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؟الكتلسلسلة  Blockchain  هيما

البلوكشين هي 
قاعدة بيانات 

موزعة  أو دفتر 
ائمة أستاذ يحتفظ بق

و متزايدةمشتركة 
باستمرار من 

و سجالت البيانات أ
المعامالت

ات عبر تشكل هذه الكتل مًعا سلسلة موزعة من البين
االجهزة المرتبطة باالنترنت  شبكة عالمية من 

Nodes

كتلة كل كتلة في السلسلة تحتوي على بيانات من ال
السابقة وبالتالي تشكل سجل لجميع 

ياناتالمعامالت و تتحقق تلقائيا من مصداقية تلك الب
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؟الكتل سلسلة Blockchainكيف بدأت 

نظام  :"، نشر ساتوشي ناكاموتو بحثه الشهير 2008أكتوبر 31في يوم 
، حيث قدم مفهوم نظام النقد "  Peer-to-Peerالنقد اإللكتروني 

 Bitcoinاإللكتروني والذي اطلق عليه بتكوين 

2009تم اطالق بيتكوين في الثالث من يناير 

ن اتاحت البلوكشين اختراع بيتكوي
كأول عملة رقمية



؟Blockchainالكتل عناصر سلسلة ماهي 

Blockchain 
ماهي عناصر 
سلسلة الكتل

يحتوي على 
سجالت البيانات

يتم عكسها عبر 
االجهزة عدد من 
.Nodeتسمى 

عادة ما توجد عبر 
-Peer-toشبكة 

Peer .

تمتلك آلية تجعل
ر من الصعب تغيي
يةالسجالت التاريخ

/  يمكن قراءتها 
كتابتها من قبل 
.مشاركين محددين

ر تستخدم التشفي
مية والتوقيعات الرق

إلثبات الهوية



مفاهيم خاطئة حول البلوكشين

ة تمتلك من قبل شركة اوجه
معينة

العملة االلكترونية هي نفسها 
Blockchain

انها تحتاج عدد ال يحصى
من 

Nodes

تستخدم للتمويل فقط تقنية خاصة بالتعامالت 
المالية

زع تقنية دفتر األستاذ المو 
هي نفسها البلوكشين



؟  Ledgerالموزع يعمل دفتر األستاذ كيف 

دام تجرى العمليات باستخ
اصة التوقيعات الرقمية الخ

بالمعامالت

المستخمون ببث يقوم 
االجهزة معامالتهم إلى 

المتصلة باالنترنت 
Nodes 

 Nodesتلك االجهزةتبدأ 
التحقق من صحة كل 

معاملة

على  Nodesتعمل 
م تجميع المعامالت التي ت
التحقق منها مجموعات

مادها يتم  تقييد الكتلة التي تم اعت
القيمة »وتعكس قيمتها الجديدة وتصبح 

بالسالسل السابقة«  الحقيقية

بروتوكوليتم استخدام 
االجماع



البلوكشين في سوق العمل  استخدامات
البلوكشين  القطاعات الرائدة في استخدام

التجزئة 

التصنيع

التقنية

االعالم

االتصاالت

الصحة

النقل وقطاعات اخرى 



البلوكشينالتحديات في استخدامات 

تكنولوجيا 
ناشئة

عدم وضوح 
الحالة 
التنظيمية

استهالك 
الطاقة

/ التحكم
/ األمان

الخصوصية

مخاوف الربط

فةتبنى الثقا

التكلفة



Blockchainبتقيةستتأثر التي بعض المجاالت 

ةكبير على عدد من تطبيقات األعمال في غضون السنوات القليلة المقبلتؤثر بشكل أن المتوقع 

العقود الذكية االقتصاد المشترك صكوك الملكية تداول االسهم

وإدارة البياناتحوكمة الت البنوك والتعامالت والتحوي
المالية

تدقيق سلسلة التوريد ملفات التخزين

تحليل البيانات حماية الملكية الفكرية انترنت االشياء السبرانياالمن 



:العمل الحالي متى يمكن للبلوكشين ان تضيف قيمة الى 

4اذا تحققت 
كما 6من 

موضح فسوف
يكون 

للـبلوكشين
قيمة اضافية

الي اجراء او 
خدمة

تتشارك عدة 
أطراف في 
ة بيانات معين

وتحتاج إلى 
عرض مشترك

اتلتلك للبيان

لك يتم تعديل ت
البيانات من 

قبل عدة 
أطراف و 

يحتاج الى 
تسجيل هذه
اإلجراءات

يحتاج جميع 
االطراف 

ى  المشاركين ال
الوثوق في أن

اإلجراءات 
المسجلة يتم
التحقق من 

صحتها

الجهات 
د  الوسيطة تزي

التكلفة 
والتعقيد

التفاعل مع 
البيانات 

حساس جدا  
من حيث 

ث الوقت ، بحي
ر يشكل التأخي

زيادة في 
التكاليف

العمليات التي
يتم إنشاؤها 

من قبل 
االطراف 

المشاركة 
تعتمد على 
ضبعضها البع

123456



تقنية البلوكشين في اعمالنا ؟ماهي الدوافع الستخدام 

يمكن استخدام البلوكشين 
واء لتنسيق وأتمتة العمليات س

مع األطراف الخارجية او مع 
.االجراءات الداخلية للمنشأة

إن نظام التحقق من صحة 
البلوكشين لديه القدرة على

معالجة المعامالت وتسويتها  
.بشكل وجيز او فوري 

دة توفر البلوكشين نسخة واح
ك ، مشتركة للحقيقة في شبكت
مما يقلل من تكرار إدخال 

.البيانات وتناقلها

نظًرا لطبيعة قواعد البيات 
ة الموزعة ، فال توجد نقطة واحد

ومة مما يجعلها أكثر مقا. للفشل
بشكل ملحوظ من األنظمة 

الحالية

قيداتتقليل التكاليف والتع تسريع المعاماالت الحد من تكرار البيانات أكثر قوة واستدامة



التحول نحو البلوكشين محاور 

الموظفون  اإلجراءات 

التقنية

نبرامج توعوية عن البلوكشي

التدريب والمعرفة 

التعلم من تجارب اآلخرين

مراجعة وتحديث اجراءات العمل

تحديد االجراءات التشاركية 
(غير المركزية)

تحديث الضوابط / تعديل 
المطلوبة 

مراجعة وتقييم الخدمات 
اإللكترونية الحالية غرالبدء بـمشروع تجريبي مص وضع خارطة طريق تقنية 

مرحلية التنفيذ



البلوكشين تكنولوجيا من لقطاع العدلي االستفادة اخدمات لكيف يمكن 

بعض التوصيات

بها وما يتعلقالعدلية الحالية خدمات تحديد -1
من إجراءات قانونية

مة الخدمات المحددة بالبيانات المستخدربط -2
في قواعد البيانات 

ا البيانات التي يمكن استخدامهتصنيف -3
وتحويلها بتقنية البلوكشين 

ل البيانات على شكل كتاعادة تصميم تلك -4
(بلوكشين)متسلسلة 

ةالقانونيالضوابط التشريعية و تحديد -5

ه الجهات المتخصصة  لتنفيذ هذإشراك -6
الضوابط المطلوبة 

عند –وتحديث االجراءات العدلية مراجعة -7
البلوكشينلالستفادة من تقنية  -الحاجة 

مشروع مصغر وتقييم التجربةتنفيذ -8
Private blockchain



استماعكمحسنعىللكمجزيالشكرا


