
(البلوكتشني)
تقرير االسترشاف الرسيع

مستقبل تقنيات سلسلة الكتل

 حقوق النرش 2020 محفوظة ملركز استرشاف التقنية بوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات. ال ينشأ عن املعلومات الواردة يف هذا املستند أي ضامن أو تعهد أو مسؤولية قانونية
 سواء مبارشة أو غري مبارشة – تجاه دقتها أو اكتاملها أو فائدتها. كام ال يجوز أن يعترب هذا املستند – أو أي جزء منه – أو أن يفرس كنصيحة أو دعوة التخاذ أي قرار. اآلراء املوجودة

يف هذا املستند ال تعرب عن الرأي أو املوقف الرسمي للوزارة

تقرير عام قابل للنرش

مركز استرشاف التقنية
Technology Foresight Center

.



سنوياً ربعياً أسبوعياً

 قصة من
املستقبل

توصيات
نهائية 

توجهات سيناريوهات استرشاف مبنيسيناريوهات
عىل التحليل 

توصيات
معدلة

توقعات  تقريرتوقعات
االسترشاف الرسيع

توصيات

مبدئية
إشارات

للتغري التقني

1

آلية بناء االسترشاف املستقبيل

.

مركز استرشاف التقنية
Technology Foresight Center

 حقوق النرش 2020 محفوظة ملركز استرشاف التقنية بوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات. ال ينشأ عن املعلومات الواردة يف هذا املستند أي ضامن أو تعهد أو مسؤولية قانونية
 سواء مبارشة أو غري مبارشة – تجاه دقتها أو اكتاملها أو فائدتها. كام ال يجوز أن يعترب هذا املستند – أو أي جزء منه – أو أن يفرس كنصيحة أو دعوة التخاذ أي قرار. اآلراء املوجودة

يف هذا املستند ال تعرب عن الرأي أو املوقف الرسمي للوزارة

تقرير عام قابل للنرش



إشارات التغري  التقني

 الفوائد و التوصيات
املبدئية

توقع

مستقبيل 

مراحل بناء التوقعات

تحديد املوضوع
التقني 

البحث عن إشارات
التغري التقني 

االستدالل باإلشارات
 عىل التوقعات 

املستقبلية

 بناء مجموعة
من التوقعات
املستقبلية 

اإلشارة األوىل

اإلشارة الثانية
اإلشارة الثالثة

آلية بناء التوقعات األسبوعية

2

.

مركز استرشاف التقنية
Technology Foresight Center

 حقوق النرش 2020 محفوظة ملركز استرشاف التقنية بوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات. ال ينشأ عن املعلومات الواردة يف هذا املستند أي ضامن أو تعهد أو مسؤولية قانونية
 سواء مبارشة أو غري مبارشة – تجاه دقتها أو اكتاملها أو فائدتها. كام ال يجوز أن يعترب هذا املستند – أو أي جزء منه – أو أن يفرس كنصيحة أو دعوة التخاذ أي قرار. اآلراء املوجودة

يف هذا املستند ال تعرب عن الرأي أو املوقف الرسمي للوزارة

تقرير عام قابل للنرش



 توقع مستقبيل 1: اندماج البلوكتشني يف التقنية

بسبب حوكامت متناسقة

 أعلنت هيئة كهرباء ومياه ديب عن نظام يعتمد عىل البلوكتشني يتيح
 ملستخدمي السيارات الكهربائية التعامل مع البنية التحتية املخصصة

 للسيارات الكهربائية. هذه التعامالت تشمل حجز واستخدام شواحن
 السيارات، وخدمات الفواتري، والدفع

 ستزيد وترية إنشاء األنظمة التي تعتمد عىل البلوكتشني مع إتقان
 حوكمة هذه األنظمة. وستتواىل موجات االهتامم بالتقنية إىل أن

تستقر وتواكب وتندمج تقنية البلوكتشني مع باقي التقنيات

 من املمكن بناء أنظمة صغرية متفرقة تعتمد عىل البلوكتشني لعمل
 مهمة معينة، ومن ثم تنظيمها وحوكمتها بشكل متناسق، و تعترب هذه

 الطريقة هي التوجه العاملي يف مجال البلوكتشني

 حث الجهات الحكومية والخاصة املهتمة يف تقنية البلوكتشني عىل
 بناء أنظمتها التابعة لها باستقاللية عن باقي الجهات، ومن ثم

تنظيمها وحوكمتها بشكل متناسق

 اعتمدت منطقة تسوغ السويرسية عملتني رقميتني كوسيلة رسمية
 لتسديد الرضائب. تستقبل حكومة منطقة تسوغ مبالغ تصل إىل حوايل

 110,000 دوالر أمرييك. هذه الخدمة متاحة للرشكات واألفراد. تعترب
 منطقة تسوغ أحد أكرب التجمعات العاملية لرشكات البلوكتشني الناشئة

والصغرية واملتوسطة

 ترى كاتبة املقال أن حوكمة البلوكتشني دخلت عرصها الرابع والذي يعتمد
 عىل تصميم الحوكمة عىل نطاق األنظمة. يعتمد التصميم عىل نهج

 تصاعدي من األسفل إىل األعىل املبني عىل األسس األولية للبلوكتشني
 باإلضافة إىل الرتكيز عىل تناسق حوكامت أنظمة البلوكتشني املختلفة
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 قامت منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية                    بتأييد مبادرة
 السلسلة الخرضاء                               للحد من االنبعاثات الكربونية الناتجة عن

 الصناعة. تقوم املبادرة بجمع مشاريع الطاقة املتجددة تحت مظلتها
                                        وإتاحة عمليات الدفع عن طريق العمالت املشفرة

بغرض دعم الصناعات الصديقة للبيئة

 تعمل رشكة                          عىل استخدام تقنية البلوكتشني  لتعريف و
 تتبع مسار العلب البالستيكية من عملية اإلنتاج حتى إعادة التدوير

 تطمح الرشكة لرفع معدل إعادة التدوير من %8 يف الوقت الحايل إىل
%25 بحلول عام  2025

 تقوم رشكة           (املعروفة سابقاً بـ                         ) باستخدام تقنيات
 البلوكتشني                              يف أعامل البناء. يوجد عدد من فرص األمتتة و

  التحول الرقمي يف أعامل البناء مثل متابعة مواد البناء، عمليات الدفع، و
العقود الذكية

 ستقوم تقنية البلوكتشني  بإضافة قيمة إىل املعامالت اليومية بحيث
 يستطيع املستخدمون تتبع سلوكياتهم و مدى دعمهم و اهتاممهم

 لقضايا عاملية مثل االستدامة و التدوير. ستوفر تقنية البلوكتشني حلول
للتحول الرقمي يف مجاالت أخرى بجانب العمالت املشفرة.م

 يوجد عدد من استخدامات تقنية البلوكتشني  خالفاً لتطبيقات العمالت
 املشفرة                                        . من املمكن االستفادة من هذه التطبيقات

يف مجاالت عديدة بجانب القطاع املايل

 توعية الرشكات الصغرية و املتوسطة بتطبيقات تقنية البلوكتشني  يف
 شتى املجاالت و تشجيع رواد األعامل عىل اإلبداع يف صنع حلول رقمية و

أمتتة العمليات عن طريق تقنية البلوكتشني

توقع مستقبيل 2: استخدام تقنية البلوكتشني

يف عملية التحول الرقمي  
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 ستؤثر تقنية البلوكتشني عىل فرص العمل مستقبًال. كام أنها خلقت
 مفهوًما جديَدا للوظائف. من املهام الصغرى التي تحولت إىل وظائف،

 يعترب                            أحد االبتكارات التي تكافئ املستخدمني عىل عدد
الخطوات وتحويلها رقميًا أو التربع بها.ل

 ستتمكن تطبيقات البلوكتشني من حل تحديات يفرضها الواقع الجديد
 كالحفاظ عىل األمن الغذايئ والعودة للحياة الطبيعية ومواجهة اآلثار

الناتجة عن جائحة كورونا

 جواز السفر املناعي سيتيح فرصة الربط بني هوية املسافر
 ونتيجة اإلصابة بفريوس كورونا، مام يجعل فتح االقتصاد العاملي

خطوة قابلة للتنفيذ

 تتيح                                                                 لتجار التجزئة تتبع مصدر ومكان

 شكلت الجائحة تحديًا حقيًقا عىل الرشكات يف جميع أنحاء العامل، وخاصَة
 يف قطاع السلع االستهالكية والصناعة والخدمات اللوجستية. كام ظهرت

 أوجه القصور يف سالسل اإلمداد العاملية. وبالتايل فإن االبتكارات التقنية
املبنية عىل تقنية البلوكتشني ميكن أن تكون الحل لهذا التحدي

 العمل عىل مرشوع وطني يستغل تقنيات البلوكتشني  يف متابعة
 الشحنات مع مؤسسة الربيد السعودي بهدف توطني التقنية وتفعيل

وجودها يف اململكة

توقع مستقبيل 3:  حل تحديات الواقع الجديد

باالعتامد عىل تقنية البلوكتشني 
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 وجود السلع الفردية لحظياً، كاألسماك الطازجة أو الخرضوات، من 
املصدر  إىل سوق التجزئة. و هذا يعني أن أيام أو أسابيع من االستقصاء 

. ميكن اآلن أن تخترص يف ثوان، مما يساهم يف نمو صناعة األغذية

[Forbes, 29 February 2020]
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