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 Gavin Wood مــــــــــــؤسس شبكــــــــــــــة

 polkadot يتنحـــى عــن منصــب المــــدير 
Parity technologies التنفـــيذي لشركــــة

تطــورات جديدة قـد تقلب
Ripple مــــــــوازين قضــــــية

 Pancakeswap منصـــــــــــــة
تستعـــد للتوســع فــــــــي 
شبكـــــــــات اخــــــــــــــــــرى

منصــــــة Binance تحصــــل
 علــــــــى ترخيــــص مــــــــن
 دولــــــــــــة قــــــــــــــــــبرص

منصـــة Huobi تزيــل رســـوم 
التــداول علــى 11 زوج تـــداول 
USDD العملــــــــــــــــــــــــــــــــة

أخبـــــــار قــــد تهدد 
AXS سعــــر عملــــــة

 Tesla شركـــــــــــــــــة
تتمسك بالبتكــوين

اطـــــالق عملـــه APT بعـــــد انتظـــار طـــويل
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هل تستطيُع Coinbase إنقاَذ  USDC ؟

ـُة HuobiGlobal ُتعِلـُن عـن إزالــِة رســوِم التــداوِل  ِمنصَّ
. USDD  ألزواج تداوِل عملِة

أعلـــَنت Coinbase أنَّهــــا ستبـــدُأ فـــــي تقـــــــديِم خدمــــِة تحــــــويِل عملِة

USDC إلى العمالِت النقديَّة غيَر الدوالِر األمريكيِّ مجانًا.

النقديَِّة  العمالِت  مقابَل   USDC تداوِل  حجَم  بأنَّ  قراَرها  ُة  الِمنصَّ َرت  برَّ

. غيِر الدوالريَِّة هو ثالثة أضعاِف حجِم التداوِل مقابَل الدوالِر األمريكيِّ

أعلَنت Huobi أنَّ رسوَم التداوِل ألزواِج العمالِت التالَيِة ُمقابَل 
USDD ستكوُن %0 حتَّى نهايِة العاِم:

BTC                    ETH              APT           TRX                USDC    

USDT                  BTT             JST               SUNWIN NFT           

 Aptos إحــــــــدى أكــــــبِر محــــافِظ
تكـــتشُف خــــلاًل فــــي نظــــاِمها.

يتخلَّى   Polkadot شبكَة  ُس  مؤسِّ
. عــــن منصِبــــه كمـــديٍر تنفـــيذيٍّ

بــدءًا مـــــــــن نوفمـــــبَر، يستطــيُع 
 USDT  البرازيليــون تحــويَل عمـــالِت
ِة مــن خالِل  الـى عملِتهــم المحـليَّ
.ATM ٍّ24 ألـِف ماكينــَة سحــٍب آلــي

 اكتشــَف فــــــريُق Aptos خـــــلاًل فــــي محفظـِة
 Petra، فعــــنَد قيــــــاِم المستخـــــدِم بإنشـاِء 
حساٍب جديٍد من حساِبه الحاليِّ كانت تظهُر 

له Seed phrase غيَر صحيحٍة.
أي؛ أنَّ المستخـــــــدَم ال يستطـــــيُع استعــادَة 
عنــــواِنه باستخــداِم Seed Phrase الظــــاهرِة.
 قاَمــــت Petra بإصــــــالِح المشكلــــِة بإطــــــالِق

تحديٍث للمحفظِة.
 

أعـلَن Gavin Wood أنَّـه سيتخـلَّى عـن منصــِب 
 Parity Technologies المــديِر التنفيذيِّ لشركِة
رة لشبكـــــــِة  وهـــــي الشركــــــُة الُمطـــــــــــوِّ

َر Gavin قــــــراَره بأنَّـــــه   Polkadot وKusama. بــرَّ
ال يبتغــي المنصــَب وال يجـُد أيَّة سعادٍة فيه.

ـــــًة  أعلَنـــــــت Tether أنَّ شركـــــــًة برازيليَّ
ستبـــدُأ في تقديِم خدماِت المدفوعاِت 
ـــــِة بمـــــا  باستخداِم العمـــــــالِت الرقميَّ

.USDT  فيهــــا
ستبـــدُأ الخدمـُة فـي 3 نوفمــبَر المـقبِل.
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.Ripple ِة راٌت قـد تقِلـُب موازيَن قضيَّ تطوُّ

.Aptos ُط لالنطالِق على شبكِة Pancakeswap تخطِّ

أعلَن المستشاُر القانونيُّ لـ Ripple أنَّه بعَد 18 شهٍر و 6 أوامَر من المحكمِة، أصبَحت وثائُق Hinman في حوزِة 
ِة  الحجَّ من  ي  يقوِّ ألنَّه  وذلك  المجهوَد  هذا  يستحقُّ  الوثائِق  هذه  على  الحصوَل  أنَّ  َد  أكَّ حيُث   .Ripple فريِق 

.Ripple ِة ل القانونيَّ
ُن الوثائُق التي حصَلت عليها Ripple إيميالَت  ِة SEC السابق. تتضمَّ  William Hinman هو رئيُس لجنِة األوراِق الماليَّ
َد فيه أنَّها ال ُتعتَبُر  ِة و الذي أكَّ َث فيه عن العمالِت الرقميَّ ًة و نصَّ خطاِبه في 2018 الذي تحدَّ و مراسالٍت داخليَّ

ٌة. أوراٌق ماليَّ
من الجديِر بالذكِر أنَّه وتعليقًا على الخبر، قاَم المديُر التنفيذيُّ لـ Ripple بالتصريِح أنَّ االعتقاَد بلجنِة األوراِق 
ِة والوضوِح هو اعتقاٌد خاطٌئ تمامًا وأضاَف أنَّه عندما تظهُر الحقيقُة سيتمُّ  ِة بأنَّها تهتمُّ بالشفافيَّ الماليَّ
الكشــَف عــن أفعاِلهــم المشينــــــِة. ردَّ عليــــــه Elon Musk فــــــي تغريــــدٍة يعتقــــُد البعُض أنَّهــــــا مؤيِّـــــدٌة.

.Aptos Pancakeswap علـــــــــــــــى ُمقـــــــــــتَرٍح لدعـــــــــــــِم شبكـــــــــــِة  21 أكتــــــــــوبَر مجتمـــــــُع حوكمــــــــــــِة  ُت غــــــدًا  سيصـــــوِّ

أيضًا.  Aptos شبكُة  َر  لتتصدَّ الفرصــَة  تنتهـــَز  بأْن   BNBChain لشبكــــِة  الرائــدِة  الالمـــــركزيَّة  التــــداوِل  ـــــة  ِمنصَّ تسعـــــى  حـــيُث 
ينتهي التصويُت في 23 أكتوبر.
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. AXS  احــــذْر! إْن كنــــَت تمـــــتلُك عملـــَة

 PancakeSwap هـــل تستطيُع
Uniswap منافســــــــــــــــــــــــَة

Binance تحصـــــُل علـــى ترخيـــٍص 

لتقـــــديِم خدمــــــــاِت العمــــالِت 
ـــــــــــِة فــــــــــي ُقـــــــــبرَص الرقميَّ

 N26 ُّالبنـــــُك الرقمـــــيُّ األوروبــــي
يعلـــُن عـن تقديِمـه خدمَة تداوِل 
ِة لـ 100 عملــٍة. العمــالِت الُمشفــرَّ

ُة التداوِل الالمركزيَِّة الرائدِة لشبكِة  أعلَنــــْت منصَّ
Ethereum ـــــــــــــِع إلـــــــى  BnB Chain عـــــــــِن التوسُّ

عـــــالوًة علــــى ذلك تستعـدُّ Pancakeswap لدعـِم 
شبكاٍت أخرى في المستقبِل.

بذلـك أصبَحــت Binance تمتلـُك تراخيـَص في أربِع 
ٍة وهي: دوٍل أوروبيَّ

إيطاليا             إسبانيا                 فرنسا              قبرص

  

إطالِق  خالِل  من  ِة  الرقميَّ العمالِت  عالَم  دخوِله  عن  البنُك  أعلَن 
العمالِت  بيِع  و  بشراِء  للعمالِء  ستسمُح  والتي   N26 Crypto خدمِة 

. ِة من خالِل حساِبِهم البنكيِّ الرقميَّ
. سيتـــمُّ إطـــــالُق الخدمـــــــِة فــــــي النمســـــــا بشكـــــــٍل مــــــبدئيٍّ
ة ستكوُن  مـــن الجــديِر بالذكــِر أنَّ رســوَم المعامــالِت علـى الِمنصَّ
%2.5 أي؛ 25 ضعــَف الرســوِم لِمنّصـَاِت التـداوِل الُمتعــاَرِف عليهــا.

فـــــــــي أقـــــــــلَّ مــــــــــــــــــــن أسبــــــــــــوٍع سيتـــــــــــــــمُّ ضـــــــــــــــــــخُّ AXS  21,543,000 فـــــــــي الســـــــــــوق.

دوالِر. مليوِن   225 ِمْن  ألكثَر  قيمُتها  تصُل  التي   AXS عملِة  من   21,543,000 فكُّ  سيتمُّ  القادِم  أكتوبَر   25 في 
 

سيتمُّ توزيُع العمالِت كاآلتي :

AXS  4,725,000 ـ Play To Earn ـ               AXS  4,893,750 ـ Staking ـ مكافآٌت                                     AXS  5,737,500 ـ الفريُق
  

AXS  1,687,500 ِّـ صندوُق تمويِل النظاِم البيئي                   AXS  1,997,500 ـ االكتتاُب الخاُص                        AXS  2,501,750 ـ الُمستشارون
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Tesla ال تــزاُل تحتفـــُظ بممتلكـــاِتهــا مـــن 

ُر ب 218 مليون دوالر. البتكـوين و التــي ُتقدَّ

BTC بعمـالِت  تحتفـُظ  تزاُل  ال  الشركـَة  أنَّ  فيـه  َتبّيـَن   .2022 لـ  الثالـِث  للربـِع  المـاليِّ  تقريَرهـا   Tesla أصـدَرت 
لـ2022. الثانــــي  الربـــِع  فــــي  البتكـــــــوين  مــــــن  دوالِر  مليـــاَر  يقـــارُب  مـــا  ببيــِع  قياِمهــا  بعــَد  ذلـك  يأتـي 

تسعــــــى  ــــــــُة  الجنوبيَّ كـــــــوريا 
الستخــــداِم البلوكشيــــن فـــــــي 
ِة. تقـــديِم خدمـــِة الهويَّــِة الرقميَّ

شبكٍة  إلطــالِق  تسعــــــى   Ripple

ُمتواِفقــــــــــٍة   XRPL لـ  ـــــــٍة  جــانبيَّ
.Ethereumلـ البيئيِّ  النظـــاِم  مـــع 

ُن االستحواِذ على  استطــاَع ُمعــدِّ
 Hashrate ِل التجزئِة %80 مـن ُمعدَّ

.Bitcoin SV لشبكِة

بسبِب  للبلوكشين  ِة  الجنوبيَّ كوريا  اختياُر  يأتي 
حيُث  لمواطنيها  ِة  الخصوصيَّ توفيَر  تريُد  أنَّها 
سيتمُّ استخداُم شبكِة بلوكيشن المركزيَّة لمنِع 
الُمواِطنين. لمعلوماِت  الوصوِل  من  الحكومِة 
تخطـــط كـــــوريا إلطـــــــــالق الخدمـــــة فـــــي 2024.

المرحلــــــِة  بـــــــــدء  عـــــــــــن   Ripple أعلَنــــــتــت 
XRPL الُمتواِفقــِة مـــع  ـــِة إلطالِق شبكــِة   التجريبيَّ
Ethereum Virtual Machine. ستسمـُح هذه الخطوُة 

DeFi و ستفـتُح  ِع فـي مجـاِل  XRPL بالتوسُّ لشبكـِة 
.XRPL شبكــِة  بدعـــِم   dApps لتطبيقــاِت  المجــاَل 

ن أصبَح يقوُم بتعديِن كتٍل  حـيُث الحـَظ العديُد أنَّ الُمعدِّ

فارغــٍة مــن المعامــالِت للحصــوِل علـى مكافآِت الكـتِل.

 Bitcoin ســُة ُن BSV  9000 ،لذلك طلَبت مؤسَّ جمــَع المعـدِّ

Association مــن الِمنّصات و Nodes بمنِعــه مــن التصــرُّف 

.BSV  بعمالِت
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Ripple تدُعـــــم مشاريـــــَع NFT ب 250 مليـــون. ـًة فـي مجـاِل التشفـيِر هـذا األسبوع! APT العملــُة التـي أحـدَثت َضجَّ

أطلَقــت شبكــُة Aptos عملـــَة APT هــذا األسبـوَع.
ـ APT هـي العملـُة الخاصـُة بشبكـِة Aptos  وهـي شبكـُة بلوكيشـن مــن الطبقـــِة األولى.
على عكِس شبكاِت البلوكشين الُمعتادِة، تستخدُم Aptos لغَة Move و هي لغُة برمجـٍة 

.Facebook َرتها طوَّ
 

َخِم المتزايِد على  APT ؟ لكن ما هو السبُب وراَء الزَّ
ُز على اثنين. يوجُد العديُد من األسباِب لكْن سنركِّ

ُل هـــو فريـــُق المشـــروِع. األوَّ
 Libra الذين عملــوا علـى مشــروِع Mo Shaikh and Avery Ching ُن فريُق المشـروِع مــن يتكوَّ
ُروا استكمــاَل عمِلهــم بإطــالِق مشروٍع  الخاِص بفيسبوك. فبعـَد إيقــاِف المشــروِع، قــرَّ

خاٍص بهم.
 

األمــُر الذي جـذَب األمـواَل االستثمـاريََّة للمشــروِع.
فقبـَل إطـالِق الشبكـِة أو العملـِة استطـاَع المشـروُع جمَع 350 ملـيوِن دوالِر مـن قبِل أبرِز 
األسمـــــــــاء فـــــــــي مجـــــــــــاِل التشفــــــــــيـِر مــــــــــثِل FTX و Binance, a16z و غيِرهـــــــم.
وفقــــــًا لـ crunchbase يبلــُغ عـــدُد المستثمــرين فــــــي المشــــروِع 24 شركــٍة ُمختِلفــــٍة.

 
األمُر الثاني هو أداُء الشبكِة.

.Ethereum فــــي 2020 َأطَلـــــَق عليهـــــا العـــــديُد لقـــــَب قاتلــِة Solana فعنــــَد إطـــــالِق
 Aptos َّوذلك ألن Solana لقَب قاتلِة Aptos و علــــى نفــــِس المـنواِل أطلــَق العـــديُد علـــى
َة ُمعالجِة  َتها بمعالجِة 160 ألف معاملٍة في الثانيِة.  كمـا أنَّها تزَعُم إمكانيَّ تزَعُم إمكانيَّ

عِف المعامالِت أسرَع من solana بالضِّ
 

ًا، حيُث يصُل عدُد الُمعامالِت في الثانيِة إلى  حـتَّى اآلن فـإنَّ استخـداَم الشبكـِة قليٌل جدَّ
ـَدت Aptos أنَّ هـذا طبيعـيٌّ باألخـصِّ وأنَّ العملَة لم يتمَّ فتُح التداوِل  ما ُيقاِرُب 4، لكـْن أكَّ

عليها حتَّى اآلن.
 

APT  عملُة
إجمالي عملِة APT هو 1,000,000,000.

توزيُع اإلجمـــــاليِّ علـــــى أربـــِع فئاٍتسيتمُّ 
%51.02 المجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــع

ـون %19 المساهمــون األساسيُّ

Aptos ســــــــــُة %16.5 مــــــؤسَّ

%13.48 المــــــستثمــــــــــرون

! APT  لعملــِة Airdrop تعلــــُن عــــن AptosFoundation ـ
تـــــمَّ توزيـــُع APT  20,076,150 علـــــى 110,235 شخــــٍص.
.APT  300~150 بيـــــــــــــــــــن Airdrop تتــــــــــــــتـــــــــــراَوُح
 Airdrop لـين اســــتالُم يمكــــُن لألشخــــــاِص المـــــــــؤهَّ

حـــــــتَّى 25 أكتــــــــوبر .
 
 

ــًة  ـــُة االتحــاِد األوروبــيِّ  ِخطَّ أصـــدَرت اليـــوَم مفوضيَّ
يــاِت الطاقـــِة التــي تواِجُههـــا أوروبـا  ي لتحدِّ للتصــدِّ
. بسبــــــــِب االعتمـــــــاِد علــــــى الوقـــــــــوِد الروســـــيِّ

ِل ظـهوٍر إعالميٍّ منُذ إصداِر أمٍر بالقبِض عليه،  فـي أوَّ
هـــَة إليـه لهــا  َح Do Kwon بأنَّ االتهامـــاَت الُموجَّ صـــرَّ

ٌة. دوافُع سياسيَّ

ــة ـــِة لواليـــِة تكســــاس  األمريكيَّ لجنـــُة األوراِق الماليَّ
.FTX US ُق مع ِ تحقِّ

زيـادُة مقيـــاِس صعـــــوبِة تعــــديِن البتكـــوين ُيؤّخــُِر 
معالجـــَة كتلــــٍة واحـــدٍة بمـــا ُيقارُب ساعـًة و نصَف !

َرت  تستعـدُّ شبكـُة XRPL لدعــِم NFT قريبــًا و لذلك قرَّ
Ripple تخصـيَص 250 مليوِن دوالِر من صندوِق ُمبِدعي 

Web3 لدعــــِم المشـــاريِع التـــي تستخــدُم NFTs فـــي 

َدِة. الترفيِه و الوسائِط المتعدِّ
 

ُة أنَّه يجـُب علــى دوِل االتحــاِد  ضيَّ ت الُمفـوَّ حـيُث أكـدَّ
األوروبيِّ االستعداُد إليقاِف أنشطـِة تعـديِن العمـالِت 
ــــــِة فـــــي حـــــاِل تدهـــــوِر أزمــــــــِة الطاقـــــِة. الرقميَّ

 

ــــَة فــي  ــــَد Do Kwon علــــــى أنَّ السلطــــــاِت الماليَّ أكَّ
ــت حدوَدهــا بمالحقـِة Do Kwon و توجيـِه  كــوريا تخطَّ
االتِّهامـاِت له وذلـك ألنَّ الحكومـَة الكوريََّة لم ُتصنِّف 

ٍة. َة كأوراٍق ماليَّ العمالِت الرقميَّ

ــِة فـــي واليـــِة تكســــاَس  بــدَأت لجنـــــُة األوراِق الماليَّ
ــَة  بالتحقيــِق مــع FTX حـــيث تزَعـــُم اللجنـُة أنَّ الِمنصَّ
لـــــــٍة. ـــــــٍة غــــــيَر ُمسجَّ ُم منتجــــاَت أوراٍق ماليَّ ُتقـــــدِّ

فـي الُمعتاِد تتــمُّ معالجــُة الكتــِل علـــى شبكةـِ Bitcoin كـلَّ 10 
ُة معالجِة الكتلِة 85 دقيقـًة. دقائَق. لكِن اليوَم استغرَقت عمليَّ

يأتي ذلك بالتزامِن مع وصوِل مقياِس صعوبِة تعديِن البتكـوين 
َة األسبوَع الماضَي. ذروَته التاريخيَّ
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 , LUNC ِب اآلمــــــــــاَل لضريبـــــــِة حــــــــــرِق بعــــــــَد التطبيــــــــــِق الُمخـــــــــيِّ
ُمجتَمــــــــُع LUNC يوافـــــــــتــُق علــــــــــــــى خفـــــــــِض الضريبــــــــِة لـ 0.2%.

فمـا هــو سـبُب فـشِل ضـريبِة الحرِق ؟!
ضريبـِة  تفعــيِل  قــبَل 
ُط  مـتوسِّ كـاَن  الحــرِق 
المعــــامالِت  حجـــــِم 
 LUNC ِة لشبكِة  اليوميَّ
LUNC يقـارُب 195 ملياِر

لكــــْن بعــــَد تطــبيِق 
انخفـــــَض الضــــــريبِة 

 الحجـــــُم إلـــى َقَراَبـِة 
.LUNC 20 ملــــــــــــــــيار 

أي؛ انخفـــــــــــــــــــــاٌض
90% بنسبــــــــــــــــــــــِة 
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عـدِم  سـبُب  هـو  ما  لكـْن 
التــداوِل  اِت  ِمنـصَّ تطبيـِق 
للضريبـــــــــــــــــــــــــــــــــِة ؟

ًا،  السبـــــــُب بسيــــٌط جــــدَّ
الضـــريبُة ليَســـــــت فــــي 
صـــــــالِح المــــــــــــتداولين

كْنـــَت  فـإذا  ات.  الِمنصَّ أو 
تمـــتلُك LUNC 100 وُقْمـــت 
بمــــــــئة عمليــــــــة بيـــــٍع 
معَك  ى  فسيتبقَّ وشــراء, 
Lunc 30.1 فقــــــــــــــــــــــط !

يرجـــُع الســـبُب وراَء انخفــاِض 
حجـــِم التـــداوِل بهـذا الحجِم 
الكـــبيِر هـــتو أنَّ ضريبَة الحرِق 
ــُع علــــى استخــــــــداِم  ال تشجِّ

الشبكِة.
غِم ِمن أنَّ %1.2 قد تكوُن  فـِبالرَّ
نسبـًة قليلـًة للبعِض، لكْن مع 
الُمتزايِد للشبكـِة  االستخــداِم 
ًا. جدَّ ُمكِلفــًة  لتصبَح  تتراكـــُم 

 
إضافــًة علـــى ذلك؛ انخفــــاُض 
أرباِح  من  ُل  يقلِّ التداوِل  حجِم 

قين الــــذين يعتمــدون  الُمــدقِّ
علـــــى رســـــــوِم المعـــامالِت.

فمــع استمـــراِر هذا االنخفاِض 
قي الشبكِة  قد نرى رحيَل مدقِّ
ًا  الــذين يلعبــون دورًا أســـاسيَّ

في عمِل الشبكِة.
 

ـا بالنظـِر إلى إنجازاِت ضريبِة  أمَّ
الحــرِق نرى أنَّ إجمــاليَّ عمالِت 
LUNC التــي تـــمَّ حرُقـــها هـــو 

22,482,841,062

أي؛ ما يعـــاِدُل 5.6 مليوَن دوالر.

ــاِت  ــــْق أيٌّ مـــن ِمنصَّ َلـــم ُتطبِّ
التـــداوِل ضريبـــَة الحـــرِق على 
عمليـــــــــــــــــاِت التـــــــــــــداوِل.
ـاِت  لكــــْن بادَرت بعــُض الِمنصَّ
مـــثُل Binance بحــــرِق رســـوِم 

التداوِل.
غِم مـــــن أنَّ رســــــوَم  فـــــــبالرَّ
الــتداوِل ُتشّكــــُِل أقـــــلَّ مـــــن 
10 % مـــن ضريبــِة الحــرِق الـتي 

يرغُب مجتمُع LUNC بتطبيِقهـا 
اُت بـ%45 مـن  ، ساهَمــت الِمنصَّ
إجمــاليِّ العمــالِت المحــروقِة.
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ِل نمـــــوِّ العناويِن  ترتيـــُب شبكــاِت Blockchain وفقـــــًا لُمعـــدَّ
خالَل 2022.

إحصـــائيه تــــرتيب دول الشــــرق األوســــط و شمــــال أفريقــــيا مـــــــن حــــــيث  قيمــــة 
2022 يوليـــــو  الى   2021 يوليـــــو  بيــــــن  الفــــــترة  فـــي  المتلقــاة  الرقمــــية  العـمـــالت 

ِل نموٍّ خالَل العام.  َل نمــوٍّ بأكثَر مــن %1050 وهـــو أعلــى ُمعدَّ لـَـت Optimism ُمعــدَّ سجَّ
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Nft  وسوُق العقاراِت
رًا، ليَس فقط بالنسبِة للمتداولين والمستثمرين     بل بشكٍل عام. سيطَرت NFT على مجال التشفير لفترٍة كبيرٍة مؤخَّ
شهرًة. التشفير  مجاِل  تطبيقاِت  كأكثِر  العامِة  انتباِه  جذَب  استطاَعت   nft أنَّ  نرى  اإلحصائياِت  خالِل  فمن 

ا بدَأت به. ُر عمَّ لكْن يبدو أنَّ استخداماَت NFT بدَأت تتغيَّ
ة و الرسوماِت طَغت  بالنظِر إلى سوِق NFT خالَل العاَمين الماضَيين نرى أنَّ سالسَل NFT الشخصياِت الكارتونيَّ

NFT على مجاِل
NFT ه األمُر الذي دفَع البعُض لالعتقاِد أنَّ هذا هو كلُّ ما يمكُن أْن تقدمَّ

َة حوَل صوِر NFT انخفَضت كثيرًا وبدا مجتمُع التشفيِر في استخداِم  لكن كما نرى اآلن، من الواضح أنَّ الضجَّ
ٍة أخرى. NFTs في تطبيقاٍت عمليَّ

ُة NFT هي العقارات. من أبرِز التطبيقاِت تقنيَّ
َث مجتمُع التشفيِر عن تطبيِق ترميِز العقاراِت ك NFT و ذلك لتسهيِل تجربِة تداوِلها و امتالِكها. لطالما تحدَّ

لكْن لم يتْم تطبيُق الفكرِة بشكٍل صحيٍح من قبل حتَّى اآلن.
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فيبدو أنَّنا على حافِة تغييِر هذا الوضع.
ِل منزٍل كNFT على البلوكشين. حيُث قاَمت شركُة Roofstock ببيِع أوَّ

ة. الجنوبيَّ كارولينا  واليِة  ضمَن  كولوينا  مدينِة  في    Cottage Lake Way  149 في  الواقِع  المنزِل  ترميُز  فتمَّ 
لكْن كيَف تمَّ ترميُز المنزِل؟

إذا نظْرَت أليٍّ ِمَن NFT مثل BAyc على سبيِل المثاِل؛ سترى أنَّها ليَست صورًة فَحسب.
!NFT بل إنَّ الصورَة هي الشيُء األقلُّ قيمًة في

 الشيُء الذي يعطي لل NFT قيمًة هو MetaData؛ وهي البياناُت التي تِصُف NFT و ندرَته و خصائَصه الفريدَة.

أيضًا. قيمٍة  بدوِن  المنزِل  صورُة  ستصبُح  وبالتالي  لها  قيمَة  ال  الصورُة  أصبَحت   metadata هذه  بدوِن 
nft بتضميِن جميِع البياناِت الخاصِة بالمنزِل في هيئِة Rootstock قاَمت ،Metadata فِمْن خالِل

.NFT و لذلك تمَّ إنشاُء عقٍد ذكيٍّ خاٍص بال NFT ِّفي َصك ERC-721 ِة تمَّ استخداُم تقنيَّ

افُع لشراِء منزٍل ك NFT ؟ وباألخصِّ في ظلِّ الشكوِك التي يمتلُكها العديُد  ا هو الدَّ ٍة عمَّ ْث بواقعيَّ لكْن لنتحدَّ
ِة التكنولوجيا؟ حوَل فاعليَّ

َة البيِع التقليديََّة  أجاَب Adam Splinkoff الشخُص الذي قاَم بشراِء المنزِل على هذا السؤاِل موِضحًا أنَّ عمليَّ
دًة و ُمكِلفة. تكوُن معقَّ

لكْن على عكِس ذلك، فإنَّ تجربَة شراء العقاِر باستخداِم NTFs كان أسهَل و أسرَع.
 Web3 من الجديِر بالذكِر أنَّ العديَد من الشركاِت العقاريَِّة تسعى في سبيِل الدخوِل في 

اِت. و استخداِم هذه التقنيَّ
ِة قاَمت واحدٌة من أكبِر شركاِت التطويِر العقاريِّ Damac باستخداِم  فعلى سبيِل المثاِل؛ في المنطقِة العربيَّ

ِة في عملياِت التداوِل. metaverse في عملياِتها و بدَأت في استخداِم العمالِت الرقميَّ

اِت مجاِل التشفيِر لم تأِت َبْعد، لكْن من األكيد  لكْن يبدو أنَّ خطوَة االستخداِم الكامِل لتقنيَّ
ُل. ا تتخيَّ  أنَّه أصبَح أقرَب ممَّ
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