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مركــز التطويــر الرقمــي منظمــة عراقيــة غيــر حكوميــة تأسســت ســنة 2020 ، مســجل لــدى 
دائــرة المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء . 

يســعى المركــز إلــى ســد الفجــوة الرقميــة والتحــول إلــى مجتمــع رقمــي ومواطنــة رقميــة 
Digital Citizenship لبنــاء اقتصــاد رقمــي متطــور وتحســين جــودة حيــاة المواطــن. 

إنَّ مــن أهــم أهــداف المركــز تنميــة المــوارد البشــرية ـفـي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت ، وبمــا يتناســب مــع متطلبــات المرحلــة ويلبــي احتياجــات ســوق العمــل المحلــي 
والدولــي ، ونشــر الوعــي الرقمــي والثقافــة الرقميــة بيــن أبنــاء المجتمــع ، ودعــم قطــاع االتصــاالت 

مــن خــال ورش العمــل ، النــدوات ، المؤتمــرات ، والدراســات والبحــوث. 

ومــن ضمــن أولويــات المركــز خلــق بيئــة رقميــة مناســبة لتشــجيع الشــركات وأصحــاب 
االهتمــام المشــترك مــن الشــركات ـفـي الــدول واالســتثمار ـفـي هــذا القطــاع الحيــوي، ويســعى 
المركــز إلــى  رعايــة القــدرات والطاقــات الشــابة مــن المواهــب والمتميزيــن فــي مراحــل الدراســة 
األوليــة ، والمســاهمة فــي دعــم حملــة الشــهادات العليــا بمــا يســهم فــي تشــجعيهم علــى إعــداد 
الدراسات البحثية وتقديم االستشارات العلمية ، والمواءمة بين المنظمات المحلية والدولية 
مــن خــال التواصــل مــع المنظمــات العالميــة واإلقليميــة، ولتحقيــق هــدف المواطنــة الرقميــة 
ومحــو األميــة الرقميــة يســعى المركــز ليكــون حلقــة وصــل بيــن القطــاع العــام والخــاص وتقديــم 
المشــورة لدوائــر الدولــة والمؤسســات الخاصــة، والمســاهم فــي بلــورة القــرارات االســتراتيجية 

للدولــة العراقيــة بمــا يتعلــق بتقنيــات المعلومــات واالتصــاالت . 

حقوق النشر محفوظة لمركز التطوير الرقمي 
info@ddc.iq

عن المركز



3

كيف تستفيد أنظمة الدفع من تقنية السالسل الكتلية 

كبــر  أ قبــل  مــن  إســتخدامها  يتــم  تقنيــة  اآلن   )Blockchain( الكتليــة  الساســل  تعــد 
الشــركات والمؤسســات الماليــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. نظــراً إلمكانيــة إســتخدام هــذه التقنيــة 
لتحويــل األصــول فــي جميــع أنحــاء العالــم بســهولة مثــل إرســال بريــد إلكترونــي، فــا عجــب فــي 

حــدوث طفــرة ـفـي إســتخدامها ـفـي الســنوات القليلــة الماضيــة. 

مــن المتوقــع أن تحقــق تقنيــة الساســل الكتليــة قفــزة هائلــة فــي الحجــم والقيمــة، لتصــل 
إلــى 32 مليــار يــورو بحلــول عــام 2025. كمــا هــو مذكــور فــي تقريــر الخبيــر فــي صناعــة البرمجيــات 
كثــر  العالميــة واتجاهــات التكنولوجيــا الناشــئة Shanhong Liu. يعتبــر القطــاع الماـلـي أحــد أ
كثــر مــن %60 مــن إجمالــي القيمــة الســوقية.  القطاعــات نشــاطا مؤخــراً، وهــو مســؤول عــن أ
وتعتمــد هــذه الصناعــة بشــكل كبيــر علــى عائــد اإلســتثمار المربــح، لذلــك مــن المؤكــد أن هنــاك 
كتســابها مــن إســتخدام تقنيــة الساســل الكتليــة، خاصــة  الكثيــر مــن المزايــا التــي يمكــن إ

ألنظمــة الدفــع. ومــن هــذه الميــزات: 

تكاليف أقل

فــي نظــام الدفــع التقليــدي، يجــب تحويــل األمــوال مــن خــال وســطاء. هــذا يعنــي أنــه يتــم 
عمــل عمولــة لــكل طــرف مشــارك ـفـي المعاملــة. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن نظــام الدفــع القائــم 
علــى الساســل الكتليــة يقلــل بشــكل كبيــر مــن عــدد الوســطاء، ويخصــم العمــوالت المقصــودة 
مــن إجمالــي تكلفــة الصفقــة. وهــذا يجعــل تحويــل األمــوال أرخــص، حيــث ال يوجــد ســوى القليــل 

مــن الميســرين المشــاركين فــي حركــة األمــوال، أو ال وجــود لهــم علــى اإلطــاق. 

مدفوعات أسرع

المورديــن  مســتحقات  لدفــع  النقــدي  التدفــق  عـلـى  تعتمــد  التــي  للشــركات  بالنســبة 
نظــر  وجهــة  مــن  إليهــا  ننظــر  وعندمــا  ضروريــة.  الســريعة  المدفوعــات  فــإن  والموظفيــن، 
 Business أو( B2B التجــار، تــزداد أهميــة ذلــك. ـفـي الواليــات المتحــدة، تســتغرق دورة دفــع
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to Business( تقريبــاً 34 يومــاً بــدون تقنيــة الساســل الكتليــة. يمكــن حــل هــذه المشــكلة 
الساســل  الســتخدامات   FXCM قائمــة  ـفـي  مذكــور  هــو  كمــا  التكنولوجيــا.  هــذه  بإســتخدام 
الكتليــة، تســمح التقنيــة بمعالجــة األمــوال فــي الوقــت الحقيقــي والتحويــات حتــى عبــر البنــوك 
المختلفــة. تلغــي الساســل الكتليــة أيضــاً الحاجــة إـلـى أن يكــون الدافــع والمدفــوع لــه عـلـى 

نفــس نظــام البنــك، حيــث يتــم اآلن مشــاركة قاعــدة البيانــات بيــن المؤسســات الماليــة. 

العمالت الرقمية

كبــة االتجاهــات  ُتســتخدم العمــات الرقميــة اآلن علــى نطــاق واســع، ويمكــن للبنــوك موا
األوروـبـي  المدفوعــات  مجلــس  لتقريــر  ووفقــاً  الكتليــة.  الساســل  مــع  الجديــدة  الماليــة 
)European Payments Council( لعــام 2019، فــإن هــذه الزيــادة ـفـي إســتخدام العمــات 
الرقميــة والعمــات المشــفرة مرتبطــة بنمــو التجــارة اإللكترونيــة. بإســتخدام هــذه التقنيــة، يمكــن 
للبنــوك اآلن قبــول العملــة الرقميــة فــي العديــد مــن المعامــات، بمــا فــي ذلــك المدفوعــات عبــر 

اإلنترنــت. 

كبر أمان أ

كبــر لســرقة البيانــات  إن الحصــول علــى معلومــات حساســة علــى الــورق يتــرك مســاحة أ
واألنشــطة الضــارة األخــرى، مثــل غســل الشــيكات. بالرغــم مــن أن أنظمــة الساســل الكتليــة 
كثــر تحصينــاً ضــد اإلنتهــاكات  ليســت منيعــة بنســبة %100 ضــد جميــع الهجمــات، إال أنهــا أ
بفضــل أنظمــة األمــن الســيبراني القويــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، مــن المرجــح أن يقــوم األشــخاص 
الذيــن يســتخدمون التمويــل الرقمــي بمراجعــة حســاباتهم بانتظــام، حيــث ســياحظون عـلـى 

الفــور األنشــطة المشــبوهة والتناقضــات المحتملــة فــي حســاباتهم. 

 )Know Your Customer أو KYC( "من األسهل "معرفة عميلك
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يمكــن أن يرتفــع إنفــاق المؤسســات الماليــة إـلـى المليــارات، ال ســيما ـفـي البلــدان التــي 
تتطلــب اإلمتثــال لعقوبــات الجرائــم الماليــة مثــل ألمانيــا )40 مليــار يــورو( وفرنســا )17 مليــار 
يــورو(. تتطلــب مبــادرات KYC مــن الشــركات تحديــد عمائهــا والمصادقــة عليهــم، ويتــم وضــع 
هــذه الجهــود للمســاعدة فــي الحــد مــن الجرائــم الماليــة واألنشــطة اإلرهابيــة. بإســتخدام تقنيــة 
الساســل الكتليــة، ســتتمكن هــذه الشــركات مــن الوصــول إلــى المعلومــات التــي تــم التحقــق 
البنــوك  منهــا مــن قواعــد بيانــات الشــركات األخــرى، ممــا يقلــل مــن الجهــود المكــررة بيــن 

ومؤسســات الطــرف الثالــث األخــرى. 

نظراً ألن العالم بأســره يتحول إلى نمط حياة رقمي، يمكن أن تســاعد الساســل الكتلية 
كبر.  في تبســيط التكنولوجيا المالية وتقدمها بشــكل أ

https://magazine.fintechweekly.com/magazine/articles/top-5- المصــدر: 
ways-payment-systems-benefit-from-blockchain-technology

Irene Motleyt :اسم الكاتب
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