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 العمالت الرقمية واالقتصاد العالمي

أضعه  التقرير حصيلة متابعة لإلعالم االقتصادي والشبكة العنكبوتية.
بتصرف األكاديميين واالقتصاديين وأصحاب القرار والمتابعين، لتسهيل 
الحصول على المعلومة االقتصادية. أشير إلى أن بعض المعلومات والبيانات 
الواردة في التقرير قد ال تكون موثوقة بما يكفي، وتحتاج إلى تدقيق من قبل 

لمصدر لتحقيق خبير أو مختص. ساعد بتدقيق هذه المعلومات مع ذكر ا
الموثوقية. وأخلي نفسي من المسؤولية عن أية معلومة غير صحيحة أو غير 
دقيقة واردة في التقرير، ألن المصدر المثبت في أسفل كل مادة منشورة في 

 التقرير هو المسؤول. أطيب التمنيات. 
 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 واالقتصاد العالمي
  
 العمالت الرقمية تتجاوز الخسائر بعد موجة تراجعات حادة - 1

 في المئة و"بيتكوين" تنتعش و"إكس ريبل" تتألق مجددا   10بنسبة ارتفعت 

 6:49 2021أبريل  27الثالثاء   صحافي خالد المنشاوي  

شهدت العمالت الرقمية المشفرة أسوأ موجة خسائر في   
 األخيرة )رويترز(خالل تداوالتها  2021

مليار دوالر  190تمكنت العمالت الرقمية المشفرة من استرداد أكثر من 
من الخسائر التي تكبدتها في التداوالت األخيرة خالل الساعات الماضية، 

 بقيادة "بيتكوين" التي سجلت ارتفاعا  قويا  بعد موجة من النزيف الصعب.
خالل  2021خسائر في  وشهدت العمالت الرقمية المشفرة أسوأ موجة

 2.3تداوالتها األخيرة، وهوت قيمتها السوقية اإلجمالية من مستوى يقترب من 
تريليون دوالر قبل  1.8تريليون دوالر في بداية موجة النزيف إلى مستوى 

 عودتها للصعود خالل الساعات الماضية.
ة ووفق األرقام التي أعدتها "اندبندنت عربية"، فقد ربحت قفزت القيم

السوقية اإلجمالية للعمالت الرقمية المشفرة خالل الساعات الماضية بنسبة 
مليار دوالر، وذلك  190.5في المئة، رابحة نحو  10.5في المئة  10.5

مليار دوالر في  1806.8بعدما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة من مستوى 
يار دوالر مل 1997.3أبريل )نيسان(، إلى مستوى  26تعامالت، االثنين، 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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 في تعامالت اليوم.
في المئة من  72عمالت رقمية مشفرة على نحو  5واستحوذت أكبر 

إجمالي المكاسب التي حققتها السوق خالل الساعات الماضية، وسجلت 
مليار دوالر، مقابل  137.2العمالت الخمس أرباحا  مجمعة بلغت قيمتها 

 ألخيرة.مليار دوالر حققتها السوق خالل الساعات ا 190.5
 "بيتكوين" تقلص خسائرها األسبوعية

وفي وقت قلصت فيه عملة "بيتكوين" خسائرها خالل تعامالت األسبوع 
 9.8في المئة، قفزت خالل الساعات الماضية بنسبة  5األخير إلى أقل من 

 48680دوالرا ، بعدما ارتفع سعرها من مستوى  4793في المئة، رابحة نحو 
 دوالرا  في تعامالت اليوم. 53473ثنين إلى نحو دوالرا  في تعامالت اال

في المئة، رابحة نحو  10.11وقفزت قيمتها السوقية اإلجمالية بنسبة 
مليار دوالر، بعدما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة من مستوى  92.1

مليارات دوالر  1003مليار دوالر في تعامالت أمس، إلى مستوى  910.9
في المئة من إجمالي القيمة  48.34تحوذ على نحو في تعامالت اليوم، لتس

السوقية المجمعة للعمالت التي يجري التداول عليها، كما تستحوذ على حصة 
 في المئة من القيمة اإلجمالية للسوق. 50.51سوقية تقدر نسبتها بنحو 

 "إيثريوم" ترفع حصتها السوقية
ألخير، لكنها وسجلت عملة "إيثريوم" مكاسب خالل تعامالت األسبوع ا

 232في المئة، رابحة نحو  10.22زادت خالل الساعات الماضية بنسبة 
دوالرا  في تعامالت أمس إلى  2270دوالرا  بعدما ارتفع سعرها من مستوى 

 دوالرا  في تعامالت اليوم. 2502نحو 
 28في المئة، رابحة نحو  10.63وقفزت قيمتها السوقية اإلجمالية بنسبة 



  M E A K-Weekly Economic Report                              م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry              األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

 ــ 5ــ 

 263.2عدما صعدت قيمتها السوقية اإلجمالية من مستوى مليار دوالر ب
مليار دوالر في تعامالت  291.2مليار دوالر في تعامالت االثنين إلى نحو 

في المئة من إجمالي المكاسب المجمعة  14.7اليوم، لتستحوذ على نحو 
للسوق خالل الساعات الماضية. كما تستحوذ على حصة سوقية تبلغ نسبتها 

لمئة من إجمالي القيمة السوقية المجمعة للعمالت التي يجري في ا 14.57
 التداول عليها.

في المركز الثالث حلت عملة "بينانس كوين"، التي ارتفعت خالل 
في المئة، لكنها قفزت خالل الساعات  2.07تعامالت األسبوع األخير بنسبة 

سعرها من  دوالرا ، بعدما ارتفع 25في المئة، رابحة نحو  5الماضية بنسبة 
دوالرا  في تعامالت  525دوالر في تعامالت أمس إلى نحو  500مستوى 

 اليوم.
في المئة، رابحة نحو  4.8كما ارتفعت قيمتها السوقية اإلجمالية بنسبة 

مليار دوالر، وذلك بعدما ارتفعت قيمتها السوقية اإلجمالية من مستوى  3.7
مليار دوالر في  80.6مليار دوالر في تعامالت أمس إلى نحو  76.9

في  4.03تعامالت اليوم، لتستحوذ بهذا الرقم على حصة سوقية تبلغ نسبتها 
 المئة من إجمالي القيمة السوقية المجمعة للعمالت المشفرة.

 "إكس ريبل" تتألق مجددا  
وحلت عملة "إكس ريبل" مركزا  بين أكبر العمالت الرقمية من حيث القيمة 

في المئة خالل تعامالت األسبوع  5السوقية، وشهدت تراجعا  بنسبة تقترب من 
في المئة، رابحة  28.4األخير، لكنها قفزت خالل الساعات الماضية بنسبة 

دوالر في  1.02دوالر، وذلك بعدما ارتفع سعرها من مستوى  0.29نحو 
 دوالر في تعامالت اليوم. 1.31تعامالت أمس إلى نحو 
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في المئة،  28.5كما سجلت قيمتها السوقية اإلجمالية ارتفاعا  بنسبة 
مليار دوالر بعدما صعدت قيمتها السوقية المجمعة من  13.3رابحة نحو 

مليار دوالر  59.9مليار دوالر في تعامالت أمس إلى نحو  46.6مستوى 
في المئة من إجمالي المكاسب  6.98مالت اليوم، لتستحوذ على نحو في تعا

التي حققتها السوق خالل الساعات الماضية، ما دفعها إلى االستحواذ على 
في المئة من القيمة السوقية المجمعة  3حصة سوقية تقترب نسبتها من 

 للعمالت التي يجري التداول عليها في الوقت الحالي.
في المركز الخامس بعدما استقر سعرها عند مستوى  وجاءت عملة "تيزر"

في المئة،  0.2دوالر، لكن سجلت قيمتها السوقية اإلجمالية ارتفاعا  بنسبة  1
مليار دوالر بعدما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة من  0.1رابحة نحو 

مليار دوالر  50مليار دوالر في تعامالت أمس إلى مستوى  49.9مستوى 
 اليوم. في تعامالت

https://www.independentarabia.com/node/216421/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D
8%A7%D8%AF/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D
8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-

%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-
%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9 
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عمالت رقمية مع موجة الخسائر  10كيف تآكلت حصة أكبر  - 2
 الصادمة؟

في المئة فقط من السوق ونزيف صعب  50تستحوذ على بيتكوين" "
 "يطارد "إكس ريبل

 10:10 2021أبريل  24السبت  صحافي خالد المنشاوي   
شهدت السوق ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام الحالي، وسجلت غالبية    

 الرقمية مستويات تاريخية )رويترز(العمالت 
تسببت موجة النزيف التي تطارد العمالت الرقمية المشفرة في تغير كبير 

عمالت رقمية، في مقدمها عملة "بيتكوين"  10في الحصص السوقية ألكبر 
 التي هوت بنسب عنيفة خالل الجلسات األخيرة.

وق العمالت الرقمية وتشير األرقام التي أعدتها "اندبندنت عربية" إلى أن س
مليار دوالر خالل  370.5المشفرة سجلت خسائر إجمالية بلغت نحو 

الجلسات الماضية، لتهوي القيمة السوقية المجّمعة للعمالت المشفرة بنسبة 
مليار دوالر في تعامالت  2233.8في المئة متراجعة  من مستوى  16.5

 في آخر التعامالت. مليار دوالر 1863.3بداية األسبوع الماضي إلى نحو 
وشهدت السوق ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام الحالي، وسجلت غالبية 
العمالت التي يجري التداول عليها مستويات تاريخية، وكان في مقدمها 
"بيتكوين" العملة األقوى في السوق التي اقترب سعرها خالل الجلسات الماضية 

موجة النزيف األخيرة لتسجل ألف دوالر، لكنها هوت خالل  65من مستوى 
 ألف دوالر. 50مستويات في حدود الـ 

 حصة "بيتكوين" تهوي 
وعلى صعيد التداوالت األخيرة، ووفق منصة "كوين ماركت كاب"، هوت 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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في المئة، بينما سجلت  2.23"بيتكوين" خالل الساعات الماضية بنسبة 
، ليستقر سعرها في المئة 18.2خسائر خالل تداوالت األسبوع األخير بنسبة 

دوالرا . بينما هبطت قيمتها السوقية  50697في تداوالت اليوم عند مستوى 
مليار دوالر، لتتراجع حصتها السوقية اإلجمالية  945.1المجمعة إلى مستوى 

في المئة فقط من إجمالي القيمة السوقية  50.72في السوق إلى نحو 
 المجّمعة للسوق.

كز الثاني بعد تراجعها خالل الساعات وحلت عملة "إيثريوم" في المر 
في المئة، بينما سجلت خسائر خالل تعامالت األسبوع  3.8الماضية بنسبة 
في المئة ليستقر سعرها في تعامالت اليوم عند مستوى  5األخير بنسبة 

مليار  268.4دوالرا . بينما نزلت قيمتها السوقية اإلجمالية إلى نحو  2333
في المئة  14.40رقم على حصة سوقية تبلغ نسبتها دوالر لتستحوذ بهذا ال

 من إجمالي القيمة السوقية المجّمعة للعمالت المشفرة.
وجاءت عملة ""بينانس كوين" في المركز الثالث، إذ سجلت مكاسب خالل 

في المئة، لكنها تعرضت لخسائر خالل  0.3الساعات الماضية بنسبة 
لمئة، ليستقر سعرها في التعامالت في ا 1.8تعامالت األسبوع األخير بنسبة 

دوالرا . بينما نزلت قيمتها السوقية اإلجمالية إلى  515األخيرة عند مستوى 
مليار دوالر لتستحوذ بهذه القيمة على حصة سوقية تبلغ نسبتها  78.8نحو 

 في المئة من إجمالي السوق. 4.22
 نزيف صعب يطارد "إكس ريبل"

كس ريبل" التي سجلت خسائر خالل وحلت في المركز الرابع عملة "إ
في  31.11في المئة، مقابل خسائر بنسبة  5.4الساعات الماضية بنسبة 

المئة خالل تداوالت األسبوع األخير، ليستقر سعرها في أحدث التعامالت عند 
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 51.3دوالر، فيما نزلت قيمتها السوقية اإلجمالية إلى نحو  1.13مستوى 
في  2.75لرقم على حصة سوقية تبلغ نسبتها مليار دوالر، لتستحوذ بهذا ا

 المئة من إجمالي القيمة اإلجمالية للسوق.
عمالت رقمية،  10وجاءت عملة "تيزر" في المركز الخامس بين أكبر 

في المئة خالل تداوالت األسبوع األخير، ليستقر  0.22مسجلة  خسائر بنسبة 
استقرت قيمتها السوقية دوالر. بينما  1سعرها في آخر التداوالت عند مستوى 

مليار دوالر أّمنت لها حصة سوقية تبلغ نسبتها  49.2اإلجمالية عند مستوى 
 في المئة من إجمالي القيمة المجّمعة لسوق العمالت المشفرة. 2.64

وحلت عملة "كارادنو" في المركز السادس، لكنها سجلت خسائر خالل 
رتفعت هذه الخسائر خالل في المئة، بينما ا 2.8الساعات الماضية بنسبة 

في المئة ويستقر سعرها في آخر  21تداوالت األسبوع األخير لتصل إلى 
دوالر. ونزلت قيمتها السوقية اإلجمالية إلى  1.14التعامالت عند مستوى 

مليار دوالر، لتستحوذ بهذا الرقم على حصة سوقية تبلغ نسبتها  36.2نحو 
 قية المجّمعة للعمالت المشفرة.في المئة من إجمالي القيمة السو  1.94

في المركز السابع جاءت عملة "دوغ كوين" التي سجلت خسائر خالل 
في المئة، بينما تراجعت خالل تعامالت  10.3الساعات الماضية بنسبة 

في المئة ليستقر سعرها في أحدث التعامالت عند  31األسبوع األخير بنسبة 
 31.3السوقية المجّمعة إلى نحو  دوالر. بينما نزلت قيمتها 0.245مستوى 

في المئة من  1.67مليار دوالر، لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ نسبتها 
 إجمالي القيمة السوقية المجمعة للعمالت الرقمية.

 خسائر أسبوعية لـ "بولكا دوت"
وحلت عملة "بولكا دوت" في المركز الثامن، لكنها سجلت خسائر خالل 
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في المئة، مقابل خسائر خالل  5.5بنسبة  تعامالت الساعات الماضية
في المئة ليستقر سعرها في آخر  25.3تداوالت األسبوع األخير بنسبة 

دوالر. كما تراجعت قيمتها السوقية اإلجمالية  31.0التعامالت عند مستوى 
 1.57مليار دوالر أّمنت لها حصة  سوقية تبلغ نسبتها  29.3إلى مستوى 

 يمة السوقية المجّمعة للعمالت الرقمية.في المئة من إجمالي الق
وجاءت عملة "يوني سواب" في المركز التاسع، حيث تراجعت خالل 

في المئة، مع خسائر خالل تداوالت األسبوع  8.03الساعات الماضية بنسبة 
في المئة ليستقر سعرها في تعامالت األسبوع األخير  13.7األخير بنسبة 
وت قيمتها السوقية اإلجمالية إلى نحو دوالر. كما ه 32.26عند مستوى 

 0.89مليار دوالر، لتستحوذ بهذا الرقم على حصة سوقية تبلغ نسبتها  16.7
 في المئة من إجمالي القيمة السوقية المجمعة للعمالت المشفرة.

في المركز العاشر حلت عملة "اليت كوين" التي سجلت تراجعا  بنسبة 
في المئة  23.6ية مقابل خسائر بنسبة في المئة خالل الساعات الماض 8.4

خالل تداوالت األسبوع األخير، ليستقر سعرها في الوقت الحالي عند مستوى 
مليار دوالر  15.8دوالرا . كما نزلت قيمتها السوقية اإلجمالية إلى نحو  237

في المئة من إجمالي القيمة  0.84لتستحوذ على حصة سوقية تبلغ نسبتها 
 للعمالت الرقمية التي يجري التداول عليها.السوقية المجمعة 

https://www.independentarabia.com/node/215551/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D
8%A7%D8%AF/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%83%D9%8A%D9%81-
%D8%AA%D8%A2%D9%83%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%B5%D8%A9-

%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-10-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-

%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9%D8%9F 
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 عمالت الرقمية؟هل تتجه بنوك منطقة الخليج نحو ال - 3

 مقبلون على تغييرات غير تقليدية في التعامل المالي

 11:23 2021أبريل  22الخميس   صحافية كفاية أولير  

 
 تعد "بيتكوين" األكثر تداوال  بين العمالت الرقمية المشفرة )أ ف ب(

بضع سنوات فقط، كان ُينظر إلى العمالت الرقمية والمشفرة على قبل 
أنها شيء هجين، ولكن الحال تغير اليوم مع ازدهارها وهرولة البنوك المركزية 
إلطالق عمالتها الرقمية. إذ شرعت الصين في تجربة اليوان الرقمي في 

الدة معظم مدنها، وبدأ االتحاد األوروبي يتحدث بصوت عال عن احتماالت و 
اليورو الرقمي. ومنذ أيام أطلقت حكومة المملكة المتحدة فريق عمل "بريتكوين" 

  لدراسة مستقبل استرليني رقمي.
كما يبحث االحتياطي الفيدرالي األميركي في تقنية العملة الرقمية. وعلى 
الرغم من أنه لم يتحدث بصوت عال عن مستقبل "الدوالر الرقمي"، لكنه 

ية منشغالن بدراسة تداعيات رقمية التنين على دوالر العم واإلدارة األميرك
 سام.

وتبني البنوك المركزية للعمالت الرقمية ُيدخل العالم بال شك في حقبة 
مالية رقمية جديدة أكثر ارتباطا  بتقنية "بلوكتشين" وأكثر بعدا  من األنظمة 

للبنوك المالية التقليدية. لكن المخاوف من أن تقوض العمالت الرقمية 
المركزية نظيرتها في البنوك التجارية تؤرق مضاجع كبرى المصارف في 
العالم. ما تريده البنوك المركزية هو تشكيل عملة رقمية من صنع يدها تخرج 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/35711
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/35711
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/35711
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/35711
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من تحت عباءتها وتخضع لنفوذها وسيطرتها، وال عجب في ذلك فهي ال 
القوانين تريد عمالت مارقة ولدت في رحم الفضاء الشاسع غير محكومة ب

والتشريعات المالية يمكن استخدامها في تمويل اإلرهاب وغسيل األموال. ال 
يختلف اثنان على أننا ندخل اليوم في حقبة تكنولوجيا الذكاء االصطناعي 
و"بلوكتشين" والتي سرعت مخاضها جائحة كورونا في دفعها للعالم نحو 

ي. والسؤال هنا: إلى أين الرقمنة، التي تطال اليوم القطاعين المالي والمصرف
 وصلت الرقمنة في المصارف الخليجية؟

وجد تقرير لـ "فينتش تايمز"، صدر في يناير )كانون الثاني( الماضي، 
أن معظم منطقة الشرق األوسط وأفريقيا تتمتع بمستويات مختلفة من احتضان 

مع العمالت المشفرة و"بلوكتشين"، كما هي الحال في بقية العالم، ال سيما 
  ظهور أمثال "بيتكوين" والتحول الرقمي األوسع في ظل جائحة كورونا.

وأضاف التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي والكثير من دول الشرق 
 األوسط وأفريقيا تشهد اليوم تحوالت تنموية اقتصادية ورقمية.

ة وال تزال معظم مشاريع التنمية الحالية القائمة على "بلوكتشين"، والمعلن
في دول مجلس التعاون الخليجي، في المرحلة األولي أو التأسيس، كما هي 

 الحال في معظم أنحاء العالم.
 عمالت رقمية تخضع لنفوذ البنوك المركزية

ويقول المحلل في أسواق المال عميد كنعان، إن تبني العمالت الرقمية 
  ستخدام النقد.لن يحل محل العمالت النقدية وأن استخدامها سيكون موازيا  ال

ويرى أن العملة الرقمية لم تأخذ الوقت الكافي لكي تحل محل العمالت 
النقدية، مشيرا  إلى أن هذا التحول سيستغرق وقتا  أطول إلثبات فعالية هذه 

 العمالت.
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وأوضح أنه ال يمكن مقارنة العملة الرقمية للبنوك المركزية مع العمالت 
على سبيل المثال، فهي عملة غير مسيطر المشفرة األخرى مثل "بيتكوين" 

عليه، بينما تريد البنوك المركزية الخروج بعمالت تخضع لسيطرتها لتجنب 
العمالت المشفرة التي تكون مستويات المخاطرة فيها كبيرة جدا . بالتالي إذا 
حازت العمالت الرقمية التي ستطلقها البنوك المركزية على ثقة الناس وأثبتت 

فستسحب البساط من تحت أقدام العمالت المشفرة غير المنظمة فاعليتها، 
  وستخلق مساحة أكبر من التنظيم في عالم العمالت الرقمية.

 سُيسمح للبنوك التجارية بتداولها
ويؤكد كنعان أن العملة الرقمية التي ستشرف عليها البنوك المركزية 

مالت النقدية األخرى، سيسمح للبنوك التجارية بتداولها جنبا  إلى جنب مع الع
مشيرا  إلى جنوح كبير نحو الرقمية في المنطقة الخليجية، فعلى سبيل المثال 
رّخص مصرف اإلمارات المركزي، أخيرا ، بنكين رقميين واحد في دبي واآلخر 
في أبو ظبي، وأعلن خالل األسبوعين الماضيين عن تقديم رخص ألخرى. 

البنوك المركزية فال ضير فيها،  بالتالي طالما أن الرقمية تحت عباءة
وباعتقادي أنه على مستوى البنوك التجارية هناك من يعمل على أن تكون له 

 بصمة في عالم الصيرفة الجديد.
ويضيف أن "العصر الذي نعيشه اليوم يتطلب تغيرا  جذريا  يواكب التحول 

 نحو التكنولوجيا، بما في ذلك الشق المالي".
لمركزي السعودي )ساما( ومصرف اإلمارات خليجيا ، كان البنك ا

المركزي، قد أطلقا العام الماضي مشروع "عابر" كمبادرة ُمبتكرة تعد من أوائل 
  التجارب عالميا  على مستوى البنوك المركزية في هذا المجال.

ويهدف المشروع إلى فهم ودراسة أبعاد إصدار عملة رقمية للبنوك 
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لسجالت الموزعة عن كثب من خالل التطبيق المركزية، عبر استخدام تقنية ا
الفعلي، والتعامل مع هذه التقنيات بشكل مباشر، من أجل تنفيذ التحويالت 
المالية بين البنوك في البلدين بشكل يضمن تقليص مدة إنجازها وتخفيض 
تكلفتها، وذلك عن طريق إصدار عملة رقمية للبنكين المركزيين مغطاة بالكامل 

قبلها مع البنوك المشاركة في المبادرة كوحدة تسوية لعمليات  وتستخدم فقط من
 البنوك التجارية في البلدين، سواء كانت محلية أو بين حدودهما.

 العمالت المشفرة ونفوذ البنوك المركزية
جيتواني، المحلل المالي والمدير العام  من جانبه، قال هيمنت جي

دولي لمنطقة الخليج، لـ "اندبندنت اإلقليمي األسبق للبنك العربي األفريقي ال
عربية"، "ال أعتقد أن البنوك المركزية ستطلق العمالت الرقمية في وقت قريب، 
ولن ُتشرع العمالت المشفرة التي نراها اليوم مثل بيتكوين ألن ذلك يعني تنازلها 

  عن نفوذها وسلطتها المالية".
ت المشفرة، ألن هناك وأضاف "الواليات المتحدة تدرس حاليا  حظر العمال

شخصيات في الظل تستخدمها. وهي على الرغم من ازدهارها لن ُيعترف بها 
 قبل أن ُتشرعها البنوك المركزية، التي ال أعتقد أنها مستعدة بعد لهذه الخطوة".

وعن اليورو الرقمي و"بريتكوين" البريطانية، يقول إن "هذه الخطوات ال 
فما يقومون به مجرد تأسيس وحدات لدراسة تزال في مراحل ابتدائية جدا ، 

العملة الرقمية، بالتالي الخروج بعملة رقمية حتى ال تتسلل إليها العمالت 
  المشفرة غير الُمشرعة".

 العملة الرقمية والتبادالت التجارية
من جانبه، يقول المصرفي في دبي حسن الريس، "ليست كل البنوك 

اإلمارات على سبيل المثال ال تتعامل التجارية لديها عمليات رقمية، في 
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  البنوك التجارية بها".
وأضاف أن "أي قرار إلصدار عمالت رقمية سيكون على مستوى البنوك 
المركزية وحكومات الدول، وال أعتقد أنها ستجيز استخدامها على مستوى 

 البنوك التجارية على األقل في المرحلة األولى".
لعملة الرقمية للبنوك المركزية يمكنها تقويض وال يتفق الريس مع فكرة أن ا

نظيرتها في البنوك التجارية، فهو يرى أن العمالت الرقمية لديها أغراض 
 خاصة، مثل العمالت النقدية.

وأوضح "إذا ولدت عملة رقمية لبنك مركزي فسيكون التعامل بها على 
م الفردي أو مستوى البنوك المركزية للدول كوحدة تسوية، ولن تكون لالستخدا

  التجاري على األقل ليس في المرحلة األولى من اإلصدار".
وأضاف "على سبيل المثال مشروع عابر للعملة الرقمية سيكون على 
مستوى اإلمارات والسعودية فقط. أيضا  لدى كل بنك تجاري نظام مدفوعات 

ها خاص به ال يمكن تغييره بين ليلة وضحاها، كما أن البنوك التجارية لدي
نقد له استخدامات عدة، ربما يمكن استخدامه في عمليات الدفع المرتبطة 
بالتبادل التجاري مع دولة أخرى على سبيل المثال. لذلك أتوقع أن ينحصر 
استخدام العملة الرقمية في الجهات الرسمية كمرحلة أولى في مدفوعات 

اح للبنوك التجارية التسوية ومن ثم ستأتي المرحلة الثانية والثالثة، عندها سيت
 استخدامها بعد أن تثبت العملة الرقمية كفاءتها وتتعزز الثقة فيها".

 تنظيم في مواجهة عمالت الفضاء
وقال الريس إن "تحرك البنوك المركزية في العالم إلصدار عملة رقمية 
خاصة بها هو لتنظيم العمالت المشفرة المنتشرة. أضف إلى ذلك، أن العملة 

بنك مركزي يجب أن تكون مقبولة لدى مؤسسات تجارية أخرى  الرقمية ألي
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حتى قبل إصدارها، مثل شركات البطاقات المصرفية والدفع المرتبط بالتجارة. 
كما يجب أن تكون العملة الرقمية ذات تنافسية، ففي النهاية هي ضمن نظام 

 مالي يجب أن تتحدث لغته، بخاصة أن الدفع الرقمي لحظي وسريع جدا ".
https://www.independentarabia.com/node/214886/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D9%84-

%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-
%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D9%86%D8%AD%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%D8%9F 

 
أسباب لـ"النزيف المفاجئ" في سوق العمالت  5محللون يحددون  - 4
 الرقمية

مرين تتصدرها خسائر الدوالر والذهب وتصحيح األسعار واتجاه المستث
 إلى عمليات جني األرباح

 10:03 2021أبريل  21األربعاء  صحافي خالد المنشاوي   

    
شعارات أبرز العمالت الرقمية في معرض تايبيه المالي الدولي في 

 )رويترز( 2020نوفمبر  27في  تايوان
خمسة أسباب للخسائر التي عصفت بسوق العمالت  حدد محللون ماليون 

الرقمية خالل الجلسات الماضية، يتصدرها قيام شريحة كبيرة من المستثمرين 
بعمليات جني أرباح، بخاصة بعد ارتفاع قياسي في أسعار عدد كبير من 

ى العمالت المشفرة وعلى رأسها "بيتكوين" التي المست في وقت سابق مستو 
 ألف دوالر. 65يقترب من 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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وشهدت سوق العمالت الرقمية المشفرة خالل الجلسات الماضية موجة 
مليار دوالر من قيمتها السوقية  290خسائر عنيفة كبدت السوق أكثر من 

اإلجمالية، تراجعت خاللها عملة "بيتكوين"، األقوى في سوق العمالت المشفرة 
ألف دوالر في بداية  61في حدود الـألف دوالر، بعدما كانت  53إلى مستوى 

 موجة النزول.
وطالت الخسائر العنيفة غالبية العمالت الرقمية المشفرة، بما فيها "إكس ريبل" 
و"دوغ كوين"، وهما أكثر العمالت التي حققت ارتفاعات قياسية وصاروخية 

 منذ بداية العام الحالي.
 خسائر الدوالر والذهب وجني األرباح

المالي، أحمد الحارثي، أن هناك أسبابا  عدة وراء هذه وذكر المحلل 
الموجة من الخسائر التي طالت العمالت المشفرة التي كانت الحصان الرابح 

هذه  منذ ذروة انتشار فيروس كورونا وحتى الوقت الحالي. يأتي في مقدم
األسباب، الخسائر التي تطال الدوالر األميركي وهو عملة احتياط لدى البنوك 

لمركزية على مستوى العالم، إذ إنه منذ بداية شهر نوفمبر )تشرين الثاني( ا
 موجة نزيف صعبة مقابل سلة العمالت العالمية. الماضي يواجه

وأشار الحارثي إلى أن "الذهب أيضا  يتصدر قائمة األصول اآلمنة التي تواجه 
ما يهرب خسائر في الوقت الحالي، ومقابل مكاسب العمالت الرقمية، غالبا  

المستثمرون وأصحاب الفوائض المالية إلى األسواق التي تحقق مكاسب كبيرة، 
وعلى رأسها العمالت المشفرة. يضاف إلى ذلك، أن هناك عمليات جني أرباح 
تمت في سوق العمالت الرقمية خالل الجلسات األخيرة، التي غالبا  ما تأتي 

التي حققتها غالبية  عقب كل صعود كبير في أسعار العمالت، والمكاسب
العمالت المشفرة منذ بداية العام الحالي وحتى ما قبل موجة النزيف األخيرة، 
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كانت تستدعي القيام بعمليات جني أرباح وبخاصة بعد مالمسة "بيتكوين" 
 ألف دوالر خالل الفترة الماضية". 65لمستوى يقترب من الـ 

" لتداول األوراق المالية، في المقابل، تحدثت مديرة التداول في شركة "تيم
أماني عبد المطلب، عن "عمليات تصحيح أسعار شكلت السبب المباشر في 
موجة النزيف التي تشهدها العمالت الرقمية في الوقت الحالي"، مشيرة  إلى 
أن "عمليات تصحيح األسعار غالبا  ما تصاحب كل موجة صعود في أي 

 المشفرة". سوق، سواء في األسهم أو العمالت الرقمية
وقالت عبد المطلب، إنه "ال يوجد ما يدفع إلى استمرار موجة النزيف في 
سوق العمالت الرقمية في الوقت الحالي، بخاصة وأن شركات عالمية كبرى 
بدأت بالفعل بتخصيص مبالغ ضخمة الستثمارها في سوق العمالت الرقمية، 

وعلى رأسهم إيلون وأيضا  هناك مليارديرات دخلوا سوق العمالت الرقمية 
 ماسك".

 إشاعات تضغط بشدة على قرارات المستثمرين
ووفق منصة "كوين ديسك"، توقع فالديمير بانوشكين، مدير مركز تقنيات 
االصطفاف االجتماعي "سوسيميا"، عودة عملة "بيتكوين" إلى االرتفاع مجددا  

بوع الحالي. خالل الساعات المقبلة بعد تراجعها بعنف في بداية تعامالت األس
وأضاف "حطم سعر بيتكوين في أكبر منصة تبادل عمالت، مستوى  قياسيا  

دوالرا ، لكنها تراجعت بعد ذلك إلى مستوى  64850تاريخيا ، حيث وصل إلى 
 دوالرا ". 53160

أما منصة "انفستنغ"، فأشارت إلى إشاعات عدة ضربت سوق العمالت 
منها بحث وزارة الخزانة األميركية في الرقمية المشفرة خالل الفترة الماضية، 

مدى إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية قد تقيد التعامل في سوق العمالت الرقمية 
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المشفرة. والحديث عن استخدام هذه السوق في عمليات غسيل أموال في ظل 
 القوانين المعمول بها في الوقت الحالي.

تيار الكهربي في وتحدثت المنصة عن تداول أخبار عن انقطاع في ال
منطقة جينجبينغ الصينية تسبب في وقف التعدين عن العمالت الرقمية بنسبة 

في المئة، بخاصة وأن نشاط التعدين على العمالت الرقمية في الصين  20
في المئة من نشاط التعدين عليها في العالم. أيضا  فإن اتجاه السوق  65ُيمثل 

عمليات  مليار دوالر دعم 300ترب من إلى النزول وتسجيل خسائر إجمالية تق
 موجة النزيف التي طالت غالبية العمالت المشفرة. الخسائر وعمق

وقبل أيام، صرح رئيس مجلس االحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن عملة 
البيتكوين ُتشبه الذهب إلى حد ما، من حيث أنها وسيلة للمضاربة أكثر منه 

ئيسة البنك المركزي األوروبي كريستين الغارد، وسيلة للدفع والتعامل. وقالت ر 
إن "للبيتكوين دور في تسهيل النشاط اإلجرامي". وذكرت منصة "انفستنغ" أن 
"هذه األخبار كانت سببا  مباشرا  في التخلص من العمالت الرقمية ووجود 

 موجة بيع قوية، عززت من الخسائر اإلجمالية".
 خيرة؟كيف تحركت األسعار في التداوالت األ

على صعيد التداوالت األخيرة، ووفق منصة "كوين ماركت كاب"، صعدت 
في المئة، بينما سجلت تراجعا   0.6"بيتكوين" خالل الساعات الماضية بنسبة 

في المئة ليستقر سعرها في أحدث  10.7خالل األسبوع األخير بنسبة 
سوقية المجمعة دوالرا . بينما استقرت قيمتها ال 56430التعامالت عند مستوى 

 مليار دوالر. 1056.5عند 
في المئة خالل الساعات  6.5وسجلت عملة "إيثريوم" ارتفاعا  بنسبة 

في المئة خالل األسبوع األخير ليستقر  1.8الماضية، بينما ارتفعت بنسبة 
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دوالرا . بينما استقرت قيمتها السوقية اإلجمالية عند مستوى  2331سعرها عند 
 ر.مليار دوال 268.9

في المئة خالل  14.5وفيما سجلت عملة "بينانس كوين" ارتفاعا  بنسبة 
في المئة خالل تعامالت األسبوع  4.2الساعات الماضية، فقد ارتفعت بنحو 

دوالرا ، بينما استقرت قيمتها السوقية المجّمعة  582األخير ليستقر سعرها عند 
 مليار دوالر. 89.1عند 

في المئة خالل الساعات  5بنسبة  ارتفاعا   بينما شهدت عملة "إكس ريبل"
في المئة خالل األسبوع األخير لتسجل  20.6الماضية، لكنها تراجعت بنحو 

دوالر في الوقت الحالي. بينما استقرت قيمتها السوقية المجمعة  1.39مستوى 
 مليار دوالر. 63.1عند مستوى 

تها السوقية دوالر، بينما بلغت قيم 0.999واستقرت عملة "تيزر" عند 
مليار دوالر في نهاية الجلسة. وفيما هوت عملة "دوغ  48.6اإلجمالية نحو 
في المئة خالل الساعات الماضية، لكنها ارتفعت في  20.5كوين" بنسبة 

دوالر.  0.326في المئة لتستقر عند  260.3تعامالت األسبوع األخير بنسبة 
 يار دوالر.مل 43بينما قفزت قيمتها السوقية المجّمعة عند 

في المئة خالل الساعات  4.37وسجلت عملة "كاردانو" ارتفاعا  بنسبة 
في المئة ليستقر سعرها  10الماضية، بينما هوت خالل األسبوع األخير بنسبة 

دوالر. واستقرت قيمتها السوقية المجّمعة عند مستوى  1.27عند مستوى 
 مليار دوالر. 40.2

في المئة خالل الساعات  1.02 بنسبة وشهدت عملة "بولكا دوت" ارتفاعا  
في المئة  16الماضية، بينما هوت خالل تعامالت األسبوع األخير بنسبة 

دوالر. بينما استقرت قيمتها السوقية  35.54ليستقر سعرها عند مستوى 
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 مليار دوالر. 33.1المجمعة عند مستوى 
ل في المئة خال 4.6وسجلت عملة "بيتكوين كاش" ارتفاعا  بنسبة 

في المئة  31الساعات الماضية، بينما قفزت خالل األسبوع األخير بنسبة 
دوالرا . بينما ارتفعت قيمتها السوقية المجّمعة إلى مستوى  947إلى مستوى 

 مليار دوالر. 17.8
في المئة خالل  2.6أخيرا ، سجلت عملة "اليت كوين" تراجعا  بنسبة 

في المئة خالل تعامالت  0.27الساعات الماضية، بينما ارتفعت بنسبة 
دوالرا . فيما استقرت قيمتها  263األسبوع األخير ليستقر سعرها عند مستوى 

 مليار دوالر. 17.5السوقية المجّمعة عند مستوى 
https://www.independentarabia.com/node/214591/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%84%D9%88%D

9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF%D9%88%D9%86-5-
%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-

%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D9%81%D9%8A-

%D8%B3%D9%88%D9%82-%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 

 
 أسئلة حول "بتكوين" والعمالت المشفرة 10 - 5

أصل رقمي يتم التداول عليه ويخضع للمضاربات ويمكن تبادله في 
  صحافي متخصص في الشؤون الدولية أحمد مصطفى    عمليات بيع وشراء

  2021فبراير  20السبت  
 شعار عملة بيتكوين الرقمية )رويترز(

مع تصدر أخبار "بتكوين" والعمالت المشفرة عناوين األخبار االقتصادية 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/58101
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/58101
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/58101
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ة كثيرة بشأنها في أذهان الجمهور. وفي محاولة حول العالم، تدور أسئل
لتوضيح بعض التساؤالت، استنادا  إلى ما هو متاح في المجال العام من 
معلومات موثقة، نجيب في ما يلي على بعض األسئلة حول "بتكوين". 

 وينسحب ذلك أيضا  على بقية العمالت المشفرة:
 هل هي عملة أم ال؟ -1

ال تتوفر فيها معايير العملة النقدية المضمونة "بتكوين" ليست عملة، إذ 
من بنك مركزي يصدرها وقيمتها مرتبطة باقتصاد بلد البنك المركزي وتتمتع 
باستقرار نسبي. هي أقرب لكونها أصال  رقميا  يتم التداول عليها وتخضع 
للمضاربات ويمكن تبادلها في عمليات بيع وشراء، لكن في النهاية تتم تلك 

  بحسب سعر األصل الرقمي عند تحويله لعملة نقدية رسمية. العمليات
التداول بها بدأ على اإلنترنت الخفي، في  تعود تسميتها عملة ألن

تعامالت عصابات الجريمة المنظمة وشراء وبيع المخدرات والدعارة وغيرها 
(. ذلك ألن من ابتكرها طورها على أساس Dark webعلى اإلنترنت المظلم )

فال يعرف من يملكها  –فرة كمبيوتر مؤمنة ذات خصوصية عالية كونها شي
وال من يتداول بها إلخ.. وتلك أهم ميزات اإلنترنت المظلم حيث الخصوصية 

 مطلقة تقريبا .
 من يصدر "بتكوين" ويتحكم فيها؟ -2

ال أحد وال جهة تصدر "بتكوين" أو العمالت المشفرة، إنما هي مركب 
مبيوتر مسجلة على شبكة غاية في التأمين تسمى معقد من شيفرات برامج ك

"بلوكتشين". وتلك الشبكة هي "الدفتر العام" لتسجيل عمالت "بتكوين" المتوفرة. 
أي يقوم شخص بعمل  –ُتنتج كل عملة عبر عملية معقدة تسمى "التنجيم"

يشبه استخراج المعادن، لكن في هذه الحالة يستخرج وحدة برامجية على شبكة 
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شين للعملة. وتحتاج تلك العملية لحواسيب قوية تعمل لفترات طويلة. البلوكت
وكلما زاد عدد وحدات العملة المشفرة زادت عملية التنجيم تعقيدا  واحتاجت 
لفترات أطول وقدرات وطاقة أكبر. ومن ابتكر برمجية الـ"بتكوين" في البداية 

مليون عملة  21د على حدد عددا  نهائيا  لها، فهي في النهاية ال يمكن أن تزي
 "بتكوين".

أي أال تكون منظمة من أي جهة  -وتعود فكرة "عدم مركزية العملة" 
لبعض االقتصاديين الليبراليين النمساويين  -وتصبح مطلقة الخصوصية 

. 1974ومنهم فريدريك فون هايك الحائز على جائزة نوبل في االقتصاد عام 
  بأفكاره.ويعتقد أن من طوروا "بتكوين" تأثروا 

وبدأ استخدامها في تعامالت اإلنترنت  2008وبعد أن طورها مجهول عام 
مؤسسة "بتكوين" وسجلت في الواليات  2012، تأسست في 2009المظلم في 

المتحدة كجمعية غير ربحية. وهي مجموعة من المبرمجين والمطورين لبرامج 
ال تتحكم في  الكمبيوتر يقومون بتحديث شبكة البلوكتشين. لكن المؤسسة

 العملة وال في من يستخدمها.
 من يستخدم "بتكوين"؟ -3

يمكن ألي شخص أن يستخدم "بتكوين"، وكل ما يحتاجه هو عمل محفظة 
إلكترونية على موقع "بتكوين". ويمكن ألي شخص أن يقوم بعملية 

للحصول على عملة، لكن ذلك طبعا  يحتاج إلى قدرات إلكترونية  "التنجيم"
ستهالك طاقة عالي الكلفة حتى يتمكن المستخدم من الحصول على هائلة وا

"بلوك" على شبكة البلوكتشين ويتم تدقيق وإقرار البلوك من كل البلوكات على 
الشبكة. وإذا كان ذلك في البداية يحتاج أياما  من عمل أجهزة كمبيوتر قوية 

مى "التنجيم طوال الوقت فربما يأخذ ذلك عدة أشهر. لذا يلجأ البعض لما يس



  M E A K-Weekly Economic Report                              م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry              األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

 ــ 24ــ 

المشترك"، أي تقوم مجموعة بربط أجهزتها معا  لتقليل الوقت حتى الوصول 
 إلى تكوين عملة على الشبكة.

في البداية، وألكثر من عامين، كانت "بتكوين" معروفة للمتعاملين على 
من قبل أحد مبرمجي  2010اإلنترنت المظلم، حتى اسُتخدمت ألول مرة عام 

  يتزا.الكمبيوتر في شراء ب
وقبل فترة وجيزة، ومع التذبب الهائل في سعر العملة المشفرة، أصبحت 
وجهة للمستثمرين المغامرين لشرائها بانتظار ارتفاع سعرها ثم بيعها وتحقيق 

 أرباح طائلة وصلت في اآلونة األخيرة إلى عشرات المليارات.
 هل تستخدم في التعامالت أم لالستثمار فقط؟ -4

ت تستخدم في التعامالت على اإلنترنت المظلم كمقابل في البداية كان
للسلع والخدمات، غير القانونية في األغلب. وفور إطالقها، أصبحت عملة 

على أشهر مواقع التسوق على اإلنترنت المظلم المعروف  التداول الرئيسة
باسم "طريق الحرير". ذلك بالطبع ألنها توفر للمستخدمين من بائعين ومشترين 

ية مطلقة، ويظل الجميع مجهوال  ويصعب مراقبته. لكن في السنوات خصوص
األخيرة أصبحت أصال  استثماريا ، مثل األسهم والسندات، يتميز بعدم استقرار 
شديد. ونتيجة القفزات الهائلة في سعرها، من بضع دوالرات قبل عقد من 

لى ألف دوالر اآلن، تتركز التعامالت فيها ع 50الزمن إلى أكثر من 
مضاربات المستثمرين المغامرين. فكلما زادت المخاطر زادت األرباح 
السريعة. وألن عملة "بتكوين" مثال  لها سقف نهائي لعدد وحداتها، فاحتمال 
ارتفاع قيمتها مع زيادة الطلب عليها يجعلها أصال  استثماريا  رقميا  أكثر منها 

 عملة تداول.
تي تتابع "بتكوين" تراجع والحظت شركات األبحاث والدراسات ال
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. وفي السنوات الثالث 2017استخدامها على اإلنترنت المظلم منذ عام 
األخيرة انخفض عدد معامالت "بتكوين" والوحدات المستخدمة على اإلنترنت 

 المظلم بأكثر من الثلث.
يشار أيضا  إلى أن بعض السلع والخدمات يمكن أن تقبل الدفع مقابلها 

الت مشفرة، وهناك شركات أعلنت عن خطط لبدء قبول الدفع بـ"بتكوين" أوعم
 مقابل منتجاتها بـ"بتكوين".

 ما مدى أمان التعامل في "بتكوين"؟ -5
شبكة بلوكتشين مصممة لتكون مؤمنة بشدة، حتى أن بعض الحكومات 
فكرت في استخدامها في بعض أعمالها الحساسة التي تحتاج إلى تأمين شديد. 

خادم مركزي للشبكة التي تسجل عليها العملة، فإن تخزينها وألنه ليس هناك 
كما أن العمالت المشفرة  موزع بين حواسيب من يملكون العملة ويتعاملون بها.

ألي شخص تستخدم درجتين من كلمات السر المعقدة، وعبر طبقتين من 
التشفير، ما يجعل التعامل مؤمنا  إلى حد كبير. لكن بالطبع كل شيء على 

 ترنت عرضة لالختراق، حتى مع استخدام أقوى برامج التأمين.اإلن
وفي يوليو )تموز( من العام الماضي حدث اختراق لحسابات مشاهير 
على موقع "تويتر" في عملية قرصنة لعمالت "بتكوين" من بينها حساب 
الرئيس األميركي األسبق باراك أوباما، وحساب صاحب شركة "تيسال" 

إيلون ماسك. وُحولت عمالت "بتكوين" بمئات آالف  للسيارات الكهربائية
 الدوالرات لحسابات مزيفة.

وفي النهاية، يعد تأمين محفظة العمالت المشفرة لكل شخص مسؤوليته. 
عمليات التزوير  كما أن مسألة المجهولية التي تميز "بتكوين" تجعل

اوالتها اإللكتروني سهلة. إنما ما ينطبق على محافظ العمالت المشفرة وتد



  M E A K-Weekly Economic Report                              م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry              األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

 ــ 26ــ 

على اإلنترنت ينطبق على كل التعامالت عبر اإلنترنت. وكلما تطورت برامج 
 الحماية والتأمين يطور القراصنة أدواتهم.

 هل يمكن أن تضيع أو تسرق؟ -6
سرقة "بتكوين" صعبة جدا ، أوال  نتيجة األمان الشديد للشبكة المسجلة 

نوعين من كلمات المرور إضافة إلى تأمين االستخدام ب –بلوكتشين  –عليها 
وكلمات السر. لكن بالطبع ليس األمر مستحيال ، وكل يوم يطور القراصنة 
برامج خبيثة وفيروسات وغيرها تمكنهم من اختراق مواقع وحسابات على 

 اإلنترنت.
لكن ضياع العمالت المشفرة وارد أكثر، خاصة لو نسي المستخدم كلمات 

الت في محفظته غير مستعملة وال يمكن المرور. وفي هذه الحالة تصبح العم
نشرت وسائل اإلعالم خبرا  عن أن أحد  2013استردادها. ففي عام 

عملة "بتكوين" بعد ما تخلص من قرص  500آالف و 7المستخدمين فقد 
صلب لجهاز الكمبيوتر كان عليه كلماته السرية للمرور لمحفظته المشفرة. 

مالت "بتكوين" على شبكة "بتكوين" وتشير بعض الدراسات إلى أن نحو ربع ع
 "ضاعت"، أي أصبحت مفقودة وال يمكن استردادها.

هناك أيضا  إمكانية كشف المستخدم لكلمات المرور السرية، سواء ألي 
شخص آخر أو الحتفاظه بها على ورقة يمكن أن يعثر عليها غيره. وحتى 

من  تألف عملة "بتكوين" ُسرق 980، يقدر أن نحو 2017نهاية عام 
 بورصات العمالت المشفرة إما بالوصول لكلمات المرور السرية أو سرقتها.

 هل هي مالذ تحوط مثل الذهب؟ -7
أداة تحوط في  يقول المتحمسون للعمالت المشفرة، إن "بتكوين" وغيرها

مواجهة مخاطر التضخم الذي يجعل القيمة الشرائية للعمالت النقدية الوطنية 
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مثال  محدودة بسقف لكمية المعروض منها، فهذا يعني  تتآكل. وألن "بتكوين"
  أنها يمكن أن تكون أداة تحوط ومالذا  آمنا  للقيمة.

أما مقارنتها بالذهب كمالذ آمن وأداة تحوط في مواجهة مخاطر التضخم 
فهي لصالح الذهب العتبارات عدة. أوال ، ألن سعر الذهب أكثر استقرارا ، 

جيدة. ثانيا ، ألن الذهب في النهاية له وجود مادي وبالتالي فهو وسيلة تحوط 
ملموس مقارنة بـ"بتكوين"، والذهب منظم وخاضع لقواعد مضمونة في 
 التعامالت فيه واستخدام الحكومات له ضمن احتياطياتها من الثروة الوطنية.

وهل  -وسعرها عند الشراء -وفي النهاية، يعتمد األمر على متى تشتريها
تبيعها. كما أن كون "بتكوين" أصال  هشا  ومتذبذبا  يقلل من تحتفظ بها أو 

جاذبيتها كمخزن للقيمة في التحوط من مخاطر التضخم وانخفاض القوة 
الشرائية للنقد. وستعمل البنوك المركزية والحكومات في النهاية على ضمان 

ع استقرار العملة، مهما كانت حرية السوق، أما العمالت المشفرة فهي ال تخض
 ألي قواعد أو ضمانات بحكم طبيعتها.

 هل هي فقاعة؟ -8
تختلف اآلراء حول "بتكوين" والعمالت المشفرة ومستقبلها. فهناك من يرى 
أنها أصبحت وسيلة مضاربة خطرة وسعرها يواصل الغليان مكونا  فقاعة يمكن 
أن تنهار في أي لحظة وتمحو المليارات من ثروة المتعامين فيها. وُيستشهد 
بمرات سابقة في السنوات األخيرة ارتفع فيها سعر "بتكوين" لنحو عشرة آالف 
دوالر لينهار إلى نحو ثالثة آالف دوالر، أي هوت قيمتها سبعة أضعاف 

  تقريبا .
وهناك من يرى أن سقف محدودية عدد العمالت يعني أن سعرها مستمر 

ليها يمكن أن في الصعود رغم التذبذب. وطالما ظل المستثمرون يقبلون ع
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وألنها أصل رقمي غير منظم  يرتفع سعرها إلى ثالثمئة أو أربعمئة ألف دوالر.
بقواعد وقوانين حتى اآلن، يصعب الحسم بما إذا كانت فقاعة أم ال، ألنه 
يصعب تطبيق أي نماذج معروفة للتحليل المالي التقليدي عليها. وباعتبارها 

ثل مشتقات استثمارية كسندات توريق في النهاية أصال  استثماريا ، مثلها م
، يرجح 2008الديون العقارية التي كانت سببا  في األزمة المالية العالمية في 

أن تكون فقاعة. لكن يعتمد مستقبلها أيضا  على مدى إقبال المؤسسات 
 وصناديق االستثمار التقليدية عليها في الفترة المقبلة.

 هل تخضع للضرائب؟ -9
قررت مصلحة الضرائب في الواليات المتحدة أن ، 2014في عام 

العمالت المشفرة ومنها "بتكوين" تعامل كأنها "أصل رأسمالي" وليست كعملة. 
وبالتالي تخضع األرباح من ارتفاع سعرها للضريبة بنسبة الضريبة على 
األرباح الرأسمالية. كمثال، إذا اشتريت عملة "بتكوين" أو حصلت عليها 

و غير ذلك وكان سعرها ألف دوالر ثم حين قررت بيع تلك كمقابل لسلعة أ
آالف دوالر  3العملة أو استخدامها للدفع مقابل سلعة وكان سعرها وصل 

 دوالر. 2000فإنك تدفع ضرائب أرباح رأسمالية على 
وعلى الرغم من أن األصل في عملة "بتكوين"، والعمالت المشفرة، هو 

إلكتروني" على شبكة بلوكتشين فإن الخصوصية وأنها عبارة عن "عنوان 
بورصات العمالت المشفرة على اإلنترنت التي تتعامل في "بتكوين" وغيرها 
من العمالت المشفرة تحتفظ بسجالت للمتعاملين بها. ومنذ أكثر من ست 
سنوات طالبت السلطات األميركية من مواقع التعامل في العمالت المشفرة 

 سمح لسلطات الضرائب وغيرها بمتابعة التداوالت.تلك بالتسجيل القانوني بما ي
 ما الفارق بينها وبين العمالت الرقمية للدول؟ -10
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"بتكوين" والعمالت المشفرة ليست عملة بالمعنى التقليدي كما ذكرنا في 
السؤال األول، أما العمالت الرقمية الوطنية فهي مضمونة ومنظمة من قبل 

وازية للعملة الوطنية النقدية. فالصين، التي البنك المركزي. وهي في األغلب م
تعمل على طرح اليوان الرقمي قريبا  بدأت تجريب عملتها الرقمية في الدفع 
من قبل ماليين المواطنين. وهي في النهاية مضمونة من الحكومة الصينية 
وتساوي قيمتها العملة النقدية التي يصدرها بنك الشعب )المركزي( الصيني. 

االتحاد األوروبي العمل على إصدار اليورو الرقمي، ويؤكد البنك كذلك بدأ 
المركزي األوروبي أنه لن يكون بديال  لليورو النقدي العادي، وإنما يوفر وسيلة 

 دفع وتعامال  نقديا  رقميا  لمن يرغب إلى جانب العمالت الورقية العادية.
ن مع الجهات لتقريب األمر، هناك بعض الدول العربية تتيح للمتعاملي

الحكومية بديال  رقميا  للعملة الوطنية، مثل "الدرهم اإللكتروني" في اإلمارات. 
ومحفظة تلك العملة الرقمية هي بطاقة بها شريحة إلكترونية تشحنها من 
حسابك في البنك أو تدفع قيمتها نقدا  بالعملة الوطنية، ثم تستخدم بطاقة 

 العملة الرقمية لدفع رسوم الخدمة.
https://www.independentarabia.com/node/195416/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/10-

%D8%A3%D8%B3%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%88%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%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9 

 
 
 
 



  M E A K-Weekly Economic Report                              م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry              األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

 ــ 30ــ 

ألف دوالر وسط مكاسب قياسية في  50بيتكوين" تزحف صوب " - 6
 أسبوعين

مورغان ستانلي" ينضم لشركات كبرى ويعتزم اقتحام سوق العمالت "
 الرقمية

 15:08 2021فبراير  15االثنين  صحافي خالد المنشاوي  

متجر صراف آلي للعملة الرقمية بيتكوين في مرسيليا   
 )أ ف ب(  جنوب فرنسا

قالت مصادر مطلعة، إن بنك "مورغان ستانلي"، يدرس االستثمار في 
مليار دوالر، لينضم بذلك إلى قائمة  150لرقمية "بيتكوين" بنحو العملة ا

الشركات الضخمة التي أعلنت االستثمار في العمالت الرقمية المشفرة مثل 
 "تسال" األميركية، و "ماستر كارد".

وقالت مصادر مطلعة، أمس، إن بنك "مورغان ستانلي"، يدرس االستثمار 
"كاونتر بوينت غلوبال"، التابعة  في عملة "بيتكوين"، حيث تبحث شركة

مليار دوالر، فيما إذا كانت العملة  150لـ"مورغان ستانلي"، التي تدير أصوال  بـ
الرقمية خيارا  استثماريا  جيدا  للمستثمرين. وبحسب وكالة "بلومبيرغ"، فإن 
"كاونتر بوينت" هو صندوق متخصص باالستثمارات المحتمل زيادة قيمتها 

في المئة. واستثمرت  72.7، وعلى مدار العام ارتفع الصندوق بـالسوقية بقوة
 الشركة في "مايكروستراتيجي"، التي تستثمر وتروج لالستثمار في "بيتكوين".

وقبل أيام، أعلنت السلطات الكندية موافقتها على إطالق أول صندق 
ونتاريو استثماري لعملة "بيتكوين" في العالم. وأكدت لجنة األوراق المالية في أ

التي تشرف على بورصة تورونتو، أنها منحت موافقة على إطالق صندوق 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/36721
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المؤشرات المتداولة الذي اقترحته شركة "بربوس إينفستمنتس إنك"، مما سيزيد 
 من فرص المستثمرين للوصول إلى العملة الرقمية المزدهرة.

 مليار دوالر إجمالي المكاسب  492.1
جمعتها "اندبندنت عربية"، تشير إلى أن البيانات واإلحصاءات التي 

جلسة  15العمالت الرقمية المشفرة سجلت مكاسب صاروخية خالل الـ
 مليار دوالر. 491الماضية بلغت قيمتها اإلجمالية أكثر من 

وفق موقع "كوين ماركت كاب"، وخالل جلسات فبراير )شباط( الجاري، 
 491.2في المئة رابحة نحو  48.77فقد ارتفعت القيمة السوقية اإلجمالية بـ

مليارات دوالر بداية تعامالت  1007مليار دوالر، بعدما ارتفعت من مستوى 
مليار خالل تعامالت صباح اليوم  1498.2الشهر الجاري إلى مستوى 

في المئة من  76.05عمالت رقمية على نحو  5االثنين. واستحوذت أكبر 
مليار  373.6عدما ربحت نحو إجمالي المكاسب المجمعة للعمالت الرقمية ب

 دوالر.
وسجلت "بيتكوين"، األكثر قوة وانتشارا  في سوق العمالت الرقمية قفزة 

في المئة رابحة نحو  47.8صاروخية خالل األسبوعين الماضيين بلغت 
دوالرا  بداية تعامالت  33114دوالرا ، عقب ارتفاعها من مستوى  15838

 الرا  في تعامالت صباح اليوم.دو  48952الشهر الجاري إلى مستوى 
 293.5في المئة رابحة نحو  47.6وقفزت قيمتها السوقية اإلجمالية 

مليار دوالر في بداية تعامالت  616.4مليار دوالر بعد ارتفاع من مستوى 
مليار خالل تعامالت صباح اليوم. ووفق  909.9الشهر الجاري إلى مستوى 

في  60.7حصة سوقية إجمالية تبلغ هذه األرقام، تستحوذ "بيتكوين" على 
في المئة من إجمالي المكاسب المجمعة  59.7المئة. فيما تستحوذ على نحو 
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 التي سجلتها العمالت الرقمية خالل تعامالت األسبوعين الماضيين.
 "إيثريوم" تقفز إلى مستويات تاريخية

 دوالرا ، بعد 511في المئة رابحة نحو  38.8وقفزت عملة "إيثريوم"، 
دوالرا  في تعامالت بداية الشهر الجاري إلى  1314ارتفاع سعرها من مستوى 

 دوالرا  صباح اليوم. 1825نحو 
 58.9في المئة رابحة نحو  39.13وارتفعت قيمتها السوقية اإلجمالية 
 209.4مليار دوالر إلى نحو  150.5مليار دوالر عقب ارتفاعها من مستوى 

حوذ "إيثريوم" على حصة سوقية إجمالية تبلغ مليار. ووفق هذه األرقام، تست
في المئة من إجمالي القيمة السوقية المجمعة للعمالت الرقمية. فيما  13.97

في المئة من إجمالي المكاسب المجمعة التي  12.2تستحوذ على نحو 
 سجلتها العمالت الرقمية خالل األسبوعين الماضيين.

في المئة خاسرة نحو  0.3وسجلت عملة "تيزر" خسائر طفيفة بلغت 
دوالر.  0.997دوالر إلى نحو  1دوالر بعدما نزل سعرها من مستوى  0.003

مليار  5.6في المئة رابحة نحو  21.2فيما ارتفعت قيمتها السوقية اإلجمالية 
مليارا .  32مليار دوالر إلى نحو  26.4دوالر عقب ارتفاعها من مستوى 

لى حصة سوقية إجمالية تبلغ نسبتها ووفق هذه األرقام، تستحوذ "تيزر" ع
 في المئة من إجمالي القيمة السوقية المجمعة للعمالت الرقمية. 2.13

 مكاسب صاروخية لـ "بولكا دوت"
دوالر  0.116في المئة رابحة نحو  23.6وارتفعت عملة "إكس ريبل" 

دوالر بداية تعامالت الشهر الجاري  0.492بعد ارتفاع سعرها من مستوى 
 22.4دوالر صباح اليوم. وقفزت قيمتها السوقية اإلجمالية  0.608حو إلى ن

 22.3مليارات دوالر بعدما ارتفع سعرها من مستوى  5في المئة رابحة نحو 
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مليار. ووفق هذه األرقام، تستحوذ عملة "إكس  27.3مليار دوالر إلى نحو 
قيمة في المئة من إجمالي ال 1.87ريبل" على حصة سوقية إجمالية تبلغ 

 السوقية المجمعة للعمالت الرقمية.
في المئة  72.3وسجلت عملة "بولكا دوت" مكاسب ضخمة بلغت نسبتها 

دوالر  16.12دوالر وذلك بعد ارتفاع سعرها من مستوى  11.66رابحة نحو 
دوالر صباح اليوم. وقفزت  27.78في تعامالت بداية الشهر الجاري إلى نحو 

مليار دوالر عقب  10.6في المئة رابحة نحو  72.6قيمتها السوقية اإلجمالية 
مليار. ووفق  25.2مليار دوالر إلى نحو  14.6صعود سعرها من مستوى 

في  1.68هذه األرقام، تستحوذ "بولكا دوت" على حصة سوقية إجمالية تبلغ 
 المئة من إجمالي القيمة السوقية المجمعة للعمالت الرقمية.

https://www.independentarabia.com/node/193916/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D
8%A7%D8%AF/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-

%D8%AA%D8%B2%D8%AD%D9%81-%D8%B5%D9%88%D8%A8-50-
%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-
%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-
%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86 

 
 كندا تطلق أول صندوق لالستثمار بـ"بيتكوين" في البورصة بالعالم - 7

 إعالن "تيسال" قد يدفع شركات أخرى للقبول بالتعامل بالعمالت الرقمية
 1:39 2021فبراير  14األحد    وكاالت 

  
 تستحوذ "بيتكوين" على الحصة األكبر من سوق العمالت الرقمية )غيتي(

في تطور إيجابي جديد قد يدعم مستقبل تداول العمالت الرقمية، قررت 
للعملة السلطات الكندية، السماح بإطالق أول صندوق استثماري في العالم 

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/6786
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الرقمية األشهر "بيتكوين" في البورصة، مما يمنح المستثمرين في تجارة 
 التجزئة إمكانية أكبر للوصول إلى هذه العملة الرقمية المزدهرة.

ويجد المستثمرون في العمالت االفتراضية أداة استثمارات مجدية، بعد 
الماضية،  تراجع أسعار الذهب والدوالر التي شكلت على مدى األشهر التسعة

مالذا  آمنا  للمتعاملين خالل الجائحة إال أن األدوات االستثمارية شهدت تباطؤا  
 خالل اآلونة األخيرة مع انتعاش هذه العمالت.

وقالت "لجنة األوراق المالية في أونتاريو"، التي تشرف على بورصة 
لة تورونتو، إنها منحت موافقة على إطالق هذا الصندوق للمؤشرات المتداو 

 الذي اقترحته شركة "بربوس اينفستمنتس إنك".
وصرح متحدث باسم اللجنة بأن الصندوق سيدرج في البورصة "اعتبارا  

 من األسبوع المقبل" تحت شعار "بي تي سي سي".
من جهتها، قالت "بربوس اينفستمنتس انك"، إن هذا الصندوق للمؤشرات 

مباشرة في عملة "بيتكوين"  المتداولة سيكون األول في العالم الذي يستثمر
التي تستند إلى دعم مادي وليس إلى مشتقات، مما يؤمن للمستثمرين الوصول 
بسهولة وفاعلية إلى فئة األصول الناشئة للعمالت اإللكترونية من دون 

 المخاطر المرتبطة بمحافظ رقمية.
وبحسب بيان الشركة، ستكون منصة "جيميناي تراست" للعمالت الرقمية 

رف الفرعي على الصندوق الذي ستديره الكندية "سي آي بي سي ميلون المش
 غلوبال سيكيوريتيز".

ولم تكن قيمتها كبيرة في البداية، لكن  2009وأطلقت "بيتكوين" عام 
إعالن شركة "تيسال" األميركية للسيارات الكهربائية، باالستثمار بالعملة 

الرقمية وقادتها لمستويات االفتراضية أثار جنون التداوالت على العمالت 
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ألف دوالر، قبل أن تنخفض إلى مستوى  48قياسية جديدة جاوزت مستوى 
  ألف دوالر بقليل خالل الساعات األخيرة. 47فوق 

 أداة للدفع في المستقبل
وقدر محللون ومختصون، بأن إعالن "تيسال" قد يدفع شركات أخرى 

هذه  للدفع، مما يضيف شرعية تفقدللقبول بالتعامل بالعمالت الرقمية، كأداة 
االستثمارات حتى اآلن ويعظم توجه الدول لبحث إمكانية إطالق البنوك 
المركزية لمثل هذه العمالت في المستقبل لتكون بديال  عن العمالت التقليدية 

  المتعارف عليها.
واألصول المشفرة، مرتبطة باإلنترنت المشفر )كإرسال إيميل مشفر(، 

تحويل المعلومات المقروءة إلى شيفرة غير قابلة لالختراق، وال وهي عملية 
يمكن تتبع عمليات الشراء والتحويالت، وتستخدم هذه العمليات أيضا  في 
المدفوعات بين طرفين بعيدا  عن مراقبة طرف ثالث )البنك أو البنك الوسيط 

 أو البنك المركزي(.
" اعتماد "بيتكوين" واألسبوع الماضي، أظهرت وثيقة صادرة عن "تسال

مليار دوالر، بعد  1.5ضمن أدواتها االستثمارية وقامت بضخ استثمار بقيمة 
  أيام من تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك بشأن العملة.

وذكر ماسك "أعتقد في هذه المرحلة أن بيتكوين شيء جيد، وهي على 
 التقليديين". وشك الحصول على قبول واسع من قبل رجال التمويل

  القيمة السوقية
وحتى مساء السبت، وصل عدد العمالت الرقمية المشفرة حول العالم إلى 

تريليون دوالر، تستحوذ  1.463عملة، بقيمة سوقية تجاوزت  4511نحو 
مليار  877.4في المئة بقيمة  60"بيتكوين" على الحصة األكبر منها بمقدار 
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  دوالر.
الرقمية في المرتبة الثانية من حيث القيمة وجاءت عملة "اإليثيريم" 

مليار دوالر،  31.6مليار دوالر، وعملة "تيثير" بنحو  207.33السوقية بنحو 
مليار دوالر، وفي المرتبة الخامسة جاءت "ريبيل"  27.7ورابعا  "كاردانو" 

  مليار دوالر. 27.5بقيمة سوقية 
، بعد 2021ع عام بنسبة في المئة منذ مطل 63وصعدت سعر "بيتكوين" 

 ألف دوالر للوحدة الواحدة. 28.8عند مستوى  2020أن أنهت عام 
فبراير )شباط( الحالي تكون "بيتكوين"  13وعلى أساس سنوي إلى جلسة 

في المئة، بينما زادت خالل الشهر األخير بنسبة  354.6قد ارتفعت بنسبة 
  في المئة. 25.4

االفتراضية في السوق العالمية  وبلغ عدد الوحدات المتداولة من العملة
مليونا ، هو إجمالي  21مليون وحدة من أصل  18.63حتى صباح اليوم 

 عدد الوحدات المتاحة للبيع والتداول.
https://www.independentarabia.com/node/193561/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-
%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7-

%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-
%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-

%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-
%D8%A8%D9%80%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85 
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 تريليون دوالر... قيمة "بيتكوين" السوقية - 8

دوالرا  على الرغم من  53750سجلت مستوى مرتفعا  قياسيا  جديدا  عند 
 19:46 2021فبراير  19الجمعة   رويترز تحذيرات المحللين

  
 أكثر العمالت الرقمية رواجا  في العالم )رويترز(  تعّد "بتكوين"

 19بلغت عملة "بتكوين" الرقمية مستوى مرتفعا  قياسيا  جديدا ، الجمعة 
دوالرا ، لتبلغ بذلك قيمتها السوقية تريليون دوالر،  53750فبراير )شباط(، عند 

متجاهلة  تحذيرات المحللين من أنها تشكل "عرضا  اقتصاديا  جانبيا "، وتحوطا  
وقفزت قيمة أكثر العمالت الرقمية رواجا   واهيا  من انخفاض أسعار األسهم.

اإلطالق. وزادت دوالرا ، وهي أعلى قيمة لها على  53570في العالم لتسجل 
 في المئة تقريبا  منذ بداية شهر فبراير الجاري. 60قيمة بتكوين 

وغذت مكاسب هذه العملة االفتراضية مؤشرات على أنها تحظى بالقبول 
لدى مستثمرين كبار وشركات ضخمة، من "تيسال"، و"ماستر كارد"، وحتى 

ني على اإلنترنت، ووفقا  لموقع "كوين دسك" اإللكترو  بنك "بي أن واي ميلون".
والذي يتابع بيانات العمالت المشفرة، فقد دفعت المكاسب األحدث القيمة 
السوقية لـ"بتكوين" إلى تريليون دوالر، بينما تبلغ القيمة السوقية لكل العمالت 

 تريليون دوالر. 1.6الرقمية مجتمعة نحو 
 ماسك: امتالك "بتكوين" أفضل من النقد قليال  

لخميس، قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة وفي وقت سابق، ا
"تيسال"، التي كانت تغريداته من أسباب تغذية موجة صعود "بتكوين"، إن 
امتالكها أفضل قليال  فحسب من حيازة النقد التقليدي، لكن هذا الفارق الطفيف 

 يجعلها أصل أفضل لحيازته.

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/2716
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/2716
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/2716
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ية سعر فائدة حقيقي وقال ماسك على "تويتر": "حين يكون للعملة اإللزام
سلبي، فإن األحمق فحسب هو الذي لن يتطلع لمكان آخر". وأضاف "بتكوين 

كما دافع رجل  تقريبا ، مثل المال اإللزامي. الكلمة األساسية هنا )تقريبا (".
األعمال الذي بات أحد أغنى األشخاص في العالم، عن تحرك "تيسال" 

تالف عن النقد جعلها مغامرة مناسبة لالستثمار في "بتكوين"، قائال  إن االخ
" لكي تحوز العملة 500للشركة المدرجة في مؤشر "ستاندرد أند بورز 

مليار دوالر من "بتكوين" العملة المشفرة  1.5ودفع شراء "تيسال"  المشفرة.
ألف دوالر، بينما دفع  50لالرتفاع صوب ذروة قياسية هذا األسبوع فوق 

 يرة لـ"دوجكوين" سعر هذه العملة المشفرة لالرتفاع.ترويج ماسك في اآلونة األخ
https://www.independentarabia.com/node/195326/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-
%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-

%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9 

 
 بريطانيا تستعد لالنضمام إلى "موضة" العمالت الرقمية - 9

يدعمها البنك المركزي وستكون موجودة مع النقد والودائع المصرفية 
 لتستخدمها األسر والشركات

  2021أبريل  20الثالثاء  اندبندنت عربية ووكاالت 
بريطانيا بحاجة إلى المضي قدما  للبقاء في طليعة االبتكار المالي    

 )رويترز(
ء فريق عمل أعلن بنك إنجلترا ووزارة الخزانة البريطانية، في بيان، إنشا

مشترك لتنسيق سبل استكشاف عملة رقمية محتملة للبنك المركزي البريطاني. 
وستكون العملة الرقمية، وفق البيان الذي نشر على موقع البنك، شكال  جديدا  

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/104081
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من أشكال النقود الرقمية التي يصدرها بنك إنجلترا لتستخدمها األسر 
 والشركات.

ا  إلى جنب مع النقد والودائع وستكون موجودة، بحسب البيان، جنب
 المصرفية بدال  من استبدالها.

ويضم فريق العمل نائب المحافظ لالستقرار المالي في بنك إنجلترا جون 
كونليف، والمدير العام للخدمات المالية في وزارة الخزانة كاثرين برادك. 
وستشارك سلطات المملكة المتحدة األخرى في فرقة العمل بحسب الحاجة. 
وأعلن بنك إنجلترا عن تأسيس "وحدة البنك المركزي للعمالت الرقمية". وقال 
إنها ستقود المشاركة الخارجية للبنك في عمالت البنوك المركزية، بما في ذلك 
مع السلطات البريطانية والدولية األخرى. وسيقوم نائب المحافظ لالستقرار 

 لجديدة.المالي، جون كونليف، باإلشراف على عمل الوحدة ا
 االنضمام لركب العمالت الرقمية

وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، "باالنضمام إلى الموضة 
العالمية في إنشاء عمالت رقمية للبنوك المركزية، فإن بريطانيا بحاجة إلى 
المضي قدما  للبقاء في طليعة االبتكار المالي". وستكون العملة الرقمية للبنك 

يجري درسها منفصلة عن البنوك التجارية وشركات المدفوعات  المركزي التي
 الكبيرة، التي تستخدم العمالت الوطنية، مثل فيزا وماستركارد.

وقال بنك إنجلترا إنه ووزارة الخزانة لم يتخذا بعد قرارا  بإصدار عملة رقمية 
 للبنك المركزي، وستقوم فرقة العمل بدرس مجموعة واسعة من القضايا لتحديد

إذا ما كانت ستخدم غرضا  قيما . وكان المركزي نشر ورقة مناقشة حول 
العمالت الرقمية العام الماضي، مشيرا  إلى أنها ستصدر بالجنيه االسترليني، 

 وستكون في واجهة بين أنظمة المدفوعات النقدية والخاصة.
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 وتستهدف العملة الرقمية للمركزي األفراد الذين لديهم حسابات رقمية في
البنك المركزي أو رمز رقمي محدود، وستخدم األغراض نفسها مثل األوراق 
النقدية والعمالت المعدنية في النظام المالي. وتشمل فوائدها خفضا  محتمال  
لُكلف المعامالت، مما يضمن حماية األشخاص من عدم االستقرار المالي 

اظ البنك ألنظمة المدفوعات الخاصة التي يحتمل أن تفشل وتضمن احتف
المركزي بالسيطرة على السياسة النقدية ضد احتماالت انتقال المدفوعات إلى 

 العمالت المشفرة التي ليس لديه نفوذ عليها.
ولن تكون العملة الرقمية للمركزي البريطاني أحد األصول المشفرة، مثل 

ة، "بيتكوين"، التي يمكن أن تزيد أو تنقص في القيمة مقارنة بالعمالت الوطني
 استخدام تجاوز مع بسرعةإذ قال بنك إنجلترا إن استخدام النقد قد انخفض 

 .2018ي عام ف للدفع كتقنية النقد بطاقة
 مخاوف من تقويض البنوك التجارية

وأقر عدد من محافظي البنوك المركزية في العالم بوجود مخاطر كبيرة 
 للبنوك المركزية.يجب التغلب عليها، والمتعلقة بإدخال العمالت الرقمية 

ومن المحتمل أن يحتاج بنك إنجلترا إلى االمتثال لقواعد معرفة العمالء 
لمنع استخدام العملة في تمويل اإلرهاب أو غسل األموال، في حين قد يؤدي 
وجود العملة الرقمية إلى تقويض البنوك التجارية وإزالة الودائع التي تعتمد 

العمل سيدرس الفرص والمخاطر المرتبطة  وأعلن بنك إنجلترا أن فريق عليها.
بإصدار عملة رقمية، وسُيقوم التقنيات البديلة ويدرس التطورات في البلدان 
األخرى. وأضاف أنه سيوفر بعد ذلك "تقويما  صارما  ومتماسكا  وشامال  للحال 

 اإلجمالية للعملة الرقمية للبنك المركزي البريطاني".
 األصول المشفرة
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االبتكار في  2020بنك إنجلترا، أندرو بيلي، ناقش العام وكان محافظ 
المدفوعات خالل حدث افتراضي استضافته مؤسسة بروكينغز. وتناول 
األصول المشفرة واألموال اإللكترونية والعمالت المستقرة والحاجة إلى معايير 
دولية للتحكم بفعالية في هذه التطورات. بيلي كان ناقش الطريقة التي "بدأت 
بها" األصول المشفرة "في إجهاد" األطر التنظيمية التي تنفذها البنوك المركزية 
 التي تسعى إلى ضمان "النهاية القانونية المناسبة للتسوية والمرونة التشغيلية".

وأشار في ذلك الوقت بصراحة إلى عملة "بيتكوين"، وأكد أن مثل هذه 
لمال". وباإلشارة إلى التقلب األصول المشفرة "ال عالقة لها على اإلطالق با

"الجامح" في قيم األصول المشفرة، اعتبر أنها "غير مالئمة للعالم في ما 
 يتعلق بالمدفوعات، حيث يكون اليقين من القيمة أمرا  مهما ".

وانتشرت تعليقاته في ذلك الوقت على نطاق واسع باعتبارها تمثل رفضا  
ويتوافق هذا التصريح مع الموقف التاريخي  دامغا  لفائدة "بيتكوين" كآلية للدفع.

لبنك إنجلترا في شأن "بيتكوين" والعمالت المشفرة األخرى المماثلة، وهذا 
الموقف غير مفاجئ بصرف النظر عن قضايا التقييم التي أبرزها بيلي والقيود 
الفنية المتعلقة بإمكان التوسع في عالم العمالت الرقمية، ويعكس حقيقة أن 

لمركزية مثل بنك إنجلترا ال تستطيع تنفيذ السياسة النقدية والرقابة البنوك ا
التنظيمية على األصول الالمركزية مثل "بيتكوين". ونظر محافظ بنك إنجلترا 
في المدفوعات البديلة مثل النقود اإللكترونية، التي نمت في أوروبا تحت 

( وتوجيه خدمات الدفع 2رعاية التوجيه الثاني لألموال اإللكترونية )إيه إم دي 
 (.2الثاني )بي أس دي 

ويرى محافظ بنك إنجلترا أن النقود اإللكترونية تمثل "هجينا " : هجين
يتضمن شيئا  "أكثر شبها  بالنقود بمعنى أموال البنوك التجارية، ولكن من دون 
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بعض الحماية الممنوحة لألموال اإللزامية. وأشار بيلي إلى أن المعايير 
النقود اإللكترونية أقل تطورا  من تلك الخاصة بالبنوك. واعتبر أنه ال لمقدمي 

يوجد نظام لحماية الُمودعين، وأن الشركات تخضع لمتطلبات رأس المال 
والسيولة المحدودة وحسب، واألهم من ذلك تأكيده أنه ال يوجد قرار أو نظام 

قدم النقود إداري لمقدمي النقود اإللكترونية. وحّذر من أنه إذا فشل م
اإللكترونية، فسيضطر مالكو "أمواله" إلى متابعة أي استرداد من خالل 

 إجراءات إعسار الشركات الذي لن يكون سريعا  ولن يضمن عودة أموالهم.
وكانت تعليقات محافظ بنك إنجلترا تتماشى مع تركيز البنك على الحفاظ 

عى األموال اإللكترونية على قنوات الدفع الحالية وأنظمته وتعزيزها، بينما تس
إلى توفير بديل. على سبيل المثال، خصص بنك إنجلترا موارد كبيرة لبرنامج 

 تجديد "آر تي جي أس" الخاص به، وهي أنظمة تحويل أموال متخصصة.
وركز خطاب المحافظ على العمالت المستقرة، وهي فئة من األصول 

 .المشفرة تدعمها أو مرتبطة بأصل ثابت أو سلة أصول
وتهدف قيمة التيثر )الدوالر األميركي( على سبيل المثال، عكس قيمة 
الدوالر األميركي، في حين ُيفهم أن قيمة األصول المشفرة لليبرا المقبلة 
المدعومة من "فيسبوك" مرتبطة بسلة من العمالت الورقية العالمية، بما في 

 والدوالر السنغافوري. ذلك الدوالر األميركي واليورو والين والجنيه االسترليني
 العالقة المحتملة بين العمالت

وأكد بيلي أن العمالت المستقرة "يمكن أن تقدم بعض الفوائد المفيدة". 
على وجه الخصوص. وأشار إلى أن العمالت المستقرة يمكن أن تقود إلى 
تقليل االحتكاكات في المدفوعات من طريق زيادة السرعة وخفض كلفة 

ا  إذا ما كان من المقرر إنشاء عمالت مستقرة عالمية. المدفوعات، خصوص
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وقد توفر العمالت المستقرة مزيدا  من الراحة، بما في ذلك من طريق التكامل 
مع التكنولوجيا األخرى، مثل الشبكات االجتماعية والمنصات اإلعالمية أو 

ستقرة خدمات البيع بالتجزئة". وأقر بيلي بالعالقة المحتملة بين العمالت الم
والعمالت الرقمية للبنك المركزي. ويواصل بنك إنجلترا وضع نفسه في طليعة 
قادة الفكر العالمي للعملة الرقمية للبنك المركزي، على الرغم من حقيقة أن 
المناقشات ال تزال تركز على اعتبارات التصميم والسياسة، وتشير إلى أن 

وبالمقارنة فإن مشاريع العمالت  التنمية الفعلية ال تزال بعيدة بعض الشيء.
الرقمية في الصين واليابان والشرق األوسط والدول االسكندنافية وأميركا 

 الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي تشهد مزيدا  من التقدم.
https://www.independentarabia.com/node/214366/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%

D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-
%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-

%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%A9-
%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 

 
هل يتصدى لوبي التشفير األميركي باإلفصاح عن تداوالت  - 10

 العمالت الرقمية؟

 3ستفرض القواعد الجديدة اإلبالغ عن الصفقات المشفرة التي تتجاوز 
 آالف دوالر

 1 2021أبريل  19االثنين  صحافية كفاية أولير 
يعتقد متخصصون أن عملة "بيتكوين" ستصبح جزءا  أساسيا  من النظام   

 المالي )أ ف ب(

https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/35711
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/35711
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/35711
https://www.independentarabia.com/taxonomy/term/35711
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جماعات الضغط الداعمة للتشفير، أو ما يعرف باسم "لوبي التشفير" في 
واليات المتحدة، منشغلة هذه األيام في إيجاد حلول ألربع مشكالت تؤرقها ال

قد تهدد مستقبل بقاء تبادالت العمالت الرقمية. تتمثل المشكلة األولى في 
السمعة، فاالنطباع السائد بأن العملة المشفرة تسهل الجريمة يغذي تردد 

منشور صدر المشرعين والمنظمين لتشريع العمالت المشفرة، وكان أول 
بتكليف من مجلس العمالت المشفرة في البالد هو تحليل الستخدام "بيتكوين" 
غير المشروع، وخلص إلى أن المخاوف "مبالغ فيها بشكل كبير"، وأنه يمكن 
استخدام تقنية "البلوكشين" بشكل أفضل من قبل مطبقي القانون لوقف الجريمة 

  وجمع المعلومات االستخبارية.
الثانية فتكمن في متطلبات تقديم التقارير، حيث ستدفع القواعد  أما المشكلة

الجديدة لمكافحة غسل األموال التي تم إقرارها هذا العام، نحو توسيع نطاق 
اإلفصاح عن العمالت الرقمية وتبادالتها بشكل كبير، كما اقترحت وزارة 

عامالت التي الخزانة األميركية أيضا  قواعد تلزم تقديم تقارير مفصلة عن الم
آالف دوالر، والتي تتضمن "محافظ غير مستضافة"، أو محافظ  3تزيد على 

رقمية غير مرتبطة بمؤسسة مالية تابعة لجهات خارجية، كما ُتلزم المؤسسات 
  التي تتعامل مع العمالت المشفرة بمعالجة المزيد من البيانات.

يئة حكومية دولية وكانت فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية، وهي ه
للرقابة والمعايير، قد قدمت مؤخرا  مسودة توجيهات في شأن األصول 

 االفتراضية التي تتطلب من مقدمي الخدمات تسليم المزيد من المعلومات.
 العمالت المشفرة بين معضلة الورقة المالية والسلعة

ومعضلة  أما المشكلة الثالثة فتتمثل في انعدام األمن في األوراق المالية،
متى يكون األصل الرقمي ورقة مالية ومتى يكون سلعة؟ ليس هذا لغزا  من 
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الناحية الفنية، فقد حير هذا السؤال المنظمين والمبتكرين لبعض الوقت، حيث 
تعد عملة "بيتكوين" والعمالت المشفرة األخرى التي يتم إصدارها عبر شبكة 

ا  من األوراق المالية. ومن ال مركزية مؤهلة عموما  كسلع، وهي أقل تنظيم
المرجح أن يتم وصف الرموز المميزة الصادرة عن األشخاص والشركات على 

 أنها أوراق مالية ألنها تمثل في الغالب حصة في مشروع المصدر.
وكانت لجنة األوراق المالية والبورصات، قد رفعت دعوى قضائية ضد 

همة إياها ببيع أوراق مالية شركة "ريبل البس" في ديسمبر )كانون األول(، مت
غير مسجلة في شكل "توكن" يسمى "أكس آر بي"، فيما تصر "ريبل البس" 
على أن "أكس آر بي" سلعة. وقد يكون القرار في هذه الحالة بمثابة نقطة 

 تحول لتحديد كيفية توصيف العمالت المشفرة بشكل صحيح في المستقبل.
ألوراق المالية والبورصات، وهذا األسبوع، نشرت المفوضة في لجنة ا

هيستر بيرس، اقتراحا  محدثا  لـ"المالذ اآلمن"، الذي من شأنه أن يمنح 
المطورين فترة سماح إلصدار رمز من دون خوف من سوء التوصيف وإبقاء 
المنظمين على اطالع. وقالت بيرس: "الفكرة هي منح الناس عرضا  لمدة 

  ثالث سنوات".
هي محاولة اللحاق بالصين، حيث تقوم الحكومة أما المشكلة الرابعة، ف

الصينية بالفعل بتجربة عملة رقمية للبنك المركزي، وهي اليوان الرقمي. 
وستكون الصين أول دولة تنشئ عملة افتراضية، ويشعر بعض المدافعين عن 
العمالت المشفرة بالقلق من أن حياكة الصين في الفضاء تهدد الدوالر واألمن 

  درة التنافسية األميركية.القومي والق
 إنشاء صندوق تداول "بيتكوين" أميركي وارد

قبل أسبوع من ظهور شركة "كوينبيز"، ألول مرة في "وول ستريت" يوم 
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األربعاء، كان تبادل العمالت الرقمية جزءا  من إطالق أكثر هدوءا ، ولكنه 
لى جنب مع مدير مهم من الناحية الرمزية. وتقول "نيويورك تايمز"، إنه جنبا  إ

األصول "فيديلتي"، وشركة المدفوعات "سكوير"، وشركة االستثمار "باراديغم"، 
أنشأت "كوينبيز" مجموعة تجارية جديدة أو لوبي التشفير، مهمتها إطالق 
العنان للوعد التحولي للعمالت المشفرة. ويأمل مجلس التشفير لالبتكار في 

غة األهمية لتوسيع استخدام العمالت التأثير على السياسات التي ستكون بال
المشفرة جنبا  إلى جنب مع التمويل التقليدي بالتالي، أعمال أعضاء المجموعة، 
 ما يفتح جبهة جديدة في الحرب حول كيفية التنظيم أو عدمه للعملة المشفرة.

وال تزال العمالت المشفرة محتفظا  بها في الغالب كأصول مضاربة، لكن 
يعتقدون أن "بيتكوين" وتقنية "البلوكشين" ذات الصلة بعض المتخصصين 

ستصبح أجزاء  أساسية من النظام المالي. وبالنسبة للكثيرين، فإن الظهور 
مليار دوالر أميركي،  86الناجح لـ"كوينبيز"، حيث تقدر قيمة الشركة بمبلغ 

 تجاوز بكثير مشغلي بورصات األسهم والسندات، في إشارة إلى أن هذا التحول
جاٍر بالفعل. على األقل، ُيجبر اهتمام المستثمرين بـ"كوينبيز" التقليديين على 

التي كان من السهل استبعادها  -أخذ العملة الرقمية والتكنولوجيا المرتبطة بها 
 على محمل الجد. -

نجاح "كوينبيز" قد يجذب أيضا  مزيدا  من االهتمام من المنظمين، حيث 
رئيس التنفيذي لشركة "كوينبيز"، في لقاء على قناة قال بريان أرمسترونغ، ال

"سي أن بي سي" األميركية: "سنخضع لتدقيق متزايد في شأن ما نقوم به". 
وأضاف، "نحن متحمسون للغاية وسعداء ألننا نلعب وفقا  للقواعد، ولكن يجب 
أن يكون تنظيم العمالت المشفرة على ساحة لعب متكافئة مع الخدمات المالية 

وغالبا  ما تتباهى شركات التشفير بقدرتها على تعطيل الوضع  قليدية".الت
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الراهن، لكن في واشنطن الوضع مختلف، حيث تتبع جماعات الضغط قواعد 
  اللعبة المعمول بها.

في الواقع، هي إحدى الطرق التي مكنت "كوينبيز" من النمو إلى عظمتها 
المسؤولين للمساعدة في خلق بيئة الحالية، وكان عليهم أن يلعبوا بلطف مع 

تنظيمية مضيافة مكنت مديريها التنفيذيين من أن يصبحوا مليارديرات. منذ 
ألف دوالر على الضغط الحكومي،  700، أنفقت الشركة أكثر من 2015عام 

وفقا  لمركز لالستجابات السياسية "ريسبونسيف بوليتيكس سينتر". وتعاون 
ع شركات تشفير أخرى لتعزيز أسبابها، على المسؤولون منذ فترة طويلة م

الرغم من أن بعض مراقبي الصناعة يقولون إن إطالق لوبي التشفير قد 
 يكشف عن صدع يمكن أن يتحول لفجوة عميقة.

ويعتبر الالعبون والمراقبون وجماعات الضغط والممثلون على حد سواء 
حدد النجاح أو اللحظة الراهنة حرجة للعمالت المشفرة ومؤثريها، حيث سي

الفشل في إقناع المسؤولين ما إذا كانت اللوائح التنظيمية تسمح لالندفاع 
 الرقمي بالتسريع أو اإلبطاء إلى حد غير مفهوم.

ومع أي صناعة جديدة، يعد دعم واشنطن ليس باألمر السهل، حيث 
تقول المفوضة بيرس من لجنة األوراق المالية والبورصات، إن الدخول في 

منظمة بشدة مثل التمويل والتحدث عن التكنولوجيا التي ال يفهمها  صناعة
 سوى عدد قليل من المسؤولين يؤدي إلى تفاقم صعوبة حشد العمالت المشفرة.

، كانت بيرس من المؤيدين 2018ومنذ انضمامها إلى اللجنة في عام 
خلية الصريحين لتقنية "البلوكشين" في كل من قاعات السلطة وفي الدوائر الدا

للعمالت المشفرة، حيث شاركت أفكارها حول موضوعات ساخنة، مثل متى 
سيكون هناك أخيرا  صندوق تداول "بيتكوين" في الواليات المتحدة )ليس قريبا  



  M E A K-Weekly Economic Report                              م ع ك التقرير االقتصادي األسبوعي

 Prof. Dr. Moustafa El-Abdallah Alkafry              األستاذ الدكتور مصطفى العبد هللا الكفري 

 ــ 48ــ 

 بما يكفي، من وجهة نظرها، لكن ربما قريبا (.
ومع نضوج القطاع، ستصبح بعض األشياء أسهل حتى عندما يصبح 

تعقيدا . وتقول بيرس إن شركات "البلوكشين" ستتحدث مشهد الالعبين أكثر 
بشكل متزايد مع المنظمين الذين يفهمون لغتهم، مثل غاري غينسلر الرئيس 
الجديد للجنة األوراق المالية والبورصات، والذي قام بتدريس فصول التشفير 

 في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، قبل توليه منصبه الجديد في اللجنة.
 الالعبين الرئيسين في لوبي التشفير:أبرز 

 17، وتضم 2018جمعية أسواق األصول الرقمية: تأسست عام  -
عضوا ، من بينهم شركات االستثمار في العمالت المشفرة ومقدمو الخدمات 
ذوو الصلة الذين يوافقون على االلتزام بقواعد السلوك للمشاركين في السوق. 

اعة التي تسهل أسواق األصول الرقمية وهدفها تطوير أفضل ممارسات الصن
 اآلمنة والفعالة.

عضوا ، كانت  35، وتضم 2018جميعة "البلوكشين" تأسست في عام  -
"كوينبيز"، أحد أعضائها لمرة واحدة، مقسمة إلى مجموعات عمل حول 
مجموعة واسعة من الموضوعات. وهي "الصوت الموحد لصناعة "البلوك 

 تشين"، والعمالت المشفرة.
 200، وتضم أكثر من 2014غرفة التجارة الرقمية: تأسست عام  -

عضو. تقدم مزيج من خدمات التشفير والخدمات المالية التقليدية، مع 
مجموعات تتراوح بين أطر عمل الرموز والعقود الذكية ومعايير المحاسبة. 

 تقول إنها الصوت الموحد للنظام اإليكولوجي لتكنولوجيا "البلوكشين".
. مركز فكري له مهمة 2014ركز العمالت المعدنية: تأسس عام م -

سياسية وتعليمية، يتمتع بمصداقية من خبرة طويلة )نسبيا ( على الساحة. 
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ركزت المنظمة غير الربحية الرائدة على القضايا السياسة التي تواجه العمالت 
 المشفرة.

عة أعضاء ، ويتكون من أرب2021مجلس التشفير لالبتكار: تأسس عام  -
)"كوينبيز" و"فيديليتي" و"سكوير" و"باراديغم"(. تقول إنها تعمل على بناء 
الجسور بين عالم العمالت المشفرة والتمويل التقليدي. هدفها إطالق العنان 

 لوعد التشفير.
، وتتكون من عضوين 2018جمعية السلع االفتراضية: تأسست عام  -

في تأسيسها األخوان وينكلفوس،  )بت فالير وجيميني(. غير ربحية، شارك
وتسعى إلى إنشاء منظمة ذاتية التنظيم ألسواق العمالت المشفرة. هدفها تعزيز 

 حماية المستهلك وتكامل السوق ألسواق السلع االفتراضية.
https://www.independentarabia.com/node/213826/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D

8%A7%D8%AF/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D9%84-

%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%AD-%D8%B9%D9%86-

%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%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%9F 

 انتهى التقرير
The report ended 

Raport się zakończył 
*** 


