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 ثغـرة فـــي جسر BSC Token Hub تكلـــف
 BNB Chain أكثــر مـــن 580 مليـــون دوالر 

فوربس تسلط الضوء على دينا سمعــان 
مؤسسة منصة Coinmena كواحدة مـــن 
أبرز رواد األعمــال الشبــاب فــي منطقـــة 

الشرق األوسط.

التحـــاد األوروبــــي يشــــــدد العقوبــــات 
االقتصادية علـى روسيـا و يمنــع تقديــم 
خدمــة المحافــظ و حسابــات العمـــالت 
الرقميـه للمواطنيــن الروس و المقيمين 

في روسيا

مـــؤسس منصــــة Huobi يبيــــع حصتــــه
 فــــــي المنصـــــة لشركـــــــة إستثمـــــــار

الشـــرق األوســـط وشمــال أفريقيــا 
يتصـــــــدر فـــي نمـــو حجـــم تداول 

العمالت المشفرة

CZ يكـــرم غــــازي العتيبـي ضمـــــن 

Binance Blockchain week فاعليــــات
Cz يصــــرح بانــــه يوجـــد خطــــــــــط 

إلطــــــــالق شبكـــــــــــــة ثالثــــــــــــة!

غرفــــــة دبـــي االقتصاديــة تطلــــق برنامــــج تدريبـــي 
لتشجيع الشركات على االستفادة مــن الميتافيــرس.
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 Binance مؤســــس منصـــة Changpeng Zhao قــــــام
 Q8Three بتكريـــــم غــــازي العتيبـــي صاحـب قنــــــاة
فـــــــــي باريـــــــــس علــــــــــى هامــــــش فعاليــــــــات
Binance Blockchain week علــــــــــــــــــى مجهوداتـــــــه

فــــــي اثراء المحتــوى العربــي فــي مجـــال التشفيـر
وغــــازي العتيبــــــي هـــــو مؤســـــس ) بــــــت عـــرب(

 AMA فـــــي مناقشـــــة CZ صــــــرح
أن عملـــــه BNB$  هــــــي العملــــه 
 BNB Smart ( االصليـــه لشبكتيـــن
chain وBNB Beacon Chain( و يتـــم 

العمــل علـى إطالق شبكـه ثالثـه

MtGox تعلـن عن الموعـد النهائي 

الستــالم بيانـات عمالئهــا الرسال 
التعويضات.

  HuobiGlobal مــــــؤســــس منصـــه
يبيـع حصتـه فـي المنصه لشركه 
إستثمـــــــار فــــي هونـــــغ كونـــغ

بذلـــــــك ستكـــــــــــون BNB العملـــــــــــه 
االصليــــــــــه لـ3 شبكــــــات و قــد تكون 
العملـــه االصليــــه لعــــــــده شبكـــــات 
فـــــــــــي المستقبـــــــل

أعلنت MtGox انه سيتــم استالم بيـانات 
عمــالئها و خيــــارات الــــــــدفع الرســـال 
  $BTC 141,686 التعـويضـــات التـــي تبلـــغ
و BCH 142,846$  بحـــد أقصــى 10/1/2023.

أعلنــــــــت Huobi  أنـــــــه تـــم االتفـاق مـــع شركــــه 
 Leon لبيـــــــــع حصــــه About Capital االستثمــــــــار
Li Lin مــــؤسس Huobi و هـــي الحصــه المسيطرة.

أكـــدت Huobi أن هـــذا القـــــرار لن يؤثر عـلى أعمال 
المنصه االساسيه أو فريق االداره.



2 2022/10/10

غرفة دبي االقتصادية تطلق برنامج تدريبي لتشجيع 
الشركات على االستفادة من الميتافيرس.

Do Kwon ينفــي ادعـاء السلطــات 

الكــوريــــــــــه بتجمــــيد أصـــــوله
الرقميــــــة علـــــــــى منصـــــــــــــة 

.OKX و Kucoin

البنك المركزي الروسي  يستعد 
إلطالق حسابات مصرفية خاصة 
بالروبل الرقمي و األصول المالية 

الرقمية.

البرلمـــــــان األوروبـــــي يصـــــــوت
 علـــــــــــــى قـــــــــــــرار القتـــــــــراح 
blockchain إستخـــــــــــــــــــــــــــدام

في تحصيل الضرائب.

نفـــي Do Kwon  خبـــر قيــــام السلطــات 
الكوريــة بتجميـد اصوله الرقميـة علــى 
منصــة Kucoin و OKX. حيـــث أكــد أنـه ال 
يستخـدم هـذه المنصات و ال يمتلك أي 
وقت للتداول و أنه ال يدري من الشخص 

الذي تم تجميد أرصدته.

أصــــــــدر البنـــــك المركــــزي الروســـــي
 مســــــودة مخطــــــــــــط الحســـــــــابات 
المصرفيــــة للعــــام المقـبــــل والتـــــي 
ستضيـــــــف أنــــــــواع جـــديدة مــــــــــــن 
المعامــــــالت مـــثل الروبـــــل الرقمـــــي 

ومعـامالت األصول المالية الرقمية.

صـــوت 566 عضـــو مـن البرلمان لصـــالح 
مقترح لتحصيل الضرائب على معامالت 
العمـــالت الرقميـــه ، و باإلضافة لـــذلك 
يوصـــي المقتـــــرح باستخــــدام تقنيـــة 
blockchain لتحصيل الضرائب و ذلك لما 

ستقدمه من شفافية وفعالية.

أعلنت غرفة دبــي لالقتصاد الرقمي عن التعاون مع معهـد SEE دبـي إلطـالق برنامــج تدريبـي بعنـوان مستقبل االقتصاد الرقمي:
الشركات في الميتافيرس و هو  أول برنامج تدريبي مخصص لتزويد الشركات الناشئة بالمعرفة الرقميـة واألدوات العمليـة التـي 

.Web3 و Metaverse يحتاجونها لالستفادة من
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دينـا سمـعــــان 
تنضـــــــــم الـــــــــــــــــي
قائمــــــــــــــــــــــــــــــــــه

30 تحـــــــــــــــــــــت 30  

لفــــــــــــــــــــــــــوربس 
الشـرق األوسط

30 تحـت 30

 هي  قائمـــه تنشـــرها مجلــه فـــوربس 
سنويـــه لتسليــط الضــوء المبتكـــــرون 
والمبدعـــــون الشبــــــاب الذيــن أثبتــــوا 

بصماتهم في المنطقة وخارجها.

تضمنـــت القائمـــه هـــذا العــــام اســم 
دينـا سمعان و هي الشريك المــــؤسس 
لمنصــه Coinmena و هـــي احــد اكبـــــــر 

منصــــات العمـــــــالت الرقميـــــه
فــــي الشرق األوسط.

البنـــــــــــك المـــــــــــركزي 
لدولــــة ناميبيـــا  يسمــح 
باستخـــــــدام البتكــوين 

في تسوية المعامالت.

نائــب الرئيـس التنفيــذي 
لـNasdaq يوضــح مـــوقف 
البورصـــه مــــــن إطــــالق 
منصــــــــــــــة تــــــــــــداول

عمالت رقمية

هيئـــــة SEC تبــــدأ فـــــي 
مالحقــــــة المشاهـــــــيـر 
المروجيــــن لمشــــــــاريع 
العمـالت الرقمية بشكل 

غير قانوني.

رسميـــًا Binance, تحصــل 
علـــى ترخيــص لتقـــديم 
خــدماتهــــــــــــــــا فـــــــي 

دولــــة كازاخستان. 

أعلــــــن البنـــــــك الـمـــــركزي لـــدولة 
ناميبيـــا اإلفريقيــــة انــه مـن الممكن 
لالفــــراد و التجــــار قبــول البتكـــوين
والعمـــــــالت المشفــــــــــــرة فــــــــــي
 المدفوعــــــات لكـــــن هــذا ال يعنــي
 أن العملــــــــــــة الرقميـــــة أصبحـــت

 مناقصه قانونية.  

وضــح Tal Cohen أن Nasdaq لــن تفكــر 
فــي إطــالق منصــة تداول قبـل قيام 
الحكومـة بوضع إطار تنظيمي واضح

و أضاف أن السـوق األمريكي ملــــــــئ 
بمنصـــــات التـــــداول حاليـــــا لــــذلك 
ستـركز Nasdaq علــى خدمـات الحفظ 

للعمالت المشفرة.

أعلنـــت SEC عــــن توجيـــه اتهــــامات 
إلــى Kim Kardashian بسبـــب قيامـها 
بالترويـــــج لعملــــه رقميـــه تسمــــي 
EthereumMax و ذلـــــــك ألن العملـــــه 

تعتبر اوراق ماليه.
دفعــت Kim غرامـــه 1.26 مليون دوالر 

لتسوية القضية.

أعلنــــــــت المنصـــة عــــــــن نجاحهـــا 
فـي الحصـول علـى ترخيـص تنظيمي 
كمـزود خدمـات األصـول الرقمية من 

هيئة الخدمات المالية.
يأتــي ذلك بعــد شهــرين من حصول 
المنصــة علــى الموافقــــة المبدئيـــة 

من كازاخستان.
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المحكمـــــــــة تحـــدد 
موعـــد مــزاد األصول 
الرقميــــة لمنصــــــــة 

Celsius المفلسة.

الحكومة الروسيــة 
تحجــــب مــــــــوقع 

.OKX منصة

أعلنــت Mastercard عن اطــــــالق 
خدمـــــة Crypto Secure وهــــــــي 
نظــــــــام يستخـــــدم الذكــــــاء 
 blockchain االصطناعـــي وبيانات
لتحديد المعامــالت المرتبطــــة 

باالحتيال أو الجرائم.

منصة Binance تحـرق 
5,595,907,838.67 مــن 

عملــــه LUNC بعـــــــد 
أسبـــوع مـــن تطبيق 
آليــة الحــرق لرسـوم 

تداول العملة.

محفظــــــــــــة تيليجرام 
Wallet Bot تضيـف سوق 

 P2P تداول الند للند
للعمالت الرقميه.

السلطــــــــــــــــات 
الكوريــــــــــــــــــــة

تلقــــــي القبــــض 
علـــــــــــــــــــي اول 
المتهميـــن فـــي 
قضيـــــه انهيــــار

TERRA LUNA 

.USDT  تعمل على تعزيز االحتياطي النقدي لعمله Tether

سيتــــم تقديــــــــم عــــــروض لشـــــراء
 األصـــول الرقميــــة للمنصـــــة بحــــــد
 أقصــــــــى 17 أكتـــــــــــــوبر وسيتــــــــم

 عقد المزاد في 20 اكتوبر . 
 FTX مـــــــن الجــدير بالذكــر أن منصــــة
أبــــــدت اهتمــــاما بتقـــــــديم عـــــرض 

لشراء األصول الرقمية

قــــــــــام مكتــــــب المدعـــــــي العـام
 الروســــــي بإصــــــدار قـــــــرار بحجـــب
.OKX موقـــــــــــــــــــــــع منصــــــــــــــــــــة 
غيـــــــــــــــر معـــــــــــــروف حتــــــــى اآلن 

السبب وراء القرار.

تهــــــــــــدف Mastercard أن تكـــــــــــون 
معــامالت العمــالت الرقميـــة أمنــــــه 
للمستهلكـــــــين والبنـــوك والتجــــــار 
مثــــل معامـــالت التجــــــارة الرقميــــة 

المستخدمة اآلن.

أعلن مطــوري المحفظــه عــن اضافــه 
خاصيه تداول العمالت الرقميـه بيـــــن 
 BTC  و Ton  المستخــــــدمين لعمـــــــله
بعمولـــــــــة %0.9 لكــــــــل معاملـــــــة
سيدعـــــم التداول العمــــالت النقدية 

 USD  EUR  RUB  UAH  BYN  KZT:التالية

 USDT أن احتياطـي Tether المـــــــدير التكنولوجــــــــي لشركـــة Paolo Ardoino أعلــــــن
مــــــــــــــــــــــن األوراق التجاريـــــــــــــة أصبـــــــــــــــــــح 50 مليـــــــــــــــــون دوالر فقـــــــــط.
فــــــــــي مايــــــو الماضـــــي شكلــــــت األوراق التجاريــــــــة 20 مليـــــــــــار دوالر مـــــــن

احتياطي العملة المستقرة.
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تعرضت شبكة BNBChain  لعملية 
تهكير أدت إلى سرقة 2,000,000 

BNB$  والتي تبلغ قيمتها ما

يقارب ~580,000,000$.
تعتبر هذه ثالث أكبر عملية 

تهكير في تاريخ 
 العمالت الرقميه.

بدأ التجهيز قبل 20 ساعه من 
بدايه العمليه و ذلك من خالل 

قيام الهاكر بإنشاء محفظة 
 ChangeNow وتمويلها من منصة

و هي منصة تداول عمالت رقمية 
تسمح بتداول العمالت الرقميه 

مقابل العمالت النقدية بدون 
الحاجة إلثبات هوية أو التسجيل.

ثم بدأ الهاكر في تنفيذ خطته و 
 BSC هي استغالل ثغرة في جسر
Token Hub وهو الجسر الذي يربط

 BNB Beacon Chain BEP2 بشبكة 

.BNB Smart chain BEP20

تعمل الثغرة على التالعب 
بالطريقة التي يتحقق بها الجسر 

من المعامالت، فمن خالل تزوير 
إثبات المعاملة استطاع الهاكر 

صك2,000,000

ثم بدأ الهاكر في نقل هذه 
العمالت الي شبكات أخرى و هي:

 Ethereum

 Fantom

 Arbitrum

   Avalanche

 Optimism

 Polygon

 BNB في نفس الوقت سارع فريق
Chain بالتواصل مع المدققين 

واحد تلو اآلخر لتنسيق إيقاف 
الشبكة باسرع وقت

وبالفعل بعدها بساعات قامت 
شبكة BNB chain بالتنسيق مع 

المدققين لتعليق الشبكه لمدة 
11 ساعة.

بذلك اصبح الهاكر عاجز عن 
  $BNB 1,020,094 التصرف في

.BNB Chain المتبقية على شبكة

أدرك الهاكر أن قيامه بعملية 
سرقة بهذا الحجم ستطلق 

جرس اإلنذار
لذلك بدا الهاكر في التفكير 

بطريقه لتصريف هذه السيولة 
خارج شبكة BNBChain  خوفا من 

تجميدها أو مصادرتها.
و بالفعل قام  الهاكر باستخدام 

بروتوكول Venus و استطاع رهن 
BNB 900,000$  مقابل اقتراض :

 $BUSD 62,506,557

 $USDT 50,003,149

 $USDC 35,003,548

  $BUSD بعدها قام الهاكر بتداول
مقابل عمله 
 79,966 $BNB

 على منصة 
Pan-

 cakeswap

من خالل 
خمس 

معامالت 

 BNB Chain ثغرة تكلف
أكثر من 580,000,000$
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عادت شبكة BNBChain  للعمل 
مرة أخرى بعد إصدار تحديث 

v1.1.15 و الذي يتضمن االتي:

- إيقاف عنوان الهاكر من 
التصرف بالعمالت الرقميه.

ـ تعليق التواصل عبر السالسل 
 BNB Beacon موقتًا بين شبكة

.Bnb smart Chain وشبكة Chain

أما بالنسبة للعمالت المسروقة 
يقف فريق BNB Chain أمام 

معضلة الالمركزية التي قد 
تكلفهم مئات الماليين.

هل يقوم المدققين بتجميد 
األصول الرقمية و بذلك تفقد 

الشبكة الالمركزية ام يتم فك 
 #العمالت الرقميه و الحفاظ على 

أسس الالمركزية ؟!

   BNBChain هل يقوم فريق
  $BNB باستخدام عمالت

المخصصة للحرق التلقائي في 
تعويض العمالت المسروقة؟!

هل يقوم الفريق بوضع 
مكافأة %10 على أي عمالت يتم 

استعادتها؟!
جميع هذه األسئلة سيتم 

طرحها على مجتمع الحوكمة لـ 
BNB Chain و سيكون القرار لهم.

في النهاية بالنظر إلى عمليات 
التهكير المتكررة في الفترة 

االخيرة نرى أن معظمها سببه 
ثغرات في جسور عبر السالسل.

األمر الذي يدفعنا للتساؤل، هل 
نري حل جذري لمشاكل جسور 

 العمالت الرقميه أم أنها ستظل 
الحلقة الضعيفة في سلسلة 

الكتل؟

 BNB ماذا حدث لشبكة
بعد إيقاف الشبكة ؟
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شبكه البتكوين تنمو في عالقه عكسيه 
مع أرباح التعدين.

بالرغم من الشكوك التي كانت لدى مجتمع 
التشفير، يبدو أن NFTs كانت أكبر تطبيق لمجال 

التشفير يثير فضول العامه.

الشرق األوسط يتصدر في مجال التشفير

سجلت منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا 
أعلى معدل نمو مقارنة بالعام الماضي، حيث زاد 

حجم معامالت  العمالت الرقمية بنسبة 48%. 

تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 
نمو بلغت 194%.

تأثير انخفاض ربيحة التعدين

التزامن مع وصول معدل التجزئة )Hashrate( لشبكة Bitcoin الى قمة تاريخية، 
انخفضت ربحية التعدين الى أدنى مستوى هذا العام.

لماذا ؟!
يرجع ذلك ألن ارتفاع معدل التجزئة يعني الحاجه إلى زيادة قدرة الحوسبة المطلوبة 

لتعدين الكتل، األمر الذي يؤثر على أرباح معدني البتكوين.

خالل الخمس سنوات الماضية، سجلت كلمة NFT عمليات بحث أكثر من
DeFi , Web3 ,PlayToEarn , DAO 

تتصدر مصر دول الشرق االوسط وشمال افريقيا بأكبر زيادة في حجم تداول  العمالت 
المشفرة .

حيث بلغت نسبة النمو في الفترة بين يوليو 2020 لـ يونيو 2021 مقابل يوليو 2021 لـ يونيو 
2022 أكثر من 220%.

رصيــد معــدني Bitcoin ينخفـض بمـا يقـارب BTC  9000 خـالل الشهـرين الماضييـن فقــــط.
بالرغم من ذلك ال زال معدني البتكـوين يمتلكــون ما يقــارب %10 مـن إجمــالي البتكويـن 

المعروض للتداول.
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 FEX منصات التداول المشفره
تجربة تداول مبتكرة، فهل تستطيع تغيير السوق الحالي؟ 

االبتكار والتطور هو سمة مجال التشفير.
تكنولوجيا التشفير التي احدث ثورة في مجال األموال التقليدية لم تتوقف عند البتكوين، بل يتم ابتكار خدمات ومشاريع 

جديدة بشكل يومي.
يستخدم عشرات الماليين منصات التداول يوميا لشراء العمالت الرقميه.

لكن مع التطور اليومي الذي يمر به مجال التشفير، تظل منصات التداول ثابته بدون تغيير ملحوظ.
لكن يبدو أن الوضع قد يختلف قريبا.

بدأ مؤخرا انتشار فكرة منصات التداول المشفره FEX و هي نوع جديد من منصات التداول.

لكن قبل الخوض في كيفية عمل هذه المنصات، يوجد حكمة تقول “إذا لم تكن معيوبه فال تصلحها “
فما هي العيوب المنصات الموجودة حاليا التي تستدعي تنبئ نوع جديد من منصات التداول ؟

تنقسم المنصات المتعارف عليها حاليا إلى نوعان
.DEX و منصات التداول الالمركزية CEX منصات التداول المركزية 

منصات التداول المركزية CEX  هي أقدم وأول أنواع المنصات في مجال التشفير.
تعمل هذه المنصات مثل البورصه في انها تكون وسيط يربط البائع بالمشتري.

تستحوذ هذه المنصات على معظم حجم التداول اليومي وذلك لما تقدمه من سهوله التداول و استقرار في السعر.
       - لكن في نفس الوقت يمتلك هذه النوع من المنصات العديد من العيوب أبرزها

       - عدم امتالكك فعليًا للعمالت الرقميه و ذلك ألن المنصة هي التي تحتفظ بعمالتك بالنيابه عنك
امكانية وجود فساد في هذه المنصات من خالل التداول الداخلي او التالعب في سجل الصفقات

فعند قيامك بالتداول على المنصات المركزية، يتم اضافه طلبك في السجل العلني و يستطيع شخص من المنصه او حوت 
استغالل هذه المعلومة لصالحه.

إذن عيوب المنصات المركزية هي الشفايه واألمان 
أما منصات التداول الالمركزية DEX فهي بروتوكوالت عقود ذكية تقوم بتسهيل عملية التداول من خالل احواض السيوله التي 

يوفرها المستخدمين او المشاريع.
بدأت أول منصة تداول المركزي في 2014 وتطور هذا النوع من المنصات حتى يومنا هذا.

حيث قدمت المنصات الالمركزية تجربة آمنة و ذلك الن العملية تتم من خالل محفظتك لذلك فأنت المالك الفعلى
 للعمالت الرقميه. 

وباالضافه لذلك أصبحت عملية التداول تتمتع بالشفافية التامة، حيث تتم عملية التداول على البلوكشين و يستطيع أي 
شخص أن يتابعها.

لكن بالرغم من ذلك لدي منصات التداول الالمركزي العديد من العيوب.
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االنزالق السعري
عمليات التداول على المنصات الالمركزية تتم من خالل أحواض السيولة، ففي بعض األحيان مع الصفقات 

الكبيرة، ينشأ ما يسمى باالنزالق السعري.
و هو اختالف في السعر يتم أثناء العملية، يتراوح هذا االختالف من 0  إلى 2 و في بعض األحيان يكون أكثر.

لذلك تعد المنصات الالمركزية خيار سي بالنسبة لكبار المستثمرين والمؤسسات.
و بالفعل، فحتى اآلن تستحوذ منصات التداول االمركزي على 2.5 فقط من إجمالي حجم التداول اليومي 

للعمالت الرقمية.
 خصوصية معامالتك.

بسبب أن عمليات التداول تتم على البلوكشين، يستخدم البعض روبوتات إلتمام هجمات تسمي
 MEV Attacks و هي عمليات هدفها التالعب في سعر العملة الرقمية للتأثير على سعر عملية التداول.

إذن بعد ذكر النوعان ما هو البديل؟!

 Fully encrypted Exchange منصات التداول المشفره
و هي منصات تداول يتم فيها تشفير جميع المعامالت.

حيث عند قيامك بعرض عملية تداول، بدال من عرضها على سجل الطلب Order Book يتم تشفيرها و فكها 
عند لحظة إتمام الطلب.

بذلك ال يستطيع حوت او شخص من المنصة معرفة طلبك و التالعب بالسعر.
باإلضافة لذلك تتم عملية التداول خارج البلوكشين، أي أنه من الممكن أال تؤثر عملية التداول في السوق 

وذلك ألن نظام التداول يعمل على ربط عرض الشراء بعرض البيع بدون تدخل خارجي.
باالضافه لذلك ال تحتفظ منصات FEX بالمفاتيح الخاصه، بل يتم تشفيرها أيضا و االحتفاظ بها في عقود 

ذكية خارج البلوكشين و ال تستطيع المنصة االطالع عليها.
تجمع منصات FEX بين االستقرار السعري و سهوله االستخدام الذي تقدمه المنصات المركزية و الشفافية 

و األمان الذي تقدمه المنصات الالمركزية.
حتى اآلن ال تزال التقنية التي تعمل عليها منصات التشفير FEX تحت التجربه.

.Avalanche الشركة المطورة لشبكة AVA LABS فاول تطبيقه لهذه الفكرة كان من قبل
.FEX لتكون أول منصة تداول مشفره Enclave Market حيث تم إطالق منصة
حتى االن تقدم المنصة خدماتها إلى المؤسسات بأحجام تداول محدودة.

و لتجربة المنصة يجب عليك التسجيل في قائمة االنتظار.

من الصعب في الوقت الراهن تحديد ما إذا كانت فكرة منصات FEX ستنجح في حل هذه المشاكل عمليا 
وذلك ألننا حتى اآلن في مرحلة اثبات النظرية و التجربة على نطاق محدود.

باالختبار الحقيقي لهذه المنصات سيكون عندما يصل حجم التداول عليها لمئات الماليين يوميًا و يصل 
مستخدميها لمئات اآلالف على األقل.

لكن من األكيد أن وضع السوق الحالي يحتاج للتطوير و قد يكون هذا النوع من المنصات الرابط بين 
.DEX و منصات التداول الالمركزية CEX منصات التداول المركزية
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