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 .دعبو ،هالاو نمو ھبحصو ھلآ ىJعو ،هللا لوسر ىJع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا

VWع ءوضلا طيلست ى_إ ةرصتخملا ةقرولا هذه فدJةيداصتقالاو ةيعرشلا بناوجلا مهأ ى jعوضوملا اذه ي 

ك دقو .يويحلا
ُ

 لئاسملا تاهمأ ىJع راصتقالا تيأر اذهلو ١.يzرشلا روظنملا نم ةرفشملا دوقنلا لوح tuثكلا بت

�سالا نود ةيلكلا دعاوقلاو لوصألا ى_إ ءوجللاوuلاس jصاصتخالا لهأ نم تسل ��نأ ى_إ ئراقلا ھّبنأو .تايئزجلا ي jي 

اtuثك تدفتسا ��نكل ،ةيبوساحلا ةجم�uلاو tuفشتلا لاجم
ً

 لوح ةشقانملا تزكر دقو .لاجملا اذه يj نtصصختملا نم 

 قفوملا هللاو .عيمجلل ةحاتملا رداصملا يj ةرفوتملا ليصافتلاو تافيرعتلا تبنجتو ،مامتهالاب ةريدج ا�Wيأر ��لا اياضقلا

الوأ
ً

ارخآو 
ً

. 

 ؟ةرفشملا دوقنلا ي7 ام

 تاينقت ىJع ةدمتعم ةيبوساح جمارب لالخ نم اهرادصإ متي دوقن ي� )cryptocurrency( ةرفشملا دوقنلا 

 دوقنلا اهساسأ ىJع ردصت ��لا تانايبلا ةيامح متي ثيحب ،“ةيمعتلا” مهضعب ا�Wمسيو ،)tu )cryptographyفشتلا

  .ةوقلاو ةقدلا نم ةيلاع ةجردب ةرفشملا

�كلإلا دوقنلا” نtب tuبك قرف كانه uبو “ةينوtكلإ �¦ف ةرفشملا دوقنلا لك .“ةرفشملا دوقنلا” ن�uنكل ،ةينو 

ايلاح مدختسملا دقنلا مظعم .حيحص tuغ سكعلا
ً

�كلإ دوقن ي� يjرصملا ماظنلا �uع uال ةيقرولا دوقنلا ةبسن .ةينو 

�كلإ دقن اW®م ٪٩٧ .ةيدقنلا ةلتكلا عومجم نم ٪٣ زواجتتuاضيأ ةيفرصملا دوقنلا .ينو
ً

 ةوقلاب سيل نكل ةرفشم 

 .ةرفشملا دوقنلا ھيلع يذلا ديقعتلاو

�فالا دوقنلا” حلطصم uانايحأ مدختسي “ةيضا
ً

 نأل .قيقد tuغ ييأر يj ھنكل ،ةرفشملا دوقنلا نع tuبعتلل 

�فالا” فصوuأ ھب داري ناك نإ “ةيضا´Wغ اtu رولا دقنلاك ةسوملمµأ ��عي اذهف ،يندعملا وأ ي´Wكلإ ا�uقبسو ،ةينو 

ادقن تسيل اW´أ ��عي ناك نإو .اW®ع ثيدحلا
ً

ايمسر 
ً

�عم وأ uاف
ً

 tuغ ھيف لخدي اذهف ،ةيمسرلا تاهجلا لبق نم ھب 

 .ةرفشملا دوقنلا

 وه انه زمرلاب دارملا .token وأ “زمرلا” حلطصم وهو ،قايسلا اذه يj مهم حلطصم ى_إ ةراشإلا نسحتسي 

اقح لثمي وأ زمري رفشم لصو وأ ةداهش
ً

الصأ وأ 
ً

ايلام 
ً

 سيل نكلو ،زومرلا عاونأ نم عون ةرفشملا دوقنلاف .كلذ tuغ وأ 

ادقن ّدعُي زمر لك
ً

ارفشم 
ً

. 

 
 .يدنهلا مويقلادبع ،ةرفشملا ةميقرلا دوقنلا ايفارجويلبب :رظنا  ١
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 ؟ةرفشملا دوقنلا اذامل

 ؟ةرفشملا دوقنلا يj ديدجلا وه ام

 ةدعاق ىJع ةينقتلا هذه دمتعت .(Blockchain) لتكلا ةلسلس ةينقت ي�و ،ا�Wلع تينُب ��لا ةينقتلا وه ديدجلا

�شملا ءاضعألا عيمج ىدل اW®م خسن دجوت ھنأ ةيزكرمال اW´أ �¹عمو .ةيزكرمال تانايبuكtن jلا ةموظنملا وأ ةكبشلا ي�� 

 .دقنلا اذه رادصإ ءارو فقت

 لك عمج متيو .رخآ ى_إ صخش نم )ىرخأ ةعلس يأ وأ( رفشملا دقنلا ةيكلم لقن تايلمع لجست ةدعاقلا هذه

 دعب الإ ةلتكلا ى_إ ةديدج ةيلمع فاضت الو .ةلتكلا هذه tuفشت مث ،ةدحاو ةلتك وأ ةمزح يj تايلمعلا نم ةعومجم

  ٢.ءاضعألا لبق نم ا�Wحصو ا�Wمالس نم ققحتلا

 :ي� ،ةيمهألا ةياغ يj فئاظو ى_إ فدÀW لتكلا ةلسلس ماظن

  ،ةعلسلا وأ دقنلل كلاملا ةيصخش نم ققحتلا )١(

  ،نtعملا دقنلا وأ ةنيعملا ةعلسلا نم ققحتلا )٢(

  .رخآ ى_إ صخش نم ةيكلملا لاقتنا قيثوت )٣(

 tuبك ددع ىJع ةدوجوم يأ ،ledger) (distributed ةيزكرمال تانايب ةدعاق نمض ةرفشم تامولعملا هذه نإ ثيحو

ارظن ةيلاع حبصت تامولعملاو تانايبلا هذهل قيثوتلاو ققحتلا ةيقادصم نإف ،نtلقتسم ءاضعأل ةزهجألا نم
ً

 رذعتل 

�لا ىJع نtلقتسملا ءاضعألا نم tuبك ددع ؤطاوتÅةدعاقلا تانوكمب ثبعلا وأ ريو. 

 جودزملا قافنإلا

�كلإلا دوقنلا ھجاوت ةلكشم �uكأ جالع يj حجن لتكلا ةلسلس ماظنu¹مسي ام ي� ةلكشملا هذه .ةينو jفرعلا ي 

 دق صخشلاف .“كدنع سيل ام عيب” يمالسإلا ھقفلا يj اهرظانيو ،“ spending) (double جودزملا قافنإلا” :�Éملا

اكلم دعت مل ةلمعلا نأ عم ،ىرخأ ةعلس ءارشل اهسفن ةلمعلا مدختسي مث ،ةعلس ءارشل ةنيعم ةلمع مدختسي
ً

 ھل 

�كلإلا تالمعلا يj صخألا ىJع ةلكشملا هذه ز�uتو .لوألا ءارشلا ببسبuارظن ةينو
ً

 مث نمو تافلملا خسن ةلوهسل 

 .ةيلمع نم Ëuكأ يj اهمادختسا

 ةدعاق يj ةلمعلا ةيكلمل لقن ةيلمع لك تانايب ليجست لالخ نم ةلكشملا هذه جالع لتكلا ةلسلس ماظن عاطتسا

 هذه عمو ،ةيلمع لك ىJع” دوهشلا” رودب ءاضعألا ءالؤه موقي .ةكبشلا ءاضعأ نم tuبك ددع ىدل ةنزخم تانايب

�لا ةيناكمإ حبصت ةداهشلاÅددع دازو ةكبشلا تعستا اذإ ةصاخ ،ةعنتمم ھبش هدنع سيل ام عيب وأ شغلا وأ ريو 

 .ديعب دح ى_إ روطتم “داهشإ” ماظن وه ،ديدش راصتخاب ،لتكلا ةلسلس ماظنف ٣.ءاضعألا

 
 .,Drescher 2017 :رظنا  ٢
 .٢٠١٧ ،نtسح لاله :رظنا  ٣
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 زفاوحلاو ققحتلا

 ميظنت .ةلماعملا ةحص نم ققحتلا يj سفانتلاو ةكراشملل ءاضعألا tÅفحتل ةيلآ دوجو لتكلا ةينقت بلطتت

 .اW´اظم يj ةحورشم ئراقلا اهدجي ،ىرخأل ةلمع نم فلتخت ةددحم ةيلآ قفو متي ةسفانملا

 عيرشتلا جهنم

 رطف ��لا ةرطفلا نم اذهو ،مهرضي الو مهعفني امع نوثحبي ءالقعلا نأل ،ةيعورشملاو لحلا تالماعملا يj لصألا

 ةtuصق كلت عم دمألا ةليوط ةحلصملاو ،عومجملا عم درفلا ةحلصم ا�Wف ضراعتت تالاح كانه نكلو .ا�Wلع سانلا هللا

 ليصافت وأ تاقيبطت لك لوانتن نل كلذ ىJع ءانب .تالماعملا هذهل دييقتلا وأ ھيجوتلاب عرشلا لخدتي انهف ،دمألا

 .ةشقانملاو رظنلا يzدتسي امم اهمهأ ىJع رصتقنس لب ،ةرفشملا دوقنلا

 دقنلل يNوألا رادصإلا

Public (Initial (Offering  مهسألل ي_وألا رادصإلاب ھيبش )ICO—Offering Coin Initial( دقنلل ي_وألا رادصإلا

امهسأ سيلو رفشملا دقنلا وه ضورعملا نإف دقنلا ةلاح يj .نيرمثتسملل ةرم لوأل مهسألا يj باتتكالا متي ثيح
ً

 وأ 

اقاروأ
ً

  .مهسألا يj نأشلا وه امك ،حبرب باتتكالا دعب ھعيب يj حمطي رفشملا دقنلل ي_وألا رادصإلا يj رمثتسملا .ةيلام 

 يj اذه .ةيكلم يأ لثمي ال دقنلا امنيب ،ةكرشلا يj ةيكلم لثمي دقع مهسلا نأ وه دقنلا نtبو مهسألا نtب قرفلا

الاكشإ tuثي ال دق ھتاذ
ً

 دري امنإو .لحلا تالماعملا يj لصألا :ةيلكلا ةدعاقلل عضخي ،وه ثيح نم ،رفشملا دقنلا نأل 

 .اهسيسأت نtح ةكرشلا ليومتل دقنلا رادصإ ةهج نم لاكشإلا

 .)صاخلا فرعلا رارغ ىJع( سانلا نم ةنيعم ةعومجم نtب ولو لوبقلاب ىظحي نأ يÔبني ھتفيظو يدؤي يكل دقنلاف

ملا نكلو .دقنلا ردصُمب ةقثلا نم دب ال لوبقلاب ىظحي يكلو
ُ

 يكل دقنلا ردصُي وهو ،سيسأتلا ةلحرم يj لازي ال ردص

 !ردصُملل ةقثلا ردصَم وه ،هردصُمب ةقثلل رقتفي يذلا دقنلا راصف .لوبقلاو ةقثلاب ىظحي مث نمو ھيمدق ىJع فقي

القع عنتمم روَد اذهو
ً

ملاف .
ُ

 ى_إ جاتحي ھحاجن تبثي يكلو .عقاولا ضرأ ىJع اهحاجن تبثي مل ةركف درجم لازي ال ردص

 ةقثلا �Ø×تقي ھتعيبطب دقنلا نكلو .)scoin( ةرفشملا دوقن رادصإ لالخ نم ليومتلا اذه ىJع لصحي وهو ،ليومت

 تاعاقف ى_إ عقاولا يj طمنلا اذه يدؤي اذهلو .عنتمم وهو ،ھسفنب ھسفن نم ةقثلا دمتسي انه دقنلا راصف .ردصملاب

ابلاغ �¦تنت
ً

 .نيرمثتسملا نم ةtuبك ةعومجمل ةراسخلاب 

اقفو ،ى_وألا ةعبرألا رعشألا لالخ لشفلاب �¦تنت ةيلوألا دقنلا تارادصإ نم ٪٥٠ نم Ëuكأ نإف ،عقاولا وه اذهو
ً

 

 ةغرفملا ةقلحلل ةيقطنم ةجيتن هذهو ٤.ةدحتملا تايالولاب College Boston ن�سوب ةيلك نم ناثحاب اهدعأ ةساردل

 دمتسي يذلا تقولا يj ردصُملل ةقثلاو معدلا ردصم وه نوكي نأ رفشملا دقنلل نكمي الف .ي_وألا رادصإلا اهلثمي ��لا

 
٤  2018 Kostovesky, and Bedetti. 
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ملا نم هرادصإ نtح ھَتقث رفشملا دقنلا
ُ

�ي ضقانتلا اذه .ھسفن ردصuايلمع مج
ً

 tuغ تاعاقف ى_إ يدؤي شحاف ررغ ى_إ 

 .ةرقتسم

 .ةرفشملا دوقنلا ىJع شحافلا ررغلا ةبلغ نم نيرصاعملا ملعلا لهأ نم ددع ھيلإ بهذ ام عم قفتت ةجيتنلا هذهو

ملا ةكرشلا ليومتل وحنلا اذه ىJع دقنلا رادصإ يj امنإو ،وه ثيح نم دقنلا يj سيل للخلا نكل
ُ

 روذحملاف .ةردص

 .دقنلل ةيلوألا رادصإلا تايلمع لب ةرفشملا دوقنلا سيل نذإ

 حالصلا ودب لبق عيبلا

 .حالصلا ودب لبق عيبلا عنمب �ÛØاقلا يzرشلا طباضلل عضخت سيسأتلا تحت تاكرشلا مهسأ نأ ةظحالم يÔبني

 ال سيسأتلا تقو ةكرشلا مهسأ يj باتتكالاو .علسلا لكل ماع �¹عملا نكل ،رمثلا يj درو ناك نإو ،طباضلا اذهو

 تقو باتتكالاف .)رادصإ ةوالع دجوي ال يأ( ةيمسالا ةميقلاب باتتكالا مادام ةكراشم وه لب عيبلا يj لخدي

 اهحالص تارشؤم دبت مل لازت ال ةكرشلاو باتتكالا دعب مهسألا عيب نم جرحلا أشني امنإو ،ھيف جرح ال سيسأتلا

 .لخدلا ديلوتو جاتنإلا ىJع ةكرشلا ةردقب ديفت ��لا ةفورعملا ةيلاملا تارشؤملا ي�و ،اهجضنو

 اذهلو ،tuبعتلا حص نإ “يداصتقالا جضنلا” رداوب ا�Wف ققحتت مل تاكرش ي� سيسأتلا تحت ��لا تاكرشلاف

 ةلحرملا هذه يj ي�و .دتشي نأ لبق عرزلاب وأ ،دعب دلوي مل يذلا نtنجلاب نوكي ام ھبشأ �¦ف ،سيسأتلا تحت :تيمُس

اينبم نوكي ةلحرملا هذه يj ةكرشلا مهسأ عيبو ءارشف .ةtuثك بابسأل Ëuعتلا وأ ةراسخلل ةضرع
ً

 يذلا حبرلا لمأ ىJع 

 نم نtسسؤملا عنمت ملاعلا لود يj ةمظنألا مظعم نأ دجن اذهلو .عقاولا ضرأ ىJع ةيقيقحلا ھتاموقم دعب دجوت مل

�ف �Ø×م دعب الإ سيسأتلا تحت تاكرشلا يj مهمهسأ عيبuةددحم ة )jالثم يكيرمألا ماظنلا ي
ً

 ماظنلا يjو ،رهشأ ةتس 

�سا ةيشخ وه ببسلا .)ناتنس يدوعسلاuسسؤملا حابtدق مث ،حبرلل ةيقيقحلا تاموقملا دوجو لبق قوسلا نم ن 

 .نيرمثتسملا لاومأ عايض ةجيتنلا نوكتو ،ةكرشلا لشف كلذ دعب نtبتي

المأ لب ،تاكرشلا هذهل ةيقيقحلا ةميقلا لجأ نم اومهاسي مل نيرمثتسملا نأ ��عي اذهو
ً

 jنيرمثتسم دوجو ي 

�شيس نيرخآuم نو®Wخألا عفد نيرمثتسملا ددع صقانت اذإ �¹ح ،اذكهو ،مهدعب نميف نوعمطي ءالؤهو ،مtuنو 

 وهو scheme) (Ponzi يزنوب ماظن وأ يمرهلا لسلستلا ¹مسي لاملا بسك نم طمنلا اذهو .قوسلا رايW´ا نtح نمثلا

 رابتعا نود لامب لامل ةلدابم درجم قوسلا لعجي بولسألا اذهو .نيرمثتسملا نم tuخألا ليجلل ةققحم ةراسخ

اماظن لكك قوسلا حبصيو ،هؤارشو ھعيب متي ام ةقيقحل
ً

ايرفص 
ً

 ام ھبشأ لب داصتقالل ةفاضم ةميق يأ ققحي ال 

 .رامقلا تاهونيزاكب نوكي

 تحت تاكرشلا مهسأ عيب نع لقي ال ررغلا ثيح نم وه دقنلل ي_وألا رادصإلا لالخ نم ةرفشملا دوقنلا عيبو

 وأ لامب لام ةلدابم درجم ى_إ ةلماعملا لوحت ثيح نم اهسفن دسافملا نمضتي ھنأل ،ھيلع ديزيو ھقوفي لب ،سيسأتلا

 .مهسألا اW®مضتت ��لا ةيكلملا نم عون يأ نم رفشملا دقنلا ولخ كلذ قوفو ،دقنب دقن
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 دقنلا ةفيظو

 نع دقنلا فارحنا ي�و :ةرصاعملا ةيلاملا ةمظنألا يj للخلا عاونأ مهأ دحأ نع فشكت دقنلل ي_وألا رادصإلا ةيلمع

 :ةفورعم فئاظو ھل دقنلاف .حبرلا ديلوتل يرامثتسا لصأ ى_إ ھلوحتو ،تالدابملا ليهست ي�و ةيساسألا ھتفيظو

 .ةيبساحم ةفيظو ي�و ،ةوËuلل سايقم .١

اسايقم دقنلا نوكل ةجيتن ي�و ،لدابتلل طيسو .٢
ً

 .ةميقلل وأ ةوËuلل 

اطيسو دقنلا نوك نع ةجيتن هذهو ،ةوËuلل عدوتسم .٣
ً

 .لدابتلل 

اعدوتسم نوكي امنإ دقنلاف
ً

ارظن ةوËuلا وأ ةميقلل 
ً

اطيسو ھنوكل 
ً

 ولف .ةلقتسم تسيلو ةعبات ةفيظو �¦ف ،لدابتلل 

 ناك ،)speculation( ةفزاجملا ىJع ةمئاقلا ةرفشملا دوقنلا يj وه امك ،حبرلل دلوم يرامثتسا لصأ ى_إ دقنلا لوحت

اضقانم كلذ
ً

  .ءادتبا دقنلا دوجو يj ساسألا ي� ��لا لدابتلا ليهست ةفيظول 

 الو .حبرلا لجأ نم ھب ظافتحالا �Ø×تقي رامثتسالا امنيب ،ھب ظافتحالا مدعو دقنلا قافنإ �Ø×تقي لدابتلاف

 نإف دقنلا فالخب ،رامثتسالا ضرغل عبات لوصألا هذهل ةبسنلاب لوادتلا نكل ،ةيرامثتسالا لوصألا لوادت يj لاكشإ

ةلاصأ ناتضقانتم ناتفيظولاف .عبات ھب ظافتحالاو لصألا وه لوادتلا
ً

  .دقنلا يj امهعامتجا نكمي الو 

�ي يذلا ررضلا بناوج دحأ نtبي اذهوuع بتJحبرلل ّردم لصأ ى_إ ضارقإلل ةلباق ةعلس يأ لوحي ابرلاف  .ابرلا ى، 

امكُح عنمي ام وهو
ً

الوصأ تسيل ضارقإلل ةلباقلا علسلا مظعمو .ّرحلا لوادتلا نع اهسبحيو ةعلسلا هذه قافنإ نم 
ً

 

 عيبلا هللا لحأو﴿ :ى_اعت هللا لوق قادصم ،عيبلل ضقانم ھتعيبطب ابرلا نإف اذهلو ،ةيكال�Wسا علس ي� لب ،ةيرامثتسا

 .ةتسلا فانصألا ثيدح ا�Wلع صن ��لا ةيرورضلا علسلا يj نوكي ام Ëuكأ كلذ حضتيو ،﴾ابرلا مرحو

 ام ى_إ يدؤي ضقانتلا اذه .دقنلا ةفيظو ضقاني يرامثتسا لصأ ى_إ لدابتلل طيسو نم دقنلا لوحت نأ لصاحلا

�عت ��لا ةيساسألا ةلكشملا ي� هذهو .ىرخأ ةيحان نم ابرلا ةعراضم ى_إو ،ةيحان نم شحافلا ررغلا نم قبسuض 

 .اهtuغو نيوكتب كلذ يj امب ةرفشملا دوقنلا نم tuثكلا فسألل لمشي اذهو ،ةفزاجملا ىJع ةمئاقلا ةرفشملا دوقنلا

 ليدبلا

 نيرمثتسملل حمسي امب ،ليومتلا جاتحت ��لا ةكرشلا يj ةيكلم مهسأ رادصإ وه دقنلل ي_وألا رادصإلل ليدبلا

 ضقانتلا ءافتنال ،رفشملا دقنلاب ةميقم مهسألا هذه نوكت نأ عنمي ام دجوي الو .اVWرادإ ةبساحمو ةكرشلا ةباقرب

 وه حبرلا ردصم نوكيو ،دقنلا نم سيلو مهسألا نم اVWوق دمتست مهسألا رادصإ نtح ةكرشلاف .هالعأ ھيلإ راشملا

 .دقنلا سيلو مهسألا

Offering Token Security—( “ةيلاملا زومرلا حرط” ¹مسي ام رشتنا ثيح ،نآلا دئاسلا هاجتالا وه اذه نأ ودبيو

STO(. ظفلل ةمجرت “زمر” ظفلو token ب قرفلا .ةيلام لوصأل ھلماح ةيكلم تبثت ةقيثو ھب داري يذلاوtزمرلا” ن“ 

 )contracts smart( ةيكذ دوقعل ةقيثولا نtمضت ةيناكمإو ةينقتلا ثيح نم وه كوكصلا وأ تاداهشلا وأ مهسألا نtبو
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ايلاح دئاسلا هاجتالا وه ةيلاملا زومرلا حرط .ةفورعملا تاداهشلا فالخب
ً

 ھب تبيصأ يذلا لشفلل ةباجتسا وهو ،

 ٥.ھيلإ ةراشإلا تقبس يذلا ي_وألا دقنلا حرط قاوسأ

 ةيكذلا دوقعلا

�كلإ اهذيفنت متي دوقع اW´أ ةيكذلا دوقعلاب دوصقملاuاينو
ً

 لاثم .اهل ةيضتقملا تابجوملا وأ طورشلا تققحت اذإ 

 نم جردنت اW®كل ،لاملا قاوسأ يj ةفورعم ةغيص ي�و ،ددحم رادقم ى_إ رعسلا طبه اذإ عيبلا رمأ ذيفنت ةجمرب كلذ

 .ةيكذلا دوقعلا موهفم يj أدبملا ثيح

 نأ قبسو .ةددحم طورش لوصح ىJع دقعلا ذيفنت قيلعت يأ ،“دوقعلا قيلعت” :¹مسي ام فرع يمالسإلا ھقفلا

 وأ ابرلا ى_إ كلذ دؤي مل اذإ دوقعلا قيلعت نم عنمي ام أدبملا ثيح نم دجوي ال اذهلو ،لحلا طورشلا يj لصألا

 .رسيملا

 ؟ةمذلا ي_ رفشملا دقنلا تبثي له

�قالا نامثألا تالامعتسا مهأ نمuلجؤم نمثب ءارشلاو ضا. jتلاحلا اتلك يtنامثألا تبثت ن jفالخ الو .ةمذلا ي 

�فالاو .لجألا دنع دوجولا ّماع نيَّدلا لحم نوكي نأ بلطتي ةمذلا يj توبثلا نأ ءاهقفلا نtبuاسألا ضاèØ� jدوقنلا ي 

امومع
ً

اضيأ قبطني اذه لهف .ةدعاقلا ىJع رثؤت ال ةيئانثتسا تالاح يj الإ اهعاطقنا روصتي الو دوجولا ةّماع اW´أ وه 
ً

 

 ؟ةرفشملا دوقنلا ىJع

 ،لاكشإ لحم ةمذلا يj اVWوبث نأ ��عي اذهو .بلطلا دنع ردصت الو دوجولا ماع tuغ ةرفشملا دوقنلا عاونأ مظعم

  .ةسارد ى_إ جاتحت ةلأسم هذهو

 ضبقلا رخأت

 قئاقد ١٠ ةلماعملا نمضتت ��لا ةلتكلا ةحص نم ققحتلا بلطتي ،نيوكتبلا مادختساب ةقفص ذيفنت متي امدنع

ابيرقت
ً

 .كلذ نم رصقأ نوكت دق ةدملا نإف ىرخألا تالمعلل ةبسنلاب .تالاحلا ضعب يj ةدملا هذه زواجتت دقو ،

�شي فرص ةيلمع �¦ف ،ىرخأ ةلمعب ةلمع ةلدابم ةلماعملا تناك اذإuف ط�Wيذلا رخأتلا اذه لهف .ضباقتلا ا 

 �¦نملا وه سيل رخأتلا اذه نأ ملعأ هللاو رهظي يذلا ؟ضباقتلا طرشب لخي ةيلمعلا ةحص نم ققحتلا ھيضتقي

 مت ول امك .اهtuخأت ى_إ سيلو ،قوثوم لكشب اهذيفنت مث نمو ةيلمعلا ةمالس نم ققحتلا ى_إ فدÀW رخأتلا نأل ،ھنع

 صحفلا اذه ھقرغتسي يذلا تقولا نإف .ھتمالس نم دكأتيو دقنلا صحفي نأ فرط لك دارأو tuناندب مهارد ةلدابم

اعرش دوصقملا ضبقلا ققحتل ةليسو وه لب ضباقتلا طرش يjاني ال رابتخالا وأ
ً

 Ø¹×تقم يjاني ال وهف كلذك ناك امو .

 .هدكؤي لب دقعلا

 
الثم رظنا  ٥

ً
 2019 Bourgi,. 



 8 

 فقوتم دقعلاف .رخآلا فرطلل نtلدبلا نم يأ ةيكلم لقتنت ملو دقعلا لطب اهضفر مت اذإ ةيلمعلا نأ كلذ حضوي

 اذإف .ابرلا مث نمو ةمذلا يj نيَد ى_إ لوؤي ھنأل ،ضبقلا رخأت عم مزاللا دقعلا وه امنإ عونمملاو .ققحتلا مامتإ ىJع

أ
ُ

اقلعم دقعلا مرب
ً

 كلذ نكي مل ،دقعلا ماربإ روف أدبي ققحتلا اذهو ،لدبلل فرط لك ضبق ةحص نم ققحتلا ىJع 

 tuخألا نأل نيَّدلا توبث نم ٌعنام ةلماعملا ةحص نم ققحتلاف .حيحصلا وه سكعلا لب ،ةمذلا يj نيَد توبثل ةعيرذل

�ي ال ةلماعملا ةحص نم ققحتلا لجأ نم ضبقلا رخأتف .ققحتلاب الإ ةيكلملا لقتنت الو ،ةيكلملا لاقتنا نع عرفuبت 

 .ملعأ هللاو ،روذحم ھيلع

 ةصالخلا

 يj ةيعون ةلقن لثمت ي�و ،blockchain لتكلا ةلسلس ةينقت ي� ةديدج ةينقت ىJع ةينبم ةرفشملا دوقنلا .١

 .تامولعملا ةينقت

 نم ىوصقلا ةدافتسالا عم ةيديلقتلا دوقنلا يj للخ �uكأ بنجت يj تحجن أدبم ثيح نم ةرفشملا دوقنلا .٢

 .ةثيدحلا تاينقتلا

 ققحي ام بسحب ةيوستلاو عفدلل تايلآ وأ دوقن ثادحتسا نم عنام كانه سيلو ،لحلا تالماعملا يj لصألا .٣

 .ةحلصملا

 نم ھنمضتي امل يzرش لاكشإ لحم وهو ،)ICO( تالمعلل ي_وألا حرطلا وه ةرفشملا دوقنلا ىJع ذخؤي ام Ëuكأ .٤

 .)STO( ي_املا زمرلا حرط وه ي_وألا دوقنلا حرط نع ليدبلا .شحافلا ررغلا

�شا يjاني ال ةلماعملا ةحص نم ققحتلا ببسب رفشملا دقنلا يj ضبقلا رخأت .٥uضباقتلا طا jفرصلا ي. 

 .نtملاعلا بر هلل دمحلاو
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 رداصملا

 

 كلملا ةعماج “،نtش كولبلاو ةرفشملا تالمعلا جاتنٕا يj وتوماكان �îØوتاسل ةريدتسملا ةلواطلا جذومن :يzادبإلا نواعتلا” )٢٠١٧( لاله ،نtسح

 .ءاعبرألا راوح ،زيزعلادبع

 .ةرونملا ةنيدملا ،ةيمالسإلا ةعماجلا ،ةرفشملا ةيمقرلا دوقنلا ايفارجويلبب )٢٠١٩( مويقلادبع ،يدنهلا
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