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 تــمـهـيـد
 
تب خصيBlockchainعن إلبلوك تشيـن مقدمة "

ُ
ًصإ من أجل إلمديرين " ك

ع" تكنولوجيإ ـب" همتعريفإلمشغولير  ل
َّ
ىل إألنظمة ع هإئلةهإ إلإتوتأثير دفير إألستإذ إلموز

هذإ إلكتإب منإسب لكبإر إلمديرين . إلعإلمية إلضخمة هإ تطبيقإتو  ،وإلمركزيةإلمإلية 
ي تجإوز إلضج

 وإإلنتقإل ؤف معرفة ة إؤلعةلميةوصنإع إلقرإر إلذين يرغبون ػ 
ن هذإ إلكتإب سي  و إلمشفرة. صول إأل و  للبلوك تشيـن تكنولوجيإ إألسإسيةإل

ّ
مك

ونمإذج إألعمإل  إلبلوك تشيـنتطبيقإت مختلف  تعلمن من ـإلمديرين إلتنفيذيي
 و  وإلفرص وإلمخإطر. 

 
حينمإ تصبح منإسبة  كنولوجيإ إلثوريةلتهذه إهم لسوف يعد

 .إلمختلفة أعمإلهملمجإإلت 
 
ي آخر  هإئلة إتتغير حدثت لقد و 

ي ذلك مفهوم إلمإل  2111ػ 
تجدر و  ه. ذإتعإم، بمإ ػ 

ي للتطور إؤلشإرة ؤف أنه عىل إلنقيض من إ ي لتقدم إلتدريج  فقد تطور إلمإل ، إلبيولوج 
من إألموإل إلقإئمة عىل ؛ فمن إلمقإيضة ؤف إأللوإح إلحجرية، و دإئًمإ بشكل رسيــــع

إلذهب ؤف  ستندة ؤفمن إلعملة إلورقية إلم، و إلسلع إألسإسية ؤف إلعمةلت إلثمينة
ف إلدولة، ومن سجةلت إلدإئن/إلمدين إلرقمية ؤ سيإدة ستندة ؤفإألورإق إلمإلية إلم

ي تصدرهإ إلدولة. إ
ي لحظة منإسبة  لسندإت إلنر

حيث تدعو بيئة  -يقف إلعإلم إليوم ػ 
؛ عىل تطوير سمإت جديدة شكل من أشكإل إلمإل قإدر  : متصلة دإئًمإ ؤف إلقفزة إلتإلية

ي ظل إلعولمة، 
وكذلك بير  إؤلنسإن و لة بير  إآل تيسير إلمعإمةلتل منإسب تمإًمإ هو فؼ 

 . دون وسطإءموثوقة يتيح للنإس ؤجرإء معإمةلت إآلإلت وبعضهإ، كمإ 
َّ
فبإلرغم من أن

خإصة أو دورإت ميإـه خإصة، أسنإن فرشإة تلكون يمنصف سكإن إلعإلم فحسب 
إسيكون من إلملـذإ  ؛وإتف محمولةيمتلكون ه نجـد أغلبهم

ً
تطور عدم  ؤسف حق

 .ِمثلإألموإل بإل
 

ي إلوإقع، ل
ي لمإل ِع وػ 

روإية أن يشد مرء يمكن لل، حيث يإء مثل علم إألح، لم تإريج 
ي  معلومإت وتفإصيل مسجلة حول إلبيئة مبنية عىلتإريخية لسلسلة من إألحدإث 

إلنر
ح دور إلمإل وأهميته  مإلتطور إلآليإت لطإلمإ كإنت ف .تحدث فيهإ من أجل رسر

ت أسإسيإت  .عإمة إلنإسإلمعإمةلت وإلتحويةلت غير إلمرئية بير  معتمدة عىل  فتغير
ي إلعِ إ

لبيئة إو  ؛نـقدين إلمإضييإلقتصإد إلعإلمي بشكل كبير من خةلل إلتكنولوجيإ ػ 
ي إلسإبق لذإتهإ 

ي كإنت منإسبة ػ 
ورإق إلمإلية إلمستندة ؤف سيإدة إلدولة، ال إلنر

 أكير ممإ نتصور. نإ تض  أصبحت إليوم 
 



إعإت وإلتكنولوجيإ إلفيمإ يتعلق و  ي إل حديثةبإإلخير
ة أو نحو ذلك، قرون إألربعة ػ  إألخير

إ إلمسلمون   أخر فقد ت ً  ، ع  في مإئة عإممنذ حوإف عن إلركب. كثير
 
ي ل
 قد مؤتمر ػ 

ْ
 ك
 
ي  - إون

ػ 
وقد  إؤلسةلمية إلمتعلقة بهإ.  وإلتعإليمإلعملة إلورقية إستخدإمإت  لمنإقشة -إلهند 

ي للحضور.  
عي  موإلنإ عبدإلحق حقإن 

 
بعض ض عىل تقديم ، كإن ي  كل بضع دقإئقد

 ؤدإرةغضب إلقإئمير  عىل  أثإر هذإ إلتضف، بطبيعة إلحإلو  .إلخفيفةإلوجبإت 
وة إألمة إلمسلمة كإنوإ يحإولون إلتوصل ؤف إؤلجمإع فقد ؛إلمؤتمر   فيمإ يتعلق بير

إمإت إلزك بينمإ يبدو  - بإلدرهم وإلدينإر عإًمإ  1411 منذإة وحمإية ترإثهم إؤلسةلمي وإلير 
: "تكلموإ  

ا
ء سوى إلطعإم. حينهإ أجإبهم بهدوء قإئًل ي

لهم وكأنه إل يشغل فكرـه أي شر
 ."! بؼر

 
ت ِلـت

 
جد  كمإ تشإءون وإفعلوإ مإ تريدون، فإلعمةلت إلورقية و 

 
إت إلصوت وإلمطإبع  جإءتثم  حإلة  لتوإجهرحةلت إلطإئرإت وإستخدإم مكي 
، لم تتمكن إألمة إلمسلمة من مضتعإم  211عىل مدى بل ؤنه  .غضب ذإتهإإل

ي إآلرإء بشأن جوإز أو عدم جوإز  ؤجمإعإلتوصل ؤف 
حنر ية وإل تصوير إلرسوم إلػ 

إ.   إلكإمير
 

ولالسف توإجه إلعمةلت إلمشفرة إليوم إلمصير ذإته. وغإلًبإ لن يستمع أحد ؤف وجهة 
ي ولكن نظري. 

ي ترى إلعمةلت إلمشفرة طإلمإ ظهرت إآلرإء إلنر
أن  حرإًمإ، فينبغ 

. وقد إلحقموإلنإ عبدموقف ستحض  ن ي
ي وضع يسمح في بطلب إل أكون  إلحقإن 

ػ 
ي ، لكنمثلمإ فعل إلطعإم

 ن 
ا
 من ذلك.  أطلب منك قرإءة هذإ إلكتإب بدل

 
إ آخر أطلب وأود أن 

ً
 عشر سنوإتبهذإ إلكتإب لرجإءا إحتفظ  عزيزي إلقإرئ:  شيئ

 .فإألمور تتضح مع مرور إلوقت. أخرى
 

حإتكم.  ي إنتظإر آرإئكم ومقير
 ػ 
 

ي 
 زيـشإن إلحسـن عـثمإن 
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 لـمـحـة تـاريـخـيـة عـن الـمـال
 

 حيإة متنقلة منذ حوإفي ثةلثير  ألف سنة
  ، فجمعوإعإش إلبشر

 
يِشهم  قوت من ع 

من مكإن ؤف آخر هو  تقإلكإن إإلنو  [1]إلعثور عليه.  همإألرض من أي مكإن يمكن
إ  ؛ؤلنسإنأسلوب حيإة إ

ً
. وإمإ هرًبإ  عن إلسلع أو إلحيوإنإت ؤمإ بحث  من إلطقس إلقإشي

  زوج من إلمةلبس أو إثنير   .. بدويةللحفإظ عىل حيإة  إؤلنسإنإحتيإجإت مإ هي ف
ة أخرى قبيلة ؤحدى إلقبإئل  تقإبلعندمإ و  وربمإ بعض إلفخإر.  بعض إألدوإتو  أو عشير

ء من بضإعتهإ  تبإدلس إ مجإورة، فؤنه ي
قمح إلقبيلة إألخرى .. سلع  سلعة منمقإبل  شر

لم يكن هنإك مفهوم للعملة أو  [2].ؤنإء أو إثنير  مقإبل بطإنيةربمإ أو  ،مقإبل أسمإك
وة لم تكن مملوكة بهذإ إلشكل.  - إلعمةلت إلرسمية ورإق إلنقدية أو إأل فقد كإنت فإلير
 ؛ كإنت إلحيإة خإلية من إلهموم. جمإعي إلعيش و رغبإت محدودة وإلملكية محدودة إل
 

، ولالسف تسللت هذه إلسمة ؤف كيفية تقدير   إلتنإفس من سمإت إلبشر
َّ
بيـد أن

ب مسحة إلتبإهي ، بدأ يكتسمنه إلقدر إلذي يملكه، و يملكه إلمرء مإ فإؤلنسإن لذإته. 
ر بإلنقود وإلعمةلت بعد،  وإلغرور. 

َّ
ــــقد

 
وة ت وة مل وكإنتلم تكن إلير كية إلسلع وإلير

  إلحيوإنية
َّ
 و  [3]فريـدة.  وكإن لدى إلنإس مهإرإت عة بشكل غير عإدل. موز

َّ
ت هذه أد

 إلملكية إلمتبإينة للسلع وإلمهإرإ
 
ي نعرفهإ لةت ؤف ترتيب إلمعإمةلت إلمتبإد

إليوم ، وإلنر
ين ألف سنوهكذإ  بإسم نظإم إلمقإيضة.   إؤلنسإن حوإفي عشر

ي ذلك قض 
ة، بمإ ػ 

 إلمقإيضة. يتعإمل بنظإم ، إلعصور إلجليديةحقبة 
 
إ م  نظإم إلمقإيضة إل يزإل ، طريقٍة أو أخرىبو 

ً
ـق ي إلعإلم طبَّ

فإلنإس تتبإدل  .ؤف إآلنػ 
حنر إليوم، وبسبب إلهدإيإ مع بعضهإ أو تتشإرك إلمحإصيل عىل سبيل إلمثإل. 

 رىيو  ، تقوم ؤيرإن بتدإول سلع مختلفة من دول أخرى مقإبل إلنفط. إلعقوبإت إلدولية
ي كتإبه "إلديون: أول  رـديفيد غرإيب

  [4]،سنة" 5111ػ 
َّ
ستخدم نظإم إلمقإيضة ي   أن

بير  أمإ  ، مثل بير  أنإس من قبإئل أو عشإئر مختلفة. إلمعإمةلت بير  إلغربإء عندمإ تتم 
ة إلقبيلة أو إل أفرإد ، أو تقديم إلسلع عىل خدمإتتسود مشإعر تقديم إلف، ذإتهإ عشير

 وهكذإ  سبيل إؤلعإرة. 
َّ
ي تتم مقإيضتهإ فؤن

لت بنهإية إلمطإف ؤف  -إلسلع إلنر ي تحوَّ
إلنر

ـستخدم  - عمةلت
 
ي من إلثقة بير  أطرإف إلمعإملة؛ كإنت ت

حينمإ إل يوجد إلقدر إلكإػ 
إ بإلنسبة ألفرإد إلجمإعة إلوإحدة )إلمجتمع(  تقديم إلخدمإت بسبب إلثقة  أمَّ

َّ
فؤن

 [5]إلسإئدة بينهم هو مإ حإفظ عىل روح إلتـرإبط. 
 



حإللقد تخىل إلبشر عن  إلدإئمة منذ حوإفي  نإزلإلبدوي لصإلح إلموأسلوب إلحيإة  إلير
  [6].إأحد عشر ألف عإمً 

ا
ي حسبفريسة فمجرد إلحيوإنإت  رؤيةمن  وبدل

، بدأوإ ػ 
ي إلزرإعـةعندمإ تحولوإ ؤف و  .تربيتهإترويضهإ و 

، بدأت أمتعتهم إلشخصية وممتلكإتهم ػ 
نإ إلتإريــــخ و  إلزيإدة.   بيخي 

َّ
ي إإلزدهإر  أن

ية إلمبكرة بدأت ػ   إلزرإعة وإلمستوطنإت إلبشر
عرف إآلن بإسم  مإفي ق إألوسط، ي   "مهد إلحضإرة -إلهةلل إلخصيب  أو إلشر

ي إإلنقسإم وتجميع أنفسهم ف [7]".إؤلنسإنية
ي بدأ إلنإس ػ 

قرى وقبإئل ومنإطق  ػ 
ي إلظهور تجإرة إلسلع ومإ لبثت لغإت. جغرإفية وأعرإق و 

 .تجمعإتبير  هذه إلػ 
 
ي سنة أخرىمرَّ 

ق إألوسط ؤف مقدونيإ  ؛ت ألؼ   ، إستقرَّ ومن مض ؤف إلهند، ومن إلشر
.  نظإم إلمقإيضة ي إلعإلم له أي قيمة أو كإن  بشكل أكي 

ء ػ  ي
إلقمح مثل  - إبً و طلمأي شر

حوإفي  ستخدم للمقإيضة. كإن ي    -وإلشعير وإلذرة وإلمإشية وإلزعفرإن وإألسمإك وإألرز 
ي منذ و  ألف سنة أخرى مرت بهذه إلطريقة. 

ة آإلف سنة بدأ إلنإس ػ  حوإفي عشر
 ؛ و حسإب أصولهم

َّ
  نشأت إلحإجة ؤف ذلك ألن

 
ي نظإم إلمقإيضة  إلبضإئع إلمتبإد

لة ػ 
ـل مغي شخص مإ لديه بقرة زإئدة عن حإجته،  .إإنت مختلفة تمإًمإ عن بعضهك تخيَّ

ي له أن يحصل عليهإلزعفرإن فمإ مقدإر  ؛يحتإج ؤف بعض إلزعفرإن وهو 
 إلذي ينبغ 

ة لحسإب: كمية معينة من إلزعفرإن، وطول ؤنه بحإجة إآلن ؤف طريق ؟مقإبل بقرته
زن، و معير  من إلقمإش  معير  من إلقمح.  و 

 
ـم 
 
ي نحت أث

ي إلطير  و  همسلعأو  همحيوإنإتب شكإل شبيهةبدأ إلنإس ػ 
عليهإ  وإ فإظحإػ 

 . ي ألوإح من إلطير 
ـم [8].تلكعىل ألوإح إلطير   إ صورً كإنوإ يرسمون  ػ 

 
أحدثوإ  ومن ث

ي  إبً و ثق
ي إرتدإئهإ عىل و إأللوإح ه هذ ػ 

مثلمإ يعرض و  أو حول رقإبهم.  همأكمإمبدأوإ ػ 
ي شإرك فيهإ د إليوم و جنإل

ي شكل شإرإت عسكرية إلحروب إلنر
ي ػ 

، بدأ زعمإء إلقبإئل ػ 
لوإح ؤف حجم وأشإرت إأل مصغرة ألصولهم. مجسمإت تهم من خةلل إرتدإء إعرض ثرو 

ي إحيوإنإت أو أر ثروإتهم من 
ت إلصفقإت  هإ. ونمتلكيأخرى سلع أي أو  ىص 

 
قد وهكذإ ع 

 عىل هذإ إألسإس. 
 

ـل مغي أنك  ، إزدإدت تعقيدإته. مع نمو شعبية نظإم إلمقإيضة ي إلتخىلي تخيَّ
ترغب ػ 

ي  بعضعن مإعز لديك للحصول عىل 
ي إلشخص إلذي  ، ولكنَّ للطهي إألوإن 

لديه إألوإن 
ي حإجة ؤف 

ي حإجة ؤف بعض إلمةلبس. وهكذإ صإر لزإًمإ عليك  .إلمإعزليس ػ 
بل هو ػ 

ـي تتمكن من مقإيضة  ي مقإبل إلمإعز ل
أن تبحث عن شخص مإ ليعطيك إلمةلبس ػ 

ي إلقيإم بهذه 
! ولكن مإ إلذي يضمن لك أن ثةلثـتكم ترغبون ػ  ي إلطهي

إلمةلبس بأوإن 
ي إلوقت ذإته؟ ومإ يزيد 

ي  إلمقإيضإت ػ 
 هنإك بعض إلسلع إلنر

َّ
إ، أن

ً
مكن  إألمر تعقيد ي 



ولكن مإذإ عن مإعز؟ ؤن كإن لزإًمإ عليك أن تقطعهإ ؤف نصفير   -مثل إلقمح  -قيإسهإ 
 فمإ يتبؼر منهإ سيفسد عىل إلفور وبإلتإفي يفقد قيمته تمإًمإ. 

ا
 مثًل
 

إلذهب ر إلنظإم عندمإ إكتشف إلنإس مع مرور إلوقت معإدن جديدة مثل تطوَّ 
ي عإم و وإلفضة وإلنحإس. 

نحإسية  ةل عمل، صنعت إلصير  أوَّ قبل إلميةلد  1111ػ 
أدلة ومع تقدم إلزمن سنصإدف  بإستخدإم أشكإل تشبه إلحيوإنإت أو إلسلع كرموز. 

نإ كيف وجد إلذهب وإلفضة  ي مسإئلطريقهمإ نحو إإل تخي 
إلحيإة إليومية.  ستخدإم ػ 

ي قإمن بف
ي إح -ل إبِ ك ب  لِ م   نونير  إلعقوبإت إلمختلفة ػ   [9]،منذ أربعة آإلف سنة - مورإن 

 11و فضية )تسإوي حوإفي رطل من إلفضة(.  مينا1مإ شخص عض أنف غرإمة كإنت 
دس  ميتال كإن إألجر إليومي للعإمل هو . و (ميناغرإمة صفع شخص مإ )تسإوي س 

) إأللفوإحد عىل 
 

    
شخص مإ، عإمل أنف  عضَّ ، ؤذإ أخرى وبعبإرة. مينامن ( 

إ ف
ً
 !ثةلثة أعوإمكإمل أجره لمدة له بسيكون مدين

 
 .عإملإألجر إليومي لل ظهرت إلحإجة ؤف أوزإن منإسبة من أجل قيإس وهكذإ

 ، إلفضةإستخدمت ف
ا
ي بةلد مإ بير  إلنهرين خإصة

  ،وإلنحإس وإلذهب ،ػ 
ا
ي خإصة

ػ 
ي مض 

وة.  حسإب مقدإر ، ػ  ي و  إلير
 دور إلعبإدة.  عإدة مإ كإنت هذه إألوزإن محفوظة ػ 

ي مقإبل إألجور إلمستحقة لهمكإن إلنإس يذهبون ؤف هنإو 
ون إلبقإلة يحكإنوإ ،  ك وػ  ض 

ل ل .  طعإمهمؤف إلمي   ة و إليومي ي إلفير
ى تقريًبإ ذإتهإ ػ  عليه إلسةلم  -ؤبرإهيم  سيدنإ ، إشير

ي كهف )في قطعة أرض -
عرف إليوم بمنطقةػ  ( لقي  زوجته  مإ ي  إلحرم إؤلبرإهيمي

دوإلر أمريؿي بأموإل  125111عإدل حوإفي أي مإ ي   [10]،ميتال 411سإرة مقإبل  إلسيدة
 إليوم. 

 
 إل شك أن إ

ا
لكنه لم يكن  بإلنسبة لالثريإء و  لحصول عىل إلذهب وإلفضة كإن سهًل

أي  إل و إلذين إل يملكون أي معإدن ثمينة  بإلنسبة لالشخإصف .خرينئل لبإلنسبة  كذلك
 آخر؛، كإن هنإك أصول ثمينة للمقإيضة

ا
أصبح من إلممكن إستعإرة إلسلع ؤذ  حًل

إ ودفع ثمنهإ 
ً
. إلحق ي وقت إلحصإد إلتإفي

خدمت لهذإ إلغرض  ػ 
 
وإح إلطير  أو ألوإست

ي تحمل 
ة أكيإس قمح من ر ؤذإ إستعف [11]"أنإ مدين لك".  عبإرةإلرموز إلنر ت عشر
ي موعد  .ه، فسوف تسجل ذلك عىل رمز ممير  وتعطيه لشخص مإ 

 ثم عندمإ يأنر
. ذلك وإستعإدة  يهإلحصإد، يمكنك ؤرجإع مإ تدين به ؤل إلشخص ؤذإ كإن ف إلرمز إلممير 

ء إلذي أقرضك  ي
ي مإ بحإجة ؤف شر

مكنه، فإلحصإد موعد قبل أن يأنر إستخدإم إلرمز  ي 
ؤعإدة مإ عليك  إ مً إكون لز يس وبإلتإفي  إلخإص بك ؤلجرإء تبإدل مع شخص آخر. إلممير  



. تدين  ي حوزته إلرمز إلممير 
وهكذإ بدأ تقليد  به من حصإدك ؤف إلشخص إلذي ػ 
 [12]إستخدإم إلرموز إلطينية لتسجيل إلقروض. 

 
ي هذه إلمعإمةلت وجد عدمبـيـد أنه ت

ـن رض هو ـإلمقتف ؛مسإوإة متأصلة ػ  ؤف  يحتإجم 
 فإئـدةإلن هذإ إلخلل نشأ مفهوم مِ  .فإألمر ليس كذلكبإلنسبة للمقرض إلمقرض. أمإ 

وبـبـسإطة  بعد حوإفي خمسة آإلف سنة. حير  ظهوره  تمإًمإإؤلسةلم  رفضهإلذي 
ة أكيإس من إلقمح، ولكن يجب عليك أن تعيدهإ إثنإ  ض عشر ي أن تقير

فإلفإئدة تعن 
وإت إلنإسعإمة إت عندمإ رأت إلحكوم. و عشر كيًسإ  ي إلير

لم ، بهذه إلطريقة تجن 
ي كذإ وهتستطع إإلبتعإد عن هذإ إلمشهد. 

ـجإل؛دخلت آليإت إلدولة ػ   ذلك إلسِّ
ي  - عىل سبيل إلمثإل - ور نظإم يتم بموجبه تخزين إلحبوبتطف

، وسيتم إلمعإبد ػ 
ي عظ إلحبوب لمعبد سي  ؤف إأخذ هذإ إلرمز إلممير  يكل من و  ؤصدإر إلرموز إلطينية. 

ػ 
دة. بكميإت مإلمقإبل 

َّ
 إلدولة ربًحإ مِ  تحقق وهكذإ حد

ُ
صإحب إلحبوب ن مِ  ل  ـن ك

ي إلحبوب.   ومشير
 

ي عإم 
 قبل إلميةلد  611ػ 

َّ
عرف إليوم بإسم ك ليديإ )لِ م   -م أليإتيس ، قد ( تركيإأو مإ ي 

، سيكون لنإسعإمة إمن أجل تسهيل إألمر بإلنسبة لف .ؤف إلعإلم إلعمةلت إلمعدنية
دةقيمة زن و و  نوع و لهإ لطة ؤصدإر عملة معدنية للحإكم إلحإفي س  

َّ
إحتفظت و  .محد

مكن نقل هذه إلعمةلت ؤف إلدولة ، ي  كلمإ دعت إلحإجةو  -إلدولة بإلذهب وإلفضة 
ي عإلمو وإستبدإلهإ بإلذهب وإلفضة. 

يتعهد إلمضف " عبإرةعإدل هذإ يإليوم  نإ ػ 
  [13]عىل إألورإق إلنقدية.  ةعند إلطلب" إلمكتوببإلدفع 

 
فرضت كل دولة ؛ حيث وإلحكإمدمإ كإن هنإك مئإت إلدول كإنت تلك هي إلحقبة عن

  عمةلتهإ إلمعدنية إلموحدة. 
 
ي مختلف إلبةل  إلعمةلت إلموحدة تنمك

 
من  د إلنإس ػ

، مع إلتنبه ؤف عمةلت إلمعدنية تحمل قيمة معروفةكإنت إل؛ ؤذ  إلتجإرة مع بعضهم
ي كل مرة. 

ق إلحإجة ؤف وزنهإ ػ  ي  من إلشر
من كنإئس ، و إألوسط ؤف إلبحر إألسود إلصين 

ي إلوإقع إلعمةلت إلمعدنية. إستخدإم  أوروبإ ؤف أسوإق ليديإ، إعتمد إلعإلم
، كإن ػ 

ي ليديإ إلسوق 
 هو ػ 

ا
ة إء إلسلع مبإرسر  مقإبل إلعمةلت إلمعدنية.  أول سوق يتم فيه رسر

 
 س  إلدولة بِ  قإمتعندمإ 

ِّ
 وزن تجعلكإنت ،  معدنيةإلعمةلت إل ك

ا
 من إلقيمة هإ أقل قليًل

ي إألربإح.  ، حنر إلمكتوبة عليهإ 
 -ية ك أرغوس إليونإنلِ م   -دون فإييعتي   تتمكن من جن 

ي إإلذي 
ـن ، هو أول لقرن إلسإبععإش ػ   م 

َّ
 .وقيمتهإ إلعمةلت إلمعدنية د وزنحد

 س  و 
 
ي حملت ختم إلحإكم عإم  عملةإل ـتك

ي جزيرة ؤيجينإ  711إألوف إلنر
 قبل إلميةلد ػ 



ي من إلدفع كثير ربمإ كإن هذإ هو مإ و  .إليونإنية
، ممإ نإس لةلنضمإم ؤف إلجيش إليونإن 

إطورية إليونإنية رسيعً    [14].إأدى ؤف توسع إؤلمي 
 

ي إلمدن بإلقرب من منإفذ إلدخول وإلخروج
ون ويبيعون إلعمةلت، بدأ إلنإس ػ   - يشير

ن بدأ أعمإل إلضإفة أول  ممكن للمرء أن يطلق عليهي   ويحققون أربإًحإ هإئلة  -م 
ي . ألنفسهم

 بأول مضػ 
ا
ي إألصل أحد إلعبيـد [15]"؛بإشن"دع ي   إلعإلم كإن رجًل

 وكإن ػ 

ين  ي إليونإنإلمنتشر
ي إلحصول عىل حقوق  ضإفةإ أسس إل، وضع تدريجيً ػ 

وإستمر ػ 
إ ؤف أن إلموإطن 

ً
إ فشيئ

ً
ي شيئ

ي نإجحإليونإن 
ي نهإية إلمطإف مضػ 

ي  .أصبح ػ 
عندمإ توػ 

فقد كإنت إألعمإل . يونإنية درإخمإ  361111 ، كإن بحوزتهقبل إلميةلد  371عإم 
ي تلك إلحقبة. إلمضفية مربحة حنر 
 ػ 

 
 وأنوإع مختلفة من إألشيإء إلمنحوتة وحنر إلسكإكير   إلعمةلت إلنإس يرون بدأ 

ا
دليًل

وة. إ عىل إلخإصة بهم   "إلبوتةلش"إستخدم إألمريكيون إألصليون إحتفإإلت ف لير
"إلوإمبوم" إستخدمت إلحضإرإت إلمبكرة ألمريكإ إلجنوبية كمإ . إلسلع لتبإدلكوسيلة 

ي عإم بل  .ةلتكعم  –مًعإ ربوطة م من إألصدإف إلبحرية حوتةحبإت من -
، 1642ػ 

ي  ذإ إلحإلهإستمرَّ ، و كعملة رسميةلتبغ  بإوإلية فرجينيإ إألمريكية تعإملت 
لمدة مإئنر

 [16].تإلية عإم
 

وم )سبيكة من إلذهب وإلفضة( وبدأ إستخدإم إلذهب وإلفضة وإلنحإس  وإؤللكير
هإ من إلمعإدن لهذإ إلغرض.  ، قبل إلميةلد  411قبل إلميةلد و  711ن عإمي ـبيف وغير

ق إألوسط وأوروبإ وإلهند.  ي جميع أنحإء إلصير  وتركيإ ومض وإلشر
 إنتشر هذإ إلفن ػ 

ي رومإ ، كإن هنإك معبود قبل إلميةلد  412حوإفي و 
يحمل خإص به  معبـد كإن له و  ،ػ 

 ويرى  إسم "مونيتإ". 
َّ
يتتبع  بينمإ ".إلـمـإل" يأ" مإنـي" ةهذإ هو أصل كلم إلمؤرخون أن

ي "م  مـإنـيإللغويون جذر كلمة "
تغإليون و  ".دـيـفـ" من كلمة إلتينية تعن  عندمإ وصل إلي 

عرف   لة هندوستإنية، أعإدوإ معهم عمف إلهند عي  إلصير  بغرض إلتجإرةؤ
 
كإنت ت

ي جنوب إلهند بإسم "
 يأ "كإشأصبح هذإ أصل كلمة " ".كـإسوبإللغة إلتإميلية ػ 

إ"
ً
 ."نقد
 

ي إستخدإم إلعمةلت إلمعدنية. 
إ ػ 

ً
ؤإلء إألشخإص إستفإد ه رسعإن مإ بدأ إلرومإن أيض

إطورية إلرومإنية من إلعربإت إليدوية ي إؤلمي 
، وإستخدم أعضإء مجلس إلشيوخ ػ 

إئب عىل شعبهم إلبدأ إلرومإن يفرضون ثم  كنوزهم من أجلهم. إلعبيد لحمل   ض 
إ عن  إلبةلد وإحتلوإ 

ً
و و ممزيد من إأل وإحدة تلو إألخرى بحث عندمإ سقطت ف. إتإل وإلير



ي عإم  مقدونيإ أمإم
إطورية إلرومإنية عىل، قبل إلميةلد  167إلرومإن ػ   75 حصلت إؤلمي 

 [17]طن من إلفضة( كمكإفأة.  311مليون دينإر )
 

ي سإهمت 
وة إلهإئلة ػ  إرتفع إلطلب عىل و ، رومإ وجعلهإ أكير قوةإستقرإر هذه إلير

إلطيور إلغريبة وإلعبيد إقتنإء ثروإتهم عىل ينفقون  إلرومإن ومن ثم صإر  إلكمإليإت. 
وإلخيول وإألثإث وإلسلع إلعسكرية وإلتوإبل وإلبضإئع من إلصير  وإلهند وإلجزيرة 

ي عإم  ويقول. إلعربية
ي أنه ػ 

ي بلين 
قبل إلميةلد، عندمإ كإنت رومإ  118إلمؤرخ إلرومإن 

ي إلعإلم ت إلعمةل إل ، ولدت أوفموإلتحكمهإ إأل 
مصنوعة من وقد كإنت  ..ورقية ػ 

عىل  -" بأشكإل مختلفة إلكمبيإإلت ، صدرت "بعد ذلك منقوشة بأصبإغ. و إلجلد 
 ،ومع ذلك ولحإء إألشجإر وجلود إلحيوإنإت وإلصفإئح إلمعدنية وحنر إلعظإم.  إلجلود 
ي معإمةلته إلعإلم  إعتمد 

ي إلمقإم إألول عىل إلعمةلت إلمعدنية وإلدرهم وإلدينإر. ػ 
 ػ 

 
ة  رومإ.  خإرجكميإت هإئلة من إلذهب   إتجهت، بسبب إلحجم إلكبير للوإردإتو  لفير

ي ، بينمإ كإنت إلتجإرة مز من إلوقت
إإلنتفإخ بسبب توسع دهرة وإستمرت إلخزإنة ػ 

إطورية إ. ؤإل أنه مع مرور إلوقت ،  إؤلمي 
ً
لم يكن من إلممكن أن يستمر كإن ذلك ممكن

ي و .إلوضع هذإ 
، وأصبح إلمإل أكير ، توقفت إحتفإإلت رومإ قبل إلميةلد  117عإم ػ 

 و  ندرة. 
ا
 ف .. لهذإ قد وجدت إلدولة حًل

ا
 من س   بدل

ِّ
ي إلنقود من إلفضة إلنقية ك

، بدأوإ ػ 
ه من إلمعإدن غير إلثمينة. ؤضإفة  كإن أصحإب إلمتإجر أذكيإء بإلقدر  إلقصدير أو غير
ي وبإلتإفي  أسعإر إلسلع؛فقد رفعوإ  -ه نفس

ي  لتضخمأوف حإإلت إرومإ ظهرت ػ 
ػ 

ي كإنت تبإع مقإبل ف إلعإلم. 
ي إإلرتفإع فأدنإنير ب 5إلدوإجن إلنر

صبحت تبإع دأ سعرهإ ػ 
وإرتفع أجر  .إدينإرً  45، وبحلول إلعإم إلتإفي بيعت بسعر يصل ؤف إ دينإرً  15 مقإبل

ميةلدًيإ،  211دينإًرإ عإم  611ليصل ؤف قبل إلميةلد،  46دينإًرإ عإم  225إلجندي من 
ي إإلرتفإع ؤف أن وصل ؤف 

 
 ميةلدًيإ.  235دينإًرإ عإم  1811ثم أخذ ػ

 
ي تلك إألثنإء 

ي وػ 
ء فريد من نوعه. ػ  ي

ي غرب  تقعوهي جزيرة  - "يإب"، حدث شر
ػ 

  9111 زنحجر مستدير ضخم ي تمت معإملة - إلمحيط إلهإدئ
ا
أنه خزينة عىل  رطًل

 "بإإلو"من جزيرة  ب  لِ ج  قد ، "إلرإي"هذإ إلحجر، إلمعروف بإسم حجر كإن ؤيدإع.  
  [18]إلقريبة حيث تم إستخرإجه. 



 
ي 1شكل )

 جزيرة "يإب" (: حجر "إلرإي" ػ 
 

ي إستخدإم 
 و  كأموإل نقدية.   حجر "إلرإي"بدأ سكإن جزيرة يإب ػ 

َّ
  إلحجر  إ هذ نظًرإ ألن

ً   كإن إ بحيث  إ كبير
ً
عىل تإريــــخ  "يإبجزيرة "تحريكه، فقد إعتمد سكإن  يصعبجد

  ة. ـيَّ ـلكشفهي للمِ 
َّ
إء بإستخدإم حجر إلرإي  ؤن ببسإطة عىل ؤجمإع بير  إلنإس  إعتمد إلشر

 
َّ
ت. ـيَّ ـلكمِ  عىل أن ي حجر  ة إلحجر قد تغير

عىل ف ؛ر ـكبي  منـزلك  "إلرإي"يمكنك أن تفكر ػ 
 
َّ
ـر مإلكوه مكن ، ي  ر موقعه إلفعىلي ـه من غير إلممكن للمبن  تغييإلرغم من أن أن يتغيَّ
إض إلمإل من بإستمرإر.  لك إلقير يمكننإ أن نرى   هكذإ . و إلمضفيمكنك حنر رهن مي  

 كيف 
َّ
ي إلحديث كإنت موجودة  رئيسيةإألسس إل أن

منذ آإلف بإلفعل لنظإمنإ إلمضػ 
 .  إلسنير 

 
عىل أهل إلجزيرة جميع  أصبح، و إألستإذ إلعإم" من شخص آلخر إنتقل "دفير هكذإ 
.  "إلرإي"ن يمتلك عدد حجإرة م  ـدرإية ب ي وقت معير 

 
وهكذإ إحتفظ سكإن إلجزيرة،  ػ

وةمقدإر ، بسجل عن عي  إلتقإليد إلشفهية  وبإلرغم من وجود لدى كل فرد منهم.  إلير
ي منتصف هذإ إلحجر بحيث يمكن حمله من مكإن ؤف آخر بمسإعدة قضبإن

 ، حفرة ػ 
 فلم تكن هنإك حإجة ؤف تحريكه.  
 

، جزيرة ؤف أخرىمن "إلرإي"  أحجإر أحد، وأثنإء نقل مرت بضع مئإت من إلسنير  
ي تحمله

ي قإع إل غرقت إلسفينة إلنر
 هذه إلحإدثة لم  .محيطوسقط إلحجر ػ 

َّ
ؤإل أن

ر 
 
ذك ـن إتؤدي ؤف أي فإرق ي 

 
ي إلعمل كمإ كإن من قبل إلمإفي لنظإم ؛ ؤذ تمك

أن يستمر ػ 
ي عإم. ذإتهحنر بدون إلحجر 

 فقد وإفق أهل إلجزيرة  ، وقد إستمر لمدة ألؼ 
َّ
 عىل أن

 .غرقه كمإ كإن قبلذإته  إلشخص  ِملكمثل قيمة ومإ زإل إلحجر إلمفقود مإ زإل ي  



 إمةلت إلمستقبلية عىل أسإس إلحجر إلمعوإستمرت 
َّ
  ، عىل إلرغم من أن

ً
إ لم يره أحد

 
ا
 [19]أخرى.  مرة
 
 ؤذ ؤ ؛كبير كيفية عمل إلعمةلت إلمشفرة  هذإ يشبه ؤف حدٍ و 

َّ
وحدإت إلحسإب  ن

 يمة لهإ ككإئنإت رقمية بحد ذإتهإ بإلعمةلت إلمشفرة إل ق
 
ستخدم فقط لتدوين ، فهي ت

 و  إلقيمة. 
ا
ي  عإدة

مإ يتم ؤجرإء إلمعإمةلت بإلعمةلت إلمشفرة عن طريق إؤلعةلن إلعلن 
 
َّ
شخص آخر من إآلن  ِملكقد صإرت  تلكوحدإت إلعملة إلمشفرة مجموعة  عن أن

إ. 
ً
يتم ؤرسإل هذه إلرسإلة ؤف إلمستخدمير  إآلخرين لتلك إلعملة إلمشفرة  فصإعد
ـة ـع 

َّ
ق و   ، ممإ يضمن بإستخدإم توقيع رقمي  م 

َّ
شخص يمكنه إلتحقق من صحة كل   أن

هإ أو تزويرهإ. إلرسإلة ، ولكن إل يمكن ألحد تغيير
[20] 

 
ي خصإئص وب

هإلرإيحجر "إلنظر ػ 
َّ
مكننإ إلقول بأن ـًرإ إ كإن نإدرً   "، ي  عمِّ وليس من  وم 

ذإ هف. "إلرإي" إل حجر و مأ هنإك إلكثير لنتعلمه من قصةلذإ ف .إستنسإخهإلممكن 
إ 
ً
ي فهم إلبسوف يسإعدنإ أيض

 .إلبلوك تشيـنتكوين و ػ 
 

بدأ إلنإس من إلسهل نقله من مكإن ؤف آخر، وبإلتإفي  لم يكنمثل هذإ إلحجر إلكبير 
هإ من إلسلع إألسإسية   يستخدمون إلقمح وإلشعير وغير

ا
ي إلوإق". إلرإي"من  بدل

، عػ 
 ت

 
. من  "إلرإي"صإحب حجر ن مك عملة وإحدة  تدإول كمية معينة من إلقمح أو إلشعير

ي مقإبل
  مفهوم تدإول إلعمةلت.  عرف إلعإلم هكذإ، و عملة أخرى ػ 
 

ي عإم 
  ،يةلدًيإ م 7ػ 

َّ
ي مقإطعة سيتشوإن إلصينية، قد

( أول 917 - 618مت أرسة تإنغ )ػ 
تبعض مجموعإت إألعمإل، و وقد أصدرهإ  .عملة ورقية ؤف إلعإلم

 
رف بإسم  ع 

يودعون أخذوإ إلتجإر من جميع أنحإء إلعإلم ؤف إلصير  و  ذهب وهكذإ  .جيإوزي""
ي عمةلت "جيإوزي" عىل  إ يحصلو لإلذهبية أو إلفضية  عمةلتهم

 مقإبلإلػ 
ي معإمةلت  هإيستخدمو ل

إ ػ 
ً
وقبل مغإدرتهم،  يع إلسلع بسهولة. ـرإء وبـشإلحق

إلذهبية أو لعمةلت إلمعدنية أو معهم مقإبل إإلمتبقية عمةلت "إلجيإوزي"  يستبدلون
  [21]إلفضية. 

 
 إلقول بيمكن و 

َّ
 يعمل عىل مستوى إلمقإطعة أو إلمدينة.  فرإد لال بمثإبة مضفهذإ  أن
إ من إلشقة

ً
ة بطريقة ممإثلة خوف حيث  ؤف يومنإ هذإ؛، تعمل أسوإق إلمدن إلصغير

ي إلمقإبلو .. تذهب ؤف تإجر بإرز وتودع جميع أموإلك معه
 ؤيصإإلت ، تتلؼر ػ 

مع إنتشإر عمةلت و  سوق طوإل إليوم. دإخل إلرإء ـشإلتستخدمهإ ؤلجرإء عمليإت 
عن  مزيد منهإ كإن هنإك ؤغرإء إل مفر منه لدى بعض إلنإس ؤلصدإر   ،"إلجيإوزي"



ي نهإية إلمطإف .رصفهإلم يكن من إلممكن  ؤذ طريق إإلحتيإل 
، كإن عىل إلحكومة أن ػ 

ي عإم ولكن  تتدخل وتتوف إلمسؤولية. 
نمإركية إ، أصدرت إلجزيرة إلدميةلدًيإ  811ػ 

ئ إلسمعة  إ سنر
ً
قطع لحكومة ل يحقحيث  .. [22]لدفع من خةلل إألنفوهو إ –قإنون

يبة ي بعض أنحإء  مستخدمة تزإل هذه إلعبإرةإل و !! أنف أي شخص يرفض دفع إلض 
ػ 

 جبإري. إلسدإد إؤل  للتعبير عنإلعإلم 
  

ي عإم 
ي عهد أرسة 1124وػ 

(، تبنت إلحكومة ؤصدإر إلعمةلت 1279 - 961سونغ )، ػ 
ي إإلنتشإر تإستمر و  ،إلورقية

ي عشر  .ػ 
ي إلقرن إلثإن 

 26، صدرت هذه إلعملة مقإبل وػ 
ي عإم   .معدنية مليون قطعة نقدية

عملة ذهبية  -إليإ ؤيط -، أصدرت فلورنسإ 1251ػ 
ي عإم  وأصبحت متإحة بسهولة ألغرإض تجإرية محلية ودولية.  [23]،بإسم "فلورين"

ػ 
1273 

َّ
،  1277بحلول عإم و  ( عملة بإسم "تشإو". 1368 - 1361مت أرسة يوإن )، قد

ي إلصير  أكير إنتشإًرإ من إلعمةلت إلمعدنية. 
 كإن إستخدإم إلعملة إلورقية ػ 

 
ي عإم 

ي تعريف 1291ػ 
 إلعإلم بإلعملة إلورقية. ، سإفر مإركو بولو ؤف إلصير  وسإعد ػ 

ي فقد  
ثةلثة قرون  تستغرقإ ؤذ إلنقديةعمةلت إلكإنت أوروبإ إل تزإل غير مستعدة لتبن 

إف بهإ.  ي عشر إلميةلديو أخرى لةلعير
ي إلقرن إلثإن 

ي ػ 
، صدرت أول عملة ورقية ػ 

ي كتإبهمإركو بولو  يقولو  أوروبإ. 
، وبةلي خإنقشجع ــي  ...  [24]"رحةلت مإركو بولو" ػ 

ي 
إطوريته ومملك جميع أنحإءػ  إء تتوسع فيه سلطته كإنه ومقإطعإته وأي متؤمي  ، رسر

 عةلوة عىل ذلك ، و  بإستخدإم قطع من إلورق.  هإ إلبضإئع وبيع
َّ
إلذين يأتون  إلتجإر  فؤن

سمح لهم بإلت من إلهند ودول أخرى بل يتحتم  إلذهب وإلفضة.  عمةلتب عإملإل ي 
ي عليهم 

ي عشر إستعإن بـ حيث وبةلي خإنق قض ؤيدإع هذه إلعمةلت ػ 
ً  إثن   إخبير

 عإدو  إلخإصة. إلورقية إلمجوهرإت وإلذهب وإلفضة بعملتهم  حددوإ قيمة هذهلي
ا
مإ  ة

 ولكن إل يوجد أي وسيلة أخرى .ون أقل بكثير من قيمتهإ إلحقيقيةتكبحيث  يمونهإيق
يمكنهم ةلت إلورقية وبإلتإفي هذه إلعم عىل ليحصلوإ قبول إلصفقةأمإم إلتجإر سوى 

إء عىل إلفور.  ي إلحقيقة، إلبيع وإلشر
بإلفعل يسهل حملهإ  يةإلورق لعمةلتهذه إ وػ 

 خفيفة بشكل إل يصدق ". فهي 
 

مإ فعله إلرومإن ورقية إل همعمةلتبمرت آإلف إلسنير  قبل أن يفعل إلصينيون 
ي إإلنخفإضإستمف بعمةلتهم إلمعدنية

وإزدإدت معدإلت إلتضخم.  رت قيمة إلعملة ػ 
ي عإم و
إستغرق إألمر و  .تمإًمإ إلعملة إلورقيةإلتعإمل ب، كإن عىل إلصير  ؤلغإء 1455ػ 

 أخرى وإتعدة مئإت من إلسن
ا
 .قبل أن تعود للتعمل بهإ مرة

 



ي إلعودة ؤف 
ي بدإية إلقرن إلسإدس عشر ، عندمإ كإنت إلصير  تفكر ػ 

 إلكمبيإإلت ػ 
ي تقليل حجم إلعمةلت إلورقية توإلعمةل 

ي ضوء تزإيد إلمعدنية ، بدأت أوروبإ ػ 
ػ 

مربعة من إلعمةلت إلمعدنية ورإء تغيير شكل إلسبب  هي  خطوةإل ههذ تكإنو  إلطلب. 
إ لكتيب و مستديرة.  ؤف

ً
ه أحد ؤرشإدإت وفق ي 1616عإم  إلمضفيـيـننشر

، كإن هنإك ػ 
من إلعمةلت إلذهبية  نوًعإ  515نوًعإ من إلعمةلت إلفضية و 341ذلك إلوقت 

دإمإلمتدإو   ي أمسير
ي شهدت وحدهإ  لة ػ 

ي عإم مضف ل ر أوَّ و ظه إلنر
ي أ 1619ػ 

 .وروبإػ 
ي إلحصول عىل إلعمةلت إلمعدنية إلمتدإو   مضفبدأ إل

لة، إلمحلية وإألجنبية، من ػ 
ي إلمقإبل ؛إلنإس

 تلك تكإن ، أعظ إلنإس ضمإنإت تعإدل قيمة هذه إلعمةلت. وػ 
 مضفيإل لنقود "إ

َّ
 من أشكإل إلضمإن بأن

ا
دي  ـس   مضفإل ة" شكال  نقود هذه إللمإِلك  ــر 

ي إلورقية  تإلعمةل  وهكذإ صإرت تلك إلنقود إلمضفية أوف عند إلطلب.  أصوله
ػ 

ي ت
إ للقإنون ؛إلدولة هإ دعمإلعإلم إلنر

ً
 ، فوفق

 
ت هذه هي إلعملة إلوحيدة إلمسموح بإت

ي عإم و بإستخدإمهإ للتبإدل. 
كة خإصة 1652ػ  ، سمحت إلحكومة إلسويشية لشر

إ  مضفبفتح أول 
ً
ةسويشي أصدر إلحق ل مرَّ ي  عملته إلمضفية ألوَّ

يوليو  16ػ 
ي وقت إلحق عإم أوَّ  ثم ظهرت .1661

. وأصدرت 1694ل ورقة نقدية بريطإنية ػ 

ي عإم إلمضفية  نقودهإأمريكإ 
كإن ، و ، بعد عشر سنوإت من إستقةللهإ 1775إلخإصة ػ 
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ي أوروبإ 

ي إستخدإم مصإرف ، بدأت إلػ 
م، نظإم "سندإت إلدفع"ػ 

ِّ
قد ي  وفيه ي  مشير

ي إلبضإئع  قيمة ضمإن بأنه سيدفع ورقةلبضإئع إ
ي وقت مإ ػ 

تطلبت هذه  إلمستقبل. ػ 
ز إلسندإت عزِّ ي ثقة إل تقديم مإ ي 

ي أو ػ   موثوق.  ن آخرضإمِ تقديم إلدعم من إلمشير
 
 
ـد ع  ي عضنإ إلحإفي لخطإبإت إإلعتمإد  إلمصإرفلكيفية فتح  إلنظإم شبيههذإ وي 

 .ػ 
 

ي عإم 
إ ملك  -ملك تشإرلز إل، صإدر 1641ػ  ي دإر  وجودةأموإل إلشعب إلم -ؤنجلير

ػ 
 س  
ِّ
ي بيوتومن ثم  .إلعملة ك

ي وضع ذهبهم ػ 
 فقد إلتجإر ثقتهم بإلحكومة وبدأوإ ػ 

ي لندن  ِحفظ
وة ػ  ي كإنت بهإ خزإئن ومستودعإت قوية. و إلير

 و  إلنر
ا
،  من هذإ إلذهببدل

إ  بإستخدإمو  ؛سيتم منحهم ؤيصإإلت 
ً
إء وإلبيع ممكن  هذه إؤليصإإلت، سيكون إلشر

َّ
 ، ألن

. هذه إؤليصإإلت كإنت تحظ  بدع ي
إلتإفي تم تقليل فرص ؤفةلس وب م إلذهب إلحقيؼر

 فرص إإلحتيإل.  كذلكو  مصإرفإل
 
إ ل تجإر ، منح إلإلوقت بمرور و 

ً
 بإمكإنهمن ـيصإئغلؤذن

َّ
كمبيإإلت أو   - ؤقرإض إلذهب أن

تم مشإركة جزء عىل أن ت هذإ إؤلقرإض.  نظير لئلخرين وإلحصول عىل فإئدة  -بقيمته 



  ن. ـن إألصلييـمع إلمإلكي ه إلفإئدةمن هذ
 
إلمضفية إلنظم إ بذور ت تدريجيً رع  وهكذإ ز

 إلحديثة. 
 

دإم مضفبدأ  كإت أمسير ي تقديم قروض لالفرإد وإلشر
جزء كبير من هذه  كإن، و ػ 

قية إلهولندية. يذهب إلقروض  كة إلهند إلشر ي  ولكن بسبب ؤف رسر
تأخر إألشخإص ػ 

ي إلنهإية ؤف إلتدخل إلحكومة ضطرت ، إإلتهرب من سدإدهإ ؤعإدة إألموإل أو 
دإرة ؤل ػ 

ي عإم عليه  ، فإستحوذتمضفإل
ي عإم ؤف ؤغةلقه  ثم إضطرت 1791ػ 

 .1819ػ 
 

ئ لمضف مال  إ إلفرإغ إلنإجم عن إؤلغةلق إلمفإج  دإم.  مضفؤنجلير  وهكذإ صإر أمسير
إ  مضف ي إلعإلمأوَّ  1694إلذي تأسس عإم  ؤنجلير

، وأصبح إلجنيه ل بنك مركزي ػ 
ي أوَّ 

لين  ي إلعإلم. نقد ل عملة إؤلسير
إ  مضف ، ظلَّ نـلمئإت إلسنيو  إحتيإطي ػ  ؤنجلير

إ 
ً
ي عإم  تمَّ ؤف أن خإًصإ  مضف

 .1946تأميمه ػ 
 

ي إلقرن إلثإمن عشر 
ي إسكتلندإ ػ 

، بدأت طبإعة ػ  ي إلقرن إلتإسع عشر
ي أمريكإ ػ 

، وػ 
ي إلقرن إلتإسع عشر ف .تـتـزإيـد بمعدإلت رسيعة إلنقود

نوع  5111، كإن هنإك أكير من ؼ 
ي أمريكإ إلمتدإو  إلعمةلت إلورقية مختلف من 

 بإلمقإرنة و  .وحدهإ لة ػ 
َّ
هنإك مإ  نجد أن

ي إلعإلم إليوم. فحسب عملة مشفرة  811يقرب من 
 موجودة ػ 

 
ي عإم  عندمإ بدأ كريستوفر كولومبوس رحلته

، كإن 1492عي  إلمحيط إألطلسي ػ 
قإنب ف جؤيبحث عن إلذهب  ي إلوإقعو. ؤيجإد طريق ؤف ثروإت إلشر

وجد فقد  ،ػ 
ي جزيرة هيسبإنيوإل ، بإلقرب من منطقة إلبحر إلكإريب -إلكثير منه 

ولكن ليس  -ي ــػ 
ي أمريكإ إلوسظ وإلجنوبية. ب

  إلقدر إلذي وجده خلفإؤه ػ 
 

ن ـسكإن إألزتك إلمحليي وجدوإ ، ؤف أمريكإ إلوسظ وإلجنوبية يونسبإنعندمإ وصل إؤل 
ي إلمكسيك

ي بي ،ػ 
للزينة مجوهرإت كإستخدموإ إلذهب وإلفضة  قد رو ـوإألنكإ ػ 

 
ا
ي ل إبشعة مصدرً  يونسبإنوجد إؤل و  عمةلت. إستخدإمهإ كمن  وإلرفإهية بدل

لفضة ػ 
ي تإريــــخ إلعإلم.  حيث بوليفيإ  - بوتوشي 

ي ـبيو  يقع أكي  منجم عىل إؤلطةلق ػ   ن عإمي
  من إلفضة وإرسإلهإ ؤف ؤسبإنيإ.  طن 45111، تم إستخرإج 1783و  1556

َّ
وألن

 عدم كفإية تدإبير إلسةلمةوبسبب ، إستخرإج إلفضة يتطلب إستخدإم إلزئبق
 
 ـ، ف
 
 ـق
 
 د

ي إأل من أجل و  إآلإلف من عمإل إلمنإجم حيإتهم. 
، إلعإملة ييدتعويض هذإ إلنقص ػ 

 إآلإلف منهم .. إلعبيد من ؤفريقيإ ب  لِ ج  
 
ـد
 
ـق
 
وة  وبإلمثل ف حيإتهم لصإلح هذه إلير

  إلجديدة. 
 



 من  بإلرغم
َّ
ي إلمعروض من إلذهب وإلفضة جعلت ؤسبإنيإ  أن

هذه إلزيإدة غير إلعإدية ػ 
ة م ـد ، ن إلوقتمزدهرة لفير إطورية. فلم تكن بإألمر إلجيِّ جلب  أن بعد ف لمستقبل إؤلمي 

ة من كولومبوس وخلفإؤه   مة إنخفضت قي، ؤف أوروبإ  إلذهب وإلفضةكميإت كبير
إ لإلتضخم ظلَّ  بعد ذلك .رـإلعملة إألوروبية ؤف حد كبي

ً
ة خإِنق لدول إألوروبية لفير

وة إؤلسبإنيونخإض  وهكذإ  طويلة.  ي لك ؛ بعض إلحروب مع هذه إلير
عوإ ػ  نهم لم يشر

 لم يكتسبوإ أي مهإرإت جديدة ، كمإ أنهم لم يزيدوإ من إلزرإعة. و ، أي تجإرة جديدة
 لذلك

ا
  ونتيجة

َّ
ي فإئض إلهذإ ى أد

وة ؤف ػ  إلذي جعل تضخم زيإدة معدإلت إلإلير
مإ معإنإة آنذإك إلفقرإء  و  .يعإنون أيَّ

َّ
إ أن

ً
رومإ حدث بسبب  سقوط من إلغريب حق

ي حإلة ؤ، نقص إلذهب وإلفضة
إ ػ  ي  دن. إإلمع هوفرة هذ فقد جإء نتيجةسبإنيإ أمَّ

ػ 
إطوريةة إنخفضت قيمة عملإلعصور إلوسظ،  نطية إؤلمي   .مع أفول نجمهإ إلبير 

من مصنوعة إلفضة أو سبيكة  وأإلذهب نحو إستخدإم إ إلعإلم تدريجيً  ولذلك إتجه
 . ي عإم و هذين إلمعدنير 

 ؤسحإق نيوتن )إلذي كإن  ـد ، إبتكر إلسي1717ػ 
ِّ
ك يرأس دإر س 

يطإنيةإلملكيإلعملة  ي عىل  ة إلي 
ي ذلك إلوقت( سبيكة من إلذهب وإلفضة وقض 

ػ 
  [25].لفضة تمإًمإإتدإول 

 
ي إلحقيقة، لطإلمإ

ي شكل  .لطإلمإ وثقوإ بهو  جذإًبإ، لنإس إلذهبإ رأى وػ 
سوإء كإن ػ 

ه  ، فقد للزينةأو مجوهرإت خإم معدن  ر 
َّ
إليإ إألصلييمن  -إلجميع  قـد ن ؤف ـسكإن أسير

آإلف  ستخرإجهإلبحث عن إلذهب وإكتشإفه وإعمليإت  تإستغرقلقد  .يـنسبإنيإؤل 
ي سبيل ذلك آإلف إألروإحبإؤلضإفة ؤف إلتضحية ب، إلسنير  

 ومع ذلك .ػ 
َّ
كمية   ، فؤن

ي إكتشفهإ إلعإلم حنر إآلن يمكن 
ي مسإحة تبلغ  وضعهإ إلذهب إلنر

قدًمإ  65×65×65ػ 
ي أي  – إ ؤل . وو بحجم حوض إلسبإحة إألوليمن 

ً
، إستحوذ إلعإلم عىل إتدرإسإل ىحدفق

ي  كل فرد لفحسب رإًمإ من إلذهب غ 23لذهب أي طن من إ 174111مإ مجموعه 
ػ 

إ .إلعإلم
ً
ء إلغريب حق ي

، ثم نضعه من أعمإق إألرض وننظفهخرج إلذهب ستنأننإ  وإلسر
 أخرى 

ا
ي مرة

هذإ هو مصير ربمإ  إلفيدرإلية.  حد إلمصإرفأل  ةتحت إألرض تإبع خزإنـةػ 
 إلذهب منستخرج ن ظللنإ ، قديم إألزلمنذ ف تحت إألرض.  أن يظلَّ قإبًعإ إلذهب 

ة إألرض ي ثم ، قشر
 ، مإ  خزإنةٍ نعيده تحت إألرض ػ 

 
 منه نصدر كمبيإإلت و لنعود

ا
، بدال

ي إإلرموز إلطينية  مإ كإنت تستخدمنستخدمهإ مثلف
. ػ   لصير 

 
، بدأت أمريكإ تدعم عملتهإ بإلذهب إلفعىلي  ي بدإية إلقرن إلتإسع عشر

إلذي إلنظإم  -ػ 
إ لهذإ إلنظإم ".يعرفه إلعإلم إليوم بإسم "معيإر إلذهب

ً
، إل يمكن ألي دولة ؤصدإر ووفق

ئ لبإلسوى عمةلت نقدية  عىل سبيل  .فعلًيإ لكهتإلذهب إلذي تم قيمةمقدإر إلمكإػ 
ي نص، ؤذإ كإنت أو إلمثإل

 دوإلًرإ  21 أمريكإ تبلغ قيمتهإ ة إلذهب ػ 
َّ
ي أن

كل   ، فهذإ يعن 



)دوإلر يمثل
 

  
شخص أن يذهب ي أ وهكذإ كإن بإمكإن من إلذهب.  نصةمن كل أو ( 

ئ إلذهب مقدإر يحصل عىل لدوإلًرإ  ه، ويعطيؤف إلبنك إلمركزي ي ولكن  له.  إلمكإػ 
ػ 

ي عإم  إلكبير لكسإد أعقإب إ
إل  إليومو  .معيإر إلذهب ؤلغإء إلتعإمل بنظإم، تم 1931ػ 

ي إلعإلم إل يزإل 
. يوجد بلد ػ  يتعإمل بهذإ إلنظإم إلمإفي

[26]  
 

 إلعمةلت"نظإم ، . إلنوع إألولرئيسيةثةلثة أنوإع وينقسم نظإم معيإر إلذهب ؤف 
ي يتم تقييم جميع إلعمةلت إلسإئدة  وفيه يتم "إلذهبية

تدإول إلعمةلت إلذهبية إلنر
ي إلنوع و  [27]إألخرى عىل أسإسهإ. 

وفيه يكون ،  "إلسبإئك إلذهبيةنظإم "هو  ،إلثإن 
 ، إلذهب و أسإس جميع إلعمةلت إلسإئدة ه

َّ
 يتم هإ إل ذإتإلعمةلت إلذهبية  بيد أن

إ إلنوع إلثإلث، فهو نظإم "تبإدل إلذهب"، وهو هإ تدإول ، فحسب بةلدن إلـبي موجود  . أمَّ
ي  دولةدولة مإ بتقييم عملة قوم تفيه و 

أخرى بنإءا عىل مقدإر إلذهب إلموجود ػ 
 نتهإ. إخز 
 

إ  ت إلنقديةكإنت إلعمةل لقد   ي ؤنجلير
نظإم ضمإن  ، لكنَّ لمئإت إلسنير  مستخدمة ػ 

 طويل.  بدأ بعد ذلك بوقٍت  -أي نظإم معيإر إلذهب  - كغطإء لهذه إلعمةلتإلذهب  
ي عإم ف
ـك إلعملة إلملكية، مع ضمإن 1821ؼ  إ دإر سَّ معيإر نظإم ، إعتمدت ؤنجلير

وكذلك فعلت إلوإليإت إلمتحدة وكـنـدإ وألمإنيـإ. فأصدرت  ."إلذهبية "إلعمةلت
"؛ وكذلك أصدرت كندإ أوف عمةلتهإ إلذهبية. إلوإليإت إلمتحدة عملة  ي  "إلنش إلذهن 

 [28]هذإ.  بةلد إلحرب إلعإلمية إألوف، ألغت جميع إل إندإلعمع لكن و 
 
ي 
كإ أسإًسإ للتخىلي عن  إلكبير أصبح إلكسإد  ،1931عإم ػ  ي أمير

  ."معيإر إلذهب"ػ 
ً
إ خوف

 ب، من نهإية إلعإلم
َّ
ي إلوإقع،  ؛ذهب ؤفل إلنإس أموإلهم بشعة د

نصح جميع وػ 
بموإصلة إستخدإم معيإر مستشإري رئيس إلوإليإت إلمتحدة فرإنكلير  روزفلت 

خبير إلوهو  يه،أن يستمع ؤل إختإر إألمريؿي إلرئيس لكنَّ و جميع مإ عدإ وإحد. إل .إلذهب
ي تلك  ."هبمعيإر إلذ"هكذإ توقفت أمريكإ عن إستخدإم و  .جورج وإرن زرإعي إل

وػ 
إ عىل وشك إؤلفةلس.  ، مدير إلمضف، مونتإجو نورمإنفأخـذ إألثنإء، كإن مضف ؤنجلير

 ف من هذإ إلوضع.  بشدة إزعًج ـمنألنه كإن ؤجإزة طويلة 
 
كإؤه فجأة من تخل معيإر "ص رسر

ستإلذهب عن إستخدإم إلعإلم  ول دبقية ثم توقفت .لليـن إنقطإعه عن إلعملغ" م 
إ ف "،معيإر إلذهب"

ً
إ وشيئ

ً
 من شيئ

 
. بإت ي

 و  إلمإىص 
ِّ
معيإر "ع كإنت آخر دولة تود

 .2111عإم  وقفت عن إستخدإمههي سويشإ ، حيث ت "إلذهب
 



ي عإم 
إ عىل تجإرة إلذهب إلدولية،  لينكولنإألمريؿي ، فرض إلرئيس  1971ػ 

ً
قيود

  وبإلتإفي كتب نهإية هذه إلقصة. 
ا
"يتعهد إلمضف بإلدفع عند  من عبإرة وبدل

 إلطلب"، أصبحت 
 
ب عىل إألورإق إلنقديةعبإرة " نثق بإثل"  ت

 
 [29].كت

 
 حإول إلعإلم ؤف حد مإ إعتمإد وبعد إلحرب إلعإل

ا
ة  "معيإر إلذهب"مية إلثإنية مبإرسر

 
ا
ي يوليو أخرى بشكل أو بآخر  مرة

، إنعقد مؤتمر بريتون 1944ولكن دون نجإح. وػ 
، وهو مؤسسة تعمل عىلـوكإن من بي وودز.   ن إإلتفإقيإت ؤنشإء صندوق إلنقد إلدوفي

ى عىل ربط أسعإر إلعمةلت ت إتفإقية أخر ونصَّ . بةلدتسهيل إلمعإمةلت بير  إل
وبحلول عإم عديدة تعقيدإت  ظهرت، 1961بإلذهب. ومع ذلك، فبحلول عإم 

1968 
 
 ، ف
 
ي  ل  ش

إلرئيس إألمريؿي نيكسون ، إتخذ 1971أغسطس  15هذإ إلنظإم. وػ 
 
َّ
ة للدوإلر إألمريؿي ؤف إلذهب.  ودق  ؤجرإءا هإًمإ، حيث ألغ  إلتحويةلت إلدولية إلمبإرسر

ي نعش   "صدمة نيكسون"هذإ إلحدث إلذي يعرف بإسم 
معيإر "إلمسمإر إألخير ػ 

ي إلعإلم كله عملة وإحدة مدعومة بإلذهب، بلو  [30]."إلذهب
 إل توجد إليوم ػ 

ي ضمإن إلدولة إل أنهإ أورإق مإلية تستند ؤف أي "عمةلت قإنونية" هإصبحت جميعأ
نر

ْصِدرهإ
 
  .ت

 
ة دوإلرإتورقة فئة (: 4شكل )  أمريكية عشر

 

 
 أمريؿي  خمسمإئة دوإلر ورقة فئة (: 5شكل )

 



 
 (: ورقة فئة دوإلر أمريؿي 6شكل )

 

 
 (: ورقة فئة ألف دوإلر  أمريؿي 7شكل )

   

 
 مإئة ألف دوإلر أمريؿي  (: ورقة فئة8شكل )

 
برمت عإم 

ُ
ي أ

ي إتفإقية أوبك إلنر
ي مةلمح إلقصة ػ 

فبقيإدة  [31].1975وتشكلت بإػر
تستخدم سوى  إلمملكة إلعربية إلسعودية، قررت جميع إلدول إلمنتجة للنفط أإل 

 .   إلدوإلر إألمريؿي
َّ
إلعإلم تحتإج ؤف إلنفط، ولكن إل يمكن  بةلد جميع  ومن إلمؤكد أن

يه ؤإل بإلدوإلر ألي دول . ة أن تشير وكذلك إل تتم إلتعإمةلت إلدولية ؤإل بإلدوإلر  إألمريؿي
أصبح بإمكإن إلوإليإت إلمتحدة إألمريكية أن تطبع أي قدر تريد  هكذإ و  .إألمريؿي 

ي عإم ةقيمإلعملتهإ دون أن تخسر إنخفإض طبإعته من 
، كإن سعر إلنفط 1973. وػ 

ي عإم  111إرتفع ؤف دوإلًرإ و  21
، لمإ نت إلعملة مدعومة بإلذهبولو كإ 2112دوإلر ػ 

 .  إرتفع سعر إلنفط أكير من دوإلر للير



ؤحدى إلمزإيإ ؤن لم تكن أهمهإ  ."معيإر إلذهبنظإم "هنإك عديد من إلمزإيإ وإلعيوب ل
ووإردإت إلذهب نإدرة  عإلمية للذهب يتفق عليهإ إلجميع. هي أنه يرتكز عىل قيمة 

ي نفس إلوقت غير ندرة معقولة، ف
إ وػ 

ً
متإح بسهولة كإلفإكهة إلذهب ليس بإئد

وإت.   أي معدن أو عنض  611ومنذ عإم  وإلخض 
 

قبل إلميةلد وإف يومنإ هذإ لم يحظ
ي به إلذهب من إلحب وإلتقدير.  آخر بمإ 

 هنإ وتجدر إؤلشإرة  حظ 
َّ
إلعملة إلورقية  ؤف أن

ي تصدرهإ أي دولة من إلدول غير مدعومة ؤإل 
فقد هذه إلثقة إلنر

 
بثقة شعبهإ، ويوم ت

،فلن يكو  ي
ولكن مثل هذإ إلوضع من إلصعب أن  ن للنقود أي قيمة أو شكل قإنون 

 يحدث مع إلذهب. 
 

 
َّ
ي أن

ة إلثإنية ػ  ي تتمتع بهإ إلدولة. يحد  "معيإر إلذهب" وتتمثل إلمير 
ؤذ لن  من إلقوة إلنر

ي  مقدإر ف إعة مإ تشإء من إلعمةلت إلورقية. تتمكن أي دولة من طب
إلعمةلت إلورقية إلنر

 توقفتوعندمإ  ف عىل مقدإر مإ تمتلكه من إلذهب. يمكن أن تطبعهإ إلدولة يتوق
إلم من إلدوإلر لم يكن مإ يتدإوله إلع "معيإر إلذهبعن إلتعإمل بنظإم "أمريكإ 

ن تريليو  12ذلك إلمقدإر ؤف تضإعف إ إليوم فقد أمَّ  .إمليإر دوإلرً  48 نإألمريؿي يزيد ع
 .إدوإلرً 

 
 "عىل ذلك،  عةلوة

 
ـد ع   يستفيد منه إلمنتجون وإلتجإر  إ ديمقرإطيً  إ نظإمً  "معيإر إلذهبي 

ي إلخزإئن. لة يعفمقدإر إلعملة إلمتدإو   .عىل حٍد سوإء
ولوإل  تمد عىل مقدإر إلذهب ػ 

سيطرة عىل إلسوق بأي طريقة لف إ ى إلحكومة متسع أكي  من إلحريةذلك، لكإن لد
إلذي يفعل مإ يحلو له  إلمركزي يشبه إلحإكم إإلستبدإدي،فوضع إلمضف  تشإء. 
، خفضت "إلمصلحة إلعليإ لالمة". فمنذ زمن ليس ببعيد، عىل سبيل إلمثإلبإسم 

 
َّ
، هذه إلخطوة ستدعم زيإدة إلصإدرإت بإكستإن عملتهإ مقإبل إلدوإلر بدعوى أن

ـة أفرإد إلشعب ولكنَّ    لقرإر. بهذإ إ إ إل عةلقة له عإمَّ
َّ
ي إلقرإر هذإ بيـد أن

 
نظإم غير ممكن ػ

 ."معيإر إلذهب"
 

 
َّ
إ من إلتضخم.  "معيإر إلذهب" هـذإ بإؤلضإفة ؤف أن

ً
ي إلمنتِ وهذإ ي   يحمي أيض

ج رىص 
ي حير   ؛كوإلمستهلِ 

ر إلوحيد هو إلحكومة. ػ  ، من عإم نذكر  يكون إلمتض 
ا
 1893مثال

 1913ؤف عإم 
َّ
ي أمريكإ ، كإن معد

معيإر "وبعد ؤلغإء  : فقط. 1,6عند ل إلتضخم ػ 
ي عإم 3,3، إرتفع معدل إلتضخم من "إلذهب

ي عإم 133ف ؤ 1971: ػ 
.  1979: ػ 

ي أجرإهإ مج
إ لالبحإث إلنر

ً
ي ذلك إلوقت، لس إإلحتيإطي إلفيدرإفي إألمريؿي ووفق

، ػ 
ي 
ي ظلِّ : 1,75دولة من  15إرتفع إلتضخم ػ 

: بعد 9,17ؤف  "معيإر إلذهب" ػ 
 [32].ؤلغإئه

 



ي   2113و  1971 وبير  عإمي
 
 ، ف
 
 ق
 
إئية. 81إلدوإلر إألمريؿي  د  17فكإنت  : من قوته إلشر

 
ً
ي عإم  إ سنت

  1971ػ 
 
 ظلَّ  "معيإر إلذهبتطبيق نظإم " أثنإءو  .. 2111عإم  إ دوإلرً عإدل ت

إ.  إلقومي إلدين 
ً
إ أيض

ً
 فعندمإ تسدد دولة مإ مدفوعإتهإ بعملتهإ إلقإنونية  منخفض

ي دول أخرى سندإت وطنية ب  ولذإ، ف .نفسهإ إلعملةتشير
َّ
دين أكير من نصف إلؤن

ي شكل أصول دولية. 
ي عإم  إألمريؿي ػ 

مليإر  416بلغ ؤجمإفي إلدين إألمريؿي  1971وػ 
 [33].تريليون دوإلر 19إليوم ؤف  ، وإرتفع ليصل  إ دوإلرً 

 
  "معيإر إلذهبنظإم "ومن نإحية أخرى، فقد سإهم 

ِّ
ي إلحد

إمن إلحروب.  ف ػ 
ً
 وفق

ي ل ي ي حرن 
تريليون  3، أنفقت إلوإليإت إلمتحدة حسبأفغإنستإن وإلعرإق ف لتقديرإت ػ 

إ  "معيإر إلذهبنظإم " نإولو ك [34].إدوإلرً 
ً
ـق هذه إلمبإلغ إلطإئلة كإنت لمإ  إل يزإل مطبَّ

 ؤبل  .متإحة لبلنفإق بهإ إلشكل إلو ممن إأل 
َّ
زر  سةكبإألمر إليوم إل يحتإج ؤإل ل ن

ي أعقإب إإلنهيإر إإلقتصإدي عإم  إلمإل. إلقدر من هذإ صنإعة ل
  ،2118وػ 

َّ
ت ضخ

ي إلسوق.  3ريكية إلوإليإت إلمتحدة إألم
ي ومإ  تريليون دوإلر ػ 

زإلت إلعجلة تدور. وػ 
، رفعت أمريكإ إلرصيد إلسنوي للنقود إلنقود مزيد من ، من خةلل طبإعة 2118عإم 
ة وذلك  [35]:152,3: ؤف 2,6من  ي إلفير

 ديسمي  شهر ؤف  2117 سبتمي  شهر من ػ 
ي صورة  2119

ي إرتفإع معدإلت وإلذي كإن من إلمتوقع رؤية آثإره ػ 
إلتضخم ػ 

  إلسنوإت إلةلحقة. 
َّ
إنهإرت ؤذإ ألنه  ؛إلدوإلر إألمريؿي يحظ  بدعم إلعإلم أجمع بيد أن

إ يجد إلدوإلر إألمريؿي وهكذ .حول إلعإلم كثير من إلعمةلتقيمة  معه  فستنهإر  قيمته
 دإئًمإ دعم كثير من إلنإس. 

 
 
َّ
إ ؤف أن

ً
ي ظل وتجدر إؤلشإرة أيض

إ.  يكون إلنمو إإلقتصإدي رسيعً  "معيإر إلذهب"ه ػ 
ة من  ي إلفير

ي أمريكإ 1971ؤف  1792فؼ 
: وإنخفض ؤف 3,9، كإن إلنمو إإلقتصإدي ػ 

لبلغ  ،إليوم مستخدًمإ  "معيإر إلذهب"ولو كإن . "معيإر إلذهب": بعد ؤلغإء 2,8
معيإر "كمإ يحإفظ   عىل أقل تقدير.  إ تريليون دوإلرً  8ؤجمإفي إلنإتج إلمحىلي إألمريؿي 

إ عىل إنخفإض معدإل  "إلذهب
ً
  ؛إلبطإلة ت أيض

 
ي ظل

 :5ه فقد كإن معدل إلبطإلة ػ 
  :6مقإبل 

َّ
ي ظل عإمة إلنإس  أجور  بعد ؤلغإئه. كمإ أن

معيإر "كإنت أعىل بكثير ػ 
 : بعد ؤلغإئه. 1,2: مقإبل 2,7فكإنت  "إلذهب

 
 هنإك مجموعة من رجإل إإلقتصإد إلذين إل يكِ  ولكنَّ 

 
 ون وإل يمِ ل

 
ون من رسد عيوب ل

 فيقولون . "معيإر إلذهب"
َّ
ة وإل يمكن للتقلبإت قيمة إلذهب ليست مستقرَّ  ؤن

ي سعرهإ 
. عىل سبيل إلمثإل إلشيعة إلحإدة ػ 

ً
، ؤذإ أن تضمن بقإء إإلقتصإد مستقرإ

ت قيمة إلذهب  ة زمنية معينة15بنسبة تغير ي فير
سعإر إلسلع ، فسوف تتغير أ: ػ 

إ لذلك. 
ً
وإل يمكن ألي مجتمع أو دولة إلموإفقة عىل هذإ إلتذبذب.   وإلخدمإت وفق



ي عإم  إ دوإلرً  711وقد إنخفض سعر إلذهب من 
ي عإم  إ دوإلرً  211ؤف  1981ػ 

ػ 
ي بذل مزيد من1921

ي عإم مزيإلجهود إلستخرإج  ، حيث بدأ إلنإس ػ 
د من إلذهب. وػ 

دوإلًرإ  563سعر إلذهب  بلغ "للمعيإر إلذهبطبق نظإم "، عندمإ كإن إلعإلم ي1933
ي عإم بينمإ إنخ

إلعمةلت نظإم  دوإلًرإ. وحنر عند تطبيق 211ؤف  1971فض ػ 
دوإلًرإ  1672ونصة ؤف دوإلًرإ لال  2337إلقإنونية، إنخفضت أسعإر إلذهب من 

  الونصة. ل
َّ
ـن ينتقد  ومن إلمؤكد أن إلمشفرة يجب عليه محإولة فهم هذه  تإلعمةل  م 

 مة من سمإت إلذهب. إلسِّ 
 

ة إلعملة إلقإنونية   إلمستندة ؤف سيإدة إلدولة وتكمن مير 
َّ
ي أن

ه يمكن للمرء مرإجعة ػ 
إلركود قيمة إلعملة وإلخروج بسهولة من إلركود إإلقتصإدي. فقد عإنت أمريكإ من 

ي 
  1932و 1931و 1931و 1893و 1917و 1891و 1884إإلقتصإدي إلشديد ػ 

ي عإم 1933و
ي عإم  51111أغلق  1933.  فؼ 

 ، تمَّ 2118مضف أعمإلهم. ولكن ػ 
 
َّ
ة ألن نإعة مزيد من إلحكومة كإنت تملك إلقدرة عىل ص إلتعإمل مع إلركود بسهولة كبير

 إلعمةلت إلنقدية. 
 

 
َّ
هذإ  من إلمإل.  صنإعة قدر أكي  فةل يمكنك  ة،بأي سلعك ؤذإ ربطت إلعملة إلحظ أن

 
َّ
ي أن

 مرتبطة بسةلل مختلفة من إلسلع إلعمةلت إليوم هو إلسبب ػ 
ِّ
د إلحكومة ، و تحد

إئية    فرد للإلقوة إلشر
َّ
إؤه بهذإ إلعىل أن  من إلمإل.  قدر ه مإ يمكن رسر

 
 عىل ذلك

ا
 عةلوة

ً
ج إلتضخم عمد دم  ي ، ي 

 ، :3إلعملة بحوإفي قيمة إ ػ 
َّ
 للتأكد من أن

  زون إألورإق إلنقدية. ـإلنإس إل يكتن
َّ
فض قيمة إلعملة ستنخ فعندمإ يدرك إلنإس أن

 
ا
 .إلقومي ؤيجإبًيإ عىل إإلقتصإد   من إإلكتنإز، وهو مإ يؤثر يكون لديهم حإفز لبلنفإق بدل

 
قدِ  ي سبيل إلذهب.  نإسإل م  ي 

ئ ػ    عىل فعل أي شنر
َّ
ل همهل تصدق أن ميلير   ونقد يي  

عرضونص ي سبيل طبقة من إلذهب  محيإته ونف تحت سطح إألرض وي 
للخطر ػ 

ي مدينة يونإنغ بجنوب ؤفريقيإ.   أجل! ؟ حسببوصة ف 31سمكهإ 
هذإ عمل يومي ػ 

ي إلعإلم وهو حوض ويتووتررسإند. حيث يوجد بهإ أعمق منجم 
جد إلذهب  ػ  فأينمإ و 

ي إلعإلم فمن إلمحتمل بنس
ي أي مكإن ػ 

لقد  له هذإ إلمنجم. % أن يكون أص51بة ػ 
كتشف هذإ إلمنجم عإم 

ُ
 1886إ

َّ
ي فوهة فريديفورت إلوإقعة . وتقول إلحكإية ؤن

ه ػ 
ي تبلغ مسإحتهإ 

 إلصطدإمتكوَّ قد ميل مربــع  711بإلقرب منه وإلنر
ا
ك منذ  نت نتيجة نير 

شف تحت هذه إلفوهة. بإألحرى ونشأ هذإ إلمنجم أو  مليإر سنة.  2مإ يزيد عن 
 
 إكت

 



ي منجم ؤمبونينغ  
ج Mponengوػ  كة للذهب إلذي يقع غرب جوهإنسي  ، وتمتلكه رسر

ي 
ي إلعإلم.  ،AngloGold Ashantiأنغلوغولد أشننر

ويرسل هذإ  يقع أعمق مصعد ػ 
ي أعمإق إألرض كل يوم.  2,5عإمل منجم عىل بعد  4111إلمصعد 

يمكنك أن ميل ػ 
 
َّ
ويعمل  .نإطحإت سحإب 11يسع  هذإ إلعمق تفهم هذه إألرقإم ؤذإ فهمت حقيقة أن

ي إلسإعة 41إلمصعد بشعة 
 ػ 
ا
أول دقيقة قبل أن يصل ؤف  91، ولكنه يستغرق ميًل

إعة ونصف إآلن فقط يمكنك أن تتخيل كيف تبدو رحلة تستغرق س نقطة توقف. 
ي مصعد. فدرجة إلحرإرة 

ي 95، وإلرطوبة درجة مئوية 61تحت سطح إألرض ػ 
:. وػ 

ي إلقإع، وهذإ من إ طن 6111ف ، هنإك حإجة ؤكل يوم
لجليد إلستخرإج إألحجإر ػ 

ل تنفيذ أعمإل إلحفر تحت وإف جإنب ذلك، يجب عىل إلعمإ ليس متإًحإ دإئًمإ. 
إ لصوص إلمنإجم إلذين يحإولون إإألرض.  

ً
لتنقيب عن إلذهب بطرق كمإ يوجد أيض

عية.    غير رسر
َّ
ة طويلة لدرجة أن نقص  لقد عإش هؤإلء إألشخإص تحت إألرض لفير

تهم. ـضوء إلشمس قد غيَّ   ر لون بشر
 

 
ة روبية هندية9شكل )  (: ورقة فئة عشر

 
ين روبية هندية11شكل )  (: ورقة فئة عشر



عيير  مقإبل  نقبير  غير إلشر وريإت إلحيإة لهؤإلء إلم  عيون رص  نقبون إلشر  12ويبيع إلم 
ي هذإ إلقي  عىل عمق ضعف إلثم

ميل تحت سطح  2,5ن إلعإدي وكل ذلك يحدث ػ 
 إألرض. 

 
ي هذإ إلمنجموإكتشف إلعلمإء 
سم ديسولفوروديس أودإكسفيإتور   ػ 

 
يإ ت بكتير

Desulforudis Audaxviator[36]  ي غيإب
بإمكإنهإ أن تصنع غذإءهإ بل وتتكإثر ػ 

ي إلبيئة. 
 ضوء إلشمس بإإلعتمإد فقط عىل إلنشإط إؤلشعإعي إلموجود ػ 

 
ي أيإمنإ هذه إل تزعج هذه إلحقإئق أولئك إلذين يته

إلمشفرة  تمون إلعمةل لمإذإ ػ 
إر بيئية؟ ي أرص 

يد عدوقف إألمر عند إلتنقيب عن إلذهب؟ فهنإك ولمإذإ يت بإلتسبب ػ 
. مثل  –من إلذهب  من إلمعإدن إألخرى أغىل بكثير  رإم وإحد من غو  إلروديوم وإلبةلتير 

كلفته  رإم وإحد من إلهيدروجير  إلمضإد  غلمضإدة تبلغ قيمته تريليون دوإلر، و إلموإد إ
ي صنإعة أجهزة  تريليون دوإلر.  62

ستخدم ػ  ي تعدين معإدن إألرض إلنإدرة )إلم 
وػ 

ر ـحنر إليوم هو ِس بوفرة هذه إلمعإدن  وجود و  صدر بأكمله. يفون( تم إستهةلك إلمأ
ي أفغإنستإن. 

 [37]بقإء إلقوإت إألمريكية ػ 
 

 هنإ تجدر إؤلشإرة 
َّ
 فؤذإ دعَّ  .إلمجتمعنتإج إلمإل  ؤف أن

َّ
ه مه إلنإس ومنحوه ثقتهم فؤن

 يكون 
ا
ي فيه إلثقة، وإذإ لم يدعموه فعإل

ي إليوم إلذي تختؼ 
، سيصير كأن لم يكن. وػ 

ي إلقمإمة. تس
لؼر ػ 

 
 ؤبل  تحق إلورقة أن ت

َّ
عىل مجتمع بعينه وشعبه  كل عملة تقتض   ن

ي نطإق لعبة إألطفإل إللوحية لعبة عىل سبيل إل وطوإئفه. 
 "بنك إلحظ"مثإل، ػ 

إء مإ تريد بنقود    ؤذن، ولكن إل يمكنك ذلك خإرج نطإقهإ. "بنك إلحظ"يمكنك رسر
 
ـد ـع 

 
ت

عية إء وبإلمثل فحسب.  دإخل إللعبة تمإًمإ نقود بنك إلحظ نقود رسر ، إل يمكنك رسر
ي فرنسإ إلحليب بإستخد

 
تإمة ، بينمإ يمكنك إلقيإم بذلك بحرية إم إلروبية إلبإكستإنية ػ

ي بإكستإن. 
 ػ 
 
 و 

َّ
إ أن

ً
ي أمإكن عديدة عىل شكل سبإئ جدير بإلذكر أيض

ك وزن ذهب أمريكإ محفوظ ػ 
ي فورت نوكس ع ؤيدإع إلسبإئخزن مستود حيث ي ؛أونصة 1111إلوإحدة منهإ 

ك ػ 
4611  

ً
ي  1781كمإ يوجد   .إمليون دوإلرً  58 نحو، تقدر قيمتهإ بـمن إلذهب إ طن

إ ػ 
ً
طن

ي دنفر وحوإفي  1368ويست بوينت بنيويورك و 
إ ػ 
ً
  1111طن

ً
ي مركز إإلحتيإطي  إ طن

ػ 
 . مليإر  111طن من إلذهب بقيمة  8111وكمإ نرى، تمتلك أمريكإ حوإفي  إلفيدرإفي

 د
ً
ي ثروة إلرئيس إلتنفيذي لوإلر وهي تعإدل أيض

كة أإ صإػ  إحتفظت كذلك مإزون. و شر
ي خزإنة عمقهإ 

ي مركز  81عديد من دول إلعإلم إألخرى بمإ تملكه من إلذهب ػ 
قدم ػ 

ي نيويورك. إإلحتيإطي 
قدر ذلك إلمخزون بحوإفي   إلفيدرإفي بمنهإتن ػ  طن  11111وي 



ي سبإئك و  مليإر دوإلر.  125تبلغ قيمتهإ 
حفظ هذإ إلمخزون ػ   411زن إلوإحدة منهإ وي 

 وبإلتإفي ف أونصة. 
َّ
خزَّ  161111ة إلسبيكة إلوإحدة قيمؤن ن كل ذلك إلذهب دوإلر. وي 

ي حجرإ
 117111قدًمإ وتحتوي عىل  18× 11×11ت تبلغ مسإحة أكي  وإحدة منهإ ػ 

 سبيكة. 
 

ي إلعإلم سوإءا أكإن من أفريقيإ 
جد إلذهب ػ  أو كإن من ممتلكإت شعوب إآلزتيك  وأينمإ و 

نطية عىل عرش ملك غإنإ، فكله  و أو كإن عملة بير  ي بير
إلمكسيكية أو كإن ثروة أهل ؤنكإ ػ 

ي مإنهإتن
ة تحت إألرض ػ   .يجد طريقه ؤف تلك إلمقي 

 
 
َّ
ي يبلغ مقإسهإ  ويمكننإ إلحكم عىل قيمة إلذهب ؤذإ علمنإ حقيقة أن

قطعة إلذهب إلنر
42  ً مثل جزًءإ من حجم إلدوإلوإ إ سنتيمير

 
ي ت

ر بمليون دوإلر. لنر
َّ
قد

 
  ر إلوإحد ت

َّ
 ولو أن

مليإر دوإلر تم تحويلهإ ؤف ذهب لبلغت رقعة إلذهب  3,7ثروة إلرئيس ترإمب إلبإلغة 
مليإر  14,7تكوين ير أي أقض من طول إلرئيس ترإمب. ويبلغ ؤجمإفي سوق إلبم 1,7

 مليون أونصة من إلذهب.  12,3دوإلر أو 
 

ي موضوع ن دعونإ 
 ؤن يقول هنإك م  إلذهب. عن  إلتنقيبفكر أكير ػ 

َّ
 إلتنقيب عن ن

 ، إلمشفرة له آثإر ضإرة عىل إلبيئة تإلعمةل 
َّ
ه يستهلك نصف كهربإء إلعإلم، وغير ؤذ ؤن

ي إعتبإرك أنه من أجل  ذلك من إإلنتقإدإت. 
أونصة وإحدة من  إلتنقيب عنولكن ضع ػ 

  71تخرإج إلبد من إسإلذهب من إألرض 
ً
 إلنفإيإت. عةلوة عىل ذلكمن  إ طن

َّ
قيمة   ، فؤن

ي إلعإلم إل تتجإوز 
ي حير  تصل ديون أمر  9,1كل إلذهب ػ 

يكإ وحدهإ تريليون دوإلر.  ػ 
  تريليون دوإلر.  19ؤف 

َّ
إل يمكنه أن يتحمل إلعودة ؤف  إلعإلم وقد بإت من إلمؤكد أن

 ."معيإر إلذهبنظإم "
 

كة بير  هنإك   إلبتكوين.  إلتنقيب عنو  إلذهب إلتنقيب عنعديد من إلقوإسم إلمشير
مَّ فؤذإ تذكرنإ  ي ح 

ي كإليفورنيإ بير  عإم 
ؤننإ ف ،1852و  1846 إلبحث عن إلذهب ػ 

مَّ  ي إلبحث عن إلعمةل نشهد إليوم ح 
إلذهب،  إلتنقيب عنكإن   إلمشفرة.  ت مشإبهة ػ 

 إلتنقيب عن إإلندفإع ذإته نحو نجدوإليوم  .لنإسمطلًبإ لدى عديد من إوربمإ إل يزإل، 
ء و مة إلذهب بأكير من إلضعف. لقد زإدت قي إلبتكوين.  ي

يحدث لقيمة ذإته نجده إلسر
رع إلنإس ؤف . تكوينبإل

 
فبعدمإ كإن عدد  .إلذهب وإكتشإف كنوزه إلتنقيب عنوقد ه

 
ِّ
نق   111ن إل يتجإوز ـبيإلم 

ِّ
نق إلعدد ؤف أكير من ذلك إرتفع فقد  ،1846ب عإم م 

31111  
ِّ
نق  . 1852ب عإم م 

ِّ
نق ي يومنإ هذإ، وصل عدد إلم 

ؤف تكوين ن عن إلبـبيوػ 
ي حير  ج   ؛15111حوإفي 

  'ن  وػ 
ِّ
نق ن عن إلذهب ثروإت طإئلة، فهنإك من ـبيبعض إلم 



نقبِّ  ي ن م  ـيإلم 
ي جن 

 ؤ، بل ةثرو أي ن لم يحإلفهم إلحظ ػ 
َّ
بعضهم عإدوإ ؤف منإزلهم  ن

 إلمشفرة.  تويحدث شبه ذلك بإلضبط مع إلعمةل  ليدين. فر إِص 
 

 
َّ
إ أن

ً
  ومن إلمةلحظ أيض

ِّ
نق ين إلذين لم يكونوإ م  كإنوإ ولكنهم   ،أنفسهمن ـبيإلكثير

إ غير مبإرسر بح  ـمرتبطي
ً
ة ، إلتنقيب عن إلذهبمَّ ن إرتبإط إ ثروإت كبير

ً
 .جنوإ هم أيض

فقد إرتفع سعر  إألدوإت ذإت إلصلة. إنوإ يبيعون عىل سبيل إلمثإل، أولئك إلذين ك
 
ِّ
نق ي يحتإجهإ إلم 

إ م  دوإلر.  36بون ؤف إألحذية إلنر
ً
ي بيع وكإن هنإك أيض

ن يعملون ػ 
إإلذهب  بيـن ن يطعمونوم   ،إلذهب إومقإمرو  ئه،ورسر

ِّ
ء  ويأوونهم وغير ذلك.  إلمنق ي

إلسر
ي كإن سعرهإ  Antminer نقيبفآلة إلت يحدث إليوم. نجده  ذإته

دوإلر  2111إلنر
هر ؽي أش 4ؤف  3وعليك أن تنتظر من . إدوإلرً  15111ة مذهلة لتصل ؤف ز ت قفز قف

   تحصل عىل بطإقة إلرسوميإت. 
 
ؤ إء إلفنيون وم  إ إلخي 

ً
رو إألمإكن جِّ كمإ يربــح أيض

 وإلكهربإء. 
 

ي جمإعإت.  
إ يبحثون عن إلذهب ػ 

ً
وإت كإنوإ أيض ي إلير

ومن أجل أن يصل إلنإس ؤف جن 
ف يتقإسمه إلجميع. عندمإ و 

 
كتش ج  مصطلح "هذإ هو مإ يعنيه و  ي  ي  نقيب"ع إلتمَّ م 

ػ 
إ إلعمةلت إلمشفرةمجإل 

ً
 .أيض

 
إلصعب إلعثور عىل  وكلمإ زإد عدد إألشخإص إلذين إنضموإ ؤف إلمجموعة، أصبح من

ي مجإل إلعمةلت إلمشفرةإلحإل هذإ هو و  إلذهب. 
طلق عىل هذه إلحإلة و  .ذإته ػ  ي 

  .تنقيب"صعوبة إلمصطلح "
 

 
 
تكوين إلب إلتنقيب عنإلذهب ب لتنقيب عنفوإتير إلطإقة ل مةلحظة أخرى، ؤذإ قإرنت

 
َّ
ي تستهلكهإ إألونصة من أضعإف إلطإقة  7تكوين إلوإحدة تستهلك إلب فستجد أن

إلنر
إ ، إل يزإل ؤجمإفي فإتورة إلطإقة م  عإم لكن بشكٍل  إلذهب. 

ً
 نخفض

َّ
إلم إلع ، نظًرإ ألن

إ.  135من إلذهب أكير من إلبتكوين بمقدإر يستخرج 
ً
ي  ضعف

وِجدت  2117 عإم فؼ 
ُ
أ

ي إليوم.  1811عملة بتكوين بمعدل  65111
كتإ  عملة ػ  ي إلمقإبل، إستخرجت رسر

ػ 
  إلتنقيب عن

ُ
مليون أونصة من إلذهب  88  "نيو مونت"و  "بإريك" :إنير ـبإلذهب إلك

ي ينإير ول من إلطإقة لكل أونصة. چإ جيج 8,5إنفإق بلغ ب
  ،2113وػ 

 
إلتنقيب ف تكل

ي إؤلنفإق عىل إل إ دوإلرً  1811تكوين إلب عن
إت مجتمعتتمثل ػ  . ةطإقة وإألدوإت وإلخي 

ي  .إدوإلرً  15111و 14111كوين بمإ بير  توبيعت كل ب
إ لتقرير صإدر ػ 

ً
ولكن، وفق

2116،  
 
 ، وبيعت بمإ بير  إ دوإلرً  1115ف إستخرإج إألونصة إلوإحدة من إلذهب تكل

ي عإلم إليومؤذن.  إدوإلرً  1311و 1251
تكوين أكير ربًحإ من إلب إلتنقيب عن، يعد ، ػ 

 إلذ إلتنقيب عن
َّ
ي إلوإقع، ذهب  هب. ؤن

 .رقمي   ه، ػ 



د إآلن ؤف موضوعنإ ع 
 
لن إ ممإ كير شيوعً أ نهإ ؤ؟ ةإل إلخفيو ملم بإأل هل أنت عىل ِع  .. و 

ي إل ي  تعتقد. 
 فإلنقد إلورػر

 
 ش
 
ي إلعإلم. 3حنر  لك

 عن  : من ؤجمإفي إألموإل ػ 
ا
ي عبإرة

وإلبإػر
قمت بتحويل إألموإل فؤذإ سبق لك أن  مية محفوظة عىل أجهزة إلكمبيوتر. أعدإد رق

نت  بطإقإت إإلئتمإن أو بطإقإت إلخصم، أو قمت بإلدفع بإستخدإم عي  إؤلنير
َّ
 ، فؤن

ء مإدي من يتم نإألرقإم تنخفض من جإنب وتزدإد عىل إلجإنب إآلخر. ولم  ي
قل أي شر

ي إلوإقع، يتم  مكإن ؤف آخر. 
ي إلعإلم بهذه إلطريقة. من تدإول  :81وػ 

وإذإ  إلعمةلت ػ 
، فسوف ينهإر إلمضف.  لنإس ؤف إلمضف لسحب كل أموإلهمذهب جميع إ

 مإ تحتفظ بحوإفي 
ا
إ أمَّ من ؤيدإعإت إلنإس لديهإ. فحسب  :21فإلمصإرف عإدة
 
َّ
ي فؤن

ي أمإكن له عبإرة عن ضغطإت أزرإر ؤلصدإر قروض أو بإلنسبة للبإػر
ةلستثمإر ػ 

 أخرى. 
 

ي إلمصإرف أو إلعملة أو إلحكومةوإذإ فقد إلنإس إلثقة 
غبون عىلػ  ي ، فؤنهم سير

 إلفور ػ 
هرعون لسحب جميع أموإلهم.  وهذإ بإلضبط مإ حدث  إلتحول ؤف عملة أخرى، وسي 

 
َّ
ي إلمجر منذ وقت قريب ممإ أد

  يإر إلمنظومة إإلقتصإدية للدولة. ى ؤف إنهػ 
 
ك ولعل

 
َّ
ي عإم تذكر أن

يف جميع إلحسإبإ، جمَّ 1999ه ػ  ي نوإز رسر
ت د رئيس إلوزرإء إلبإكستإن 

ن ليس لهم إلحق فأصبح إلنإس يمتلكون إلمإل ولك [38]إلدوإلرية بعد إلتجإرب إلنووية. 
ي إلحصول عليه. ومنذ ذلك إليوم إلمشؤوم

عمإل بأموإلهم أل ، يحتفظ رجإل إلمإل وإػ 
ةلمون عىل أنهم يمتلكون حسإبإت أجنبية.  خإرج هذإ إلبلد.   وبعد ذلك ي 

 
ي إلظهور عي  إلتإريــــخوتستمر هذه إلسلسلة من إختفإ 

ء إلجديد ء إألموإل ػ  ي
، فإلسر

ي 
ي عإلم إلمإل هو إلذي لم تقرأه ، وكل شر

ي مكإن مإ إلوحيد ػ 
، ء آخر قد حدث بإلفعل ػ 

ي وقت مإ. 
 ػ 
 
 
 
ي فك

ي بهإ إلمإل. ؤذإ كإن معدل إلتضخم  طريقةٍ ر ػ 
 حسب: ف3أخرى يختؼ 

َّ
سعر  ، فؤن

ي إل
إت فيحدث ذلك خةلل إ بإلنسبة للعقإر أمَّ  سنة.  31سلع وإلخدمإت سيتضإعف ػ 

  سنوإت فقط.  11
َّ
ي مجإل  ـهحيث يقع إلنإس تحت تأثير أن

لمإل إلعقإرإت يحتفظ إػ 
 خإطئإن.  بقيمته أو أنهإ أصول ثإبتة. وهذإن إلمعتقدإن

 
لنلق

 
  ف

ا
  نظرة

ِّ
ي توض

 ر إلمإل قيمته. ـح كيف خسعىل بعض إألمثلة إلنر
 

ي عإم 
، كإن1946ػ 

ا
ة  ةإلمجري بينغ"إلعملة " ت، بعد إلحرب إلعإلمية إلثإنية مبإرسر

  [39]سإعة.  14كل   تشهد حإلة تضخم شديد 
َّ
ي حرفًيإ أن

يته  وهذإ يعن  إلخي   إلذي إشير
. أضعإف  11كلفك يوم إألربعإء سي   وبمجرد أن يحصل إلنإس  ثمنه صبإح يوم إإلثنير 



ي ذلك  إنخفإضخشية  ،وإ يسإرعون ؤف ؤنفإقه عىل إلفور ، فؤنهم كإنإلمإلعىل 
قيمته ػ 

لصإلح نظإم إلمقإيضة أو تبإدل إلذهب.   "إلبينغ"ورسعإن مإ تخىل إلنإس عن  إلوقت. 
ي شهر أغسطس عإم 

  1946وػ 
ا
 جديدة

ا
تعإدل إلوحدة  أصدرت إلحكومة إلمجرية عملة

× 4) 411111111111111111111111111111إوكتليون  411إلوإحدة منهإ 
ي إلوإقع ."بينغ"( 1129

ولم يعد إألشخإص إلذين لديهم . ينغ"إلب"، إنتهت قيمة ػ 
 ربمإ مدخرإت بهذه إلعملة قإدرين عىل إستخدإمهإ ؤإل 

 
 لت

ِّ
وهذإ مإ  فء. شعرهم بإلد

عرف ب  ."حإلتضخم إلجإمِ حإلة "ي 
 

ي نوفمي  
ي زيمبإ2118ػ 

ي إلوإقعإ مليون دوإلرً  311بوي ، كإنت تكلفة رغيف إلخي   ػ 
،  . ػ 

 كإن يتعير  عىل إلدول إألخرى ؤصدإر تعليمإت ب
ا
 من عدم إستخدإم دوإلر زيمبإبوي بدل

ي إستخدإمهإ.   ورق إلمرحإض. 
وألغرإض إلتبإدل إلتجإري أنشأ إلشعب عملته وبدأ ػ 

خ أوحنر عندمإ كإنت هذه إلعم نس 
 
ر كإن إلنإس يستخدمونهإ. لة ت زوَّ

 
فمن هذإ إلذي  و ت

 
 
 يمتلك أدوإت ت

 
فةل يوجد دعم حكومي وإل مضف مركزي  نه من ؤنشإء عملة أخرى؟مك

ي 
ي وثقة إلشعب إلنر

ستخدم عىل  لكن إلعملة هذه كإنت تحظ  بإلدعم إلكإػ 
 
جعلتهإ ت

 نطإق وإسع. )إآلن
 
ف، هل ت

ِّ
ن إ لو  إهذإ إإلقتصإد حرإمً  ص 

ً
يعة إؤلسةلمية؟(فق  لشر

 
ي مثإل آخر: 
ي حكومة إلتوجد ، إلصومإل ػ 

إلنإس يستخدم هنإك  .فحسب مقديشو  ػ 
 ةل وهي عملة ب غ"إلشيلن"

 
ي إلسوق إلعإلمية  ذكر قيمة ت

 -"بنك إلحظ"نقود وكأنهإ  -ػ 
 .ؤف إليوم يزإلون يستخدمونهإ  إل إلنإس إستخدموهإ و  ولكنَّ 

 
ي عإم 

 1994وإليك مثإل آخر، ػ 
ا
إزيل عملة   ، إستحدثت إلي 

ا
بإسم إلريإل  جديدة

 . إزيىلي      إلي 
 

ي عإم 
حذفت كوريإ إلشمإلية صفرين من عملتهإ وأعلنت أن إلوون إلوإحد  2119وػ 

  وون من إلعملة إلقديمة.  111سإوي من إلعملة إلجديدة ي
َّ
إلنإس  وإألسوأ من ذلك أن

نقود، ولم يكن بإمكإن إلشخص ر مإ معهم من ـسإعة لتغيي 24لم يكن لديهم سوى 
غيرِّ 

ن من مئإت ـوبــهذإ إؤلعةلن، أصبح إلنإس محرومي دوإلر.  691 أكير من إلوإحد أن ي 
ين ؤف جحيم.  يومإل إ هذ ل  وحوَّ إآلإلف من إلوون.  إ  إلمشؤوم حيإة إلكثير

ً
رسمًيإ ووفق

  96للحكومة يعإدل إلدوإلر 
َّ
إء وون. ولكن  إلدوإلر من إلضإفك عندمإ تذهب لشر

ي إلدوإلر مقإبل  ط دوإلر فق 35وستجد إلحكومة قد أعطتك  وون.  8111ستشير
  مقإبل كل مإ كسبته طوإل حيإتك. قرإر  

 
ي إتخذته إلحكومة أصب وإحد

حت معه بإػر
ي مإ يخص إلعملة  أموإلك إل قيمة لهإ. 

هذإ هو إلدعم إلحكومي إلذي نطلبه بإستمرإر ػ 
 !!إلمشفرة



ي عإم 
إ لتمويل إلحرب. طب 1923ػ 

ً
ى عت ألمإنيإ نقود شير  'وصإر إلدوإلر إلذي كإن ي 

ي سنة  6,7مقإبل 
ي  1919مإرك ألمإن 

  4211511111111 1923ثمنه ػ 
ً
وبدأ  .إمإرك

 إلنإس 
ا
ي بدل

ي إستخدإم إلمإرك إأللمإن 
 من ورق إلحإئط.  ػ 

 
ي 
إ ػ 
ً
ة وتحديد ي إآلونة إألخير

 عملت إلهند عىل وقف  ،2116نوفمي   3وػ 
ِّ
ـك عملتهإ  س 

وير وإؤلرهإب وإلسوق إلسودإء. حنر تتمكن من إلقضإء عىل إل ِنح إلشعب مهلة ير  وم 
  31وخةلل  ،511و  1111جميع عمةلتهم من فئة  ر ـيوًمإ لتغيي 31

 
ن إلنإس يوًمإ تمك

ين خشوإ إلكثير من إلكرور.  ولكنَّ  كرور روبية.   32111ر ـمن تغيي  إلكثير
 

ي ينإير 
ويةل، ػ  ي في  

إء إلدوإلر إلوإحد مقإبل 2117ػ  بوليفإر.   3111، كإن يمكن رسر
بوليفإر.   191111ولكن بحلول شهر ديسمي  من إلعإم ذإته أصبحت  قيمة إلدوإلر 

ي إلعإلم
 !!مع أنهإ تمتلك أعىل إحتيإطي نفظي ػ 

 
إلمشفرة هل ستظل تقول ؤنهإ حرإم؟  ؤذإ   تإستخدإم إلعمةل ؤف ؤذإ لجأ هؤإلء إلبؤسإء 

  إل كنت 
َّ
 بإلعمةلت إلمشفرة  تزإل ترى أن

ا
" مقإرنة ي

إلعمةلت إلورقية هي "إلمإل إلحقيؼر
 .إلحإفي فدعك من كل مإ سبق ولننظر ؤف أمثلة من عضنإ 

 
ي هإي 2111بعد زلزإل عإم 

ي يػ 
 إلسلع إلتموينيةعب توزيــــع حصص ، أصبح من إلصنر

إ من  يكن من إلممكن ؤلقإء أكيإس إألرز من إلطإئرإت ولم عىل إلنإس. 
ً
إلمروحية خوف

ي إستخدإم ؤيذإء إلنإس. لذلك، مثلمإ حدث منذ آإلف إلسنير  
، بدأت إألمم إلمتحدة ػ 

وخةلل  ووزعت قسإئم ورقية عىل إلنإس.  إلسلع إلتموينيةحصص دور إلعبإدة لتخزين 
ستخ 24

 
دم كعملة حيث كإن إلجميع سإعة فقط أصبحت هذه إلقسإئم إلورقية ت

ي يمكن إستبدإلهإ بهذه إلقسإئم. 
 يعرفون مقدإر إلحصص إلغذإئية إلنر

 
ي 
ستخدم  ،عديد من إلسجون إلممنوع فيهإ إستخدإم إألورإق إلمإليةوإف يومنإ هذإ ػ  ي 

دإئًمإ مإ يكون  دل وإلمعإمةلت. إلسمك أو إلسجإئر أو رصيد إلهإتف إلنقإل للتبإ
 إألطفإل ع  

ا
ي إلمدإرس ؤلضإعة إألشيإء. رضة

ي جميع أنحإء إلوإليإت إلمتحدة ولذإ، ػ 
، ػ 

ي إلمقإصف إلمدرسية ويتلؼر إألطفإل قسإئم طعإم 
يقوم أوليإء إألمور بإيدإع وديعة ػ 

ي كإ
ي يمكنهم إستخدإمهإ تمإًمإ مثل إلعمةلت ػ 

يإ إلمدرسة.  مقإبل تلك إلودإئع، وإلنر فيتير
ي كينيإ 

إت عن طريق مكن من خةلله تسديد إلمدفوعي M-PESA، يوجد نظإم وػ 
ي إلوإقع، 

 M-PESA: من إلكينيير  يعتمدون عىل منصة 61رصيد إلهإتف إلمحمول. ػ 
ي حير  يستخدم ؤلج

يستخدمون مإكينإت  :7: إلمصإرف و31رإء معإمةلتهم، ػ 
 .  و  إلضإف إآلفي

َّ
     هذإ غير مدعوم من إلحكومة.  M-PESAنظإم  جدير بإلذكر أن



 ولعلك تةل 
َّ
ي حظ أن

ي منتجعإت ديزن 
إلند  ك إآلن بإمكإنك إإلستمتإع بأسبوع كإمل ػ 

ي فندق بإستخدإم مكإفآت إلتمي
، ويمكنك إؤلقإمة ػ  ي

زوِّ ـبإستخدإم عمةلت ديزن 
 
د ز، أو ت

إن عن  ،خدإم نقإط مكإفآت بطإقة إإلئتمإنسيإرتك بإلوقود بإست ي تذإكر طير
أو تشير

ي مةلبس  طريق مكإسب أميإل سكإي مإيلز بل وتستبدل نقإطهإ بنقود، وتشير
لك بوإسطة أوبر بإستخدإم أكوإد إلخصم،  بإستخدإم بطإقإت إلوإلء، أو تذهب ؤف مي  
ي تثبت 

إت من إلنمإذج إلنر ي كل مجتمع ستجد إلعشر
ي كل دولة وػ 

.  فؼ  وغير ذلك إلكثير
ء إلوحيد  ئل بديلة عن إلعمةلت. بسهولة ويش إستخدإم وسإأننإ يمكننإ  ي

إلسر
ي هذه إلوسإئل وإستعدإدهم إلستخدإمهإ. 

 إلمطلوب هو ثقة إلنإس ػ 
 

 . ى هذه إألنظمة تعمل. وتعمل دون دعم حكومي
ي وسير

وتعمل دون وعد بجن 
وإت إلشخصية أو إلضمإن إلمجتمغي إلدعإية حمةلت . وتعمل دون دعم إلذهب. فإلير

وريإتإلتأكيد عىل إلضمإنإت، هذه هي أو  إلمعنوية إلوحيدة إلمطلوبة ؽي يعمل  إلض 
 إلنظإم. 

 
 
َّ
ي أول عملية تحويل ؤلكير  من إلمؤكد أنك ستندهش ؤذإ عرفت أن

ي إلعإلم تمت ػ 
ي ػ 
ون 

ي 1871عإم 
ن يونيون ؤف إلنور  1851عإم  .. فؼ  كة ويسير إسم وكإنت تحمل ظهرت رسر

كة فإفي برنتنج
.  تليغرإف رسر ي ي نيويورك وإلمسيسين 

  ػ 
َّ
ي مد

كة كإبةلت هإتفية ػ  ت إلشر
ي عإم عإصم

ي فهإجم إألوغإد هذه إألسةلك  .1861ة إلوإليإت إلمتحدة ػ 
ة أمإكن ػ 

َّ
ِعد

ولكن بعد ذلك بدأ بعض  بهإ ممإ أدى ؤف توقف هذإ إلعمل. وصنعوإ إألسإور 
ووسط إلمخإوف من أن  ون هذه إلمجوهرإت يصإبون بإلمرض. إألشخإص إلذين يرتد

ي 
وتم أصإبتهم، توقف إلعبث بإلكإبةلت. تكون أروإح هذه "إلكإبةلت إلنإطقة" هي إلنر

ي عإم أوَّ 
ي إلعإلم من خةلل أسةلك إلتلغرإف هذه ػ 

 .1871ل تحويل أموإل ػ 
 

ي عإم 
، لكنه إ ؤف أحد إلمطإعم لتنإول إلطعإمفرإنك نإمإر  'دعي   ، ذهب رجل  1951وػ 

ته وكإن عليه أن يتصل بزوج .أنه بحإجة ؤف بعض إلنقود إكتشفإتورة عند دفع إلف
ي ذهن  ظلَّ إلشعور بإؤلحرإج ولكن  هإتفًيإ لتحض  له بعض إلنقود. 

إ ػ  ً إلرجل حإرص 
 قرَّ ووجدإنه، ف

َّ
 أخرى. وهكذإ هذه إ ر أن

ا
ز لحإدثة يجب أإل تتكرر مرة ، تم ؤصدإر "دإيي 

 عىل إإلئتمإن. ل بطإقة تعتمد أوَّ  Diners Clubكلوب" 
 
عهإ أوَّ 

 
ن ي إلعإلم ص 

د بإرون عإم  'دعي   رجل  ل مإكينة رصإف آفي ػ  جون أدريإن شي 
1967،  

َّ
. م فكرتهإ ؤف مض  وقد ي جنوب لندن.  1967تركيبهإ عإم  وتم ف بإركىلي

ي  ػ 
وػ 

 كإن يجب ؤدخإل شيكإت مطبوعة بإلكربونتخدإم مإكينإت إلضف إآلفي  بدإيإت إس



 
ا
 11، ولم يكن من إلممكن أن يضف منهإ أكير من إت إلبةلستيكيةمن إلبطإق بدل

ي إلمرَّ 
 ة إلوإحدة. جنيهإت ػ 

 
ي عإم 

  1983وػ 
َّ
ل ؤسكإن نوتنغهإم أوَّ لمجمع م مضف ؤسكتلندإ للسكإن إلتإبعير  قد

ي إلعإلم ليتمك
نت ػ  نوإ من خةللهإ من سدإد خدمة تعإمةلت مضفية عي  إؤلنير

هم.  ي حإجٍة ؤف إلتلفإز وإلهإتف فقد كإنوإمن أجل ذلك و  فوإتير
ي عإم  .ػ 

، مع 1991وػ 
نت نت كمإ ظهور شبكة إؤلنير ولكن   نعرفهإ إآلن. ، بدأت إلخدمإت إلمضفية عي  إؤلنير

كإ إإلنتظإر   مليون عميل.  2سنوإت كإملة قبل أن يصل ؤف أول  11كإن عىل مضف أمير
 

ي عإم 
كة موبيل أويل أول بط ،1997وػ  إقة تعمل بنظإم "إلدفع دون إستحدثت رسر

ي عإم 
ين. وػ  إستحدثت بطإقإت إإلئتمإن إستخدإم  ،2115لمس" للحصول عىل إلبي  

ي أمريكإ 51قإئق وأرقإم إلتعرف عىل إلشخصية. وإليوم، تتم إلر 
: من إلمعإمةلت ػ 

إ بإستخدإم إلبطإقإت إلبةلستيكية. جوإن  لير
 

ي عإم 
ي نإكوموتو 2118ػ 

ي عإم  .إلتأسيسي  تكوينب ملف، كتب سإتوشر
ت ، تمَّ 2119وػ 

ي و تكوين. إستخدإم إلبلة بل معإم  أوَّ 
إء بيت ، تمَّ 2111عإم ػ  بإبإ مطعم "من  تيـنزإـرسر

 وهكذإ تعرَّ  بتكوين.  11111مقإبل  "جونز
 
 .م عىل إلعمةلت إلمشفرةف إلعإل

 
ي عإم 

وعإت آمنة دون أي إلذي يسمح لك بإجرإء مدف Apple Pay، تم إبتكإر 2114ػ 
ي أمريكإ حنر  وأ، بطإقة أو محفظة

: من 41، تستخدم أكير من لمس هإتفك. وإليوم، ػ 
كإت  ي  Apple Payإلشر

 هإ معإمةلتػ 
َّ
 حإن ليطوي إلعإلم صفحةقد إلوقت  ، ويبدو أن

 بطإقإت إإلئتمإن. 
 

ي عإم 
سوق إلإألخرى ، دخلت مئإت إلعمةلت إلمشفرة ، عىل غرإر إلبتكوين2115ػ 

 عىل
ا
.  تقنية معتمدة إليإ وإستونيإ وإف جإنب كندإ وإليإب إلبلوك تشير  إن وأسير

ة وسنغإفورة ي إلوإليإت إلمتحدة، تأخرى بةلد ، فقد قبلهإ أكير من عشر
ف . وػ 

َّ
صن

يبة.  ،إلعملة إلمشفرة عىل أنهإ أصل ي كندإ أمَّ  وبإلتإفي تخضع للض 
فلهإ صفة  ،إ ػ 

ي إليإبإن ة. ضإلمقإي
ستخدم عىل أنهإ عمةل  ،وػ 

 
إليإ  رسمية. ت ت ي أسير

لهإ صفة  ،وػ 
ي وقت طإل أو قض،  إلعملة. 

ومثلمإ قبلت جميع دول إلعإلم إلعمةلت إلورقية ػ 
 .بصورة أو أخرىستحظ  إلعملة إلمشفرة بإلقبول حول إلعإلم 

 
 و 

َّ
ـهإلمإل غإلًبإ مإ يتم  يشهد إلتإريــــخ عىل حقيقة أن

 
ي خوض إلحروب سك

 إلستخدإمه ػ 
ي عإم  ..

 س  إلسبب إألسإشي ورإء كإن   1861فؼ 
ِّ
ي أمريكإ هو  11فئة عملة إل ك

دوإلرإت ػ 



، أمر إلرئيس من أجل موإجهة إلحرب إألهليةو  تحمل إؤلنفإق عىل إلحرب إألهلية. 
مليون من إلدوإلر إلمعروف شعبًيإ بإسم   451لينكولن بطبإعة أورإق مإلية بمبلغ 
ي تلك إأليإم كإن يس

. ػ  ي إلعإلم للحروب تخدم كل إلنحإسإلورق إألخض 
ل ، لذلك وألوَّ ػ 

ية.   -، شهد إلعإلم عمةلت أقل من قيمتهإ مرة وهو مإ نعرفه بإسم إلعمةلت إلعشر
هكذإ و  ؤلخ.  1,5و  1,13و  1,15و  1,11و  1,15و  1,25وعرف إلعإلم عمةلت بقيمة 

 
َّ
صنع من إلفوإلذ ألن ي إلحرب.  أصبح إلبنس إألمريؿي ي 

ستخدم ػ   إلنحإس كإن ي 
  

"
ي
ك إ مإ نستخدم كلمة "ب  ً .  وهذه إلكلمة للتعبير عن Buck كثير ي  إلدوإلر إألمريؿي

تعن 
ي إلمنإطق إلريفية كعملة. 

ستخدم ػ  ي وقت من إألوقإت ي 
 جلد إلغزإل إلذي كإن ػ 

 
ي إلقرن إلتإسع عشر 

زوَّ كإنت    ،وػ  وإآلن بفضل إلتكنولوجيإ إل  رة. كثير من إلعمةلت م 
زورة  فإج   ؛ :1,11تتعدى إلعمةلت إلم 

 
 وقد ت

َّ
ة إلشيَّ  إإلستخبإرإتجهإز  أ ؤذإ عِلمت أن

ئ   نسرِ
ُ
 أسإًسإ  1865سنة  أ

َّ
إلمصإنع كإنت تبيع  بغرض إلقضإء عىل تزوير إلعملة ألن

ي إلسوق إلسودإء. 
 إلدوإلرإت ومإكينإت طبع إلعملة ػ 

 
 ومن إلجدير بإلذكر أ
َّ
مليون جنيه من إلفضة يومًيإ أي مإ يعإدل  2,5إلعإلم يستخرج  ن

 .مليون جنيه سنوًيإ 911
 

ي  ي وبعد ذلك ستتمزق تدريجًيإ. ، مرة 411طعة إلورق إلعإدية حوإفي ق يمكنك طي
ػ 

ي إلمقإبل :  25: قطن و 75فهي مصنوعة من  ،مرة 8111ورقة إلعملة  ، يمكنك طي
 كتإن. 

 
 
َّ
قد مر إلعملة إلورقية يختلف ولكن ع ،سنة 25نحو إلعملة إلمعدنية بر متوسط عمر وي 
 .
ا
 مإ يعيش فإلدوإلر عإد قليال

ا
سنة  5,5بينمإ تعيش ورقة إلخمسة دوإلرإت  سنة.  2,5ة
ة دوإلرإت  ين دوإلر  4,5وإلعشر سنة  8,5ر سنة وإلخمسير  دوإل 7,9سنة وإلعشر

  سنة.  15وإلمإئة دوإلر 
َّ
إ إلستبيإن، فؤن

ً
من إلعمةلت إلورقية إألمريكية  %91 ووفق

لة عليهإ آثإر إلكوكإيير  ألن إلنقود غإلًبإ مإ يستخدمهإ إلمجرمون.   إلمتدإو 
 

ع  وكل طب 
 
 مليون دوإلر.  54قيمة إجمإفي مليون ورقة مإلية ب 33يوم ت

 
 
 
صدِ   مليون دوإلر.  62ت معدنية بقيمة ص إألمريكيون سنوًيإ من عمةل ويتخل

 
ر كمإ ت

 مإ إل  إ مليون دوإلرً  41إألمريكية عمةلت تذكإرية كل عإم بقيمة إلحكومة 
ا
ولكنهإ عإدة

ي أسوإق إلمإل. 
 تجد روإًجإ ػ 



 
َّ
إ أن

ً
ذكر أيض م من إلدوإلرإت إلمزوَّ   وي 

 
ي إلعإلم. كوريإ إلشمإلية تطبع أكي  ك

هذإ هو  رة ػ 
 
َّ
ي أن

ي أره بإستمرإر ـتصميم إلدوإلر يتم تغيي إلسبب ػ 
 ، وهذإ هو إلسبب ػ 

َّ
 مضفيـيـنإل ن

 
ا
زوِّ وإل يوجد م  بإلدوإلر إلجديد.  يفرضون رسوًمإ أعىل عىل إلدوإلر إلقديم مقإرنة ر ن ي 

 
َّ
ة إلدوإلر إلوإحد منذ عإم ر ورقـلذإ، فلم تتغي قيمتهإ قليلة.  ورقة إلدوإلر إلوإحد ألن

إ للقإنون إألمريؿي  .1929
ً
ة ؤإل ةل يجوز أن تحمل إلعملة إلورقية وجه شخصيَّ ف ،ووفق

 لذإ ؤذإ رأيت أوبإمإ أو ترإمب عىل ورقةٍ  .نإعإلمرحلت عن قد ؤذإ كإنت هذه إلشخصية 
زوَّ  بإلتأكيد ، فنقدية  :. 111رة بنسبة هذه إلورقة م 

 
 1775سنة  ةإلمطبوع"  Continental Note كونتيننتإل نوت" خشت عملةلقد 
كونتيننتإل إوي حنر  "إل يسر مثل ـنشأت تعإبي لكسنوإت فقط. لذ 5كلهإ خةلل   إ قيمته
 ".نوت
 

 
َّ
ك لم تةلحظ أن

ّ
ة شنَّ  لعل ة إألخير ي إلسنوإت إلعشر

  حرًبإ عىل إلنقود.  إلعإلم ػ 
َّ
 فبمإ أن

 ـت
 
ع إلمعإم  ــت ةلت إلنقدية أو تسجيلهإ أمر شبه مستحيل فقد أصبحت إلوسيلة ب 

إل تطبع أورإق ر من إلدول ـكثين. ولذلك إلسبب تجد  ـإلمفضلة للمعإمةلت بير  إلمجرمي
  22أو  إ كيلوغرإمً   11ويِزن إلمليون دوإلر حوإفي  رة. ـنقدية بفئإت كبي

ا
وينقل  .رطًل

ر ـإلمعإمةلت غي لكنَّ  من مكإن آلخر كل عإم.  إ تريليون دوإلرً  2إلمجرمون بمعدل 
ي كثير من إألحيإن تخضع لفرض رسوم  إلنقدية يتم

مثل  أطرإف أخرىتسجيلهإ وػ 
  رسوم إلمصإرف. 

 
ي أمريكإ 

  ،وػ 
 
ة إلتخل إء إلسيإسة منذ فير  إ دوإلرً  51 ص من إلنقود فئةيحإول بعض خي 

ي عإم 
وبدأت  .إدوإلرً  11111نغإفورة إلنقود فئة ، ألغت س2114ومإئة دوإلر. ػ 

حجم إلنإس عن  إلسويد تدريجًيإ ؤزإلة مإكينإت إلضف إآلفي من إلمنإطق إلريفية حنر  ي 
 وأعدت كور  إستخدإم إلنقود. 

ا
خإٍل من إلنقود  للوصول ؤف إقتصإدٍ  يإ إلجنوبية خطة

ي تزيد عن نسإ إلمعإمةلت ومنعت فر  ؛ 2121بحلول 
جنيه. وألغت  1111إلنقدية إلنر

ويةل من  يورو  511فئة سحبت أوروبإ  ،2118ومنذ عإم  بوليفإر.  111فئة  في  
إ. كمإ جنيه  15111تفإظ بأكير من ومنعت إليونإن موإطنيهإ من إإلح إألسوإق. 

ً
نقد

ويــــج إليإ وإلي   .ذإته إإلتجإه تتجه أسير
 

ة ي إآلونة إألخير
من إألورإق  :86تم سحب  ،ةروبي 511فئة عندمإ ألغت إلهند  ،وػ 

إ.  4111إلوإحد تحويل أكير من  وإل يجوز للشخص إلنقدية من إلسوق. 
ً
كمإ   روبية نقد

أن أعلنت بعد و لهنود إل يمتلكون حسإبإت مضفية. ن إـمن إلموإطني :51أن 
  شخًصإ.  112إلمتتإلية بحيإة  ، أودت حوإدث إإلنتحإر إلحكومة هذإ إلخي  



جريت عإم 
ُ
 لتلك إلخطوإت، أ

ا
ي إلعإلم 426,3فقط  2115نتيجة

بدون  مليون معإملة ػ 
إ  :85تزإل  ةل وعىل إلرغم من ذلك، ف نقود. 

ً
ي إلعإلم تتم نقد

ؤف يومنإ  من إلمعإمةلت ػ 
 .هذإ
 

 تعريف األموال
 

ي سيإق  ورإء رسد هذه إللمحة إلتإريخية عن إلمإل هو هدف كإن إل
تسليط إلضوء ػ 

إع'عىل إلتإريــــخ إإلجتمإعي  إألموإل وأشكإلهإ إلمختلفة وقيمتهإ بإلنسبة للعإلم. ومإ  'إخير
ي كل مجتمع، وهل كإن علينإ تغيير هذإ إلتفسير لالموإل، ومإ 

ورتهإ ػ  وضع إألموإل ورص 
ي 
إت إلنر  .ستظهرنوع إلتغيير

 
 .لنحإول مًعإ أن نفهم كيفية تعريف إألموإل

 
إء إإلقتصإديي إ للخي 

ً
ء أنه أموإل أو ثروة أو أصل، يجب أن يكون ـوفق ي

ن، فةلعتبإر أي شر
 له إلخصإئص إلثةلث إلتإلية: 

 
 وسيلة للتبإدل  - 1
 وحدة للحسإب  - 2
 مخزن للقيمة  - 3
 
 لتبادللوسيلة   - 1
 
َّ
أن تكون وسيلة للتبإدل. ويجب أن يمكن  أن تقوم بهإ إألموإل هي  أهم وظيفة يجب ؤن

 
َّ
ي بدإية إلفصل أن

 
إء إلسلع وإلخدمإت. وكمإ رأينإ ػ نظإم إلمقإيضة كإن  إستخدإمهإ لشر

إء دجإجة مقإبل  ي رسر
يحتوي عىل بعض أوجه إلقصور. فعىل سبيل إلمثإل، ترغب ػ 

ريد إلزعفرإن، بل يريد إلفحم. إآلن إلشخص إلذي لديه إلدجإجة إل ي إلزعفرإن، ولكنَّ 
ي إلبحث عن شخص لديه فحم ولكن يحتإج إلزعفرإن. 

إلعملة إلورقية فيجب أن تبدأ ػ 
 تحل هذه إلمعضلة. 

 
إ يمكن ألي 

ً
 وسط

ا
وط وسيلة إلتبإدل، تصبح إلعملة إلورقية حال من خةلل إستيفإء رسر

إ 
ً
إء. وهي توفر مسإًرإ متفق ي عمليإت إلشر

 عليه للجميع. شخص إستخدإمه ػ 
 
 
َّ
  ؤن

ا
ي تجعل إلنقود أكير مةلءمة

من إألصول مثل  خإصية وسيلة إلتبإدل هذه هي إلنر
 زل أو إلسيإرة ومإ ؤف ذلك. ـإلسندإت أو إلمن



 
ا
إ  وبإستخدإم إلعملة إلورقية بدل

ً
من إلمقإيضة، يحدث إلتقدم إإلقتصإدي أيض

ةلت وتزدإد مهإرإت إألشخإص وإنتإ ـــع وتنخفض تكلفة إلمعإم  جيتهم ويمكن ؤجرإء توزيـ
وة.  إ للير

ً
 أكير ؤنصإف

 
ضعىل سبيل إلمثإل،  ي  فلنفير

ة حول إلبتكوين. ػ  ي محإرص 
ي أستإذ ويجب أن ألؼر

أنن 
ي نظإم إلمقإيضة، يجب أن أخرج للبحث عن إلم  

ي ػ 
نر زإرع إلذي يستمع ؤف محإرص 

من مقإبل حصوفي عىل قمح ألغرإض إلطعإم. إآلن يمكنك أن تتخيل بنفسك، كم 
ي 
ي ؤجرإء هذه إلمحإولة فحسب. كم عدد إلمزإرعير  إلموجودين ػ 

إلوقت سيضيع ػ 
ي ؤمَّ 

ة حول إلبتكوين. وإلنتيجة هي أنن  ي إإلستمإع ؤف محإرص 
ي إ إلعإلم إلذين يرغبون ػ 

أنن 
ي وإمإ  ،سأتضور جوًعإ 

 من ذلك. ولكنَّ أنن 
ا
 سأنس إلبتكوين وأتجه ؤف إلزرإعة بدال

ـت نقود قد إلعملة إلورقية أو إل
 
هذه إلمشكةلت. فلقد أتإحت لكل شخص ؤمكإنية  حل

 
ا
كير  عىل إلقيإم بمإ يعمله عىل أكمل وجه. ونتيجة

لذلك توجد إألموإل كوسيلة  إلير
 
 
ـي ن  للتبإدل ل
 
ي ل
ِّ
  إحتيإجإتنإ بهإ. ن 

 

  الندرة –العرض المحدود 
 

 من أجل ثبإت قيمة إألموإل، من إلمهم أن يكون إلمعروض منهإ 
َّ
هإ تفقد نإدًرإ، وإإل فؤن

إطورية إلرومإنية وإلعملة  ي عض إؤلمي 
ي إلعملة إلمعدنية ػ 

قيمتهإ. وهذإ مإ شهدنإه ػ 
 . ويىلي ي إلبوليفإر إلفي  

 ػ 
ً
ي إلقرن إلتإسع ومؤخرإ

 إلورقية للصير  ػ 
 

ي طبإعة إلنقود بشكل دإئم، 
وإآلن، ؤذإ كإنت حكومتك تغض إلطرف وتستمر ػ 

ي إإل 
  نخفإض. ومن نإحيةٍ فستستمر قيمتهإ ػ 

َّ
إلمعروض من إلبتكوين  أخرى، فؤن

 مليون منهإ عىل إؤلطةلق.  21محدود، ولن يتم ؤصدإر سوى 
 

 اتـبـثـال 
 

إ، كإن ذلك 
ً
من إلمهم أإل تتأثر إألموإل بإلبيئة أو إلطقس. وكلمإ كإنت إألموإل أكير ثبإت

 أفضل. وكمإ رأينإ 
َّ
ورقة إلنقدية من فئة مر إلوع   ،عإًمإ  25مر إلعملة إلمعدنية هو ع   فؤن

إ، ي   15حوإفي  إ دوإلرً  111
ً
ي عإًمإ. أيض إألورإق إلنقدية إلشإئعة لديك حوإفي  مكنك طي

ط إلثبإت  8111 ي إلذهب تمإًمإ بشر
فهو إل يصدأ أو يضعف، وإل تؤثر عليه  -مرة. ويؼ 

 
 
د أو إلمطر. وحنر إلجلود إلحيوإنية، بعد إلمعإل م بشكل جة، إلحرإرة أو إلي 

 
ستخد

 
ت

 
 
 جيد، وبإلتإفي ظل

ا
ة طويلة. وعندمإ تم إكتشإف إلملح ألوَّ  ت وسيلة ل مرة،  للتبإدل لفير

رإمإت من إلذهب مقإبل غ 11كإنت قيمته تعإدل قيمة إلذهب. وكإن إلنإس يتبإدلون 



إطورية إلرومإنية تدفع غ 11 رإمإت من إلملح. ولقد كإن هنإك زمن عندمإ كإنت إؤلمي 
ي  'إل يسإوي إلملح'ودهإ بإلملح. ولقد سإد إستخدإم إلعبإرة إإلصطةلحية روإتب جن

ػ 
حتمل أن تبىل  ط إلثبإت؛ حيث ؤنه إل ي  ي بشر

عإلم إليوم. ومن إلمؤكد أن إلبتكوين تؼ 
 بفعل إلمطر أو إلحرإرة أو أشعة إلشمس. 

 

 قـابـلـيـة الـقـسـمـة 
 

ةلت بقيمــة أقــل. وســوإء  مكــن ؤجــرإءيجــب أن تكــون إألمــوإل قإبلــة للقســمة حــنر ي   معــإم 
 25أم  51روبيـــــة أم  111أكإنـــــت تكلفـــــة إلســـــلعة 

 
إئهـــــإ  ، فيجـــــب أن تكـــــون قـــــإدًرإ عـــــىل رسر

مســـإوية لورقـــة نقديـــة  51بطريقـــة مريحـــة. ويجـــب أن تكـــون ورقتـــإن نقـــديتإن مـــن فئـــة 
، ويجـــب أإل يكــــون هنــــإك أي خــــةلف حـــول ذلــــك. ويمكــــن توزيــــــــع 111وإحـــدة مــــن فئــــة 

 ئة مليون جزء. بتكوين وإحد ؤف مإ

 

 قـابـلـيـة الـنـقـل 

 

مـــن إلمهـــم أن يـــتم نقـــل وســـيلة إلتبـــإدل بســـهولة مـــن مكـــإن ؤف آخـــر. وبإلنســـبة للكميـــإت 
إ. ولكن مع زيـإدة إلكميـة، يصـبح نقـل إلـذهب غـير 

ً
ة، فهذإ ممكن مع إلذهب أيض إلصغير

. ومن إلسـهل نقـل إلعملـة إلورقيـة لمعظـم إألغـرإض، ولكـن  هنـإك قيـود مريــــح أكير فأكير
عــىل تحــويةلت إلنقــود حــول إلعــإلم؛ حيــث ؤن هنــإك قــوإنير  تمنــع حمــل نقــود أكــير مـــن 

ــة آإلف دوإلر مــن دولــة ؤف إئــب ورســوم عشر ة عــىل   مـضـفية أخــرى. ويــتم فــرض رص  كبــير
ة لالموإل.   إلتحويةلت إلكبير

 

 
َّ
ي غضـــ مكـــن نقلهـــإ مـــن مكـــإٍن إلبتكـــوين ي   وعـــىل صـــعيد آخـــر، فـــؤن

ي إلعـــإلم ػ 
ون ؤف آخـــر ػ 

 دقإئق، بنقرة وإحدة، وبرسوم منخفضة للغإية من جإنب إلجهة إلخإرجية. 

 

 رـزويـتـة الـيـكانـدم إمـع 
 

ي 
يجب أن تكون قإدًرإ بسهولة عىل معرفة إلفرق بير  إألموإل إلحقيقية وإلمزيفة. وػ 

ز عن طريق إستخدإم إألدوإت إلمتخصصة، ويمكن بسهولة ـإلذهب، يتم هذإ إلتميي
إ، ولكن مع تطور تكنولوجيإ خدإع إلرجل 

ً
ي إلعملة إلورقية أيض

إلعإدي. وهذإ ممكن ػ 
 إلطبإعة، تزدإد صعوبة تزوير إلنقود. 



دة منهإ نتيجة 
 
سخ مقل

 
؛ حيث يستحيل عمل ن

ا
ويعد تزوير إلبتكوين أمًرإ مستحيال

مجية.   للقيود إلريإضية وإلي 
 

 لـويـحـتـة الـيـلـابـق 
 

 
 
ض أحد ؤذإ تم  كل وحدةٍ   يجب أن تكون مثل إألخرى من نوعهإ، ويجب أإل يعير

إستبدإل ؤحدإهإ بأخرى. وتكون كل ورقتير  نقديتير  من إأللف متسإويتير  من جميع 
. وتكون سبيكتإن من إلذهب بوزن متسإٍو متسإويتير  عىل نحٍو متمإثل. وعملة  إلنوإجي

إ؛ حيث تكون كل عملة بتكوين مطإب
ً
 قة لالخرى. إلبتكوين قإبلة للتحويل أيض

 

 الـقـبـول عـلـى نـطـاٍق واسـع 
 

وري أن يتم قبول وسيلة إلتبإدل بسهولة وعىل نطإق وإسع من قبل إألفرإد  من إلض 
إء بشكل مريــــح.  كإت، بحيث يمكن أن يستخدمهإ أي شخص ؤلجرإء عمليإت رسر وإلشر

ي هذإ إلصدد. 
 وتأخذ إلبتكوين بإلتدريــــج طريقهإ ػ 

 
 وحدة للحساب -2
 

ي 
مكـن مــن خةللـه قيـإس قيمـة إلســلع بمصـطلح وحـدة إلحسـإب هــذإ إلمعيـإر إلـذي ي  نعـن 

ي إإلقتصــــــــــإد وتحديــــــــــد أســــــــــعإرهإ. عــــــــــىل ســــــــــبيل إلمثــــــــــإل، نقــــــــــيس إلــــــــــوزن 
وإلخــــــــــدمإت ػ 

إت أو إألميإل، وإلكهربـإء بإلفولطـإت، غبإلكيلو  رإمإت أو إلجنيهإت، وإلمسإفة بإلكيلومير
 رإت أو إلجإلونإتـتلزين أو إلحليب بإلـوإلبن

َّ
وحدة إلحسـإب  ، ومإ ؤف ذلك. وبإلمثل، فؤن

ي نظــرة 
هي وسـيلة لقيــإس قيمـة إلســلع إإلســتهةلكية أو إلنشـإط إإلقتصــإدي. وسـوف نلــؼر

ـــ إت ل أنـــه إل يوجــد ســـوى أخــرى عـــىل مثإلنـــإ إلســـإبق. تخيَّ ي إلعـــإلم: محـــإرص 
ثـــةلث ســـلع ػ 

، بإلنســـــبة لجميـــــع معإم  إلب ي وإلقمـــــح وإلطمـــــإطم. وبإلتـــــإفي ةلتنـــــإ، فؤننـــــإ تكــــوين إلخإصـــــة ن 
ة 'أســــعإر'نحتـــإج فقــــط ؤف معرفــــة ثةلثــــة  ي مقإبــــل محــــإرص 

. كـــم عــــدد حبــــإت إلطمــــإطم ػ 

ي مقإبـل كيلـو غبتكوين وإحدة؟ وكم كيلو 
 غرإم مـن إلقمـح ػ 

ا
 رإم مـن إلطمـإطم؟ ولكـن بـدل

ي إإلقتصإد، كإن هنإك  3من 
تفع ؤف  'إألسعإر'، فؤن قإئمة 11سلع ػ   .45هذه سير

 

 



سلعة يوجد  1111سعًرإ وبإلنسبة لعدد  4951سلعة يوجد  111بإلنسبة لعدد 
ي نظإم إلمقإيضة، ؤذإ دخلت سوبر مإركت عن طريق إلخطأ، إ سعرً  499511

. وػ 

ي قرإءة قإئمة إألسعإر. وتحل إألموإل هذه إلمشكلة 
ي بقية حيإتك فقط ػ 

فسوف تقض 
ي تكون في

ي إلدول إلنر
هإ إلعمةلت حيث تتم كتإبة سعر كل صنف بإلعملة إلسإئدة. وػ 

 
ا
للتقلبإت إلشديدة بسبب إلتضخم، تتم كتإبة إألسعإر بإلدوإلر، بإلرغم من  عرضة

ي إلمطإرإت 
ةلت بإلعملة إلمحلية. ومن إألمثلة إلجيدة عىل ذلك ػ  إستمرإر إلمعإم 

إ، عند نشر قإئمة 
ً
شإر ؤف إألسعإر بإلدوإلر. وأيض ي جميع أنحإء إلعإلم، حيث ي 

إلدولية ػ 
إ بإلدوإلر.  أغن  إألفرإد 

ً
ي إلعإلم، يتم تقدير ثروتهم أيض

 ػ 
 

 مإ يكون هذإ هو 
ا
إ، ولكن عإدة

ً
وإل يلزم أن تكون وسيلة إلتبإدل هي وحدة حسإب أيض

إ للحسإب. 
ً
ي إلقيمة، فةل تكون إلبتكوين وحدة جيدة جد

 إلحإل. ونتيجة للتذبذب ػ 
 
 مـخـزن لـلـقـيـمـة - 3
 

أنهإ بمثإبة مخزن للقيمة. فعند حصولك عىل إلوظيفة إلثإلثة إلمهمة لالموإل هي 
 
َّ
ي مكإفأة، فؤن

ي ؤنفإقهإ ػ 
. ويكون لديك بإلتأكيد فكرة جيدة عن  ذإته إليوم ك إل ترغب ػ 

ي إألسبوع إلمقبل أو إلشهر إلمقبل. وهذه 
إؤهإ بهإ ػ  ي يمكنك رسر

كمية إلبقإلة إلنر
كة بير  إلعملة وإألصول إألخرى مثل إلممتلكإت وإلس  ندإت ومإ ؤف ذلك. إلوظيفة مشير

 
ي 
. فؤذإ إحتفظت بأموإلك ػ  وإل تعمل جميع أنوإع إألموإل كمخإزن للقيمة بشكل مثإفي

ي 3مرتبة، فسوف تخش 
إئية كل عإم بسبب إلتضخم. وػ  : عىل إألقل من قوتهإ إلشر

 .فحسبدل قيمتهإ نصف قيمتهإ إألصلية غضون ثةلثير  عإًمإ تقريًبإ، ستعإ
 

ي إلمقإبل، ربمإ تزد
إد قيمة إلذهب أو إلممتلكإت. وإلعقإرإت وإلذهب من إألصول وػ 

ي تزدإد قيمتهإ بمرور إلوقت، ولكنَّ 
إء  -إلسيولة  إلنر إلقدرة عىل إلقيإم بعمليإت رسر

ي هذه إألصول إألخرى.  -فورية 
ي توفرهإ إلعملة إل تكون موجودة ػ 

 إلنر
 

ي تمإًمإ بجميع هذه
ي إلعإلم يؼ 

إلوظإئف إلثةلث وهي أن  وإل يوجد أي نوع من إألموإل ػ 
 
ا
  تكون وسيلة

ا
  للتبإدل ووحدة

ً
للقيمة. وهنإك ؤيجإبيإت وسلبيإت لكل  إ للحسإب ومخزن

 
َّ
وة وإلدخل. وبمصطلح إلعملة،  نوع. وهنإ يجدر بنإ فهم أن إ بير  إلعملة وإلير

ً
هنإك فرق

ب فؤننإ نشير ؤف تلك إلعمةلت إلورقية أو إلعمةلت إلمعدنية إلمتإحة لك. فؤذإ صوَّ 
شخص مإ مسدًسإ ؤف رأسك وطلب منك ترك كل أموإلك، فهذه إلعمةلت إلورقية 



ة حول أنوإع   من بدء محإرص 
ا
كهإ، وذلك بدال ي ستفرغ جيوبك منهإ وتير

وإلنقود هي إلنر
ي بحوزتك. 

 "إلنقود" إلمختلفة إلنر
 

، وإلممتلكإت وإلسيإرة وإلسندإت وإألسه ي
وة وإألصول ؤف رصيدك إلمضػ  م وتشير إلير

 
َّ
فت إلوإليإت إلمتحدة إلعملة إلمشفرة وإلحصص إلخإصة بك ومإ ؤف ذلك. ولقد صن

 عىل أنهإ أصول/رأس مإل. 
 
 وي  

 
ي شير إلدخل ؤف تدف

تن  إت إلزمنية. عىل سبيل إلمثإل، ؤذإ أخي  ق إألموإل بإلنسبة للفير
 
َّ
نوًيإ. إ ؤذإ كإن ذلك يومًيإ أم شهرًيإ أم س، فسوف أسأل عمَّ 111111دخلك هو  أن

 
ا
  وعةلوة

َّ
  بيإن عىل ذلك، فؤن

َّ
 إلد

 
نإ عمَّ خل إل ت  111111إ ؤذإ كإن لديك أو ليس لديك خي 

ي أي وقت. 
ي حوزتك ػ 

  ػ 
 

 
َّ
هنإك كثير من إلتعريفإت وإلعبإرإت إإلصطةلحية إؤلضإفية لالموإل. عىل سبيل  ثم ؤن

 إلمثإل، بِ 
ُ
 ل
 
ومإ  وإلنقود إلرقميةوإلنقود إلورقية  وإلسندإت إألصولة إلمصإرف، هنإك غ
 ؤف ذلك. 

 
 
َّ
ي عرَّ  ؤن

إ. عىل إلطريقة إلنر
ً
فنإ بهإ إألموإل حنر إآلن يوإفق عليهإ فقهإء إؤلسةلم أيض

ي سبيل إلمثإل
ي تؼر

ي كتإبه ، كتب موإلنإ فضيلة إلمفنر
ي صإحب ػ 

إؤلسةلم 'عثمإن 
  'وإإلقتصإد إلحديث

َّ
م كوسيلة للتبإدل، ومإ هو مقيإس للقيمة" أن

 
ستخد ومإ  مإ ي 

وة، فهذه هي ي    ".'إألموإل'مكن إستخدإمه لحمإية قيمة إلير
 
 وي  

َّ
ي موإلنإ إلضوء عىل إإلهتمإم بإلن

ي للمحكمة إلعليإ فيمإ يتعلق لؼر
ظر ؤف إلحكم إلتإريج 

 
َّ
 إألموإل إل ي   بذلك، ويقول ؤن

 
 مكن أن ت
 
ي ل
ِّ
م ن 

 
ستخد

 
؛ ولكنهإ ت

ا
ة  إحتيإجإت إؤلنسإن مبإرسر

إء إلخدمإت وإلسلع  إإلستهةلكية.  لشر
 

 
َّ
ي مجموعة إآلرإء إلقإنونية )إلفتإوى( إلصإدرة عنه أن

 ولقد كتب إلشيخ إبن تيمية ػ 
ةلت". ـ"إلدرإهم وإلدنإنير غير مرغوب فيهإ ك  كيإنإت، بل هي وسإئل للمعإم 

 
كيإن، بل بسبب كل مإ يمكنهإ ـإألموإل غير مرغوب فيهإ ك"وقإل إلعةلمة إبن إلقيم، 

إ  ؤ رسر
َّ
 تصنيف إألموإل كسلع، لع. وإذإ كإن يتعيرِّ  سيلة للحصول عىل إلسِّ هإ و ه. ؤن

ةلت بير  إلنإس.   "فسوف تفسد إلمعإم 
 



 ومثل نظرية دإروين للتطو  
َّ
ة  ر، فؤن إ مع إلوقت وإإلحتيإجإت إلمتغير

ً
إألموإل تتطور أيض

ة أو نحو ذلك، وبدون مبإلغة، ظهرت آإلف إلعمةلت،  ي إلمإئة عإم إألخير
للزمن. وػ 

ي عصور جديدة وتحديَّ حسبعملة ف 193م، لم يتبق منهإ سوى إليو  ولكنَّ 
إت . وتأنر

بؼر إلعملة إلقإدرة جديدة وطرق جديدة للتعإمل معهإ، وبإلتإفي فؤنهإ ستستمر. وست
ء وإحد  ي

هإ من إلعمةلت. وهنإك شر عىل تلبية إحتيإجإت إلمجتمع، وستنقرض غير
مؤكد وهو أنه لو كإن دإروين عىل قيد إلحيإة إليوم، لكإن يفضل أن يتقإىص  أجًرإ عن  

  'أصل إألنوإع'كتإبه 
ا
.  بإلبتكوين بدل ي

لين   من إلجنيه إؤلسير
 

~~~~~ 
  



 Blockchainمقدمة عن البلوك تشيـن 
 
منذ إلوإلدة ف من إلحسإبإت وإلسجةلت.  بسلسلةٍ ه وحنر وفإته ر إؤلنسإن منذ ميةلديم  

يعي  إلرجل سلسلة من إلسجةلت وإلحسإبإت.   -وربمإ حنر بعد إلموت  -وحنر إلموت 
 
َّ
، يمكننإ إلقول ؤن وريإته   فؤن جإز إلتعبير كيإنه وجميع مإ يرتبط به من شؤونه ورص 

إ بنوع أو آخر من إألرشيف. مر يظل دإئًمإ 
ً
  تبط

َّ
 عن رإبط  وإذإ كنت تتخيل أن

ا
إلفرد عبإرة

ي سلسلةٍ 
حض وإحد ػ 

 
 وإل ت

ي
عد

 
ي إل ت

إ.  فلن تكون م   'من إلحسإبإت إلمرتبطة إلنر
ً
خطئ

ي   ل حسإبإت إل حض لهإ وغير محدودة، وكلهإ متشإبكة مًعإ. ـتخيَّ 
فإلحقإئق إلمسجلة ػ 

 ؤؤذ كل رإبط هي طبيعة إؤلنسإن؛ 
َّ
 هإ بمثإبة دليل عىل وجودهن

ً
إ مإ ، وتوفر له أيض

! هذه ليست قضية دينية أو فلسفية أخوض فيهإ، كل يحتإجه من وقت آلخر.  ي
صدقن 

ل نموذًجإ حقيقًيإ 
ي
مث إ له وإلذي ي 

ً
ي أعرض عليك إلنظإم إلذي نعيش وفق

ي إألمر أن 
مإ ػ 

  ن. ـللبلوك تشي

 

صدِ 
 
مَّ ر إلمستشؼ  عندمإ يولد أي مولود ت

 
ق له شهإدة ميةلد، ث

 
وث
 
هذه إلشهإدة من  ت

سجَّ  م ي 
 
ختص. ث ي قإعدة بيإنإت إلموإليد. وشهإدة إلميةلد هذه ل إلإلمكتب إلم 

مولود ػ 
 
ا
ودك مكن ؤثبإت وجوبدون هذه إلشهإدة إل ي   للتحقق من وجود إلشخص. تكون دليًل

 . ي
ي مرحلةٍ  عىل قيد إلحيإة بشكل قإنون 

ي أخرى بعد ذلك عندمإ  وػ 
ي تلؼر

تبدأ ػ 
 
 
حف

 
ي ِسجل آخر. تطعيمإتك فؤنهإ ت

ي منظ ػ  أو تستخرج  لكـز وبإلمثل، عندمإ تشير
ي أو رخصة 

بطإقة هويتك أو جوإز سفرك أو تستصدر رخصة قيإدة أو حسإب مضػ 
ي إلمدإرس أو 

سةلح أو وثيقة زوإج أو شهإدإت ميةلد أطفإلك أو سجةلت إلقيد ػ 
  ،إتكإلشهإدإت إلجإمعية أو حنر عند وف

َّ
إ ك تحصل عىل نوع من إلشهإدإت ؤثـفؤن

ً
بإت

ي نوع من إلحسإبإت. 
ي أن أفش هذإ إلنظإم عىل أنهوي   للقيد ػ 

غير بلوك تشيـن  مكنن 
 مرئية. 

 
إ وليس آخًرإ، فك ً ي صحيفة أعمإلك يو أخير

 ر ػ 
ا
إ سجًل

ً
 م إلقيإمة، أليست هذه أيض

دوِّ  ئ ي   .ن فيه تل كل شنر
 
 
َّ
موإرد إلطبيعية وإألصول إلوطنية وإؤلحصإءإت إلسكإنية كلهإ مة وإلـإلسلع إلقيِّ  ؤن

ي إلحفظ.  تتطلب دإئًمإ أن تبؼر 
ي عإم  سجةلتهإ إلدقيقة ػ 

ي أعقإب إلحرب  1944وػ 
ػ 

، إنعقد مؤتمر بريتون وودز وتمخضت عنه مؤسسإت مثل صندوق إلعإلمية إلثإنية
إ WB( وإلبنك إلدوفي )IMFإلنقد إلدوفي )

ً
ثل إألمم إلمتحدة ، منظمإت م( وإلحق

(UN( ومنظمة إلتجإرة إلعإلمية )WTO.)  وكإن إلغرض من ذلك هو  إلسيطرة عىل
ي ظل نظإم مركزي. وقد خضعت جميع إلجميع 

ة كإنت أم بةلد موإرد إلعإلم ػ  ، كبير
ة ، لهذإ أقويإء  مكإنوإ ضعفإء أأ ، سوإء إطنوهإ إلذين إل حول لهم وإل قوة، ومو صغير

وإلحقيقة هي أنه  لم كله حريتهم وإستقةلل سيإدتهم. علنون للعإإلنظإم إلمركزي حيث ي  



ي نهإية إلمطإف، من خةلل هذإ إلنظإم إلمركزي
 ػ 

َّ
جميع إحتيإطيإتهم وموإردهم  ، فؤن

ستكون تحت أيدي حفنة من إألفرإد أو إلمؤسسإت إلذين يحولون جميع إلبشر 
 .إألحرإر ؤف خدم بإسم إلسيإسإت وإلخطط وإؤلجرإءإت

 
ل، أإل ترى حيإتك كلهإ متصلة بنظإم مر إنظ كزي لحفظ إلحسإبإت!  ر حولك وتأمي

ي إلمستشفيإت ووثإئق وسندإت مِ  مضفيةحسإبإت 
لكية عقإرإت وسجةلت طبية ػ 

 إل أول لهإ وإل آخر.  هوية وقسإئم زوإج . 
 
  . . قإئمة

ً
ي ذلك ؤذ

؟ لمإذإ نحتإج إ مإ إلمشكلة ػ 
ء يبدو عىل لمإذإ يجب علينإ أن ؤف نظإم بديل؟  ي

نسغ ؤليجإد حل آخر مإ دإم كل شر
 مإ يرإم؟

ي منحنإ  كةلتتوجد ثةلث مش
  ةثقإلػ 

 
 :ل ثقتنإ إلعميإء( لنظإم مركزيـ)أو ق

 االستبعاد  .1
ن ـمكن للنظإم أو م  تحت ذريعة إلمنإفسة أو إلرقإبة أو إلمنفعة "للصإلح إلعإم" ي  

ِضعت بإكستإن عىل  أي شخص من إلنظإم وقتمإ يشإؤون.  يديرونه ؤزإلة فعندمإ و 
ة  رضت قيود كبير

 
وبإلمثل، ؤيرإن  عىل حرية حركة إألموإل وإلبضإئع. قإئمة إؤلرهإب ف

غرِّ 
 
ويةل وفلسطير  وكوريإ إلجنوبية أو أي دولة أخرى إل ت ي وفيي  

ـرب،د ػ  إ أن ؤمَّ ف إلسِّ
ستبعد 

 
ص أو أنت    Paypal بح وجودهإ درًبإ من دروب إلخيإل. ي 

ا
 ، إل مثًل

ِّ
قد م خدمإته ي 

ي إلعإلم إل يمتلكلبإكستإن. 
ون وثإئق تحديد هويتهم وأكير من مليإر شخص ػ 

فؤنهم محرومون من كل  إ كإن هؤإلء إل سبيل لديهم ؤلثبإت وجودهمولمَّ إلشخصية. 
ء من حق إلموإطنة ؤف إلدعم إلحكومي ومن إلحصول عىل وظيفة ؤف إلخدمإت  ي

شر
 إلطبية. 

 
 خيانة األمانة .2

ي شخص مإ، ولكنَّ يثق 
 
ي إرتك إلنإس ػ

 
إب إلظلم هذإ إلشخص بدوره يتورط بوقإحة ػ

 ـويضع إلنإس م   وإلنهب وإلسلب وإلفسإد. 
َّ
ي مؤسسةٍ د

ي رؤسإء  خرإت حيإتهم ػ 
مإ ويأنر

 هذه إلمؤسسة لي  
ِّ
 ويدفع إ مإ يحلو لهم. دونهإ كبد

ا
إئب ؤف إلحكومة، وبدل من  لنإس إلض 

 ـب  ـبإلرفإه، ي  ؤنفإقهإ فيمإ يعود عىل إلشعب 
ِّ
ف ذ ي إؤلنفإق عىل إلير

رهإ ممثلوإ إلحكومة ػ 
 .وإلكمإليإت

 
 ضياع السجالت .3

مإذإ  لو  ر كل سجةلتهإ؟ودمَّ  مضفن شخص حسإبإت مؤسسة مركزية أو مإذإ لو قرص
ت إلسجةلت  مضفأدخل موظفو إل حي  ي حسإبك أو لو م 

عن طريق إلخطأ بيإنإت ػ 
ي؟ ي تدمير ملفإت مإذإ لو تسببت كإرثة طبيعية مثل  بسبب إلخطأ إلبشر

إلحريق ػ 
ي مثل تلك إلحإإلت إلبإئسة م   إلبيإنإت؟
 ن سيضمن حقوق ضحإيإهإ؟ـػ 



 
وع للقوة  ومن نإحيةٍ  ـــع غير إلعإدل للموإرد وإإلستخدإم غير إلمشر أخرى، فإلتوزيـ

إن عدم إلثقة. كلهإ عوإمل تؤجِّ   ،وإؤلدإرة غير إلمسؤولة للنظم إذإ أطللت و  ج نير
 
َّ
ي ستشعر أن

ي ب رَّ ـم   ٍط أبشع إنحطإ بنإظريك عىل إلقرن إلمإىص 
ه إؤلنسإن يتلخص ػ 

ي إلحكومإت أو  مسألة إلثقة. 
ي إلمؤسسإت أو ػ 

 إلنإس أجمعون ثقتهم سوإءا ػ 
 
د
 
فقد فق

ي أي م  
ي إلزعمإء أو ػ 

ي إألديإن أو ػ 
ي إلعةلقإت أو ػ 

ي إلمحإكم أو ػ 
أي نوع من  ن يقدم لهمـػ 

 إلضمإن ليكسب ثقتهم. 
 
ن ـت مسألة إنعدإم إلثقة إلجمعية وكيفية بنإء إلثقة بيوظل

ي ظلِّ ـطرفي
إلنظإم إلمركزي أحد أهم محإور إلجدإل إلرئيسية عىل مدإر  ن أو أكير ػ 

 .ن عإًمإ إلمإضيةـإلخمسي
 
كتب عليههل يمكننإ ؤنشإء سجل للحسإبإت ي  ف قرأ وي  جميع  بحيث تظلي  مكن أن ي 

زمإم أي حكومة أو مؤسسة  زع حسإبإت إألموإل منـمكننإ أن ننهل ي   إلبيإنإت شفإفة؟
ي لمؤسسة أو فرد تحم   أو فرد؟

مكن كيف ي  ل إلمسؤولية عن هذإ إلسجل؟  لمإذإ ينبغ 
ي حسإب مفتوح م

هل يسمح مثل ذلك إلحسإب ل ذلك إلتصدي للغش وإلخيإنة؟ ثػ 
 بإجرإء إلتعديةلت؟

 
إت إألسئلة مثل هذه، بدأت فِ ؽي نصل ؤف ؤ ن وعلمإء ـرق من إلبإحثيجإبإت عىل عشر

ي تحريك إلميإه إلرَّ 
إكدة.  إلريإضيإت وعلمإء إلحإسب ورجإل إإلقتصإد وعلمإء إلنفس ػ 
 ــومثل قطرإت إلمطر، بدأت أجزإء مختلفة من إلنظإم إلجديد ت

ً
بي علينإ شيئ   إ ه 

ً
.  إ فشيئ

ي عإم 
إ وػ  ً ي نإكإموتو ؤف إلعإلم جلب رجل  ،2118أخير

يحمل إسًمإ خيإلًيإ هو  سإتإشر
 عملًيإ لهذه إلمشكلة وهو مإ نعرفه إآلن بإسم إلبلوك تشي

ا
 .نـحًل
 
  ن وكيف تعمل؟ـإلبلوك تشيهي تقنية مإ ف

َّ
ء، ـفهم إلبلوك تشي ؤن ي

ن صعب بعض إلسر
 
ا
كوِّ  ؤذ عليك أول

 
ي ت

إل بإستعرإض أوَّ لنبدأ و  .نهإأن تتعرف عىل جميع إلمكونإت إلنر
مَّ ـمي

 
ـــج بإإلستعإنة بإألمثلة زإت هذإ إلنظإم ث  .نحإول فهمه بإلتدريـ

 
 
َّ
 ِس عبإرة عن ن ـإلبلوك تشيؤن

َّ
مكن فيه لكل ع" متإح للجميع، وي  جل "مفتوح" و"موز

ئ فرد )وفق ظروف خإصَّ  نسرِ إ بإستخدإم ـ مدخةلت، كمإ أصبح إلنظإم مؤمَّ ة( أن ي 
ً
ن

  هذإ هو  إلريإضيإت إلمعقدة. 
ِّ
، وسأقد ًحإ أكثإلمفهوم إألسإشي  ر شـم لكم رسر

ا
ي  مول

ػ 
 .بعض إألمثلةسوًيإ إلفصل إلقإدم بعدمإ نستعرض 

 
جةلت وإلدفإتر منذ كمإ رأينإ، لةلحتفإظ بإلبيإنإت، إحتإج إؤلنسإن ؤف إستخدإم إلسِّ 

سجل عىل ألوإح من إلطيقرون طويلة. 
 
ي يوم من إأليإم كإنت هذه إلبيإنإت ت

ن كمإ ـفؼ 



ي عصور أخرى إستخدم إلنإس إألر 
ي إلفصل إألول. وػ 

. رأينإ ػ  ي
ي عإلمنإ  شيف إلورػر

وػ 
خزَّ 

 
ي صورة بإيتإت وأعدإد رقمية.   أجهزة إلحإسبن إلبيإنإت بأمإن عىل إلحديث، ت

ػ 
 ر أستإذ ـن )حسإب إل مركزي( هي دفتـوإلبلوك تشي

َّ
ي ز يحتفظ بسجل ع موز

من 
ر. وعندمإ يحدث ـإلدفتهذإ   ة يمتلك نسخة كإملة منفرد عىل إلشبك وكل للمعإمةلت. 

 ـي تغييأ
ِّ
حد وإذإ حإول شخص تسجيل ث حسإبه. ر أو تتم أي معإملة كل شخص ي 

ي 
فضهإ إآلخرون، ألنهم لن يكون لديهم أي سجل لهذه إلمعإملة ػ  معإملة خإطئة سير

 .حسإبإتهم
 

ي حفةلت إلزوإج هي تجم  
ة من إلضيوف.   ع أعدإد فهنإك مثةل مةلحظة عإمة ػ  وكل  كبير

ي يوم   إلزوإج. ن وإعية تشهد عىلـهؤإلء إلضيوف بإلفعل بلوك تشي
فؤن جإء شخص ػ 

 
َّ
ي إلمستقبل وإد

 ج هذه إلسيِّ ع أنه تزوَّ مإ ػ 
َّ
هذه  دة، سيشهد كل هؤإلء إلضيوف عىل أن

 .زوجة بإلفعلـإلسيدة مت
 

 فكلي حإفِ  فظ إلقرآن إلكريم. ِح مغي عملية ل ـوتأمَّ 
ِّ
مث  ل ـــظ ي 

 
 ع

 
 ةقد

َّ
ظ لديه كل حإفِ   ، أي أن

خزَّ  -إلقرآن إلكريم أو  -ر إلعإم ـإلدفت منذإتهإ نسخة إل  م 
ً
ي دمإغه. ؤذ

، ؤذإ حإول أي إ نة ػ 
 
ي
ي إلمستقبل، إل قد

عي ر تل، أن يمختل إلعقل ػ 
َّ
فض نظإم  ،وجود آية جديدة د فوًرإ سير

كوَّ ـإلبلوك تشي  ن إلم 
ي
ف فإلبلوك  خإرج إلنظإم.  لقيهإ دة وي  إظ هذه إآلية إلجدين من إلح 

ي نحإول إستكشإفهإ تعمل ـتشي
 .تمإًمإنفسهإ إلطريقة بن إلنر

 
 
ا
صل بصديقه أ إليومية.  آخر من حيإتنإ  ولنأخذ مثإل

ي
حمد عبد تل محتإج ؤف إلمإل ويت

أحمد صإحب إلقلب إلطيب عىل إلفور يفتح حسإبه  هإتفًيإ يطلب منه بعض إلمإل. 
نت ويحوِّ   عبد تل هذإ إلمبلغ  ة آإلف درهم ؤف حسإب عبد تل. ل عشر عىل إؤلنير

تلؼري
ي بضع دقإئق

 
ي مضفه ػ

 
 .ػ
 

 
 
نق
 
 وإآلن مإ إلذي حدث بخةلف معإملته إلعإدية؟  بإلطبع، لم ت

ا
 ل أي عملة أو نقود نقًل

 فعندمإ فتح أحمد حمإدًيإ. 
َّ
نت قد ة آإلف درهم.  سإبه عىل إؤلنير م طلًبإ بإرسإل عشر

ي حسإب أحمد. فتحقق نظإم إلحإسب من وجود هذ
ولو كإن  إ إلمبلغ من إلمإل ػ 

ة آإلف درهم لمإ كإنت إلعملية ي هذه  ت. قد تمَّ  إلحسإب يحتوي عىل أقل من عشر
ػ 

 
َّ
ِصمت عشر  إلحإلة، بمإ أن

 
آإلف درهم من  ةحسإب أحمد يحتوي عىل أموإل كإفية، خ

ـت ؤضإفة و  ،هذه إألموإل من حسإب أحمد  ة آإلف درهمتمَّ  .ؤف حسإب عبد تل عشر
ي هذإ إلمشهد بأكمله، لم يحدث سوى تغيي

ي إلحسإبإت. ـػ 
كل مإ هنإلك    ر إلمدخةلت ػ 

 
َّ
وري ـه من أجل نقل إألموإل بير  طرفيأن وجود طرف ثإلث يستأمنه ن كإن من إلض 

 مإ يتقإىص  ر  وهذإ إلطرف إلطرفإن. 
ا
سوًمإ نظير إلثإلث إلذي يكون مؤسسة عإدة



قدمهإ.  ي ي 
ي إلمعإمةلت إلعإدية بي إلخدمة إلنر

ي إلحقيقة، ػ 
غإلًبإ مإ  بةلد لن إلمدن وإـوػ 

 11يتم خصم حنر 
 
ي إلخدمة ؤف مإ بي: من إلمبلغ بإؤلضإفة ؤف تأخ

ن ـن يوميـر ػ 
ي إلحإل من حسإب وسبعة أيإم. 

خصم إلمبلغ ػ  أحمد ولكن ربمإ يحتإج بعض  وقد ي 
ي حسإب عبد تل

 .إلوقت ليظهر عىل هيئة زيإدة ػ 
 

 ؤف رسوم إل وعند إإلعتمإد عىل طرٍف 
ا
خدمة وطول إلوقت، تظهر كل ثإلث، ؤضإفة

إ عند إ كةلتإلمش
ً
ي نإقشنإهإ سإبق

وإف جإنب ذلك، لحديث عن إلنظإم إلمركزي. إلنر
إ ؤف تضيــــح من إلح

ً
هإ من إلمؤسسإت إألخرى. يحتإج إألمر أيض كمإ توجد   كومة وغير
إ خصومإت أ

ً
أضف ؤف ذلك إحتمإلية إلشقة  خرى عند تحويل إلعمةلت إألجنبية. أيض

 
َّ
ي وحقيقة أن ي ؤجرإء إلمعإملة ليست بإلقدر إلكبي أو إلخطأ إلبشر

يبدو إألمر   ر. ـإلرإحة ػ 
ي سلةٍ 

ي سؤوإحدة، بل  كأننإ وضعنإ إلبيض كله ػ 
لة شخص آخر شإعت ننإ وضعنإه ػ 

 .تسميته بإلمِضف
 

 أإل ي  
ا
  مكننإ بدل

 
 من ذلك أن ن

ا
ئ سجًل ل فيه معإمةلتنإ؟  للحسإبإت فيمإ بيننإ ونسجِّ  نسر

  ًيإ ظهرت مشكلة إؤلنفإق إلمزدوج. مكن تحقيق ذلك، ولكن عملنظرًيإ ي  
 
ه وهذإ مإ حل

ي نإكإموتو بب
عر   رإعةٍ ـسإتوشر  . تشيـنبلوك ف إلحل إلذي إبتكره بإسم وي 

 
ئ فنحن ن نسر

 رً ـدفت
ا
وإذإ أعظ عبد  إمةلتنإ من بدإيتهإ ؤف نهإيتهإ. لجميع مع إ عإًمإ ونحفظ فيه سجًل

 
َّ
ة  تل شخًصإ آخر خمسة آإلف درهم، فإلجميع يعرفون أن عبد تل كإن معه عشر

 
َّ
إ أن

ً
ة  آإلف ولذإ فهو قإدر عىل أن يعظي خمسة آإلف، ويعرف إلجميع أيض هذه إلعشر

وإآلن، ؤذإ أصبح إلمئإت وإآلإلف من إألشخإص عىل أتت ؤف عبد تل من أحمد.  آإلف
ي هذإ إلسجل إلعإم للبلوك 

هذإ إلنظإم، فسيتم ؤدخإل كل معإمةلتهم وتحديثهإ ػ 
 .نـتشي
 

ديستخدم جميع إألشخإص )إمتالت صفحة بمدخةلت إلمعإمةلت، وكلمإ 
 
ق ( دإلة الع 

ية ليختموهإ ويحوِّ  ي إلعمل عىل إلكتلة يبدأ (. ثمَّ بلوكلوهإ ؤف كتلة )هإش إلتشفير
ون ػ 

  إلتإلية. 
َّ
ي إلختم ؤثبإت أن

جِّ   ويعن  ل عىل إلصفحة أو إلكتلة صحيح وأنه إل كل مإ س 
عرف ذلك بعدم قإبلية إلبلوك تشي رإت عليهإ. ـيجوز ؤجرإء أي تغيي  .رـن للتغييـوي 

 
ية بسيـطةٍ  وبلغةٍ  عقدة تشبه إآللة ؤف حدٍ دإلة هي ، دإلة هإش إلتشفير  ،مإ  ريإضية م 

  ،دخل إلشخص فيهإ مإ يشإء مكن أن ي  ي  
ا
ئ  وإستجإبة نسرِ

 
  ؤجإبإت مختلفةلذلك فؤنهإ ت

ئ إؤلجإبة  '4'ؤذإ أدخلنإ إلرقم  فعىل سبيل إلمثإل، .ذإته إلحجمب نسر
 
 .'dcbea' فقد ت

 
ية   4  dcbea دإلة هإش إلتشفير



 
 ف '26'أدخلنإ  ؤذإ ،وإآلن

 
ئ ـست  .''94c8e مثلتمإًمإ ؤجإبة مختلفة إلدإلة  نسرِ

 
ية   26  94c8e دإلة هإش إلتشفير

 
 إلِح 

َّ
 دإلة هإش عىل أرقإم بإؤلضإفة ؤف إلحروف.  مكن أن تحتويإؤلجإبة ي   ظ أن

ية دإلة أحإدية إإلتجإه.  سجِّ  إلتشفير
 
ي أي وقت ن

ي أننإ ػ 
 وهذإ يعن 

ا
 فستكون ل مدخًل

تسقة.  ولكن إل توجد طريقة  .'dcbea'ستكون دإئًمإ   '4'مثإل، إؤلجإبة عىل  إؤلجإبة م 
. و مكنك من خةللهإ إستخدإم إي   هذه إلدإلة ف بإلفعلؤلجإبة للوصول ؤف إلرقم إألصىلي

 
ا
ًل
ُ
مكنك بإإلستعإنة فسي   'dcbea'و '4'من  من إلسهل إختبإرهإ. فؤذإ كنت تعرف ك

ي غضون بضع ثـبهذه إلدإلة إلتحقق لت
خر  رى ػ   وإِن ؤذإ كإن إلم 

 
تسق مع إلمدخ  .لج م 

 
ئ  نسرِ ي بإلمدخل إلذي ي 

ن   منك أن تخي 
 
بت

 
 مخرًجإ يبدأ بثةلثة أصفإر، وإآلن، ؤذإ طل

 كيف ستكتشف ذلك؟ف
 

ية  ؟    000 دإلة هإش إلتشفير
 

وهي  .. إلهجمإت إلتخمينية من خةلل سوىدخل إل توجد طريقة للوصول ؤف هذإ إلم  
دِخ  أنك تظل
 
ي مرَّ  رقًمإ تلو إآلخر وتظل تتحقق من إلمخرجإت.  لت

إت ة من إلمرَّ وػ 
 
َّ
حد ط إلم  حقق إلشر  . دسيظهر لك إلمخرج إلذي ي 

 
ية         237   2bc7دإلة هإش إلتشفير
 C75ae    ية  9082دإلة هإش إلتشفير

ية    11802       09aefدإلة هإش إلتشفير
... 
... 
... 

ية  72533  000caدإلة هإش إلتشفير
 

هإ! 
 
هإ وجدت

 
 رإئع! وجدت

ً
مكن ألي وي  هو رقمك إلمطلوب.  '72533' هذإ إلرقم إ ؤذ

 م  ـك '72533' شخص أن يتحقق أنه ؤذإ أدخل
 
ج يبدأ بثةلثة خر  سيظهر له م  فل دخ

 . أصفإر



سنجمع عىل سبيل لصفحة/إلكتلة إلخإصة بمعإملتنإ. وإآلن يجب علينإ أن نختم إ
ي ظهرت عىل إلصفحة

وإآلن، إلسؤإل إلمنإسب هو مإ إلرقم  .إلمثإل كل إلمعإمةلت إلنر
ي بدإية 

إلذي يجب أن أجمعه عىل مجموع إلصفحة بحيث يوجد ثةلث أصفإر ػ 
 . خرجإلم  
 

   '20893'هو مجموع إلصفحة ؤذإ كإن مثإل، 
ً
 :كتإفي   صبح إلسؤإلي   إ ؤذ

 
ية  20893  + ؟...  …000دإلة هإش إلتشفير

 
 
 
ر بإلطريق إلصحيح سيظهر لنإ إلرقم ـوبإلسي نإ مع رقم تلو إآلخر. وإآلن سنجرب حظ

 وهو ي   '21191' نإسبإلم
ً
ط. ؤذ  إ: حقق إلشر

  
 21191  +20893  =42084 

 
ية  42084  00078دإلة هإش إلتشفير

 
 .البلوك/إلصفحة/إلكتلة سنختموإآلن بإإلستعإنة بذلك هذإ هو رقمنإ إلمطلوب. 

 
سمَّ  و عليه بلغة إلمصطلحإت إلتقنية وهو مإ نطلق  ـنـقـيـب،إلتب هذإ إلنشإط بأكمله ي 
 .دليل إثبات العملتكوين للب
 

 
 

 ؤف 
ا
تم الكتلةوإضإفة

 
لحقهإ بسلسلة إلكتل، يجب البلوك/خ

 
.   نـالبلوك تشي/علينإ أن ن

ي 
يكون وقبل ؤضإفة كل سلسلة جديدة ؤف سلسلة إلكتل يجب علينإ حل لغز ريإىص 

ر جديد )رقم خإص( ـفيه رقم إلصفحة إلسإبقة وإلرقم إلجديد إلذي نبحث عنه ومتغيِّ 
 .جخر  مضإفة مًعإ للوصول ؤف إلم  

 



 

 
          + 

ية ؟   …000دإلة هإش إلتشفير
          + 

 
فة فلن يكون عليه فقط أن يربط كتلته إلحإلية بل ـيَّ ز ؤذإ حإول شخص مإ ؤضإفة كتلة م

إ 
ً
ي سلأيض

نشئت ػ 
ُ
ي أ

. جميع إلكتل إلنر ي
حقق  سلة إلكتل ثم يحل إللغز إلريإىص  وؽي ي 

ي إلعإلم وإإل لن يتمكن  :51ذلك يجب أن يصل ؤف 
من جميع إلشبكإت إلموجودة ػ 

عرف ذلك بهجوم من تنفيذ ذل  :51إلــك إلعمل. وي 
 

ي كل كتلة جديدة يحصل إلم  
ـبـون وػ 

ِّ
ي  ة.  عملة مشفرة عىل سبيل إلمكإفأعىلنق

وػ 
ـبـونإلبدإية حصل إلم  

ِّ
.  12,5وحإلًيإ فئة  25وبعد ذلك فئة  51فئة  بتكوينعىل  نق

ــبسيكون من إألكير ربًحإ أن ي  ف :51إلــ وبإلنسبة للشخص إلذي لديه قوة إلهجوم
ِّ
 نق

 عن 
ا
دمِّ  مزيد من إلكتل بدل كن أي شخص من وحينهإ لن يتم ،ر إلنظإم بأكملهمن أن ي 

ء. إلحصول عىل أ ي
 .وهكذإ تظل إلشبكة بأكملهإ تتمتع بإألمإنة وإلشفإفية ي شر

 
 :نـتوجد ثةلثة أنوإع للبلوك تشيوبصفٍة عإمٍة، 

 
 ن العامةـالبلوك تشي .1

  كمإ 
 
 فؤ عزيزي إلقإرئ رأيت

َّ
ي إلبلوك ريوم أمثلة عىل هذإ إلنوع. ـثإلـــ ؤيو  بتكوينــ ـإل ن

ػ 
ي أي وقتمكن ألي شخص من أي مكإن ن إلعإمة ي  ـتشي

يريد  إإلتصإل بإلشبكة ػ 
ي أي وقت يريد. 

 ويغإدرهإ ػ 
 
ق إ وللحفإظ عىل سةلمة إلع 

ً
منح إلمتعإملون تعويض د، ي 

ي 
وتجعل إلدوإل   صورة أتعإب. لعملهم، فيحصلون عىل عمةلت جديدة وتعإمةلت ػ 

 
َّ
عق  .دة هذه إلعمةلت آمنة وضد إلقرصنةإلريإضية إلم 

 
 البلوك تشيـن الخاصة .2

كإت إل ي   أستإذ عإمر ـتإدفهي ن إلخإصة ـتشيإلبلوك  ل ؤليهإ ؤإل مكن أن يدخدإخل إلشر
كة.    من تسمح لهم إلشر

َّ
 ـه توجد بإلفعل ثقة بيـوهنإ، بمإ أن

َّ
مكن ه ي  ن إألشخإص، وبمإ أن

 
َّ
ي حإلة إلتةلعب، وألن

ي ػ 
 إلهوية إلحقيقية للع   إتخإذ ؤجرإء قإنون 

 
ة تكون معروفة، قد



 . ليس صعًبإ نقيبفإلت
ا
  ونتيجة

ُ
ي إلك

وقدرإتهإ أكي   /إلبلوكتللذلك تكون رسعة إلتقدم ػ 
 .ن إلعإمةـإت من إلبلوك تشيآإلف إلمرَّ 

نشأ كتلة كل  7قإدرة عىل ؤتمإم معإملة كل  إلبتكوينمثإل، 
 
ي  دقإئق.  11ثوإِن، وت

وػ 
نشأ كتلة كل ـيثؤ

 
  ثإنية.  15ريوم ت

ِّ
نف
 
كإت بطإقإت PayPalذ "وبإلمقإرنة، ت إإلئتمإن " ورسر

وبسبب تلك إلقدرإت إلفإئقة للعمةلت  ت إآلإلف من إلمعإمةلت كل ثإنية. مئإ
ق " شفرة يتم إبتكإر شبكإت إلي   ."lightning networksإلم 

 
 بلوك تشيـن االتحادات .3

كإء وإل ي  ـن تكون بيـهذه إلبلوك تشي كإت أو إلشر يدخلهإ ؤإل مكن أن ن مجموعة من إلشر
 أعضإء هذه إلمجموعة. 

ا
طبَّ  وهنإ، فضًل

 
 .ق قوإعد إلعضويةـعن إؤلجمإع ت

 
ـي نوجز مإ ذكرنإـه وإلذي ر إألستإذ إلعإم ـنوع خإص من دفتهي ن ـإلبلوك تشيف، ول

 ي  
ِّ
وهذإ نوع من بنية إلبيإنإت  للعمةلت إلمشفرة مثل إلبتكوين.  ل إلتقنية إألسإسيةمث

إبطة مع بعضهإ مثل إل تل )بلوك( مير
ُ
ي صورة ك

ي تكون فيه إلمعإمةلت ػ 
روإبط ػ 

ية إلريإضية. إإلستعإنة ببوذلك سلسلة،  ي إألنوإع إلعديدة من دإلة هإش إلتشفير
وػ 

نوع إل ولةلتصإل بهذإ إل لمفتوح. ن إلعإمة هي إلنوع إـن تكون إلبلوك تشيـإلبلوك تشي
ط أي نوع من إألذون شير ي إإلتصإل بهإ أو مغإدرتهإ ي  ـفكل م   .إتي 

مكنه ذلك ن يرغب ػ 
 ـولضمإن إلثقة بي وقتمإ يشإء. 

 
ق ح إلعمةلت إلمشفرة عىل  ،د إلغريبة عن بعضهإ ن إلع 

 
من
 
ت

عقدة إلمختلفة.   سبيل إلتعويض مع وجود نظإم عإم بفضل إلمرإحل إلريإضية إلم 
ي إلبلوك تشيأخرى، تتوإف ومن نإحيةٍ 

ريق ن إلخإصة أو إلمغلقة عن طـر إلثقة ػ 
كإت وإإلتفإقيإت.  ي هذه إلبلوك تشي سيإسإت إلشر

منح إلعـوهكذإ، ػ 
 
شفرة ن إل ت ملة إلم 

وجميع إلمرإحل إلمتبقية مثل إؤلجمإع وإلتصويت عىل سبيل  عىل سبيل إلمكإفأة. 
 .إلمثإل متشإبهة تمإًمإ

 
ي إلفصل إألول

إ، من إلملح ؤف جلود إخت ،وكمإ رأينإ ػ  ً لفت أصول إألموإل وصورهإ كثير
ء كإن سهل إلوصول ؤلييوإن ومن حجر إلرإي ؤف إلتبغ. إلح ي

ه وعليه طلب كإن فأي شر
ستخدم كعملة.  إ. ومع بزوغ فجر إؤلنير  ي 

ً
شفرة أيض ي عإم نت ظهرت إلعملة إلم 

فؼ 
1982  

َّ
ونية. م لنإ ديفيد تشوم إلتوقيع إلرقمي عىل إلرسإئل إلمشفقد  رة وإلنقود إؤللكير
ي عإم

ي عإم  ،1997 وػ 
شفرة، وػ  ي دإي إلـ 1991جإء آدم بإك بإلنقود إلم  -Bإبتكر وني

Money ي عإم
ي عإم Bit-Goldإبتكر نيك زإبو إلبيت جولد ) 1998، وػ 

 2114( وػ 
ي بتقنية ؤثبإت إلعمل إلقإبل ؤلعإدة إإلستخدإم )

 Reusable Proof ofجإء هإل فين 
Work RPOW.)  ِّو

 
إعإت عإم وت عندمإ إبتكر  2118جت هذه إلنظريإت وإإلخير

ي نإكإموتو 
 .إلبتكوينسإتوشر



 
، من غي ي إلوقت إلحإفي

ي إلعإلم إل يدرس ـوػ 
ر إلمحتمل أن يوجد أي مِضف كبير ػ 

ي عإم  أو أخرى.  ن بصورةٍ ـإلبلوك تشي
ي ؤم بإلتعإون مع مؤسسة  2115وػ  بدأت أي ن 

وع هإيب ي مئإت  ليدجر فإبريك إلذي أصبحر ـلينكس ؤنشإء مشر
ستخدم ػ  إليوم ي 

كإت.  إع و 2511ومع إستثمإر إلمليإرإت وأكير من  إلشر شفر،  811برإءة إخير أصل م 
حدِ ـأصبحت إلبلوك تشي

 
ي إلنظإم إإلقتصإدي من نفس ـث تغيين عىل وشك أن ت

ًرإ ػ 
يدي و ـنوع إلتغيي ي إلنظإم إلي 

ي ػ 
ون  يد إؤللكير ي أحدثهإ إلي 

ي أحدثهإ ـإلتغييرإت إلنر
رإت إلنر

ي نظإم إإلتصإإلت إألرضية محمولإلهإتف إل
 .ػ 

 
ي إلسنوإت إلقإدمة

 ،ومن إلطبيغي أن نتوقع إستيعإب هذه إلتقنية بقدر أكي  وأكي  ػ 
إ أل  وتحويل

ً
حد إإلستقصإءإت سيحتإج إلعإلم عإم إستخدإمإتهإ إلفعإلة ؤف وإقع. ووفق

طوِّ  511111ؤف مإ إل يقل عن  2121 ي بينمإ إل يصل عدد إلمطوِّ  ن. ـر بلوك تشيم 
رين ػ 

توقع  ؛ 5111إلوقت إلحإفي ؤف  ي هذإ إلمجإل، في 
 أن تستثمر إليوم بنفسك ػ 

 
دت فؤذإ أر 

 . ي وإلمإفي
ي مإ يتعلق بمستقبلك إلوظيؼ 

 لك مستقبل مبهر ػ 
 
ي إلفصل إلتإفي بعض إلجوإنب إلتقنية وإلعمليةسوًيإ سنستكشف و 

 .ػ 
 

~~~~~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  والبنية والحاجةBlockchain  البلوك تشيـن
 : التقييم التقن 

 
ي إلشإمل للبلوك تشيمع مرإعإة إلنقإش إلسإبق، ي  

ن كمإ ـمكن أن يكون إلتعريف إلتقن 
 :يىلي 
 

  أستإذ ر ـدفتهي ن ـإلبلوك تشي "تقنية
َّ
وز ل  إألقرإن يحتفظ بسج بيـنع عإم إل مركزي م 

 "ر للمعإمةلت إلقإدمة. ـللتغيير قإبل ـكإمل وآمن وغي
 

ي  –ن إلمعإمةلت إلمإلية ـإلبلوك تشيتقنية وتتيح 
ي بيئة ظل إلػ 

ن إلقول مكي  إلحإلية إلنر
 
َّ
نهإ منعدمة ؤإت وإألجهزة ليست قليلة فحسب بل ن إألفرإد وإلمؤسسـإلثقة فيهإ بي ؤن

عقدة، ن عىل خوإرزميإت ريإضية تشـولتحقيق إألمن تعتمد إلبلوك تشيتمإًمإ.  ية م  فير
 
 
ق إ. هذإ إلسجلد إلمشإركة فؤنهإ تمنحهم إلمكولضمإن أمإنة إلع 

ً
 إفآت وإلعقوبإت أيض

سجَّ 
 
، حيث ت ي

تيب زمن  ظ بير
 
حف جريت فيه. ل إي 

ُ
ي  لمعإملة وإلوقت إلذي أ

وإلمعإملة إلنر
ي إلبلوك تشي

حفظ ػ 
 
إ. ـمكن أن تتغيَّ ن إل ي  ـت

ً
  ر أبد

 
ك إلمدخ خي 

 وي 
 
حف ي ل إلذي ي 

ظ ػ 
  سجلإل

ِّ
وف  بوقت إلمعإملة بإلضبط، وهكذإ ي 

ا
مزدوج. وإف لمشكلة إؤلنفإق إل ر حًل

جدت  جإنب ذلك، يوجد سجل ومنر  ،كإمل بإألموإل يحتفظ بمعلومإت عن منر و 
نِفقت

ُ
 .ك إلحإفي لهإن إلمإلِ ـوم   ،وأين أ

 
إ بنإ نحإول محإكإة ؤضإفة بلوك من  يي

 
ى مإذإ ـؤف إلبلوك تشي إلبتكوينه يحدث  ن لي 

ل أننإ إآلن إنتهينإ من تحميل سلسلة إلكتل "إلبلوك تخيَّ  تقنًيإ أثنإء تلك إلعملية. 
قدة إلكمبيوتر لدينإ  من عىل إلنظإم إلعإم.  بتكوينلل ن" إلكإملةـتشي ؤضإفة   وتنوي ع 

فستكون كتلتنإ رقم  ".349كتلة "بلوك" جديدة ؤليهإ. آخر وأحدث كتلة رقمهإ "
"351". 
 

ي وتحتوي إلكتل
تمت خةلل إلعشر  ة إلوإحدة عىل إلسجل إلكإمل لجميع إلمعإمةلت إلنر

 دقإئق إلسإبقة. 
 
ق علنهإ نظإم سلسلة إلكتل لجميع إلع  جرى عملية ي 

 
د وبمجرد مإ ت

ي إلنظإم. 
سجلة ػ  ي إلحقيقة عملية  إلم 

وتتحقق كل عقدة ممإ ؤذإ كإنت هذه إلعملية ػ 
مرِّ نفإق مزدوج. ثؤسليمة أم إل، أي أنهإ تتحقق من عدم وجود 

 
 ر إلع  م ت

 
د إلمعإملة ؤف ق

ية وتضيفهإ ؤف إلكتلة.  دإلة هإش سم  إلبتكوينوتستخدم  إلتشفير
 
ية ت دإلة تشفير

SHA-256 .ي إلفصل إلسإبق. ومفهومهإ إألسإشي هو مإ ت
من  دٍ ـلمزي نإولنإه بإلفعل ػ 

 Block Geeks.[40]مكنك إإلطةلع عىل صفحة دإلة إلهإش عىل موقع إلمعلومإت ي  
قد  ل من إلع  ستقب 

 
صبح آخر معإملة ت

 
ية، ت وإآلن بعد إلمرور عىل دإلة هإش إلتشفير



كل.  من إلكتلة إ جزءً  ن بإستخدإم شجرة مير
خزَّ
 
ر عىل أي ـوإذإ إحتجنإ ؤف ؤجرإء تغيي وت

كل بأكملهإ مرَّ   .ة أخرىمعإملة، فيجب معإلجة شجرة مير
 

ي سلسلة
كل ػ  إلكتل، سنكتشف إلهإش إلخإص برأس  وإآلن، قبل أن نضع جذر مير

ي يجب أن نحل فيهإ إللغز 
وؽي نفعل ذلك  بإستخدإم إلقيمة غير إلمتكررة.  إلكتلة إلنر

كل وإلقيمة غير إلمتكررة، سنبحث 349بمسإعدة رأس إلكتلة إلسإبقة " " وجذر مير
ي إلكتلة " عن إلختم

ستخدم ػ  ،  ".351إلذي سي  ي
وبمجرد مإ نحل هذإ إللغز إلريإىص 

 
 
كل وإلقيمة غير إلمتكررة وإلرقم إلجسن ديد عِلن هإش رأس إلكتلة إلسإبقة وجذر مير

م، وإذإ ثبت أنهإ  إلذي حصلنإ عليه عىل إلشبكة.  قد من هذه إلِقي  وستتحقق كل إلع 
ضإف إلكتلة

 
ـب" ؤف سلسلة إلكتل. وسيحصل إلم  351إلجديدة " صحيحة ست

ِّ
عىل  نق

ي سلسلة مكن أن نوي   مكإفأة.  بتكوينعمةلت 
رى هذه إلعملية إلكإملة لتكون إلكتلة ػ 

ي إألشكإل إلوإردة أدنإه
 .إلكتل بضًيإ ػ 

 

 
كل( 1ل)شك  : حسإب جذر مير

 



 
 ( : إلتنقيب عن كتلة2شكل)

 

 
ر إلبتكوين3شكل)  ( : تصو 

 
مجية، ي    :ؤف ثةلثة أجزإء ية إلبلوك تشيـننمكننإ تقسيم بِ من وجهة إلنظر إلي 

 
وتوكولطبقة  .1  الير

 طبقة الشبكة  .2

 بقة التطبيقط .3



وتوكول خبـرنإ : طبقة الير
 
وتوكول ت مجة وإلمصإدر إلحإسوبية عن طبقة إلي  لغة إلي 

 
 
ق ضإف إلع 

 
ي نستخدمهإ، وكيف ست

ي إلنظإم وكيف سيتمإلنر
حوَّ  د ػ 

 
ل إؤلجمإع وكيف ست

ح إلمكإفأ
 
من
 
خبةإلقيم أو إألموإل وكيف ت

 
إ بنوع سلسلة ـ. وت

ً
ي نستخدمهإ رنإ أيض

إلكتل إلنر
موإصفإت بإؤلضإفة ؤف ، ()خإصة إت)عإمة( أو بأذون إتؤذإ مإكإنت بدون أذون

ي يجب أن نرإعيهإ. ومن إلحكمة أن 
مجة وإلشعة إلنر إلوظإئف وإلتصميمإت وإلي 

طوِّ  رين وإلمصإدر وإمكإنية أن تكون نبحث عن إلمهإرإت إلجمإعية إلمتإحة وإلم 
ي إلمصإدر متإحة عي  مجتم

عإت مفتوحة إلمصدر. وأصحإب إلمصإلح إلرئيسيون ػ 
طوِّ  مزيد من إديميون بإضإفة فبينمإ يهتم إألك رون. هذه إلطبقة هم إألكإديميون وإلم 

طوِّ  ي إلنظإم لينإلوإ إلتقدير، يهتم إلم 
رون بتطوير إألطر إلتقنية إلبحث وإلمعإرف ػ 

وتوكوإلت بغرض إلتحدي إلفكري وضمإن إلنجإح إلمه ي إلمستقبلوإلي 
ي ػ 
 .ن 

 
خبـرنإ  طبقة الشبكة: 
 
 شبكة  طبقة إلت

 
لة دإخل إلنظإم أي  كيف ستتم إلعةلقإت إلمتبإد

ـبيـن كيف سيحدث إلتوإصل بير  إلم  
ِّ
 نق

 
ق وإلموضوعإت  يإنإت وإلتطبيقإت. د وإلبوإلع 

 
ِّ
شغ : من ي   ل إلع  ذإت إلصلة هنإ هي

 
 ـة، م  قد

 
د ن لديه حق إلقرإءة/إلكتإبة، مإ مستوى تعق

قدةٍ  إطإت لع  خزِّ  إلحسإبإت، ومإ إإلشير
 
إطإت تخزين مإ، وكيف ن ن إلبيإنإت، ومإ إشير

 
َّ
عد ، وكيف إلبيإنإت، وإألرشفة وم  ي

ل إلبيإنإت عىل إلشبكة، وكيف يحدث إلتكإمل إلتقن 
ي كل خطوة. هذه إلطبقة 

نتعإمل مع إللوإئح إلحكومية، وإلموإصفإت إلقيإسية ػ 
ي بنية 

إ ػ 
ً
. ويشمل أصحإب إلمصإلح إلبلوك تشيـنإلوسظ أكير إلطبقإت تعقيد

ـبيـن ومصممي إألنمإط إلقيإسية
ِّ
نق ي هذه إلطبقة إلم 

ومتدإوفي إلعمةلت  إلرئيسيون ػ 
شفرة وإلتجَّ  ـبون إر. فإلم  إلم 

ِّ
 نق

ِّ
وث و م  مِّ ص  ب إلمإلية، وم  قون إلمعإمةلت من أجل إلمكإِس ـي 

 إألنمإط إلقيإسية ي  
ِّ
طر وأهحق

ُ
دإف صنإعية، وإلمتدإولون قون أهدإفهم من خةلل أ

 .ةـيَّ ب إلنقديوفرون إألصول ذإت إلقيمة للمضإربة عليهإ من أجل إلمكإِس  ر إوإلتجَّ 
 

خبـرنإ طبقة التطبيق: 
 
بإلتطبيقإت أو إلعمةلء إلذين سيعملون عىل تطبيـق طبقة إلت
وط إلخإصة بأنظمتهم. ـإلشبكة، ومإ إلقوإني إلمستخدمون إلنهإئيون؟ ن هم وم   ن وإلشر

رحلة إلمستخدم ومإذإ تتضمن تجربة إلمستخدم وإلتصميم؟ وكيف  وكيف ستتم
في سيخدم 

ن وسلوكيإتهم وأعمإلهم إليومية، ـتيإجإت إلمستخدميإح عرض إلعملة إألوَّ
ي إلهيإكل إلتنظيمية لتنفيذ حإلة إستخدإم 

ي نظإم إلعمل أو ػ 
إت إلمطلوبة ػ  ومإ إلتغير

عيَّ  ي هذه إلطبقة هم إلمستهلكون وإلمستثمرون ـم 
نة؟ أصحإب إلمصإلح إلرئيسيون ػ 

ـــع إلن كإت وإلمؤسسإت وروإد إألعمإل وإلمشإريـ إشئة. فروإد إألعمإل وصنإديق إلشر
سيعملون عىل بنإء حإإلت إستخدإم جديدة لزيإدة أعمإلهم ومكإسبهم، وستستخدم 
كإت إلتقنيإت لتحقيق إلكفإءة وإلوصول ؤف إلمستويإت إلمثإلية، وسيستخدم  إلشر



إلمستهلكون إلمنتجإت للحصول عىل خدمإت أفضل وسمإت وتكإليف أحسن، 
ون إستثمإرإت نمي  .هم من أجل مكإسب مإلية طويلة إألمدوإلمستثمرون سي 

 
 ـفيمإ يىلي إلخصإئص إلستة إألسإسية لنظإم إلبلوك تشيو 

َّ
 :إلنظإم ن.  وهي أن

 ع
َّ
وز  م 

  
َّ
شف  رـر بإستخدإم أدوإت إلتشفيوم 

 ويحتفظ بتإريــــخ كإمل 

 رـر قإبل للتغييـوغي 

 وعإم 

  بعض إلعمةلتولتحويل إلقيمة يستخدم 
 

ي معرفة مإ ؤذإ  
ن أم إل، أو ـكإن نظإمك قإدر عىل إلتحول ؤف إلبلوك تشيؤذإ كنت ترغب ػ 

معرفة ؤذإ كإن يجب عليك إإلستغنإء عن نظإمك إلحإفي وترحيل بيإنإتك ؤف بلوك 
 ـتشي

ً
وإذإ كإنت ؤجإبتك عليهم جميًعإ  إلتإلية. سئلة إلخمسة إأل إسأل نفسك  إ ن أم إل، ؤذ

 
َّ
 ـنظإم إلبلوك تشي نعم فمن إلمؤكد أن

ً
 .إ لكن سيكون مفيد

 
ئ هل توجد عملية ي    (1)   بهإ ويجب تكرإرهإ بإستممكن إلتنن  

ا
من  رإر لوقت طويل )بدل

ة وإحدة( وي    مري
ا
   من ذلك أتمتتهإ بسهولة؟ مكن بدل

ي نظإمك؟ـكثييوجد   هل  (2)
/أصحإب إلمصإلح ػ         ر من إلمشإركير 

ي أوقإت مختلفة من هل تتلؼر بيإنإت بأن  (3)
إألفرإد أو عديد من مإط متعددة ػ 

 عىل  مأوإحٍد  إلمؤسسإت؟ هل يعتمد دور مطإبقة إلبيإنإت عىل طرٍف 
ي
ة عد

 أطرإف؟
وإلوثإئق إلقإنونية أوإلفنون أل يوجد تحويل ألي قيمة غير مإلية مثل إلموسيؼر ه (4)

إع ؤلخ؟ وأ   أورإق إإلقير
وري لك أن تحتفظ بتإريــــخ كإمل للمعإمةلت )سجل غير قإبل   (5) هل من إلض 

  وتمنع ؤمكإنية تعديله؟ر( ـللتغيي
 

ن حل مثإفي لك. بخةلف مإ ـؤذإ كإن نظإمك يحتإج ؤف هذه إلخصإئص فإلبلوك تشي
كل مشكلة عىل وجه ن ليست عًصإ سحرية لديهإ حل لـإلبلوك تشيفشإع إعتقإده، 
ي يجب مرإعإتهإ عندمإ نقرِّ إألرض. وهنإك  

ي للبلوك كثير من إلعوإمل إلنر
ر إلتطبيق إلتقن 

عينة. وأحد هذه إلعوإمل هو أين ستستقر بيإنإت ـتشي ن عىل حإلة إستخدإم م 
إلتطبيق؟ لقد نضجت تقنيإت قوإعد إلبيإنإت وهيإكل خوإدم إلعمةلء إلمركزية نضوًجإ 



 عي  إلعقود. وقد تجد قوإعد إلبيإنإت إلتقليدية أفضل لك من إلبلوك تشي
ا
ن ؤذإ  ـهإئال

ط وجود عدد كبي كإن أدإء إلتطبيق لديك مهم وإذإ كإن طوِّ ـيشير رين ر من إلم 
ن، أو ؤذإ كإنت إلبيإنإت تتمتع بشية عإلية أو كإنت حسإسة للمشإركة عي  ـيـإلمتدرب

لة أو ؤذإ كنت تبحث  سجي ي للبيإنإت إلم 
دفير عإم، أو ؤذإ لم تكن بحإجة ؤف حسإب زمن 

مجيإت رسيعة، أو  ؤذإ كإنت قوإعد  عن سهولة إلصيإنة، أو ؤذإ كإنت دإئرة ؤنتإج إلي 
وري إلحفإظ عىل إلسيطرة إلمركزية )إلسيإدة ـإلعمل تتغي ر بإستمرإر أو ؤذإ كإن من إلض 

 ـعىل إلبيإنإت(. لكن إلبلوك تشي
ا
أفضل لك ؤذإ كإن إلتطبيق يتطلب  ن ستكون حًل

ة، وقإبلية إل نهإئية للتوس   ل إألخطإء إلكبير ع، وتإريــــخ كإمل شفإفية وإثبإت عإم، وتحم 
ي س  ـبيإنإت وعدم قإبليتهإ للتغييلل

ّ
ط عدم توف لطة منفردة إلسيطرة عىل ر، وإألهم، رسر

 .إلبيإنإت
 

~~~~~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ل  
ـة األوَّ

َ
ـمـل ـرض الـع 

 
 ع

 
ي أي تجإ

كة نحتإج ؤف رأس إلمإل. وقد كإنت هنإك  للبدء ػ  إلطرق كثير من رة أو رسر
ي رأس إلمإل. مث

 ل: إلتقليدية لجن 
 
خرإت(.    ي   .1

ي
د خرإتك )ؤذإ كإنت لديك م 

ي
د  مكنك إستثمإر م 

 مكنك أن تبيع بعض أصولك مثل إلمجوهرإت أو إلسيإرة ؤلخ.    ي   .2
إض إلمإل من أفرإد أرستك أو أصدقإئك.    ي   .3  مكنك إقير
ض إلمإل بفوإئد من أحد إلمصإرف.    ي   .4  مكنك أن تقير
ي ي   .5

إض إلمإل من إلمؤسسإت مقإبل أسهم ػ  ضهإ عىل أنهإ مكنك إقير كتك أو تقير  رسر
ي وقت محدد بفإئدة متفق عليهإ وإإل 

ه ػ 
ي
سندإت قإبلة للتحويل )مبلغ يجب رد

ل تلقإئيً  كة بعإئد منخفض(تحوي ويحقي لكل حإمل أسهم إلمشإركة  .إ ؤف أسهم للشر
ي مِ 

ي يملكهإ. لكية ػ 
كتك بقدر إألسهم إلنر سهم بإألغلبية مكن أن يتفق حملة إأل وي  رسر

كتك: من حم  51ر أكير من وإذإ قري  ديد مرتبك. عىل تح  لة إألسهم نزع ملكيتك لشر
 
َّ
ي  هم إلقدرة عىل ذلك. ديل فؤن

وإف جإنب ذلك، عليك تسجيل جميع هذه إألمور ػ 
ن دولتك ولوإئح  ـزإم بقوإنيـهيئة إألورإق إلمإلية وإلبورصة كمإ أنك مسؤول عن إإللت

 .مإ رهقة ؤف حدٍ وكل ذلك يجعل هذه إلعملية م   كثير من إلمؤسسإت إلحكومية. 
 في أوَّ  إمععرض مكنك إلحصول عىل إلتمويل من إلجمهور عن طريق تقديم ي   .6

Initial Public Offering (IPO) . ن)مضف في ؤف ضإمِ إألوَّ  إمعرض إلعإلويحتإج
إطإت إلقإنونية إلخإصة بهيئة إألورإ ق إستثمإر( لتيسير إلعملية وتحقيق إإلشير

 .إلمإلية وإلبورصة
 
ا
إ طويًل

ً
 للتفكير وإلتخطيط ومرإعإة إألمور إلتنظيمية وتتطلب كل هذه إلمهإم وقت

إطإت إلحكومية وإثبإت أنك بإلفعل شخص جدير  يرأس بإلثقة وإإلمتثإل لةلشير
كة تستحق إلحصول عىل إلتمويل  .رسر

 
ة، نإفس إلتمويل إلجمإعي هذه إلممإرسإت إلعت ي إلسنوإت إألخير

خلق  يقة عن طريقػ 
 من 

ا
ة ي جميع أنحإء إلعإلم. إلنإس ة عإمي طريقة لطلب إلتمويل مبإرسر

فمن خةلل ؤثبإت  ػ 
كتك وتقديم بيإنإت فريق إلعمل لديك وبعض إلتفإصيل إلتقنية إألخرى  تفإصيل رسر

نت مثل   مكنك إلحصول عىل منح، ي  GoFund Meأو  KickStarterعىل موقع ؤنير
عإت وإل يحصل  من أفرإد من جميع أنحإء إلعإلم.  ي صورة تي 

ي معظم هذه إلمنح ػ 
وتأنر

ء من ور  ي
ع عىل شر ي بعض إألحيإن عند  إئهإ ويدعم عملك بتقديم إلصدقإت. إلمتي 

وػ 
وع ي    لهم إنتهإء إلمشر

ي
ع بفوإئد مثل عينإت من منتجإتك أو أن ترد مكن أن يطإلب إلمتي 



إ إلتفإأموإلهم، و 
ً
إ. ذلك وفق

ً
د مسبق

ي
حد كة عمولة مإبير   ق م   مإ تخصم إلشر

ا
و  11وعإدة

عيمن  :15 هإ  للمتي 
ي
ك لم تتمكن من جذب عدد   ن. ـهذه إلمنح قبل رد

ي
ي حإلة أن

وػ 
عي   نـكبير من إلمتي 

ي
رد
 
ي تحقيق إلهدف من إلتمويل، ت

لتحصل عىل منح، أو فشلت ػ 
عي ء. وقد جنيـجميع إلمنح للمتي  ي

ل عىل أي شر ونية مثل ن وإل تحص  ت إلموإقع إؤللكير
GoFundMe  وKickStarter  وLaunchGood  عديد من مليإردوإلر من  5أكير من

ي 
وعإت إلنر هإ إلمستخدمون عىل موإقعهإ. إلحمةلت وإلمشر  ؤبل   نشر

َّ
إلجمعيإت  ن

 
َّ
إ إت

ً
ية أيض إت لتمويل إألفرإد ذإته إإلتجإهبعت إلخير  .وفتحت مقري

 
عتي  عرض إلعملة إألوَّ 

أعةله.  ةفي صورة حديثة من صور إلتمويل إلجمإعي إلمذكور وي 
ي ت

كإت إلنإشئة إلنر عتمد عىل فهو وسيلة للحصول عىل إلتمويل تستخدمهإ إلشر
  مع فإرقنفسهإ إلعملية  . وإلعملية بأكملهإ هي ـــبلوك تشـيـنإلعمةلت إلمشفرة وإل

َّ
كل    أن

ء يتم  ي
ي إلمقإبل،  بإلعمةلت إلمشفرة. وإلتمويل يكون عن طريق إلبلوك تشيـن شر

وػ 
ع  ـةتمنح إلمتي  كتك.  عمةلت رمزيَّ وعك أو رسر بإع إلعملة إألصلية إلجديدة من مشر

 
وت

ئ  وع إلنإشرِ ي أنشأهإ إلمشر
وعىل عكس  ريوم. ـيـأو ؤيث بتكوينللمستثمرين مقإبل  إلنر

 
ِّ
قد

 
عيم عروض إلعملة إألوَّ إلتمويل إلجمإعي إلتقليدي، ت ي  ن فرصةـلية للمتي 

إلزيإدة ػ 
ـةقيمة إل عإتهم مكن أبحيث يكون من إلم   عمةلت إلرمزيَّ ن يكسبوإ أربإح بفضل تي 

ي إلمستثمرو  .حسبف كة إلجديدة أو ويشير ـة ن عمةلت إلشر عىل أمل إلعمةلت إلرمزيَّ
 
َّ
يد بعد ؤطةلقهإ.  أن إلعملة  عرضريوم عند يـعىل سبيل إلمثإل، كإن سعر ؤيث سعرهإ سير 
 سن 25في إألوَّ 

َّ
قد

 
. ولم يشهد إ دوإلرً  511ر بحوإفي ت ولكن إلعملة إلوإحدة منهإ إآلن ت

وعإت إلنإشئة عمةلتهإ  هوإمش ربــح مثل هذه من قبل.  طإلعإلم ق وتبيع أغلب إلمشر
ي 
ـةفي عىل هيئة إلعملة إألوَّ  عرضػ  عإت لتفإد عمةلت رمزيَّ ي مإ قبل إلبيع أو تي 

مَّ إلسلطإت إلقإنونية وإلرقإبية. 
 
  ث

 
ـة درج إلت ي منصة تدإول عمةلت إلرمزيَّ

بعد ذلك ػ 
هإ لمزيد من إلتدإول بعد إلعرض إألوَّ   .في إلنإجحمشفرة مثل بينإنس وغير

 
 أ وعىل إلنقيض من وسإئل إلتمويل إلمعتإدة ومإ بهإ من تقإرير تدقيقية ومإلية، يبد

ح إلتقنية وإجمإفي عدد عرض إلعملة إألوَّ 
إألصول ونسبة في بورقة بيضإء بسيطة تشر

ي سيحصل عليهإ إلمؤِس 
طوِّ إألصول إلمطروحة للبيع وإلنسبة إلنر رون سون وإلم 

ب للمزيد 
َّ
جن

 
ي ست

إ إألهدإف وإألموإل إلنر
ً
ي إلمنصة أو إلتقنية. وتذكر أيض

من إلتوسع ػ 
وع بإؤلضإفة ؤف مدة إلعرض إألوَّ  رؤية وإلرسإلةوإل ونوع  في وإلجدإول إلزمنية للمشر

م إلحد إألدن  من معإيي فرة إلمقبولة. إلعمةلت إلمش
ي
قد غظي إلتمويل إلم  ر ـوإذإ لم ي 

عتي  عرض إلعملة تمويل عرض إلعملة إألوَّ 
 جميع إلتمويةلت للمستثمرين وي 

ي
رد
 
، ت في

  في غير نإجح. إألوَّ 
َّ
قد  إلتمويةلت وإذإ كإنت إلتمويةلت إلم 

ي
رد
 
مة أعىل من إلحد إألقض، ت

إ
ً
 .إلزإئدة أيض



ــةأنوإع من إل ثةثةل وهنإك  كة عمةلت إلرمزيَّ صدرهإ إلشر
 
ي ت
 :إلنر

 
 العمالت[ 1]

ريوم عرض إلعملة ـيـمثإل، عندمإ طرحت ؤيثوع له عملته إألصلية إلخإصة به. كل مشر 
  41ريوم يـفي لهإ، كإنت قيمة ؤيثإألوَّ 

ً
ي وقت مثإفي   إ دوإلرً  1311ؤف  . وإرتفعتإ سنت

ػ 
 ربــح يصل ؤف حوإفي 

ا
 ضعف!  4111محققة

 
ـة2] ــة الخدميَّ

َّ
 [ العمالت الرمزي

ي ي  هي وحدإت من إلخدمإت إ
ي وقٍت  إلنتفإع بهإ مكن إلنر

مكنك أن مثإل، ي   ق. إلِح  ػ 
 
 
ي عرض إلعملة إألوَّ ت

ــةرسة، وفيمإ بعد، مقإبل هذه إلفي لمدشإرك ػ  لِحق عمةلت إلرمزيَّ
 
 ت

ي هذه إلمدرسة. أطفإلك لي
ي صنإعة  درسوإ ػ 

ة عىل هذإ إلنوع ػ  وتوجد أمثلة كثير
 .إلموسيؼر وإلفنون

 
ــة3]

َّ
ِدي
 
ــن ــة السَّ

َّ
 [ العمالت الرمزي

كإت إلتقليدية مثل ي مِ ، تمإًمإ  أسهم إلشر
إك ػ  نك حيإزتهإ من إإلشير

ّ
مك

 
كة.  ت لكية إلشر

  وهذإ 
ا
وري أن يكون مسجًل ي  إلنوع من إلض 

وقد  هيئة إألورإق إلمإلية وإلبورصة.  ػ 
 
َّ
وط "إختبإر  مريكية لالورإق إلمإليةدت إلهيئة إأل حد عمةلت حديد إل" لتHoweyرسر

ــة ي نطإقهإ.  إلرمزيَّ
ي تقع ػ 

ــة  إلنر إء إلعمةلت إلرمزيَّ ي رسر
خدم أي نوع من إلمإل ػ 

 
فؤذإ إست

ع  كة وإنتظر إلمتي  ِنح إلمإل لشر ــة وم  ِديَّ
 
ــن ون دول عىل ربــح من إستثمإره فقط للحصإلسَّ

 ذلك، فجهد قيإمه بأي 
َّ
ـنـدإتعرف بإلي   ؤن طبَّ  سَّ

 
ي هذه إلحإلة ت

ق جميع قوإعد وػ 
 .وط هيئة إألورإق إلمإليةورسر 
 

  ومن نإحيةٍ 
َّ
ــةلية تعجز عن تخفيض قيمعروض إلعملة إألوَّ  أخرى، فؤن  ة عملتهإ إلرمزيَّ

نصح بشدة أن يفهم إلمستثؤف صفر.  د قبل مر خصإئص عرض إلعملة إألوَّ وي  في إلجيي
ي هذإ إلنوع من إألعمإل. إإل 

وع متعلق بإلعملة إلمشفرة  ستثمإر ػ  يجب أن يكون إلمشر
إؤلدإرة ن، ويجب أن يكون له ورقة بيضإء تفصيلية، ويجب أن تكون ـوإلبلوك تشي

ت إلسإبقة فيمإ يتعلق بإلمهإرإت وإلمؤهةلت وإلنجإحإ ذو كفإءة وإلمسؤولون إلفنيون
إ أن يكون توزيــــع إألموإل 

ً
وعهم أو إلنطإقإت إلمتعلقة به. ويجب أيض ي نطإق مشر

ػ 
إف )تخصيص حصص إلعملة( ويجب أن يكون ؤجمإفي إلمبلغ 

ي
وع شف إلمتعلقة بإلمشر

إ أن يكون لطرح إلعملة إألوَّ  .إن دوإلرً ةلييـم 11مليون و  2ن ـإلمطلوب بي
ً
في ويجب أيض

ــةعملة تطبيق مبإرسر لل  )حإلة به بعد عرض إلعملة إألوَّ  صةإلخإ إلرمزيَّ
ا
ة في مبإرسر

وع بسهولة إستخدإم(، ويجب أن يكون متإًحإ لك إلوصول ؤف مؤِس  سي إلمشر
 .وإلتحدث ؤليهم



  بعض حوإدث تولالسف، وقع
 
ة قرصنة تمك ن فيهمإ إلقرإصنة من رسقة مبإلغ كبير

كإت نإِش إلعملة إألوَّ  عرضمن أموإل  همإ من يـمثل دإو وإيث ئةفي من رسر ريوم وغير
ي ؤحكإم قبضة إللوإئح وزيإدة 

حتملة مثل هذه ػ  توقع أن تتسبب أحدإث م  إلعمةلت.  وي 
ي إلمستقبل إلمنظور. رصإمتهإ وزيإدة صعوبة إلت

ؤف نظإم  ونحن بحإجةٍ عإمل معهإ ػ 
إ مع إلشؤون إلتنظيمية أو يكون مختب

ً
إ لتجربة ًرإ تنظيميً ـذي سلطة تقنية يكون متوإفق

أنظمة إلتمويل إلجديدة مع حمإية إألموإل وإلموإرد لمصلحة روإد إألعمإل 
 .وإلمستثمرين وإلجمهور عموًمإ

 
 روح إلتشإ

ي
ث لية، يجدر بنإ أن نذكر بعض قصص م تجإه عروض إلعملة إألوَّ ؤ وؽي إل أب 
ي نجإحهإ. 

ي ).ؤكس.في بإسم ؤنإنطلق عرض عملة أوَّ  2113عإم  فؼ 
ي إلفNXTنر

ة ( ػ  ير
ون عملة صِّ وح  نوفمي  من إلعإم نفسه.  8ي  ؤف سبتم 28من   بتكوينلت ؤحدى وعشر

 ـمن ثةلثة وسبعي
ا
.   14111ن مستثمر كإنت قيمتهإ إؤلجمإلية مجتمعة دوإلر أمريؿي

ي جنإهإ هؤإلء إلثةلثة وسبعير  
ي غضون بضع سنوإت قةلئل كإنت إألربإح إلنر

وػ 
إ إنطلق :211111مستثمًرإ 

ً
 2114يوليو  21ريوم من يـيثـــ ؤفي لطرح عملة أوَّ .  وأيض

ل حوإفي  42سبتمي  من إلعإم نفسه )حوإفي  2ؤف 
عملة بمإ  21511يوًمإ( وحصي

.  18ته إليوم تسإوي قيم وجلب هذإ إلعرض لمستثمريه أربإًحإ  مليون دوإلر أمريؿي
إير ؤف  21من  (LISKوإنطلق عرض عملة ليسك ) :4111بلغت   2116 مإرس 21في 
صِّ  ويفز ـــفي لإلعملة إألوَّ  عرضوكإن   :138، وكإن إلربــح إ مليون دوإلرً  5,7ل وح 

وإف يومنإ  .إمليون دوإلرً  161دإو يسإوي ـــفي لمليون وعرض إلعملة إألوَّ  16يسإوي 
ي  يإر دوإلر. مل 11في فإقت قيمة أعمإلهإ هذإ كإن هنإك أكير من ألف عرض عملة أوَّ 

وػ 
إيد عىل عروض إلعملة إألوَّ ضوء إؤلقبإل  سمِّ لية ي  إلمير 

 
 .يهإ أسهم إلمستقبلمكنك أن ت

 
 
بشرِّ ي تستحق إلذكر هيومإن ومن إألصول إلم 

مكن Humaniqي كيو )آة إلنر
 
ي ت

( )إلنر
ي )

(، وإترننر ي إلنظإم إإلقتصإدي إلعإلمي
( Eternityإلفقرإء من إتخإذ موقع لهم ػ 

هإ إلكثير مثل إلعمل مع إلبيإنإت إلحيَّ )حيث ستكون إلعقود إلذكية قإدرة عىل  ة(، وغير
Internet of Coins  وـCosmos  وBlue Frontiers  وGnosis  وEtherex  و

Akasha.  َّتوقع أن تدري عروض إلعمةلت إألو ة من خةلل إألعمإل أربإًحإ   تلكلية وي  كثير
   إلتجإرية. 

َّ
ة. لية تجلب إبعروض إلعملة إألوَّ  كمإ أن  ن تكإرإت كثير

ا
 عرض )ذكر منهإ مثًل

( إلمكإفأة إألوَّ    IBOفي
َّ
حون أصول عرض  إئلرين إألو إلمطوِّ  وهو أن

 
من وع ي  للمشر

كملون حصَّ إلمكإفأة إألوَّ  ي إلمتوسط، تهم من إلعمل. في عندمإ ي 
 ػ 

َّ
إلعملة عرض  فؤن

ي إلمتوسط،  إ؛أمريكيً  إ مليون دوإلرً  12,7في قإدر عىل تحصيل إألوَّ 
 نسبة إلربــحتصل وػ 

 
َّ
توق  .ضعف 12,8ؤف عة إلم 

 



ــةصدر مكن ألي شخص أن ي  ي   ERC20 ريوم ومعيإريـوبفضل منصة ؤيث  عمةلت رمزيَّ
ي غضون سإعإت. 

 خإصة به ػ 
 
ي عرض عملة أوَّ وقبلمإ ت

في ننصحك سإرع ؤف إلدخول ػ 
ية، ألنأن 

ّ
ي حإلة إلجهل بهإ ستتورَّ تطلع عىل إلقوإنير  إلمحل

ي تعقيدإت ك ػ 
ط ػ 

 قإنونية. 
ا
قت إلوإليإت  منعت تمإًمإ عروض إلعملة إألوَّ إلصير  مثًل لية، بينمإ طبي
ي هذإ إلشأن. إلمتحدة إألمريكية م

  جموعة من إلقوإنير  ػ 
 
ي هذه إأليإم ت

عتي  إللوإئح فؼ 
 
ِّ
هد إ ؤذإ كإن عرض إلعملة ومن إلحكمة أن تتحقق مِ  لية. د عروض إلعملة إألوَّ أخطر مإ ي  مي

ح سيجتإز إختبإر ألوَّ إ   أم إل؛ Howeyفي إلمقير
َّ
ي  "أي أن

إلشخص إلذي يستثمر مإله ػ 
ي إألربإح فق

كة عإمة ويتوقع أن يجن  وإذإ  ط نتيجة جهود دإعم أو طرف ثإلث."رسر
، فهذإ Howeyفي  عىل أنه أورإق مإلية بحسب إختبإر أمكن تصنيف عرض إلعملة إألوَّ 

 
َّ
ي بوضوح أن

 كة إلنإِش إلمستثمر وإلشر  يعن 
َّ
عليمإت هيئة إألورإق بعوإ تئة عليهم أن يت

كتهم وأموإلهم.  ولوإئحهإ  ةإلمإلي ي خطر خسإرة رسر
 وإإل سيقعون ػ 

 
نت مثل ـكثيوتوجد   ي ي   Token Foundryر من موإقع إؤلنير

مكنهإ أن تسإعدك ػ 
ح بعض مكنك تصففي إلخإص بك.  ولمزيد من إلمعلومإت ي  ؤطةلق عرض إلعملة إألوَّ 

و  ICO Benchو  Smith and Crownو  ICO Listو  Token Marketإلموإقع مثل 
ICO CountDown  وICO Rating  وCrypto Compare  عىل سبيل إلمثإل إل

 .رـإلحص
 

~~~~~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ل  
  واعتبارات عرض العملة األوَّ

 
 إطار االمتثال القانون

 
كإت إلمملوكة لالس ي  ر ـتسإهم إلشر

، لذلك بلد ي إلنإتج إلمحىلي ألؤجمإفي بنصيب كبير ػ 
ة وإلمتوسطة  وعإتلطإت تنمية إلمشر س  تسغ  ويــــجؤف إلإلصغير ع هإ ل ير م  . وقد ج 

في 
ي عإم  6,3عرض إلعملة إألوَّ

ي  [41]،2118مليإر دوإلر ػ 
بينمإ بلغ ؤجمإفي إلتمويل ػ 

ك لتكنولوجيإ أي أي مإ يفوق  – [42]مليإر دوإلر 21 جميع عروض إلعملة تمويل مشير
ي تإريــــخ إلعإلم. 

ي إلوقت إل إلمتإحة فرصأفضل إليوفر وهو مإ  جديدة ػ 
لجمع  رإهنػ 

 إألموإل وتوسيع نطإق إألعمإل. 
 

ي إلوقت نفسه
 ػ 

َّ
في إل  ، علينإ أن ندرك أن

ىتعيعرض إلعملة إألوَّ
َّ
أي حدود أخةلقية  د

ي إستخدإم إألمعىل سبيل إلمثإل .للمجتمع
 عمإل وإل أو إلحصول عليهإ من إأل ، إل ينبغ 

 أو إلفدية أو إلقتل أو إلمخدرإت أو إإلتجإر بإلجنس. مثل إلموإد إؤلبإحية  غير إلنظيفة
ي إستخدإم

في  عةلوة عىل ذلك، إل ينبغ 
مع أي عمل ينطوي عىل  عرض إلعملة إألوَّ

وع مثل  ونية أو إلمةلحقة أعمإل جرإئم أو إستخدإم غير مشر ونية إلبلطجة إؤللكير إؤللكير
ي إلموإد إؤلبإحية أو فدية إلبيإنإت أو فدية  يةأو إؤلبإحية إإلنتقإم

أو إستغةلل إألطفإل ػ 
 ضد إلدول.  عدإئيةإلخطف أو رسقة إلهوية أو لدعم أي أعمإل 

 
 إلبلوك تشيـن 

َّ
، وبإلتإفي يجب أن إلدول ليست كذلكبينمإ ، جغرإفيةحدود  يس لهإ لؤن

ي عندمإ نكون حذرين للغإية بشأن 
من منإطق  نبحث عن إلتمويلإإلمتثإل إلقإنون 

سع فئإت إمتثإل يجب عىل إلمرء أن يكون تِ تضم فيمإ يىلي قإئمة و جغرإفية متعددة. 
: عىل درإية بهإ قبل ؤطةلق  في

 عرض إلعملة إألوَّ
 
1.  :  

في بنإءا عىل طبيعة ف اإلطار القانون 
ي و عرض إلعملة إألوَّ

نطإقه إلجغرإػ 
د ، إلمحتملير   هومستثمري

َّ
ي ي تتـحد

يعإتهإ، ب أن يلتـزم جب عىل إلمرءإلهيئإت إلنر تشر
إئب ووزإرة إلمإلية.  هيئة إألورإق إلمإليةمثل  فمن خةلل إلتأكد  [43]ومصلحة إلض 

لة.  يعإت وإللوإئح ذإت إلصِّ مكن إإلمتثإل بإلتشر ي ي 
 [44]من إؤلطإر إلقإنون 

 
2.   :  

في هل تخطط ؤلطةلق  الوضـع القانون 
ي إلوإليإت إلمتعرض إلعملة إألوَّ

حدة ػ 
  عليك، فوأوروبإ؟ ؤذإ كإن إألمر كذلك

 
ي إلذي ست

ـف وفقهمعرفة إلوضع إلقإنون 
َّ
ن  ص 

ي إلوإليإت إلمتحدة
ي لهيئة إألورإقطإر إؤل  ؤذ يجب مرإعإة  وأوروبإ.  [45]ػ 

 إلقإنون 
في 
ي إلوإليإت إلمتحدة و  [46]إلمإلية بخصوص عرض إلعملة إألوَّ

قإنون إة مرإعػ 
ي  ي مؤخًرإ حيث  [47]؛إإلتحإد إألورون  مجموعة من أصدر إإلتحإد إألورون 



في إلخإصة بإستثمإر  [48]تحذيرإتإل
عىل إلمرء أن  جبيلذلك ، عرض إلعملة إألوَّ

في إإلمتثإل ل تأكد مني
ل عىل أنهإ سندإت  .قوإعد عرض إلعملة إألوَّ ـعإم 

 
فهل ست

إ )أو  [49]مإلية
ً
ي ـللمعإييعقد إستثمإر وفق

وضعتهإ إلمحكمة إلعليإ ر إلنر
ـة؟  (،[50]إألمريكية في هل يجتإز أم عملة رمزيَّ

ي  Howeyإختبإر عرض إلعملة إألوَّ
ػ 

ـة عىل أنهإ سندإت مإلية) [51]إلوإليإت إلمتحدة ـف إلعملة إلرمزيَّ
َّ
صن

 
عندمإ يكون  ت

كة مع توقع أربإح من جهود إآلخرين( ي مؤسسة مشير
هل  مأ ،هنإك إستثمإر ػ 

ـة  ـف إلعملة إلرمزيَّ
َّ
صن

 
مكنعىل أنهت ـة أي ي  إ نظير  إ خـدميَّ

ً
إستبدإلهإ إلحق

[52]؟خدمإت
 516إلمإدة من  )ب(إلبند بموجب  هل يمكن تصنيفهإ للبيع إلخإص 

يــــع )د(من إل  [54]؟516 مإدةإلإلبند )ج( من عإم بموجب إل م لةلكتتإبأ [53]تشر
ـةعمةلت كيف سيؤثر ذلك عىل بيع إل ي إألسوإق إلثإنوية إلرمزيَّ

مكن ػ  ؟ هل ي 
ي إلوإليإت 

ـة عىل أنهإ سلعة بموجب قإنون تبإدل إلسلع ػ  تصنيف إلعملة إلرمزيَّ
ي إلذي سينطبق عىل إلتبإدل إلذي ي   [55]إلمتحدة؟

عرض ل سهِّ مإ هو إؤلطإر إلقإنون 
في 
ي إلوإليإت إلمتحدة،إلعملة إألوَّ

هيئة إألورإق أم  [56]، هل هو قإنون إلتبإدل ػ 
مجموعة إلبنك ورقة عمل رإبط  عزيزي إلقإرئ ؤليك [57]؟إلمإلية وإلسوق إألوروبية

عـد مصدًرإ  إلدوفي   وإلذي ي 
ً
عرض إلعملة هل يحظر و  [58]ن. ـيـللمقإرنة بير  إإلثن إ جيد

في ع
ي إلمشإركة؟إألوَّ ؤدي هل سي ىل سكإن إلوإليإت إلمتحدة وإإلتحإد إألورون 

ي )بشكٍل إلتبإدل جعل ؤف ؤجرإء هذه إلمعإمةلت 
(؟ غير قإنون    مبإرسر أو غير مبإرسر

ي وفق 
ي إلمملكة إلمتحدةكيف سيتغير إؤلطإر إلقإنون 

مإ  [59]؟هيئة إلسلوك إلمإفي ػ 
في وفق 

ـة تفإقية إلبسيطة لإإل ؤطإر  هو وضع عرض إلعملة إألوَّ لعمةلت إلرمزيَّ
ـة، مكن تغييـره للتأكد من إإلمتثإل بهذإ إؤلطإر؟ [60]إلمستقبليَّ هل يقع  ومإ إلذي ي 

في تحت طإئلة قإنون مكإفحة إإلحتيإل؟
 وهكذإ، فمن خةلل [61]عرض إلعملة إألوِّ

ي  تحديد 
مكننإ إؤلطإر إلقإنون  إتيجية إمتثإل آمنة.  ي   صيإغة إسير

 
كاء:  .3 ن الوكالء/الشر ن هم أعضإء فريق إلمبيعإت؟ هل من بينهم م  ى م  عنه  'تتحرَّ

؟ هل سيؤثر ذلك عىل مصدإقية 'بسبب سلوكه فيمإ مض   هيئة إألورإق إلمإلية
؟ هل تقع أعمإلهم تحت طإئلة قإنون ؤرشإد إلمستثمرين  في

عرض إلعملة إألوَّ
هل يجعلنإ ذلك مسؤوليـن عن أي  من أعمإلهم إلسإبقة؟  [62]؟1941إلصإدر عإم 
مكننإ تحديد معرفة طبيعة إلتعإمل مع فريق إلمبيعإت  فمن خةلل ي  ي 

إلجهود إلنر
إم ب في  قرإر قبل إتخإذ  بذلهإ نحتإج ؤف إإللير 

 .ؤطةلق عرض إلعملة إألوَّ
 
4.  :  

؟ وكيف سيؤثر ذلك عىل ؤمكإنية  االختصاص القضان  أين يقع إلمقر إلرئيسي
ي  ي إلوإليإت إلمتحدة وإإلتحإد إألورون 

؟ هل يجب تأسيس جمع إألموإل من موإطن 
مكن جمع  ، أم ي  ي مكتب دإخل حدود إلوإليإت إلمتحدة وكذلك إإلتحإد إألورون 



ي حإلة حدوث ِنـزإع، فأي قإنون سيتم إإلحتكإم 
إألموإل دون إلحإجة ؤف ذلك؟ ػ 

ي حدثت فيهإ؟ فمن 
ؤليه؟ هل سنتعإمل مع كل حإلة عىل حدة حسب إلبلد إلنر

نتمكن إنية إلحقيقية وإللوإئح إلمعمول بهإ سمعرفة إلحدود إلجغرإفية إلمكخةلل 
إتيجية ؤطةلق  من في تشكيل ؤسير

ي عرض إلعملة إألوَّ
مع إلتأكد من إإلمتثإل إلقإنون 

ي  إلكإمل
إ للنطإق إلجغرإػ 

ً
 .وفق

 
يجب إلتأكد من جميع إلمستندإت إلخإصة بعرض  التوزيــــع السليم لألموال:  .5

ريـن  طوِّ سيـن وإلم  عة بشكل سليم بيـن إلمؤسِّ
َّ
 إألموإل موز

َّ
في وأن

إلعملة إألوَّ
ب إلتوزيــــع لةلمتثإل لقوإنيـن إلوإليإت إلمتحدة  ستثمريـن. هل يجب تغييـر ِنس  وإلم 

ـ مكن تثبيت قيمة إلعملة إلرمزيَّ ؟ هل ي  ي ة وفق إألورإق إلمإلية أو إإلتحإد إألورون 
ي تذبذب إلعمةلت؟ فمن خةلل

ـــع إألموإل  إلمستندة ؤف سيإدة إلدولة للتحكم ػ  توزيـ
لعىل أسس قإنونية سي    .تسويقهإعليك  سه 

 
يعات تحويل األموال:  .6 يجب إلتأكد من إإلمتثإل لقوإنيـن مكإفحة غسيل  تشر

إ عىل تمويل. فعىل إلخإصة بكل بلـد تحصل منه مكإفحة تمويل إؤلرهإبإألموإل و 
ي إلوإليإت إلمتحدة عن تلك إلمعمول بهإ 

يعإت ػ  سبيل إلمثإل، تختلف تلك إلتشر
ـة ـة إلمضفيَّ . هل تأكدت من إإلمتثإل بقإنون إلشيَّ ي ي إإلتحإد إألورون 

ي  [63]ػ 
ػ 

  [64]إلوإليإت إلمتحدة؟ هل يجب عليك إلحصول عىل رخصة تحويل إألموإل؟
َّ
 ؤن

ـبكهذه إألسئلة سي   ة لكل  منؤجإبتحديد 
ِّ
ض ل جن ي  كةلتمشإلتعر 

قإنونية ػ 
ـةإلق نـزإعإتإلفإدي ويسإعدك عىل ت ،ةـإلمنإطق إلجغرإفية إلمعنيَّ  ة  ضإئيَّ إلكبير

 .ل إألموإل ومكإفحة إؤلرهإبيغسإلخإصة ب
 
ـرائـب:  .7

َّ
ـة عىل أنهإ "ممتلكإت" الـض إئب إلعمةلت إلرمزيَّ ـف مصلحة إلض 

ِّ
ـصن

 
ت
إئب عنهإ. كيف يؤثر ذلك عىل عرض وبإلتإفي يج ن يبيعهإ تسديد إلض  ب عىل م 

ـة  يبيَّ إئب؟ كيف سيؤثر قإنون إلعدإلة إلض  ؟ وبكم تدين لمصلحة إلض  في
إلعملة إألوَّ

؟ فمن خةلل [65]للعمةلت إلمشفرة في
إمإت  عىل عرض إلعملة إألوَّ معرفة إإللير 

يبية  مكنك إلض   ؤدإرة إألموإل بشكل أفضل. سي 
 
ي يجب أن تلتـزم بهإ  :معلومات التعريف الشخصية .8

يعإت إلنر مإ هي إلقوإنيـن وإلتشر
ي 
للحفإظ عىل خصوصية إلمعلومإت إلمإلية للمستثمرين؟ مإ هي تدإبيـر إألمإن إلنر

ـة معلومإت  ستتبعهإ حير  ؤجرإء إلتحويةلت إلدولية لضمإن إلحفإظ عىل رسيَّ
 ؤن كإنوإ من خإرج إلو 

ا
(؟ فمن إلمستثمرين )خإصة ي إليإت إلمتحدة وإإلتحإد إألورون 



ي إلحفإظ عىل معلومإت إلتعريف إلشخصيةإألمإن ؤجرإءإت معرفة  خةلل
 ػ 

مكنك إتيجية أمإن أفضل لـ سي  . تخطيط إسير في
 عرض إلعملة إألوَّ

 
اك العمالء:  .9 وط وإألحكإم" إلموجودة ستحتإج نموذج إشر إ ؤف مرإجعة "إلشر

ً
أيض

ي لل
ون  بـرز إمتثإلك لقوإنيـن إلتمويل وقوإعد عىل موقعك إؤللكير

 
تأكد من أنهإ ت

إكنموذج لإلقإنونية  إلجوإنبمعرفة تحويل إألموإل. فمن خةلل  إلعمةلء  ؤرسر
مكنك  ةقإنونيإلد و عقإل تحريرإإلمتثإل لقوإنير  مع تحسير  تجربة إلمستخدم  سي 

نت.    عي  إؤلنير
 

ي 
إ ؤف ؤطإر إإلمتثإل إلقإنون 

ً
ن إستنإد كوِّ .  موقفهفكرة عإمة عن مرء إل، ي  ي

كمإ أنه  إلقإنون 
طِلع إلمرء عىل ي ي   ي 

ر ـمكن للمرء إتخإذهإ لتغييإؤلجرإءإت إلتصحيحية إلمحتملة إلنر
 . ي
ـب إلوقوع تحت طإئلة قوإنير   إلمسإر نحو إإلمتثإل إلقإنون 

 
بإؤلضإفة ؤف كيفية تجن

يجب وبطبيعة إلحإل، مكإفحة تمويل إؤلرهإب ومكإفحة غسيل إألموإل ومإ ؤف ذلك. 
يعإت هذه إلقإئمة  ؤف ةن بلدك إلمحليـعليك ؤضإفة قوإني للتأكد من إلقوإنيـن وإلتشر

ـةمن عدم  ي أي خروقإت قإنونيَّ
 .وقوعك ػ 

 
~~~~~ 

  



ـة  الـعـقـود الـذكـيَّ
 
ة هي بروتوكوإلت رقمية لفرض إألدإء وإلتحقق من إلعقد وإلتفإوض عليه ذكيَّ إلعقود إل

ؤنهإ طريقة حسإبية  [66].1994ل مرة عإم صإغهإ نيك زإبو ألوَّ ، وقد ن أو أكير ـبير  طرفي
، حيث يتم تحديد إلثقة وإلتوإفق ن أو أكير ـمةلت وإلصفقإت بير  طرفيلتنفيذ إلمعإ

وط إلمتفق  وإلعوإقب وإلمدفوعإت إلنإتجة بموجب إلعقد إلذؽي عىل أسإس إلشر
إ
ً
 .عليهإ مسبق

 
أو  يكون بيـن طرفيـن أحدهإ، عىل سبيل إلمثإل د إلذكية. هنإك أنوإع قليلة من إلعقو 

  .بكل حإلة عىل حدةإلخإص  رـهـيكون له تفسيأكير و 
ا
، كمإ وهنإك نوع آخر أكير تفصيًل

جمأنه  مكن أن يفهمه ي  أي  إن"عقد ريكإرديإلرقمية ؤف "إلقوإعد إلخوإرزمية  يير
إ إؤلنسإن

ً
 .وإآللة أيض

 
ـة  ن عليهإ إستخدإم ـيتعي غإلًبإ عىل تقنية إلبلوك تشيـن وبإلتإفي وتعتمد إلعقود إلذكيَّ

ن لتأكيد ـأو إإلعتمإد عىل بعض إلمدققي ،بروتوكول إؤلجمإع "للتحقق" من إلحإلة
مجموعة إألوإمر إلنهإئية مثل  نفيذ وإؤلبةلغ عنهإ قبل أن تقوم بتإلنتإئج إلنهإئية 

إ إلدفع إتؤجرإء
ً
ؤف "عمةلت رمزية ذإت قيمة" . وبطبيعة إلحإل، فستحتإج أيض

 لتحفيـز إلمدققيـن. 
 

ح بهإ  ي تتعإمل مع إلبلوك تشيـن إلمضَّ
ـة إلنر أو حنر أي نوع من  -تعمل إلعقود إلذكيَّ

ع 
َّ
ي  -إألنوإع إلمعتمدة عىل تكنولوجيإ دفتـر إألستإذ إلموز

مثل كإفة برإمج إلكمبيوتر إلنر
 
ِّ
حد

 
ي ت

د عىل أسإسهإ مدى نجإح إلخطوإت ومن ثم تتبع إلقوإعد ولديهإ معإييـرهإ إلنر
إبع. و

 
ت
 
ي هذه إلحإلةت

 ، إل ي  ػ 
 
 مإتر بفقدإن سخإِط مكنهإ "فرض" حإلتهإ وبإلتإفي ت

" تمإًمإ  ـة إلو تحتإج ؤف بروتوكول إؤلجمإع  ؛ ؤذ لن"إلعقد إلذؽي  مشإركة إلعمةلت إلرمزيَّ
 إلع  بيـن 

 
ر إلم  و ن ـإلمدققيو د ق  ن. ـيحرِّ

 
ي بيئة عىل سبيل إلمثإل

نت إألشيإء ػ  ، قد إل يحتإج إلعقد إلذؽي بير  جهإزي ؤنير
 أو تقنية إلبلوك تشيـن.  محكومة وموثوق بهإ ؤف 

ا
ؤعطإء ؤذإ كإن شخص مإ يحب مثًل

فظة محؤف حسإب/ :( من روإتبهم  1.12نسبة مئوية معينة )عىل سبيل إلمثإل 
ي ، فةل دإعي لوضعهإ مضوفأطفإلهم ك

 م. دفير إألستإذ إلعإ ػ 
 



 
َّ
ح بهإ من شأنه ؤن ي تتعإمل مع إلبلوك تشيـن إلمضَّ

ـة إلنر  أن  إ إلعقود إلذكيَّ
 
 ت

ِّ
ي ر وف

ػ 
  – إلسيإشي عىل إلصعيد تأخر تـسإلتكلفة بيـد أنهإ 

ا
ي بدإية

 ،إلقبول وحنر من إلتبن 
 إلمسؤولية.  وحنر تحديـد  وضع إلمعإييـرمن كذلك و 
 
ي يجب أن نهتم بهإ، مثل:  مجموعةهنإك و 

 من خصإئص إلعقود إلذكية إلنر
 
 إرتكإب إألخطإء أمـر طبيغي بيـن إلبشـر؛ فعندمإ  عدم التغييـر:  .1

َّ
ويعلم جميعنإ أن

ـة مع إلبشـر، فمن إلمتوقع حدوث بعض إألخطإء لكننإ حينهإ  تتعإمل إلعقود إلذكيَّ
 سنكون عىل إستعدإد لحلهإ. 

 
ي كتإبة ؤذإ  ك، ولكنهذه إلميـزة بإلطبعوجود د من إلجيِّ  األمان:  .2

ئ  أخطأت ػ  شنر
ـه من نإحيٍة أخرىر أموإلك بشكل إل رجعة فيه. ـتخس ـقـد ، فوإحد 

َّ
 ؤإل أن

َّ
 ، فؤن

مإرسون أعمإل إلقرصنةرإر مثل إلمتسللير  و ـإألش ـن ي    م 
ا
قد يمضون أعمإرهم كإملة

ي 
ي ثغرة أمنية لعثور عىل أمحإوليـن إ إلبلوك تشيـن بإلكإملسلسلة مسح ػ 

ي ذلك وإستغةللهإ 
 .ولن يفلحوإ ػ 

 
ـة المعلومات:  .3

َّ
ـه   سـري

َّ
إ ؤإل أن ً فِصح إلنإس عن إلمعلومإت كثير ، "إلشفإفية"بإسم مإ ي 

ي قد تنتهك 
ي نهإية إلمطإف.  ةـرسيَّ وإلنر

 إلمعلومإت ػ 
 

حينمإ تـتـعإمل مع ر آمن ـة ؤف جسـإلعقود إلذكيَّ حيث تحتإج  دقـة البيانات:  .4
 سوإء بيـن إألجهزة وبعضهإ أو بيـن إألجهزة وإلبشـر. إلبيإنإت إلخإرجية 

 
مة:  .5

 
؟ كيف تتطور ل إستخدمتأي لغة  اللغة المستخد هذه تصميم إلعقد إلذؽي

رإت ـإللغة وكيف ستؤثر عىل إلتفإعل إلمستقبىلي للعقد إلذؽي ؤذإ كإن هنإك أي تغيي
ي هيكلهإ وتصميمهإ؟

 متأصلة ػ 
 

ي ستعتمد عليهإ؟ هل هي "جيث م أجهزة التنقيب:  .6
إ هي نوعية أجهزة إلتنقيب إلنر

Geth ي
إ و  أيهم"؟ Claymore" أم "كةليمور Parity" أم "بإرينر

ً
يسهل أكير أمإن

 من حيث إلتكلفة؟ أوفر و  إستخدإمه
 

؟ هل هي  .7 ي سيعتمد عليهإ إلعقد إلذؽي
ـة إلعمل إلنر صَّ

 
ـإت إألعمإل: مإ هي ِمن صَّ

 
ِمن

" أم "ؤمبإرك Truffle" أم "ترإفل Maven" أم "ميفيـن Meteor"ميتيور 
Embark إ ويسهل إستخدإمه وأوفر من حيث إلتكلفة؟"؟

ً
 أيهم أكير أمإن



 
8. missing from the source file غير موجودة في النص الَمصَدر   

 
ـةيجب أن تتبع  أفضل الممارسات:  .9 ي  إلعقود إلذكيَّ

مجإل إلأفضل إلممإرسإت ػ 
  وإإل إلذي تعمل فيه 

 
ي تتعإمل  موإلإأل و بل  فعإليتهإر بفقدإن مصدإقيتهإ و خإِط ت

إلنر
 بهإ. 

 
ي سلسلة إلبلوك تشيـن  تخزيـن البيانات:  .10

ن إلعقد إلذؽي بيإنإته ػ 
خزِّ هل سي 

ـة مثل "سوإرم  " أو Swarmذإتهإ، أم سيستخدم وحدإت تخزينية إل مركزيَّ
.ؤف.ؤس  ي  " ؟IPFS"آي.ن 

 
فـة: أخيـًرإ وليـس آخـًرإ، مإ هي إلنفقإت إلةلزمة ؤلنشإء إلعقد إلذؽي إلتـكـلـ .11

ي إستخدإمه؟
 وإإلستمرإر ػ 

 
~~~~~ 

 
  



 Blockchainكيف تصبح مطوًرا للبلوك تشيـن 
 

ـة وعرض إلعملة  شفـرة وإؤليثيـريوم وإلعقود إلذكيَّ أصبحت إلبلوك تشيـن وإلعمةلت إلم 
في هي إلمصطلحإت إألكير 

ي مجتمعإت علوم إلحإسب إألوَّ
شيوًعإ هذه إأليإم ػ 

إ بإألمر .. يستثمر و يربــح 
ً
وإلتكنولوجيإ إلمإلية ودوإئـر إإلستثمإر. فإلجميع أصبح شغوف

إ!  ً  أو يخش ثم يستثمر مرة تلو إألخرى ؤف أن يصير مليونير
 

كإت وإألعمإل بصفة عإمة وإلتكنولوجيإ إ ـعيد صيإغة إلشر
 
لمإلية فتقنية إلبلوك تشيـن ت

يد إلعإدي وإلهإتف إلمحمول بإلخطوط  ي بإلي 
ون  يد إؤللكير بصفة خإصة، مثلمإ فعل إلي 

ـــ ـكودإك.  ـة بـ ـة وأمإزون بـــ ـرإديوشإك وإلصور إلرقميَّ  إألرضيَّ
 

ع 
َّ
وإل يتعلق  –إلعض إلحإفي هو عض إلبلوك تشيـن وتكنولوجيإ دفير إألستإذ إلموز

ة إنتظإرك لحير  رؤيتك للصورة إألمر بـمنر سيتضح لك ذلك،  بل بـمإ تخشه طوإل فير
 بإلشكل إلصحيح. 

 
ي كتإبه "

ي  Business of Blockchain"[67]ويذكر ويليإم موجإيإر ػ 
ـه يوجد إليوم ػ 

َّ
أن

ر بلوك تشيـن )وقد صدر هذإ إلكتإب منتصف عإم  (؛ 2116إلعإلم خمسة آإلف مطوِّ
ر  ة ونصف مليون مطوِّ ر جإفإ، وثمإنية عشر قإرن ذلك إلعدد بـتـسعة مةلييـن مطوِّ

إ، [68]برمجيإت.  كة بإنتير إ للمدير إلتنفيذي لشر
ً
ي  [69]ووفق

 رأس إلمإل إلمستخدم ػ 
َّ
فؤن

. إلعمةل   ت إلمشفرة سيصل ؤف أربعيـن مليإر دوإلر أمريؿي
 

ر متوسط  ComputerWorld"[70]وقد أوردت مجلة "
ِّ
ـقد

 
ي ت

ؤحدى إؤلحصإئيإت إلنر
ر إلبلوك تشيـن بــ  ي إلسنة، و 158111دخل مطوِّ

ي  151دوإلًرإ أمريكًيإ ػ 
دوإلًرإ أمريكًيإ ػ 

 موقع 
 
ـِهـد

 
ـن  [71]:3511مإ نسبته  UpWorkإلسإعة. وقد ش ي إلطلب عىل م 

زيإدة ػ 
إ لموقع "

ً
إل يوجد سوى  TechCrunch"[72]يتمتعون بمهإرإت إلبلوك تشيـن؛ ووفق

ـح وإحد لكل 
َّ
رش ي يومنإ هذإ. فهنإك وظإئف لكل جإنب من  14م 

وظيفة بلوك تشيـن ػ 
ـة،  جوإنب إلبلوك تشيـن: توجد فرصة سإنحة ؤن كإن بإمكإنك كتإبة إلعقود إلذكيَّ
ري  إء إلعمةلت إلمشفرة، كمإ توجد فرصة سإنحة لمطوِّ وتوجد فرصة سإنحة لخي 

ي إلبلوك تشيـن، فتوجد وظيفة شإغرة. لذلك توجد إؤلجمإع. مهمإ كإن تخصص
ك ػ 

ويوجد  Blocktribe."[73]منصإت خإصة بإؤلعةلن عن وظإئف بلوك تشيـن مثل "
ي مجإل إلبلوك تشيـن، وقد جمعت عروض  5111إليوم مإ يزيـد عن 

كة نإشئة ػ  رسر
ليـة مإ يقإرب سبعة مةلييـن مليإر دوإلًرإ أمريكًيإ. وسيحتإج  511إلعإلم ؤف  إلعملة إألوَّ



ر بلوك تشيـن خةلل إألعوإم إلخمسة إلقإدمة. وإلسؤإل إلذي يطرح نفسه  ألف مطوِّ
ر من  ي هذإ إلمجإل، وكيف ستطوِّ

إآلن هو كيف يمكنك إلحصول عىل وظيفة ػ 
 لشغل ؤحدى هذه إلوظإئف إلمتإحة. 

ا
ــًل
َّ
 مهإرإتك لتصبح مؤه

 
م لك وهنإك قدر كبيـر من سوء إلتفسيـر بخصوص إلبلو 

ِّ
ي أقد

ك تشيـن. لذلك دعن 
هذإ إلتعريف إلبسيط إلذي يوإفق عليه إلجميع: "إلبلوك تشيـن هو عزيزي إلقإرئ 

ع، إل مركزي، بيـن إألقرإن
َّ
ر ـل معإملة ثإبتة وغير قإبلة للتغييسجِّ ي   دفتـر أستإذ موز

ي بيئة أقل ثقة من خةلل بروت نمِ إز تـبشكل دإئم وم هإ وجديرة بإلثقة ويضمن
وكول ػ 

 مإؤلجمإع إل
َّ
 ة."إقتصإدي يةز ـر بمشإركة تحفيـشف

 
يمكن ألي و ن وشفإف وآمِ  رـرك غير قإبل للتغييـر أستإذ مشتـهو دفت فإلبلوك تشيـن

ك ي ذلك هشخص أن ينضم ؤليه طوًعإ ويير
: أسإسيإننوعإن  يوجد و  .عندمإ يرغب ػ 

 ي  )بمشإركة مفتوحة  ـعإمإل
ِّ
أو  بإتحإد وإلخإص ) ،إؤلجمإع(روتوكول إ بعإقبهي  زهإ و حف

ي تم فحصهإ 
كإت إلخإصة إلنر  ن وإللوإئح إلمعمول بهإ(. ـتطبيق إلقوإنيمع عضوية إلشر

 تـِحـد منإلتكلفة و وتقلل إلوقت  تقنية إلبلوك تشيـن وفر ت، إلهيإكل إلمركزيةبإلمقإرنة وب
 .بيـن إألطرإف إلمتعإمليـن زيد إلثقةتإلمخإطر و 

 
إ مإ إلذي ي  ، هو إآلن وإلسؤإل  

ً
ؤذإ لم  للبلوك تشيـنمكن للمرء فعله ليصبح مطوًرإ جيد

ي ذلك؟
مإ إلذي  يكن قإدًرإ عىل تحمل تكإليف برإمج تنإفسية وبإهظة إلثمن أو فشل ػ 

ي إلـمكن أن يفعله شخص من دولة نإمية مثل بإكستإن لتحسيي  
حصول عىل ن فرصته ػ 

ي هذإ إلمجإل إل وظيفة
 م أو حنر محإولة إسهمػ 

ِّ
مة تخدإم هذه إلمهإرإت إلمتقد

 ه؟تدول وأه مجتمع وأن محيطه ـلتحسي
 

مكنك إتبإعهإ لتصبح مطوًرإ للبلوك تشيـن بطريقة شبه  ي ي 
ؤليك بعض إلخطوإت إلنر

 مجإنية: 
ي ؤحدى فعإليإت Neha Narulaإبدأ بمشإهدة كلمة " .1

ي ألقتهإ ػ 
عن  TED" إلنر

  [74]مستقبل إألموإل. 
ــر تقنية إلبلوك Don Tapscottثم مشإهدة كلمة " .2 ـغيِّ

 
ي ألقإهإ عن كيف ت

" إلنر
ـة إألعمإل.  ي 

ْ
 [75]تشيـن ِبن

جع ل .3 ي إلمؤسسإت و ؤف إلورإء خطوة ي 
 معنكتشف لمإذإ توقفنإ عن إلثقة ػ 

"Rachel Botsman"[76]  معدور إلوسطإء معرفة و "BCG."[77] 
 عىل مستقبل إلعمةلت إلجديدة مع " .4

ا
  Paul Kemp."[78]ألِق نظرة

ي إلدور عىل " .5
 [79]" وكلمته عن إلبلوك تشيـن. Mark Schwartzثم يأنر



 عن إلتحول إلجذري" Bettina Warburg"حديث ب إتإلمرئيمع  رحلتنإ هي ننوس .6
 [80]إلذي أحدثته تقنية إلبلوك تشيـن. 

ثم لنبدأ قرإءة إلمقإإلت إلمهمة مع مرإجعإت هإرفإرد لالعمإل ومقإل "حقيقة  .7
  [81]إلبلوك تشيـن". 

 بإنتظإمتحديثإت إلل عىل حصـي تهذه إلمؤسسإت لمتإبعتك إلمستمرة لتأكد من  .8
فو  ي معهد مإسإتشوستس  مبإدرة إلعملة إلرقمية -إلصنإعة عىل إتجإهإت  تتعرَّ

ػ 
 [84]،غرفة إلتجإرة إلرقميةو  [83]،نيـتش شبكة أكسفورد بلوكو  [82]،للتكنولوجيإ 

معهد أبحإت إلبلوك و  ConSenSys،[87]و Hyperledger،[86]و R3 ،[85]و
 [88]تشيـن. 

ي ستضعك عىل إلطريق، ومعظمهإ متإح للتحميل  .9
وتوجد مجموعة من إلكتب إلنر

إ، مثل "
ً
  Blockchain for Dummies"[89]مجإن
  Mastering Blockchain"[90]و"
  A Gentle Introduction to Blockchain Technology"[91] و"
  Mastering Bitcoin"[92]و"
 Virtual Currency: the Bitcoin Manual"[93]و"
وهنإك مئإت إلدورإت وورش إلعمل إلمتإحة لتتعلم مختلف تقنيإت إلعمةلت  .10

أسبوًعإ  14مدته درإشي برنإمج  يوجد إلمشفرة وإلبلوك تشيـن. عىل سبيل إلمثإل، 
ي "

ي نيويورك بتكلفة  "Byte Academyبإيـت أكإديمية ػ 
آإلف دوإلًرأ أمريكًيإ؛  11ػ 

قإرب  للبلوك تشيـنهنإك برنإمج أكسفورد و   إ أمريكًيإ؛ ويوجد دوإلرً آإلف  3بمإ ي 
حنر درجة إ أمريكًيإ؛ بل دوإلرً  1111مقإبل  ConSenSysري برنإمج لمطوِّ 

ي درجة إل( و إ أمريكًيإدوإلرً  12111إلمإجستير كإملة )
من إلبلوك تشيـن دكتورإه ػ 

 جإمعة نيقوسيإ. 
إ عدد غير قليو 

ً
 يوجد أيض

ِّ
 "B9Lab"، مثل مي إلدورإت إلمتخصصةل من مقد

َّ لكن  ."Lynda"و "Udemy"و "BitDegree"و ب أن تكون يج بإلنسبة ؤفي
ـه فضل " فهو إلموقع إألBlockGeeksهي " إألوف تكمحط

َّ
من وجهة نظري ألن

 
ِّ
 م دورإت يقد

ا
 .Segwitو ERC20 تقنيإتؤف  إلبلوك تشيـنمن أسإسيإت بدإية

ء بأقل من  يمكنك تعلم كل ي
ي إل إ أمريكًيإ دوإلرً  211شر

 .سنةػ 
 

ي أن تصبح مطورً 
ولكن  للبلوك تشيـن، إإل أحد يستطيع أن يمنعك ؤذإ كنت ترغب ػ 

إم قوي  بضع مئإت من إلدوإلرإتو  عإمإألمر منك مإ يقإرب إل حتإجيس كثير من و وإلير 
مجة    بإستمرإر إلصي  وممإرسة إلي 

ً
بل  -ومإ أن تنتهي من تلك إلمرحلة  .إلتصبح وإحد

ي يمكنك إلتدر   -من أعظمهإ حنر 
كم و  عملكلمعرفة مدى جودة  GitCoin[94]ب ػ 

ي  لك. ذل عىل أموإل مقإبل حصست
إ تقديم ملف إلتعريف إلخإص بك ػ 

ً
يمكنك أيض



CrossOver  عد بمبلغ سنوًيإ.  إ أمريكًيإ دوإلرً ألف  111وإلحصول عىل وظيفة عن ب 
ي ، طعت نصف تلك إلرحلة فحسبحنر لو ق

إ  لكبذل جهدي ألتدبر وسأرإسلن 
ً
شيئ

تك إلمهنية إلجديدة ي مسير
  .يسإعدك ػ 

 
ي ملعبك

، مكنك تحملهةل يهم إلمكإن إلذي تتوإجد فيه وإلمبلغ إلذي ي  ف؛ إآلن إلكرة ػ 
 ؤذإ كنت تريد أن تحقق 

ا
 دخًل

َّ
ي أعىل أربــع مرإت عىل إألقل من متوسط إلد

 بلدك، خل ػ 
 ر إلقإدمة. ـ، عىل إألقل خةلل إلسنوإت إلعشلقيإم بذلكإه هي طريقة فهذ
 

~~~~~ 

 
 

  



 العمالت المشفرة واالنتقاء الطبيع  
 

ةلت وإلتحويةلت إلخفية  ـإت إلمإل وتطوره عىل سلسلة إلمعإم  لطإلمإ إستندت دينإميَّ
ي كتإبإت إلمفكرين ـبي

؛ وقد ظهر ذلك بوضوح ػ  ي
بدًءإ من  ن أفرإد إلمجتمع إؤلنسإن 

وحنر كتإب "إليد إلخفية" آلدم سميث.  ،كتإب "سلسلة إلوجود إلعظم" ألرسطو 
ر إلطبيغي للثورة إأليديولوجية ونبوءة ـهيإ بنإ نغوص بشكٍل أعمق إلكتشإف مدى إلتأثي

 .رـن عىل حيإة إلبشـإلبلوك تشي
 

ي من ثةلث خطوإت: 
حيث إل يلزم أن تكون  – رـيـغـتـاليتكون إلتطور إلدإروين 

ة، بل يمكن أن تكون خفية وعشوإئية قدر  إت مبإرسر ي جيل جديد متغير
إت ػ  إلمتغير
وهو معيإر للحكم عىل أفضل موإءمة للبيئة )هذإ إلتوجيه  – اءـقـتـواالنإؤلمكإن. 
وهي إإلحتفإظ بإلسمإت إألسإسية للجيل إلسإبق للحصول عىل  – ةـوراثـوالإلمتوفر(، 
 ترإكمية مستقرة لالنوإع. ؤمكإنإت 

 
ي علم إألحيإء ؤف معدإلت إلبقإء وإلتكإثر إلمختلفة، نتيجة ـيشي

ر إإلنتقإء إلطبيغي ػ 
إلختةلفإت إلسمإت وإلخصإئص وإلسلوكيإت ومنتجإت إلسلوك لفرإدى إلكإئنإت 
إلحية. وعند تكإثر أفرإد من أحد إألنوإع، بغض إلنظر عمإ ؤذإ كإن يحدث عن طريق 

ي إلميكروبإت( أو عن طريق جمع إلحمض إلنووي إإلنقسإ
م )عىل سبيل إلمثإل ػ 

ي معظم إلثدييإت وإلطيور، ومإ ؤف ذلك(، إل 
، كمإ هو إلحإل ػ  لفردين )إلتكإثر إلجنسي

يكون هنإك دإئًمإ سوى إحتمإل بسيط لحدوث طفرة عشوإئية وتقديم إلسمإت 
غيَّ  ي لمـإلجديدة أو إلم 

ي بعض إلحإإلت، "وإلديه"تكن لدى  رة للفرد )إألفرإد(، وإلنر
. وػ 

ي تطرأ عليهم( لتحسيـتوجد هذه إلسمإت )أو إلتغيي
ي ـرإت إلنر

ن فرص هؤإلء إألفرإد ػ 
ي بيئتهم إلحإلية، ممإ يزيد من فرصة إنتقإل هذه إلسمإت ؤف 

إلبقإء و/أو إلتكإثر ػ 
ي ت

إلتكإثر تيح معدإلت أعىل للبقإء/ ـإلنسل. ومع مرور إلوقت، تصبح إلسمإت إلنر
ي إلسمإت 

 "إلمنإفسة"سإئدة، بينمإ تختؼ 
َّ
قدرة ؤحدى إلسمإت عىل زيإدة  . ونظًرإ ألن

معدل إلبقإء/إلتكإثر تعتمد عىل إلبيئة )عىل سبيل إلمثإل، قد يكون إلفرإء إلسميك 
ي إلمنإخ إلحإر(، فعندمإ يهإجر 

ي إلمنإخ إلبإرد، ولكنه سيكون غير منإسب ػ 
إ ػ 
ً
مفيد

وإل إألفرإد من نفس إلنوع ؤف بيئإت مختلفة تظهر فيهم سمإت مختلفة عي  إألجيإل. 
ي ينتمي ذإتهإ نوع جديد؛ فكل سةللة تنتمي ؤف إألنوإع  "لظهور"توجد لحظة معينة 

إلنر
ي إلسمإت ـؤليهإ آبإؤهإ، ولكن خةلل فت

، يصبح إلفرق ػ  ي
رة زمنية طويلة بمإ يكؼ 

إ، بحيث إل يمكن ـإلمتنوعة بي
ً
إ جد ً ي بيئإت مختلفة كبير

ن إألفرإد إلذين يعيشون ػ 
 [95].ذلكإعتبإرهم نفس إلنوع بعد 



ي من أجل إلبقإء، بي
. وهذإ هو نموذج إلشهيـرة إلمشفرةإلعمةلت ن ـوهنإك رصإع دإروين 

ي  إ جديد يتطلب أن يكون إلمإل إل مركزيً 
مجة(. وتتوفر هذه إلصفإت ػ   للي 

ا
أو ذكًيإ )قإبال

إلعمةلت إلمشفرة، وأمإ إلذهب وإلعمةلت إلورقية فةل. كمإ أضإفت إلعمةلت إلمشفرة 
ي حإلة تطور بإلغ، وقد حث مستوى مرت

فع من إحتدإم إلمنإفسة؛ فجميع إلعمةلت ػ 
ي مخإزن بديلة للقيمة. 

ين عىل إلتفكير ػ  ي إلكيإنإت إلمركزية إلكثير
تزإيد عدم إلثقة ػ 

ورية لبقإئهإ. وقد  وتخرج إلعملة من نطإق إلسيإدة بمجرد أن تكون ؤحدى إلسمإت رص 
إ إ بإحتمإلية وجود عإلم إل مركزي. ومن خلقت حإإلت إؤلخفإق إلمركزي وعًيإ مير 
ً
يد

كة أم  إ أم رسر
ً
إ أم حيوإن

ً
إلنإحية إلتإريخية، يخضع وجود أي كيإن وبقإئه، سوإء أكإن نبإت

. ومع ذلك، فقد كإن هنإك عديد من أحدإث إإلنقرإض ـعملة، لقوإني ن إإلنتقإء إلطبيغي
ـــخ إلحيإة. ويحدث هذإ عندمإ تتغي إ جذرًيإ و/أو بشعة  ر إلبيئـإلجمإعي خةلل تإريـ ً ة تغير

ي إلتكيف بشعة كإفية 
ي ذلك إلوقت ػ 

ة، بحيث تخفق معظم إألنوإع إلموجودة ػ  كبير
 ويتم إلقضإء عليهإ. 

 
ب أحد إلكويكبإت لالرض، وإلذي أدى ؤف  ومن إألمثلة عىل ذلك إلحدث هو رص 

مةلت إنقرإض إلدينإصورإت. ولقد حدث بإلفعل إنقرإض جمإعي للنظإم إلمإفي للع
رنت، وإلثورة إلتكنولوجية إلمتنإظرة وإألزمة ـإلورقية. وقد بدأ ذلك مع ظهور إؤلنت

ي عإم 
ي إإلنزإلق ؤف خطر فقدإن أهميتهإ؛ فلقد 2118إلمإلية ػ 

. وإلعملة إلورقية تأخذ ػ 

نت إلمإل )إلعمةلت إلمشفرة وعىل رأسهإ إلبتكوين( وإنت رنت ـبدأ بإلفعل عض ؤنير
ة، قد يكون هنإك إحتمإل كبير إلنقرإض إلعملة (. و IoTإألشيإء )

خةلل هذه إلفير
سنة.  27إلورقية وإحةلل إلعمةلت إلمشفرة محلهإ. ويبلغ متوسط عمر إلعملة إلورقية 

وإألسبإب إلرئيسية لزيإدة عدم أهمية إلعمةلت إلورقية هي إؤلصةلحإت إلنقدية 
ي 
 )عىل سبيل إلمثإل، ؤعةلن وإلتضخم إلحإد وإلحروب وتغير إلمنإخ إلسيإشي إلجغرإػ 

إلدول لةلستقةلل(. وحنر بدون إؤلخفإق، تفقد جميع إلعمةلت إلورقية إلقيمة 
ي معظم إلعمةلت إلمستِندة ؤف إلسلع

 .بإستمرإر، وهو مإ لم يكن عليه إلحإل ػ 
 

وري إلكتسإب إلقبول عىل نطإق وإسع،  وسهولة إلحصول عىل إلعمةلت هو أمر رص 
ي إلتعإمل مع أنظمة ولذإ فةل تزإل إلعم

ةلت إلمشفرة حإلًيإ تستخدم أسإليب إلتدرج ػ 
شفرة ببسإطة عن مكن للجميع إلحصول عىل عمةلت مإلعمةلت إلقديمة. وبينمإ ي  

مقإبل إلعمل إلذي يقومون به أو إلسلع أو إلخدمإت، فةل يزإل كثير من ـطريق قبولهإ ك
إء )وإلبيع(. وتعمل مؤسسإت إلجهإت  إلنإس يختإرون تبإدل إلعمةلت إلمشفرة للشر
إلخإرجية هذه عىل تأمير  إلمفإتيح إلخإصة وتيسير إلعمليإت إلتجإرية. ولقد إستفإدت 

أدى قبول إلحكومإت ؤف دعم ريإدة هذه إلمؤسسإت بطريقة مإ من إلمركزية؛ حيث 
إألعمإل وثقة إلمستثمرين. وعىل إلمدى إلطويل، لن تكون هنإك حإجة ؤف عمليإت 



إلتبإدل، وإل سيمإ عمليإت إلتبإدل إلمركزية، عىل إؤلطةلق. وعمليإت إلتبإدل إلةل 
مركزية بإلكإمل موجودة بإلفعل )ليس فقط من عملة مشفرة ؤف عملة مشفرة، ولكن 

إ(، عىل سبيل إلمثإلأ
ً
إ من عملة ورقية ؤف عملة مشفرة أيض

ً
ة يض بيسك " منصَّ

Bisq."[96] 
 

ء إلثإبت إلوحيد هو إلتقلب وإلتغيي ي
ر. وبإلتإفي يجب عىل ـوإألسوإق ليست ثإبتة، وإلسر

إ إلتكيف مع إلوإقع. وعىل إلرغم من مرور عدة سنوإت، فقد  ـإلمشإركي
ً
ي إلسوق أيض

ن ػ 
ي كإنت إلعملة إلمش

ي أسوإق إلشبكة إلمظلمة هي إلبتكوين، ػ 
فرة إألكير إستخدإًمإ ػ 

مؤخًرإ هي إلعملة إلمفضلة عىل إلشبكة "Moneroرو ـإلمونيعملة "حير  أصبحت 
 [97].ر من إلبتكوينـزإت ؤلخفإء إلهوية/إلخصوصية أفضل بكثيـإلمظلمة ألنهإ تتمتع بمي

 
ي عدم قيإس إلقدرة عىل إلتكي  

إ تكون قدرة ـإلقإبلية للتغييف بسهولة وينبغ 
ً
ر. فأحيإن

ي إلوإقع ـإألفرإد أو إألنوإع عىل إلبقإء دون تغيي
ر وعدم تأثرهإ بعوإمل خإرجية هي ػ 

 ؤذإ كإنت إلبيئة وإلعوإمل إلمؤثرة ضإرَّ أفضل تكي  
ا
ي إآلونة ف مع إلبيئة، خإصة

ة. وػ 
)يجب  SegWit2xطلق عليه إسم خطط ضد إلبتكوين، ي  رة، كإن هنإك هجوم م  ـإألخي

ي SegWitن ـعدم إلخلط بينه وبي
ى إلنر كإت إلكي  (. ولقد حإولت عديد من إلشر

ـبـيـنتستخدم إلبتكوين، ومعظم 
ي
ـنـق ، إإلستحوإذ عىل تطوير إلبتكوين لمنحه إلم 

كإتهمـلمطوريــهإ إلمدعومي . ولقد حإرب مجتمع إلبتكوين بأكمله لمنع حدوث ن من رسر

ي إلنهإية حقق إلن
ض، وتم ؤلغإء إلهجوم قبل أسإبيع قليلة من تإريــــخ إؤللغإء ذلك، وػ 

ض له. وهذإ ي    إلبيئة إلحيوية بأكملهإ ـإلمفير
ي
ي إلطبيعة، عندمإ ترد

شبه مإ يحدث ػ 
 ؤذإ كإن ي  

ا
، خإصة ي ي بأكمله. ـوتدإفع عن نفسهإ ضد غإٍز أجنن 

هدد بتدمير إلموطن إلبينئ
 و ـوهذإ ي  

ي
ي إلذي يرد  .روسإتـيدإفع عن نفسه ضد أحد إلفيشبه إلكإئن إلجي إلبشر

 
ي إلمستقبل. وتتمثل 

وهنإك سينإريوهإت عديدة حول كيفية تطور إلعمةلت إلمشفرة ػ 
ى إلعمةلت   من كي 

ي بقإء عملة مشفرة وإحدة أو أكير
ؤحدى إلطرق إلمحتملة ػ 

إلمشفرة، بينمإ تصبح جميع إلعمةلت إألخرى قديمة. ويتشإبه هذإ إلموقف مع 
ي إلطبيعة، حيث يصبح أحد إأل 

هيمن هو إلم   -أو عدة أنوإع  -نوإع إلموإقف إلموجودة ػ 
ي 
ي حير  تختؼ 

مكن أن يحدث هذإ حنر بدون . وي  من إلوجود  إألنوإع إلمنإفسة إألخرى ػ 
إلمحإولة بشكل محدد للقضإء عىل أنوإع أخرى، ومن إألمثلة عىل ذلك كيفية قيإم 

ي أصإبت إلبشـإؤلنسإن إلعإقل بمحو إلبشر إلبدإئيي
ر ـن من خةلل نشر إألمرإض إلنر

 [98].ن وأرسعت من ؤبإدتهمـإلبدإئيي
 



سيطر عىل إلمستقبل تقنية ـتقنية إلبلوك تشيإل تزإل و  ي مرحلة تطويرية. فهل سي 
ن ػ 

ـــخ سـ، أم مضح بهإ أم غير إل إلمضح بهإ ن ـإلبلوك تشي يتعإيش إإلثنإن؟ لقد أظهر إلتإريـ
 
َّ
ي أن

رإت طويلة من إلزمن، ـإألنوإع إلمتنإفسة وإلمتنإظرة تميل ؤف إلتعإيش لفت إلدإروين 
إ تكون أنوإًعإ مختلفة بشكل  

ً
ؤف أن يحدث إختةلف، ممإ يخلق أنوإًعإ منفصلة، وأحيإن

ي بعض إألحيإن يطمس كل نوع إلنوع إآلخر
 [99].كبير أو ػ 

 
 ـوقد يكون مستقبل إلبلوك تشي

ا
  ن تجربة

ا
ية إجتمإعية مكن وي   [100].تهدف ؤف خير إلبشر

رة أو خبيثة أو كليهمإ. وبينمإ يصبح إلعإلم أكير إنقسإًمإ وزيإدة ـأن تكون هذه إلحلول خيِّ 
عة إلشعب يمكن للدول إلقومية وإلدول إختيإر إلمصإلح إلفردية وحب  [101]،ةيَّ و إلي  

 .إلبقإء
 

ـوقد 
 
عية حضية لعمةلت إلبلوك تشيت مكن وي   [102].لمتفق عليهإإلخإصة وإن ـمنح رسر

ويــــج لصفإتهإ تلكن ـإستغةلل فوإئد كفإءة عمةلت إلبلوك تشي ، ولكن سيتم إلير
ي تتسم بإلطإبع إلمركزي وإلهرمي بشكل متأصِّ 

عإت إلجإئزة، وإلنر ل، حيث تزدإد إلي  
 [103].إصدإر إلعملة إلمشفرة إلخإصة بهإإإلحتكإرية وإحتكإر إلقلة. وقد تقوم روسيإ ب

ومن إلنإحية إلنظرية، قإمت إلصير  بتهيئة إلمجإل لعملتهإ إلمشفرة إلمحلية بشكل  
، ولكن من إلنإحية إلعملية، مإ زإلت إلصير  تريد إإلستفإدة من فوإئد إلتقنيإت،  كبير

ي نطإق سيطرة إلصير  وبنيتهإ إألسإسية إلمركزية
 .وإن كإن ذلك ػ 

 
ي تحل وإذإ قإمت إلدول إلقومية وإلدول بتوفير إلب

مشكلة إلميل "نية إألسإسية إلنر
ي ـمكن أن تسمح بتطور تقنية إلبلوك تشي، في  "إألخير 

ي نظإم بينئ
ن، ولكن سيكون هذإ ػ 

 .مسموح به، وسيخضع هذإ للرقإبة وعوإمل قومية
 

إبطة  ي إستمرإر وجود آإلف إلعمةلت إلمشفرة، بطريقة مير
وهنإك إحتمإل آخر يتمثل ػ 

)إلعمةلت إلمشفرة تكون بإلفعل قإبلة للتشغيل إلتبإدفي بكل  وقإبلة للتشغيل إلتبإدفي 
ن ـسهولة(، عىل سبيل إلمثإل بإستخدإم نوع من بروتوكول إلتعريف للتنقل بسهولة بي

إلعمةلت إلمشفرة. وهذه إلتقنية موجودة بإلفعل وتسم إلمبإدإلت إلذرية )عىل إلرغم 
ق حنر ي  ن شـن إلمشفرتيـمن أنه يجب أن تدعم كةل إلعملتي مكن إستخدإم هذه بكة إلي 

 
َّ
أو  SegWitن يحتإج ؤف ـكةل إلعملتي  إلتقنية، وذلك هو أحد إلمتطلبإت إألسإسية ألن

ةلت(. وهذإ ي   شبه كيفية تطوير إألنوإع نوع آخر من إلدمج لثبإت مرونة إلمعإم 
ي إلطبيعة لعةلقإت إلتوإزن وإلتكإفل بي

ضهإ إلبعض ن إألنوإع، ممإ يسإعد بعـإلمختلفة ػ 
ي إلعثور عىل إلغذإء أو إلمأوى أو تحسي

 [104].ن إحتمإإلت إلبقإءـػ 
 



ء إلوإضح، بضف إلنظر عن كيفية تطور إلنظإم إألسإشي للعملة إلمشفرة  ي
وإلسر

 ـوإلبلوك تشي
َّ
ـستخدم ن ـتقنية إلبلوك تشي ن، أن

 
ي ـبشكل متست

زإيد عىل نطإق وإسع ػ 
كإت، مثل خفض إلتكإليف وزيإدة ؤمكإنية إلتتبع  كبيـرةإلمستقبل ألنهإ تقدم فوإئد   للشر

هإ  [105].وإإلستغنإء عن إلوسإطة ومقإومة إلرقإبة وثبإت إلبيإنإت وغير
 
ي وإلتطوير ن ـمحإوإلت إلتحسي وإصلوستتبإستمرإر عمةلت مشفرة جديدة  تظهر وس

ػ 
مكإنية ن إلوقت قريًبإ ؤل ـن. ومع ذلك، ربمإ يحيـجوإنب متنوعة من تقنية إلبلوك تشي

إمج. ومن ؤحدى أكير إلحإإلت إلمتوقعة  إستخدإم أسإليب جديدة لتطوير هذه إلي 
لمكإن/كيفية حدوث ذلك هو برنإمج إلفدية. وبرنإمج إلفدية عبإرة عن برنإمج كمبيوتر 

( إلملفإت عىل كمبيوتر إلمستخدِ  نـيقوم بتأمي م دون موإفقته، ثم يطلب دفع )تشفير
إ نشر نفسه عىل  شفيـر ء تفدية بعملة مشفرة ؤللغإ 

ً
نإمج أيض إلملفإت. ويحإول هذإ إلي 

ي ؤف جميع 
ون  أجهزة كمبيوتر أخرى بإستخدإم طرق مختلفة، مثل ؤرسإل بريد ؤلكير

، ومحإولة إلبحث عن إلثغرإت  ي دفير إتصإل إلمستخدم إألصىلي
جهإت إإلتصإل ػ 

ي إلشبكة لةلنتشإر عىل أجهزة إلكمبيوتر إألخرى إلم
تصلة بنفس إلشبكة، ومإ إألمنية ػ 
ر معيَّ  [106].ؤف ذلك نإمج من ِقبل مطوِّ ن أو مجموعة معينة ـوبينمإ يتم ؤنشإء هذإ إلي 

ي ذإته، ربمإ ي  
إت عشوإئية ػ  رين، وإإلنتشإر دون ؤجرإء أي تغيير

مكن تطوير من إلمطوِّ
مجية إلخإصة بهإ ـبرإمج فدية يمكنهإ ؤجرإء تغيي ي إلتعليمإت إلي 

قبل  رإت عشوإئية ػ 
 
 
ي إإلنتشإر، وبإلتإفي ت  .حإؾي إلتطور إلبيولوج 

 
ي تمإًمإ، 

ي ؤنشإء برنإمج فدية نمظي يعمل بشكل تلقإنئ
وهنإك طريقة أخرى تتمثل ػ 

مجير  لتحسينه، وكذلك  ي تم جمعهإ من إلفديإت لتوظيف إلمي 
ويستخدم إألموإل إلنر

إضية ) إء إإلستضإفة أو إلوصول ؤف شبكة خإصة إفير خدمإت أخرى  ( أو أيVPNرسر
 
 
نإمج نمطًيإ، في  ـقد ت ي جمع مزيد من إلفديإت. وإذإ كإن إلي 

 
ن فرصته ػ مكن ؤجرإء حسِّ

مج معيَّ ـأي تحسي ئ ن بطريقة ي  ـن بوإسطة مي  نسر مج إلذي ي   بهإ إلمي 
مكن أن يتلؼر

مجية للتغيي  ـإلتعليمإت إلي 
َّ
إ، ممإ ي  ر إلمحد

ً
مجيد جزًءإ من أموإل إلفدية أيض ن ـحفز إلمي 

 عن إلتطور 
ا
إمج. وبينمإ يختلف هذإ إألسلوب قليال ي مثل هذه إلي 

عىل إلعمل ػ 
ي إلطريقة إلمذكورة أعةله للتغيي

ي ػ  رإت إلعشوإئية، فؤنه سيظل أقرب ؤف ـإلبيولوج 
إمج ي من إألسإليب إلتقليدية إلحإلية لتطوير إلي   .إلتطور إلبيولوج 

 
 أكير ممإ نـشيوإذإ تجإهلنإ إلقيود إلحإلية لتقنية إلبلوك ت

ً
، فقد يبدو إلمستقبل وإعدإ

ي عإلم إلمدينة إلذكية، مع وصفه أعةله. وي   تمي 
نت إألشيإء مشكلة. فؼ  ي ؤنير

مثل إألمإن ػ 
ي 
ي ترسل إلمعلومإت، سيكون إألمإن أمًرإ ػ 

نت إألشيإء إلنر وجود عديد من أجهزة ؤنير
ي  [107].قد تأخر غإية إألهمية. ولقد تطورت إلتقنيإت بشكل رسيــــع، ولكن إألمإن

فؼ 



هإ ي   نت إألشيإء أو تدمير مكن أن تكون إلعوإقب وخيمة. وتشمل حإلة تعطل أجهزة ؤنير
هذه إلعوإقب تحطم إلطإئرإت ذإتية إلقيإدة وحدوث أخطإء أثنإء ؤجرإء إلجرإحة إآللية 

ي إلوقت إلخطأ ومإ ؤف ذلك. ومن إلمتوقع أن تؤدي 
تقنية وفتح إلجسور إلمتحركة ػ 

نت إألشيإء. ومن ؤحدى إلحلول إلمحتملة ـتشيإلبلوك  ي ؤنير
ن ؤف حل مشكةلت إألمإن ػ 

ن كيإنإت بةلنتويد )رجل آفي فكرته مستوحإة من إلنبإت( بأجهزة ـأنه يمكن تضمي
نت إألشيإء، وهي حيإة إصطنإعية قإئمة عىل  ن. وكيإنإت بةلنتويد ـإلبلوك تشيتقنية ؤنير

ي بشكل تإم. وهو نظإم هي عبإرة عن كيإنإت تلقإئية مستق
لة وتتمتع بإإلكتفإء إلذإنر

ي مصمَّ 
ي من إلبةلنتويد هو بينئ

ي إلشبيه بإلدإروينية. وإلجزء غير إلمرنئ
م للتطور إلتلقإنئ

DAO  ي تدير دورة
عة مع مجموعة من إلعقود إلذكية إلنر

َّ
وهي منظمة مستقلة موز

 [108].حيإة إلبةلنتويد
 

ي إلتطور إل
إت إلذكور وإلبيئة لهإ تأثير هإئل ػ  ظهر بعض إلحشر

 
شبيه بإلدإروينية. وت

ي بيئتهإ وتضمن إنتشإر جينإتهإ. عىل سبيل إلمثإل، يؤثر إلنحل وذبإب 
إلهيمنة ػ 

ي سلوك إؤلنإث ووظإئف أعضإئهإ، عندمإ تضخ إلسإئل إلمنوي فيهإ
ي  [109].إلفإكهة ػ 

وػ 
، بعد تلقيحهإ، يزدإد معدل وضع إلبيض  لديهإ، وتقل درجة حإلة ذبإبة إلفإكهة إألننر

ن  . كمإ أنهإ تخزِّ ي
إىص  إوج مع ذبإبة فإكهة أخرى، ويقض عمرهإ إإلفير تقبلهإ للير 

ي إلمستقبل. 
إلحيوإنإت إلمنوية لذكر ذبإبة إلفإكهة، وبإلتإفي تضمن إستمرإر جينإته ػ 

إوج لهذه  ي طقوس إلير 
وإإلنتقإء إلطبيغي لدإروين، أي إلبقإء لالصلح يؤدي دوًرإ ػ 

إت، إت غير إلمرغوب  إلحشر ي خصوبة إلحشر
ي إلنهإية ؤف إلتحكم ػ 

ممإ يؤدي ػ 
 [110].فيهإ
 

نت إألشيإء  ي أجهزة ؤنير
وهنإك أوجه عديدة للتشإبه بير  كيإنإت إلبةلنتويد ػ 

إت؛ وستكون إلتكرإرإت إلسإئدة وإألكير فعإلية وكفإءة هي إلخيإرإت إلمفضلة  وإلحشر
نت إألشيإ  ي أجهزة ؤنير

، فسوف تنتشر كيإنإت بةلنتويد هذه، إلمرإد تضمينهإ ػ  ء. وبإلتإفي
مثل تلك إلنحل وذبإب إلفإكهة إلمحظوظ. وسيتم إلتخلص من كيإنإت بةلنتويد 
ي إلبيئإت 

نت إألشيإء ؤف إلتنقل ػ  إألصغر، وتصبح منقرضة. وستحتإج أجهزة ؤنير
 
َّ
تويد م. وستحتإج إلعقود إلذكية من نوع بةلندة إلمعإلِ شديدة إلعدإء وغير محد

ي هذه إألجهزة ؤف ؤعإدة ضبط وإعإدة تكوين نفسهإ بشعة. ولن تكون 
نة ػ  إلمضمَّ

ي إلمستقبل ذكية ؤذإ تعإرضت أجهزة ؤ
نت إألشيإء بهإ مع بعضهإ إلمدينة إلذكية ػ   نير

ي 
بإستمرإر، أو حنر إألسوأ، وهو إإلصطدإم بك. ويبؼر أن نرى إلعمةلت إلمشفرة إلنر

 
 
 غذي هذه إلعقود إلذ سوف ت

َّ
ي إلتطور إلشبيه بإلدإروينية، فؤن

إلتطور  كية. ولكن ػ 
 إلذي ي  

َّ
ل تهيئة هذه إلتقنية هو إلذي يفوز. ؤن ي  سهِّ

مة ػ 
 
ستخد إلعملة إلمشفرة إلم 

نت إألشيإء سيكون لهإ تأثير هإئل  .مليإرإت أجهزة ؤنير



 
إلمشفرة وإلعمةلت  نـكثير من أوجه إلتشإبه بير  تطور تقنية إلبلوك تشي  كمإ يوجد 

ي كثيـوبي
، وػ  ر ـن إلعإلم إلطبيغي

 
ذك

 
ر من إلحإإلت يتم إلتضف وإإلستجإبة بأنمإط ت

 
َّ
ي إلطبيعة. وألن

ي تظهر ػ 
مجة وبإلتإفي  نـتقنية إلبلوك تشي بإألنمإط إلنر تعتمد عىل إلي 

ي تكنولوجيإ إلمعلومإت مثل إلذكإء 
إعهإ ػ  يمكنهإ دمج إبتكإرإت أخرى تم إخير

، فم ي إلمستقبل قوإنير  إإلنتقإء  نـن إلمحتمل أن تتبع تقنية إلبلوك تشيإإلصطنإعي
ػ 

مكن أن نسميه إلطبيغي عن كثب أكير ممإ هي عليه إآلن، وربمإ تكون حنر جزًءإ ممإ ي  
ي له "ذكإءا إصطنإعًيإ 

 . وي  "مستقل تمإًمإ"أو عىل إألقل  "وعي ذإنر
َّ
إلعمةلت  مكننإ رؤية أن

مكن للكمبيوتر محإسبة إألشخإص به مقإبل عملهم. ي ي  إلرقمية هي إلشكل إلوحيد إلذ
 
 
 ؛توسيع نطإق هذإ إلعمل لوضع نظرية شإملة لتطور إلعمةلت إلمشفرة ونحن نود

ـه  ـطـر  ي إلحسبإن مإ س 
ــة" بهدف آدم سميث آخـذيـن ػ  ي كتإبه "إليد إلخفيَّ

ؤنشإء ؤطإر ػ 
ي إلمستقبل و  نـللبلوك تشي

إت إلتطورية ػ  ي هذإ لتحليل إلتغير
مرإقبتهإ وتحسينهإ ػ 

 .إلمجإل
 

~~~~~ 
 

  



 بعض التساؤالت إل الفقهاء
 

 
َّ
عدد   نضمحإلًيإ، وي إألكير إنتشإًرإ ن وإلعملة إلمشفرة همإ إلكلمتإن ـإلبلوك تشي بمإ أن
ي إلحديث عنهمإ  كل يومكبير  

 ػ 
 
أن نطرح عليكم إلتسإؤإلت إلقليلة إلتإلية حنر  ، نود

ي 
يتسن  لكم توجيهنإ بشأن هذه إلنقإط. وسوف نقوم بوضع ؤجإبإتكم بدقة وأمإنة ػ 

 من هذإ إلكتإب.  إؤلصدإر إلتإفي 
 

 ـمإ رأي فقهإء إؤلسةلم إألِج 
َّ
: ًل  ء بشأن مإ يىلي

 
 "مكننإ أن نطلق عليه ؟ مإ إلذي ي  "للمإل"مإ إلتعريف إؤلسةلمي  .1

ا
من وجهة  "مإل

 إلنظر إؤلسةلمية؟
 ؟"إلعملة"و "إلمإل"مإ إلفرق بير   .2
 هل  .3

 
  "إلمإل"تعريف  ورد

َّ
يف أم أن ي إلقرآن إلكريم وإلحديث إلشر

هذإ مستمد من  ػ 
؟ إث أو إلرأي إلفقهي  إلير

  ، وهو حسإبنـهل إلبلوك تشي .4
ِّ
ي حد

ةلت إلمإلية، ػ  ه جإئز ذإتِ  عإم/وسيلة للمعإم 
 أم غير جإئز؟

5.  
 
ـفونهل ست

ِّ
ـن ،  ـص  نشأة من خةلل إلريإضيإت إلمعقدة للتشفير إلعملة إلرقمية، إلم 
 غير جإئزة؟

ي مثلهإإلب .6
هإ من إلعمةلت إلمشفرة إلنر بل،  ـكوين وري ريوم وإليتـيـؤيثـ ـك  :تكوين وغير

ن ـن وإلتشفير وتكتسب شعبية رسيعة بيـكلهإ نشأت بمسإعدة إلبلوك تشي
 إلعمةلت إلجمهور. هل تنطوي هذه

ِّ
ي حد

من وجهة إلنظر  ذإتهإ، عىل ذنٍب  ، ػ 
 إؤلسةلمية؟

وعة، عىل  .7 إ إلعملة إلمشفرة للقيإم بأعمإل غير مشر
ً
يستخدم بعض إألشخإص أيض

ي مثل هذه 
ي تجإرة إلمخدرإت أو إلدفع مقإبل إرتكإب إلجرإئم. ػ 

سبيل إلمثإل ػ 
 
َّ
 د للعمةلت إلمشفر إلحإإلت، هل سيكون هذإ إإلستخدإم إلمحد

َّ
 ة غير جإئز أم أن

 إلعملة إلمشفرة نفسهإ غير جإئزة؟
8.  

َّ
إلعملة إلمشفرة غير  ؤذإ أعلنتم، مع مرإعإة مستوى رفإهية إلجمهور وجهله، أن

ر إلمحتم    جإئزة من منظور إلض 
ِّ
 ل، فهل توض

َّ
قإل للصإلِ  حون أن ح إلعإم، ـهذإ ي 

 
َّ
ي ح وليس ألن

 ـإلعملة إلمشفرة ػ 
ِّ
 هإ غير جإئزة؟ـذإتِ  د

  إل  .9
َّ
ين يتميَّ  شك أن إعإت وإلتقنيإت إلجديدة غير ــإلقرن إلحإدي وإلعشر ز بإإلخير

 WhatsAppإلمعروفة. ومن إألمثلة عىل هذه إلتقنيإت إلعديدة تطبيقإت 
نت، ومإ ؤف ذلك ممإ  Instagramو Facebookو وإلخدمإت إلمضفية عي  إؤلنير



ي إلقرآن وإلس  رد ذِ لم ي  
إث إؤلسةلمي كره ػ  ي ِظ نة وإلير

ل هذه إلظروف، هل يجوز . ػ 
إلحصول عىل إلتعليم وإلمعرفة حول هذه إلتقنيإت إلجديدة من أجل فهمهإ بشكل 

 أفضل وإدرإك مإ ؤذإ كإنت متوإفقة مع روح إؤلسةلم أم إل؟
ي ضوء فسإد إلحكومإت وقيإمهإ بأعمإل إلس   .11

 ـػ 
 
معتهإ، يفقد هب وسوء س  ـلب وإلن

ي إلمؤسسإت
  إلنإس بشعة إلثقة ػ 

 
م قدِ ـإلمركزية ويبحثون عن أنظمة بديلة. وت

ي تحم  ـإلعملة إلمشفرة وإلبلوك تشي
ل إلقمع ن هذإ إلنظإم. فهل يجب أن نستمر ػ 

 ن حيإتنإ؟ـمكن أن نميل نحو نظإم آخر من أجل تحسيأم ي  
 
 ـي  

 
إ. ـصح لينتفع به إلكثيرج  تقديم إلن ً  رون. وجزإكم تل خير

 
 

~~~~~ 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خـدامتـحـاالت االسـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 إدارة سلسلة اإلمداد -( 1حالة االستخدام )
 

 
 
ع كمية إلبضإئع ب  ـتـف سلسلة إؤلمدإد ؤف توفير إلشفإفية مع إلحفإظ عىل تتهد

 
ا
من نقطة إلبدإية وحنر نقطة إلتوصيل إلنهإئية. ولكنهإ  إلمشحونة وجودتهإ بدإية

 
َّ
شت عقدة غإية إلتعقيد وم   م 

َّ
فة وموز

 
كل إ للعديد من إلقوإنيتة وم 

ً
ن ـعة جغرإفًيإ وفق

 . ءا وإللوإئح. وهذه إلتحديإت تجعلهإ غير دقيقة وغير فعإلة وتجعل إلبدء فيهإ بظي
ي إلمحيط وبإلتإفي تتعرض إلبضإئع ؤف درجإت 

فإلجزء إألكي  من سلسلة إؤلمدإد يتمي ػ 
إت سفر طويلة وأعمإل مستندي ي كل نقطة ة ثقيلة وتكإليف متحرإرة قإسية وفير

عددة ػ 
ي إلقإنون إلدوفي وإألعمإل إلمستندية من نقإط إلرحلة. 

ي كل نقطة  وبسبب إلثغرإت ػ 
ػ 

ي ِظ  من نقإط إلسلسلة تتم
وعة ػ   .ل رقإبة تكإد تكون معدومةأنشطة إلتجإرة غير إلمشر

 
ن ـلوك تشيل حلهإ بإستخدإم إلبوؽي نكتشف مإ ؤذإ كإنت سلسلة إؤلمدإد مشكلة يسه  
ي إلفصل إلثإلث

إجع إإلستقصإء إلذي نإقشنإه ػ   .سي 
 

ي أغلب بصفٍة عإمٍة، 
مكن تطوير إلمنتجإت ػ  عىل سبيل حإإلت عن طريق إألتمتة. إلي 

مكن وضع سلسلة إؤلمدإد إلكإملة من إألقمشة ؤف ، في  مثإل، ؤذإ كنت تصنع مةلبسإل
رز ومن إألربطة ؤف إألسةلك عىل بلوك تشي

 
ممإ لطلبإت وإلمدفوعإت تسجيل إلن ـإلغ

ـل عمليإت  سهِّ  .وإلشفإفيةوإلرقإبة  إإلئتمإني 
 

ي 
 مإ تتمير  سةلسل إؤلمدإد بمعإمةلت طويلة إلمدى أو عمليإت متكررة ومستمرة ػ 

ا
عإدة

 و بعض إلحإإلت. 
ا
نحن نحتإج ؤف طلب فإلمةلبس، صنإعة نإ عن ـؤف مثإلِ عودة

مإ ننتهي من تصميم إلمنتج وحيإكته سيذهب ؤف ع وبمجرد لمصإنإألقمشة وإألربطة ل
 .قسم إلشحن. وتتكرر تلك إلدإئرة كل مرة

 
ورِّ  ي حإلة إإلستخدإم هذه من إلم 

دين يوجد إلعديد من أصحإب إلمصإلح إلموجودين ػ 
ي إلحسإبإت

  ،ؤف موظؼ 
ِّ
صن ي إلشحنـعيومن إلم 

ومن ضمإن إلجودة ؤف  ،ن ؤف موظؼ 
 
 
 مإ يتوف عدد

ا
بقة قليل من إألطرإف مطإ إلبيع بإلجملة وزبإئن بيع إلتجزئة. وعإدة

 مإ يبدأ 
ا
ج إلعمليَّ  صإِحبإلبيإنإت. وعإدة

 
نت ة وتتوف وحدة كل قسم جمع بيإنإتهإ ـإلم 

 .بة لهإلتمريرهإ ؤف إلقسم أو إلهيئة إلطإلِ 
 

 وتعتمد طبيعة إلقيمة عىل سلسلة 
 
ي نتكل

ع  فعىل سبيل إلم عنهإ. إؤلمدإد إلنر  مثإل، ي 
 
 ـد

ع   ،ؤف آخر نقل قيمة منتجإت مإدية شحن إلموإد إلخإم من طرٍف   بينمإ ي 
 
شحن  ـد



لكية إلفكرية للعمل وإؤلجرإءإت ثل إلِم تصإميم إلمنتج نقل قيمة غير مإدية )مِ 
 .وإلخدمإت(

 
 
َّ
فؤذإ كإنت  عىل تطبيق حإلة إإلستخدإم.  تعتمد ر ـعدم قإبلية إلسجةلت للتغيي ؤإل أن

قتنيإت  فمن إلطبيغي أن نحتفظ بسجل   ،سلسلة إؤلمدإد خإصة بإلفنون إلنإدرة وإلم 
وير. أمةل ر للمعإم  ـغير قإبل للتغيي إ ؤذإ كإنت لالغرإض ت من أجل إلحمإية من إلير 

فير أو ؤعإدة إليومية إلعإدية مثل من يشحن إلعبوإت للزبإئن، فقد نحتإج ؤف حذف إلد
 .تحديثه مرإت عديدة

 
 
ً
  إ ،ؤذ

َّ
 ـإلبلوك تشي فمن إلوإضح أن

ِّ
 ن ستوف

ا
  ر حًل

 
سإعدنإ أفضل لسلسلة إؤلمدإد. فست

ع أصول إلمنتج وتقرير جودته أثنإء إلشحن.  ب  ـتـعىل رقمنة عملية سلسلة إؤلمدإد وت
ع سيوي   إ لتـتـب 

ً
وتقليص إلوقت ر مستندإت حإويإت إلشحن ـمكننإ إستخدإمهإ أيض

 
 
ي إلعبور وإلشحن وتعزيز شفإفية معلومإت إلمنتج إلمتبإد

ق ػ  ستغر  ن إألطرإف ـلة بيإلم 
 ـوأمإنهإ وتقليل إلتكإليف وإلتعقيدإت وتحسي

ِّ
من إألخطإء  ن ؤدإرة إلمخزون وإلحد

وير بخصوص جودة إلمنتجإت وكميإتهإ  .وإلير 
 

ن إلعإمة توإجه ـلوك تشيومع ذلك فهنإك بعض إلتحديإت أمإم ذلك إلحل، فإلب
 
َّ
ي معد

 ػ 
ا
ي ل إؤلنتإجية، حيث تحتإج سلسلة إؤلمدإد ؤف آإلف إلمعإم  مشكلة

ةلت ػ 
ن. ونحتإج ؤف دفع إألموإل وإلتحفير  ـن من إلمستخدميـإلثإنية إلوإحدة وإلمةليي

ي إلن إلخإصة مشـللمشإركة. ومن إلمحتمل أن توإجه إلبلوك تشي
 ،شبكإتكلة ػ 

إ وسيكون إلوصول ؤف إلبيإنإت مركزًيإ ؤف حدٍ فإلحجم سيكون م
ً
مإ. ونحتإج  حدود

إ ؤف إلحذر من إألطر إلقإنونية لجميع إلنطإقإت إلجغرإفية ألصحإب إلمصإلح.  
ً
أيض

ي إلصيعىل سبيل إل
 
ن أمًرإ ـمثإل، قد يكون شحن إلخمور وإلكحوليإت من مينإء ػ

ي أغلب إل
إؤلسةلمية مثل إلمملكة إلعربية  د بةل طبيعًيإ ولكنه جريمة تستحق إلعقإب ػ 

إلح إإلتفإق عىل نظإم وإحد ، يجب عىل جميع أصحإب إلمص إلسعودية وإيرإن. لذإ
ؤف  (أ)ن أو عىل إألقل إلنظإم إلذي يعمل من إلنقطة ـللبلوك تشي ـةر إلقإنونيطمن إأل 
 .من أجل تشغيل إلعملية بنجإح (ب)إلنقطة 

 
ي عىل إلبلوك 

إ مع إلبلوك ـتشيويعمل إلحل إلمبن 
ً
ي تعمل بإلعقود إلذكية جيد

ن إلنر
ن إلعإمة وذلك بإستخدإم بروتوكول إؤلجمإع للتحقق من إلموقف إلحإفي إلذي ـتشي

 
 
د قرِّ ـقيقِ يتحقق عن طريق إلم  لة وتفعيل إؤلجرإءإت إلنهإئية رين لتأكيد إلمعإم  ن وإلم 

ي إلبلوك تشي
إ ػ 

ً
مة ؤف "أصول إلقيمة" ن إلعإـمثل سدإد إلمدفوعإت. ونحتإج أيض

 لتحفير  إلع  
 
 و  د ق

 
د قرِّ ـقيقِ إلم   .رين إلذين سيعملون عىل إؤلجمإعن وإلم 



ي سلسلة إؤلمدإد هذإ إلتطبيق من 
ي هذه إلحإلة، سيستخدم كل أصحإب إلمصإلح ػ 

وػ 
ورِّ   إلم 

ِّ
صن كإت إلشحن ؤف إلمستهلكير  إلنهإئيي ،نـعيدين ؤف إلم  ن. ويحتإج ـومن رسر
  أصحإب إلمصإلح

َّ
وإل  ،عةؤف إلتوإفق مع هذه إآللية لبلجرإءإت وإلتحكمإت إلموز

ي خطة إلعمل. 
فعىل يجب عليهم إنتظإر إلتعليمإت إلمركزية من أجل تنفيذ دورهم ػ 

ورِّ سبيل إل ي صنإعة إد إلقمإش مثإل، م 
مكنه شحن إلقمإش دون إلقلق عىل ي   ،لمةلبسػ 

ي 
نتج. كمإ  إألربطة أو توإفر إلموإد إألخرى إلمطلوبة ػ  سلسلة إؤلمدإد من ؤجل ؤنجإز إلم 

لم مستحقإته نظير خدمإته بمجرد مإ يتوقف عن إإلعتمإد عىل أشيإء إل أنه سيتس  
 ي  

 
ع وإلكفإءة ـتب  ـؤمكإنية إلتزيد ـمكنه إلسيطرة عليهإ. وهذه إإلستقةللية من شأنهإ أن ت
مليإت سلسلة إؤلمدإد ن عـوإؤلنتإجية وإلشفإفية ومعرفة إلمنشأ وإلثقة وإلوإلء بي

 .وتقنيإتهإ وإألشخإص إلمشإركير  فيهإ
 

~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  المنظمات الالمركزية المستقلة -( 2حالة االستخدام )
 وظاهرة "الجريمة كخدمة"

 
نت DAOإلةلمركزية إلمستقلة ) ةإلمنظم ( هي منظمة يتم تعريفهإ بإلكإمل عي  إؤلنير

ي عقود ذكية. كل قوإعدهإ ولوإئحهإ و 
مكنهإ توظيف إلبشر للقيإم بإلعمل ي   مكتوبة ػ 

أن تدفع لهم من خةلل رؤوس أموإلهإ  هإ مكنوي   ،إلذي إل تستطيع إلقيإم به بنفسهإ 
ي ـل إلمشإركيب  يمكن تعريف إلمهإم من قِ . و إلدإخلية

 .تصويتمن خةلل إلإلمنظمة ن ػ 
ي كتإبهمإ و 

لذلك مكن ي   [111]،وك تشيـن""ثورة إلبلكمإ ذكر دون وأليكس تإبسكوت ػ 
كإت مثل حسإب إلبحث عن إلنوع من إلمنظمإت  زيإدة إلشعة وخفض إلتكإليف للشر

  .مع إلعمةلءإلموهبة وإلتعإقد وإلتنسيق وبنإء إلثقة 
 

 
 
ـد ـع 

 
إلذين يسعون نحو  ولئكحإلة سمإوية أل إلمنظمإت إلةلمركزية إلمستقلة بمثإبة ت

عندمإ ية إلتإمة". فشفإفلتحقيق "إل ونمتحمسإلو  "إلمجتمع إلمفتوحإلوصول ؤف "
ـص من  تكون إلمنظمة مستقلة،

 
هينةإلمهإم إلفؤنهإ تتخل زيل، م 

 
إلتسلسل  وبإلتإفي ت

وقرإطية وإأل  ي إلبدإيةتمإًمإ.  عمإل إلروتينيةإلهرمي وإلبير
ي إلوصول ، ػ 

يرغب إلجميع ػ 
شف إلمخإطر تكنأن  نإ مكني   متفحصة،نظرة عند ؤلقإء حإلة. ولكن ؤف مثل هذه إل

ي 
  إلعملية.  إتهإ ممإرستلك إلمنظمإت و إلكإمنة ػ 

 
 خطوة نإ نرجع و دع

 
 و  ؤف إلورإء ونرى لمإذإ ن

 
   –إستبدإل إألنظمة إلمركزية إلحإلية  د

َّ
ؤذ ؤن

ي حيإتنإ إليومية تقريبً كل مإ نقوم به 
إئب ، من إلحسإبإإ مركزيػ  ت إلمضفية ؤف إلض 

طةإلحكومية، ومن إله  ،، ومن إلتحويةلت إلمإلية ؤف سندإت إلعقإرإتجرة ؤف إلشر
 تهإ إلشخصية ؤف إلعملية إلديمقرإطية برمَّ  ةومن إؤلرإدإ

َّ
إلنظإم إلمركزي إلحإفي  . بيد أن

ـنرَّ 
 
 كذلكو ، و إلفسإد عىل جميع إلمستويإت ،مثل مخإوف إلخصوصية 'به عيوب ش

يقوم شخص مإ بمسح حينمإ ) –سوإء أكإن ذلك عن عمد أم إل  – لبيإنإتإفقدإن 
 . (!بإلكإمل مضفقإعدة بيإنإت إل

 
ع وإلبلوك نسغ ؤف  كةلتلتجنب هذه إلمشو 

َّ
إستخدإم تكنولوجيإ دفير إألستإذ إلموز

إ حيث يمكننإ إلوثوق في تشيـن؛
ً
إلذي تم  من خةلل إؤلجمإع مإ كنإ إل نثق به سإبق

مإت إلةلمركزية إلمستقلة ."دليل إلعمل" طةإلتحقق منه بوإس هي آلية  قد تكون إلمي  
ي بنتيجة عكسية بقد تحقيق هذإ إلنهج ولكنهإ 

لطإلمإ رغبنإ تصميمهإ إلذي  سببتأنر
ي حإلة إإلحتيإل أو إلتقصير فيه! 

عن  مسؤولحإِسب إل، كيف تعىل سبيل إلمثإل، ػ 



ن أنشأ إلمنظمةعندمإ يكون ذلك    غير معروف م 
ا
ـفنإ هذإ إلنوع من إذإ و  ؟أصًل

َّ
صن

ـة ي لم يرتكبوهإ فيهإ عإقب إلمشإركون ، فلمإذإ ي  إلمنظمإت عىل أنه ِملكيَّ
عىل إلجرإئم إلنر

إ )
ً
ي إلكود بسبب مطلق

ي  خطأ ػ  مج  ي تنشأ  ؟(. إلي 
ومإذإ عن إألسس إإلجتمإعية إلنر

. جيلسباي، كمإ وصفهإ هذه إلمنظمةبسبب   
ي   ن 

 [112]"،مةلءمة إلخوإرزميإتكتإب "ػ 
قب ، وتقييم إألهمية ، وإلوعد بإلموضوعية  مثل أنمإط إلشمول ، ودورإت إلير

 .مع إلممإرسة لتحإموإإلإلحسإبية ، 
 

كإت وإلحكومإت وإلمنظمإت إؤلجرإمية.  ي نظرة عىل بعض إألمثلة للشر
 دعونإ نلؼر

 
كإتبإلنسبة لل ، حيث تعمل إلمنظمة بأكملهإ  توجد حإلة ؤيجإبية قوية بشكل عإم، شر
ي إلتنظيم )حيث لدينإ إلكنظإم 

ي إلطبيعة(  أرسإبشب ذإنر
من إلطيور أو إألسمإك ػ 

إلعمل عىل إلمشإركير  إألفرإد  تقض  أدوإر إلمنظمة إلمستقلة أنمكن ألجزإء/ ي  و 
قد ، عىل سبيل إلمثإل وربطهم من خةلل إلعقود إلذكية.  إلبلوك تشيـن عىل ير  لمإوإلع

 يمنح أحد إلمصإرف 
ً
ل  إ قرض ل ي   -لبنإء مي   عدة مع مكنه إلتعإقد عىل أعمإل بنإء إلمي  

إألفرإد بمجرد تلبية  - ة ومإ ؤف ذلكإلحدإدو  ةإلطةلء ؤف إلنجإر أعمإل من  :مقإولير  
مكننإ وضع سلسلة ي  و تلقإئًيإ.  ؤف حسإبإتهم ينتقل إلمإلسوف ف، إلعملمتطلبإت 

ي حيبلوك تشيـن. وؤمدإد كإملة لمنتجإتنإ على
إلمنظمة إلةلمركزية إلمستقلة وفر تن ـػ 

إ ، ؤإل أنه ً إ مإلًيإ كبير
ً
إف ة وإرسر  مكن أن ي   إ شفإفية كبير

 
وإمش إلتكلفة ض أرسإر إلعمل وهعرِ ت

تجسس بهدف إلنظإم إلن لخدإع ـجذب إلمتسلليكمإ قد ت،  للجمهور بشكل مفتوح
 إلبيإنإت. رسقة و 
 
فبإلرغم من  .فيصعب إستخدإم إلمنظمإت إلةلمركزية إلمستقلة ،بإلنسبة للحكومإتو 

، إلمركزي إلمغلق وتوفير إلشفإفية ن إلجيد ؤزإلة إإلختنإقإت وعيوب إلنظإمأنه م
ي إل ي  هنإك  ف

ي إلحكومإت إلنر
تلك مثل ، للجميع تإحةمكن أن تكون مكثير من إألشيإء ػ 

ي وإل إتيج  ي  عسكري عىل إألعدإء. إلمتعلقة بأرسإر إلدولة و إلتقدم إإلسير
فلذلك إل ينبغ 

إء عىل عدكل من إألصدقإء وإأل   إنتبإـه إستخدإم هذإ إلنوع من إلمنظمإت ألنه سيجذب
 .حٍد سوإء

 
 ظمإت إؤلجرإمية وعصإبإت إلمخدرإتبإلنسبة للمنأمإ 

َّ
إلمنظمإت إلةلمركزية  ، فؤن

ي من إلسمإءقد ت هديةأفضل  هي إلمستقلة 
إلسيطرة يمكنهم إلحفإظ عىل ! أنر

ي حإلة إإلعتقإل( حنر يتمكن إآلخرون من إلم  
ي يريدونهإ جميًعإ )ػ 

ي إلمزدوجة إلنر ي ِ
 ض 

 
 
ي إلمنظمةقد

 ػ 
ً
ي  إلمحكمة.  أمإم وسيصعب ؤثبإت قيإم أي شخص بعمل خإِطئ  ،مإ

فؼ 
وهي "إلجريمة كخدمة" حإلة درإسة ل بإحثإنإل أورد  [113]بحث بعنوإن "خإتم غيغس"



إتيجية وإضحة ؤف حدٍ  وعة عىل  إسير إلبلوك تشيـن  كبير للقيإم بأنشطة غير مشر
 إلمنظمة إلةلمركزية إلمستقلة ؤذ بإستخدإم 

ا
ع ل تكون أقل عرضة طة تـتب  أنظمة إلشر

  وإنفإذ إلقإنون إلحإلية. 
 
ة مثللدينإ أمثلة  و  "ديمون" و [114]إلقضية إلمعروفة بإسم "طريق إلحرير" كثير

هإ من أسوإق و  [115]و"بيفر" ي تتعإمل مع إلمخدرإت غير  [116]إلمظلمةإلشبكة غير
إلنر
وعة وإألنشطة إؤلجرإمية دون إلخوف من إلوقوع ي يد إلعدإلة إلمشر
هنإك وبإلطبع، . ػ 

ـة حإجة  عندمإ يتعلق إلةلمركزية إلمستقلة  نظمإتملؤف مزيد من إلرقإبة وإللوإئح لمإسَّ
 إألمر بإألنشطة إؤلجرإمية. 

 
 
َّ
ء إلؤن ي

ي إلمنظمإت إلسر
تعمل إلةلمركزية إلمستقلة هو لوإئحهإ إلخإصة. ؤذ ممير  ػ 

كإت وإلحكومإت و  ي  يةجرإمإؤل إلمنظمإت إلشر
ي معيَّ نطإق ػ 

 ن من خةلل قوإنينهـجغرإػ 
ي مكإن  فإألمر ذإته ؛إلمحلية وقوإعدـه

ي ػ 
ي تمإمً  مإ قد يكون غير قإنون 

ي مكإٍن وقإنون 
 إ ػ 

 إلمنظمإت إلةلمركزية إلمستقلة آخر. 
َّ
مة بحيث تكون  ؤن وسيكون  ،بةل حدود مصمَّ

إ بإلفعلإ  تحديً بيـن إلقوإنير  إلمختلفة لفصل إ ً ي حإجٍة مإسةٍ  .كبير
ؤف  لذلك فنحن ػ 

ـد للمنظمإت إلةلمركزية إلمستقلة تحديد قإنون عإلمي  ي قبل أن نتمكن من إلم  موحَّ ي ِ
 ض 

 
 
  ًمإ. قد
 

~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  البالد الناميةمشكلة "الِم  -( 3حالة االستخدام )
 
" ف  يل األخي 

 
 " إت إلزبإئن. ف وصول إلبضإئيِص  ر ـتعبي هـو "مشكلة إلِميل إألخير  ع وإلخدمإت ؤف مقري

يد عن طريق سإِعي ـر تِ آِخ هو وإلِميل إألخير  ي آلة إلتوصيل سوإء أكإنت ؤرسإل إلي 
 رس ػ 

إجة أو توصيل إلبيت يد عىل دري نت عن طريق إلكإبةلت أو ؤمدإد ـز إلي  إ أو توصيل إؤلنير
. إلتلفإز أو إلكهربإء  ـي  مإ يكون إلميل إألخير أكير  أو إلميإه أو إإلتصإل إلةلسل

ا
وعإدة

ي ؤمكإنية 
 ػ 
ا
إ وإألكير صعوبة

ً
هإ تعقيد إ وأكير

ً
 وأعةلهإ ثمن

ا
وحدإت إلنظإم صعوبة

إلتحتية للتشغيل وأورإقهإ جميع ل أنهإ شجرة لهإ سإق كبير هو إلبنية . تخيَّ تطويـرهإ 
من  طوير إلجزء إألول أو إألوسط )مثل إلت طوير هل تمن إلس  فن. ـن إلنهإئييـإلمستخدمي

إلكإبةلت إلمحورية ؤف كإبةلت إألليإف إلضوئية أو من إلدرإجة ؤف إلطإئرة( ولكن من 
عقدة وإللوإئح ر وإلتعإمل مع إآلإلف من إألجهزة إلم  ـإلميل إألخي طويـر إلصعب للغإية ت

ي إلتكنولوجيإ ي  
ي نقطة إلنهإية. وػ 

مكن وإلنطإقإت إلجغرإفية وإلتفضيةلت إلشخصية ػ 
 تـأن 

ِّ
ي إلميل إألخير ؤف زيإدة  أبسط إلتحسينإتي ؤد

إ م  رضإء إلمستخدِ مستوى ػ  ً . كثير

إألقل نمًوإ، بل هي مشكلة  بةلد  عىل إلعمةلت إلرقمية أو إلوهذه إلمشكلة إل تقتِض 
ي وي   عإمة

ي أي حلول تكنولوجية أو غير تكنولوجية ػ 
إلعإلم إلنإمي  بةلد مكن مةلحظتهإ ػ 

 عىل حــٍد سـوإء.  أو إلمتقدم
 
ع    تقديم وي 
 
نقإط بيع إلعمةلت إلمشفرة للشعوب غير إلمتعإملة تقنية مثل  ولحلـد

  6,9أي مإ يقرب من إلعمةلت إلمشفرة )ب
ِّ
ر مليإر نسمة( هو إلبدإية إلصحيحة. وتوف

ة "أبرإ  وفر  [117].ذلك بإلضبط "Abraمنصي
 
 ؤمكإنية إلتعإمل بمجموعة فهذه إلخدمة ت

ي من  نوعةمت
دولة ؤلرسإل وإستقبإل أي مزيــــج من إلعمةلت إلمشفرة أو  51إلعمةلت ػ 

ي 
ر ػ 

ّ
كة إلورقية عىل نظإمهإ. وتسمح ألي مستخدم بأن يكون بإئًعإ )فك نموذج رسر

Airbnb  ـكنبد  لتبإدل إألموإلولكن  من أمإكن إلس 
ا
ء و (. ل ي

ـة  قدمهتنفسه إلسر منصي
EasyPaisa  ي بإكستإن
مكن ألي شخص عن طريق إلهإتف إلمحمول، حيث ي   للـدفـعػ 

 [118].إستخدإم هإتفه إلمحمول لتسديد فوإتير إلخدمإت أو لتحويل إألموإل ؤف أحبإئه
ة ن ـمن إلبإكستإنيي :51 ويستخدم ي مقإبل  EasyPaisaمنصي

ن مع و تعإملي :12ػ 
 
ِّ
ي بإكستإن. وتوف

ة ر إلبنوك ػ  ي كينيإ وإ Mpesa [119]منصي
ء نفسه ػ  ي

لهند بينمإ إلسر
ق. ذإتهإ إلتجربة  حإول آخرون توفير ي   بإستخدإم شبكة إلي 

ولكن يجب أن نكون  [120]
ً إلمطإلبإت وإلخدمإت، فقد رأينإ  حذرين بخصوص  ي بعد  إ كثير

كإت تختؼ  من إلشر
ي أموإل طإئلة مثل 

ة وجن   .ChangeTipو  CamelGramتحقيق مطإلبإت كثير
 



 ؛إألقل نمًوإ  د إلخإصة بإلبةل  كةلتيل إألخير توجد بعض إلمشلة إلمِ وإف جإنب مشك
كإفحة مكإفحة غسيل إألموإل وممثل  ،إآلليإت إلقإنونية وإلعقوبإت إلدولية مثل

ي بعض
 إلدول و  تمويل إؤلرهإب ػ 

ا
كة لم تتمكن  إلظروف إلسيإسية إلجغرإفية )مثًل رسر

ي كأس  ريإضيةحذية إلإأل من توريد إلعإلميـة نإيك 
ي إلمشإرك ػ 

لفريق كرة إلقدم إؤليرإن 
وإف جإنب ذلك، توجد  [121].(إلمفروضة عىل ؤيـرإن إلعإلم بسبب إلقيود إألمريكية

وإت مسألة إلرقإبة عىل رأس إلمإل إلخإصة ببعض إلدول  ولوإئح نقإط دخول إلير
ي إألرجنتيهو وخروجهإ، مثلمإ 

هإـإلحإل ػ  ويةل وإلصير  وإلهند وغير  .ن وإليونإن وفيي  
خدمة )مثل خدمإت تحديد إلعدم توفر أحدث إلتقنيإت لتوفير  هذإ بإؤلضإفة ؤف

نت فإئق إلشعة(  و  .إلموإقع عىل إلقمر إلصنإعي وخدمإت إؤلنير
 
ـد ـع 

 
يإ هذه إلقضإ ربمإ ت

 
 
ي إلدول إألقل نمًوإ-فرًصإ  ـد ع  ـبل يجب أن ت

ي أم  م  لةلبتكإر وتوفير إألفضل لِ  -ػ 
 سِّ ن هم ػ 

 ن حيإتهم وصحتهم ورخإئهم.  ـإلحإجة ؤليه لتحسي
 

~~~~~ 
 
 
 

  



  –( 4حالة االستخدام )
يعة اإلسالمية من أجل  العمالت المشفرة المتوافقة مع الشر

 و"غي  المتعامليـن مع البتكوين""غي  المتعامليـن مع المصارف" 
 
هإ إؤليثيـريـوم و  إلبتكوين إلعمةلت إلرقمية مثل جتذبتإ ظهورهإ منذ رإر ـإألشأنظإر وغير

وعة. بسبب  عىل ذلك مثل إلقضية إلمعروفة بإسم لقد رأينإ أمثلة و  أعمإلهم غير إلمشر
إلمعروفة إلقضية و  [122]ريتش(ـروس أولبِضـد )إلوإليإت إلمتحدة  "طريق إلحرير"

ر ـمثل إلتدفق إلحر وغيي  و  [123]هنإز(. زوبيإ ِش  ِضــد )لونغ آيةلند  "تمويل إؤلرهإببإسم "
لعإلم لخإص و  بشكٍل  هإ مخإطرة أمنية ل إ وخإرجهمإ د للعمةلت إلرقمية دإخل بلد ـإلمقيَّ 
ن إستخدإمه لتوجيه حمةلت تمويلهم وإجتذإب ـمكن لبلرهإبييي  . ؤذ عإم بشكٍل 
 
َّ
 ة. و هويدون إلكشف عن إلمن خةلل إلدفع لهم دين جدد مجن

َّ
تحويةلت  نظًرإ ألن

ي من أي جزء من إلكوكبإلعملة إلرقمية ي  
 مكن أن تأنر

َّ
ذلك سيؤدي ؤف خطر  ، فؤن

 .عإلمي 
 

ي من قِ  ين  إ ؤمكإنية للتهرب إلض 
ً
كإت أو إلموإطنيـب  ـهنإك أيض ي ـل إلشر

ن إلذين يرغبون ػ 
يؤرسإل أموإلهم إلسودإء ؤف  ي حكومإتهم. ـإلخإرج ؤلخفإئهإ عن إلسلطإت إلض 

لقد  بية ػ 
ة ذلك هو كإن و  ،مرإًرإ وتكرإًرإ  إترأينإ هذه إلممإرس إلسبب ورإء إلضجة إلسيإسية إلكبير

ي حدثت 
ة بعد تش إلنر ي إآلونة إألخير

 [124].نمإب أورإق ب  يػ 
 

مإ ؤشإرة  رسل شخص، حيث ي  وسإئل أخرى مثل "إلهونـدي" أو "إلـحـوإلـة"ثم هنإك 
 تإو آخر دون إتبإع إؤلجرإءإت إلقإنونية أو تحويل أي أموإل عي  إلقن ؤف بلدٍ  إلتحويل

ي بإستةلمهإ بإلعملة إلرقمية و إلمختصة. ثم إلمضفية 
يحولهإ ؤف يقوم إلطرف إلمتلؼر

وتجإوز  هإ وخإرجبل ، ممإ يؤثر عىل هروب إألموإل دإخل إلبةلد إلسوق إلمحليةد و نق
ي لدينإ لةلحتيإطيإت إألجنبية وإلمحلية. 

 إلحدود إلقصوى للنقود إلحإلية وإلحدود إلنر
 
 ي  

 
ـرِهـنمكن أن ت إ عىل  ـب 

ً
تنإقض إلقوإنيـن؛ فعىل سبيل إلمثإل، إلعمةلت إلرقمية أيض

ء  أحدهمعندمإ يأخذ  ي
 إلمإل مقإبل شر

 
ـد ـع  ي وإليةٍ ي 

ي ػ 
 حسم  ي  مإ بينمإ قضإئية  غير قإنون 

ي وإليةٍ 
  أخرى. قضإئيٍة  به ػ 

ا
ـحي   فمثًل ي ألمإنيإ بينمإ ي  وإنإ غبيع إلمإريبـ سم 

 ػ 
 
ـد ذلك  ـع 

 
ا
ي إلوإليإت إلمتحدة.  جريمة

ن للنإس إستخدإم إلتدفق إلحر لتحويةلت مِك ي  هذإ و ػ 
ي  إلعمةلت إلرقمية لبلدٍ 

ي جميع أنحإء إلعإلم ػ 
مإ لجعلهإ إلمركز إلمإفي لجرإئم إلتشفير ػ 

 من إألوقإت.  قٍت أي و 
 



ي شكل 
ل يمكإفحة غسقوإنيـن مثل هذه إلموإقف تتطلب قوإعد ولوإئح صإرمة تظهر ػ 

 مثل تلك إؤلجرإءإت  ن "إعرف عميلك". ـتمويل إؤلرهإب وقوإني ومكإفحة
َّ
بيد أن

ـدة قد تؤدي ؤف تقويض 
َّ
ـعق ي بلدٍ إلم 

 إلعمليإت إلمإلية إليومية وإؤلرإدة إلحرة للعمةلء ػ 
ي جميع أنحإء إلعإلم بحمةلت من أجل و  ن. ـمعيَّ 

إلوصول ؤف تقوم إلحكومإت ػ 
ي وذلك  تقوم بكإفة معإمةلتهإ من خةلل إلمصإرفمجتمعإت 

لزيإدة وضوح إلرؤية ػ 
  إلشؤون إلمإلية إليومية لموإطنيهإ. 

 
ي إلعإلم38أخرى، مإ يقرب من  من نإحيةٍ 

مليإر  2مإ يعإِدل ، أي : من إلبإلغير  ػ 
هؤإلء إألشخإص ، كل . ليس لديهم حسإبإت مضفية ألسبإب مختلفة [125]،شخص

ي إلمقإم إألول
يقومون  إلذين لديهم بطإقإت إئتمإنكثير من إألشخإص بإؤلضإفة ؤف  ، ػ 

إ. 
ً
ي كثير من إألحيإن بمعإمةلتهم إليومية نقد

 و  ػ 
 
: 41ن وإندونيسيإ ـمثل إلهند وإلصيت

ي تعإمليـن مع إلمصإرفمن إلسكإن "غير إلم
صحرإء : آخرون من 17" بينمإ يأنر

 [126]أفريقيإ. 
 

 عإلمًيإ، 
 
 تريليون دوإلر( من ؤجمإفي إلمعإمةلت.  11.84: )63مثل إلمعإمةلت إلنقدية ت

ي دول منظمة إلتعإون إإلقتصإدي وإلتنمية 
ونية غير إلنقدية ػ 

ب إلمعإمةلت إؤللكير تقير
ي جنوب آسيإ إل تتجإوز 67من 

 [127]لمعإمةلت. : من ؤجمإفي إ14: بينمإ ػ 
 

إ. 
ً
وقرإطيةإل يتطلب إلنقد أي ؤذ  هنإك عدة أسبإب للتدإول نقد أثنإء إلقيإم  ؤجرإءإت بير

إ. بإلمعإم  
ً
، وهو مطلب ةهويإلعدم إلكشف عن ب يتميـزكمإ  ةلت وبإلتإفي فهو رسيــــع جد

وعة مثل إإلتجإر بإلمخدرإت وإلبشر وإلجنس.  وجدت فقد  أسإشي لالنشطة غير إلمشر
 ؤحدى 

َّ
ي أمريكإ بهإ آثإر : من أورإق إلعمل91 إلدرإسإت أن

 [128].مخدرإتة إلمتدإولة ػ 
إ كل  2حوإفي  تجإر إألسلحةينقل إلمجرمون و ؤذ 

ً
تريليون دوإلر عي  إلحدود نقد

  [129].عإم
 

 
َّ
بمجرد أن ف، ةغير آمن فهي  ؛إلخإصة بهإ  كةلتإلنقدية لديهإ مجموعة من إلمشبيد أن
 ؤذإ إأو  إ تفقده

 
ي إستعإدتهف، نكمِ  تزع  ـنت

ؤنهإ ثقيلة بإلنسبة  .إةل يوجد أمل كبير ػ 
ة    11مإ يقرب من ؤف  مكن أن يصل وزن مليون دوإلر ي  ؤذ  –للمبإلغ إلكبير

ي أ [130].إتكيلوغرإم
 نـإلمجرميهذإ إلوزن أنظإر جذب ي، إألحيإن غلبوػ 

َّ
! كمإ أن

 
 
، ممإ يجعل من إلصعب للغإية إلوصول ؤليه كبير   ق ؤف حدٍ إإلقتصإد إلنقدي غير موث

إنية وإلتوقعإتوضع و له وإلتخطيط  ة إلمير 
َّ
كيف تخطط إلحكومإت للرفإهية و  .ِبدق

؟تإلمإلية لموإطنيهإ عندمإ إل    عرف حجم إلسوق إلكىلي
َّ
إإلقتصإد إلنقدي يحرم  كمإ أن



ي ي  إلحكومإت من حصَّ 
إئب إلنر ي  مكن إستخدإمهإ بعد تهإ إلمستحقة من إلض 

ذلك ػ 
 [131].نية إلتحتية وإحتيإجإت إلدفإعإلسلع إلعإمة وإلب

 
ي إؤلدمإج إلمإفي من خةلل إليأوعىل صعيٍد آخر، 

مع تحديإته إلخإصة مثل  مصإرفنر
وقرإطيةإل جرإءإتإؤل  ي  للخدمإت إلمإلية.  إلمبلغ فيهإ رسوم إلإلطويلة و  بير

إلخدمإت وتأنر
ي متنإول إليد لتكون إلية إلرقمية إلمضفية عي  إلهإتف إلمحمول أو إلحلول إلم

من فـ ؛ػ 
، أخرى ، ومن نإحيةٍ وإلتنبؤ بهتنميتـه فر طريقة موثقة لةلقتصإد لرصده و ، تو نإحية

  -ؤجرإءإت أقل فؤنه يتطلب 
َّ
قوإنيـن مكإفحة معظم إلدول لديهإ بإلفعل  نظًرإ ألن

ـقـة عند  طبَّ إئح ؤصدإر غسيل إألموإل م  يجعل من ممإ . SIM Cards إلمحمولرسر
ي متنقل ومعإمةلتهم. إلممكن تتبع جميع إألفرإد إلذين لديهم حسإب مضِ 
هذإ  ػ 

إ دفير أستإذ كإمل لجميع إلمعإمةلت للعملة و  
ً
يمكن أن توفر إلعمةلت إلرقمية أيض

 .ةإلمعنيَّ 
 

ي ـهنإك عدد من إإلقتصإدييو  .من إإلقتصإد إلنقديتمإًمإ تحإول إلدول إلتخلص 
ن ػ 

دوإلر  111و  51إلتخلص من إألورإق إلنقدية فئإت  سعون نحوي دةإلوإليإت إلمتح
ي عإم  [132].من إلتدإول إلعإم

 [133]11,111، ألغت سنغإفورة إلتعإمل بفئة 2114ػ 

 بإزإلة أجهزة إلضإف إآلفي من إلقرى إلريفيةوكذلك ت
ً
 [134].قوم إلسويد تدريجيإ

إ عن ؤجرإء إلمعإمةلت  لتخىلي تمإًمإمستعدة ل فؤنهإ كوريإ إلجنوبية وبإلنسبة ل
ً
نقد

 1111وقد حظرت فرنسإ أي معإمةلت نقدية ألكير من  [135]2121بحلول عإم 
ويةل فئة  [136]يورو.  ي إلتخىلي  [137]بوليفإر.  111وألغت في  

وستبدأ دول إإلتحإد أوروبإ ػ 
 من هذإ إلعإم.  511عن فئة 

ا
ي حيـن  [138]يورو بدإية

ن ـمنعت إليونإن جميع إلموإطنيػ 
ي حوزتهم يورو  15111من إإلحتفإظ بأكير من 

إ ػ 
ً
      [139].نقد

  
ية مثل "مؤسسة بيل وميلندإ غيتس"ب  إلتعإون مع مجموعة من إلمؤسسإت إلخير
ي بنك"و "مإسـتـر كـإرد"و

ية" و "سينر ية" و"مؤسسة فـورد إلخير "شبكة أوميديإر إلخير
هإ  "إلوكإلة إألمريكية للتنمية إلدولية"و مبإدرة "أفضل من  إألمم إلمتحدةأطلقت  ،وغير

ـقـد"،
َّ
ـفـت "و  إلن

 
تفعيل عىل  بإلعمل إؤلنتإجيـة"تنمية لصندوق إألمم إلمتحدة لكل

 تهدف ؤف تيسيـر مبإدرة وهي  [140](إلفقرإء)إألموإل عي  إلهإتف إلمحمول من أجل 
تعإمليـن مع حول إلعإلم من غير إلمغ شخص بإلِ  إلمعإمةلت غير إلنقدية ؤف مليإريي 

 .إلمصإرف
 



 
َّ
إ من  حققإلمإلية سيإلمعإمةلت  تيسير إستخدإم آليإت ؤن

ً
إلثقة وتكإفؤ إلفرص مزيد

ي إلعإلم وسي  ن وإلعِ ـن إلجنسيـوإلتوإزن بي
د من ِح مإلة وإلصحة ومحو إألمية للفقرإء ػ 

 [141]إألنشطة إؤلجرإمية. 
 
 
َّ
ي ـإلقوإني ؤن

 ن وإللوإئح إلخإصة بمتطلبإت إلهوية إلنر
 
إستخدإم  منقيد إألشخإص ـت

، عن إلعمةلت إلرقمية بشكل أو بآخر إلخدمإت إلمضفية إلتقليدية هي ؤلبعإدهم 
 مقإبللمقإيضة خصوصيتهم إلمإلية  -بإلضبط نفسهإ السبإب ل ،السوأ لفضل أو لال

 .إلمضفيةخدمإت إلحصول عىل إل
 
ي قإئم عىل إلمبإدئ. د هذه إلفجوة وتقديم بديل مكن للمصإرف إؤلسةلمية س  ي  و 

 أخةلػر
 

من ؤجمإفي : 9إلعإلم. تسإهم إلدول إؤلسةلمية بحوإفي  حولمليإر مسلم  1,6هنإك 
ب إألصول إلمضفية إؤلسةلمية من إلنإتج إلمحىلي إلعإلمي   إ تريليونإت دوإلرً  3، كمإ تقير

ي و . إأمريكيً 
بل دولة حول إلعإلم.  61إلخدمإت إلمضفية إؤلسةلمية عملية ومزدهرة ػ 

 
َّ
 ؤن

 
ي ر مع إألزمة إلمإلية إلعإلمية إلمضفية إؤلسةلمية ثإبت ولم ينه  م إلخدمإت تقد

إلنر
ء من شأنه أن يجذب إنتبإه هؤإلء إلنإس وإلمؤسسإت 2118عإم وقعت  ي

. أي شر

 .إل بأس بهإ ن إلنجإحمتحقيق نسبة إلمإلية من شأنه أن يضمن 
 

ي تعتمد عىل إلرِّ  إلمعإمةلت إلمضفيةإل يسمح إؤلسةلم ب
إر )عدم ر بإ )إلفإئدة( أو إلغإلنر

ي مثل  ممإرسإت إلخطأ ، أو إلن أو إلمخإطر إلمفرطة(ـإليقي
إلكحول وإلجنس إلتعإمل ػ 

إؤلجمإع عىل خوإرزميإت إلعمةلت إلمشفرة تستندو وإلمخدرإت وإلقمإر ومإ ؤف ذلك. 
 
ا
 إلقإئمة عىل إلفإئدة إلمركزية. إألورإق إلمإلية  من بدل
 

تعمل ؤذ . ورإق إلمإليةإؤلسةلم من إألتعإليم إلعمةلت إلمشفرة أقرب ؤف لذلك ف
يعة إؤلسةلمية عىل جذب إلمسلمي ي ـن إلمتدينيـإلعمةلت إلمشفرة إلمتوإفقة مع إلشر

ن ػ 
ل إلجديد من إلمإل وتكنولوجيإ دفير جميع أنحإء إلعإلم لةلستفإدة من هذإ إلشك

 
َّ
 ع. إألستإذ إلموز

 
ي تحددهإ إلمبإدئ إؤلسةلمية لال و 

عمإل إلمضفية وإألعمإل نظًرإ للحدود إلقإنونية إلنر
لذلك  ن مختلف إألطرإف. ـمن إلمكلف وإلشإق للغإية صيإغة إإلتفإق بيف، إلتجإرية

 ف
َّ
إ لعقد ذؽي قإئم على ؤن

ً
ء وفق ي

سيوفر إلوقت وإلموإرد  إلبلوك تشيـنتقنية نقل كل شر
مإ يحتإج ؤليه إلعقود إلذكية إؤلسةلمية هي ف إلمضفية إؤلسةلمية.  إلتشعبإتبسط ـوي  



، فهو لتمويل إؤلسةلمي إ ي إلوقت إلحإفي
ي منهإ ػ 

ي تعإن 
إلذي يحل إلمشكلة إلدقيقة إلنر

 إؤلسةلمية منذ عقود.  مصإرفإل
 

يعة إؤلسةلمية وقته سيستغرق مفهوم إلعمةلت إلمشفرة إلمتو   حنر يصير إفقة مع إلشر
ً  إ إلخدمإت إلمضفية إؤلسةلمية جزءً فإليوم تحتل  إإلتجإه إلسإئد. هو    إ صغير

ً
إ من جد

ي إلعإلمي 
مثل إعتمإد  مؤخًرإ  مكننإ أن نرى بعض إلتقدم، ي  ومع ذلك. إلنظإم إلمضػ 

،صندوق إلنقد إلدوفي للمبإدئ  ي إؤلسةلمي
وإضإفته ؤف  [142]إألسإسية للعمل إلمضػ 

ي عإم فئة إلتقإرير 
إؤلسةلمي  مؤسسة "سيتلمنت" للمضفمسإعدة و  [143]،2119 ػ 

 ولكنَّ  .ل دولة إؤلمإرإت إلعربية إلمتحدةدإخ تقنية إلبلوك تشيـن إعتمإد و  [144]للتنمية،
 
َّ
يعة إؤلسةلمية ي   إإلدعإء بأن  مكن أن تشِّ إلعمةلت إلمشفرة إلمتوإفقة مع إلشر

 
م  ع إلتقد

 محفزإت إلتفإعةلت إلكيميإئية يصعب تصديقه!  تلو كإنكمإ 
 

إ ؤف حدٍ إلعمةلت إلمشفرةتوفر  هذإ و
ً
مجة، عنًضإ ؤضإفًيإ مفقود  ، بحكم قإبليتهإ للي 

ي مإ 
إل يفهم أو  فحسب؛ أي أنهإلمإل هو )مجرد( وسيط للتبإدل .. ف. مفهوم إلمإلػ 

ء مثل إإلغتيإإلت أو إلمخدرإت أو إلجنس وإإلتجإر  يشتؿي عند إستخدإمه بشكل شي
 ؤلخ.  ...بإلبشر أو إلفدية أو إلحرب 

 
يعة إؤلسةلمية بأخةلق إلمعإمةلت إلمإليةت   هتم إلشر

ا
 من شكل إألموإل إلمستخدمة.  بدل

ي إلفقه إؤل فِمن أين تستمد إلعملة قيمتهإ 
ؤذإ  ذإتهإ؛ ف عملةسةلمي من إل، هو أكير أهمية ػ 

ي إؤلسةلممن إلوسإئل  ستمدةكإنت "إلقيمة" م
مكن ، فوإلوظإئف إلمسموح بهإ ػ  ي 

ي  جإءتؤذإ أمإ ، إستخدإم إلعملة
"إلقيمة" من وظيفة أو عمليإت تعتي  محظورة ػ 

مكن إستخدإم هذه إلعملةإؤلسةلم ، ف مكن أن ، ي  مع تطور إلعمةلت إلمشفرةو  .ةل ي 
 .عىل إلعملة وتطبيقهإمكن ترمير  إلمبإدئ إؤلسةلمية ينإ أموإل أخةلقية حيث ي  يكون لد

 
يعة إؤلسةلمية  ستؤدي مستخدمي  عدد زيإدة  ؤفإلعمةلت إلمشفرة إلمتوإفقة مع إلشر

إ طريقة بديلة لنقل إألشخإص من وس، عمةلت إلمشفرةإل
ً
"غير مجموعة توفر أيض

مجموعة ومن  ،"متعإملير  مع إلمصإرفإل"مجموعة " ؤف إلمتعإملير  مع إلمصإرف
" مع إلحفإظ إلمتعإملير  مع إلبتكوين"مجموعة " ؤف إلمتعإملير  مع إلبتكوين"غير 
ـة لن يـإنو قإلعىل   ئدإإلقإئم عىل إلمب من خةلل تصميمهإ دون تغيير  بلد لإلمحليَّ

 .إألخةلقية
 

~~~~~ 
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 بول فيجنإ بقلم/ إلعإلمي 
ة إلذإتية غير إلمضح بهإ  .6 ؤف إلعمةلت إلمسكوكة من إلعمةلت  -إلمإل: إلسير

 فيليكس مإرتن قلم/ بإلمشفرة 
وإلعمةلت إلبتكوين : كيف تعمل إلتكنولوجيإ ورإء عمةلت ثورة إلبلوك تشيـن .7

 أليكس تإبسكوتو دون تإبسكوت  بقلم/  ر إلعإلمـإلمشفرة إألخرى عىل تغيي
إع إألموإل  .8 إت ؤعإدة إخير : إلبتكوين وقصة محإولة إلمليونير  بقلم/ إلذهب إلرقمي

 نإثإنيإل بوبر
ي إلوإليإت إلمتحدة: تكنولوج .9

ي سوق غير تإريــــخ إلعمةلت إلرقمية ػ 
يإ جديدة ػ 

 بول كإرل موإلن بقلم/ منظم 
ح تقنية إلبلوك تشيـن للبسطإء  .11  تيإنإ لورنس بقلم/ رسر
ح إلبتكوين للبسطإء  .11  بريبتو بقلم/ رسر
كريس   بقلم/ إ تكوين ومإ بعدهبلدليل إلمستثمر إلمبتكر لإألصول إلمشفرة:  .12

 بيـرنيسك
 تشإرلز ويةلن بقلم/  إلمإل إلعإري: نظرة كإشفة عىل نظإمنإ إلمإفي  .13
 مإرك ستيوإرت بقلم/ إلبتكوين: كيف تعمل تلك إألشيإء إلرقمية  .14
لعمةلت إلمشفرة وإلتكنولوجيإ عن إ: مقدمة بلوك تشيـنتكوين وإلإلبأسإسيإت  .15

ي تدعمهإ 
ي لويس بقلم/ إلنر

 أنتون 
جونإثإن  /بقلـمإلرأسمإلية بدون رأس إلمإل: صعود إإلقتصإد غير إلمإدي  .16

 هإسكل
ي للمإل: إلمجلدإت إلتإريــــخ إل .17

(  6ؤف  1من ثقإػ  ي
 /بقلم)سلسلة إلتإريــــخ إلثقإػ 

 بيل مورير
وعإت بلوك تشيـن: بنإء تطبيقإت بلوك تشيـن إل مركزية بإستخدإم  .18 بنإء مشر

ي 
يـوم و سوليدينر ي  بقلم/ ؤيثير

 نإرإيإن بروسنر



ـط للعمةلت إلمشفرة  .19  د. جوليإن هوسب بقلم/ إلشـرح إلمبس 
 فينسنت إلنوي  بقلم/ م إإلقتصإد شـرح تإريــــخ إلمإل لفه .21
 إلرإديكإفي سود إلمإل إأل  .21

ي للمليإرديرإت ورإء ظهور إليمير 
 /بقلم: إلتإريــــخ إلخؼ 

 جير  مإير
 جلير  دإفيس  بقلم/ تإريــــخ إلمإل: منذ قديم إألزل وحنر إليوم  .22
ة وصعود إقتصإد غوغلإلحيإة بعد  .23  إلبلوك تشيـن : سقوط إلبيإنإت إلكبير

 جورج جيلدر بقلم/ 
يـوم للبسطإء  .24  تيإنإ لورنس بقلم/ شـرح ؤيثير
إف ؤيثيـروم: برمجة إلعقود إلذكية  .25  أندريإس أنتونوبولوس بقلم/ ؤحير
يـوم  .26 ح إلبلوك تشيـن بإألمثلة: تطبيقإت إل مركزية يإستخدإم إلبتكويـن وإؤليثير رسر

ليدجر   بةلج بدر  بقلم/ وهإيي 
غر  .27 ي إلتمويةلت متنإهية إلصِّ

إفإت مستثمر سإبق ػ   هيو سينكليـر بقلم/ إعير
غر  .28  ميلفورد بيتمإن بقلم/ فضح ظإهرة إلتمويل متنإهي إلصِّ
ي إلعمةلت إلمشفرة: فهم وإستخرإج وتحليل أدلة  .29

إلبلوك تشيـن إلتحقيق ػ 
نو بقلم/   نيك فير

مجة إلعقود  .31 : دليل إلمبتدئ لي  ي
يـوم أسإسيإت برمجة سوليدينر إلذكية ؤليثير

 ريتش مودي بقلم/ وإلبلوك تشيـن 
فة إلمركزية وإستعبإد إلبشـر  .31  ستيفن جودسون بقلم/ تإريــــخ إلصير
إت وعيوب إلعلوم إإلجتمإعية  .32  كإثرين بليس  بقلم/ إجتمإعية بطبيعتهإ: ممير 
 تيم جإكسون /بقلمإلرخإء دون إلنمو: أسس إقتصإد إلغد  .33
ي وإلتنظيمي  .34

ي وإلسوػر  جو تيد /بقلمؤدإرة إإلبتكإر: دمج إلتغيير إلتكنولوج 
جسون /بقلمصعود إلمإل: تإريــــخ مإفي للعإلم  .35  نيإل فير
مجةوإلقإنون: سيإدة إل إلبلوك تشيـن .36 ي  بقلم/  ي  إ دي فيلين   بريمإفير
 بقلم/ : دليل عمىلي لتطوير حلول إألعمإل وإلقإنون وإلتكنولوجيإ إلبلوك تشيـن .37

إجو   زيف بإمي 
: إلكتإبإت إلمجمَّ  .38 ي

ي نإكإموتو  :تكوينبإل مبتكرعة لكتإب سإتوشر
 بقلم/ سإتوشر

ي 
 فيل شإمبإن 

: دروس مستفإدة من ؤطةلق  إألوَّ إلعملة عرض فن  .39 أندرو  بقلم/  توكن-كريبتوفي
 نـجيمس تشإبي

في ومنصة  .41
إلدليل إلشإمل للبلوك تشيـن وإلتنقيب وإلتجإرة وعرض إلعملة إألوَّ

إتيجيإت لربــح  ة وأفضل إإلسير ي إلعمةلت إلمشفرة إلشهير
يـوم وإإلستثمإر ػ  ؤيثير

 أإلن نورمإن بقلم/ إلمإل 



يـوم وإلعقود إلذكية  :51هجوم إلـ .41 ي إلبلوك تشيـن: إلبتكوين وإؤليثير
 بقلم/ ػ 
إرد   ديفيد جير

 بقلم/ فسير إلبلوك تشيـن وإلعمةلت إلمشفرة وإلبتكوين ومستقبل إألموإل ت .42
 أإلن رإيت

كة معرضة لخطر إلتعطيل بسبب ؤصدإر موثوق به إلبلوك تشيـن .43  بقلم/ : كل رسر
ي ؤيتوإرو

 ريتسر
ي  .44

ـة ػ  مة غير تقنيَّ
ِّ
 دإنيإل دريشـر بقلم/ خطوة  25أسإسيإت إلبلومك تشيـن: مقد

 
 

~~~~~ 
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