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عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز عالمي غير ربحي يجري
بحوثًا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات
البيئية المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه
العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح
المجتمع ،ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إشعار قانوني
© حقوق النشر  2019محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه
دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه
دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي
ضمان أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية –سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو
اكتمالها أو فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند–أو أي جزء منه -أو أن يفسر
كنصيحة أو دعوة التخاذ أي قرار.
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المقدمة
أعلنت الجمارك السعودية ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وهيئة الموانئ السعودية وشركات الخدمات اللوجستية
(أرنولد بيتر مولر وشركة ميرسك) في يوم  21من شهر سبتمبر عام 2019م عن نجاح إنجاز المشروع التجريبي الرائد
وصوال
لتكنولوجيا سلسلة الكتل " "Blockchainبتتبع إحدى حاويات الشحن من ميناء الملك عبد العزيز بالدمام
ً
إلى ميناء روتردام في هولندا (صحيفة سعودي غازيت  .)2019ولقد تطلب هذا المشروع التنسيق المحكم لجهود
الجمارك السعودية وسلطات الموانئ في كل من الدمام وروتردام من خالل المنظومة اإللكترونية الوطنية لالستيراد
والتصدير (منصة فسح) ،وهي منصة تتبع للجمارك السعودية تعمل على ربط كافة أصحاب المصلحة من القطاعين
العام والخاص المشاركين في التجارة العابرة للحدود ،إضافة لمنصة ترادلنس الصناعية المحايدة والمفتوحة .الجدير
أن تطبيق سلسلة الكتل ( )Blockchainقامت بإنشائه شركات أرنولد بيتر مولر – ميرسك وشركة آي بي إم
بالذكر ّ
باالستناد على مشروع ( )Hyperledger Fabricالخاص بتقنية مؤسسة لينكس (.)Hyperledger Fabric, 2019
يعتبر نظام سلسلة الكتل ( )blockchainأو "سلسلة الثقة" تقنية إلكترونية يتم فيها تسجيل المعلومات ذات
األهمية االقتصادية في قاعدة بيانات مشتركة عبر شبكة من أجهزة الحواسيب ،أي يمكن تشبيه هذه التقنية بأنها
سجل الكتروني .ويستخدم هذا السجل آلية اإلجماع لتسجيل المعامالت بين األطراف ذات المصالح المختلفة بطريقة
"كتل" ُمشفرة
تغني عن الحاجة إلى وجود سلطة مركزية .وتعمل هذه التقنية عن طريق تجميع عدد من المعامالت في ُ
مرتبطة ببعضها البعض كسلسلة عامة تحول دون حدوث حاالت التالعب.
تتمثل إحدى أهم الميزات المبتكرة لهذه العملية في أنها تمنع حاالت االحتيال والغش والفساد وحدوث األخطاء في
قاعدة البيانات .ولقد تم اعتبار إمكانية إنتاج قاعدة بيانات مشتركة وموثوقة باتباع هذه الطريقة ابتكار ًا رئيسي ًا في
قطاع الخدمات اللوجستية .وعادة ما يستخدم قطاع النقل البحري المستندات والسجالت الورقية المادية لتجهيز
المعامالت المختلفة ،مما يؤدي إلى حدوث حاالت االحتيال والغش وفقدان السجالت – األمر الذي يؤدي بدوره إلى
حاالت تأخير .وهنا يمكن لتطبيقات سلسلة الكتل أن توفر لقطاع النقل البحري وسيلة آمنة وشفافة إلصالح وضبط
هذه العمليات.
بدأت إجراءات الشحنة التجريبية المذكورة آنفا بإستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل في يوم  27من شهر مارس لعام
(مرسل البضاعة) بتحميل
ِ
رسل
الم ِ
2018م ،وذلك عندما دخلت الحاوية المعنية لميناء الملك عبد العزيزُ ،
حيث قام ُ
المستندات والوثائق التي توضح البيانات المفصلة لهذه الشحنة على منصة ترادلنس باستخدام منصة فسح في
وتعتبر هذه الصيغة البنيوية مفتاحا لضمان التوحيد عبر األنظمة والتي تساعد بدورها على
صيغة بنيوية منظمة.
ُ
التواصل عبر األنظمة المختلفة .واستخدم وسيط جمارك التصدير هذه الوثائق إلنشاء وتقديم بيان التصدير إلى
الجمارك السعودية ،الذين استخدموا بدورهم نفس المنصة (منصة فسح) لتسجيل تخليصهم للحاوية المعنية
(العالقات العامة 2019م) .ويوضح الشكل رقم ( )1المسار الذي سلكته الحاوية التجريبية باستخدام تكنولوجيا
سلسلة الكتل.
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الشكل رقم ( :)1الطريق الذي سلكته الحاوية التجريبية باستخدام سلسلة الكتل.
أنتويرب -الوجهة
النهائية

ميناء الدمام-
تحميل الحاويات

ميناء طنجة-
نقطة الشحن

المصدر :الجمارك السعودية.

الرؤية السعودية  2030وجعل المملكة العربية السعودية مركزًا لوجستيًا
رائدا
تهدف المملكة إلى توطيد أقدامها كمركز لوجستي رائد على النحو الوارد في رؤية السعودية ( ،)2030واالستفادة
من موقعها الذي يتوسط األسواق الضخمة في ُك ٌل من آسيا وإفريقيا وأوروبا .وتحقيق ًا لهذه الغاية فإنه يتعين على
المملكة التأكد من ترابط عملياتها ومؤسساتها بسالسة مع أنظمة التجارة العالمية ،ولقد طورت المملكة العربية
السعودية خارطة طريق مفصلة توضح الكيفية التي ستعمل بها البالد لتبسيط وإصالح هياكل وأنظمة الحوكمة
أن الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص تساعد في تطوير القدرات
وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وضمان ّ
اللوجستية للمملكة (وزارة النقل 2019م).
أيضا على االستفادة من موقعها الجغرافي وذلك من خالل تسع مبادرات أعدت للمساعدة في تعزيز
كما تعمل المملكة ً
ترتيبها في مقاييس مؤشر األداء اللوجستي بالبنك الدولي الخاص بالشحنات الدولية والجمارك والكفاءة اللوجستية
واحترام المواعيد والبنية التحتية والتتبع والتعقب (وزارة النقل 2019م).
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تتمثل إحدى هذه المبادرات في مساعدة الجهات أصحاب المصلحة على تعزيز أمن وشفافية ومراقبة وارداتهم
وصادراتهم من خالل األنظمة اإللكترونية (وزارة النقل 2019م) .إن تطوير منصة النافذة الواحدة (المنظومة
اإللكترونية الوطنية لالستيراد والتصدير "منصة فسح") وبوابة تبادل البيانات اإللكترونية الموحدة والمتكاملة يعد
خطوة صحيحة في هذا االتجاه .ولقد كان إنشاء منصة فسح نتيجة لمبادرة تعاونية عبر العديد من الجهات الحكومية
(األدوات والحلول 2018م) وذلك من أجل أتمتة عمليات التجارة العابرة للحدود وتمكين زيادة شفافية الشحنات لصالح
سلطات الجمارك (صحيفة سعودي غازيت 2018م).

التكنولوجيا باعتبارها عام ً
ال ُمحفزًا للشحن
يمثل النقل البحري الغالبية العظمى من حركة الشحن العالمية وتشكل الوثائق التجارية  -بالنظر إلى الكميات
التي يتم تداولها ونقلها على النقل البحري – ُجزء ًا بالغ األهمية من سلسلة الخدمات اللوجستية .ويمكن لشحنة
واحدة أن تتضمن ما يصل إلى حوالي ( )30جهة فاعلة وأكثر من ( )100شخص و ( )200عملية لتبادل المعلومات
( .)Mikkelgaard - Jensen 2018أما عمليات تبادل المعلومات فإما أن تكون معامالت ورقية يتم تبادلها عبر أنظمة
التبادل اإللكتروني للبيانات ( )EDIأو تعمل بمعزل عن بعضها البعض ،مما يؤدي في كثير من األحيان إلى مشاكل مثل
فقدان الوثائق واالحتيال ،ويحتمل أن يعرض ذلك الجهات أصحاب المصلحة لتأخير شحناتهم إضافة لما يتبع ذلك من
أضرار .ومن جهة أخرى تساعد منصة شركات ميرسك وآي بي إم وترادلنس على حل مشكالت هذه الوثائق ،حيث أنها
تزيد من الوضوح والشفافية عبر استخدام أنظمة تبادل البيانات اإللكترونية مما يتيح تحديد المشكالت وتنفيذ الحلول
بوتيرة أكثر سرعة ،وبالتالي تحقيق مكاسب ناتجة عن الكفاءة.
منافسي شركة ميرسك إلى منصة ترادلنس ومدى نفاذ
كانت هناك بعض التحفظات األولية حول سبب انضمام
ّ
هذه الشركة إلى بيانات الطرف الثالث على المنصة ( ،)Hill 2018إال أنه تمت معالجة بعض هذه المخاوف باستخدام
مصرح بها لسلسلة الكتل ،كما تتم مشاركة الرمز المصدري
تقنية ( ،)Hyperledger Fabricوهي عبارة عن تقنية
ٌ
المخول
لمنصة ترادلنس مع المستخدمين اآلخرين للمنصة .وتتوفر أيض ًا مواصفات تبادل البيانات التي تحدد الشخص
ّ
لشركتي
باالطالع عليها لجميع األطراف المشاركة في المنصة ( .)Insureblocks 2019فال يمكن على سبيل المثال
ّ
نقل بحري االطالع على البيانات الجمركية األخرى الخاصة بكل منهما .وعلى الرغم من استمرار بعض المخاوف
المتعلقة بحوكمة منصة ترادلنس (التي تشمل شركتي ميرسك وآي بي إم فقط) ،فقد انضم إلى المنصة حتى
اآلن ما يقرب من ( )19شركة من شركات النقل البحري إلى جانب العديد من شركات الخدمات اللوجستية الخارجية
والوكاالت الحكومية والخدمات الداخلية والمتعددة الوسائط والموانئ والمراسي (.)TradeLens 2019
يعتبر دمج منصة فسح مع منصة ترادلنس أمر ًا مفيد ًا للغاية بالنسبة للجهات أصحاب المصلحة ألنه يساعد على تعزيز
أن القدرة على تتبع وتعقب الشحنات وإنشاء مسارات بيانات تضمن
أمن وشفافية عمليات االستيراد والتصدير ،كما ّ
أن أنظمة التبادل اإللكتروني للبيانات يمكنها االستجابة لالستفسارات المتعلقة بالشحنة في وقتها وبالتالي تقليل
فإن هذا التكامل  -الذي بادرت به الجمارك السعودية عبر
المخاطر وزيادة الثقة عبر الشبكة ( .)MEED 2019كذلك ّ
شريكها في تكنولوجيا المعلومات الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا (تبادل)  -يضمن الثبات والتتبع
تحول نوعي في صناعة النقل البحري في المنطقة
وتقليل وقت المطابقة وقابلية التدقيق واالمتثال ويساعد على ّ
ويمكن عمليات أسرع وأكثر شفافية وأمانا (الجمارك السعودية 2019م).
ّ
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تطوير حلول مستقبلية لنظام سلسلة الكتل
نالحظ في الوقت الراهن النمو المتسارع لمنصة ترادلنس وسلسلة الكتل مع العديد من شركاء خطوط الشحن
المالحية الكبيرة والمحطات الطرفية ،وقد تم تشكيل ائتالف تجاري (كونسورتيوم) آخر لنظام سلسلة الكتل،
ومشغلي المحطات بتكوين الشبكة العالمية ألعمال تجهيز سفن الشحن
إضافة لقيام شركات خطوط الحاويات ُ
 ،GSBNويشمل ذلك شركات النقل البحرية الفرنسية ( )CMA CGMوشركة الصين للمالحة المحدودة وشركة
ومشغلي محطات موانئ دبي العالمية (DP
( )Evergreen Marineوشركة خط حاويات شرق ما وراء البحار ويانغ مينغ
ّ
 )Worldوشركة موانئ هوتشيسون وهيئة الموانئ البحرية لسنغافورة وهيئة ميناء شنغهاي الدولي (.)Wass 2018
فإن لدى ُك ٍل من منصة ترادلنس واالئتالف التجاري للشبكة العالمية ألعمال تجهيز سفن الشحن أعضاء
ورغم ذلك ّ
مشتركين مما يشير إلى أن شركات النقل البحري ال تزال تستكشف خيارات ُمختلفة لتكنولوجيا سلسلة الكتل لحل
مشكالت وثائق ومستندات الشاحنين.
بدأت شركة أكسنتشر ( )Accentureلالستشارات التكنولوجية في مجال النقل البحري ومقرها سنغافورة وشركة
( )American President Linesووكيل الشحن ( )Kuehne + Nagelوشركة ( )AB InBevالمصنعة للمشروبات،
بتجربة الشحن وفق ًا لنظام سلسلة الكتل ( .)Allison 2019ورغم أنه يصعب التكهن بما سيكون عليه شكل نظام
أن الحل التكنولوجي الذي سيوفر
سلسلة الكتل المقبول عالمي ًا في المرحلة الحالية اآلخذة في التطور التكنولوجي ،إال ّ
أدنى عوائق للدخول إليه ويضمن غرس الثقة في النظام سيحظى بقبول عالمي .ويشير هذا إلى ضرورة قيام مزيد من
البلدان قبل الوصول لهذا القبول العالمي في استخدام نظام سلسلة الكتل وتجريبه في الشحن البحري ،وذلك من أجل
معرفة كيفية استفادتهم من هذه التكنولوجيا.
كانت المملكة العربية السعودية من الدول السباقة في تبني هذه التقنية الحديثة من بين دول مجلس التعاون
الخليجي ،حيث نجحت المملكة في مشروعين رائدين تجريبيين .وتتمثل الفائدة الكبرى الستخدام تكنولوجيا السجل
الموزع مثل سلسلة الكتل في المعامالت التجارية فى أنها تقوم ببناء الثقة في النظام مما يعزز بدوره ثقة الجهات
أصحاب المصلحة .وعلى الرغم من أن الشحنة التجريبية السعودية التي خضعت الستخدام سلسلة الكتل قد انصب
تركيزها على حاوية تصدير ،إال أن الدروس المستفادة من هذه السياسة والتي يمكن تطويرها من خالل الخبرة
المكتسبة ستكون ذات قيمة كبيرة في مساعدة قطاعات النقل في المنطقة على تقييم منافع هذه التكنولوجيا،
مما قد يؤدي إلى استعانة أوسع بما تقدمه حلول سلسلة الكتل اللوجيستية.
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