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 طيبةحية ت

 :  بعنوان  2018 أيلول 17، مدونة العمالت م ع ك تقريرأرسل لسيادتكم 

 العمالت الرقمية

ين أضعه بتصرف األكاديمي التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.

على الخبر والمعلومة واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين والطالب، لتسهيل الحصول 

 االقتصادية. 

بعض المعلومات والبيانات الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق 

 من قبل خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه المعلومات مع ذكر المصدر لتحقيق الموثوقية .

التقرير ألن المعلومات الواردة  وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة واردة في

 فيه على مسؤولية المصدر الذي حصلنا منه على المعلومة، المثبت في نهاية التقرير.

  .أرجو االطالع وموافاتي بأية مالحظات حول التقرير

 األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري                                                                    

 جامعة دمشق –كلية االقتصاد                                                                             

 مالحظة: 

 أرجو ممن ال يرغب باستمرار إرسال التقرير لسيادته، إعالمي ليتم حذف اسمه من القائمة البريدية.
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 العمالت الرقمية

  ,September 17  2018 ،أيلول 17

 

 الشروط واألساليب -تداول العمالت الرقمية - 1

 الخيارات -

بالعمالت الرقمية، ال يهدف هذا الدليل إلى أن يكون دليل للتداول، وإن كنت ترغب في التداول 

نفترض بأنك متداول مؤهل بالفعل. إن أردت التداول، أي المضاربة قصيرة األجل بإستخدام العمالت 

الوطنية كأساس، فإن خياراتك هي شركات الوساطة وبورصات المشتقات على اإلنترنت. عند وقت 

ول بالعمالت الرقمية. جميع وسيط حول العالم يقدمون خدمات التدا 40كتابة هذا المقال، هناك حوالي 

هؤالء الوسطاء يقدمون خيار التداول بالبتكوين، وحوالي نصفهم يقدم إمكانية التداول باإليثيريوم 

والاليتكوين، وحوالي ربعهم يقدم إما الريبل أو الداش. هذا يعني إن كنت ترغب بالتداول بأكثر من 

 .البيتكوين، فإن خياراتك على األغلب أن تكون محدودة

 الرافعة المالية -

ذكر سابقاً في هذا الدليل بأن التداول بالعمالت الرقمية عالي المخاطرة، وأن قيمة أي منها من 

الممكن أن تتراجع إلى الصفر تقريباً خالل لحظة. لهذا السبب فإن موضوع الرافعة المالية مهم جداً، 

منهم يقدم  %40لعمالت الرقمية. حوالي والعديد من الوسطاء ال يقدمون خدمات الرافعة المالية على ا

 .1إلى  30أو  20، مع عدد قليل منهم يصل إلى ارتفاع 1إلى  10رافعة مالية أقل من 

يرجى العلم بأنك في حال تداولت بالعمالت االلكترونية مع الرافعة المالية، إن لم يقدم لك الوسيط 

ونة، من الممكن أن ينتهي بك األمر مديوناً حماية مضمونة من الرصيد السلبي أو نقاط توقف قوية مضم

 بأكثر مما قمت بإيداعه، وأن تواجه مشاكل قانوينة نتيجة لذلك.

 الشراء والبيع -

أحد الميزات الرئيسية للتداول هو القدرة على اتخاذ صفقات شراء وبيع على العمالت الرقمية. 

 يمكنك تحقيق الربح من خالل توقع ارتفاعها وانخفاضها.

 اإلنتشارات ورسوم التمويل حتى اليوم الثاني

بما أن العمالت الرقمية تعد أصول عالية المخاطر، فإن اإلنتشارات والعموالت عادة ما تكون 

عالية مقارنة بغيرها من األصول األقل مخاطرة. هذا يعني بأن التداوالت قصيرة األجل يمكن أن تكون 

، وعند $10الت. اإلنتشارات مرتفعة وعادة ما تكون أكثر من مكلفة نسبياً إن أجري العديد من التداو
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، والذي يعتبر حاداً. باإلضافة إلى ذلك، يقدم %0.24سعر السوق الحالي، فإن ذلك يمثل رسوم بحوالي 

بيتكوين، والذي ال يمكنك من التداول بأقل من حوالي  10بعض الوسطاء حد أدنى يصل إلى ارتفاع 

، سوف تحتاج إلى 1إلى  10حالية. عند الحد األقصى للرافعة المالية بمقدار عند األسعار ال 40,000$

من أجل القيام بتداول واحد بالحد األدنى. ولكن، هناك وسطاء يقدمون حد أدنى  $4000إيداع مبلغ 

بدون رافعة مالية عند سعر السوق الحالي، والذي  $420بيتكوين، أي حوالي  0.10يصل إلى انخفاض 

 ص بكثير.يعتبر أرخ

من  %0.07معدالت التمويل حتى اليوم الثاني بالمقابل تعتبر منطقية على األغلب. الرسوم عند 

 0.10قيمة الوضعية باليوم الواحد هي الشائعة حالياً. هذا يعني بأنك إن قمت بفتح وضعية بمقدار 

قي فيه على من ذلك المبلغ كل يوم تب %0.07، سوف يتم خصم رسوم بقيمة $420بتكوين بقيمة 

 (.$0.29التداول مفتوحاً )

 التحليل األساسي -

نعتقد بأنه في حين أن التحليل األساسي الصحيح يمكن أن يكون أداة مفيدة في التداول المربح، إال 

أنه أقل أهمية بكثير بالنسبة لتداوالت العمالت الرقمية من التحليل التقني. الحصول على التحليل التقني 

أمر هام جداً بالنسبة لتداوالت العمالت االلكترونية، ولكن إن كنت تحصل على  بشكل صحيح يعتبر

التحليل األساسي بشكل صحيح كذلك، من الممكن أن تكون لديك الثقة السير مع التداول الرابح بمعدالت 

عالية من حيث المخاطر إلى العوائد )على فرض أن تتأكد من أنك لن تتدمر بسبب وصول رسوم 

 حتى اليوم الثاني إلى مبالغ مرتفعة جداً من خالل البقاء في التداول لفترة طويلة جداً(.التمويل 

 وهو فعلياً مجرد –عندما يتعلق األمر بالعمالت المشفرة، فإن التحليل األساسي محدود نوعاً ما 

واضحة وتحديد ما إن كانت العملة سوف تنجح أو ال في المستقبل طويل األجل. ال توجد مقاييس سهلة 

يمكن استخدامها لتبرير ذلك القرار، عدى ربما عن العدد اإلجمالي للمالك أو الرسملة السوقية وعدد 

األعمال التجارية الهامة التي تقبل تلك الدفع بتلك العملة. ما عدى ذلك، سوف يكون من الصعب على 

القرار، فإن ذلك رائع،  أغلب الناس اتخاذ قرار مدروس. إن كانت لديك القدرة على اتخاذ مثل ذلك

ولكن إن لم تكن كذلك، فهي ليست بالضرورة نقطة سلبية جداً. يمكنك محاولة التداول بنجاح من خالل 

 التحليل التقني وحده، كما يفعل العديد من المتداولين.

 

https://www.dailyforex.com/files/Crypto tactics and terms_article 7image.jpg
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ل كاألخبار الجيدة بالنسبة للمتداولين التقنيين هي أن العمالت الرقمية بشكل عام، والبيتكوين بش

خاص، تتصرف بطريقة تقنية جداً، وعادة ما تحترم مستويات الدعم والمقاومة الواضحة وخطوط 

النمط الرئيسية. احترام المستويات التقنية أمر منطقي، حيث أنه على عكس العمالت الرئيسية التي 

تبر مضاربة عفإن التداول بالعمالت الرقمية ي لديها تدفقات حقيقية وتخريبية من اإلقتصاد الحقيقي،

إلى جانب  بالكامل تقريباً وسوف يبقى كذلك حتى تصبح هذه العمالت وسيلة صرف واسعة اإلستخدام.

محاوالت القرصنة اإللكترونية والتغيرات الجذرية في بروتوكوالت البلوك تشين، لن يكون هناك أي 

ة بنوك بشأن قواعد جديدأحداث خارجية تؤثر كثيراً في السعر، بإستثناء إعالنات من الحكومات وال

متعلقة بشرعية أو عمليات العمالت الرقمية. لهذا السبب، نعتقد بأن البتكوين يمكن أن تكون حلم المحلل 

التقني، وقد الحظنا، خالل األشهر الماضية بشكل خاص، بأن حركات سعر البيتكوين بدت أكثر 

ألدوات اإلستثمارية األخرى في سوق وضوحاً بعد فحص الرسم البياني لألسعار الماضية، مقارنة با

 فوركس.

على المستوى التقني، فإن البيتكوين واإليثيريوم هما العملتين الرقميتين األسهل للتداول. في 

التداول، يفضل دائماً التداول فقط بأكثر األدوات المالية سيولةً، وهاتان العملتان هما األكثر سيولة بين 

ل بالبتكوين بنجاح بإستخدام مستويات الدعم والمقاومة من أجل تحديد العمالت الرقمية. يمكن التداو

الخط المحتمل للحركة وحركة سعر الشمعة لتوقيت الفواصل الزمنية. مكن أن تكون التقلبات المرتفعة 

جداً من األمور التي تحتاج إلى نقاط توقف كبيرة، ولكن الحركات التالية عادة ما تون كبيرة بحيث 

 جيد. في المقال التالي، سوف نلقي نظرة على بعض استراتيجيات تداول البيتكوين.تعمل بشكل 

https://arab.dailyforex.com/forex-articles/2017/12/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8/88288 

 

 العملة المشفرة األكثر شهرة -البيتكوين - 2

عملة رقمية( ال تخضع ألي سلطة مركزية  800البيتكوين هي عملة رقمية )يوجد اآلن أكثر من 

 مثل الحكومة أو البنك.

شخص آلخر وتعمل على نظام يمكنك من إرسال وتلقي البيتكوين من دون البيتكوين هو عملة من 

جهة ثالثة. يتقلب السعر بحسب ما يرغب الناس بدفعه مقابلها. تم تداول هذه العملة مقابل فلسات )خالل 

 .2013دوالر أمريكي في قمة  1200مرحلة البداية( ووصلت إلى 
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الحتفاظ بها في "محافظ البيتكوين". هناك أنواع العملة الرقمية موجودة بشكل إلكتروني، ويتم ا

عديدة من محافظ البتكوين: المحافظ على أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو على الهواتف النقالة أو على 

 المحافظ على اإلنترنت، أو محافظ المعدات وحتى المحافظ الورقية.

، 2008مجهولة. في شهر مايو تم تصور فكرة البيتكوين من قبل "ساتوشي ناكاموتو" الشخصية ال

( عن البتكوين، العملة المشفرة من شخص آلخر. من دون PDFقام بمشاركة ورقة بيضاء )ملف 

الكشف عن هويته، وضح ساتوشي كيفية عمل هذه العملة: سوف يتم "التنقيب" عن البتكوين من خالل 

لعبث به من ها في سجل ال يمكن ابرامج الكمبيوتر، ويتم تحويلها بشكل مباشر بين المستخدمين وتسجيل

 دون الحاجة إلى طرف ثالث. واختفى ساتوشي بعد ذلك.

يعتبر جزء من البتكوين هو سرية ساتوشي ناكاموتو نفسه، الذي يعتبره العديدون تصرف غير 

أناني نحو الحقبة الجديدة من الثورة المالية. حدد المحققين على اإلنترنت بعض المرشحين ألن يكونوا 

توشي ناكاموتو، بما في ذلك شخص ياباني عادي لديه نفس اإلسم. والبعض قال بأن ساتاوشي سا

 ناكاموتو هو اسم مستعار لمجموعة.

كمستخدم جديد، يمكنك البدأ مع بتكوين من دون فهم التفاصيل التقنية. عندما تقوم بتحميل محفظة 

أول عنوان بتكوين هاص بك ويمكنك  البيتكوين على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي، سوف تنشأ

إنشاء المزيد كلما احتجت لذلك. يمكنك اإلفصاح عن العنوان ألصدقائك بحيث يمكنهم الدفع لك والعكس 

صحيح. في الواقع، هذا األمر يشبه كثيراً البريد اإللكتروني، بإستثناء أن عنوان البيتكوين يجب أن 

 يستخدم مرة واحدة فقط.

 Cryptocurrencyما هي العمالت الرقمية او المشفرة  - 3

العمالت المشفرة هي مجموعة فرعية من العمالت الرقمية. على عكس العمالت الرقمية األخرى 

التي يمكن أن تصدر من جهة مركزية، وأن تتداول ضمن مجموعة أو موقع جغرافي، أو أن ترتبط 

 العملة المشفرة تمتلك خصائص مختلفة تماما. بعملة ورقية أو منظمة تصدر هذه العمالت، فإن

  أصبحت العمالت المشفرة أحد أهم المواضيع الملحة في المجال المالي. 

 األمر المميز عن البيتكوين؟

ببساطة، العملة الورقية تعتمد على أطراف خارجية، مثل البنوك أو معالجي عمليات الدفع مثل 

هي الطريقة التي يمكننا التأكد من خاللها أن الدفعة المرسلة قد  فيزا، من أجل التحقق من المعاملة. هذه

البيتكوين هي كذلك عملة ال مركزية، حيث أن ال حكومة وال شخص وال مجموعة  استقبلت بالفعل.
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لديها السلطة عليها. هذا األمر يجعل البتكوين قابلة للتداول في أي مكان في العالم طالما أن المتلقي يقبل 

 لة للدفع.بها كوسي

العمالت الالمركزية تحتوي على مبدأ فريد. كما هو الحال مع اإلنترنت، فهي ال تخضع لحدود 

 جغرافية، ولهذا يطلق على البتكوين كذلك "عملة اإلنترنت".

يمكن استخدام البيتكوين في اإلنفاق على األشياء، مثل المال. كما أن بعض الناس يقبلون بها 

 حين أن البعض اآلخر يفضل استخدامها كطريقة لتحويل المال دولياً.ألغراض استثمارية، في 

، فإن محافظ البيتكوين 2016في  Blockchainلحالة البيتكوين و  Coin Deskوفقاً لتقرير 

. على الرغم من أن 2015إلى نهاية  2014مليون خالل عام واحد من نهاية  12.77تضاعفت إلى 

م أكثر من محفظة واحدة )من الشائع امتالك أكثر من محفظة(، فإن العديد من مستخدمي بيتكوين لديه

 هذا مؤشر على أن مستخدمي البتكوين حول العام في ازدياد.

الطريقة األخرى لتقدير استخدام البتكوين هو من خالل معامالت البتكوين، والتي زادت بشكل 

عدد أكبر من تعامالت البتكوين، ثابت. على الرغم من أن هذا قد يعني بأن نفس األشخاص يقومون ب

 إال أنه من الممكن افتراض بأن هناك مستخدمي بتكوين جدد في الخليط.

الكثير  . هناكمنصات تداول البيتكوين يمكنك شراء البتكوين من أي بورصة على اإلنترنت عبر

هناك بورصات عالمية وبورصات خاصة بدول معينة  –الخيارات اإلضافية اآلن مقارنة بالماضي من 

 كذلك.

https://arab.dailyforex.com/forex-

articles/2017/12/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86--

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A9/88159 

 

 تاريخ ومستقبل العملة اإللكترونية بيتكوين -  4

 *2017يوليو  19*تم تحديث هذا المقال بتاريخ 

فت (، العملة االفتراضية التي يبدو بأنها عصBitcoinما الذي يمكن قوله عن "بيتكوين" )

من أكثر المواضيع إثارة للجدل على الساحة  Bitcoinباألسواق المالية العالمية؟ منذ بدايتها، أصبحت 

االقتصادية و تستمر في كونها مركز القلق المتواصل بالنسبة للعديد من المستثمرين و أصحاب األعمال 

 التجارية.

https://arab.dailyforex.com/forex-brokers/bitcoin-brokers
https://arab.dailyforex.com/forex-brokers/bitcoin-brokers
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في اليابان.  2007في العام  Bitcoinاألسطورة هي أن "ساتوشي ناكاموتو" بدأ العمل على مبدأ 

)يقال بأن ناكاموتو هو إسم مستعار جماعي ألكثر من شخص واحد(. في شهر أغسطس من العام 

كنطاق و تم إطالق النسخة األولى من العملة في شهر يناير  bitcoin.org، تم تسجيل موقع 2008

لكل دوالر  Bitcoin 1309.03حدد قيمتها عند  bitcoin. سعر صرف اإلصدار األول من 2009

أمريكي، بإستخدام المعادلة التي تتضمن تكاليف الكهرباء لتشغيل الكمبيوتر الذي يصدر وحدات 

Bitcoin. 

 Bitcoinسوق  -

و أول تعامل عالمي حقيقي  2010في شهر فبراير  Bitcoinتأسس سوق بتكوين كبورصة لعملة 

. عند ذلك الوقت، bitcoinبيتكوين مقابل بيتزا على منتدى  10,000بإستخدامها حدث عندما تم دفع 

 دوالر أمريكي. 25سعر الصرف لشراء البيتزا كان حوالي 

العملة  مترددين بشأنبداية، فإن أغلبية الناس كانوا  bitcoinكما يمكن أن نتوقع، عندما تم تقديم 

. لم يعلموا ما يصنعوا بعملة ال يمكن مشاهدتها وال لمسها. حقيقة أنها قدمت كعملة ال مركزية فتراضيةاإل

يمكن  Bitcoinمن دون أي تشريع على اإلطالق لم تعجب أغلبية الناس. األمر الذي كان هاماً هو أن 

 شرائها عند سعر متدني جداً و لم يكن هناك مجال إال أن ترتفع.

 لةوجهي العم -

من وجهي العملة. هناك من ليس لديه شك بشأن إستخدام العملة التي  bitcoinينظر الناس إلى 

(. 2013يمكن الوصول لها فقط عن طريق اإلنترنت من خالل ماكنة آلية )كشف عنها في شهر مايو 

أي و يحتفظون بها حتى يصبح بيعها مربحاً، كما هو الحال مع  bitcoinهؤالء المضاربين يشترون 

 عملة أخرى يمكن التداول بها.

و هناك اآلخرين الذين يقولون بأن بيتكوين هي ببساطة جزء من برنامج هرمي يربح فيه فقط 

تتداول حالياً و  -مليون 21-الناس الموجودين على القمة. في الواقع، هناك عدد محدود من بيتكوين 

 ف يحدث عند ذلك الوقت.. ال أحد يعلم ما سو2040يتوقع بأن تصدر فقط حتى العام 

يوليو  13في تاريخ  $99بشكل كبير و وصلت إلى إنخفاض  Bitcoinفي هذه األثناء، تقلبت الـ 

يقع عند حوالي  Bitcoinفي شهر ديسمبر من نفس العام. اليوم، سعر  $1,200، و إلى إرتفاع 2013

عمالت في العديد من الدول و العديد من ال bitcoin. خالل السنوات، توفر العديد من أسواق 645$

 .bitcoinوافقت على المجازفة مقابل 

http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/financial-markets/2017/01/10/%D8%A3%D9%87%D9%85-5-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%9F.html
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/financial-markets/2017/01/10/%D8%A3%D9%87%D9%85-5-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%9F.html
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/financial-markets/2017/01/10/%D8%A3%D9%87%D9%85-5-%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%9F.html
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كطريقة  bitcoinو شركات و أنظمة الميترو، بدأت بقبول  Virgin Airwaysالشركات، بما فيها 

. كما كان هناك الكثير من التحقيق بشأن العملة bitcoinدفع مقابل البضائع و الخدمات و إرتفع سعر 

و التي  Foundation Bitcoinإلى تأسيس شركة 2012ي شهر سبتمبر من الرقمية، و التي أدت ف

طبقت بروتوكول جوهري للفريق و جهاز لمراقبة العملة الرقمية. و كان لهذا األمر القليل من النتائج 

تقوم بأنشطة مشبوهة و تم تغريمها و  bitcoinالملموسة حيث وجد بأن هناك العديد من بورصات 

 سلطات الفدرالية.إغالقها من قبل ال

ى ، مما أدى إلأسواق بيتكوين كما كان هناك كذلك العديد من الحاالت حيث تمت قرصنة بورصات

. كان هناك سوق بورصة bitcoinهبوط قيمة العملة، حيث قام القراصنة المحترفون بسرقة مئات الـ 

bitcoin  واحد على األقل و هوMt. Gox  أصبح غير 2010و الذي كان األول الذي بدأ العمل عام ،

متواجد بشكل مثير للشك ألصحاب الحسابات في شهر فبراير من هذا العام و في النهاية أعلن إفالسه، 

 و ترك المئات من أصحاب الحسابات مع خسائر كبيرة.

عملة شرعية أو عملية إحتيال؟ ما هو مدى  Bitcoinإعتبار  و بالتالي، يبقى السؤال: هل يمكن

عندما ال يتم إصدار المزيد  2040اإلرتفاع الذي سوف تصل له قيمة بيتكوين؟ ما سوف يحدث في العام 

 من هذه العملة؟ ال أحد يعلم.

 

 عشر حقائق مثيرة لإلهتمام عن بيتكوين عليك معرفتها – 5

 

عر بيتكوين، فإن هذه العملة الرقمية تتسبب بالكثير من اإلهتمام بين مع اإلرتفاع الغير عادي في س

الناس. بهذا الوقت، هناك الكثير من الناس الذي سمعوا عن بيتكوين وأنها تالقي قبوالً أكثر. إذا، في 

ذلك المجال، فيما يلي بعض الحقائق الشيقة التي عليك معرفتها عن بيتكوين. اقرأها وشاركها مع 

 وعائلتك:أصدقائك 

 الحقائق العشرة األكثر إثارة بشأن بيتكوين

 . مبتكر بيتكوين، ما يزال شخصية غامضة.1

"ساتوشي ناماكوتو" هو اإلسم المستخدم من قبل الشخص الذي قام بتصميم بيتكوين، ولكن ما يزال 

ي ذلك "نيك ا فهناك شك حول الهوية الحقيقية. على مر السنين، ارتبط الكثير من الناس بنفس األمر، بم

https://arab.dailyforex.com/currencies/btc/usd
https://arab.dailyforex.com/currencies/btc/usd
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سزابو" و "دوريان ناكاموتو" و "هال فيني" و "كريج ستيفين رايت" وغيرهم. يعتبر البعض أن 

مليون  1، يعتقد بأن ناكاموتو يمتلك 2017ناكاموتو قد يكون فريق من األشخاص. بحلول شهر مايو 

 مليار دوالر. 2بيتكوين بقيمة أكثر من 

 . عدد عمالت بيتكوين محدود.2

تكون قد سمعت عن تعدين بيتكوين، العملية التي يتم من خاللها إنتاج بيتكوين بطريقة رقمية. ربما 

إذا، هل هذا يعني بأنه قد يكون هناك رقم غير متناهي من البيتكوين؟ هذا ليس صحيحاً. الجدول المحدد 

يون مل 21بشكل مسبق يحتوي على عدد محدود من عمالت بيتكوين. وهي تقترب بشكل بطيئ من 

 وعملية التعدين تصبح أكثر صعوبة مع كل يوم.

 . من المستحيل معرفة تفاصيل المرسل/المستقبل.3

رمز أبجدية رقمية. من خالل استخدام ذلك العنوان، يصبح  34تتعامل بيتكوين مع خيط طويل من 

ر التعامالت الغيمن المستحيل معرفة المتلقي. على األرجح، بأن هذا هو السبب الذي يجعل أغلبية 

قنونية تتم بإستخدام بيتكوين. لحماية الخصوصية بشكل أكبر، أغلبية برامج المحافظ تعين للمستخدمين 

 هوية محفظة استثمارية، والتي تستخدم كذلك كإسم مستخدم.

 . البيتزا كانت أول بضاعة تشترى بإستخدام بيتكوين.4

، أول عملية شراء مسجلة 2009هال فيني عام بعد أول عملية عن طريق بيتكوين بين ساتوشي و 

 بيتكوين. 10,000. للقيام بذلك، تم إنفاق $25كانت لشراء بيتزا بقيمة 

 . شبكة بيتكوين أقوى بكثير من الكمبيوترات الفائقة.5

 . بيتكوين أرسلت إلى الفضاء.6

لفضاء. بيتكوين ل، قامت "جينيسي للتعدين"، مزود خدمات غيمة بيتكوين، بتجهيز 2016في العام 

تم هذا بإستخدام نموذج ثالثي األبعاد لبيتكوين ومحفظة بيتكوين ورقية، والتي كانت مرتبطة بمنطاد 

مركزة على النموذج والمحفظة. عندما وصل  GoProمناخي. تم تسجيل الرحلة بالكامل بإستخدام 

حفظة الورقية. وتم عمل تحويل كيلومتر، قام الفريق األرضي بمعاملة إلى الم 20المنطاد إلى ارتفاع 

 كيلومتر. 34آخر إلى المحفظة عندما وصلت إلى اإلرتفاع األقصى عند 

 . عملية تحويل بيتكوين ال يمكن عكسها7

تحويل بيتكوين، العملة المفضلة في تحويالت البضائع الغير قانونية، ال يمكن أن تنعكس. على 

 لحصول على فرصة ثانية أثناء القيام بالمعاملة.، ال يمكنك اPayPalعكس المنصات الشائعة مثل 

 أحد أكبر محافظ بيت كوين.  FBI. يمتلك مكتب التحقيقات الفدرالي 8
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عندما قام مكتب التحقيقات الفدرالي بإغالق عمليات "طريق الحرير"، قام كذلك بمصادرة أصول 

لم. تقرير اك عملة بيتكوين في العاالمالك. في تلك العملية، أصبح مكتب التحقيقات الفدرالي أحد أغنى م

 مليون دوالر من بيتكوين. 120يقول بأن المكتب يمتلك أكثر من  Wiredفي مجلة 

 . خسارة محفظة بيتكوين يعني خسارة البيتكوين9

كما تقوم بحفظ مالك في حسابك المصرفي عن طريق اإلنترنت، فإن عملة بيتكوين محفوظة في 

ن محفظة عالية الحماية. ولكن، إن فقدتها، فإن البيتكوين التي تمتلكها محفظة بيتكوين. وهي عبارة ع

سوف تضيع لألبد. كما أنه من المستحيل كذلك ألي شخص استخدام بيتكوين الخاصة بك من محفظتك 

 حتى تعطيها لهم. كذلك، إن كان لديك عنوان بيتكوين، يمكنك أن ترى عدد البيتكوين الذي لدى المالك.

 عالية التقلب . بيتكيون10

منذ إطالقها، أصبحت بيتكوين خالل العقد الماضي من أهم الظواهر في العالم الرقمي. وصل 

سعرها إلى آالف الدوالرات. ولكن، يستمر السعر بالتقلب ويبقى متذبذبا. كما أن هناك توقعات بأن 

لناس، د قليل من ابيتكوين قد تسقط في المستقبل إن استمرت في المسار الحالي. السبب هو أن عد

 ، هم الذين يسيطرون على أغلبية بيتكوين. وهذا يعارض الطبيعة الالمركزية للعملة.10بحوالي 

 

 إذا، هل وجدت هذه الحقائق عن بيتكوين مثيرة لالهتمام؟ ال تنسى أن تشاركنا آرائك.

https://arab.dailyforex.com/forex-articles/2016/07/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-

%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-bitcoin/61540 

 

 كيف يمكنني اإلستثمار في البتكوين والعمالت الرقمية؟ - 6

ظهرت البيتكوين وغيرها من العمالت الرقمية في األخبار مؤخراً، حيث أن سعرها ارتفع بشكل 

كبير خالل األشهر األخيرة، ما جعل المحظوظين الذين قاموا باإلستثمار مبكراً أثرياء بدرجة تفوق 

ن أو غيرها متوقعاتهم، على األقل ورقياً. السؤال هو ما إن كان من الحكمة اإلستثمار في البيتكوين 

العمالت الرقمية مثل اإلثيريوم أو الاليتكون اآلن، أو في أي وقت، وهو موضوع آخر لن أقوم بتغطيته 

هنا. تسائلت مؤخراً بشأن ما إن كانت البتكوين فقاعة، ألنها في تلك الحالة، فسوف تكون استثمار خطر 

ن قررت اإلستثمار في البيتكوين أو أي أو أكثر في وقٍت ما مستقبالً. إ %90جداً قد ينتج عنه خسارة 
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عملة رقمية أخرى، كيف عليك القيام بذلك؟ في نهاية األمر، العمالت الرقمية غير موجودة بشكل مادي 

 بحيث يمكنك أخذها معك ووضعها في خزنة.

 اإلستثمار أو التداول -

ك ، والقليل كذلوسطاء تداول العمالت الذين يقدمون التداول بالبيتكوين هناك أعداد متزايدة من

يقدمون إمكانية التداول بعمالت رقمية أخرى. هذا يعني أن الحل الممكن هو فتح حساب مع مثل هؤالء 

ن واإلنتظار حتى يرتفع استثمارك. فتح الحساب مع وسيط فوركس هو الوسطاء وشراء بعض البتكوي

في العادة عملية سهلة وال تحتاج للقلق بشأن إمتالك البيتكوين أو غيرها من العمالت الرقمية. سوف 

أو أقل.  $100يكون لديك وضعية مع الوسيط والعديد من الوسطاء يتيحون لك فتح حساب بحد أدنى 

مات الرافعة المالية، والتي تعني بأمك تستطيع اتخاذ وضعية أكبر من مبلغ اإليداع. كما أنهم يقدمون خد

طريق الوسيط هذا يبدو حالً بسيطاً، ولكن هناك مشكلتين تجعل منه عرضاً ضعيفاً. األمر األول واألهم، 

كل يوم تبقي فيه على التداول مفتوحاً حتى اليوم   هو أن الوسطاء يفرضون رسوم صغيرة

من استثمارك  %0.03بالنسبة لوضعيات شراء البيتكوين، تقوم عادة بدفع رسوم ال تقل عن  ني. الثا

فقط سنوياً، والذي سوف يكون جزء كبير من أرباح أي تنتج عن أي استثمار  %11يومياً. وهو يعادل 

قوم بدفع تطويل األجل. كما أن يمكن أن ترتفع الرسوم كذلك من قبل الوسيط في أي وقت، وبالتالي قد 

مبلغ أكبر من ذلك. الموضوع الثاني الذي يجب التفكير به هو أمان الوسيط. إن لم يكن الوسيط في دولة 

يقدم المشرعون فيها ضمان إيداع، فإن استثمارك قد يختفي وال يمكن تعويضه إن أعلن الوسيط إفالسه. 

ويلة، إليداع، بعد فترة انتظار طحتى في األماكن التي يكون فيها ضمانات، قد تحصل فقط على مبلغ ا

من دون أي أرباح إن كانت قيمة البيتكوين قد ارتفعت! الوسطاء مناسبين أكثر للمضاربة قصيرة األجل 

 على حركات سعر العمالت الرقمية، وليس على اإلستثمارات طويلة األجل.

 تعدين البيتكوين -

تقريباً، ما يبقي على  2040لبيتكوين حتى العام يقدر الخبراء عادة أنه سوف يكون باإلمكان تعدين ا

الكثير من الوقت للتنقيب. تعدين البتكوين هو عملية استخدام أجهزة كمبيوتر متخصصة من أجل إنشاء 

البيتكوين الخاصة بك عن طريق اإلنترنت. لألسف، فإن التعديل الفعال اآلن لم يعد متاحاً للهواة، حيث 

ر نقدي كبير في العديد من المعدات. هناك بعض المواقع اإللكترونية التي أنه يحتاج اآلن إلى استثما

تقدم استثمار في عمليات تعدين جماعية. هذه المواقع مالئمة تقنياً، وهناك اتحادات تعدين شرعية تقوم 

بتجميع هذه التكاليف، ولكن هذه الفكرة خطرة، خصوصاً إن لم تكن لديك العناية الواجبة الكاملة عن 

 لعرض.ا

https://arab.dailyforex.com/forex-brokers/bitcoin-brokers
https://arab.dailyforex.com/forex-brokers/bitcoin-brokers


  M E A K- Blog Currency report                                                                     تقرير مدونة العمالت        م ع ك 

 Prepared by Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry                                  إعداد الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري

13 

  :moustafa.alkafri@gmail.com E-mail                                                                       سورية  12341دمشق ص ب 

 

 الخاص بالعمالت الرقمية ETFاألسهم في  -

من الصعب امتالك بعض األصول بسبب تكاليف التخزين وغيرها من المواضيع، مثل سلع مثل 

النفط والغاز الطبيعي والسبائك الذهبية. لذلك، لما ال نشتري حصص في صناديق تمتلك العمالت 

التملك مشتق من قيمة العملة الرقمية التي ترغب الرقمية، ما يمنحنا أصل قابل للصرف وسهل 

باإلستثمار بها؟ السبب الرئيسي الذي قد يجعل من هذا األمر فكرة غير جيدة هو أن األسهم في صناديق 

العمالت الرقمية هذه تميل ألن تتداول بأقساط مرتفعة مقابل بقيمها الكامنة ألن هناك طلب مرتفع على 

مليون دوالر من البيتكوين بحسب القيمة السوقية الحالية قد  100لذي يمتلك األسهم. مثالً، الصندوق ا

للسهم. إن قمت بشراء سهم واحد منها، فأنك تدفع  $150يكون لديه مليون سهم مدفوع يتم تداولها عند 

من  %33فوق قيمتها، وإن تراجع السوق بشكل مفاجئ، سوف تجد أنك خسرت  %50ما نسبته 

ع. القلق اآلخر بشأن اإلستثمار في الصندوق هو موضوع التشريع واإلحتيال، استثمارك بشكل سري

 كما هو الحال مع وسطاء فوركس.

 الشراء المباشر -

بالنسبة ألغلب المستثمرين اليوم، فإن الطريقة األرخص هي ببساطة شراء العمالت الرقمية مباشرة 

يك هذا األمر ملكية قانونية لألصول ومسؤولية وتخزينها، على أمل أن تبيعها الحقاً مقابل ربح. يعط

تخزينه وحمايته. القلق هنا يتعلق بحماية الرمز، حيث أن ملكية البتكوين تشبه أسهم الحامل: يمكن ألي 

شخص لديه إمكانية النفاد إلى الرمز أن "ينفق" البيتكوين. إن كان لديك الرمز على ورقة، وحصلت 

ريد اإللكتروني، فإنه عرضة للقرصنة بنفس درجة عرضة بريدك عليه وقمت بتخزينه عن طريق الب

اإللكتروني لذلك. الطريقة البديلة لحفظ وحماية الرمز هو استخدام المحفظة و/أو الخزنة الرقمية. من 

الممكن أن تكون على خادم طرف ثالث، أو تطبيق هاتف ذكي أو برنامج على جهاز الكمبيوتر الخاص 

اكرة بيانات أو جهاز آخر كذلك. لكل هذه الطرق ميزات ومخاطر محتملة. بك. يمكنك حفظه على ذ

 هناك خطر القرصنة أو الضرر المادي الذي قد ينتج عنه خسارة كامل اإلستثمار.

فيما يتعلق بعملية الشراء، هناك طريقتين رئيسيتين. هناك ماكنات سحب آلي في بعض المدن والتي 

على المعاملة،  %18لبطاقات اإلئتمانية. يتم فرض رسوم تصل إلى تقبل النقد أو بطاقات الخصم أو ا

بورصة عمالت رقمية على  وعليك أن تجهز محفظة قبل أن يمكنك الشراء. البديل، هو أن تستخدم

 /أو خزنة. وهذه البورصات تفرض هي األخرى رسوماً.، والتي قد تقدم لك كذلك محفظة واإلنترنت

https://arab.dailyforex.com/coinbase/coinbase-review/3486
https://arab.dailyforex.com/coinbase/coinbase-review/3486
https://arab.dailyforex.com/coinbase/coinbase-review/3486
https://www.dailyforex.com/files/bitcoin-2007769__340.jpg
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 الخالصة

قبل أن تقوم باإلستثمار في البيتكوين او أي من لعمالت الرقمية، عليك أن تقوم بالبحث الدقيق بشأن 

ما إن كان ذلك اإلستثمار جذاباً ويمكن أن يلبي أهدافك المالية طويلة األجل. عليك الحذر من الفزع 

عة قبل أن تكون قد فكرت باألمر جيداً. اإلستثمارات التي تمتعت بزيادات سعرية بشأن الشراء بسر

هائلة أظهرت تاريخياً بأن لديها ميول مواجهة مشاكل غير متناسبة من التراجعات الضخمة في القيمة. 

إن لم ترغب في المضي قدما، ربما يكون الشراء المباشر فكرة جيدة، على الرغم من أن الصندوق 

 رع والمضمون بشكل جيد بأقساط متواضعة قد يكون خياراً جيداً هو اآلخر.المش

https://arab.dailyforex.com/forex-articles/2017/12/%D9%83%D9%8A%D9%81-

%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86%D9%86%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/88397 

 

 ما هي تكنولوجيا البلوكشين؟ - 7

تعمل جميع العمالت الرقمية على تكنولوجيا البلوكشين. إن كنت تفكر بإستثمار طويل األجل في 

ضافة إلى تشين، باإلالعمالت الرقمية، نوصي بأن تحاول الحصول على فهم أساسي لتكنولوجيا البلوك 

منصة التكنولوجيا التي تعمل عليها العملة الرقمية التي سوف تختارها. حتى إن كنت مهتماً فقط 

 فإن من الجيد فهم أساسيات عمل  بالمضاربة أو التداول قصير األجل ، وليس اإلستثمار طويل األجل،

 تكنولوجيا البلوكشين.

واحد لواحد مشفرة والمركزية. تكمن قوتها في حقيقة أنها  تكنولوجيا البلوك تشين هي قاعدة بيانات

ال مركزية. على سبيل المثال، لنقل أن لدى بورصة أسهم قاعدة بيانات واحدة لجميع مالك كل قطعة 

من السهم المتداول، ويتم تحديثها بشكل متواصل. قاعدة البيانات مخزنة في موقع واحد على خادم 

مت قرصنة قاعدة البيانات، أو دمرت أو أتلفت بطريقة أخرى من قبل واحد. مالذي يحدث في حال ت

فيروس أو سبب طبيعي؟ على األرجح بالطبع أن هناك نسخة احتياطية واحدة على األقل لقاعدة البيانات 

 مخزنة في مكان ما، ولكنها ما تزال ضعيفة نسبياً ويمكن أن يتم العبث بها بسهولة.

 

عن قاعدة بيانات واحدة لواحد غير مركزية، حيث يتم تقسيم ملفات ولكن البلوكشين هي عبارة 

المحتوى وتشفيرها وتخزينها بشكل تفاضلي على آالف العقد حول العالم والتي تتواصل مع بعضها 
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البعض لتكوين كل متالحم. هذا األمر يجعل اإلحتيال أو القرصنة أمر صعب للغاية، ألن التغيرات في 

ملكية يجب أن يتم الموافقة عليها من قبل جميع القطع )الكتل( لكي تصبح مقبولة. سجالت المعامالت وال

هذا هو السبب الذي يجعل التعامالت المشفرة تستغرق بعض الوقت، ألن أي تغيير على "السجل" 

الموزع بشكل علني يجب أن تتم الموافقة عليه والتحقق منه في كل مكان. هذا األمر يحل مشكلة 

مزدوج" التي قد تصيب أي عملة رقمية بشكل طبيعي. ال يوجد سلطة مفردة أو خادم مركزي "اإلنفاق ال

 يمكن التالعب به.

تعتبر تكنولوجيا البلوك تشين تكنولوجيا "مدمرة" بشكل محتمل، مع قوة لتغيير العالم. لهذه 

وانين ال مع ق التكنولوجيا الكثير من التطبيقات، وحيثما تطبق، يجب أن تحل محل أي سلطة مركزية

يمكن تجاوزها: سوف تكون هناك حكومة، ولكن حكومة ال يمكن إساءة استخدامها أو اختالسها أو 

رشوتها. يمكن أن تكون هناك "شوك" والتي سوف نتحدث عنها بعد قليل، وتعمل على تغيير القوانين، 

 ولكنها، على أقل تقدير، علنية وشفافة.

 

 لماذا علي الشعور بالحماس تجاه العمالت الرقمية؟ - 8

العمالت الرقمية )وتكنولوجيا البلوكشين بشكل عام( هي أمر جديد ولديه إمكانية أن يغير بشكل 

كبير الطريقة التي يعمل بها العالم من الناحية اإلقتصادية. المستثمرين أو المضاربين األوائل في 

المغيرة، يمكن أن يحققوا عوائد كبيرة، على الرغم من أنها تحتوي على  التكنولوجيا الجديدة الناجحة

 3تعادل أكثر من  1986مستثمرة في سهم مايكروسوفت عام  $10,000المخاطر. على سبيل المثال، 

 4يعادل قرابة  1980عاماً. استثمار نفس المبلغ من المال في سهم أبل عام  25مليون دوالر خالل 

م. إذاً، على المدى المتوسط أو الطويل، حتى اإلستثمارات الصغيرة نسبياً يمكن أن مليون دوالر اليو

 تنموا إلى مبالغ كبيرة لدرجة تغير حياة أصحابها.

من خالل النظر إلى األفق قصير األجل، فإن العمالت الرقمية الرئيسية تتقلب بشكل كبير في 

صيرة األجل. هناك حجم كبير من الشراء والبيع القيمة، حيث أنها عرضة ألحجام هائلة من المضاربة ق

، ما يبقي على تقلبات أسعار العمالت الرقمية مرتفعة. األصل 2017من قبل المستثمرين خالل العام 

الذي ارتفعت قيمته بحجم كبير من المحتمل احصائياً إما إن يستمر باإلرتفاع، أو أن يتراجع بنفس 

 تعقد". إن كانت التقلبات عالية اليوم، من المحتمل أن تكون عالية يومالحجم قريباً، بسبب أن التقلبات "ت

الغد كذلك. هذا يعني بأن هناك احتمالية أن تكون فرص مضاربة في العمالت الرقمية خالل العام 
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على األقل، إما في الشراء أو البيع السريع. على سبيل المثال، في األسفل رسم بياني  2018و  2017

كبر عملة رقمية، مقابل الدوالر األمريكي خالل العامين الماضيين حتى شهر سبتمبر أ للبيتكوين،

2017: 

 

 %500الحظ كيف أن السعر ازداد بأكثر من الضعف خالل األسابيع الستة الماضية، وارتفع بنسبة 

يع. أساب 4خالل األشهر الخمسة الماضية. المؤشر في قاع الرسم البياني هو معدل تقلب السعر خالل 

وهو يرتفع بشكل ثابت، ويشير إلى أن التقلبات على األغلب أن ترتفع، أو على األقل أن تحافظ على 

المستوى الحالي. الرسوم البيانية للسعر للعمالت الرقمية األخرى خالل نفس الفترة الزمنية تظهر نفس 

 %15دة ما تتقلب بحوالي األمر. قارن هذا المستوى من الحركة السعرية بالعمالت الوطنية، والتي عا

خالل فترة عام كامل مقابل سلة من العمالت األخرى، ونرى بأن من الواضح بأن العمالت الرقمية 

 توفر فرص ربح يجب أن تؤخذ بشكل جدي.

قلنا في بداية هذا القسم بأن العمالت الرقمية أمر جديد وقد يكون مدمراً. احتمالة التدمير تكمن في 

حقيقة أن العملة الرقمية ربما أن تحل بالكامل محل العمالت المطنية مثل اليورو أو الدوالر االمريكي 

القوة لخفض قيم عمالتها، كأحجار األساس للنظام المالي العالمي. لدى الحكومات والبنوك المركزية 

والتي نحن مجبرون على استخدامها، ما يقلل من قيم مدخراتنا، ويزيل قدرتها على العمل كـ"مخزن 

للقيمة"، ويجبرنا جميعاً على أن نصبح مضاربين في أعمار متقدمة. إن كانت العمالت الرقمية آمنة 

الرقمية؟ من الناحية السياسية، فإن  ويمكن استبدالها بالكامل، من لن يفضل حفض ماله في العملة

العمالت الرقمية هي حلم المدرسة المالية والتحررية، وبالتالي إن كنت تحد هذه الفلسفات السياسية، 

فإنك بالتأكيد سوف تقدر ما قد تقدمه العمالت الرقمية. إن لم تستطع، أو ترغب الحكومات الوطنية 

لمحتمل بأن النظام المالي العالمية سوف يتغير عائداً إلى ما بإعاقة تقدم العمالت الرقمية، يبدو من ا

يشبه معيار الذهب، والذي ربما أن يزيل أسوء تجاوزات التضخم والتالعب. ولكن، العديد من 

اإلقتصاديين يؤكدون أن معيار الذهب كان له مشاكله الخاصة من حيث اإلنكماش الزائد واإلطالة الغير 

 ادية.ضرورية للركودات اإلقتص
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ربما أنك قد سمعت بعبارة "الحرب على الكاش"، والتي تشير إلى زيادة اإلبتعاد عن الكاش ونحو 

البطاقات اإلئتمانية وبطاقات السحب، وهو األمر الذي شجعته الكثير من الحكومات على أساس أن 

ن على الحكومات الحد من النقد أو استبداله يجعل الحياة أصعب على المجرمين واإلرهابيين. كما أ

كذلك أن ترى ميزة محتملة أخرى: من دون الكاش، سوف يكون من السهل إجبار معدالت الفائدة 

السلبية على السكان، في حال رغبوا بذلك، إما بشكل علني )مثل ما تقوم به سويسرا واليابان حالياً(، 

 وقبولها الكامل من المفترض أو بشكل خفي من خالل الرسوم البنكية. العملة الرقمية هي عملة خاصة،

 أن يدمر مبدأ معدالت الفائدة السلبية.

ربما تكون اآلن قد فهمت لماذا تعد العمالت الرقمية جدلية للغاية ولماذا قد يواجه انتشارها الواسع 

كأداة للدفع إما معارضة حادة من الحكومات )كما نرى اآلن في الصين( أو ربما أن تحاول الحكومات 

على العمالت الرقمية الرئيسية أو حتى إطالق نسخهم الخاصة بهم! من المحتمل أن تقول السيطرة 

الحكومات أنها بحاجة للسيطرة على العمالت ألغراض منع الجريمة والتهرب الضريبي، والذي تعد 

مصادر حقيقية وصحيحة للقلق. يبقى السؤال ما إن كانت الحكومة سوف تكون قادرة على إيقاف أو 

تخدام العمالت الرقمية ضمن حدودها. إن لم تتمكن من ذلك، عندها يكون من المحتمل أن تكون صد اس

استثمارات طويلة األجل رائعة. إن تمكنت الحكومة من العثور على طريقة لصد أو الحد من استخدام 

 العمالت الرقمية، فقد ال تكون استثمارات ناجحة.

https://arab.dailyforex.com/forex-

articles/2017/12/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B4%D9%8A%D9%86/88578 

 انتهى التقرير

The report ended 

Raport się zakończył 
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