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 ،ومؤسس مع�ار الذهب ،�عزى الفضل للعالم الرائع
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 لسیدا ىلمحتوا ا ذھ من ءجز صیاغةو لمناقشةا في ركشا. وXu Jizhe (xujizhe@newtonproject.org) لسیدا لمستندا ا ذھ لفأ
Mr. Li Shubin  لسیداو Xia Wu  لسیداو Meng Guang .ر ألفكاوا لخلفیةا تقدیم وھ لمستندا ا ذھ من لرئیسيا ضلغرا یعتبر 

 . Newton لرسميا لموقعا رةیاز یرجى، تلمعلوماا من لمزید.  Newton وعلمشر لفنيا ملمفھووا

 

 ةلمد مغلق Newton سیبقى، ر لمتكرا للفعاا لفنيا لتحسینوا Newton وعلمشر ليوألا لتشغیلا ار ستقروا لسالمةا نضما جلأ من
 .للوضع فقًاو مناسبًا لتوقیتا ر عتباا عند حهفتتاا سیتم، ولرسمياقه الإط بعد معا

 

 رة. مسجلة في سنغافوودة لمحدا Newtonمؤسسة 

 

 

 :االتواصل معلومات

 : ي الرس�ي
وين  https://www.newtonproject.orgالموقع االل��ت

 : ي
وين �د االل��ت  عناو�ن ال�ب

 whitepaper@newtonproject.org-newton: الب�ضاء الورقة •

ي المجتمع •  community@newtonproject.org-newton: اآل�ي  الب�ش
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ي  التط��ر مؤسسة •  fund@newtonproject.org-newton: البيئئ

 Newton : council@newtonproject.org-newtonمجلس •
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ة من النمو االقتصادي!   �جب أن �ستف�د الجميع مبا�ش

 

 

 

ا، وضعت مجتمعات اإل�سان و  ا جد�د� ا اقتصاد��  Newton، من خالل التعاون الذ�ي وسلسلة التجارة. اقتصاد المجتمع مثلاآلالت نموذج�
ي طبقة التطب�قات، و�شقتصاد المجتمع�ي البن�ة األساس�ة ال وتوكول وطبقة التكنولوج�ا األساس�ة. توفر مل إطارها التقئن ، طبقة ال�ب

Newton ها من الدعم إل�شاء اقتصاد مج ي الحوكمة ال�املة والتعاون والحوافز وغ�ي
. إن عقد آالت اإل�سان �ن �ي ذات�ة  Newtonتم�ي

ا �ساهم ف�ه الجميع و�ستف�د فإنها ، و�التا�ي تلقائ�ةالدفع وذات دوافع  ا تجار��  الجميع.  منه �شكل نموذج�
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 لمستندا عن خلفیة. 1
ا  لتكنولوجیاوا ملعلوا تلعب  زاتنجاا تطبیقو ئیسير علمي فكتشاا يأل ةكبیر میةأھ كفھنا ا لھذو لبشریةا رةلحضاا ر تطو في مھمًادور�

 قنطا على تطب�قهو  عھاخترا شكل حیث لذلك ضحاوا مثاال ر لبخاا كمحر لدینا. لبشرا ةحیا في ا كبیر تحسنا ز یبر فالكتشاا ا ذھ
 لكھربائیةا لطاقةا تطبیقو اعخترا معو. لبشرا محل تآلالا فیھ حلت ا عصرً خلقو كما لىوألا لصناعیةا رةلثوا یةالبد قةرفا عالمة سعوا
 اعخترا شكل. وا ذھ یومنا حتى مستمر  كھربائیا ا عصرً خلقتو لثانیةا لصناعیةا لتكنولوجیاا رةثو أتبد ،خليالدا اقالحترا تمحركاو
 له یكن لم" قمیًار عالمًا" وا نشأوأ تلمعلوماا عصر لبشرا خلد لقد. لثالثةا لتكنولوجیةا رةلثوا لصوو على عالمة النترنتوا لكمبیوترا

 . إلنسانیةا رةلحضاا على عمیقًا ا تأثیرً خالقا للبشریة ا جدیدً نًاوط" لرقميا لعالم"ا صبحأ ،نآلوا. قبل من د جوو

 مجدیة اتتأثیر له لكنو سعوا قنطا على فو معر غیر تنمویا را مسا كناأن ھ نجد فإننا ،تلمعلوماا تكنولوجیا یخرتا لىإ عبالرجو
 لكمبیوترا لصناعة لىوألا مألیاا في. و1983 معا في Richard M. Stallman اأھبد لتيا ]1[ لمجانیةا تلبرمجیاا حركة: للغایة ةمفیدو

. معقولة بطریقة جھزتھمأ من لكاملةا دةالستفاا للمستخدمین یمكن بحیث ر لمصدا ةشیفر �شكل لمستخدمینا لىإ مجالبرا لساإر تم
 فجر یمثل مما ،ثنائي بشكل للمستخدمین فقط ترخیصھاو مجالبرا لساإر تم فقد تلبرمجیاا لمجا في لنشرا قحقو نقانو بتطبیقو

 مجاني تشغیل منظا لتطویر 1983 معا في GNU وعمشر Richard M. Stallman لقأط ،لعصرا ا ذھ في. لممتلكةا تلبرمجیاا عصر
 حملة حققت ،لعشرینوا ديلحاا نلقرا یةابد لبحلوو. ]2[ لمجانیةا تلبرمجیاا لحركة یةابد یمثلأن  نهشأ من نكاي لذاو  بالكامل

 قد هذھ لمجانیةا تلبرمجیاا
�
 كبیر را

�
 مجتمعو ،كاملة ةحر مجابر خیصاترو ،ةفیرو برمجیة تكنولوجیا: لكذ في بما ،فھاادأھ من ا

 لمجانيا ر لمصدا تطویر یمیز Raspberry Piو Arduino مثل ر لمصدا لمفتوحةا لمجانیةة األجھزا ر ھوإن ظ. لكذ لىإ ماو عالمي
 . ةألجھزا لىإ تلبرمجیاا من حلمفتووا

 ف�ه یتم نيولكترإ نقد منظا - Bitcoin" :لبریدیةا لقائمةا على بحثا Satoshi Nakamoto نشر ،2008 معا من لثانيا لنصفا في
أن  یظھر يلذوا ،2009 معا ئلأوا في ر لمصدا حمفتوو مجاني ذجنمو لخال من Bitcoin عملة نشرو ،]3[" نظیر لىإ نظیر من لدفعا

 . د القتصاا لىإ ةألجھزوا تلبرمجیاا من نتقلتاو  رتتطو قد ر لمصدا حنفتااو  لمجانیةا فلسفة ر تطو

 

ي اآل. 2  �ي المجتمع الب�ش
خلیة مثل حملة الددوار األاعلى بعض ي نھا تحتوأفنجد ، یة مثالرلتجات المصلحة كالشركااو لمنفعة اتیة ذالمنظمة ن اما تكودة عا

همو  ،فینظلموواألسھم ا  ءلشركاء والعمالواللشركة كالمستخدمین جیة رلخادوار األاعن ح یتم فصلھا بوضوم لمھاادوار و ألاتلك و ،غ�ي
هم خلیة الددوار القائمین باألأن البعض بشكل فاعل بالرغم من اتنسجم مع بعضھا أن خلیة الداو جیة رلخادوار األه اال یمكن لھذو ،وغ�ي

دوار مین باألھلمساأن احیث  ،لشركةامیة في عملیة تطویر ھألالھم نفس ر و لقدابنفس ن موھجیة مسارلخادوار القائمین باألو ا
منذ لشركة. انمو قیمة ل من خالوة لثرلتمتع بااال یمكنھم و ،لشركةل اعماأعد اكة بفاعلیة في صیاغة قورلمشااجیة ال یمكنھم رلخاا

مغتنا فتحسنت نوعیة أدائف وظحتى بعض من و ،منااقدوأیدینا أیجیًا محل رآللة حلت تدأن الثالثة فإننا نجد الصناعیة رة الثوة انشأ
 لى. وألا بمراحلهل ال یزت لبشر باآلالاعالقة ولكمبیوتر ة اجھزام أستخدن افإ ،لكن عموماو ،بشكل كبیرحیاتنا 

سیط دون ولى نظیر إلعملیة من نظیر ه اذھتتم ومفتوحة وریقة مجانیة بطن الئتماالیًا من آلتحقق امن  سلسلة ال�تلتمكننا تقنیة 
ق لتي من خاللھا یمكن تأسیس حقو، وایةذرلرقمي" یمتلك خصائص االم لع"اصبح أفلقد  ،الئتمانيم النظاا اذھبموجب . متحكم

ون لتعاواة لثقء االصطناعي إلنشاء الذكاوا IoTء ألشیاانترنت إمثل تقنیة ت مج تقنیاود ،وةلى ثرت إلبیانااتحویل و ،رةلندوالملكیة ا
لبعض لتشكیل امرتبطة ببعضھا  ،ةة عقدلآكل ویشكل كل شخص أن یمكن ت. وآلالوالبشر ابین ت وآلالابین ولبشر افز بین الحووا

 لي. ي آمجتمع كبیر بشر
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لتي وا ،للعقدة NewForceب یمكن حسا نهفإ ،ةلحوسبیة للعقدرة القدوا ،لبشریةة اللقووللعملة ن ولشامل لالئتماالتقییم ل امن خال
لتصویت لتحسین الیة ل آلفائقة من خالط النقاب انتخاایمكن  ،لنظامیةالحوكمة اتحت فرضیة س. قیام مھا كنظااستخدایمكن 

 آلليي البشرالمجتمع ا

 

 

 

�ة 2.1  العقد الب�ش

 امستخدل امن خالم. لجزأو الیقین م ایضا بعدأ یتصف ل�نهو لمشاعر واف اطلعواي غنى ن ھإلنساى اریة لدلبشت السمااثمن أحد إن أ
منظمة ء نشاو� ،فیةالجغرد القیووالتقلیدیة التنظیمیة ود الحداق اخترایمكننا  نهفإ ،تلتقنیااا من ھغیرو والعمالت    سلسلة ال�تل

على ظ لحفاامستقلة حتى یتمكن من ة یشكل عقد تهاكل شخص بذن فإ، لبیئةه اذھفي مستقلة. وعة زموومفتوحة ة وجدید
ا نزیھة تضمن مزیدًوتصویت شفافة ت لیال آخالعالم من لء انحاأفائقة في جمیع ط نقاب نتخااعلى  ا در قان سیكول�نه  ،ليتهستقالا

 ل. لفعار االبتكاون والتعاامن 

 

 العقد اآلل�ة 2.2

نترنت إتقنیة و العمالتو  سلسلة ال�تللجمع بین تقنیة ل امن خالم وزلجاو لیقین اي ھآللة ات ام میزأھحد أ نفإ ،لبشرانة مع ربالمقا
لتجعل من دي قتصاذج انمون وئتمام الیة تتضمن نظاآشبكة ء بنا �مكننا  نهإفت لتقنیااا من ھغیروالصطناعي ء الذكااتقنیة ء وألشیاا

 لتصویت. الیة ل آلفائقة من خالة العقدب انتخاایمكن ة ورظلمنااائف ظلوض اتفتروشبكة  ةلة عقدآكل 

ر البتكاامما یولد  آللةا یقینولبشر اع اكامال إلبدل جالماتعطي و ،لیاآلتشكل مجتمعا بشریا  آللیةالعقد البشریة مع العقد ابك ستتشا
 بشكل مستمر.ر یتطووینمو أن ا� بالمجتمع دي مما یؤ ،فقالتوایُجمع و ،ار باستمر

 

 لذكيون التعا. ا3
 نظرو ،لكذمع ولى حد كبیر. ي إلبشرون التعارة الى تحسین قدإإلنترنت والكمبیوتر ة اجھزام أستخدأدى ا

�
ة لیة جیدد آجوم ولعدا

بالتالي یمكن و ،نئتمام انظاء یة إلنشاولیدات التأكیدامن ة لحالیة تتطلب كمیة كبیرانیة ولتعات العملیان افإ ،نالئتمااللتحقق من 
 تلقائي. شبهلشامل ون التعار اعتباا

د عقولل البرمجیة من خالل األعماافي ون لتعاامثل:  ،علىأء كاى ذبمستوون كن تاسیس تعافإنھ یم ،الليي البشرالمجتمع ابینما في 
ي تلقا كاشتراتمكین و ؛الفعو �ي اف وآرطألد امتعدو به قموثو نو مكین تعالذكیة لتا

لخ. إ ،ةألجھزالقیم بین انقل ت ولمعلوماافي  يئ
ت لصناعات والمؤسسااعبر ت آلالوالبشر ابین ت وآلالابین ولبشر اسع بین ق والذكي على نطاون التعاء ایمكننا بنا ،لطریقةه ابھذو
 .ألقالیموا

 

 السلسلةعبر رة لتجا. ا4
وز تجال لماأن رأس انالحظ ت للشركاي لتقلیدالتنظیمي الھیكل ر ااإطفي ارد. ولموواب اھلموالتكمیل س ألسااي ھفز الحواتعتبر 

ة جھزر أمنا مع تطواتزرت لتي تطوالعمالقة ایة رلتجات المؤسساامن ا جیال جدیدك ناى أن ھلعمالة بشكل كبیر. لنراخل دمكاسب 
ي لذت والشركاه اذھعمل ذج نموإن لبشر. امن ة صغیرت مجموعاي بأید وةلثراكم الى تسریع ترأدى إمما  إلنترنتوالكمبیوتر ا

 لمستمر. المجتمع ر اال تصلح لتطورات حتكاالى خلق إغالباً دي لبشر یؤاقلیل من د عددة فاإلبشر في اكثیر من  ف�هم ھیسا
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م في ھیساك سلوة أي سیتم مكافأ ،ذجلنموا اذھفي و .ألليا يلبشراللمجتمع  ألساسيالعمل ذج اي نموھ السلسلةعبر رة لتجااتعتبر 
ى ألخرایة دالقتصات الجھااممثلي ولزبائن والمستخدمین والمستھلكین والخدمة االلي. حیث یمكن لمقدمي ي البشرالمجتمع ا
حیث  ،شفافةومفتوحة ولعمل بطریقة تلقائیة وا ،لذكیةون التعات اعالقاء نشاإ، تطبیقھاولعمل اسس أة في صیاغة كة بفعالیرلمشاا

 لجمیع یستفید.او م ھلجمیع یساان ا بح�ثل عماذج أبالتالي یمكن تشكیل نموو ،فعوالدوالدفع اتیة ن ذاآللیة تكوالبشریة العقد ان ا

 

 

 

 لعملةاتصمیم  4.1

لتي یمكن ، وافزالحووالقیمة اتخزین س ومدمجة لقیاأداة ي ھ ،ر ملیا 100اول بإجمالي تد، )NEWـ لتي یرمز لھا با( ،Newton عملةإن 
اء شرت ولمعامالم اسورفع ل دلمثااعلى سبیل  ،لفرعیةالسالسل ابین و ،لفرعیةاسالسلھا ولرئیسیة السلسلة القیمة بین اتنقل أن 

" Genesis blockلتكوین "اتلة كء نشااقت وعلى ه نار أدلمذكوالوقت ایستند لك. ذلى إما و ،فزالحوت اماھمساو ،یةرلتجاارد الموا
 . NewChain ل

 

 الوصف النسبة الممثل

 

 الف��ق المؤسس

 

10٪ 

 ؛المؤسس حوافز للف��ق •

ة �ي  األو� السنة •  المبلغ من 1/24 تم إطالقسي الثان�ة، السنة من .مغلقة ف�ت
 .كل شهر اإلجما�ي 

 

الطرف  عمالتتبادل 
 الثالث

 

15٪ 

 ؛عمل�ات األول�ة للمؤسسةلل •

اتو  والنسب الجوالت  مثل للتبادل، محددة خ�ارات •  إ� وما اإلغالق، ف�ت
ي  الموقع إ� الرج�ع ير�ب  ذلك،

وين  .الرس�ي  ال��ت

 

 المؤسسة

 

15٪ 

 ؛لعمل�ات المؤسسة الالحقة •

ا، عمالتال مسُخ  إطالق سيتم • ي  إطالق سيتمبينما  فور�
 جزء 36 ع� البا�ت

 .شهر كل جزء بمعدل
 

 مجتمعال

 

60٪ 
 ؛حوافز المجتمع •

ن سنة المقبلة •  .سيتم إطالقها خالل الخمسني
 

 Newtonمقاي�س عملة 

 

 فزالحواتصمیم  4.2

 یة. رتجاارد لنیل مو Newtonت فع عمالدو  ضمانبا قومویأن  ،یةرلتجااألنشطة اكمستفیدین من  ،تلخدمااینبغى على مقدمي 

لتقلیدیة ل انة باألعماربیر مقاستنخفض بشكل كت لمعامالاتكلفة ن فإ ،فائضةح باأرلى تحقیق إیسعى ري سیط تجاوال یوجد  نهأبما 
م لنظام افسیقو ،آلليي البشراللمجتمع دي القتصاالنمو اكبة اجل موأمن وقل. ر أبأسعات لخدماوالبضائع ا اءلشر نلمستھلكواسیلجأ و
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ا رھصدألتي ا NEWولخدمة م ادلمدفوعة من قبل مقا NEW إضافةسیتم ت. ومیاارزفقا للخو"وNewton "عملة NEWار بإصد
 ."فزالحوالى "مجمع م إلنظاا

م آللي عبر نظاي البشرایجابیة للمجتمع إمة ھریق تقدیم مساطعن  NewForceتزید من قیمة أن لفائقة ا ةلعقدة أو ایمكن للعقد
ا إستناافز" الحوا" في "مجمع Newتلقائیًا بوضع "م لنظاا اذم ھسیقو). PoC( مةھلمسات اثباإ میة ارزوخو NewForceقیمة  لىد�
 . ر البتكاوالتنمیة ایدعم و ،نطاقهیتوسع في  ،یجابیةدورة إآللي في ي البشرالمجتمع ایدخل ، بذلكوآللیة. ا-لبشریةة العقدا

 

 

 األساس�ة التقن�ة.  5
لتقنیة لكل ل الحلووالتصمیم اف ادأھسیتم توضیح ط. لمفرالنقل ت اتوكوالوألساسیة لدعم برت التقنیاابتطویر سلسلة من م سنقو
 ه: ناأدساسیة أتقنیة 

 

NewChain 5.1 

لمرنة ت البیانااعم بنیة ستدو كما  سلسلة ال�تل لخصوصیة فيابط اضورج ولقابلیة للتداداء و ألاعلى تعزیز  NewChain ستركز
ویة ھحرفًا لتحدید  32لى إ 6مكونة من ف حرام أستخداسیتم ذ. لنفاال و لوصواتحسن تحكم سلطة ت وعاماللمامعالجة ت لیاوآ
 . ألغراض متعلقة بالنظاممحجوزة  ستكونف حرأ 5قل من ي ألتي تحتوت اسابالحابینما تلك م لمستخدا

 ،تلحساباإدارة الرئیسیة بدعم السلسلة م استقووسالسل فرعیة. وئیسیة رعلى سلسلة ي یكل یحتوھ NewChain ىلدن سیكو
لفعلي على العمل الك. سیتم تشغیل ذكثر من وأ آللیةالبشریة الشبكة احوكمة و ،لفرعیةالسالسل اإدارة  ،Newtonت عمالإدارة 

لسلسلة اقیمة بین ت یمكن تحقیق معامال ،تبیانات بنیادة وفقیة متعداتوت لیاآلفرعیة السالسل ى الدن سیكوو ،سالسل فرعیة
سالسل فرعیة ء الث إلنشالثف الفرصة للطرار و لخیاابتوفیر  NewChain مبین سالسل فرعیة. ستقوأو  ،لفرعیةالسالسل والرئیسیة ا

 لتحقق. اء اجرز إجتیاوا Newtonت كمیة معینة من عمالبعد تعدین ة جدید

ت   لمعامالانوعین من ل توكوولبرا اذف ھلقیمة. یعرّانقل ل توكوولفرعیة عبر برالسالسل والرئیسیة السلسلة اصل استتو
VTPBlockTx وVTPDataTx . د ال یحدوVTPBlockTx لسلسلة الى إلفرعیة السالسل المرسلة من الكتلة ت امعلوماث حدأ تنسیق

لسالسل ابفھرسة حالة تشغیل م تقوو ،لفرعیةالسالسل المقدمة من ت المعلوماالرئیسیة من شرعیة السلسلة الرئیسیة. ثم تتحقق ا
 لفرعیة.السالسل ان لذكیة بید اعقولء استدعات والبیانااتنسیق نقل  VTPDataTxف لفعلي. یعرالوقت الفرعیة في ا

همو  Apache Cassandraو Mongodb مثل ،عةزلموت البیاناة اإلضافیة لقاعدت المكوناا NewChainستدعم عقد  سیتم و ،غ�ي
 نهأتحلیل ثابت نجد ك محرام باستخدت لمعامالالعالقة بین ابتحلیل على قابلیة توسع كافیة. ظ للحفااء جزألكتلة في ت اتخزین بیانا

جمیع ولرئیسیة السلسلة التي تتضمن العقد انشر ل فضل من خالأبشكل داء ألایمكن تحسین ازي وبالتوت عاماللمایمكن تنفیذ 
 لفرعیة. السالسل ا

ذج نموء لبنا Delegated Proof of Stake (DPoS( بالحصة المفوض اإلثباتع جماإمیة ارزلرئیسیة خوالسلسلة م اخدتستف سو
مما یسمح بتطویر  ،Web Assemblyر فقة مع معیاامتو NewVM نلتصویت. ستكول اخال لفائقة منالعقد ب انتخاایتم  ،ديقتصاا
ا عدم لنظاا.  سیوفر Type Scriptو Pythonو Javaو C / Cمثل ++ ة لسائدالبرمجة ت الغاام لذكیة باستخدد العقوا ذج من نماد�
مثل  ،قابلة للتدقیقومفتوحة ة ومعتمدت معلومات دماخم لنظااسیوفر لتطویر. افي تبسیط عملیة ة مساعدلمضمنة للالذكیة د العقوا
منطق ل لذكیة إلكماد العقوا تنف�ذ لعامة لتسھیل اث األحدت ابیاناو ،لطبیةت البیاناوا ،لمصرفیةت البیاناوا ،للوجستیةت المعلوماا
 ل. ألعماا
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ي   اإلطار الفئن

 

NewNet 5.2 

 ر لصوص والنصوالتي یجب تخزینھا مثل: ا تلبیاناامن ة كمیة كبیرك نان ھفإ ،ىألخراائف ظلووالدفع ت والمعامالالى إباإلضافة 
ن لتي ستكووا ،NewChainل یة من خالرلتجات المعامالالتعامل مع ایتم . ةلمعقداحوسبة لت ایضا متطلباك أناوھلخ إ ،تاھلفیدیواو 

 لتخزین. ت اخدماولحوسبة ت اخدماء وألسماا تلك خدماذبما في  ،تللتطبیقات خدمام بمثابة بنیة تحتیة المركزیة للحوسبة تقد

لشائعة. سیتم البرمجة ت العدید من لغات والبیانااعد اتدعم قوو ،موثوقةومنة آتخزین ت خدمام شبكة مفتوحة تقد NewNetتعتبر 
م لمھاا لعقد بتحدیدم الحوسبة في حین ستقوم امن نشر مھارون لمطواسیتمكن  .NewNet علىة مباشرت لخدمااستضافة معظم ا
لالمركزیة من ء األسمات اسیتم تنفیذ خدما. مكافئةفز اعلى حول لحصوم والمھال اكما�و  ،لحوسبة لدیھمة اعلى قوًء بناة رظلمناا

 . NewNet امستخداسھولة دة لزیا سلسلة ال�تل تقنیةل خال

لى إلشبكة ت اجمیع خدمامنة امزر ختیااحیث یمكنھم  ،لمتصفحل امن خال NewNet لىة إمباشرل لوصوایمكن للمستخدمین 
ل لوصور اختیاایمكنھم  ،محلیًا NewNet ةفي تشغیل عقدن لمستخدموالم یرغب إذا لحاجة. اعند ت لبیانااتنزیل أو  ،لمحلیةام ھعقد

 وكیل.ة عقدل من خال NewNet لىإ
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5.3 Atom Hashing  

ساسي من ألرقمیة یتم تسجیلھا حالیًا بشكل اغیر ل ألصوأن الرقمیة حیث ل األصواول اتدومشكلة تأمین  سلسلة ال�تل تحل تقنیة
لوضع یجعل ا اذه. ھیرویسھل تزوكما  عل�هد العتمااال یمكن  مرا أذھو لك ذلى إما ولتسلسل اقم رتحدید ووي لیدالتعریف ل اخال
سرعة ولرقمیة اغیر ل ألصواتصنیف أو یم توسإن  . تلسلسلة ال� لا من خالرھنتشاوالھا اویتم تدأن یة دلمال األصوالصعب على امن 
 لمزیفة.ة المقلدالسلع ر االنتشاي دلتي تؤالمھمة ب األسبااحد أي ه ھذھو  تلمعامالاال یتطابق مع سرعة ق لحقواقة دمصا

دة لمتعدالخصائص اج الك الستخرذو لعمیق التعلم اتقنیة و ،آللیةایة ؤكالرت یة تقنیارلذالتجزئة أو ا Atom Hashingم تستخد
 ،إلشعاعیةالخصائص وا ،لبصریةالخصائص ، والملمس، والشكل، والحجمزن، والوالك ذبما في ، لرقمیة بسرعةاغیر ل لألصو

ا ستناالك ذیتم ولمخصصة. ائیة العشوالعناصر امن مجموعة متنوعة و ،یةارلحرالدینامیكیة الخصائص وا من اردة لوت البیاناا ع� د�
لعملیة برمتھا ار ایمكن تكرولرقمیة. اغیر ل لألصودق لمصااحق لوالفرید التعریف ء انشاإیمكن ، وتمیاارزلخووالخصائص ه اذھ

ب حسااء جرإیتم أن یمكن  نهفإ، لمصنعالسلع در اتغاأن قبل ل، لمثاافعلى سبیل ء. ألخطاوز اتجاأو تحمل ولتحقق منھا ایمكن وكما 
كانت إذا لتحقق مما ء ایمكن للعمال ،لالحق للسلعاول التدافي  . سلسلة ال�تل يلمحسوبة فالنتائج ایمكن تخزین و ،لسلعالتجزئة على ا
 ،لحاضرالوقت التكنولوجیا مرتفعة نسبیاً في ه اذام ھستخدالكن تكلفة وقت. أي وألصلیة في السلعة اي ھا ھستلموالتي السلعة ا

سع من ق أوسیتم تطبیقھا على نطاو ،لكذلى إما و ،لیشمار ھجوس ولماامثل  ،دةساسي على سلع محدأسیتم تطبیقھا بشكل ا لذ
 لتكلفة.ا انخفاضو لتكنولوجي م التقدالسلع بعد ا

 

NewIoT 5.4 

ما ولتصمیم ت اصفاامووت باالبوء واألشیاانترنت إة جھزأبین ل التصات اتوكوالوبرو ،ال�تل لسلسلةت بااعلى بو NewIoTستشتمل 
ل لوصوق ارطلعدید من اتدعم  ،المضمن سلسلة ال�تل بعقدودة لتخزین مزوا قویة للحوسبةت مكاناإبة على البوي اتحتولك. ذلى إ
 ،ZigBee، Wi-Fi مثلء ألشیاانترنت ت إتصاالل اتوكووبر ،NB-IoT ، 3G / 4G / 5G ،Ethernet/fiber؛لكذإلنترنت بما في الى إ

BLE،  همو نت األش�اءة جھزم أتقو. غ�ي  بة. البول امن خال NewChain لتي تم جمعھا فيت المعلومااخزین بته ذھ ان�ت

ا إستناا جة ردر ستشعاة اجھزألك ذبما في  ،NewChain ءألشیاانترنت ة إجھزأیمكن تطویر سلسلة من  نهفإ ،NewIoTت صفاالى مود�
قع المواتحدید م نظارة ولضازات الغاوالضغط وایسي طلمغنال المجااز واتزھالرع والتساءة واإلضااء والھواضغط ووبة طلرارة والحرا

عند ة ألجھزالقیمة بین ت والمعلومادل ایمكن تباولك. ذلى إما رة، ولصوت امجمعات ولصوت امجمعاى وألخرر االستشعاا ةجھزوأ
 لحاجة.ا

 

NewAI 5.5 

 ،تلبیاناامقدمي و ،ملمستخداترخیص ت مثل بیانا(عة زلموت البیانادر ایدمج مصازع صطناعي مورات استخباك امحر NewAIیعتبر 
 لتوكووبرو NDData تلبیانال اتوكوومن بر NewAIن مھمة معینة. یتكوم لحوسبة إلتماارد اموو ،میةارزلخوذج انماو ،)لكذ لىإما و

NDModel لتنفیذك امحرل توكووبروجي ذلنموا NDEngine . 
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لخ. إ انات،الب�تشفیر وضغط وتجزئة د وألبعادة امتعدت بیانات تنسیقالتي تتضمن ات و لبیاناالى ل إلوصواي خاصیة ھ NDDataإن 
دة لموجوالتحلیل امج اكبیر من برد بتطبیق عدم تقوأن یمكنھا و ،HDFلھرمي ت البیانااتنسیق مع د ألبعادة امتعدت لبیاناافق اوتت

لخصوصیة ل "امن خال" و)(k-anonymityلھویةء اخفال "إلخاصة بالمستخدمین من خالت البیاناابشكل مباشر. ستتم حمایة سالمة 
 ى. خرق أرل طمن خال" وε--differential privacyلتفاضلیة ا

 caffeذج نمول وتوكوولمؤقتة للبرزن المخااتدعم وتخزینھا وتشغیلھا ومیة ارزلخوذج اخاصیة لتعریف نمو NDModelتعتبر 
میة ارزلخوذج انمارو مطوم سیقو .الصطناعيء الذكاامیة مشتركة مضمن من ارزخوذج نمود جوومع ى ألخرت التنسیقاوا JSONو

میة ارزلخوذج انموات لتحقق من تأثیرت التطبیقاري ایمكن لمطوو. كما الصطناعيء الذكات امیاارزخوذج لمزید من نماابتوف�ي 
 ذج. لنموام استخدق احقواء لشر Newton عملةام ستخدوا

یة ولحااتكنولوجیا ام باستخد ،قإلغالوا ،قبةالمروا ،لتشغیلوا ،لنشروا ،تلمحركات افھي خاصیة لتنفیذ تسجیال NDEngineما أ
 . caffeو Tensorflow مثل الذكاء االصطنا�ي ب لتشغیل برنامج حسا

 

 طلمفردل التبال ا. برتوكو6
اف دإن أھلعلیا. الطبقة ت اتطبیقات لدعم عملیا س�ةساأ یةرتجات توكوالوبر  مجموعةعن رة عبا هو ط لمفردل التبال ابرتوكو

 ه: ناأدمبینة ل توكوولتقنیة لكل برل الحلووالتصمیم ا

 

 نالئتماوالرقمیة الھویة ا 6.1

قمیة رویة م ھنظاء نشاإمن  تمكنهم بیعي للمستخدطقة دمصام عن نظارة عبا سلسلة ال�تلللمتماثلة التشفیر غیر امیة ارزتعد خو
ن إدارة لمستخدموایستطیع  ،NewKeyام باستخدم. لنظااسم افي مساحة ة حیدومة ئداویة ھعن رة عبا NewID تعتبرالمركزیة. 

لثالث ف اللطر حلسماالك ذبما في  ،للوصوالتحكم في اعلى ظ لحفاامع  ،لخإ ،نالئتماوا تلبیانات واالعماللرقمیة بسھولة كاصولھم أ
لتالعب امة وعلى خاصیة كامنة لمقا تحتوي سلسلة ال�تلن ألا نظرًولك. ذلى إما و ،یاالمزاعلى ل لحصووالرقمیة ا لهصوألى ل إبالوصو

 بیعي.طبشكل  �شك�لهه و یتم تطویرن الئتمام انظان فإ ،لالحتیااو 

 بھم. ص لخان االئتماذج اتعیین نمووقت أي ولشخصیة في اصدتھم أرلى ل إلوصوایمكن للمستخدمین ن: الئتماالى ل إلوصوا

لتحكم في ل اتوكووبرل من خالم مستخدن ئتمااعلى ل للحصوم یُقدِّأن لثالث ف الطرج ایحتان: الئتماالى ل إلوصوالتحكم في ا 
 لترخیص.افض أو رتمریر ر یختاأن  میمكن للمستخدل. لوصوا

ها.  ،تلمعامالت اسجالو ،لخاصة بكن االئتماالى ل إلوصوالتحكم في ت اتحقق من سجالن: الئتماالى ل إلوصواتدقیق   وغ�ي

 

 ادإلمداسلسلة  6.2

أن بل ق ذلك ثیحدو ،لخا ،تلمبیعاا ،لجمركيالتخلیص ا ،لتخزینا ،للوجستیةت الخدماامثل ء لوسطاابالعدید من دة لسلع عااتمر 
سالسل أن بالغالب فإننا نجد ة. ورظعملیة عكسیة مناك نان ھكوست ،لبیعاخدمة ما بعد ك نان ھعندما تكویتم تسلیمھا للمستھلكین. 

 ،اوللتدت امعلوماو ،لبضائعالمستھلكین معرفة منشأ الصعب على امن  نهفإا لذو .القاإطشفافة أو مفتوحة ن ال تكودة لموجواید رلتوا
ها  ن فإ ،بالتاليوللغایة. ة خطیر تعتبر لمشكلةه اذن ھفإ ،لكمالیةالسلع وایة دوألواألغذیة امثل  ،تلصناعااما بالنسبة لبعض أ . وغ�ي

 ا. جدًمهم م جمع لھو نظاألعالقة وي اشفافًا لذومفتوحًا ن یكوي لذوا بهق لوثووا تتبعهیمكن ي لذاید رلتواسلسلة م نظا

ء إلنشات لتقنیااا من ھغیر" وatom hashingیة " رلذالتجزئة اتقنیة ام ستخداي خدمة یتم من خاللھا ھلرقمیة للسلعة: الھویة ا
 قت. أي ولصلة في ت ذات المعلومااتتبع وقمیة للسلع رویة ھ
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 ل�لفي كل عملیة و ید بالكامل رلتوافي عملیة سلسلة ى  خرت أتقنیاو NewChain ، NewIoTامستخدالعملیة: عند اتتبع كامل 
ن أن لضما  سلسلة ال�تل تلقائیا علىت لبیاناایتم تخزین س نهفإ ،لكذلى إما و ،لوصفوا ،لمشغلوا ،لموقعوا ،لوقتامثل:  ،سلعة

 قت.أي ولسلع في ایمكنھا تتبع حالة وكما  ،لعالقةوي اید بالشفافیة لذرلتواللعبث. تتسم سلسلة  قاومةمت لبیاناا

 

لملكیة ق انقل حقووتلقائي لالتأمین ایمكن للمستخدمین تنفیذ مطالبة  ،لذكیةد العقواتقنیة ل یة: من خالرلتجاالذكیة د العقوامعالجة 
 دة.  لمحدالعمل اعد افقا لقوولك ذكثر من وأ

 

 لرقمي.التسویق ا 6.3

ا عدن لمستخدمین یقبلوى أن ا. فنر]8[ل غیر فعام و نظاھحالیا د لموجوالرقمي التسویق م انظاإن   ،بشكل سلبيت إلعالناامن ا كبیرًد�
یصعب  ،بالنسبة للمعلنینفز. احوأي على ن ما ال یحصلودًة عاو ،ونھا بسرعةلتي یحتاجت المعلومااعلى ل لحصون الكنھم ال یستطیعو

وض ي عرى ھألخرت السلوكیات والتفاعالات والنقرن والإلعالض لتعرالتي تعتمد على الدفع اریقة ن طلدقیق ألالتسلیم اتحقیق 
 .غیر شفافةوفعالة یف تسویقیة غیر ربمصار جالتال ھكال ثقاإلى دي إألمر قد یؤا اذھة و غیر مباشریجیة وتر

بما  ،ملنظاالمضمنة في التسویقیة الذكیة د العقوذج العدید من نمال اضع خطط تسویقیة من خالولتسویق: یمكن للمعلنین د اعقو
لتسویق: افي اك الشترالدینامیكیة. ر األسعااعد تعدیل اقوو ،لتسویةق اروط ،فزالحوذج انماو ،لمستھدفینالمستخدمین الك: ذفي 

ق نطاو ،لتي یحتاجونھات المعلوماع الى نوإباإلضافة  ،الأم لتسویقیة ت اباإلعالنان یقبلوا كانوإذا ما ر ختیاالمستخدمین نا یمكن لھ
لتسویق: من اتحلیل  لمنتھیة.وایة رلجاالتسویقیة د العقواجعة التسویق: یمكن للمعلنین مراتدقیق  لك.ذلى إما و نهیفضلوي لذالسعر ا

 لتسویق.ء انتھاابعد ت لحمالایمكن تحلیل نتائج و ،لتسویقیةت الحمالاقبل ق لسوث ابحااء أجرإیمكن  ،NewAIم نظال خال

 

 مدفوعاتلوا العمل�ات 6.4

لك ذو نة ولمرایعتبر قلیل  نهإلنترنت فإانیة عبر وإللكتررة التجام اما نظاأظة. ھتكالیف بات للمعامالة لمباشرالحالیة د العقوالتنفیذ إن 
نة ضعیفة. ولمروا ،منخفضةءة لكفاوا ،لحالیة عالیةت المعامالافع دلمنتج. فتكالیف ى اعلى مستوه تنفیذیتم ت لمعامالامنطق ن أل
 . مدفوعات والعمل�اتلانظمة أجدید من  جیلء یمكن بنا نهفإ ،سلسلة ال�تل تقنیةل ما من خالأ

لك ذبما في  ،ملنظاامضمنة في كیة د ذعد عقواقوولب اقول من خال تلمعامالالذكیة للمعاملة: یمكن للمستخدمین تحدید د العقوا
كیة ذمالیة د عقووكیة ذتأمین د بطھا بعقوریمكن و ،لتسویةاعد اقوة ولمعقدالعمل اعد القائمة على قواف ارطألدة امتعدت لمعامالا

 لسلسلة.رج اخات خدماو

ق التس��ةود. لحداعبر ت لمعامالاعم دلعالمیة: ت المدفوعاا الدفعات سریع للغایة. �شكل  لتس��ةوا تلمعامالاتأكید : �شبكة ال�ب
فع أدوات دلدفع: توفیر ت. أدوات اآلالالتلقائیة بین امھا للتسویة استخدالتي یمكن وا ،منخفضة للغایةت لمعامالاتكالیف : الدق�قة

 باإلنترنت.ل التصاأو دون اإلنترنت اعبر اء سورة متطو

 

 یة موثوقةدماة قنا 6.5

ال یوجد  نهلحالي فإدي الماالعالم الكن في و ،تلبیاناامنة لنقل ات آتؤسس لقنوة زھجاو ناضجةت لرقمي تقنیاالعالم ایوجد في 
ث قد تحدو ،سرقتھاولبضائع ان ایتم فقد ،تللوجستیاافي صناعة  نهأنجد  ،للمثااسبیل  ع�ائف مماثلة. ظلورة متطوت نولوجیاتك

نقل ق رطلى إننا بحاجة ماسة أنا نجد ھمن ، خصوصیة عالیةوقیمة ذات . خاصة عند نقل بضائع للخصوصیةب تسرت حیانًا عملیاأ
ا إستناا موثوقة. كما یتم تحدید  ،یة موثوقةدماة قنال توكوویمكن تصمیم بر نهفإ ،NewChainو NewIoT مثلت تقنیا د جوولى د�

 لتصنیع.ت اصفاامول وتوكوولبرت اصفاافقًا لمون وألماة ازجھج أنتاإثالث ف ري طیمكن ألولصلة. ة ذات األجھزانیع تصت صفاامو
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ح لمفتااسطة ابون ألماز ابتأمین جھام یقون وألماز السلع في جھاالتاجر بوضع م ایقو ،لمعاملةاغالقھا: بعد توقیع عقد ة و�تأسیس قنا
ة لقناایغلق ص ولخاح المفتااریق طعن ن ألماز العمیل بفتح جھام ایقو ،نألماز ابعد تسلیم جھاثوقة. یة مودماة قناء للعمیل إلنشام لعاا
 .  NewChain تلقائیًا فيه عالألعملیة ابھا. سیتم تسجیل ق لموثوایة دلماا

ا ھغیرولبیئیة والبصریة ابیاناتھا وفي الجغرابتحمیل موقعھا ن ألماز اعلى جھا NewIoT ةحدم وتقوم: یة لالستعالدلماة القنااحالة 
یتم  ،آلمنالتنظیمیة: بالنسبة للنقل ایة دلماة القناات. لبیاناض اعراك والشترالعالقة ا ويكن لذیمو ،NewChain لىت إلبیاناامن 

لتنظیمیة اءات اإلجرایتم تسجیل ورة. لضراألمن للتفتیش عند ز ایمكن فتح جھاو ،ةلمعتمدالتنظیمیة التنظیمي للسلطة ح المفتاار اصدإ
 ء. لعمالاسطة اا بویمكن معاینتھوكما  NewChain لىإتحمیلھا وتلقائیًا 

 

 لتلقائيالتمویل ا 6.6

نة ضعیفة وبمر، وبتكالیف مرتفعة ،ویلةات طلفترولتدقیق ل اعماأكبیر من ء یھا عبلدن لتقلیدیة بأالمالیة الخدمة انظمة أتتصف 
لرقمیة الھویة ل ابینما من خالة. لصغیروالمتوسطة ت الشركاامن اد ألفرت والمؤسساافي خدمة  بصع��اتألمر یتسبب ا هذا و 
لذكیة د العقواتي تلقائیًا بین الذالتمویل م اتي جدید. یجمع نظاذاتمویل م نظاء نشاإیمكن  نهفإ ،لكذلى إما و ،یدرلتواسلسلة ن والئتماوا

 یع.رید للمشارلتواسلسلة اد ولمالیة لألفرالمستھلكین ت امالمالیة لخدت الخدماوار لذكیة لالستثماد العقواض واإلقروالتأمین امثل 
ر الستثمااض واإلقروالتأمین المضمنة في الذكیة د العقوذج انماس ساألمالیة على الذكیة د العقوالمضمنة: تحدید المالیة الذكیة د العقوا

لمرتبطة ت الخدماوالعقد اعد اقوولمؤمّنة ور المراین وعناو ملمستخدت امعلومادات والعتماوالرقمیة ت الھویاالك: ذبما في 
 لمعاملة.امطابقة ل كماو�لمالي الذكي العقد اتلقائیًا بمطابقة م لنظام اجیة. سیقورلخات ابالخدما

 

NNIO 6.7 

و أ كالتخزین مثالت خدماام الستخد NNIO (NewNet IO(ل توكووبرل من خال NewNetلى إبسھولة ل لوصواین ریمكن للمطو
 .السمواكالحوسبة 

 ،نالئتماوالرقمیة الھویة الك: ذبما في  ،ةرظلمناالذكیة د العقوذج انمال لتخزین من خالاخدمة ت لباء و�دارة طبد ف�هلتخزین: اعقد 
د لعقوذج انمال لحوسبة من خالاخدمة ت تطبیقاء و�دارة لحوسبة: بدالخ. عقد إ ،امالستخداقت وو ،لدفعاریقة وط ،لتطبیقاسعة و
 لخ... ام إالستخداقت وو  ،لدفعاریقة وط ،لتطبیقاسعة و ،نالئتماوالرقمیة الھویة الك: ذبما في  ،ةرظلمناالذكیة ا

لرقمیة الھویة الك: ذبما في  ،ةرظلمناالذكیة د العقوذج انمال لحوسبة من خالاخدمة ت تطبیقاء و�دارة بدف�ه لحوسبة: اعقد 
 لسلسلة.  رج المرتبطة بھا خات الخدماوا ،لمرتبطة بھاا NewAIم مھاو ،لوقتام استخدوا ،لدفعاریقة وط ،لتطبیقاسعة و ،نالئتماوا

لرقمیة ا لھویةالك: ذبما في  ،كي مقابلذعقد ذج نمول لغائھا من خالء و�ألسمااعلى خدمة ل للحصو طلبیتم تقدیم  ف�هالسم: اعقد 
 لك.ذلى إما ولدفع اریقة وطالسم ن واالئتماوا

 

 لمجتمع د اقتصاا. 7
، أي االقتصاد االجتما�ي ذج التعاون الذ�ي ونماذج التجارةس�عمل مجتمع اإل�سان واآللة ع� إ�شاء نموذج اقتصادي جد�د من خالل نما

: طبقة التطب Newtonللمجتمع.  ي وتيق�ي البن�ة التحت�ة القتصاد المجتمع و�شمل إطارها التقئن وكول وطبقة التكنولوج�ا ، طبقة ال�ب
ها من الدعم إل�شاء اقتصاد المجتمع. األساس�ة  ، مما يوفر الحوكمة ال�املة والتعاون والحوافز وغ�ي

 

 



Newtonproject.org   مؤسسةNewton 

15/17 

 

 

 

 

 

 

 

 نموذج اقتصاد المجتمع نموذج العمل التقل�دي  

 التنظ��ي  اله�كل
ه�كل تنظ��ي مغلق ح�ث ت��د الصع��ات اإلدار�ة 

ي الحجم. 
 مع التوسع �ن

 مجتمع اإل�سان واآللة مع الحوافز التلقائ�ة ذات�ا. 

 وضع التعاون
ي 

، و�تطلب التعاون داخل المنظمة، شبه التلقايئ
ا.   �دو��

ً
 تدخ�

ات والصناعات تعاون أ��� ذكاًء داخل المؤسس
ها   وأ��� ذكاًء. ، والجغراف�ات وع�ب

 . �ستف�د  الجميع �ساهم والجميع �ساهم معظم الناس و�ستف�د عدد قل�ل من الناس.  آل�ات الحوافز

 مل��ة الب�انات

 ن  ثالث طرف �متلك  ب�انات المستخدمني

 ب ب�انات الخصوص�ة��� 

 من قل�ل لعدد ثروة الثالثة األطراف تخلق 
ن  خالل من الناس  ب�انات المستخدمني

  المستخدمون ب�اناتهم الخاصة�متلك 

 حما�ة الخصوص�ة 

ن  �مكن •  من ألنفسهم ثروة إ�شاء للمستخدمني
 ب�اناتهم الخاصة خالل

 تكلفة المعاملة
ن إ� االحتكار واألر�اح �س� الوسطاء التجار�و 

 ، مما يؤدي إ� رفع تكال�ف المعامالت. الفائقة
ن  ، يتم تخف�ض تكال�ف بدون وسطاء تجار�ني

 �شكل فعال. المعامالت 

 

 األعمال التقل�د�ة مقابل اقتصاد المجتمع

 

بتصدیر سلعھا م تقوأن فة ولمعرایة رلتجات العالمات افیمكن لشركال. ألعمادة ایار ورالبتكاامن ا لمجتمع عالما جدیدد اقتصاو اسیغد
لتسویق بشكل كبیر. امن تكالیف ن سیقللود وعلى مستخدمین جدن لبائعواسیحصل ط. لمفردل التبال اتوكووبرل خال لعالم منالى إ

لمالیة ت الخدماواالستھالكي التمویل والرقمیة ل األصوإدارة اتطویر ن فإ ،لمالیةت الخدمات اتأسیس شكل جدید لشركال من خال
ن لمستھلكین سیقومون افإم، اھمي ھتساور لمجتمعي یحظى بدد االقتصان األوضح. واتحقیقھا بشكل وكھا إدرا ید سیتمرلتوالسلسلة 

تطویر اق بأسوا یرحبوأن مج البرري ایجب على مطودي. القتصاالنمو التي یحققھا وة ابالثرا فز لكي یتمتعواكحوت عمالم باستال
للمجتمع ة جدیدت تطویر تطبیقاو ،لتوكوولبرالقائمة على ایة دالقتصاالتحتیة البنیة ء اكة في بنارلمشااینبغي علیھم وكما  ،كبرأمج ابر

 . كملهآللي بأي البشرا

 بشكل مباشر!دي القتصاالنمو الجمیع من ایستفید أن ! یجب Newtonمجتمع د قتصاالى إنضم ا
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 سجل التعد�الت

 

ي  .1
ح تط��ر  ام، ق2018نوفم�ب  19�ن ن Newton )NEP-1مق�ت  .Newtonمؤسسة  إطالق عمالتخطة  ) بتحسني
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