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تقــديم

تتطرق  واالقتصادية  العربية  للمكتبة  جديدة  دراسة  الكتاب  هذا  يقدم 

ي من غري الممكن التغافل 
ي غاية االأهمية بل وأصبح من المواضيع ال�ت

لموضوع �ن

عنها اليوم؛ فهو يتعرض الأنظمة المدفوعات الرقمية والعمالت الرقمية، وما 

تقدمه من فرص وتحديات وآمال ومخاوف بنفس الوقت.

العملة  مفهوم  لتبلور  أدى  الذي  التاريخي  للواقع  بالتطرق  الكتاب  يبدأ 

؛ بدءاً من العمالت المعدنية ثم  ي ّ عن القيمة الخاضعة للتقييم النس�ب كُمعرب

أفرزت  تطورها  ومع  ي 
وال�ت الرقمية،  المدفوعات  أنظمة  ثم  الورقية  العمالت 

أشكاالً جديدة من االأنظمة المالية. وجاء ظهور العمالت الرقمية المشفرة ليعرب 

القيمة؛ وكعمالت ال تصدر عن المصارف المركزية وال  بشكل جديد عن واقع 

ي العرص الحديث.
ي للعمالت �ن

تخضع الأية معايري تتطابق مع السياق القانو�ن

كات  لل�ش المالية  والحلول  المشفرة  العمالت  أن  كيف  الدراسة  وتظهر 

ة وتضغط عى راسمي  ة وح�ت الناشئة باتت تشكل تحديات كبري التكنولوجية الكبري

يعية وتنظيمية واخضاع مثل  السياسات ومتخذي القرار باتجاه إيجاد هياكل ت�ش

تلك المنظومات للقانون والتأكد من أن أنشطتها ال ترصن باالقتصاد والمجتمع.
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كما يسلط الكتاب الضوء عى العمالت الرقمية الصادرة من البنوك المركزية، 

، وهو ما  ن وكيف أن منظومات التسويات االآنية قد تلغي دور الوسطاء البنكي�ي

ي آليات عمل االقتصاد العالمي الجديد. ويوصي 
ي تحوالً غري مسبوق �ن

قد يع�ن

وتأسيس  لدراسة  ي  العر�ب العالم  يتوحد  أن  أهمية  إىل  السياق  هذا  ي 
�ن الكتاب 

عملة رقمية وفق نهج علمي مدروس وجماعي.

ن بالشأن  ن والمهتم�ي ن باالقتصاد والشؤون المالية والباحث�ي ندعو المتخصص�ي

اتيجياً يظهر حتمية  العام لالطالع عى هذا الكتاب، فهو يلخص موضوعاً اسرت

ي المستقبل القريب. 
ي أنظمة النقد العالمية �ن

التغيري �ن

موضوعــًا  باتــت  الرقميــة  العملــة 
الحكومــات  بيــن  مستمـــرًا  نقاشــيًا 

العالميــة. االقتصــادات  وبيــن 
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التحوالت الكبيرة في االقتصاد
 العالمي الجديد

ي 
ات جذريــة �ن يمكــن للمتابــع أن يلحــظ مــا يَُمــّر بــه العالــم اليــوم مــن تغيــري

كافــة مناحــي الحيــاة الســلوكية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، 

ي ألّمــت بحيــاة المجتمعــات مــع بدايــة 
ات الــ�ت ي تــكاد تتشــابه مــع المتغــري

والــ�ت

نســانية حــول آليــات التنميــة. ت المفاهيــم االإ ي غــري
الثــورة الصناعيــة االأوىل والــ�ت
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)1( “الثــورة الصناعيــة الرابعــة” هــي التســمية التــي أطلقهــا املنتــدى االقتصــادي العاملــي يف دافــوس، ســويرسا، يف عــام 2016، عــى 

الحلقــة األخــرة مــن سلســلة الثــورات الصناعيــة، والتــي وصفــت بــأن: “حجــم التحــوُّل ونطاقــه وتعقيداتــه، ســيكون مختلفــاً عــا 

شــهدته البرشيــة وغــر مســبوق.”

للقيمــة  العملــي  الممثــل  العملــة هــي 
المحوريــة واألساســية التــي يعبــر مــن 
ــن  ــم م ــه، وتت ــن نفس ــاد ع ــا االقتص خالله
خاللهــا التجــارة والبيــع والشــراء وتختــزن 
هــا القيمــة المضافــة لإلنتــاج  فــي َكمِّ

واالدخــار.
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ــا�ش  ــر مب ــا كأث ي تاريخن
ــمة �ن ــة حاس ــة انتقالي ــرب مرحل ــوم ع ــر الي ــن نم نح

ي كافــة الحقــول، وضمــن مفاهيــم االقتصــاد الرقمــي 
للتطــورات والممارســات �ن

المرتكــز عــى تكنولوجيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة)1(.  ليــس هــذا فحســب، 

ــة  ــم وطريق ــري وجــه العال ي تغي
ــا تســاهم االآن �ن ــل نجــد أن جائحــة كورون ب

، وفرضــت شــكالً جديــداً للحيــاة غــري الــذي عايشــناه مــن قبــل  معيشــة البــ�ش

ي العــادات االجتماعيــة وأســاليب وأدوات العمــل والتعامــالت 
ســواء كان ذلــك �ن

ن االأفــراد والمؤسســات وقطاعــات االأعمــال. بــ�ي

ات الحاليــة أوجــدت لكثــري مــن التكنولوجيات المســتقبلية،  كمــا أن المتغــري

ــات هــي  ــرز هــذه التكنولوجي ــن أب ــوم. ولعــل م ي مجتمعــات الي
ــا �ن ــاً له مكان

ــة  ــالت الرقمي ــات والعم ــال المدفوع ي مج
ــة �ن ــة الثوري ــات الرقمي التكنولوجي

ي غــدت عامــالً محوريــاً يغــري مــن المفاهيــم التقليديــة للسياســات 
والــ�ت

ــة. ــة الورقي ــدة عــى العمل ــة المعتم االقتصادي

المدفوعات اإللكترونيـة 18
والـعمــالت الرقمـيــــــة

التحوالت الكبيرة في االقتصاد العالمي الجديد



دور العملة في االقتصاد

ك  ــل مشــرت ــا عام ــة، وإدارته ــات الســيادة للدول ــة هــي إحــدى عالم العمل

أ  ن كل دول العالــم، حيــث تعتمــد التجــارة الدوليــة عليهــا بصفتهــا المــكا�ن بــ�ي

المــاىلي للبضائــع والخدمــات المصــدرة والمســتوردة ســواء كان ذلــك بالعملــة 

المحليــة أو مــن خــالل عملــة دوليــة أخــرى - مثل الــدوالر واليــورو واليــوان. أي 

وة. أن العملــة يمكــن تعريفهــا كوحــدة حســابية ووســيلة للتبــادل ومخزنـًـا للــرش

العملــة ومنــذ أجــل قريــب كانــت تنتمــي للحكومــات بصفتهــا مســؤولة عــن 

إصدارهــا ومراقبتهــا وتوجيههــا. ولكــن االأمــر لــم يعــد كذلــك تمامــاً. فظهــور 

ــت تصــدر  ــات يفــرض نفســه، بات ــح واقعــاً ب ــذي أصب ــة وال العمــالت الرقمي

كات ومجموعــات تكنولوجيــة، وتعمــل بهيــاكل ال مركزيــة غــري مرتبطــة  مــن �ش

بالحكومــات.

21 المدفوعات اإللكترونيـة 
والـعمـــالت الرقمـيـــــة
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دور العملة في االقتصاد

الشكل رقم )2(: القيمة السوقية للعمالت المشفرة )2013 - 2021(

نتبــاه هــو أن العمــالت الرقميــة أصبحــت تُزاحــم وتُمهد  ولعــل مــا يشــد االإ

ن مكونــات ومحــركات عالمنــا المعــارص والمســتقبل  نفســها الأن تكــون مــن بــ�ي

ــة  ــ�ن التحتي ــاريع الب ــواقها ومش ــو أس ــتثمرين ونم ــداد المس ــد أع ــل تزاي ي ظ
�ن

دخار. وبحســب  وباعتبارهــا وســيلة بديلــة للمدفوعــات والتحويــالت الماليــة واالإ

االحصــاءات، فــإن القيمــة الســوقية للعمــالت الرقميــة المشــفرة ارتفــع بشــكل 

ــون  ــاوز 1.5 تريلي ــام 2013 لتتج ي ع
ــار دوالر �ن ــن 11 ملي ــل م ــن أق ــل م مذه

ي الربــع االأول مــن عــام 2021.
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دور العملة في االقتصاد

ــه  ــة جوانب ــة كاف ــه، ودراس ــده، وبحث ــف عن ــتدعي التوق ــري يس ــذا المتغ ه

وآثــاره عــى مجتمعاتنــا الســيما الجانــب االقتصــادي، والتعامــل معــه كمتغــري 

ي 
الوطــ�ن ن  المســتوي�ي عــى  اتيجي  االســرت التحديــث  ي 

�ن محــوري  ومدخــل 

ــدة للتقــدم  ــاء أســس جدي اتيجي بن والعالمــي. والمقصــود بالتحديــث االســرت

ي 
قليميــة والعالميــة، والــذي يتضمــن �ن والتنميــة بأبعــاده الوطنيــة المحليــة واالإ

ــون واالقتصــاد. ي القان ــ�ب جوهــره عــى جان

ــا نســتعرض  ــة، دعون ــة العمــالت الرقمي ــح ماهي ي توضي
ــل الخــوض �ن وقب

ــة. ــم المرتبطــة بالعمل الســياق التاريخــي لتطــور المفاهي
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دور العملة في االقتصاددور العملة في االقتصاد

الحكومــات العالميــة أمــام تحديــات كبيــرة 
لفهــم دورهــا وحمايــة أنظمتهــا الماليــة 
المحتملــة  المخاطــر  مــن  واالقتصاديــة 

ــة. ــات الرقمي للعم

دور العملة في االقتصاد

السياق التاريخي لتطور مفهوم العملة

لتكويــن فهــم دقيــق للواقــع الحــاىلي وآليــات التعامــل مــع العمــالت 

ــة وأنواعهــا ومزاياهــا ومشــاكلها، فيجــب أن نراجــع الســياق التاريخــي  الرقمي

الــذي أوصلنــا لمــا نحــن عليــه اليــوم، والــذي يمكــن وصفــه بأنــه كان تطــوراً 

ي 
ي كل مرحلــة تاريخيــة المفاهيــم والقــدرات التكنولوجيــة الــ�ت

طبيعيــاً يعكــس �ن

نســان. ــا االإ يكتســبها ويتقنه

أنظر أيضاً الشكل رقم )3(.

  عصر ما قبل العملة )المقايضة(:

ضافة  ي حياتــه عــى كــد يــده وجهــده باالإ
نســان وككائــن اجتماعــي اعتمــد �ن االإ

ــه االســتقالل عــن دعــم  ــه ال يمكن ــه وبطبيعت ــا أن ــن أيضــاً. كم لجهــود االآخري

ي 
ــة ملحــة �ن ي ــه. فجــاءت الحاجــة لتكامــل الجماعــة الب�ش ــة ل ي الجماعــة الب�ش

أهــم االحتياجــات الفرديــة للبقــاء عــى قيــد الحيــاة مثــل الطعــام والملبــس 

والمســكن واالأمــن. 

ي 
وكنتيجــة للحاجــة لتبــادل المــواد والخدمــات، بــدأ مفهــوم المــال �ن

ــادل  ــات التب ــالل عملي ــن خ ــا م ــري عنه ــم التعب ــخ ليت ــل التاري ــا قب ــور م عص

ي 
، حيــث نجــد أن تخصــص البعــض �ن ن ن المنتجــ�ي التجــاري للبضائــع بــ�ي

االأعمــال مثــل الزراعــة أو الرعــي أو الغــزل والنســيج أو الصناعــة بشــكل عــام 

ن االأفــراد والمجموعــات لتحقيــق  فــرض شــكالً مــن التبــادل التجــاري فيمــا بــ�ي

ــع. ــرد بالمجتم ــكل ف ــة ل ــل والكفاي التكام

المدفوعات اإللكترونيـة 26
27والـعمــالت الرقمـيــــــة المدفوعات اإللكترونيـة 

والـعمـــالت الرقمـيـــــة



الشكل رقم )3(:  تطور مفهوم المال

كنوع  ظهرت  املشفرة  العملة 
ولكن  للنقود  وثوري  جديد 
حجم  عىل  قيمتها  تعتمد 

التعامالت. 

للعمالت  الفنية  املنظومة 
أي  الوسيط  دور  تلغي  املشفرة 
البنوك املالية، وتعمل بشكل ال 
للبنوك  رقابة  بدون  أي  مركزي 
يف  يساهم  ما  وهو  املركزية، 
وقت  وترسيع  الرسوم  تقليل 

إنجاز املعامالت.

تشكل  كانت  املعدنية  العمالت 
رسقتها  من  لإلنسان  خطراً 
وصعوبة حملها لثقل وزنها. وهو 
النقدية  األوراق  ابتكار  أوجد  ما 
تحول  مرحلة  شكلت  والتي 

هامة من مراحل تطور النقود.

أنشأت الحكومات بنوك مركزية 
تابعة لها تعنى ±سؤولية إصدار 
النقود  كمية  وتنظيم  العملة، 
قيمتها  الحفاظ عىل  و  املتداولة 
النقدية  السياسات  ورسم 

واإلرشاف عىل تنفيذها.

اإلنسانية  الحضارة  تطور  مع 
إىل  املقايضة  نظام  تحول 

العمالت املعدنية. 

الفضة،  الذهب،  مثل  املعادن 
التي  وغ«ها  النيكل  النحاس، 
استخدمها االنسان يف املعامالت 

لسهولة حملها وعّدها.

املبادلة  أشكال  من  شكل  أول 
يف  والبضائع  والخدمات  للسلع 
اإلنسانية األوىل (دون  الحضارة 

نظ« نقدي)

األرز،  مثل:  البضائع  تبادل 
القمح، األسلحة، املاشية، إلخ.

عىل  البالستيكية  النقود  ظهرت 
بطاقات  و  االئتÆن  بطاقات 
إلغاء  بهدف  املبارش،  الخصم 
النقود  حمل  إىل  الحاجة 
املعامالت.  الÉام  وكوسيلة 
إما  البطات  هذه  واعتمدت 
من  للنقود  املبارش  بالخصم 

الحسابات املرصفية.

املقايضةاملعدنيةالورقيةالبالستيكيةاملشفرة 

المدفوعات اإللكترونيـة 28
29والـعمــالت الرقمـيــــــة المدفوعات اإللكترونيـة 

والـعمـــالت الرقمـيـــــة

كنوع  ظهرت  املشفرة  العملة 
ولكن  للنقود  وثوري  جديد 
حجم  عىل  قيمتها  تعتمد 

التعامالت. 

للعمالت  الفنية  املنظومة 
أي  الوسيط  دور  تلغي  املشفرة 
البنوك املالية، وتعمل بشكل ال 
للبنوك  رقابة  بدون  أي  مركزي 
يف  يساهم  ما  وهو  املركزية، 
وقت  وترسيع  الرسوم  تقليل 

إنجاز املعامالت.

تشكل  كانت  املعدنية  العمالت 
رسقتها  من  لإلنسان  خطراً 
وصعوبة حملها لثقل وزنها. وهو 
النقدية  األوراق  ابتكار  أوجد  ما 
تحول  مرحلة  شكلت  والتي 

هامة من مراحل تطور النقود.

أنشأت الحكومات بنوك مركزية 
تابعة لها تعنى ±سؤولية إصدار 
النقود  كمية  وتنظيم  العملة، 
قيمتها  الحفاظ عىل  و  املتداولة 
النقدية  السياسات  ورسم 

واإلرشاف عىل تنفيذها.

اإلنسانية  الحضارة  تطور  مع 
إىل  املقايضة  نظام  تحول 

العمالت املعدنية. 

الفضة،  الذهب،  مثل  املعادن 
التي  وغ«ها  النيكل  النحاس، 
استخدمها االنسان يف املعامالت 

لسهولة حملها وعّدها.

املبادلة  أشكال  من  شكل  أول 
يف  والبضائع  والخدمات  للسلع 
اإلنسانية األوىل (دون  الحضارة 

نظ« نقدي)

األرز،  مثل:  البضائع  تبادل 
القمح، األسلحة، املاشية، إلخ.

عىل  البالستيكية  النقود  ظهرت 
بطاقات  و  االئتÆن  بطاقات 
إلغاء  بهدف  املبارش،  الخصم 
النقود  حمل  إىل  الحاجة 
املعامالت.  الÉام  وكوسيلة 
إما  البطات  هذه  واعتمدت 
من  للنقود  املبارش  بالخصم 

الحسابات املرصفية.

املقايضةاملعدنيةالورقيةالبالستيكيةاملشفرة 
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  عصر العمالت المعدنية:

ونــز)2( واســتخالص المعــادن  مــع الوقــت والتقــدم ودخــول عــرص الرب

وظهــور مزايــا المعــادن الثمينــة مثــل الذهــب والفضــة، تــم اســتبدال نظــام 

المقايضــة مــن خــالل التبــادل التجــاري ليكــون بالذهــب والفضــة كعملــة لهــا 

ن االأفــراد والشــعوب.  قبــول محــىي وعالمــي ووســيلة للتبــادل بــ�ي

ــاهمت  ــد س ــة ق ــد أن العمل ــارة، فنج ــل التج ــت قواف ــدأ تحرك ــذا المب به

ــم  ي يت
ــ�ت ــة ال ــن القيم ــة كوســيلة لســداد ثم ــم البضاع ي تقيي

بشــكل أفضــل �ن

ائهــا. وبهــذا المنطــق أيضــاً أصبحــت العملــة مكافئــاً كميــاً وعدديــاً، وهــو مــا  �ش

ــات.  ــوم الحســاب والرياضي ي تطــور عل
ســاهم �ن

ــون  ــب كقان ــة، ظهــر مفهــوم العــرض والطل ــة التجاري ومــع تجــذر الحرك

ــة )الثمــن( بصــورة أكــرش وضوحــاً. اقتصــادي ويعكــس القيمــة المالي

  العملة الورقية:

اســتمر الحــال واالعتمــاد عــى العمــالت المعدنيــة لعــدة آالف مــن 

ــالل  ــة خ ــاً وخاص ــة حديث ــورت الصناع ــة وتط ــرزت الطباع ــ�ت ب ــنوات ح الس

يــن، وهــو مــا أدخــل مفهــوم طباعــة العملــة الورقيــة كبديــل  ن االأخري القرنــ�ي

ــة.  ــة خاص ــة والذهبي ــالت المعدني ــة للعم أ بالبداي ــكا�ن م

المدفوعات اإللكترونيـة 30
والـعمــالت الرقمـيــــــة
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ــة  ــة، أصبحــت قيم ــة الورقي ــرة واســتقرار العمل ــادم الفك ــع تق ــه وم إال ان

ــاسي  ــكل أس ــة بش ــة والتصديري ــدرات التجاري ــة بالق ــة مرتبط ــة الورقي العمل

ــيطرة  ــة والس ــان الحوكم ــة لضم ــارف المركزي ــه دور المص ــرز مع ــة، وب للدول

ــا. ــة وإصداره ــة العمل ــات طباع ــى عملي ع

ــة، فأصبحــت  ــداً لمفهــوم العمل أحــدث هــذا المتغــري شــكالً وثقــالً جدي

ــكرية  ــة والعس ــة االقتصادي ــدرات الدول ــن ق اً ع ــرب ــاً مع ــاً طبيعي ــا ناتج قيمته

ــا.  اء منه ــ�ش ــا ولل ــم له ــاج العال ــدى احتي والسياســية، وم

ــدر  ــذي كان يُّق ــم ال ــاىلي القدي ــام الم ــوم النظ ــري مفه ــرى، تغ ــة أخ بلغ

قيمــة العملــة بــوزن وحجــم العمــالت الذهبيــة أو الفضيــة، وأصبــح مرتبطــا 

ــام. ــكل ع ــة بش ــة والمادي نتاجي ــة االإ ــة االقتصادي ــدرات الدول بق
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ــارات  ــات والحض ــاف اللغ ــن اخت ــم م ــرية، وبالرغ ــيرة البش ــر مس عب

والظــروف الموضوعيــة، إال أن اســتخدام العملــة والمــال ظــل مبــدًأ 

أساســيًا ومســتمرًا. كمــا أنــه ورغــم اختــاف الشــكل والطريقــة 

والنظــام اإلداري والمالــي للعملــة، إال أن المضمــون ظــل بــا تغييــر؛ 

ــرد  ــة للف ــدرة االقتصادي ــن الق ــة ع ــر العمل ــة أن ًتعب ــي وجوبي أي ف

الــذي يمتلكهــا أو المؤسســة أو الدولــة. وامتــد ذلــك للتعبيــر 

ــد  ــت قي ــواء كان ــة س ــر المنقول ــة وغي ــول المنقول ــة األص ــن قيم ع

ــك. ــر ذل ــة أو غي ــتخدام والصاحي االس

فهل سيستمر هذا 
المبـدأ مستمـرًا بعصـر 

العمـالت الرقميـة
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لــم تكــن االأمــور لتســري بأنــه وبمجــرد صــك العملــة ســواء كانــت معدنيــة 

أو ورقيــة بالحــل االقتصــادي الســهل الأي كيــان أو دولــة. فاالأمــر لــم يقتــرص 

عــى قــدرات صــك العمــالت وإصدارهــا، بــل أنهــا جــاءت لتخضــع لعمليــات 

ي انهيــار العملة 
ام بهــا، وإال أنهــا قــد تتســبب �ن ن اقتصاديــة معقــدة يجــب االلــرت

وانهيــار اقتصــاد الدولــة ككل. 

فــراط  ويــال ليســت ببعيــدة، حيــث فقــدت العملــة قيمتهــا لالإ ن فتجربــة فرن

ي 
ــ�ت ــات ال ــا والعقوب ــروض عليه ــار المف ــع الحص ــن م ــذي تزام ــة، وال بالطباع

ــا  ــا واقتصاده ــار عملته ــا أدى إىل انهي ــو م ــا، وه ــويق نفطه ــن تس ــا م منعته

ن اليــوم مــن ظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة متدهــورة، وذلــك عــى  الــذي يــ�أ

ــم. ي العال
ــد للنفــط �ن ــرب احتياطــي مؤك ــك أك ــال تمتل وي ن ــن أن فرن الرغــم م

ي تواجههــا العمــالت 
ويتفــق االقتصاديــون اليــوم بــأن التحديــات الــ�ت

ــي  ــن االجتماع ــز االأم ــاً لركائ ــداً رصيح ــل تهدي ــت تمث ــة بات ــة التقليدي المادي

ي االقتصــاد العالمــي اليــوم.
ي �ن

والوطــ�ن

المشكالت التي تواجه العمالت بشكل عام
والورقية بشكل خاص
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والمعامــالت  النقديــة  المدفوعــات 
الورقيــة باتــت غيــر قــادرة علــى أن تجــد لهــا 

مكانــًا فــي عالــم تعمــه المســاحات 
االفتراضية.

   من بين أهم هذه التحديات التي تواجه العمالت التقليدية:

ويجهــا وضخهــا ضمــن . 1 ويــر والمحــاوالت المنظمــة لرت ن ســهولة الرت

ــة  ــة حقيقي ــة مضاف ــس قيم ــوال ال تعك ــة، كأم ــة االقتصادي المنظوم

لالقتصــاد، أو مقابــل القيــام بأعمــال ضــارة ســواء محليــة أو دوليــة.

ــث . 2 ــة حي ــة الورقي ــال العمل ــة وانتق ــة حرك ــدرة عــى مراقب ضعــف الق

يمكــن دومــاً نقلهــا بشــكل يــدوي بعيــداً عــن الرقابــة الحكوميــة 

وعــة وتســهيل  ي قــد يجعلهــا وســيلة لتمويــل االأعمــال غــري الم�ش
والــ�ت

ــكالها. ــة أش ــة بكاف الجريم

ــة . 3 ــة المنظم ــة العالمي ــوء الجريم ــمية ولج ــري الرس ــال غ ــل االأعم تموي

لعمليــات غســيل وتبييــض االأمــوال المتحصلــة مــن أنشــطة ُمجرّمــة، 

ــا. ــة عليه ــة القانوني عي ــاء ال�ش بهــدف إضف

ي الســلع . 4
طباعــة العملــة الورقيــة بــدون غطــاء اقتصــادي مــوازي لهــا �ن

والخدمــات، مــا قــد يرفــع بالمعــروض النقــدي، ويســبب تضخــم أو 

انهيــار للعملــة أو االقتصــاد ككل.

ــب، . 5 ائ ــل الرصن ــع اســتحقاقاتها مث ي جم
ــة �ن ــات حــق الدول ــة إثب صعوب

ــت  ــواء كان ــال س ــام االأعم ــى إتم ــل ع ــاب العم ــدرة أصح ــر لق بالنظ

وعــة وبطــرق غــري رســمية مثــل تشــغيل العمالــة  وعــة أو غــري م�ش م�ش

ــاً. ــال عقــود طالمــا يمكــن ســداد أجــر العامــل ورقي ب
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مــن المالحــظ بــأن الســبب الرئيــ�ي للتحديــات المتالزمــة للعمــالت 

الورقيــة والماديــة هــو عــدم كفايــة الشــفافية وإمكانيــة تداولهــا بعيــداً عــن 

ــة.  اه ن ــة والرن ــادئ الحوكم ــم مب ــن أه ــا م ــبة وهم ــة والمحاس ــادئ الرقاب مب

كمــا أن التحــول الرقمــي العالمــي المتنامــي لالأنظمــة الماليــة والمدفوعات، 

جعــل مــن العمــالت التقليديــة وســيلة غــري فعالــة لمجــاراة متطلبــات 

المعامــالت الرقميــة؛ وهــو مــا أوجــد مســاحة لمفاهيــم جديــدة ومبتكــرة مثــل 

ي أصبحــت تدفــع اليــوم بمبــادئ وهيــاكل عمــل ثوريــة 
العمــالت الرقميــة الــ�ت

ي االأنظمــة الماليــة واالقتصاديــة العالميــة.
�ن
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االبتــكارات الهائلة فــي أنظمة المدفوعات 
الرقميــة المدفوعــة بتكنولوجيــات الثــورة 
تحــول  عــن  يكشــف  الرابعــة  الصناعيــة 
األشــكال  مــع  التعامــل  فــي  عالمــي 
الجديــدة للمــال، وهــو مــا يعــد بتغييــر 
ــد  ــة وتهدي ــاكل االقتصادي ــات عمــل الهي آلي

مراكــز القــوى الماليــة العالميــة.
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المدفوعات والعمات اإللكترونية

ي االأعمــال البنكيــة وكنتيجة الســتخدام 
كان الظهــور االأول لهــذا المفهــوم �ن

ي تُمّكــن نقــل االأمــوال ودفــع الرواتــب وإتمــام 
أنظمــة المــوارد المؤسســية الــ�ت

ــات  ــات ومعلوم ــادل لملف ــن خــالل تب ــة م ن الحســابات البنكي ــ�ي ــالت ب المناق

ن قواعــد البيانــات، دون الحاجــة للنقــل الفعــىي للعمــالت الورقيــة. ومــع  بــ�ي
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ــا  ف عليه ــ�ش ــق ت ــة وتدقي ــج مراقب ام ــم برب ــذه النظ ــز ه ــم تعزي ــت، ت الوق

المصــارف المركزيــة الحكوميــة.

أ طبيعــي للعملــة الورقيــة حيــث يمكــن  ونيــة كمــكا�ن لكرت بــدأت العمــالت االإ

ــداع  ي ــالت االإ ــك بمعام ــع البن ــال م ــبيل المث ــى س ــل ع ــل أن يتعام للمتعام

ــاً كيفمــا يرغــب. ــاً أو ورقي والــرصف رقمي

 

ي 
ــ�ت ــة ال ــل البطاقــات االئتماني ــة مث وني لكرت ــم ظهــرت أنظمــة الســداد االإ ث

ــر  ــذي ازده ــه، وال ــال دون حمل ــتخدام الم ــات اس ــراد والمؤسس ــت االأف مكن

ــة )cashless systems( وتطــورت بأنظمــة  ــة الغــري نقدي مــع مفهــوم االأنظم

ونية )e-Money( وأنظمــــة بوابــــات  لكرت البطاقــات الخاصــة مثــل النقـــــود االإ

ي مّكنــت ربــط حســابات 
ونيـــــة )payment gateways(  والــ�ت لكرت الدفــــع االإ

اماتهــم الماليــة مقابــل  ن ن مــع بوابــات الدفــع الرقميــة لســداد الرت المســتخدم�ي

نــت.  نرت ونها مــن خــالل االإ ي يشــرت
ــع أو الخدمــات الــ�ت البضائ

ونيــة بحلــول ُممّكنــة للمدفوعــات عــى  لكرت وجــاءت بوابــات الدفــع االإ

ونيــة بالخصــم المبــا�ش مــن الحســابات البنكيــة، أو المحافــظ  لكرت الشــبكات االإ

ــبكة  ــى ش ــع ع ــالل مواق ــن خ ــة - م ــات االئتماني ــة أو البطاق ــة المالي الرقمي

ــة. ــة التفاعلي ــتجابة الصوتي ــات االس ــة أو خدم ــف محمول ــت أو هوات ن نرت االإ

ــة  ــالت االئتماني ، والتحوي ــا�ش ــات االئتمــان، والخصــم المب ــزال بطاق وال ت

ــا المعــارص.  ي عالمن
هــي أهــم طــرق الدفــع غــري النقديــة الرئيســية �ن
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ــني بوضــع  ــني الصيني ــام املواطن ــق مــن قي ــرار الســيايس واالقتصــادي بالقل ــاع الق ــد تعكــس هــذه التريحــات شــعور صن )3( ق

ــة  ــوك التجاري ــع يف البن ــييل الودائ ــبب يف تس ــد يتس ــا ق ــو م ــة، وه ــابات املرفي ــن الحس ــدالً م ــة ب ــظ رقمي ــم يف محاف أمواله

ــدي. ــريف التقلي ــام امل ــن النظ ــوال م ــتنزاف األم واس

ُتّشــكل  الكبيــرة  التكنولوجيــة  الشــركات 
لمخاطــر  الصيــن  تجــر  قــد  هائلــة  تحديــات 

تهدد استقرارها االقتصادي.)3( 

البنك المركزي الصيني
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)4( خاصيــة اتصــال املــدى القريــب  “Near Field Communication”ترمــز إىل رشيحــة إلكرتونيــة تتواجــد يف الغطــاء الخلفــي 

ــة  ــن خاصي ــة ع ــذه التقني ــف ه ــها. وتختل ــرد تامس ــر، مبج ــرتوين آخ ــاز إلك ــع جه ــليك م ــال الس ــة اتص ــر طريق ــف، وتوف للهات

ــرة. ــو” مــا يجعلهــا تعمــل برسعــات كب ــات عــرب “موجــات الرادي ــا تعمــل عــى نقــل البيان ــوث )Bluetooth( بأنه البلوت

ــة الشــخصية  ــن الهوي ــد م ــات القطــاع الخــاص للتأك ــة بصمــة الوجــه يف بعــض خدم ــارات يف 2021 تجرب ــة اإلم ــدأت دول )5( ب

ــة. ــات املصــارف املالي ــة تشــمل خدم ــة الحالي ــث أن التجرب ــة، حي ــدالً مــن املســتندات الورقي ــراد ب لألف

كات التكنولوجيــا  ة الماضيــة تطويــر �ش وقــد شــهدت الســنوات االأخــري

ي تعتمــد إىل حــد كبــري عــى نفــس 
الماليــة مجموعــة متنوعــة مــن البدائــل الــ�ت

االأســاليب القائمــة - أي مــن خــالل البطاقــات االئتمانيــة والربــط مع الحســابات 

البنكيــة. 

عــى ســبيل المثــال، تســمح منصــة تحويــل االأمــوال والدفــع )PayPal( لمــن 

ــ�ي بإتمــام مدفوعــات  ــة ائتمــان أو حســاب بن ــك بطاقــة ســحب أو بطاق يمل

ن االأفــراد عــى عناويــن بريدهــم  ونيــة وتحويــل المــال بــ�ي لكرت التجــارة االإ

، أو حســاباتهم المرصفيــة كبديــل عن االأنظمــة التقليدية كالشــيكات  ي
و�ن لكــرت االإ

ــة. والحــواالت المرصفي

اضية مثل: كم تقدم المحافظ االفرت

)Apple Pay - Google Wallet - Samsung Pay( خدمــة  الدفــع الالتالمــ�ي 

مــن خــالل الهواتــف والســاعات الذكيــة، مــن خــالل خصائــص “NFC”)4( دون 

الحاجــة إىل حمــل البطاقــات. 

مكانــات مبتكــرة َمّكنــت الخصائــص التعريفيــة الحيويــة  كمــا وصــل االأمــر الإ

ي 
ــة �ن ــردة والمقبول ــيلة المنف ــون الوس ي أن تك

ــه �ن ن أو الوج ــ�ي ــة الع ــل بصم مث
عمليــات الســداد والتحويــل.)5(

المدفوعات اإللكترونيـة 42
والـعمــالت الرقمـيــــــة

المدفوعات والعمالت اإللكترونية

مــا زالــت هــذه االأنــواع مــن المعامــالت الغــري نقديــة هــي االأكــرش شــيوعاً 

البطاقــات  أو  البنكيــة،  أنهــا تعتمــد عــى الحســابات  حــ�ت االآن، حيــث 

ي المجمــل، اســتمدت هــذه الصــور 
االئتمانيــة، أو بطاقــات الدفــع المســبق. و�ن

ي اتســمت بخضوعهــا 
العامــة مــن المعامــالت قانونيتهــا بمــرور الوقــت، والــ�ت

ــة.)6(  ــن المصــارف المركزي ــة م ــة الحكومي للســيطرة والرقاب

ن الشــكل رقــم )4( االتجاهــات الحديثــة لطــرق الدفــع الرقميــة  ويبــ�ي

اً عــى البــ�ن التحتيــة الرقميــة ال�يعــة واالأجهــزة المتنقلــة  ي ترتكــز كثــري
والــ�ت

ــياء. ــت االأش ن ــا إنرت وتكنولوجي

ــة  ــاطة مالي ــات وس ــة إىل جه ــرت الحاج ــات، ظه ــد يف العملي ــتوى التعقي ــادة مس ــة وزي ــم املالي ــاق النظ ــاع نط ــل اتس )6( يف ظ

ــا يف عــر  ــزدوج يف إيطالي ــد امل ــام القي ــر بنظ ــوم مســك الدفات ــور مفه ــة. وكان ظه ــع باملصداقي ــبية تتمت ــة ونظــم محاس موثوق

النهضــة مــن االبتــكارات املُلهمــة التــي عــززت دور البنــوك الخاصــة. ويف العــر الحديــث، أصبحــت البنــوك املركزيــة عــى قمــة 

نظــم الدفــع. ومــع ميكنــة الدفاتــر املرفيــة، تزايــد الــدور التنســيقي الــذي تضطلــع بــه هــذه املؤسســات التابعــة للحكومــات؛ 

بحيــث تقــوم املؤسســات املاليــة بضبــط مراكــز مالــيك الحســابات يف دفاترهــا الداخليــة، يف حــني يُقيــد البنــك املركــزي املعامــات 

بــني املؤسســات املاليــة يف دفــرت مركــزي.

43 المدفوعات اإللكترونيـة 
والـعمـــالت الرقمـيـــــة

المدفوعات والعمالت اإللكترونية

)7( Shah et al )2020(. 



الشكل رقم )4(:  تطور وسائل المدفوعات الرقمية)7(
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تنامــي المدفوعــات الغيــر نقديــة منــذ 
فــرض اجــراءات العــزل العــام لمكافحــة 
التــي  الكيفيــة  يســرع  كورونــا  جائحــة 
يمكــن بهــا للتكنولوجيــا أن تغيــر أشــكال 

واســتخدامات المــال. 

جون كونليف
نائب محافظ بنك إنكلترا المركزي ورئيس لجنة المدفوعات

 في بنك التسويات الدولية

االحصاءات العالمية للمدفوعات غير النقدية

تشــري االإحصــاءات العالميــة إىل أن عــدد المعامــالت الماليــة غــري النقديــة 

)cashless transactions( - قــد تجــاوز 766 مليــار معاملــة بالعــام 2020  
ــون دوالر.)8( ــة بلغــت حــواىلي 5.2 تريلي بقيم

وتتوقــع الدراســات العالميــة بــأن تتجــاوز المدفوعــات الرقميــة العالميــة 

ــون  يلي ــز الرت ــى حاج ــد تتخط ــا ق ــام 2023، وأنه ــة بالع ــات الورقي المدفوع

معاملــة بواقــع أكــرش مــن 110 معاملــة لــكل فــرد بالعالــم ســنوياً. أنظــر الشــكل 

رقــم)5(.

ــن  ــرى م ــواع أخ ــا أن ــل به ــوذج )B2C( أو )C2C( وال يدخ ــق من ــراد وف ــني األف ــع وب ــات م ــة املعام ــذه اإلحصائي ــل ه )8( متث

.)B2B( ــل ــرشكات مث ــني ال ــة ب ــات الرقمي املعام

المدفوعات والعمالت اإللكترونية
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ــر  تجــاوزت قيمــة المعامــالت الماليــة غي
مــن  2020 ألكثــر  عــام  فــي  النقديــة 
5.2 تريليــون دوالر بعــدد )766( مليــار 
تتخطــى  أن  المتوقــع  ومــن  معاملــة، 
حاجــز التريليــون معاملــة فــي عــام 2023.
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ــاىلي  ــن إجم ــرب م ــة االأك ــوم الحص ــة الي ــات الرقمي ــاع المدفوع ــّكل قط يش

ي التجــارة 
ســوق التكنولوجيــا الماليــة. ومــن المالحــظ ارتفــاع قيمــة المعامــالت �ن

ــات  ــات والخدم ــة للمنتج ــداد الهائل ــن االأع ن م ــري ــاء بتحف ــذي ج ــة وال الرقمي

ــت.)10(  ن نرت اة عــرب االإ المشــرت

ــة  ــاىلي قيم ــن إجم ــواىلي 63٪ م ــت ح ــد مثل ــة ق ــارة الرقمي ــأن التج ــد ب ونج

ــد ســاهمت وعــرب  ــع ق ن أن منصــات الدف ي حــ�ي
ــع الرقمــي، �ن معامــالت الدف

االأجهــزة المحمولــة بحــواىلي  30 ٪ )2 مليــار دوالر( مــن قيمــة المدفوعــات 
ي عــام 2020.)11(

الرقميــة �ن

وارتفعــت المدفوعــات الرقميــة مــن حــواىلي 8٪ مــن إجمــاىلي أســواق التجزئــة 
ي عــام 2005 إىل تحقيــق مــا يقــارب 40٪ بالعــام 2020.)12(

العالميــة �ن

ــري  ــالت غ ــدد المعام ــح ع ــذي يوض ــم )6( وال ــكل رق ــاً إىل الش ــر أيض أنظ

ــة. ــة العالمي النقدي

)10( تشمل جميع معامات التجارة اإللكرتونية والخدمات اإللكرتونية والوسائط الرقمية وحجوزات السفر اإللكرتوين، إلخ.

)11( Statista )2021b(. 

.)Shah et al., 2020(  االستشارية )BCG( دراسة حول املدفوعات الرقمية لجوجل ومجموعة )12(

ــاً، حيــث بلغــت قيمــة املعامــات  ــا ســنجد أن النســبة تختلــف اختافــاً جذري )13( باملقارنــة مــع دول الــرشق األوســط وأفريقي

الرقميــة حــوايل 10 مليــار يف 2014، أي بواقــع 6.5 معاملــة لــكل فــرد، مــع توقــع تضاعفهــا بثــاث مــرات بحلــول 2023 لتصــل 

إىل 28 مليــار معاملــة بواقــع 19 معاملــة ســنوياً للفــرد. هــذه املفارقــة الكبــرة جــداً بــني الــرشق األوســط وإفريقيــا مقابــل بقيــة 

العــامل ترجــع بشــكل كبــر لرتاجــع البنــى التحتيــة والنضــج التكنولوجــي ونســب الشــمول املــايل والثقافــة العامــة التــي مازالــت ال 

تعتمــد عــى الحســابات البنكيــة والبطاقــات االئتانيــة. ومــن هنــا نشــأ هــدف تحقيــق الشــمول املــايل والشــمول الرقمــي كهدفــني 

تســتهدفهم معظــم الــدول العربيــة، والــدول الناميــة.
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ي جميع أنحاء العالم
الشكل رقم )6(:  عدد المعامالت غري النقدية �ن

ة 2019 - 2023، ة 2014 - 2018 مع توقعات الفرت ي الفرت
 �ن

 حسب المنطقة )مليار دوالر()13(

ن حجــم المدفوعــات  تشــري الدراســات بــأن هنــاك ارتباطــاً وثيقــاً بــ�ي

ن االأداء االقتصــادي العــام مــن حيــث ارتفــاع مــؤ�ش الناتــج  المرقمنــة وبــ�ي

ــا  ــر معه ــات تج ــة المدفوع ــطة رقمن ي أن أنش
ــك �ن .)14(  وذل ــاىلي ــىي االإجم المح

ــة لالأفــراد والمؤسســات وتدعــم  فــرص منهــا توفــري خدمــات وقــروض تجاري

)14(  Aad and Young )2020(. 

المدفوعات والعمالت اإللكترونية
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المدفوعات والعمالت اإللكترونية

ــه إنشــاء فــرص عمــل  ي مجمل
ــا ســيتيح �ن ( وهــو م انتشــارها )الشــمول المــاىلي

ي القطاعات 
ن مشــاريع التحــول الرقمــي �ن ي تحفري

وأنشــطة اقتصاديــة جديــدة و�ن

ــداول.  ــد المت ــة النق ــل تكلف ــن تقلي ــالً ع ــة، فض المختلف

ي المقابــل، يمكــن أن يكــون لالقتصــادات المعتمــدة عــى النقــد المــادي 
و�ن

ي 
ي مــن اســتمرار مســاحات عمــل “اقتصــاد الظــل”)15(  والــ�ت تكلفــة وتأثــري ســل�ب

قــد تــرصن بتنافســية االأســواق والمؤسســات االقتصاديــة واالجتماعيــة إىل جانــب 

ة بســبب الجريمــة والفســاد. تكاليــف غــري مبــا�ش

)15( اقتصــاد الظــل أو االقتصــاد غــر الرســمي ترمــز إىل االنشــطة االقتصاديــة التــي ال تخضــع للرقابــة والترشيعــات الحكوميــة، 

وتشــمل األنشــطة غــر املرشوعــة وأشــكال الدخــل غــر املــرح بهــا.

)16( تشر دراسة ماسرتكارد بأن انخفاض 1٪ يف اقتصاد الظل من شأنه أن يقلل الفساد بنسبة تصل إىل 1.14 ٪.

الشكل رقم )7(:  اقتصاد الظل ودرجة الفساد)16(

المدفوعات والعمالت اإللكترونية
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الشكل رقم )8(:  العمالت الورقية المتداولة، مقارنة بالناتج المحىي االإجماىلي - 2017
)18(

المصدر: صندوق النقد الدوىلي

ي العالــم 
ــاك اهتمامــاً وتســابقاً للحكومــات �ن ــأن هن وتظهــر االحصــاءات ب

ي الســوق 
ونيــة لتعزيــز قدراتهــا التنافســية �ن لكرت لتشــجيع التعامــالت الماليــة االإ

العالمــي.)17(

)17( حســب االحصــاءات الدوليــة، يف عــام 2018، تــم تنفيــذ حــوايل 195  مليــار دوالر أمريــيك معاملــة غــر نقديــة يف منطقــة آســيا 

واملحيــط الهــادئ، وهــو أعــى مــن أي منطقــة أخــرى. تلتهــا أوروبــا بـــ )192 مليــار دوالر( وامريكا الشــالية بـــ )170 مليــار دوالر(. 

وبحلــول عــام 2023، مــن املتوقــع أن تتجــاوز أوروبــا أمريــكا الشــالية، يف حــني مــن املتوقــع أن تزيــد قيمــة هــذه املعامــات إىل 

ثاثــة أضعــاف تقريبــاً يف آســيا واملحيــط الهــادئ، متجــاوزة بذلــك 490 مليــار دوالر أمريــيك.

)18( Agarwal and Krogstrup )2019(. 
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ــة  ــي خط ــات ه ــال المدفوع ي مج
ــة �ن ــات الدولي ــرز االهتمام ن أب ــ�ي ــن ب م

الســويد لالنتقــال الكامــل للمدفوعــات الرقميــة وإيقــاف المعامــالت بالعمالت 
ــول 2023.)19( ــة بحل الورقي

أنظر أيضاً الشكل رقم )9(.

ي السويد )2010 - 2020( -
الشكل رقم )9(:  المدفوعات النقدية �ن

 حسب الحجم)20(

)19( حســب التقديــرات الحكوميــة حتــى نهايــة عــام 2020، فــإن املدفوعــات الرقميــة يف الســويد بلغــت أكــر مــن 91 % مــن 

ــة. ويعــزو ذلــك لاســتخدام واســع النطــاق لتطبيــق )Swish( يف عمليــات البيــع والــرشاء. إجــايل مدفوعــات الدول

)20( Statista )2021a(. 
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تشــري الدراســات بــأن الحكومــات أمــام متغــري ال يمكــن لهــا أن تتجاهلــه 

ــة، وأن مشــاريع  ــق بالرقمن ــاط وثي ــح ذا ارتب وهــو أن أدائهــا االقتصــادي أصب

التحــول الرقمــي باتــت تعكــس حقيقيــة أن نمــو نســب المعامــالت الرقميــة 

يعكــس عالقــة ســببية مــع نمــو إيــرادات أســواقها.
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يرادات)21(  الشكل رقم )10(:  المعامالت الرقمية وارتفاع نسب االإ

)21(  McKinsey )2020(. 
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ــى  ــذي ُيعن ــي وال ــمول المال ــوم الش مفه
بنســب األفــراد والشــركات الصغيــرة التــي 
المنتجــات  إلــى  الوصــول  إمكانيــة  تملــك 
والخدمــات الماليــة، بدأ يأخذ اتجاهــًا مختلفًا 
مــع ظهــور منصــات المدفوعــات الرقميــة فــي 
ظــل تلبيــة تلك المنصــات الحتياجاتهــم للتعامل 
مــع البيئــات اإللكترونيــة – فــي المدفوعــات 
ــن  ــدًا ع ــن – بعي والمدخــرات واالئتمــان والتأمي

ــة. ــة التقليدي األنظمــة المصرفي

المدفوعات اإللكترونيـة 58
والـعمــالت الرقمـيــــــة

المدفوعات والعمالت اإللكترونية

ــاىلي  ــع نســب الشــمول الم ــة م ــة الرقمي ــالت المالي ــة نســب المعام بمقارن

ن فــوق  العالميــة - أي نســبة مــن يمتلكــون حســابات بنكيــة إىل ســائر المواطنــ�ي

18 ســنة - يتضــح لنــا العالقــة الســببية الرئيســية النخفــاض نســب وحصــص 

بعــض الــدول.)22( 

ــدول  ــة وال فريقي ــة واالإ ــدول العربي ــن ال ــة م ــاىلي مجموع ن الجــدول الت ــ�ي يب

فئــات  متوســطات  يليــه   )23(، الــدوىلي البنــك  تقريــر  بحســب  المتقدمــة 

فريقيــة  ، فــإن الــدول العربيــة واالإ ن المجموعــات الثالثــة. وكمــا هــو مبــ�ي

ــابات  ــم حس ن وامتالكه ــ�ي ــكانية للبالغ ــة الس ــبة التغطي ــدة بنس ــة بش اجع مرت

ــة. بنكي

ــت  ــن، والكوي ــدة، والبحري ــة املتح ــارات العربي ــوظ يف اإلم ــكل ملح ــة بش ــة مرتفع ــابات البنكي ــة الحس ــبة ملكي ــال: نس )22( مث

ــر، والعــراق، وســوريا  ــا، وجــزر القم ــويت، والســودان، وموريتاني ــن اليمــن، وجيب ــا ال تتجــاوز 25 % يف كل م مبتوســط 80 %، بين

ــة(. )دراســة التحــاد املصــارف العربي

)23( World Bank )2017(. 

الشمول المالي )امتالك الحسابات البنكية( كأحد أهم 
الممكنات للدخول للمدفوعات الرقمية

المدفوعات والعمالت اإللكترونية

59 المدفوعات اإللكترونيـة 
والـعمـــالت الرقمـيـــــة



سابات بنكية
م ح

ه
ط   عدد البالغين الذين لدي

س
متو

الدول االفريقية

الدول االفريقية

الدول العربية

الدول العربية

الدول المتقدمة

الدول المتقدمة

ساب
م ح

ه
ط   عدد البالغين الذين لدي

س
متو

٪٩٤

٪٥٤

٪٤٣

الصين
الواليات المتحدة االمريكية

سنغافورة
اليابان
ألمانيا

العراق
المغرب

 مصر
تونس
األردن

لبنان
ليبيا

السعودية
الكويت
البحرين

اإلمارات

جمهورية أفريقيا الوسطى
النيجر

الكاميرون
اثيوبيا

مالي
بنين

نيجيريا
موزمبيق

بوركينا فاسو
زامبيا

جابون
الجابون

جنوب افريقيا
كينيا ٪٨٢

٪٦٩

٪٥٩

٪٥٥

٪٤٦

٪٤٣

٪٤٢

٪٤٠

٪٣٨

٪٣٥

٪٣٥

٪٣٥

٪١٦

٪١٤

٪٨٨

٪٨٣

٪٨٠

٪٧٢

٪٦٦

٪٤٥

٪٤٢

٪٣٧

٪٣٣

٪٢٩

٪٢٣

٪٩٩

٪٩٨

٪٩٨

٪٩٣

٪٨٠

ن الذين يمتلكون حسابات بنكية الشكل رقم )11(:  متوسط النسب السكانية للبالغ�ي

المصدر: البنك الدوىلي 

ملحوظة: االإحصاءات عن العام 2017

الدول االفريقية الدول العربية الدول المتقدمة

متوسط   عدد البالغين الذين لديهم حساب

٪
٩٤

٪
٥٤

٪
٤٣

61 المدفوعات اإللكترونيـة 
والـعمـــالت الرقمـيـــــة المدفوعات اإللكترونيـة 60

والـعمــالت الرقمـيــــــة



المدفوعات والعمالت اإللكترونية

ــتويات الشــمول  ي معــدل ومس
ــدول �ن ن ال ــ�ي ــاوت ب ــن التف ــم م ــى الرغ وع

ــد مــن تعمــق  ــه يســري نحــو مزي ــه مــن المؤكــد أن العالــم كل الرقمــي، إال أن

المعامــالت الماليــة الرقميــة حيــث مــن المتوقــع تضاعــف هــذه القيمــة خــالل 

ــة.  الخمــس ســنوات المقبل

ــة،  ــة واقع ــه كحقيق ــط ل ــات التخطي ــمي السياس ــن راس ــب م ــك يتطل وذل

ــة.  ــر الدولي ــاءات والتقاري ــة االإحص ــده كاف ــبما تؤك حس

أنظر أيضاً الشكل رقم )12(.

الشكل رقم )12(:  توقعات ارتفاع القيمة المالية للمعامالت العالمية

قيمة التحويالت العاملية املتوقعة (مليار دوالر)

الدفع عرب تطبيقات األجهزة الذكية التجارة الرقمية
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“من غير الممكن
 إيقاف المنحى المنحدر للنقد

 كما ال يمكن عكسه.”

صندوق النقد الدولي)24(

)24( IMF )2018(. 
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مفهوم العمات الرقمية

، أظهرت  ي
ي أو ور�ت

عــى عكــس النقــد المعتــاد الــذي يظهر العملــة بشــكل معــد�ن

ي ليــس لهــا شــكل مــادي أو 
ــ�ت ــداً مــن العمــالت ال ــة نوعــاً جدي الثــورة التكنولوجي

ــالت  ــمى بالعم ــة وتس ــة المتصل ــبكات الرقمي ــى الش ــا ع ــم تداوله ، ويت ي
ــا�أ ي ن فري

ن  الرقميــة؛ أي أنهــا  تعــرض خصائــص مشــابهة للعمــالت التقليديــة، ولكنهــا تتمــري

بأنهــا ليــس لهــا شــكل ملمــوس كاالأوراق النقديــة المطبوعــة أو المســكوكة. 

ــح  ي تتناولهــا الدراســات لتوضي
ــ�ت ــري مــن التعريفــات ال ــاك الكث وال زال هن

ــة.  ــة الرقمي ــة العمل ماهي

ويمكــن إجمــاالً أن نُعــرّف العملــة الرقميــة بأنهــا رصيــد أو ســجالت مخزنــة 

 ،)25(
ي
و�ن ــرت لك ــد االإ ــمل النق ــي تش ــة، وه وني ــات إلكرت ــد بيان ــات أو قواع ي ملف

�ن

اضيــة  ي تصــدر مــن البنــوك المركزيــة، والعمــالت االفرت
والعمــالت الرقميــة الــ�ت

ي تقتــرص عــى مجتمعــات معينــة مثــل االألعــاب 
والمشــفرة، وتلــك الــ�ت

يات  ــرت ــوالء والمش ــآت ال ــات مكاف ــة وبطاق ــبكات االجتماعي ــة والش وني لكرت االإ

هــا. ــال وغري واالأمي

)25( املال الرسمي املتداول بصورة إلكرتونية واملعتمد عى الحسابات البنكية وبطاقات اإلئتان.

65 المدفوعات اإللكترونيـة 
والـعمـــالت الرقمـيـــــة



ت 
�ظ رقمية بعم

حاف
ت دفع وم

بوابا
مادية مكافئة للنقد الرسمي 

(M
-Pesa, Ali pay, W

eChat Pay)

شأ عادة
ونية وتن

��
ت إلك

صا
من

ت التكنولوجية
كا

�
�

من ال

ف
صار

ك وم
صدر من بنو

ت
مالية

ت الرقمية
العم�

(D
igital Currency)

طر
ق أ

�� ووف
�

ت ممتثلة للقوان
ظوما

� من ��
ل 

تعم
ظيمية مقبولة عالمياً

ل رقمي لعملة ماديةتن
شك

سابها ويمكن 
م اكت

ط" يت
ج "نقا

برنام
ت 

سلع أو خدما
استبدالها بنقد أو 

²ان) ط�
ت ال

كا
�

�
ميال ل µ¶ج ا

(برنام

مكافآة الو¶ء والقابلة ل�ستبدال
ت

كا
�

¹
ك و

صدر عادة من البنو
وت

²ان والمتاجر ط�
ال

ل 
ت رسمية مث

�رموز مكافئة لعم
ستقرة 

ت الم
�العم

(TrueUSD, USD
-Coin :ت

�(عم

 Å
ت ع

�ل المعام
سهي

صدر لت
ت

م تأمينها 
ت الرقمية ويت

شبكا
ال

Æ²
Ç

ش
ك ت

بتكنولوجيا البلو

ستيكية
ت الب�

طاقا
الب

(Cards)

جهزة المتنقلة ت ا��
مدفوعا

(M
obile Pay)

خزنة
م م

قي
(Stored Value Points)

م ثابتة
 لقي

� شف§
رموز ت

(Fixed Value Tokens)

العملة الورقية (مادية)
(FIAT / Physical Currency)

ك مركزية
صادرة من بنو

حكومية
ت

حكوما
مدعومة من ال
صول مادية

بأ

ض 
حددها حركة العر

قيمة العملة ت
سوقية (عملة بيتكوين)

ب ال
طل

وال

جارية 
ت ت

صدر من جها
عادة ما ت

(مركزية و¶ مركزية)

ضية
̧§ا

ت ا�ف
العم�

م
ت الرسمية ولكن يت

شابه للعم�
� الم �»

ضع القانو
� تتمتع بالو

ي
ل رقم

ص
صفتها أ

خدامها كوسيلة للتبادل ب
ست

ا

ب
ل الذه

صول ما مث
مدعومة بأ

ك)
سبو

أو الدو¶ر (عملة في

صة
ت خا

جها

�ة / عم�ت مستقرة عم�ت ذات قيمة متغ§
(Variable value Currency / Stable Coins)

ضية �مركزية
ت اف̧§ا

عم�
(Virtual Currency Decentralized)

المدفوعات اإللكترونيـة 66
والـعمــالت الرقمـيــــــة

ت الرقمية
مفهوم العمال

67 المدفوعات اإللكترونيـة 
والـعمـــالت الرقمـيـــــة

ت
م المدفوعا

ظ
ت ون

ت العامة للعمال
حا

طل
ص

م والم
م )13(:  المفاهي

ل رق
شك

ال

ت 
�ظ رقمية بعم

حاف
ت دفع وم

بوابا
مادية مكافئة للنقد الرسمي 

(M
-Pesa, Ali pay, W

eChat Pay)

شأ عادة
ونية وتن

��
ت إلك

صا
من

ت التكنولوجية
كا

�
�

من ال

ف
صار

ك وم
صدر من بنو

ت
مالية

ت الرقمية
العم�

(D
igital Currency)

طر
ق أ

�� ووف
�

ت ممتثلة للقوان
ظوما

� من ��
ل 

تعم
ظيمية مقبولة عالمياً

ل رقمي لعملة ماديةتن
شك

سابها ويمكن 
م اكت

ط" يت
ج "نقا

برنام
ت 

سلع أو خدما
استبدالها بنقد أو 

²ان) ط�
ت ال

كا
�

�
ميال ل µ¶ج ا

(برنام

مكافآة الو¶ء والقابلة ل�ستبدال
ت

كا
�

¹
ك و

صدر عادة من البنو
وت

²ان والمتاجر ط�
ال

ل 
ت رسمية مث

�رموز مكافئة لعم
ستقرة 

ت الم
�العم

(TrueUSD, USD
-Coin :ت

�(عم

 Å
ت ع

�ل المعام
سهي

صدر لت
ت

م تأمينها 
ت الرقمية ويت

شبكا
ال

Æ²
Ç

ش
ك ت

بتكنولوجيا البلو

ستيكية
ت الب�

طاقا
الب

(Cards)

جهزة المتنقلة ت ا��
مدفوعا

(M
obile Pay)

خزنة
م م

قي
(Stored Value Points)

م ثابتة
 لقي

� شف§
رموز ت

(Fixed Value Tokens)

العملة الورقية (مادية)
(FIAT / Physical Currency)

ك مركزية
صادرة من بنو

حكومية
ت

حكوما
مدعومة من ال
صول مادية

بأ

ض 
حددها حركة العر

قيمة العملة ت
سوقية (عملة بيتكوين)

ب ال
طل

وال

جارية 
ت ت

صدر من جها
عادة ما ت

(مركزية و¶ مركزية)

ضية
̧§ا

ت ا�ف
العم�

م
ت الرسمية ولكن يت

شابه للعم�
� الم �»

ضع القانو
� تتمتع بالو

ي
ل رقم

ص
صفتها أ

خدامها كوسيلة للتبادل ب
ست

ا

ب
ل الذه

صول ما مث
مدعومة بأ

ك)
سبو

أو الدو¶ر (عملة في

صة
ت خا

جها

�ة / عم�ت مستقرة عم�ت ذات قيمة متغ§
(Variable value Currency / Stable Coins)

ضية �مركزية
ت اف̧§ا

عم�
(Virtual Currency Decentralized)



مفهوم العمالت الرقميةمفهوم العمالت الرقمية

ن مــن العمــالت الرقميــة، عمــالت رقمية  ن رئيســي�ي وللتوضيــح، هنــاك نوعــ�ي

اضيــة. أنظــر أيضاً الشــكل رقــم )14(. رســمية وأخــرى تجاريــة افرت

ونيــة  لكرت العمــالت الرقميــة الرســمية تشــمل جميــع أشــكال المدفوعــات االإ

ــاء  نش ــدة الإ ــة الجدي ــات العالمي ــاً التوجه ــن أيض ــا، وتتضم ــبق ذكره ي س
ــ�ت ال

ــة. ــوك المركزي ــة تصــدر مــن البن ــة حكومي عمــالت رقمي

ــة فهــي عمــالت تصدرهــا جهــات خاصــة، وتعمــل  ــا العمــالت التجاري أم

بشــكل بعيــد عــن التنظيــم والرقابــة الحكوميــة، وال تعتمــد عــى المصــارف 

ي تتطلــب توســط المصــارف 
الماليــة، وهــي عــى عكــس العملــة الرســمية الــ�ت

ــة. ــوك المركزي اف البن ــة وتحــت إ�ش نجــاز المعامــالت والمناقــالت المالي الإ
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ــد  ــكل متزاي ــدة بش ــا معتم ــت أوروب أصبح
علــى التكنولوجيــات الرقميــة خاصــة فــي 
ودورنــا  واالســتثمار.  واالدخــار  اإلنفــاق 
يكمــن فــي ضمــان الثقــة بالنقــود والتأكــد 
مــن أن عملتنــا مناســبة للعصــر الرقمــي، 
وال بــد أن نكــون مســتعدين إلصــدار عملتنا 

الرقميــة إذا تطلــب ذلــك.

كريستين الجارد
رئيسة البنك المركزي األوروبي
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العمالت الرقمية الحكومية

وتعــــــرف أيضــــاً بالعمالت الرقميـــــة الصـــــادرة مــن البنـــــوك المركزية      

)Central Bank Digital Currency - CBDC(.  وهــي تُمثــل العمــالت الورقيــة 

ي للنقــد، وعــى النحــو الــذي تحــدده وتنظمــه المعايــري 
و�ن ء إلكــرت كمــكا�ن

ــدول.  ــة لل الحكومي

وبــدأت كثــري مــن الحكومــات تتجــه إىل هــذا النــوع مــن العمــالت كوســيلة 

ــة للبنــك المركــزي،  ــز الشــمول المــاىلي وتوســيع نطــاق السياســة النقدي لتعزي

ــة االأمــوال والســيطرة عــى أنظمــة المدفوعــات  ــك بهــدف حوكمــة حرك وكذل

ايــدة. ن الرقميــة المرت

ــوك  ــة الصــادرة مــن البن ــأن العمــالت الرقمي ــون ب ــرى بعــض االقتصادي ي

ي معامــالت العمالت 
ة للتحكــم �ن ن المركزيــة مــن شــأنها أن تمنــح الحكومــات مــري

ونيــة وتدفقــات  لكرت ي ظــل القــدرة عــى تتبــع الســجالت االإ
الرقميــة خاصــة �ن

العمــالت ورفــع كفــاءة و�عــة وتنافســية أنظمــة المدفوعــات. 

كمــا يــرى آخــرون، بــأن العمــالت الرقميــة الحكوميــة مــن شــأنها أن تدعــم 

هــا بيانــات آنيــة حــول ردود  اســتقرار منظومــة االقتصــاد الكليــة، وذلــك لتوفري
ات االقتصاديــة.)26( أفعــال الســوق تجــاه السياســات والمتغــري

)26( Barrdear and Kumhof )2016(. 
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البنــوك  مــن  الصــادرة  الرقميــة  العمــات 
تتحمــل  الحكومــة  بــأن  تعنــي  المركزيــة 
مســؤولية االحتفاظ باالحتياطيــات والودائع 
الازمــة لدعمهــا، بداًل مــن البنــوك والمصارف 
الماليــة الخاصــة. وهــو أمــر وضــع الحكومات 
فــي حالــة مربكــة مــع تحفــظ البنــوك المركزية 

ــدور. لاضطــاع بهــذا ال
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والـعمـــالت الرقمـيـــــة

ي المجمــل، يُنظــر إىل أن انتشــار العمــالت الرقميــة مــن شــأنه أن يُحــدث 
�ن

ــاىلي  ــمول الم ــدالت الش ــي ومع ــادي العالم ــو االقتص ي النم
ــاً �ن اً جوهري ــري تغي

ي التعامــالت التجاريــة والخدمــات المرصفية. 
خاصــة مــع توســع اســتخداماتها �ن

عــت معــه أكــرش مــن 80 % مــن  أطلــق ذلــك ســاحة جديــدة لســباق عالمــي، �ش

البنــوك المركزيــة حــول العالــم لدراســة إطــالق عمــالت رقميــة خاضعــة للرقابــة 

الحكوميــة، مــع وجــود تحفــظ واضــح مــن البنــوك المركزيــة حــول إقــرار مثــل تلــك 

ن حــول تبعــات هــذا النهــج المــاىلي الجديــد. ي ظــل حالــة مــن الاليقــ�ي
المشــاريع �ن

)27( White et al. )2021(. 
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المركزيــة  للبنــوك  الرقميــة  العمــالت 
للحكومــات  مؤقتــًا  حــاًل  يكــون  قــد 
الســتعادة موقعهــا فــي ســباق التنافســية 
العالميــة الــذي تتصــدر مشــهده الشــركات 
التكنولوجيــة. كمــا أن محاولــة اللحــاق 
يدفــع  قــد  متأخــر  وقــت  فــي  بالركــب 
بالمناهــج  تعمــل  التــي  باالقتصــادات 
غامــض  مســتقبل  إلــى  الكالســيكية 

ومجهــول.
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العمالت الرقمية التجارية

ــدون  ــب أشــكالها ب ي أغل
ــا تُنشــأ �ن ــة بأنه ــة التجاري ن العمــالت الرقمي ــري تتم

أ نقــدي مــادي لهــا، ويحــدد الســوق قيمتهــا مــن خــالل عمليــات البيــع  مــكا�ن

اء؛ أي أنهــا خاضعــة لحركــة العــرض والطلــب. ويطلــق عــى هــذا النــوع  والــ�ش

ــة. اضي مــن العمــالت باالفرت

وفــق تعريــف الهيئــة المرصفيــة االأوروبيــة، فــإن العملــة التجارية هــي: “تمثيل 

ورة  رقمــي للقيمــة ال يصــدر عــن بنــك مركــزي أو ســلطة عامــة، وال يرتبــط بالــرصن

ن  ن أو االعتباريــ�ي بعملــة ورقيــة، ولكــن يتــم قبولهــا مــن قبــل االأشــخاص الطبيعيــ�ي
ونيــاً”.)28( كوســيلة للدفــع، ويمكــن تحويلهــا أو تخزينهــا أو تداولهــا إلكرت

كمــا وتختلــف العمــالت التجاريــة بشــكل كبــري عــن مفهــوم العملــة الرقميــة 

 )Asset( ًي كــون العمــالت التجاريــة تمثــل أصــال
الصــادرة عــن البنــوك المركزيــة �ن

مســتقالً بذاتــه قابــل للتجزئــة، وليصبــح كل جــزء أيضــاً أصــالً ممثــالً بذاتــه.)29(

العمــالت التجاريــة باتــت تدفــع نحــو تغيــري آليــات ونمــاذج عمــل القطــاع المــاىلي 

ــدة عــى المصــارف  اي ن ــات مرت ــت تفــرض تحدي ــل وبات ــة، ب ــة العالمي والمصــارف المالي

ن دون وجــود  ن المتعاملــ�ي ي ظــل تمكينهــا لتبــادل العمــالت بشــكل مبــا�ش بــ�ي
المركزيــة، �ن

وســيط، وهــو مــا يلغــي دور قطــاع المصــارف الماليــة ونمــاذج العمــل المــاىلي التقليدي.

ــة الرقميــة للبنــك  ــة التــي يصدرهــا بنــك مركــزي عــى أنهــا “العمل ــة الرقمي )28( عــى النقيــض مــن ذلــك، يتــم تعريــف العمل

املركــزي”.

)29( مثــال لذلــك قطعــة األرض التــي تعتــرب أصــاً لــه حيازتــه ومســاحته وموقعــه وملكيتــه واألرض قابلــة للتقســيم ليصبــح كل 

قســم أيضــاً جــزءاً قابــاً لنفــس الخصائــص.
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أظهــرت  التجاريــة  الرقميــة  العمــالت 
نفســها كبديــل يوفــر مرونــة فــي أنظمــة 
المدفوعــات والتحويــات الماليــة بكلفة 
أقل وأداء أســرع وبدون وســطاء؛ أي أن 
ــة  ــة المالي ــوك والمؤسســات المصرفي البن

ــة. خــارج المعادل
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)Virtual Currencies( العمالت االفتراضية

اضيــة نــوع مــن أنــواع العمــالت التجاريــة، وتختلــف عــن  العمــالت االفرت

العملــة الرقميــة القانونيــة بأنهــا نــوع مــن العمــالت الرقميــة غــري المنظمــة بــأي 

قانــون رســمي، حيــث يتــم إصدارهــا والتحكــم بهــا مــن خــالل مطوريهــا، ويتــم 

ن عــى الشــبكات الرقمية. ي معــ�ي
اصن ن أعضــاء مجتمــع افــرت اســتخدامها وقبولهــا بــ�ي

ي تســمية هــذا النــوع مــن العمــالت بأنهــا 
يكمــن الســبب االأســاسي �ن

ــل محــدود  ــول واســع ب ــع بقب ــا غــري رســمية وال تتمت ــة” نظــراً لكونه اضي “افرت

ي تتعامــل بهــا، وغالبــاً مــا يتــم 
ضمــن مجــال الشــبكة أو المجموعــة الــ�ت

هــا ولكونهــا بالواقــع ليســت عملــة حقيقيــة.  ن تســميتها )token( كوســيلة لتميري

ي أو دولــة محــددة، وال 
اضيــة ال ترتبــط بنطــاق جغــرا�ن كمــا أن العمــالت االفرت

ــة.  ــوك مركزي ــن بن ــدر م تص

اء  ــات البيــع والــ�ش ــة هــو أن عملي اضي ات العمــالت االفرت ن ومــن أهــم مــري

واالأطــراف المتعاملــة تتســم بالمجهوليــة وال�يــة، وال يمكن مراقبــة معامالتها 

أو تعقبهــا أو التدخــل فيهــا.

)Cryptocurrencies( العمالت المشفرة

اضيــة.  العمــالت المشــفرة هــي فــرع وحالــة خاصــة مــن العمــالت االفرت

لوكيــل  حاجتهــا  عــدم  ي 
�ن هــا  غري عــن  المشــفرة  العمــالت  وتختلــف 

ــة  ــر الحســابات الرقمي ــا دفات ــل تعتمــد عــى تكنولوجي ــزي مؤتمــن؛ ب مرك
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نشــاء دفــرت )عبــارة عــن  ”، الإ ن الموزعــة)30(، مثــل تكنولوجيــا الـــ “بلــوك تشــ�ي

ونيــة، دون وجــود  ي االأســاس( تتــم إدارتــه عــرب شــبكة إلكرت
قاعــدة بيانــات �ن

ــة. ــر العمل ــة تدي جهــة مركزي

ــفرة  ــالت المش ــد العم ــرصف، تعتم ــدار وال ص ــات االإ ــة عملي ــان �ي ولضم

عــى تكنولوجيــا تشــفري معقــدة)31(، تتطلب عمليــات تحقق وموافقــات ال مركزية 

مــن أعضــاء الشــبكة، وعــادة مــا تتــم مكافــأة أعضــاء الشــبكة الذيــن يقومــون 
بالتحقــق مــن صحــة المعامــالت واعتمادهــا بعمــالت مشــفرة جديــدة.)32(

ــاً،  ــا جزئي ــة مالكه ــاء هوي ــفرة بإخف ــالت المش ــن العم ــد م ــمح العدي وتس

حيــث يكــون لمالــك العملــة مفتاحــان؛ مفتــاح عــام، كرقــم حســاب، ومفتــاح 

تمــام المعاملــة. خــاص يلــزم تقديمــه الإ

)30( تعــرض الدفــرت بيانــات تاريخيــة كاملــة عــن املعامــات املرتبطــة بعملــة مشــفرة معينــة، وهــي بيانــات دامئــة ال ميكــن ألي 

جهــة التاعــب بهــا. وتعــد إمكانيــة الحصــول عــى موافقــة عــى صحــة املعامــات بــني الحســابات يف إطــار شــبكة موزعــة مبثابــة 

تحــول تكنولوجــي جــذري غــر مســبوق.

ــت  ــل تثبي ــت قصــر أو متوســط أي قب ــك الشــفرة بوق ــاالت ف ــر الحت ــن الصف ــرتب م ــا يق ــى م ــة ع ــد هــذه التقني )31( تعتم

ــة. ــر ذات مصداقي ــة غ ــاء معامل ــة او إنش املعامل

ــة يف دفــرت  ــة أو جــزء مــن العمل ــكل عمل ــة ل ــن ســجات امللكي ــم تخزي ــادل حيــث يت ــة املشــفرة وســيطاً للتب ــرب العمل )32( تعت

األســتاذ )General Ledger( والــذي عــادة مــا يكــون عــى هيئــة قاعــدة بيانــات منشــورة عــى كافــة املشــرتكني بنفــس قاعــدة 

البيانــات )Globally Distributed Database( والتــي تتســم باســتخدام تشــفر بغايــة التعقيــد واملتانــة لتســجيل كافــة املعامــات 

لتــداول هــذا املــال املشــفر ضمــن ســجات املعامــات التــي تتصــف بكونهــا آمنــة، بغــرض الســيطرة عــى إنشــاء عمــات معدنيــة 

إضافيــة، والتحقــق مــن نقــل ملكيــة العمــات.
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تشــير بعــض الدراســات إلــى أن الكيانــات 
اإلجراميــة نقلــت وقامــت بتبييــض أمــوال 
لمــا يقرب مــن 2.8 مليــار دوالر في عام 
العملــة  اســتخدام  خــال  مــن   2019
البورصــات،  إلــى  بيتكويــن  المشــفرة 
بزيــادة مــن حوالــي مليــار دوالر فــي عــام 

)33(.2018

)33( Chainalysis )2019(. 
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)Stablecoins( العمالت المستقرة

ي عدد العمالت المشفرة المستقرة
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والـعمـــالت الرقمـيـــــة

ــ�ي أو  ــدوالر االأمري ــل ال ــا بأصــول أخــرى مث ــط قيمته ــة مشــفرة ترتب رقمي

ــعارها. ــب أس ــل تقل ــب لتقلي الذه ظهر مؤخراً مفهوم جديد يسمى بالعمالت المستقرة وهي عمالت -
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ــاً  ــاً عالمي ــاالً واهتمام ــة إقب ــن العمــالت الرقمي ــواع م واكتســبت هــذه االأن

 ” ــرش ــة “التي ــع بعمل ــا دف ــو م ــادل، وه ــة للتب ــيلة جاذب ــة وكوس ــزن للقيم كمخ

ــن،  ــد البيتكوي ــداوالً بع ــفرة ت ــالت المش ــرش العم ي أك
ــا�ن ــتقرة - ث ــة مس – كعمل

لتصبــح مــن أكــرش العمــالت أمانــاً وكوســيلة للتحــوط مقارنــة بالعمــالت 
ــة.)34( ــة البديل الرقمي

ــأي  ة ب ــا�ش ــة مســتقرة غــري مرتبطــة مب ــاك أيضــاً عمــالت رقمي ــا أن هن كم

عملــة تقليديــة أو عملــة مشــفرة، ولكنهــا تــدار مــن خــالل عقــود ذكيــة تحافــظ 

ي عمليــات العــرض والطلــب.
عــى أســعارها عنــد االرتفاعــات المفاجئــة �ن

)34( أجــاز مكتــب املراقــب املــايل للعملــة يف الواليــات املتحــدة يف بدايــة عــام 2021 - وهــي الجهــة املســؤولة عــن تنظيــم عمــل 

البنــوك األمريكيــة - اســتخدام البنــوك للعمــات الرقميــة املســتقرة والبلوكشــني يف إجــراء املدفوعــات والتســويات املرفيــة. أشــار 

ــة الســليمة  ــون واملارســات املرفي ــا تتوافــق مــع القان ــة املســتقرة، طاملــا أنه ــه ميكــن اســتخدام العمــات الرقمي ــان إىل أن البي

ــة  ــة ورقي ــة بعمل ــظ املســتضافة املدعوم ــن العمــات املشــفرة املرتبطــة باملحاف ــة املســتقرة” هــي وحــدة م ــار أن “العمل باعتب

ــة الورقيــة األساســية عنــد تقديــم طلــب  ــة املســتقرة عــى أســاس 1:1 للعمل واحــدة وميكــن اســرتدادها مــن قبــل حامــل العمل

االســرتداد إىل املُصــدر . وهــو األمــر الــذي قــد يدفــع بكثــر مــن الحكومــات حــول العــامل لتغيــر أنظمتهــم واتبــاع نفــس النهــج.

حــول  الحكومــات  مخــاوف  بيــن  مــن 
هــي  المســتقرة  الرقميــة  العمــالت 
أنهــا قــد تدفــع بهــروب رؤوس األمــوال 
ــة،  ــات المالي ــرات األزم ــي فت ــة ف خاص
مــن  جملــة  إلــى  باإلضافــة  وذلــك 

األخــرى. المخاطــر 
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  مميزات العمالت المشفرة؟

وير؛ يكاد يكون مستحيالً.. 1 ن ي الرت
الصعوبة الشديدة �ن

يمكــن إثبــات ملكيــة وحــدات العملــة المشــفرة بشــكل حــرصي )حســب . 2
المستخدم(.)35(

العملــة وأجزائهــا هــي أصــول ماديــة يمكــن نقلهــا وتداولهــا وتســجيل . 3

ــة  ــالت أي عمل ــلة تعام ــع سلس ــن تتب ــا )يمك ــال ملكيته ــا وانتق ملكيته

ــك. ــك لمال ــن مال ــا م صــدار وانتقاله ــذ االإ ــا من وأجزائه

ال يدخــل ضمــن سلســلة معامالتهــا أي تحويــالت ماليــة لصــور أخــرى . 4

هــا مثــل العملــة الرقميــة. نقديــة مثــالً أو غري

  مخاطر العمالت المشفرة؟

ــاء . 1 ــد أي غط ــة وال يوج ــوك مركزي ــن أي بن ــدر ع ــوال ال تص ــذه االأم ه

ــاً، وبالتــاىلي  ي لهــا بــل تعتــرب مصادرهــا المشــفرة مجهولــة أحيان
قانــو�ن

ــون. ــع للقان ال تخض

ــاً . 2 ي غالب
ــ�ت ــب، وال ــرض والطل ــة الع ــن حال ــا م ــة قيمته ــب العمل تكتس

ن  عــالم والــرأي العــام وتصــورات المتســوق�ي مــا تخضــع للتســويق واالإ

ــذي  ــن وال ــع البيتكوي ــهدناه م ــا ش ــو م ــتقبلية وه ــا المس ــن قيمته ع

ــه  اف الحكومــات ب ي رغــم عــدم اعــرت
ــه بشــكل جنــو�ن تصاعــدت قيمت

ــداول. ــة رســمية للت كعمل

)35( قــد يكــون املســتخدم قــد ســجل نفســه بالشــبكة بإســم كــودي أو وهمــي، لــذا فإنــه ال ميكــن الربــط بــني املســتخدم وهويــة 

األفــراد القانونيــة التــي تثبــت مبوجــب الهويــة الرســمية التــي تصدرهــا الحكومــات.

مفهوم العمالت الرقمية

تشــكل القيمــة التصوريــة للعمــالت المشــفرة اليــوم حالــة تشــبه . 3

ــا أصــول  ــوال نظــرا لكونه ــا االأم ــي داخله ي تختف
ــ�ت الثقــب االأســود وال

ي ويصبــح لهــا قيمــة تجتــذب المــال دون أن 
اصن ي عالــم افــرت

ناشــئة �ن

تقــدم مقابــل انتاجــي مثــل المــال الرســمي، ممــا يشــكل حالــة تضخــم 

غــري مرغــوب بهــا.

رغــم دقــة ســجالت حــركات التــداول وشــفافيتها إال أنهــا تظــل مفتقــرة . 4

ــة  مكاني ــراً الإ ــة، نظ ــالت المالي ي المعام
ــة �ن ــفافية المطلوب ــري الش لمعاي

ن حيــث أن فتــح الحســاب  ممارســتها مــن قبــل أشــخاص مجهولــ�ي

والمحفظــة الرقميــة الخاصــة بمعظــم تلــك العمــالت مثــل البيتكويــن 

ط الهويــة الرســمية وال يتــم تدقيقهــا مــن قبــل ســلطة قانونيــة،  ال تشــرت

ي تلــك 
وهــو مــا قــد يســمح بغســيل االأمــوال وتخزيــن مــال الجريمــة �ن

الصــورة مــن العمــالت المشــفرة.

نظــرا لكونيــة تلــك المعامــالت وعــدم محليتهــا ومجهوليــة أصحابهــا . 5

ائــب عنهــا لصالــح الــدول، وهــو مــا يــراه  فهــي ال يتــم ســداد أي رصن

ــن  ــت ع ت وخرج ــ�ش ــال انت ــي بح ــاد العالم ــداً لالقتص اء تهدي ــرب الخ

ــيطرة. الس
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إصدارهــا  وطــرق  المشــفرة  العمــالت  مســميات  تتنــوع  المجمــل،  ي 
�ن

ي تعمــل مــن خاللهــا، بيــد أن عملــة البيتكويــن مازال هو االأشــهر 
والشــبكات الــ�ت

يــوم، ثــم  يثري واالأكــرش هيمنــة عــى ســوق العمــالت المشــفرة تليــه عملــة االإ

ز نســبة الهيمنــة الســوقية  و. الشــكل التــاىلي يــرب الريبــل، واليــت كويــن، ومونــري

لــكل نــوع مــن تلــك العمــالت.



مفهوم العمالت الرقمية

جرائــم  عــن  الناجمــة  الخســائر  بلغــت 
العمــات المشــفرة من عمليــات االحتيال 
واالختــراق إلــى 4.52 مليــار دوالر فــي 
عــام 2019 مقارنــة 1.74 مليــار دوالر في 

ــام 2018.)36( ع

)36( Chavez-Dreyfuss )2020(. 
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)37(

الشكل رقم )17(:  القيمة السوقية الأهم العمالت الرقمية المشفرة )2015 - 2020(

)37( Statista )2021c(. 
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العملة الرقميةالعملة الورقيةالخاصية
العملة المشفرة 

)حسب الوضع الحالي(

البنوك المركزية حق االصدار
والحكومات

البنوك المركزية 
والحكومات

بال قيود وقد تكون 	 
جهات مجهولة.

ال توجد دولة مالكة 	 
له.

يكون الحصول عليها 	 
إما بالشراء من الغير 

أو التعدين.)38(

تقديرات 
القيمة

تخضع للموازين 
االقتصادية التي 

تراعي القدرات 
االقتصادية 

واإلنتاجية 
والمعرفية والجهد 
المبذول في اإلنتاج 

والندرة وذلك 
بالدولة التي تصدر 

تلك العملة.

تخضع للموازين 
االقتصادية التي 

تراعي القدرات 
االقتصادية واإلنتاجية 

والمعرفية والجهد 
المبذول في اإلنتاج 

والندرة.

تخضع لقانون العرض 
والطلب وال تمثل أي 

مرجعية ألي قيمة 
إنتاجية أو جهد.

القدرة
على التزوير،
 او السرقة

ممكنة بسهولة 	 
عن طريق 

الطباعة وامتالك 
تكنولوجيا طباعة 

العملة.)39( 
قابلة للسرقة.	 

ممكنة من خالل:
اختراق األنظمة 	 

البنكية واصابتها 
بفيروسات وسرقة 

البيانات.
االحتيال الرقمي 	 

ولكن ال يمكن 
تزويرها او اختالقها 

من العدم.
يمكن سرقة 	 

البطاقات 
االئتمانية ومثيلها 
واستخدامها.)40(

ال يمكن تزويرها او 	 
اختراق الحسابات 

والشبكة،
ولكن يمكن فقط 	 

االحتيال للحصول 
على هويات 

المستخدمين 
وكلمات المرور 

لسرقة حساباتهم.

الجدول رقم )1(:  مقارنة بين خصائص العمالت المختلفة
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العملة الرقميةالعملة الورقيةالخاصية
العملة المشفرة 

)حسب الوضع الحالي(

المعامالت 
المالية 
والشراء
والتداول

سهلة التداول
 من يد ليد.

التداول الكتروني 
ومن خالل البنك 

الوسيط الذي 
يشترط اعتماد 

المعاملة والتحقق 
من صحتها.

توجد مجموعة من 
المتاجر والجهات التي 

تقبل العملة المشفرة 
وتعلن عن ذلك 

من وقت آلخر تحت 
مسؤوليتها ودون 

مرجعية قانونية.

مدى الحاجة 
لجهة 

وسيطة 
بالتداول

ال توجد حاجة ألي 
وسطاء.

البد من توافر بنك 
للمرسل وبنك 

للمستقبل إلتمام 
المعاملة، أو توسط 

البنك في جميع 
األحوال.

تتم المعامالت بين 
المحافظ الرقمية 

الشخصية مباشرة 
دون أي توسط 

للبنوك.

االستبدال 
بعمالت 

أخرى

تتم وفق أسعار 
الصرف الرسمية 

والمعلنة 
وفق قواعد 

الصرف الدولية 
بين العمالت 

وتخضع لقدرات 
الدولة المصدرة 

اقتصاديا.

تتم وفق أسعار 
الصرف الرسمية 

والمعلنة وفق قواعد 
الصرف الدولية بين 

العمالت وتخضع 
لقدرات الدولة 

المصدرة اقتصاديا.

تخضع فقط 
للمضاربات والقيمة 
متغيرة من يوم ليوم 

حسب السوق.

خاصية 
التتبع 

ال توجد قدرة على 
التتبع.

يمكن تتبع المناقالت 
المالية من حساب 

لحساب ولكن ال 
يمكن تتبع العملة 

ذاتها.

يمكن التتبع للمناقالت 
المالية من حساب 

لحساب وبال انقطاع 
لنفس العملة. 
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العملة الرقميةالعملة الورقيةالخاصية
العملة المشفرة 

)حسب الوضع الحالي(

التعريف 
الفريد 

 unique
identifica-

tion

كل عملة معرفة 
ذاتيا برقم وتاريخ 

اصدار فريد ال 
يتكرر اال بحال كان 

مزورا.

ال يوجد رقم تعريف، 
ألنها تكون معرفة 

كميا أو عدديا.

كل عملة معرفة 
بشكل فريد ال يتكرر 

واجزائها أيضا معرفة 
بشكل فريد.

مخاطر 
الفقد 
والتلف

يمكن فقدها وتلفها 
بسهولة.

موثوقة وتضمنها 
النظم السياسية 

واإلدارية للدول، إلى 
حد كبير.

موثوقة بسبب طبيعة 
التكنولوجيا المستخدمة، 

ولكن ال توجد دول 
تضمنها.

)38( يقصــد بالتعديــن اإلجــراء الــذي يتــم مــن خالــه التحقــق وتوثيــق املعامــات والصفقــات بــني مســتخدمي العمــات الرقميــة 

ــر البلــوك تشــني املوزعــة. وتشــر أيضــاً إىل اإلجــراءات املرتبطــة بتقديــم عمــات جديــدة  وإضافتهــا يف الســجل الرقمــي أو دفات

للتــداول. 

)39( مــع اســتمرار التطــور تضــع البنــوك املركزيــة طرقــا معقــدة للطباعــة واالصــدار واملــزج بــني األلــوان واألوراق والعامــات املائية 

واســتخدام مــواد كياويــة لتعجيــز املزورين.

)40( رغم الصعوبة لوجود طرق كشف مختلفة ملنع سوء االستخدام.
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ي الجــدول رقــم )1( لبعــض الخصائــص 
تشــري الخاليــا باللــون االأخــرصن �ن

يجابيــة للعمــالت، وهــو مــا يتضــح معــه بــأن المســتقبل قــد يفتــح  االإ

ــة تحقــق الخصائــص والمواصفــات  ــاج عمــالت رقمي نت ــا الإ ــاب للتكنولوجي الب

ــة. المطلوب

ــم  ــة ل ــة أو الرقمي ــالت التقليدي ــواع العم ــن أن ــأن أٍي م ــة ب ــن مالحظ يمك

هــا. فعــى ســبيل المثــال، إذا مــا نظرنــا  ات أو العيــوب دون غري ن تســتأثر بالممــري

ــالت  ــداول العم ــأن ت ــنجد ب ــة، س ــة ذات أهمي ــفافية كخاصي ــرص الش إىل عن

الورقيــة يمكــن معــه تجهيــل هويــة المرســل والمســتقبل وطبيعــة المعاملــة 

ــاء  ي تســمح بإخف
ــ�ت ــه مــع العمــالت المشــفرة، وال ــر ذات ــا، وهــو االأم وحجمه

ــة.  ــة المعامل ــة المرســل والمســتقبل وتضمــن مجهولي هوي

نت العمــالت المشــفرة بخاصيــة التتبــع الدقيقــة نظــراً لكونهــا  كمــا وإن تمــري

ي تعمــل بهــا وبشــكل غــري قابــل للشــك، فــإن أنظمــة 
ي المنظومــة الــ�ت

معرفــة �ن

ي 
المدفوعــات التقليديــة كذلــك تعمــل وفــق قواعــد المصــارف المركزيــة الــ�ت

كات والبنــوك. ن االأشــخاص والــ�ش تتســم بشــفافية كاملــة بــ�ي

مفهوم العمالت الرقمية
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ــأن  ــون ب ــراء واالقتصادي ــض الخب ــرى بع ي
الحكومــات يجــب أن تضــع التشــريعات 
لضمــان  الالزمــة  التنظيميــة  والقوانيــن 
والتقلبــات  الفادحــة  الخســائر  منــع 
المؤلمــة ألســواق العمــالت الرقميــة. 
فــي حيــن تــرد الحكومــات بــأن األمــر بالــغ 
الصعوبــة لخــروج هــذه األنشــطة عــن 

نطــاق رقابتهــا الوطنيــة.

عمالت تجارية/خاصة
ُتنشأ في أغلب أشكالها بدون مكافئ 

نقدي مادي لها
يحدد السوق قيمتها من خالل عمليات 

البيع والشراء وحركة العرض والطلب؛ 
عرضة لتقلبات األسعار

غير منظمة بأي قانون رسمي حتى اآلن 
وغير خاضعة للرقابة، ويتم التحكم بها 

من قبل المطّورين
ال يمكن تتبع عمليات الشراء والتحويالت

يمكن تحويلها لعمالت محلية عبر بيع 
وشراء السلع والخدمات

يجري تداولها وقبولها في األنشطة 
التجارية عالميًا بعد التأكد من هوية 

المتداولين

أنواع العمالت

عمالت افتراضية 
(Virtual Currency)

عمالت ورقية
(Fiat Currency)
تصدرها البنوك المركزية 

والحكومات
تستمد قيمتها من ضمانات 

الحكومات التي تصدرها

مصطلح يستخدم لوصف جميع األموال 
اإللكترونية

يتم امتالكها وتداولها من خاللها منصات 
وتطبيقات وشبكات رقمية

عمالت رقمية رسمية 
(Digital Currency)

تصدرها البنوك المركزية 
والحكومات

تمثيل رقمي للعمالت الورقية أو 
أصول محددة 

تعتبر قانونية طالما تصدر 
بتشريعات حكومية

مثال: اليوان الرقمي الصيني، اليورو 
الرقمي، ..

عمالت مستقرة
 :(Stablecoines)

ترتبط قيمتها بالدوالر، أو اليورو، 
أو سلة من العمالت الوطنية أو 

أصول محددة. 
مثال: عملة (Tether) وفيسبوك 

(ليبرا)

عمالت مشفرة
 :(Cryptocurrency)

يتم إنشاؤها بتقنيات تشفير لتأمين 
المعامالت والتحقق منها وكذلك 
إلدارة والتحكم في إنشاء وحدات 

عمالت جديدة. 
مثال: البيتكوين، اإليثيريوم، والريبل.

٩٠٪ العمالت الرقمية المشفرة، 
يمتلكها أشخاص مجهولون

أكثر من ٤ أالف عملة مشفرة 
متداولة بقيمة سوقية تتجاوز 

تريليون دوالر

عمالت رقمية
(Digital Currency)
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"القيمة" المتذبذة للعمالت التجارية

ن مؤيــد  اضيــة مــن بــ�ي ي االآراء حــول العمــالت االفرت
هنــاك اختــالف كبــري �ن

ات  ومعــارض، وســط شــيوع مخــاوف من مخاطــر الموجــات الصعوديــة والتغري

ي قيمتهــا بســبب المضاربــات. ولكــن تظهــر البيانــات العالميــة 
الحــادة جــداً �ن

ــة أصبحــت مــن  ــأن العمــالت التجاري ــدى المســتثمرين ب ــد ل اي ن االعتقــاد المرت

ي ال يمكــن أن تختفــي.
أصــول التحــوط البديلــة الــ�ت

ي عــام 2021 ووصولهــا لحاجــز 
ة لعملــة البيتكويــن �ن وتشــري القفــزات االأخــري

ــات  ــاع المؤسس ــل اندف ي ظ
ــر، �ن ــذا االأم ــة ه ــف دوالر، إىل حقيق ن أل ــ�ي االأربع

ن  واالأفــراد للمراهنــة عــى العمــالت التجاريــة، وســط حالــة مــن الاليقــ�ي

ــا؛  ــا ومدته ــة كورون ــة لجائح ــة الحالي ــات االأزم ــار وتبع ــول أث ــادي ح االقتص

اء عملــة البيتكويــن  وهــو االأمــر الــذي يفــ� لجــوء العديــد مــن الجمهــور لــ�ش

هــا مدعومــة مــن كبــار  لالســتثمار واالدخــار وتوقــع أن تلــك العملــة وغري

ى. ــرب ــة الك كات الرقمي ــ�ش ن وال ــ�ي ــم واالقتصادي ن بالعال ــ�ي المالي
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مفهوم العمالت الرقمية

العمــات المشــفرة مثــل البيتكويــن 
التــي  العالميــة  العمــالت  مــن  غــدت 
حواجــز.  ودون  مســتقل  بشــكل  تعمــل 
كمــا أنــه وعلــى الرغــم مــن مخاطرهــا 
فــا زال هنــاك تدافعــًا مدهشــًا نحــو 
تداولهــا واالســتثمار فيهــا تاركيــن خلفهــم 

الحقيقيــة. االقتصــادات  عمــالت 

)41( يف مواجهــة التقاريــر التــي تؤكــد أن عملــة البيتكويــن مــا هــي إال فقاعــة ماليــة مــا تلبــث أن تنفجــر بشــكل دوري ألنهــا ال 

متثــل واقعــاً ماديــاً حقيقــاً، نجــد مؤسســة اقتصاديــة عماقــة مثــل )JPMorgan( تؤكــد أن البيتكويــن ميكــن أن يرتفــع أضعــاف 

قيمتهــا الحاليــة خــال ســنوات قليلــة قادمــة.

الترويج الدعائي للعمالت الرقمية

ي انطلــق أغلبهــا من وســائل التواصــل االجتماعي 
الدعايــات الضخمــة - والــ�ت

ــوض  ة غم ن ــري ــة لم ضاف ــة - باالإ ــع الدعائي ــة وآالف المقاط وني لكرت ــع االإ والمواق

رات الُمّروجــة والُمشــجعة لــروح  ن أهــم المــرب ، هــي مــن بــ�ي ن هويــة المتضاربــ�ي

ــا،  ــة م ــداول عمل ــتثمرين لت ــن المس ــدة م ــداد جدي ــول أع ــة؛ فدخ المضارب

ــة العمــالت  ــب، ونظــراً لمحدودي ة مــن الطل ــري ــة كب ــق حال مــن شــأنه أن يخل

المتوفــرة فــإن ســعرها بالتــاىلي أكــرش قابليــة لالرتفــاع.

كل هــذه العوامــل، أدى إىل ارتفــاع ســعر العمــالت الرقميــة المشــفرة 

ــة  ن ســعر عمل ــ�ي . الشــكل رقــم )19( يب ــري ــن بشــكل مث ــة البيتكوي خاصــة عمل
ــز.)41( ــؤ�ش داو جون ــط وم ــب والنف ــة بالذه ــن مقارن البيتكوي

ــه  ــة، ســنجد أن ة الماضي ــن خــالل الفــرت ــا لســعر البيتكوي ــو نظرن ــا ول ــا أنن كم

ن منهــم باالأســبوع االأخــري من  تضاعــف خــالل العــام 2020 بحــواىلي 4 مــرات، مرتــ�ي

العــام 2020، ثــم االأســبوع االأول مــن العــام 2021، وهــو تطــور مذهــل وغــري 

ين لتلــك العملــة.  ن والمشــرت منطقــي بالمــرة ولكنــه يعكــس مشــاعر المضاربــ�ي

مثــل هــذه االرتفاعــات أدى إىل أن يدفــع القيمــة الســوقية للعمــالت 

ي شــهر ينايــر 2021.
المشــفرة إىل مــا يزيــد عــن تريليــون دوالر �ن
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)42(

الشكل رقم )19(:  ارتفاعات قياسية لقيمة عملة البيتكوين

الشكل رقم )20(:  قيمة عملة بيتكوين )أكتوبر 2013 - 8 يناير 2021(  -

 بالدوالر االأمري�ي

)42( Capital )2021(. 
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مالــك   - ماســك  إيلــون  تغريــدة  بعــد 
شــركة تيســال للســيارات – بــأن شــركته 
مــن  مليــار دوالر   1.5 اشــترت حوالــى 
ــفرة، وأنهــا ســتبدأ  ــن المش ــة بتكوي عمل
لمنتجاتهــا،  دفــع  كوســيلة  بقبولهــا 
ــن  ــة البيتكوي ــة عمل ــاع قيم ــع الرتف دف

ليقترب من 50 ألف دوالر.
16 فبراير 2021

101 المدفوعات اإللكترونيـة 
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ي االأمــر أيضــاً هــو توجــه بعــض المؤسســات االســتثمارية 
مــن الُملفــت �ن

ــة  ــود عمل ــى صع ــدوالرت ع ــن ال ن م ــ�ي ــات المالي ــة بمئ ــة)43( للمراهن العمالق

ــف دوالر.)44(  ــا إىل 400 أل ــع وصوله ــم توق ــض منه ــ�ت أن البع ــن، ح البيتكوي

ــفرة ال  ــالت المش ــت، إال أن العم ــار الُملف ــذا االنتش ــن كل ه ــم م ــى الرغ وع

ي العمــالت التقليديــة 
تتحقــق فيهــا حــ�ت االآن الوظائــف االأساســية المتوفــرة �ن

ــا،  ــا أوضحن ــاب. وكم ــدة حس ــادل ووح ــيلة تب ــة ووس ــّزن للقيم ــا ُمخ بوصفه

ــا  ــاق عمله ــن نط ــد م ــالت، تح ــذه العم ــة ه ي قيم
ــادة �ن ــات الح ــإن التقلب ف

ي أنظمــة المدفوعــات 
ي نطــاق محــدود �ن

واســتخداماتها، كمــا وال تقبــل ســوى �ن

ــادل. ــن اســتخدامها كوســيلة للتب ــا يحــد م ــة، وهــو م العالمي

ــالت  ــن العم ــد م ــدار العدي ــة إص ــإن تكلف ــة، ف لزامي ــود االإ ــس النق ــى عك وع

المشــفرة مرتفعــة للغايــة، ويتطلــب حجمــاً ضخمــاً مــن الطاقــة الالزمــة 

ي حــل االأحجيــات المشــفرة.)45(  
لتشــغيل أجهــزة الكمبيوتــر المســتخدمة �ن

ــود أي  ــدم وج ي ع
ــ�ن ــة يع ــورة ال مركزي ــالت بص ــذه العم ــدار ه ــم أن إص ث

ــة  ــى ثق ــط ع ــز فق ــا يرتك ــإن قبوله ــاىلي ف ــول، وبالت ــذه االأص ــن ه ــان يضم كي

)43( مثــال: مــرف “جيــه يب مورغــان” و“جوجنهايــم” و“فانــد ســرتات” وأســطورة صناديــق التحــوط “بــول تــودور” وعمــاق 

التأمــني “مــاس موتــوال”.

)44( Greifeld and Hajric )2020(. 

)45( وفــق دراســة لجامعــة كامربيــدج صــدرت يف ، فــإن مقــدار الطاقــة الســنوية التــي تحتاجهــا شــبكة عملــة بتكويــن للعمــل، 

تفــوق الطاقــة التــي تســتهلكه األرجنتــني بأكملهــا )Criddle, 2021(. ويــرى بعــض املحللــني بــأن اســتخدام العمــات املشــفرة غــر 

عمــي وغــر مجــدي يف الحيــاة اليوميــة، حيــث تحتــاج معاملــة واحــدة لبيتكويــن طاقــة أكــر مــا تحتاجــه بنــوك العــامل مجتمعــة. 

وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود تقديــرات موثوقــة الســتهاكات الطاقــة يف شــبكة عملــة البيتكويــن، إال أن حجــم الطاقــة التشــغيلية 

املطلوبــة، تثــر معهــا مخــاوف حــول التأثــر الســلبي لهــا عــى البيئــة.

مفهوم العمالت الرقمية

ــال للعمــات الرقميــة املشــفرة، اســتطاعت رشكــة “OneCoin” يف عــام 2016 مــن اقنــاع عــدد كبــر  )46( يف أكــرب عمليــة احتي

مــن املســتثمرين الدوليــني مــن الواليــات املتحــدة وبريطانيــا والصــني وكوريــا الجنوبيــة وهونــغ كونــغ وأملانيــا وغرهــا - لتوظيــف 

ــة  ــة الرشك ــاء صاحب ــت يف اختف ــأة كان ــن املفاج ــن”. ولك ــة “بيتكوي ــى عمل ــوق ع ــا للتف ــا يف طريقه ــة أنه ــا وبحج ــم فيه أمواله

البلغاريــة يف عــام 2017 بعــد أن جمعــت مــا يقــرب مــن 20 مليــار دوالر مــن أكــر مــن 3 مليــون مســتثمر ومل تظهــر حتــى اليــوم.

ــى  ــد ع ــة وتعتم ــة ومؤقت ــة ُمصطنع ن ثق ــ�ي ــا كمراقب ي نراه
ــ�ت ن ال ــتخدم�ي المس

الدخــول والخــروج ال�يــع والمضاربــة.

ــه  ــذي يلعب ــدور ال ــة وخطــورة ال شــارة الأهمي ــب يســتوجب االإ ي هــذا الجان
و�ن

ي أثبتــت التجربــة 
ي صناعــة الصــورة الذهنيــة)46( والــ�ت

عــالم البديــل �ن االإ

أن الصــورة الذهنيــة تفــوق أهميــة القيمــة االقتصاديــة للمنتــج المــادي 

مفهوم العمالت الرقمية

المدفوعات اإللكترونيـة 102
103والـعمــالت الرقمـيــــــة المدفوعات اإللكترونيـة 

والـعمـــالت الرقمـيـــــة



مفهوم العمالت الرقمية

لحــاح واســتخدام التغريــدات للمشــاهري  أو المعنــوي، حيــث نجــد أن االإ

ي صناعــة صــورة ذهنيــة أعطــت انطباعــات 
وكبــار المســتثمرين قــد ســاهم �ن

ي تلــك 
اء البيتكويــن واالســتثمار �ن للقيمــة دفعــت الكثــري مــن المســتثمرين لــ�ش

نتــاج والصناعــة والبحــث العلمــي  ي االإ
العملــة بــدالً مــن االســتثمار الحقيقــي �ن

والخدمــات.

ي العالم 
عــالم البديــل يُعــد اليــوم الالعــب االأهــم �ن إن الــدور الــذي يلعبــه االإ

االقتصــادي، والمغــري الحقيقــي للواقــع االقتصــادي الأي مجتمــع. ولــو نظرنــا 

ــة  ــس أدل ــن نلم ــوم فل ــات الي ــن الحكوم ــد م ــلوك العدي ــة لس ــرة تحليلي بنظ

ي 
ــل ودوره �ن ــالم البدي ع ــورة االإ ــال خط ــون فع ــم يدرك ــري إىل أنه ــة تش ملموس

ــه  ــة ترك ي حال
ــلبية �ن ــره الس ــتقبل ومخاط ــارصن والمس ــة الح ــاد وصناع االقتص

. ن ن الغامضــ�ي ــ�ي ن العالمي ــ�ي ــد الالعب للظــروف وبي

مفهوم العمالت الرقمية

الســوقية  للقيمــة  المذهــل  التطــور 
للعمــالت المشــفرة والــذي تجــاوز 1.5 
ــر 2021، قــد  ــون دوالر فــي فبراي تريلي
لمســتقبل  يتــوق  مــا  أن هنــاك  يعنــي 
اقتصــادي مختلــف تســود فيــه مفاهيــم 
ال تخضــع للقواعــد االقتصاديــة الحاليــة.

المدفوعات اإللكترونيـة 104
105والـعمــالت الرقمـيــــــة المدفوعات اإللكترونيـة 

والـعمـــالت الرقمـيـــــة



تكنولوجيا البلوك تشين

دارة  ن مــن أهــم وأشــهر التقنيــات المســتخدمة الإ تعتــرب تقنيــة البلــوك تشــ�ي

ــا تتصــف بكونهــا شــبكة ال  ــاً م ي غالب
ــ�ت ــداول العمــالت المشــفرة وال إنشــاء وت

ن قواعــد بياناتهــا عــى  ي تتمــري
مركزيــة أي أنهــا بعكــس الشــبكات البنكيــة والــ�ت

 . ن أنهــا ملكيــة حرصيــة للبنــك وليــس لجمهــور المتعاملــ�ي

تكنولوجيا البلوك تشين

107 المدفوعات اإللكترونيـة 
والـعمـــالت الرقمـيـــــة



تكنولوجيا البلوك تشين

ي حالــة العمــالت المشــفرة، فــإن تصميــم قاعــدة البيانــات 
ولكــن هنــا و�ن

ــان  ــا يعطــي معامــل أم ــاً عــى الجمهــور المشــارك، مم ــكل ليكــون ُموزع ُمهي

ن حيــث أن احتمــال تعطــل  ي أكــرب أو هكــذا يبــدو لجمهــور المســتخدم�ي نســ�ب

ــري وارد  ــر غ ــه أم ي معامالت
ــري �ن ــل كب ــدوث خل ــل أو ح ــن العم ــة ع المنظوم

ــن  ن م ــ�ي ات المالي ن أو عــ�ش ــ�ي ــة عــى مالي ــات موزع ــدة البيان ــون قاع نظــراً لك

، وهــو مــا يعــزز بــدوره ملكيــة صاحــب االأصــل لمالــه أو ملكيتــه  ن المســتخدم�ي

بشــكل عــام.

تكنولوجيا البلوك تشين

المدفوعات اإللكترونيـة 109
والـعمــالت الرقمـيــــــة

تكنولوجيا البلوك تشين

تكنولوجيــا “البلــوك تشــين” تعــد بقدرات 
آليــات  فــي  مســبوقة  غيــر  وابتــكارات 
التــداوالت الماليــة، كنظــام متكامــل 
معــه ضمــان أعلــى مســتويات  يمكــن 

الموثوقيــة والســرية للســجات.

109 المدفوعات اإللكترونيـة 
والـعمـــالت الرقمـيـــــة المدفوعات اإللكترونيـة 108

والـعمــالت الرقمـيــــــة



تكنولوجيا البلوك تشين

ومــن المالحــظ بــأن هنــاك اهتمــام وترحيــب دوىلي كبــري بتكنولوجيــا البلــوك 
، يقابلــه توجــس من العملــة المشــفرة.)47( ن تشــ�ي

ــى  ــة ع ــدول المتقدم ــة بال ــي وخاص ــال العالم قب ن االإ ــ�ي ــاىلي يب ــكل الت الش

. ن ــ�ي ــوك تش ــا البل ي تكنولوجي
ــتثمار �ن االس

)47( عــى ســبيل املثــال، نجــد بــأن الصــني اختــارت تبنــي البلــوك تشــني كمحاولــة لتقييــد العمــات املشــفرة قــدر اإلمــكان، وســعي 

املنظمــني الحكوميــني للتأكــد مــن أن املواطــن الصينــي العــادي ليــس لديــه إمكانيــة الوصــول إىل العمــات املشــفرة. تــا ذلــك أن 

فرضــت الدولــة الصينيــة رقابــة عــى منصــات البلــوك تشــني بينــا أعــرب البنــك املركــزي الصينــي عــن رغبتــه يف “تضييــق الخنــاق 

عــى تــداول العمــات املشــفرة”.

)48( Statista )2021d(. 

ن )2016 - 2022( نفاق العالمي عى حلول البلوك تش�ي الشكل رقم )21(:  االإ
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تكنولوجيا البلوك تشين

توفرهــا  التــي  المميــزات  ظــل  فــي 
تكنولوجيــا البلــوك تشــين، مــن المتوقــع 
ارتفاعــًا  القادمــة  الســنوات  تشــهد  أن 
ملحوظــًا فــي تبنــي هــذه التكنولوجيــا مــن 
والماليــة  الحكوميــة  المؤسســات  قبــل 
وقطاعــات األعمال فــي إنجاز المعامالت 
والمدفوعــات والتحويــالت الماليــة، وهــو 
مــا قــد يمهد لشــكل جديــد للنظــام المالي 

العالمــي.

المدفوعات اإللكترونيـة 110
111والـعمــالت الرقمـيــــــة المدفوعات اإللكترونيـة 

والـعمـــالت الرقمـيـــــة



حجم الدائرة يمثل حجم الفرصة بالمليون دوالر 
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ي جميع أنحاء العالم
ن �ن الشكل رقم )22(:  فرص نمو تكنولوجيا البلوك تش�ي

 
)49(

حسب القطاع )2016 - 2021(

)49( McLellan )2019(. 

اإلنفاق القطاعي للبلوك تشين 2016 - 2021 )بالمليون دوالر(

معدل نمو القطاع

إجمالي معدل 
النمو السنوي 

لألسواق

القطاع العام 81 % 

التصنيع والموارد 83 %

البنية التحتية 79 %

المالي  80 %

التوزيع والخدمات 82 %
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المدفوعات اإللكترونيـة 112
113والـعمــالت الرقمـيــــــة المدفوعات اإللكترونيـة 

والـعمـــالت الرقمـيـــــة



تكنولوجيا البلوك تشينتكنولوجيا البلوك تشين

ــى  ــاق ع نف ي االإ
ــال �ن ــال واالأعم ــي الم ــدر قطاع ــأن يتص ــات ب ــري التوقع وتش

ن خــالل الســنوات القادمــة، نظــراً لمــا تتيحــه هــذه  تكنولوجيــا البلــوك تشــ�ي

ي الحفظ الال مركــزي لبيانات الملكيــة والتعامالت 
التكنولوجيــا مــن قواعــد ُمحكمــة �ن

اق. كمــا أنهــا  ن االأفــراد والمؤسســات يصعــب معهــا التالعــب أو االخــرت الماليــة بــ�ي

ي جميــع معامــالت االأعمــال.
توفــر بديــل مــرن لطــرق الدفــع عــرب الحــدود �ن

ي يتــم اســتخدامها حاليــاً 
ن والــ�ت ي بــأن تكنولوجيــا البلــوك تشــ�ي

وذلــك يعــ�ن

ــيمكن  ــدر، س ــة والمص ــة الهوي ــفرة مجهول ــالت المش ــالت العم ــر معام لتمري

اســتخدامها بالمســتقبل – معــاً مــع العمــالت المشــفرة - بطــرق قانونيــة 

ــة بعــد فــرض قواعــد وقيــود تنظيميــة صــادرة  ــة مــن البنــوك المركزي ومقبول

ــات الرســمية. ــن الجه م

ن مــن  ن أساســي�ي ن نوعــ�ي ــ�ي ن ب ن يجــب أن نمــري ــد دراســة شــبكات البلوكتشــ�ي عن

ــة ، والشــبكة الخاصــة. ــا: الشــبكة العام ن وهم ــوك تشــ�ي شــبكات البل

ن العامة والخاصة الشكل رقم )23(:  شبكات البلوك تش�ي

تكنولوجيا البلوك تشين

شبكات البلوك تشين العامةشبكات البلوك تشين الخاصة

 :)Public Blockchain( أواًل: شبكات بلوك تشين العامة   

اك أن يســجل بهــا بــدون إذن حيــث  هــي شــبكة تســمح الأي راغــب باالشــرت

يمكــن الأي شــخص االنضمــام إىل الشــبكة ويمكنــه القــراءة أو الكتابــة أو 

ــادرة. ــاركة أو المغ المش

ن  ــتخدم�ي ــات المس ــالً لفئ دارة مث ــول أو االإ ــق الوص ــى ح ــود ع ــد قي ال يوج

وصالحياتهــم، ويمكــن الأي شــخص أن يكــون جــزًءا من قاعــدة البيانــات. وبالتاىلي 

ن العامــة مفتوحــة تمامــاً، ومــن االأمثلــة عــى  يمكننــا القــول أن شــبكة البلوكشــ�ي

يــوم.  يرش اســتخداماتها ســنجدها ممــرا أساســيا لمعامــالت عملــت البيتكويــن واالإ

:)Private Blockchain( ثانيًا: شبكات بلوك تشين الخاصة   

عــى عكــس الشــبكات العامــة، فــإن  الشــبكات الخاصــة عبــارة عــن شــبكات 

ــرض  ــث تف ــط، حي ــم فق ــرصح له ــى الُم ــورة ع ــة ومقص ــدودة العضوي مح

ــطة  ــبكة الأداء االأنش ي الش
ــراط �ن ــه باالنخ ــمح ل ــن يُس ــى م ــوداً ع ــبكات قي الش

ات العضــو وصالحياته  ن ووفــق نظــام إدارة الصالحيــات. كمــا يتــم تحديــد ممــري

ــد  ــبكات تحدي ــذه الش ــل ه ــالل مث ــن خ ــن م ــالت. ويمك ــوع المعام ــب ن حس

االأدوار والمهــام كأن يمكــن للبنــك المركــزي مثــالً أن يرفــض معاملــة معينــة، 

وهــو مــا ال يمكــن توافــره بالشــبكة العامــة.

ن العامــة ، فــإن الشــبكة الخاصــة أكــرش  ــوك تشــ�ي ــة مــع شــبكة بل بالمقارن

ن يمكنهــم التحكــم  ة فقــط مــن المشــارك�ي مركزيــة، هــذا لكــون مجموعــة صغــري

.)Ripple( ي الشــبكة. مثــال عملــة ريبــل المشــفرة
�ن

تكنولوجيا البلوك تشين
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ظهــور العمــالت الرقميــة كمتغيــر عالمــي 
تكويــن  الحكومــات  مــن  يتطلــب  بــات 
الفــرص  حــول  وشــمولي  دقيــق  فهــم 
ــل  ــة  لمث ــات والمخاطــر المصاحب والتحدي
كفــاءة  علــى  وآثارهــا  التطــورات  هــذه 
النقديــة وأســواقها  وفعاليــة سياســتها 

االقتصاديــة. وأنظمتهــا  الماليــة 

التجارب الدولية للعمات الرقمية

ــالت  ــا العم ــل فيه ي تعم
ــ�ت ــة ال اضي ــاحات االفرت ــأن المس ــح ب ــن الواض م

ي 
ــ�ت ــداً مــن قبــل الحكومــات وخاصــة ال اي ن ــة باتــت تجــذب اهتمامــاً مرت الرقمي

ي 2020.
ــادة �ن ــات ح ــن تراجع ــا م ــت اقتصاداته عان

وتأتي هذه الخطوات الحكومية واالهتمام بالعمالت الرقمية الصادرة من 
البنوك المركزية، للتعامل مع أمرين رئيسيين:

ة التحــول الرقمــي ويفــرض . 1 ي كوفيــد - 19 الــذي بــات يـُـّ�ع مــن وتــري
تفــ�ش

ونيــة بعيــداً عــن العمــالت النقدية؛  لكرت االعتمــاد عــى التعامــالت االإ

ــرار . 2 ــاع الق ــؤرق صن ــات ي ــذي ب ــة وال ــة التجاري ــالت الرقمي ــود العم صع

ي 
والسياســات حــول الــدور المحتمــل للعمــالت الرقميــة التجاريــة �ن

ي مــن شــأنها أن تمــس وتؤثــر 
الســيطرة عــى حركــة وتدفقــات االأمــوال والــ�ت

. ي
ــ�ن ــادي الوط ــن االقتص ــى االأم ع

التجارب الدولية للعمالت الرقمية
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ي المرحلــة 
ي 2018 ودخلــت �ن

ي أعلــن عنهــا �ن
تعــد عملــة ليتوانيــا الرقميــة الــ�ت

ي 
ــورو �ن ــة الي ي منطق

ــة �ن ــن الحكوم ــة م ــة مدعوم ي 2020 أول عمل
ــة �ن التجريبي

وع  ــ�ش ــن م ــزءاً م ــن” ج ــمى “ليبكوي ي تس
ــ�ت ــة ال ــذه العمل ــد ه ــا)50( وتع أوروب

ــة  ــى تقني ــدة ع ــة والمعتم ــن الدول ــة م ــة المدعوم ــالت الرقمي ــار العم اختب

ة مــع  ــا�ش ــن” مب ــة “ليبكوي ن الخاصــة، وســُيمكن اســتبدال العمل ــوك تشــ�ي البل

ــزي. ــك المرك البن

ي حزم من 
ي ســتباع �ن

ومــن المقــرر طرح 24 ألفاً مـــن الرمــــوز الرقميــــة وال�ت

ي ســياقات 
6 مقابــل 99 يــورو، وســيتمكن حامليهــا مــن تــداول هــذه الرمــوز �ن

محــددة، بحيــث يكــون لــكل رمــز مــن كل فئــة مــن الفئــات الســت مقابــل لهــا 

بعملــة فضيــة فعليــة بقيمــة 19.18 يــورو.

ــزي   ــك املرك ــة للبن ــة رقمي ــس عمل ــن لي ــة ليبكوي ــا أن عمل ــك ليتواني ــان بن ــح بي ــائعات، أوض ــض الش ــن بع ــم م ــى الرغ )50( ع

ــة. ــوال رقمي ــتخدامها كأم ــن اس ــن ميك )CBDC(، لك

ي 
ــة �ن ــر بجدي ــة يفك ــوك المركزي ــع البن ي مجتم

ــد �ن ــن أح ــم يك “ل

ــا بــأن  وًع ــًدا م�ش العملــة الرقميــة قبــل أن نــدرك أن هنــاك تهدي

أحــداً آخــر ســيأخذ مكاننــا. مــا نحتاجــه هــو تزويــد المجتمــع بمــا 

ــة.” ات العالمي ــع المتغــري ــده تماشــياً م يري

ماريوس جورجيالس

نائب محافظ البنك المركزى �ن ليتوانيا

التجارب الدولية للعمالت الرقمية

ي بأنــه يجــري اختبــارات لعملــة رقميــة خاصــة  أعلــن البنــك المركــزي االأورو�ب

ــن  ــة مؤخــراً ع ــة االأوروبي ــفت المفوضي ــك بعــد أن كش ــورو، وذل ــة الي بمنطق

خطــط لتنظيــم العمــالت الرقميــة.

ونية رســمية مــن أوراق  ومــن المتوقــع أن يكــون اليــورو الرقمــي نســخة إلكرت

. ولكــن االختــالف الجوهــري  ي اليــورو النقديــة، يكفلهــا البنــك المركــزي االأورو�ب

 ، ي يــداع المبــا�ش لالأمــوال لــدى البنــك المركــزي االأورو�ب ي أنــه يمكــن االإ
يكمــن �ن

ي محافــظ رقميــة خــارج المنظومــة 
واالحتفــاظ بعملــة اليــورو الرقميــة �ن

ــة. وني لكرت ي المدفوعــات االإ
ــة، واســتخدامها �ن المرصفي

ي عــام 2021 حــول 
ي قــراره �ن ومــن المتوقــع أن يتخــذ البنــك المركــزي االأورو�ب

ي ظــل مخــاوف حــول مدى تأثــري العملة 
وع، خاصــة �ن مــا إذا كان ســُيطلق المــ�ش

ي منطقــة اليورو.
الرقميــة عــى السياســات النقديــة والمصــارف التجاريــة �ن

العملة الرقمية الصينية

ن تجربــة ثانيــة للعملــة الرقميــة الصادرة مــن البنــك المركزي  أطلقــت الصــ�ي

ن دوالر( عــى 100,000  ي 2021 بتوزيــع 20 مليــون يــوان رقمــي )3 ماليــ�ي
�ن

ي 
ن �ن ــارك�ي ــدد المش ــف ع ــد ضع ــذي يع ــة )Shenzhen(، وال ــكان مدين ــن س م

ي المدفوعــات 
تجربــة ســابقة.)51( وســيتمكن حامــىي هــذه العملــة اســتخدامها �ن

ــود  ــات وق ــا محط ــن بينه ــة، م ــع بالتجزئ ــذاً للبي ي )3,500( منف
ــة �ن وني لكرت االإ

ــادق.)52( ومتاجــر وفن

عملـة اليــورو الرقمية

العملة الرقمية الصينية
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ــادة  ع ــوان الرقمــي كوســيلة الإ ي اســتخدام الي
ــة �ن ــة الصيني وتأمــل الحكوم

تأكيــد ســيطرة الدولــة عــى صناعــة التكنولوجيــا الماليــة وســوق الدفــع 

ــة  ــة الخاص ــة الصيني ك ــات ال�ش ي ــه كرب ــن علي ــذي تهيم ــع ال ي الواس
و�ن ــرت لك االإ

ــة  ــت: )Ant( التابع ــة “آن ــها مجموع ــى رأس ــوقية، وع ــا الس ــاف مكانته وإضع

كــة تينيســنت. كــة “عــىي بابــا”، وتطبيــق “وي شــات” )wechat( التابــع ل�ش ل�ش

ضــة لليــوان الرقمــي والقائمــة  ويتضــح ذلــك مــن هيكليــة المنظومــة المفرت

ــي  ــوان الرقم ــع الي ــم توزي ــث يت ــات حي ــم المدفوع ــاء نظ ــادة إنش ــى إع ع

ن مــن قبــل البنــوك المملوكــة  ونيــة للمســتخدم�ي لكرت ة عــى المحافــظ االإ مبــا�ش

للدولــة، وبالتــاىلي إنشــاء قنــوات دفــع موازيــة للتطبيقــات القائمــة والمضمونــة 
مــن الدولــة.)53(

ــني  ــك الص ــن بن ــان م ــزي يف 2014 بإع ــك املرك ــة للبن ــة الرقمي ــفرة والعمل ــة املش ــر العمل ــث وتطوي ــني يف بح ــدأت الص )51( ب

الشــعبي. وظــل املــرشوع ســاكناً حتــى إطــاق منصــة التواصــل فيســبوك لعملتهــا الرقميــة “ليــربا” يف عــام 2019، والتــي دفعــت 

خطــة العملــة الرقميــة الصينيــة إىل الحركــة مجــدداً، بعــد أن أصــدر مجلــس الدولــة الصينــي “خطــة التنفيــذ التجريبــي لإلصــاح 

الشــامل بشــنجن لبنــاء املنطقــة النموذجيــة الرائــدة االشــرتاكية ذات الخصائــص الصينيــة )2020 - 2025(”. وتؤكــد هــذه الخطــة 

عــى أهميــة املــي يف املراحــل التجريبيــة لبحــث وتطويــر اليــوان الرقمــي. وبحســب املختصــني، فــإن العملــة الرقميــة ميكــن أن 

تدعــم االقتصــاد الرقمــي الصينــي بقيمــة تقــدر بعــرشات الرتيليونــات )باليــوان( وذلــك مــن خــال خفــض التكاليــف وتســهيل 

عمليــات الدفــع والتجــارة العابــرة للحــدود، ومراقبــة املدفوعــات ومنــع املعامــات املاليــة غــر املرشوعــة، ومســاعدة الصــني عــى 

إنشــاء سياســة نقديــة أكــر فعاليــة.

ــة  ــة يف الصــني، هــو النســب العاملي ــة الرقمي ــع تجــاه نجــاح مــرشوع العمل ــي تدف ــة الت ــني أهــم العوامــل املوضوعي )52( مــن ب

للشــمول الرقمــي. فوفقــاً للبيانــات الحكوميــة الصينيــة، بلــغ عــدد مســتخدمي اإلنرتنــت عــرب الهاتــف املحمــول يف الصــني حــوايل 

989 مليــون مســتخدم يف نهايــة عــام 2020؛ وهــو مــا ميثــل حــوايل 21 % مــن إجــايل مســتخدمي اإلنرتنــت يف العــامل. كــا بلــغ 

حجــم معامــات الدفــع عــرب اإلنرتنــت داخــل الســوق الصينيــة )249.88( تريليــون يــوان. وتحتــل الصــني موقعــاً رائــداً عامليــاً يف 

انتشــار الدفــع عــرب الهاتــف املحمــول، حيــث يتوقــع أن ميثــل تعــود املســتخدمني الصينيــني عــى الدفــع عــرب اإلنرتنــت عامــاً مهــاً 

يف خفــض تكلفــة الرتويــج للعملــة الرقميــة.

ــوان الرقمــي عــرب أجهــزة الــراف اآليل إىل املحافــظ  ــوان الرقمــي، ميكــن للمســتخدمني ســحب الي ــة للي )53( يف التجــارب األولي

ــق التطبيقــات  ــع واملنتجــات )املشــرتيات( عــن طري ــل املــايل للبضائ ــة. كــا ميكنهــم ســداد املقاب ــة يف هواتفهــم الذكي اإللكرتوني

ــة أو يف املتاجــر. ــع اإللكرتوني ــة يف نقــاط البي الذكي
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تحــاول الصيــن اســتباق عملــة فيســبوك 
باليــوان  األخــرى  الرقميــة  والعمــالت 
ســلطتها  علــى  للحفــاظ  الرقمــي 
التــي  الفوائــد  عــن  فضــًا  النقديــة، 
ســتعود علــى الخزانــة الوطنيــة والهيــكل 

تقــوده. الــذي  االقتصــادي 

هيلسم بين 
أستاذ االقتصاد في جامعة لندن
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   المخاوف األمريكية من عملة الصين الرقمية:

ي 2020، بأنــه 
أشــار تقريــر لمعهــد أبحــاث السياســة الخارجيــة االأمريكيــة �ن

وع العملــة  ي أن مــ�ش
دارة االأمريكيــة وخاصــة �ن هنــاك الكثــري ممــا يثــري قلــق االإ

ويــج لهــا كمنافــس أو بديــل  ي تدويــل عملتهــا، والرت
ن �ن الرقميــة سيســاعد الصــ�ي

ــه ســيمكنها مــن توســيع نطــاق وقــدرات  ــة إىل أن ضاف ، باالإ ــ�ي ــدوالر االأمري لل

ن داخــل حدودهــا وخارجهــا  المراقبــة عــى االأنشــطة االقتصاديــة للمســتخدم�ي

مــن خــالل عملتهــا الجديــدة.)54(  

ي 
كمــا أشــار التقريــر إىل أن العملــة الرقميــة ستســمح لليــوان الصيــ�ن

ن حظــر االأســلحة وأنظمــة غســل االأمــوال  بااللتفــاف حــول العقوبــات وقوانــ�ي

ــة القائــم عــى الــدوالر،  ــل للمدفوعــات الدولي مــن خــالل توفــري نظــام بدي

والــذي يخضــع لهيمنــة ومراقبــة المؤسســات الماليــة الغربيــة. أي أن الســمة 

رهابيــة بــإدارة  الالمركزيــة للعمــالت المشــفرة ستســمح لالأنظمــة والجماعــات االإ

ــة ال يمكــن رصدهــا. ــة ودعــم منارصيهــا بطريقــة مالي شــؤونها المالي

ــة  ــدول النامي ــض ال ــدأ بع ــد تب ــة، ق ــة الرقمي ــاق العمل ــاع نط ــع اتس وم

ــدار  ن بإص ــ�ي ــع الص ــة م ــة ومالي ــات تجاري ــا عالق ي تربطه
ــ�ت ــواً وال ــل نم واالأق

ــل  ــوء دول مث ــال لج ــة، كاحتم ــة الرقمي ــا بالعمل ــوية معامالته ــري وتس الفوات

ي 
ويــال)55( وإيــران)56( لهــذه العملــة - اللتــان تخضعــان لعقوبــات أمريكيــة - �ن ن فرن

. ن ــ�ي ــة إىل الص ــا النفطي ــة لصادرته ــويات المالي التس

التجارب الدولية للعمالت الرقمية

   عملة سنغافورة الرقمية:

ــوك  ــة تســتخدمها البن ــة رقمي ــزي عمل ــك المرك ي ســنغافورة، أصــدر البن
�ن

ــة  ــدالً مــن تصفي ــا البعــض ب ــوال مــع بعضه ــل االأم ــداول وتحوي ــة لت المحلي

ــزي. ــك المرك ــن خــالل البن ــات م المدفوع

)54( Murray )2020(. 

)55( أطلقــت فنزويــا أول عملــة مســتقرة حكوميــة بإســم )البــرتو( يتــم تأمينهــا مــن خــال املــوارد النفطيــة واملعدنيــة وكخطــوة 

لتفــادي العقوبــات االقتصاديــة املفروضــة عليهــا مــن قبــل الواليــات املتحــدة. وكانــت الحكومــة الفنزويليــة قــد أعلنــت يف 2018 

أنهــا قامــت ببيــع 100 مليــون مــن العملــة الرقميــة بقيمــة أوليــة تبلــغ 60 دوالراً لــكل “بــرتو” وذلــك عــى أســاس ســعر برميــل 

النفــط، وخصصــت 5 مليــار برميــل نفــط لتغطيــة تكلفــة اإلصــدار.

)56( أشــارت مصــادر رســمية يف إيــران يف 2019 بأنهــا ســتطلق عملتهــا الرقميــة املشــفرة املعتمــدة عــى تكنولوجيــا البلــوك تشــني 

لتجــاوز العقوبــات األمريكيــة املفروضــة عليهــا وتســهيل املدفوعــات املاليــة بــني الــرشكات املحليــة واألجنبيــة. ومــن املتوقــع أن 

تدعــم العملــة اإليرانيــة بالذهــب وســيتم تداولهــا يف منصــات تــداول خاصــة عــرب البنــوك التجاريــة املحليــة.
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124 المدفوعات اإللكترونيـة 
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المرتبطــة  العالميــة  الدراســات  دفعــت 
بالعمــالت الرقميــة إلــى اهتمــام متزايــد 
مــن الحكومــات والمنظمــات الدوليــة 
والتطويــر  البحــث  عمليــات  لتســريع 
أدوات  لتوســيع  الدولــي  والتعــاون 

النقديــة. السياســات 

المدفوعات اإللكترونيـة 124
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ــالت  ــة العم ــاً لحوكم ــاً عالمي ــي مجلس ــادي العالم ــدى االقتص ــأ المنت أنش

ن  ن أكاديمي�ي الرقميــة، يضــم أكــرش مــن 40 بنــكاً مركزياً ومنظمــات دوليــة وباحثــ�ي

ومؤسســات ماليــة. ويهــدف المجلــس لتطويــر إطــار عمــىي العتمــاد العمــالت 

الرقميــة.

ــات  ــن السياس ــة م ــة مجموع ــالت الرقمي ــام للعم ــار الع ط ــيتضمن االإ وس

ي تطويــر النظــام 
والمعايــري والموجهــات العامــة وبشــكل يمكــن أن يســاهم �ن

المــاىلي العالمــي مــن خــالل حلــول مبتكــرة تتمــع بالكفــاءة وال�عــة واالأمــان 

ي والشــمولية والشــفافية، 
وخصوصيــة البيانــات وقابليــة التشــغيل البيــ�ن

ي كل مــن البلــدان المتقدمة 
ن العــام والخــاص �ن ن القطاعــ�ي وتعزيــز التعــاون بــ�ي

واالقتصــادات الناشــئة.

“العملــة الرقميــة أصبحــت مجــال لالهتمــام العالمــي، 

ن لحوكمــة  والبــد مــن وضــع إطــار عمــل شــامل ومتــ�ي

الرقميــة”. العمــالت 

كالوس شواب 

المؤسس والرئيس التنفيذي
للمنتدى االقتصادي العالمي

المجلس العالمي لحوكمة العمالت الرقمية
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ــه  ــذي اعتبرت ــة ال ــة الرقمي ــروع العمل مش
الكبــرى  المركزيــة  البنــوك  غالبيــة 
ــوة  ــة “دع ــر كان بمثاب ــًا بالمخاط محفوف
لاســتيقاظ” بــأن العملــة الرقميــة يمكن 
ــة  ــا وبطريق ــد م ــى ح ــرعة إل ــي بس أن تأت

واســعة االنتشــار.

جيروم باول
رئيس االحتياطي الفيدرالي

البنوك المركزية على مستوى العالم

ي ينايــر 2020)57( - أي قبــل 
ي تقريــره �ن

أشــار بنــك التســويات الدوليــة �ن

ــل 65 -  ــن أص ــة - م ــوك المركزي ــن البن ــواىلي 86 % م ــأن ح ــا - ب ــة كورون جائح

ن أن 10 % مــن 
ّ ــ�ي ــا. كمــا وب ــة الخاصــة به ــا الرقمي تعمــل عــى إطــالق عملته

ــة.  ــاريع تجريبي ــذ مش ــل بتنفي ــدأت بالفع ــد ب ــة ق ــوك المركزي البن

قبــال العالمــي مــن البنــوك المركزيــة  الشــكل رقــم )24( يوضــح حجــم االإ

عــى دراســة ســبل تطويــر العمــالت الرقميــة.

)57( Boar et al. )2020(.
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)58(

الشكل رقم )24(:  خريطة العملة الرقمية  للبنك المركزي

 )58( Atlantic Council )2021(.
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التجارب العربية
 في مجال العمات الرقمية

ــون  ــرب الأن يك ــو أق ي ه ــر�ب ــي الع ــاه الحكوم ــض أن االتج ــن البع ــد يظ ق

ــرى أن  ــل ن ــق، ب ــري دقي ــرض غ ــذا الف ــة. وه ــالت الرقمي ــرة العم ــاً لفك رافض

ــم. ــالد العال ــائر ب ــة كس ــة الرقمي ــول العمل ــه لقب ي متج ــر�ب ــم الع العال

اف المصــارف المركزيــة  فمــن المتوقــع خــالل الســنوات القادمــة اعــرت

ــالت  ــدار عم ــه إىل إص ــد تتج ــا ق ــن أنه ــالً ع ــة فض ــالت الرقمي ــة للعم العربي

ي 
رقميــة خاصــة بهــا. ولكــن القــرار ســيعتمد بشــكل كبــري عــى الدراســات الــ�ت

ــى  ــك ع ــات ذل ــار وتبع ــان آث ــات لبي ــا الحكوم ــتند عليه ــا أو تس ــتقوم به س

ــة. ــة واالقتصادي ــا الوطني ــة وخططه ــاتها النقدي سياس

العمالت الرقمية للمصارف المركزية العربية

ــم  ــالل اجتماعاته ــة خ ــدول العربي ي ال
ــة �ن ــوك المركزي ــو البن ــد محافظ أك

ي عــام 2020، عــى أهميــة معالجــة المخاطــر الناشــئة عــن العمالت 
الســنوية �ن

اتهــا المحتملــة عــى السياســات النقديــة، وأهميــة تطويــر الب�ن  الرقميــة، وتأثري

يعيــة للتعامــل مــع متطلبــات إصــدار العمــالت  التحتيــة التكنولوجيــة والت�ش

الرقميــة مــن البنــوك المركزيــة العربيــة.

ي عــى أهميــة  كمــا وأشــار البيــان الختامــي لالجتمــاع بــأن هنــاك اتفــاق عــر�ب

ــة  ــة والمرصفي ــة المالي ــهدها الصناع ي تش
ــ�ت ــارعة ال ــورات المتس ــة التط مواكب

المركزيــة  المصــارف  الصــادرة مــن  الرقميــة  بالعمــالت  المرتبــط  خاصــة 

المــاىلي وتطويــر أدوات الدفــع  ي تعزيــز الشــمول 
ومجــاالت مســاهمتها �ن

ــوال. ــل االأم ــاد وغس ــة الفس ي ومكافح
و�ن ــرت لك االإ

استراتيجية اإلمارات
 للتعامالت الرقمية 2021 )البلوك تشين(

ــل  ن داخ ــ�ي ــوك تش ــة البل ــف تقني ــم بتوظي ي تهت
ــ�ت ــارات ال م ــة االإ ــد دول تع

ــرت  ــد أق ــي. فق ــاد الرقم ــم االقتص ــيخ مفاهي ــاىلي وترس ــ�ي والم ــاع البن القط

ــارات  ــة االم ــة بدول ــة االتحادي ــا الحكوم ــم تلته ــام 2016 ث ي ع
ي �ن ــة د�ب حكوم

ها لتســيري الخدمــات الحكوميــة  ن وتســخري ي تقنيــة البلــوك تشــ�ي
ي 2018 تبــ�ن

�ن

ــة.)59(   الرقمي

ن الخاصــة أو المغلقــة  اتيجية عــى شــبكات البلــوك تشــ�ي  وتعتمــد االســرت

ــان  ــدف ضم ــة، به ن العام ــ�ي ــوك تش ــبكات البل ــن ش اً ع ــري ــف كث ي تختل
ــ�ت وال

)59(  تســتهدف االســرتاتيجية توفــر 11 مليــار درهــم يتــم إنفاقهــا حاليــاً بشــكل ســنوي يف تقديــم وتوثيــق املعامــات واملســتندات، 

وتوفــر 77 مليــون ســاعة عمــل و389 مليــون وثيقــة حكوميــة وكذلــك التوفــر عــى الســائقني ألكــر مــن 1.6 مليــار كيلومــرت مــن 

القيادة.

التجارب العربية في مجال العمالت الرقمية

المدفوعات اإللكترونيـة 130
131والـعمــالت الرقمـيــــــة المدفوعات اإللكترونيـة 

والـعمـــالت الرقمـيـــــة

التجارب العربية في مجال العمالت الرقمية



التجارب العربية في مجال العمالت الرقميةالتجارب العربية في مجال العمالت الرقمية

ن لغــري المرغــوب فيهــم مــن دخــول الشــبكة  �يــة المعلومــات وعــدم التمكــ�ي

مارات  واســتخدام بياناتهــا. وهــذا الحــل قــد يعتــرب مفتاحاً جوهريــاً لدخــول االإ

لعالــم العمــالت الرقميــة المشــفرة والمعتمــدة عــى شــبكة آمنــة مثــل البلــوك 

ي يمكــن مــن خاللهــا إدارة عملــة وطنيــة رقميــة بشــكل آمــن.
، والــ�ت ن تشــ�ي

ي عــام 2017 عــن مبــادرة الطــالق عملــة 
ي قــد أعلنــت �ن وكانــت حكومــة د�ب

قانونيــة رقميــة مشــفرة بإســم )em Cash( ســتكون مطروحــة للجمهــور، 

ي 
و�ن الحكوميــة  والرســوم  التجاريــة  المدفوعــات  ي 

�ن اســتخدامها  ويمكــن 

التحويــالت الماليــة.

العملة الموحدة “عابر” بين اإلمارات والسعودية

ي عــام 
مــارات عــن إطــالق أول عملــة رقميــة عربيــة �ن أعلنــت الســعودية واالإ

2019، تحمــل إســم “عابــر”.)60(  

كة لتســهيل  ــة مشــرت ــة ضمــن شــبكة رقمي وســيتم اســتخدام هــذه العمل

ــم  ــى الرغ ــة. وع ــويات المالي ــع التس ن وت�ي ــ�ي ن الدولت ــ�ي ــاري ب ــادل التج التب

ي غالبــاً مــا ســتقترص 
مــن هــذه العملــة مــا زالــت بمراحــل التجربــة االأوىل والــ�ت

ة رئيســية وهــي أنهــا  ن عــى البنــوك والجهــات الحكوميــة، إال أنهــا تكتســب مــري

ي البلديــن.
صــادرة ومدعومــة مــن قبــل الســلطات الحكوميــة �ن

)60( عملة رقمية ال تنتمي للعمات االفرتاضية املشفرة.

التجارب العربية في مجال العمالت الرقمية

ي تعمــل بهــا العمالت 
ي االأســاس إىل دراســة الكيفيــة الــ�ت

وع �ن ويهــدف المــ�ش

ــة  ــات المطابق ــول عملي ــمولياً ح ــم ش ــن فه ــا، وتكوي ــم تداوله ــة ويت الرقمي

”، وفهــم  ن ن البنــوك باســتخدام تكنولوجيــا “البلــوك تشــ�ي والتســويات بــ�ي

ــة  ــة التحتي ــى البني ــغيلية ع ــة والتش ات الفني ــري ــتخدمة والتأث ــات المس التقني

الحاليــة ودراســة تأثــري إصــدار عملــة مركزيــة رقميــة عــى السياســات النقديــة.

العملة الرقمية في جمهورية مصر العربية

وع لدراســة  ي 2018 بأنــه يعمــل عــى مــ�ش
أشــار البنــك المركــزي المــرصي �ن

ي إطــار تقليــص تــداول 
ي �ن

إطــالق عملــة رقميــة مقابلــة للجنيــه، وأن ذلــك يــأ�ت

االأوراق النقديــة والتحــول إىل مجتمــع غــري نقــدى. وستشــتمل الدراســة عــى 

ــري  ــة إىل المعاي ضاف ــة باالإ ــة الرقمي ــة إىل العمل ــوق المحلي ــاج الس ــدى احتي م

يعيــة المطلوبــة الإطالقهــا. الفنيــة والتنظيميــة والت�ش

وع قانــون البنــك المركــزي والجهاز  ويذكــر بــأن مــرص كانــت قــد أقــرت مــ�ش

ي 2020، والــذي سيســمح للبنــك المركــزي المــرصي، بإصــدار قواعد 
ي �ن

المــرص�ن

ونية.  لكرت تنظيــم إصــدار وتــداول والتعامل بالعمــالت المشــفرة والنقــود االإ

التجارب العربية في مجال العمالت الرقمية

المدفوعات اإللكترونيـة 132
133والـعمــالت الرقمـيــــــة المدفوعات اإللكترونيـة 

والـعمـــالت الرقمـيـــــة



المـواقف الحكـومية
 من العمـات المشفـرة

عــت 7 بنــوك مركزيــة عالميــة  بالتحالــف مــع بنــك التســويات الدوليــة، �ش

ا، والبنــك  ، وبنــك إنجلــرت تشــمل المجلــس االحتياطــي الفيــدراىلي االأمريــ�ي

ي 
ي الســوي�ي وبنــك اليابــان المركــزي، �ن

ي والبنــك الوطــ�ن المركــزي االأورو�ب

ــة.)61(   ــوك المركزي ــن البن ــادرة م ــة الص ــة الرقمي ــات العمل ــد مواصف تحدي

ي وضــع لوائــح تنظيميــة للعمالت 
إجمــاالً، بــدأت الكثــري مــن دول العالــم �ن

ــى  ــح ع ــذه اللوائ ــص ه ــة. وتن ــواقها المالي ي أس
ــا �ن ــرض اتاحته ــفرة بغ المش

إرشــادات وتدابــري لضمــان توثيــق المعامــالت الماليــة وربطهــا بالهويــات 

ــات. ــراد والمؤسس ــن االأف ــا م ن به ــ�ي ــمية للمتعامل الرس

ــح  ــذه اللوائ ــة له ــح العام ــم )25( المالم ــكل رق ي الش
ــة �ن ــر الخارط  وتظه

ــة الأخــرى. ــن دول ــا م ي درجــة رصامته
ــف �ن ي تختل

ــ�ت وال

)61( تطرقــت املواصفــات للمامــح األساســية للعمــات الرقميــة مثــل املتانــة واإلتاحــة بســعر منخفــض أو بــدون كلفــة، واملعايــر 

املناســبة واإلطــار الترشيعــي الواضــح ودور مؤسســات القطــاع الخــاص.

المواقف الحكومية من العمالت المشفرة

المدفوعات اإللكترونيـة 134
135والـعمــالت الرقمـيــــــة المدفوعات اإللكترونيـة 

والـعمـــالت الرقمـيـــــة



 
)62(

الشكل رقم )25(: اللوائح التنظيمية للعمالت المشفرة حول العالم

المدفوعات اإللكترونيـة 
والـعمــالت الرقمـيــــــة 136137 المدفوعات اإللكترونيـة 

والـعمـــالت الرقمـيـــــة

)62( Viens )2019(.
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المواقف الحكومية من العمالت المشفرة

المواقــف  تغيــر  مــن  الرغــم  علــى 
الرقميــة  العمــالت  تجــاه  الحكوميــة 
خاضعــة  ســلعة  باعتبارهــا  المشــفرة 
لقوانيــن البيــع والشــراء، إال أنهــا متفقة 
علــى مــا يبــدو علــى مخاطرهــا التــي قــد 
الوطنيــة  االقتصــادات  دعائــم  تهــدد 

ككل. العالمــي  والنظــام 

مــن المالحــظ بــأن المواقــف الحكوميــة باتــت تتغــري تجــاه العمــالت 

المشــفرة بشــكل كبــري خــالل الســنوات القليلــة الماضيــة، حيــث بــدأت كثــري 

مــن الــدول باعتبــار العمــالت الرقميــة المشــفرة عملــة مقبولــة كســلعة يمكــن 

ــات محــددة. ي نطاق
ــت �ن ــا وإن كان ائه ــا و�ش بيعه

ن الحكومــات عــى أن  ومــع ذلــك، فإنــه يــكاد هنــاك اتفــاق عــام بــ�ي

العمــالت المشــفرة قــد تــؤدي إىل اختــالل مراكــز القــوى االقتصاديــة العالميــة 

ن  ــ�ي ــل الص ــأن دول مث ــا ب ــد هن ــة. ونج ــال مركزي ــا ال ــة عمله ــر إىل طبيع بالنظ

ــا قامــت بحظــر اســتخدام العمــالت المشــفرة أو حــ�ت  وروســيا)63(  وكولومبي

ــا. ــتثمار فيه االس

آســـيا

ــال  ي مج
ــا �ن ــة تقدًم ــات التنظيمي ــرش المناخ ــن أك ــد م ــان بواح ــع الياب تتمت

ي منتصــف عــام 2017 
العمــالت المشــفرة، حيــث أنهــا أصــدرت قانونــاً �ن

ف بالعمــالت المشــفرة كملكيــة قانونيــة، حيــث تعتــرب عملــة البيتكويــن  يعــرت

ــط  ــه يخط ــان بأن ــك الياب ــن بن ــا أعل ــال. كم ــبيل المث ــى س ــة ع ــة قانوني عمل

ــام 2021.  ي ع
ــي( �ن ن الرقم ــ�ي ــزي )ال ــك المرك ــة للبن اضي ــة االفرت ــة العمل لتجرب

ــات  ــن قطاع ــة م ك ــان – حــواىلي 30 �ش ي الياب
كات �ن ــ�ش ــن ال ــة م ــت مجموع وكان

ــار  كة كخي ــة مشــرت ــة رقمي طــالق عمل ــا تخطــط الإ ــت بأنه ــد أعلن ــة – ق مختلف

ــرويس وفرضــت  ــزي ال ــك املرك ــة البن ــا لرقاب ــة الرســمية، واخضعته ــا الرقمي ــل كعملته ــو روب ــة كريبت )63(  اعتمــدت روســيا عمل

رضائــب ثابتــة عليهــا بـــ 13 % لتجنــب عمليــات غســيل األمــوال.
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139 المدفوعات اإللكترونيـة 
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. ن ــارك�ي ــاء المش ن االأعض ــ�ي ــة ب ــويات المالي للتس

ي 
ــداً �ن ــات تقيي ــرش البيئ ــن أك ــدة م ــاً واح ن حالي ــ�ي ــد الص ــل، تع ي المقاب

و�ن

ي 
ــن �ن ــالت البيتكوي ن معام ــ�ي ــرت الص ــد حظ ــفرة. فق ــالت المش ــم للعم العال

ــات  ــفرة وعملي ــالت المش ــرح االأوىلي للعم ــات الط ــك عملي ــام 2013، وكذل ع

ــام 2017. ي ع
ــفرة �ن ــالت المش ــادل العم تب

يــا، وضــع البنــك المركــزي جــدوالً زمنيــاً لتقديــم إطــار عمــل  ن ي مالري
�ن

وإجــراءات تنظيميــة للعمــالت المشــفرة، وتــم التطــرق لجوانــب مرتكــزة عــى 

ــاب. ره ــة االإ ــل مكافح ــوال وتموي ــل االأم ــة غس مكافح

ــث  ــة المشــفرة، حي ــة العمل عي ــد تخضــع لنقاشــات ســاخنة حــول �ش الهن

ي تتيحهــا خاصــة 
يعهــا لالســتفادة مــن الفــرص الــ�ت هنــاك أصــوات تنــادي بت�ش

ي العالــم. وكانــت المحكمــة 
ي كأكــرب ســوق للتحويــالت الماليــة �ن

بــأن الهنــد تــأ�ت

ي عــام 2020 حــرصن بنــك االحتياطــي الهنــدي عــى 
العليــا الهنديــة قــد ألغــت �ن

. ن تــداول العمــالت الرقميــة المشــفرة منــذ أكــرش مــن عامــ�ي

 

أوروبــا

ي بتحديــد لوائــح تنظيميــة للعمالت  قامــت العديــد مــن دول االتحــاد االأورو�ب

ي جميــع دول االتحــاد، عــى الرغــم 
المشــفرة وآليــات تداولهــا، وتعتــرب قانونيــة �ن

ــوي�ا  ــع س ــاد. وتتمت ــتوى االتح ــى مس ــدد ع ــع مح ي ــدور ت�ش ــدم ص ــن ع م

ي أوروبــا.
ي تتيــح العمــالت المشــفرة والتبــادالت �ن

بوصفهــا أكــرش المناخــات الــ�ت
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أمريكـا الشمـالية

يعــات العملــة  تتبــع كل مــن كنــدا والواليــات المتحــدة نهجــاً متشــابهاً لت�ش

المشــفرة عــى المســتوى الفيــدراىلي مــن حيــث برامــج االمتثــال، حيــث ينظر كال 

البلديــن إىل العمــالت المشــفرة عــى أنهــا أوراق ماليــة وســلعة قابلــة للتــداول. 

ي متطلباتهــا 
اً �ن ومــع ذلــك، تختلــف لوائــح المقاطعــات والدولــة اختالفــاً كبــري

يبيــة عــن ممتلــكات واســتثمارات العمــالت المشــفرة. الرصن

الدول العــربية

ف الحكومــات العربيــة إجمــاالً بالعمــالت الرقميــة المشــّفرة كنقــد  ال تعــرت

اضية  يعــات تمنع التــداول بالعمــالت االفرت ، إال أنــه ال يوجــد هنــاك ت�ش ي
قانــو�ن

والمشــفرة مــن خــالل المنصــات الرقميــة ســوى المحاذيــر الصــادرة مــن 

الجهــات الحكوميــة عــن مخاطرهــا.

كمــا وبــدأت دول عربيــة مثــل البحريــن بإنشــاء “هيئــات رقابيــة تجريبيــة” 

ــكارات  ــة واالبت ــالت الرقمي ــات العم ــار تكنولوجي ــن اختب كات م ــ�ش ن ال ــ�ي لتمك

ي 2020 ترخيصــاً حكوميــاً 
ي �ن ي د�ب

الماليــة. كمــا ومنحــت المنطقــة الحــرة للســلع �ن

ــل  ــن العمــالت مث كات تخزي ــ�ش ي ســتتيح لل
ــ�ت ــداول العمــالت المشــفرة وال لت

ــت.  ن نرت ــة باالإ ــة غــري متصل وني ي محافــظ إلكرت
هــا �ن ــوم وغري ي ثري ــن واالإ البيتكوي

، عــن أنهــا قــد  ي ايــر 2021 مــن المنطقــة الحــرة بــد�ب ي فرب
ــاً �ن وتبــع ذلــك إعالن

ــة  ــالت الرقمي ــتخدام العم ــا اس ــن خالله ــن م ــدة يمك ــة جدي ــت خدم أطلق

ــة  ــرش لســداد رســوم الرخــص التجاري ــوم وتي ي ــن وإيثري ــل بيتكوي المشــفرة مث

ــال. كات ورواد االأعم ــ�ش ــل لل ات وتأجــري مســاحات عم والتأشــري
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أمريكـا الالتينية

ي بلــدان أمريــكا الالتينيــة، ويرجع 
تتمــع العمــالت المشــفرة بانتشــار واســع �ن

ي 
ون �ن ذلــك بســبب كبــري إىل انخفــاض قيمــة العمــالت المحليــة. ويعتقد الكثــري

هــذه الــدول بــأن العمــالت المشــفرة أكــرش أمانــاً وموثوقيــة كمخــزن للقيمــة، 

أي بأنهــا تســتطيع بــأن تحتفــظ بقيمتهــا بأفضــل مــن العملــة الحكوميــة، كمــا 

أنهــا تتيــح لهــم وســائل بديلــة للوصــول إىل الخدمــات المرصفيــة والتحويــالت.

 

 ، ن واالأرجنتــ�ي المكســيك،  دول  ي 
�ن المســتقرة  المشــفرة  العمــالت  تعــد 

ــع  ــيلة للدف ــع كوس ــاق واس ــى نط ــة ع ــال مقبول وي ن ــيىي وفرن ــل ، وتش ازي والرب

دخــار. وبحســب االحصــاءات، فــإن قيمــة التــداوالت بالعمــالت المشــفرة  واالإ
ي عــام 2019.)64(

ي دول أمريــكا الالتينيــة قاربــت 50 مليــار دوالر �ن
�ن

ــار  ــه 25 ملي ــا قيمت ــة م ــكا الالتيني ــلت دول أمري ي ، أرس
ــاصن ــام الم ي الع

�ن

ــار دوالر مــن  ي نفــس الوقــت ، تلقــوا 24 ملي
دوالر مــن العمــالت المشــفرة. �ن

ــة مــن جميــع العمــالت  ي المائ
ن 5 و 9 �ن العملــة المشــفرة. يمثــل هــذا مــا بــ�ي

ــم. ي العال
ــفرة �ن المش

)64( Chainalysis )2020(.
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إفريقــيا

يــا  ي إفريقيــا هــي بوتســوانا وغانــا وكينيــا ونيجري
دول البيتكويــن الرئيســية �ن

ــاب  ــدأت باكتس ــفرة ب ــالت المش ــا أن العم ــوي، كم ــا وزيمباب ــوب إفريقي وجن

ي بعــض الــدول االأخــرى مثــل أوغنــدا. كمــا تشــري بعــض التقاريــر إىل 
أرضيــة �ن

أن هنــاك البنــوك المركزيــة تبحــث بنشــاط العملــة المشــفرة.

يذكــر بــأن الســلطات الزيمبابويــة قامــت بطباعــة 100 تريليــون دوالر 

ــة  ــة العمل ــا قيم ــت معه ــام 2015، وانخفض ي ع
ــط( �ن ــا 40 دوالراً فق )كل منه

ــن  ــة البيتكوي ن إىل عمل ــ�ي ــأ الزيمبابوي ــم، لج ــدل التضخ ــع مع ــة وارتف المحلي

ــاً. ــرش أمان كمــالذ أك

وفــق االحصــاءات الدوليــة لعــام 2020، مــن المتوقــع أن هنــاك أكــرش مــن 

ــا، وهــو مــا ســيمثل أداة  ي إفريقي
ي الهاتــف المحمــول �ن

ك �ن 725 مليــون مشــرت

مهمــة للوصــول للعمــالت المشــفرة.
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عملــة فيســبوك وضعــت العالــم أمــام 
مســتخدمي  فاعتمــاد  جديــد.  واقــع 
مليــار   2.7 البالــغ  فيســبوك  منصــة 
مســتخدم لعملتهــا المشــفرة قــد يــؤدي 

تصورهــا. يمكــن  ال  احتمــاالت  إلــى 
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عمــلة فيســبوك

ي طــرح عملــة مشــفرة 
ي عــام 2020 عــن نيتهــا �ن

كان إعــالن منصــة فيســبوك �ن

ي ظــل مــا تمتلكــه هــذه المنصــة مــن قاعدة 
نــذار للحكومــات، �ن بمثابــة جــرس االإ

ن يتجــاوز عددهــم 2.7 مليــار مســتخدم، والــذي يمكــن أن ينتــج عنــه  ك�ي مشــرت

ــول  ــراد ح ــارات االأف ــيمكن ملي ــدة س ــة جدي ــة مالي ــة عالمي ــة تحتي ــاء بني إنش

عملة فيسبوك
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العالــم مــن إتمــام العمليــات الماليــة دون الحاجــة إىل حســابات مرصفيــة.

وتخطــط المنصــة أن يتــم تــداول هــذه العملــة مــن خــالل محافــظ رقميــة 

عــى الشــبكات االجتماعيــة - مثــل واتســاب وفيســبوك ماســنجر - التمــام 

ــة.  ــالت النقدي ــات والتحوي ــات المدفوع عملي

ي ســياق الحصــول عــى الموافقــات القانونيــة مــن الجهــات التنظيميــة، 
و�ن

وعــى الرغــم مــن التعهــدات المقدمــة مــن الكيــان الــذي يشــارك فيــه مجموعة 

هــا، فــال زال  كات والمنصــات العالميــة مثــل أوبــر وغري ة مــن 27 مــن الــ�ش كبــري

ي ظــل 
ــة، �ن ــة العالمي ــات النقدي ــن الهيئ ــف م ــق مكث وع خاضــع لتدقي المــ�ش

تخــوف مــن أن يــؤدي إطــالق هــذه العملــة الإضعــاف الســيادة النقديــة للــدول 
والســيطرة الوطنيــة عــى المــال وتهديــد للخصوصيــة الفرديــة.)65(

ي المجموعــة مثــل 
كات �ن وعــى الرغــم مــن انســحاب عــدد مــن الــ�ش

ونيــة  لكرت كارد  ومنصــة التجــارة االإ ا وماســرت ن مجموعتــا البطاقــات المرصفيــة فــري

ــدة)66(، إال أن  اي ن ــة المرت ــبب المعارض ايب” بس ــرت ــع “س ــة الدف ــاي” وخدم “إي ب

وع يبــدو مســتمراً مــع إعــالن فيســبوك عــن تغيــري إســم العملــة مــن  المــ�ش

ا” إىل “ديــم” مدعومــة بالــدوالر مبدئيــاً بــدالً مــن ســلة العمــالت الرئيســية  “ليــرب

ن الصــادرة  يعــات والقوانــ�ي ي البدايــة، وتأكيــد أنهــا ســتمتثل للت�ش
حــة �ن المقرت

ي ســوي�ا.
ــة االأســواق �ن ــة مراقب مــن هيئ

)65( ذكــرت فرنســا وأملانيــا، بأنهــا ستســعى ملنــع إطــاق ليــربا. كــا أشــار وزراء ماليــة مجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع الكــربى 

خــال اجتــاع لهــم يف فرنســا يف يوليــو 2019 مــن املخاطــر التــي قــد تشــكلها مشــاريع طــرح عمــات افرتاضيــة مثــل ليــربا.

ــة  ــة بالكونجــرس األمريــيك تخصيــص جلســة اســتاع كامل ــة واالقتصادي ــة مبناقشــة املوضوعــات املالي ــة املعني )66( قــررت اللجن

ــة املرتبطــة  ــة املقدمــة عــن االســتخدام املحتمــل واملســائل األمني ــة إىل أن املعلومــات الضئيل ــدة، الفت ــربا الجدي ــة اللي حــول عمل

بعملــة ليــربا، ومحفظتهــا اإللكرتونيــة تكشــف عــن مجــاالت هائلــة وواضحــة لحجــم املخاطــر وعــدم كفايــة الحايــة التنظيميــة.

عملة فيسبوك
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بجمــع  يتعلــق  ليبــرا  عملــة  مشــروع 
“البيانــات” والتــي هــي بمثابــة “حقــول 

المعاصــرة”. النفــط 

جورج ماكدونو
ــات الشريك المؤسس لشركة KR1 لاسثتمار في البلوك تشين ــرب المؤسس ــدى أك ــي إح ــة )J.P. Morgan Chase( وه ــعى مؤسس تس

صــدار أول عملــة رقميــة مســتقرة مرتبطــة بالــدوالر،  الماليــة االأمريكيــة الإ

ي التســويات الفوريــة للمدفوعــات 
بقيمــة ثابتــة وملكيــة واضحــة وتســتخدم �ن

اً خاصــة  اً كبــري وع تأثــري . ومــن المتوقــع أن يكــون لهــذا المــ�ش ن ن المتعاملــ�ي بــ�ي

كات  ــ�ش ــة لل ــال التجاري ــات االأعم ي مدفوع
ــة �ن ــة العالمي ــة المؤسس وأن حص

ــاً.)67( ــون دوالر يومي ــاوز7  تريلي تتج

)JPM Coin( عملة

)67( JPMorgan )2020((.
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للعمــالت المشــفرة المتداولــة علــى 
حاجــز    )CoinMarketCap( موقــع 
تريليــون ونصــف التريليــون دوالر لحوالــي 
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العمالت األخرى (حوالي ٤٠٧٠ عملة)
 ٢٠٠ مليار (١٣,٢٪)

(Bitcoin) بيتكوين
٩١٣ مليار (٦٠,٢٪)

(Steller) ستيلير
١١ مليار (٠,٧٪)

(Dogecoin) دوج كوين
٧ مليار (٠,٥٪)

(Litecoin) اليت كوين
١٤ مليار (٠,٩٪)

(Binance Coin)  بينانس كوين
٢٠ مليار (١,٣٪)

 (XRP) إكس أر بي
٢٥ مليار (١,٦٪)

 (XRP) إكس أر بي
٢٥ مليار (١,٦٪)

(Polkadot) بلوكادوت
٢٨ مليار (١,٨٪)

(Cardano) كاردانو
مليار٢٨ (١,٨٪)

(Tether) تيثر
٣٢ مليار (٢,١٪)

(Ethereum) إيثيريوم
٢٠٦ مليار (١٣,٦٪)

(Bitcoin Cash) بيتكوين كاش
 ١٣ مليار (٠,٩٪)

(Chainlink) شين لينك
١٣ مليار (٠,٩٪)
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مــن المتوقــع أن تشــهد الســنوات القادمــة انتقــاالً عالميــاً ملفتــاً مــن ســبل 

ووســائل النقــد الماديــة إىل أنظمــة الدفــع الرقميــة. وســتلعب التكنولوجيــات 

ي تكويــن اتجاهــات جديــدة ومبتكــرة ســتعيد تشــكيل 
الحديثــة دوراً محوريــاً �ن

ي االأنظمــة الماليــة.
االآليــات المســتقبلية �ن
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ــة  ــالت الرقمي ــول أداء العم ــة ح ــاءات العالمي ــتقراء االحص ــه وباس ــا أن كم

اء لمســتقبلها،  فــإن المالحظــة االأهــم هــو  ومــدى انتشــارها وتوقعــات الخــرب

ي مراحــل النضــوج االأوىل، ولــم تصــل بعــد 
أن العمــالت الرقميــة مــا زالــت �ن

لمرحلــة االســتقرار كمــا هــو حــال العملــة الورقيــة عــى ســبيل المقارنــة.

ي 
ــ�ت ــة ال ــل الخمس ــح المراح ــذي يوض ــم )27( وال ــكل رق ــاً للش ــر أيض أنظ

ــة  ي نتوقــع أن تمــر العمــالت الرقمي
ــ�ت ــة، وال ــات الحديث ــا التكنولوجي تمــر به

ــا أيضــاً. المشــفرة به

ي النمــوذج حيــث 
ــر المراحــل االأوىل للعمــالت المشــفرة �ن ــا تصوي يمكــن لن

ي القطاعــات 
اندفعــت ب�عــة التطــورات التكنولوجيــة والتأثــري الــذي أحدثتــه �ن

ي 
الماليــة، وحققــت معهــا ذروة ملفتــة لالأنظــار وجاذبــة لالهتمــام، والــ�ت

ي آن واحــد.
ــال �ن قب ــة واالإ ــرت بالمقاوم توات

ي موقــف 
ــة �ن ــت الحكومــات والمؤسســات المالي ومــع �عــة االنتشــار، بات

يتطلــب منهــا تحليــل ومراجعــة أنظمتهــا وعملياتهــا والقيــام بإجــراءات تطويــر 

ــذه  ــل ه ــة لعم ــري ضبطي ــة ومعاي ــود حوكم ــرض قي ــع ف ــوازي م ــة بالت جذري

ــة(. ــة الثالث المنظومــات )المرحل

ــيعقبها  ي س
ــ�ت ــا وال ــر به ــا االآن نم ــد أنن ي نعتق

ــ�ت ــة ال ــا المرحل ــي أيض وه

إجــراءات أكــرش وعيــاً وإدراكاً، ليشــهد بعدهــا قطــاع العمــالت الرقميــة انتعاشــا 

ــار  ــو واالنتش ــتقرار والنم ــوالً لالس ــاط، وص ــيطرة واالنضب ــع للس ــواً خاض ونم

ــة الخامســة(. ــري )وهــو المرحل الكب
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ي تمر بها التكنولوجيات الحديثة
الشكل رقم )27(:  نموذج جارترن للمراحل الخمسة ال�ت

 المحفز
التكنولوجي

ذ�وة التوقعات
المأمولة

عدم تحقق المستهدفات
في أدنى مستويا�ها

الفترة الزمنية

التبني وتط�يقاتالتبلور والفهم واسع النطاق
واسعة في السوق

البحث والتطوير

الجولة األوىل للرشكات
الناشئة لتمويل رأس

املال االستث�ري

الجيل األول من املنتجات،
سعر عاىل، ويحتاج إىل الكث�

من التعديل

التحقق من أوائل املتبن�

الرتويج املث�
والتضخيم اإلعالمي

انتشار املوردين

املواصفات أعىل من
متطلبات املتبن� األوائل

تغطية الصحافة
واإلعالم عىل

الجانب السلبي
الفشل يف بناء شبكة

التوريد (املوردين)

الجوالت الثانية/
الثالثةلتمويل رأس

املال االستث�ري 

اعت�د اقل من
٥٪ من السوق/

الجمهور
املستهدف

الجيل الثا´
من املنتجات

تتضمن خدمات
محددة

تطوير املنهجيات
وأفضل امل�رسات

منتجات الجيل الثالث، خارج الصندوق، 
مجموعات املنتجات

بدء مرحلة النمو العاىل: اعت�د
٢٠٪ إىل ٣٠٪ من السوق/الجمهور

عىل االبتكارات

مرحلةالتوقعات
صعود

مرحلة
الذ�وة 

مرحلة أدنى
مستويات األداء

مرحلة التصحيح 
والصعود مجددًا

مرحلة
االستق�ار
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اضيــة والمشــفرة نتــج  مــن الواضــح أيضــاً بــأن ظهــور العمــالت االفرت

ــال  ــوى دمقرطــة الم ــة بدع ــداوالت المالي ــة للت ــا حــدوث صــورة فوضوي عنه

والتكنولوجيــا والحريــات العامــة، بــال أي رقابــة الأي دولــة، وال أن تخضــع الأي 

ــا. ــم عمله ن يحك ــ�ي ــات أو قوان يع ت�ش

وال شــك بــأن النظــام العالمــي سيســعى جاهــداً للســري عكــس هــذا 

ــة  ــون العمل ــاىلي وأن ال تك ــداول الم ــة أداة ناجحــة للت االتجــاه، وجعــل العمل

ــل  ي ظ
ــة �ن ــة المالي ي االأنظم

ــة �ن ــاكل االقتصادي ــبباً للمش ــا س ــد ذاته ــي بح ه

ي قــد تشــكلها العمــالت الرقميــة عى االأســواق 
ي تــم �دهــا والــ�ت

المخاطــر الــ�ت

ــة.  ــادات العالمي واالقتص

ومــا يمكــن إجمــاالً اســتنتاجه هــو أن هنــاك اتجاهــان رئيســيان ســيتحكمان 

ورة  بمســتقبل المدفوعــات والعمــالت الرقميــة. االتجــاه االأول هــو بالــرصن

وضبــط  لحوكمــة  يميــل  والــذي  بالعالــم  للحكومــات  الرســمي  االتجــاه 

ــن  ي ومكتســباته وتضم
ــ�ن ــة لالقتصــاد الوط ــون نافع ــة، لتك ــالت المالي المعام

ــة. ن والدول ــ�ي ــوق المواطن حق

أمــا االتجــاه االآخــر فيمكــن وصفــه بأنــه ســيكون اتجــاه غــري منظــم 

وســيخضع بشــكل كبــري للقــدرات المتناميــة للتكنولوجيــا واالبتــكارات، ومنهــا 

ــن  ــون ضم ف ــواة والمحرت ــراد اله ــئة واالأف كات الناش ــ�ش ــا ال ي تطوره
ــ�ت ــك ال تل

 . ي
اصن ــرت ــم االف العال

ومثــل هــذه االأنشــطة بطبيعتهــا مفتوحــة االأُفــق وال يمكــن توقــع نتائجهــا، 

ي قصــة ظهــور وتطــور عملــة البيتكويــن. 
كمــا حــدث �ن
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ي عمومهــا حيــال 
ددة �ن كمــا أنــه وعــى الرغــم مــن المواقــف الحكوميــة المــرت

العمــالت الرقميــة، إال أنهــا باتــت مســألة تتطلــب وضــع أطــر عمليــة براجماتية 

يعيــة وتنظيميــة لقواعد  لمعالجــة التحديــات المرتبطــة بهــا وإيجــاد أدوات ت�ش

ات العالميــة.  عمــل تتمــاسش مــع المتغــري

ــة،  ــدور عــى الســاحة العالمي ــا ممــا ي ــة لدين ــاء عــى الصــورة المتكون وبن

يمكــن القــول بأنــه قــد يكــون مــن المتوقــع أن يجمــع النظــام العالمــي 

ن العمــالت الرقميــة الرســمية والعمــالت المشــفرة التجاريــة عــى المــدى  بــ�ي

ن يكمــالن بعضهمــا البعــض، وهــو مــا  القريــب والمتوســط. فــكال الحلــ�ي

ي تنشــد 
ــ�ت قــد يؤهلهمــا ليشــكال حــالً أفضــل مــن وجهــة النظــر الرســمية وال

ي 
ــرة، و�ن ــة للمخاط ــخصية والوطني ــح الش ــض المصال ــدم تعري ــتقرار وع االس

ــا  ي أوجدته
ــ�ت ــت فرصــة االســتفادة مــن الفــرص ال الوقــت نفســه عــدم تفوي

ــكالها. ــة أش ــة بكاف ــالت الرقمي العم

كمــا أن مــا قــد يحملــه المســتقبل مــن أن يدفــع بالعمــالت الرقميــة 

الورقيــة  والمعامــالت  العمــالت  محــل  لتحــل  ونيــة  لكرت االإ والمدفوعــات 

تدريجيــاً، يلقــي معــه بظــالل مــن القلــق حول مــدى اســتقرار تلــك المنظومات 

اضــات أن الملكيــة الفرديــة  ي ظــل افرت
ي قــد تواجههــا، خاصــة �ن

والتحديــات الــ�ت

ــود واالأوراق  ــالل العق ــن خ ــق م ــات الح ــوم إثب ــع لمفه ــال تخض ــازة الم وحي

الرســمية. 

ــري  ــوداً أو غ ــا مقص ــأً م ــأن خط ــاً ب اض ــق افرت ــري يخل ــن إزاء متغ ــا نح وهن

ــتقرار  ــدد االس ــة ويه ــرد والدول ــة الف ــائر ملكي ــل وس ــدد كام ــد يب ــود ق مقص

المــاىلي للــدول. وعــى الرغــم مــن أن هــذه القضيــة قابلــة للحــل مــن خــالل 
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، ولكــن تبقــى هنــاك الكثــري  ن التكنولوجيــات الحديثــة مثــل البلــوك تشــ�ي

ــل  ــا مث ــل عليه ي تعم
ــ�ت ــدة ال ــة المعق ــة الفني ــول الهيكلي ــاؤالت ح ــن التس م

نشــاء الشــبكات الخاصــة  ضافــة إىل التكلفــة العاليــة الإ هــذه التكنولوجيــا، باالإ

ــك. ــا إىل ذل ــة وم ات الفني ــرب ــات الخ ومتطلب

ة، إال  ــا�ش ــول واضحــة ومب ــات أو حل وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود إجاب

ات الحاليــة تتطلــب إيجــاد صيغــة مســتقبلية تســتجيب لمتطلبــات  أن المتغــري

ــع  ــة، وتمن ــالت الرقمي ــالت بالعم ــراء المعام ــهولة إج ــة وس ــفافية الكامل الش

اســتمرار الثغــرات ونقــاط الضعــف بــكل منهــا.

وهــو مــا يوجــب أن تتــوازى تلــك الحلــول ويتــم تعضيدهــا بأنظمــة 

ن البيانــات والمعلومــات بجعلهــا غــري  يعيــة وتنظيميــة وتكنولوجيــة لتأمــ�ي ت�ش

ثبات  ، مــع تأمينهــا بأكــرش مــن وســيلة الإ اق أو التخريــب أو التدمــري قابلــة لالخــرت

الحقــوق بصــورة مســتدامة.

ن اليــوم بالمنطقــة  ن والسياســي�ي ن واالقتصاديــ�ي وينبغــي عــى المتخصصــ�ي

العربيــة والعالــم بحــث وصياغــة حلــول موضوعيــة ومســتدامة لضمــان 

ــع  ن المناف ــ�ي ــوازن ب ــن الت ــوع م ــة وإيجــاد ن ــة الرقمي ــة واســتقرار العمل حوكم

ــول عــى محــاور المشــكالت  ــك الحل ــب تل ــة أن تجي والمخاطــر. ومــن االأهمي

الثالثــة االأساســية للمدفوعــات والعمــالت الرقميــة المرتبطــة باالأمــن واالقتصاد 

ــا. والتكنولوجي
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المشكل األمني

كيف يمكن منع تزوير العملة؟. 1

كيــف يمكــن رصــد وتتبــع العملــة وملكيتهــا بــال اجــراءات معرقلــة وانتهــاك . 2

للخصوصية؟

ي . 3
وعــة �ن كيــف يمكــن منــع القــدرة عــى تمويــل االســتخدامات غــري الم�ش

رهــاب مــن خــالل العمــالت الرقميــة بكافــة أنواعهــا؟ الجريمــة واالإ

ــباب . 4 ــة الأس ــة كنتيج ــات مالي ــزات واضطراب ــدوث ه ــع ح ــن من ــف يمك كي

ــات؟ ــراد والمؤسس ــوق االأف ــظ حق ــا يحف ــروب بم ــة أو ح تكنولوجي

؟. 5 كيف يمكن حماية مراكز البيانات الحساسة ضد التدمري

المشكل االقتصادي

كيف تظل العملة الرقمية مشجعة عى االستثمار؟. 1

ائب؟. 2 ي الرسوم والرصن
كيف يمكن ضمان حق الدولة �ن

ة واالأقــل قــدرة اقتصاديــاً أن تحمــي رؤوس . 3 كيــف يمكــن للــدول الصغــري

ــا  ي تمثله
ــ�ت ــذب ال ــل الج ــل عوام ــارج بفع ــة للخ ــن الحرك ــا م أمواله

ي ظــل ســيولة حركــة المــال الرقمــي؟
ى، �ن ــة الكــرب القــوى االقتصادي

كيــف يمكــن إدارة عمليــة تقييــم قيمــة العملة وأســعار المــواد والتجزئة . 4

بصــورة عامــة بــال خلــل او مضاربات؟
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المشكل التكنولوجي

كيف يمكن للتكنولوجيا ان تقدم حلوالً مستدامة؟. 1

كيــف يمكــن حمايــة البيانــات مــن مخاطــر الضيــاع والتلــف وال�قــة . 2

؟ ــري والتدمــري والتغي

ي . 3
ائــح الســكانية، خاصــة �ن كيــف يمكــن إيصــال الخدمــات لجميــع ال�ش

المناطــق النائيــة؟

، فكيــف . 4 ي حــد ذاتهــا تعتــرب تحــدي كبــري
اســتدامة الخدمــات الرقميــة �ن

ســيتم تــوزان هــذا المتطلــب مــع اســتمرارية جودتهــا و�عتهــا، 

ــاً. راً بليغ ــاً ســيرصن االقتصــاد رصن ــو مؤقت ــص ول ــك الخصائ فتعطــل تل

ــة . 5 ــبكات الرقمي ــتخدام الش ــات اس ــف ومتطلب ــض تكالي ــوب تخفي وج

ة  ــري ــة كب ــة كهربائي ــب طاق ــا تتطل ــاً م ي غالب
ــ�ت ن وال ــ�ي ــوك تش ــل البل مث

ــر  ــا يســتوجب تطوي نف قــدرات الحواســب ال�يعــة، وهــو م وتســترن

ــة. ــري مكلف ة و�يعــة وغ ــح يســري ــات لتصب ــك التقني تل

كيــف يمكــن للتكنولوجيــا أن تقــدم حلــوالً للمشــكل االقتصــادي . 6

؟ ي
واالأمــ�ن

    مصير الدول األقل حظًا بالتطور التكنولوجي بالمستقبل القريب:

ي المســتقبل 
، تشــري إىل أنه �ن الســيناريوهات المحتملــة وفقــاً للوضــع الحــاىلي

ن اقتصــادات العالــم بشــكل أكــرب ممــا هــو  القريــب ســيكون هنــاك تبايــن بــ�ي

ــري  ــروف غ ــن ظ ــاً م ي حالي
ــا�ن ي تع

ــ�ت ــم ال ــن دول العال ــري م ــوم. فكث ــه الي علي
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ــاق  ــى اللح ــادرة ع ــون ق ــن تك ــي ل ــادي والتكنولوج ــا االقتص ــة لنموه مواتي

ومواكبــة االنتقــال العالمــي – وخاصــة مــع االأشــكال الجديــدة والمبتكــرة 

للعمــالت ونظــم المدفوعــات - والــذي ســيحتاج لمســتويات تكنولوجيــة 

ي جميــع المســاحات 
ة �ن ة وبنيــة تحتيــة �يعــة وموثوقــة ومنتــ�ش متطــورة وكبــري

ــة.  ــة هائل ــة كهربائي ــة وطاق الجغرافي

ــد وقــد  ــة التعقي ــراً بغاي ــدول أم ــك ال ســيكون هــذا التحــدي بالنســبة لتل

يكــون مســتحيالً أحيانــاً، وهــو مــا سيفســح المجــال أمــام تقســيم عالمــي وفق 

ن  ن مجموعتــ�ي ــ�ي ــة ب ــة فصــام عالمي ــار الكفيــل وحــده بإيجــاد حال هــذا المعي

مــن الــدول عــى االأقــل.

فريقيــة تقــع ضمــن تلــك  ومــن المقلــق بــأن الكثــري مــن الــدول العربيــة واالإ

الدائــرة وهــو مــا قــد يعرضهــا أمنيــاً واقتصاديــاً لخطــر داهــم يحارصهــا مــن 

ــارة  ــرض تج ــع أن تتع ــن المتوق ــال، م ــبيل المث ــى س ــارج. فع ــل والخ الداخ

ة لعــدم  وقــدرات الــدول التصديريــة لصعوبــات بالغــة كنتيجــة مبــا�ش

ي بالتبعيــة تعرضهــا 
دخولهــا ضمــن المنظومــة الماليــة العالميــة، وهــو مــا يعــ�ن

ــة مــع انخفــاض ســعر تحويــل عمالتهــا.  النكماشــات اقتصادي

وســيكاد يكــون آثــار مثــل هــذه االأزمــة أن تتســبب بتبعــات مشــابهة ولحــد 

ي قــد تنتــج عــن عقوبــات الحصــار االقتصــادي؛ أي أن الــدول 
كبــري لالآثــار الــ�ت

ســتتعرض لحصــار تكنولوجــي وتقســيم عالمــي وفقــاً لقدراتهــا.

ــة  ــة العربي ــذار بالمنطق ن ــراس االإ ــدق أج ــب أن تُ ــرى، يج ــة أخ ــن ناحي م

ي يبــدو وأن الــدول 
ات العالميــة ككل، والــ�ت لالســتعداد لهــذا المتغــري والمتغــري
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ــاً تفضــل أن تواجهــه منفــردة.  العربيــة حالي

ي عــى ســبيل  كمــا وتبــدو المفارقــة صارخــة عندمــا نقــارن العمــل العــر�ب

ــة  ــم واالتحــادات االقتصادي ي واالأقالي ــال مــع عمــل دول االتحــاد االأورو�ب المث

كة وآليــات تنســيق لبحــث ودراســة  ي شــكلت لجــان مشــرت
العالميــة، الــ�ت

ــتقرار  ــم اس ــة لدع ــول جماعي ــداد حل ــط وإع ــة والتخطي ات العالمي ــري المتغ

ات اقتصاداتهــا وسياســتها الماليــة  ي مــؤ�ش
ونمــو أســواقها وتجــاوز االختــالالت �ن

والنقديــة )رغــم تَمّكــن تلــك الــدول اقتصاديــاً وتكنولوجيــاً والعمــل منفــرداً(.

ــة  ــة مواجه ي كيفي
ــة خاصــة �ن ــة العربي ي المنطق

ــك �ن ــراءة ذل ــن ق ــف يمك كي

المســتجدات بشــكل مــدروس جماعيــاً، ودرجــة الجديــة والمتابعــة السياســية 

ي تــوىل لهــا؟
الــ�ت

لــو أردنــا كأمــة عربيــة االنتقــال االآمــن للمســتقبل معــاً، فهنــاك العديــد مــن 

ي هــذا 
ي يجــب حلهــا ومنهــا وعــى رأســها المشــكل االقتصــادي. و�ن

الملفــات الــ�ت

الســياق، ال بــد أن نســلط الضــوء عــى مســألة العمــالت الرقميــة كموضــوع 

ة بــأن يكــون هــذا  يتطلــب التخطيــط لــه بشــكل جماعــي. فهنــاك فرصــة كبــري

ي يمكــن التعــاون بشــأنها بســهولة و�عــة - 
الملــف أحــد أهــم الملفــات الــ�ت

عــى االأقــل بدايــة مــن وجهــة النظــر التخطيطيــة والتنظيميــة. 

وال بــد أن تؤخــذ مثــل هــذه الدراســات الصــور والمعطيــات الكليــة وليــس 

الجزئيــة، أي أن عمليــة التخطيــط للعمــالت الرقميــة لــن يكــون ناجحــاً مــا لــم 

ي تشــكل 
ــ�ت ــاره كافــة مفاهيــم االقتصــاد الرقمــي المختلفــة، وال ي اعتب

يأخــذ �ن

 . التكنولوجيــا عصبهــا الرئيــ�ي
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ك فــإن االســتمرار ككتلــة عربيــة  مــن غــري هــذا التنظيــم والتنســيق المشــرت

ــاور  ــث إن التج ــتقبل، حي ــاس بالمس ــو االأس ــون ه ــن يك ــاورة ل ــة متج إقليمي

ي ظــل ثــورة االتصــاالت 
بالمســتقبل ســيكون هــو التجــاور التكنولوجــي �ن

والتكنولوجيــا.

كمــا أنــه وال بــد لنــا أن نســتوقف عنــد التجــارب الدوليــة للعمــالت 

ي تســتعد لهــا الحكومــات والقــوى االقتصاديــة 
الرقميــة للبنــوك المركزيــة والــ�ت

ي أن تكــون عمالتهــا الرقميــة وســيلة ممكنــة نحــو مزيــد مــن التقــدم 
ى �ن الكــرب

ــي. ــام العالم ي النظ
ــادي �ن االقتص

وتؤكــد هــذه التجــارب عــى قبــول فكــرة طــرح الحكومــات لعمــالت 

ــن  ــا�ش م ــل المب ــة للتعام ــمية متاح ــات رس ــن جه ــادرة م ــفرة ص ــة مش رقمي

ي 
ن أهــم الدوافــع الــ�ت . ولعــل مــن بــ�ي ن ن بــال وســطاء بنكيــ�ي قبــل المســتخدم�ي

ــة  ــالت الرقمي ــذه العم ــل ه ي أن مث
ــو �ن ــاه، ه ــذا االتج ي ه

ــري �ن ــط للس تضغ

ســتمنح الحكومــات القــدرة للمحافظــة والســيطرة عــى المجتمــع واالقتصــاد. 

فمــن جانــب، التصميــم التكنولوجــي – وإن كان جزئيــاً – يضمــن تعزيــز حالــة 

Real-time Mon- ي الوقــت الفعــىي 
)المراقبــة وتتبــع جميــع المعامــالت �ن

ي مكافحــة جرائــم غســيل االأمــوال 
itoring(. وسيســاعدها ذلــك بالطبــع �ن

 . رهــاب والــذي بــدوره ســيعزز ســلطة الدولــة لحــد كبــري والفســاد وتمويــل االإ

ــا هــذه العمــالت عــى اســتخراج  ي تعمــل فيه
ــ�ت ــة ال ــا وستســاهم االأنظم كم

ــن أن  ي يمك
ــ�ت ــة وال ــن االأنشــطة االقتصادي ــات ع ــن البيان ــة م ــة ضخم مجموع

ــة. ــط المختلف ــتويات التخطي ــى مس ــرار ع ــاذ الق ــم واتخ ــدم تصمي تخ
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ن  ــ�ي اً أوســع خــالل العام ن ــة حــري ــع أن تأخــذ العمــالت الرقمي ــن المتوق وم

ي 
ــة �ن ــة ومرجعي ــو كعمــالت عالمي ــة، وأن تنم ــى الســاحة العالمي ن ع ــ�ي القادم

ي هــذا المضمار.
التعامــالت الدوليــة، وهــو مــا ســيدفع دول العالم للتســابق �ن

ــة  ــالت الرقمي ــور العم ــول تبل ــدور ح ــا ي ــارب، وم ــك التج ــل كل تل ي ظ
�ن

كمفاهيــم جديــدة للمــال واالقتصــاد، كيــف يمكــن لراســمي السياســات وصنــاع 

القــرار فهــم واجباتهــم ومــا يتوجــب عليهــم القيــام بــه؟

مــن الواضــح بــأن العمــالت الرقميــة الصادرة مــن البنــوك المركزية ســتأخذ 

ــة.  ــة والعالمي ــارة المحلي ــات والتج ــوية الصفق ــات وتس ي المدفوع
ــا �ن موقعه

ي الــدول 
وســيمثل ذلــك تحديــاً جديــداً لصانعــي السياســات الماليــة والنقديــة �ن

ن المرتكــزات االقتصاديــة واالجتماعيــة والمتطلبــات  يجــاد التــوازن بــ�ي العربيــة الإ

ورة تفعيــل  يعيــة والتنظيميــة العالميــة، وهــو مــا يســتوجب معــه بالــرصن الت�ش

ــتدامة  ــة المس ــتهدفات التنمي ــق مس ك لتحقي ــرت ي المش ــر�ب ــل الع ــات العم آلي

بالمنطقــة العربيــة.

مستقبل العمالت الرقمية والمدفوعات الرقمية

النموذج المتوقع لعمل
العمات الرقمية الحكومية

ي 
ــات �ن ــباق الحكوم ــدم س ــاً أن يحت ــع قريب ــن المتوق ــه، م ــا إلي ن ــا أ�ش كم

مضمــار العمــالت الرقميــة وتداولهــا، وإطالقهــا لمشــاريع بنــاء شــبكات خاصة 

ــة  ن )Private Blockchain( لتكــون البني ــا البلــوك تشــ�ي لالتصــاالت كتكنولوجي

ــالت  ــون هــذه العم ــن تك ــد ل ــفرة؛ وبالتأكي ــة المش ــالت الرقمي ــة للعم التحتي

ــن تخضــع قيمتهــا  ــن تصــدر إال مــن الجهــات الرســمية ول ــن ول ــة للتعدي قابل

ــة.  للمضارب

ــات  ــة المتطلب ــا كاف ــن خالله ــق م ــة تحق ــة بآلي ــذه االأنظم ــتصمم ه وس

ن مــن  يعيــة والتنظيميــة خاصــة المتعلــق منهــا بإثبــات هويــة المتعاملــ�ي الت�ش

ــات  ــوال وإثب ــيل االأم ــر وغس وي ن ــم الرت ــة جرائ ــات، ومحارب ــراد والمؤسس االأف

ــوق. الحق
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إجمااًل، يمكن القول بأن المواصفات والخصائص المطلوبة ألي منظومـة 
عملة ناجحة للعمالت الرقمية، ستتضمن التالي:

دارية للدول.. 1 موثوقة وتضمنها النظم السياسية واالإ

تصدر من البنوك المركزية والحكومات.. 2

ي تراعــي القــدرات االقتصاديــة . 3
تخضــع للموازيــن االقتصاديــة الــ�ت

ــة  ــدرة بالدول ــاج والن نت ي االإ
ــذول �ن ــة والجهــد المب ــة والمعرفي نتاجي واالإ

ــدرة. المص

اق الحسابات أو الشبكة أو قواعد البيانات.. 4 ال يمكن تزويرها أو اخرت

ــة ال . 5 ــدات، ومثبت ــال تعقي ــع ب ــة الدف ــداول ومقبول أن تكــون ســهلة الت

ــا. ي حدوثه
ــن الطعــن �ن يمك

6 .. أن تتم المعاملة المالية بال وسطاء وبشكل مبا�ش

ســهولة االســتبدال مــع العمــالت االأخــرى وفــق قواعــد رصف مقبولــة . 7

ات حــادة مفاجئــة. ومتعــارف عليهــا دوليــاً، وبــال تغــري

ــال . 8 ــة مــن حســاب لحســاب وب ــع للمناقــالت المالي ــة التتب ــر إمكاني توف

ــة. انقطــاع لنفــس ذات العمل

تعريف كل عملة بشكل فريد ال يقبل التكرار.. 9
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الشكل رقم )28(:  نموذج عمل أنظمة العمالت الرقمية الحكومية

محفظة
رقمية 

مؤسسة

مؤسسة

معامالت بنكية 

ملكية الحساب ( املحفظة الرقمية ) 

قاعدة بيانات األصول املالية

تتصل بالجهات املحددة

(كافة نقاط الشبكة) 

املرصف املركزي

عملة رقمية من البنك املركزي للبنوك –

كل وحدة مالية هي أصل مستقل 

مدفوعات مالية ب� الحسابات 

قاعدة بيانات األصول املالية 

التسوية املالية ب� الحسابات تتم بنفس

الوقت وال تنتظر لنهاية اليوم أو الشهر 

بنك

عملية
التسوية

املالية
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ــدار . 1 ــاً إص ــتورياً وقانوني ــا دس ــاط به ــة المن ــزي: الجه ــرصف المرك الم

وإدارة العملــة وتقديــر قيمتهــا لغايــات الــرصف والتبــادل مــع العمالت 

االأجنبيــة.

ــرب . 2 ي يصدرهــا المــرصف المركــزي، وال تعت
ــ�ت ــة ال ــة: العمل ــة الرقمي العمل

ــاً. وحــدة العملــة الرقميــة وكســورها أصــال مســتقالً لكنهــا تعتــرب عــدداً كمي

ــات . 3 ــع لتقني ــا تخض ــة ولكنه ــة رقمي ــفرة: عمل ــة المش ــة الرقمي العمل

ــر والكشــف إال مــن خــالل  وي ن تشــفري رقميــة خاصــة، وغــري قابلــة للرت

مفاتيــح يملكهــا أصحــاب الصالحيــة. وتعتــرب العملــة الرقميــة المشــفرة 

ــة كل أصــل  ــة وحرك ــع ملكي ــن تتب ــك كســوره. ويمك ــاً وكذل أصــالً مادي

. ــة مالكــه الســابق والحــاىلي عــى حــدة وتحديــد هوي

المحفظــة الماليــة: حســاب مــاىلي ينشــئه الشــخص الحقيقــي وبموجــب . 4

إســمه وهويتــه القانونيــة، أو المؤسســة القانونيــة ويجمــع مــن خاللــه 

حســاباته البنكيــة بغــض النظــر عــن عددها، أو نــوع العملة بالحســاب. 

يــداع مــع المحافــظ الماليــة  ويمكــن مــن خــالل المحفظــة الــرصف واالإ

اء أو مجــرد نقــل  االأخــرى بموجــب معامــالت ماليــة مثــل البيــع والــ�ش

المــال بموافقــة المرســل والمســتلم.

قاعــدة بيانــات االأصــول الماليــة: قاعــدة بيانــات مغلقــة تضــم الجهات . 5

ي يحددهــا المــرصف المركــزي وغالبــاً مــا تكــون هــي البنوك نفســها، 
الــ�ت

ــق  ــات وف ن والمؤسس ــ�ي ــة بالمواطن ــة الخاص ــظ المالي ــك المحاف وكذل

مكونات نموذج عمل العمالت الرقمية الحكومية

النموذج المتوقع لعمل العمالت الرقمية الحكومية

ن بروتوكــوالت  مــا تحــدده معايــري المــرصف المركــزي ومتطلبــات تأمــ�ي

االتصــال. تتســم هــذه القاعدة أنهــا ال مركزيــة وتتوفــر معلوماتها لكافة 

ن بالشــبكة، وتتيــح إمكانيــة التشــفري وحفــظ الخصوصيــة. ك�ي المشــرت

ــل . 6 ــم تعدي ــا يت ي بموجبه
ــ�ت ــة ال ــة: هــي العملي ــة التســوية المالي عملي

االأرصــدة الماليــة لتتوافــق مــع نتائــج إبــرام المعامــالت الماليــة 

االأرصــدة  كافــة  البنــوك، وتنتهــي بتحديــث  ن  بــ�ي والمناقــالت مــا 

ي يديرهــا البنــك.
للحســابات الــ�ت

ــذه . 7 ــرب ه ــفرة: تعت ــة المش ــة الرقمي ــة بالعمل ــة المالي ــة المحفظ تغذي

ي تحويــل مخصصــات صاحــب الحســاب 
الخطــة أساســية، وهــي تعــ�ن

البنــ�ي ســواء كان فــرد أو مؤسســة لبعض أو كل مخصصاته بالحســابات 

الجاريــة إىل محفظتــه الماليــة مــن العملــة المتوفــرة بحســابه إىل عملــة 

رقميــة مشــفرة وحســب معامــل التحويــل الــذي يقــرره المــرصف 

المركــزي. يمكــن لصاحــب المحفظــة تاليــاً لذلــك أن يبــا�ش معامالتــه 

ــوية  ــم التس ــة. ويت ــه المالي ــالت بمحفظت ــتالم للعم ــع أو االس بالدف

عــى حســاب المحفظــة بشــكل آىلي بمجــرد انتهــاء المعاملــة واعتمادهــا 

كمعاملــة صحيحــة.

ن المحافــظ الماليــة: عمليــة تهــدف للتحقــق من . 8 اعتمــاد المعامــالت بــ�ي

ــة المرســل والمســتلم  ــن موافق ــد م ــة والتأك ــة المالي ــة المناقل صالحي

ي يضعهــا المــرصف المركــزي، وهــي عمليــة بديلة 
بحســب المعايــري الــ�ت

ن ويقــوم بهــا  ي تتــم حاليــاً بشــبكة البلــوك تشــ�ي
لعمليــة التعديــن الــ�ت

االأفــراد بهــدف جمــع عمــالت مشــفرة مثــل عملــة البيتكويــن. وبمجــرد 

ىلي واعتمــاده، يتــم تحديــث فــوري لكافــة االأرصــدة 
انتهــاء التحقــق االآ

المرتبطــة بالمعاملــة وإتمــام التســوية الماليــة.
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ــام . 1 ــق النظ ــفرة وف ــة المش ــة الرقمي ــزي العمل ــرصف المرك ــدر الم يص

ــة. ــة العمل ــدار وطباع ص ــة الإ ــع بالدول المتب

يرســل المــرصف المركــزي االأمــوال للحســابات البنكيــة المعتمــدة لهذه . 2

ــة  ــة الحســابات الرقمي ــالً، أو يســتبدل قيم ــة مث ــوزارة المالي ــة ك االآلي

بالبنــوك بعمــالت رقميــة مشــفرة حســب طلــب البنــك. مثــال: يطلــب 

البنــك )ب( مبلــغ مليــار عملــة رقميــة مشــفرة مقابــل اســتغنائه عــن 

ــة أرصــدة  ــدوره ويعــدل قيم ــوم ب ، ليق ــده الحــاىلي ــن رصي ــا م قيمته

ــك  ــل. وبذل ــة التحوي ــس آلي ــه بنف ــالً لعمالئ ــة مث ــابات الجاري الحس

يُمّكــن عمالئــه مــن تعبئــة أرصــدة محافظهــم الماليــة بالعملــة 

ــة المشــفرة. الرقمي

اء، . 3 ي حــاالت البيــع والــ�ش
ن المحافــظ الماليــة �ن يتــم إجــراء المناقلــة بــ�ي

ــك  ــة بذل ــي الخاص ــع الرقم ــات الدف ــالل بواب ــن خ ــك م ــون ذل ويك

ــن  ــازل ع ــد التن ــب الرصي ــن لصاح ــا يمك ــة. أيض وني ــواق االلكرت باالأس

مجموعــة مــن العمــالت وتحويلهــا لشــخص آخــر لتضــاف لمحفظتــه 

ــف  ــالل الهوات ــن خ ــة م ــك المعامل ــل تل ــم مث ــن أن تت ــة. يمك المالي

اط صحــة المعاملــة ســتضمن  المحمولــة واالأجهــزة الذكيــة. والشــرت

ي 
ــ�ت ــري ال ــذ المعاي ــة تنفي ــع الرقمي ــات الدف ــة ببواب ــات المدمج التقني

ــزي. ــرصف المرك ــا الم يضعه

ي . 4
ــات �ن كات والمؤسس ــ�ش ــى ال ــات ع ــن آلي ــر م ــا ذك ــس م ــق نف تنطب

معامالتهــا ســواء كانــت تــرصف رواتــب موظفيهــا أو تتعاقــد مــع 

شرح آلية عمل النموذج
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ائــب حكوميــة، ومــا إىل  مورديــن أو تســدد أربــاح للمــالك أو تســدد رصن

ــالت. ــن معام ــره م آخ

ن المحافــظ الماليــة وليــس الحســابات . 5 تتــم كافــة المعامــالت بــ�ي

ــرصف  ــبكة الم ة بش ــا�ش ــة مب ــة مرتبط ــظ المالي ــون المحاف ــة، ك البنكي

ــة  ن كاف ــ�ي ــوية ب ــوري والتس ــث الف ي التحدي
ــ�ن ــا يع ــو م ــزي، وه المرك

ــة  ــابات البنكي ــا الحس ــا فيه ــا بم ــن نوعه ــر ع ــض النظ ــابات بغ الحس

ــالت. ــن معام ــم م ــا ت ــب م ــم حس ــة والخص ضاف باالإ

ف عليهــا . 6 ي يــ�ش
يتــم تحديــث قاعــدة البيانــات الالمركزيــة الخاصــة الــ�ت

المــرصف المركــزي آليــا.

ــة  ــه أنظم ــون علي ــد تك ــا ق ــل لم ــر العم ــد أط ــور أح ــوذج يص ــذا النم ه

ــر  ــة االأم ي حقيق
ــن �ن ــة، ولك ــوك المركزي ــن البن ــادرة م ــة الص ــالت الرقمي العم

ي قــد تســتخدمها الحكومــات لضمــان 
ســتتعدد االأشــكال وهيــاكل العمــل الــ�ت

معايــري االأمــان والخصوصيــة مــن جانــب والمصالــح االقتصاديــة الوطنيــة مــن 

جانــب آخــر.
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يظهــر  الجديــد  العالمــي  االقتصــاد  قطــار 
تملــك  وال  واحــد،  باتجــاه  يســير  وكأنــه 
الحكومــات إال وأن تواكــب المتغيــرات ببنــاء 
قــدرات مرنــة تســتطيع مــن خالهــا تجــاوز 
الرقميــة  العمــالت  الحــادة.  المنعطفــات 
ســتكون فــي قلــب ممكنــات العالــم الجديــد 
الــذي بــدأ يظهــر ويتبلــور كمقيــاس للتقــدم 
الحكومــات  علــى  ويســتوجب  االقتصــادي، 
التيقــظ واســتيعاب األشــكال المســتقبلية 
قدراتهــا  وبنــاء  القتصاداتهــا،  المحتملــة 

غرارهــا. علــى  التنافســية 

كلمة ختامية ..

ــو  ــول نح ــة التح ــل مرحل ــد دخ ــل ق ــم بالفع ــع إىل أن العال ــري الواق يش

العمــالت والمدفوعــات الرقميــة وكأمــٍر واقــٍع ال محالــة، وكل مــا يمكننــا عملــه 

ي المتوقــع للوصــول لحالــة اســتقرار العمــالت 
هــو التســاؤل عــن المــدى الزمــ�ن

ي مجتمعاتنــا كأحــد مكونــات عملــه الرئيســية.
الرقميــة بكافــة أشــكالها �ن

كلمة ختامية ..
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ــة  ــالت االقتصادي ــن التكت ــواء م ة س ــري ــات كب ــام تحدي ي أم ــر�ب ــم الع العال

ــا.  ه ــبوك وغري ــل الفيس ــة مث ــات التكنولوجي ــن المؤسس ــ�ت م ــة أو ح العالمي

والخيــاران المتاحــان أمــام راســمي وصانعــي السياســات بالــدول العربيــة هــو 

ي 
إمــا االنتظــار أو التحــرك؛ وكال الخياريــن ســيحددان مكانــة وموقــع الــدول �ن

ــد. االقتصــاد العالمــي الجدي

ي قطاعــه االأكــرب عــى المنافســة 
ورغــم مــا قــد يقــال بــأن االقتصــاد يرتكــز �ن

ــة  ــذه المرحل ي ه
ــك �ن ــداً ال تمتل ــة تحدي ــة العربي ــدول، إال أن المنطق ن ال ــ�ي ب

وري والعاجــل إعــادة تأهيــل  ي وقــت أصبــح مــن الــرصن
مثــل تلــك االأريحيــة، �ن

ــي، وهــو  ي إطــار االقتصــاد العالم
ــا �ن ــة وإدماجه ــة المحلي النظــم االقتصادي

االأمــر الــذي يســتوجب أن ينطلــق بنهــج مــدروس، وتنظيــم جماعــي بأولويــة 

ي المقــام االأول.
التوافــق والتكامــل �ن

كلمة ختامية ..

ــد  ــت والجه ــتدراك الوق ــب اس ــه يتوج ــة، فإن ات الحالي ــؤ�ش ــل الم ي ظ
و�ن

ــاً  ــون ممكن ــد يك ــذي ق ــر ال ــة، وهــو االأم ــة عربي ــة رقمي ــج لعمل لوضــع برنام

ة  ن ــري ــل الم ــه. ولع ــح إلي ــا كان يُطم ــذي طالم ــادي ال ــل االقتص ــق التكام لتحقي

ي ســتصل إىل 
ي يمكــن أن يســتفيد منهــا هــو قاعدتــه الســكانية الــ�ت

الرئيســية الــ�ت

ي ستكســبه قوتــه االأساســية 
نصــف مليــار نســمة خــالل عقــد مــن الزمــان، والــ�ت

. ن مــن حيــث حجــم قاعــدة المســتخدم�ي

وعــى مــا يبــدو بــأن الحكومــات أصبحــت اليــوم أمــام خيــارات محــددة، 

س. فهــي إن قبلــت أو  ء بمــا هــو مفــرت ي محيــط مــىي
بــل وأشــبه بأنهــا قابعــة �ن

رفضــت العمــالت الرقميــة، فــإن البنيــة التحتيــة العالميــة لالقتصــاد الرقمــي 

ي تمكنهــا وتطورهــا الثــورات التكنولوجيــة بشــكل مطــرد وأحيانــاً مفاجــئ، 
الــ�ت

ســتضعف مــن أدوارهــا تدريجيــاً إىل أن تعــدم ســلطاتها. ففــي عالــم أصبحــت 

ــن  ــة، فم ن الدولي ــ�ي ــه القوان ــاً تحمي ــة شــأناً عالمي ــات الفردي ــات والملكي الحري

ســيمنع هجــرة االأمــوال إىل العمــالت الرقميــة المركزيــة أو التجاريــة؟ وكيــف 

ي ظــل تداعيــات الحركة 
ي �ن

ســيمكن حينهــا أن تحمــي اقتصاداتهــا وأمنهــا الوطــ�ن

العالميــة للمــال؟

كلمة ختامية ..
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عن المؤلف
د. علــي محمــد الخــوري هــو مستشــار مجلــس الوحــدة االقتصاديــة 
العربيــة ورئيــس االتحــاد العربــي لالقتصــاد الرقمــي فــي جامعــة 

الدولــة العربيــة، وهــو أحــد المســؤولين الحكومييــن بدولــة اإلمــارات 

ــرة فــي إنجــاز  ــة عقــود األخي ــة المتحــدة. شــارك طــوال الثالث العربي

مجموعــة مــن البرامــج والمشــاريع الوطنيــة االســتراتيجية. كمــا أنــه 

عمــل مــع منظمــات دوليــة متعــددة منهــا المنتــدى االقتصــادي العالمــي، واالتحــاد األوروبــي 

ــة عديــدة. كمــا ويعمــل أيضــًا مستشــارًا  ــر عالمي واألمــم المتحــدة، وشــارك فــي إعــداد تقاري

اســتراتيجيًا لعــدد مــن الحكومــات اإلفريقيــة ومؤسســات ماليــة عالميــة.

تــم تصنيفــه فــي 2018 ضمــن أهــم 100 شــخصية دولية ســاهمت في تطــور تطبيقــات الحكومات 

الرقميــة علــى مســتوى العالــم، حيــث جــاء فــي المرتبــة الـــ 23 وكشــخصية عربيــة وحيــدة. لــه 

أكثــر مــن 150 مؤلــف علمــي تتضمــن منهجيــات وأطــر عمــل تهتــم بتطويــر المنظومــات الرقمية 

والمجتمعــات المدنيــة والتطويــر اإلداري واالقتصــادات المعرفية المســتدامة.

ــا فــي لنــدن، وحاصــل علــى  د. الخــوري هــو زميــل وأســتاذ المعهــد البريطانــي للتكنولوجي
إدارة  العلــوم فــي  العلــوم مــن جامعــة مانشســتر، وماجســتير  شــهادة  بكالوريــوس 

المعلومــات مــن جامعــة النكســتر، ودكتــوراة فــي إدارة المشــروعات االســتراتيجية مــن جامعــة 

وريـــــك فـــي الـمملكــــــة المتـحــــدة.

المدفوعات اإللكترونية 
والعمالت الرقميـة


