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التمهيد
إىل تحفيز رواد األعمال والمستثمرون وتعزيز سوق تهدف سلسلة تقارير التقنيات الصاعدة 

التقنيات الصاعدة ونماذج العمل المبتكرة والحديثة عن طريق نشر المعرفة والبيانات الالزمة 

التي تعزز المحتوى المحلي. وتتناول هذه التقارير عدة محاور متنوعة، بدًءا بالخلفية التاريخية 

الالعبين  وأبرز  النـمو،  ومعـــدالت  الســوق  بحجم  ومرورًا  والعيوب،  والمزايا  األنواع  وأهم 

والتحديات والتوصيات  الفرص  بأبرز  وانتهاًء  والممكنين محلًيا وعالمًيا، 

تحتوي هذه التقارير عىل بيانات ومعلومات مستنبطة من تقارير ومصادر محلية وعالمية ومن

إىل تحليل ورؤية ممارسين وخبراء في نفس المجال وال تمثل رأي  جهات مختلفة، باإلضافة 

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) 

 

اخالء مسؤولية
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الملخص التنفيذي

 البيانات الرقمية في الوقت الحالي ال تخلو من أي جهة أو منظمة فعالة عىل مستوى العالم،

 حيث تشكل عصب الحياة لكثير من القطاعات في منظومة األعمال بشكل خاص، ومن أكبر

 التحديات هو تتبع تلك البيانات وتنظيمها وربطها بنظام متين يضمن المرونة في العمل بين

المستخدمين لقاعدة البيانات تلك.ي

 وهنا يأتي دور تقنية البلوك تشين في ربط وتسجيل سلسلة التحركات بين مرسل ومستلم

 لتلك البيانات بشكل سهل يمكن تتبعه ومعرفة معلومات تفصيلية عن تدفق البيانات بين

طرفين.ي

 في هذا التقرير نتناول شرح مبسط لتقنية البلوك تشين من المنظور النظري وعملي للتقنية،

 وتحديد ما هي أبرز القطاعات التي المستهدفة والمستفيدة من تقنية البلوك تشين، باإلضافة

 إىل تحليل األسواق العالمية وسوق المملكة العربية السعودية من حيث دراسة شاملة لسوق

تقنية البلوك تشين لتوضح التوجه العام لألسواق في هذا المجال.ي

 حيث توّصل التقرير إىل أن القطاع المالي والمصرفي هو من أبرز مستفيدين من تقنية البلوك

 تشين عىل المستوى العالم، وتشير اإلحصاءات إلمكانية تقنية البلوك تشين تقليل تكاليف

البنية التحتية للمصارف بنسبة %30.ي

 ومن ناحية أخرى يقدر حجم سوق تقنية البلوك تشين عىل مستوى العالم في عام 2021 بــ

5.92 مليار دوالر أمريكي، ومن المتوقع أن يرتفع بمعدل نمو تراكمي بنسبة %84.ي

 يوضح التقرير أيضاً اتجاهات سوق لتقنية البلوك تشين في المملكة العربية السعودية حيث

 من المتوقع نمو سوق تقنية البلوك تشين محلياً بوتيرة متسارعة من عام 2021 وحتى العام

 2025، بنسبة تتجاوز %41، ومن أبرز الفرص لتقنية البلوك تشين عىل المستوى المحلي هو

 احتياج السوق المتزايد بشكل ملحوظ عىل بعض خدمات هذه التقنية في قطاع الخدمات

اللوجستية وإدارية البيانات.ي
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مقدمة شاملة
عــــن التقــــنية 



بداية التقنية 

تعد تقنية البلوك تشين األكثر حداثًة في اآلونة األخيرة، وتعتبر

العمالت المشفرة التطبيق األول لتقنية البلوك تشين إذ تعتمد

بشكل أساسي عىل التعامالت المالية ونقل الملكية بين األفراد

والمؤسسات وال تتطلب إىل وجود طرف ثالث أو وسيط يضمن 

إتمام العملية بين الطرفين األساسيين .

تاريخ التقنية

1991

1992

2008

قام الباحثان ستيوارت هابر وسكوت ستورنيتا بتقديم حالً عملًيا حسابًيا لوضع

إليها أو التالعب بها. حيث  يمكن ألحد الوصول  ختم للمستندات الرقمية بما ال 

المضمونة في سبيل جعل  المشفرة  الكتل  باستخدام سلسلة من  النظام  فقد 

إطار زمني.  الوثائق المختومة مخزنة ضمن 

تم دمج شجرة ميركل                      لتصميم التقنية مما جعلها أكثر كفاءة من خالل

السماح بجمع عدة وثائق في كتلة واحدة. ومع ذلك تالشت هذه التقنية ولم تعد 

مستخدمة وانتهت براءة االختراع قبل أربع سنوات من بداية البيتكوين .

إذ قدم مفهوم نشر ساتوشي ناكاموتو بحثه الشهير " نظام النقد اإللكتروني" 

البلوك  النقد اإللكتروني الذي أطلق عليه بيتكوين، وبذلك أتاحت تقنية  نظام 

تشين اختراع بيتكوين كأول عملة رقمية .

6  academy.binance

Merkle Tree  

المصادر:                            , تاريخ البلوك تشين،2021



تعريف التقنية

تقنية رقمية تقوم عىل قاعدة بيانات سحابية ضخمة، يستطيع األشخاص

من خاللها إنجاز المعامالت أو نقل األموال عن طريق شبكة من الحواسيب 

الالمركزية المنتشرة حول العالم، وتشبه البلوك تشين بدفتر األستاذ العام 

في علم المحاسبة، ألنها تعمل كقاعدة بيانات عامة تخزن فيها المعلومات 

الرقمية لعمليات التبادل بين المرسل والمستلم .

أنواع التقنية

التقنية التي تعتمد عىل شبكة متاحة للجميع

تقوم عىل نظام                      ، أي التعامل

المباشر بين مستخدم وآخر دون وجود وسيط 

محايد يؤّمن المعامالت التي تتم عليها. 

تخضع ومقيدة،  مغلقة  شبكة  عىل  تعتمد 

لتحكم وسيط يكون بإمكانه في أي وقت 

تغيير ضوابط استخدام الشبكة، ويستخدم  

هذا النوع عادة من قبل المؤسسات المصرفية. 

أهم مزايا التقنية

غير قابلة للتعديل وتصبح آمنة أكثر كلما كانت أقدم.ي

الشفافية و االطالع عىل البيانات المخزنة، إال في البلوك تشين الخاصة.ي

الالمركزية، ال توجد سلطة مركزية تتحكم بالتقنية.ب

الخصوصية، تخفي هوية المستخدمين.ي

7 المصادر: هارفارد بزنس ريفيو، المفاهيم اإلدارية، البلوك تشين، 2021
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شرح التقـــــنية

وصف علمي مبسط

يسجل المعامالت إلكتروني  البلوك تشين هي عبارة عن سجل 

إدارة عدد غير  والصفقات؛ حيث تتميز هذه التقنية بقدرتها عىل 

نهائي من البيانات، فكّل معاملة تُسمى كتلة وكل منها يحتوي 

فعندما  السابقة،  الكتلة  إىل  تشير  التي  المعلومات  بعض  عىل 

يتّم دخول البيانات وتسجيلها ال يحتاج إىل وجود طرف ثالث 

كما تؤدي دورًا كبيرًا في حماية خصوصية العمليات وبيانات 

الُمستخدمين التي سيتم توزيعها عىل كل ُعقدة داخل الشبكة 

إذ يتم تشفير كل كُتلة برقم تشفير خاص وتعتبر هذه التقنية  

وتخزنها البيانات  تعالج  التي  الوسائل  أسرع  من  واحدة 

ويمكن أن تجري هذه التقنية أي نوع من التحويالت، بدًءا

من تحويل األموال إىل معلومات نقل البضائع والملكيات.س

 

التقنيات المكملة

8

هي شبكة من األجهزة الذكية واألشخاص واألنظمة الُمتصلة التي تتيح تبادل البيانات ودمجها وتحليلها من أجل

إنترنت األشياء جميع أنواع األجهزة الذكية ويشمل ذلك  إذ يضم  إىل الكفاءة واالبتكار،  التشجيع عىل الوصول 

الهواتف المحمولة وآالت صنع القهوة وغساالت المالبس وأقفال األبواب وكاميرات المراقبة وحتى أنظمة 

إضاءة المكاتب، ويعد الجمع بين البلوك تشين وإنترنت األشياء المساعدة بشكل كبير عىل وضع أنظمة لألداء 

في ما بين األجهزة المستقبلة والمرسلة للبيانات والبرامج المستخدمة إلدارة األجهزة وغيرها .

انتــــــرنت األشــــياء

إنترنت األشياء وستشكل قاعدة" تطبيقات تقنية البلوك تشين  تأتي كعامل مساعد عىل تطبيقات 

بيانات مهمة لكل األجهزة والتطبيقات المربوطة باإلنترنت والمقدر أن تصل بحسب الخبراء إىل 50 مليار 

جهاز بحلول عام 2020"ي



استخدام تقنية البلوك تشين
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المصادر: متخصصين وخبراء في التقنية.ي



التقنية من منظور
األعمال

المصادر: متخصصين وخبراء في التقنية.ي



أمثلة عىل حاالت االستعمال الممكنة

تستخدم كوسيط للتبادل داخل شبكة موزعة من المستخدمين،س

ويتعقب هذه المعامالت البلوك تشين.س 

لنقل العمليات  وتبسيط  االحتيال  وتقليل  المعامالت  تسريع 

كفاءة. أكثر  بشكل  واألفراد  الركاب 

المرضى وتمكين  المؤسسات  عبر  السريرية  البيانات  تبسيط 

من التحكم في بياناتهم لزيادة جودة الرعاية.ي 

 إعادة صياغة النهج المتعلق بخصوصية البيانات، وتحسين الكفاءة

خبراتهم.س التشغيلية، وجذب عمالء جدد وتحسين 

التوريد تتبع سلسلة  وإمكانية  المبتكرة  التنقل  قيادة خدمات 

والمعامالت المالية األكثر أماناً .

نظام بيئي أكثر ثقة حول استخدام المحتوى الرقمي في مجال

الموسيقى واألفالم والتلفزيون واإلعالن .

العمالت الرقمية

السفر والمواصالت

الرعاية الصحية

الترفيه

االتصاالت السلكية والالسلكية

قطاع السيارات
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ثقة مشكلة  عىل  القضاء  تتطلب  التي  الحاالت  في  تشين  البلوك  تقنية  استخدام  ”يمكن 

األطراف بين  العمليات  بيانات  تبادل  في  ثقة  مشكلة  هناك  تكن  لم  إذا  أي  ما،  ،بطرف 

المناسب.“  الحل  ليس  تشين  البلوك  بتصاميم  المبني  الحل  يكون  فقد 
أ.عبدالله آل معيقل، الشريك المؤسس لمنصة رين



يوضح الرسم التالي مستوى نضج استخدام تقنية البلوك تشين لعام 2019 حسب مفهوم منحنى              إذ

إنه من المتوقع خروج التقنية من منحدر الهبوط بحلول عام 2021 ،وذلك بسبب استمرار التقدم والتطور التقني  

وحاالت االستخدام واالستعمال الواقعي والمدعوم باإلضافة إىل التجارب والتطبيقات لتقنية البلوك تشين.س

بداية التقنية

ذروة التوقعات المتضخمة

الهبوط وخيبة األمل

منحدر التطوير

قمة االنتاجية

البلوك تشين

المدة الزمنية2009

قع
تو

لم
ا

مستوى نضج التقنية

،(Gartner) 

12المصادر:[1] أرقام, شركات ناشئة تعتمد عىل تقنية البلوك تشين, 2018–[2] رواد األعمال, تقنية البلوك تشين، 2020



االتجاهات السوقية للتقنية
 بين الحاضر والمستقبل عالمًيا 



 ديناميكية السوق

نظرة عاملة عىل السوق العالمي

نضوج تجارب عالمية من المصارف لصنع العمالت الرقمية.و

العمالت الرقمية للبنوك المركزية حول العالم - ما ال يقل عن أربعين دولة تقوم بتجربة رقمنة

عملتها السيادية الورقية، التي أصدرت بالفعل خمسة منها - أبرزها الصين.[1] 

1

ستحقق الصين أسرع تقدم[2]2

تهدف المبادرة الوطنية "للبنية التحتية الجديدة" في الصين لشبكة خدمات قائمة عىل البلوك

إىل جعلها جزًءا ال يتجزأ من البنية التحتية الرقمية للبالد  ،تشين مدعومة من الحكومة الصينية، 

إىل توفير بنية تحتية عامة عالمية عبر هذه الشبكة.ي  وتطمح الصين 

2

نمو القطاع المصرفي والمالي في السوق.س

من بين جميع الصناعات المتضررة من جائحة COVID-19  يعد القطاع المالي أحد المجاالت التي

إىل التكيف وتلبية احتياجات تضررت بشدة. ودفع انخفاض األرباح وتقلص هوامش المصارف 

يمكّنهم اعتماد التقنية المالية وتقنية البلوك   عمالئها بشكل متزايد في عالم رقمي متناٍم. 

عملياتهم.س وتحديث  تبسيط  من  تشين 

3

قد تصل العمالت المشفرة إىل آفاق جديدة.س

ثبت عام 2020 أنه عام جيد لجميع أسواق العمالت المشفرة، ومن المتوقع أن يكون عام 2021

إذ احتلت العمالت المشفرة مركز  عاًما أفضل لعملة البيتكوين وغيرها من العمالت المشفرة، 

 . COVID-19 الصدارة حيث يبحث المستثمرون عن أصول كمالذ آمن جديد مدفوًعا بجائحة

ستطور الحكومات اللوائح المتعلقة بالتقنية المالية.ي

االتجاه األخير الذي سنراه في عام 2022 أن الحكومات في العالم ستنفذ عدًدا ال يحصى من لوائح

التقنية المالية عىل مدى السنوات القليلة المقبلة، إذ أن الرقمنة المتزايدة لالقتصاد الناجمة عن 

 جائحة                   هي قضية تخضع اآلن لمراقبة شديدة من قبل الجهات التنظيمية في جميع 

دول العالم، ومن المحتمل أن تكون الخدمات المصرفية الرقمية والعمالت المشفرة و البلوك

تشين هي الموضوعات األكثر متابعة.١ 

4

5

14  المصادر: [1] تقرير صادر من شركة                 ، [2] تقرير صادر عن مجلة                 2020

COVID-19

(Gartner)(Finextra) 



 ديناميكية السوق

تلعب تقنية البلوك تشين دور كبير في العملية التنظيمية لمختلف قطاعات األعمال عىل مستوى

البلوك تشين  العالمي عىل حلول تقنية  يصل اإلنفاق  2022 أن  المتوقع بحلول عام  العالم،  فمن 

إىل 11.7 مليار دوالر .

15
 (Blockchain Statistics: Understand Blockchain in 2022 +91)المصادر :[1] منصة                  مقال بعنوان

بنسبة 30%،١ للمصارف  التحتية  البنية  تكاليف  تقليل  البلوك تشين  لتقنية  يمكن  أخرى  ناحية  من 

وذلك يعود عىل إدارة قاعدة البيانات بشكل أكثر مرونة من األنظمة الحالية المتوفرة، وعىل مستوى

قطاع الصحة فمن المتوقع أن يرتفع إجمالي اإلنفاق عىل دمج تقنية البلوك تشين في منظومة الرعاية 

إىل 5.61 مليار دوالر بحلول عام 2025، و%55 من تطبيقات الرعاية الصحية ستعتمد تقنية  الصحية 

البلوك بحلول عام 2025.[1] ١

ومن ناحية حجم السوق العالمي فقدرت قيمة سوق تقنية البلوك تشين في عام 2021 بــ 5.92 مليار

إىل عام 2030 لتصل قيمته  دوالر أمريكي ومن المتوقع أن يرتفع بمعدل نمو تراكمي بنسبة 84% 

إىل 1,431 مليار دوالر أمريكي، كما هو موضح في الرسم البياني التالي:[2]١

(techjury) 
(grand view research) المصادر :[2] تقرير صادر من شركة                                    وتحليل فريق العمل  
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 أبرز الممارسات العالمية

أمثلة عىل تطبيقات تجارية في قطاعات مختلفة من قبل شركات عالمية

Documentary Letter of Credit عىل تطوير اجراءات كتب االعتمادات  R3 يقوم مصرف
المعروفة بكتب االعتمادات المستندية التي تعتبر وسيلة مساعدة للتخلص من المخاطر بين
المستوردين والموردين وتضمن هذه الوسيلة صفقات تزيد قيمتها عن تريليون دوالر، مما أدى 

.للتخلص من اإلجراءات الروتينية بالمستندات الورقية .

شركة                            هي منصة "بلوك تشين" تركز عىل تخزين محتوى الوسائط
 اإلعالمية بطريقة موزعة وقد قام بتأسيسها الموسيقار فيل أوريجان عام 2017، حيث ستقوم 
إنتاج أو ببناء بروتوكول لمكافأة الفنانين بناًء عىل عدد المرات التي يعيد فيها المستخدمون 

نسخ محتوى الفنانين. [1]١ 

،

هو محرك بحث قائم عىل تقنية "البلوك تشين" ويعتمد حالًيا عىل تقنية "اإلثريوم"، الذي
ُيمكّن المستخدمين من الحصول عىل تعويض من تجار التجزئة مقابل البيانات الخاصة بهم 
 من خالل ملفات تعريف العمالء وتفضيالت البحث واالهتمامات التي تم جمعها في دفتر 

”بلوك تشين" بإذن من المستخدم، وعليه ال تكون هناك ضرورة إلعالنات الطرف الثالث.١

أعمال سعودي تملك منصة مرخصة رائد  البحرين وأسست من قبل  شركة عالمية مقرها 
المستخدمين  آالف  قبل  من  موثوقة  آمنة  بيئة  في  الرقمية  العمالت  وتخزين  وبيع  لشراء 

في أكثر من 50 دولة.[2]2
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المصادر:[1] منصة أرقام معال بعنوان ( شركات ناشئة تعتمد عىل تقنية البلوك تشين)، [2] مجلة رواد األعمال مقال بعنوان (تقنية البلوك تشين)، ١

essence Protocol



أبرز الالعبين العالمين في تقنية البلوك تشين

أبرز الالعبين والممكنين عىل المستوى العالمي

 شركة

من  عاًما   32 من  أكــثر  مع 

الخبـــــرة في تطوير البرامج 

الشـــركة  تقــدم  المخصصة، 

تطـــويرًا شامالً لحلــول تقنية 

المخـصصة،١  تشين  البلـــوك 

بما في ذلك العــقــود الذكــية

والخاصة ومحــــافظ الرقــمية

وكذلك.١ 

Leeway Hertz منصة

هي شركة متخصصة في بناء

تطبيقات تقنية البلوك تشين 

للشركات الناشئة، وتأسست 

الشركة في عام 2007، تشمل 

البرمجيات  تطوير  خدماتها 

والمــنصات واالســــتشارات،١ 

وأيضا تعمل في مجال انترنت

األشياء بشكل فعال وواسع.١ 

 Chroma Way شركة

تأسســــــــت مـــــنذ عام 2014

تشين  بلوك  منصة  لتطوير 

العام  القطاعين  مع  تعمل 

ذكية  عـقود  لبـناء  والخـــاص 

تشين  البلـــوك   وتطـــبيقـات 

وفي األخـــرى،  الالمـــركـــزية 

الغالب في مجاالت العقارات 

والقطاع المالي.١ 

Chain شركة

تشين هي شركة تطوير تقنية البلوك تشين

تم إطالقها في عام 2014. وهي متخصصة في  

الواليات   ومقرها  المـالية  الخدـــمات  أنظــمة 

المتحدة ، الشركة أدواتها القائمة عىل تقنية 

البلوك تشين لمســاعدة المصــارف وأســـواق 

األســهم وشــركات بطاقـات االئتمان لتأمــين 

األصول المالية وتداولها وإدارتها.١ 

 

Ripple شركة

أسسها المالية  للتكنولوجيا  أمريكية  شركة 

براد جارلينجهاوس في عام 2012، وهي منصة 

تبادل توفر حلول دفع عبر الشبكات من خالل 

المالية     البلوك تشين وتتيح األدوات  تقنية 

الالمركزية للشركة تجربة سلسة في معالجة 

الدفع عبر الشبكات.١ 

17  [1] softwaretestinghelp, blockchain companies – [2] builtin, blockchain companies 
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المصادر



واقع التقنية في المملكة



 ديناميكية السوق

 المنظور االستثماري

عىل صعيد السوق المحلي أوضحت هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات من خالل ورشة عمل ”تقنية

سالسل الكتل                        وتأثيراتها في التحول الرقمي“ في عام 2021 أن الهيئة تتوقع نمو سوق    

تقنية البلوك تشين محلياً بوتيرة متسارعة من عام 2021 وحتى العام 2025، بنسبة تتجاوز %41، وأضافت

أن الهيئة تسعى لتحفيز تبني التقنيات الناشئة ومن أبرزها تقنية البلوك تشين (سالسل الكتل)، مشيرة  

إىل أنها تقع ضمن نطاق سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة التي بلغ حجم سوق خدماتها 65 مليار ً

ريال في عام 2020، فيما بلغت نسبة نموها %10 مقارنة بعام 2019، ويتوقع أن يستمر حجم هذا السوق 

في النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ %10، ليتجاوز حاجز الـ 100 مليار ريال بحلول عام 2025.[1]١ 

ومن ناحية أخرى أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، في يونيو 2020 أنه نشر تقنية البلوك تشين 

إليداع جزء من حزمة السيولة البالغة 50 مليار ريال سعودي (13.3 مليار دوالر) في القطاع المصرفي كجزء 

 من الدور النشط للبنك المركزي في تقديم تسهيالت ائتمانية[2]، ويواصل البنك المركزي استكشاف 

 واعتماد التقنيات الناشئة لمواكبة االتجاهات العالمية للبنوك المركزية األخرى، كما تتيح هذه الخطوة

الفرصة لتقييم آثار هذه التقنيات عىل القطاع المالي.١

وتمر تقنية البلوك تشين بمرحلة البحث والتطوير عىل المستوى محلي، مع وجود الفرصة في المستقبل

القريب من وصول التقنية لمرحلة النضوج الكافي لتحقيق معدالت نمو كبيرة.١ 

(Blockchain) 

  المصادر :[1] وكالة األنباء السعودية مقالة بعنوان (هيئة االتصاالت تعقد ورشة عمل حول تقنية "البلوك تشين" وتأثيراتها في التحول الرقمي)،ا
19 (International Trade Administration).  ا[2] مقال صادر من إدارة التجارة الدولية



أكمل مصرف الراجحي تنفيذ عملية تحويل مالية خارجية تجريبياً باستخدام تقنية البلوك تشين
التي تعد أحدث التقنيات المصرفية في قطاع الحواالت، كأول مصرف في المملكة العربية 
السعودية ينفذ هذه العملية أذ أجرى المصرف عملية التحويل المالي بنجاح بين مقره الرئيس 

في الرياض وأحد فروعه في األردن.ا 

إطالق خدمة التحويل الفوري (التحويل السريع) عبر الحدود بالتعاون مع منّصة           الشهيرة،١
وقد صــرّحت إدارة البنك أن هذه الخــدمة تعتبر جزءاً من خطتها اإلستراتيجية نحو تضمين خدمات 

التحويل الرقمي لتحسين تجربة العمالء.١ 

Ripple

استخدمت تقنية البلوك تشين إليداع جزء من السيولة التي أعلنت ضخها في القطاع المصرفي،١
وذلك ضمن إجراءاتها الهادفة إىل تعزيز إمكانات القطاع. وتأتي هذه الخطوة؛ امتداداً للجهود في 
استكشاف وتجربة أبعاد التقنيات الحديثة ومواكبة التوجهات العالمية للبنوك المركزية في تقييم 

آثارها عىل القطاع المالي.١ 

أبرز الممارسات المحلية

أمثلة عىل تطبيقات تجارية في قطاعات مختلفة من قبل شركات عالمية ومحلية

أبرز الالعبين المحليين

 

DxMinds Technologies شركة

الناشئة التقنّية  أبرز منشآت  الشركة من  تعتبر 

المملكة  في  تشين  البلوك  خدمات  تقّدم  التي 

العربية السعودية، حيث بدأت منذ عام 2017 من 

األمريكية ووّسعت نشاطاتها  والية كاليفورنيا 

خدمات  الشركة  تقّدم  المحلي.  السوق  لتشمل 

في عديد من النواحي بما في ذلك تطوير التطبيقات 

وخدمات إنترنت األشياء والواقع االفتراضي إضافة 

إىل تقنية البلوك تشين.١ 

 

 Infratech شركة

تأسس الشركة في عام 2001 في مدينة الرياض

عندما كانت تقّدم بعض الخدمات االستشاريّة،١ 

ومع الوقت وّسعت خدماتها لتشمل الكثير  

من الحلول البرمجّية وتصميم وتهيئة البنى   

التحـــتّية للشــركات الكبـيرة، ومن ثم بدأت   

الشركة بتقديم خدمات البلوك تشين لتطوير  

 شبكات بلوك تشين العاّمة والخاصة بحيث  

يمكن للشركات المختلفة االستفادة منها.١ 
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 المصادر: [1] مجلة (أراجيك) مقال بعنوان (البلوك تشين والعمالت الرقمية في السعودية)،1



 أبرز األحداث المحلية في مجال التقنية

فرص التقنيات في المملكة العربية السعودية عىل المديين القصير والطويل

تماشياً مع األهــداف اإلســتراتيجية للجــمارك الســعودية وإســتراتيجية رؤية 2030، أعلنت الجــمارك

السعودية بالتعاون مع شركة تبادل باالرتباط بمنصة البلوك تشين لكل من                   و 

 و       فقد قامت الجمارك السعودية بربط منصة "فسح" الخاصة بها مع                 لتحسين عمليات    

إىل زيادة الكفاءة التشغيلية وتبسيط العمليات في الجمارك   الشحن البحري وتأمينها والتي ستؤدي 

وتحسين الصادرات والخدمات ذات العالقة مما يضمن متابعة تفاصيل وخطوات الرحالت مع االلتزام

بالقوانين واألنظمة.[1]1

تماشياً مع دور          كممكن للتحول الرقمي وفق رؤية 2030، وقعت شركة االتصاالت السعودية اتفاقية

في خدمات البلوك تشين مع شركة ”كونسانسيس“ بهدف اإلسراع في تبني تقنية بلوك تشين في 

المملكة.١ 

ستساهم االتفاقية في إتاحة المجال لكل من الشركات والهيئات الحكومية للتبني الشامل لهذه التقنية

من خالل تقليل تكاليف تجربة النماذج األولية واالختبارات الخاصة بالبلوك تشين. [2]١ 

الرقمّية عملتهم  باإلعالن عن  السعودي  المركزي  البنك  جانب  إىل  اإلماراتي  المركزي  المصرف  قام 

إذ ستعمل وفق تقنية                          ليكون استخدامها مقتصرًا عىل  المشتركة المسّماة،        

التسويات المالية في الوقت الحالي، بالرغم من مرور عام واحد عىل اإلعالن عن عملة        الرقمية،1  

يزال غير معروف. تعتبر         جزءاً من خطة  إطالقها وبدء العمل بها بشكل رسمي ما  إال أن تاريخ 

البلوك  تقنية  الناشطة في  العربية  الدول  أبرز  تعتبر  اإلمارات  الدولتين،ومع كون  بين  ثنائية  تعاون 

المملكة السعوديّة العتماد تقنيات بلوك  أمام  يساهم ذلك في فتح مجال  الممكن أن  تشين، ومن 

أفضل.1  بشكل  الرقمّية  العمالت  وخدمات  تشين 

الجمارك السعودية ترتبط بمنصات البلوك تشين العالمية

مشروع عابر

   اتفاقيات STC في خدمات البلوك تشين 
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2021-arageek , المصادر: البلوك تشين والعمالت الرقمية في السعودية 

 المصادر: [1] شركة                    مقال بعنوان
[2]

TradeLens Maersk 

IBMTradeLens  

STC

AberDistributed Ledger 

Aber

Aber

(unlock-bc) (Saudi Customs Connects to TradeLens Maersk Blockchain Platform) 
STCمنصة المواطن لمقال بعنوان "           توقع اتقاقتين في خدمات البلوك تشين"1



 وجهة نظر خبراء في التقنية



 وجهة نظر خبراء في التقنية

التحـــــديات

الفــــــــــرص

زيادة الوعي لدى الفئات المستهدفة من قطاع األعمال بأهمية تبني تقنية البلوك تشين

في العمليات الداخلية.١ 

احتياج السوق المتزايد بشكل ملحوظ عىل بعض خدمات تقنية البلوك تشين في قطاع

الخدمات اللوجستية وإدارية البيانات.١ 

 استحداث أنظمة البلوك تشين كخدمة                                          لتقديمها بشكل

مرن يتناسب مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.١

23 المصادر: مرئيات رواد األعمال -*تحليل فريق العمل
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5

عدم نضج التقنية بالشكل

الكافي سواء في األسواق 

العالمية أو المحلية.1 

عــدم وضــوح التشــريعات

الكافية الستخدام التقنية 

 فــي القـــــــــطـــاع المـــالي 

والمصرفي.1 

قلة  الخبراء والتقنيين

عىل المستوى المحلي 

لتطبيق التقنية.١ 

4
تعـــتبر تكـــلفة إنشـــاء البنية

التحية وتطبيق تقنية البلوك 

تشـين عىل نظـــام مرتـــفــعة 

مقارنة بالحلول التقنية األخرى.١ 

عدم وجود الوعــي الكـــافي

بمدى أهمية تطبيق تقنية 

البلــوك تشين عىل قـــطاع 

األعمال بشكل خاص.١ 

(Blockchain as a service) 
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