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There has been a lot of excitement around 

the growth and increase in Bitcoin (BTC).  I’ve 

watched with mild amusement as the bigger 

companies, financial institutions, traditional 

funds, and even state pensions look at BTC 

as a qualified investment asset.

This is similar to creating a fund just to invest 

in gold (Bitcoin), and then you miss the ability 

to use the stock market to raise money.

One is an asset, the other is tool.

For those of us who have been in the space 

since the early days (Brock Pierce, Michael 

Terpin, Steve Beauregard, and others), we’ve 

long held (no pun intended for the HODL’s), 

that Bitcoin would be a good (not sure we 

believed this good!) investment over the years.

For Bitcoin’s value now, let’s do some paper 

napkin math. Follow the example to see how 

Bitcoin is still a good investment opportunity:

Bitcoin is currently priced around $60,000 

and has a Market Cap of $1 Trillion.

Gold, by contrast has a current price of around 

$600,000 (for a standard Bank Brick) and a 

corresponding market cap of $10 Trillion.

If BTC were to rival gold, and perhaps grow 

to the same size, that would mean BTC 

would go from $1T to $10T market cap. That 

would push the price up ten-fold, and thus 

the correlated price of BTC would go from 

$60,000 to $600,000.

Simple math. 
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كتب Jorge Sebastiao ، الرئيس التنفيذي Nimbus DeFi حول معالجة أوجه 
القصور في DeFi يمكن أن يضمن قبوًل أفضل لهذه التكنولوجيا الواعدة.

CEFI AND DEFI ARE QUICKER, MORE TRANSPARENT, AND 
CHEAPER. AS STEPHAN MEADE, FOUNDER AND CEO OF 
MONETAPRO SEES IT, THE FUTURE FOR COMPANIES WILL NO 
LONGER BE ON THE TRADITIONAL STOCK EXCHANGES.

منذ فجر التاريخ، اكتشف البشر كيف يجمعون الموارد ورأس المال مًعا 
لتحقيق نتائج اجتماعية أو مالية إيجابية.

أّدت االبتكارات الصناعية، بداية من السكك الحديدية وشركات الشحن، 
إلى استحداثات قانونية جلبت لنا مفاهيم الشراكات والشركات 

المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة واألسهم التفضيلية، 
وغيرهم من المصطلحات.

كل ذلك كان بهدف تجميع رأس المال بفعالية، إلى جانب حماية 
المساهمين من العواقب القانونية المعاكسة.

أظهر الهوس بعرض العمالت األولي في 2017، برغم الكثير من ردود 
الفعل العكسية، أن مستقبل التمويل ال مركزي. وأظهر صعود التمويل 
الالمركزي )DeFi(، بالرغم من أننا ال نزال في مرحلة مبكرة إلصدار مثل 
تلك األحكام، أن مستقبل التمويل ال مركزي. وأظهرت جائحة 2020 أن 

مستقبل األعمال هو العمل عن بعد والالمركزية.

لماذا إًذا ال تزال نظرتنا للشركات تقتصر على أنها مؤسسة قانونية 
على ورقة، ُمعتمدة من الحكومة، ولديها ختم ومجلس إدارة من عدة 
أشخاص مسؤولين عن مجموعة مركزية من األفراد الذين يأتون إلى 

مكاتبهم من التاسعة صباًحا إلى الخامسة مساًء؟

أعتقد أننا نتفق جميًعا على أن هذا المفهوم عن الشركات عفا عليه 
الزمن، بالنظر خاصًة إلى زيادة عدد المشروعات مفتوحة المصدر التي 

تنطلق استناًدا على بروتوكوالت غير مركزية، إلى جانب االبتكارات 
األخرى مثل المدن الذكية والسيارات ذاتية القيادة.

أصبح بإمكان شركة من دبي إجراء كافة أشكال األعمال مع مؤسسة 
في سويسرا، مع ظهور كافة أشكال النزاعات القانونية العابرة للحدود 

بينهما، مما يسعد جحافل المحامين والمحاسبين الذين ستصبح 
خدماتهم مطلوبة بشدة.

وأصبح بإمكان الشركات الرقمية األصلية، مثل عمالت اإلنترنت الرقمية 
على غرار “بتكوين”، تمكين مجموعات كبيرة من األفراد من التعامل 

بكفاءة أكبر من خالل االعتماد على العقود الذكية للتحكم في عمليات 
معينة. ومن خالل استخدام العقود الذكية، يصبح بإمكان الشركات 

أتمتة جوانب معينة من عملياتها، وتقليص تكاليف التشغيل وتحسين 
الضوابط الداخلية مع رفع مستوى الشفافية في نفس الوقت.

منذ 2016، بدأ البحث عن هيكل قانوني للمؤسسات الالمركزية ذاتية 
الحكم التي تتجاوز حدود الواليات القضائية، حتى يصبح لها شخصية 

قانونية ويمكن أن يتم التعاقد باسمها باإلضافة إلى إدارة ونشر رأس 
المال، وحقق األمر درجات نجاح متفاوتة.

وأسفر اعتماد منصة إيثريوم على نهج الالمركزية في تفّرع إيثريوم. 
وحاولت العديد من المبادرات وضع “غالف قانوني” على المؤسسات 

الالمركزية ذاتية الحكم للسماح بالحد من مسؤولية المشاركين.

في رأيي، هذا أشبه بمحاولة إجراء تعديالت وتحسينات على العربات 
التي تجرها األحصنة عند التخطيط الختراع سيارة حديثة.

ربما يمكننا أن نبدأ من الصفر ونكتب صفحة جديدة عند العمل على 
هيكلة الشركات الرقمية األصلية.
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Could that happen?  Absolutely. How?

If you are tracking the rise in Bitcoin, many 

people reference the S2F (stock to flow) 

model.  Well, I have something called the C2F 

(Cash-to-Flow), or B2f (Bond-to-Flow).

Within large companies there is an estimated 

$2 Trillion dollars sitting in “cash” on the 

balance sheets.  Not only does this do 

very little for the companies, but it is also 

somewhat irresponsible. If companies start 

to move a percentage of their holdings, even 

1-3%, into BTC, it would drive the price higher.  

More money invested, means more demand, 

and more demand means higher prices. 

This is occurring now with public companies 

and CEO’s such as Elon Musk, Michael Saylor 

and others. Heck, even Ray Dalio (a long-

time skeptic) has said BTC ‘should be part of 

any diversified holding’.

However, to me, that’s not interesting at all! 

Trying to figure out Bitcoin is like learning to 

invest in gold and missing the stock market.

I hope you would agree that gold is an 

important asset - it is but a small sliver of 

what became the global financial market.  

Gold is an interesting asset, and as an 

institutional investor you might invest in 

Gold, and you might even create a fund to do 

so. However, and more likely, you will invest in 

many different stocks across different asset 

classes.  Even more so, you might even help 

companies raise money as a precursor to 

being public on one of the exchanges.

When you look at the stock market, it has a 

value of over $100 trillion, and thousands 

of companies that use the market as a 

way to raise money, grow, expand, and 

provide liquidity. The stock market is a much 

bigger segment than gold and performs a 

completely different function.

So then, what do I compare to the size, 

scope, and impact of the stock market?

CEFI AND DEFI TOKEN EXCHANGES  

If you look at Coinbase, which just went 

public, what is it an exchange for?  Simple. 

It’s for the trading of Crypto assets.

The future for companies in raising 

money will no longer be on the traditional 

stock exchanges. They will be in the CeFi 

(central financial exchanges - Coinbase, 

Centurion, Binance, Bittrex, etc.), and 

DeFi (decentralized financial exchanges - 

Uniswap, Sushiswap, Polkadot, etc.). The 

time cost and expense of traditional markets 

will not be able to compete with these new 

distribution platforms.

That’s right- Tokens, Coins, Crypto Assets, are 

all just a type of tradable, early-stage stock.

A company can use the US exchanges to 

eventually go public, or they can look at the 

digital exchanges and do the same thing, 

just potentially quicker, cheaper, and with 

more transparency.

All of this, comes from a term I call 

‘retrospective evolution’. Which means, look 

at what has worked in the past (traditional 

exchange financing), and then figure out 

how to use future technology. 

Bitcoin may be like gold, but DeFi is like the 

stock market. 

“ The time cost 
and expense 

of traditional 
markets will 

not be able to 
compete with 

new distribution 
platforms like 

CeFi and DeFi ”

“أظهر الهوس بعرض العمالت 
األولي في 2017، برغم الكثير من 
ردود الفعل العكسية، أن مستقبل 

التمويل ل مركزي.”

منذ فجر التاريخ، اكتشف البشر كيف يجمعون الموارد ورأس المال 
مًعا لتحقيق نتائج اجتماعية أو مالية إيجابية.

أّدت االبتكارات الصناعية، بداية من السكك الحديدية وشركات 
الشحن، إلى استحداثات قانونية جلبت لنا مفاهيم الشراكات 
والشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة 

واألسهم التفضيلية، وغيرهم من المصطلحات.

كل ذلك كان بهدف تجميع رأس المال بفعالية، إلى جانب حماية 
المساهمين من العواقب القانونية المعاكسة.

أظهر الهوس بعرض العمالت األولي في 2017، برغم الكثير من 
ردود الفعل العكسية، أن مستقبل التمويل ال مركزي. وأظهر 

صعود التمويل الالمركزي )DeFi(، بالرغم من أننا ال نزال في مرحلة 
مبكرة إلصدار مثل تلك األحكام، أن مستقبل التمويل ال مركزي. 

وأظهرت جائحة 2020 أن مستقبل األعمال هو العمل عن بعد 
والالمركزية.

لماذا إًذا ال تزال نظرتنا للشركات تقتصر على أنها مؤسسة قانونية 
على ورقة، ُمعتمدة من الحكومة، ولديها ختم ومجلس إدارة من 

عدة أشخاص مسؤولين عن مجموعة مركزية من األفراد الذين يأتون 

إلى مكاتبهم من التاسعة صباًحا إلى الخامسة مساًء؟

أعتقد أننا نتفق جميًعا على أن هذا المفهوم عن الشركات عفا عليه 
الزمن، بالنظر خاصًة إلى زيادة عدد المشروعات مفتوحة المصدر 

التي تنطلق استناًدا على بروتوكوالت غير مركزية، إلى جانب 
االبتكارات األخرى مثل المدن الذكية والسيارات ذاتية القيادة.

أصبح بإمكان شركة من دبي إجراء كافة أشكال األعمال مع مؤسسة 
في سويسرا، مع ظهور كافة أشكال النزاعات القانونية العابرة 
للحدود بينهما، مما يسعد جحافل المحامين والمحاسبين الذين 

ستصبح خدماتهم مطلوبة بشدة.

وأصبح بإمكان الشركات الرقمية األصلية، مثل عمالت اإلنترنت 
الرقمية على غرار “بتكوين”، تمكين مجموعات كبيرة من األفراد 

من التعامل بكفاءة أكبر من خالل االعتماد على العقود الذكية 
للتحكم في عمليات معينة. ومن خالل استخدام العقود الذكية، 

يصبح بإمكان الشركات أتمتة جوانب معينة من عملياتها، وتقليص 
تكاليف التشغيل وتحسين الضوابط الداخلية مع رفع مستوى 

الشفافية في نفس الوقت.

منذ 2016، بدأ البحث عن هيكل قانوني للمؤسسات الالمركزية 
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