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تعترب حكومة ديب من أوىل الحكومات عىل مســـتوى العامل يف تطبيق واعتامد تقنية 
«بلوك تشـــني» يف تعامالتها، بهدف تعزيز عملية التحـــول إىل االقتصاد القائم عىل 
املعرفة واالبتكار، ودعم عملية مستوى الخدمات الذكية وتحقيق سعادة املتعاملني.

2016
ديب تعلن عن اســـرتاتيجية ديب للتعامالت 
الرقمية «بلوك تشـــني»، لتكون اإلمارة أول 
حكومة يف العامل تطبق جميع تعامالتها من 
وتدّشن  املســـتقبلية،  الشبكة  هذه  خالل 
الرقمية»  للتعامـــالت  العاملي  «املجلـــس 
بهـــدف استكشـــاف وبحـــث التطبيقات 

الحالية لتكنولوجيا «بلوك تشني».

2017
«ديب الذكيـــة» تطلق تحـــدي ديب العاملي 
لـ«بلوك تشـــني» لدعم مساهمة الرشكات 
الدولية الناشـــئة يف تحقيق اسرتاتيجية ديب 

للبلوك تشني.

2017
دائرة األرايض واألمالك يف ديب تطّبق جميع 
معامالتهـــا بنظام «بلوك تشـــني»، لتكون 
بذلك الدائرة الحكومية األوىل عىل مستوى 

العامل التي تطبق هذه التقنية. 

«بلوك تشـــني»، ويطلق عليهـــا كذلك «إنرتنت التعامالت»، هي أحد أهم الحلـــول التكنولوجية املرتبطة 
بالثـــورة الصناعية الرابعة، وهي بالنســـبة للمعامالت مبثابة اإلنرتنت للمعلومـــات. ويتم من خالل هذا 
الربوتوكول الرقمي تخزين وتســـجيل والتحقق وتنفيذ وترخيص التعامالت الرقمية بدرجة أمان وتشـــفري 
عالية قد يكون من املســـتحيل كرسها يف ظل التقنيات املتوفرة اليوم. ويجزم الكثري من الباحثني والخرباء 
أن تقنية البلوك تشني ســـتكون هي البوابة لعامل كبري من االبتكارات يف فضاء اإلنرتنت ويف زعزعة وتغيري 
أساليب قطاعات األعامل بشكل قد تختفي معه العديد من الرشكات حول العامل كرشكات تحويل األموال 
ما مل تركب املوجة وتكّيف أعاملها مع ما يســـتجد من تقنيات. كام ميكن أن تكون بيانات هذه العمليات 

خاصة أو عامة وفقاً الختيار نوعية رسية املعلومات الشخصية لألطراف املعنية بعملية التداول.

إعــداد: وائل اللبابيدي
غرافيك: حسام الحوراين

عدد تطبيقات «بلوك تشـــني» 
التي تنوي حكومة ديب إطالقها 
قطاعـــات  يف   2018 خـــالل 
حكوميـــة مختلفة مثل الصحة 

والتعليم والطاقة والطرق.

500 مليار دوالر
بخدمات  املرتبطـــة  الخدمات  حجم ســـوق 

«بلوك تشني» عاملياً بحلول 2020
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املصدر: البيان – «بيزنس إنسايدر» – «ديلويت»
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من بنوك املنطقة 
تتجه لتطبيق 
«بلوك تشني» 

يف تعامالتها 
يف 2018

 ال تحتاج ألي مركزية 
أو طرف ثالث إلمتام 

املعامالت
التوريد: ميكن حفظ تاريخ أي  سالســـل 
منتج أو شحنة من املنشأ وحتى املشرتي 
بشـــكل آمن وموثوق ومشـــّفر ال ميكن 

التالعب به

إرســـال العمالت الرقمية من خالل رسائل الربيد 
اإللكرتوين والرســـائل النصية، مـــع الحفاظ عىل 

خصوصية املستخدم ومستويات األمن والحامية

 التعامالت املالية مبا فيها 
االستثامر يف األسهم 

والتحويالت املالية

ال توجد أي جهـــة مخّولة برفض أو 
باســـتثناء  املعاملة  عـــىل  املوافقة 

املستخدمني أنفسهم
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