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Google cloud تعـــاون مـــع coinbase على 

تمكــــــين المدفوعـــــات باستخـــــــــدام
 العمـــــــــــــــــــــــالت الرقميــــــــــــــــــــــــة.

منصـــة Binance تسجــل زيادة %49 فـــي 
عــدد مستخدميهــا فـي الشرق األوسط 
وشمــــــــــــــــــــــــــــال أفريقـــــــــــــــــــــــــيا.

شبكــــه Near تزدهـــر 
فـــــــــــــــــــــــــــي 2022

Justin sun يعلـــــن عـــــــن خططـــــه

 BitTorrent و Tron لدمــــــج شبكـــتي 
.Heco مــــــــــــــــــــــع شبكـــــــــــــــــــــة

أحــــد أكـــبر بروتوكــــوالت شبكـــة 
Solana ـ Mango markets يتعـــــــرض 

لعمليـــــــة سرقـــــة بـ 116,000,000$

إطــــــــــالق أول مــــــــــــنتج استثمــــــــــاري )ETP( مـــــــــدعوم
بالبتكــــــــــــوين فـــــــــي بورصــــــــــة ناســــــــــــداك دبــــــــي.

معـــــرض GITEX global بدبي يسلـــط الضوء 
على الميتافيرس.
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أعلنـت هيئــة اإلنمـاء التجــاري والسياحـي بالشارقـة
 عــن إطــالق مشــروع “ الشارقــة علــى الميتافيــرس”

شرطة دبي تطلق مجموعة NFT في أول أيام معرض 
.GITEX2022

و هــــو مشـــــروع يهــــدف لتسليــط الضــوء علــى المعــالم 
السياحيــــة و التاريخيــــة و تمكيــــن التجــــارة اإللكترونيــــة.

حيــث ستتمكـن الشركات من إجراء عمليات البيع الواقعية 
والرقمية على الميتافيرس.

أعلنــت شرطــة دبــي عـن إطالق مجموعة NFT لتمثيل دورية 
غــــــياث وهــــي احــــــــد أفضـــــــل ســـــــيارات شــــرطة دبي.
يأتــي ذلك بعــد نجـــــاح المجموعـة األولــى، حيث أكد اللواء 
الرزوقـــي أن المجموعــة األولـى حصــدت اهتمــام أكــثر من 

20 مليون شخص حول العالم.

مجموعـــــة e& )اتصــاالت سابقــًا( 
تعلـــــن إطــــــــــالق ميتـافيـــــرس

.e& universe 

 )ETP( إطـالق أول مــنتج استثماري
مــدعوم بالبتكــوين فــي بورصة 

ناسداك دبي

هيئة اإلمارات العامة للمعاشات 
والتأمــينات االجتمــاعية تسـعــى 
لتسهـــيل الخدمـــات الحكــومية 

من خالل الميتافيرس.

أعلنــت الشركــة عــن إطـالق ميتافيرس
 e& universe الـــذي سيكـــــون محاكيــــًا 
لكوكب المريخ.
سيتيـــح الميتافــــيرس للـــزوار باقـــتنـاء 
األصــول الرقميــــة و حضــــور الحفــــالت 
الموسيقيـــة و شـــراء NFTs و مشاهـــدة 
األحداث الرياضية و غيرها.

أعـــلنت شـــركه 21Shares عــن حصولها على 
مـــوافقة مـــن سلطة دبي للخدمات المالية 
“DFSA” إلدراج Bitcoin ETP فـــــــــي بورصـــــــــــة 

ناسداك دبي.

استعـــــرضت الهيئــــة خــــالل معــــرض
 GITEX2022 نمـــــــــــــوذج الستخـــــــــــدام 
المــــــيتافيرس فــــي تقديــم الخدمــات 
الحكومية، حيث سيتمكـن المتعاملون 
مــــــن التحـــــــدث مـــــــــع المــــــوظفين 
وطلـــــــب إنجـــــــــــــــاز الخـــــــــدمـــــــات 
على مدار 24 ساعة



2 2022/10/17

اآلن يمكـــنك زيــارة جامعـة حمـدان بن محمد الذكية 
في الميتافيرس 

محاكــــم مركــــز دبــي المــــالي DIFC تطلــــق الخزنــة 
الرقمية العالمية.

أعلنــــــت الجامعــــــــة عـــــن إطــــــــالق منصــــــــــة الحـــرم الجامعـــي علـــــــى الميتافيـــــــرس و التــي ستكـــون بوابــــــة إلتمـــام
إجـــــــــــراءات التسجــــــــيل و القـــــــــبول باإلضـــــــــافة إلــــي إتاحـــــة الوصــــول لكــــافة المعــــــلومات التـي يحـتاجها الدارسـون.

ستتيح المنصة تخزين المستندات كعقود التأمين، سندات الملكية، الوصايا، الشهادات المالية، الصور وملفات الوسائط المتعددة.

.Zk Proof و تقنيـــــة إثبـــــــات المعـــــرفة الصفـــــــريه DLT تستخـــدم المنصــــة تقنيــات التشفــير مــثل دفـــتر السجــالت المـــوزعه
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منصــة Binance تسجــل زيادة فـــي عــدد المــستخدمين فــي 
الشـرق األوسـط وشمـال أفريقيا بنسبة %49 منذ بداية العام.

Coinbase تحصــــــــــــــل علــــــــــــى

 ترخيـــص مـــــن البنـــك المــركزي 
السنغافوري.

Go ogle cloud تعــــــــــاون مــــــع 

coinbase على تمكين المدفوعات 

باستخدام العمالت الرقمية.

Bittrex تســوي قضيـه مـع مكتب 

 OFAC مراقبـــة األصــــول األجنبيــة
التابع للخزانه األمريكية.

أعــــــلنت المــــــنصة عـــــــن حصــــــولها 
علــى مـوافقة مبدئية من سلطة النقد 
السنغافورية )MAS( لتقــديم خــــدمات 

العمالت الرقميه.

 Coinbase عــن تعـاونها مع Google cloud كشفــت
للسمـــاح لبعـــض عمــــالئها بالدفـع باستخــدام 
العمــالت المشفـــرة مقـــابل الخدمات السحابية.
تخطـــــــــط Google cloud إلطـــــــــــالق الخدمـــــــــة 

في بداية 2023.

يتهــم OFAC المنصــة بأنهاـ سمحت لـ1730 حساب 
مـــــن مـــارس 2014 وحـــتى ديسمـــبر 2017 بتــداول 

260  مليون من العمـــالت الرقميه.

كــــــانت هـــذه الحســـــابات مــــن الـــدول اآلتيـــة: 
ايران، كوبا، السودان، سوريا، القرم

علــق Richard Teng الرئيـــــــس اإلقليمـــــي 
لمنطقــة الشـرق األوسـط وشمال إفريقيا 
فــي Binance “مــن المشجــع للغاية رؤيـة 
هـــذا المســتوى مــن النمــو فــي منطقة 
الشـرق األوسـط وشمال إفريقيا ...ونعتقد 
أن هــــــناك إمـــــكانات هـــــــــائلة لـــدولة

 اإلمـارات العـربية المـتحدة لتصــبح قـريبًا 
رائدة في المجال.”
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المـــدير التنفــــــــيذي 
لشركـة Ripple يتوقع 
انتهــاء القضية خالل 

3~4 أشهر.

عمـلـــــة الــــــــــبنك 
المـــركزي الصــيني 
E-CNY تحقــق نجـاح 

كبير!

معــدل التضخــم األمريكي 
لشهــــر سبتمـــــــبر يرتفـــع 
بنسبـة %8.2 مقارنة بالعام 

الماضي.

Uniswap تجمــــــــــــــع 

تمـــــويل بقيمــــة 165 

مليون دوالر.

Tether  تعلــــــــــــــن 

عـــــــــن تفــــــــــــريغ 
االحـــــــتياطـــــــــــي 
 USDT  لعمــــــــــــــلة
مـــــــــــــــــــن األوراق 
التجـــــــــــــــــــــــارية 
تمـــــــــــــــامـــــــــــــًا.

 crypto.com  منصـــــــــــــة
تسعــــى الستثمــــار 145 
مليـــون دوالر لتأسيــس 

مقر لها في أوروبا.

فــي خــالل 24 سـاعة من إعالن معدل التضخم تم تصفية 
280 مــليون دوالر مـــــــن صفقـــــــات العـــــــــقود اآلجلـــــة.

.Long أكثر من %75 منها كانت من نصيب صفقات

ستقـــوم Binance بحـــذف العمــالت التاليـة فـي 24/10/2022 الساعة 12 ظهرًا بتوقيت مكـه 

أكــد Brad Garlinghouse أنـه 
مــن المــتوقع علـــى أفضل 
تقـــدير االنتهــاء من قضية 

ريبل مع بداية 2023.

أعـلـــــن الــبنك المـركزي الصـيني أنه خالل 
المــــرحله التجــــريبية لعـمـــلة E-CNY, تــم 
معــــالجة 360 مــــليون مــــعاملة بقيمــــة 
إجمـــالية تتخطــــى 100 مــــليار يــــــوان  أي 

ما يعادل 14 مليار دوالر.
 E-CNY مـــــن الجـــــــدير بالـــــذكر أن عملــــة
يتـــــم استخــــدامها فـــي 5.6 مليون متجر 

في الصين.

كان ارتفاع معدل التضخم 
الســــبب فـــــــــــي هـــــبوط 
البتكــــوين الـــــذي ســـــبب 
خســـائر ألكــثر مـن 130 ألف 

متداول.

أعــلنت Uniswap Labs عـن إتمام 
جـــوله تمـــــويل Series-B وذلــك 
لالستثمــــار بشكــــل أكــبر فــي 
تطــبيقات Web3 و NFTs و لدعم 
مـستخدمي األجهزة المحمولة.

بعــد حصــــول Cryptocom علــى 
ترخيــص لتقــــــديم خـــــدماتها 
فــي فــرنسا، أعــلنت المنصة أن 
باريس ستكون مقرها اإلقليمي 

في أوروبا.

  District0x

$DNT

  New Bitshares

$NBS

  Bitcoin Gold

$BTG

Token

 Club 

TCT$ 
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مـــــؤسس شبكـــــة 
Cosmos يعلـــــــــــــن 

اكتشـــــــاف ثغـــــرة 
أمنية.

Binance تخصــــــــص 

500 ملــــــــيون دوالر 

لدعـــــــم معـــــدني 
البتكوين.

Justin sun يعلــــن عــن 

خططـه لدمج شبكتي 
Tron و BitTorrent مــــــع 

.Heco شبكة

Binance تعلـــــــــــــــن 

عـــــــــــــــن حــــــــــــرق 
BNB  2,065,152

أعلــن Ethan Buchman عـــن اكتشــاف 
ثغرة أمنية في بروتوكول IBC الخاص 

.Cosmos بشبكة
طمـــــــــــأن Ethan المستخـــــــــــدمين 
بأنــه سيتــم إصــدار التحديث الخاص 
بإصـالح الثغرة  اليوم الساعه 5 مساًء 

بتوقيت مكه المكرمه.

 Bitcoin مـــع انخفـــاض ربحيــة تعدين
وإعـــالن بعـــــض شركـــات التعـــدين 
إفالســـها، قررت Binance Pool تقديم 

الدعم لصناعة التعدين.
حـــــيث بـــدأت Binance Pool مـــشروع 
إقراض بقيمة 500 مليون دوالر لدعم 

معدني البتكوين.

أعلـــن Justin Sun عـــن خطـطه لدمج 
 Huobi الخــاصة بمنصــة Heco شبكــة

.Tronالى النظام البيئي لـ
حــيث أكـد Justin أنه سيخصص رأس 
المـــال لتشجيع مطوري Heco للعمل 

.BitTorrent و Tron على

بـذلك يصـــل عـــدد العمـــالت 
التـــــي تـــــــم حرقهــــــا إلــــى 
BNB  38,699,435 أي أكــثر مـــن 

%23 مـــن إجمـــالي المعروض 

للتداول.

 Mango markets ـ Solana أحــــــد أكـــــبر بروتوكــــوالت شبكــــة
يتعـــــــــــــرض لعمليـــــــــــــــــــــة سرقـــــــــــــــــة بـ 116,000,000$

استطـــاع الســارق التالعــب فــي سعـر عملــة $MNGO و رفع سعرها  28 ضعف ليسرق مئات الماليين من البروتوكول.
حــــيث قــام السـارق بشـراء المـاليين من عمله MNGO و استغالل البروتوكـول فـي اقتراض أكـثر من 100 ملـــيون دوالر 

من العمالت الرقمية.
لكـــــن يبــــــدو أن مجتمـــــــــع MANGODAO قرر مكافـــــــــــــــــــأة الســــــــارق ب47 ملـــــــيون دوالر! حـــيث اتفــق مجتمـع 

الحكومة على أن يقوم السارق بإعادة بعض العمالت الرقمية ويحتفظ بالباقي.
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لجــنة SEC تحقــق مــع شركــة Yuga labs المــطورة لسلسلـــة 
.Apecoin ومشروع Bored ape yacht club

هــــــل فشلــــت مشـــــاريع
Move TO Earn

دولـــــــة دومينيكــــا تمــنح 
الحالـــة القانونيـة العمالت 
الرقميــــة التاليـــة لتصبـــح 

وسيلة تبادل معتمدة:

 Sweat Economy بعـد شهــر مـن إطـالق مشـروع
وادعــاء المنصــة امتالك 120 ملــيون مـستخدم، 

هبطت عملة Sweat بأكثر من 75%.
لذلك قرر المشروع رفع صعوبة تعدين عمالت 

Sweat أربعة أضعاف.

أي سيتطــلب مــنك بذل مـجهود إضافي 400% 
للحصــــــول علــى نفــس الكمـية مــن العمالت.

TRX        USDD     USDT

TUSD        JST         BTT

NFT

تحـــقق لجــنة SEC فيمـا إذا كـانت مبيعـات األصـول الرقمـية تنتهـك القانون. حيث تدرس SEC ما إذا كانت NFTs تشبه 
APE  أيضــــــــا فـــــــــــي التوزيــــــــــع األولـــــــي لعملـــــة SEC األسهــم وبذلك تخضـــع لنفــــس القــــــــوانين.  تحــــــــقق



7 2022/10/17

شبكـــــة NEARProtocol تزدهــــر فــــي 2022.

مقـــــياس صعـــــوبة
تعدين Bitcoin يرتفـع 
بنسبـــة %14 محققــًا 
قمــــــــــه تاريخيــــــــة.

يأتــــي ذلك بالتزامــن مــــع 

انخفـــاض أربـاح المعــدنين 

اليوميــــــــة بنسبـــــــة 60% 

منـذ بداية العام.

فــــــي خالل العــــــــــــشرة أشهـــــــــــر الماضيــــة زاد عـــدد عـــــناوين 
شبكه Near بأكثر من 950%
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البيانات هي كنز المستقبل الرقمي
البيانات هي األساس الذي بنيت عليه ثورة االنترنت التي نعيشها حاليا، فجميع 

الخدمات والتطبيقات التي نستخدمها في حياتنا اليومية تحتاج لبيانات معينة 
لتؤدي دورها.

لكن مع بداية ثورة العمالت الرقمية و البلوكشين أدرك العديد أنه يجب أن يتم إيجاد 
طريقة أفضل للحصول على البيانات.

حيث إن أكبر المخاطر التي تهدد ثورة القيمة التي عمل مجال التشفير على إنشائها 
هي البيانات الخاطئة.

إذن كيف من الممكن أن تتواصل شبكات البلوكشين الالمركزية مع البيانات 
الخارجية؟

هنا يأتي دور Oracles و التي تقوم بجمع البيانات من المصادر الخارجية و تضعها على 
blockchain الستخدامها في العقود الذكية.

تعتبر مهمة Oracles أساسية لعمل أي من التطبيقات الالمركزية dApps و التمويل 
الالمركزي DeFi و ذلك ألنها توفر آلية لتشغيل وظائف العقود الذكية باستخدام 

البيانات الخارجية.
حث تعمل Oracles كجسر يربط العقود الذكية على blockchain بالعالم الخارجي، 
فبدونها سيقتصر عمل العقود الذكية على البيانات الموجودة على البلوكشين 

فقط.
لكن ما هي استخدامات Oracles في مجال التشفير؟

التمويل الالمركزي
على عكس البنوك التقليدية و نظم التمويل المركزية التي تستخدم خوادم بيانات 

محلية، تستخدم تطبيقات DeFi نظام Oracles للحصول على البيانات المالية.
فمن أمثلة البيانات التي تقدمها Oracles إلى العقود الذكية بيانات سعر العملة 

الرقمية مقابل الدوالر وبيانات أسواق رأس المال لتحديد أسعار الدوالر األمريكي.
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توليد مدخالت عشوائية

إحدى أكبر المشاكل التي قد يغفل عنها البعض هي صعوبة توليد بيانات عشوائية 
حقيقة، وذلك ألن الحواسب تعمل من خالل أكواد محددة ، األمر الذي يصعب فكرة توليد 

بيانات عشوائية بحتة.
.blockchain و عشوائية بعض البيانات أمر مهم جدا باألخص لتطبيقات األلعاب القائمة على
وذلك ألن تجربة اللعب تحتاج لمستوى عاٍل من العشوائية في النتائج لتكون اللعبة عادلة.
تعمل Oracles على حل هذه المشكلة عن طريق التوليد اآلمن لنتائج عشوائية خارجية ثم 

يتم استخدامها على البلوكشين.
دمج الواقع بمجال التشفير

ال يقتصر دور Oracles على بيانات األسواق المالية، بل من الممكن على سبيل المثال ال الحصر 
أن يقدم Oracle بيانات خاصة بالطقس.

و التي قد تتيح للمطورين إمكانية إنشاء تطبيقات قائمة على ظروف الطقس والتنبؤات.
تكمن أهمية هذه التقنية في أنه مع التحرك الحالي لترميز األراضي و العقارات، سيكون 

من المهم جدا أن يرتبط معها ظروف الطقس و التي ستحدد سعر العقار.
فإذا كنت تقوم بشراء أرض على أرض الواقع تم ترميزها ، سيكون من المهم لك معرفة 

ما إذا كانت المنطقة الجغرافية لهذه األرض تقع في طقس جيد أم سيء.
Oracles أنواع

oracles يوجد نوعان من
Oracles المركزية: وهي التي يتم إدارتها من قبل مؤسسات أو شركات.

من عيوب Oracles المركزية هي
ضمانات منخفضة للصحة البيانات

توافر ضعيف و ذلك ألنها معرضه للتهكير أو التالعب
Oracles الالمركزية :  و هي تم تصميمها للتغلب على قيود oracles المركزية من خالل 

القضاء على نقاط الضعف المذكورة .
حيث تضم oracle الالمركزية عدة مشاركين في الشبكة نّدًا إلى ند و التي تعمل على 

اإلجماع على البيانات خارج السلسلة قبل إرسالها إلى العقد الذكي.
فمن خالل Oracles الالمركزية تستطيع التحقق و إثباتات الموثوقية من بيانات المصادر 

الخارجية.
حيث توفر Oracles الالمركزية  البراهين التي تسمح بالتحقق من مصدر المعلومات 

واكتشاف التعديالت المحتملة على البيانات.
عالوة على ذلك تضمن Oracles الالمركزية في توافر البيانات و ذلك عن طريق تطبيق 

الالمركزية على كل مصادر المعلومات الخارجية و العقد )Nodes( المسؤولة عن نقل 
المعلومات على البلوكشين.

في النهاية يوجد العديد من التطبيقات الستخدام Oracles في مجال التشفير وذلك ألنها 
تربط العالم الخارجي بالبلوكشين.
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االسبــــــــــــــــــوعـــــــــــية
مسابقـة بــت عـــرب

للمشــاركـه فــي مسابقـــه مجلـــه بت عرب

Qr Codeقــم بمســح                  لفرصـــــه الفـــــوز بـ20$ 

او اضغط هنا

في اي عام
تــم اطــــــالق 
شبكــــــــــــــه 

 Ethereum؟

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN3lS_jwKIolRKpdNbFy8WE8yYKn_Mn5OVAGV-ZUDMsWqCUA/viewform


SOCIAL MEDIA PLAT FORMS

المصدر الرائد في أهم و أحدث األخبار
 بـ العمالت الرقمية والتكنولوجيا 

Blockchain  المالية الحديثة

“touch icon”

https://twitter.com/Bit_3rab
https://twitter.com/Bit_3rab
https://www.instagram.com/bit_3rab/
https://www.instagram.com/bit_3rab/
https://www.facebook.com/%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-113188797946571/
https://www.facebook.com/%D8%A8%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8-113188797946571/
https://www.youtube.com/channel/UC1PcGcK3cP1aC4Wo4fAlaeA
https://www.tiktok.com/@bit_3rab
https://www.tiktok.com/@bit_3rab
https://bit3rab.com/
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