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منصـــه Bitoasis تتعــاون مـــع 
Mastercard إلطـــالق بطاقـــات 

مرتبطـــــة بالعمــالت الرقميه

منصــــــــه Binance تطلـــــــــــق 
منصــة تداول عمــالت رقميـــة
فــــــــــــــــــــــي البحــــــــــــــــرين

 3commas بعض حسابات بوت
تتعــــــــــرض لالخــــــــــــــــــتراق 
وخســـــــــــائر بالمـــــــــــــــاليين

Near تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي

كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارثة 
UST أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 

رسميــــًا: Elon musk يستحــــــــوذ علـــــــــى تويتــــــر
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Twitter يمتلــــُك ELONMUSK : ًا رسمـــيَّ

المـــيتافيرس يستمــــرُّ فــــــــي تحقيــِق خسائَر 
! METAبالملياراِت لـ

مـــن الجــديِر بالذكــر؛ أنَّ Binance ساهَمـت مــع Elon musk فــي صفقـِة

الشراِء بـ500 مليـوَن دوالر وبذلـك تمتلــُك الِمنّصـــَُة %1.1363 مــن تويتــر

cz binance يعلــــُن أنَّ كازاخســـتاَن ستدمــــُج 

ـِة الخاصـِة بهـا  عملــَة البنِك المركـزيِّ الرقميَّ
.BNBChain بشبكِة

ــــِة  WesternUnion عمـــــالُق التحـــويالِت الماليَّ

يسعــــى للدخــــــوِل فــــي عالــــِم التشفيــــِر

ُم طلبــــًا لتسجيـــِل  تقــــدِّ  PayPal

عالمِتهـــــا التجاريَّــِة في سبيـــــِل 
التشفـــــيِر خدمـــــــــاِت  تقـــــديِم 

 MeritCircle مجتمــــــُع حكومـــــــِة
 MC  200,000,000 يوافُق علــى حـرِق

ـــــــِة  أنَّــــــــــه بعـــــــــَد حصــــــوِل الِمنصَّ  Cz ح  صــــــرَّ
علــى ترخيـٍص فـي كازاخســتاَن، قاَم نائُب محافِظ 
 البنِك المـركزيِّ بمناقشـــِة سبــــِل التعــــاوِن مـــع

BNBChain فـــي مشـــــروِع عملـــِة البنـــِك المــركزيِّ 

.CBDC ِة الرقميَّ

ــِة  َمــت شركـــُة Western Union للحــواالِت الماليَّ قدَّ
طلبـًا بتسجيـِل عالمِتها التجاريَِّة في سبيِل تقديِم 

خدماِت التشفيِر.
تخّطــــــــُِط Western Union لتقديــــــــِم خدمــــــــــاِت

ــــــــــــِة   تداوِل وتحـــــــــــــويِل العمـــــــــــــالِت الرقميَّ
.

التــــداوِل  خدمـــاِت  لتقديـــــــــِم   PayPal ـــــُط  تخطِّ
ِة. ومعالجـــــــِة معامـــــــالِت العمـــــالِت الُمشفــــــرَّ

تقريَرها   Meta أمَس  أصدَرت 

فيه  َن  تبيَّ  ، سنويٍّ الربَع  الماليَّ 

 3.67 أنَّ قسَم الميتافيرس خسَر 

الثالِث  الربِع  خالَل  دوالر  مليار 

ف تداوُل العملِة في الساعة  توقَّ

مِة  َة الُمكرَّ 11 صباحًا بتوقيِت مكَّ

إلى   العملِة  تحويُل  يتمَّ  أن  على 

USDT بنسبِة 1:1 قبــــل 4 نوفمـــبر.

أكتوبر،تمَّ   28 من  بدءًا   .2022 من 

على   HUSD عملِة   تداوِل  إيقاُف 

العملُة  هي   HUSD Huobiـ  ِة  ِمنصَّ

 .Huobi ِة ُة الخاصُة بِمنصَّ المستِقرَّ
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 blockchain Nodes ستبـــــدُأ فـــــــي تقـــــديِم خدماِت google cloud

 Ethereum لشبكـــــــِة

ٍة في البحرين َة تداوِل عمالٍت رقميَّ BINANCE تطلُق ِمنصَّ

ــــــــَة لمشاريــــــَع Web3 وذلـــــك مــــــــن خالِل ُم خدمــــــاِتها السحابيَّ أعلَنــــــت Google Cloud أنَّهــــــــا ستقــــدِّ
Web3 ـــــٌة ِلمـــــــا سيقــــــــــوُم عليهـــــــا مــــــن مشــــــاريَع  Blockchain Nodes التـــــــــي ُتعــــــــتُبر بنيـــــــٌة تحتيَّ

ِة.  د    خدمـــــاِت    األصـــوِل    الُمشفــرَّ ـــــِة   BinanceBH    بمــــوجِب   حصوِلهـــــا   علــــــى   ترخيـــــٍص   كمـــــزوِّ أعلَنـــت  Binance  عــــــن  إطــــالِق  ِمنصَّ
Binance ـــــــِة والوصــــــــوِل لمنتجــــاِت و خدمــــاِت سيتمّكــَُن المستخـــدمون فــي   البحــرين    مــــــــن   إجــــــراِء التعامــــــالِت المصرفيَّ

.  تحــــَت إشـــــــراِف مصــــــرِف البحـــــــــرين المركــــــــزيِّ
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شركُة التعديِن Core Scientific تقترُب من اإلفالِس بسبب 
ِة. ركوِد سوِق العمالِت الرقميَّ

Binance تعلـــــــُن عـــــــــــــــــن 

Binance Oracles إطــــــــــــــالِق
 Reddit هــــــــل تستطيــــــــــُع
إعـــادَة إحيـــاِء ســـــوِق NFT ؟

 Mastercard عـن تعاوِنهـا مـع BitOasis أعلَنـت
ـِة إلطـالِق بطاقاٍت ُمرتِبطٍة بالعمـالِت الرقميَّ

،Oracles ـــِة لطالمـــا هيمَنـــت Chainlink علـــى تقنيَّ
 لكـــْن مـع زيادِة عمليـاِت التهكـيِر التــي تستغــلُّ 
َرت Binance أن تطلـــــَق Oracle خاصـــًا  Oracles قــــــرَّ

BNBChain بشبكِة

ـــــــُة فــــــــي يوليـــــو الماضــــــــي، أعلَنـــــــــت ِمنصَّ
التواصــــــــــِل االجتمـــــــــــــــاعيِّ Reddit عــــــــــــــــن
التعــــــاوِن مـــع Matic إلطـــــالِق NFTs لشخصــياِت

Avatar للمستخدمين.

سيستطيـــُع مستخِدمـــو البطاقـــِة تحـــويَل عمالِتهـــم 

ـِة إلـى عمـالٍت نقديَّـٍة إلتمـاِم المدفوعاِت في أكثَر  الرقميَّ

من 90 مليون متجرًا عالميًا.

ـــِع أن يتــمَّ إطــالُق البطاقــِة في بدايِة 2023. مـــن الُمتوقَّ

اإلفالِس! َوشِك  على  الشركَة  أنَّ  فيه  َن  تبيَّ  ،SEC لجنِة  إلى  ًا  ماليَّ تقريرًا  الشركُة  َمت  قدَّ
BTC 24 فقط الشركُة  اآلَن فتمتلُك  ا  أمَّ 1051 بتكوين،  الشركُة  30 سبتمبر كانت تمتلُك  ففي 

َهبَط سهُم الشركِة %75 تأثُّرًا بالخبِر.
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ُل من لوائَح App store لتفرَض سيطرَتها على  Apple تعدِّ

ات التداوِل. تطبيقاِت NFTs و ِمنصَّ

ُت  مجلـُس العمـوِم البريطــانيِّ  يصـوِّ
على تعديِل قانوِن األسواِق والخدماِت 
ة ــِة ليشمــَل العمـالِت الُمشفـرَّ الماليَّ

Alexander Höptner المــــــــــــــــــــــــديُر 

التنفيــــــــــــــــــذيُّ لِمنّصــَـــــــــــــــــــــِة 
ـــــى عــــــــن منصبـــــــِه Bitmex يتنحـَـّ

إجمـاليُّ المحجــوِز فـي DeFi لشبكـِة 
بنسبــــِة  ـــــــــــُص  يتقلَّ  NEARProtocol

الماضيـــة الساعــــة   24 %47 خــــــالَل 

ـــِة وفقـًا للقانـون؛ سيتـمُّ تقنيــُن العمــالِت الرقميَّ
ِة. عـالوًة علــــى ذلـــــــك؛  في نطاِق الخدماِت الماليَّ
ـــــُن القانـــــــوُن توسيَع نطــــــــاِق اللــــــــوائِح  يتضمَّ
ة  ـــــــِة لتشمـــــــَل العمـــــــــالِت الُمستقــــــــرَّ الحاليَّ
الخاصــــــــــــــــــــــــــــــــــِة بالمدفوعــــــــــــــــــــــــــاِت.

السبــــــــُب وراَء ذلــــــك هــــــــــو إعــــــالُن إيقـــــــاِف

ــــــِة ِة الخوارزميَّ مشــــــروِع العملـــــِة المستقــــــــــرَّ

USN بعـــــــــَد اعـــــــــتراِف فــــريِق العملــــــِة بأنَّهـــا 

غيــــــــــــُر مدعومـــــــٍة دوالريـــــًا بشكــــــــٍل كامـــٍل

ُل مــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــوائَح Apple تعـــــــــــــــــــــــدِّ

App store لتفــــــــــــــــــــــرَض سيطرَتهـــــــــــــــــــــــــا 

 NFTs علــــــــــــــــــــــــــــــــــى تطبيقــــــــــــــــــــــــــــــاِت

و ِمنّصـــــــــــــــــــــــــــــَات التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداوِل.

NFTs :أواًل
ــــــــَدت Apple علـــــــــــى أنَّ  أكَّ
 App Store علـى NFT تطبيقاَت
ستخضـــُع لعمــولِة ٣٠٪ على 
عمليـــــاِت البيـــِع و الشــــــراِء.

لذلــك؛ أوضَحــت  باإلضافـــــة 
apple أنَّ تطبيـــــــــــــــــــــــقاَت 

NFT المسمـــــــــوَح بهـا هـــــي 

ـــُر خدمـــاِت اإلدراِج  التــــي توفِّ

نقـــل  الســــوِق,صـــــك،  فــــي 
أيِّ  الملكيــــة وسيتــمُّ منـــُع 
تطبيـــٍق يستخــدُم NFT لفـتِح 
مـــــيزاٍت ووظـــــائَف جـــديدٍة.
ـَدت Apple أنَّه مـن غيِر  كما أكَّ
 NFTs لتطبيقـــاِت  المسمـــوِح 
بتفــادي العمــولِة مــن خالِل 
توجيــه المستخــدِم إلتمــــاِم 
العمليـــــــِة خــــارَج التطبيــِق.

اُت التداوِل ثانيًا: ِمنصَّ
ـــــــــــــاِت  السمــــــــــــــاُح لِمنصَّ
التـــــداوِل بممارســِة عمِلهـــا 
بتسهــــــــــيِل معامـــــــــالِت و 
ِة تحــــويالِت العمـالِت الرقميَّ

ـُة  الِمنصَّ تكـــوَن  أن  بشـــــرِط 
التراخيــِص  علــــــى  حاصلــــًة 
الالزمـــِة فـــي كــــلِّ دولــــٍة أو 
منطقـٍة مـتاٌح فيهـا التطبيُق.
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ـــِة و مجــاِل  ـــــــُط الضــــــــوَء علـــى العمــــالِت الرقميَّ السعوديَّــُة تسلِّ
التشفــــيِر فــــــــــي مبـــــادرِة مستقـبـــــــِل االستثمـــــــاِر السعــــوديِّ

هذا  السعـوديَُّة  استضــاَفت 

اِت  الشخصـــيَّ أبرَز  األسبـــــوَع 

فــي مجاِل التشفيِر للحديِث 

ودوِر  التشفيِر  مستقبِل  عن 

الحكــوماِت فــــــــي تقنيــــِن 

 CZ َحَضَر  ِة.  الرقميَّ العمــالِت 

جلسـَة نقـاٍش عـن مستقـبِل 

هــذا  يكــوُن  وبــذلك   Web3

َل حضــوٍر رسمــيٍّ لـ CZ فــي  أوَّ

ِة السعوديَِّة. المملكِة العربيَّ

كمــــا استضـــاَفت مبـــــادرُة 

مستقبـــــِل االستثمـــــــــــــــاِر 

السعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوديِّ

وكــــان المتحــــدثون هــــم : 

Nicolas cary -

ُس  الشــــــــــريُك المــــــــــــؤسِّ

blockchain.com لـــــــــــــــــــــــــــ

 Andrew druge ـ

Republic مـــــــــن شركـــــــــــِة

ـ هاني رشوان المـــــــــــــــــديُر 

21Shares التنفيــذيُّ لشركــِة

 Tim grant ـ

.Galaxy Digital مــــن شركـــــِة

شارَكت  ذلـك؛  علـــى  وعـالوًة 

سـُة  المـــؤسِّ دوديـــــن(  )عــــال 

المبادرِة  في   BitOasis ِة  لِمنصَّ

مستقبـــــِل  عـــــن  للحـــــديِث 

التشفــــيِر وجـــانِب التقنيـــِن.

جلســـــًة حواريَّـــــًة بعنــــواِن

“بنــــــاِء 

اقتصاِد 

تشفــيٍر 

أفضـَل”
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السرقِة اِت  للتداوِل، فاحذْر من عمليَّ  3Commas إذا كْنَت تستخدُم بوت 

Aptos شبكِة  دعِم  مقترِح  على  يوافُق   Pancakeswap حكومِة  مجتمـُع 

رو PancakeSwapعلـى الدعــِم الكامـــِل للشبكــــِة بعـَد تأييـِد الُمقــترِح بنسبــِة %98, سيعمــُل مطــوِّ
حيُث سيتمُّ البدُء بإطالِق 4 خدماٍت وهي:

swap              farms             Pools

ح أحــــــُد مستخدمـــــي بـوت  صــــرَّ
المتَّصــَل  حســـاَبه  أنَّ   3Commas

عملـِة   بتـداوِل  قــاَم   FTX ـِة  بِمنصَّ
ًة وبسبِب  DMG أكــثَر مــن 5000 مــرَّ

دوالر. مليـــــوَن   1.6 خســـــَر  ذلـــك 
عنـــَد تواصـــــِل الُمستخــِدِم مــع 
ـِة FTX كـــاَن الــــــردُّ هــــــو أنَّ  ِمنصَّ
API الخــاَص بالـ Bot قـد تمَّ تسريُبه.

ُق  تحقِّ بأنَّها  ت  ردَّ  3commas لكـنَّ 
عاءاِت. االدِّ هذه  وراَء  السبِب  في 

ت 3Commas بــــــــأنَّ  وبالفعـــل؛ ردَّ
API الخاصَة ببعِض المستخدمين 

تـــمَّ تسريُبهــــــا ولكـــْن ليَس من 
ِقَبِل الشركِة.

حيث أوضَحت 3commas أنَّ بعَض 
بإنشاِء  قاَمت  الُمحتالِة  المواقِع 
 3Commasلـ مــــــواقَع ُمشاِبهــــــٍة 
.3Commas لخـــــداِع ُمستخِدمـــي 

فعـــــندما يقــــــــوُم المستخـــِدُم 
بتوصيِل حســــاِبه علـى Bot, يقوُم

 

حٍة من  ـــــاِت تداوٍل غيَر مصرَّ عمليَّ
ِقبِل الُمستخِدِم.

ض مستخـِدمي  ftx تعــــوِّ ــُة  ِمنصَّ
ضــوا  تعرَّ الــذين   3commas بــــوت 
لالخـــــــتراِق بــــــ 6 مليــــــــون دوالر.
أعلـــــَن Sam bankman-Fried بــــــأنَّ 
المستخـــــِدمين  ض  ستعـــــوِّ  FTX

وسرقِة  لالحتياِل  ضـــوا  تعرَّ الذين 
مفاتيِح API الخاصِة ببوت التداوِل.
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Near تتفــــــــــادى كـــــــــــــارثَة UST أخــــــــــــــرى

USDT و BTC ــُد 40 ملـــيوَن دوالر مـــن عمــالِت ـًة وتجمِّ السلطــاُت التركيـَُّة تضبـُط عصـابًة إجراميَّ

عصابـــــــــــــــــــــِة  أعضــــــــــــــــــــــاِء  مـــــــــــــن   46 بضبـــــــــــــــــــط  ــــــــِة  التركيَّ ــــــــــــِة  الداخليَّ وزارُة  قاَمـــــــــت 
ِتهــــــا. عمليَّ فـــــــــــي  ــــــــَة  الرقميَّ العمـــــــــــــالِت  تستخـــــــــدُم  كــــــــــــاَنت  وِقمـــــــــــــــار  مراهـــــــــــناٍت 
وفقـــًا للسلطـــاِت؛ تـــمَّ تحــــويُل عمــالٍت رقمّيـــٍَة بقيمــــِة 135 مليـــــــوَن دوالر إلــــى 11 مــــن أفـراِد العصابِة.

أنَّهــــا   Near Foundation أعلــــــَنت 
دوالر  مليـــــــون   40 ستخِصــــــّص 
لعلمـــــــــــِة  USN مـــــــــن االنهياِر.
ُة  مستقرَّ عملـٌة  هـــي   USN عملــُة 
ِة وليَســـت لهــــا عالقٌة  الخوارزميَّ
سِة Near.وفقًا لإلعالن، قاَم بمؤسَّ

المسـؤوُل   Decentral Bank فــريُق 
عـــــن عملـــــــِة  USN  بالتواصــــــِل 
بأنَّ  لالعتراِف   Near سة  مؤسَّ مـــع 
مدعومـٍة  غــيَر  أصبَحـت  العملـــَة 
السـوِق  أوضــاِع  بسبــــِب  دوالريًا 
سِة Near أنَّه الحرجِة. كان ردُّ مؤسَّ

العملـِة. مشـــروِع  إغـــالُق  يجـــُب 
بتقديِم   Near وبدوِرهـــا ستقــوُم 
40 ملــيون دوالر مــن خالِل برنامج 

بتحويِلها  العملِة  لمالكي  يسمُح 
إلـى  USDT أو الدوالر.ستكوُن فترُة 
.2023 أكـــتوبر   24 ــــى  حتَّ البرنامِج 
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ـــــــُم واالنهيـــــاُر االقتصـــــاديُّ مــــن أكبـــِر العوامــــــِل التــــي التضخُّ
ـــــِة فـــــي الشـــــرِق األوســـــــِط ـي العمــــــــــالِت الرقميَّ  تدفـــــــُع لتبنِّ

ـــــــــــــــق إنجـــــــــــــــازًا جديـــــــــــــدًا شبكـــــــــــــُة BNB تحقِّ

الُمتلّقـــــــَاِة. ـــــــِة  الرقميَّ العمـــــــالِت  قيمــــــــِة  فـــــــــي  القائمــــــــــَة  ولبنـــــــــان  تركيـــــــــا  دولــــــتا  رْت  تصـــــــدَّ
ــــــِة بأكـــــــثَر مـــــــن 90% ــِة بأكــثَر ِمـــــن %50 وانهيـــــــاِر الليـــــــرِة اللبنانيَّ يأتي ذلك فــي ظــلِّ هبـــوِط الليــرِة التركيَّ

.200,000,000 مـــــــــــــــن  أكـــــــــــــثَر  إلـــــــــــــى   BNBChain شبكـــــــــــــِة  علــــــــــــى  العناويــــــــِن  عـــــــــــــــدُد  وصــــــــَل 

العناويِن. عــــــــــــــدِد  حــــــــيُث  مـــــــــــــــــــــــن  الثانيــــــــَة  الشبكــــــــــــــــــــَة   BNBChain أصبَحــــــــــــــــــت  بــــــــذلك 
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بِع الثالِث لـ 2022 ـِة التقليـديَِّة في الرُّ ُق على األصـوِل الماليَّ البتكـوين يتفـوَّ

َق علــــــى Solana؟ هـــــل تستطيــــــــُع Optimisim التفـــــــوُّ

ًة مـــن عملــِة Optimism, إال أنَّ شبكـَة غــــِم مـــــــن أنَّ عملــــــــَة Solana تمــــــتلُك قيمــــــــًة سوقّيــًَة أكــــبَر ب 60 مـــرَّ  بالرَّ
.TVL المحجـــوِز  اإلجمـــاليِّ  قيمــِة  حيـــُث  مــــن   DeFi مجـــــاِل  فــــي   Solana علـــــــى  َق  التفــوُّ استطـــاَعت   Optimism

Bitcoin -1%

Nasdaq -4%

S&P 500 -5% 

EUR -6%

YEN -7% 

Gold -7%

GBP -8% 
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ُر  هـــــــل تغيِّ
 C O O  N F T s
من مفهوِم  
؟   N F T s
مصطلـٌح   NFTs أنَّ  مـــن  غــم  بالرَّ
مـــا علـــى مجــاِل  نوعـــًا  جــديٌد 
ُر  يتطوَّ و  ُر  يتغيَّ أنَّه  إلَّا  التشفيِر، 
ُر بيَن طريقِة  ُع التطوُّ ًا. يتنوَّ يوميَّ
التشفيِر ) ERC-721 او ERC-1155( و 

االستخداِم 
.)Dynamic NFT Static NFT او   (

عن  هو  اليوَم  موضـوَعنا  لكـنَّ 
عليها  ُبِنَي  التي  األسِس   أحـِد 
وهي  البدايِة  منذ   NFT مفهوُم 

ة. حقوُق الملكيَّ
 NFTs فإذا أرْدَت شرَح الهدِف من
أليِّ شخٍص، في الغالِب ستكوُن 
ِة  نقطَة االحتفاِظ بحقوِق الملكيَّ
األنترنت  على  الرقميِّ  للفنِّ 

أقوى نقطٍة لديك.
اآلن  المشهورِة   NFTs فمعظُم 
باَتت تستخدُم IP licenses وهي 
أنَّه  أْي  الفكريَِّة،  ِة  الملكيَّ رخصُة 
نقُل  يتمُّ   ،NFT لل  شرائك   مع 

ِة الفكريَِّة إليك. الملكيَّ
المثاِل،  سبيِل  ،علـى  نرى  لهـذا 
مـثِل  الشركاــِت  بعــــِض  قيــاَم 
 Bayc NFT بشـــــــراِء   Happy Dad

ألغراٍض  الصورِة  استخــداِم  و 
أصبحوا  ألنَّهــم  وذلك  تجـــاريٍَّة 
العمِل  هذا  حقـوَق  يمتلكــون 

. الفنيِّ
Tif- الجواهِر شركَة  أيضًا  نرى   و 
سالسَل  ببيِع  قاَمت  التي   fany

.CryptoPunks اِت ٍة لشخصيَّ ذهبيَّ
أحَد  ترى  عندما  أبسَط،  بمعنى 
 NFTS بال  يستهزُئ  األشخاِص 
لقطِة  أخَذ  يستطيُع  أنَّه  ِة  بحجَّ
على  الصورِة  تحميِل  و  شاشٍة 
يسمُح   NFT امتالَك  فإنَّ  جهاِزه، 
ِة  الملكيَّ حقوِق  بامتالِك  لَك 
بيَنها  الفرُق  هو  وهذا  للصورِة 

وبيَن لقطِة الشاشِة.
ِر مفهوِم  لكْن يبدو أنَّه مع تطوُّ

NFT، قد نرى تغييرًا لهذا المبدِأ.

COO NFTs

 Creative الي   CCO اختصاُر  يرمُز 
رخصٌة  وهي   Common License

ِة  ملكيَّ حقوَق  تنقُل  ٌة  ابداعيَّ
العمِل الفنيِّ إلى العامِة.

NFTs بحيث يكوُن العمُل  وهي  

لحقوِق  خاضٍع  غيَر  فيها  الفنيُّ 
أيُّ  يستطيُع  حــــيُث  ِة،  الملكيَّ
شخـــــٍص استخداَمهــــا ألغراٍض 

ٍة. تجاريٍَّة أو فنيَّ
ُع  يتوقَّ  CCO NFTs خــالِل  فمن 
حريًَّة  ستعطي  أنَّها  البعُض 
 NFT الستخداِم  ًة  وقابليَّ فكريًَّة 
الذي  األمُر  مختلفٍة،  أغراٍض  في 
 NFT لالنتشار  ًة  قابليَّ يعطي  قد 

بشكٍل أوسَع.
سالسَل  أكبِر  أحَد  رًا  مؤخَّ رأينا 
التــــــي   Moon Birds وهـــــي   NFT

ِة  الملكيَّ حقوِق  بتحويِل  قاَمت 
.COO الفكريَِّة إلى

لم يلَق ذلك رضا بعِض ممتِلكي 
بالفعِل  كـــــانوا  الـــــذين   NFT

يستخدمون NFT ألغراٍض تجاريٍَّة.
الممتِلكين  أحُد  ـَق  علَّ حـــــيُث 
بأنَّه كان يعمُل على   Moon Bird

 NFT ِة  ملكيَّ حقــــوِق  ترخيـــِص 
لكْن  كبيٍر،  ماليٍّ  مبلٍغ  مقابَل 
بعَد هذا القراِر أصبَح بإمكاِن أيِّ 
ألغراٍض   nft استخداُم  شخٍص 

تجاريٍَّة.
تواجُه  قد  التي  العقباِت  إحدى 
ال  المجتمــَع  أنَّ  هـــــو   COO NFTs

َم في استخداِم  يستطيُع التحكُّ
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المـــثاِل؛  سبيِل  فعلــــى   .NFT

 NFT صورِة  بأخِذ  أحٌد  قاَم  إذا 
الخاصِة بك وقاَم باستخداِمها 
لنشِر أفكاٍر عنصريَّة أو خطاباِت 
ٍة، فقد يرِجُع ذلك بالضرِر  كراهيَّ
قيمِة  من  يخفُض  وقد  عليك 
ٍل  NFT الخاصِة بك بدوِن أيِّ تدخُّ

شركُة  اقترَحــت  لـــــذلك  منك. 
a16z االستثماريَُّة فكرًة للتطويِر 

ِة  الملكيَّ حقوِق  مفهوِم  من 
أطلَقت  والذي   NFT لل  الفكريَِّة 

عليه “ ال تكْن شريرًا”
ُن الفكرُة أن تكوَن حقوُق  تتضمَّ
دًة  محدَّ الفكريَّــــــــِة  الملكّيـــــَِة 
ببعِض األنشطِة. فعلــى سبيِل 

استخداُم  الممكِن  من  المثاِل؛ 
ٍة غيِر حصريٍَّة تجاريًَّا  حقوِق ملكيَّ
NFT الحقَّ  والتي تعطي ممتِلَك 
استخداِم  ترخيِص  إلغاِء  في 
حالِة  في  الفنيِّ  العمِل 
أو  ئٍة  سيِّ ألغراٍض  استخداِمه 
الكراهيِة  علـــــى  تحضُّ  ألعماٍل 
من  آخَر  نوعًا   a16z اقترَحت  كما 
حقوُق  هو  و  ِة  الملكيَّ حقوِق 
الشخصيِّ  لالستخداِم  ِة  الملكيَّ
وهي ترخيٌص يسمُح أليِّ شخٍص 
من  لكن   NFT وطباعِة  بعرِض 
ألغراٍض  استخداُمها  الممنوِع 
تجاريٍَّة. في النهاية؛ يجُب عليَك 
زاَل  ال   NFT سوَق  أنَّ  تدرَك  أن 

نصْل  لم  ولذلك  الوالدِة  حديَث 
ِة  النهائيَّ النسخِة  إلى  اآلن  حتَّى 
نستطيُع  وكيَف   NFTs ــِة  لماهيَّ
في  استخداِمها  مـــع  التعامَل 
هذا  لكــــن   . الواقعـــيِّ العالِم 
تكنولوجيا  أليَِّة  الطبيعي  هــو 
غِم من أنَّ األنترنت  جديدٍة، فبالرَّ
زلنا  ال  السنين،  مرَّ عليه عشراُت 
تقنيِنه  طرَق  ندرُس  اآلن  حتَّى 
من  غم  بالرَّ لذلك؛  ُلها.  ونعدِّ
واألساليِب  الطرِق  بين  الجداِل 
 NFT أنَّ  شــــكَّ  فــــال  المختِلفِة، 
ِة  الملكيَّ مفهوِم  من  ُر  ستغيِّ
الفكــــريَِّة فــــــي المستقـــــــبِل
 ال محالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة.
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