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دراسة

دراسات استراتيجية:

املقدمة
لقد القت سالسل الكتل أو ما يسمى بتقنية البلوكشين ( )Blockchainاهتماما وصدى عامليا واسعا وبشكل
ملحوظ في السنوات األخيرة ،نظرا لكونها إحدى التقنيات املهمة التي تعد من مقومات الثورة الصناعية الرابعة
واملساهمة في تغيير مالمح االقتصاد العاملي ،ولمكانياتها في فتح آفاق جديدة لتعزيز التنمية واالبتكار وتحسين
حياة االنسان .ومن هذا املنطلق ،جاءت هذه الورقة البحثية لتسلط الضوء على تقنية البلوكشين في دول
الخليج ،وذلك عبر تحليل اتجهات تطبيق أنظمة البلوكشين في دول الخليج مقارنة بالتوجهات الحالية في الدول
األخرى ،من أجل التعرف على مدى مواكبة املؤسسات للتطورات والتغيرات الحديثة الناتجة عن تبني تقنية
البلوكشين واستخدامها لتطوير آليات العمل وتقديم الخدمات في مختلف القطاعات االقتصادية والحكومية
في دول العالم.

د .فاطمة السبيعي ( )falsebaie@derasat.org.bhمحلل في مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والدولية
والطاقة .تمثل اآلراء في هذه الدراسة رأي املؤلف وال تعكس بالضرورة رأي مركزالبحرين للدراسات االستراتيجية
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والدولية والطاقة.

اتجاهات تطبيق تقنية البلوكشين ( )Blockchainفي دول الخليج
تمهيد
رغم التقدم الفعلي والنجاحات املتحققة في مسار التحول اللكتروني في العديد من املجاالت ،إال أنه ال يزال هناك
الكثير من األعمال التطويرية التي فرضها ظهور التقنيات الثورية في اآلونة األخيرة وما تحدثه من تغييرات وتحوالت
كبيرة وجذرية على مستوى كل القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية ،كإنترنت األشياء والذكاء االصطناعي
والحوسبة السحابية وسلسلة الكتل (بلوكشين) والطباعة الثالثية األبعاد.
لقد القت هذه التقنيات اهتماما وصدى عامليا واسعا ،نظرا لحجم تأثيراتها في تغيير مالمح االقتصاد العاملي،
وإمكانياتها في فتح آفاق جديدة لتعزيز التنمية والتطوير وتحسين حياة االنسان ،بالضافة إلى ازدياد الطلب
واالستخدام العاملي لألجهزة الذكية وشبكات االتصال والبيانات الكبيرة ،وتنامي الحاجة إلى تقنيات أكثر تطورا في
حماية الفضاء اللكتروني.
تفرض أهمية هذه التقنيات الحديثة ودورها املؤثر في عم ليات التنمية في املستقبل ،استكمال مسيرة التخطيط
والتطوير كي يتوافق مع متطلباتها التي تتفوق كثيرا عما سبقها فيما تتيحه من إمكانيات جديدة لتحديث آليات
العمل واالرتقاء بمستوى الجودة والخدمات ودعم االبتكار والتنافسية على مستوى القطاعات كافة ،األمر الذي
يتطلب البحث حول طبيعة هذه التقنيات للتعرف على طريقة عملها ومفاهيمها ،وكيفية االستفادة من خواصها
اليجابية في دعم قطاعات التنمية ،ومعرفة القوانين الالزم سنها لتفعيل تطبيقاتها بالشكل السليم.
ومن هذا املنطلق جاءت هذه الورقة لتسلط الضوء تحديدا على تقنية البلوكشين إحدى التقنيات املهمة التي تعد
من مقومات الثورة الصناعية الرابعة التي ستحدث تأثيرات عميقة في معظم املجاالت وتغيير شكل حياة املجتمعات،
وتهدف الورقة إلى تحليل التطبيق الحالي ألنظمة البلوكشين ومظاهر التوجه نحو استخدامها في دول الخليج.
ً
ً
سيتم التطرق في هذه الورقة إلى التالي .أوال :تعريف مفهوم تقنية البلوكشين وأنواعها؛ ثانيا :املزايا والعوائد التي
ً
ً
يحققها استخدام أنظمة البلوكشين في املعامالت؛ ثالثا :أبرز مجاالت تطبيق البلوكشين؛ رابعا :استعراض مشاريع
تطبيق البلوكشين الحالية واملستقبلية املعلن عنها في دول الخليج ،التي من خاللها سيتم تحليل وتقييم مستوى
ً
واتجاهات تطبيق أنظمة البلوكشين في القطاعات بدول الخليج؛ خامسا :مقارنة انتشار تقنية البلوكشين في دول
الخليج مع الدول األخرى في العالم.
3

 .1مفهوم تقنية البلوكشين وأنواعها
ظهرت التسمية "بلوكشين" ( )Blockchainألول مرة في ورقة بعنوان ""Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System
تم نشرها في عام  2008من قبل شخص أو مجموعة من االشخاص باسم "ساتوش ي ناكاموتو" (،)Satoshi Nakamoto
وأطلقت التسمية آنذاك على الجزء األساس ي الذي يقوم عليه عمل نظام النقد اللكتروني ) (Bitcoinالذي تم تقديمه
في الورقة.
أما حاليا فيتم استخدامها كتسمية عامة لجميع التطبيقات واألنظمة املعتمدة على سجل املعامالت املوحد
( )Distributed Public Ledgerالذي يتيح إنشاء املعامالت بطريقة آمنه ومباشرة دون الحاجة إلى طرف وسيط كجهة
معينة متحكمة في النظام ،ويمكن تعريف تقنية البلوكشين بأنها :نظام معلومات مشفر معتمد على قاعدة معلوماتية
المركزية ،أي موزعة على جميع األجهزة املنضمة في الشبكة ،لتسجيل كل بيانات املعامالت وتعديالتها ،بطريقة
تضمن موافقة جميع األطراف ذات الصلة على صحة البيانات.
وتكمن قوة تقنية البلوكشين في معيارين أساسين ،هما الالمركزية والشفافية العالية في إدارة املعامالت بكل أنواعها
كالدفوعات والحواالت البنكية أو تسجيل امللكية العقارية والهويات الوطنية أو تبادل األصول واملستندات أو عمليات
التصويت والخ.
شكل  :1العناصر األساسية لبنية عمل أنظمة البلوكشين

املصدرMuzammal, M., Qu, Q., & Nasrulin, B. (2019) :
تتيح تقنية البلوكشين طريقة مغايرة لعملية إنشاء البيانات وتخزينها تختلف عن قاعدة البيانات التقليدية (شكل
 ،)1حيث تتم بشكل المركزي وموزع على جميع األجهزة املرتبطة في الشبكة ( )Nodesالتي تقوم جميعها بالتحقق من
صحة البيانات وتماثلها ( )Validationبناء على قواعد التوافق الجماعي املحددة ( ،)Consensusويتم حفظ البيانات في
سجل معامالت موحد كنسخ متطابقة على جميع األجهزة وليس كنسخة وحيدة في جهاز مركزي معين ،ويضم السجل
قائمة مستمرة من املعامالت التي تسمى كتل ( )Blocksيتم ربطها بناء على قيمة ( )Hash-valueوتشفيرها
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( )Cryptographyلحماية السرية و تأمين صحة بياناتها باستخدام الخوارزميات ،ومنها قواعد التوافق الجماعي
مثل( )Proof of Workو( )Proof of Stakeو( )Proof of Conceptو( )Proof of Ownershipوالتوقيع اللكتروني ( Digital

 )Signatureوتشفير املفتاح العام والخاص ( )Public\Private Key Infrastructure encryptionوأنواع أخرى.

شكل  :2مكونات الكتلة امللحقة في سلسلة الكتل (البلوكشين)

املصدرChen, S., Wang, H. & Zhang, L.-J. (2018). :
تسمح ميزة الالمركزية في تقنية البلوكشين بتبادل أي نوع من القيم بين أي طرفين دون الحاجة إلى تولي جهة مركزية
معينة إدارة نظام املعامالت كمؤسسة مالية (بنك أو شركة مالية او غيره) ،حيث يقوم عملها على شبكة "من النظير-
إلى – النظير" ( )Peer-to-peer networkالتي تتيح لجميع األطراف والجهات ذات الصلة ولوج النظام في أي وقت وتوثيق
منشأ وأصل كل معاملة وتسجيل بياناتها وتوصيلها إلى حالة التوافق الجماعي وتأكيد كل األطراف عليها وثق عملية
تسمى ( ،)Miningوبمجرد إجماع جميع األطراف على املعاملة يتم إنشاء الكتلة ( )Blockاملكونة من  HeaderوBody

(شكل  )2ومن ثم إلحاقها بسلسلة باقي الكتل في الشبكة.
وتضمن تقنية البلوكشين درجة عالية من الثقة واألمان والشفافية في املعامالت ،عبر تزويد املستخدمين ببيانات
شاملة والقدرة على تعقب السجل التاريخي لكل املعلومات واملعامالت والتغيرات الطارئة عليها ،وال تسمح بأي حال
مسح أي معاملة بعد تدخيلها أو تعديل البيانات بدون سماح جميع األطراف وتغيير جميع الكتل ذات الصلة ،و ذلك
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اعتمادا على عمل دالة االختزال ( )Hash functionوعمليات التشفير التي تضمن تطابق البيانات في الكتل املترابطة
بالسلسلة.
تنقسم شبكات البلوكشين إلى ثالثة أنواع لكل منها استخدامات ومميزات مختلفة ،وهي :شبكة البلوكشين العامة
والبلوكشين الخاصة واالتحاد أو التحالف.
جدول  :1الفروقات بين البلوكشين العامة والخاصة واالتحاد أو التحالف

املستخدمون

آلية التوافق
الجماعي والتأكيد
وقت تأكيد
املعاملة

أبرز الفوائد

العامة

املتحدة

الخاصة

إدارة غير مركزية
بدون ترخيص

عدة مؤسسات
ترخيص دخول

مؤسسة واحدة
ترخيص دخول

هوية سرية/رموز
قد يكون مصدرا ضارا

هوية معرفة

هوية معرفة

موثوقين

موثوقين

Consensus Algorithm Proof of Stake, Proof of Work etc

Consensus Algorithm

استهالك كبير للطاقة

أخف استهالكا

أخف استهالكا

طويل

قصير

قصير

Bitcoin: 10 min or more

100x msec

100x msec

الشفافية واألمان
الشفافية واألمان
وتخفيض تكلفة
وتخفيض تكلفة املعامالت
المركزية وال حاجة ألي طرف وسيط
املعامالت والوقت
والوقت املستغرق وتقليل
إلتمام املعامالت.
املستغرق وتقليل تكرار
تكرار البيانات.
البيانات.

املصدر :من إعداد الباحث باالستناد إلى بيانات )Gaur, A.& Zhiwen, L. (2018
ً
أوال :الشبكة العامة ( )Public Blockchainهي شبكة المركزية ومفتوحة بشكل كامل لجميع األجهزة املنضمة إليها ،إذ
يمكن ألي شخص أو جهة استخدامها في إنشاء وتأكيد املعامالت دون الحاجة إلى طلب ترخيص دخول الشبكة من
جهة معينة تتحكم بها ،وتعمل تطبيقاتها مثل ( )Bitcoinو ( )Ethereumبشكل رئيس ي على أساس فكرة التوافق الجماعي
في بناء سلسلة الكتل ،حيث يتم تحديث سجل املعامالت العام من خالل إنشاء كتلة للمعامالت وإلحاقها بسلسلة
الكتل بعد إجماع وموافقة جميع األطراف ذات الصلة ،باستخدام هويات وعناوين رمزية لحفظ خصوصية وسرية
البيانات ،وبمدة زمنية تستغرق تقريبا  10دقائق لتمام عملية الجماع وتأكيد كل معاملة.
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ً
ثانيا :الشبكة الخاصة ( )Private Blockchainوهي شبكة يكون فيها ترخيص قراءة وتحديث سجل املعامالت حكرا لجهة
معينة ،ويمكن استخدام تطبيقاتها داخليا في املؤسسات في إدارة قواعد البيانات لالستفادة من خواص ومميزات
البلوكشين في تبسيط العمليات وإزالة تكرار البيانات وتسهيل التدقيق وتخفيض الكلفة وحفظ السجالت وضمان
الشفافية ،وتتميز هذه الشبكة بالسرعة مقارنة بالشبكة العامة حيث تستغرق عملية التأكيد حوالي  100ميلي ثانية
لكل معاملة.
ً
ثالثا :شبكة االتحاد أو التحالف ( )Consortium Blockchainوهي شبكة مفتوحة ولكن ليس بشكل كامل ،إذ يمنح
ترخيص إنشاء املعامالت وتحديثها فقط ملجموعة معينة من جهات مصرحة تربطهم صلة عمل مباشرة أو اتفاق
يستوجب تأكيد معامالت مشتركة فيما بينهم ،كمجموعة بنوك أو مستشفيات أو هيئات حكومية أو جهات تجارية
وغيرها .ومن أمثلتها :تحالف ( )Rippleالذي يتيح للمصارف واملؤسسات املالية استخدام البلوكشين لتمام املعامالت
والحواالت املالية بينهم بطريقة أرخص وأسهل وأسرع ،واالستفادة من أدواتها التحليلية ومميزاتها في العمل.
يوضح جدول  1الفروقات بين خواص ومميزات األنواع الثالثة لسالسل الكتل (البلوكشين) للبلوكشين التي يتم
اختيار أحدها حسب االحتياجات والشروط العملية.

 .2فوائد ومزايا استخدام أنظمة البلوكشين في املعامالت
هناك عدة فوائد يمكن الحصول عليها من استخدام أنظمة البلوكشين ،كزيادة الكفاءة العملية والقدرات التطويرية
واالبتكارية والتنافسية في مجاالت ال حصر لها ،من خالل املزايا اآلتية (:)Mathis, 2018

 .2.1إزالة األطراف الوسيطة
تتيح أنظمة البلوكشين إنجاز املعامالت وتبادل القيم بين أي أطراف بشكل مباشر دون الحاجة إلى اللجوء إلى طرف
ثالث وسيط كالبنوك مثال لضمان الثقة واألمان في املعامالت وإتمامها ،ما يؤدي إلى زيادة الثقة وسرعة إنجاز
املعامالت وخفض تكاليفها.
كما تفيد هذه امليزة في بعض الحاالت املعقدة أو الحرجة ،مثل إرسال العانات املالية للمحتاجين في مناطق الحروب
أو الصراعات أو عدم وجود وسيلة شرعية مناسبة ملتابعة االستحقاقات املالية وغيره.
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 .2.2الالمركزية
يقوم عمل أنظمة البلوكشين على قاعدة بيانات المركزية تخزن كنسخة من دفتر السجالت العام في كل جهاز انضم
في الشبكة ،بعكس قواعد البيانات املركزية التي يكون تخزينها وإدارتها حكرا على جهة معينة ،األمر الذي يسهل
ويسرع التعاون والعمل بين األطراف والجهات ،ويضعف قابلية االختراق أو فقدان البيانات وتغييرها أو تخريبها حيث
يحتاج لذلك اختراق أكثر من  %50من أجهزة الشبكة في نفس الوقت الزمني.

 .2.3الشفافية والثقة
تعزز أنظمة البلوكشين مستوى الشفافية في سجل املعامالت مقارنة بأنظمة السجالت الحالية ،حيث إن جميع
التغيرات الحاصلة في دفتر سجل املعامالت العام يمكن رؤيتها من قبل جميع األجهزة املنضمة في الشبكة ،وال تتم إال
بموافقة جميع األطراف ذات الصلة عليها ،كما ال يمكن بأي حال من األحوال مسح املعامالت بعد تسجيلها في نظام
البلوكشين ما يرفع مستوى الشفافية ويزيد الثقة إلى حد أكبر مما هو عليه في أنظمة املعامالت الحالية.

 .2.4أمن املعلومات
تكون البيانات في أنظمة البلوكشين ثابتة وغير قابلة للتغير بعدما يتم إنشاء الكتلة وإلحاقها بالسلسلة ،مع توفر
إمكانية إتباعها بكتل مستحدثة بعد إجماع األطراف عليها ،كما يمكن قراءة جميع الكتل املرتبطة ومتغيراتها وتتبعها
تاريخيا ،ما يعني سهولة وسرعة التدقيق وكشف ومتابعة تفاصيل املعامالت وبالتالي إضعاف احتمالية حدوث عبث
أو احتيال في سجل املعامالت العام املوجود في جميع أجهزة الشبكة.

 .2.5خفض تكاليف وزيادة سرعة املعامالت
أنظمة البلوكشين تساهم في خفض التكاليف نظرا لعدم الحاجة إلى طرف وسيط لتمام املعامالت ،لكون سجل
املعامالت العام موزعا على جميع األجهزة املنضمة في الشبكة ،فيستطيع أي من األطراف الدخول وتسوية ما يعنيها
من املعامالت والتدقيق عليها بشكل فوري ومباشر ،ما يعني زيادة في سرعة إنجاز املعامالت ،والتخلص من النفقات
الضافية املدفوعة لألطراف الوسيطة التي تعمل على إتمام املعامالت ،كالحاجة العتماد البنوك كطرف وسيط في
توثيق عمليات الدفع املالي.
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 .3أبرز مجاالت تطبيق أنظمة البلوكشين
لقد تخطى استخدام البلوكشين من مجرد الخلفية التقنية التي يقوم عليها عمل نظام البتكوين ) (Bitcoinلتبادل
العمالت الرقمية ،إلى نظام يمكن االستفادة من تطبيقاته العديدة واملتطورة في جميع القطاعات واملجاالت العملية
والتجارية والصناعية دون استثناء.
وكأمثلة على أبرز املجاالت املستفيدة حاليا من البلوكشين هي ،حماية "انترنت األشياء" ( ،)IOTوتوفير الخدمات
واملعامالت الحكومية واملؤسسية ،وإدارة سالسل المداد/التوريد واللوجستيات ،وإجراء املعامالت املالية ،وفي مجال
الرعاية الصحية ،وما يخص حفظ حقوق امللكية الفكرية والتوزيع والنشر في املجاالت البحثية واألدبية واملوسيقى
والفنون وغيره.

 .3.1إنترنت األشياء
يشكل توفير الح ماية األمنية أحد أهم التحديات الرئيسية في مجال إنترنت االشياء ،خاصة في ظل تزايد التهديدات
اللكترونية وضرورة حماية األشياء ذاتها وما تصدره وتجمعه من بيانات أثناء عملها ،وتوفر تقنية البلوكشين حماية
أمنية في عملية التواصل حيث تضمن هوية األجهزة املرسلة واملستقبلة وفحص بياناتها املجمعه واملصادقة عليها
وتسجيل التحديثات واملعامالت التي تتم فيما بينها ،على سبيل املثال ،إتمام معامالت شحن عدادات الكهرباء املنزلية
أو السيارات الكهربائية وغيرها باستخدام العقود الذكية في البلوكشين لفحص بيانات األجهزة ومصادقتها وتسجيل
معامالت الشحن ودفوعاتها املالية بشكل أتوماتيكي وفوري (.)Singhal, Dhameja & Panda, 2018

 .3.2الخدمات الحكومية واملؤسسية
يمكن االستفادة من مزايا البلوكشين وخاصة سرعة املعامالت والشفافية والثقة في توفير وتحسين خدمات القطاع
الحكومي واملؤسسات بشكل عام ،مثل إصدار املستندات الرسمية بكل أنواعها وأغراضها كشهادات امليالد والزوج
والشهادات الجامعية ورخص القيادة ،وتسجيل امللكيات كاألراض ي والعقارات واملركبات املرورية واملجوهرات الثمينة
وكل ماله قيمة مادية ،وإصدار بطاقات الهوية والتحقق من البيانات ،وصرف العانات الحكومية للمستحقين،
والتصويت الرقمي في االنتخابات الوطنية وغيرها (.)Singhal, Dhameja & Panda, 2018
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 .3.3سالسل المداد/التوريد واللوجستيات
ستلعب أنظمة البلوكشين في السنوات القليلة القادمة دورا حيويا في توسيع العالقات التجارية وتخطي املعوقات
في حركة التجارة العاملية ،حيث يجري العمل حاليا على توظيف البلوكشين في إنشاء منصات لوجستية تهدف إلى
ربط املوانئ باألطراف التجارية كاملصانع والشركات واملوردين واملصدرين بهدف تسهيل التعامالت بينها وتسريع
عمليات تصدير واستيراد السلع ،وتمكن هذه املنصات وبشكل خاص املوانئ من معالجة وتتبع معلومات مختلفة
ملاليين من الحاويات وشحناتها األسعار والفواتير وتواريخ النتاج وغيره ،واعتماد نسخ إلكترونية ملستندات وبوليصات
الشحن ،ما يلغي التعقيدات الجرائية ويقلل من تكاليف الشحن والتعامل مع األوراق ،بالضافة إلى زيادة معدالت
األمان والشفافية والحماية من البضائع املزيفة والتالعب باألسعار (.)Pinto, Dias & Ferreira, 2018

 .3.4املعامالت املالية
يعتبر القطاع املالي أكثر وأسرع القطاعات تأثرا بالبلوكشين وغيرها من التكنولوجيا املالية التي أحدثت تحوالت جذرية
في هيكلية وأنظمة الخدمات املالية ،وتت م االستفادة حاليا من ميزة الالمركزية في البلوكشين من قبل األفراد
واملؤسسات في خدمات الدفع الفوري وتداول العمالت واألصول الرقمية بشكل مباشر وآمن بين األفراد او األطراف
دون الحاجة لوسيط من السوق املالي أو البنوك ،بالضافة إلى استخدام البلوكشين في تنفيذ الحواالت املصرفية
وخاصة الخارجية والتسويات مع البنوك واملؤسسات املالية املتراسلة فوريا ،ما يختصر الخطوات واملدة الزمنية
الالزمة لجراء الحواالت ويخفض تكلفة النفقات املصاحبة لها (.)Pinto, Dias & Ferreira, 2018

 .3.5الرعاية الصحية
يستفاد من البلوكشين في املجال الصحي في إعداد منصة لتسجيل بيانات الرعاية الصحية وفق املعايير واملقاييس
الطبية العاملية مع مراعاة خصوصية املرض ى وبياناتهم ،وذلك لتوفير املعلومات الالزمة لعمل التحليالت والدراسات
والبحوث الصحية ،وما يخدم عمل طاقم املستشفيات واملؤسسات املالية والتأمين الصحي والمدادات واألدوية
وغيرهم من املخولين على قراءة دفتر سجالت الرعاية الصحية (.)Pinto, Dias & Ferreira, 2018

 .3.6حماية الحقوق الفكرية
تتيح تقنية البلوكشين إنشاء منصات لتسجيل وتوثيق أوراق البحوث والدراسات ومجموعات االنتاج األدبي والفني
للكتب واملؤلفات واألفالم والقطع املوسيقية والفنون التصويرية والتشكيلية وغيره ،بهدف حماية حقوق امللكية
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الفكرية واملالية ،كاستخدامها في التحقق من مراعاة أحكام وضوابط االقتباس من املصادر العلمية املنشورة،
والتحكم في االنتاج وضمان حقوق النشر والتوزيع في أي من املجاالت (.)Singhal, Dhameja & Panda, 2018

 .4املشاريع الحالية واالتجاهات املستقبلية في مجال تطبيق البلوكشين في دول
الخليج
بدأ االهتمام بموضوع تقنية البلوكشين في دول الخليج في عام  ،2016وتحديدا في المارات ثم البحرين والسعودية
بشكل ملحوظ في مجال الخدمات املالية والحكومية وبنواحي ودرجات مختلفة ،حيث تم التركيز في البحرين بشكل
أكبر على دراسة النواحي القانونية وإعداد األطر التنظيمية والتشريعات الالزمة قبل االنطالق إلى استخدام أنظمة
البلوكشين في الخدمات املالية واملستندات الرقمية ،بينما ركزت المارات والسعودية على بحث واكتشاف التطبيقات
الحالية واملستقبلية ألنظمة البلوكشين في مجال الخدمات الحكومية واملالية والتجارية.
وقد نتج مؤخرا عن هذا االهتمام مجموعة من التطورات في املجال املالي وصدور استراتيجيات حكومية وخطط
ملشاريع تطويرية وتشريعات جديدة بناء على طبيعة تقنية البلوكشين وتـأثيراتها على الجراءات الدارية والعمليات
واألنظمة املتبعة في عمل القطاعات ،ما يعني أنها ستلعب دورا مؤثرا في عمليات التطوير والتحديث في القطاع
الحكومي والتجاري واملالي في السنوات القادمة في دول الخليج.
تعتبر حاليا املشاريع التطويرية القائمة على البلوكشين التي تم إعالنها ببعض دول الخليج في مرحلة الفكرة األولية
أو التأسيس والقليل منها قد دخل في مرحلة التجريب واالختبار ،كحال العديد من دول العالم وذلك لحداثة التقنية
وما يصاحبها من تغييرات أساسية في النظم والقواعد والقوانين وبنية األعمال والعالقات بين القطاعات ،إال أنه
يتوقع ازدياد انتشار تطبيقات البلوكشين والتوسع في استخدامه في السنوات القليلة القادمة ،خاصة في المارات
والسعودية والبحرين ،نتيجة للمعطيات املتحققة في الفترة الحالية التي أولها ارتفاع مؤشرات جاهزية البنية التحتية
لتكنولوجيا املعلومات وتنمية الحكومات اللكترونية في دول الخليج حسب تقارير األمم املتحدة.
فإن النتائج اليجابية ملؤشر ( )EGDIتعكس الجهود الكبيرة واملستمرة التي بذلتها الحكومات في ترقية البنية التحتية
لتقنيات املعلومات واالتصاالت على مستوى كل الوزارات والهيئات عبر السنوات املاضية ،حيث صنفت البحرين
والمارات ضمن فئة أعلى الحكومات اللكترونية تطورا وتنمية على املستوى الدولي حسب مؤشر ( )EGDIلقائمة
العام  ،2018التي جاء ترتيب الدول الخليجية فيها كاآلتي :احتلت المارات املرتبة  21والبحرين املرتبة  ،26ثم تليهم
الكويت باملرتبة  41وقطر باملرتبة  51والسعودية باملرتبة  52وعمان باملرتبة  .63بالضافة إلى تمتع املؤسسات
الحكومية والتجارية في املنطقة ببنية تحتية معتمدة على حوسبة سحابية وخدمات متطورة تقدمها املقرات القليمية
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لشركة "أمازون خدمات النترنت" املتواجدة في دبي والبحرين ،ووجود القوانين التنظيمية الداعمة ألنشطتها في
قطاع تقنية املعلومات واالتصاالت ،كقانون تزويد خدمات الحوسبة السحابية ألطراف أجنبية في البحرين والصادر
بمرسوم بقانون رقم ( )56لسنة .2018
يساهم هذا النجاح املشهود لدول الخليج في امتالكها بنية تقنية متقدمة ،في تهيئة الظروف ملزيد من االنفتاح على
املعطيات الرقمية الجديدة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والتخطيط لالستفادة منها في رفع الكفاءة
والنتاجية وتحسين مستوى جودة الخدمات واملعامالت في نشاطات العمل الحكومي ،فلقد أطلقت حكومة دولة
المارات في عام  2018استراتيجية المارات للتعامالت الرقمية التي تهدف إلى تحويل  %50من التعامالت الحكومية
إلى منصة بلوكشين بحلول عام  ،2021وقامت حكومة دبي في عام  2016بتأسيس املجلس العاملي للتعامالت الرقمية
بهدف بحث التطبيقات الحالية املستقبلية للبلوكشين وتنظيم التعامالت عبر منصات البلوكشين ،ما ساعد على
نشوء عدة شركات في المارات متخصصة في مجاالت استخدام البلوكشين كتطوير منصات العقود الذكية وتداول
األصول الرقمية وتوثيق املعامالت.
كذلك ،عقدت السعودية أيضا شراكة مع شركة ( )IBMو( )Elmلتباحث استراتيجية تقديم خدمات حكومية وتجارية
عبر البلوكشين ( ،)Arabbit, 2018أما البحرين فهي أول دولة في العالم تسن قانون بشأن السجالت اللكترونية القابلة
للتداول والصادر باملرسوم بقانون رقم ( )54لسنة  ،2018ما يؤسس الطار القانوني املالئم والداعم الستخدام
البلوكشين وغيره من التقنيات الحديثة في معامالت القطاع التجاري والحكومي في البحرين ،بالضافة الى عمل
مجلس التنمية االقتصادية منذ عام  2018على وضع استراتيجية وطنية لتطبيقات البلوكشين في مجال الخدمات
الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
كما بدأت بعض الجهات بشكل فعلي في تجريب استخدام منصات البلوكشين في أنشطة العمل ،كقيام "إدارة
الجمارك" في السعودية والبحرين بالعداد التجريبي للبلوكشين في نظام الواردات عبر املنافذ البحرية باستخدام
منصة بلوكشين ( )TradeLensاملطورة من قبل شركة ( )IBMو( )Maerskالتي تربط املوانئ البحرية باملصانع واملوردين
واملصدرين واألطراف التجارية على مستوى محلي وإقليمي وعاملي (االقتصادية ،)2018 ،وإعالن الدارة العامة للمرور
عن مشروع استخدام البلوكشين لتسجيل املركبات املرورية في البحرين (.)Akhbar Alkhaleej, 2018
وفي املجال التعليمي استفادت بعض الجامعات واملؤسسات التعليمية في دول الخليج من تطبيقات البلوكشين في
تطويرعملية إصدار وتصديق وتدقيق الشهادات العلمية ،فقد اعتزمت جامعة البحرين في عام  2019إصدارشهادات
دبلوم رقميا وتشفيرها باستخدام البلوكشين وتقنيات التعلم اآللي ( ،)University of Bahrain, 2019كذلك بدأت
الجامعة البريطانية في دبي بإصدار الشهادات عبر البلوكشين في عام  ،2018بهدف التسهيل على الخريجين
واملؤسسات التعليمية وجهات العمل عملية التصديق والتدقيق ،حيث يتم ذلك سريعا بمسح الكود املوجود في
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الشهادة من خالل رابط خاص ( )Digital certificateومتاح على موقع الجامعة اللكتروني ليتم ظهور كل املعلومات
املطلوب تصديقها والتحقق منها ضمن شبكة البلوكشين (.)Albayan, 2017
بالضافة إلى قيام الجامعات واملعاهد الدراسية كمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية( )Alhayat, 2017ومعهد
البحرين للدراسات املصرفية واملالية بتنظيم وتقديم مشاريع تعريفية وبرامج تدريبية متخصصة في تطبيقات
البلوكشين.
أما ثاني املعطيات التي سوف تساهم في زيادة التوسع في استخدام وتطبيق البلوكشين ،هو استيعاب املصارف
املركزية ومؤسسات النقد الخليجية أهمية البلوكشين في املجال املالي ،واملتمثل في سماحهم للمصارف واملؤسسات
التجارية واملالية في املنطقة االستفادة من منصات البلوكشين في مجال املدفوعات وتحويالت األموال واألصول
املشفرة مع النظراء املحليين والقليمين بتكلفة أقل وسرعة أكبر ،فقد قام مصرف البحرين املركزي بقطع شوط
كبير في دراسة األنشطة املتعلقة باألصول املشفرة التي تعمل على منصات البلوكشين وإنهاء الطار التنظيمي الخاص
بذلك في مطلع عام  2019واملتضمن ملعايير الترخيص والرقابة واألمن اللكتروني والحوكمة وغيره ،كما قام بتوفير
بيئة رقابية تجريبية ( )Regulatory Sandbox frameworkللشركات الراغبة بتقديم خدماتها املالية في مجال األصول
املشفرة من أجل اختبار املشاريع املقدمة والتثبت من استيفائها املتطلبات التنظيمية قبل مرحلة اطالقها بشكل
تجاري ،وقد انضم إليها حتى بداية عام 2019م 28 ،شركة إقليمية ومحلية حسب املوقع اللكتروني للمصرف.
بالضافة إلى تعاون مصرف البحرين املركزي مع هيئة الحكومة اللكترونية وشركة بنفت في العمل على مشروع
" )"Know Your Customer (KYCالذي يعمل على استخدام البلوكشين في تصديق وإثبات البيانات املطلوبة في تقديم
الخدمات املصرفية للعمالء (.)BNA, 2019
كذلك ،قد انضمت مؤسسة النقد العربي السعودية (سما) إلى شبكة البلوكشين ( )RippleNetللمصارف املتحالفة
من أجل مساعدة البنوك املحلية على تسوية املدفوعات والتعامالت مع البنوك القليمية في عمليات تحويل األموال
الفورية بسرعة وأمان وبتكلفة أقل ( ،)Ripple, 2018وتمشيا مع هذا التوجه قام مصرف الراجحي فعليا بتنفيذ أول
حوالة مصرفية في السعودية باستخدام البلوكشين من مقره الرئيس ي في الرياض مع أحد فروعه في األردن( Al Rajhi
 ،)Bank, 2017كما بدأ املصرف املركزي في السعودية والمارات بتباحث إصدار عملة رقمية للمعامالت العابرة للحدود
اعتمادا على البلوكشين (.)CNBC, 2017
وفي المارات ،قام سوق أبوظبي لألوراق املالية بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسات إيداع مركزية لألوراق املالية من
أجل إيضاح سبل تطبيق البلوكشين واالستفادة من سجل التعامالت املشترك في سيناريوهات ما بعد التداول ،مثل
معالجة النشاطات املؤسسية كالتصويت والتصويت بالوكالة ما يدعم املعايير الحالية املشتركة مثل آيزو 2022م
(.)Alhayat, 2018
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سيساهم هذا االتفاق في تحديد القواعد واملعايير املطلوبة لنجاح تطبيق البلوكشين في بيئة ما بعد التداول ،ما
يحسن سرعة و أمن معامالت األسواق املالية في المارات ومنطقة الخليج .كما قام بنك الهالل بأبوظبي عام 2018
باستخدام نظام بلوكشين لبيع الصكوك القانونية ،التي وصلت قيمة بعضها إلى  500مليون دوالر ،وهي تعتبر أول
عملية تحويل صكوك في العالم تتم عن طريق البلوكشين بالتوافق مع الشريعة السالمية ،األمر الذي يفتح الطريق
أمام املؤسسات املالية املمتثلة ألحكام التمويل السالمي في منطقة الخليج لدمج البلوكشين في أنظمتها من أجل
التطوير وتسهيل معامالتها املالية (.)Alittihad, 2018
بالضافة إلى إعالن شركات االتصال في دول الخليج إدراج دراسة اعتماد أنظمة البلوكشين في املدفوعات الرقمية
ضمن خططها املستقبلية لتطوير أعمالها وخدماتها (.)STC, 2018
يلخص جدول  2مجمل حاالت املشاريع الحالية املعلنة في مجال البلوكشين في دول الخليج ما بين العام (-2016
 )2019حسب القطاع:
جدول  :2القطاعات الثالث ملشاريع البلوكشين ومراحلها الحالية في دول الخليج
قيد البحث

قيد التجريب/التنفيذ
 استراتيجية اإلمارات للتعامالت الرقمية
( 2021بلوكشين)

الحكومي

 تقديم خدمات حكومية
(السعودية واإلمارات)

 إصدار تشريعات وقوانين داعمة الستخدام منصات البلوكشين
وتداول املستندات الرقمية (البحرين).

 استراتيجية وطنية خاصة بالبلوكشين
(مجلس التنمية االقتصادية (البحرين)).
 استخدام منصات البلوكشين في إدرات
العمل الجمركي باملنافذ البحرية وبالتنسيق مع
شركاء القطاع التجاري.

 عملة رقمية سعودية
امارتية مشتركة للمدفوعات
بين املصارف.
 مراجعة قوانين وأنظمة
املالي واملصرفي التعامل بالعمالت االفتراضية.

منجزة

 إصدار ترخيص املصارف املركزية ومؤسسات النقد استخدام
منصات البلوكشين واإلنضمام لتحاالفاته املصرفية.
 إصدار مصرف البحرين الئحة تنفيذية لألصول املشفرة وبيئة
اثبات بيانات العمالء في الخدمات املصرفية
تجريبية الختبار آلياتها وانظمتها.
()Know Your Customer KYC

 استخدام الشركات
ملنصات البلوكشين في
املدفوعات الرقمية.

 استخدام منصات البلوكشين في الحواالت املالية واملعامالت
املصرفية واألسواق املالية.
 إصدار ترخيص لشركات تتداول عمالت افتراضية (اإلمارات)

التعليمي

 إصدار شهادات جامعية (البحرين واإلمارات)



برامج تدربية في أنظمة البلوكشين

املصدر :من إعداد الباحث باالستناد إلى املعلومات املبينة في الجزء (.)4
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وبتحليل هذه املعلومات القليلة املتوفرة في موضوع البلوكشين في دول الخليج ،يتبين أن هناك جهودا في الوقت
الحالي تستهدف االستفادة من أنظمة البلوكشين في تطوير أنظمة العمل والخدمات من قبل بعض األجهزة الحكومية
واملصارف املركزية واملؤسسات املالية في دول الخليج يمكن تلخيصها في التالي:
أوال :بدء البحث والتخطيط في كيفية التحول للبلوكشين في إدارة وتنفيذ أعمالها الحالية أو االستفادة من امكانياته
في مشاريع مستقبلة جديدة.
ثانيا :قيام بعضها باالختبار والتجريب الفعلي ألنظمة البلوكشين وتقييم مدى الجدوى واالستفادة منها.
ثالثا :دراسة الشروط الالزم تحقيقها لتطبيق أنظمة البلوكشين وما يترتب عليه من إعادة صوغ الجراءات والقواعد
املتبعة في تنفيذ األعمال والتنسيق بين الشركاء في العمل.
ورغم هذه الجهود املبذولة ،إال أنه ال تزال مشاريع التحول نحو تطبيقات البلوكشين في أطوارها األولى ،وتعتبر
التطبيقات النهائية نادرة بدول الخليج كحال العديد من دول العالم بسبب حداثة التقنية ،ولكن يمثل العمل الحالي
عليها مؤشرا لبداية مرحلة جديدة للتحول الرقمي ،وتغييرات في التفكير الداري ونمط األعمال مبنية على معايير
أنظمة البلوكشين التي من أبرزها الشفافية والالمركزية وإزالة الوسطاء في إتمام املعامالت وربط األطراف وأنشطة
القطاعات ،ما ينقل مؤسسات القطاع العام واملالي والتجاري في دول الخليج إلى عتبة جديدة في القدرات التنافسية
والتطويرية ويساعدها على خلق االبتكار والتجديد في أساليب الخدمات وتعزيز مستوى الكفاءة والنتاجية.
كما أدى العمل على املشاريع الحالية في دول الخليج إلى فتح الباب أمام املستثمرين األجانب واملحليين من الشركات
املتخصصة والرائدة لتقديم خدماتها وعروضها التجريبية ألنظمة البلوكشين في مجاالت متعددة ،كعمل املصارف
واملوانئ والجمارك والجامعات وغيره ،م ا حفز الجهات واملؤسسات على بذل مزيد من الجهد في الكشف عن الفوائد
العملية وإيجاد قيمة تنافسية من التحول للبلوكشين ،ودفعها أيضا ملناقشة صياغة القواعد العملية والتنظيمية
والقانونية الالزمة الستخدام البلوكشين في الخدمات الحكومية واالغراض املالية والتجارية بالشكل املطلوب واآلمن.

 .5انتشار تقنية البلوكشين في الدول اآلخرى
للتعرف على مدى مواكبة حكومات دول الخليج مشاريع واستخدامات تقنية البلوكشين على املستوى العاملي ،تم
االطالع على املشاريع املعلنة في الدول األخرى 1التي يصل عددها حاليا إلى أكثر من  200مشروع حكومي ممول تم
1دول وأقاليم تمتلك مشاريع حكومية متعلقة بتقنية البلوكشين في مجاالت مختلفة :األرجنتين ،أستراليا ،النمسا ،بربادوس ،بلجيكا ،برمودا ،البرازيل،
كمبوديا ،كندا ،شيلي ،الصين ،الدنمارك ،إستونيا  ،فنلندا ،فرنسا ،جورجيا ،أملانيا ،غانا ،هونج كونج (الصين) ،الهند ،إسرائيل ،اليابان ،كازاخستان،
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إطالق معظمها في دول منطقة أوروبا ووسط آسيا ( .)World Bank Group, 2018ولغاية التحليل ،تم تصنيف هذه
املشاريع الحكومية وفقا لنوعية مجاالتها ومستوى انتشارها على مستوى العالم ،كما هو موضح في الجدول (،)3
ويعبر عن مستوى االنتشار في الجدول بأربع فئات ،هي" )1( :مرتفع جدا" وتساوي ( 50وما فوق)" )2( ،مرتفع" وتساوي
ما بين  ،49-20و(" )3متوسط" وتساوي ما بين " )4( ،19-10منخفض" وتساوي ( 9وما تحت) مشروع يعمل به حاليا
في دول مختلفة من العالم.
بناء على البيانات املوضحة في جدول  ،3يالحظ أن مشاريع الدراسات والبحوث املتعلقة بتقنية البلوكشين البالغ
عددها أكثر من  50مشروع ،هي األكثر انتشارا حاليا في دول العالم ،وتهدف هذه املشاريع الى دراسة وتحديد مواطن
االستفادة من مزايا وإمكانيات البلوكشين في مجاالت معينة ،ووضع االستراتيجيات واملعايير الالزم اتباعها للتحول
إلى البلوكشين.
أما املرتبة الثانية من حيث االنتشار ،فاحتلتها املشاريع التطبيقية في مجال إدارة وتخزين سجالت البيانات الشخصية
(كاملالية والصحية ،والخ) ،ومشاريع الهوية (كاستصدار وتصديق أوراق االعتماد والرخص والشهادات) ،واملشاريع
املرتبطة بالتنمية االقتصادية وتطوير الخدمات املالية.
ثم تأتي مشاريع البلوكشين املرتبطة بمجال تخزين إدارة سجالت األراض ي ،وإصدار العمالت الرقمية من املصارف
املركزية ،وإدارة املستحقات واالمتثال وإدارة سالسل المداد والتوريد في املرتبة الثالثة من حيث االنتشار العاملي.
أما مرتبة مشاريع البلوكشين املنخفضة االنتشار عامليا ،تضم أكثر من  15مجاال متنوعا ،كالتصويت واالنتخابات،
واملرافق ووسائل املواصالت العامة ،والتشريعات واألنظمة  ،واملحاكم والهيئات القانونية ،واالعتمادات وتحصيل
الضرائب وغيرها.
ومن خالل مقارنة البيانات السابقة نجد أن دول منطقة الخليج مواكبة للتوجهات العاملية نحو استغالل أنظمة
البلوكشين ،وأن مشاريعها الحالية ذات أهداف مشابهة ملا تسعى إليه الحكومات األخرى في العالم من النظر في
كيفية توظيف أنظمة البلوكشين في رقمنة الخدمات العامة وزيادة مستوى كفاءتها وشفافيتها ،كما أنها تأتي في
ً
سياق مجاالت مشاريع البلوكشين املنتشرة على املستوى العاملي ،وتحديدا مجال الدراسات والبحوث الهادفة إلى
االستفادة من تقنية البلوكشين وإصدار االستراتيجيات الوطنية والتشريعات واللوائح التنظيمية املتعلقة بذلك،

كينيا ،لوكسمبورغ ،مالطا ،موريشيوس ،املكسيك ،هولندا ،النرويج ،فلسطين ،بابوا غينيا الجديدة ،روسيا ،السنغال ،سنغافورة ،جنوب أفريقيا ،كوريا
الجنوبية ،السويد ،سويسرا ،تايالند ،تونس ،أوكرانيا ،المارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة ،الواليات املتحدة ،فنزويال .املصدرBerryhill, J., Bourgery, :
)T. & Hanson, A. (2018
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واملجال املالي كاستخدام البلوكشين في الخدمات املصرفية واملالية وتداول األصول املشفرة وإصدار عمالت رقمية،
واملجال التجاري كتطوير عمليات التوريد وإدارة سالسل المداد في املوانئ البحرية.
جدول  :3مجاالت املشاريع الحكومية املبنية على تقنية البلوكشين في دول مختلفة من العالم ومستوى انتشارها
عدد املشاريع

مستوى االنتشار

استراتيجيات ودراسات وبحوث Strategy/Research/Standards

51

مرتفع جدا

سجالت شخصية (مالية،صحية،الخPersonal records (Health, financial, etc.) )،
هوية (أوراق اعتماد ،رخص ،شهادات) )Identity (Credentials/License/Attestations

25
25

مرتفع
مرتفع

التنمية االقتصادية Economic development

23
20

مرتفع
مرتفع

تسجيل األراض يLand Title Registry
عمالت رقمية صادرة من مصارف مركزية Digital currency

19
19
13

متوسط
متوسط
متوسط

االمتثال Compliance/Reporting
تجارة وإدارة سالسل اإلمدادTrade/ Supply Chain Management

12
10

تصويت وانتخابات Voting/Elections

7

متوسط
متوسط
منخفض

منتجات أو خدمات جديدة New Product/Services

7
6

منخفض
منخفض

6
6

منخفض

املجاالت

خدمات مالية Financial Services

مستحقات Benefits/Entitlements

مدفوعات Payments
سجل أصول Asset Registry
وسائل النقل العام Public Transport
سوق البيانات Data Marketplace/Data Monetization

6

منخفض
منخفض

أنظمة أو سجالت عامة General Infrastructure/Public records

6
5

منخفض
منخفض

تشريعات وتنظيمات Regulatory
تحصيل الضرائب /االعتمادات Tax collection/Credits

4
4

منخفض
منخفض

مالية حكومية Government Finance

4

منخفض

األمن السيبراني )Cybersecurity (Critical Infrastructure

3
3

منخفض

مرافق عامة Public Utilities

محاكم وهيئات قانونية Legal Enforcement/Courts
عسكرية/أنظمة دفاعية Military/Defense Infrastructure
رموز رقمية Digital Token

2
2
1

إنترنت األشياء Internet of Things

منخفض
منخفض
منخفض
منخفض

املصدر :من إعداد الباحث باالستناد إلى بيانات )The Illinois Blockchain Initiative (2018
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الخاتمة
مما تقدم يتضح أنه في ظل زيادة التوجه العاملي نحو االستفادة من مزايا أنظمة البلوكشين وانعكاساتها اليجابية
على سائر قطاعات االقتصاد والتنمية وتحسين حياة املجتمعات والجاهزية العالية لقطاع االتصاالت وتقنية
املعلومات في دول الخليج ،رأت بعض الدارات الحكومية واملؤسسات املالية والتعليمية في البحرين والسعودية
والمارات ضرورة مواكبة هذا التوجه والبدء في التخطيط واالستعداد للتحول للبلوكشين ،فيجري عدد منها في
الوقت الراهن ،وبالتعاون مع الشركات العاملية املتخصصة ،بعض املشاريع التجريبية الهادفة إلى معرفة كيفية
استخدام تطبيقات البلوكشين لتطوير أنظمة وآليات العمل وخلق أساليب جديدة لتقديم خدماتها.
كما قام بعضها بالنظر في املعايير التنظيمية والقانونية الالزم تحقيقها لتشغيل أنظمة البلوكشين وخلق بيئة مناسبة
للتوسع في استخدامها في مجاالت الخدمات العامة وأنشطة سائر القطاعات على املستوى املحلي والقليمي والدولي.
ورغم هذا ،ال تزال الكثير من املؤسسات في دول الخليج تفتقر إلى وجود خطة معلنة لالستفادة من تطبيقات
البلوكشين في انشطتها أو بحاجة إلى البحث واالطالع على املستجدات العاملية املتعلقة بالبلوكشين في مجال عملها،
ولتحفيز ذلك ينبغي العمل على اآلتي:
أوال :التعريف بمفاهيم عمل أنظمة البلوكشين ودواعي تطبيقها املتعلقة بتقصير وتسهيل سلسلة االجراءات وزيادة
القدرات التطويرية واالبتكارية والتنافسية للمؤسسات.
ثانيا :االطالع الدائم على املستجدات املرتبطة بمعايير ومزايا ومتطلبات أنظمة البلوكشين ،واالستفادة من التجارب
التطبيقية الحالية لبعض املؤسسات العامة واألجهزة الحكومية والشركات الرائدة في استخدام أنظمة البلوكشين.
ثالثا :بذل مزيد من الجهود لرساء دعائم التحول للبلوكشين ،خاصة في الدول التي لم تنش ئ بعد لجنة أو استراتيجية
وطنية الستخدام تقنية البلوكشين ،عبر التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة بكل املجاالت لبحث كيفية
االستفادة من إمكانيات وأنظمة البلوكشين في مشروعات التنمية ،والتحاور بشأن الجراءات العملية والتنظيمية
والقواعد القانونية الضافية املتعين أن تتخذها تحقيقا للتحول إلى البلوكشين في أنشطتها ومعامالتها.
رابعا :تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في مشاريع تطوير أنظمة البلوكشين وتطبيقها في مجاالت العمل ،وتحفيز
الشركات العاملية الرائدة في مجال أنظمة البلوكشين على دخول األسواق الخليجية وتقديم خدماتها وعروضها
التجريبية ملؤسسات القطاع العام والخاص.
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