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النظام المالي كاش تلكس
Cash Telex Ecosystem
د .ابوعمامه الطاهر احمد
www.cashtelex.com
الخالصة – تعاني العمالت المشفرة في الحالة الراهنة من عدة عيوب ومسائل تتعلق بغياب االستقرار وقابلية التوسع وأهم من ذلك األمن .وقد
تم مؤخرا ً إدخال عدة خوارزميات وتقنيات تهدف إلى معالجة هذه القضايا .لسوء الحظ  ،واجهت تلك المحاوالت عيب واحد من عمالق العمالت
المشفرة بيتكوين وهو تقلبات ال سعر .أدى عدم االستقرار في األسواق الرئيسية إلى تقلبات في السوق بشكل يومي تقريب ًا .هذا متوق ع على وجه
التحديد  ،عندما تكون القياسات مرتبطة بمقياس غير مستقر .ونتيجة لذلك  ،سوف ينتهي بك األمر دائ ًم ا إلى قيمة متقلبة غير مستقرة والتي تعتبر
سعر ا للعملة .السبب الرئيسي لعدم االستقرار هذا والتقلب الشديد هو عدم وجود نظام دعم منظم من المفترض أن يكون ف ي شكل من أشكال
هنا
ً
عنصر ا مه ًم ا من أجل السماح ب ثب ات القيمة والمحافظة على رأس المال .هذه الورقة تتناول هذه القضايا
األصول .تعتبر أصول دعم أي عملة
ً
وتقدم دليل إثبات جديد للثروة لحل المشاكل المذكورة أعاله .نق دّم هنا نظام كاش تلكس  Cash Telexلبرهنة استخدام خوارزمية إثبات الثروة .
يتطلب الحل العديد من المكونات للعمل مع ًا من أجل تحقيق القابلية للتطوير واالستقرار والبيئة اآلمنة .ويضمن الحل الموضح هنا زيادة ثروة
المستثمرين والحفاظ على رأس المال االستثماري األولي وتوفير حل دفع موثوق به في نهاية المطاف.
ال مصطلحات الم فتاحية – كاش تلكس  ، CTLX، Cash Telexسلسلة الكتل ،إثبات الثروة  ،الموازنة ،االمركزية  ،األصول المتنوعة الديناميكية،
ال بورصة

 -1المقدمة
كان ظهور البيتكوين بداية لثورة أخرى  ،وكان أول من ابتدعها هو
رجل اسمه ساتوشي ناكاموتو [ .]1كان هدف ناكاموتو هو إنشاء عملة
رقمية .اكتشافه في وقت الحق تبعه عاصفة من األمثلة الجيدة والسيئة من
استخدام نفس الفكرة .تبني البيتكوين و صعوده تأثر بفكرة الالمركزية ،
كانت فكرة بيتكوين كما تم تقديمها عبارة عن "نسخة نظير إلى نظير"
من النقود اإللكترونية التي تسمح بإرسال الدفعات عبر اإلنترنت مباشرة
من طرف إلى آخر دون المرور بمؤسسة مالية ]1[ .يعتبر بيتكوين بحد
ذاته ا
حال لمنع حدوث ازدواجية اإلنفاق.
البيتكوين كما هو موجود اليوم يعاني من مشكلة التقلبات الخطيرة.
هذا التذبذب في البيتكوين مدفوع بالتالعب في السوق أو الخوف أو
الجشع .هذا يرجع إلى نظام الدعم غير المنظم .أما بالنسبة للبيتكوين نفسه
 ،فقد كان فكرة رائعة  ،ولكن في نهاية المطاف ال أحد يريد أن يمتلك
شيئا ليس له قيمة.
تحتاج هذه الفكرة الناجحة جدا من سلسلة الكتل [ ]2الي بنية تحتية
قوية لجعل المستهلكين يثقون بها .سلسلة الكتل كمفهوم ينبغي استخدامه
كآلية تمثيل لألصول بسبب خصائصه وطبيعته اآلمنة .إنه يوفر
المتطلبات األكثر أهمية للنظام المالي في المستقبل من جميع المنظورات
مع الحرص على السرية والنزاهة والتوافر .اذا تم ربط كل بيتكوين
بواسطة ديناميكية قيمة الذهب أو الماس أو العقارات المرتبطة بالسوق ،
فما هو سعر بيتكوين اليوم؟

 -2تمثيل األصول و سلسلة الكتل
قدمت العديد من الدراسات الحالية [ ]6[ ]5[ ]4[ ]3حول إدارة
األصول حلوال فعالة إلدارة األصول وطرق نمو األصول .ومع ذلك  ،لم
تتناول هذه الدراسات التأثيرات على التبادل القائم على سلسلة الكتل
وتبادالت األسواق الحرة كما هي موجودة اليوم .ويرجع ذلك إلى حقيقة
أن سلسلة الكتل ما زالت في مهدها  ،وما زال الكثيرون يشككون في
التكنولوجيا  ،بينما يفتقر آخرون إلى معرفة ما هي سلسلة الكتل  ،وما
تستطيع التكنولوجيا تحقيقه.

ظهور سالسل الكتل والعمالت المشفرة ومنصات التداول المرتبطة
بها (التبادالت والمبادالت  ،ومبادالت المحافظ الرقمية وغيرها) خلق
شكال جديدا وغير مسبوق من التجارة الحرة في الساحة الدولية .هذا النوع
من الوصول غير المقيد يقدم تحديا جديدا لتجارة اساسا معقدة بالفعل من
األسهم وطرق نمو األصول واألساليب .أحد التحديات المهمة هو عدم
القدرة على التنبؤ بالنمو ،وهو أمر تدفعه عدة عوامل .ستناقش هذه الورقة
هذا بمزيد من التفصيل في قسم الحل.
تتناول هذه الورقة حالا للتحديات التي يواجهها مجتمع سلسلة الكتل.
في القسم الثالث  ،تعرض الورقة حال يسمى كاش تلكس Telex Cash
او بصيغة مختصرة  CTLXوسيتم شرح األصول الديناميكية المتنوعة
األساسية المستخدمة .سيتم ايضا تقديم الصيغة المستخدمة لربط األصول
المادية بالنظام المالي .يتم توضيح تقاسم األرباح والحصص التي
يستخدمها النظام المالي .يشرح القسم الرابع التفاعل بين مكونات الكاش
تلكس والنظام المالي .سيتم توضيح خوارزمية إثبات الثروة الجديدة
باإلضافة إلى مقارنات لبورصة التلكس .ونناقش في القسم السادس
الخدمات المالية للكاش تلكس مع السوق الرقمي المقترح.

 -3حل كاش تلكس المالي
لقد فتح تصميم كاش تلكس كأول سلسلة كتل مدعومة باألصول،
اكثر من أي وقت مضى بعداا جديداا لحل المشكالت المتعلقة بالتقلبات
وعدم استقرار تجارة العمالت مشفرة وتطبيقاتها .تم تصميم معظم
الحلول المقدمة لحل المشكالت المعقدة  ،إما عبر تقديم حلول السلسلة ،
أو من خالل تصميم عملة مشفرة جديدة في أعلى سلسلة الكتل بهدف
تحسين وظائفها .عاد آخرون إلى إعادة تصميم الخوارزميات المستخدمة
إلنتاج عمالتهم وتركوا دون مساس الهيكل الذي هو سبب الغموض وعدم
القدرة على المنافسة والتقلب وعدم االستقرار.
لحل المشكالت المتعلقة بوقت استجابة الشبكة  ،وقابلية تحجيمها ،
وتقلبها وعدم استقرارها  ،يجب أن يتناول الحل العديد من قضايا التصميم
المتعلقة بسلسلة الكتل بأكملها  ،باإلضافة إلى طرق التداول  ،وهناك
حاجة إلى آلية جديدة لضمان االرتباط الثابت وغير القابل للكسر بين
القيمة الحقيقية واألرقام المتداولة على الشبكة .تتعامل خدمة الكاش تلكس
مع المشكالت والمشاكل المذكورة أعاله من منظورين.
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المنظور األول هو استخدام التقنيات التي ستسمح وتحول هذه
القضايا والمشاكل إلى ميزات للنظام المالي من خالل تصميم جديد وجيد
لسلسلة الكتل  ،مع االخذ في االعتبار المكونات والطبقات التي تضمن
حل القضايا المتعلقة بالغموض  ،والقابلية للتغير  ،والتقلب وعدم
االستقرار .في برنامج الكاش تلكس يتم تحقيق ذلك من خالل تقديم
مكونات النظام المالي من تلكس الالمركزية لتبادل سلسلة كتل تلكس ،
والخوارزميات المستخدمة لتحقيق الميزات المطلوبة .ميزات إضافية
مرغوبة في شكل سمات الخصوصية والسالمة التي تضمن قابلية
االستخدام لمستثمريها.
المنظور الثاني هو من خالل إدخال آلية مدعومة باألصول ومنهجية
تضمن لعملة  CTLXان تعمل كنظام دفع قابل للتداول مع الحفاظ على
رأس المال .في وقت الحق سوف تنمو مدعومة بأسباب منطقية  ،وأنها
لن تكون مدفوعة بالجشع أو التالعب في السوق أو سيناريوهات ضخ
وتفريغ تواجه حاليا مجتمعات التشفير .ويتم تحقيق ذلك في النظام المالي
الكاش تلكس من خالل تطبيق األصول المتنوعة الديناميكية إلعطاء
 CTLXطلباا مضموناا باإلضافة الي العديد من الخدمات التي تضمن أن

القصير أو على المدى الطويل .إذا كنا نريد معدل نمو أعلى  ،فسيتم قبول
الجزء األكبر.
في السيناريو الذي نتوقعه  ،ستتجاوز النتائج المتوقعة لثروة
المستثمر القيم األولية في المدى القصير  ،وكذلك على المدى الطويل ،
وستظهر النتيجة نتائج مستقرة إلى حد كبير  ،وبالتالي نتوقع قي اما إيجابية
عالية لثروة المستثمرين .أسباب ذلك هي أصولنا على أساس أصول
متنوعة ومعروفة بشكل طبيعي للحفاظ على رأس المال .وهذا يجعل
جميع االفتراضات المذكورة أعاله إيجابية بغض النظر عن حالة السوق.
يوضح الشكل  1العالقة بين النمو والكسر.

 CTLXيمكن استخدامها لمختلف الخدمات المالية.

 -1.3األصول الديناميكية المتنوعة للكاش تلكس Cash
Telex
األصول الديناميكية المتنوعة للكاش تلكس هو حل لدعم عملة
 ، CTLXوسيتم ربطها بشكل مباشر بأصول حقيقية (الذهب والماس
والفضة والعقارات) .التمثيل المباشر لألصول الحقيقية مطلوب لزيادة
وضمان استمرار النجاحات و النمو المستهدف .كما سيضمن الحفاظ على
رأس المال باإلضافة إلى توفير حل جيد التنظيم يحل المشاكل المرتبطة
بالفترات شديدة التقلب في سوق العمالت المشفرة .حلنا الديناميكي
لألصول المهيكلة لدعم كل  CTLXسيعمل بفاعلية للتكيف المستمر مع
أسعار السوق المتغيرة و وسيقلل من التقلبات .يتم ذلك عن طريق الصيغة
التالية

الشكل  .1العالقة بين النمو والكسر

 2.1.3تقاسم األرباح وتوزيع الحصص
يتم تقاسم األرباح مع المستثمرين على أساس المعدل المتفق عليه
مسبقا ا والذي يفترض أن يكون بنسبة  ٪80ليتم توزيعه على المستثمرين
والمساهمين في نهاية كل تقييم لألصول في النظام النقدي للكاش تلكس.
وسيكون التوزيع في شكل حصص.

 .4النظام المالي للكاش تلكس

 1.1.3اصول متعددة ذات فترة مختلفة وإعادة استثمارها
إذا اعتبرنا أن هناك فرص استثمار ) (1 +nكما هو موضح في
(نمو رأس المال األمثل الديناميكي لالستثمار المتنوع) [.]5فان:

G (ft0, ft1,...., ftn,) = ∑[pt(·) 1n (1+ft0 rt0 + ft1 rt1 +
])···+ ftn rtn
=}E { 1n [ ft0, ft1,....,ftn,∕W0] 1/t
(1/𝑡) E { 1n [ ft0, ft1,...., ftn,∕W0] - (1/t ) logW0
ثروة من المحفظة في الوقت t

)𝑖𝑟𝑖𝑓 W (ft0, ft1, ...., ftn,) = W0 T (𝑥 + 𝑎) 𝑛 = ∑Tt=1 (1 +
باإلضافة إلى ذلك  ،يتم إنجاز هيكل إعادة االستثمار من خالل شراء
المزيد من األصول ذات األداء األفضل في كل مرحلة من تقييم األصول
في السوق .وستضمن نتائج تطبيق المعادلة المذكورة أعاله أن تتجاوز
ثروة المستثمر القيمة األولية عندما يكون الجزء المختار أقل من القيمة
الحرجة (االستثمار األولي) .ومع ذلك  ،من أجل زيادة الثروة  ،يجب أن
نختار الجزء األمثل في كل قرار استثمار .تظهر النتائج التجريبية مع
البيانات المالية الحقيقية مجموعة التخصيص الممكنة  ،مما يعني أن
محفظة النمو الرأسمالي ال تخاطر بالتعرض للخراب  ،سواء على المدى

الشكل  .2النظام المالي للكاش تلكس
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 1.4األصول الداعمة
النظام المالي لكاش تلكس موضح في الشكل  2هو مدعوم بالكامل
بأصول حقيقية .وترتبط هذه األصول مباشرة بقيمة  CTLXفي شكل من
أشكال التمثيل .في أي وقت  ،يعتمد السعر الذي يوفره تبادل التلكس على
القيمة التي تحددها دالة النمو األمثل [ ]5الموضحة اعاله .ستستمر دالة
النمو األمثل في األداء على أساس الدعم المالي المستلم من مكونات للنظام
المالي المتعددة .سيضمن تفاعل المكونات الزيادة المستمرة في قيمة
.CTLX

 1.1.4الذهب والماس والفضه والعقارات
سيتم شراء االصول بالمال المتوفر اثناء عملية الشراء األولية
لعملة الكاش تلكس وهذا ما سيوفر األساسات ثم ستستمر إعادة استثمار
األموال من الرسوم المجمعة عن القروض ومعامالت التبادل ورسوم
البطاقات الصادرة للعمالء .وستكون جميع هذه الخدمات في شكل من
أشكال  CTLXوالتي ستضمن الطلب علي عمالت  .CTLXفي كل
ثالثة أشهر سيكون هناك تدقيق للمبلغ اإلجمالي لجميع األصول الموجودة
في النظام المالي للكاش تلكس بأكمله  ،وهذا التقييم سينعكس على رأس
مال أولي جديد لـ  CTLXوالذي لن يسمح للسعر بالهبوط دون هذه القيمة
الرأسمالية الجديدة.
باإلضافة إلى ذلك  ،واستناداا إلى فهمنا الشديد لهذه األصول ،
سيكون شراء األصول إما من عمال المناجم المباشرين لتلك األحجار
الكريمة  ،والتي تعتزم شركة كاش تلكس المشاركة في عمليات التعدين
 ،أو بالتعاون مع أطراف التعدين النشطة الموجودة في شكل أسهم لمرافق
التعدين.

 2.4التبادل الالمركزي
يوفر المفهوم الحالي للتبادل الالمركزي ( )DEXبنية تحتية تسمح
لتجار مختلفين بتبادل عملتين أو قطعتين مختلفتين بشكل مباشر على
السلسلة .تحقيق ذلك في التطبيقات الحالية للتبادالت الالمركزية مرتبط
بالعديد من العيوب ناتجة عن التقنيات والتأخير الموروث من استخدام
سلسلة الكتل .هذا معروف حاليا بمسمي مشكلة القياس .تم ضبط تطبيقات
أخرى عبارة على مزيج من التنفيذ المركزي والالمركزي لحل هذه
القضايا .لكن يتعلم المتداولون ببطء أن إيداع األموال مباشرة في محفظة
صرف مركزية يمثل مخاطرة كبيرة  ،ولهذا السبب  ،واسباب آخرى ،
فإن مستقبل التداول في سلسلة الكتل هو بالتأكيد مع الحلول الالمركزية.
في وقت كتابة هذه السطور ،هناك عدد قليل من المنصات الالمركزية
المعروفة والتي تختلف في تطبيقاتها .يلخص الجدول التالي ويبرز بعض
هذه االختالفات.

الشكل  .3مقارنة DEX

هناك العديد من النقاط المتعلقة بالعوامل المؤثرة على السيناريوهات
المختلفة لتنفيذ التبادالت الالمركزية  ،بعض العوامل الهامة تم مناقشتها
في [.]7

 1.2.4الصرافة الالمركزية في نظام ( Telexالنقود
المشفرة – النقود الورقية)
يعتمد تطبيق كاش تلكس للبنية التحتية  DEXعلى بروتوكول
 Telexالديناميكي المصمم حديثاا والذي يشبه ما تم وصفه في []8
باستخدام البنية التحتية متعددة الطبقات  ،ومع ذلك  ،فنحن مهتمون أكثر
بمفهوم البنية األساسية للمنتجات وتوزيعها .تستند استراتيجيتنا على توفير
وقت استجابة أسرع ألوامر التاجر وبيئات التداول اآلمنة .يمثل ما يلي
جز اءا مما أنجزناه من خالل التصميم األولي والتنفيذ في بورصة تلكس
المركزية .إن اختالفنا الرئيسي مع ما تم وصفه في [ ]8هو أننا قمنا بدمج
خوارزمية إثبات الوفرة التي ستناقش في األقسام القادمة من هذه الورقة.

الشكل  :4مقارنة بورصة كاش تلكس
من المقارنة بين بورصة تلكس وبورصات أخرى  ،تم تجهيز كاش
تلكس بشكل واضح بميزات أفضل من الميزات األخرى باإلضافة إلى
ميزات الخصوصية الموروثة من خالل استخدام بروتوكول تيلكس
الديناميكي المتكامل مع بنية بروتوكول.

 3.4سلسلة كتل كاش تلكس
قبل تحديد المفاهيم األساسية لخوارزمية إثبات القيمة  ،دعنا نناقش
إثبات العمل األكثر شعبية وإثبات الدعم المالي  ،للحصول على رؤية
أفضل حول االختالفات الرئيسية بين كل منها.

 1.3.4خوارزمية إثبات العمل
كانت خوارزمية العمل كما تم تقديمها في الورقة األولى فيما يتعلق
بالعملة المشفرة هي حل مشكالت تحديد التمثيل في أغلبية قرارات
الطلب .إذا كانت األغلبية مستندة على عنوان واحد صوت واحد  ،فقد يتم
تخريبها من قبل أي شخص قادر على تخصيص العديد من العناوين.
كانت الفكرة أن يكون صوت واحد لكل وحدة معالجة مركزية .يتم تمثيل
قرار األغلبية من خالل أطول سلسلة  ،والتي لديها أكبر قدر من اإلثباتات
في العمل المستثمرة فيها.
إذا تم التحكم في معظم وحدات المعالجة المركزية بواسطة عقد
صادقة  ،فإن السلسلة الصادقة ستنمو أسرع .جلبت خوارزمية إلى الحياة
أول تطبيق عملي لنظام توزيع أمن  ،ولكنها تعاني من األداء الضعيف ،
واالفتقار إلى الالمركزية  ،واالستهالك المفرط للطاقة.
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 2.3.4خوارزمية إثبات الدعم المالي
خوارزمية إثبات الدعم المالي تتبع تصميم هجين من خوارزمية
إثبات العمل .وكان هدفها المبدئي هو استبدال خوارزمية إثبات العمل
كتصميم عملة مشفرة (من نظير إلى نظير) مشتقة من بتكوين ساتوشي
ناكاموتو .يحل إثبات الدعم المالي محل إثبات العمل لتوفير معظم أمان
الشبكة .تعمل خوارزمية إثبات الدعم المالي على تقليل استهالك الطاقة
على النحو المقصود منها  ،ولكنها غير مصممة للعمل في بيئة موزعة
بشكل كبير وفقاا لما تتطلبه .DEX

 3.3.4خوارزميات أخرى
مؤخرا تم تقديم خوارزميات أخرى مثل خوارزمية إثبات المؤلف
ا
 ،خوارزمية الهوية [ ، ]10إثبات السمعة [ ، ]11إثبات القيمة []12
بهدف حل مشكالت زمن الوصول إلى الشبكة  ،ولكن من منظور األمان
 ،تعاني جميعها من مشكالت تتعلق بكشف الشبكة وفي نهاية المطاف إلى
القرصنة الخبيثة.

يجب أن يعكس المفهوم الحالي إلثبات الثروة في الواقع مكونات
سلسلة الكتلة بأكملها والنظام المالي من رسوم إلى قيمة العمالت المعدنية
إلى رسوم المعاملة الناتجة عن جميع التبادالت والتجارات .في هذا
السيناريو  ،يختلف إثبات الثروة عن إثبات القيمة وفقاا لمبدأ إثبات القيمة
 ،ويتم تسليم العمالت كمكافآت عندما يتم إنشاء قيمة مناسبة من خالل
االستخدام الشرعي للموارد المشتركة .ومع ذلك  ،في إثبات الثروة ،
يجب أن تعطي قيمة جميع األصول الموجودة في سلسلة الكتلة الثروة
النهائية ويجب أن تصنف جميع سالسل الكتل الحالية والمستقبلية .استناداا
إلى منشور تم تقديمه قبل  113عا اما [ .]14إن إحياء هذه الطريقة
لتكنولوجيا سلسلة الكتل وتطبيق األساليب الموصوفة هنا [ ]15سيكون
لها تأثير إيجابي غير مسبوق في العديد من التطبيقات .هذه الطريقة و
ألول مرة في سلسلة الكتل ستسمح حتى بدمج شكل من أشكال النظام
الضريبي التطوعي إذا رغب في ذلك  ،يجب أن يحسب تركيز الثروة
بشكل تقليدي على النحو التالي

 4.3.4خوارزمية إثبات الثروة
في التاريخ الحديث لتطور المال  ،كانت هناك خطوتان رئيسيتان
نتج عنهما ما لدينا وما نحن فيه اليوم .اعتادت الدول على االعتماد على
الذهب كمقياس لثروتها ثم جاءت الحروب وتم إدخال لوائح جديدة
لتقويض قياس الثروة بالذهب .كان مقياس الثروة الجديد في شكل إنفاذ
للقروض مع ما نسميه اليوم نقوداا ورقية .يتم تأمين قيمة األموال الورقية
من خالل ائتمان الدولة  ،والذي يتم حسابه من خالل إنتاجية الدولة ،
والسياسات االقتصادية  ،إلخ .ثم يتم تحديد سعر الصرف بمقارنة ائتمان
كل دولة كما هو موضح بالتفصيل في [ .]13ومع ذلك  ،اليزال هناك
تحديات من األسواق الحالية غير مسبوقة وعدم االستقرار السياسي  ،منذ
نهاية الحربين العظيمتين الماضيتين.
لقد انتهى البحث أخيرا ا عن بديل للحفاظ على الثروة في اقصى
درجات األمن دون تأثير الواجهات الجيوسياسية اوالسيطرة من دولة أو
دولتين قويتين .كانت هذه النهاية مع اختراع أول عملة بتكوين المركزية
 ، ]]1والذي أثارته ورقة ناكاموتو ساتوشي  ،لكن تلك العملة لديها مشكلة
خطيرة من وجهة نظر قيمتها .ما هي القيمة التي يجب أن تحصل عليها
العملة بالفعل دون االعتماد على التالعب في السوق أو الجشع؟ هذا يقودنا
إلى سؤال مهم حول ما يفترض في الواقع أن تعنيه خوارزمية إثبات
الثروة
الذهب واألصول األخرى هي التي استخدمناها لقياس الثروة قبل
الحروب ،و قبل لوائح ما بعد الحروب .كيف نعود لتصحيح االتجاه الذي
يمكن أن يعطينا في نهاية المطاف التجارة المنصفة وتوزيع الثروة
الحقيقية لما لديك تحت تراب بلدك .خوارزمية اثبات األصول المقترحة
هنا هي الكلمة المفتاحية المفقودة للعمالت المشفرة الحديثة  ،لكن القيمة
يجب أال تعطى على أساس ما تفعله كما في حالة التعدين ولكن في شكل
ما تملكه و لديه قيمة حقيقية .القيمة كما هي محفوظة دائما في نوعية
وكميات أصول العالم الحقيقية مثل النفط والغاز والذهب والماس والفضة
واألرض .يجب أن يكون للعمالت المشفرة شكالا من أشكال التمثيل لتلك
األصول أو غيرها من أجل استخدام هذه العمالت كشكل من أشكال الدفع.
المشكلة الرئيسية في جميع الخوارزميات التي طرحت في السابق
هي غياب االقتصاد الحقيقي  ،الذي يقابل قيمة العمالت المشفرة  ،وبالتالي
قيمة سلسلة الكتل بأكملها .أدى ذلك إلى فشل كبير في العمالت المشفرة
في البورصات الرئيسية حتى وقت كتابة هذه السطور .إن الفشل في
الحفاظ على قيمة مستقرة أمر مستحيل حيث ال يوجد أي سلطة لفرض
ذلك  ،كما هو الحال في حالة العمالت الورقية .ولذلك  ،فإن الحل الوحيد
لهذا هو قياس ثروة سلسلة الكتلة بأكملها.

الشكل  :5ضريبة الدخل وتصنيف األفراد في إنكلترا عام 1905

الشكل  :6أفراد مجموعة معينة يمتلكون ثروة
بنا اء على ما تمت مناقشته في الشكل  5والشكل  ، 6سنفترض ان
تصنيف المتداولين األفراد إلى مجموعات و المزيد من قياسات الثروة
التقليدية هذه تم شرحها في [ ]14و [ .]15ومع ذلك  ،في سلسلة الكتل ،
ال ينبغي أن تكون هذه عملية معقدة إذا لم يكن هناك دعم من أصول حقيقية
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أو مادية مثل الذهب أو الماس أو العقارات حيث سيتم قياسها فقط من
المتداولين أو حسابات العمالء مع مجموعة البيانات المنظمة وأشكال من
األرصدة والمتعلقات المالية .سيكون لهذه األرصدة ثالثة سيناريوهات
مختلفة لقياس ثروة السلسلة اإلجمالية .سيكون هناك بعض التعقيد عندما
ترتبط القياسات باألصول المادية المذكورة أعاله .في هذه الحالة ،
سيتطلب األمر على األقل قياس ما يلي :إجمالي عدد األصول المفتوحة
لالستثمارات  ،والنسبة المئوية لكل أصل في سلسلة الكتلة وقيمة كل أصل
في سلسلة الكتلة .هذا كله في وقت محدد .تقدير اإلحتماالت المستقبلة
للثروة هو قضية معقدة خاصة مع وجود سمات ديناميكية وتغير في عدد
المتداولين (مجموعات سلسلة الكتلة) .وهذا ينطبق على التغير في
السعرأو الرسوم المطلوبة إلتمام كل معاملة.

 .5الخدمات المالية للكاش تلكس
إن الخدمات المالية التي تقدمها كاش تلكس تعمل بسالسة  ،وذلك
بفضل الهيكل األساسي للبروتوكول المنفذ هنا .فيما يلي مختلف الخدمات
التي يقدمها النظام كاش تلكس المالي على أساس البنية المذكورة أعاله
فيما يتعلق بالتفاعل الموصوف المبين في الشكل .4
التحويالت
القروض
بطاقات االئتمان
-

الخاتمة:
يمكن استخدام النظام المالي كاش تلكس المعروض هنا والمدمج مع إثبات
استقرارا وقابلية للتوسع .إن توفير
الثروة كحل  ،وكنظام دفع  ،وسيوفر
ا
شبكة قابلة للتطور وموثوقة وسريعة أمر ضروري للقضايا التي يواجهها
المتداولون اليوم .يعتبر بروتوكول تلكس الالمركزي للتجارة وتمثيل
الثروات الطريقة الوحيدة لتجنب التقلبات الشديدة .وهذا من شأنه تمكين
البنية الالمركزية من الحصول على أوامر سريعة وميزات أخرى
ضرورية للتجارات الالمركزية اآلمنة .سيركز العمل المستقبلي على
تفاصيل وتطبيقات اثبات الثروة ونظام كاش تلكس المالي مع بروتوكول
تيلكس.

كلمة شكر
يود المؤلف أن يشكرفريق عمل كاش تلكس على الدعم الهائل.
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