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Ethereum ننتظر في 9/15 نجاح الدمج و ترقيـه شـبـكـه
أسبوع تاريخي لسوق العمالت الرقميه.

تـــــــتطـــــــــورات منــــطـــقـــه الــــشــــــــرق
االوســــــــــط و شــــمــــــــــال افريـــــــــقــيــــا

البنك المركزي 
السعودي يعين 

محسن 
الزهراني  

لقيادة برنامج 
ا�صول 

االفتراضيه و 
عمالت البنك 

المركزي 
.CBDCs الرقمية

مـــنــصـــة Binance هي اكثر منصة مرخصة في 
ســـــــــــوق الــــعـــــمــــــــالت الــــــرقـــــمــــيـــــــــة.



ماذا ننتظر من شهر سبتمبر بين لعنه سبتمبر االحمـر،
Cardano و Ethereum و تـــرقــيــــــه MTgox شــــائـــعـــات

بالرغم من أن شهـر سبتمـبر ملـئ با�حـداث
االيجابية، يتشائم البعض من سبتمبر ا�حمر

انـتـــشــــــار شـــائـــعــــــات عـــــن تــعــويـــض
مـــنـصـــــــــــة MTgox لــمــستــخــدمــيــهــــــا
فـــــــمـــــا هــــــــــي الــــحــــقــــيــــقـــــــــــــة ؟

عادت منصة Mtgox إلى ا�ضواء مؤخرا بسبب اخبار تعويض مستخدميها.
كانت منصة MTGOX واحد من أوائل منصات تداول البتكوين، لكن  بعد عملية تهكير افلست المنصة و راحت معها 

أموال المستخدمين.
كان إفالس المنصة سبب في فقدان العديد من ا�شخاص لثقتهم في المنصات المركزية و هبوط البتكوين.

لكن يبدو أن قصة MTGOX تقترب من النهاية قريبا.
فبعد ١٠ سنين من إفالس المنصة، سيتم تعويض المستخدمين قريبا.

حيث استطاعت المنصة استرجاع ما يقارب ١٤٠ ألف بتكوين.
و يعمل االن المحامي Nobuaki Kobayashi علي تعويض المستخدمين قريبا.

لكن انتشرت مؤخرا شائعات عن ان المنصه ستعوض مستخدميها هذا ا�سبوع.
لكن ما هي حقيقة هذه الشائعات

ذكر المحامي Nobuaki Kobayashi في يوليو الماضي أن عملية التعويضات ستبدأ في نهاية أغسطس. لكن لم يتم 
تأكيد الموعد الرسمي للتعويضات حتى اÁن.

لم يقم مستخدمي المنصة بتسجيل بياناتهم الستالم التعويضات حتى اÁن. لذلك قد ننتظر أشهر حتى يتم 
التعويض. تداول عمالء المنصه ايميل منسوب للمحامي Nobuaki Kobayashi يوضح فيه انه تم تحديد تاريخ ١٥ سبتمبر 

ليقوم العمالء بتقديم طلبات التعويض. من المقرر ان يتم البدء في عمليه التعويضات بعد انتهاء مده الطلبات.

سيكون شهـر سبتمبـــر مـهــم 
جدا لـسـوق الـعـمالت الـرقمـيــه
حيث سنكون عـلـى موعـد مــع 
Cardan و ترقية Ethereum ترقية

هل يكسر البتكوين لعنة 
سبتمبر ا�حمر هذا العام

Ethereum أوال لنتحدث عن ترقيه -

سيتم تحويل شبكة Ethereum من نظام إثبات العمل إلى 
إثبات الحصة، 

ا�مر الذي سيعمل على تطوير الشبكة و زيادة سرعة 
المعامالت وتقليل تكلفتها. من المتوقع أن تتم الترقية في 

١٥ سبتمبر المقبل.
ثانيا ترقية Cardano سيتم ترقية شبكة Cardano من خالل 

انقسام Vasil Hard Fork، صرح Charles Hoskinson أنه من 
المتوقع أن يتم تفعيل Vasil Hard Fork في منتصف سبتمبر.

فبالنظر إلى سعر البتكوين شهريا منذ إنشائه نرى أن شهر 
سبتمبر هو أسوأ أداء سعري.

ففي خالل الخمس سنوات الماضية كان أداء البتكوين
سلبي بالتوالي.

فهل يكسر البتكوين هذه اللعنة ؟

تطورات منـطـقـه الـشــرق 
االوسط و شـمـال افريقـيــا

هــيــئــــــة دبــــــــــــي
تسعى Íرشاد ثقافة 
العمــالت الرقـمــيـــه

البنك المركزي السعودي يعين محسن الزهراني  
لقيادة برنامج ا�صول االفتراضيه و عمالت البنك 

.CBDCs المركزي الرقمية

هيئة دبي لتنظيم ا�صول االفتراضية تصدر الئحة 
تنظيمية للحد من التسويق المضلل في مجال 

العمالت الرقميه. 
سيتوجب على شركات العمالت الرقميه و شركات 
الدعاية و التسويق ضمان الدقة و اÍفصاح عن النية 

الترويجية وعدم التضليل بأي شكل حول طبيعة 
عوائد استثمارات

وفقا لمصادر مطلعة، يعمل البنك المركزي السعودي 
بالتعاون مع أكبر شركات  العمالت الرقمية في العالم 

لتقنين العمالت الرقميه و تنظيمها. عمل محسن الزهراني 
 SAMA كرئيس لالبتكار لمؤسسة النقد العربي السعودي
 Sama التابعة للبنك المركزي السعودي. عملت مؤسسة

بالتعاون مع مصرف اÍمارات المركزي على مشروع عابر وهو 
مشروع عمله البنوك المركزية الرقميه CBDC و تقنيات دفتر 

.DLT االستناد الموزع
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أبـــوظــبــي تـــدرس إطــــالق اسـتـــراتــيـجـيـة
الــبـلــوكـشـيـن وا�صـــــول االفـتــراضــيـــــه !

Future Tech سلطنه عمان تستضيف مؤتمر
لمـنــاقـشــه رؤيــه عـمــان الــرقــمــيــه 2040

اول جـهــه حكوميــه عـمـانيــه 
تقبل عملــه الريـال الـعـمــانـــي 
المستقرة لتسويه المدفوعات.

إيران تسمح بالمـدفوعـات 
بالعمالت الرقمية لتفادي 
العـقــوبــات ا�مـريــكـيـــة

وقعت الشركه العمانيه لخدمات المياه و الصرف مذكره 
تفاهم مع شركه Connected Chains لتمكين مستخدمي 

محفظه حصاله و منصه Easycoins من دفع فواتيرهم  
باستخدام عمله الريال العماني الرقميه.

تعمل شركه Connected Chains على ترميز الريال العماني و 
تسعي للتعاون مع أي جهة حكومية أو خاصة تود قبول 

الريال العماني عند إطالقه.

أعلن وزير التجارة اÍيراني أنه تم اعتماد استخدام العمالت 
الرقميه بدًال من الدوالر في تجارة الواردات.

 وفقا لتصريح سابق لمسؤول في وزارة الصناعة والتعدين، 
سيتم تطبيق استخدام العقود الذكية خالل شهر سبتمبر 

المقبل.

اخبار البلوكشين

هل تتذكر شبكة helium؟

شبـكــة BNB Beacon Chain (BEP2) تسـتـعــد 
.DEX للتخلي عن منصات التداول الالمركزية

نعم هي شبكة البلوكشين التي انتشرت بسبب سهولة تعدين عمالتها
حيث كان كل ما عليك هو شراء جهاز تعدين من شركة Helium و توصيله 

باالنترنت الخاص بك و تبدا في التعدين. يختلف تعدين helium عن المعتاد، 
حيث كانت تقدم اجهزة التعدين الخاصة ب Helium شبكة االنترنت 

الهوائية لالجهزه االليكترونيه و هي تكنولوجيا إنترنت ا�شياء IOT. لم 
تتبنى شبكة helium العقود الذكية منذ البداية، ا�مر الذي جعلها ال تتأثر 

بثورة DeFi العام الماضي، و يبدو أن مجتمع Helium الحظ الفرق.
لذلك اقترح مطوري شبكة Helium أن يتم نقل خدمات شبكة Helium إلى 

Solana شبكة
سيقدم مطوري الشبكة مقترح HIP 70 الى التصويت و سيتوجب علي 

ممتلكي عمله HNT التصويت على هذا القرار المصيري. من المفترض أن 
يبدأ التصويت في ١٢ سبتمبر المقبل

تستعد شبكة Í BNB Beacon Chainجراء تحديث Hardfrok في 
2 سبتمبر المقبل عند الكتله 264,000,000.

سيعمل التحديث على الغاء DEX مما سيسمح بتكريس 
المزيد من قوة الحوسبة لالمان و الحوكمة.

عقدت لجنه أبوظبي 
للبلوكشين و ا�صول 
االفتراضيه اجتماعها 

ا�ول لمناقشه 
استراتيجية البلوكشين 

و ا�صول االفتراضيه. 
ستعمل اللجنه على 

تحسين القدرة 
التنافسية Íمارة 

أبوظبي في مجال 
Blockchain و العمالت 

الرقمية.

سيناقش 
المؤتمر رؤيه 

عمان في المجال 
الرقمي

و التكنولوجيا 
الماليه.

سيكون الحدث 
في 12~13 

سبتمبر.

 XRPLedger شــــبـــكـــــــــة
NFTs تــســتـعـد لـدعــــــم

يقوم اÁن مدققي شبكه XRP ledger بالتصويت على مقترح 
.NFTs لدعم

وصل الدعم للمقترح حتي اÁن الى أكثر من %80.
سينتهي التصويت في 12 سبتمبر.

العاب Play2Earn تسيطر 
على البلوكشين.

وفقا Íحصائيات dapprader يستحوذ 
مستخدمي العاب P2E على اكثر من %50 

.blockchain من نشاط

بالرغم من ركود سوق العمالت الرقميه، ال 
يزال مجال GameFi في ازدهار.
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SOLANA تتبني لغة برمجة جديدة !

الحكومة النيجيرية  تسعي للتعاون مع منصه
Í     #Binanceنـشــاء منطـقـه اقـتـصـادية رقمـيـه.

الحكومــة االيرانيـه تضـع إطـــار 
تنظيمي جديد لتقنين نـشــاط 
معدني  الـــعــمـــالت الرقمـيـــه.

ستتوقـــف Binance  عـــن دعــم 
 USDC, تداول العمالت المستقره
USDP, TUSD و ستــقــدم خدمــة 
 $BUSD التحويل التلقائي لعمله

نـجــاح ترقـيــه Bellatrix  و هـــي 
الخطوه قبل االخــيــره لـدمـــج 
شـبـكــه Ethereum  و انـتـقـالها 
. POS لنـظــام اثبــات الــحــصــه

 سيتوقف ثاني اكبر تجمع تعدين
F2Pool  عن تعدين Ethereum  بعد الدمج.

 Ethereum انها ستتوقف عن تعدين F2Pool أعلنت
بعد الدمج و ستقوم بتكريس قدرتها التعدينية 

على العمالت االتيه:
 $ETC
 $RVN
  $CFX

الخطوه االخيره لدمج Ethereum هي  ترقيه Paris التي من 
المتوقع أن تكون في 15 سبتمبر.

 Solana اعلن مطوري
على GitHub  أن الشبكه 

ستدعم لغه البرمجه 
Move. تم انشاء لغه 

Move من قبل شركه 
Facebook Meta  أثناء 
عملها على تطوير 

.Diem Blockchain شبكه
 Move تتمتع لغه

بالسالسه لذلك يتوقع 
مطوري Solana أن تكون 

."JavaScript For Web3"

صرحت هيئة 
معالجة 

الصادرات 
النيجيرية إن 

الشراكة تهدف 
لتبني نموذج 

إمارة دبي ببناء 
مركز إقتصادي 

رقمي.

صرح نائب وزير الماليه الروسي في حوار أن البنك المركزي 
الروسي أكد على ضرورة استخدام  العمالت المشفرة في 

تسويه المدفوعات الدوليه.

الرقميه المتبقيه في 13 
سبتمبر المقبل.

أعلنت المنصه أنها استقبلت ٢٢ عرض 
لشراء اصولها المتبقيه و التي سيتم 

عقد مزاد عليها في ١٣ سبتمبر الساعه 
٥ مساًء بتوقيت مكه المكرمه.

البنك المركزي الروسي يتـفـق مـع 
وزاره الماليه الروسيه على اهميــه 
تقنين   العمالت الرقميه لتسويـــه 
مدفـوعــات الــتــجـــاره الــدوليــــه.
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مــنــصـــــة BINANCE   تــعـلــــن أنـــــــهــــــا
. $LUNC سـتـدعـــم ضـــريـــبــــــة حــــــــرق

تـقـريـر المحكمــة يفجــر مفــاجـــأه بخــصـــوص
CELSIUS  الـــمـــفــلـــــســــــــة. مـــنـــــصـــــــــــــــة 

 Algorand نــجـحــــت
فــي اتـمــام ترقيـــه 
State Proofs الـتــــي 
ستعمل على زيـاده 
عدد المعامالت في 
الثــانـيــه لخمـســــه 
أضـــــــــــعــــــــــــــاف.

أعلنت المنصه أنه بعد تطبيق ضريبه الحرق في 20 سبتمبر عند الكتله 
. $Lunc 9,475,200 سيتم خصم 1.2% على كل عمليه إيداع و سحب لعمله

لن يتم تطبيق الضريبه على التداول اللحظي Spot أو الهامش.

أوضح تقرير 
المحكمه أن 

المنصه قامت 
بالتالعب في سعر 

عمله Cel$  برفع 
سعرها.

باالضافه لذلك 
أوضح تقرير 

المحكمه أن 
المنصه كانت في 
حاله تعسر مالي 

منذ فبراير 2019.

حصلت المنصه على موافقة مبدئية من هيئه 
دبي لتنظيم ا�صول االفتراضيه "VARA" لتقديم 

خدمات التشفير في اÍمارات.
عالوة على ذلك أعلنت المنصه انها ستقوم بفتح 

مكتب لها في دبي قريبا.

مــــــــــنـــــصـــــــــــــه 
  BLOCKCHAIN .COM
تــحـــصـــل عـــــلـــى 
موافقة مــبــدئــيــة 
مــــن أمــارة دبــــــي.
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هــــــل تــــــقـــــــــف 
الالمركـزيــة فـــــــي 
وجهـــه الــتــبــنـــي 
العمــالت الرقمــيه.

مــــــا هــــــــي DYNAMIC NFT ؟

انتشرت تقنية الرموز الغير قابلة لالستبدال "NFT" خالل الفترة الماضية، ففي 
خالل السنتين الماضيين وصلت قيمة سوق NFT إلى مئات المليارات.

.Static NFT على أنها CryptoPunks و Bayc المشهورة مثل NFTs تصنف معظم
و هي رموز غير قابله لالستبدال تمثل صوره او ملف ثابت ال يتغير.

لكن كما نعلم، فوتيره التطور سريعة في مجال التشفير و لذلك أمامنا شي 
.Dynamic NFT جديد و هو

فعلى عكس Static NFT، تمتلك Dynamic NFT امكانية التغير.
حيث يمكن للNFT الخاصة بك تغيير الصورة او الملف حسب عوامل خارجية 

مثل مدة امتالكك للNFT و سلوك محفظتك.
.NFTالخاصة ب Metadata تتم هذه التغييرات في

تكمن أهمية Dynamic NFT في أنها توفر المرونة لÚصل الرقمي، فعل سبيل 
المثال من أحدث استخدامات Dynamic NFT هو العقارات.

فعند تسجيلك لعقار كNFT، ليس من العملي أن يكون Static NFT و ذلك الن 
تفاصيل العقار تتغير مع مرور الوقت.

لذلك باستخدام Dynamic NFT يمكنك اضافة بيانات عن اÍصالحات التي تمت 
على العقار أو التطوير الذي تم فيه.

أما في مجال earn 2 Play نري استخدام Dynamic NFT في أنها تتيح تحديث 
الشخصية مع اللعب.

فمثال يمكن للNFT الخاص بك بالتغير مع زيادة خبرتك في اللعب.
لذلك قد تقدم Dynamic NFTs تجربة رقمية مختلفه اكثر واقعيه.

أطلقت Binance مؤخرا رمز يسمي 
 BAB أو Binance Account Bound

كاختصار.
 Soulbound تقنية BAB تستخدم رموز

 Vitalik و هي فكرة ابتكرها Token
buterin هذا العام لحل مشكلة 

بيانات االعتماد و ترميز الهوية الرقمية 
. Webفي عالم ٣

تعمل BAB من خالل انها تقدم لعمالء 
Binance الذين أكملوا إجراءات KYC أن 

يقوموا بصك هويتهم الرقمية.
لكن ما هو اختالف هذا عن صك NFT؟ 
يتشابه BAB مع NFT في أنه غير قابل 

لالستبدال لكن باÍضافة لذلك فرموز 
BAB غير قابلة للتحويل أيضا.

و ذلك �نها تمثل الهوية الرقمية 
لصاحب المحفظة.

فعند قيامك بصك هويتك الرقميه، 
تصبح أن المتحكم الرئيسي في 

هويتك الرقميه و بإمكانك محوها 
لكن ال تستطيع نقلها أو تحويلها 

المحفظه أخرى.
لكن ما هي استخدامات رموز BAB ؟

في البداية سيتم إطالق المرحله 
التجريبيه لرموز BaB والتي يستطيع 
مستخدمي المنصة المشاركة فيها 

من خالل التطبيق.
تم االتفاق مع ١٤ بروتوكول و مشروع 

على شبكة BNB لقبول الهوية 
.BAB الرقمية لرموز

سيكون لممتلكي رمز BAB مزايا 
 VIP و مزايا Airdrops مميزة مثل

مخصصة لهم.
تعتبر هذه المبادرة المرة ا�ولى التي 

تتعاون فيها العديد من مشاريع 
Web٣ و Binance لتوفير حاالت 

.BAB استخدام واقعية لرموز

استخدامات رموز Soul Bound واسعة 
النطاق وتدخل في عدة مجاالت مثل 

.Metaverse و GameFi و DeFi و NFTs
فمع تطور مجال التشفير و دخول 

الماليين من ا�شخاص، من الضروري أن 
نجد حل للتحقق من الهوية.

هذه المشكله الي تعاني منها 
شركات Web ٢٫٠ مثل توتير التي تكتظ 

بالحسابات المزيفة و اÁلية.
.٣ web فهل نجد الحل مع

  يمثل رمز BAB ، الذي يهدف إلى 
معالجة مشكالت التحقق من الهوية 

داخل Web٣ ، جهًدا إضافًيا لدفع 
التبني في الفضاء من خالل تقديم 

عنصر الثقة وتحفيزها
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منصة Binance هي 
اكثر منصة مرخصة 
في سـوق العمـالت 
الــــــرقـــــمــــيـــــــــة.

البتكوين يستهلك كهرباء تساوي دولة
ا�ردن،عمان، اليمن و المغرب مجتمعين!

مـــنــصــه BINANCE تـــضــحــي بـــأربـــاح رســــوم الـتــداول
لـتـســتــحـــوذ عــلــى ســـــوق الـــعــمــالت الـــرقــمــيـــــة.

 تعدين Bitcoin   يتأثر 
سلبيا بركود سـوق  
العمــالت الرقميــة.

استطاعت منصة binance االستحواذ على 55% من حجم التداول اليومي لسوق 
Ethereum و Bitcoin العمالت الرقميه بعد إزالتها لرسوم التداول على

وفقا لتقرير هيئة تنظيم االتصاالت 
والحكومة الرقمية، يمتلك 11.4% من سكان 

اÍمارات  عمالت مشفره  
بذلك تحتل اÍمارات المرتبة العاشرة بين 

دول العالم في نسبة امتالك  العمالت 
الرقميه 

    

سعر معدل تجزئة "Hashrate" البتكوين يصل �قل 
قيمة منذ عامين.

وصلت القيمة المتوقعة لتعدين ١ th/s الى ما 
يقارب 8 سنت و هي أقل قيمه يصل لها تعدين 

البتكوين منذ عامين.

 1 مـــــــن كــــــــــل 10 
إماراتـيـيـن  يـمـتـلك 
 عــــمــــالت رقـمــيـة.

- فرنسـا - إيــطــاليـا - ليثونيا   - دبــي

- أبوظبي - إسبانيـا - البحرين

- كازاخستان - استراليا

أما شبكة 
 Tron

تستهلك 
كهرباء 

تساوي 10 
منازل في 

البحرين فقط
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.Ethereum ننتظر في ٩/١٥ نجاح الدمج و ترقيه شبكه
لكن ما هو الدمج؟

المقصود بمصطلح الدمج هو انتقال شبكة Ethereum من 
.POS إلى نظام إثبات الحصة POW نظام تعدين اثبات العمل

يعتبر نظام التعدين وسيلة التوثيق و االتفاق على صحة 
المعامالت.

لكن ما هي أهمية هذا االنتقال ؟ 
ستعمل ترقية الدمج على تطوير الشبكة بشكل كبير جدا !

أوال عدد المعامالت.

واحد من المشاكل التي واجهتها شبكة 

Ethereum هو أن عدد المعامالت في الثانية 

الواحدة قليل جدا باالخص مع دخول ماليين 

المستخدمين لمجال التشفير يوميا.

سيتم رفع قدرة الشبكة في معالجة 

المعامالت من 30 معامله في الثانية إلى 

100,000 معاملة في الثانية. 

و من تبعات زيادة عدد المعامالت ستنخفض 

رسوم المعامالت على الشبكة التي وصلت 

في بعض ا�حيان لمئات الدوالرات.

ثانيا استهالك الطاقة 

ستعمل ترقية شبكة Ethereum علي القضاء 

علي استخدام تعدين إثبات العمل الذي 

يتطلب أجهزة GPU مكلفة و كميات كبيره من 

الطاقه.

حيث يتطلب تعدين إثبات الحصة إلي قيام 

المعدن برهن ٣٢ $ETH و في حالة قيامه 

بالقيام بأي نوع من أنواع التالعب يتم معاقبته 

بخصم عمالت ETH المرهونة.

يتوقع المحللون أن تعدين اثبات الحصه 

سيخفض من استهالك الكهرباء بنسبة ٩٩٫٩%.

لكن السؤال الذي سيكلف 8 مليار دوالر هو أين سيذهب معدني 
شبكة Ethereum ؟

تبلغ قدرة الحوسبة لشبكة Ethereum ما يقارب Th/h 870 ويصل 
تكلفة اجهزة التعدين المستخدمة لتوليد هذا الكم الهائل ما 

يقارب 8 مليار دوالر.
بالنظر إلى الشبكات التي تستخدم نظام إثبات الحصه و التي 

 Ethereum يمكننا النظر إلى Ethereum ستكون مألوفة لمعدني
.classic

تستهلك شبكة Ethereum classic قدره حوسبة تبلغ th/s 46 اي ما 
.Ethereum يقارب 5% من قدره الحوسبه لشبكه

لذلك قد يؤدي تبني شبكة Ethereum classic لكم كبير من قدرة 
الحوسبة إلى حدوث تأثير عكسي.

حيث تكمن المشكلة في وجود حد لمقدار الحوسبة الذي يمكن أن 
تمتصه هذه الشبكات ا�خرى قبل أن يصبح  التعدين غير مربح.

و ذلك �ن زيادة قدرة الحوسبة يعني أن سرعة إنشاء الكتل ستكون 
أسرع ، وهذا بدوره يعني صعوبة أكبر في التعدين.

 كلما زادت الصعوبة ، قلت المكافآت التي يمكن للمعدنين الحصول 
عليها.

فعلي سبيل المثال إذا تبنت شبكة Ethereum classic ما يقارب %10 
فقط من قدرة الحوسبة لشبكة Ethereum ، ستنخفض أرباح التعدين 

بنسبة %66.
 Ethereum لذلك من المتوقع أن ينتقل بعض المعدنين الي شبكة

classic وغيرها لكن سيكون معظمهم بال فائدة لذلك يمكنك القول 
إن تخلي Ethereum عن تعدين إثبات الحصة هو شهادة وفاة لواحد 

من أهم ا�سس التي بني عليها سوق العمالت الرقميه.
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