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الملخص التنفيذي

ءمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزرا

2022يوليو ددـع–نظرة على األحـــداث 

ــا كبيــرًا خــالل الســنوات الما ــية، ــة اهتمامً ال ســيما مــع اتجــاه بعــ حــازت العمــالت الرقمي

مــم مــن الشــركات التجاريــة العالميــة إلــى الســماه باســتخدامها كوســيلة للــدفع مقابــل مــا تقد

ــم مــع تنــامي اســتخداع هــاا النــوع مــن العمــالت حــول العــالم، أ ــحت .ســلع وخــدمات غيــر أن

ي المخاوف بشأن تـداعيات اسـتخدامها علـى األمـن القـومي للـدول محـل نقـاب وجـدل كبيـر فـ

.كثير من دول العالم، خاصة ما يتعلق بأو اعها القانونية

وقــد ظهــرت العديــد مــن العمــالت الرقميــة علــى مــدار العقــد الما ــي، والتــي يمكــن تصــنيفها

:ثالث فئات، وهيبين

واإليثريـوع ،Bitcoinعملـة البتكـوين : مثل،cryptocurrenciesالعمالت الرقمية المشفرة•

Ethereum، وعملة ليتكوينLitecoin.

والتـي تتميـز بإمكانيـة إصـدارها مقابـل غطـاء ،stablecoinsالعمالت المستقرة العالميـة•

وك التي يمثل قيمة أصول أساسية كالدوالر األمريكي أو اليورو أو الاهب، مثل عملة فيسب

التــي تــم ربطهــا (  Libraالتــي كانــت تعــرف ســابقًا باســم ليبــرا "  )Deim“يطلــق عليهــا ديــم 

.بالدوالر

central bank digital currencyالعمـــالت الرقميـــة الصـــادرة عـــن البنـــو  المر  يـــة•

CBDC) .)

ركـز من نشرة نظرة على األحداث الصادر عـن مالعدد الخاص وتأسيسًا على ذلك، يتناول هاا 

" تحـديات وآفـاق.. العمـالت الرقميـة"المعلومات ودعم اتخاذ القـرار برااسـة مجلـس الـوزراء 

ا مـن التعريف بالعمالت الرقميـة، وتطورهـا، ودوافـع اسـتخدامها، ومسـتقبلها، ومـا يـرتب  بهـ

.أرقاع وحقااق، فضلًا عن تو يح أبرز التحديات الماثلة أمامها
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ءمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزرا

2022يوليو ددـع–نظرة على األحـــداث 

أنواع العمالت الرقمية وتطورها: أولًا

العمالت المشفرة 
"cryptocurrencies"

كـوين يعود مفهوع العملة الرقمية إلى عدة عقود سابقة، ولكن تـم التعـرف علـى البت

، تصدر من قِبل القطاع الخاصعملة مشفرةكأول عملة رقمية أو 2009في عاع 
النشأة

، وتعـد "دفتـر اسسـتا "، أو ما يسمى بـ (DLT)تعتمد على تقنية السجالت الالمركزية 

مى هـــاه التقنيـــة قاعـــدة لحفـــت البيانـــات وتســـجيلها فـــي سالســـل محاســـبية تســـ

. "سلسلة الكتل"

التقنية 

المستخدمة

ـــا نحـــو  ، بقيمـــة ســـوقية تبقـــدَّر بمئـــات المليـــارات مـــن عملـــة مشـــفرة7000يوجـــد حاليً

.الدوالرات
اسنواع الحالية

فـي أسـعارها، ممـا حـد  مـنبتقلـب دـديد منا طرحها، اتسـمت العمـالت المشـفرة 

تيجـة استخدامها كمخزن للقيمة ووحدة حساب، وهما وظيفتان رايستان للنقـود، ون

 speculative اسـتثمار ماـاربةلالك، عملـت العملـة المشـفرة فـي المقـاع األول 

investmentمع استخدامها بشكل محدود كوسيلة للتبادل ،.

السمات

ابلــة هــو أن يقــوع المســتثمر بشــراء الســلعة القاســتثمار الماــاربة 

ى للتـــداول فـــي محاولـــة منـــم لالســـتفادة مـــن الت يـــرات التـــي تطـــرأ علـــ

.قيمتها السوقية

ملحوظة
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ءمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزرا

2022يوليو ددـع–نظرة على األحـــداث 

(تابع)أنواع العمالت الرقمية وتطورها 

كات بعد مرور فترة من الوقت في استخداع البتكـوين بـدأت مخاطرهـا فـي الظهـور، بعـد قيـاع الشـب•

، وهــي تلــك المواقــع اإللكترونيــة التــي تســتخدع تقنيــاتباســتخدامها" The Dark Web“المظلمــة 

محـــددة تجعلهـــا مبشـــفرة وال يبمكـــن تعقبهـــا وهـــو مـــا يجعلهـــا أداة واســـعة االســـتخداع مـــن قِبـــل 

الجماعـــات اإلجراميـــة فـــي األعمـــال غيـــر القانونيـــةل حيـــح ســـعت جهـــات فاعلـــة غيـــر حكوميـــة مثـــل، 

.نالجماعات اإلرهابية والمنظمات اإلجرامية إلى إجراء معامالت غير مشروعة باستخداع البتكوي

ومن ناحية أخرى، سرعان ما اتضح أن خاصية عدع الكشف عن هوية مستخدميها غير مؤكدةل حيـح•

عرها إنم مع تكرار استخدامها يمكن تتبُّع هويات األشـخاص الفعليـة، ومـع مـرور الوقـت وارتفـاع سـ

ــة الواحــدة خــالل عــاع  ــى التعامــل بهــال إذ بلــة متوســ  تكلفــة المعامل نحــو 2020تراجعــت القــدرة عل

عشرين دوالرًا، 

ة مـا هـو فـي كما أن تقلُّب سعرها جعلها غير عملية كوسي  للتبـادل، لـالك يحـتفت الـبع  بملكيـ•

ن عـن نظاارهـا األساس جزء من كود الكمبيوتر لمجرد االعتقاد بأن قيمتم سترتفعل وتختلـف البتكـوي

، وهــو مــا يتشــابم مــع (بتكــوين)مليــون 21مــن العمــالت الرقميــة فــي أن لهــا ســقفًا محــددًا ســلفًا بـــ 

.الاهب في ندرتم

ملـة وقد حـازت العمـالت المشـفرة اهتمامًـا كبيـرًا خـالل السـنوات الما ـية بعـد أن اقتربـت قيمـة ع•

إلـى ، ثم لم تلبـح أن تراجعـت قيمتهـا بشـكل كبيـر حتـى وصـلت2017ألف دوالر في عاع 20البتكوين من 

ـــ 2020ديســمبر 16، إال أنهــا فــي 2020دوالر فــي مــارس 3600 ألــف دوالر ألول مــرة، ويبعــد 20تخطــت حــاجز ال

التقلُّــب فــي األســعار أحــد أهــم ســمات هــاا النــوع مــن العمــالتل ممــا يجعــل مــن الصــعب انتشــارها 

العمـــالت "بشـــكل كبيـــر، وفـــي هـــاا اإلطـــار ظهـــرت فئـــة جديـــدة مـــن هـــاه العمـــالت تبعـــرف باســـم 

.  النقود أو الاهب: المدعومة بأصول مستقرة، مثل،stablecoin" المستقرة

مخاطر العمالت المشفرة
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ءمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزرا

2022يوليو ددـع–نظرة على األحـــداث 

(تابع)أنواع العمالت الرقمية وتطورها 

العمالت المستقرة 
stable coins""

.، وهي مجموعة فرعية من العمالت الرقمية الخاصة2014تم تقديمها ألول مرة في عاع 

عوامــل لمعالجــة التقلــب الشــديد فــي أســعار العمــالت المشــفرةل حيــح يــتم ربطهــا بــأدوات تثبيــت تزيــد مــن

مـــن اســتقرارها، والتــي تتمثـــل فــي ربطهـــا برصــيد نقـــدب، أو بأصــول كالـــاهب، أو الــدوالر األمريكـــي، أو ســلة

.  العمالت

ــة المســتقرة مــن قِبــل القطــاع الخــاص، ــتم إصــدار العمــالت الرقمي ومــع ذلــك، مثــل العمــالت المشــفرة، ي

نقديـة للـدول، وليس عبر السلطات النقدية الرسمية، مما يثير التسـاالالت بشـأن تأثيرهـا علـى السياسـات ال

.  واستقرارها المالي واالقتصادب

يتحـدى شـمولية وفعاليـة اليـات "مـن أن ظهورهـا قـد (  (FSB، حـا ر مجلـس االسـتقرار المـالي2020ففي أكتـوبر 

.طة بها، وطره توصيات لمعالجة مخاطر االستقرار المالي المرتب"الرقابة التنظيمية واإلشرافية الحالية

هـاه المحـاذير، واتفقـوا علـى أنـم ال ينب ـي أن يبـدأ تشـ يل العمـالت G20وقد أي د قـادة مجموعـة العشـرين 

.  صلةالمستقرة العالمية حتى يتم مراعاة جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية والرقابية ذات ال
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ءمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزرا

2022يوليو ددـع–نظرة على األحـــداث 

(تابع)أنواع العمالت الرقمية وتطورها 

العمالت المر  ية
"central bank digital currency"

يبنظــر إلــى ظهــور العمــالت المســتقرة علــى أنــم محفــز للعمــل الجــارب بالفعــل فــي العديــد مــن البنــوك •

،CBDCsالمركزيــة علــى إصــدار فئــة ثالثــة مــن العمــالت الرقميــة، وهــي العمــالت الرقميــة للبنــوك المركزيــة 

ـــة، تختلـــف عـــن "وتعـــرف بأنهـــا  ـــة الصـــادرة عـــن البنـــوك المركزي ـــد مـــن أشـــكال النقـــود الرقمي شـــكل جدي

لــى عكــس ، وع" االحتياطــات أو أرصــدة التســوية التــي تحــتفت بهــا البنــوك التجاريــة لــدى البنــوك المركزيــة

ا نمــاذج العملــة المشــفرة الالمركزيــة، ســتكون العملـــة الرقميــة للبنــك المركــزب مركزيــة ومنظمــة، ممـــ

حـال قـدرة يجعلها مخزنًا امنًا للقيمة، ولكن لديها أيضًا القدرة على تقـوي  اسـتقرار القطـاع المـالي، فـي

.  األفراد والشركات على امتالك حسابات مباشرة في البنك المركزب في الوقت ذاتم

جــال وتبعــد العمــالت الرقميــة للبنــوك المركزيــة هــي النســخة الرقميــة للنقــد، وهــي أحــدث ابتكــارات فــي م•

ســاعد تكنولوجيــا المــدفوعات، ويمكــن أن ت يــر الطريقــة التــي تــتم بهــا المعــامالت الماليــةل إذ يمكــن أن ت

وع، طـول أوقـات المعـامالت، وارتفـاع تكلفـة الرسـ: البنوك المركزية في حل العديـد مـن المشـكالت، مثـل

ادل وإذا تــم اســتخداع عمــالت البنــوك المركزيــة الرقميــة علــى نطــاق واســع، ســيتمكن األشــخاص مــن تبــ

مبيـوتر العمالت مع بعضهم البع  رقميًا في الوقت الفعلي باستخداع الهواتف المحمولة وأجهـزة الك

ابتـة، فـإن والساعات الاكية، ونظرًا لعدع تـوافر عملـة البتكـوين والعمـالت الخاصـة المماثلـة إال بكميـات ث

. سعرها يعتمد فق  على العرض والطلب، مما يجعلم شديد التقلب

وفــي هــاا الســياق، يمكــن أن تســهم هــاه العمــالت فــي حــل عــدد مــن المشــكالت التــي تواجــم العمــالت •

قيمــة االفترا ـية، أبرزهـا التقلبــات الشـديدة فـي أســعار هـاا النـوع مــن العمـالت، كمـا يمكــن أن تـنخف 

ــة، وذلــك فــي  ــوء الــتخلي مــن أنظمــة الــدفع التــي ــر اســتخداع العمــالت الرقمي الســلع والخــدمات عب

مـن % 5إلـى % 1التي تحصل علـى متوسـ  يتـراوه مـن MasterCardأو Visaتتوس  عمليات الشراء مثل 

رقميـة قيمة عملية الشـراء كعمولـة، وهـي نسـبة سـتنخف  بشـكل كبيـر فـي حـال اسـتخداع العمـالت ال

تســعى للبنـوك المركزيـة التـي سـتحدد قيمــة العمـوالت عنـد اسـتخداع الـدول لهــا، ولـيس الشـركات التـي

.  لتعظيم أرباحها
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ك المركــزب البنــ-بنــك اليابــان-بنــك إنجلتــرا-البنــك المركــزب الكنــدب)تبحــح مجموعــة مــن ســبعة بنــوك مركزيــة 

اإل ـافة إلـى ب( االحتيـاطي الفيـدرالي األمريكـي-البنـك الـوطني السويسـرب-البنك المركزب السـويدب-األوروبي

بر فـي إمكانـات العملـة الرقميـة للبنـك المركـزب، وأصـدرت هـاه البنـوك، فـي أكتـو،BISبنك التسـويات الدوليـة 

وصـت بـأن ، تقريرًا يحدد المبادئ األساسية الالزمة ألب عمالت رقمية للبنوك المركزية متاحة للجمهور ، وأ2020

ســتقرار تكـون عمــالت البنــوك المركزيــة الرقميــة مكملــة ألشـكال النقــد األخــرى، وال تحــل محلهــا، وأال تضــر باال

ذلك النقدب والمالي، مع تأكيد أنها لم تتخا قرارًا بشأن إصدار عملة رقمية من عدمم، وما زالت تدرس جدوى

:وفي هذا اإلطار، ظهرت مجموعة من العمالت، يتمثل أبرزها في اآلتيحتى اآلن، 

عمالت افتراضية رقمية تنافس البتكوين : ثانيًا

اليورو الرقمي
“The Digital Euro”

، لتكـون مكملـة "اليورو الرقمي"لعملتم الرقمية 2021أعطى البنك المركزب األوروبي الضوء األخضر في يوليو 

لمركـزب األوروبـي، ، رايسة البنك ا"كرستين الجارد"ألشكال النقد التقليدية وليست بديلًا عنها، فيما أشارت 

علـى أن إصدار اليورو الرقمي يهدف إلى  مان استمرار حصـول األوروبيـين والشـركات فـي العصـر الرقمـي

ين، وتركـز األوليـة ستسـتمر عـام" مرحلة التقصي"مؤكدة أن ". أكثر أشكال المال أمانًا، أموال البنك المركزب

. ، قبل اتخاذ قرار نهااي بشأن ما إذا كان سيتم المضي بم قدمًا أع ال"اليورو الرقمي"على تصميم 
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عمالت افتراضية رقمية تنافس البتكوين 

، واســـتخدامم فـــي منـــاطق عديـــدة كوســـيلة دفـــع 2014وكـــان العمـــل قـــد بـــدأ علـــى اليـــوان الرقمـــي فـــي عـــاع 

النقــاب عــن مشــروع العملــة Facebookإلكترونيــة، لكــن التفاصــيل بــدأت فــي الظهــور بعــد أن كشــفت 

، حيــح أســرعت الصــين مــن إجــراء تجــارب لعملتهــا الرقميــة فــي عــدد مــن 2019فــي يونيــو  Libraالرقميــة 

.  يمقاطعات البالد، وقد است لت بكين دورة األلعاب األوليمبية الشتوية للترويج لليوان الرقم

(تابع)

اليوان الصيني
“The Digital Yuan”

، صـع دت تـدريجيًا مـن 2020حققت الصين تقدمًا في مجال العمالت الرقمية للبنك المركزب، ومنا أواال عاع 

لــى مــنح الــاب يــتم إصــداره والــتحكم فيــم مــن قِبــل بنــك الشــعب الصــيني، ويهــدف إ" اليــوان الرقمــي"اختبــار 

الرقمــي فــي الســلطات الصــينية مزيــدًا مــن الســيطرة علــى االقتصــاد الرقمــي الســريع، وتختبــر بكــين اليــوان

، عندما أجرت حكومة مقاطعـة 2020عدد من المقاطعات، وتمت أكبر عملية اختبار في هاا الشأن في أكتوبر 

مــن العملــة الرقميــة، وأتاحــت للفــاازين ( مليــون دوالر1،5نحــو )ماليــين يــوان 10لمــنح " يانصــيب"شنتشــن 

. تاجر في المقاطعة3000إمكانية إنفاقها لدى أكثر من 

ة الصــينيين ويــرى الخبــراء أن أســبابًا داخليــة تقــف وراء تســريع الصــين لتجــارب اليــوان الرقمــيل فارتفــاع نســب

ى نسـبة الاين يستخدمون منصات الدفع الرقمية، أتاه لعدد محدود من شركات التكنولوجيـا السـيطرة علـ

ع أمـوالهم كبيرة من أموال الصينيين، وهو ما أثار مخاوف السلطات الصينية من توجُّم المواطنين نحـو إيـدا

. في محافت رقمية بدالً من البنوكل مما يؤثر سلبًا على القطاع المصرفي التقليدب
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(تابع)عمالت افتراضية رقمية تنافس البتكوين 

الروبل الرقمي
“The Digital Ruble”

، إطـالق اختبـار منصـة الروبـل الرقمـي، حيـح تـمَّ االنتهـاء مـن 2022فبرايـر 15أعلن البنك المركـزب الروسـي فـي 

ـــا عـــن اســـتعدادها 2021إنشـــاء نمـــوذج أولـــي لمنصـــة الروبـــل الرقميـــة فـــي ديســـمبر  ، وأعلـــن اثنـــا عشـــر بنكً

ت رقميـة وتمكَّـن العمـالء بموجـب إطـالق المنصـة مـن فـتح محـاف. للمشاركة في اختبار النظاع األساسي

ــا مــن اســتبدال الحســابات الرقميــة فــي حســ ــن العمــالء أيضً اباتهم علــى منصــة الروبــل الرقميــة، كمــا تمكَّ

.بالروبالت غير النقدية، ثم قاموا بتحويل الروبالت الرقمية فيما بينهم 

"ديم"عملة 
“Diem”

" ديـم"إلـى Libra" ليبرا"، بعد ت يير اسمها من 2021يأمل في إطالق عملتم المشفرة في عاع Facebookكان 

Diem، والحقًـــا أعلنـــت مجموعـــة ميتـــاMeta المالكـــة لفيســـبوك االســـت ناء رســـميًا عـــن مشـــروع العملـــة

التـي كانـت تعمـل علـى المشـروع بيـع أصـولها الرايسـة واالنسـحابDiemالرقمية، وتعتزع مؤسسـة ديـم 

.اصةشركة ختمامًا من المشروع بسبب اإلخفاق في إقناع الهيئات الناظمة بتدشين مشروع تديره 
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:وتتمثل أبرز تلك الدوافع فيما يليتتعدد دوافع الدول من استخداع العمالت الرقمية، 

دوافع استخدام العمالت الرقمية : ثالثًا

تحقيق الشمول المالي

" سـاند دوالر"فعلى سبيل المثال هناك بع  البلدان، مثل جزر البهاما، التي أطلقت بالفعل عملتها الرقمية •

"Sand Dollar" ودول مثــل، أوروجــواب واإلكــوادور، التــي أجــرت تجــارب علــى اســتخداع العمــالت الرقميــة للبنــك ،

ـــا مـــن مـــواطني هـــاه الـــدول ال يتمتـــع  ـــا عريضً المركـــزبل بهـــدف تحقيـــق الشـــمول المـــاليل إذ إن هنـــاك قطاعً

لبنـك بسهولة الوصول إلى النظاع المالي، ناهيك عن المدفوعات الرقميـة، لـالك فـإن امـتالك عملـة رقميـة ل

المركزب قـد يكـون إحـدى الطـرق لجـاب المزيـد مـن األشـخاص إلـى النظـاع المـالي، و ـمان وصـول الخـدمات 

.ولةالمالية إلى الماليين من األفراد الاين ال يملكون حسابات بنكية، ربما باستخداع هواتفهم المحم

تنظيم أنظمة الدفع

حيـــح تشـــهد ،"e-krona”“ الكرونـــا اإللكترونيــة"هنــاك بعـــ  البلــدان مثـــل، الســويد، التـــي تجــرب تجـــارب علــى •

مـن “Riksbank“السويد تراجعًا سريعًا في استخداع النقـد، األمـر الـاب أثـار مخـاوف البنـك المركـزب السـويدب 

تيــة ســيطرة شــركات القطــاع الخــاص المســؤولة عــن مشــروع إصــدار العمــالت اإللكترونيــة علــى البنيــة التح

ا نظـاع دفـع ستكون أساسًـ" الكرونا اإللكترونية"للمدفوعات، وهو ما قد يؤدب إلى انهيار االقتصاد، لالك فإن 

.  احتياطي
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(تابع)دوافع استخدام العمالت الرقمية 

مواجهة العقوبات 
االقتصادية

ي، يجـب أن يتمتـع تجادل المفو ية األوروبية بأنم حتى يتمك ن االتحاد األوروبي من تحقيـق اسـتقالل اسـتراتيج•

إلــى بمرونــة فــي مواجهــة اثــار العقوبــات غيــر القانونيــة، ويمكــن لليــورو الرقمــي أن يعــزز هــاا الهــدف، باإل ــافة

ف االتحـاد وتو ح البنوك األوروبيـة أيضًـا أنهـا تريـد مـن حكوماتهـا  ـمان عـدع تخلـ. تعزيز الدور الدولي لليورو

ركات مــن الشــ" عمالقــة التكنولوجيــا"األوروبــي عــن الركــب فــي أب ســباق لتطــوير العمــالت الرقميــة، خاصــة أن 

قـدمًا الخاصة، مثل فيس بوك، غيـر مقيـدة فـي الوقـت الحا ـر بلـوااح مصـرفية، ولـديها القـدرة علـى المضـي

. بسرعة، إذا سبمح لها بالك

الحد من انتشار  ورونا

ورونـا، تزايد االهتماع بالعمالت الرقمية المشفرة في العاع الما ي، في  ـوء المخـاوف مـن انتشـار جااحـة ك•

.  واالهتماع بالمعامالت المالية التي تتجنب التعامل واالستخداع المباشر

دعم المساعدات اإلغاثية

دما يمكــن اســتخداع العمــالت الرقميــة لتحســين توزيــع المســاعدات الماديــة اإلغاثيــة فــي األزمــات، خاصــة عنــ•

، نجحـت 2020يكون السفر أو الوصول المادب لمكان األزمة أو الكارثـة مسـتحيلًا، علـى سـبيل المثـال، خـالل عـاع 

امـرأة فـي 3500لــ  digital vouchersفي توزيع الدعم المالي لمصابي كورونا كقساام رقمية " جرامين"مؤسسة 

.  الفلبين، عبر تطبيق على هواتفهن المحمولة
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تحديات تطوير العمالت االفتراضية: رابعًا

ــا مــدويًا خــالل شــهر مــايو • ، %50، حيــح تراجعــت بنســبة 2022شــهدت أســعار العمــالت الرقميــة هبوطً

ألـف 69، مقارنـة بــ 2022ألـف دوالر فـي مـايو 32بلـة سـعرها )، 2021وسجلت أدنى مستوى لهـا منـا يوليـو 

ؤول ، ومن ثمَّ، أثبتت العمالت المشفرة أنها محفوفة بالمخاطر مثل األسـهم، ويـ(2021دوالر في يوليو 

إلـى تراجع سعر العمالت الرقمية إلى ارتفاع معـدالت التضـخم مـؤخرًا، وهـي األسـباب ذاتهـا التـي أدت

تـي تواجـم وبشكل عاع تمثِّل هاه التقلبات الشديدة في األسعار أحد أهـم التحـديات ال. تراجع األسهم

جـاع عـن العمالت االفترا ية، وتدفع قطاعـات مـن المسـتثمرين، وبخاصـة صـ ار المسـتثمرين، ل ح

.االستثمار فيها لما قد يتعر ون لم من خساار فادحة 

تقلبات اسسعار. 1

تهلكين، لكي يتحقق انتشار أب نوع من النقود، فإنم يجب أن يحظـى بـالقبول العـاع فـي أوسـاس المسـ•

قبل وتواجــم العمــالت الرقميــة صــعوبات فــي هــاا الشــأن، وال يبــدو أنهــا ســتتخلي منهــا فــي المســت

مـا القريب، فمن المرجَّح أن تبحجم قطاعات واسعة من المسـتهلكين عـن اسـتخداع هـاه العمـالت ل

قـادرين علـى تتسم بم من تعقيد نسبي، فضلًا عن وجود فئات كبيرة في بع  المجتمعات من غير ال

مليـارات 5التحول الرقمي، حيح تشير البيانات إلـى أن عـدد مسـتخدمي اإلنترنـت حـول العـالم بلـة نحـو 

ــل 2022نســمة، فــي أبريــل  ـــو         % 63، بمــا يمثِّ مــن إجمــالي ســكان العــالم، بمــا يعنــي أنــم ال يــزال هنــاك نــحـ

ول عـالوةً علـى ذلـك، فـإن جـودة وصـ. مليارات شخي ال يستخدمون اإلنترنت على مسـتوى العـالم3

.األشخاص إلى اإلنترنت تبعد أحد االعتبارات المهمة في هاا الصدد 

القبول العام. 2

ل فقــد 2021يحــاِّر بعــ  الخبــراء مــن زيــادة عمليــات االحتيــال فــي مجــال العمــالت الرقميــة خــالل عــاع •

ــر لشــركة  ــديها  ــواب  56أن نحــو  Cipher Traceأو ــح تقري ٪ مــن خــدمات العمــالت الرقميــة ل

مـن قيمـة العمـالت المشـفرة فـي الفتـرة بـين % 35 عيفة أو يسهل اختراقهـا ، حيـح تم ـت سـرقة 

ل بسـبب االختراقـات األمنيـة، ومـن الجـدير بالـاكر أن اللصـوص2022والربع األول من العاع الجـارب 2020

مليـار 1.3، ونحـو 2021مليـار دوالر مـن العمـالت المشـفرة خـالل عـاع 2الرقميين تمكنوا من سرقة نحو 

مـــنهم مـــن بروتوكـــوالت تابعـــة لشـــركات التمويـــل % 97–2022خـــالل الربـــع األول مـــن العـــاع الجـــارب 

و 2020بمـا يمثِّـل ارتفاعًـا وا ـحًا عـن النسـب المسـجلة خـالل العـامين الما ـيين-( DeFi)الالمركزب 

.على التوالي  % 72و % 30بنسبة 2021

زيادة عمليات االحتيال. 3
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مستقبل العمالت الرقمية: خامسًا

مــن المســتبعد أن تحــل العمــالت الرقميــة التــي يــتم الكشــف عنهــا فــي جميــع أنحــاء العــالم محــل•

ا هـو مـدى العمالت الورقية الحالية، لكن يظل التساالل المهم الاب تطرحم تلـك العمـالت مسـتقبلً

شـــطة تأثيرهــا علـــى العمـــالت النقديـــة للـــدول، وكيفيـــة و ـــع تـــدابير أمنيـــة كافيـــة للحمايـــة مـــن األن

.  االحتيالية، مثل غسيل األموال

شــفرة وتثيـر العمــالت الرقميـة قلــق الحكومــات، ال سـيَّما فــي ظـل التوســع فــي تـداول العمــالت الم•

ات تبـادل ، وتفادب العديد من المتداولين دفع الضرااب، واعتماد المستخدمين على منص"البتكوين"

، كـالك يكمـن مبعـح -منصـة التـداول األولـى فـي العـالم-Binanceبينانسالعمالت المشفرة مثل، 

الخطــورة فــي أنــم إذا قــاع األفــراد بتحويــل مــدخراتهم مــن البنــوك إلــى المحــافت الرقميــة، فــإن قــدرة

ات البنـــوك علـــى اإلقـــراض ســـوف تتعثـــر، وقـــد يـــتم إغـــالق بعـــ  البنـــوك، وســـيتعين علـــى الشـــرك

نـا قـد الص يرة التي تعتمد على البنوك للحصـول علـى القـروض البحـح عـن مكـان اخـر ل قـراض، وه

مـايو وفي  وء ذلك، أعلنـت وزارة الخزانـة األمريكيـة، فـي. تظهر أشكال جديدة ل قراض، ربما رقميًا

ــدة لفــرض النظــاع فــي أســواق العمــالت المشــفرة ومعامالت2021 هــا، ، أنهــا ســتتبن ى سياســات جدي

االف دوالر أو أكثـر، لـدى دااـرة 10قاالة إنها ستطالب باإلبالغ عن أب تحويل ألب عملة مشفرة بقيمـة 

.  اإليرادات الداخلية

يسـبوك بيتكـوين وعملـة ف: كالك تسببت زيادة الزخم إزاء مزايـا اسـتخداع العمـالت المشـفرة، مثـل•

عمـالت في تنامي مخاوف المسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء العالم بشـأن االسـتقرار العـاع لل

ة المشــفرة، وجــراام االحتيــال المرتبطــة بهــا، ومــا إذا كــان غــزو الشــركات الخاصــة للعمــالت الرقميــ

يمكــــن أن يــــؤثر علــــى قيمــــة العملــــة الطبيعيــــة للــــدول، إ ــــافة إلــــى اإلعــــالن األخيــــر الصــــادر عــــن  

VisaوMasterCard وPayPal وGoldman Sachs وBlackrockوغيرها، عن دعمهم للعمالت الرقمية.
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التحديات الماثلة أمام العمالت الرقمية : سادسًا

زال فـي أن توسـع شـركات التكنولوجيـا الكبـرى فـي التمويـل العـالمي ال يـ" تشـاتاع هـاوس"وأكدت دراسة •

ة لـن تعيـد مهده، ولكن مع استمرارها، وتوسيع نطاق البصمات الرقمية للبنوك، فإن التكنولوجيا المالي

.تشكيل المجال التجارب فحسب، ولكن المجال الجيوسياسي أيضًا

3

، أن حكومـات مجموعـة الـدول الصـناعية 2021فـي عـاع " تشـاتاع هـاوس"أشارت دراسة صادرة عـن معهـد •

ــرى  ــق بــG7الســبع الكب ــا تشــعر بقل ــة، ولكنهــا أيضً ــة الرقمي ــا المالي ــد التكنولوجي ــدًا فواا ــدرك جي الة إزاء ت

 global stablecoinsالسياسات العامة والتهديدات المحتملـة، ال سـيما العمـالت العالميـة المسـتقرة 

.  التي يديرها عمالقة التكنولوجيا غير المتخصصين في الشؤون المالية

1

، مـن أن مثـل هـاه 2019فـي عـاع G7كما حا ر تقرير اخر صادر عـن مجموعـة الـدول الصـناعية السـبع الكبـرى •

نظـاع النقـدب العمالت تثير أسئلة حول التحديات التي تواجـم االسـتقرار المـالي، والسياسـات النقديـة، وال

يــة الــدولي، وصــر ه وزراء ومحــافظو مجموعــة الســبع بو ــوه تــاع أنــم ال ينب ــي أن تبــدأ العمــالت العالم

. المستقرة في العمل حتى يتم حل المشكالت التنظيمية والرقابية

2
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حقائق وأرقام.. العمالت المشفرة: سابعًا
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