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مقدمة

2030ةرؤيأهدافأحدالسعوديةالعربيةالمملكةقطاعاتجميعفيالرقميالتحولتحقيق•

كنولوجياالتباستثمارإلكترونيإلىالتقليديالعملتحويلفييساعدالرقميالتحول•

يدويا  إدارتهايصعبالتيالمعامالتوالمعلوماتمنالعديدلديهالعقاريالقطاع•

لرقمياالتحولبتحقيقتسمحالتيالحديثةالتقنياتأحدهيتشينالبلوكتقنية•

قاريالعاإليجارالقطاعفيرقميا  المعامالتإدارةسهولةتوفرتشينالبلوكتقنية•



مشكلة الدراسة

العقارياإليجارقطاعوللخدماتالمقدمةالجهاتبينربطوجودعدم•

المالكورالمستأجبينعقاريوسيطوجودتتطلبتزالالإلكترونيا  اإليجارعمليةإتمام•

متقنومنظمبشكلالمشاكللحلتشينالبلوكتقنيةتطبيق•

اإليجارعمليةأطرافجميعتحويموحدةبياناتقاعدةتؤمنتشينالبلوكتقنية•



أهمية الدراسة
العقارياإليجارقطاعفيالرقميالتحولتطبيقفيتتمثل•

لكترونيا  إالمعامالتلتنفيذربطشبكةتوفيرخاللمناألطرافجميعوالخدماتبينالربطتحقيق•

تساؤالت الدراسة
العقاري؟المجالفيتطبيقهايمكنكيفوتشين،البلوكتقنيةهيما•

السعودية؟ةالعربيبالمملكةالعقارياإليجارقطاعفيحاليا  اتباعهايتمالتيالتقليديةالطريقةما•

حاليا ؟المتبعةالطريقةتواجههاالتيالمشكالتما•

العقاري؟القطاعفيتشينالبلوكتقنيةتطبيقكيفية•

العقاري؟القطاعفيتشينالبلوكتقنيةتطبيقعنالناتجةالتحدياتما•



منهج الدراسة



مراحل منهج الدراسة
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اعتماد منهج دراسة الحالة وهو أحد المناهج 

الوصفية

قنيةتتطبيقحولمقترحوضعخاللمنالحاليالنظامتطوير

تشينالبلوك

الوقتفيالعقارياإليجارقطاعدراسة

تفصيليبشكلالحالي

مميزاتقتحقيوالمشاكلحلعلىيعملبحيثالمقترحتطبيق

الرقميالتحولتحقيقفيتساهم



مصطلحات الدراسة

1

2

3

4

حفظيفتساعدالمركزيةشبكة:تشينالبلوك

استرجاعهاوتبادلها،المعلومات،

ات،البيانقاعدةمننسخةلديهااألجهزةمجوعةعنعبارة:العقد

الشبكةبمجموعهاتشكلوالتي

تيالالبياناتتواجدمكانعنعبارة:الكتلة

تشينالبلوكفيإدارتهاتمت

ةالموزعالكتلوالمعامالتمجموعة:الموزعةالبياناتقاعدة

الشبكةعقدعلى



مصطلحات الدراسة

5

6

7

8

رمزىإلالبياناتتحولتشفيرعملية:الهاش

طولثابتتشفير

دالةاتجنوهوبينها،ويربطالكتلبينيميزرمز:التشفيررمز

الهاش

بياناتالصحةمنالتحققعنالمسؤولين:العُقدعلىالعاملونةالكتلانشاءوتاريخوقت:الزمنيالطابع

بهاخاصعامللديهاعقدةكلالكتلة،رمزعنالبحثو



الدراسات السابقة



الدراسات في المجال العقاري

•Spielman(2016 :)يالتقدم فوائد تطبيق خاصية التشفير بتقنية تشين في حل قضايا االحت

•Corluka & Lindh(2017 :)تقدم تأثير تطبيق تقنية تشين على السوق العقاري

•Kirit & Sarkar(2017 :) في الحفاظ على معامالت نقل الملكيةاثيريومتطبيق بلوك تشين

•Dijkstra(2017):العقاراتإدارةفيتشينالبلوكتقنيةتطبيقتحدياتتوصف

•Graglia & Mellon(2018):شبكةالبسببالعقاريالمجالفيمنطقيتشينالبلوكتطبيقانأكدت

.الالمركزية

•Kopylash(2018):لشركةعقارينظامتطويرفياالثيريوممنصةاستخدم

•Verena(2018):جاراإليعمليةتنظيميتضمنتشينتقنيةعلىيعتمدعقاريةلشركةنموذجقدمت



يةالدراسات في الحكومة اإللكترون

•Lnes & et(2017):اإللكترونيةالحكومةفيتشينتقنيةتطبيقفوائدوضحت

•Alketbi & et(2018):فيشينتالبلوكتقنيةتطبيقإمكانيةتأكيدفياألدبياتدراسةاعتمدت

اإللكترونيةالحكومة

•Hou(2017):الفوائدمنلعديداحققتوالصينيةاإللكترونيةالحكومةفيتشينالبلوكتقنيةطبقت

الخدماتتطويرفي



الدراسات في العقود الذكية

•Scherer(2017):الذكيةللعقودنموذجبناءفيتشينالبلوكتقنيةاعتمدت

العامةوالخاصةتشينالبلوكتقنيةبين(تطبيقوقابليةالتطوير،األداء،حيثمن)قارنت•

•Mohanta & et(2018):عناصرهامكوناتوالذكيةالعقودعملمبدأشرحت

استخداماتهاوتشينالبلوكتقنيةفيتطبيقهاتحدياتبينت•



تقنية البلوك تشين



ك التعريف بتقنية البلو 
تشي   

ك مفهوم تقنية البلوننشأة البلوك تشي

تشين

ينتعريف البلوك تش



نشأة البلوك تشين

تشينالبلوكإنشاءوالرقميةالعمالتبينارتباطوجوداالعتقادتمبداية•

مركزينظاموجوددوندفعنظاموهوالبتكينمصطلحظهور•

بهالموثوقالثالثالطرفمنبدال  التشفيراستخدام•

تشينالبلوكمفهومشرحمثلحيثالنظامهذاخاللمنتشينالبلوكظهوراول•



ينمفهوم تقنية البلوك تش

تسجيلهاوالمعامالتحفظفيعملهابطبيعةمرتبطةتسميتها•

بينهمتربطثمكتلةضمنمعاملةكلتسجلحيثالكتل،سلسةاسمأيضا  عليهاأطلق•

طرفينبينالقيمةتبادلعلىمركزينظاموجودبدونيعملتشينالبلوكبروتكول•

ماليةمبالغأوملكياتتمثلالقيمة•

تشفيرتقنياتواتفاقخوارزمياتمجموعةوالمركزيةشبكةعنعبارةتشينالبلوك•



نتعريف البلوك تشي
البتكوينمعامالتنظام•

منهاالتحققوالمعامالتتخزينفيالشبكةأجهزةيستخدمرقميأستاذدفتر•

منهاالتحققوالمعامالتتخزينعلىيعملموزعأستاذدفتر•

نظيرإلىنظيرشبكةفيموزعةبياناتقاعدة•

الكمبيوترأجهزةجميعفيمنهاالتحققوالمعامالتتخزينعلىتعملبياناتقاعدة•

أجهزةعدةمنمكونةمعلوماتشبكة•

جهازكلفيالبياناتقاعدةضمنالشبكةمعامالتتحفظ•

االخرىاألجهزةبقيةقبلمنجهازينبينمعاملةكلصحةمنالتحققوالتأكيديتم•



ينمكونات تقنية البلوك تش
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2
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4

الكتلة(الشبكةأجهزة)العُقد

الموزعةالبياناتقاعدةأوالموزعاألستاذدفترالتشفير

الرقميةالعملة5



(ةالشبكأجهزة)العُقد

الشبكةأطراففياألجهزةمنمجموعة•

األستاذدفترتمثلوالتيضمنهاالمعامالتحفظمهمتها•

جماعاإلأواالتفاقخوارزمياتطريقعنالعملياتصحةمنالتحققمهمتهمالعُقدعلىالعاملون•

تشينإلىاضافتهاالمرادالكتلحولاالتفاقعلىتعملاإلجماعأواالتفاقخوارزميات•

وتخمينصحتهامنللتحققحسابيةمعامالتحلعلىتعملالعملإثباتخوارزميات:نوعينتشمل•

ماليةمبالغمقابلالكتلةرمز

ثمتالمعامالصحةمنالتأكدبعدالشبكةإلىالكتلةرفععلىتعملالصحةإثباتخوارزميات•

العاملينمحافظفيماليةمبالغعلىالحصول



التشفير

فريدةرموزوثابتبطولمشفرةمخرجاتإلىالمدخالتتحويل:الهاشدالة•

الهاشدالةعملآلية



SHA-256دالةاستخدامتمالبتكوينفي:الهاشدالة•

الهاشدالةباستخدامتشينالبلوكسلسلةفيالكتلةتشفير

التشفير



الملفاتتشفيرفيالمفاتيحاستخدامتم:التماثليالمفاتيحتشفير•

عامبشكلالمفاتيحباستخدامالتشفير

التشفير



تشينلبلوكافيالرقميةالتواقيعاصدارفيالتشفيراستخدامتم:التماثليالمفاتيحتشفير•

الخاصالمفتاحوالعام،المفتاح:مستخدملكلمفتاحانيوجد•

هويةحديدلتاالستقبالواالرسالفييستخدموحروفأرقاممنمكونللجميع،مرئي:العامالمفتاح•

المستخدم

قميالرالتوقيعفييستخدمالعام،المفتاحمنأطولمرور،كلممثلشخصي:الخاصالمفتاح•

التشفير



شينتالبلوكفيالمفاتيحباستخدامالتشفيراستخدامتم:التماثليالمفاتيحتشفير•

تشينالبلوكفيالمفاتيحباستخدامالتشفير

التشفير



تشينوكالبلفيالمفاتيحباستخدامالتشفيرفكتطبيقتم:التماثليالمفاتيحتشفير•

تشينالبلوكفيالمفاتيحباستخدامالتشفيرفك

التشفير



الكتلة

أجزاءعدةلهاوفيهاالمعامالتبياناتحفظيتم•

السابقة،تلةللكالتشفيررمزالزمني،الطابعالكتلة،رقم:تضمنالكتلة،اعلىيوجد:الكتلةرأس•

الكتلةإنشاءوقتاالتفاق،خوارزمياتبيانات

المعامالتبياناتجميعيتضمنالكتلة،اسفليوجد:الكتلةمحتوى•

مختلفةاتفاقخوارزمياتبياناتلديهاتشينبلوككل•



زعةالموالبياناتقاعدةأوالموزعاألستاذدفتر

الشبكةفيعقدةكلضمنالمعامالتسجلحفظيتم•

الموزعةالبياناتقاعدةمننسخةتمتلكعقدةكل•

محاسبيةنظمفييستخدمالمالية،العملياتجميعيحويسجل:الموزعاألستاذدفتر•

ماليةمعامالتتنفيذتشينتقنيةمنالهدفيكنلمحالفيتستخدم:الموزعةالبياناتقاعدة•



الورقيةالعملة

المشفرةبالعملةأيضا  سميتاالستخدامات،بعضفيتشينتقنيةمكوناتأحدتمثل•

الرقميةالعملةفكرةفشلتقد(الثمانينياتفي)ظهورهابداية•

مركزيهيكلوجودعدموالتنظيمية،المعاييرإلىالعملةافتقار•

الرقميةالعمالتأشهرهيالبتكوين•



شينإنشاء الكتلة في البلوك ت

1

2

3 تشينالبلوكبروتوكولالرقميةالهويات

نظيرإلىنظيرشبكة



الرقميةالهويات

األخرىالكياناتعنتميزهالتيالصفاتوالخصائصمنمجوعةلهكيانعنعبارة•

رقميةسجالتعدةمنتتكونالتيالمستخدمهويةعنعبارة•

المفاتيحعلىاعتمادا  الرقميةالهويةانشاءيتمتشينالبلوكفي•

العامالمفتاحمعالخاصالمفتاحعنينتجالرقميالتوقيع•



نظيرإلىنظيرشبكة

الموزعةوبالشبكةالمتصلةالمواردمنمجموعة•

الخوادموالمحتوىالشبكةهذهتوفر•

مباشرةاالتصالمنالمستخدمينالشبكةتمكن•

التحققعمليةفيالمشاركةوالمعامالتحفظمهمتها•



تشينالبلوكبروتوكول
اإلجماعأواالتفاقخوارزميةيستخدم•

الكتلةيحفظوبالمعلوماتالتالعبيمنع•

السابقةبالكتلةربطهاوتشفيررمزالكتلةإعطاء•

للكتلزمنيطابعوإضافةالرقمي،التوقيععنمسؤول•

الكتلةشكل



أنواع البلوك تشين

1

2

3 دمينالمستخلجميعتسمح:عامةتشينبلوك

دونالبياناتوالمعامالتإلىبالوصول

البتكوينعليهامثالشروط،

إلىبالوصولمحددينلمستخدمينتسمح:خاصةتشينبلوك

والكتلالبيانات،والمعامالت

ميعلجتسمح:بصالحياتعامةتشينبلوك

وضعمعالبيانات،إلىبالوصولالمستخدمين

يةالهوعليهامثالالكتل،إضافةحولأذونات

الرقمية

عطيتمحدودية،األكثرالنوع:بصالحياتخاصةتشينبلوك4

محددينلمستخدمينكاملةصالحيات



ينتصنيف آخر ألنواع البلوك تش

1

2

حياتصالمعخاصةتشينبلوكوصالحيات،دونعامةتشينبلوكتشمل:التأكيدوالتحققعمليات

خاصةتشينبلوكوعامة،تشينبلوكتشمل:البياناتإلىالوصولإمكانية



سمات البلوك تشين

إثبات الهوية و 

استخدام التوقيع 

الرقمي

التوزيع و 

الالمركزية

اإلجماع على صحة 

المعامالت

قابلية البرمجة والشفافية

صعوبة تعديل 

تالمعامالت و البيانا



ينمشكالت تقنية البلوك تش

للطاقةعال  استهالك•

ضخمةحوسبيةقوةإلىالكتلةعنالتنقيبعمليةاحتياج•

عاليةتخزينمساحةإلىالشبكةعقداحتياج•

هجومج،المزدواإلنفاقهجوممثلالهجماتمنبالعديدتشينالبلوكتقنيةتأثر:األمنيةالقضية•

المبلغنفسدفعيتم:المزدوجاإلنفاقهجوم•

الشبكةمنللحرمانالموزعةالشبكاتفيهجمات:DDosهجوم•

تشينوكالبلمننسخةبتخزينتقومالتيالعقدخاللمنللمحتوىللوصولالقدرة:الخصوصية•



استخدامات البلوك تشين

1

2

3 العقاريالسوقبالبنوكالماليةالتحويالت

اإللكترونيةالحكومة

السجالتحفظ4

الذكيةالعقودإبرام5



إدارة قطاع اإليجار العقاري في 

المملكة العربية السعودية



الحاليةاآللية

المؤجروالوسيط،والمستأجر،بينالعمليةإدارةطريقعنيتماإليجارنظام•

التجارةوزارةالسعودي،البريدالوطني،المعلوماتمركزالعدل،وزارةمعيرتبط•

العقاريالوسيطاعتماد:أوال  :مراحل3منالنظامعمليتألف•

اإليجارنظامفيالعقاريالوسيطاعتماد



اإليجارنظامفيالعقاريالوسيطاعتمادتدفقخريطة

الحاليةاآللية



اإليجارنظامفيالعقاريةالوساطةاتفاقية

العقاريةالوساطةاتفاقية:ثانيا  :مراحل3منالنظامعمليتألف•

الحاليةاآللية



اإليجارنظامفيالعقاريةالوساطةتدفقخريطة

الحاليةاآللية



اإليجارنظامفيالموحداإليجارعقد

الموحداإليجارعقد:ثالثا  :مراحل3منالنظامعمليتألف•

الحاليةاآللية



مراحلهبجميعاإليجارنظامعملآلية

الحاليةاآللية



حل تطبيق تقنية البلوك تشين ل

يمشكالت إدارة قطاع اإليجار العقار



شفافيةالإلىاالفتقاروالعقاريالوسيط:األولىالمشكلة

اإليجارعمليةمحورهوالعقاريالوسيط•

اإليجارعملياتجميععلىمشرفالوسيط•

العقاريالوسيطعلىرقابةتوجدال•

واحدوسيطالعتماداآلليةفيشفافيةوجودعدم•

تشينالبلوكخاللمنالوسيطدورإلغاءوالشفافيةتحقيق:األولىالمشكلةحل

الشبكةعقدضمنالمعامالتحفظخاللمنالبياناتتعديلصعوبة•

نسخعدةتوفربالتاليعقدةكلعندالمعامالتمننسخةوجود•

نظيرإلىنظيرشبكةهيتشينالبلوكألنطرفينبينتكونالعمليةإتمام•

51%بنسبةالشبكةأجهزةجميعمنالتأكيدشرطخاللمنالعملياتصحة•

المؤجروالمستأجربينوسيطتحويالتشينالبلوك•



األولىالمشكلةمعالجةطريقة

تشينالبلوكخاللمنعقاريوسيطبدونإيجارعمليةإتمام



تاحةالمالوحداتوالعقاراتعنوالبحثالبياناتصحةعملية:الثانيةالمشكلة

المتاحةالعقاريةالوحداتعلىالعثوريمكنال•

المستأجرإلىالوحداتعنمعلوماتيقدمالذيهوالمؤجرأوالعقاريالوسيط•

مكتملةوصحيحةغيرأودقيقةغيرتكونقدالمعلومات•

تشينالبلوكخاللمنالوحداتعنالبحث:الثانيةالمشكلةحل

الوحداتعنبياناتبإضافةللمؤجرتشينالبلوكيسمح•

البياناتصحةفيالثقةوالمصداقيةضمان•

العقدقبلعرضهايتمالتيالبياناتفيالمستأجريتحكم•

وغيرهاعمره،العقار،عنوانمثلالمعروضةالبياناتتعديلتمنعتشينالبلوك•



الثانيةالمشكلةمعالجةطريقة

للبحثإتاحتهاوتشينالبلوكفيالعقاريةالوحداتإضافةعملية

رتأجيوبيعشركةنموذجعلىاعتمادا  

Bayaالسيارات



اإليجارمبالغتحصيل:الثالثةالمشكلة

اإليجارمبالغتحصيلآليبشكليمكنال•

التأمينمبالغالسترادآليةيوجدال•

اإليجاردفعبموعدتذكيررسالةللمستأجرارسال•

إلكترونيا  أوالعقاريالوسيططريقعنالتسديد•

تشينالبلوكباستخدامآليبشكلاإليجارمبالغتحصيل:الثالثةالمشكلةحل

آليا  المؤجرإلىالمستأجرمنالمبلغبتحويلتسمحالذكيالعقدفياتفاقيةإنشاء•

الدفعتاريخالدفعات،اإليجار،قيمة:االتفاقيةتشمل•

التأمينمبالغإدارةامكانية•

االئتمانيةالبطاقاتلعملياتمشابه•



الثالثةالمشكلةمعالجةطريقة

تشينالبلوكفيالتأمينومبلغاإليجارمبالغتحصيل

لغمباتحصيلشركةنموذجعلىاعتمادا  

Primefieldاليا  اإليجار



الثالثةالمشكلةمعالجةطريقة

تشينالبلوكفيالتأمينمبلغعنالحظررفع



للخدماتالمعنيةالجهاتربط:الرابعةالمشكلة

الماءوكالكهرباءللخدماتالمقدمةالجهاتبينربطيوجدال•

مسبقبشكلالعقدفيالفواتيرمبالغضمانيحدد•

اإليجارمبلغمعالفواتيردفعيتم•

مجديةالعمليةهذهيجعلالعقارية،الوحدةفيمشتركعدادوجود•

تشينالبلوكباستخدامتلقائيا  الخدماتفواتيرربط:الرابعةالمشكلةحل

شركةفيبالعقودالخدماتفواتيرربطعملنموذجعلىاعتمادا  :الرابعةالمشكلةمعالجة

Rentberry

المعنيةالجهاتتمثلالشبكةفياألجهزة•

االستخداماحتسابيتماالنتهاءتاريخحتىوالعقدتوقيعمناعتبارا  •

شهريا  الفواتيرواصداربالفواتير،المستأجرهويةربطيتمالشبكةضمن•



ضافة تطبيق تقنية البلوك تشين إل

مميزات جديدة في إدارة قطاع 

اإليجار العقاري



الوحداتوالمؤسساتولألفرادالهوياترقمنةوالرموزاصدار•

بالهوياتلتقييماتاربطالمستأجر،قبلمنالوحداتتقييملألطراف،تقييميشمل:التقييمعمليةإضافة•

والوحدةالمستأجر،وللمؤجر،الرقمية

إلىآليا  لهاتحويثمالمؤجر،حسابمناإليجارعقدإتمامبعدالضريبةقيمةاحتساب:الضرائبإدارة•

شهريا  الضرائبمصلحةحساب

شبكةالفيالعقودإبراموالعقاري،الوسيطدورألغاءخاللمن:اإليجارعمليةوتسهيلتسريع•

مفتاحوجودوالخاصة،وعامةشينالبلوكنوعيخاللمن:السيبرانياألمنوالمعلوماتأمن•

التشفيرخاصيةإلىباإلضافةوعام،خاص



ة البلوك اآللية المقترحة لتطبيق تقني

تشين إلدارة عملية اإليجار



النوعهذااختيارأسباب

مسبقبشكلالعقدتحديديتمألنالشبكةأمن•

صحةإثباتخوارزمياتيوجدال•

األذوناتآلياتباستخدامالتحكم•



المقترحمناألولالجزء

الجهاتأجهزةالوزارة،أجهزةخارجية،أجهزةأوعقد:أدوارهموالشبكةممثلو•

للخدماتالمقدمة

بياناتكية،الملبياناتالمالية،البياناتالشخصية،البياناتتضمن:الرقميةالهويات•

للوحداتماليةبياناتالخدمات،بياناتالوحدات،بياناتالعقار،



المقترحمنالثانيالجزء

ذكيإيجارعقدلتوقيعاالستخدامحالةمخطط

قيعلتوتشينبلوكشبكةعنعبارة

ذكيإيجارعقد



االستخدامحاالتتوصيف:المقترحمنالثانيالجزء

(1)ذكيإيجارعقدلتوقيعاالستخدامحاالتتوصيف



االستخدامحاالتتوصيف:المقترحمنالثانيالجزء

(2)ذكيإيجارعقدلتوقيعاالستخدامحاالتتوصيف



االستخدامحاالتتوصيف:المقترحمنالثانيالجزء

(3)ذكيإيجارعقدلتوقيعاالستخدامحاالتتوصيف



االستخدامحاالتتوصيف:المقترحمنالثانيالجزء

(5)ذكيإيجارعقدلتوقيعاالستخدامحاالتتوصيف



شين لفي تحديات تطبيق تقنية البلوك ت

المملكة العربية السعودية



تشينالبلوكتقنيةاستخدامسياساتتضمنالالمملكة•

تشينالبلوكتقنيةبمميزاتكاملفهميوجدال•

الخارجيةبالتحويالتالرقميةالعملةاعتمادعدم•

تشينالبلوكتقنيةحولتعليميةمناهجيوجدال•

منفصلةأنظمةعلىالحكوميةالجهاتتعمل•

التقنيةتطبيققبلالمملكةفيالسيبرانياألمنقانونتعديلإلىالحاجة•



نتائج الدراسة



السعوديةالعربيةللملكةالرقميالتحولوالشفافيةحيثمن2030رؤيةأهدافتحقيق•

البياناتصحةضمانوالعقارياإليجارقطاعفيالعقاريالوسيطدورألغاء•

االتفاقطلبإرسالوالشاغرةالعقاريةالوحداتعنللبحثبياناتقاعدةتوفير•

تعديلأيمنحفظهايتمالعقاريالتأجيرعمليات•

بالمستخدمالخدماتفواتيرربطوآلي،بشكلاإليجارمبالغتحصيل•

الشفافيةيحققواالحتيالعملياتعلىيقضيالهوياترقمنة•

المعامالتانجاززمنيخفضواإليجارعمليةمراحلتسهيل•

أسرعبشكلإدارتهاوآليبشكلالضرائبتحصيل•

الضخمةالبياناتتحليلخاللمنالبياناتعلىالحصول•

اإليجارعمليةفيالمتخذةالقراراتدقةتحسين•

العقاريقطاعفيالمستقبليةالمستخدميناتجاهاتمعرفة•



 لكم
ً
شكرا


