
 :ورقة تعرٌفٌة للبلوكشٌن 

تلك التكنولوجٌا الناشئة التً أصبحت تسٌطر على معظم المؤسسات الكبرى فً العدٌد من دول العالم، هً  لبلوكشٌن .. وٌذكر أن ا

لماذا تعتبر البلوكشٌن مهمة، وهل هً قادرة على اإلفادة فً شتى “نظًرا ألهمٌتها الكبٌرة فً الوقت الحالً، الٌوم سنعرف بالتفصٌل 

 ”المجاالت أم ال؟

 ماهو البلوكشٌن؟

كتذكٌر سرٌع، البلوكشٌن هو عبارة عن دفتر بٌانات موزع، ٌتم االحتفاظ به وتحدٌثه من خالل شبكة من أجهزة الكمبٌوتر فً جمٌع 

 أنحاء العالم، ٌتم حزم البٌانات فً كتل، مع كل كتلة تحتوي على طابع زمنً ورابط تشفٌر إلى الكتلة السابقة.

 ن شهرتها؟كٌف اكتسبت البلوكشٌ

، حٌث تم استخدامها كأستاذ متطور باستمرار لجمٌع بٌانات 9002تم تنفٌذ تقنٌة بلوكشٌن ألول مرة مع إطالق البٌتكوٌن فً عام 

 المعامالت وأرصدة المحفظة.

امتالك دفتر أستاذ المركزي عندما اكتسبت شركة البٌتكوٌن قدًرا أكبر من الجذب فً جمٌع أنحاء العالم، أدركت مدى قوة البلوكشٌن 

 آمن، مع تصور حاالت استخدام امتدت إلى أبعد من عملٌات الدفع.

فً السنوات األخٌرة، دفعت الشركات فً جمٌع أنحاء العالم األموال إلى أبحاث البلوكشٌن، وبحثت كٌف ٌمكن أن تجعل أعمالهم أكثر 

لكن لدٌها القدرة على مساعدة الجنس البشري فً دخول عصر جدٌد أكثر كفاءة وأماًنا. ال تزال تكنولوجٌا بلوكشٌن فً مهدها، و

 شفافٌة وعدالة وأقل اعتماًدا على المؤسسات المركزٌة.

 ،تبحث الشركات فً جمٌع أنحاء العالم عن تقنٌة البلوكشٌن لمعرفة كٌفٌة االستفادة منها، وذكر تقرٌر حدٌث :التأثٌر على الشركات

٪ من المدٌرٌن التنفٌذٌٌن الذٌن شملهم االستطالع قالوا إن 48شركات التدقٌق األربعة الكبرى، أن  وهً إحدى  PwCنشرته شركة

 مع تكنولوجٌا البلوكشٌن من خالل التنفٌذ أو البحث.” تشارك بفاعلٌة“شركاتهم 

حدثه بلوكشٌن على نطاق إقلًٌما ومختلف الصناعات، ومؤشًرا على التأثٌر المدرك الذي سٌ 51مدٌر تنفٌذي من  000شمل المسح 

 عالمً.

 البلوكشٌن

، تم تثبٌت نموذج اقتصادي جدٌد. بدالً من Airbnbمع االرتفاع المهٌمن فً شركات التكنولوجٌا مثل الفٌسبوك، توٌتر، أوبر، و

مع البٌانات عن المستخدمٌن من الشركات التقلٌدٌة التً تقدم خدمات باتجاه واحد للمستهلكٌن، تم تأسٌس نموذج الستخدام الخدمات لج

 أجل الربح المستقبلً.

إذا تسربت البٌانات أو تم اختراق الخادم، فإن هذه األنواع من الشركات ستخسر األرباح فً حٌن أن المستخدمٌن قد ٌفقدون 

م إعادة توزٌعها أبداً على خصوصٌة معلوماتهم الشخصٌة. باإلضافة إلى ذلك، فإن القٌمة التً ٌنتجها هذا النموذج االقتصادي ال ٌت

 المستخدمٌن الذٌن ٌقومون بإنشاء القٌمة فً المقام األول.

البلوكشٌن والحرٌة تكنولوجٌا بلوكشٌن لدٌها القدرة على إعطاء الحرٌة مرة آخرى إلى الناس فً حضارتنا التقنٌة الجدٌدة إلى حد 

ة فً مأمن من مخاطر المركزٌة واألطراف الثالثة، ٌمتلك األفراد كبٌر، وهً تدعم التطبٌقات التً تعمل على الشبكات الالمركزٌ

 الوسائل الالزمة إلنشاء الخدمات ونقل القٌمة على نطاق عالمً ، مما ٌسمح بإزالة العدٌد من الوسطاء لجمع البٌانات.

 تقنٌة موفرة

، ٌمكن أن ٌؤدي  Accentureثً تم إجراؤه بواسطةباإلضافة إلى ذلك، ٌمكن لهذه التقنٌة توفٌر التكالٌف للشركات. وفًقا لتقرٌر بح

٪ عبر المكاتب المتوسطة والخلفٌة للمؤسسات المالٌة، استناًدا 00استخدام البلوكشٌن إلى خفض التكالٌف وتحقٌق وفورات بأكثر من 

 بنوك فً العالم . 50من أكبر  4إلى تحلٌل بٌانات التكلفة الدقٌقة من 

 تكنولوجٌا آمنة



خر على حافة التبنً هو الرموز األمنٌة. األوراق المالٌة المدعومة من البلوكشٌن لها مزاٌا على شكلها التقلٌدي فً تحول رئٌسً آ

الشفافٌة، وسهولة التداول، واألرباح، وأكثر من ذلك. ٌمكن أن ٌكون هناك مستقبل قرٌب مع سوق األوراق المالٌة مفتوح كل ساعة 

 لداخل، والتوزٌع التلقائً لقٌمة الشركة للمساهمٌن.من األسبوع، وتخفٌض التداول من ا

 التأثٌر على البشرٌة

قد ٌكون للبلوكشٌن، مستقبل مشرق فً عالم األعمال، لكن قٌمته األعمق تأتً مع إمكانٌة تحسٌن الحضارة اإلنسانٌة. جزء كبٌر من 

دي إلى الفقر وعدم االستقرار. قبل اختراع هذه العالم موبوء بالحكومات الفاسدة التً ال تعمل فً مصلحة مواطنٌها، مما ٌؤ

التكنولوجٌا، كان ٌمكن للمواطنٌن فً بلد مثل فنزوٌال مع انخفاض قٌمة العملة بسرعة ال تفعل سوى القلٌل إلبطاء اآلثار. تحارب 

 .التً تمتلكها الدولةالبلوكشٌن هذا من خالل تمكٌن شبكة لتبادل القٌمة العالمٌة غٌر مرتبطة بأي حكومة أو كمٌة الموارد 

ملٌار شخص فً جمٌع  5.5ٌمكن أن تكون تقنٌة بلوكشٌن أًٌضا العمود الفقري لنظام الهوٌة الرقمٌة العالمً الذي ٌساعد ما ٌقرب من 

لتً مزقتها الحروب من عملٌة أنحاء العالم بدون تحدٌد الهوٌة على التحكم فً حٌاتهم. سٌستفٌد األشخاص الذٌن ٌفرون من البلدان ا

 هجرة أسرع وأكثر أمًنا.

بسبب طبٌعة النظٌر إلى نظٌر من البلوكشٌن، ٌمكن أن تستفٌد المنظمات غٌر الربحٌة من المزٌد من جمع األموال المباشرة وتتبع 

ة ٌجب أن نعلم أن هذه التقنٌة هً الشفافٌة لإلنفاق، وضمان المانحٌن أن أموالهم تذهب إلى السبب الذي كان الغرض منه. وفً النهاٌ

اختراع بسٌط ٌبدو أنه ٌحتوي على تطبٌقات هائلة تصل إلى األعمال التجارٌة العالمٌة والحضارة اإلنسانٌة. لٌس من قبٌل المصادفة 

رق لتنفٌذها ٪ من الشركات إما أنها تبحث عن التكنولوجٌا أو أنها تدمجها بالفعل. كما نضوج البلوكشٌن والناس ٌعرفون ط48أن 

وتحسٌن التكنولوجٌا، فً جمٌع أنحاء العالم. قد ٌكون هناك مستقبل حٌث ٌستفٌد المستهلكون من مٌزات بلوكشٌن دون حتى النظر فً 

لدى بلوكشٌن، القدرة على  ذلك، ٌشبه إلى حد كبٌر كٌف تم دمج اإلنترنت بسالسة فً كل ركن من أركان الحٌاة الٌومٌة. كما أن

 .تحسٌن حٌاة األشخاص المحرومٌن على نطاق عالمً بسبب طبٌعته كونه نظٌر إلى نظٌر وغٌر قابل للتغٌٌر

 


