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  مق�مــــــة عامـــــــــــة 

تار6خ االق� اد، ورغ0 ح�اثة ,ه�رها  ا في  ,ه�ر ال�+��ل�ج�ا ال�ق#�ة م�ع'فا مه#  $#"ل 
ال�ق��ات ال�ق#�ة على ت6�Aل  تار6خ ال@��6ة. ساه#<  تق�م< =>�عة تف�ق أ: اب�+ار في  إال أنها  

  ، ب�ا$ة م رق#�ة الع#ل�ات ال�Cار6ة,ه�رهافي ع�ة م�جات م�D    االق� اد$ات وال#�C#عات
واالت ال وان��ن< األش�اء. ل0 ت��قف ال�'�رات    ال#عل�ماتال إلى ث�رة ت+��ل�ج�ا  وال#ال�ة، وص� 

ال�+��ل�ج�ا ال�ق#�ة في الMم ال#عاص� ت'�را ����ا واالب�+ارات ع�� هDا ال�A، ح�L شه�ت  
=ات م الـ عO مـ>ای�ته ومCاراته لف�R ما $ع�فه هDا الAقل ال#ع�في الO P م اخ��اعات  

؛ $#"ل ال�Dاء  ال�Aاة ال��م�ة لألف�اد وال#�C#عات  لى ف�X< ت�عVW ع�اعات، مـا  واب�+ارات وUبـ 
االص'�اعي وال�Aس@ة ال+#�ة وال>Aاب�ة وال�ل�ك ت�� م أه0 ال�+��ل�ج�ات ال�ي س�غ�� عال0 
االق� اد وال#�C#عات وال�ول �Wل؛ فهي =#"ا=ة االن�قال م االق� اد الMراعي إلى االق� اد  

�غّ��  ال0 على م�ارف ث�رة ج�ی�ة م شأنها تغ��� معال#ه = �رة جDر6ة. أی تال �اعي. فالع
ال#الي ال�عامل  معای�� ومفا_�0   ال�Cارة    ال+"�� م ال+"�� م أسV  ل�قلO  ،  ال�ول�ةوم@اد` 

  . وال#الي العال#ي رأسًا على عقO ال�عامل ال�Cار: 

الفق�:    =اع�@ار الع#�د  اإلم�اد  ال�ول�ةلسالسل  على  ل�Cارة  ال#��Cات  =��Aة  ت>#ح   ،
=�Wل    ومع اع�#اد سالسل اإلم�اد  ؛ن'اق عال#ي مع ض#ان ان�قال العق�د وال#�ف�عات ال#ال�ة

�gف ضام وم�ث�ق ل#عالCة ال#عامالت ال#ال�ة    =اع�@ارهاش@ه �امل على ال#fس>ات ال#ال�ة  
اإلل+�  ال#�ف�عات  م�ها.  وخاصة  ض#ان  �ون�ة  في  األنh#ة  هDه  وفعال�ة  �فاءة   م وjال�غ0 

�اجه صع�jات في م�اك@ة ال�'�رات ال#�>ارعة في  ت  هاإال أن   االن�قال اآلم لل#��Cات والعق�د؛
  O�<= ارة ال�ول�ةCفاض ال#� الال�P6ة وانM��#  ة وت+لفة�nة وانع�ام ال�فا�pةث�gس>ات    وساf#ال

. أدت هDه األس@اب إلى تMای� اه�#ام ال#fس>ات العال#�ة وال�ول  #�ةال#ال�ة والل�ج�>��ة العال
العق�د    ال#��ي على م��6Mة  الل�ج�>�ي=ال�+��ل�ج�ا ال�Aی"ة ال�ي ت>#ح ب�Cاوز سل��ات ال�hام  

  . ال#ال�ة وال#عامالت
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ال�ل�ك أو  ال+�ل  سل>لة  ت ��ع    ت��  نhام  على  ت>اع�  ال�ي  ال�ق#�ة  األنh#ة   م
ة أك"� أم�ا وشفا�nة وم�ث��pة مع تCاوز حلقة ال#��6Mة؛ ل�V هDا فO<A، بل  ت+��ل�ج�ا مال� 

$ع�ق� =أن هDه ال�ق��ة $#�Wها ال#>اه#ة في تغ��� واجهة ال#عامالت االق� اد$ة العال#�ة =�Wل  
�Pمات ال�Cار6ة  واسعة ل�@ادل وت�اول ال#عل�مات وال��انات وال  وم ال#��قع أن تف�ح آفاقاك���.  

نhام    u@ارة  ،ت��   �hام سل>لة ال+�ل أو ال�ل�ك. ف، م دون الAاجة إلى وس�t وال#ال�ة =أمان
ال# �ر  رق#ي ال�ساgة،$ع�#�    مف��ح   ب�ال م م�ف�  دل�ل  =ال�عامل  لأل�gاف  $>#ح    على 

Lف ثال�g اجة إلىAم@اش�ة دون ال .  

رات ال�+��ل�ج�ة  في ,ل ال��A$ات ال�ي ت�اجه ع#ل�ات اإلم�اد العال#ي، وفي ,ل ال�'� 
  والAل�ل ال�ي تق�مها ومع ال��سع ال��رC6ي الس��Pام أنh#ة ال�ل�ك ت�� وت�جه الع�ی� م

وان'القا م#ا س���W#$ xا �gح ال�>اؤل    ال���ات العال#�ة وال�ول إلى االس�فادة م خ�ماتها؛
  ال�ئ�>ي:  

ال�فع م� /فاءة وفعال�ة العق�د ال�(ار�ة وان�قال رؤوس  "ل$ل�ك ت ��ـ"اك�� ���� ل

  ؟ األم�ال على م5��6 سالسل اإلم�اد العال��ة 

  : ف�ض�ات ال:�9 
  لإلجا=ة على االشWال�ة ال�ئ�>�ة لل@LA ت0 ص�اغة ال�ال�ة:

تق��ة ال�ل�ك -  إمWان�ة ال��@ع داخل سل>لة اإلم�اد  ت>#ح �<Aب� =�Wل    العال#ي  ت��
  . ك���

  العال#ي.  سل>لة اإلم�اد =إضفاء ال�فا�nة على تعامالت "ت��   ال�ل�ك"تق��ة   ت>#ح -
  . في ال�ق< الفعلي لهاعلى معالCة ع#ل�ات ال��ث�x  "ت��  ال�ل�ك"تق��ة  >اع�ت  -
 . في االح�فا� =العق�د وح��ة رؤوس األم�ال�ا مأك"� أ حل�ال "ت�� ال�ل�ك"تق��ة  �ف�ت  -
 " =ال#�ث��pة. ال�ل�ك ت��"تق��ة   ئ#ة علىمعامالت سل>لة اإلم�اد القات�>0   -
-  M�#ال�ل�ك"سل>لة اإلم�اد ال�ي تع�#� على ت�   " =ال>�عة وال#�ونة. ت��
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  :أه�اف ال�راسة 

دراسة   إلى   LA@ال هDا  عل�ها  یه�ف  تA ل  أن   W#$ ال�ي   OاسW#ال�قل  ال ش��ات 
و��� $#�Wها ال�فع م �فاءة العال#�ة ع�� ت��ي تق��ة "ال�ل�ك ت���"  وال�Pمات الل�ج>��ة  

وأداء سل>لة اإلم�اد م خالل ض#ان ال#�ث��pة وال>�عة واألم للعق�د ال�Cار6ة وح��ة رؤوس  
  األم�ال العال#�ة. 

  :أه��ة ال�راسة 

ال@ارزأه#��ها  ال�راسة    ت>�#�  ال�ور   ال�+��ل�ج�ا ال�Aی"ة   م ال�Cارة على    الD: تل�@ه 
. �#ا ت�C>� أه#�ة هDه ال�راسة  ع#ل�ات اإلم�اد العال#ي =�Wل خاص العال#�ة =�Wل عام وعلى  

و  ال�ق��ات  أه0  مع�فة  س�ف�زها م خالل  ال�ي  ال��ائج  على  األدواتفي  أداء   ال#>اع�ة  رفع 
  مfس>ات ال�قل العال#ي ج�اء ت��ي ال�+��ل�ج�ات ال�Aی"ة. 

  :ال�راسات ال6ا@قة

"،  ع#الألا##�Wة في ق'اع  لك ت�� وت'��قاتها ات+��ل�ج�ا ال�ل� "  تA< ع��ان  ال�راسة األولى:
ت>ل�t    . ه�ف< ال�راسة إلى2020"،  اب�>ام j�gالو"  "ه�� ب مA#�  "  ال@اح"��  م إع�اد

.  ع#الأل��ام�ة في ق'اع ا#مع إب�از أه0 ت'��قاتها ال  "ال�ل�ك ت��"ال��ء على ما_�ة ت+��ل�ج�ا  
 LA@ال ت+��ل�ج�ا    إلى  خل�  إمWانات ����ة  "ت��ال�ل�ك  "أن    م�Pلف  لل�'��x في  أ,ه�ت 

  . أخ�� مCاالت  ال�+��ل�ج�ا في ل�'��x هDه  اCال مف��ح ال#یMال   الو  ، األع#ال ق'اع مCاالت 

ع��ان  : الAان�ةال�راسة    >Aال"قة  "  ت سل>لة  ال�#�6ل  )  ال+�ل(  تق��ة  ق'اع  على  وتأث��اتها 
إع�ادميالسإلا  م  ،"   Lأح#�  "  ال@اح ماه�  ال@LA  .  2018،  "م���  ال�أث��ات حاول  رص� 
�اجهة  #لاق��اح ال>�ل �#ا ع#ال وال��ل�ل عل�ها، ألعلى ن#�ذج ا ل�ق��ة "ال�ل�ك ت��" �A#لة#لا

ا ا #لال�اقع  ال�اقع  ت�ص��  =ع�  ال�ق��ة�A#ل  هDه  تCاه  وم�اقفه  إلى    . لعاملي   LA@ال ت�صل 
مC#�عة م ال��ائج وال��ص�ات م�ها: ت��ي ال�ق��ة في ع#ل�ات ال�>�6ة ب� ال���ك، والل�Cء  
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  ت عل#�ة Cالا ع العامة، واس��Aاث تP  ات وم إلى ال�@Wات الPاصة م ال�ق��ة ع�ض
  "ال�ل�ك ت��".  س�فادة م ال�ق��ة االل�راسة مف لة ح�ل س�ل 

Pل�Cي ل���ي تق��ة ال�ل�ك ت��  اس��ات��Cات مCلV ال�عاون ال"  �انتA< ع�   :الAالAةال�راسة  
 "  ال@احL   "، م إع�ادق�اءة في تj�Cة اإلمارات الع��jة ال#��Aة  –  ال��ائج ال#�A#لة ل�'��قهاو 

حاول ال@LA إب�از االس��ات��Cات والt'P ال#>'�ة ل���ي تق��ة ال�ل�ك  .  �g"  ،2020و�jا ن�ی�
ال#Cال. خل <  ال�ائ�ة في  الع��jة  ال�Cارب   ال#��Aة �ع��ة م الع��jة  ت�� في اإلمارات 
 م ال�ل�ج W#ة تMفAة ت+��ل�ج�ة م��Aة ت�#�ع ب���ة ت�A�#ة ال�jال�راسة إلى أن اإلمارات الع�

"، =اإلضافة إلى جه�د أخ�� ��أس�V ال#CلV العال#ي لل�عامالت ال�ق#�ة  ال>�6ع لـ"ال�ل�ك ت�� 
لإلش�اف على ع#ل�ة ال��Aل إلى تق��ة "ال�ل�ك ت��"، ال�ي س�ع#ل    2016(ال�ل�ك ت��) س�ة  

مل�ار دره0. نا_�� ع ت�ف��   11على إت#ام م��وع م�ی�ة دبي ال��Dة، وتAق�x وف�ات تف�ق 
 ان@عاثات ال+��jن. ال�ق< والCه� وال�قل�� م  

"، م  اس��Pام تق��ة "ال�ل�ك ت��" على م>��� سالسل اإلم�اد"  تA< ع��ان :ال�ا@عة ال�راسة  
ال�ي  .  Jian Zhang"  ،2019  "  ال@احL  إع�اد ال��A$ات  ت>ل�t ال��ء على   LA@ال حاول 

لة ل#�اك@ة  ت�اجهها سل>لة اإلم�اد ال�ول�ة، �#ا ی�'�ق ال@احL إلى م�Aود$ة ال#Cه�دات ال#�Dو 
ب�Xة ع#ل سالسل اإلم�اد بها   M�#ت� ال�ي  ال>�6عة  ال�ي  .  ال�غ��ات  الAل�ل  =أن   Lال@اح ی�� 

 سالسل اإلم�اد تCاوز هDه ال��A$ات  "ال�ل�ك ت��"  تق��ة ت��Aها  W#ل    ت�Wخالل إعادة ت� م
تق��ة    �#ا حاول ال@LA تق�$0 ت �ر ح�ل آل�ة دمج  الع�ی� م الع#ل�ات ال�Cار6ة وال �ا�uة.

إلى   وال�'�ق  اإلم�اد؛  سل>لة  م>���  على   "ت�� ال�ئ�>� "ال�ل�ك  وال��A$ات  خ ائ ها  ة 
  . ال#�A#لة 

  



  مقدمــــة عامـــة 
 

 

 

 ه  

 ح�ود ال�راسة

ار صAة الف�ض�ات ی�فع�ا إلى وضع  @ مAاولة اإلجا=ة ع اإلشWال�ة ال#'�وحة، واخ� 
لل�راسة ح�L س��0   ال�راسة  ال�'�ق  ح�ود  تأث��  في هDه  ت��إلى م��  ال�ل�ك  على    تق��ة 

  سالسل اإلم�اد. 

  مDهج ال�راسة 

ال#�هج ال�صفي ع��  ت0 اع�#اد  ن�hا ل'��عة ال�راسة واأله�اف ال�ي ن>عى ل���Aقها،  
الPاصة   العل#�ة  ال#ادة  و اس�ع�اض  اإلم�اد  ل>السل  ال�6�hة  ت��  =األدب�ات  ال�ل�ك  تق��ة 

وم 'لAاتها وآل�ة ع#لها م جهة، وم جهة أخ�� اع�#�نا على ال#�هج ال�Aل�لي في =��ة  
  الس��Pام ال�ل�ك ت�� في إدارة سالسل اإلم�اد. ال�راسة، خ �صا ع�� دراس��ا 

��ل ال�راسة E  

األدب�ات ال�6�hة  إلى ف ل� ت'�ق األول إلى  ل#عالCة اإلشWال�ة ت0 تق>�0 هDه ال�راسة  
ت�اول�ا �nه ع#�م�ات ح�ل سالسل اإلم�اد وسل'�ا ال��ء   ل>السل اإلم�اد وتق��ة ال�ل�ك ت��

  على إدارة سالسل اإلم�اد �#ا ت0 ال�'�ق إلى تق��ة ال�ل�ك ت��، أما الف ل ال"اني فق� ت�اول
ح�L ت0 دراسة تCارب رائ�ة ل>السل اإلم�اد   ت'��x تق��ة ال�ل�ك ت�� على سالسل اإلم�اد

 .  قام< ب�'��x تق��ة ال�ل�ك ت��

  

  



 

 

�ة ال$ل�ك ت �� الفFل األول: Dة ل6السل اإلم�اد وتق��GDات ال�  األدب

  الفFل األول:

�ة ال$ل�ك ت ��Dة ل6السل اإلم�اد وتق��GDات ال�  األدب

 



  األدبيات النظرية لسالسل اإلمداد وتقنية البلوك تشين                                                                   ولالفصل األ

 

 

7 

 : ت�ه��

ــة   ــ�ع�اض�0  ی في هDا الMCء م ال�راســــ األدب�ات ال�6�hة ل>ــــــالســــــل اإلم�اد وتق��ة   اســــ
ی�+�ن م ح�L    ال�ل�ك ت�ـــ��"A@اب�ء  م   ما_�ة ســـالســـل اإلم�اد م خالل ال�'�ق إلى  م
أما ال#@LA ال"اني فق� ت�اول  ،  اوأه0 ال#�اضــ�ع ذات ال ــلة بهوUدارتها  م�اداإل ســلمفه�م ســال

ــل ال+�ل ( ــالســـ و�jان تع�6فها �#فه�م م خالل ال�ج�ع إلى األدب�ات    )ال$ل�ك ت ـــ��ما_�ة ســـ
'��قها وف�ائ�ها وأ=عادها ال�ئ�>ـــــــــــ�ة؛ وال#fلفات ذات العالقة، وأه#��ها، إضـــــــــــافة إلى ع�ائx ت 

   .ال#�#"لة في الالم��6Mة، وال�فا�nة وال��@ع مع ال�'�ق إلى تع��6 وما_�ة �ل =ع� م�ها
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  ال�:�9 األول: ع��م�ات ح�ل سالسل اإلم�اد 

ت0 ال�'�ق لهDا ال#فه�م ألول م�ة س�ة  ح�L  ح�ی"ا ن>��ا    إلم�اد$ع��� مفه�م سل>لة ا
  1980في ب�ا$ة عام  =>السل اإلم�اد  ب�أ االه�#ام  و  Jay Wright Forresterم �gف    1958

؛ فهي ال�س�لة ال�ح��ة ل@قائها  لل#fس>اتع O ال�Aاة  ل+�ن سالسل اإلم�اد أص@A< ت#"ل  
ال��غ�ل�ة   خ''ها   Dت�ف� في  ق�ما  ال#�ي  ع#الئها،  واس�#�ار  اح��اجات  وتل��ة  واإلن�اج�ة 

ال#Aلي واإلقل�#ي    ول>السل إم�ادات ال��ر�6 أث� ���� على ن#� وت�سع ال�Cارة على ال#>��� 
و�Dل� العال#ي، وjال�الي فإن ل>السل اإلم�اد تأث�� ���� على االق� اد العال#ي، =اإلضافة  

ال �ا ال�ول   ب� ال��اف>�ة  ال#�Mة   xق�Aأث�ها في ت ال#Cالإلى  ��0  س،  �uة وال#�ق�مة في هDا 
، و�Dا ما_�ة إدارة سل>لة تهاوم�Wنا  إلم�ادمفه�م وأه#�ة سل>لة اإلى  ال#@LA  في هDا  ال�'�ق  

  #ها. � ، و����ة تق�م�اداإل
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 JلKة: األولال��Eم�اداإلسالسل  ما  

 م�اد. اإل سالسلمفه�م   : الف�ع األول

 تع��6 W#$ع�ة تعار�6  =  م�ادسل>لة اإل ��Dما یلي   م�هان :  
دی�ام��Wة ت��# ال��فx  مC#�عة أن�'ة معق�ة و @أنها    Peter Meindl  و   Sunil Chopraع�فها  

 C��#لفة. م م�احل على األم�ال رؤوس و  اتال#>�#� لل#عل�مات وال�P1  

=أنها �ل األن�ـــــــ'ة ال#�علقة ب��فx وت ـــــــ��ع ال#��Cات م خالل ال#�ردی  P. Rao ك#ا ع�فها
ال��فق� ی�0 في االتCاه� م   و�الإلى ال#>ــــــــــ�هل� ال�هائي، إضــــــــــافة إلى ت�فx ال#عل�مات،  

  2م الع#الء إلى ال#�ردی.  والعVWال#�ردی إلى الع#الء 

رأ� أنها شــ@Wة م ال#>ــfول�ات   اإلم�اد>ــل>ــلة ل  ،Kuei, H, & Madue, Nوفي تع��6 لـــــــــــــــــ  
الC#ا�uة ل#�Wنات ال>ـــــل>ـــــلة ال#>ـــــ�قلة وشـــــ@ه ال#>ـــــ�قلة ألن�ـــــ'ة ال�ـــــ�اء وال� ـــــ��ع وال��ز6ع 

  3  ال#�علقة =ال#��Cات.
ســـــالســـــل ال��ر�6 على   Institut of Management Accountingوق� ع�ف معه� إدارة ال�+لفة 

ال�امة م ال#�ردی إلى ال#>ـــــــ�هل+� وذل� م خالل    أنها ع#ل�ة إدارة ت�فx ال#�اد وال#��Cات
6 وت�ز6ع م�Pلفة.MPت ��ع وت Rوال��ز6ع على م�ار نقا 6MPأن�'ة ال �ع وال�   4سل>لة م

  W#$ ،�6ه ال�عارDخالل ه هي �ل الع#ل�ات ال#�علقة =إم�اد    م�ادسل6لة اإلالق�ل أن  وم
ال#عل�مات وال#��Cات ورؤوس األم�ال م ال#�ردی إلى ال���ات ال# �عة إلى ال#�زع� إلى  
تCار ال�MCئة إلى الع#الء على �gل ال>ل>لة، وjاع�@ار أن ال���ة ال# �عة ق� ت�عامل مع  

ع0h سالسل ال��ر�6 هي في  الع�ی� م ال#�ردی ث0 مع الع�ی� م ال#�زع�. وjال�الي، فإن م
  ال�اقع هي ش@Wات غا$ة في ال�عق�� وال�ی�ام��Wة.  

 

1.Sunil Chopera and Petter Meindl,  Supply chain management, strategy, Planing and Operation, Fifth edition, 

Pearson, Page : 15. 

2.   Rao, P. "Greening  The Supply Chain: A New Initiative in South East Asia", International Journal of  Operation 

& Production Management, Vol 22, N° 6, 2002, p.633 

3   - Kuei, C. H, & Madue, C. N, "Developing Supply, Chain Strategies Based on The Survey of Supply Chain 

Quality and Technology Management", International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 19, No.7, 

2002, p. 889. 

4   Institute  Of Management Accounting, "Implementing "'Integrated Supply Chain Management For  Competitive 

Advantage", Statement on Management Accounting Statement, No. 411, August 1999, Arthur Andersen.P.4. 
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 م�اداإل سالسلأه�اف الف�ع الAاني: 

$OC أن $�Wن اله�ف م �ل سل>لة ت�ر�6 ه� تع0�h ال��#ة اإلج#ال�ة ال#ع�وفة =اس0  
للع#�ل    اإلم�ادفائR سل6لة   إلى غا$ة وص�له  ال�هائي  ال#��ج  �p#ة   ب� الف�ق  ت#"ل  ال�ي 

في إgار تع0�h  ، م#ا یfد: في ال�ها$ة إلى ت���P ال�+ال�� ال+ل�ة  سل>لة اإلم�ادوت+ال��  
ت�ق>0 إلى ه�ف�  اإلم�اد  وت@عا لDل� فإن أه�اف سل>لة  ،  1#�ل وز6ادة ال��Ajة خ�مة العج�دة  

  2  :رئ�>�� ه#ا

ال#fس>ة    تع�p 0�h#ة م��Cات  أوال: -  وA�6قx هDا  م وجهة ن�h ع#الئها،  وخ�مات 
 :اله�ف م خالل ال��ام =ال��اgات ال�ال�ة

الAاجات وال��@ات ل�� الع#الء، والع�امل ال#fث�ة في  ال�ع�ف =اس�#�ار على    .أ
أجـل    م واح��اجاته0،  الع#الء  ر�@ات  في   Oال�قل وأس@اب  الAاجات،  هـDه 

  ال�t�'P ل+�ف�ـة ارضائه0 وUش@اع ر�@اته0. 
لل#fس>ة   . ب الع#الء   م ال#عل�مات   xت�ف على  ت>اع�  ات االت   0hن وج�د 

VWوالع. 
 وتع#ل  سل>لة اإلم�ادالع#الء وت�ف�Dها داخل  ت #�0 أنh#ة تق�م =#�ا=عة gل@ات    . ج

وال�ق<  لل#Wان  ونقلها  ال#��Cات  وت�ز6ع  إن�اج  على  ال#�h#ة  ق�رة  ز6ادة   على 
 . ال#�اس�� للع#�ل

م"ل    . د ال���ة  إلى  الع#الء   م لل#��Cات،  العW>�ة  ال��فقات  إلدارة   t�'Pال�
درجة    Vب�ف وذل�  ال�الفة  وال#��Cات  لل#fس>ة  ال#عادة  نقل  ال#��Cات  �فاءة 

ال#��Cات م ال#�h#ة للع#�ل والع#ل على ت���P ال#�دودات الى أدنى ح�  
W#م . 

 

1.Sunil Chopera and Petter Meindl, PR, Page : 16. 

  . 48-47مصر، ص: –الجامعية اإلسكندرية  والتوزيع، الدار . حسان محمد أحمد، إدارة سالسل اإلمداد 2
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إدارة ال#fس>ة لع#ل�اتها ال�اخل�ة =Wفاءة وW�jل $�# تAق�x ال�+امل ب� أ�gاف   ثان�ا: - 
 : سل>لة اإلم�اد وA�6قx هDا اله�ف م خالل ال��ام =ال��اgات ال�ال�ة

أنh#ة لل�قا=ة على ال#MPون قادرة على ال#�ائ#ة ب� gل@ات �pام ال#fس>ة =إن�اء    .أ
 الع#الء وال'اقات اإلن�اج�ة لل#�h#ة لل�فاء بها. 

لل�غ��ات في gل@ات    االس�Cا=ة �pام ال#�h#ة ب� #�0 ن0h إن�اج م�نة ت>�'�ع    . ب
 . الع#الء ور�@اته0

ش��اء تغ�� ن�hة ال#fس>ة ل#�ردیها ��نه0 ش��ات تق�م ب��ع م��Cاتها له0 إلى   . ج
 قادر6 على ال#>اه#ة في تع�p 0�h#ة م��Cات ال#fس>ة وخ�ماتها.��Cاس��ات� 

ت'��6 م��Cاتها الAال�ة    فيح�ص ال#fس>ة ال�ائ0 على إش�اك م�ردیها وع#الئها    . د
 أو اب�+ار م��Cات ج�ی�ة تل�ي اح��اجات الع#الء. 

  م�اداإل سالسلأن�اع ت�Kر و : ال�KلJ الAاني 

  سل اإلم�ادسال ت�Kر الف�ع األول: 

لل�+�� مع ال#�غ��ات ال#�>ارعة ت�Aالت ع�ی�ة م�D ,ه�ره  شه� مفه�م سالسل اإلم�اد  
u@ارة سالسل اإلم�اد سا=قًا  �ان<    ح�L  ،اإلن��ن<ذل� =>�O الع�ل#ة وث�رة    ،في عال0 األع#ال

  ارت@اR خ'ع الC#لة    يسالسل ور�pة ح�L ه�اك   وال#Pازن وتCار �C��#ال  ب� للعالقة 
م�� ال>ل>لة م واح� أو اث�ـ� إلى اث�ي ع�ـ� حلقة  ی��اوح  وتCار ال�MCئة وال#>�هل+�، وق�  

  Lام ت�ر�6 ماد: ح�hبـال�رق  ت @ح  ون ال>ل>ـلة ال�احـ�ة ضـP#ة = ـ�رة ��ـ��ة، و6ـ�ت@t العـامل�
عالوة على ذل� فإن ال'��عة الP'�ـة أصـ@A< تAقـx  = ـ�رة علـى م>��� �ل الAلقات معا،  

  1. االت ـال بـ� ال#ق�مـة وال�هایـة ل>ل>ـلة غ�� م�ت@ة وم>�هل+ة لل�ق<

سالسل اإلم�اد ت�ور ح�ل إدارة ال��انات وال�Pمات واق��اح ال'�ق اإلب�ا�uة في    حال�ا
الD: $ع�ي أن إدارة سل>لة اإلم�اد ال�Aی"ة هي أك"� =W"�� م م�Cد    تق�$0 الAل�ل. األم� 

6، بل $#�� تأث��ها إلى ج�دة ال#��ج وال�Pمة،  MPوم�ى ت�0 ع#ل�ات ال��اء وال�قل وال� مع�فة أی
 

 .48ص  ،2006، مصر، جامعة عين شمس ، إدارة سالسل التوريد: مدخل تحليليرفاعي، ممدوح.  عبد العزيز 1
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وال�>ل�0، وال�+ال��، وتj�Cة الع#الء، وفي ال�ها$ة إلى ر�Ajة الف�وع وjقائها في ال>�ق ب�اس'ة 
 .ت�ف�� ق�رات ت�اف>�ة ق�6ة

ان�قل< حال�ًا ساحة ال#�اف>ة م ��نها، ش��ة ض� ش��ة،   ون�hًا أله#�ة هDا ال�أث��،
ل� @ح سل>لة إم�اد مقابل سل>لة إم�اد أخ��. ف# ال#ه0 أن ت @ح العالقة ب� الف�وع داخل  

  . سل>لة اإلم�اد أك"� ت�ا='اً 
  أن�اع سالسل اإلم�اد: ني الAا الف�ع

 لل#fســ>ــة  W#$ ســالســل اإلم�اد اع�#اد أح�ه#ا =#ا ی��افx  ه�اك ن�عان أســاســ�ان م
  مع اح��اجات ال#fس>ة وUس��ات���Cها وه#ا:

ی�ف� هDا ال��ع م ال>ــــالســــل إمWان�ة ت���P ع�د (ال��نة):    الفاعلةاإلم�اد ســل6ــلة   -أوال
ال'ل�ـ�ات ال#ـ�أخ�ة وال#��عـات ال#فق�دة، ف�ــــــــــــــال على ـق�رتهـا على االســــــــــــــ�Cـاـ=ة واســــــــــــــ��عـاب 

ال'لO أو في حالة ت>ـ�Cل ع'ل في ال� ـ��ع أو تأخ�    االخ�الفات ال�ي ت�Aث ن��Cة تDبDب
  في ع#ل�ات ال�6�#، لDا ی�ت@t مفه�م هDا ال��ع م ســـــــالســـــــل اإلم�اد =ع#ل�ة ال�فاعل ما ب�
ال#�h#ـات واألســــــــــــــ�اق ال#�Pلـفة، م خالل م��hر خـارجي $ق�م على ال#�وـنة، و6ع�#ـ� نCـاح  

لل�غ���ات وال�ق>ـ�#ات ال#>ـ�#�ة لألسـ�اق هDا ال��ع م ال>ـالسـل على مق�رتها على االسـ�Cا=ة  
  1 العال#�ة، م خالل جعل ت�ف�D سل>لة اإلم�اد الفاعلة ی��# ال�قاR ال�ال�ة:

 ال#Aافhة على الفاعل�ة وال�ی�ام��Wة.  - 
 -  .� P�#ن'اق األع#ال ال  ال��اج� ض#
 ت��ي مفه�م ال�#� ال#�جه.  - 
 األساسي.ال#�ونة =�W$ L�Aن ال�jMن ه� ال�افع  - 

 

م��� عMوز، أث� فعال�ة إدارة سل>لة ال��ر�6 على أداء الع#ل�ات اإلن�اج�ة في ال#fس>ات ال �ا�uة، أ�gوحة د���راه، جامعة م>�لة،   1
 . 12ص ، 2017/2018
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لDا ت��M إدارة سـالسـل اإلم�اد الفاعلة على ����ة االسـ�Cا=ة إلى تغ���ات ال>ـ�ق الغ��  
قابل لل���f وت�,�فها ل ــالAها، م خالل االع�#اد على ســ�عة ال��صــ�ل وال�قل وال#�ونة في 
  ال�ق< ال#�اح إلت#ام الع#ل�ات �#ا أن هDا ال��ع م ال>السل $ع#ل على ن�� أسال�O وأدوات
ــلة اإلم�اد الفاعلة   ــل>ـــ ــ��Pم ســـ ــاكل غ�� ال#��قعة �#ا ت>ـــ وتق��ات ت+��ل�ج�ة ج�ی�ة لAل ال#�ـــ
ت'��ـقات ن0h ال#عل�مـات، ال�+��ل�جـ�ا و�ـفاءة تـ@ادل ال�ـ�اـنات االل+��ونـ�ة، م أجـل إح�از تـق�م 
 لع#ل�ة صـــ�ع الق�ار أن ت�ع0 ال#fســـ>ـــة، W#$ ال�اليjســـ�6ع $ع�#� على ال#عل�مات ال#��اف�ة و

ــل�ب نh#ي $ق�م على أســـــــاس ت+امل ج#�ع  ك ــلة اإلم�اد الفاعلة هي u@ارة ع أســـــ ــل>ـــــ �ن ســـــ
 ج�انO اإلب�اع، م خالل األشWال ال#�ع�دة م ال#�h#ات  �<Aس>ة وأع#الها وتf#أن�'ة ال

  االف��اض�ة وال�ح�ات اإلن�اج�ة.

أول مfســـ>ـــة اســـ��Pم< م ـــ'لح    مXســ6ــة ت���تاتع���  اإلم�اد ال�شــ�قة:  ســل6ــلة    -ثان�ا
 xال�شــ�"Lean  :أه�افها في ,ل اســ�ع#ال أقل جه� =�ــ� xق�Aســ>ــات على تf#ل#>ــاع�ة ال "

ال�شــــــــــــــ�x" والـD: =#�ج@ـه تق�م    =ـاإلن�ـاج"في أقـل وقـ< وأدنى ت+لفـة، ح�ـL ,ه� مـا $>ــــــــــــــ#ى  
#�p ی��Aث#ة ت ة  ال#fســــــــ>ــــــــة =ال>ــــــــعي ن�A مع�فة ما ی���hه الjMائ م ال#��ج ال�هائي، وم

تfد: إن�اجه وال�Pل� م م�Pلف =قا$ا الع#ل�ة ال#��ج =ال�>ــ@ة لل�jMن وخارgة األن�ــ'ة ال�ي 
ــ#اح للع#�ل   ــ�ورة ال�أك�� على وج�ب تO�C أ: تأخ�� في اإلن�اج، مع ال>ــــــ اإلن�اج�ة مع ضــــــ
 =ـإرجـاع ال#��ج وت�ف�� ال#@ـالغ ال�قـ�$ـة ال#��ت@ـة ع هـDا اإلرجـاع، ســــــــــــــ��ـا ل�Aق�x األم"لـة م

، وعل�ه تA>ــ� ال�hام اإلن�اجي =اســ�#�ار وال@LA ع ال#�ــاكل وت�Aی�ها وم ث0 حلهاخالل  
فإن سـل>ـلة اإلم�اد ال�شـ�قة ت��M على ت�فx ال��#ة وUلغاء الفاق� وال�أك�� على م>ـ��� ال�Cولة  

تقل�ل الفاق�، وال��0 غ�� ال#�ـــافة ال#� ـــلة   فالغا$ة األســـاســـ�ة م هDه اإلســـ��ات��Cة ت+# في
 ال#fســـ>ـــات م =ال�قW#$ ون ع�� ســـل>ـــلة اإلم�اد م#اMP#والع#الة واآلالت وال#>ـــاحة وال >

  1  ت�ف�� سلع ذات ج�دة عال�ة وWjلفة م�Pف�ة.
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ب�  إن   ال#�نة وسل>لة اإلم�اد ال�ش�قة،  خ ائ�  االخ�الف  �ل م سل>لة اإلم�اد 
��ن   في   #W$ ال#�غ� مع  وال#�نة  ال>�6عة  ال�فاعالت  على  تع�#�  م�Mة  األولى   xق�Aل� �ات 

االس�Cا=ة ل'ل@ات ال#>�هل+� خاصة غ�� ال#��قعة وال'ارئة، في ح� ت��M ال"ان�ة على تقل�ل  
=الع#ل.  اس�#�ار�6ه   #�$  :Dال =ال�Wل  اإلن�اج  نhام  في   0WAال�  x6�g  ع    ال�+ال�� 

 م�اداإل سل: إدارة سالال�KلJ الAال9

ــأة ی�ت+ــــــM علــــــى ال�hــــــ�ة   م�اد$ع��� مفه�م إدارة سل>ــــــلة اإل ت�جــــــه إدار: حــــــ�یL ال��ــــ
م م>��� ال�Pمة، و6ع#ل على تAق�x ال��ازن ب� م>���   ال�ــاملة في ال�>ــ��� وعلــى ال�فــع

  ال�+لفة وم>��� األداء، وذل� م خالل االس�غالل ال��C لل#Mا$ا ال�ي ت�ف�ها ال��hة ال�املة.

 م�اداإل سل: مفه�م إدارة سالالف�ع األول

 تع��6 إدارة سـالسـل اإلم�اد =أنها الع#ل�ة ال�ي ت�مج وت�>ـx ح��ة ال>ـلع وال#�اد W#$
ــ�هل� ال�هائي. وتع�#� على ت+امل   ــ�ع إلى ال#>ــــ وال#عل�مات وت�0WA بها م ال#�رد إلى ال# ــــ
ــ��Pم ال�هائي،   ــ�ًال إلى ال#>ـ ــ���6ة م ح�L ج#ع ال#عل�مات في �ل م�حلة وصـ الع#ل�ات ال�>ـ

ــل اإلم�اد ث0   ــالســـــــــ ــل��. وjهDه ال'�6قة ت�ف� ســـــــــ تغDی�ها إرجا�uًا ع�دة إلى ال#�ردی األصـــــــــ
ــ��ة  ــ�x6 وال�Pمات وال#عل�مات لل�ـــــ ــ�6ًا ب� اإلن�اج وال�>ـــــ ال#�'�رة وال�ی�ام��Wة ت+امًال ع�ـــــ

 1.وال#>�هل+� على ال>�اء

�Cات ال�امة مع الع#�ل. ف+ل ال#�اد وال#�   وت��هيحلقة ت��أ    يه  اإلم�ادإدارة ســــــــل>ــــــــلة  
ــلة  ــل>ــــ ــفقات ت��فx ع�� هDه الAلقة، وUدارة ســــ  أن ت+�ن مه#ة  اإلم�اد  وال#عل�مات وال ــــW#$

ــ�O ال�اقع الفعل ــه�الت وال#�h#ات وذل�   وهي، يمعق�ة ج�ًا =>ـ ــ@Wة م���Aة م ال�>ـ ــًا شـ أ$�ـ
  مع اخ�الفها وت�اق� أه�افها.
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. 



  األدبيات النظرية لسالسل اإلمداد وتقنية البلوك تشين                                                                   ولالفصل األ

 

 

15 

 فيذل� ل�Aق�x ال�A>ـــــــ�  ت#"ل مC6Mا م العل0 والف و   ســـــــل>ـــــــلة اإلم�ادك#ا أن إدارة  
ــل�#ها أو  ــ��ة على ال#�اد الPام الالزمة إلن�اج ال#��ج أو تق�$0 ال�Pمة وت>ـ ــ�ل ال�ـ 6�gقة ح ـ

  ش�Aها إلى الع#الء. و6>�لMم ذل� =ع� الع�اص� م"ل:  

الل�Mام ال�ـ��ة تCاه ال�ـ�Xن ال���Xة و�Dل� م>ـان�ة اإلدارة العل�ا   ال#�تفعوال#>ـ���  الق�ة، - 
  ال#��ئ�ة. >ل>لة اإلم�ادل

ت+امل الع#ل ع�� اإلدارات ال�,���ة و�6#ل ذل� �ل ال#Cاالت ال#�Pلفة داخل ال���ة   - 
ــ��ع،    وال�ي  م تAق��p x#ة م ال��اخل مع ال#�ردی (م"ل ال��ب��، ال��Xة، ال� ـW#ت

 @�Aث وال�'��6، وأخ��ًا ال��ز6ع...)ال�>�x6، ال

$Cعـل ال#�ردی یل�Mم�ن =ـاالح��ـاجـات    الـD:الع#ل�ـات الفعـالـة والالزمـة ل�Aق�x الهـ�ف   - 
 ال���Xة الالزمة. 

هي م ـــــــ'لح $>ـــــــ��Pم ل��صـــــــ�� �ل الع�اصـــــــ�    ســـــــل>ـــــــلة اإلم�اد=اإلضـــــــافة إلى أن 
في في األماك ال#�اســـــ@ة و والع#ل�ات ال#��اخلة والالزمة ل�ـــــ#ان ال+#�ة ال#�اســـــ@ة م ال#��ج  

وع�ی� م شـــــــ��ات ال��م�Cات واالســـــــ��ـــــــارات ت�ـــــــع   م#�Wة.ال�ق< ال#�اســـــــO وjأقل ت+لفة  
ــ��ات ال+���ة وفx م�خل ال�+لفة   ب�م�Cات ــل ال��ر�6 ال#عق�ة لل�ـــــ ــالســـــ ــ�ل إلى إدارة ســـــ لل�صـــــ

  ل�یها ول�Aق�x ع�ائ� ����ة وم�ع�دة. سل>لة اإلم�ادوالعائ� ل�ع�p 0�h#ة  

ت�>ــــ�x م�ضــــ�ع م األســــال�O ل�t�'P وت�ف�D �ل الP'�ات   هي  >ــــلة اإلم�ادســــلوUدارة  
ــ@Wة ال#عل�مات ال�ول�ة (اإلن��ن<) للA ــــ�ل على ال#�اد الPام م ال#�رد وت6�Aلها إلى   في شــ

م��Cات تامة ث0 إرســال ال#��Cات وتق�$0 ال�Pمات إلى الع#الء وت�ــ#ل أ$�ــا ســل>ــلة م�ــار�ة 
  x�<وت� t�'Pاألداء ال�ول�ة.ال#عل�مات، وال� Vمقای� x��'ال#�ارد وت  

ــح ن6�hة إدارة   ــلة اإلم�ادك#ا ت�ضـــ ــل>ـــ وال�Pمة    ال�هائيأنه م أجل أن $�Wن ال#��ج   ســـ
ع#ل�ة خلقه �p#ة $OC أن ت�ـاف على الع#ل�ة  فيذات م#�Mات تCار6ة لل#�h#ة، فإنه $�ـ#ل  
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  ذل� أن هDه ال��#ة ت�ـ�x م سـ�ق ال#>ـ�هل� و0�6 ت�ج#�ها �n#ا =ع�    ال�+لفة،ب�رجة أك"� م
  .سل>لة اإلم�اد  فيإلى ع#ل�ات أو أن�'ة  

ی�علx ب�جهة ال��h ال#@>ــــــ'ة أل=عادها    ســــــل>ــــــلة اإلم�ادإدارة   فيوم ــــــ'لح " اإلدارة"  
  .سل>لة اإلم�ادت�#ل: تt�'P وت�0�h ورقا=ة أن�'ة    وال�ياإلدار6ة 

ــلـــة اإلمـــ�وUدارة   لل'لـــO م الع#الء إلى   Wياألوت�مـــات� وج�د ال�+ـــامـــل    هي  ادســــــــــــــل>ــــــــــــ
" اإلم�ادوم ـــــــ'لح "إدارة   ال#��ـــــــأة،االح��اجات م ال#�ردی ع�� تق�ی� نhام تt�'P م�ارد 

ــ� ت+ال�� ال#�اد وال�Cدة  ــعى ل�Aق�x أم"ل�ة ع�اصــــــــــ $ع�#� على مفه�م إدارة ال�0h ح�L $>ــــــــــ
6،  وال�Pمة، و0�6 إنCاز ذل� ع x6�g ت+امل أن�ـــ'MPة ال��ـــغ�ل اآلت�ة: ال�ـــ�اء، ال�قل، ال�

 الـ�اخليتـأك�ـ� ال�Cدة والالزمـة إلدارة ال#MPون م ال#�اد ال�اردة إلى ال#�h#ـة و�ـDلـ� ال��ز6ع  
  لل#�ارد، هDه األن�'ة عادة ما ت+�ن م�C#عة تA< م>#ى إدارة ال#�اد =ال#�h#ة.

ــلة اإلم�تع�6فا إلدارة  (David Ross, 1997)وق� وضـــع   ــل>ـ =أنها " ال�'�ر ال#>ـــ�#�   ادسـ

ت�ح�ـ� القـ�رات اإلن�ـاج�ـة ال#�C#عـة و�ـDلـ� م�ارد وو,ـائف    فيت@AـL    وال�يلفل>ــــــــــــــفـة اإلدارة  
ت+�ن م�ج�دة داخل وخارج ال#��ــأة ل�� شــ��اء األع#ال، وت�Aی� أه#�ة ق��ات   وال�ياألع#ال  
ــ�ة وتMام الع#�ل   فيال��ر�6   ت�فx ال#��Cات وال�Pمات إلى ال>ــــــــــ�ق في إgار ال#�Mة ال��اف>ــــــــ

  وأخ��ا ال#عل�مات الالزمة لPلx ال�#�M �# �ر وح�� ل��#ة الع#�ل.

ضـ�ورة ت+امل  في   سـل>ـلة اإلم�اد إدارة  و�6ضـح هDا ال�ع��6 ت�A$ا $قابل ال#>ـ�Xل� ع
  :يثالث وجهات ن�h م��اف>ة ه

  ال�اخل�ة. >ل>لة اإلم�اد�إدارة ل سل>لة اإلم�ادإدارة  -
 �����M على ال#�رد. سل>لة اإلم�ادإدارة  -

ــلة اإلم�ادإدارة   - ــل>ـ ــآت وال�   سـ ــ@Wة األع#ال =ال#��ـ ــافة   ي�إدارة ل�ـ ــ#ل الع#�ل =اإلضـ ت�ـ
. إلى ال#�ردی
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اتCاه� ل��>ـــــ�x ت�فقات ال>ـــــلع  في  إدارة م@ادرة ت��Aك   ســـــل>ـــــلة اإلم�ادوت�ـــــ#ل إدارة  
  .  ال�هائيوال�Pمات وال#عل�مات وال�#�6ل وذل� م ال#�اد الPام وح�ى ال#>��Pم أو ال#>�هل� 

xخالل ما س�  تع��6 إدارة   مW#$ت��أ ب� #�0  =أنها إدارة    سل>لة اإلم�اد Lح� fف�
ت@اع �nه وت>ـ�هل� نهائ�ا و6>ـ�غ�ى ع�ها ال#>ـ�هل�.    الD:ال�ق< في   وت��هيال#��ج أو ال�Pمة  

وت�ـ#ل ت ـ#�0 ال#��ج وت�ب�� االح��اجات وال���f وال�t�'P واإلن�اج وال��ز6ع واإلنCاز وخ�مة  
  نها$ة ح�اته.في  ما =ع� ال��ع وUنهاء الغ�ض 

      م�اد.اإل سل: أه��ة إدارة سالالف�ع الAاني 

ال��ر�6   =إدارة سل>لة  االه�#ام  و�jا$ة  شه�   الع��6 الق�ن  نها$ة  أه#�ة م��ام�ة خالل 
الق�ن ال�اح� والع��ون، وه�ال� دالئل �"��ة ت��� إلى أن هDا ال#Cال س�ف $>�#� في ال�#�  
م ح�L األه#�ة م ق�ل ال@اح"� وال##ارس�، وق� أص@ح ی��h إلدارة سل>لة ال��ر�6 على  

في ,ل تMاد ال#�اف>ة مAل�ا وعال#�ا، ح�L ت�'لع  أنها م@ادرة ل�عM6M ال#�Mة ال��اف>�ة لل#fس>ة  
ال#fس>ات وم خالل إدارة سل>لة ال��ر�6 إلى ز6ادة اإلن�اج�ة وت���P ال#MPون وUلى ز6ادة 
  ت��ح م ال��ر�6  أه#�ة سل>لة  فان  وعل�ه  واألرjاح"،  ال>��pة  الA ة  وز6ادة   الjMائ رضا 

  1  :خالل 
ال#fس>ة   . 1 ال��ام تع�p 0�h#ة م��Cات   x6�g وخ�ماتها م وجهة ن�h ع#الئها، ع

 =األن�'ة اآلت�ة: 
ال�ع�ف =اس�#�ار على الAاجات وال��@ات ل�� الjMائ، والع�امل ال#fث�ة في هDه   .أ

  t�'Pال� أجل   م واح��اجاته0،   الjMائ في ر�@ات   Oال�قل وأس@اب  الAاجات 
  . ل+���ة إرضائه0 وUش@اع ر�@اته0 
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ت>اع� على ت�فx ال#عل�مات م ال#fس>ة إلى الjMائ  وج�د ن0h ات االت م�نة    . ب
VWوالع . 

وضع تق�م =#�ا=عة gل@ات الjMائ وت�ف�Dها داخل سل>لة ال��ر�6 تع#ل = �رة   . ج
أساس�ة على ز6ادة ق�رة ال#�0h على إن�اج ال#��Cات وت�ز6عها ونقلها في ال#Wان  

 .وال�ق< ال#�اس�� لjMائ�ها 
2 .   ع#ل�ة الA �ل وت@ادل ال#عل�مات ذات ال��#ة =ال�>@ة  ت>اه0 إدارة سل>لة ال��ر�6 م

ال#fس>ة وش��ائها، وض#ان ح�وث م�ونة واس�Cا=ة س�6عة ل�غ��ات ال>�ق إس�ادا إلى  
والقابلة  ال>�ق  في  ال#�احة  الف�ص  =اك��اف  ال#�علقة  ب�ل�  خاصة  ال#عل�مات  هDه 

 ة. الق�ارات ال#�DPلالس�غالل، األم� الD: م شأنه $>اه0 في تعM6M �فاءة وفعال�ة 
ال#fس>ة في   . 3 الع� � على ق�رة  ت��ج ع�ها، و6ع�#� هDا  ال�ي  ال��Aقة  ال��#ة   0�hتع

ال�ف�ق في مCاالت ال� #�0 وال� ��ع وال��ر�6، و6ع�� ع ال��#ة ال�ي ت�Aثها سل>لة 
ال��ر�6 =الف�ق ب� ما $�Wله ال#��ج ال�هائي م �p#ة لل#>�هل� و��� تق�م جه�د سل>لة 

ر�6 ب�ل��ة ما $'ل@ه ال#>�هل�، �#ا $ع�� ع ال��#ة ال#�افة ل>ل>لة ال��رD� �6ل�  ال�� 
ب��Ajة سل>لة ال��ر�6، وهي ال#�فعة ال+ل�ة ال#�قاس#ة ب� ال���اء خالل ج#�ع م�احل  
 تAق�x أعلى ر�Ajة أل�gاف ال#عادلة م خالل سل>لة W#$ إدارة سل>لة ال��ر�6 أی

'��6 ال#��Cات، وتقل�� ح0C ال#MPون، وز6ادة اإلن�اج  ت�ر�6 ت���P ال�+ال��، وت 
وعل�ه فان سل>لة ال��ر�6 تق�م ب�Aق�x ال#�افع ال#�W>@ة ل+ل م ال#fس>ات وزjائ�ها،  
فال#fس>ة $#�Wها تقل�ل ال�+ال�� وال�ق< الالزم النCاز ع#ل�اتها وjال�الي ز6ادة هام¢  

 $>�'�ع ال�jMن الA �ل على  ال�jح =#ا ال یfث� على سع� ال�ح�ة ال�اح�ة، في ح�
ال>لعة ال�ي ی��6ها =ال#�اصفات ال�ي تل�ي حاجاته ور�@اته =أف�ل األسعار، وه�ا ال  
 إه#ال دور ت+��ل�ج�ا ال#عل�مات في تع0�h هDه ال#�افع ال#�W>@ة، خ �صا وان W#$
ت+��ل�ج�ا   على  �ل�ا  مع�#�ة  ت+�ن  ت+اد  ال��ر�6  سل>لة  إدارة   م  xقAت� م�فعة  كل 
  0Cتقل�� ح ذل�  إلى  ال#���ج...) و�6اف  ت'��6  ال#MPون،   ���Pل�) ال#عل�مات 
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ال�الف م الع#ل�ات اإلن�اج�ة، ألن ضعف �فاءة سل>لة ال��ر�6 یfد: إلى اإلض�ار 
=ع#ل�ات ال#fس>ة ب�>@ة ����ة، في ح� أن اس�غالل ت+��ل�ج�ا ال#عل�مات یfد: إلى  

 . ت���P هDه ال�>@ة 
4 .  jMال م�'ل@ات  الع#ل�ات  تل��ة   االس�فادة م ال@LA في ����ة  ال�هائ�� م خالل   ائ

وال�+��ل�ج�ا وUمWان�ات ال��ر�6 ل�عM6M ال#�Mة ال��اف>�ة، وت��M إدارة سل>لة ال��ر�6 ع#�ما  
 . �فاءة وت�اف>�ة ال#fس>ة م خالل االس�فادة م إمWان�ات ال#�ردی�<Aعلى س�ل ت 

5 .  Cس>ات إلى ت�,�� إس��ات�f#خالل  ت>عى ال �ة ال��ر�6 الرت@اgها =الق�رة ال��اف>�ة، م
ال�أث�� في ��gعة أن�'ة سل>لة ال��ر�6، ح�L تع�ف إس��ات��Cة ال��ر�6 =أنها: "مC#�عة  

ذات   األه�اف   وت#�6ل  م ب�اء  به�ف  �pاسها  و�gق  ال��ر�6  سل>لة  إلدارة  األول�6ة 
 ج�ی�ة وخف� ت+ال�� االس�"#ار. ال�Cاح الل�ج>�ي ال#�A#ل م جانO ال�خ�ل ألس�اق  

�ال��انات    . 6 ال�>���6ة  األه#�ة  ذات  معل�مات  ت�ف��  في  ال��ر�6  سل>لة  إدارة  ت>اه0 
=اإلضافة  اإلن�اج،  وم>�لMمات  ال#�اد  أس�اق  في  ت�Aث  ال�ي  =ال�'�رات  الPاصة 

  الjMائ  معل�مات ح�ل �p#ة ال#��عات الAال�ة وال#��قعة =اإلضافة إلى معل�مات ع
ل@ع�   $ع��� م�ردا  ال@ع� م�ه0  إذا �ان  ال#fس>ة وخاصة  الDی $���ون م��Cات 
ق�ارات   اتPاذ  ع��  ال��اء  معل�مات  ت�#�ة  في  $>اه0  م#ا  والPامات،  ال#�اد  أص�اف 

 . ال��اء ال#>�ق�ل�ة
  م�ادإدارة سل6لة اإلم:ادئ وش�و] : ل9الAاالف�ع 

   م�اد.م:ادئ إدارة سل6لة اإل -أوال
ل�یها م خالل تAق�x ال��ازن ب�   م�ادل�A>ــــ� إدارة ســــل>ــــلة اإلت>ــــعى ال#fســــ>ــــات  

 م�ادلة اإل>ــ ، هDه الCه�د تعVW ســ@عة م@اد` إلدارة ســلوالAاجة ل�Aق�x ال�jحgل@ات الع#الء 
   1وهي:
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ــ�0 الع#الء إلى مC#�عات م�#�Mة اع�#ادا على حاج�ه0 لل�Pمة وت'�6ع   -1 ــلة  تق>ـــــــــ ــل>ـــــــــ ســـــــــ
ــ�0 ال�قل��: للع#ـــالء    اإلم�اد ــا   –ل�Pمة هDه ال��ائح ال#�Ajة: $ع'ـــى ال�ق>ـ إلى مC#�عات وفقـ

الف�صة ل�Pمـة �ل مC#�عة = �رة أك"� �فاءة م ح�L   -لل �اعة، وال#�ـ�ج، وق�اة ال��ز6ـع  
  م��ســt ال�+ال�� وال��Ajة داخل وع�� شــ�ائح الع#الء.  W#$ Lتق>ــ�0 الع#الء إلى شــ�ائح  ح�

وC6علها أك"� ت+�فا مع   � ال#fسـ>ـة0 الPاصـة م ت'��6 مAفhة ال�Pمات ل�ته�اجاوفقا الح� 
ال�ـ�ائح ال#�Pلفة. وتع��� ال�راسـات وال#قابالت و�Ajث ال ـ�اعة أدوات تقل��یــــــــــــــــة ل��Aیــــــــــــــــ�  
معــــــــــــــای�� ال�ق>ــــــــــــــ�0 ال�ئ�>�ة. وال��م ی��Aل ال#��ج ال#�ق�م وال#�'�ر إلى �ل أسال�O ال�Aل�ل  

ل��ـاس ال#Mا$ـا ال#�عـارضــــــــــــــة للع#�ـل وال���f    العـامليAل�ـل الع�ق�د: وال�Aل�ـل  ال#�قـ�مـة م"ـل ال� 
 =الهام¢ ال�A: لل��Ajة ل+ل ش�A6ة.   

ــ��ات ال�اخل�ـــــة ل�یـــــة و�6ـــــ�ى ق�اعـــــ� ب�انـــــات   الD:فال#��ج ال#�'ـــــ�ر هـــــ�   $قـــــ�م بـــــإج�اء ال�A>ـــ
�ى أوام� ال��ر�6 و�P�<6م  لل#��Cــــــــات و6ق>ــــــــ#ها وفقــــــــا لل#��عات ووفقا الح��اجات ال�Cار، و6ل

 معای�� ال#Aاس@ة الالزمة وال�ي ت�ع0 هDا ال�ق>�0.  

ــD إع�اد شــــ@Wة ن0h اإلم�اد وفقا الح��اجات ال�Pمة ووفقا ل��Ajة شــــ�ائح   -2   الع#الء: تأخــــــــــــــــ
ت�0�h ال#MPون وال#Pازن   فيال�ــــــــ��ات م�هج ال��اغ0 ال�قل��: ل� ــــــــ#�0 شــــــــ@Wة ن0h اإلم�اد 

ــ@Wة ن0h اإلم�اد م أجــــــــــــــــــل  وأن�ــــ'ة ال�قل ل�یها و  ذل� ل�Aق�x م��ار وح��.  وق� ت ــــ#0 شــ
وقــ� ت ــ#0 م أجل ال@ع� اآلخ�    الع#ــالء،الــ@ع� ل#قابلــة م��ســt اح��اجــات ال�Pمــة ل+ــل  

  0hة نW@ة ع#الء واح�ة.  وال#�هج األخ�� ل� ــــــــ#�0 شــــــــA6إلرضــــــــاء االح��اجات ال+ل�ة ل�ــــــــ�
وذل� م خالل تAق�x االســـــــــ��Pام الفعال  اإلم�اد  ســـــــــل>ـــــــــلةیه�ف إلى ت#�M إدارة   -اإلم�اد  

عـ�: د م ن ال ـــــــــــــــ�اعـات    في$V تPـ�م    مAـ�دة،وال#الئ0 ل�ــــــــــــــ�A6ـة    –وال+فء لألصــــــــــــــ�ل 
ــ�اعات   ــ�ص ا ال ـ ــــــــــــــــــــ�هل�    ال�يوخ ـ ــلع ال#>ـ ــ�ل  ،  ال�هائيت��ج سـ ح�L ی�0 ف�ها إع�اد أصـ

ــ�� لل�#�M الـــــــالزم  وال�ي،  ال��ز6ع ل#قابلة اح��اجات ن0h اإلم�اد لألفـــــــ�اد ت#"ـــــــل ال# �ر األكـــــ
    .قـ� ت+�ن غـ�� م�#�Mة = �رة ����ة  وال�يلل#��ج أك"� مـ ال#��Cات الفعل�ـة  
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،مAققا دقة    م�ادإدراك إشــارات ال>ــ�ق، وتt�'P ال'لO = ــ�رة م�'ا=قة ع�� ســل>ــلة اإل -3
،  على ســــل>ــــلة زم��ة ال���f وال�P ــــ�� األم"ل لل#�ارد :  ال���f ه� إج�اء تارP6ي $ع�#ــــــــــــــــــ�  

ق� تع#ل = ــــ�رة م>ــــ�قلة، ق� $�Wن ه�اك ت��fات ل�فV    وال�يوعلى م>ــــ��� األق>ــــام ال#�Pلفة  
ــة ومقای�> ــاص =ه، ذل�   هال#��Cات و�ل ق>0 ل�$ة اف��اضاته الPاصــ ــ�ل الPــ ــ��� ال�فاصــ وم>ــ

ألن   ع#ل�ة ال���f =ال'لO، فيأن ال��جه ال�,�في لع�ی� م ال���ات $Aقx =ع� ال#�Wالت 
ــ��ة $ع��� غ�� م< وافx مع اإلدارة   ــام اإلدار6ة =ال�ـ ال���f الDاتي ال#��M وال#ع�#� على األق>ـ

ــلة ا ــل>ــــ ــلة اإل في.  ول�Aق�x ال�#�M  إلم�ادال#�#�Mة ل>ــــ ــل>ــــ OC�n على ال#��ج أن ی��M    م�ادســــ
 .تP'ـ�t ال'لـO  ب�م�Cاتعلى ت'��x ع#ل�ة ال�t�'P ع�� اإلدارات ال�,���ة مع�#ـ�ا علـى  

4-   M�#ال� xق�Aل ال>ـ�6ع ع��    فيت�Aی��ى    :سـل>ـلة اإلم�ادال#��ج = ـ�رة �املة للع#�ل وال�
 أهـ�اف اإلنـ�اج  �C��#ـات   –= ــــــــــــــ�رة تقلـ��ـ$ة    –الC��#على ال Oعلى تـق�ی�ات اح�#ـالـ�ة لل'ـل

  Dــات، وذلــ� مع األخــC��#تلــ� ال االع�@ــار أخ'ــاء    فيال�ــامــة و�ــDا ال#MPون واالح��ــاgي م
 fل#ع�فــة ف��ات ال��ر6ــ�  و ،  ال��� �C��#الء الfــه هC�6ــام وال�ي غــال@ــا مــا ت+�ن ف��ات    فيhال�
ل�6�Aل ال#�اد إلى م��Cات ل#قابلة اح��اجات الع#�ل.  ب��#ا �ل ال'�ق  مع ت�Aی� وق<،  ثاب�ة

خال$ـا ،  ال�+ـال�� م خالل ت���P ت+ـال�� اإلعـ�اد  فيال�قل�ـ�$ـة ت>ــــــــــــــ�'�ع أن تAقx تقـ�مـا  
وأسال�O ال��ر�6 وال� ��ع وال�ــــ�اء ع�ــــ� ال'لــــO، واالح�#ــــال ال+�ــــ�� أن تhــــل ع�ــــ�  ،  ال� ��ع

اس��ات��Cة اإلن�اج ال+��� ح>g OلO   فيذل� أنه    .�Cات ال�قل��$ةالAـــــــــــ� األدنى لالســـــــــــ��ات� 
وه�ا ق� ت�0C م�ـــــــــــWلة تأج�ل  ،  =Wفاءة الف�د:الع#�ل ی�Cه ال#���Cن ل#قابلة اح��اجات الع#�ل  

وم#ــــا ال شــــ� ف�ــــه أن تأج�ل  ،  اإلن�اج لع�م الA �ل على اح��اجات ال�C#�ــــع مــــ ال#ــــ�ردی
هDه ال#�Wلة ع x6�g   سل>لة اإلم�ادل�� الع#�ل، وتعالج إدارة    اإلن�اج یfجل ت#�ــــــــــM ال#��ج

وحــ�ات حف£ ال#MPون و�ــDلــ� إســــــــــــــ��ات��Cــة ال��ر6ــ� ع�ــ� اإلن�ــاج م خالل ع#ل�ــة ال��ر6ــ� 
   .األوت�مات+ي
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إدارة م �ر ال>ل>لة = �رة إس��ات��Cة وذل� ل����P ال�+لفة ال+ل�ة لل#�اد وال�Pمات:   -5
رعا$ة للعالقات ال�افXة مع ال#�ردی ألن ال#�رد    –� = �رة تقل��$ة  وذل  – ال#��ج ل�V ل�$ه  

 لل#�اد مع =قاء الع�اص� األخ��  W#ق�م أقل سع� م$ :Dال#��ج ه� ال �hوجهه ن ال#�اسO م
ال#�#�Mة ت���M الDه أك"�   سل>لة اإلم�ادثاب�ة دون اع�@ار ل�ل� العالقات. ول+ ت�'لO إدارة 

لفة لـ�� ال#ـ�رد واالق��ـاع بـه ومـ ث0 فـإن ه�ف ت���P ال�+لفة ع��  لل�ع�ف على _�Wل ال�+
ال>ل>لة وم ث0 ز6ادة هام¢    فيال>�ق لل#��ج ال�هائي    في$Aقx أقل األسعار    سل>لة اإلم�اد

لDل� ه� ت�ت�@ات م�ار�ة / األرjاح ح�W$ Lافأ �ل ف�د $>اه0 في    ال#�'قيال��Ajة، واالم��اد  
  . ز6ادة ال��Ajة

=إس��ات��Cة ال��سع ال�+��ل�جي وال�ي ت>ان� ال#>��6ات ال#�ع�دة م    سل>لة اإلم�ادت'��6    -6
اتPاذ الق�ار وUع'اء ن�hة واضAة ل��فx ال#��Cات وال�Pمات وال#عل�مات: مع اس�#�ار6ة م نهج  

وال����M على ال��جه =الع#ل�ات)    ال�,�في ع ال��جه    =ال�Pلي�س ة الع#ل�ات (وذل�  إعادة ه� 
فإن ع�ی� م ال���ات ال#�ق�مة تق�م =ع#ل�ة اإلحالل رغ0 ضعف ت+امل ال�0h ال#عل�مات�ة مع  

وضع< إی�ادات س�ة �املة م أجل    ال�ي   هي ن0h ال��ـغ�ل ال�ئ�>�ة =ال���ة. ش��ة واح�ة  
على م>��� ال�ال$ات ال#��Aة    . تهاع#ل�ا  فيا  به ع لل��م�Cات وال�Pمات الPاصة  االس��Pام ال�اس

وضع�ها    ال�ي. فع�ی� م ال���ات وج�ت نف>ها ض�Aة ل�0h ال��Aل ال�Cی�ة  2002كWل عام  
تA< ال�'��x، ألن �"�� م ن0h ال#عل�مات ال�ائ�ة ت>�'�ع أن تA ل على مC#�عات ����ة 

  =الق�ر الD: ی�6M م    لل�'��x،ول+ ل�V م ال>هل ت�ج#ة ذل� = �رة قابلة    ال��انات،م
  . ال��#ة ال����Aة للع#ل�ات عال#�ا

�فاءة    ل إلى ال#>��Pم ال�هائي  ق�اة ت�tj مقای�V األداء ل�#ان نCاح مC#ع لل�ص�   يت��  -7
مع0h ال���ات ت��h ن�A ال�اخل وت'�x أ: ع�د م ال#قای�V ال#�جهة و,���ا،    وفعال�ة:

  في ال#�#�M $أخD ن�hة خارج�ة م����ا مقای�V ت'�x على �ل حلقة    سل>لة اإلم�ادول+ م�ی�  
  وت�#ل �ل م ال�Pمة ال#ق�مة و�Dل� ال��احي ال#ال�ة:  م�ادسل>لة اإل



  األدبيات النظرية لسالسل اإلمداد وتقنية البلوك تشين                                                                   ولالفصل األ

 

 

23 

أ:   - االتفـاق،  ت0   Lح�ـ $ ـل  حـ�ى  األمـ�  إك#ـال   Rـ�و�= ال�Pمة  م>���  �pاس  ی�0 
اك�#الـه وت>ـع��ه، والفـات�رة ال>ل�#ة وع�م تلف ال#6��Aات، واألم� ال+امل ل�V فقt أن  

 = t@ل>لة اإلم�ادی�ت<    �#��اس أداء م�ق�م $OC أن $�Aث ول+ أ$�ا ن�hه األداء م
 ناح�ة الع#�ل أ$�ًا.

6    م�اد�د م�ی�و سل>لة اإل$Aـ  -Mال#�#�ـ–    ال��Ajة ال����Aة لل�Pمـة م وجهه ن�hه0 عـ
ال�قل��$ة   وال#Aاس@ة  الالزمة،  األن�'ة  إی�ادات  و�Dل�  الفعل�ة  ال�+ال��  ت�Aی�   x6�g
ت�Cه لع#ل أق�عة لل�+ال�� ال����Aة لل>ل>لة م��Mة على ن�ع ال�+لفة أك"� م أن�'ة  

 ال�قا=ة أل: ف�د أو ق �ر ال�قا=ة ع�� م��قات ال�+لفة.  ال�+لفة وت�Cاهل درجة 
   م�ادال �و] األساس�ة إلدارة سل6لة اإل -ثان�ا

ت� ــف    وال�يعلى عالقات األع#ال   ســل>ــلة اإلم�اد$OC أن ت��M اســ��ات��Cات إدارة  
 1:   یلي=#ا  

 األجل ال'�6ل.    -
 ال�عاون ='��ع�ه.   -
 إث@ات أن ال�hام مف��ح =#ع�ى ض�ورة م�ار�ة ال#عل�مات ب� �ل ع�اص� ال>ل>لة.  -
-   ا$ة لعالقات ال#عاداة مع م�رد: ال#��Cات وال�Pمات.  نهال@LA ع
ل�V م�Cد   ســـــــل>ـــــــلة اإلم�اد$�ـــــــ# أن $�Wن م�ی�   والD:ال��h إلى اله�ف ال�هائي   -

= ــ�رة م�ضــ��uة على م�P ــ� و,���ًا ول+�ه م�ی� عالقات ح�L ی��M    ف�يخ���  
 كل م العالقات ال�اخل�ة والPارج�ة.  

ل+ـل   - ال��اف>�ة  ال#Mا$ا  ل�فـع  وذل�  ال�Aی"ة  ال#عل�مـات  ت+��ل�ج�ات  الس�غالل  ال>ـعي 
والD: ی��ج ع�ه ت���P ال��س'�ة والD: $ع�ى ت���P واح�    سل>لة اإلم�ادأع�اء  
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ح� أو أك"� م ال�سائل  عـ 6�gـx اخ� ار وا  سل>لة اإلم�ادأو أك"� م خ'�ات  
 ال�س�'ة ال�اخل�ة. 

 :   هي =Wفاءة وفعال�ة    سل>لة اإلم�ادك#ا یلMم ت�اف� =ع� ال��وR ال�ف �ل�ة ح�ى تع#ل إدارة  
 :  رضاء الع��ل  -1

وال��اس  ،  م�ادائ�ة م�غ�jة إلس��ات��Cة إدارة سل>لة اإلنه$ع��� رضاء الع#الء ن��Cة  
 ةقـ�ر الال�قـ< ال#�اسO أو  في ل�Pمة الع#�ل هـ� قـ�رة ال�ـ��ة على ت�صـ�ل األوامـ�  ال�#�ذجي

  .ال�ق< ال#�اسO"  فيإgـار ال�ق< ال#�فx عل�ه " ال�>ل�0    فيت�صـ�ل ال#��Cات إلى الع#ـالء  على  
 : ال�deون  -2

وال#��Cات  ال+�انات ال ـــــــ�ا�uة ل�یها مMPون م الPامات وال#��Cات تA< ال��ـــــــغ�ل  
ــاـفة إلى ذـل� هـ�اك غـالـ@ا مPـازن أو م�اكM ت�ز6ع ب� ال#>ــــــــــــــ��ـ6ات ال#�Pلـفة   الـ�امـة، ـ=اإلضــــــــــــ

وم#ا ال شـ� �nه أن ال#MPون ه� تع'�ل ل�أس ال#ال، عالوة على ذل� غال@ا  ،  >ـل>ـلة اإلم�ادل
% م �p#ـة ال#MPون وم ال#�غ�ب �nـه 40%:    20=ـال#MPون م    االح�فـا�مـا ت�لغ ت+لفـة  

   .O�C ما $ع�ف =ال#MPون ال�اك�أ$�ا ت 

 :  ال��ونة -3

حالة ال#��ج  في  الق�رة على االســـــــــــ�Cا=ة لل�غ��ات ال���Xة، و   هيال#�ونة = ـــــــــــفة عامة  
:Dا=ة    هي$ع�#� على ع#ل�ة ال� ��ع فإن ال#�ونة   الCجات وذل� اس��P#الق�رة على تغ��� ال

ــلة اإلم�ادو  ال'لO،في لل�غ��ات   ــل>ـــــ ــلة تع�#�    فيفإن ال#�ونة   في ســـــ ــل>ـــــ ��ان واح� م ال>ـــــ
  ال#MPون.ی��فx م�ها    ال�يب�رجة ����ة على م�ونة ال+�انات 
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  ) ال$ل�ك ت ��( سل6لة ال�fل ع��م�ات ح�ل ال�:�9 الAاني: 

الالم��6Mــة م ال#�اضــــــــــــــ�ع ال#ه#ــة في عــال0 االق� ـــــــــــــــاد وادارة  ل'ــال#ــا �ــانــ< ف+�ة  
ع#ل قاع�ة ب�انات ذ��ة الم��6Mة  وق� اه�0 العل#اء م�D ,ه�ر شـ@Wات ال+#���ت� = ، ال#fسـ>ـات

#�6M ی@قى ه�اك مCال لال ف،  وال ت�Pـــــع أله�اء ال@�ـــــ� ت>ـــــCل ال��انات ب�قة وال تق�ل ال�ع�:
�ــــــ�6ة أو اآلل�ة، أو ح�ى ال�@ادل الD: ل0 ی�0 =#�افقة م ال#عامالت ال�ــــــائعة أو األخ'اء ال@ 

األ�gاف ال#ع��ة. وف�ق أ: شـــــــــيء آخ� فإن ال#�Mة األك"� أه#�ة أنها ت>ـــــــــاع� على ضـــــــــ#ان 
صــAة ال#عاملة ع x6�g ت>ــ�Cلها ل�V فقt على ســCل رئ�>ــي ول+ م خالل نhام ت�ز6ع  

ال�ل�ك @LA إلى ما_�ة تق��ة  ، ســ��'�ق في هDا ال#و�لها م� ــلة م خالل شــ@Wة تAقx آم�ة
 و�Dا ع�اص� وأ=عاد هDه ال�ق��ة.  ت��

�ة ال�KلJ األول: Eما  ��ال$ل�ك ت   

 A@ارة ال�ول�ة أصــــCل شــــ@ه  ت < ال�Wســــ>ــــات ال#ال�ة ال�ي تع#ل  �امل  ع�#� =�ــــf#على ال
وق� .  م�ها  ال#�ف�عات اإلل+��ون�ةال#عامالت ال#ال�ة وخاصــة ل#عالCة  ك'�ف ضــام وم�ث�ق  

ال#�>ــــــــــــــارع في ال�Cـارة    إال أن ال�'�رال�hـام =�ــــــــــــــWـل جـ�� =#ـا ل#ع0h ال#عـامالت،  ع#ـل هـDا 
، �#ا  عاني م نقاR ال�ــــــــــعف ال+ام�ة في ال�#�ذج القائ0 على ال"قةال�ول�ة جعل هDا ال�hام $ 

ــاgـة ـت�خـل في ت+لـفة ال#عـامالت نhـام �ـل هـDه األســـــــــــــــ@اب أدت إلى ,ه�ر    .أن ت+لـفة ال�ســــــــــــ
 ،ال�سـاgةال+��وني م��ي على دل�ل م�ـف� ب�ال م  وه� نhام    ال$ل�ك ت ـ�� أو سـل6ـلة ال�fل  

 $ Lاجة إلى ح�Aال�عامل م@اشـ�ة مع =ع�ـه#ا ال@ع� دون ال= �gف >ـ#ح أل: �gف� راغ��
.L1ثال   

   

 

1 . Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, page 01. 
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  ال$ل�ك ت ��  مفه�م الف�ع األول: 

مCه�لة  مC#�عة  على ی�    2008للعل عام    ال$ل�ك ت ��   ,ه� م 'لح سل>لة ال+�ل
"ل على األغلO مC#�عة م ال"ائ�6 على  ت#  )Satoshi Nakamotoاس��Pم< اس#ا م>�عارا (

في ال#عامالت ال�ق#�ة، وال#ال�ة ال�س#�ة، وغ�� ال�س#�ة، وت0 ت�ف�Dها ألول م�ة عام    ال#��6Mة
 ص##< آنDاك ل��ف��ها إعالنا ل�ف� األم�ال   ال�ق#�ة، إذ  ب����f ل�+�ن جMءا م ع#لة    2009

   1.ال�ي ت>�'� عل�ها ال�WAمات، وال# ارف
tلP6ال�اس� ك"ـ و  ىلو6ع���ونها ��انًا واح�ًا، ع  ،ـ � ـ ات�  ال���+�6 وال�ل�ك� ب   ـ� م

ف هـDا،  عـ�م صAـة   مـ ت�� ال�غـ0  ال���+�6،  ال�ل�ك  لع#لة  الفق�:  الع#�د  =#"ا=ة  و  ه�  ه� 
  2. االن��ن< ل#�Aك ال@LA ق�قل

  لل�ل����� ن��D م�ها: ه�اك ع�ة تعار�6 
  ال$ل�ك ت ��  u@ارة  ع  دف��  األس�اذ  لل��انات   الالم��6Mة  ال�ي  ت�0  م�ار��ها  على  

 �Aن  3 ت��ح ل#C#�عة ج#ا�uة م ال#�ار�� ال#�Pار6 إمWان�ة م�ار�ة ال��انات.، ح�L  آم

ال�ق#�ة في   ال$ل�ك ت �� ال�عامالت  6 وال�Aقx م صAة وت�خ�� MPل� تق��ة  هي 
ال�ق��ات  اال ال#>��Aل �>�ها في ,ل   $�Wن م ف�  ت�ف��  أمان عال�ة ودرجة  ب�رجة  ن��ن< 

  4.ال#��ف�ة ال��م

م    u@ارة ع سل>لة 6�gلة م ال��انات ال#�ف�ة وال#�زعة على ال#الی�   ال$ل�ك ت �� 
Pاص ح�ل العال0، ت>#ح أل�gاف �"��ة =إدخال ال#عل�مات وال�أك� م�ها،  أجهMة ال+#���ت� واألش 

كل جهاز �#���ت� أو جهة في هDه ال>ل>لة $#ل� نفV ال#عل�مات، وUذا تع'ل جMء م�ها أو  
ت0 اخ��اقه ال یfث� على =اقي ال>ل>لة، هDWا ت+�ن u@ارة ع سCل عل�ي م�ف� وآم، وسل>لة 

 

 . 30، ص  2021ثورة الالمركزية والبلوكتشين، الطبعة األولى،  فادي عمروش،  .1

نقد  بوخاري لحلو، تطبيقات تقنية البلوك تشين في الصيرفة اإلسالمية، الملتقى الدولي االقتصاد اإلسالمي وسؤال التنمية: قراءة في جهود ال .2
  .9جامعة قطر، ص ، 2020فيفري  9-8 والتجديد، 

    oracle ،www.oracle.com. الموقع الرسمي لعمالق البرمجيات 3
   wd.com-www.tech،  ماهي تقنية الـبلوكشين وكيف لها أن تحدث ثورة في عالم األعمال، أحمد الحجري. 4
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ة عق�د واتفا�pات إل+��ون�ة ل�ل�ك ت��، ی�0 ال�أك� م تAقx  ق�6ة م ال"قة. وفي حالة إضاف
 .:��= Lآل�ا ودون ت�خل أو ع� R1ال��و  

=الق�رة على إدارة قائ#ة م�Mای�ة   u@ارة ع قاع�ة ب�انات م�زعة ت#�از  ال$ل�ك ت �� 

�ل ��لة على ال'ا=ع الMم�ى، مع را=t    (ك�ل) =L�A ت���A   =اس�#�ار م ال>Cالت ال#>#اة
إن�اء هDه ال>ل>لة    سا=قة، =L�A ت��Wل سل>لة م ال+�ل ال#��ا='ة. واله�ف م   إلى ��لة

  2.على أمانها، دون الق�رة على تع�یل تل� ال+�ل  إتاحة ال��انات لC#�ع ال#>��Pم� مع الAفا�

  ال$ل�ك ت �� الف�ع الAاني: أه��ة 

نhام   ت $�W>ي  ال�ل�ك ��    م له  ل#ا  =الغة  م  أه#�ة  عل�ها  الA �ل   W#$ ف�ائ� 
ال�'�6�6ةهاس��Pام والق�رات  الع#ل�ة  ال+فاءة  �6Mادة  ال    ،  مCاالت  في  وال��اف>�ة  واالب�+ار6ة 

  3:  ح � لها، م خالل ال#Mا$ا اآلت�ة
إنCاز ال#عامالت وت@ادل ال��0 ب�    ال�ل�ك ت��ت��ح أنh#ة    إزالة األg�اف ال�س�Kة:  -1

ثالL وس�t �ال���ك م"ال ل�#ان    أ: أ�gاف =�Wل م@اش� دون الAاجة إلى الل�Cء إلى �gف
إنCاز وس�عة  ال"قة  ز6ادة  إلى  یfد:  ما  وUت#امها،  ال#عامالت  في  واألمان  ال#عامالت    ال"قة 

ت+ال�فها أو،  وخف�  ال#عق�ة  الAاالت  =ع�  في  ال#�Mة  هDه  تف��  إرسال    �#ا  م"ل  ال�Aجة، 
ال�Aوب  xgم�ا في   لل#�Aاج� ال#ال�ة  أو ع�م وج�د وس�لة ش��uة    العانات  ال �اعات  أو 

 .م�اس@ة ل#�ا=عة االس�Aقاقات ال#ال�ة وغ��ه
على قاع�ة ب�انات الم��6Mة تMPن ��>Pة    ال�ل�ك ت�� $ق�م ع#ل أنh#ة    الالم�/�dة:  -2

ال�@Wة، =عVW ق�اع� ال��انات ال#��6Mة ال�ي    إلى  م دف�� ال>Cالت العام في �ل جهاز ان�0
و6>�ع ال�عاون والع#ل ب�    $�Wن ت�6MPها وUدارتها ح�Wا على جهة مع��ة، األم� الD: $>هل 

 

  : متاح على الرابطوالعمالت االلكترونية، جامعة الملك عبد العزيز،  blockchainعدنان مصطفى البار، تقنية . 1
-week-this-of-www.kau.edu.sa/GetFile.aspx?id=286672&fn=Article  

،  218تصاالت، العدد ثورة البلوكتشين، العالم على أعتاب التغيير، مجلة األهرام للكمبيوتر واألنترنت واال، أشرف شهاب، مصطفى الدمرداش   2
  .31، ص2018نوفمبر 

حرين للدراسات  ب ) في دول الخليج، مركز الBockchainفاطمة السبيعي، دراسات استراتيجية: اتجاهات تطبيق تقنية البلوك تشين (. 3
    .7، ص 2019يوليو دراسة اإلستراتيجية والدولية والطاقة، 
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ال�  فق�ان  أو  االخ��اق  قابل�ة  و�6عف  والCهات،  ح�L  األ�gاف  ت�6�Pها  أو  وتغ���ها    �انات 
   . م أجهMة ال�@Wة في نفV ال�ق< الMم�ي�A$%50اج لDل� اخ��اق أك"� م

�ة والAقة:   -3iة  ال فا#hز أنMتعم>��� ال�فا�nة في سCل ال#عامالت مقارنة    ال�ل�ك ت��
 =أنh#ة ال>Cالت الAال�ة، ح�L إن ج#�ع ال�غ��ات الAاصلة في دف�� سCل ال#عامالت العام

 رؤ�6ها م ق�ل ج#�ع األجهMة ال#��#ة في ال�@Wة، وال ت�0 إال =#�افقة ج#�ع األ�gاف  W#$
 =أ: حال م األح�ال م>ح ال#عامالت =ع� ت>�Cلها في نhام  W#$ ذات ال لة عل�ها، �#ا ال

ت�� أنh#ة    ال�ل�ك  في  عل�ه  ه�  م#ا  أك��  ح�  إلى  ال"قة   �6M6و ال�فا�nة  م>���  ی�فع  ما 
 الAال�ة.  ال#عامالت

ثاب�ة وغ�� قابلة لل�غ�� =ع�ما    ال�ل�ك ت�� ت+�ن ال��انات في أنh#ة  أم� ال�عل�مات:   -4
ی�0 إن�اء ال+�لة وUلAاقها =ال>ل>لة، مع ت�ف� إمWان�ة إت@اعها =�Wل م>��Aثة =ع� إج#اع األ�gاف 
سه�لة   $ع�ي  ما  تار�P6ا،  وت�@عها  وم�غ��اتها  ال#�ت@'ة  ال+�ل  ج#�ع  ق�اءة   W#$ �#ا  عل�ها، 

لي إضعاف اح�#ال�ة ح�وث ع�L أو  وس�عة ال��ق�x و��ف وم�ا=عة تفاص�ل ال#عامالت وjال�ا
 .اح��ال في سCل ال#عامالت العام ال#�ج�د في ج#�ع أجهMة ال�@Wة

5- Rوز�ادة س�عة ال�عامالت:   خف ��ت>اه0 في خف� ال�+ال��    ال�ل�ك ت�� أنh#ة    تfال
ن�hا لع�م الAاجة إلى �gف وس�t ل�#ام ال#عامالت، ل+�ن سCل ال#عامالت العام م�ز على  

ال#��#ة في ال�@Wة، �n>�'�ع أ: م األ�gاف ال�خ�ل وت>�6ة ما $ع��ها م    ج#�ع األجهMة
ال#عامالت وال��ق�x عل�ها =�Wل ف�ر: وم@اش�، ما $ع�ي ز6ادة في س�عة إنCاز ال#عامالت،  
وال�Pل� م ال�فقات ال�ا�nة ال#�ف�عة لأل�gاف ال�س�'ة ال�ي تع#ل على إت#ام ال#عامالت،  

 �'�ف وس�t في ت�ث�x ع#ل�ات ال�فع ال#الي.  كالAاجة الع�#اد ال���ك 
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  ال$ل�ك ت �� : أن�اع نGام الAال9الف�ع 

 العامة:  البلوك تشين -1

 أل: ش�P ل�$ه حx ال�ص�ل إلى  W#$ .ام دف�� األس�اذ ال#�زع غ�� ال#ق��hه� ن
ل� @ح عق�ة مع�#�ة و�W6ن جMءا م ش@Wة    ال�ل�ك ت�� اإلن��ن< ت>�Cل ال�خ�ل على م� ة  

 ل.  ال�ل�ك ت��W#$  العام لل�ص�ل إلى ال>Cالت    ال�ل�ك ت��ل#>��Pم الD: ه� جMء م
وال>ا=قة، وال�Aقx م ال#عامالت أو ال��ام إث@ات الع#ل ل+�لة واردة، وال��ام ال�ع�ی.  الAال�ة  

األساسي لل�ع�ی  ل�ل�����  ل  االس��Pام  ال#�ف�ة  وت�اولالعامة ه�  فإن الع#الت  وjال�الي،   .
 ال�ل�ك  ت+�ن    ،Litecoinو   Blockchains Bitcoinالعامة األك"� ش��عا هي    ال�ل�ك ت��

ومع ذل�، فإنه  ،  العامة آم�ة في الغالO إذا ات@ع ال#>��Pم�ن ب�قة ق�اع� وأسال�O األمان  ت��
  مAف�ف =ال#Pا�g فقt ع��ما ال ی�@ع ال#�ار��ن ال��وت���الت األم��ة =إخالص. 

  ة: الخاص  البلوك تشين. 2 

ال�ل����    هي قاع�ة ب�انات تع#ل وفx نفV اآلل�ة وال#@اد` ال�ي تع#ل عل�ها تق��ة
 سل>لة ال+�ل العامة أنها ت>#ح =Pاص�ة    ال�ي ما زال< ق���jال�'��6، والف�ق ال�ح�� ب��ها و

  (Access control layer built into the protocol)ال�@Wة م خالل    ال�0WA =ال�خ�ل إلى 
(ال#fسV/ال#fس>�) ع x6�g ق�اع� وش�وR وتعل�#ات    ال�@Wة م خاللم��6Mة    شP �ة

ل@��ة األع�اء    ل� @ح بDل� الع�� ال�Cی� م>اوٍ   x عل�ها ال#fسV أو مC#�ع ال#fس>�، اتف
  : انPفاض ال�+لفة ال#'ل�jة  الPاصة  ال�ل�ك ت��مMا$ا  ب�  م ح�L الAق�ق وال�اج@ات، م

   1.س�عة وسه�لة في ت�ف�D الع#ل�ات مان أعلى، خ �ص�ة أك��،ألAف£ ع#ل ال�@Wة، درجة 

  .Monax ،MultichainالPاصة فهي :  ال�ل�ك ت��ع أشه� م� ات أما 
   

 

الشاطر، تقنية سلسلة الثقة (الكتل) وتأثيراتها على قطاع التمويل اإلسالمي، مجلة بحوث وتطبيقات في المالية اإلسالمية،   منير ماهر أحمد. 1
  . 8، ص 2019 جامعة مااليا البحثية كوااللمبور،  2، العدد 3المجلد
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  :  اإلتحاد بلوكتشين. 3

إن�اء ال#عامالت وت�Aی"ها    $#�ح ت�خ�� وهي ش@Wة مف��حة ول+ ل�W�= Vل �امل، إذ  
تأك��    اتفاق $>��جO فقt ل#C#�عة مع��ة م جهات م �حة ت�j'ه0 صلة ع#ل م@اش�ة أو  

أو جهات   أو ه�Xات ح�Wم�ة  أو م>����ات  ب��ك  ب��هC#� ،0#�عة  �n#ا  معامالت م����ة 
س��Pام  الD: ی��ح لل# ارف وال#fس>ات ال#ال�ة ا  Ripple  وغ��ها. وم أم"ل�ها: تAالف  تCار6ة 

 وال�Aاالت ال#ال�ة ب��ه0 ='�6قة أرخ� وأسهل وأس�ع، واالس�فادة    ل�#ام ال#عامالت  ال�ل�ك ت��
   1.م أدواتها ال�Aل�ل�ة وم#�Mاتها في الع#ل

األن�اع ال"الثة، ب��#ا یل�P ال�Wل  ی�� أه0 الف�وقات ال#�ج�دة ب�    01رق0    ال�Wل
  أه0 األم"لة الPاصة =Wل ن�ع.  02رق0 

  العامة وا�cاصة واالتحاد أو التحالف  البلوك ^ش)نالفروقات ب)ن : 1شكل رقم  

  
  6، ص مرجع سابقفاطمة السبيعي، دراسات استراتيجية: اتجاهات تطبيق تقنية البلوك تشين في دول الخليج، المصدر: 

  
  

 

    .7، ص مرجع سابق ي دول الخليج، ) فBockchainفاطمة السبيعي، دراسات استراتيجية: اتجاهات تطبيق تقنية البلوك تشين (. 1
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  البلوك تشني: أنواع    2شكل رقم  

  
قراءة في تجربة  - المحتملة لتطبيقهااستراتيجيات مجلس التعاون الخليجي لتبني تقنية البلوك تشين والنتائج ،  طروبيا نديرالمصدر: 

  39، مرجع سابق، صاإلمارات العربية المتحدة

JلKاني:  ال�Aة ع�لال���ل وآلE  امGن��ال$ل�ك ت   

وخ ائ ه وآل�ة ع#له ح�L    ال�ل�ك ت��نhام  م خالل هDا ال#'لO س��'�ق له�Wل  
  ة ع#له. لل�ص�ل إلى مع�فة آل�  ال�ل�ك ت�� س���M على الCانO ال�ق�ي ل�hام 

  ال$ل�ك ت �� الف�ع األول: خFائl نGام 

  الم�/md:  نGام  -أوال

الالم� ا ال�@Wة  ة،  �6M ل�@Wة  في  �gف  �ل  و م��6M   امال+تCعل  ما  ن>Pة   ل�$ه 
ال�ي  ،ال#�ارد ال�اح�ة  الف�ل  نق'ة   هDا $ق�ي على أك�� م�Wلة في ال�@Wة ال#��6Mة، وهي 

  ال#��M:. ت�Aث ع�� ف�ل ال#ال� 
، وهي ت�ل�P ب�6�Aل ال�@ادل  ال�ل�ك ت�� تع��� الالم��6Mة أه0 وأق�� خ ائ� نhام  

م@اش�ة ال#�عامل� ب�  ی�0  ال��اصل  أن  أ:    peer to peerتق�م على أساس نhام   ال#عل�ماتي
�Mو�6، أو  ال  خ�ف على ال��انات م دون  ، و (server)خ�ادم م��6Mة    ب��ه0، دون وس�t  دون  

  1 على الP �ص�ة.مPاوف  

 

  .26فادي عمروش، مرجع سابق، ص .1
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وس'اء  و ،  ات�Pمالوس'اء  س�ق�ي على    ال�ل�ك ت��إن خاص�ة الالم��6Mة في نhام  
وال>#>�ة وس�fد: ذل� إلى اخ�فاء    ،م#ا یfد: إلى ال�Pل� م ت+ال�� ال�ساgات��,��،  ال

ما $�# حق�قه0    وفxالع#الء إلى ال"قة ال�ق#�ة  س���Aل  و ،  و,ه�ر ع��ات غ��ها،  ش��ات
  �gف ثالL ی"�n xه الCان��. دون الAاجة إلى  

  الف�ق ب� األنh#ة ال#��6Mة والالم��6Mة وال#�زعة :  3شكل رقم  

  

  
 
  

  

  
  . 130، ص مرجع سابقتقنية سلسلة الثقة (الكتل) وتأثيراتها على قطاع التمويل اإلسالمي، ،  الشاطر أحمدمنير ماهر  المصدر: 

  مفتوح المصدر:نظام   –ثانيا

  وال $#ل+ه أح�  مف��ح أل: أح�   ال�ل�ك ت��نhام  وهDا $ع�ي أن  W#6و ،  �Pأل: ش
دخ�ل ال�ق��ة إلى مCاالت  Dه الPاص�ة  وم م�Mات هی��6ه،  في أ: ت'��x    اس��Pام هDه ال�ق��ة 

   1.یلغي اح�+ار =ع� ال���ات ال#ه�#�ة في األس�اق  ك"��ة وjأسعار م�Pف�ة م#ا

: ش�P حx ال�ص�ل إلى ج#�ع ال�عل�#ات ال��م�Cة  ألمف��ح ال# �ر $>#ح ال�hام 
 ال#>�#� م    وتع�یلها في�<Aان�ة ال�Wامج� ق�ل أ: م'�ر ب أ: وق<، =#ا $��� إم    R��=

اب�+ار أو  تغ���  أ:  مل+�ة  في   xأ: ح=  Oال'$ وف�  ووفقا  ،  أال  ق�  األم�،  ذل�   xق�Aت إن 
م ال#'�ر6 واُل#ع�ن� وال#>��Pم� وال�اع#� =�Wل    األرض�ة ال#�اس@ة لhه�ر مC#�عة ق�6ة 

  2.تلقائي ل#�اصلة ال#��وع 

 

  .11، ص مرجع سابقالشاطر،  منير ماهر أحمد. 1
العدد   –مجلة التنمية والسياسات االقتصادية، المجلد الثاني والعشرون دراسة تحليلية،  – الخصائص االقتصادية للبيتكوين. عبد الحليم شاهين، 2

  57، ص: 2020، الثاني 
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ت'��6 ال�Pمات وال�'��قات أم�ا م�نا    Open Sourceال�hام مف��ح ال# �ر  لق� جعل  
الD: دفع ال@ع� إلى األم�  =�Wل ����،  االب�+ارات  �#ا $ف�ح ال@اب أمام ال��سع في  وت�ار��ا  
  1ال�hام. وه� ما س��عVW =ال�أك�� على ج�دة ،=#�Aك االب�+ارات ال�ل�ك ت��وصف 

  للتعديل: قابل نظام غير   –ثالثا

� ال�ل�ك ت� نhام  �#�M  ی   Vعـ�م الغـ¢ أو ال��ل� ث�ـاء  أ  =Pاص�ـة مه#ـة، وهـي ال�أكـ� مـ
ى  لذلـ� عـ   ت =عـ� إت#امهـا، و�6'�ـxالعـO =ال#عامالـات ال�ـي ی�ـ0 إج�اؤهـا وعـ�م ال� لت�ف�ـD ال#عام

ع#ل�ـات م"ـل  ال��م�ـة،  األن�ـ'ة   مـ وال'ـ�ود   الع�یـ�  األمـ�ال  والAاو6ـات    نقـل  وال�ـ�Aات 
 ال@�ائع وال�أك�  وع#ل�ـاتAل العق�د وال##�ل+ات وش�C<س� ال#��@ات وال#�اصـ   ت tخ ت  الم

ال#عام ح�L    تالوUج�اء  ت��#�ع  $ ال�WAم�ة،  ت>�O  ال=ال#عام   عOالال�   ال�ل�ك  = �رة  ت 
ى  لعـ   $>ـاع� في الق�ـاءل =#�ـ�أ ت+افـf الفـ�ص، وهـ� مـا  الاإلخـ   ـ�وات ال�ولة أو "اإلض�ار بـ 

ـO بهـا وعـ�م ال�ع�یـل عل�هـا  الع ـ عـ�م ال� � ت�  �ة، ح�ـL $�#ـ نhـام ال�لـ�ك� الف>ـاد = ـ�رة ��ـ 
   2.ك��أ= �رة الع#الء ـ �الحقـًا، وهـ� مـا $>ـاع� في خلـx ال"قـة ب أو حDفهـا

   :نGام ق�m  -را@عا
  M�#ام  نی�h في نقل ال��انات مقارنة مع األنh#ة  ����ة  س�عة  =أداء ق�: و   ال�ل�ك ت��

الAال�ة، فاألخ��ة ت�Aاج إلى ت�ق�x ی�و: في �"�� م األح�ان وPjاصة لألص�ل ال�ق�$ة، وهDه  
ب�قل�ل ال�+ال�� م خالل أت#�ة الع#ل�ات وع�م   الAال�ة، �#ا ت>#ح م�Mة ����ة على األنh#ة 

 أن $ق�م الAاس�ب بها =>�عة ودقة  الAاجة ل#ا $ع�ف بـالDی $ق�م�ن =أع#ال رو W#$ ت���ة
  3أعلى. 

  ق�ته و�فاءته م ال�قاR ال�ال�ة:   ال�ل�ك ت�� $>�#� نhام 
  . ه�اك س�عة أك�� في نقل ال��انات مقارنة مع األنh#ة الAال�ة :ل6�عةا -1

 

  . 57لمرجع نفسه، ص: ا. 1
مركز المستقبل لألبحاث  ، 3الثورة التكنولوجية القادمة في عالم المال واإلدارة، سلسلة أوراق علمية، العدد  :إيهاب خليفة، البلوك تشين. 2

  .4. ص 2018والدراسات المتقدمة، مارس 
  .7. ص مرجع سابق الشاطر،  منير ماهر أحمد  3
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$ق�م�ن =أع#ال روت���ة    ل#�,ف�م خالل أت#�ة الع#ل�ات وع�م الAاجة  :  تقل�ل ال�fلفة   -2
 أن $ق�م الAاس�ب بهاW#$  تق��ات ال�ع�ف OانC= ح��ة  =>�عة ودقة أعلى. �#ا أنها  تقلل م

 ال#>�هل+� إلنCاز مه#امه0 م#ا $قلل م ال�+ال�� ال#��افقة مع إنCاز هDه األع#ال =ال'�6قة
  .ال�قل��$ة

ع#ل�ة اخ��اق    وهDا ح �6ا لل�@Wات الPاصة م ال�ق��ة، ح�L ل0 ت"�< ح�ى اآلن   : اآلمان3-
  . لها، في ح� ث��< الع�ی� م حاالت الق�ص�ة على ال���ك وأنh#�ها ال��غ�ل�ة 

��ل نGام E :انيAالف�ع ال ��ال$ل�ك ت   

ت��نhام  ی�+ـ�ن   ع�اص�  ال�ل�ك  أرjعـة   في    مـ ت�#"ل  وال#عل�مة، رئ�>�ة   ال+�لة، 
هDه ت#"ل  ال�ق<،  وj #ة  وW#6ـ  والهاش،  ال+�لـة،  سل>ـلة  مC#لهـا  في  ت�ض�ح    الع�ـاص� 

   :02رق0 ال#ق �د بها في ال�Wل  

  البلوك تشني : هيكل نظام  4شكل رقم  

  

  43، م�جع سابx، ص  ال�ل�ك ت��فاد: ع#�وش، ث�رة الالم��6Mة و ال��Fر: 

ال#�اد مC#�عة م الع#ل�ات أو ال#هام    ت#"ـل وحـ�ة ب�ـاء ال>ل>ـلة، وهـي ع�ـارة عـ   ة: ال�fلـ  -1
ت6�Aل أم�ال أو ت>�Cل ب�انات    (Blocks)  ت�ف�Dها داخل ال>ل>ة، وم أم"لة ال+�ل  ال��ام بها أو 

الع#ل�ـات وال#عل�مـات ال    وعادة ما ت>��عO �ل ��لة مق�ارًا م�Aداً   ،…أو م�ا=عة حالة  مـ
��لة ج�ی�ة    إنCـاز الع#ل�ـات ب�اخلهـا = ـ�رة نهائ�ـة، ثـ0 ی�ـ0 إن�ـاء  ـ� م�ـه ح�ـى ی�ـ0 "تق�ـل أك
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  ت وه#�ـة داخـل ال+�لـة ت�>ـ�O في تC#�ـ� الإجـ�اء معام  ـي ه� م�ع>م�ت@'ة بها، واله�ف ال�ئ�ـ 
   1ال#عامالت.>ل>لة أو م�عها م ت>�Cل وUنهاء ال

لل��، ح�L    على م�Pلف العق� في ش@Wة ال��وت��زع  مع =ع�ها ال@ع�  ت��ا=t ال+�ل  
ی�0 إضافة هDه   ) إذ... ��2لة رق0،  1أن �ل ��لة ت��#ل على رق0 ت>ل>لي لل+�لة (ك�لة رق0
   2.ال�Aقx م�ها زم��ة مع��ة وت0ال+�ل �ل#ا قام ال#>��Pم�ن =#عامالت مع��ة خالل ف��ة 

  داخـل ال+�لـة ال�احـ�ة، أو هـي األمـ� الفـ�د:   ق � بها الع#ل�ة الف��uة ال�ي ت�0 $ ال�عل�مة:    -2
   3.األوام� وال#عل�مات ال+�لة نف>ها �ه مـ � الـD: ی�ـ0 داخـل ال+�لـة، و6#"ـل مـع غـ

ح�9 ی�p ال����d    لل�#��M ب� م�Pلف ال+�لت>�ع#ل    u@ارة ع شف�ة:  Hashشف�ة ال�fلة    -3

وهDا $ع�ي أن �ل   Curr_hashوشف�ة ال+�لة الAال�ة  Prev_Hashشف�ة ال+�لة ال>ا=قة ب�� 
 إضافة ��لة واح�ة فقt    ك�لة م�ت@'ة =�Wلة واح�ةW#$ ش� عل�ها، �#ا أن �ل ��لةfق�لها ت

   4.=ع�ها
ل>ل>لة ال+�لة، و�6مM إل�ه ال@ع� أح�انًا ب ال��ق�ـع  م#�M    ح#� ن�و: =#"ا=ة    Hash$ع���  
سل>ـلة ال+�لـة $'لـx    عـ �ـ�د ی�ـ0 إن�اجـه مـ خـال خ�ارزم�ـة داخـل ب�نامـج  فهـ� ع�ـارة  5ال�ق#ـي
   6:و6ق�م =أرjع و,ائف رئ�>�ة هي  Hash functionآل�ة الهاش  عل�هـا
−   ال>السل، ح�ـL تA ـل �ل سل>ـلة على هـاش م#�ـM  ت#��ـM ال>ل>ـلة عـ غ�هـا مـ

 .لهـا خـاص بهـا
ال>ل>ـلة، ح�ـL تأخـD �ل ��لـة أ$�ـًا    ت�Aی� ومع�فة �ل ��لة وت#��Mها ع غ�ها داخل  −

 .هاشـًا خاصـًا بهـا
−  M�#وس0 �ل معل�مة داخل ال+�لة نف>ها بهاش م. 

 

  .2. ص مرجع سابقالثورة التكنولوجية القادمة في عالم المال واإلدارة، سلسلة أوراق علمية،  :البلوك تشينإيهاب خليفة، . 1
   .45، صمرجع سابق . هدى بن محمد، ابتسام طوبال، 2
  . 3ص   ، مرجع سابق، إيهاب خليفة . 3
  .45ص   . هدى بن محمد، ابتسام طوبال، مرجع سابق، 4
  . 2ص   ، مرجع سابق، إيهاب خليفة . 5
قراءة في تجربة اإلمارات العربية  - استراتيجيات مجلس التعاون الخليجي لتبني تقنية البلوك تشين والنتائج المحتملة لتطبيقها، طروبيا ندير . 6

  .36، ص2020، 2، العدد 4، مجلة إضافات اقتصادية، المجلد المتحدة 
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−  Lال+�ل =ع�ها ال@ع� داخل ال>ل>لة، ح� tjل    ر� t@لها  ت�ت xلة =الهاش ال>اب��
ال+�لة األصل�ة    ـ� في اتCـاه واحـ� فقـt مـ� عل�هـا، مـا $Cعـل الهـاش $>   حxالوالهاش ال

ـى ال+�ـل ال�ـي تـ0  لالهـاش ال $>ـ#ح =ال�ع�یـل ع  ح£ ه�ا أنالحقة عل�ه وهDWا، و6الال
 .إن�ـاؤها

 Hashتلة : شفرة الك5شكل رقم  

  
  .2ال"�رة ال�+��ل�ج�ة القادمة في عال0 ال#ال واإلدارة، سل>لة أوراق عل#�ة، م�جع سابx. ص  :إیهاب خل�فة، ال�ل�ك ت�� ال��Fر: 

4-   rـة ال�قـ�F@  ::تـ0 ف�ـه إجـ�اء أ  :Dی�0  ع#ل�ـة داخل ال>ل>ـلة  وهـ� ال��ق�ـ< الـ Lح� ،
  . سل>لة ال+�ل وال��pقة وال"ان�ة ل��ل�� هDه ال+�لة في ال�ق�x =ال��م وال>اعة ت>�Cل ال��ق�< 

  ال$ل�ك ت �� ع�ل  م:ادئ وآل�ة: الAال9الف�ع 

  البلوك تشين مبادئ عمل  -أوال

ت� وفx ثالثة م@اد` رئ�>�ة، ت#"ل األساس الD: $ق�م عل�ه هDا    ال�ل�ك$ع#ل نhام  
   1وهي: ال�hام

م�احة  ت+�ن ج#�ع:  المفتوحال6(ل    -1  ”ت� “ال�ل�ك  داخل  ال#�ج�دة  لل+افة،    ال#عل�مات 
  إذا �ان<ال  ال>ل>لة م#�ل+ات =ع�ه0 ال@ع�، ف#"   ح�L ی�� ج#�ع األف�اد ال#�ج�دی داخل

=ال>ل>لة رؤ6ة أم�ال الC#�ع، ل+ مع    هـDه ال>ل>ـلة خاصـة ب�6�Aـل أمـ�ال، $>ـ�'�ع �ل مـ
ألن ال>ل>ـلة ت��ـح لألفـ�اد إمWان�ـة    ه��6ه0 ال����Aة، وذل�ـى مع�فة  ل=ع�م الق�رة عـ   االح�فا�

ال>ل>ـلة، وjال�ـالي $ عـO ال�عـ�ف    تhه� ل#>��Pمي  ـائه0 ال����Aة# أسـ   اسـ��Pام ألقـاب غـ�
 ت�ض�ح  ،  وUن �ان مـ ال>ـهل مع�فـة حCـ0 األمـ�ال ال�ـي $#�ل+ها  ى ه�6ـة ال�ـ�Pلعـ W#6و

ال��P   دوالرات إلى10فإذا أراد ال��P (أ) ت6�Aل م�لغ    ل�الي،ذل� األم� م خال ال#"ال ا
 

  . 3ص   ، مرجع سابق، إيهاب خليفة . 1
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ـ�ة دوالرات أم ال، وفي  �ال�ـ�P =الفعـل $#�لـ� الع  (ب) فإنه $hه� للC#�ع ما إذا �ان هDا
أحـ� معهـا =ال�6�Aـل، أمـا إذا   كهـا ت �ـح ال#عاملـة غـ� صA�Aـة وال ی�Cـاوبالعـ�م ام�  حالـة

 اس#ه (ج)  بكانـ< صA�Aـة فـإن أقـ� W(ب) ول� �Pار ال��C= م�ج�د �Pقـ�م =إع'ـاء    ش$
  الي الD: ی��6 ال��P (أ) #$أخDها م ال#�لغ اإلج  ال�قـ�د لل�ـ�P (ب) مقابـل ن>ـ@ة صغـ�ة

مع�فة معل�مات شP �ة ع =ع�    في هDا ال�hام ه� إمWان�ة  ال�ئ�>يو6ع��� الع�O    إرساله
،xلـ� اله�ف ـى سـ��ل  لع  األف�اد، ت�علDـ0 األمـ�ال ال#�سـلة، و�CA= ،إرسـالها، وذلـ�    ال#"ـال مـ

عـ  ال  ـى ال>ل>لة، ف�ـ لـى ح0C أم�اله عـ ل=ه وال�ع�ف عـ   مـ خـال م'العـة ال>ـCل الPـاص 
ال#�سـل لهـ0 األمـ�ال، وال��ق��ـات ال�ـي    ـى صلـة هـDا ال�ـ�P =األشـPاصلإمWان�ـة ال�عـ�ف ع

ع#ل�  ف�هـا  �n   ـة ت�ـ0  ال#عل�مات  هDه  ت�,��   W#6و =ع�#ال�6�Aل،  أو    ا  ج�ـائي  ع#ـل  ل��بـ� 
  . إج�امـي ضـ� أفـ�اد األس�ة 

ح�L ال ت�ج�    ى ف+�ة ال#��6Mة، لیه�ف هDا ال#��أ إلى الق�اء ع  :قاع�ة ال$�انات ال��زعة  -2
ال>ل>لة م�زعة ب أن    بل  ،ال�ل�ك ت��أو جهاز واح� ی�0WA في    جهة واح�ة أو خادم واح�

ب�A#�ـل    حـ�ل العـال0، ح�ـW#$ Lـ أل: شـ�P في العـال0 أن $قـ�م    ف�ها� ج#�ع األف�اد ال#����
هـDا ال#�ـ�أ أحـ� ع�ـاص� األمـان لل>ل>ـلة،   ع عل�هـا وال#�ـار�ة ف�هـا، و6ع�ـ��ال ال>ل>ـلة واالgـ 
أحـ� أراد  أو اخ��اقها،ال�العO  الق�اص�ة    فـإذا  $��Pق ج#�ع األف�اد   ب� عل�هالف  =ال>ل>لة  أن 
  .�ة�م>�@ع� ح�وثه ب�رجة ��   أم�  وه�  ال#�ج�دی بها

    :ال�ع�ی�3-
ل�خ�لها في  س� الع#الت ال#�ف�ة  أو  خاللها إgالق  الع#ل�ة ال�ي ی�0 م  ال�ع�ی ه�  

ت��A: على إث@ات    =ع�ها ی�0 ن�� ��لةلغM ر6اضي  ت��# حل  ع#ل�ة ر6اض�ة    وه�   ال��اول
إال إذا   ،ال�Cی�ةال�ح�ات  أ: ال ی�0 إضافة    الAل ق� ت0 ت�ف�Dه، وال تع� تل� ال#عاملة نهائ�ة=أن  

xقAال� =ع�  ال+�ل، ذل�  إلى سل>لة  قام  ال#عامالت  م صAة    ت0 إضاف�ها   ی�لقى م =ع�ها 
وق� أgلق< على تل� الع#ل�ة م 'لح تع�ی وذل� على غ�ار اس��Pاج   =ع#ل�ة ال�ع�ی مWافأة

األرض    ال���>ة  ال#عادن  gا=  والف�ة    –م  OهDأن    –�ال الف�ق   ال#�ف�ة  ل+ الع#الت 



  األدبيات النظرية لسالسل اإلمداد وتقنية البلوك تشين                                                                   ولالفصل األ

 

 

38 

 أل:  للA �ل على شيء غ�� مل#�س  ال���+�6 ُ$>��Pج ع�� ال�سائل ال�ق#�ةكW#6و    �Pش
  ال�ع�ی =ع#ل�ة  وال�ق��ة    – ال��ام  الف��ة  إمWاناته   O<A=–  عل�ه xمّع�ن  و6'ل  Miner   ذل� 

ت�Aاج إلى =ع� األجهMة ال#�P  ة، و�6لقى مقابل ذل� مWافأة   م خًلل ت�غ�ل ب�امج مع��ة
ال�Cی�ة، وjال�الي ف�ل� الع#ل�ة ل�>< مق �رة على جهة  الع#الت ال#�ف�ة  شWل ع�د م    في

في    –ال�WAمة    –ال�قل��$ة، ال�ي ت�0WA ال>ل'ة ال�ق�$ة  الع#الت  بDل� ت�Pلف ع    ما، وهي
   1.ال#ع�وضة م�ها g@اع�ها وال+#�ة

  ال$ل�ك ت �� آل�ة ع�ل  -ثان�ا

   ت+��ل�ج�ا معق�ة ت�Pع ل�hام ت�ف�� عال�ة ال�قة وال#�اعة، و�ل معاملة ت�0 م   ال�ل�ك ت��
   2:خالل م�احل م�الحقة ومW#لة ل@ع�ها ال@ع�، وت�#"ل هDه الP'�ات في االتي 

ال#فات�ح،   -1  م ال�ق#�ة م خالل زوج  ال+�ل  سل>لة  مع  األف�اد  خاص  ی�عامل  مف�اح 
عام، معامال   ومف�اح  على  لل���pع  األول  $>��Pم   Lال"اني  ت ح� أما  الPاصة،  ه0 

 .ف#P � لل�عامالت على ال�@Wة
 للC#�ع االgالع على ج#�ع ال#عامالت ال#�ج�دة داخل ال�ل�ك ت��، وjال�الي  -2W#$

�ج�ا  ن هDه ال�+��لال��Aقة، أله�6اته0  =ع�ه0 ال@ع�، ل+ دون مع�فة    مع�فة م#�ل+ات
 .ت��ح اس��Pام أس#اء م>�عارة

ع�� إج�اء معاملة ب� �gف� ول�+ ع#ل�ة ت6�Aل أم�ال، فانه $hه� للC#�ع ما اذا  -3
قادر على إج�اء ال#عاملة، فاذا �ان< ال#عاملة سل�#ة فان ال#�ار��    كان �ل م�ه#ا

ا في  =ال# ادقة عل�ها وت��� على ال>ل>لة، أم  ال#�ج�دی على ال�ل�ك ت�� $ق�م�ن 
 . الAالة ال#عاك>ة، فال اح� س��Cاوب مع الع#ل�ة 

 

  64دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص:  – الخصائص االقتصادية للبيتكوين. عبد الحليم شاهين، 1
قراءة في تجربة اإلمارات العربية  - استراتيجيات مجلس التعاون الخليجي لتبني تقنية البلوك تشين والنتائج المحتملة لتطبيقها، طروبيا ندير . 2

  . 37، مرجع سابق، صالمتحدة 
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ی�0 تC#�ع وت�ت�O ج#�ع ال#عامالت ال�ي ت0 ال�أك� م ص�Aها وال# ادقة عل�ها في   - 4
خالل الفاصل الMم�ي ال#�فx عل�ه في ��لة تA#ل = #ة ال�ق< الPاصة   ال#�حلة ال>ا=قة

 .بها، وهDا ما $>#ى =ال�ع�ی
العق� =ال�Aقx م صAة ال#عل�مات ال�اردة في ال+�لة للP'�ة  تق�م األجهMة ال##"ـلة في   - 5

وال�AقD� xل� م الهاش الPاص بها وم�� ارت@اgه =الهاش الPاص =ال+�لة    ال>ا=قة،
 .ال��انات صA�Aة ی�0 الAاق ال+�لة ال�Cی�ة =ال>ل>لة �ان< ج#�ع وUذاال>ا=قة لها، 

  . ت��آل�ة ع#ل ال�ل�ك  أدناه  04رق0  ی�ضح ال�Wل

  آلية عمل البلوك ش�ن : 6 ش�ل رقم

  
مللتقى الدويل حول التجارة اإللكرتونية  اانعكاسات تقنية البلوكتشاين على مستقبل التجارة االلكرتونية،  حللو بوخاري،  املصدر:

  - برج بوعريريج  اإلبراهيمي البشري      جامعة حممد  – وتكنولوجيات االتصاالت: الفرص والتحد3ت، كلية احلقوق والعلوم السياسية  

  . 8ص ، 2019آذار -مارس  6-5، اجلزائر

�قات نGام  ال�KلJ الAال9: $Kت ��ال$ل�ك ت   

م م�Cد الPل��ة ال�ق��ة ال�ي $ق�م عل�ها ع#ل نhام    ال�ل�ك ت�� لق� تP'ى اس��Pام  
 االس�فادة م ت'��قاته الع�ی�ة وال#�'�رة في    ال��+�6W#$ امhل�@ادل الع#الت ال�ق#�ة، إلى ن

و�أم"لة على أب�ز     1.وال�Cار6ة وال �ا�uة دون اس�"�اء  ال#Cاالت الع#ل�ة   ج#�ع الق'اعات

 

    .9، ص مرجع سابق ) في دول الخليج، Bockchainالسبيعي، دراسات استراتيجية: اتجاهات تطبيق تقنية البلوك تشين (فاطمة  . 1
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 C#ال  وت�ف��    ان��ن< األش�اء،  ح#ا$ةالعق�د ال���Dة،    :هي   ال�ل�ك ت��االت ال#>�ف��ة حال�ا م
سالسل   وUدارة  وال#fس>�ة،  ال�WAم�ة  وال#عامالت  وUج�اء  اإلم�اد  ال�Pمات  والل�ج>��ات، 

وال��ز6ع  ال�عا$ة ال �Aة، وما $�P حف£ حق�ق ال#ل+�ة الف+�6ة    ال#عامالت ال#ال�ة، وفي مCال 
  : والف��ن وغ��ه  وال��� في ال#Cاالت ال@A"�ة واألدب�ة وال#�س�قى

�ة:  -1/sار    العق�د الgت��ى وت��مج في إ  Dال��ف� ذات�ة  =أنها عق�د  ال��Dة  العق�د  تع�ف 
م��6Mة (ال�ل�ك ت��) ت�0h ش�وgها وأحWامها العالقة ب� �gف� أو    ش@Wة ت�ز6ع ال 

ل�ج�د سل'ة م��6Mة (�gف ثالL،)  الAاجة  دون    أح�ه#ا اآلخ�)  ك"� (ق� ال $ع�فأ
) في �pام ال'�ف� لل��اجع أو ال�ع�یل(ل+�نها غ�� قابلة    فهي قادرة على ت�ف�� ال"قة

 1ال�عاق� ب��ف�D ال#عامالت وفقًا ل��وR وأحWام
 تق>�0 العق�د ال��Dة وفقا ل��وR ت�ف�Dها إلى ن�ع� ه#اW#62:و   

�ة   .أ/sة العق�د ال�g� ة ي العق�د ال�  يه:  الW@ال+�ل على ش   تق�م =ق�اءة ال��انات م
 وال $�Aاج ت�ف�Dها إلى معل�مات م خارج ال+�لة م"ل عق�د ال�6�Aالت   ال�ل�ك ت��

  .ال#ال�ة م�ع�دة ال��ا�pع وعق�د نقل ال#ل+�ة
�ة   . بg� ال ��ة غ�/sيه : العق�د ال   العق�د ال�ي $�Aاج ت�ف�Dها إلى معل�مات م

 .ال+�لة م"ل ال#�اه�ات ال�6اض�ة ون�ائج االن�Pا=ات وت�قعات ال'قV  خارج
وفاء   وت>��Pم ال#� ات ال#���ة على ال�ل�ك ت��، العق�د ال��Dة �#0WA م>�قل ل�#ان

 ال�س'اء،  ال�Mام �ل �gف، ح�L ی�#�M العق� ال�Dي =ع�م االن�Aاز وع�م االع�#اد على
 .فاالتفا�pات م�ج�دة ع�� ش@Wة سل>لة ��ل م�زعة ال م��6Mة 

$�Wل ت�ف�� الA#ا$ة األم��ة أح� أه0 ال��A$ات ال�ئ�>�ة في مCال    إن��نr األش�اء: -2
وض�ورة ح#ا$ة األش�اء  اإلل+��ون�ة    إن��ن< االش�اء، خاصة في ,ل تMای� ال�ه�ی�ات  

 

1 .Gatteschi ,V., Lamberti, F., Demartini, C., Pratenda C. &  Santamaria V.(2018) "Blockchain and Smart 

Contracts for Insurance: Is the Technology Mature Enough?, Future Internet 2018,P. 10..   

يونس حسن عقل، سمحى عبد العاطى حامد، مشكالت المعاملة الضريبية لنشطة وعمليات تكنولوجيا البلوك تشين فى مصر "دراسة دولية  . 2
    .16، ص: مقارنة" 
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تق��ة   ب�انات أث�اء ع#لها، وت�ف�     ح#ا$ة   ال�ل�ك ت��ذاتها وما ت �ره وتC#عه م
األجه ه�6ة   ت�#  Lح� ال��اصل  ع#ل�ة  في  وف�A  أم��ة  وال#>�ق�لة  ال#�سلة  Mة 

وت>�Cل ال��Aی"ات وال#عامالت ال�ي ت��n 0#ا ب��ها،    وال# ادقة عل�ها    ةب�اناتها ال#C#ع
ال>�ارات  أو  ال#�Mل�ة  ال+ه�jاء  ع�ادات   Aش معامالت  إت#ام  ال#"ال،  س��ل  على 

في   ال��Dة  العق�د  =اس��Pام  وغ��ها  ت�� ال+ه�jائ�ة  األجهM   ال�ل�ك  ب�انات   �Aة  لف
 ودف�عاتها ال#ال�ة =�Wل أت�مات�Wي وف�ر:   وم ادق�ها وت>�CلAمعامالت ال� .  

 االس�فادة م مMا$ا    : ال�eمات ال���م�ة وال�Xس6�ة -3W#$وخاصة س�عة   ال�ل�ك ت��
 خ�مات الق'اع ال�WAمي وال#fس>ات �<Aة وال"قة في ت�ف�� وت�nال#عامالت وال�فا

#�ة =Wل أن�اعها وأغ�اضها ��هادات ال#�الد  =�Wل عام، م"ل إص�ار ال#>���ات ال�س
وال�هادات الCام��ة ورخ� ال��ادة، وت>�Cل ال#ل+�ات �األراض : والعقارات    والMوج

و�ل ماله �p#ة ماد$ة، وUص�ار ='اقات اله�6ة   وال#��@ات ال#�ور6ة وال#�Cه�ات ال"#��ة
وال� �6< ال�ق#ي في   لل#>�Aق�،وال�Aقx م ال��انات، وص�ف العانات ال�WAم�ة  

 .االن�Pا=ات ال���gة وغ��ها
في ال>��ات القل�لة القادمة دورا ح��6ا في    ال�ل�ك ت�� س�لعO أنh#ة    : م�ادسالسل اإل -4

في ح��ة ال�Cارة العال#�ة، ح��C$ L:    ت�س�ع العالقات ال�Cار6ة وتP'ي ال#ع�قات 
 ات ل�ج>��ة ته�ف إلى رtj  في إن�اء م�   ال�ل�ك ت��الع#ل حال�ا على ت�,��  

ال#�انئ =األ�gاف ال�Cار6ة �ال# انع وال���ات وال#�ردی وال# �ر6 به�ف ت>ه�ل  
 هDه ال#� ات وW�jل    ال�عامالت ب��ها وت>�6عW#ع#ل�ات ت �ی� واس���اد ال>لع، وت

ل#الی� م الAاو6ات وش�Aاتها    خاص ال#�انئ م معالCة وت�@ع معل�مات م�Pلفة  
 وت�ار6خ ال��اج وغ��ه، واع�#اد ن>خ إل+��ون�ة ل#>���ات و�jل� ات  والف�ات��  األسعار

 وال�عامل مع األوراق،  Aت+ال�� ال� ، ما یلغي ال�عق��ات ال�Cائ�ة و6قلل مAال�
األمان وال�فا�nة والA#ا$ة م ال@�ائع ال#6Mفة وال�العO   إلى ز6ادة مع�الت=اإلضافة 
 . =األسعار



  األدبيات النظرية لسالسل اإلمداد وتقنية البلوك تشين                                                                   ولالفصل األ

 

 

42 

5- �ال�ال أك"�   $ع���:  ة ال�عامالت  ال#الي  =   الق'اع  تأث�ا  الق'اعات  ت�� وأس�ع    ال�ل�ك 
في _�Wل�ة وأنh#ة ال�Pمات    وغ��ها م ال�+��ل�ج�ا ال#ال�ة ال�ي أح�ث< ت�Aالت جDر6ة
في   الالم��6Mة  م�Mة   م حال�ا  االس�فادة  وت�0  ت�� ال#ال�ة،  األف�اد   ال�ل�ك  ق�ل     م

وال#fس>ات في خ�مات ال�فع الف�ر: وت�اول الع#الت واألص�ل ال�ق#�ة =�Wل م@اش�  
األف�اد    ب�  األ�gافأوآم ال���ك،  دون    و  أو  ال#الي  ال>�ق   م  tل�س� الAاجة 

وخاصة الPارج�ة    ال# ��nةال�Aاالت  في ت�ف�D    ال�ل�ك ت��افة إلى اس��Pام  ض=اإل
وال�>�6ات مع ال���ك وال#fس>ات ال#ال�ة ال#��اسلة ف�ر6ا، ما $�P � الP'�ات وال#�ة  

 . الالزمة ل�Cاء ال�Aاالت وP6ف� ت+لفة ال�فقات ال# اح@ة لها الMم��ة

�ة: -6�Fفي ال# $   ال�عا�ة ال Cال ال Aي في إع�اد م� ة ل�>�Cل  >�فاد م ال�ل����
ب�انات ال�عا$ة ال �Aة وفx ال#عای�� وال#قای�V ال'��ة العال#�ة مع م�اعاة خ �ص�ة  
وال�راسات  ال�Aل�الت  لع#ل  الالزمة  ال#عل�مات  ل��ف��  وذل�  و�jاناته0،    ال#�ضى 

  وال�أم� ال#ال�ة  وال#fس>ات  ال#>����ات  gاق0  ع#ل  $�Pم  وما  ال �Aة،  وال@�Aث 
م�ادات واألدو6ة وغ��ه0 م ال#�Pل� على ق�اءة دف�� سCالت ال�عا$ة  Aي واإل ال

 . ال �Aة
إن�اء م� ات ل�>�Cل وت�ث�x أوراق    ال�ل�ك ت��ت��ح تق��ة    ح�ا�ة ال�ق�ق الفf��ة: -7

ال@�Aث وال�راسات ومC#�عات االن�اج األدبي والف�ي لل+�O وال#fلفات واألفالم والق'ع  
ال#ل+�ة ال� �6�6ة وال���Wل�ة وغ��ه، به�ف ح#ا$ة حق�ق  الف+�6ة    ال#�س���ة والف��ن 

 ال# ادر   وال#ال�ة، �اس��Pامها في ال�Aقx م م�اعاة أحWام وض�ا=t االق�@اس م
ال#���رة، م    العل#�ة  أ:  في  وال��ز6ع  ال���  حق�ق  وض#ان  االن�اج  في   0WAوال�

 . ال#Cاالت
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  ال$ل�ك ت ��ال�KلJ ال�ا@ع: مeاg� وت���ات نGام 

التحديات  ـن، فإن هناك عدداً من  يتش  ى الرغم من المميـزات التي يتيحها نظام البلوكلعـ

  نذكر منها: هذا النظام،  ال�ي ی�اجهها 

على    أال�Aف£ م اع�#اد هDه ال�+��ل�ج�ا خ�قا م ال��Aالت غ�� ال#�غ�jة ال�ي ق� ت'�  -
   1.والق�ان�، و�Dا ت��ر األف�اد وال���ات س�اء ال�WAم�ة والPاصة األنh#ة

،  ع�م ال�را$ة ال+ا�nة =أسV هDه ال�ق��ة م �gف األف�اد والعامل� في ال#fس>ات ال�ق��ة -
   2.األح�ال ت+�ن مع�ف�ه0 بها =ق�ر مع�ف�ه0 =ع#لة ال���+�6  ح>أوفي 

العـام  - الق$ـ�ل  م�جـ�د م�ـD أكـ� مـ    ال�ل�ك ت�� ـى ال�غـ0 مـ أن نhـام  لع :  ضعـف 
فإنـه الیـMال�ع أعـ�ام،  اســ��Pامه = ــ�رة واضAــة إال في �غــ� م��   ـ�ة  ی�ــ0    ــ�، ول0 

ل0 یلـx =عـ� الق�ـ�ل العـام الـD:    ت�ـادل ع#لـة ال���+�6ـ، و�6جـع ذلـ� إلى أن هـDا ال�hـام
  ق'اعـات م�عـ�دة، وقـ� ی�جـع ذلـ� إلى ال ع�jـات الف��ـة   اد عل�ـه في#$>ـ#ح =االع�ـ

   3.الPاصـة =ال�hـام وضعـف تق�ـل األفـ�اد لهـDه ال�ق��ـة
ال -  Oج��<$ م#ا  ال�ق��ة  تأث��اح�اثة  ج�ان�ها، الس�#ا  =Wل  لإلل#ام  ال�ق<   ها  ت#�6M م

   4.ال>ل��ة
�اب نGام م�اس$ي وض��$ي: -x   0 یhاسـ@ة إلى عـ�م    �جـع االف�قـاد إلجـ�اءات ونA#ال

ى هــDا ال�hــام وUدارتــه وjال�ــالي $#Wــ مAاســ��ها  لع  وجـ�د جهـة م��6Mـة تقـ�م =ال>ـ�'�ة
   5.غـ¢ وتMو6ـ� ال�hـام أو تع�ضـه لق�ص�ـة أو حـ�وث ع#ل�ـاتحالـة خلـل  في

 

قراءة في تجربة اإلمارات العربية  - تقنية البلوك تشين والنتائج المحتملة لتطبيقهااستراتيجيات مجلس التعاون الخليجي لتبني ، طروبيا ندير . 1
  . 41، مرجع سابق، صالمتحدة 

  . 41. المرجع نفسه، ص2
  . 6الثورة التكنولوجية القادمة في عالم المال واإلدارة، سلسلة أوراق علمية، ص  :إيهاب خليفة، البلوك تشين. 3
قراءة في تجربة اإلمارات العربية  - مجلس التعاون الخليجي لتبني تقنية البلوك تشين والنتائج المحتملة لتطبيقها استراتيجيات ، طروبيا ندير . 4

  . 41، مرجع سابق، صالمتحدة 
  . 6الثورة التكنولوجية القادمة في عالم المال واإلدارة، سلسلة أوراق علمية، ص  :إيهاب خليفة، البلوك تشين. 5
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  خالصة الفFل: 

  ال�ل�ك ت�� م خالل هDا الف ل ت'�ق�ا إلى األدب�ات ال�6�hة ل>السل اإلم�اد وتق��ة  
ت�صل�ا إلى أه#�ة سالسل  و ،  ال�ل�ك ت�� أه0 ال#فا_�0 ال#�ت@'ة =>السل اإلم�اد و ح�L ت�اول�ا  
 اع�@ارها نق'ة فاصلة ب� =قاء ال#fس>ة أو زوالهااإلم�اد في  W#$ س>ة بلf#اع�@ار ما    .ال=

ال#fس>ة �p#ة   0�hتع في  أه#�ة   م اإلم�اد  وت���P    ،ل>السل  أرjاحها  ز6ادة  خالل   م
هDا م جهة وم جهة    .وUدارة عالق�ها مع الع#الء =�Wل أم"ل   ،ال�+ال�� إلى أدنى م>��6اتها

 Cال  0WAال� یfد:  إلى  أخ��  اإلم�اد  في سالسل  =Wفاءة  ��  ال�اخل�ة  لع#ل�اتها  ال#fس>ة  إدارة 
    .  سل اإلم�ادأ�gاف سال�ل وW�jل $�# تAق�x ال�+امل ب�

ح�L ت0 ال��صل إلى أنها تق��ة ث�ر6ة ال ت�Pلف    ال�ل�ك ت�� ك#ا ت0 ال�'�ق إلى تق��ة 
في أث�ها على العال0 ع ,ه�ر االن��ن<، على اع�@ار أنها ورغ0 ح�اثة ,ه�رها أخل'< ال+"��  

 وال#ف+�6 وح�ى ح�Wمات ال�ول إعادة ال��h في  وف�ض< على االق� ادی  ، م الA>ا=ات�
ح�L ف�ض< الم��6Mة ال�عامل ب�  مفا_�0 �ان< وUلى وق< ق�O6 م ال#>ل#ات وال��یه�ات،  

الع#الء دون وس�t م#ا یه�د ��انات ���� �ال���ك ال#ال�ة ودور ال>#>�ة، لق� ت�صل�ا إلى أن 
 ت�� آل�ة    ال�ل�ك  إلى  وت'�ق�ا  واالت ال  ال#عل�مات  ب�+��ل�ج�ا  أساسا  م�ت@'ة  معق�ة  تق��ة 

. ت�اجههاع#لها وأه#��ها وال#��قات وال��A$ات ال�ي  



 

 

�ة ال$ل�ك ت �� على سالسل اإلم�ادالفFل الAاني: Dتق z�$Kت 

  :الAاني الفFل 

z�$Kت ��ة ال$ل�ك ت �Dعلى سالسل اإلم�اد تق   

 TRADELENSدراسة حالة 
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 ت�ه�� 

ة ال�ل�ك ت�ـــ� وت�صـــل�ا إلى أنها ث�رة معل�مات�ة في � ت'�ق�ا في الف ـــل األول إلى تق� 
6 وم�ــــــــــــــار�ـة ال#عل�مـات وال��ـانـات، وهي تق��ـة �ف�لـة =ـإعـادة تـار6خ ��ـا=ـة ال�ـار6خ MPـال تCم

=ع�ه، إن أه0 ما $#�M ال�ق��ة ه� ق�رتها   مااإلن>ــاني وفx م�حل�� ه#ا ما ق�ل ال�ل�ك ت�ــ� و 
الهائلة على ت ��� وت>ه�ل ت@ادل ال��انات وال#عل�مات ب�+لفة أقل ووق< أس�ع وأك��، األم�  

  الD: س�+�ن له ت�ا�uاته على أم ال�Cارة وع��ر ال>لع وال@�ائع وال�Aود.

على ســـــــالســـــــل اإلم�اد واألث�    ال�ل�ك ت�ـــــــ�الف ـــــــل ســـــــ��'�ق ل�'��x تق��ة  في هDا 
ح�L ورغ0 أه#�ة ســــالســــل اإلم�اد إال أنها ال تMال تع�#� في إدارتها على ال#��تO على ذل�، 

ال�ق#ي، حـ�L ال تMال ال+"��    االنفCـارأنh#ـة �الســــــــــــــ�Wـ�ة غ�� م�ث�ـقة وغ�� ع#لـ�ة في عـال0 
ر�pة وع�ـــــ�ات م اله�Xات تع�#� في إدارة ســـــالســـــل اإلم�اد على ن0h تع�#� على ســـــCالت و 

إلى إح�اث ث�رة في سـالسـل   ال�ل�ك ت�ـ�ال�سـ'اء، سـ���اول في هDا الف ـل ��� ت�Cه تق��ة  
 أن ت���ه إذا ت0 االع�#اد عل�ها في إدارة سالسل W#$ :Dابي الC$خالل األث� اإل اإلم�اد م

د وفي على سـالسـل اإلم�ا ال�ل�ك ت�ـ�إلى ت'��x تق��ة  ال#@LA األول  سـ��'�ق في اإلم�اد،  
  x��'ارب تCذل� مع ال�'�ق إلى أه0 ت ال�ل�ك ال#@LA ال"اني ســ��0 دراســة األث� ال#��تO ع

على سالسل اإلم�اد في =ع� ال#fس>ات العال#�ة.   ت��
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�ة Dتق z�$Kال�:�9 األول: ت��على سالسل اإلم�اد ال$ل�ك ت   

ع أرضـــــ�ة خ ـــــ@ة  الع#�د الفق�: لل�Cارة ال�ول�ة. $�ـــــWل الق'ااإلم�اد  تع��� ســـــالســـــل 
ال#�انئ ، م#ا جعل  ل��ف�D ســـــــل>ـــــــلة ال+�ل =>ـــــــ�O الع�د ال+��� م الCهات الفاعلة ال#�ـــــــار�ة

إمWانات ال�ل�ك ت�ــــــ� =االشــــــ��اك مع ت>ــــــعى ل�'��x  شــــــ��ات ال�قل وال�Pمات الل�ج>ــــــ��ة  و 
ــ�اء،   خف� ال�+ال�� وتعM6M الع#ل�ات. إن ت'��6 م"ل هDه ال#� ـــــات ال به�ف  إن��ن< األشـــ

 أن یfث� =�ــــــWل ���� على  W#$إن ســــــالســــــل اإلم�اد .x#ارة ال�ول�ة =عCأن $غ�� ال� W#$ ،
الف�ائ� ال#�A#لة لهDه ال�+��ل�ج�ا لق'اع ال�قل وال�Pمات الل�ج>ــــــــ��ة واســــــــعة ال�'اق وت�ــــــــ#ل  

وتA>ـــــــــ� ق�رة ال�A#�ل، وتقل�ل ال�+ال�� اإلدار6ة ال#>ـــــــــاع�ة في ت�@ع ال>ـــــــــف وال�ـــــــــاح�ات،  
وال��>ـ�x، وز6ادة ال�ـفا�nة في األسـعار، وت>ـ�6ع ال#�ف�عات م خالل اسـ��Pام العق�د ال��Dة،  

 وتعM6M األم وال�A م االح��ال.

  على سالسل اإلم�اد  ال$ل�ك ت ��أه��ة ت$K�z ال�KلJ األول: 

ــ��ق��ة  االه�#ام ب ت�امى  ��ات األخ��ة،  >ــــــــ في ال =اع�@ارها تق��ة مه#ة ذات   ال�ل�ك ت�ــــــ
 �فاءة سل>لة  ق�رة ����ة  �<Aل ����اإلم�اد ل�W�= س>ة  أج�تها، ففي دراسة أج�تهاfم Eye 

for Transport     خلصت إلى  تع#ل  ش#لها االس�'الع  مfس>ة  300٪ م  16أن أك"� م
   1.في سالسل اإلم�اد  ال�ل�ك ت��على ت'��x تق��ة  

الق�ــاء على   إلى ال����P =�ــWل ���� أو ح�ىســ�fد:    ال�ل�ك ت�ــ�إن ت'��x تق��ة  
تA>ـــ� الفعال�ة وال+فاءة  ال�ل�ك ت�ـــ� إلى   تق��ةح�L یfد: ت'��x  .  اإلم�اد  ســـلم�ـــاكل ســـال

تق��ة    في ســالســل اإلم�اد، وم ب� أه0 ف�ائ� ت'��x  وال�ــفا�nة وتقل�ل وق< وت+لفة ال#عامالت
  على سالسل اإلم�اد:  ال�ل�ك ت��

  

 

1 .Jian Zhang, Deploying Blockchain Technology in the Supply Chain, May 2019, P : 9 
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  ة اإلم�اد6لل6ل إم�ان�ة ال��:ع ال���Kرالف�ع األول: 

  =�ـــــWل ���� اإلم�اد  �A>ـــــ� إمWان�ة ال��@ع داخل ســـــل>ـــــلة  ب   ال�ل�ك ت�ـــــ�  تق��ةت>ـــــ#ح  
مع   ا�مCهوj .  �ل�ا  دق�x=�ــــــWل    ج#�ع الع�اصــــــ� ال�ي ت��فx ع�� ال�ــــــ@Wة م>ــــــاروذل� ب��@ع  

 ل>ــل>ــلة  W#$ ،ة القائ#ة على إن��ن< األشــ�اءMاإلم�اد ال�ي تع�#� على األجهأن   ال�ل�ك ت�ــ�
ا   هـDافـإن  . =ـاإلضـــــــــــــــافـة إلى ذلـ�،  ال#�ـاســـــــــــــــOال#��Cـات في ال�قـ<  �ـل  ب�ـانـات    تC#ع تلقـائ�ـً
أل: م���ج    #>ـــــــــار �امل ودق�xا لل��ـــــــــ�Wل ت��pق=ال@ ـــــــــ#ة الMم��ة  �ت@'ة  ت+�ن مال#عل�مات  

وال���pعات ال�ق#�ة   ال�ل�ك ت�ـ�jف�ـل ث@ات ب�انات  و عالوة على ذل�،    داخل سـل>ـلة اإلم�اد،
ا  � آمم>ـارا  $ق�م  فإن ذل�   ال#'ل�jة ل�أك�� مل+�ة ال#عل�مات وال��انات ال#MPنة في هDه ال>ـل>ـلة

،  أو خ'أحالة وق�ع أ: م�ــWل  ي  وف=أك#لها.  اإلم�اد أل: ع� ــ� في ســل>ــلة  وم�ث�قا  و�امال  
، م#ا $قلل م ســـ�6عت�Aی�ها =�ـــWل  و  # ـــ�ر ال#�ـــWلةلت��ح إمWان�ة ال��@ع    ال�ل�ك ت�ـــ�فإن 

   1ال#fس>ة.في و�6M6 م ثقة أ�gف سل>ة اإلم�اد خاصة الع#الء   �� لا�+ال

�ة  :الف�ع الAاني iسل6ة اإلم�اد شفا  

VWتع   ج#�ع األ�gاف م  اإلم�اد  >ـل>ـلة  ل  ه�6ة م�ث�قة  ال�ل�ك ت�ـ��W#خالل ت م
ــل اإلم�اد، اإلج�اءات ماهي الع#ل�ات و مع�فة   ــالســ ــ��� ســ   2ووق�ها ومWانها وال�ي ت�0 على م>ــ

 ال�صـ�ل إل�ها W#$ ه ال#عل�مات و0�6 م�ـار��ها في دفات� األسـ�اذ ال#�زعة ال�يDه 6MPی�0 ت
 ــار�� ــه�لة ع x6�g ال#�ـــ ــة=>ـــ ــل>ـــ  فقات ال#اد$ة وال�ق#�ةم خالل دمج ال��و .  وأ�gاف ال>ـــ

ــلة   ــل>ــ ــ@ح  ،  اإلم�ادع�� ســ ــال ب�  $ ــ لDل�    3والع#الء أك"� م�ونة،�Cار�6  ال�ــــ��اء  الاالت ــ
ال�Cد ال+امل مع�فة  $>ـــاع�  �#ا  ت�#�M =ال�ـــفا�nة   ال�ل�ك ت�ـــ�ت'�x  فإن ســـل>ـــلة ال��ر�6 ال�ي  

 

  9المرجع نفسه، ص: . 1

2 .Alam M. Why the auto industry should embrace Blockchain, 2016 : 

 متاح على الرابط: 

http://www.connectedcar-news.com/news/2016/dec/09/why-auto-industry-shouldembrace-blockchain/ 
3 .Min H. Blockchain technology for enhancing supply chain resilience. Business Horizons. 2019;62(1):35-45. 
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  xات  الل��فC��# على األف�اد  fاذ  و ال���Pة  ق�ارات أف�ـــل. =اإلضـــافة إلى ات�nذل�، تع#ل ال�ـــفا
  .وال��ل�Vلـ#Aارjة الغ¢  فعالة كأداة 

  سل6لة اإلم�اد الف�ع الAال9: /فاءة

على سالسل اإلم�اد ه� ال�Pل� م    ال�ل�ك ت��ل�'��x تق��ة  أح� ال�وافع األساس�ة  
ــ��Pام ال�ثائx وال>ــــCالت ــال�O الق�$#ة القائ#ة على اســ ــ�ح�L ی�ف� .  األســ ن>ــــPا    ال�ل�ك ت�ــ

�ل    تC#�عی�0  �#ا  .  أ�gاف ال>ـــــل>ـــــلة في ال�ق< الفعلي لهالC#�ع  ع �ل ال#عل�مات  م�Aثة  
ــ�Aها على الف�ر م ق�ل ج#�ع األ�gاف ال#ع��  �#ا ی�0 ت�AیL  ة،  ال#عامالت وال�Aقx م صـــ

ــPة ال#Aل�ة ل+ل �gفال��انات ومMام��ها   ــلة اإلم�اد تلقائً�ا مع ال�>ـ ــل>ـ �ل هDا  .  م أ�gاف سـ
أك"� أماًنا وأســــــــ�ع للAفا� على ج�دة ال#عامالت وال��انات ال#�ت@'ة بها   ال�ل�ك ت�ــــــــ�$Cعل  

وت>ـ�6ة    م خالل تقل�ل الP'أ ال@�ـ�: والق�ـاء على الAاجة إلى وسـ'اء م جهات خارج�ة
ــ�اذ ال#Aلي.   ــ���ال العق�د ال�قل��$ة = دف�� األســــ ــ�  على  ةد ذ�ي قائ#� عق�#ا ت0 اســــ   ال�ل�ك ت�ــــ

   1.اإلم�ادفي إدارة سل>لة أك��    م�ونةم#ا یfد: إلى 

  : أمان سل6ة اإلم�ادالف�ع ال�ا@ع

أنه   الق�ل   W#$تق��ة ال�أث�� على  ال#>��Aل   م خالل    ال�ل�ك ت��  $Wاد $�Wن م
فالخ��اق  ال���ك.  �  ة ال�قل��$ لل�@Wات  �ل� ال�ي ته�د ق�اع� ال��انات ال#��6Mة  � هC#ات الق�ص�ة  

ال�ل�ك    وjال�الي، فإن $OC اخ��اق �ل ال+�ل ال>ا=قة في ال>ل>ة =أك#لها.    ال�ل�ك ت�� ك�لة في  
   2سالسل اإلم�اد.ی�ف� 6�gقة أك"� أماًنا لالح�فا� =>Cل ألن�'ة   ت��

 

1  .Verhoeven P, Sinn F, Herden T. Examples from blockchain implementations in logistics and supply chain 

management: Exploring the mindful use of a new technology. Logistics. 2018;2(3):20. 

2  .Lemieux VL. Trusting records: Is blockchain technology the answer? Records Management Journal. 

2016;26(2):110-139 . 



  دراسة حالة  – سالسل اإلمدادتقنية البلوكتشين على  تطبيق                                                            الثانيالفصل 

 

 

50 

  الAقة في سالسل اإلم�اد ع الeام}: الف� 

ش@Wة   ع x6�g ال�ل�ك ت�� القائ#ة علىاإلم�اد ی�0 إن�اء وت>�Cل معامالت سل>لة  
peer to peer  :Dال�ث�ق به  ال W#$عات ال�ق#�ة ال#�ت@'ة. =اإلضـافة إلى    ا�pخالل ال�� م

ــ�اع�#اد  أن  ــ#ح =C#ع وق< وم�قع و�jانات    آل�ة م�ث�قة إلدارة اله�6ةعلى    ال�ل�ك ت�ــ أ:  $>ــ
في ال�ق<  أ�gاف ال>ـــــــل>ـــــــلة  . ت�0 مMام�ة ج#�ع ال��انات مع ج#�ع  اإلم�ادم��ج في ســـــــل>ـــــــلة  

    اإلم�اد.ش@Wة سل>لة �ل أ�gاف الفعلي، م#ا $عMز ال"قة ب�

  ال6ه�لة وال��ونة : ال6ادسالف�ع 

ال#عامالت  ع    شيء�ل    ال�ل�ك ت��ع�#� على  ال�ي تاإلم�اد  ت>Cل ش@Wة سل>لة  
 أن ت+�ن هDه ال>Cالت ال��pقة   ب�فاص�ل د�pقة، م"ل الMم وال�hوف ال���Xة،W#$ .وال#�قع
 الع�L بها =#"ا=ة م �ر ل#لفW#$ ال�ص�ل إل�ها    ال�ي ال W#6سالمة ب�انات األع#ال و

  ، م أ: �gف في سل>لة اإلم�اد. =>ه�لة

�ة Dتق z�$Kاني: ت���ات تAال JلKال$ل� ال���على سالسل اإلم�اد ك ت   

الAال�ة، ل#�اكل سالسل اإلم�اد واع�  حالتع���   ال�ل�ك ت��على ال�غ0 م أن تق��ة 
  Oات  فإن ت'��قها ی�'ل$�Aة تق��ة  ����ة  ت�nضافة    ،وثقاUإلى ذل�، ه�اك حاجة إلى تق��#ات  و

ت�A$اتها ومعال�Cها    لل+�ف ع لها  ال+املة م  أك"� ش#�ًال  ال�ق��ة    إمWانات لالس�فادة  هDه 
 :��Dات ن$�Aه ال�Dه   ال�Cی�ة لل�ص�ل إلى أداء أم"ل، م ب�

  الف�ع األول: األداء 

ق�ل �ل أو  م  عل�ها  ال#�افقة  فإن ال#عامالت $OC أن ت�O�<=  0 ب���ها الالم��6Mة،  
على  ف   ال�ل�ك ت��ش@Wة  أداء  ت�A م  ق�  ع#ل�ة  ال  هDه   ال�ل�ك ت��  في ش@Wة ال+�ل  غال��ة  

    س��ل ال#"ال، W#$ إلى    3معالCة م  العامة،    ال�ل�ك ت��ن�ع م سالسل  ، وه�  ال���+�6
لى  الPاصة القائ#ة عاإلم�اد  ، $OC أن تع#ل ش@Wة سل>لة  لDل�معاملة فقt في ال"ان�ة.    30
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  لاآلالف في ال"ان�ة،  ل� ل إلى  ال#عامالت،    ال>�عة في  ال#�6M معلى    ال�ل�ك ت���<A�
  األداء.

  ت�ح�� ال�عای��: الAاني الف�ع 

األه#�ة  $ع�   =الغ   �ٍAت ال�ول�ة  ال#عای��  تق��ة  ت�ح��  ت��الع�#اد  في سل>لة   ال�ل�ك 
لل�ول و��ن ت+��ل�ج�ا  . في ج�ه�ها،  اإلم�اد ��ن سالسل اإلم�اد ت�Cاوز ال�Aود الCغ�ا�nة 

 6 ال�ائ0.  في �ل مWانم�احة    ال�ل�ك ت��MPلألغ�اض العامة ل#�ار�ة ال��انات ال�ق#�ة وال�  
  =أك#له.سالسل اإلم�اد  �� ال��انات واالتفاق عل�ه م ق�ل م�C#ع  ایمعت�ح��  $OC وضع  لDل�  

على سالسل    ال�ل�ك ت�� معای�� م�فx عل�ها ل�'��x سل>لة  ورغ0 أنه ال ی�ج� حال�ا  
وال�ي    GS1ج#��ة    �0 بDل ال+"�� م الCه�د، م"لیفي ال>��ات األخ��ة،  اإلم�اد إال أنه و 

م��ار  واسع    �g  EPCISرت  ن'اق  على  مق��ل  غ��  یMال  ال  فإنه  ذل�،  في  ومع  خاصة 
  1.اإلم�ادسالسل 

 ال$�انات خ�Fص�ة  : الAال9الف�ع 

مPاوف =�أن خ �ص�ة ال��انات ع�� ن��ها في سالسل   ال�ل�ك ت��ت"�� شفا�nة تق��ة  
  وال�ي  ی�0 ت�6MPها في سالسل ال+�ل  ال�ي    ال��اناتإن ن�� ع�د ���� م  .  اإلم�ادW#$ ال

ت #�0 آل�ة م�ث�قة تA#ي خ �ص�ة  ی�0  م ال��ور: أن    $'�ح ت�A$ا مه#ا ج�ا إذتغ���ها،  
 .ش@Wات    ال#>��Pم�  0hمع ت�ف�  الAالي،  ال�ق<  ت��في  م"ل  ال�ل�ك   ،تWAً#ا  ال���+�6  ،

ال�@Wاتو .  2لل#>��Pم�   م�Aوًدا  0hمع ال#>�عارة    تق�م  أجل  فقt  األس#اء   م ل#>��Pم�ها 
ال ی�0  إال أنه  ،ال+�ل  =ال�>@ة لC#�ع    الP �ص�ة ، لDل� ، على ال�غ0 م أن ال#عامالت عامة

ل>السل  =ال�>@ة  غ�� مق��ل  إال أن هDا األم� ی@قى  له�6ة ال����Aة ألصAابها.  ال+�ف ع ا

 

1 .Jian Zhang, Deploying Blockchain Technology in the Supply Chain, PR, P : 11 

2  .Chang Y, Iakovou E, Shi W. Blockchain in global supply chains and cross border trade: A Critical Synthesis of 

the State-of-the-Art, Challenges and Opportunities. P : 25 
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ب ، ح�L ال  اإلم�اد ال#�اف>�ت�ج� أ: مfس>ة تق�ل  ال#عل�مات إلى   O6�<�    ال�فاص�ل ح�ل 
  ال>�6ة أو �#�ة ال@�ائع ال�ي ی�0 نقلها في ال�@Wة. 
  م ال#�Aود  الع�د  مع  ذل�،  على  فإنه اإلم�ادسل  سال=ع�  في  األ�gاف  عالوة   ،  

ل#عالCة هDا  و إخفاء اله�6ة.  وس�Mول أث�  س��Wن م ال>هل مع�فة صاحO ب�انات ال#عامالت  
ش@Wات  إن�اء    ا) $#�WهHyperledger Fabric(م"ل  الPاصة    ال�ل�ك ت��األم�، فإن تق��ة  

بهDه ال'�6قة، ُ$�hA     1األ�gاف ال�ي ت�ارك في معامالت م�Aدة. م    م�Aودة وم�ث�ق بها
أو ال�ص�ل إلى ب�اناتها. ت�Cر اإلشارة ال�@Wة  على ال#>��Pم غ�� ال# �ق االن�#ام إلى  

 ت #�0 ش@Wة  ه  إلى أن W#$ و0�6    ل�+�ن =#"ا=ة ب�انات وص��ة ل>�� الع#ل فقt   ال�ل�ك ت��
6 م6��Aات وتفاص�ل ج#�ع ال#عامMPل�.تD2الت داخلها في ب�انات خارج�ة ل  

�ة Dتق z�$Kت ��اني: دراسة حاالت ل�أثAال�:�9 ال��على سالسل اإلم�اد  ال$ل�ك ت   

في ض�ء    =ال��h إلى م>�ق�ل سالسل اإلم�اد في ال�Cارة ال�ول�ة، فإن تق��ة ال�ل�����
  �W#ت مCال  في  للغا$ة  واع�ة  تع�  ال�ق#�ة،  الع#الت  مCال  في  مDهلة  ن�ائج   م حقق�ه  ما 
  ال#�عامل� االق� ادی� م إدارة وUعادة _�Wلة سالسل اإلم�اد م#ا ی�عVW إ$Cا=ا على أم

  وت�>�� ال�Cارة ال�ول�ة.

  اد على سالسل اإلم� ال$ل�ك ت �� ت(ارب رائ�ة ل�$K�z : ال�KلJ األول

  (سل6لة إم�اد ال��D(ات والل��م)  IBMو  Walmart الف�ع األول: ت(�|ة

  ل�'��6 مًعا    IBMو    Walmart، ع#ل ع#الق ال��ع =ال�MCئة  2016أواخ� عام  في  
في ال �.  الل�Aم  ل��@ع ال#��Cات في ال�ال$ات ال#��Aة و   ال�ل�ك ت��م��وع نhام قائ0 على  

ال#Mرعة ان'القا م أصل ال#��ج س�اء    ال��انات ال#�ت@'ة =ه،قام ال#��وع ب��@ع �ل م��ج وج#ع  

 

1 .Hyperledger Fabric 

  رابط متاح 

https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/latest/whatis.html 

2 .Litke A, Anagnostopoulos D,Varvarigou T. Blockchains for supply chain management: Architectural elements 

and challenges towards a global scale deployment. Logistics. 2019; Page :5 
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6 وال�ق0 ال�>ل>لي.    أو MPاس�ع#ال  ال# �ع األصلي ودرجة ح�ارة ال�=Dال�+��ل�ج�ا، ت0 إن�اج  ه  ه
  31في  و .  �1#ا ت0 ت�Aی� ال>لع ال�الفة >�عة ودقة  j تقار�6 ال��@ع ل+ل م��ج في غ��ن دقائx و 

  ال�ل�ك ت�� هDا ال#��وع ال��6�Cي وأفادوا أن تق��ة    ن�ائج   Walmart، أص�رت  2017ما:  
ثان�ة، وه� ما $>�غ�ق   2.2وال#ان�C األم�W6ي في    ة م ال ��� � لA اللأصل    ساع�ته0 على ت�@ع

  2ال�قل��$ة.اإلم�اد ع�ة أساب�ع في م� ة سل>لة  عادةً 

  ال:���ة) سل6لة إم�اد ال�أك�الت ( Intel ت(�|ة : الف�ع الAاني 

�@ع ال#أك�الت ال@6�Aة في سل>لة على ت  ال�ل�ك ت��ت'��x  ب�راسة تأث��  إن�ل  قام<  
6 ال'عام    ن�اء ش@Wةح�L قام< =إ.  اإلم�ادMP0 في ,�وف تWAاًفا م�ع�دة في ال��gت>اع� أ

ال�Aارة) درجة  م    (أ:   >�W#ت  Lال#ائ�ة.  ح� إلى   �A@ال  م ال'عام  ب�>�Cل  ت�@ع  وقام< 
ال ال#��وعال>Cالت  لهDا  تق��ة  * عامة  اس��Pام  ال>Cالت  هDه  ت�ضح   . ت�� لC#ع    ال�ل�ك 

ال#�اقع   ال@6�Aة (م"ل  ال#أك�الت  إلى والق�ت  ب�انات م��Cات  ال�Aارة وما  وال#ال+� ودرجات 
وخل < هDه  =أك#لها.  اإلم�اد  ض# ش@Wة سل>لة    ذل�) م ال �ادی ووسائل ال�قل وال#'اع0

الPاصة =ال#أك�الت ال@6�Aة ال"قة ب� الع#الء وال@ائع�،    ال�ل�ك ت��ة  M سل>ل6 تعM ال�راسة إلى  
 ش@Wة سالمة الغDاء وت>�6عها. �<Aوت  

  ) Maersk )TradeLensو  IBMسلسلة إمداد دراسة حالة المطلب الثالث: 

ال�عائ0 األساس�ة ل>السل اإلم�اد ال�ق#�ة، تع#ل ال#� ة    TradeLensأرس< م� ة  
لل�ص�ل ل#�ار�ة ح����ة لل#عل�مات وت�ز6ع أواص�  سالسل اإلم�اد  أ�gاف  على رtj �افة  

ال�عاون وال"قة وUنعاش ح��ة االب�+ار في أرجاء ق'اع ال�Cارة �افة وت#�W< ال�WAمات ال�ي  

 

1 .Yiannas F. A new era of food transparency with Wal-Mart center in China. International Journal Food of 

Safety News . 2017.  

  رابط متاح 

https://www.foodsafetynews.com/2017/03/a-new-era-of-foodtransparency-with-wal-mart-centerin-china/ 

2 .Nation J. Walmart tests food safety with blockchain traceability. ETHnews, 2017.  

  رابط متاح 

https://www.ethnews.com/walmarttests-food-safety-with-blockchaintraceability 
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#>اه#ة =إ$Cاب�ة في ال�A@ة ال�Cی�ة لل�Cارة م حMC م�قع م"الي لل   TradeLensت��< م� ة  
  ال�ول�ة.

  TradeLensالف�ع األول: نG�ة عامة ح�ل م �وع  

الع#الق�ان   تعاون< ال����ان  (أك�� ش��ة    Maerskو    IBMعلى م�ار عام �امل 
 في العال0)Aإدارة سالسل اإلم�اد =اس�ع#ال  على م��وع    ش دون    =�Wل إخ�@ار:   ال�ل�ك ت��

فعل�ًا،   إس#ا  ال#��وع  $A#ل  ال��غ�ل    2018وفي س�ة س�ة  أن  نCاح ���� حققه هDا  وjع� 
وع    TradeLens ع اس0 رس#ي لل#��وع ه�  IBM-Maersk ال��6�Cي، أعل تAالف

     Hamburg Sud ش��6 ج�ی� الى ال#��وع م ب��ه0 ش��ة  92إن�#ام  Aع#الق ال�
ل�ق��ات   القادم  الُ#>�ق�ل  إلى  فعل�ًا  بDل�  ال#��وع  ل���Aل  األل#اني،   :�A@سالسل ال إلدارة 

 .اإلم�اد
TradeLens    على قائ0  نhام  ت�� ه�  اإلم�اد  ال�ل�ك  إلى  إلدارة سالسل  یه�ف   .

م�ار�ة ق�اع� ال��انات ال�ي ت��A: على �#�ات هائلة و   إن�اء م� ة أل�gاف تCار6ة م�ع�دة
أداة    و�jاء ب�Xة تعاون�ة أك"� لل�Cارة العال#�ة. هDا ال�hام ه�   م معل�مات ال#عامالت =أمان،

مع الAفا� على    افعل� ح �لها    �ل معاملة في وق< ل#�ار�ة  م���ك  نhام عال#ي  ق�6ة إلن�اء  
قلل< =�Wل ���� م ال�أخ��ات    TradeLensأن    . تhه� ال�قار�6خ �ص�ة أ�gاف ال>ل>لة

إلى   وال�غل��  ال�ع�Xة  م�اد   A�=  t@ال#�ت الع��ر  وق<  وتقل�ل   xال��ث� أخ'اء   ع ال�اتCة 
  1٪. 40ال# ّ�ع� في ال�ال$ات ال#��Aة ب�>@ة ت ل إلى  

  TradeLens  الف�ع الAاني: مFDة

تق��ة$ ،  ال# �ر  مف��ح  نhامه�   ت��  ع�#� على  $ ،  ال�ل�ك   Lب�ق#�ة سل>لة �م  قح�
أك"� �فاءة وشفا�nة وأمان    TradeLens، تع��� سل>لة اإلم�اد  ال�Cارة العال#�ةوت'��6  اإلم�اد  

 

1 .IBM Corporation. Maersk and IBM introduce TradeLens blockchain shipping solution. IBM Newsroom 2018  

  رابط متاح 

https://www.ethnews.com/walmarttests-food-safety-with-blockchaintraceability 
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ال�hام    يقوم  TradeLensب�'�Maersk    �6و    IBMقام<  ،  مقارنة =>السل اإلم�اد ال�قل��$ة 
  : TradeLensواجهة م� ة   ال�Wل ال�الي ی�ضح، حال�ا =#عالCة مالی� الع#ل�ات ی�م�ا

  

  TradeLensمFDة  :  7شكل رقم  

 
  ال��Fر:

Solution Brief of TradeLens, Edition 2, Page : 5 
https://assets.website-files.com/5d230ad0d635075c387dde2c/5dc12e475377452753af7f1d_TradeLens-Solution-Brief_Edition-Two.pdf 

 إن  �W#وراء ت O�<ال IBM  لـ Tradelends  ام تق��ة�Pاس� ال#���ة   Blockchain م
ف��6   م���ك  ت �ر   تع�� ه�  مف��حة  معای��  ال�فاص�ل  على  تع�ض  ال  ال�ي  لل#عاملة 

 .�'Pلل ال>�6ة  أو  مًعا  والP �ص�ة  ال�فاعل   م  Aال�= ال#ع��ة  األ�gاف  ج#�ع   W#س��
 م"ل ال�0WA في درجة ال�Aارة ل�زن الAاو6ةAوم>���ات ال� Aوال�ص�ل إلى ب�انات ال�. 

إلى جانO ال��اصل مع ال�اح�� ال�ول�� وج#�ع األ�gاف ال#ع��ة  Aت>هل   ، =ال� 
Tradelends  .ار6ة ت>#ى  أ$ً�ا ال�عاون ب��ه#اCعلى وح�ة م>���ات ت :��A$ Clearway.   

في   Clearway ت��ح فعالة  ='�6قة  ت�عاون  وأن  ات ال  على  ت+�ن  أن  ال#�Pلفة  لأل�gاف 
 .ع#ل�ات األع#ال ال#����ة ب� ال#�h#ات وت@ادل ال#عل�مات =أمان وأمان
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  TradeLensاإلم�اد سل6لة  وخFائlأه�اف : الف�ع الAال9

  TradeLensأوال: أهداف سلسة  

إلى ت�>�� �افة ال�Pمات وال�عامالت الُ#�علقة = �اعة   TradeLens یه�ف م��وع 
 ال@�A:، اع�#ادًا على تق��ة بل����� ، و�6#ل ذل� خ�مات إع�اد ال��Aات، وUرسالها،  Aال�

اإلس�عالم ع مWان ش�Aة =6�Aة =ال'�6قة    –على س��ل ال#"ال    -وُم�ا=ع�ها، ح��A$ Lاج  
 نhام  =اس��Pام  اخ�Mاله=V#P ش��ات وساgة ُم�Pلفة، وه� ما س��0    االس�عانة ال�قل��$ة إلى  

TradeLens    أه0  إلى ع#ل�ة إل+��ون�ة واح�ة في    ال�ل�ك ت��اس��Pام    أه�اف، وم ب�
  :  نTradeLens(  ��Dإدارة سالسل اإلم�اد ( 

إلى رtj ج#�ع    TradeLens  یه�ف نhام   ر|{ م�eلف أg�اف سالسل اإلم�اد: -1
، وش��ات ال�قل  Aوو�الء ال� ،األ�gاف في سل>لة اإلم�اد =#ا في ذل� ال##�ن�
وال>ل'ات  والC#ارك  وال#�انئ  وال�اح�ات  ال�Aی�$ة   �W<ال� أن�اعها  =#�Pلف 

 ال�WAم�ة األخ�� وذل� في م� ة واح�ة آم�ة ل�@ادل ال��انات. 
وفي  م�ار�ة سل>ة وآم�ة    TradeLens  نhام  �ف� ی م ار/ة وت:ادل ال�عل�مات:   -2

سل>لة  الفعليل�ق<  ا معل�مات  ل ،    اإلم�اد Aال� م�احل  ت�#ل  األ�gاف  C#�ع 
    إلى غ�� ذل� م ال#عل�مات،وتفاص�ل ال@�ائع وال�ثائx ال�Cار6ة،  W#ال�الي تjو

م ال#�اكل م خالل  خف� ت+ال�� وتفاد: ال+"��  م  أ�gاف سالسل اإلم�اد  
Cومعال fة الق�رة على ال���Oا̀ر في ال�ق< ال#�اسg :أ . 

ال�عاون والAقة  -3  d�dام  ��ح ی  :تعhن  TradeLens    وأت#�ة ع#ل�ات ال�@ادل  رق#�ة 
ال�ي تع��� جMًءا ال ی�MCأ م ال�Cارة ال�Cار: ب� م�Pلف أ�gاف سالسل اإلم�اد  

فإن    ال�ل�ك ت��تق��ة  وjف�ل    ـالعال#�ة، =#ا في ذل� تPل�� االس���اد وال� �ی� 
آم�ة وغ�� قابلة لل�غ���  ت+�ن  ال#عامالت وال��انات ال�ئ�>�ة وج#�ع ال#>���ات  

 . وال�Aقx لل��ق�x ةوقابل
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ال�FDات:  -4 ف   ت6ه�ل   لل#�ار��  W#$  يTradeLens    ال#� ة= االت ال 
واجهات   أو  ال�@Wة  ت'��قات  ب�مCة  واجهات  م"ل  مع�وفة،  �gق  =اس��Pام 

 أل:  �#ا   ال#>��Pم الPارجيW#$  االت ال في غ��ن أ$ام tjسل'ة ج#���ة ر
ي أن  ف  قل�لة =#عاونة ف�x6 صغ��، ب�ال م م'ال@ة العامل� ل�یها أوال =االس�"#ار

خ��اء   تق��ة  $ @�Aا  ت�� في  وت��ي    . ال�ل�ك   x��'ال� ت>ه�ل   م  �6M#ول
وضع<    ال#fس>ات ل#� �ها،  والC#���ة  على    TradeLens  منصة ال�Cار6ة 

في  االس�#�ار  مع  ی�� الق'اع وت@ادل ع#ل�ات ت�غ�ل ال#� ات  عاتقها ت'��6 معا
ال�Cار:   لل�>ه�ل  ال#��Aة  األم0   O�Wم م"ل  ال#ع�وفة،  اله�Xات  مع  ال�عاون 

 واألع#ال اإلل+��ون�ة وغ��ها.
ال# �ر    TradeLens  االب�fار: ت (�ع   -5 مف��ح   x��'ت  م للع��ات  $>#ح 

 وت'��6 ال#� ة وذل�  �<Aح�ل العال0 ت �Cة  ال#��مXخالل ب�   مف��حة   APIم
 .ال# �ر

  TradeLensثانيا: خصائص سلسة  

1- TradeLens  م� ة ت>��� إلى  األ�gاف ال#�Pلفة   البلوك تشين هي u@ارة عW#ت
م م�ار�ة ال#عل�مات =�Wل آم وفي ال�ق<    سالسل اإلم�اد العال#�ةال#�ار�ة في  

 .ال��Aقي
2- TradeLens "ای�ةAة مف��حة وم�uم� ة ص�ا". 
تشين  تق��ة TradeLens ت>��Pم -3 ونقل   البلوك  ل�ق#�ة  ص�اعي  م��ار  إلن�اء 

سل>لة   س��ل�   اإلم�اد م>���ات  ال#@ادرة  هDه  العال0.  أنAاء  ج#�ع  في   آم =�Wل 
اإلم�اد  مع م�ور ال�ق< مع تعM6M أم سل>لة  ال�Cارة العال#�ة  وف�رات هائلة في  

  .العال#�ة
  : قارنة =األنh#ة الق�$#ة م TradeLensنhام  خ ائ�ال�Wل ال�الي ی�ضح  



 

 

  بسلسلة إمداد تقليدية البلوك تشني: مقارنة سلسلة اإلمداد تطبق 8 شكل رقم 

  
  

TradeLens 

 تعتمد تقليدية سلسلة إمداد  البلوكتشين  تعتمد علىسلسلة إمداد 

 ال��Fر:
PRESENTATION DE TRADELENS, 17-APR-19, Page 7-8 

https://www.ibm.com/downloads/cas/XNGVO4AY 
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  TradeLensن�ائج ت$K�z سل6لة اإلم�اد  الف�ع ال�ا@ع: 

 نhام  W#تTradeLens      الAاالت �"�� م  تقل�ل أوقات الع��ر =�Wل ���� في    م
ب�>@ة   IBM أشارتو  انPفاض  في  40إلى  إن�اج   tإلى خ ال�ع�Xة  م�اد  م"ال ش�Aة  في   ٪

  ��Aة =�Wل ����،  اللA �ل على تفاص�ل ح�ل  الالزم لال�ال$ات ال#��Aة. وت0 تقل�ل ال�وت�
خ'�ات خ'�ة    10م  تقل <  ت  ح�L ق�ر ال#�ار��ن في ال�j�Cة أن ع#ل�ة ج#ع ال#عل�ما

 TradeLens  واح�ة =اس��Pام
    350أك"� م   TradeLens سCل Aال��انات  س��6امل��ن ح�ث ش ، وتMداد هDه 

، =#ا في ذل� أك"�   TradeLensم�h#ة مع  �A=94الي مل��ن ح�ث ی�مً�ا. وت�ارك اآلن  
  ة في ع�د م  ناقالت حاو6ات عال#�ة، وسل'ات ج#���   3م�غل م�انئ ومA'ات، و    20م

  ه�ل��ا وأس��ال�ا و��jو وال##ل+ة الع��jة ال>ع�د$ة وس�غاف�رةم�ها    ال�ل�انAع� و�الء ال�jو ،
 ال@�A:، هي خ'�R  ، وأص@A<  وش��ات ال�Pمات الل�ج>��ةAال� R�'ثالث خ ت��#

  ال@اس���� العال#�ة وهاب�رج س�د وخ'�R م��س�. 
  م $ق�ب  ما  ب�ص�  =الفعل  ال#� ة  ع��    %20وقام<  ال#��Aنة  الAاو6ات   م

    م ال#�h#ات ال#�ار�ة على ال#� ة. %90ال#�Aاgات، وj#�افقة أك"� م
  xقA$ أن   �h��6ُم"ل  االع�#ادو  ،t=ُم��ا إل+��وني  نhام  على  ، TradeLens   �ل�ًا 

 ال@�A: ُ$ق�ر   ل�ق��6 وفقاً Aارة العال#�ة وف�ا في ت+لفة ال�Cة ال�#h17.5بـ  ن��ته ُم�  ٪ م
  ال�+لفة الAال�ة، ما ُ$عMز م أرjاح ذل� الق'اع، �#ا $Cعله أك"� ت�اف�ًا للُ# �ر6 وال#�ردی

هDا ال�hام اإلل+��وني ُم>�ق�ًال ُرj#ا $ع�ي    اع�#ادخاصة في ال�ول ال�ام�ة. ول+ ال��سع في  
 ُتق�ره ال���ات =#ا ق� $ ل الى  Aال��ف�� في ت+لفة ال� فة الفعل�ة  ٪ م ال�+ل40م�6M م

  ،Aل ُخ'�ة وُأخ�� خالل ع#ل�ة ال�� الAال�ة ن�hًا ل�ف� أك�� في ال�ق< الD: ی�0 إه�اره ب�
 خف�ه الى صف� مع األنh#ة اإلل+��ون�ة ال�Cی�ةW#$ُ :Dوال . 
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في سالسل   ال�ل�ك ت�� إلى تAق�x أق ى ق�ر م اع�#اد  Maersk و IBM ته�ف
م�ار6ع  1600  ح�الي   IBMت�,ف  ،اإلم�اد في  $ع#ل�ن  ت�� م�,ف  وت���  ،  ال�ل�ك 

ت�6ل��ن دوالر م �p#ة األع#ال    3.1س���� أك"� م    ال�ل�ك ت��    أن تق��ةال�راسات إلى  
 .A=2030ل�ل عام 
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  خالصة الفFل  

ت�اول�ا في الف ـــــل ال"اني ت'��x تق��ة ال�ل�ك ت�ـــــ� على ســـــالســـــل اإلم�اد م خالل  
م�اد =اع�@ار تق��ة ال�ل�ك ت�ــ� لها ســالســل اإلال�'�ق إلى أه#�ة ت'��x ال�ل����ــ� في إدارة  

  Lق�رة على ت ــــ��� وت>ــــه�ل ت@ادل ال��انات وال#عل�مات ب�+لفة أقل ووق< أســــ�ع وأك��، ح�
الق�اء   إلى ال�W�= ���Pل ���� أو ح�ىت0 ال��صل إلى إن ت'��x تق��ة ال�ل�ك ت�� یfد: 

ــال ــاكل ســـ ــلعلى م�ـــ ــ� إلى   تق��ةح�L یfد: ت'��x    ،اإلم�اد  ســـ ــ� الفعال�ة  ال�ل�ك ت�ـــ تA>ـــ
ــفا�nة وتقل�ل وق< وت+لفة ال#عامالت ــل اإلم�اد �#ا ت0 ال�'�ق إلى   وال+فاءة وال�ــــــ ــالســــــ في ســــــ

وت0 تعM6M ال#�W>ـــــ@ات ال�6�hة ب�راســـــة تCارب   ال��A$ات ال�ي ت�اجه هDه ال�ق��ة ال�Aی"ة ج�ا.
ــة ــها م� ـــ ــ� وعلى رأســـ ال�ي نقل<   Tradelens  رائ�ة ل>ـــــالســـــل إم�اد g@ق< تق��ة ال�ل����ـــ

ســــالســــل اإلم�اد نقلة ن��uة ونAC< =اســــ�ق'اب �@ار الفاعل� في ســــالســــل اإلم�اد العال#�ة 
وح�Wمات ال+"�� م ال�ول.
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  خـات�ــــــــــــة

ال#>��6ات   ج#�ع  على  جDر6ة  ت�Aالت  العال0  ال�+��ل�ج�ة  $�ه�  لل�'�رات  اس�Cا=ة 
الAال�ة، ال�ي اس�'اع< ت�ف�� تق��ات ت>اع� على انCاز األع#ال =أق ى س�عة وjأقل ت+لفة؛  
مع إلغاء ال�AاجM الMم��ة وال#Wان�ة ب� أ�gاف ال�عامل. ومع سعي ال#fس>ات إلى رفع �فاءة  

ص� الق�ة ل�یها م جهة،  وفعال�ة أداء ن�اgاتها =اس�#�ار؛ م خالل ال����P ال�ور: لع�ا
وت�Aی� نقاR ال�عف ل�یها م جهة أخ��؛ مع الل�Cء الى أف�ل ال>�ل ل�Cاوز ال��A$ات  
والAفا� على م�اكM الق�ة ل�یها؛ مAاولة ال�+�� مع م�غ��ات ال��Xة ال#�A'ة. وj#ا أن مfس>ات  

>اتي عال#ي س�6ع  سالسل اإلم�اد العال#ي ل�>< =#�أ� ع هDه ال�غ��ات، =اع�@ارها ��ان مfس 
ال�أث� =ال��Aالت العال#�ة؛ حاول هDا ال@LA دراسة ال�أث��ات ال�+��ل�ج�ة على سالسل اإلم�اد  

 . العال#�ة =ال����M على أح� أه0 ال�ق��ات ح�اثة وتأث��ا ت�#"ل في تق��ة ال�ل�ك ت��

اآلثار    ب� ال@LA أنه =ال�غ0 م ح�اثة تق��ة ال�ل�ك ت�� وع�م وج�د رؤ6ة شاملة ع
  م الع�ی�  وع �نة  ت>���  على  الهائلة  ق�رتها  أن  إال  اس��Pامها،   ع ال#��ت@ة  ال#>�ق�ل�ة 
  ،ال�عامالت ال#�Pلفة س�اء ال�Cار6ة أو ال#ال�ة، مع ض#ان ال# �ا�pة وال"قة وال�فا�nة واألم

����ة    و��نها تق��ة ت�Cاوز ال#��6Mة =اع�@ارها ت+��ل�ج�ا مف��حة ال# �ر. م خالل دراسة
تأث�� تق��ة ال�ل�ك ت�� على �فاءة وفعال�ة العق�د ال�Cار6ة وال#عامالت ال#ال�ة على م>���  

لDل� وم خالل دراسة تCارب رائ�ة ل>السل إم�اد م���ة على تق��ة  سالسل اإلم�اد العال#�ة؛  
  ت�صل ال@LA إلى ال��ائج ال�ال�ة: ال�ل�ك ت�� فق�  

- �<Aب� تق��ة ال�ل�ك ت�� إمWان�ة ال��@ع داخل سل>لة اإلم�اد العال#ي =�Wل    ت>#ح 
  ك��� م خالل ت�@ع م>ار ج#�ع الع�اص� ال�ي ت��فx ع�� ال�@Wة =�Wل دق�x �ل�ا. 

ت>#ح تق��ة "ال�ل�ك ت��" =إضفاء ال�فا�nة على تعامالت سل>لة اإلم�اد العال#ي ع��   -
إل�ه ال�ص�ل   W#$ ال�ي  ال#�زعة  األس�اذ  دفات�  في  x6�g  م�ار��ها   ع =>ه�لة  ا 
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سل>لة  ع��  وال�ق#�ة  ال#اد$ة  ال��فقات  دمج  وم خالل  ال>ل>ة.  وأ�gاف   ال#�ار��
  اإلم�اد، $ @ح االت ال ب� ال���اء ال�Cار�6 والع#الء أك"� م�ونة. 

-  Oاألسال�  م وال�Pل�   ،xال��ث� ع#ل�ات  معالCة  على   "ت�� "ال�ل�ك  تق��ة  ت>اع� 
اس��Pام على  القائ#ة  �ل    الق�$#ة   م�Aثة ع ن>Pا  ی�ف�   Lح� وال>Cالت.   xال�ثائ

  ال#عل�مات لC#�ع أ�gاف ال>ل>لة في ال�ق< الفعلي لها. 
ت�ف� تق��ة "ال�ل�ك ت��" حل�ال أك"� أم�ا في االح�فا� =العق�د وح��ة رؤوس األم�ال.   -

ح�L لها الق�رة على ص� هC#ات الق�ص�ة ��ل� ال�ي ته�د ق�اع� ال��انات ال#��6Mة  
Wات ال�قل��$ة �ال���ك. فالخ��اق ��لة في "ال�ل�ك ت��" ت�'لO اخ��اق �ل ال+�ل  لل�@ 

  ال>ا=قة في ال>ل>ة =أك#لها. 
ت�>0 معامالت سل>لة اإلم�اد القائ#ة على تق��ة "ال�ل�ك ت��" =ال#�ث��pة. ح�L ی�0   -

ات  إن�اء وت>�Cل معامالت سل>لة اإلم�اد القائ#ة على ال�ل�ك ت�� م خالل ال���pع
 ال�ق#�ة ال#��ا='ة. 

ت�#�M سل>لة اإلم�اد ال�ي تع�#� على "ال�ل�ك ت��" =ال>�عة وال#�ونة. ح�L ت>Cل   -
ش@Wة سل>لة اإلم�اد ال�ي تع�#� على "ال�ل�ك ت��" �ل شيء ع ال#عامالت ب�فاص�ل  

$#�M هDه   ال���Xة، وال#�قع؛ ما  الMم وال�hوف  أنها د�pقة وال  د�pقة، م"ل  ال>Cالت 
 الع�L بها؛ فهي =#"ا=ة W#$    ال�ص�ل W#6م �ر ل#لف سالمة ب�انات األع#ال و

إل�ها =>ه�لة، م أ: �gف في سل>لة اإلم�اد. 
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 �Pمل  

ت6�Aل  ساه#<   على  ال�ق#�ة  وال#�C#عات ال�ق��ات  م�D   االق� اد$ات  م�جات  ع�ة  في 
واالت ال    ال#عل�مات وال#ال�ة، وص�ال إلى ث�رة ت+��ل�ج�ا    ، ب�ا$ة م رق#�ة الع#ل�ات ال�Cار6ة ,ه�رها

  .  ت�� نhام سل>لة ال+�ل أو ال�ل�كوان��ن< األش�اء و 

أم�ا   ت��  ال�ل�ك أك"�  مال�ة  ت+��ل�ج�ا  ت ��ع  على  ت>اع�  ال�ي  ال�ق#�ة  األنh#ة   م
ال#��6Mة؛ حلقة  تCاوز  مع  وم�ث��pة  وت�اول  وشفا�nة  ل�@ادل  واسعة  آفاقا  تف�ح  أن  ال#��قع   وم

  .ال#عل�مات وال��انات وال�Pمات ال�Cار6ة وال#ال�ة =أمان

، وفي ,ل ال�'�رات ال�+��ل�ج�ة  في ,ل ال��A$ات ال�ي ت�اجه ع#ل�ات اإلم�اد العال#ي
والAل�ل ال�ي تق�مها ومع ال��سع ال��رC6ي الس��Pام أنh#ة ال�ل�ك ت�� وت�جه الع�ی� م ال���ات 

 العال#�ة وال�ول إلى االس�فادة م خ�ماتها. 

 

Abstract 

 
 Digital technologies have contributed to transforming economies and 

societies in several waves since their emergence, from the digitization of commercial 

and financial operations, to the revolution of information and communication 

technology, the Internet of Things, and the blockchain system or blockchain. 

 Blockchain is a digital system that helps manufacture more secure, transparent 

and reliable financial technology while bypassing the central loop; It is expected to 

open wide prospects for the safe exchange and circulation of information, data and 

commercial and financial services. 

In light of the challenges facing global supply operations, and in light of the 

technological developments and solutions they provide, and with the gradual expansion 

of the use of blockchain systems, many international companies and countries are 

directed to take advantage of its services. 

 
  


