
سـالسـل الكتـل
من أجل مستقبل 

بريدي مستدام



صندوق البريد الرقمي

إدارة مشاريع التحويالت
النقدية المباشرة

الخدمات اللوجستية العكسية 
رة إلعادة البعائث المسخَّ

المدفوعــات مـن األفـراد
إلى الحكومة

التتبع وتحديد المكان

التحويالت المالية

إدارة المعلومات الخاصة بالمعامالت

شهادات المنشأ

التأمين )الجماعي(

الطوابع البريدية المشفرة

الحافظة الرقمية

الجمارك والمعالجة

إدارة الهوية

االستخدامات المحتملة لتكنولوجيا السجالت 
الموزعة في الخدمات اللوجستية البريدية 

االستخدامات المحتملة لتكنولوجيا السجالت 
الموزعة في خدمات اإلدماج المالي البريدي



3 ملخص تنفيذي

ملخص تنفيذي
تكنولوجيـا  تسـببت  الرابعـة،  الصناعيـة  الثـورة  إطـار  فـي 
السـجالت الموزعـة فـي إثـارة الحمـاس بفضـل قدرتهـا علـى 
الربـط بيـن العوالـم البيولوجيـة والرقمية والماديـة عن طريق 
كلمتَـي  تقتـرن  مـا  وغالبـاً  للبيانـات.  الالمركـزي  التخزيـن 
الشـفافية والفعاليـة بهـذه التكنولوجيا، وبحثـت منظمات عديدة 
سـبل تسـخير منافـع تكنولوجيا السـجالت الموزعـة في توفير 

الحلـول التـي تركـز علـى الزبائـن واإلنسـان.

وقـد تزايـد لفـت االنتبـاه إلـى تكنولوجيـا السـجالت الموزعـة 
بفعـل التطـورات األخيـرة واالهتمـام المتزايـد بتقنية التشـفير 
وسلسـلة الكتـل )Blockchain(. ورغـم أن هـذه التكنولوجيـا 
المبتكـرة ال تـزال حديثـة العهـد، فقد اعتـرف الكثيرون باألثر 
بشـأن  محادثـات  إجـراء  ضـرورة  وأثـاروا  لهـا  المحتمـل 
اسـتخدامها فـي قطاعـات مختلفـة، مثل القطاع العـام والقطاع 

المالـي والخدمـات اللوجسـتية.

وكان كثيـرون أكثـر حـذراً فيمـا يخـص استكشـاف إمكانيـات 
دون  حـال  الـذي  األمـر  الموزعـة،  السـجالت  تكنولوجيـا 
اعتمادهـا علـى نطـاق واسـع. ويمكـن أن يعـزى ذلـك إلـى 
زيـادة اهتمـام وسـائط اإلعـالم بحلـول تكنولوجيـا السـجالت 
الموزعـة وتغطيتهـا مـع إيـالء اهتمـام خـاص إلـى المخاطـر 
المرتبطـة بحاالت اسـتخدامها المختلفة. ومـن األمثلة الجديرة 
بالذكـر، العمـالت المشـفرة، ال سـيما عملـة بيتكويـن، التـي 
أثبتـت الغمـوض النسـبي الـذي يكتنـف اسـتخدام تكنولوجيـا 

السـجالت الموزعـة فـي البيئـة الماليـة.

ويسـتفيد البريـد، بوصفـه شـبكة عالميـة للمكاتـب البريديـة، 
مـن اسـتخدام حل يتسـم بالالمركزيـة لتعزيز حلـول منخفضة 
التكلفـة وتنافسـية فـي مجـال الخدمـات اللوجسـتية البريديـة. 
ويمكـن للمؤسسـة البريديـة، بوصفهـا كيانـاً موثوقـاً بـه، أن 
تسـتفيد مـن شـبكتها مـن أجـل إحـداث تغييـر إيجابـي لفائـدة 
السـكان ممـن ال يحصلـون علـى خدمـات مصرفيـة وأولئـك 
الذيـن ال يحصلـون إال علـى قـدر محـدود منهـا، الذيـن لـم 
يشـملهم النظـام المالـي الرسـمي مـن خـالل تقديـم المنتجـات 

البريديـة لإلدمـاج المالـي.

ويتبيـن مـن خـالل البحـوث والمقابـالت األولية التـي أُجريت 
مـع أصحـاب المصلحـة فـي القطـاع البريـدي، تزايـد اهتمـام 
المؤسسـة البريدية باستكشـاف اسـتخدام تكنولوجيا السـجالت 
الموزعـة. وينطبـق هـذا األمـر بالخصـوص علـى الخدمـات 
اللوجسـتية البريدية بحكم قدرتها على رفع مسـتويات شـفافية 
وبسـبب  المصلحـة  أصحـاب  بيـن  فيمـا  المتبادلـة  البيانـات 
المسـتويات األمنيـة التـي تضيفها في مجال األمن السـيبيراني 

لمنـع عمليـات االحتيال.

يمكـن  البريديـة،  الماليـة  الخدمـات  بتقديـم  يتعلـق  وفيمـا 
اإلدمـاج  أن تسـرع وتيـرة  الموزعـة  السـجالت  لتكنولوجيـا 
المالـي للسـكان الذيـن ال يحصلـون علـى خدمـات مصرفيـة 
وأولئـك الذيـن ال يحصلـون إال علـى قدر محـدود منها، وذلك 
عـن طريـق توفيـر خدمـات عاليـة الجـودة وميسـورة التكلفـة 
لهـم. وينطبـق هـذا األمـر بالخصـوص على الخدمـات العابرة 

للحـدود والخدمـات المشـتركة فيمـا بيـن المنظمـات.

وتبحـث هـذه الدراسـة الطريقـة التـي يمكـن أن تسـتفيد بهـا 
الموزعـة  السـجالت  تكنولوجيـا  مـن  البريديـة  المؤسسـات 
فـي المجاليـن التالييـن: المجـال اللوجسـتي البريـدي ومجـال 

البريـدي. المالـي  اإلدمـاج 

وقـد جـرى جـرد األعمال التي أنجزتها سـابقاً كيانـات مختلفة 
تابعـة لألمـم المتحدة والمؤسسـات البريديـة ومنظمات القطاع 
ـدة خاصة بحاالت  الخـاص مـن أجـل وضع قائمـة طويلة ُموحَّ
االسـتخدام المناسـب بالنسـبة إلى المؤسسـة البريدية. ثم تحدد 
الدراسـة بعد ذلك وتبحث كيفية اسـتخدام تكنولوجيا السـجالت 
الموزعة وسلسـلة الكتل لالسـتفادة من حاالت االسـتخدام تلك 

في المجاليـن المذكورين.

وقد توصلت دراسة حديثة إلى أن الوفورات الُمحتََملة المرتبطة 
باستخدام سلسلة الكتل وغيرها من أنواع تكنولوجيا السجالت 
البريدية تتجاوز 30٪ في  اللوجستية  الخدمات  الموزعة في 
عمليات الشركات فيما يتعلق بمتابعة أوضاع السوق وخدمات 
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واسـتناداً إلـى البحـوث والـرؤى األوليـة، خلصـت هـذه الدراسـة إلـى أن االسـتخدامات المحتملـة لتكنولوجيـا السـجالت الموزعـة في 
الخدمـات اللوجسـتية البريديـة هـي كاآلتي: 

االستخدامات المحتملة لتكنولوجيا السجالت الموزعة في الخدمات اللوجستية البريدية

إلصـدار شهادات المنشأ مشـتركة  رقميـة  منصـة  اعتمـاد 
صحتهـا. مـن  والتحقـق  المنشـأ  شـهادات 

تقليـص الوقـت الـالزم إلصـدار شـهادات المنشـأ 
وتوثيقهـا بواسـطة منصـة رقميـة.

الطوابع 
البريدية 
المشفرة

الثنائيـة  البريديـة  العمليـات  تسـوية  أتمتـة 
المتعلقـة  للبيانـات  الموثـوق  التتبـع  ومواصلـة 
بالشـحنات وبسـجل البعائـث البريدية للمؤسسـة 

البريديـة.

التسـوية  عمليـات  فـي  الفعاليـة  مسـتوى  زيـادة 
وضمـان  تكاليفهـا،  وتخفيـض  الثنائيـة  البريديـة 
للمرِسـل  الشـخصية  البيانـات  حمايـة خصوصيـة 
والمرسـل إليـه بواسـطة عمليات التحقق المشـفرة.

الجمارك 
والمعالجة

تسـريع اإلجـراءات الجمركيـة والتدفقـات عبـر 
الحدود.

اعتمـــاد مصـــدر موحـــد للمســـتندات الالزمـــة 
ــارة والنقـــل الدولييـــن بواســـطة  ألغـــراض التجـ

ــة. ــاب المصلحـ ــع أصحـ ــيق مـ التنسـ

صندوق البريد 
الرقمي

ـــز  ـــة وتعزي ـــتندات الرقمي ـــة المس ـــة موثوقي كفال
التدابيـــر التيســـيرية المتعلقـــة بتوزيـــع البريـــد 

ـــتندات. ـــن المس ـــق م والتحق

ضمـان حمايـة البيانـات الشـخصية، وتفعيل خدمة 
تعديـل  ومنـع  الرقميـة،  المسـتندات  مـن  التحقـق 
المسـتندات الرسـمية أو وضعهـا فـي غيـر محلها، 
وإمكانيـة الوصـول إلـى أكبـر عـدد مـن السـكان.

الخدمات 
اللوجستية 

العكسية 
المسخرة 

إلعادة البعائث

تقليـص الوقـت المسـتغرق والجهـود المبذولـة 
فـي إجـراءات الخدمـات اللوجسـتية العكسـية.

بالبعائـث  المتعلقـة  المعلومـات  علـى  الحصـول 
والـرزم المعادة وإيجادها بسـهولة من أجل تبسـيط 

وتيسـير عمليـة إعـادة البعائـث.

التتبع وتحديد 
المكان

رفـع مسـتوى الشـفافية فيما بين الشـركاء الذين 
يرسـلون البريد ويتلقونه.

تمكيـن أصحـاب المصلحـة مـن التحقـق من وضع 
تكـون  التـي  المراقبـة  سلسـلة  باسـتخدام  الطـرود 

قابلـة للمراجعـة وشـفافة.

القيمة الرئيسيةالهدفحالة االستخدام

ويجري تحليل مفصل لكل حالة من حاالت االستخدام في هذه الدراسة.

وبالمثـل، خلصـت الدراسـة، فيمـا يتعلـق باإلدمـاج المالـي البريدي، إلى أن هناك خمس منافع رئيسـية باسـتخدام تكنولوجيا السـجالت 
وهي: الموزعة، 

تقليص الوقت المستغرق في عمليات التسوية وإتاحة شبكة موثوقة؛

تحسين معالجة األخطاء وتوفير الوقت والتكاليف الناجمة عن تكرار العمل؛

دعم المعامالت الذكية؛

خفض التكاليف عن طريق تحقيق مكاسب من حيث الفعالية وخفض تكاليف المعامالت؛

تأمين قاعدة بيانات ال مركزية خاصة بسجل المعامالت الموزعة.
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هذه  في  االستخدام  حاالت  من  حالة  لكل  مفصل  تحليل  ويجري 
الدراسة.

على  تركز  التي  التوصيات  من  مجموعة  بتقديم  الدراسة  وتختتم 
تكنولوجيا  على  القائمة  الحلول  استكشاف  من  التمكين  كيفية 
البريدية  المؤسسات  في  وتجريبها  واختبارها  الموزعة  السجالت 

في البلدان المعنية.
ع المؤسسات البريدية على تكوين شراكات من أجل وضع  وتشجَّ
حلول تكنولوجيا السجالت الموزعة وصيانتها مع التركيز الخاص 
على اعتماد المعايير العالمية والتقيد بمبدأ حماية الخصوصية في 
التصميم. ومن األهمية بمكان أن تتوفر المؤسسات البريدية على 
دراسة جدوى واضحة تستجيب لمتطلبات السوق وتكون مستدامة 
من الناحية المالية إلبقائها ذات أهمية بالنسبة إلى زبائنها وحتى ال 
تعتمد على األطراف الثالثة على المدى الطويل في اتخاذ القرارات 

االستراتيجية المتعلقة بالمنتجات.
ع المنظمون وواضعو السياسات في المقام األول على التعمق  ويُشّجِ
والخدمات  الموزعة  السجالت  تكنولوجيا  موضوَعْي  في  أكثر 
ع المنظمون وواضعو السياسات في المقام األول على التعمق ويُشّجِ

أكثر في موضوَعي تكنولوجيا السجالت الموزعة والخدمات 
المالية الرقمية. وينبغي أن يعملوا على تعزيز التعاون وتيسير 
االختبار في بيئات مهيئة لتمكين االبتكار في القطاع المالي. 
وينبغي أن يشجع المنظمون على استخدام المنصات مفتوحة 
على  نفسه  اآلن  في  والعمل  بينها،  الترابط  وتعزيز  المصدر 
تقديم المزيد من الوضوح لألطراف الفاعلة في القطاع البريدي 
بشأن األطر التنظيمية الخاصة بتكنولوجيا السجالت الموزعة.
وكعمل تكميلي مقترن بهذه الدراسة الرئيسية، نُِشَرت دراسات 
قَة وتوصيات للتنفيذ في  حاالت مفصلة مع تحليالت نوعية ُمعَمَّ
البريدي:  المالي  اإلدماج  مجال  في  التالية  االستخدام  حاالت 
العمل بحافظة نقدية رقمية؛ تسهيل التحويالت المالية الفعالة 
من حيث التكلفة؛ تيسير إدارة الهوية؛ التمكين من تنفيذ برامج 

التحويالت النقدية المباشرة ودعمها.
وباإلضافة إلى ذلك، يجري أيضاً نشر ثالث نماذج تجريبية 
من "مخططات لسلسلة الكتل" من شأنها أن تمكن المؤسسات 
باستخدام  البريدي  المالي  اإلدماج  حلول  تنفيذ  من  البريدية 

تكنولوجيا السجالت الموزعة.

وبالنظـر إلـى هـذه المجـاالت الواسـعة واسـتناداً إلـى البحوث والـرؤى األولية، خلصت هذه الدراسـة إلـى أن االسـتخدامات المحتملة 
لتكنولوجيـا السـجالت الموزعـة فـي خدمـات اإلدمـاج المالي البريدي هـي كاآلتي: 

االستخدامات المحتملة لتكنولوجيا السجالت الموزعة في خدمات اإلدماج المالي البريدي
القيمة الرئيسيةالهدفحالة االستخدام

التأمين 
)الجماعي(

تخفيض رسـوم التأمين بالنسـبة إلـى مجموعات 
األشـخاص الذيـن يعيشـون فـي نفـس المنطقـة 

وتفعيـل الدفـع اآللي.

زيــادة إمكانيــة االســتفادة مــن التأميــن لألشــخاص 
الذيــن لــن يكــون بمقدورهــم طلــب التأميــن أو دفــع 
ــن  ــى أي حــال )مثــل صغــار المزارعي ــه عل مقابل

للتأميــن ضــد الجفــاف(.

الحافظة 
تمكيــن األفــراد مــن التحقــق بســهولة مــن وضــع زيادة تيسير عملية الدفع ورصد اإلنفاق.الرقمية

أموالهــم وفتــح حســابات االدخــار وتتبــع إنفاقهــم.

إدارة الهوية
يسـهل  واحـدة  رقميـة  بهويـة  األفـراد  تزويـد 
نطـاق  علـى  مقبولـة  وتكـون  إليهـا  الوصـول 

الخدمـات. مقدمـي  صفـوف  فـي  واسـع 

خفــض تكاليــف عمليــات تحديــد الهويــة، وتقليــص 
تجربــة  وتحســين  الهويــة،  تزويــر  إمكانيــات 

المســتخدم.

إدارة مشاريع 
التحويالت 

النقدية 
المباشرة

رصـد اإلنفـاق المناسـب للقسـائم التـي ُمنحـت 
لألشـخاص المشـاركين فـي برامـج التحويـالت 
النقدية )سـواء المشـروطة أو غير المشروطة(.

توزيـع القسـائم اإللكترونية بسـرعة وسـهولة على 
تسـتخدم  أنهـا  مـن  التحقـق  مـع  منهـا  المسـتفيدين 
مـرة واحـدة وعلـى النحـو المناسـب فـي المتاجـر 
المشـاركة )مـا لـم تكـن ذات طابع غير مشـروط(.

المدفوعــات 
مـن األفـراد 
إلى الحكومة

تيسـير المدفوعـات مـن األفـراد إلـى الحكومـة 
)P2G( و/أو إثبـات ذلـك )كمـا هـو الشـأن فـي 

دفـع الضرائـب وتسـوية الغرامـات(.

ــى  ــل عل ــم دلي ــع أو تقدي ــن الدف ــكان م ــن الس تمكي
ــة أو  ــا بواســطة حافظــة رقمي ــة إم ــع للحكوم الدف
عــن طريــق الذهــاب إلــى أقــرب مكتــب بريــدي.

التحويالت 
المالية

ــى  ــاذ إل ــة النف ــادة إمكاني ــض الرســوم وزي تخفي
التحويــالت الماليــة عــن طريــق االســتفادة مــن 

ــة. الشــبكة البريدي

العمــل علــى أن تكــون التحويــالت الماليــة المحليــة 
ــغ  ــة المبال والدوليــة فوريــة، وذلــك حتــى فــي حال

الصغــرى.

إدارة 
المعلومات 

الخاصة 
بالمعامالت

عـن  آنيـة  شـبه  معلومـات  علـى  الحصـول 
المعامـالت التـي يجريهـا الزبائـن وذلـك لرصد 

النقـود. توافـر 

توفيـر  وضمـان  التشـغيلية،  المخاطـر  مـن  الحـد 
تجربـة أفضـل للزبائـن، وتفـادي حـدوث نقص في 
السـيولة النقديـة فـي المكاتـب البريديـة التـي تقـدم 

الخدمـات الماليـة.
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