام مع أو بدون استفدام االيثريوم نفسها (بوعبيد)9191 ،؛

.3.1.3اليتكوين  :Litecoinوهي اثين الع الت االفرتاضية املشفرة ظهوقا عام  ،8000وبرانجمها كربانمج
البيتكوين مفتوح املصدق ،إال أن هناك اختالفني قئيسيني بني كلتا الع لتني؛ األول يت ثل يف سرعة املعامالت ،كون
أن املعامالت يف الاليتكوين تتم بشكل أسرع من البيتكوين  ،حيث يستغرق الومت الالزم إلنشاء كتلة البيتكوين
حوايل  01دمائق  ،بين ا يبلغ متوسط ومت إنشاء الكتلة يف ع لة الالتكوين ما يقاقب الدميقة الواحدة .ويت ثل
االختالف الثاين ابحلد األمصى لعرض الع لة ،حيث يبلغ عدد القطع الكلي الذي سيتم إصداقه من الالتكوين ب ـ ــ:
 22مليون مطعة ،وهو أعلى بكثري من احلد األمصى للبتكوين؛
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.2.1.3الريبل  :Rippleيدل هذا االسم على منصة تسوية الدفعات اليت أطلقتها شركة  Rippleاخلاصة يف عام
 ،9109ويطلق على الع لة املستفدمة ض ن هذه املنصة ع لة الريبل "  ،"XRPوابلرغم من أن هذه الع لة مل يتم
تص ي ها يف البداية الستفدمات األفراد -للدفع مقابل اخلدمات -إذ أهنا استهدفت البنوك واملؤسسات املالية اليت
ميكنها استفدام هذه املنصة لتسوية املدفوعات في ا بينها ،حيث كان هدف إنشاء ع لة الريبل هو أن حتل حمل
شبكة سويفت العاملية ك زود خلدمات مالية آمنة (شعبان ،طويقات ،العساف ،و بين عطية.)9191 ،
.2.3العقد الذكي :وهو وسيلة إلمتام ع لية التعامد ،حيث متكن من تنفيذ ،أداء ،وقصد الوعود التعامدية بدون
تدخل بشري  ،الشيء الذي يساهم يف ختفيض تكاليف إداقة التلاقة والتقليل من األخطاء البشرية وسرعة إجناز
العقود والتوثيق اآلمن هلا مما يشكل ثوقة يف عامل العقود واالتفاميات ،وتتم هذه العقود من خالل منصات كثرية منها
منصة اإلثريوم (أمحد .)9102 ،وبذلك ميكننا تعريف العقد الذكي أبنه عقد ذايت التنفيذ" :جم وعة من الوعود حمددة
يف شكل قم ي ،تش ل الربوتوكوالت اليت تؤدي األطراف ض نها هذه الوعود" .ومد دفعت هذه العقود مب اقسات
جتاقية مبتكرة عرب االنرتنت ،وساعدت على احلد من دوق الوسيط عن طريق قبط املستهلك ابملوقد (ستيواقت،
 ،)9102ويف حال استفدام العقود الذكية ستكون هناك زايدة السرعة وتبسيط الع ليات املعقدة ،ك ا ية ن ذلك
نقل معلومات دميقة حيث لن تتم املوافقة على املعاملة إال إذا مت استيفاء مجيع الشروط املكتوبة للشيفرة ،عالوة على
ذلك أن هذه الشروط مرئية جل يع األطراف املشاقكة يف املعامالت فإن فرص حدوث خطأ يف ومت التنفيذ يصبح
احت اال ضعيفا .ك ا يت تع العقد الذكي ابمليزات اليت متنحها البلوكشني من حيث األمان والثقة فالعقد مشفر
وحمفوظ لدى شبكة موزعة من املستفدمني ،و أيةا يت تع ابالستقاللية فال حاجة لوجود خرباء ووسطاء ،وابلتايل
توفري الومت واملال (بين عامر و حتسني)9102 ،؛
.3.3سالسل التوريد :سلسلة التوقيد هي عباقة عن شبكة معقدة من املوقدين واملصنعني واملوزعني وجتاق التلزئة
واملستهلكني ،مير املنتج مبراحل متعددة يف دوقة حياة سلسلة التوقيد اخلاصة به ،حيث يتم نقله من خالل مئات
األيدي من مومع جغرايف آلخر ،ويُعاب على سلسلة التوقيد أهنا تت يز بصعوبة التتبع ومد يكون هبا الكثري من
اخلداع حيث من الصعب للغاية على الع الء أو املشرتين تتبع أصل املنتج ،ونتيلة لذلك تصبح الع لية غري شفافة
ومكلفة على حد سواء (دلي ي ،العالمة بني سالسل التوقيد وتقنية البلوكشني وكيف يتكامالن ؟ .)9191 ،ويف هذا
اجملال ستلعب أنظ ة البلوكشني يف السنوات القليلة القادمة دوقا حيواي يف توسيع العالمات التلاقية وختطي املعومات
يف حركة التلاقة العاملية ،حيث جيري الع ل حاليا على توظيف البلوكشني يف إنشاء منصات لوجستية هتدف إىل
قبط املوانئ ابألطراف التلاقية كاملصانع والشركات واملوقدين واملصدقين هبدف تسهيل التعامالت بينها وتسريع
ع ليات تصدير واسترياد السلع ،ومتكن هذه املنصات وبشكل خاص املوانئ من معاجلة وتتبع معلومات خمتلفة عن
ماليني من احلاوايت وشحناهتا األسعاق والفواتري وتواقيخ اإلنتاج وغريه ،واعت اد نسخ إلكرتونية ملستندات
وبوليصات الشحن ،ما يلغي التعقيدات اإلجرائية ويقلل من تكاليف الشحن والتعامل مع األوقاق ،ابإلضافة إىل
زايدة معدالت األمان والشفافية واحل اية من البةائع املزيفة والتالعب ابألسعاق (السبيعي ،جويلية )9102؛
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 .2.3تسهيل عملية متويل التجارة الدولية وختفيض التكاليف :تعترب التحويالت املالية من أبرز اخلدمات املالية
اليت بدأت ابلفعل االستفادة من تقنية البلوكشني وعلى نطاق واسع حيث أصبح من امل كن التحويل الفوقي
لألموال عرب احلدود بتكلفة منففةة نسبياً ويف ومت ال يتلاوز دمائق .هذه التقنية ميكن أن تساهم يف زايدة حلم
التحويالت العاملية حيث تقدق التحويالت املالية لعام  9102أبكثر من  210ملياق دوالق .ابستفدام منوات
التحويالت التقليدية (صندوق النقد العريب يُصدق دقاسة عن "استفدامات تقنية البلوكشني يف اخلدمات املالية،
سنواي كرسوم ،وعادة ما تبلغ هذه الرسوم حوايل  9إىل 2
 .)9102و أتخذ هذه التحويالت العاملية  11ملياق دوالق ً
 %من إمجايل مي ة املعاملة اعت ًادا على حلم امل ر  ،ومتثل قسوم صرف الع الت األجنبية  % 91من إمجايل
التكلفة .والتحويالت البنكية أكثر تكلفة ،مع قسوم ترتاوح بني  01و .% 02
ك ا متيل البنوك إىل الرتكيز فقط على ممرات حمددة ذات شبكة فروع موية ،مما يرتك بعض امل رات دون
الوصول إىل خدمات حتويل األموال اليت حيتاجوهنا .وميكن لتقنية البلوكشني بكفاءة أن تقلل التكاليف املرتبطة
ابلوسطاء املاليني والع الء من خالل:
 توفري ع لية فعالة من حيث التكلفة إلنشاء هوية قم ية وابلتايل التحقق من صحة معلومات عن الع الء؛ توفري ع لة قم ية لتحويل الع الت ابستفدام تقنية دفرت األستاذ املوزعة.أما من حيث تطبيق البلوكشني يف متويل التلاقة فقد فرض على البنوك واملؤسسات القائ ة اغتنام الفرصة ،أو
يقوم بذلك مبتكرون جدد .ويبدو أن هذا األساس املنطقي هو الدافع وقاء بعض التلاقب احلية املبكرة اليت أجرهتا
البنوك العاملية ابلشراكة مع املبتكرين يف تطبيقات البلوكشني لت ويل التلاقة وتقدمي دليل على املفهوم.
وعن مبادقة الستكشاف استفدام البلوكشني يف متويل التلاقة فقد أعلنت مجعية االتصاالت املالية العاملية
بني البنوك ) (SWIFTعن منصة جديدة لت ويل التلاقة املعت دة على سلسلة الكتل "،"Digital Trade Chain
إلداقة احلساابت املفتوحة ملعامالت التلاقة احمللية والدولية ،من البداية املعاملة إىل غاية التسوية .ك ا تس ح
لألطراف املشرتكة بتتبع تقدم هذه املعامالت ،ويشرتك يف هذه املنصة سبعة بنوك أوقوبية كربى ( KBCو
 Deutsche Bank HSBCو Natixisو  Rabobankو Société Généraleو .)UniCredit
وأيةا ظهرت منصة اخرى جديدة مائ ة على البلوكشني للتداول املادي للسلع وهي  ، ChainTradeاليت
تقوم بنقل السلع واملواد اخلام ابستفدام تقنية سلسلة الكتل لتعزيز نزاهة املعامالت وتبسيط ع لية التلاقة
).(Blockchain in Banking & Finance, 2018
جاهدا لتسريع ع ليات الدفع عرب اإلنرتنت واستكشاف
.2.3التحويالت النقدية املدفوعات) :يسعى العامل
ً
أبعادا جديدة لتبادل األموال ،فتقنية البلوكشني لديها القدقة على إزالة العقبات الرئيسية اليت تواجهها الصناعة
ً
املصرفية واملالية في ا يتعلق ابملدفوعات كع ليات االحتيال واملعامالت البطيئة واملكلفة عرب احلدود وضعف البياانت،
إذ ميكنها مساعدة النظام احلايل بطرق عديدة من خالل مدقاته على التعامل يف املدفوعات بسرعة عالية ،وتقنية
أيةا إىل الكفاءات التشغيلية ووفوقات
دفرت األستاذ املوزع اثبت ذو شفافية عالية .وميكن أن يؤدي هذا التنفيذ ً
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هائلة يف التكاليف للبنوك .ومن أمثلة تطبيق البلوكشني يف نظام الدفع ببنك
يف اتيوان ،فهو أول بنك يقوم بتطبيق تقنية البلوكشني يف نظام الدفع لل طاعم والتلاق (Blockchain in Banking
أيةا  ،AliPayوهي شركة اتبعة لشركة  Alibabaالصينية (Niforos, Blockchain
) .& Finance, 2018وهناك ً
in Development —How It Can Impact Emerging Markets, 2019).
Taipei Fubon Commercial Bank

 .2حتدايت استخدام البلوكشني يف التجارة :على الرغم من االجناز الكبري الذي حققته تقنية البلوكشني ،غري أنه
مازال هناك بعض من التحدايت اليت ترتاوح من اخلالفات السياسية إىل القيود التقنية تعوق اعت ادها يف القطاع
التلاقي ،وميكن تلفيص أهم هذه التحدايت في ا يلي:

عددا من حتدايت استفدام تقنية البلوكشني ،واليت ترتبط مجيعها
.1.4حتدايت تقنية :يواجه القطاع التلاقي ً
ابلتكنولوجيا اليت ال تزال غري انضلة ومن بينها:
.1.1.2سعة التخزين  : scalabilityتتطلب تقنية البلوكشني حفظ مجيع البياانت للتحقق من صحة املعامالت،
ومع زايدة حلم املعامالت يوما بعد يوم تزداد احلاجة إىل مساحات أكرب للتفزين ،فالن و املتساقع يف حلم
البلوكشني مد يفوق منو حمركات األمراص الثابتة .ففي الومت احلايل جتاوزت سلسلة كتل البتكوين  011جيلا ابيت.
ك ا أن الشبكة ختاطر بفقد العقد إذا أصبح دفرت األستاذ كبريا جدا حبيث ال ميكن لألفراد تنزيله وختزينه .ويلزم
إعادة تنزيل كامل حلم البتكوين )100جيلا ابيت) إلضافة معاملة جديدة لسلسلة كتل البيكوين( .بين عامر و
حتسني)9102 ،؛
إضافة إىل ما سبق أدى احللم احملدود لتكنولوجيا البلوكشني إىل فقدان مابلية التوسع مقاقنة مبعاجلات الدفع
احلديثة مثل  Visaأو  . Mastercardإذ أن معاجل الدفع  Visaمادق على إجراء حوايل  12111معاملة يف الثانية ،
أما ابلنسبة لربوتوكوالت البلوكشني مثل بتكوين ،فهو مادق فقط على الوصول إىل  2معامالت يف الثانية (Lim,
) ، Hashim, Choon Poo, Poo, & Nguyen, 2011وابلتايل ال ميكنها تلبية متطلبات معاجلة ماليني املعامالت
فوقا يف الومت نفسه ،حيث أن مدقات الکتل صغرية جدا ،مد يؤجل املعدنون العديد من املعامالت الصغرية لصاحل
املعامالت الكبرية اليت حتقق هلم عوائد اكرب ،ومع ذلك فإن حلم الكتلة الكبري سيبطئ سرعة االنتشاق لذا كان
هناك بعض االمرتاحات ملعاجلة هذه املشكلة ،منها إزالة السلالت أو السالسل القدمية واستفدام ما يس ى
بـ  ،account treeوهبذا ال حتتاج العقد يف النظام إىل ختزين مجيع املعامالت للتحقق من صحة املعاملة اجلديدة (بين
عامر وحتسني)9102 ،؛
 .2.1.2نق التوحيد يف الربوتوكول التقنية :التحدي الرئيسي اآلخر هو عدم إمكانية التشغيل املتبادل بني عدد
كبري من شبكات البلوكشني اذ يستفيد أكثر من  2211مشروع مع جم وعة متنوعة من منصات البلوكشني املستقلة،
ومعظ ها مائ ة بذاهتا مع بروتوكوالت خمتلفة ولغات ترميز وآليات إمجاع وتدابري خصوصية .وتك ن املشكلة يف أنه
مع وجود العديد من الشبكات املفتلفة ،تكون مساحة البلوكشني يف "حالة من الفوضى" بسبب نقص املعايري
العاملية اليت تس ح لشبكات خمتلفة ابلتواصل مع بعةها البعض؛
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 .3.1.2التكامل مع األنظمة القدمية :وهناك حتد للشركات حول كيفية دمج تقنية البلوكشني مع النظام القدمي،
فإذا ما مرقت املنظ ة استفدام هذه التقنية جيب عليها إعادة هيكلة نظامهم السابق ابلكامل ،أو تص يم طريقة
لدمج التقنيتني بنلاح ) . (meijer, 2020ومن التحدايت أيةا يف نفس السياق تت ثل يف كفاءة إدخال املعلومات.
فعلى سبيل املثال ،فعند استفدام البلوكشني مثال يف أنظ ة إداقة سلسلة التوقيد  ،يتم استفدام األنظ ة القدمية
عاد ًة لتفزين املعلومات ،لذلك يؤدي هذا إىل عدم التوافق يف البياانت وأجهزة استشعاق النظام مما جيعل الوصول إىل
أمرا شامًا .وأيةا من خالل دمج البلوكشني يف سالسل التوقيد ،ومد يتسبب يف زايدة حت يل البياانت
البياانت ً
للنظام ،ومد يؤثر هذا على جودة البياانت املفزنة يف دفرت األستاذ  ،مما يتسبب يف عدم دمة افرتاضات البياانت يف
السالسل التايل )(Lim, Hashim, Choon Poo, Poo, & Nguyen, 2011؛
.2.2التحدايت التنظيمية :وهناك العديد من التحدايت التنظي ية اليت حتد من استفدام لتقنية البلوكشني يف
القطاع التلاقي ومن أمهها ما يلي:
.1.2.2عدم وضوح اللوائح التنظيمية :هناك مشكلة عدم وضوح اللوائح التنظي ية في ا يتعلق بتكنولوجيا
البلوكشني األساسية ،واليت تعد عقبة كبرية أمام تبين هذه التقنية .وتقوم العديد من املنظ ات بصنع هذه التقنية
كوسيلة لل عاملة ،ولكن حلد اآلن ال توجد أي لوائح حمددة بشأهنا ،لذلك ال أحد يتبع أي مواعد حمددة عندما
يتعلق األمر بلوكشني .ك ا يوجد بعض من اجملاالت اليت تتطلب دع ا تنظي يا ،مثل العقود الذكية فإذا كانت
اللوائح ال تغطي هذه العقود ،فإهنا متنع تبين التقنية وكذلك االستث اق فيها .وللتغلب على هذه التحدايت جيب
على احلكومات السيطرة على تقنية البلوكشني بوضع لوائح تنظي ية واضحة ،وبذلك يتعني على مسئويل القطا
التلاقي فهم التكنولوجيا وأتثريها على الشركات واملستهلكني داخل مطاعهم ()9191 ،meijer؛
 .2.2.2قبول التقنية :من أجل دمج تقنية البلوكشني يف القطاع التلاقي ،يتطلب ذلك الكثري من االستث اقات
الستفدام هذه التقنيات اجلديدة .وهي خطوة ال ميكن تطبيقها إال إذا توفرت إمكانية تتبع شبكة البلوكشني
أبك لها .وعالوة على ذلك ،فإن مةية حتقيق التوازن بني السرية وشفافية البياانت إلعادة هندسة الع ليات التلاقية
ابستفدام دفرت األستاذ املوزع بتفزين ومشاقكة البياانت يتطلب منامشة متع قة هلذه املشكلة .إذ من امل كن
الوصول إىل ألسراق األنشطة التلاقية للشركات ما إذا مت ختزين مجيع املعلومات يف دفرت األستاذ املوزع ،مما يؤدي إىل
فقدان السرية .فقد يؤدي هذا إىل تردد الشركات التلاقة يف تطبيق البلوكشني وذلك بسبب ثقافة القبول والتنظيم
وتوحيد استفداماهتا )(Lim, Hashim, Choon Poo, Poo, & Nguyen, 2011؛
 .2اخلامتة:
كبريا للقطاع التلاقي ،فهي تقنية ختلق بيئة من
تعترب تقنية البلوكشني وتطبيقها يف ع ليات البيع والشراء ً
تقدما ً
أيةا ،مما يتيح للل يع قؤية
الثقة واملصدامية يف املعامالت التلاقية من خالل تتبع وتوزيع سلالت املستهلكني ً
تقدم املعامالت التلاقية .وكذلك مراءة قدود فعل املستهلكني الذين يرغبون يف بيع احتياجاهتم .من املتومع أن تكون
انجحا وموازاي للع لية التقليدية .يشلع التلاق الصغاق على تنفيذ ع لياهتم دون تدخالت
ثوقة البلوكشني بديالً ً
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 فهي توفر العديد من املزااي اليت تساعد القطاع التلاقي وختفف كثريا من الربوتوكوالت التلاقية.منصة جتاقية
وتساعد يف قبط املوانئ ابألطراف التلاقية كاملصانع والشركات واملوقدين واملصدقين هبدف تسهيل التعامالت بينها
 ابإلضافة إىل زايدة،وتسريع ع ليات تصدير واسترياد السلع ويقلل من تكاليف الشحن والتعامل مع األوقاق
 ابإلضافة إىل ذلك فتقنية البلوكشني.معدالت األمان والشفافية واحل اية من البةائع املزيفة والتالعب ابألسعاق
.لديها القدقة على تسريع ع ليات الدفع عرب اإلنرتنت التعامل يف املدفوعات بسرعة عالية جدا
: املراجع.6

1. Batlin, A., Jaffrey, H., Murphy, C., Przewloka, A., & Williams, S. (2016). "Building the
trust engine". Consulté le 06 24, 2020, sur https://www.ubs.com/microsites/blockchainreport/en/home.html?hootPostID=6d427ec622fb4f862bcab7bb4a960870
2. Blockchain in Banking & Finance. (2018). p 4. Norway, Skien: akeo. Récupéré sur
https://blockchainleadership.org/wp-content/uploads/2019/05/Blockchain-in-BankingFinance.pdf
3. China Academy. (2018, december). "Blockchain White Paper". Consulté le 06 19, 2020,
sur http://www.caict.ac.cn/english/yjcg/bps/201901/P020190131402018699770.pdf
4. Crosby, M., Nachiappan, Pattanayak, P., Verma, S., & Kalyanaraman, V. (October 16,
2015). "BlockChain Technology -Beyond Bitcoin-". California: Sutardja Center for
Entrepreneurship & Technology Technical Report.
5. Ganne, E. (2018)." Can Blockchain revolutionize international trade?" p 4. Switzerland:
World Trade Organization Publications.
6. Lim, Y. H., Hashim, H., Choon Poo, D. C., Poo, N., & Nguyen, H. D. (2011). "Blockchain
Technologies in E-commerce: Social Shopping and Loyalty Program Applications".
Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
7. meijer, C. (2020, 02 29). "Remaining challenges of blockchain adoption and possible
solutions".
Consulté
le
07
02,
2020,
sur
finextra:
https://www.finextra.com/blogposting/18496/remaining-challenges-of-blockchain-adoptionand-possible-solutions
8. Niforos, M. (2019, January ). "Blockchain in Development—A New Mechanism of
‘Trust’?" Blockchain Opportunities for Private Enterprises in Emerging Markets , p. p 9.
9. Niforos, M. (2019, January). "Blockchain in Financial Services in Emerging Markets—
Current Trends". BLOCKCHAIN Opportunities for Private Enterprises , 43, p. p31.
10. Niforos, M. (2019, January). "Blockchain in Development—How It Can Impact
Emerging Markets". Blockchain Opportunities for Private Enterprises (41), p. p18.

.)37(  جملة املصريف." "عملة البتكوين.)8002( . أمحد حم د عصام الدين.11
. جدة.لالمتصاد اإلسالمي39  وقمة حبثية مقدمة لندوة الربكة،" مقدمة عن "العقود الذكية. (2019). "خ. أ,  البلوشي.12
 أوقاق أكادميية من اصداق." الثورة التكنولوجية القادمة يف عامل املال واإلدارة: "البلوك تشني.)8002( . إيهاب خليفة.13
.)07 مركــز املســتقبل لألحباث والدقاســات املتقدمــة (العدد
 البنك املركزي: االقدن. " "العمالت املشفرة.)8080( . و اميان بين عطية، قاية العساف، دانية طويقات، بتول شعبان.12
.األقدين

: الرايض.")2030  سلسلة الثقة وفق رؤية اململكة العربية السعودية: "البلوكشني.)8080( . خالد بن يوسف بوعبيد.12
.العبيكان للنشر
Journal of International Economy and Globalization (JIEG)

59

جملة االقتصاد الدويل والعوملة :اجمللد  ،)03العدد  ،2020 ،)03ص000-084 :

ISSN: 2602-7860

 .16زاهرة بين عامر ،و آالء حتسني" .)8002( .استكشاف تقنية البلوكشن وتطبيقاهتا يف املالية االسالمية" .اتقيخ االسرتداد
 ،8080 ,02 07من https://iefpedia.com/arab/?p=40737

 .11ساسي ,ح ". (2018).االستفادة من الوقف ابستخدام تقنية  blockchainمنصة  Finterraمنوذجا" .جملة
االمتصاد االسالمي العاملية (71),

 .11شومي دلي ي " .)8080 ,03 03( .العالقة بني سالسل التوريد وتقنية البلوكشني وكيف يتكامالن ؟" ،اتقيخ االسرتداد
 ،8080 ,03 08من /https://arab-btc.net

 .11شومي دلي ي" .)8002 ,00 02( .ما هي استخدامات تكنول وجيا البلوكشني يف جمال التجارة اإللكرتونية ؟" ،اتقيخ
االسرتداد  ،8080 ,02 82من بيتكوين العرب/https://arab-btc.net :

 .20صندوق النقد العريب يُصدر دراسة عن "استخدامات تقنية البلوكشني يف اخلدمات املالية .)8002 ,08 02( .اتقيخ
االسرتداد  ،8080 ,02 02من املومع الرمسي لصندوق النقد العريبwww.amf.org.ae/ar/content :
 .21فاط ة السبيعي( .جويلية " .)8002اجتاهات تطبيق تقنية البلوكشني  Blockchainيف دول اخلليج" .مركز البحرين
للدقاسات االسرتاتيلية والدولية والطامة (دقاسات).

 .22كاثرين ستيواقت" .)8003( .العملة الرقمية إجراء املعامالت وتبادل القيمة يف العصر الرقمي" ،ترمجة مؤسسة ،RAND
حملة حول الندوة االستشاقية املعنية ابلع لة الرم ية عقدت كلزء من برانمج معهد كوقشام للقيادة الفكرية .كاليفوقنيا :حقوق
النشر مؤسسر  RANDومعهد كوقشام.
 .23منري ماهر أمحد" .)8002( .تقنية سلسلة الثقة الكتل) وأتثرياهتا عل قطاع التمويل االسالمي" .جملة حبوث و تطبيقات
يف املالية اإلسالمية .)08( 07 ،

 .22نواف املطريي" .)8002( .بلوكشني  ."Blockchainاملؤمتر السعودي للقانون .،السعودية.

جملة االقتصاد الدويل والعوملة )(JIEG

00

