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قائمة المصطلحات
التعریفالمصطلح باللغة االنجلیزیةالمصطلح باللغة العربیة 

 Internet of Thingsإنترنت األشیاء
(IoT)

األجھزة التي لدیھا القدرة على نقل البیانات عبر 
الشبكة دون الحاجة إلى تفاعل من إنسان إلى آخر 

 أو من إنسان إلى كمبیوتر. 

سلسلة الكتل 
Blockchain شكل من أشكال السجالت الموزعة یتم فیھ االحتفاظ

بتفاصیل المعامالت في السجل الموزع في شكل 
المعلومات. ویتم إرفاق كل كتلة من كتل من 

المعلومات الجدیدة في سلسلة الكتل الموجودة مسبقًا 
عبر عملیة محوسبة یتم من خاللھا التحقق من صحة 

المعامالت.
 

 Privateسالسل الكتل الخاصة
Blockchains

شبكة یتم التحكم فیھا عن كثب ویتم تشغیلھا من قبل 
یة وال یمكن اتحادات تكون فیھا البیانات سر

الوصول إلیھا إال من قبل أعضاء موثوق بھم. 
سالسل الكتل الخاصة ال تتطلب رمًزا ممیًزا.

شبكة موزعة كبیرة تستخدم رمًزا ممیًزا أصلًیا (مثل Public blockchainسلسلة الكتل العامة
تلك لمشاركةبتكوین)، وھي مفتوحة للجمیع 

الرموز أو البیانات.
Distributed Ledgerتقنیة السجالت الموزعة

Technology (DLT)

وسیلة لتسجیل المعلومات من خالل السجل الموزع، 
مواقع أي نسخة رقمیة متكررة من البیانات في 

متعددة، كما ھو الحال في سلسلة الكتل. تعمل ھذه 
التقنیات على تمكین العقد في الشبكة من اقتراح 
محفوظات كاملة والتحقق من صحتھا وتسجیلھا 
بأمان، وتغییرات الحالة (أو التحدیثات) إلى السجل 
الموزع المتزامن الذي یتم توزیعھ عبر عقد الشبكة.

نوع من العمالت متاح فقط في شكل رقمي، والذي Digital currencyالرقمیةالعملة 
یمكن أن یكون عملة ورقیة أو عملة افتراضیة تعمل 

كبدیل للعملة الورقیة.
 

العملة الرقمیة للبنك 
المركزي

Central Bank 
Digital Currency 
(CBDC)

شكل رقمي ألموال البنك المركزي یختلف عن 
سابات االحتیاطي أو األرصدة الموجودة في ح

حسابات التسویة التقلیدیة (مثل األرصدة في
البنك الحسابات التي تحتفظ بھا البنوك التجاریة في 

)المركزي
 

وھي اآللیة ،متكررالتجزئة بشكل عملیةتشغیل Proof of Workإثبات العمل
البیانات الحق في إضافة كتل معِدّنوالتي من خاللھا

إلى سلسلة كتل على غرار البیتكوین.

.. اإلصدار الثانيدلیل مصطلحات التقنیات المالیة الحدیثة). 2021صندوق النقد العربي (المصدر: 
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تمھید: أوالً 

حول فكرة الشبكة "الالمركزیة" مقابل اآللیة  الموزعةتقنیة السجالت  تتمحور  
تیح التشغیل اآلمن لقاعدة بیانات تعن طریق آلیة ، وذلك"المركزیة" التقلیدیة

تسمح بتخزین المعلومات بطریقة دقیقة وآمنة باستخدام  رقمیة المركزیة
ثابتة.بمجرد تخزین المعلومات تصبح قاعدة بیانات  و عملیات التشفیر المعقدة،  

لھا تأثیر  من االبتكارات  التي (DLT)الموزعةالسجالت تقنیة أصبحت وقد 
االقتصاد  إلحداث تغییر جذري في كبیرةإمكانیات لما لھا من قوي 

صورة أو شكل من )Blockchain(وتعد تقنیة سلسلة الكتل  ،  مجتمعات ككلوال
. في العدید من المجاالت المختلفةأشكال السجالت الموزعة التي تستخدم 

القدرة على  لھاوتصمیمھا،في  منةاآلات تقنیمن الالسجالت الموزعة  تعد تقنیة
من الصعب مھاجمتھا واختراقھا ألن ذلك حیث اإللكترونیة،الجرائم مواجھة
مھاجمة جمیع النسخ المخزنة عبر الشبكة في نفس الوقت حتى ینجح یتطلب 
  قاعدة بیانات موزعة ھذه التقنیة تعد .یعتبر األمر مستحیالً غیر ذلك ،الھجوم

من خالل سجل فیھا التسجیلویكونتحلى بقدرة عالیة على تحمل األعطالت
تسمى بالخادمات  جھزة الحاسوبیة  من األمجموعة  على  موزع،خاص ومحدد 

لضمان حفظ شبكة واحدة في بعضھا البعض بة مرتبط تكون ھذه األجھزة و
یمكنھا أن تسجل بكفاءة  ، ومتواصل للسجلالتحدیث اللمعلومات بشكل أدق وا

جمیع المعامالت أو األنشطة اإللكترونیة  في وبطریقة تتیح التحقق من النتائج 
.ذات الصلةاألطرافالتي تجریھا 

إحداث تمكن من وھائلةبإمكانیات كبیرةالموزعةتتمتع تقنیة السجالت كما 
ھا  ات تطبیقوأشھر ،في طریقة عمل الحكومات والمؤسسات والشركات تغییر

ً ،في مجال العمالت الرقمیة غیر المالیة  و المالیةالخدمات في وأیضا
الخدمات القائمة على إنترنت األشیاء، التي تلغي  والعدید من الالمركزیة، 

السجالت الموزعة ات تقنیمن یجعل مما ،الحاجة إلى وجود أطراف وسیطة
من العملیات  وغیرھامناسبة لتسجیل وتدوین معامالت الدفع في سجالت 

بشكل في السجل من البیانات حیث تتیح إنشاء وتسجیل أي نوع المختلفة،
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من خالل التحقق  إدارة السجالت بكما تسمح ،نشطةاأل من لعدید لالمركزي
المستخدمة. الھویة ومعالجة المعامالت وإثبات مصدر البیانات من

تقنیة حدیثة وتتطور  ھي تقنیة السجالت الموزعة یمكن القول بأن في األخیر 
اھتمام  ھناك، تشعب استخداماتھامع.بشكل سریع والتزال تخضع للتطویر

لیس  بشكل عام في كثیر من الخدمات  ھااستخداممن خالل ھذه التقنیة،  بمتزاید 
ً فقط على النطاق المحلي، ولكن  كحل للعدید من العالمي، صعید العلى أیضا

ً التي تشكل الحدود عائق المعامالت   اختالف التشریعات بین  بسبب إتمامھا،  في  ا
  .حد تلك القوانینأالمعامالت إلى الدول وبالتالي صعوبة إخضاع 

التي  وسالسل الكتل على بعض الخصائص تعتمد تقنیة السجالت الموزعة  كما  
مزید ، التي تعطیھا مثل الثقة والتشفیر واألمان،في تنفیذ المعامالت تمتاز بھا 

االستفادة بالعدید من الحكومات اھتمامو،من االھتمام على المستوى العالمي
منھا في الخدمات المختلفة. 
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السجالت الموزعة وسلسلة الكتلمفھوم : ثانیاً 

أنھما یستخدمان  على الرغم من  مختلفانسلسلة الكتلالسجالت الموزعة وتقنیة
السجالت أن تقنیة  عتبار  األخذ في اال یمكن    .یانحمترادف في أغلب األ   بشكل  

وعلى الرغم  ،البلوكشیننحو تقنیة والطریق األولى خطوة العد تُ الموزعة 
أن السجل الموزع  ھو ،بینھمافارق ھناك إال أن متشابھتانمن أنھما تبدوان 

، فالسجالت الموزعة ھي عبارة عن شبكة  سلسلة الكتلعلى ھیئةشكل یُ ال 
ضمان التسجیل  لتتفاعل فیما بینھا  و،متعددةأماكنفي  البیانات  خزن  المركزیة ت

.تمت للمعامالت التي بشكل أكبر الدقیق 

تقوم  حیث ،أشكال السجالت الموزعةإحدىھي سلسلة الكتلتقنیة كما أن 
مركزیة معتمدة الوتحتفظ بالسجل عبر شبكة  ،سجالت غیر قابلة للتغییربإنشاء

تجمع  المتفق علیھا في أن المعامالت على كل سجالتھا واالختالف ھنا یكون 
الكتل األخرى بشكل  تضاف ،كل كتلةباكتمالة ثم لكتھیئةشكل على تُ و

. إلى الشبكةمتسلسل 

  من   كثیر  في  یشتركانالكتل  وسلسلة  الموزعة  السجالت   تقنیة  أن  من  وبالرغم
  أنھماإال،المركزيسجل أوالمركزیةبیانات قاعدةیمثالن كونھماالسمات 

.تماًمامتطابقینلیساالواقعفي

حول تقنیة السجالت الموزعة ھناك العدید من المفاھیم الشائعة والخاطئة ف
یمكن إلقاء الضوء علیھا فیما یلي: التي وتقنیة سلسلة الكتل 

ھي عبارة عن  الموزعة وسلسلة الكتلالسجالت : األول د االعتقا-
یتلقى البیانات  تكون بمثابة جسر  ،  برامج وسیطة ولیست برامج تنفیذیة

وینقلھا إلى البرامج التنفیذیة التي بدورھا تحقق العملیة  والمعامالت 
المطلوبة. 

لغي المؤسسات یاستخدام السجالت الموزعة االعتقاد الثاني: -
. التقلیدیینالوسطاءو

تستھلك مستوى عاٍل جمیع أنواع السجالت الموزعة االعتقاد الثالث: -
.من الطاقة
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1. سلسة الكتل ممكن أن تكون عامة فقطالرابع: االعتقاد -

، فاالعتقاد الموزعة وسلسلة الكتلالسجالت حول االعتقادات السابقة خاطئة 
برامج كفھي تعمل،  خطأ بالفعلولیست برامج تنفیذیة  برامج وسیطة  ا  ھكونفي

 Corda, Hyperledger Fabric and(القائمة علیھا لبعض التقنیات وسیطة
Hyperledger Sawtooth(. من حیث كما أنھا تعمل كبرامج تنفیذیة  

سلسلة الكتل ، على سبیل المثال وأھدافھا المحددةوآلیة عملھا استخداماتھا 
في  تستخدمعقود ذكیة  قوم بإنشاءی ي  تنفیذ برنامج  كون  تیمكن أن  "م اإلیثریو"

ة.وبذلك تكون أیضاً لھا نفس دور البرامج الوسیط   ،إنشاء تطبیقات المركزیة

غیر في دور تقد اولكنھالتقلیدیینو الوسطاءأالمؤسسات ال تلغيھاكما أن
كفاءة  یحسن منفي األنظمة الحالیة ھایتم دمجحیث نھم،ووظیفة العدید م

.وفعالیة األنظمة القدیمة

الطاقة  منعالٍ مستوىتستھلكال یمكن القول بأن جمیع السجالت الموزعة 
تستخدم  ،(سلسلة الكتل)طاقة ضخمة للغایة  كولكن البعض فقط یمكن أن یستھل

  التي " البتكوین"عملیات التعدین لعملة وباألخص في إنتاج العمالت الرقمیة 
، إثبات الحصةمثل  لبالتداو ، لكن العملیات الخاصة  تحتاج إلى طاقة عالیة جداً 

عملیة التعدین.  كما فيال تحتاج لطاقة عالیة    إثبات السلطةو  ،إثبات المفوض و

  سالسل أشكال  الكثیر منفھناك  فقط،ن سلسلة الكتل لیست عامةإنالحظ أیضاً ب
من الضوابط  ھاومستوى الالمركزیة وغیر تختلف باختالف تصمیمھا الكتل

. مواإلیثریوالبتكوینحصرھا في ال یمكن و  التي تحكمھا.

 
1 AMF (2021). Strategies for adopting DLT/ Blockchain Technologies in Arab Countries. Arab 
Regional Fintech Working Group, 2021.
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DLT(Distributed Ledger Technologies(مفھوم السجالت الموزعة

ً تشترك وتتزامن رقمیةبیانات ھي قاعدةالموزعةالسجالت  مواقععبرآنیا
كما  مركزيمسؤولوجود واحدة، دون الحاجة إلى شبكةفيونقاط متعددة

  من نظامعبارة عنالموزعةالسجالت فالتقلیدیة،البیانات ھو الحال في قواعد 
  ألي مرئیةوللتحقق  قابالً   سجًال   ةلبشكل مشترك ٌمشكِ المتزامنة  البیانات   قواعد 

ھذه داخلشخص 
تعتمد . الشبكة

السجالت الموزعة 
األستاذ دفاتر(

  مبادئ على)الموزعة
  لتلك مماثلةإجماع

سلسلة فيالموجودة
الكتل.

https://pixabay.comSource: 

على أنھا شبكات ذات )DLTs(السجالت الموزعة یمكن وصف تقنیات و"
تنظیم المركزي وموزع للبیانات. تتیح ھذه البنیة إدارة البیانات اآللیة بدون  

2سلطة إداریة ". 

Blockchain)المعروفة والمنتشرة)DLTs(الموزعة السجالت أمثلة من 
Tangle، وHashgraph( وفیما یلي نستعرض مفھوم سلسة الكتل

)Blockchain .(

 
2 Blockpool (2021).  How do SMEs in Europe deploy Blockchain and Distributed Ledger 
Technologies? - Early insight and assessment around this new technology to guide SMEs and 
investors. Feb 2021.
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2 Blockpool (2021).  How do SMEs in Europe deploy Blockchain and Distributed Ledger 
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):  Blockchain(مفھوم سلسلة الكتل 

في اعتمدت و،2009عامفيألول مرةالمشفرةالبتكوینملةعظھرت 
التي الت الموزعة جأنواع السأھم أحد التي تعد ،لة الكتلعلى سلستصمیمھا 

  بجمعتقوم سلسلة الكتل .تمتاز بمجموعة من السمات والعملیات التشغیلیة
في عملیة یطلق علیھا  ،مرتبطةومشفرةكتلشكل فيالبیانات أوالمعامالت 

. التجزئة

مجالالكلمة األكثر استخداًما في) Blockchainربما تكون سلسلة الكتل (
  (DLT)بروتوكول ي عبارة عنھو(Fintech)التقنیات المالیة الحدیثة

نظیر إلى نظیر  تبادل القیمة الذي یستخدم آلیة إجماع لتسجیل المعامالت من ل
من خالل إنشاء العقود الذكیة ،بشكل مستقل عبر أجھزة الكمبیوتر الالمركزیة

)tsSmart Contrac 3"  الحاجة إلى وسیط مركزي) دون

في شكل یتم فیھا تخزین ونقل البیانات   الموزعة التيالسجالت من نوع   وھي
بتوقیع تشفیر غیر فیھا یتم تسجیل المعامالت وحزم أو یطلق علیھا الكتل 

  ثمقابل للتغییر یسمى التجزئة.  
تجمیع المعامالت یتم بعد ذلك 

تشتمل كل كتلة حیث ،كتلالفي 
جدیدة على تجزئة من الكتلة 

، وھكذامعًاابطت ریو السابقة،
ترتبط ھذه الكتل بدینامیكیة على  

طلقلذا أ، متصلةسالسلشكل 
سلسلة الكتل  یھاعل

“blockchain”.

https://pixabay.comSource: 

 
3 Blockpool (2021).  How do SMEs in Europe deploy Blockchain and Distributed Ledger 
Technologies? - Early insight and assessment around this new technology to guide SMEs and 
investors. Feb 2021. 
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زعة والسجالت المبعد تسجیلھا في  عملیة التغییر أو العبث بالمعامالت  كما أن  
كانت تلكالمثال لو، فعلى سبیل ال تحدث أبداً من قبل أي مستفید على الشبكة 

ً المعاملة  فأنھ ال یمكن حذفھا أو ،ت الموزعةیلھا في السجالج وتم تسخطأ
في المعاملة  األولى. الخطأ یب لتصو یجب إضافة معاملة جدیدة بل ،تعدیلھا

تخزین البیانات على  عتمد  تال  زعة  والسجالت المأنظمة ھنا في أن  یكمن  الفرق  
  ومشاركتھا تكون عملیة حفظ وتخزین البیانات ولكن سالسل الكتل في شكل

حیث ال یمكن التعدیل أو  ،والشفافیةضمن السریة  ة، ت المركزیبطریقة موزعة 
من خالل وذلك لضمان سالمتھا  ،العبث بمعاملة تم تسجیلھا على تلك السجالت 

، مما یعكس األمن والثبات لتلك السجالت وبشكل ستخدم بروتكوالت التحقق للمُ 
عام یعكس أھمیة استخدامھا في القطاعات الحیویة في العصر الحالي.

  على أطراف مختلفةكقواعد بیانات موزعة ھذه السجالت لتصمیم الیضمن 
  والثقة والتشفیر الالمركزیة ،الشكل التقلیديبخالف بشكل ھندسي ومتعددة

لجمیع المعامالت.

السجالت نظام یمتاز بھا أن التي یجب وھناك مجموعة من الخصائص 
: وھي كما یلي أو سلسة الكتل الموزعة

تمكین  بمعنى :)Shared recordkeeping(حفظ السجالت المشتركة.أ
أطراف متعددة من إنشاء مجموعة مشتركة من السجالت الموثوقة  

وتحدیثھا بشكل جماعي ("دفتر األستاذ").والحفاظ علیھا  
تمكین  من خالل:)Multi-party consensus(إجماع متعدد األطراف.ب 

  ، وھنا السجالت المشتركةجمیع األطراف من التوصل إلى اتفاق بشأن  
حالتان: یوجد 

االعتماد على طرف واحد ن ال یمك،في حالة عدم الحصول على إذنف-
مسبقة بین  الثقة الةغیاب عالقوذلك بسبب جانبیة،أو اتفاقیات 

األطراف.
خالل العدید من من فیكونمسبق،في حالة الحصول على إذن أما -

  ویلتزمون مخولة األطراف الىم الموافقة علت تو، منتجي السجالت 
بشكل من أشكال العقد أو اتفاقیة أخرى. 
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سلسلة الكتل  یھاعل
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https://pixabay.comSource: 

 
3 Blockpool (2021).  How do SMEs in Europe deploy Blockchain and Distributed Ledger 
Technologies? - Early insight and assessment around this new technology to guide SMEs and 
investors. Feb 2021. 
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تمكین كل مشارك من  :)Independent validation(التحقق المستقل.ت 
سالمة النظام.من التحقق بشكل مستقل من حالة معامالتھ و

السماح لكل مشارك باكتشاف  ):Tamper evidence(العبث دلیل .ث 
التغییرات غیر التوافقیة المطبقة على السجالت.

تجعل من الصعب على طرف  :)Tamper resistance(العبث مقاومة .ج
4واحد تغییر السجالت السابقة من جانب واحد (أي سجل المعامالت).

الخصائص السابقة التي یجب توافرھا في أنظمة السجالت  الھدف من
  ة المعامالت بھا سجالت موثوقة یتم التحقق من صحھو إنشاء ، الموزعة

عدد من الجھات مشاركة باألطراف ةمتعدد ة الموافقوتنفیذھا من خالل 
إنشاء وبث المعامالت وتجمیعھا في  ویتم  مركزیة.دون وجود سلطة  المنفصلة

تنفیذ التعلیمات الواردة في المعامالت المؤكدة تلقائیًا  ثم، ومنسجل واحد 
. بواسطة المدققین

نوع من أنواع السجالت الموزعة إال أن    تمثلمن أن سلسلة الكتل على الرغم 
  التالي:الجدول فيموضحة بین التقنیتین اختالفات أوجھ تشابھ وھناك 

سلسلة الكتل السجالت الموزعة م
موزع من نظیر إلى نظیر.سجلسجل یتم توزیعھ عبر الشبكة.1

غیر قابل   السجل الموزعیبقى 2
للتغییر. 

كتل،یتم تجمیع المعامالت في 
غیر قابلة للتغییر.

  السجل الموزعیتضمن 3
خوارزمیة إجماع تضمن  

االتفاق.

تتم إضافة الكتل إلى السلسلة عند 
التوصل إلى إجماع ولكل كتلة 

معامالت.
سلطة مركزیة أو  د ال توج4

تخزین مركزي للبیانات.
ال توجد سلطة مركزیة أو تخزین  

مركزي. بیانات 
Source: Packt (2019). Oracle Blockchain Services Quick Start Guide.

 
4 The Cambridge Centre for Alternative Finance "CCAF" (2018). Distributed Ledger Technology 
Systems: A Conceptual Framework. August 2018. 
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وسلسلةبین السجالت الموزعة واالختالفتشابھ الالسابقالجدول فيیظھر 
إنشاء الكتلة  یتم كیفحالة سلسلة الكتل  حیث یتضح في  الكتل بشكل واضح،  

كتلة جدیدة تحتوي  بذلك  مشكالً    ،بیانات جدیدةلمن خالل إضافة أحد األعضاء  
تعتمد على توفیر نسخة موثوقة من  ، التي على العدید من سجالت المعامالت 

الكتل مع غیرھا بما  ھذه وترتبط جمع . وتٌ لمستخدمي الخدمةالسجالت ھذه 
المستخدمین أو  معیسمى سلسلة الكتل، التي یتم مشاركتھا عبر الشبكة 

. الشبكةاألعضاء في ھذه 

تصریح ال تحتاجالتي سلسلة الكتل ھ في حالتيتجدر اإلشارة إلى أن
)Permission less(،المصرح بھا واألخرى)Permissioned( ، یتم إلحاق

ؤدي  یمماأبدًا،ال یمكن تغییرھا أو حذفھا  و،علیھا بالكتل فقطالمعامالت المتفق  
ذلك یتسبب  و،لتلك البیانات والكتلھائل  النمو  الو،  زیادة الكتل على الشبكةإلى  
إلى سعة تخزین كبیرة على  ھنا الحاجة تظھر إبطاء سرعة المعامالت وفي

. "الند للند "شبكة 
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المكونات-وسالسل الكتل السجالت الموزعةلثاً: ثا
واألنواع

في السجالت الموزعة وسیط مركزيإلى الحاجةدون البیانات عملیة إدارة
آلیات التشفیر في التحقق وإنشاء البیانات بشكل  ، تعتمد على الكتلسالسلو

  .غیر قابل للتغییر

من الجھات الفاعلة التي تقوم بأدوار  إلى أربع فئات النظم مكونات تلك تنقسم
.مجموعة من العناصرمنكل فئة تتكون مختلفة  

Source: The Cambridge Centre for Alternative Finance "CCAF" (2018).

في: تتمثل الفئات األربعة  ،كما ھو موضح في الشكل السابق

األنظمة  -التطبیق  –العمیل  -البروتوكول األساسي تضم ":المطورین-
. "الخارجیة

."مجتمع مفتوح المصدر-شركة–   المؤسسةتضم " : إداریین -
  – التبادالت   –األمناء–األوراكل –حارس البوابة" تضم :البوابات -

. "الُمصدرون
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محدودي العمالء -منتجي التسجیالت -المدققون" تضم :المشاركون -
 5."المستخدمون النھائیون-األداء

، ت البواباو، إداریینومطورین،من فئات الجھات األربع أدوار تتلخص 
  ، في شكلھا النھائيیمثل نظام السجالت الموزعة    ، ن في إطار واحد ی المشاركو

  ینتھي دور محدد بتقوم فیھا كل جھة تعد مراحل متسلسلة ومتوالیة أي أنھا 
وصوالً في النھایة إلى المشاركین أو بمعنى أدق إلى المستخدم النھائي لتلك 

األنظمة. 

  ،للمطورینند ت یسنظام السجالت الموزعة لالفاعلةالدور األول في الجھات 
من السجالت الموزعة األساسیة لنظامالتقنیةاللبنات بإنشاء ونیقومالذین

مجموعة من القواعد في یتمثل الذي ، وخالل تحدید البرتوكول األساسي
مرسل كبین طرفینالتي تحكم نقل البیانات والمعلومات ،واإلجراءات 

تحدید العمیل  و المقصود بھا"بناء العمیل عملیة " ثم ،على الشبكةومستقبل
وتأتي مرحلة تصمیم التطبیقات التي  ،نظام السجالت الموزعةیوفر لھالذي 

وإنشاء بنى تحتیة  ،وأخیراً األنظمة الخارجیة،بالنسبة للعمیلتمثل نوافذ للنظام  
مل والتفاعل آلیاً فیما بینھا. من العاألساسیة ت البرتوكوالتمكین علىتساعد  

بشكل كبیر من  ختلف ی ذيوالالثاني للمسؤولین أو اإلداریین دور الثم یأتي 
بشكل مطلق في إضافة أو إزالة أو  یتحكم المسؤول أو اإلدارة . نظام آلخر

من خالل التعلیمات البرمجیة. تغییر بعض القواعد على النظام 

أو إضافة التعلیمات بعد التعدیل ، فأو المنصات لبوابات لالدور الثالث یلي ذلك
یعد  و،وھو الدور الذي یتمتع بھ المسؤولین أو اإلداریین في النظام،البرمجیة

كجسر یربط بین النظام    ت البواباتأتي  ،التي ینطلق منھا النظاماألساسیة  النواة  
یقوم حارس  .تمثل ھذا الجسرالتي  الخمس  عناصرھاو ،وبیئة العمل الخارجیة

أحد األوراكلنظامفیما یمثل ،بمنح المشاركین أذن الوصول للنظامت البوابا
  الحفظثم یأتي دور أمناء،لنقل البیانات الخارجیة إلى النظامةالوسیطالبرامج 

بالبیع أو الشراء  سواءً المبادالت من ثم تكون ھناك عملیة  .في حفظ تلك البیانات 
صدرینالمٌ بدایة مرحلة بھي مرحلة أو دور البوابات تثم تن،لألصول الرقمیة

 
5 The Cambridge Centre for Alternative Finance "CCAF" (2018). Distributed Ledger Technology 
Systems: A Conceptual Framework. August 2018. 
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بإصدار أو استبدال الرموز التي تمثل األصول الرقمیة في بیئة نظام علم  
السجالت الموزعة.

التي المشاركین  شبكة من من  ،وھو األھم على اإلطالق، الدور األخیرویتكون  
یبدأ ھذا على أن  .  من خالل تمریر الرسائل فیما بینھم  التواصل  یتم في إطارھا

غیر الالسجالت فحص السجالت واستبعاد یتمثل في و،المدققینمن فئة الدور 
ثم إنتاج سجالت  ، ومنوھي عملیة التحقق من صحة البیانات ،منھاةصالح

ثم تأتي عملیة  .وإدراجھا في السجالت الموزعة وھو دور منتجي السجالت 
ال یتم التحقق منھا بشكل محددةبمعامالت المرتبطةاالستعالم عن البیانات 

ھو  "المشاركون "مرحلةیكون المستخدم النھائي فيوفي النھایة .كامل
النظام. إلى للدخولبوابات الوصول مستخدم غیر مباشر یستخدم  

السجالت الموزعة وسلسلة الكتل
DLT and Blockchain 

 

17 
 

: أنواع السجالت الموزعة

وحفظ ،تسجیلمن السجالت الموزعة في تقنیات السریع تطور ال یُمكن
إدراجو،بشكل جماعي ال مركزيفیھاوالتحكم ،ومشاركتھا،البیانات 

إضافة إلى  .والثبات ،والكفاءة،تتمثل في الشفافیةالتي مجموعة من الفوائد 
دفع إلى استحداث في المعامالت. ھذا التطور الوسیط المركزيغیاب وجود 

، وینطبق األمر على بحسب الحاجة منھامن السجالت الموزعة جدیدة أنواع 
  والتي یندرج تحتھا ھي األخرى ،اع تلك السجالت وأن ى حد اكسلسلة الكتل 

.والتطبیقات من األنواع  مختلفة مجموعة 

  ر القت قبول وانتشاالتي ،السجالت الموزعةظم ن ھناك مجموعة كبیرة من 
  :فیما یلي بعض ھذه األنواعو،سریع

• Chain Core 
• Corda 
• Directed acyclic graph (DAG) 
• Hash graph 
• Peaq 
• Quorum  

"السجل الھجین    وھما  اً سریعاً وانتشار  قبوالً نوعان في ذات السیاق، القیا
النوع الثانيوإن كان) Hyperledger Fabric, Blockchain(وسلسلة الكتل"

6أھم تقنیات السجالت الموزعة. یعد من سلسلة الكتل  والمعروف ب

Source: Packt (2019). Oracle Blockchain Services Quick Start Guide.

 
6 Packt (2019). Oracle Blockchain Services Quick Start Guide.
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" Blockchain"الكتلأنواع سالسل

ساتوشي حین أطلق2009تقنیة سلسلة الكتل في عام ظھر االعتماد على 
على سلسة  تصمیمھافي اعتمدت التي ،"البتكوینالرقمیة "عملة ناكاموتو 

المدفوعات تتیحو، أشھرھاوبلنوًعا من النقود الرقمیة وھي الكتل، 
. وسیط مركزياإللكترونیة بین طرفین دون وجود 

:الكتلسلمن شبكات سالأساسیان م تحدید نوعان بشكل عا   یمكن

غیر محددة بعدد األقران ):Public Blockchain(العامةسلسلة الكتل -
، لتلك الشبكةیمكن ألي شخص االنضماموالمتصلین على الشبكة،

فیھا  األطراف بین تواصل یتم ال.وتكلفتھا قلیلةللتطویر قابلة ھي و
ألن الجھات و.  المتعاملةدون التحقق من ھویات األطرافو،بدون إذن

.شبكةالبلضررإلحاق امن المحتمل فمعروفة،الفاعلة غیر 
Private(الخاصةسلسلة الكتل - Blockchain(: ُقد شبكة محدودة الع

یمكن  ، بسلسلة الكتل العامةما قورنت إذاوھو ما یمیزھا بالسرعة
سبقًا  المصرح لھم مُ وكانوا أشخاص أو مؤسسات  سواءً للمتعاملین فقط

المتعاملة  األطراف  جمیع  سبق من  عد التحقق المُ یُ كما،  معامالت التنفیذ  
لتلك  اركة شیتم عرض سجالت المو،جزء من المعاملة كإلزامیًا

7األطراف فقط ولیست للجمیع.

خاصة،  العامة والوھما من أن ھناك نوعین فقط من سلسلة الكتل على الرغم 
و السماح أاألذن حسب بوذلك ،نوعین آخرینإلى ھماتصنیفیمكن إال أنھ

الكتل سلسلةكانت سواء،بھاالغیر مصرح النوع األول ھو .بالدخول إلیھما
ودون التحقق  إلیھاللدخولأذن مسبقإلى تحتاجوالتي الالعامة أو الخاصة 

  المصرح بھا، سواء كانت ھو النوع الثانيأما .من ھویة جمیع األطراف
،  للدخول علیھاأذن مسبقوجود ستلزمتالتيو،أو الخاصةسلسلة الكتل العامة  

.إجراء المعامالت من خالل عملیة التحقق من األطراف المتداخلة قبلوذلك

قابلة  تعد غیر بھا)(دون أذن مسبق أو الغیر مصرح عامة الالكتل سالسل
وتتعرض للضرر في أغلب األحیان بسبب عدم وضوح ھویة  ،للتوسع

 
7 Packt (2019). Oracle Blockchain Services Quick Start Guide.
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قویة لضمان سالمة  معلوماتیةیة تحتیة  نب ھذه السالسل إلىوتحتاج  ،  المتعاملین
التي  مقارنة بسالسل الكتل الخاصةفي الواقع وقد تكون بطیئة ، المعلومات 

  .للتطویریتھاوقابلتمتاز بالسرعة

 ً في القطاع الماليتطبیقات السجالت الموزعة : رابعا
المعامالت من قبل  بتسویةو بمصادقة تقنیة السجالت الموزعة تسمح 

یتمثل االختالف و ،وسیط مالي مركزي (مثل البنك أو شركة التأمین)
والتقنیات التقلیدیة لمعامالت السوق المالیة السجالت الموزعةالرئیس بین

تجعل النقل اإللكتروني المباشر للقیمة ممكنًا من  السجالت الموزعةفي أن
ة دون الحاجة إلى إشراك كیان الناحیة النظریة بین المشاركین في الشبك

نظًرا ألن مبدأ اإلجماع الموزع یمكن أن یزید من  ذلك یدیر الحسابات. 
فقد تكون األنظمة الالمركزیة مناسبة أیًضا  بالتالي .النظامأمن واستقرار 

للتعامل مع البیانات المھمة بشكل خاص (مثل تداول األوراق المالیة  
لسجالت لمن التطبیقات وھناك العدید ،ومعامالت الدفع وإدارة األصول)

8:  أھمھاومن ،في القطاع الماليالموزعة

تمویل الشركات والمشاریع من خالل عروض العمالت األولیة  .1
)ICOs  (

معامالت الدفع .2
تداول األوراق المالیة والمقاصة والتسویة .3
إدارة األصول.4
تمویل التجارة  .5
التأمین .6
وإعداد التقاریر   التنظیمیةاالمتثال للقواعد .7

 
8 The Federal Council (2018). Legal framework for distributed ledger technology and blockchain in 
Switzerland: An overview with a focus on the financial sector. December 2018.
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7 Packt (2019). Oracle Blockchain Services Quick Start Guide.
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قویة لضمان سالمة  معلوماتیةیة تحتیة  نب ھذه السالسل إلىوتحتاج  ،  المتعاملین
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  .للتطویریتھاوقابلتمتاز بالسرعة
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8:  أھمھاومن ،في القطاع الماليالموزعة

تمویل الشركات والمشاریع من خالل عروض العمالت األولیة  .1
)ICOs  (

معامالت الدفع .2
تداول األوراق المالیة والمقاصة والتسویة .3
إدارة األصول.4
تمویل التجارة  .5
التأمین .6
وإعداد التقاریر   التنظیمیةاالمتثال للقواعد .7

 
8 The Federal Council (2018). Legal framework for distributed ledger technology and blockchain in 
Switzerland: An overview with a focus on the financial sector. December 2018.
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األولیة  تمویل الشركات والمشاریع من خالل عروض العمالت .1
)ICOs (

لشركات اتمویلمصادر )ICOs(للعمالت األوليالعرض توفر تقنیة 
ألعمالھم أو  تمكنھم من جمع األموال حیث ، واألفراد والمجتمعات 

ال یتطلب و .تقنیة السجالت الموزعةآلیة قائمة علىوھي ھم،اتمشروع 
ال مركزیة بل یمكن تصمیمھ كآلیة    مالیًا،العرض األولي للعمالت وسیًطا 

یعني أنھ یمكن  مما. )Peer to Peer" (نظیر إلى نظیربین النظراء "
مباشر مع بعضھم  بشكل لمشاریع والمستثمرین التواصل ألصحاب ال

.عابر للحدود نطاق  تنفیذ المعامالت على ، كما یمكن البعض 

الدفع معامالت .2

  السجالت الموزعة أحد أول وأبرز تطبیقات المدفوعات اإللكترونیة تعد 
  ."وسیط مركزي" وھو ما یطلق علیھ دون الحاجة إلى طرف ثالث 

بطیئة ومكلفة وأقل یتضح أنھاالمدفوعات عبر الحدود عملیة النظر لب
ذلك بسبب تعدد المعامالت والجھات الفاعلة  ،علیھا التعقید یغلب وشفافیة،

أو للتحویل الواحد عبر الحدود.ةللمعاملة الواحد المختلفة والعملیات 

الدفع في مجاالت مزایا خاصة السجالت الموزعةأن تقدم ویمكن
بین  معامالت الدفع عبر الحدود  الصعوبات في  تعمل على تقلیل  ،ویةوالتس

.مركزيالوسیط العدم وجود ظل في ، بتكلفة أقل ووقت أقل  النظراء

تداول األوراق المالیة والمقاصة والتسویة .3

أن تقلل من جھد التنسیق  السجالت الموزعة  على تقنیةالقائمةیمكن للتطبیقات  
على متزامنبشكل والتأكید المصادقة من خالل المعنیة األطراف جمیع بین 

درجة أعلى  تتمتع بكما أنھا،والتداولت  صحة البیانات ومن ثم إجراء المعامال
المالیة. من الشفافیة والكفاءة والمرونة واألتمتة في تسویة معامالت األوراق 
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إلى حد المعنیة  واألطرافتقلیل التنسیق المعقد بین المشاركین  فھي تعمل على
حیث أن جمیع األطراف لدیھا  ،المعلومات الموزعة والمتزامنةكبیر بفضل 

كما أن   .الوقت   ذات التي یتم التحقق منھا في    ،نفس مستوى المعلومات المتاحة
مثل العقود الذكیة  ، والعملیات ذاتیة التنفیذ ،وسیط مركزي عدم وجود 
إلى زیادة  ؤديیمما ،للمعامالت المتعددةوالتسویةفي التداول اواستخداماتھ 

.والموثوقیة لجمیع األطرافواألمان الكفاءة 

إدارة األصول.4

ً استخداملھاالسجالت الموزعة  نشر من خالل إدارة األصول في ات أیضا
ومرونة وكفاءة في عملیة  ،  المتداولةواألسعار  التنظیمیة،التقاریر  كالمعلومات  

إدارة المستندات وتحویل األرباح. 

المتمثلة في الرموز الرقمیة وتبسیط  المالیةوحدات التنظیم كما تعمل على 
فرص فيواسعة وزیادة عتماد على الوسطاءاالوتقلیل،عملیة المدفوعات 

.في المستقبلاالستثمار 

تمویل التجارة .5

وقتال تقلیل  على تساعد  في مجال تمویل التجارة السجالت الموزعة تطبیقات  
تقلیل مما یؤدي بصورة واضحة إلى  ،تسلیمھاوقت  ولبضائع  الشحن  المستغرق  

. التكالیف

تعطي مستوى عالي من األمان  داخل تطبیق السجالت الموزعة  عملیة التحقق  ف
  خالل ،بما یقلل حدوث حاالت االحتیال أو التزویر،المعامالت ب وعدم العبث 

والتنسیق والتزامن بین  التحقق من المعامالت عملیة المراحل التي تتم فیھا 
من خالل  والشفافیة الثقة بما یعزز، في تطبیق السجالت الموزعةاألطراف 

.لمعلومات المتاحة بین األطراف داخل الشبكةاإمكانیة تتبع 

التأمین.6

المعلومات الحصول على أكبر قدر ممكن من تعمل على شركات التأمین 
من أجل استخدام ھذه المعلومات ،الموثوقة عن عمالئھم الحالیین والمستقبلیین

. ةط التأمین الكافیاقسأساب تحال
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  الحصول على في شركات التأمین في السجالت الموزعة استخدام ساعد ی
نظًرا ألنھ یمنع التالعب ،بشكل كبیرلبیانات مفید اثبات حیث أن معلومات ال

عملیة  نال تضم حیث ،البیانات ھذه ال یضمن دقة ومع ذلكالالحق بالبیانات. 
ال تزال المعلومات الخاطئة ففي تلك السجالت صحتھا، البیانات تسجیل 

  .خاطئة

مكن للعقد الذكي أن یقوم  یُ حیث  ،العقود الذكیةأیضاً شركات التأمین  ستخدم  قد ت
.  اآلخرمدفوعات شركة التأمین للطرف بسداد تلقائیًا  

،  المعیاريالتأمین في العقود الذكیة اإلشارة إلى الدور الھام الذي تلعبھرتجد 
بل یدفع المطالبة،ال یدفع المؤمن مبلغًا یساوي الخسارة المتكبدة في حالة  حیث  

یعتمد التأمین المعیاري .روفقًا للمعاییاحتسابھیتم ،مطالبةالمبلغًا مستقًال عن 
من خالل  وصفیة أو حسابیة سواء كانت محددة ومعلومةعلى وجود قیاسات 

. خارجیةیتم توفیرھا من قبل مؤسسات التيالمؤشرات،

االمتثال للقواعد التنظیمیة وإعداد التقاریر.7

إعداد التقاریر ھي القیام بھاالموزعة یمكن للسجالت دوار التي ألاأھم من 
حیث یتم تعیین ترحیالت الحساب والمعامالت المالیة والتعاقدیة،التنظیمیة 

. للعبث بالتالي یتم تخزینھا بطریقة غیر قابلة . والمستندات والحقائق األخرى
مثل المدققین  ،للوسطاء المركزیین المحددینستسمح حقوق الوصول 

باسترداد ،ةمتعاقد الف اطراأل الخارجیین والسلطات اإلشرافیة والمنظمین أو 
ً الفعلیة البیانات  ومعالجتھا بشكل أكبر ألغراض كل منھا. آنیا
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 ً تطبیق نظم السجالت : التحدیات التي تواجھخامسا
الموزعة

التطور السریع وباألخص    ،تقنیة المعلومات التطور الھائل في مجال  في إطار  
تطبیقاتھا في العدید من نرى الیوم  ،  وسالسل الكتلالسجالت الموزعةةفي تقنی

  اتھا على سبیل المثال استخدام،وعلى رأسھا القطاع الماليختلفة  المجاالت الم
في العمالت تطبیقاتھا، إضافة إلى الدور األبرز وھو والبنوكفي المصارف 

ھناك العدید مازال ھإال أن ،عن البنوك المركزیةوالصادرةالخاصة الرقمیة
تحتاج لمزید من البحث ووضع أطر وحلول من القضایا التنظیمیة والقانونیة 

لھا.

إال  مع الوقت    تدریجیاتتصاعد  العدید من المكاسب التي    وبالرغم من أن ھناك  
والقانونیة والتنظیمیة األكثر شیوًعا والمتعلقة  التقنیةالتحدیات  أن ھناك بعض 

DLT(:9(بتقنیة السجالت الموزعة

  تتمثل في:  التقنیةالتحدیات -1
. النضجعدم •
.قابلیة التوسع وسرعة المعامالت •
التشغیل البیني والتكامل. •
أمن الفضاء اإللكتروني.•
  الحوكمة•

  في:تتمثل والتنظیمیةالتحدیات القانونیة -2
.، األطر التنظیمیة واالمتثالمعاییر الصناعة•
. الوضوح القانوني بشأن الملكیة والسلطة القضائیة•
عمیلك والعنایة الواجبة تجاه العمیل فاعرقواعد •
. الرجوعآلیات •

 
9 World Bank (2017). Distributed Ledger Technology (DLT) and Blockchain. FinTech Note, No. 1.
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  .خاطئة
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ً الفعلیة البیانات  ومعالجتھا بشكل أكبر ألغراض كل منھا. آنیا
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 ً تطبیق نظم السجالت : التحدیات التي تواجھخامسا
الموزعة

التطور السریع وباألخص    ،تقنیة المعلومات التطور الھائل في مجال  في إطار  
تطبیقاتھا في العدید من نرى الیوم  ،  وسالسل الكتلالسجالت الموزعةةفي تقنی

  اتھا على سبیل المثال استخدام،وعلى رأسھا القطاع الماليختلفة  المجاالت الم
في العمالت تطبیقاتھا، إضافة إلى الدور األبرز وھو والبنوكفي المصارف 

ھناك العدید مازال ھإال أن ،عن البنوك المركزیةوالصادرةالخاصة الرقمیة
تحتاج لمزید من البحث ووضع أطر وحلول من القضایا التنظیمیة والقانونیة 

لھا.

إال  مع الوقت    تدریجیاتتصاعد  العدید من المكاسب التي    وبالرغم من أن ھناك  
والقانونیة والتنظیمیة األكثر شیوًعا والمتعلقة  التقنیةالتحدیات  أن ھناك بعض 

DLT(:9(بتقنیة السجالت الموزعة

  تتمثل في:  التقنیةالتحدیات -1
. النضجعدم •
.قابلیة التوسع وسرعة المعامالت •
التشغیل البیني والتكامل. •
أمن الفضاء اإللكتروني.•
  الحوكمة•

  في:تتمثل والتنظیمیةالتحدیات القانونیة -2
.، األطر التنظیمیة واالمتثالمعاییر الصناعة•
. الوضوح القانوني بشأن الملكیة والسلطة القضائیة•
عمیلك والعنایة الواجبة تجاه العمیل فاعرقواعد •
. الرجوعآلیات •

 
9 World Bank (2017). Distributed Ledger Technology (DLT) and Blockchain. FinTech Note, No. 1.
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: التقنیةالتحدیات -

ھا  رلتطویدائمةالحاجةال،التقنیات الحدیثةأھم التحدیات التي تواجھ من 
لتكون أكثر فعالیة من ناحیة  ،لمواكبة ما یمكن أن یطرأ علیھا،وتحدیثھا

التقنیات التي كأحد تقنیة السجالت الموزعة  األمر ذاتھ ینطبق على  .  االستخدام
التي ت فأھم التحدیا. عات مختلفةاقطوتستخدم في تتطور بشكل سریع 

. المعامالت كبیرة الحجمعلى األخص في   تھاومرون  تھامتان مدى ،تواجھھا

ً قابلیة التوسع كما أن    " بدون إذن" الموزعة للسجالت بالنسبة تمثل تحدیا
حجم إلىفي ذلكالسبب الرئیسیعود وقد   ،)سالسل الكتل غیر المصرح بھا(

   وھذا یرجع إلى .  من تلك المعامالت   عملیات التحققفي  سرعة  الالمعامالت أو  
ة  ومحدودة السرعفي إتمام المعامالت  أبطئ  بھا  "غیر المصرح "سالسل الكتل  

.  "المصرح بھا"مقارنة بغیرھا من سالسل الكتل

وإمكانیة دمجھا مع   إلى قابلیة التشغیل البیني السجالت الموزعة تحتاج و
كبیرة. مالیة تطلب نفقات ھذا الدمج قد توتكلفة، لنظام المالي لاألنظمة الحالیة 

  على أن یعتمد الموزعة  في السجالت مان مستوى األالرغم من أن على ھذا
التي تحدد الخوارزمیات وفك الشفرات لن ینجحوا في المتسللین إلى الشبكة 

أو فرض رقابة إذن،نقل األصول دون في لتلك السجالت القواعد األساسیة 
أو تعطیل الشبكة بطریقة أخرى.اآلخرین،على معامالت 

  على أن یعتمد الموزعة  في السجالت مان على الرغم من أن مستوى األ
التي تحدد الخوارزمیات فك الشفرات ولن ینجحوا في المتسللین إلى الشبكة 

أو فرض رقابة إذن،نقل األصول دون في لتلك السجالت القواعد األساسیة 
، تمثل الثغرات التقنیة  أو تعطیل الشبكة بطریقة أخرىاآلخرین،على معامالت  

إلى تسلل للنقاط ضعفكھایمكن استغالل، حیث الكائنة التحدیات التقنیةأھم 
قد یتسبب في حدوثھا الخصوم من داخل النظام أو خارجھ. و، شبكةال
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: والتنظیمیةالتحدیات القانونیة -

  فیما یتعلق ھناك العدید من المخاوف والتساؤالت ،ناحیة القانونیةال من و
كیفیة تحدید "نقطة النھایة" للمعاملةالحدود وعبر عملیات الدفع والتسویة ب

. والبیانات األساسیة لھا

من التحدیات التي  وتظل عملیات وضع المعاییر وتحدیث األطر التنظیمیة 
التطور السریع وبشكل یتوافق مع  التعامل معھا وتحدیثھا بصورة دائمة  یجب  

تحتاج أنظمة السجالت  ،الماليفي النظام والعتمادھا.التقنیةالت افي المج
  تجاهالواجبة والعنایةعمیلكاعرفقواعد لمتطلبات االمتثالإلى الموزعة 

وھي إجراءات تتبعھا المؤسسات المالیة للتحقق من ھویة العمالء ، العمیل
اإلرھاب. تمویل وأنشطتھم لتفادي جرائم غسل األموال ومكافحة  

وضوح قانوني للسجالت الموزعة المفتوحة التي ال  ھناك یكون كما یجب أن
.لشخص أو جھة معینةقانونیةیوجد بھا سلطة 

ومنھا:   السابقةالتحدیات منالجانبینبكالترتبطتحدیات أیضاھناك

تنطوي على خصوصیة  ال قد بھاالمصرحغیرالسجالت الموزعةأوالً: 
  ومرئیة مفتوحةالمعامالت جمیعحیث أن ،المعامالت  داخل الشبكة الواحدة

أنماطمن خاللالمشاركھویةاستنتاجیمكنو الشبكة،أعضاءلجمیع
.أخرىعالمات أي أوالمعامالت 

یستخدم كمیات ھائلة من الطاقة  حیث ،إجماعكآلیةالعملإثبات استخدامثانیاً:  
ینطبق  أساسيبشكلوجداً ، مما یعني الحاجة لتكلفة عالیة التعدینفي عملیة
  بروتوكوالت تستخدم التيوا مصرح بھغیرالالكتلسلسلةعلىھذا األمر

.العملإثبات 
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 ً : السجالت الموزعة والعمالت الرقمیة سادسا

تطورت بشكل كبیر في اآلونة األخیرة    تقنیة السجالت الموزعة وسلسلة الكتل
تقدمھا كحلول في العدید من المجاالت التي    والتعقیدات وتطورت معھا المزایا  

. وباألخص في الصناعة المالیة

لفھم واستكشاف  القیام بتجارب البنوك المركزیة والعدید من الدول ذلكدفع
والدفع ات التسویةلألنظمة المالیة وعملیالسجالت الموزعةإمكانات وفوائد 

. الحدود عبر 

السجالت الموزعة وسلسلة الكتل على أنھا وسیلة فقط لتداول ال یمكن تصنیف  
ً تعمل حیث ،العمالت الرقمیة واألصول المشفرة كمنصات وتطبیقات  أیضا

  .من إنشائھاياألساسالغرض ھو یمیزھاوالذي، الخاصةبمكوناتھاتمتاز  

للعدید من یتبادر   ،2009في عام البتكوینمنذ إطالق عملة في سیاق متصل و
الترادف ھذا  تخطى  ی، بل  البتكوینعملة  وترادف بین سلسلة الكتل  الاألشخاص 

ً ، وھو ما ینافي الواقع  واحد كمصطلحونھما یستخدمان  ك . لذا تم إعداد ھذا تماما
.لسلة الكتل سالسجالت الموزعة والكتیب لتوضیح تقنیات 

أھم تطبیقات السجالت الموزعة وسلسلة الكتل في مجال  نبرزوفیما یلي 
العمالت الرقمیة: 

تقنیات تطبیقسبل وإمكانیةدراسة إلى المركزیة البنوكسعت الكثیر من 
،والدفع عبر الحدود ،ةالدفع المحلیت في مجاالالجدیدةالسجالت الموزعة 

  ة نذكر منھا: دولی الوةعربیالالتجارب بعض وھناك 

التعامالت لتسویةثنائیة رقمیة مبادرة لعملة وھو عابر: مشروع -
دولتي اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة بین تتم عبر الحدود التي

السجالت تقنیات إمكانیات دراسة من خالل ، العربیة السعودیة
عبر الحدود.إیجاد حلول بدیلة لعملیات الدفع في الموزعة 
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مدعومــة مــن رقمیة أول عملــة وھي عملة لیتوانیا الرقمیة-
  ا ویمكن استبدالھتعتمد على تقنیة سلسلة الكتل ،باوفي أورالحكومــة

10مباشرة مع البنك المركزي. 

:  العملة الرقمیة الصینیة -

الیــوان  ســتخدامال2021في عام تمت ھي ثاني تجارب الصین 
منفــذاً للبیــع 3500في المدفوعات اإللكترونیة في الرقمــي 

11.فنــادقالمتاجــر والووقــود البالتجزئــة، مــن بینھــا محطــات 

)Sand Dollar(ساند دوالر -

إلصدار عملة رقمیة في تجاربھالبنك المركزي لجزر الباھامابدأ
  ،2020صدر عن البنك المركزي في أكتوبر  ، وفي بیان  2016ینایر  
بوضع  تتمتع،البھاميللدوالر  عملة رقمیة مقابلةھيساند دوالر  فإن  

من قبل مؤسسات مالیة وتصدر،الرئیسةقانوني مماثل للعملة 
من  ومختلفة في مجموعة متنوعةااستخدامھویمكن مرخصة،

12المعامالت.

، أھمھا السرعة، مجموعة واضحة من األھدافتستھدف ھذه العملة 
في المدفوعات، وخفض تكالیف الخدمات المالیة، واألمن ، والكفاءة

إضافة إلى تشدید الرقابة على عملیات غسل األموال واالحتیال 
الوصول إلى  یمكنھم المقیمین جمیعتجدر اإلشارة إلى أن النقدي.

المحفظة الرقمیة من خالل تطبیق الھاتف المحمول أو بطاقة الدفع 
المادیة.

 
). المدفوعات اإللكترونیة والعمالت الرقمیـة: دراسة حول المتغیرات التي 2021الخوري، علي محمد ( 10

فرضتھا التكنولوجیات الحدیثة على المفاھیم المرتبطة بالنقد ودور العمالت الرقمیة في تشكیل مستقبل 
.  مجلس الوحدة االقتصادیة العربیة بجامعة الدول العربیة.1ط. -ة. األسواق العالمی

.المصدر نفسھ 11
12 Sand Dollar (2021). https://www.sanddollar.bs/history 
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-eالنیرا  اإللكترونیة - Naira)(الجنیھ النیجیري اإللكتروني

البنك المركزي النیجیري  ھي العملة الرقمیة األولى في أفریقیا، أطلقھا
، وھي العملة الرقمیة المقابلة للعملة الوطنیة نیرا 2021في أكتوبر 

(Naira) ،المادیة. أصدرھا البنك المركزي العملة قیمةنفس لھاو
  ھاتم تطویر . النقد ولیس لتحل محلكوسیلة دفع آمنة وفعالةلتعمل 
والتوصیات الصادرة عن  وفقًا للمبادئ العامةتھاوھندسھاتصمیم

وھي من العمالت الرقمیة التي تعتمد في تصمیمھا المنظمات الدولیة.  
على تقنیة السجالت الموزعة.

،eNairaإنشاء محفظة أما عن كیفیة التعامل بھا، فیستطیع المستخدم 
من تحویل األموال إلیھا من الحسابات سیتمكن اوبمجرد إنشاؤھ

إرسال واستقبال إلىة، إضافصرفیة أو بطاقات االئتمانالم
13المدفوعات بالعملة الرقمیة. 

(Digital Euro)الرقميالیورو -

صدار إل، بإجراء اختبارات )ECB(قام البنك المركزي األوروبي 
الیورو. حیث یمثل  عملة  عملة رقمیة تكون نسخة إلكترونیة رسمیة من  

ً إالیورو الرقمي  من البنك المركزي في شكل رقمي لیستخدمھ  لتزاما
المواطنون والشركات في مدفوعات التجزئة الخاصة بھم. وسوف  

لبنك دى ایكمل المعروض الحالي من النقد والودائع بالجملة ل
المركزي. اعتمد الیورو الرقمي في تصمیمھ على تقنیة السجالت 

14الموزعة. 

 
13 Central Bank of Nigeria, 2021. Design Paper for the eNaira, October 2021. 
https://enaira.com/download/eNaira_Design_Paper.pdf 
 
14 European Central Bank, 2021. Central Bank Digital Currency: functional scope, 
pricing and controls, Occasional Paper Series, No. 286, December 2021.
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عملة سنغافورة الرقمیة: -
تداول وتحویل األموال عملة رقمیة تستخدمھا البنوك المحلیة في  وھي
المدفوعات من خالل البنك  تسویةبعضھا البعض بدالً من بین

15المركزي.

عمالت في التلعب تقنیة السجالت المركزیة وسلسلة الكتل الدور األبرز ھذا و
في إطار بالفعل أطلقت إطالقھا أو التي البنوك المركزیةالتي تسعىالرقمیة 
نمواً  أیضاً ستشھد كما والدولي، العربي نالتجارب على المستویی من العدید 

علیھا في مجال المدفوعات  كبیراً في نظم الدفع والتسویة حال االعتماد 
.مما یعزز استخدامھا، الرقمیة

 
). 2021الخوري، علي محمد ( 15
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