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و طرق االستثمارالعمالت الرقمية 

2021مارس 

دورة

محمد الراشد. أ: تقديم 

مقدمة  
الواليات المتحدة االمريكية -بكالوريوس في المحاسبة و التمويل من جامعة كولورادو •

الكويت -ماجستير في إدارة االعمال  •

.مدقق داخلي معتمد من المعهد األمريكي للتدقيق الداخلي •

مستشار مالي معتمد من المعهد الكندي للمستشارين الماليين •

مدقق عمليات احتيال معتمد من معهد مدققين عمليات االحتيال االمريكي •

.سنوات في مجال االستشارات في العمالت الرقمية و االدخار و االستثمار 4أكثر من  •

محتوى الدورة
اليوم الثاني 

)Portfolio(للفرد المحفظة االستثمارية 1)

بالعمالتايجابيات و مخاطر االستثمار 2)

العمالتطرق الربح باالستثمار في 3)

تصوري لمستقبل العمالت الرقمية4)

)Halving(التنصيف 5)

)ICO(كيفية اكتتابات العمالت 6)

البيع و الشراءطرق 7)

حماية الحسابطرق 8)

مصطلحات عالم العمالت الرقمية9)

اليوم األول 

ماهي العمالت الرقمية1)

قانونيتها و شرعيتها2)

مميزاتها و سلبياتها3)

)Blockchain(البلوكتشين تقنية 4)

مصادر تحصيل العمالت الرقمية5)

)Wallets(العمالت محافظ تخزين 6)

(Exchanges)منصات التداول 7)

اليوم الثالث

:تطبيق عملي على المنصات

كيفية الشراء و البيع 1)

التحويل بين الحسابات 2)

التداول بين العمالت 3)

فتح الودائع 4)

تطبيق وسائل الحماية للحساب5)
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النقودتطور 

سلوك االنسان يتغير مع مرور الوقت وكذلك النقود

تطور النقود 

المقايضة
النقود 
الورقية

النقود 
المعدنية

النقود 
السلعية

النقود الرقمية 

)العمالت الرقمية(  

عيوب المقايضة

عدم التوافق الثنائي في الرغبات بين البائع و المشتري1)

عدم وضوح وسيلة القياس2)

قلة القيمة المختزنة3)

صعوبة تجزئة السلع4)
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النقود السلعية

هي ان يتفق الناس على ان تكون احد السلع هي وسيلة التبادل بين الناس

عيوب النقود السلعية
 

سلعية بعض العيوب الموجوده في المقايضة كانت تظهر في بعض السلع في النقود ال

عدم اختزان للقيمة1)

صعوبة تخزينها و نقلها لكبر حجمها2)

ظهور النقود المعدنية

الدينار الذهبي و الدرهم الفضي بالجزيرة العربية 

:مميزاتها 

وسيط في التبادل1.

مقياس للقيمة2.

اختزان القيمة3.
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النقود الورقية
سلبيات النقود المعدنيه و ذكاء اصحاب رؤوس االموال اوجدت العمالت الورقية

سند او وصل بالمبلغنقود معدنية  محل ذهب او حارس 
) صرافه ( لالموال 

سلبيات النقود الورقية 

التحكم بها من الحكومات1)

تتأثر بالتضخم و نسب الفائدة2)

تكلفة الطباعة و التخزين و النقل3)

التزوير4)

ما الحل ؟

من ثم بدأت مرحلة التفكير ببديل للعمالت الورقية 
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نشوء العمالت الرقمية
Wei Dai

قام بـتأليف فكرة 
عمالت رقمية مبنية 

حكم على التشفير للت
في إنشاءها 

 والتعامل به، بديالً 
عن السلطة 

المركزية

اول عملية بيع 
بالبيتكوين لشراء 
بيتزا في فلوريدا 

مقابل 
10, 000 
بيتكوين

صنع اول عملة 
بيتكوين و 

اعتمدها كمكافأه 
ن لمن يقوم بالتعدي

في شبكة 
البلوكتشين

ساتوشي ناكاموتو 
ابتكر شبكة 
البلوكتشين

19982010 2009 2007

Cryptocurrenciesالعمالت الرقمية 
:علميا 

ملية اختراقها برنامج مكتوب بلغة برمجة معينة وباستخدام تقنيات تشفيرعالمية تجعل من ع 
. والتالعب بها امراً أشبه بالمستحيل

الفرق بين العمالت الرقمية و البلوكتشين
  

؟ Blockchainماهو البلوكتشين 
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كة من يتحكم في شب
صة البلوكتشين الخا

بالبيتكوين

ما استخدامات البلوكتشين بالمستقبل ؟

أشهر العمالت الرقمية
من قيمة سوق % 70ويستحوذ على اكثر من البيتكوين هي اساس العمالت الرقمية 

العمالت الرقمية

الكمية
Total Supply

الرمز العملة

مليون 21 BTC البيتكوين

مليون 114 ETH االيثير

مليار 100 XRP الريبل

مليون 84 LTC الاليت كوين

16

17

18



3/7/2021

7

مواقع للتعرف على جميع العمالت

كوين ماركت كاب 

all/views/all/com/coinmarketcap.https://

كوين شيك اب

mccom/?coincheckup.https://

مميزات العمالت الرقمية

سرعة االنتقال 
مكانألي 

ال مجال لسرقة 
الهوية و 
المعلومات 

ضد عمليات 
التزوير

متوفرة للجميع متوفرة على مدار 
الساعة

رسوم أقل 
للحواالت

ت سلبيات العمال
الرقمية

تكاليف 
االنتاج

مجهول 
الهوية

عدم وجود 
رقابة او 

تنظيم

ريبة و 
قبول اقل
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رأي بعض أثرياء العالم عنها 

ماذا تعتقد ؟ 

قانونيتها

ونية لم يتطرق اي قانون في الكويت الى عدم قان
 العمالت الرقمية من حيث التداول او االحتفاظ

كونها عمالت افتراضية

من  2017نبه البنك المركزي البنوك في 
التعامل مع العمالت الرقمية

في امريكا و اوروبا
البيتكوين يعتبر سلعه و قد يعتبر احد مصادر الدخل 

: حساب الضرائب على  

 ( Income Tax )اذا تم دفع البيتكوين لك كراتب فسيكون عليه ضريبة الدخل) 1 

 (Capital Gain tax)اذا ربحت من البيتكوين في االستثمار فعليك ضريبة االرباح ) 2 
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القانونية

القانونية

قانونيتها
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شرعيتها

شرعيتها
:  خصائص النقود متحقق بالعمالت الرقمية 

.قبول الناس لها) 1 

.و سعرها يتحدد بالعرض و الطلب) 2 

البلوكتشين تعتبر سلطة حمايةشبكة ) 3 

)يرةربا او غمار او غ( او اعتبارها سلعة و ليست نقد فهو جائز ان كانت العملة في اعمال غير محرمة  

شرعيتها

نايف العجمي الدكتور| التكييف الفقهي والحكم الشرعي للعمالت الرقمية المشفرة :  الموضوع :يوتيوب  

fE7K-R0UiZxv=watch?com/youtube.www.https://

التعامل بالعمالت االلكترونية الرقمية ؟ الشيخ عبدهللا السلميحكم : الموضوع : يوتيوب 

Q9dVmX-MRWqv=watch?com/youtube.www.https://
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العمالت الرقمية  بكثرة لماذا بعض الدول تستخدم

 يتكوين في دول عملتهم تضعف بشكل كبير بفترة قصيرة مما دفع الناس الستخدام الب
شراء االمور الحياتية من امازون لثبات سعر البيتكوين

 دام دول عليها حظر اقتصادي و منع للتعامالت البنكية مما استدعى االفراد الستخ
البيتكوين لنقل اموالهم خارج او ال البالد؟ 

كيفية الحصول من العمالت الرقمية

 التعدين )Mining(

الشراء المباشر من االفراد او السوق

 Snapshot

 مكافآت(Airdrops)

التعدين: أوال 

البلوك   /شبكة البلوكتشين عبارة عن مجموعة من الملفات 
التي تقوم بحفظ المعلومات عليها

كل عشر دقائق يتم فك شفرة ملف 

: منذ البداية حتى اآلن Blocksعدد البلوك  

673,500تقريبا  
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التعدين: أوال 

:عمليتين  

ي هو سباق بين االفراد باستخدام اجهزة خاصة ف: اوال  
 و تخمين ةخوارزميحل مجموعة من المعادالت الرياضية 

شبكة  على) البلوك( الحل الصحيح لفك شفرات الملفات 
.البلوكتشين

الية  التأكيد على صحة المعلومات و المعامالت الم: ثانيا  
(Confirmations)الشبكة التي يتم حفظها في 

التعدين: أوال 

Minersالمعدنين  

ه و كل هم من يقومون بتقييد العمليات على الشبك 
كافأة ملف يتم اكمال معلوماته يقوم النظام بم/بلوك

.المعدنين المتشاركين في بناء هذا البلوك

قبلوك كل عشر دقايبيتكوين كل   6.25
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ماذا تحتاج  للتعدين

أجهزة التعدين1.

.مكان مكيف و منعزل عن ازعاج بعض األجهزه2.

سعة كهربائية كافية تغطي احتياج األجهزة3.

)  الخ ... تنظيف االتربة و متابعة االداء ( صيانة دورية 4.

التعدين: أوال 

:يحدث التعدين باستخدام اجهزه حاسبوبية مخصصة مثل 

(CPU)اجهزة الكمبيوتر التقليدية ) 1 

  Graphics processing unitوحدات معالجة الرسومات ) 2 

Asicاجهزة متخصصة لكل عملة ) 3  devices

المواقع لحساب ارباح التعدين

لحساب ارباح اجهزة التعدين 

com/asicminervalue.www.https://

37

38

39



3/7/2021

14

الفرق بين المصطلحات للعمالت
Coin Token Privacy Coin

العمالت االساسية اللي لديها 
شبكتها الخاصة و تستخدم 

يها تقنية البلوكتشين الخاصة ف

العمالت اللي تم عملها 
ة بناء على عمالت الرئيسي
و تشاركها البلوكتشين 

التابع لها

تعتبر احد انواع العمالت 
الرئيسية االكثر سرية و ال 

عهم تستطيع تتبعها لذلك تمن
عادة الحكومات 

تعدين ال يوجد تعدين له تعدين

Bitcoin , Litecoin , Etherium Tether ,Ripple, BNB , Link Dash and Monero

FORKما هو االنقسام 
كة هو نشأة عمالت جديده من العمالت الموجودة لكن بمميزات او قوانين او تعديالت جديده على الشب 

:  مثال

اين أحفظ عمالتي

محافظ حارة 1.

محافظ بارده2.
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المحافظ الباردة

Paper Walletمحافظ ورقية 1.

(USP)أجهزه خارجية 2.

المحافظ الحارة

(Exchanges )منصات العمالت الرقمية 1.

بيوترمحافظ في برامج في اجهزة التلفون او الكم2.

الرقم المحفظه الخاص
 Wallet Seed

الرقم السري لمحفظة قد تحوي عمالت  
مختلفة
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رقم محفظة لعملة بحد 
Private Keyذاتها 

Private key 

رمز المحفظة الخاصة لعملة واحدة و الزم  
seedتحفظه بمكان خاص نفس ال

Public key 

 هذا مثل عنوان المحفظة اللي الناس ترسل 
عمالت عليه

  

نصائح عامة 

حفظ الرقم الخاص بمحفظتك بمكان آمن

ضياعها يعتبر ضياع ألموالك عند ضياع الجهاز او البرنامج من جهازك

تأكد من وضوح الخط المكتوب او المطبوع من الطابعة

الورث

مشاكل التوريث في العمالت الرقمية

Safe Haven  & Digi Pulse 
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 نفس العمالت االلكترونية هل العمالت الرقمية هي
للدول ؟

.االجابة بببساطه ال 

لكن ما هو االختالف ؟

عوامل التأثير على سعر العملة

مشاريع العملة و 
فريقها العملةتنصيف  تنظيمها قانونيا و 

تسويقيا

تبني الحكومات و 
الشركات و االفراد 

الفاعلين لها
العرض و الطلب

مستقبل العمالت الرقمية

ية حسب التحول الدولي اتجاه تكنلوجيا البلوكتشين و العمالت الرقم
االحصاءات السنوية
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سؤال

ما االستفادة انه البيتكوين محدود الكمية ؟

كيف نعرف العمالت الجيده من الرديئة

الفريق المختص القائم عليها1.

مشاريعها /الهدف من عملها 2.

خواصها3.

استراتيجتها المستقبلية4.

White Paper  البيضاء الورقة

تم عملة كل بيضاء تأسيسية سياسة او دستور مثل لها عملها ي ل ا لورقة  ا تسمى 
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ء الورقة البيضا
للبيتكوين

)سرعة النقل( الخواص 

مشاريعها
الفكرة العملة

هي العملة الخاصة بالعقود الذكية و التي تسمح للشركات او العمالت االخرى باستخدام 
عقودها في معامالتها او بناء برامجها على شبكة االيثيريوم

ايثيريوم

 عملة بشبكة مركزية تقوم بدور الوسيط بين البنوك التجارية و الشركات المالية بنقل
اموالها فيها بينها برسوم اقل و سرعة اكبر و دقة اكثر

ريبل

 تدير اكبر منصة لتداول العمالت الرقمية و يتم استخدام عملتها في دفع الرسوم الخاصة
بالمنصة من رسوم سنوية او رسوم تداول و لديها استراتيجية خاصة بالتسويق

BNB
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االستراتيجيات 
هالخاصة بدعم العمل

BNBعملة  

مجمل عدد العمالت وقت االصدار 

مليون 200 

)2021فبراير (عدد العمالت الحالي  

مليون  170 

عالمياالتداولمنصاتاشهر

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

ةعوامل الفرق بين منصات تداول العمالت الرقمي

سمعتها اقدميتها بالسوق

رخصة االستخدام في دول مختلفه

وسائل األمان و الحماية

عدد العمالت المتوفرة

طرق الدفع الشراء و البيع
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ن عوامل الفرق بي
منصات تداول 

ةالعمالت الرقمي

الشراء حدود مبلغ
او التحويل

 رسوم التحويل و
التداول

سهولة االستخدام وسائل االستخدام

دعم اللغات خدمة العمالء 

ماهي المنصة المناسبة

داوليعتمد على الشخص المستثمر او المت

YYو  XXمقارنة بين منصة 
YY XX وجه المقارنة
300اكثر من  4 عدد العمالت

ال نعم )الخليجي( البيع و الشراء بالعملة المحلية 

ال نعم  شراء عن طريق كي نت

نعم نعم شراء عن طريق البطاقة او ايداع بنكي

نعم ال وضع اوامر شراء و بيع معلقة

نعم ال التداول بين العمالت االلكترونيه

نعم ال استخدام رافعات مالية

0.1 % 1.5% رسوم الشراء و البيع عن طريق النقد المتوفر

7.5% 4% رسوم الشراء عن طريق البطاقة االئتمانيه
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شروط فتح المحفظه
YY منصة   XX منصة

صورة الجواز  تصوير البطاقة المدنية خالل التسجيل

صورة شخصية صورة الجواز

حرك ( صورة سلفي مع بعض التعليمات 
)الخ... افتح فمك , يدك 

صورة سيلفي

مستند يثبت عنوانك الحالي مستند يثبت عنوانك الحالي

مستويات الحساب

بعض المنصات تحدد كميات العمالت المتاحة للتحويل و االستقبال 

بيتكوين 2: المستوى األول 

بيتكوين 100: المستوى الثاني 

غير محدود:  المستوى االخير 

أساليب النصب

الشركات الوهمية1.

ICO’sاكتتابات العمالت المزيفة 2.

شارك كمية من البيتكوين في منصة مع محافظ و اشخاص يديرون لك الحساب3.

64

65

66



3/7/2021

23

المحفظة االستثمارية

ختلف سلة تحتوي على انواع مختلفة من االدوات االستثمارية و األصول و ت 
.حسب النوع او القيمة او درجة المخاطر او الموقع الجغرافي

كل ما ارتفعت المخاطر ارتفع العائد على االستثمار 

توزيع المحفظة

ما الفرق بين شراء السهم و شراء العملة الرقمية

شراء السهم

 

 الرقميةشراء العملة
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توزيع المحفظه

10%

30%
60%

منخفض متوسط مرتفع

الحصص
النسبة نوع االستثمار

5% نقد او وديعة

5% ذهب

30% عقار

50% أسهم

10% عمالت رقمية

100% المجموع

مميزات 
االستثمار 
بالعمالت 

الرقمية

محدودية الكمية: اوال 

سوق واعد : ثانيا 

السيولة: ثالثا

الشفافية: رابعا 

راس مال صغير: خامسا 
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سلبيات 
االستثمار 
بالعمالت 

الرقمية

سوء االدارة: اوال 

قلبةطبيعة السوق المت: ثانيا 

المخاوف األمنية: ثالثا

التجريم القانوني: رابعا 

بالعمالت الرقميةفيه كم المبلغ اللي استثمر 

البيتكوين غالي كيف اشتري ؟

الف دوالر  40= بيتكوين  1 

ال استطيع االستثمار ؟
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عملة رقمية كامله ؟/هل الزم اشتري بيتكوين

1 Bitcoin = 100,000,000 Satoshi

بيتكوين 0.00000001=  ساتوشي   1

كم نسبة محفظتي من العمالت الرقمية

  10نسبة ال تتجاوز ,   2017في عام%

  20النسبة تصل ,  2020في عام %

  النسبة الىقد تصل , 2024-2023في عام XX%

كيفية الربح من العمالت الرقمية

  االدخار

التعدين واعادة بيع العملة

االستثمار طويل المدى

 المضاربة حسب التحليل الفني

فرق السعر بين المنصات

  رفع السعر من المجموعاتPump and Dump
  حسابات التوفير و االقراض(Defi)
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من الرديئة باالرقامكيف نعرف العمالت الجيده 

:  عن طريق بعض التوصيات و التحليل من موقع

 يكونAlgo. score rating > 3

short term forecast 

 comcoincheckup.https://

االدخار: اوال 

  معاملة العمالت الرقمية كما من يعامل الغرامات و السبائك الذهبية

المحافظه على القيمة و النمو مع مضي الوقت

)Halving( التنصيف 
حصل للحفاظ على معدل ثابت من اعداد البيتكوين حتى تتوازن مع معدالت التضخم ي

التنصيف كل اربع سنوات

 2008
كبيتكوين لكل بلو 50

2016
بيتكوين لكل بلوك 12.5 

2012
كبيتكوين لكل بلو 25

 2020
بيتكوين لكل بلوك 6.25
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)Halving( التنصيف 
حصل للحفاظ على معدل ثابت من اعداد البيتكوين حتى تتوازن مع معدالت التضخم ي

التنصيف كل اربع سنوات

 2024
بيتكوين 3.125

لكل بلوك 

2032
بيتكوين 0.78125 

لكل بلوك 

2028
بيتكوين 1.5625

لكل بلوك 

…….. 
بيتكوين 0.39

لكل بلوك 

مكافأة المعدنين

هل جميع العمالت لديهم تنصيف ؟

ال ليس الجميع   
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يحدث بأسعار العمالت بعد التنصيف ماذا 

االرتفاع لكسر القمم السابقة عادة  

:  مثال البيتكوين

لمعرفة تواريخ التنصيف القادمة

com/halvingdates.https://

التعدين: ثانيا 

 شراء و تركيب االجهزة في مكان خاص

الحصول على المكافآة من عمليات التعدين

 اعادة البيع العمالت و تحويلها للعمالت المحلية
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حساب معادلة الربح من التعدين
  التكلفة الكلية( حصر جميع التكاليف(

تكلفة األجهزه1.

تكلفة الكهرباء2.

تكلفة االيجار3.

)الخ–وصالت كهربائية  –ارفف  –كاميرات  -حارس( اخرى 4.

=العائد السنوي من التعدين 
يوم  365* االيراد اليومي المتوقع 

----------------------------------

التكلفة الكلية

نواع التعدينأ

األجهزه طريق عن تعدين1.

(Cloud Mining) غيمي تعدين2.

تعدين الويب3.

لالستثمار او المضاربة /شراء العمالت: ثالثا 

ند شراء العملة من منصات مختلفة او افراد بسعر منخفض او ع
انخفاض سعرها و اعادة بيعها عن ارتفاع السعر
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وسائل الشراء

Fiat to Cryptoالعملة التقليدية الى عمالت الرقمية  و العكس 1.

)Pairs( بين العمالت الرقمية 2.

)Pairs( التداول بين العمالت 
:كل العمالت عند التداول يتم التداول بينها  كالتالي 

Pairs
BTC/USDT
ETH /BTC
LTC/BTC

DOGE/ETH
XXX/BTC

Stable coinsالعمالت الثابتة بالقيمة 

عمالت ثابته و ال تتقلب سعريا مقارنة بالعمالت االخرى1.

النقد /تستخدم كوسيط في حال اردنا المحافظه على قيمة الكاش2.
اللي عندنا 

USDT and BUSDمثال 3.
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رخصمقارنة االسعار للعملة بين المنصات لمعرفة اال

Coin market capموقع 

فرق السعر بين المنصات: رابعا 
كل منصة لها تسعيرة خاصة لعمالتها حسب العرض و الطلب

Yمنصة Xمنصة 

الف 29البيتكوين سعره الف 30البيتكوين سعره 
30,000 USDT

بيتكوين 1عندك  بيتكوين 1عندك 

30,000 USDT

مجموع المحفظه 2 بيتكوين و 60 الف دوالر

فرق السعر بين المنصات: رابعا 
كل منصة لها تسعيرة خاصة لعمالتها حسب العرض و الطلب

Yمنصة Xمنصة 

الف 29البيتكوين سعره الف 30البيتكوين سعره 
30,000 USDT

بيتكوين 1عندك  بيتكوين 1عندك 

30,000 USDT

مجموع المحفظه 2 بيتكوين و 60 الف دوالر
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فرق السعر بين المنصات: رابعا 
كل منصة لها تسعيرة خاصة لعمالتها حسب العرض و الطلب

Yمنصة Xمنصة 

الف 29البيتكوين سعره الف 30البيتكوين سعره 
60,000 USDT

بيتكوين 2عندك  بيتكوين 0عندك 

1,000 USDT

مجموع المحفظه 2 بيتكوين و 61 الف دوالر

Pump and Dumpرفع السعر و انخفاضه : خامسا 

هم المتابعة مع مجموعات على مواقع التواصل االجتماعي و الدخول مع
 في عمالت ذات سيولة منخفضة لرفع سعرها و مضاعفتها خالل

ساعات

 Saving andحسابات التوفير و االقراض : سادسا 
Lending

ق ايداعها تسمح لك المنصات المختلفة ان تستفيد من عمالتك عن طري
او اقراضها للمنصة او لالفراد االخرين مقابل ارباح
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DEFIما هو ال 

Decentralized Finance

التمويل ال مركزي 

)ICO( االكتتابات 

اكتتابات الشركات باالسهم

 IPO(Initial Public Offering) 

01
اكتتبات شركات العمالت الرقمية

ICO(Initial Coin Offering) 

02

معرفة منصات االكتتابات

ongoingicos/en/com/icoholder.https://
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مثال

أمثلة على شركات تقبل البيتكوين
هل تعرف بعضها ؟شركات كثيرة بالعالم  

أمثلة على شركات تقبل البيتكوين

شركات بالكويت 

Ethereum, Top Up Airtime with Bitcoin, Buy Gift Cards & : Bitrefill
Bitrefill–Dogecoin Dash, Litecoin, 
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الرقميةالعمالتلمستقبلتصوراتي

تصوراتي لمستقبل العمالت الرقمية
2010-2017 2020 2022-2021 2024

الدوالر مخزونات الدول من العملة
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مخزونات الدول من الذهب

 

اللي تعلن عن استثماراتهاالشركات 

كيفية االرسال و االستقبال بين المحافظ

:لكل محفظة عندك خاصيتين رئيسيتين 

  ارسال العمالت )Send / Withdraw(

  استقبال العمالت )Receive / Deposit(
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كيفية االرسال و االستقبال بين المحافظ

)Public Key(لكل عملة في كل محفظة عنوان خاص فيها 

االرسال

االستقبال
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معرفة صحة ارسال الحواالت

 Explorerعن طريق كثير من المواقع او محركات البحث عن العمالت

مثال 

explorercom/blockchain.www.https://

شراء العمالت

كي نت من المنصات  /البطاقة االئتمانية 1.

التحويل البنكي الى المنصات2.

ATMاجهزة 3.

من االفراد مباشرة4.

بيع العمالت

ايداع في بطاقة ائتمانية1.

التحويل البنكي الى حسابك2.

على االفراد مباشرة3.
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ادوات مالية في منصة بينانس

 Saving/ Earnحساب التوفير) 1 

Loansحساب الرهونات و القروض ) 2 

 Futuresعقود آجلة) 3 

 Marginالروافع المالية) 4 

وسائل الحماية للحسابات 

البريد االلكتروني1)

  SMS Authenticationالرسائل النصية 2)

(3Two Factor Authenticator (2FA)

رقم سري للسحب4)

وسائل الحماية لعمالتك  

واحدةوزع عمالتك بين اكثر من منصة و ال تركزها بمنصة 

عند الفتح بمنصة ايتورو تأكد من انها بالرخصة االوروبية
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مصطلحات متكررة في عالم العمالت الرقمية
االختصار المصطلح الترجمة

Whales The big investors الحسابات الضخمة بالبيتكوين

HODL Hold On for Dear Life ال تبيع لحياة اجمل

ATH All time High اعلى سعر وصلت له العملة تاريخيا

ATL All Time low اقل سعر وصلت له العملة تاريخيا

Bull Run Increase in prices موجة الصعود التاريخي

Bullish Market will go up السوق باتجاه صاعد

Bearish Market will go down السوق باتجاه نازل

To the Moon Reaching high prices الوصول الى اسعار خيالية

FOMO Fear of Missing Out الخوف من ضياع الفرصة

قصةيحكيفلم
بدايةوساتوشي
البيتكوين

التطبيق العملي

الشراء و البيع من العمالت التقليدية1)
االرسال و االستقبال لمحافظ اخرى2)
تداول بين العمالت الرقمية3)
حساب التوفير و الرهونات و القروض 4)
2FAتفعيل خاصية 5)
اخرى6)
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مواقع متابعة اسعار العمالت 

مواقع مفيدة للعمالت الرقمية
الصدر الوصف

Application in IOS or Android االخبارية Investingقناة 

https://www.reddit.com/ منصة تواصل اجتماعي ألجدد اخبار العمالت

Bitcointalk.org اشهر منتدى يتحدث عن العمالت الجديده و اخبارها

https://cryptopanic.com/ اخبار عن العمالت الرقمية

coinmarketcap.com االسعار وكميات السيولة و االخبار 

mccom/?coincheckup.https:// االسعار وكميات السيولة و االخبار 

حساب مفيد على يوتيوب

الصدر الوصف

99bitcoins بيرمعلومات عامة باللغة االنجليزي بتبسيط ك
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االستماع حسن على جزيال شكرا

للتواصل او االستفسار

@askalrashed

+965-94445634
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