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تقــديم

يقدم هذا الكتاب دراسة جديدة للمكتبة العربية واالقتصادية تتطرق
أ
ف
ت
ال� من يغ� الممكن التغافل
لموضوع ي� غاية الهمية بل وأصبح من المواضيع ي
عنها اليوم؛ فهو يتعرض ألنظمة المدفوعات الرقمية والعمالت الرقمية ،وما
تقدمه من فرص وتحديات وآمال ومخاوف بنفس الوقت.
يبدأ الكتاب بالتطرق للواقع التاريخي الذي أدى لتبلور مفهوم العملة
النس�؛ بدءاً من العمالت المعدنية ثم
ُ
كم ب ّ
ع� عن القيمة الخاضعة للتقييم ب ي
ت
وال� ومع تطورها أفرزت
العمالت الورقية ثم أنظمة المدفوعات الرقمية ،ي
أ
ليع�
أشكاال ً جديدة من النظمة المالية .وجاء ظهور العمالت الرقمية المشفرة ب
بشكل جديد عن واقع القيمة؛ وكعمالت ال تصدر عن المصارف المركزية وال
أ
ن
القانو� للعمالت ف ي� العرص الحديث.
معاي� تتطابق مع السياق
تخضع لية ي
ي
وتظهر الدراسة كيف أن العمالت المشفرة والحلول المالية ش
لل�كات
الكب�ة ت
كب�ة وتضغط عىل راسمي
وح� الناشئة باتت تشكل تحديات ي
التكنولوجية ي
السياسات ومتخذي القرار باتجاه إيجاد هياكل شت�يعية وتنظيمية واخضاع مثل
تلك المنظومات للقانون والتأكد من أن أنشطتها ال ت�ض باالقتصاد والمجتمع.
المدفوعات اإللكترونيـة
والـعمـــالت الرقمـيـــــة
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كما يسلط الكتاب الضوء عىل العمالت الرقمية الصادرة من البنوك المركزية،
وكيف أن منظومات التسويات آ
ين
البنكي� ،وهو ما
النية قد تلغي دور الوسطاء
ن
ويوص
يع� تحوال ً يغ� مسبوق ف ي� آليات عمل االقتصاد العالمي الجديد.
ي
قد ي
ف
العر� لدراسة وتأسيس
الكتاب ي� هذا السياق إىل أهمية أن يتوحد العالم ب ي
عملة رقمية وفق نهج علمي مدروس وجماعي.
ين
ين
ين
والمهتم� بالشأن
والباحث�
المتخصص� باالقتصاد والشؤون المالية
ندعو
العام لالطالع عىل هذا الكتاب ،فهو يلخص موضوعاً ت
اس�اتيجياً يظهر حتمية
التغي� ف ي� أنظمة النقد العالمية ف ي� المستقبل القريب.
ي

ً
موضوعــا
العملــة الرقميــة باتــت
ً
ً
مستمـــرا بيــن الحكومــات
نقاشــيا
وبيــن االقتصــادات العالميــة.
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التحوالت الكبيرة في االقتصاد
العالمي الجديد

يمكــن للمتابــع أن يلحــظ مــا يَ ُمـ ّـر بــه العالــم اليــوم مــن تغيـ يـرات جذريــة ف ي�
كافــة مناحــي الحيــاة الســلوكية واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والسياســية،
ت
ت
ألمــت بحيــاة المجتمعــات مــع بدايــة
ـ� ّ
ـ� تــكاد تتشــابه مــع المتغـ يـرات الـ ي
والـ ي
أ
ت
ـ� غـ يـرت المفاهيــم إالنســانية حــول آليــات التنميــة.
الثــورة الصناعيــة الوىل والـ ي
المدفوعات اإللكترونيـة
والـعمـــالت الرقمـيـــــة
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عــر مرحلــة انتقاليــة حاســمة ف ي� تاريخنــا كأثــر ش
مبــا�
نحــن نمــر اليــوم ب
للتطــورات والممارســات ف ي� كافــة الحقــول ،وضمــن مفاهيــم االقتصــاد الرقمــي
المرتكــز عــى تكنولوجيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة( .)1ليــس هــذا فحســب،
بــل نجــد أن جائحــة كورونــا تســاهم آ
الن ف ي� تغيـ يـر وجــه العالــم وطريقــة
معيشــة البـ شـر ،وفرضــت شــكال ً جديــداً للحيــاة غـ يـر الــذي عايشــناه مــن قبــل
ســواء كان ذلــك ف ي� العــادات االجتماعيــة وأســاليب وأدوات العمــل والتعامــات
الف ـراد والمؤسســات وقطاعــات أ
ـ� أ
بـ ي ن
العمــال.
كمــا أن المتغـ يـرات الحاليــة أوجــدت لكثـ يـر مــن التكنولوجيات المســتقبلية،
مكان ـاً لهــا ف ي� مجتمعــات اليــوم .ولعــل مــن أبــرز هــذه التكنولوجيــات هــي
التكنولوجيــات الرقميــة الثوريــة ف ي� مجــال المدفوعــات والعمــات الرقميــة
ت
يغــر مــن المفاهيــم التقليديــة للسياســات
والــ� غــدت عامــا ً محوريــاً ي
ي
االقتصاديــة المعتمــدة عــى العملــة الورقيــة.

العملــة هــي الممثــل العملــي للقيمــة
المحوريــة واألساســية التــي يعبــر مــن
خاللهــا االقتصــاد عــن نفســه ،وتتــم مــن
خاللهــا التجــارة والبيــع والشــراء وتختــزن
فــي َك ِّمهــا القيمــة المضافــة لإلنتــاج
واالدخــار.

(“ )1الثــورة الصناعيــة الرابعــة” هــي التســمية التــي أطلقهــا املنتــدى االقتصــادي العاملــي يف دافــوس ،ســويرسا ،يف عــام  ،2016عــى
الحلقــة األخــرة مــن سلســلة الثــورات الصناعيــة ،والتــي وصفــت بــأن“ :حجــم التحـ ُّول ونطاقــه وتعقيداتــه ،ســيكون مختلفـاً عــا
شــهدته البرشيــة وغــر مســبوق”.
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دور العملة في االقتصاد

العملــة هــي إحــدى عالمــات الســيادة للدولــة ،وإدارتهــا عامــل مشـ تـرك
بـ ي ن
ـ� كل دول العالــم ،حيــث تعتمــد التجــارة الدوليــة عليهــا بصفتهــا المـ فئ
ـكا�
ـال للبضائــع والخدمــات المصــدرة والمســتوردة ســواء كان ذلــك بالعملــة
المـ ي
المحليــة أو مــن خــال عملــة دوليــة أخــرى  -مثل الــدوالر واليــورو واليــوان .أي
أن العملــة يمكــن تعريفهــا كوحــدة حســابية ووســيلة للتبــادل ومخزنًــا للـ ثـروة.
العملــة ومنــذ أجــل قريــب كانــت تنتمــي للحكومــات بصفتهــا مســؤولة عــن
إصدارهــا ومراقبتهــا وتوجيههــا .ولكــن أ
المــر لــم يعــد كذلــك تمام ـاً .فظهــور
العمــات الرقميــة والــذي أصبــح واقع ـاً بــات يفــرض نفســه ،باتــت تصــدر
مــن ش�كات ومجموعــات تكنولوجيــة ،وتعمــل بهيــاكل ال مركزيــة غـ يـر مرتبطــة
بالحكومــات.

المدفوعات اإللكترونيـة
والـعمـــالت الرقمـيـــــة

21

دور العملة في االقتصاد
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هــذا المتغـ يـر يســتدعي التوقــف عنــده ،وبحثــه ،ودراســة كافــة جوانبــه
وآثــاره عــى مجتمعاتنــا الســيما الجانــب االقتصــادي ،والتعامــل معــه كمتغـ يـر
ن
ت
ين
الوطــ�
المســتوي�
االســراتيجي عــى
ومدخــل محــوري ف ي� التحديــث
ي
والعالمــي .والمقصــود بالتحديــث االسـ تـراتيجي بنــاء أســس جديــدة للتقــدم
والقليميــة والعالميــة ،والــذي يتضمــن ف ي�
والتنميــة بأبعــاده الوطنيــة المحليــة إ
ـ� القانــون واالقتصــاد.
جوهــره عــى جانـ ب ي
وقبــل الخــوض ف ي� توضيــح ماهيــة العمــات الرقميــة ،دعونــا نســتعرض
الســياق التاريخــي لتطــور المفاهيــم المرتبطــة بالعملــة.
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النتبــاه هــو أن العمــات الرقميــة أصبحــت تُزاحــم وتُمهد
ولعــل مــا يشــد إ
نفســها ألن تكــون مــن بـ ي ن
ـ� مكونــات ومح ـركات عالمنــا المعــارص والمســتقبل
ف� ظــل تزايــد أعــداد المســتثمرين ونمــو أســواقها ومشــاريع ن
البــى التحتيــة
ي
والدخار .وبحســب
وباعتبارهــا وســيلة بديلــة للمدفوعــات والتحويــات الماليــة إ
االحصــاءات ،فــإن القيمــة الســوقية للعمــات الرقميــة المشــفرة ارتفــع بشــكل
مذهــل مــن أقــل مــن  11مليــار دوالر ف ي� عــام  2013لتتجــاوز  1.5تريليــون
دوالر ف� الربــع أ
الول مــن عــام .2021
ي
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السياق التاريخي لتطور مفهوم العملة

الحــال وآليــات التعامــل مــع العمــات
لتكويــن فهــم دقيــق للواقــع
ي
الرقميــة وأنواعهــا ومزاياهــا ومشــاكلها ،فيجــب أن نراجــع الســياق التاريخــي
الــذي أوصلنــا لمــا نحــن عليــه اليــوم ،والــذي يمكــن وصفــه بأنــه كان تطــوراً
ف
ت
ـ�
طبيعيـاً يعكــس ي� كل مرحلــة تاريخيــة المفاهيــم والقــدرات التكنولوجيــة الـ ي
النســان.
يكتســبها ويتقنهــا إ

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

أنظر أيضاً الشكل رقم (.)3
عصر ما قبل العملة (المقايضة):

ف
بالضافة
النســان وككائــن اجتماعــي اعتمــد ي� حياتــه عــى كــد يــده وجهــده إ
إ
آ
لجهــود الخريــن أيض ـاً .كمــا أنــه وبطبيعتــه ال يمكنــه االســتقالل عــن دعــم
الب�يــة لــه .فجــاءت الحاجــة لتكامــل الجماعــة ش
الجماعــة ش
الب�يــة ملحــة ف ي�
أهــم االحتياجــات الفرديــة للبقــاء عــى قيــد الحيــاة مثــل الطعــام والملبــس
والمســكن أ
والمــن.
وكنتيجــة للحاجــة لتبــادل المــواد والخدمــات ،بــدأ مفهــوم المــال ف ي�
التعبــر عنهــا مــن خــال عمليــات التبــادل
عصــور مــا قبــل التاريــخ ليتــم
ي
ين
التجــاري للبضائــع ي ن
المنتجــ� ،حيــث نجــد أن تخصــص البعــض ف ي�
بــ�
أ
العمــال مثــل الزراعــة أو الرعــي أو الغــزل والنســيج أو الصناعــة بشــكل عــام
ـ� أ
فــرض شــكال ً مــن التبــادل التجــاري فيمــا بـ ي ن
الف ـراد والمجموعــات لتحقيــق
التكامــل والكفايــة لــكل فــرد بالمجتمــع.
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اﳌﺸﻔﺮة اﳌﺸﻔﺮة اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔاﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ اﳌﻘﺎﻳﻀﺔ اﳌﻘﺎﻳﻀﺔ

ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳌﺒﺎدﻟﺔ
اﳌﺒﺎدﻟﺔ
أﺷﻜﺎلﺷﻜﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ أول
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻟﺤﻀﺎرةأول ﺷﻜﻞ
اﻟﺤﻀﺎرة ﺗﻄﻮر
ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻊ
ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﻮر
اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻊ
اﻟﻌﻤﻼت ﺗﺸﻜﻞ
اﻟﻌﻤﻼتﻋﲆاﳌﻌﺪﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﻋﲆ اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔاﻟﻨﻘﻮد
ﻇﻬﺮتﻛﻨﻮعاﻟﻨﻘﻮد ﻇﻬﺮت
اﳌﺸﻔﺮة ﻇﻬﺮت
ﻇﻬﺮت ﻛﻨﻮع
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺸﻔﺮة اﻟﻌﻤﻠﺔ
ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺧﻄﺮا ً
اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﰲ
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﰲ
ﻟﻠﺴﻠﻊ و
اﻟﺨﺪﻣﺎت و
ﻟﻠﺴﻠﻊ وإﱃ
اﳌﻘﺎﻳﻀﺔ ﻧﻈﺎمإﱃ اﳌﻘﺎﻳﻀﺔ
ﻧﻈﺎم ﺗﺤﻮل
ﺗﺤﻮلﴎﻗﺘﻬﺎ
ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻣﻦ
ﻣﻦ ﴎﻗﺘﻬﺎ
اﻻﺋﺘامن وﺧﻄﺮا ًﺑﻄﺎﻗﺎت
ﺑﻄﺎﻗﺎتﺑﻄﺎﻗﺎت
وﻟﻜﻦ اﻻﺋﺘامن و
وﻟﻜﻦ ﻟﻠﻨﻘﻮدﺑﻄﺎﻗﺎت
ﻟﻠﻨﻘﻮد وﺛﻮري
ﺟﺪﻳﺪ وﺛﻮري ﺟﺪﻳﺪ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷوﱃ )دون
اﻟﺤﻀﺎرة )دون
اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ.اﻟﻌﻤﻼت اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ .اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷوﱃ
اﻟﻌﻤﻼتوﻫﻮ
ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻟﺜﻘﻞ وزﻧﻬﺎ.
وزﻧﻬﺎ .وﻫﻮ
وﺻﻌﻮﺑﺔ
وﺻﻌﻮﺑﺔإﻟﻐﺎءﺣﻤﻠﻬﺎ ﻟﺜﻘﻞ
اﳌﺒﺎﴍ ،ﺑﻬﺪف
ﺑﻬﺪف إﻟﻐﺎء
ﺣﺠﻢاﳌﺒﺎﴍ ،اﻟﺨﺼﻢ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﲆاﻟﺨﺼﻢ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺣﺠﻢ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﲆ
ﻧﻈري ﻧﻘﺪي( ﻧﻈري ﻧﻘﺪي(
اﺑﺘﻜﺎر اﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
أوﺟﺪاﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻷوراق
اﻟﻨﻘﻮداﺑﺘﻜﺎر ﻣﺎ
اﻟﻨﻘﻮد ﺣﻤﻞﻣﺎ أوﺟﺪ
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﺣﻤﻞ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت .اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت.
اﻟﻔﻀﺔ ،اﻟﺬﻫﺐ ،اﻟﻔﻀﺔ،
اﳌﻌﺎدن ﻣﺜﻞ
ﻣﺜﻞ اﻟﺬﻫﺐ،
اﳌﻌﺎدنﺗﺤﻮل
ﺗﺤﻮل ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺷﻜﻠﺖ
ﺷﻜﻠﺖ واﻟﺘﻲ
اﳌﻌﺎﻣﻼت.
ﻻمتﺎم واﻟﺘﻲ
اﳌﻌﺎﻣﻼت.
وﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻻمتﺎموﻛﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﺜﻞ :اﻷرز،
ﻣﺜﻞ :اﻷرز،
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺗﺒﺎدل
ﺗﺒﺎدل اﻟﺘﻲ
اﻟﻨﻴﻜﻞ وﻏريﻫﺎ
اﻟﻨﺤﺎس ،اﻟﺘﻲ
اﻟﻨﻘﻮد.اﻟﻨﻴﻜﻞ وﻏريﻫﺎ
اﻟﻨﺤﺎس،
اﻟﻨﻘﻮد.اﺣﻞ ﺗﻄﻮر
ﺗﻄﻮر ﻣﻦ ﻣﺮ
اﻟﺒﻄﺎتﻣﻦإﻣﺎﻣﺮاﺣﻞ ﻫﺎﻣﺔ
ﻫﺬه ﻫﺎﻣﺔ
اﻋﺘﻤﺪت إﻣﺎ
اﻋﺘﻤﺪت ﻫﺬه و اﻟﺒﻄﺎت
ﻟﻠﻌﻤﻼتاﻟﻔﻨﻴﺔ وﻟﻠﻌﻤﻼت
اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔاﳌﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻷﺳﻠﺤﺔ ،اﳌﺎﺷﻴﺔ ،إﻟﺦ.
اﳌﺎﺷﻴﺔ ،إﻟﺦ.
اﻷﺳﻠﺤﺔ ،اﻟﻘﻤﺢ،
اﳌﻌﺎﻣﻼت
اﻻﻧﺴﺎن ﰲاﻟﻘﻤﺢ،
اﳌﻌﺎﻣﻼت
اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻻﻧﺴﺎن ﰲ
اﳌﺒﺎﴍ ﻟﻠﻨﻘﻮد ﻣﻦ
ﻟﻠﻨﻘﻮد ﻣﻦ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻢأي اﳌﺒﺎﴍﺑﺎﻟﺨﺼﻢ
اﻟﻮﺳﻴﻂﺗﻠﻐﻲأي دور اﻟﻮﺳﻴﻂ
اﳌﺸﻔﺮة ﺗﻠﻐﻲ دوراﳌﺸﻔﺮة
ﻟﺴﻬﻮﻟﺔﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﻨﻮك
ﺑﻨﻮك ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﴫﻓﻴﺔ .أﻧﺸﺄت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎتأﻧﺸﺄت
ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺣﻤﻠﻬﺎ وﻋ ّﺪﻫﺎ.
ﺣﻤﻠﻬﺎ وﻋ ّﺪﻫﺎ.
اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﴫﻓﻴﺔ.
اﳌﺎﻟﻴﺔ،ﻻوﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻻ
اﻟﺒﻨﻮكﺑﺸﻜﻞ
اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻌﻤﻞ
إﺻﺪار مبﺴﺆوﻟﻴﺔ إﺻﺪار
مبﺴﺆوﻟﻴﺔﻟﻬﺎ ﺗﻌﻨﻰ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻌﻨﻰ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺑﺪون رﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك
رﻗﺎﺑﺔ أيﻟﻠﺒﻨﻮك
ﻣﺮﻛﺰي أي ﺑﺪونﻣﺮﻛﺰي
وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﻮد
اﻟﻌﻤﻠﺔ ،اﻟﻨﻘﻮد
اﻟﻌﻤﻠﺔ ،وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻤﻴﺔ
ﻳﺴﺎﻫﻢوﻫﻮﰲ ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎاﳌﺮﻛﺰﻳﺔ،
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
اﳌﺘﺪاوﻟﺔ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
اﳌﺘﺪاوﻟﺔ و اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ
وﻗﺖ وﺗﴪﻳﻊ وﻗﺖ
وﺗﴪﻳﻊ اﻟﺮﺳﻮم
ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺮﺳﻮم ﺗﻘﻠﻴﻞ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ورﺳﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ورﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
إﻧﺠﺎز اﳌﻌﺎﻣﻼت .إﻧﺠﺎز اﳌﻌﺎﻣﻼت.
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.اف ﻋﲆ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
واﻹﴍاف ﻋﲆ واﻹﴍ

الشكل رقم ( :)3تطور مفهوم المال
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عصر العمالت المعدنية:

ال�ونــز( )2واســتخالص المعــادن
مــع الوقــت والتقــدم ودخــول عــر ب
وظهــور مزايــا المعــادن الثمينــة مثــل الذهــب والفضــة ،تــم اســتبدال نظــام
المقايضــة مــن خــال التبــادل التجــاري ليكــون بالذهــب والفضــة كعملــة لهــا
ـ� أ
قبــول محــ� وعالمــي ووســيلة للتبــادل بـ ي ن
الف ـراد والشــعوب.
ي
بهــذا المبــدأ تحركــت قوافــل التجــارة ،فنجــد أن العملــة قــد ســاهمت
ف
ت
ـ� يتــم
بشــكل أفضــل ي� تقييــم البضاعــة كوســيلة لســداد ثمــن القيمــة الـ ي
ش�ائهــا .وبهــذا المنطــق أيضـاً أصبحــت العملــة مكافئـاً كميـاً وعدديـاً ،وهــو مــا
ســاهم ف ي� تطــور علــوم الحســاب والرياضيــات.
ومــع تجــذر الحركــة التجاريــة ،ظهــر مفهــوم العــرض والطلــب كقانــون
اقتصــادي ويعكــس القيمــة الماليــة (الثمــن) بصــورة أكـ ثـر وضوح ـاً.

دور العملة في االقتصاد

إال انــه ومــع تقــادم الفكــرة واســتقرار العملــة الورقيــة ،أصبحــت قيمــة
أســاس
العملــة الورقيــة مرتبطــة بالقــدرات التجاريــة والتصديريــة بشــكل
ي
للدولــة ،وبــرز معــه دور المصــارف المركزيــة لضمــان الحوكمــة والســيطرة
عــى عمليــات طباعــة العملــة وإصدارهــا.
أحــدث هــذا المتغـ يـر شــكال ً وثق ـا ً جديــداً لمفهــوم العملــة ،فأصبحــت
معــراً عــن قــدرات الدولــة االقتصاديــة والعســكرية
قيمتهــا ناتجــاً طبيعيــاً ب
والسياســية ،ومــدى احتيــاج العالــم لهــا وللـ شـراء منهــا.
المــال القديــم الــذي كان يُقّــدر
تغــر مفهــوم النظــام
بلغــة أخــرى ،ي
ي
قيمــة العملــة بــوزن وحجــم العمــات الذهبيــة أو الفضيــة ،وأصبــح مرتبطــا
النتاجيــة والماديــة بشــكل عــام.
بقــدرات الدولــة االقتصاديــة إ

العملة الورقية:

اســتمر الحــال واالعتمــاد عــى العمــات المعدنيــة لعــدة آالف مــن
الســنوات ت
حــى بــرزت الطباعــة وتطــورت الصناعــة حديثــاً وخاصــة خــال
القرنـ ن أ
خ�يــن ،وهــو مــا أدخــل مفهــوم طباعــة العملــة الورقيــة كبديــل
ـ� ال ي
ي
فئ
مــكا� بالبدايــة للعمــات المعدنيــة والذهبيــة خاصــة.

( )2العــر الربونــزي ( )Bronze Ageهــو العــر الــذي عــرف فيــه اإلنســان كيــف يصهــر أمــاح النحــاس يف البواتــق واألف ـران
واســتخدم الربونــز يف صناعــة األدوات واملعــازق واملجــارف والســكاكني.
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المشكالت التي تواجه العمالت بشكل عام
والورقية بشكل خاص

عبــر مســيرة البشــرية ،وبالرغــم مــن اختــاف اللغــات والحضــارات
والظــروف الموضوعيــة ،إال أن اســتخدام العملــة والمــال ظــل مبـ ً
ـدأ
أساســياً ومســتمراً  .كمــا أنــه ورغــم اختــاف الشــكل والطريقــة
والنظــام اإلداري والمالــي للعملــة ،إال أن المضمــون ظــل بــا تغييــر؛
أي فــي وجوبيــة أن ًتعبــر العملــة عــن القــدرة االقتصاديــة للفــرد

الــذي يمتلكهــا أو المؤسســة أو الدولــة .وامتــد ذلــك للتعبيــر
عــن قيمــة األصــول المنقولــة وغيــر المنقولــة ســواء كانــت قيــد
االســتخدام والصالحيــة أو غيــر ذلــك.

فهل سيستمر هذا
المبـدأ مستمـراً بعصـر
العمـالت الرقميـة
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لــم تكــن أ
المــور لتسـ يـر بأنــه وبمجــرد صــك العملــة ســواء كانــت معدنيــة
أو ورقيــة بالحــل االقتصــادي الســهل ألي كيــان أو دولــة .أ
فالمــر لــم يقتــر
عــى قــدرات صــك العمــات وإصدارهــا ،بــل أنهــا جــاءت لتخضــع لعمليــات
اقتصاديــة معقــدة يجــب االلـ ت ز
ـرام بهــا ،وإال أنهــا قــد تتســبب ف ي� انهيــار العملة
وانهيــار اقتصــاد الدولــة ككل.
فتجربــة ن ز
للف ـراط
ف�ويــا ليســت ببعيــدة ،حيــث فقــدت العملــة قيمتهــا إ
ت
الــ�
بالطباعــة ،والــذي تزامــن مــع الحصــار المفــروض عليهــا والعقوبــات ي
منعتهــا مــن تســويق نفطهــا ،وهــو مــا أدى إىل انهيــار عملتهــا واقتصادهــا
الــذي ي ـئ ن اليــوم مــن ظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة متدهــورة ،وذلــك عــى
الرغــم مــن أن ن ز
ف�ويــا تمتلــك أكـ بـر احتياطــي مؤكــد للنفــط ف ي� العالــم.
ت
الــ� تواجههــا العمــات
ويتفــق االقتصاديــون اليــوم بــأن التحديــات ي
الماديــة التقليديــة باتــت تمثــل تهديــداً رصيحــاً لركائــز أ
المــن االجتماعــي
ن
والوطــ� ف ي� االقتصــاد العالمــي اليــوم.
ي
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من بين أهم هذه التحديات التي تواجه العمالت التقليدية:

1.ســهولة ت ز
ال�ويــر والمحــاوالت المنظمــة تل�ويجهــا وضخهــا ضمــن
المنظومــة االقتصاديــة ،كأمــوال ال تعكــس قيمــة مضافــة حقيقيــة
لالقتصــاد ،أو مقابــل القيــام بأعمــال ضــارة ســواء محليــة أو دوليــة.

المدفوعــات النقديــة والمعامــات
الورقيــة باتــت غيــر قــادرة علــى أن تجــد لهــا
ً
مكانــا فــي عالــم تعمــه المســاحات
االفتراضية.
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2.ضعــف القــدرة عــى مراقبــة حركــة وانتقــال العملــة الورقيــة حيــث
يمكــن دومــاً نقلهــا بشــكل يــدوي بعيــداً عــن الرقابــة الحكوميــة
والـ تـ� قــد يجعلهــا وســيلة لتمويــل أ
العمــال غـ يـر ش
الم�وعــة وتســهيل
ي
الجريمــة بكافــة أشــكالها.
أ
غــر الرســمية ولجــوء الجريمــة العالميــة المنظمــة
3.تمويــل العمــال ي
أ
جرمــة،
لعمليــات غســيل وتبييــض المــوال المتحصلــة مــن أنشــطة ُم ّ
بهــدف إضفــاء ش
ال�عيــة القانونيــة عليهــا.
4.طباعــة العملــة الورقيــة بــدون غطــاء اقتصــادي مــوازي لهــا ف ي� الســلع
والخدمــات ،مــا قــد يرفــع بالمعــروض النقــدي ،ويســبب تضخــم أو
انهيــار للعملــة أو االقتصــاد ككل.
5.صعوبــة إثبــات حــق الدولــة ف ي� جمــع اســتحقاقاتها مثــل ال�ض ائــب،
بالنظــر لقــدرة أصحــاب العمــل عــى إتمــام أ
العمــال ســواء كانــت
م�وعــة أو غـ يـر ش
ش
م�وعــة وبطــرق غـ يـر رســمية مثــل تشــغيل العمالــة
بــا عقــود طالمــا يمكــن ســداد أجــر العامــل ورقي ـاً.
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ئيــ� للتحديــات المتالزمــة للعمــات
مــن المالحــظ بــأن الســبب الر ي
الورقيــة والماديــة هــو عــدم كفايــة الشــفافية وإمكانيــة تداولهــا بعيــداً عــن
مبــادئ الرقابــة والمحاســبة وهمــا مــن أهــم مبــادئ الحوكمــة ن ز
وال�اهــة.
كمــا أن التحــول الرقمــي العالمــي المتنامــي أ
للنظمــة الماليــة والمدفوعات،
غــر فعالــة لمجــاراة متطلبــات
جعــل مــن العمــات التقليديــة وســيلة ي
المعامــات الرقميــة؛ وهــو مــا أوجــد مســاحة لمفاهيــم جديــدة ومبتكــرة مثــل
ت
ـ� أصبحــت تدفــع اليــوم بمبــادئ وهيــاكل عمــل ثوريــة
العمــات الرقميــة الـ ي
ف� أ
النظمــة الماليــة واالقتصاديــة العالميــة.
ي
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االبتــكارات الهائلة فــي أنظمة المدفوعات
الرقميــة المدفوعــة بتكنولوجيــات الثــورة
الصناعيــة الرابعــة يكشــف عــن تحــول
عالمــي فــي التعامــل مــع األشــكال
الجديــدة للمــال ،وهــو مــا يعــد بتغييــر
آليــات عمــل الهيــاكل االقتصاديــة وتهديــد
مراكــز القــوى الماليــة العالميــة.
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الول لهــذا المفهــوم ف� أ
كان الظهــور أ
العمــال البنكيــة وكنتيجة الســتخدام
ي
أنظمــة المــوارد المؤسســية الـ تـ� تم ّكــن نقــل أ
المــوال ودفــع الرواتــب وإتمــام
ي ُ
المناقــات بـ ي ن
ـ� الحســابات البنكيــة مــن خــال تبــادل لملفــات ومعلومــات
ن
ـ� للعمــات الورقيــة .ومــع
بـ يـ� قواعــد البيانــات ،دون الحاجــة للنقــل الفعـ ي
المدفوعات اإللكترونيـة
والـعمـــالت الرقمـيـــــة

39

المدفوعات والعمالت اإللكترونية

الوقــت ،تــم تعزيــز هــذه النظــم بب�امــج مراقبــة وتدقيــق ش
تــرف عليهــا
المصــارف المركزيــة الحكوميــة.
ال ت
لك�ونيــة كمـ فئ
ـكا� طبيعــي للعملــة الورقيــة حيــث يمكــن
بــدأت العمــات إ
اليــداع
للمتعامــل أن يتعامــل عــى ســبيل المثــال مــع البنــك بمعامــات إ
والــرف رقمي ـاً أو ورقي ـاً كيفمــا يرغــب.
ت
ثــم ظهــرت أنظمــة الســداد إ ت
ـ�
اللك�ونيــة مثــل البطاقــات االئتمانيــة الـ ي
مكنــت أ
الفــراد والمؤسســات اســتخدام المــال دون حملــه ،والــذي ازدهــر
مــع مفهــوم أ
النظمــة الغـ يـر نقديــة ( )cashless systemsوتطــورت بأنظمــة
ال ت
لك�ونية ( )e-Moneyوأنظمــــة بوابــــات
البطاقــات الخاصــة مثــل النقـــــود إ
ت
الدفــــع إ ت
ـ� مكّ نــت ربــط حســابات
اللك�ونيـــــة ( )payment gatewaysوالـ ي
ـتخدم� مــع بوابــات الدفــع الرقميــة لســداد ت ز
ين
ال�اماتهــم الماليــة مقابــل
المسـ
ت
ال تن�نــت.
ـ� يشـ تـرونها مــن خــال إ
البضائــع أو الخدمــات الـ ي

الشــركات التكنولوجيــة الكبيــرة تُ ّشــكل
تحديــات هائلــة قــد تجــر الصيــن لمخاطــر
()3
تهدد استقرارها االقتصادي.
البنك المركزي الصيني

ال ت
لك�ونيــة بحلــول ُممكّ نــة للمدفوعــات عــى
وجــاءت بوابــات الدفــع إ
ال ت
لك�ونيــة بالخصــم المبـ ش
ـا� مــن الحســابات البنكيــة ،أو المحافــظ
الشــبكات إ
الرقميــة الماليــة أو البطاقــات االئتمانيــة  -مــن خــال مواقــع عــى شــبكة
ال تن�نــت أو هواتــف محمولــة أو خدمــات االســتجابة الصوتيــة التفاعليــة.
إ
وال ت ـزال بطاقــات االئتمــان ،والخصــم المبـ ش
ـا� ،والتحويــات االئتمانيــة
هــي أهــم طــرق الدفــع غـ يـر النقديــة الرئيســية ف ي� عالمنــا المعــارص.
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( )3قــد تعكــس هــذه الترصيحــات شــعور صنــاع الق ـرار الســيايس واالقتصــادي بالقلــق مــن قيــام املواطنــن الصينيــن بوضــع
أموالهــم يف محافــظ رقميــة بــدالً مــن الحســابات املرصفيــة ،وهــو مــا قــد يتســبب يف تســييل الودائــع يف البنــوك التجاريــة
واســتنزاف األمــوال مــن النظــام املــريف التقليــدي.
المدفوعات اإللكترونيـة
والـعمـــالت الرقمـيـــــة

41

المدفوعات والعمالت اإللكترونية

المدفوعات والعمالت اإللكترونية

أ
خــرة الماضيــة تطويــر ش�كات التكنولوجيــا
وقــد شــهدت الســنوات ال ي
ت
ـ� تعتمــد إىل حــد كبـ يـر عــى نفــس
الماليــة مجموعــة متنوعــة مــن البدائــل الـ ي
أ
الســاليب القائمــة  -أي مــن خــال البطاقــات االئتمانيــة والربــط مع الحســابات
البنكيــة.

النــواع مــن المعامــات الغــر نقديــة هــي أ
مــا زالــت هــذه أ
الكـ ثـر شــيوعاً
ي
حــى آ
ت
الن ،حيــث أنهــا تعتمــد عــى الحســابات البنكيــة ،أو البطاقــات
ف
و� المجمــل ،اســتمدت هــذه الصــور
االئتمانيــة ،أو بطاقــات الدفــع المســبق .ي
ت
ـ� اتســمت بخضوعهــا
العامــة مــن المعامــات قانونيتهــا بمــرور الوقــت ،والـ ي
()6
للســيطرة والرقابــة الحكوميــة مــن المصــارف المركزيــة.

عــى ســبيل المثــال ،تســمح منصــة تحويــل أ
المــوال والدفــع ( )PayPalلمــن
ـ� بإتمــام مدفوعــات
يملــك بطاقــة ســحب أو بطاقــة ائتمــان أو حســاب بنـ ي
بــ� أ
ال ت
لك�ونيــة وتحويــل المــال ي ن
الفــراد عــى عناويــن بريدهــم
التجــارة إ
أ
إ ت ن
و� ،أو حســاباتهم المرصفيــة كبديــل عن النظمــة التقليدية كالشــيكات
اللكــر ي
والحــواالت المرصفيــة.

ين
ويبــ� الشــكل رقــم ( )4االتجاهــات الحديثــة لطــرق الدفــع الرقميــة
والـ تـ� ترتكــز كثــراً عــى البـ نـى التحتيــة الرقميــة الرسيعــة أ
والجهــزة المتنقلــة
ي
ي
أ
ت
وتكنولوجيــا إن�نــت الشــياء.

كم تقدم المحافظ ت
االف�اضية مثل:
ـ�
( )Apple Pay - Google Wallet - Samsung Payخدمــة الدفــع الالتالمـ ي
مــن خــال الهواتــف والســاعات الذكيــة ،مــن خــال خصائــص “ )4(”NFCدون
الحاجــة إىل حمــل البطاقــات.
كمــا وصــل أ
المــر إلمكانــات مبتكــرة َمكّ نــت الخصائــص التعريفيــة الحيويــة
مثــل بصمــة ي ن
العــ� أو الوجــه ف ي� أن تكــون الوســيلة المنفــردة والمقبولــة ف ي�
()5
عمليــات الســداد والتحويــل.
( )4خاصيــة اتصــال املــدى القريــب “”Near Field Communicationترمــز إىل رشيحــة إلكرتونيــة تتواجــد يف الغطــاء الخلفــي
للهاتــف ،وتوفــر طريقــة اتصــال الســليك مــع جهــاز إلكــروين آخــر ،مبجــرد تالمســهام .وتختلــف هــذه التقنيــة عــن خاصيــة
البلوتــوث ( )Bluetoothبأنهــا تعمــل عــى نقــل البيانــات عــر “موجــات الراديــو” مــا يجعلهــا تعمــل برسعــات كبــرة.
( )5بــدأت دولــة اإلمــارات يف  2021تجربــة بصمــة الوجــه يف بعــض خدمــات القطــاع الخــاص للتأكــد مــن الهويــة الشــخصية
لألف ـراد بــدالً مــن املســتندات الورقيــة ،حيــث أن التجربــة الحاليــة تشــمل خدمــات املصــارف املاليــة.
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( )6يف ظــل اتســاع نطــاق النظــم املاليــة وزيــادة مســتوى التعقيــد يف العمليــات ،ظهــرت الحاجــة إىل جهــات وســاطة ماليــة
موثوقــة ونظــم محاســبية تتمتــع باملصداقيــة .وكان ظهــور مفهــوم مســك الدفاتــر بنظــام القيــد املــزدوج يف إيطاليــا يف عــر
النهضــة مــن االبتــكارات امل ُلهمــة التــي عــززت دور البنــوك الخاصــة .ويف العــر الحديــث ،أصبحــت البنــوك املركزيــة عــى قمــة
نظــم الدفــع .ومــع ميكنــة الدفاتــر املرصفيــة ،تزايــد الــدور التنســيقي الــذي تضطلــع بــه هــذه املؤسســات التابعــة للحكومــات؛
بحيــث تقــوم املؤسســات املاليــة بضبــط مراكــز مالــي الحســابات يف دفاترهــا الداخليــة ،يف حــن يُقيــد البنــك املركــزي املعامــات
بــن املؤسســات املاليــة يف دفــر مركــزي.
)7( Shah et al (2020).
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اﻷﻓﻖ اﻟﺰﻣﻨﻰ ﻟﻼﻧﺘﺸﺎر

2020+

()7

الشكل رقم ( :)4تطور وسائل المدفوعات الرقمية
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االحصاءات العالمية للمدفوعات غير النقدية

الحصــاءات العالميــة إىل أن عــدد المعامــات الماليــة غـ يـر النقديــة
تشـ يـر إ
( - )cashless transactionsقــد تجــاوز  766مليــار معاملــة بالعــام 2020
()8
ـوال  5.2تريليــون دوالر.
بقيمــة بلغــت حـ ي

تنامــي المدفوعــات الغيــر نقديــة منــذ
فــرض اجــراءات العــزل العــام لمكافحــة
جائحــة كورونــا يســرع الكيفيــة التــي
يمكــن بهــا للتكنولوجيــا أن تغيــر أشــكال
واســتخدامات المــال.

جون كونليف
نائب محافظ بنك إنكلترا المركزي ورئيس لجنة المدفوعات
في بنك التسويات الدولية

46

المدفوعات اإللكترونيـة
والـعمــالت الرقمـيــــــة

وتتوقــع الدراســات العالميــة بــأن تتجــاوز المدفوعــات الرقميــة العالميــة
المدفوعــات الورقيــة بالعــام  ،2023وأنهــا قــد تتخطــى حاجــز ت
ال�يليــون
معاملــة بواقــع أكـ ثـر مــن  110معاملــة لــكل فــرد بالعالــم ســنوياً .أنظــر الشــكل
رقــم(.)5

( )8متثــل هــذه اإلحصائيــة املعامــات مــع وبــن األفــراد وفــق منــوذج ( )B2Cأو ( )C2Cوال يدخــل بهــا أنــواع أخــرى مــن
املعامــات الرقميــة بــن الــركات مثــل (.)B2B
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ين
المستهلك� – النقدية مقابل الرقمية كنسبة مئوية
الشكل رقم ( :)5قيمة مدفوعات

()9

%59

)9( Shah et al (2020).
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تجــاوزت قيمــة المعامــات الماليــة غيــر
النقديــة فــي عــام  2020ألكثــر مــن
 5.2تريليــون دوالر بعــدد ( )766مليــار
معاملــة ،ومــن المتوقــع أن تتخطــى
حاجــز التريليــون معاملــة فــي عــام .2023
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إجمــال قيمــة
حــوال  ٪63مــن
ونجــد بــأن التجــارة الرقميــة قــد مثلــت
ي
ي
معامــات الدفــع الرقمــي ،ف� حـ ي ن
ـ� أن منصــات الدفــع قــد ســاهمت وعـ بـر
ي
أ
بحــوال  2( ٪ 30مليــار دوالر) مــن قيمــة المدفوعــات
الجهــزة المحمولــة
ي
()11
الرقميــة ف ي� عــام .2020
ـال أســواق التجزئــة
ـوال  ٪8مــن إجمـ ي
وارتفعــت المدفوعــات الرقميــة مــن حـ ي
()12
العالميــة ف ي� عــام  2005إىل تحقيــق مــا يقــارب  ٪40بالعــام .2020

1250
28.6
66.3

1000

ﻋﺪد اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻏري اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ )ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(

أ
إجمــال
كــر مــن
يشــكّل قطــاع المدفوعــات الرقميــة اليــوم الحصــة ال ب
ي
ســوق التكنولوجيــا الماليــة .ومــن المالحــظ ارتفــاع قيمــة المعامــات ف ي� التجــارة
بتحفــر مــن أ
يز
العــداد الهائلــة للمنتجــات والخدمــات
الرقميــة والــذي جــاء
()10
ال تن�نــت.
المشـ تـراة عـ بـر إ
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اﻣريﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

آﺳﻴﺎ واﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

أوروﺑﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸامﻟﻴﺔ

أنظــر أيض ـاً إىل الشــكل رقــم ( )6والــذي يوضــح عــدد المعامــات غـ يـر
النقديــة العالميــة.

( )10تشمل جميع معامالت التجارة اإللكرتونية والخدمات اإللكرتونية والوسائط الرقمية وحجوزات السفر اإللكرتوين ،إلخ.
)11( Statista (2021b).

( )12دراسة حول املدفوعات الرقمية لجوجل ومجموعة ( )BCGاالستشارية (.)Shah et al., 2020
( )13باملقارنــة مــع دول الــرق األوســط وأفريقيــا ســنجد أن النســبة تختلــف اختالف ـاً جذري ـاً ،حيــث بلغــت قيمــة املعامــات
الرقميــة حــوايل  10مليــار يف  ،2014أي بواقــع  6.5معاملــة لــكل فــرد ،مــع توقــع تضاعفهــا بثــاث م ـرات بحلــول  2023لتصــل
إىل  28مليــار معاملــة بواقــع  19معاملــة ســنوياً للفــرد .هــذه املفارقــة الكبــرة جــدا ً بــن الــرق األوســط وإفريقيــا مقابــل بقيــة
العــامل ترجــع بشــكل كبــر لرتاجــع البنــى التحتيــة والنضــج التكنولوجــي ونســب الشــمول املــايل والثقافــة العامــة التــي مازالــت ال
تعتمــد عــى الحســابات البنكيــة والبطاقــات االئتامنيــة .ومــن هنــا نشــأ هــدف تحقيــق الشــمول املــايل والشــمول الرقمــي كهدفــن
تســتهدفهم معظــم الــدول العربيــة ،والــدول الناميــة.
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الشكل رقم ( :)6عدد المعامالت يغ� النقدية ف ي� جميع أنحاء العالم
الف�ة  2018 - 2014مع توقعات ت
ف� ت
الف�ة ،2023 - 2019
ي
()13
حسب المنطقة (مليار دوالر)

تشــر الدراســات بــأن هنــاك ارتباطــاً وثيقــاً ي ن
بــ� حجــم المدفوعــات
ي
أ
ن
ش
وبــ� الداء االقتصــادي العــام مــن حيــث ارتفــاع مــؤ� الناتــج
المرقمنــة ي
ف
جمــال )14(.وذلــك ي� أن أنشــطة رقمنــة المدفوعــات تجــر معهــا
المحــ� إال ي
ي
أ
فــرص منهــا توفـ يـر خدمــات وقــروض تجاريــة للف ـراد والمؤسســات وتدعــم
)14( Aad and Young (2020).
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ـال) وهــو مــا ســيتيح ف ي� مجملــه إنشــاء فــرص عمــل
انتشــارها (الشــمول المـ ي
ف
ف
ز
تحف� مشــاريع التحــول الرقمــي ي� القطاعات
و� ي
وأنشــطة اقتصاديــة جديــدة ي
المختلفــة ،فضــا ً عــن تقليــل تكلفــة النقــد المتــداول.

وتظهــر االحصــاءات بــأن هنــاك اهتمام ـاً وتســابقاً للحكومــات ف ي� العالــم
ال ت
لك�ونيــة لتعزيــز قدراتهــا التنافســية ف ي� الســوق
لتشــجيع التعامــات الماليــة إ
()17
العالمــي.

ف
و� المقابــل ،يمكــن أن يكــون لالقتصــادات المعتمــدة عــى النقــد المــادي
ي
( )15ت
ـ�
ـل� مــن اســتمرار مســاحات عمــل “اقتصــاد الظــل” والـ ي
تكلفــة وتأثـ يـر سـ ب ي
أ
قــد تـرض بتنافســية الســواق والمؤسســات االقتصاديــة واالجتماعيــة إىل جانــب
تكاليــف غـ يـر مبـ ش
ـا�ة بســبب الجريمــة والفســاد.
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درﺟــﺔ إدراك اﻟﻔﺴـﺎد

الشكل رقم ( :)7اقتصاد الظل ودرجة الفساد

0

()16

( )15اقتصــاد الظــل أو االقتصــاد غــر الرســمي ترمــز إىل االنشــطة االقتصاديــة التــي ال تخضــع للرقابــة والترشيعــات الحكوميــة،
وتشــمل األنشــطة غــر املرشوعــة وأشــكال الدخــل غــر املــرح بهــا.
( )16تشري دراسة ماسرتكارد بأن انخفاض  ٪1يف اقتصاد الظل من شأنه أن يقلل الفساد بنسبة تصل إىل .٪ 1.14
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جمال 2017 -
الشكل رقم ( :)8العمالت الورقية المتداولة ،مقارنة بالناتج
المحل إ
ال ي
ي
()18
الدول
المصدر :صندوق النقد
ي
( )17حســب االحصــاءات الدوليــة ،يف عــام  ،2018تــم تنفيــذ حــوايل  195مليــار دوالر أمريــي معاملــة غــر نقديــة يف منطقــة آســيا
واملحيــط الهــادئ ،وهــو أعــى مــن أي منطقــة أخــرى .تلتهــا أوروبــا بـــ ( 192مليــار دوالر) وامريكا الشــالية بـــ ( 170مليــار دوالر).
وبحلــول عــام  ،2023مــن املتوقــع أن تتجــاوز أوروبــا أمريــكا الشــالية ،يف حــن مــن املتوقــع أن تزيــد قيمــة هــذه املعامــات إىل
ثالثــة أضعــاف تقريبـاً يف آســيا واملحيــط الهــادئ ،متجــاوزة بذلــك  490مليــار دوالر أمريــي.
)18( Agarwal and Krogstrup (2019).
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مــن ي ن
بــ� أبــرز االهتمامــات الدوليــة ف ي� مجــال المدفوعــات هــي خطــة
الســويد لالنتقــال الكامــل للمدفوعــات الرقميــة وإيقــاف المعامــات بالعمالت
()19
الورقيــة بحلــول .2023
أنظر أيضاً الشكل رقم (.)9

تشـ يـر الدراســات بــأن الحكومــات أمــام متغـ يـر ال يمكــن لهــا أن تتجاهلــه
وهــو أن أدائهــا االقتصــادي أصبــح ذا ارتبــاط وثيــق بالرقمنــة ،وأن مشــاريع
التحــول الرقمــي باتــت تعكــس حقيقيــة أن نمــو نســب المعامــات الرقميــة
يعكــس عالقــة ســببية مــع نمــو إي ـرادات أســواقها.
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الشكل رقم ( :)9المدفوعات النقدية ف ي� السويد (- )2020 - 2010
()20
حسب الحجم
( )19حســب التقدي ـرات الحكوميــة حتــى نهايــة عــام  ،2020فــإن املدفوعــات الرقميــة يف الســويد بلغــت أكــر مــن  % 91مــن
إجــايل مدفوعــات الدولــة .ويعــزو ذلــك لالســتخدام واســع النطــاق لتطبيــق ( )Swishيف عمليــات البيــع وال ـراء.
)20( Statista (2021a).
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اﻷرﺟﻨﺘني

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ
ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ
ﻓﻨﻠﻨﺪا
اﻟرنوﻳﺞ
12

13

14

15

16

17

18

93 20 19

ﻣﻌﺪل منﻮ إﻳﺮادات اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت )(٪

2019-2018

اليرادات
الشكل رقم ( :)10المعامالت الرقمية وارتفاع نسب إ

()21

)21( McKinsey (2020).
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المدفوعات والعمالت اإللكترونية

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

مفهــوم الشــمول المالــي والــذي ُيعنــى
بنســب األفــراد والشــركات الصغيــرة التــي
تملــك إمكانيــة الوصــول إلــى المنتجــات
ً
مختلفا
والخدمــات الماليــة ،بدأ يأخذ اتجاهـ ًـا
مــع ظهــور منصــات المدفوعــات الرقميــة فــي
ظــل تلبيــة تلك المنصــات الحتياجاتهــم للتعامل
مــع البيئــات اإللكترونيــة – فــي المدفوعــات
ً
بعيــدا عــن
والمدخــرات واالئتمــان والتأميــن –
األنظمــة المصرفيــة التقليديــة.

ـال
بمقارنــة نســب المعامــات الماليــة الرقميــة مــع نســب الشــمول المـ ي
العالميــة  -أي نســبة مــن يمتلكــون حســابات بنكيــة إىل ســائر المواطنـ ي ن
ـ� فــوق
 18ســنة  -يتضــح لنــا العالقــة الســببية الرئيســية النخفــاض نســب وحصــص
()22
بعــض الــدول.
ن
والفريقيــة والــدول
ـال مجموعــة مــن الــدول العربيــة إ
يبـ يـ� الجــدول التـ ي
الــدول )23(،يليــه متوســطات فئــات
المتقدمــة بحســب تقريــر البنــك
ي
المجموعــات الثالثــة .وكمــا هــو ي ن
والفريقيــة
مبــ� ،فــإن الــدول العربيــة إ
ين
للبالغــ� وامتالكهــم حســابات
تم�اجعــة بشــدة بنســبة التغطيــة الســكانية
بنكيــة.

( )22مثــال :نســبة ملكيــة الحســابات البنكيــة مرتفعــة بشــكل ملحــوظ يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،والبحريــن ،والكويــت
مبتوســط  ،% 80بينــا ال تتجــاوز  % 25يف كل مــن اليمــن ،وجيبــويت ،والســودان ،وموريتانيــا ،وجــزر القمــر ،والع ـراق ،وســوريا
(دراســة التحــاد املصــارف العربيــة).
)23( World Bank (2017).
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المدفوعات والعمالت اإللكترونية

وعــى الرغــم مــن التفــاوت بـ ي ن
ـ� الــدول ف ي� معــدل ومســتويات الشــمول
الرقمــي ،إال أنــه مــن المؤكــد أن العالــم كلــه يسـ يـر نحــو مزيــد مــن تعمــق
المعامــات الماليــة الرقميــة حيــث مــن المتوقــع تضاعــف هــذه القيمــة خــال
الخمــس ســنوات المقبلــة.
وذلــك يتطلــب مــن راســمي السياســات التخطيــط لــه كحقيقــة واقعــة،
الحصــاءات والتقاريــر الدوليــة.
حســبما تؤكــده كافــة إ
أنظر أيضاً الشكل رقم (.)12

ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ )ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

10,520.2
9,627.5
8,721.9
4,650.6

7,754.2
6,685.1
5,474.6

صندوق النقد الدولي

()24

اﻟﺪﻓﻊ ﻋﱪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺬﻛﻴﺔ

%114.0+

“من غير الممكن
إيقاف المنحى المنحدر للنقد
كما ال يمكن عكسه”.

3,516.6

4,057.9

2,995.0
2,489.5

2,008.0

3,466.6

2020

4,195.6

2021

4,759.2

2022

5,205.4

2023

5,569.6

2024

الشكل رقم ( :)12توقعات ارتفاع القيمة المالية للمعامالت العالمية
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)24( IMF (2018).

المدفوعات اإللكترونيـة
والـعمـــالت الرقمـيـــــة

63

مفهوم العمالت الرقمية
ق
ن
ور� ،أظهرت
عــى عكــس النقــد المعتــاد الــذي يظهر العملــة بشــكل معـ ي
ـد� أو ي
ت
ـ� ليــس لهــا شــكل مــادي أو
الثــورة التكنولوجيــة نوع ـاً جديــداً مــن العمــات الـ ي
ز ئ
يــا� ،ويتــم تداولهــا عــى الشــبكات الرقميــة المتصلــة وتســمى بالعمــات
يف� ي
الرقميــة؛ أي أنهــا تعــرض خصائــص مشــابهة للعمــات التقليديــة ،ولكنهــا تتمـ ي ز
ـر
بأنهــا ليــس لهــا شــكل ملمــوس أ
كالوراق النقديــة المطبوعــة أو المســكوكة.
ت
ـ� تتناولهــا الدراســات لتوضيــح
وال زال هنــاك الكثـ يـر مــن التعريفــات الـ ي
ماهيــة العملــة الرقميــة.
ويمكــن إجمــاال ً أن نُعـ ّـرف العملــة الرقميــة بأنهــا رصيــد أو ســجالت مخزنــة
إلك�ونيــة ،وهــي تشــمل النقــد إ ت ن
ف� ملفــات أو قواعــد بيانــات ت
و�(،)25
اللكــر ي
ي
ت
ت
ـ� تصــدر مــن البنــوك المركزيــة ،والعمــات االف�اضيــة
والعمــات الرقميــة الـ ي
أ
ت
الــ� تقتــر عــى مجتمعــات معينــة مثــل اللعــاب
والمشــفرة ،وتلــك ي
ت
ال ت
والمشــريات
لك�ونيــة والشــبكات االجتماعيــة وبطاقــات مكافــآت الــوالء
إ
أ
وغ�هــا.
والميــال ي
( )25املال الرسمي املتداول بصورة إلكرتونية واملعتمد عىل الحسابات البنكية وبطاقات اإلئتامن.
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مدعومة من الحكومات
بأصول مادية

مفهوم العمالت الرقمية

صادرة من بنوك مركزية
حكومية

العملة الورقية )مادية(
)(FIAT / Physical Currency

مادية
من لعملة
رقمي
شكل
الحكومات
مدعومة
بأصول مادية


للقوان ووفق أطر
تعمل   منظومات ممتثلة
تنظيمية مقبولة عالمياً

العمت الرقمية
)(Digital Currency
تصدر من بنوك ومصارف
صادرة من بنوك مركزية
مالية
حكومية
بوابات دفع ومحافظ رقمية بعمت

العملة البطاقات البستيكية
)مادية(
الورقية
)(Cards)Currency
(FIAT / Physical
منصات 
إلكونية وتنشأ عادة

برنامج "نقاط" يتم اكتسابها ويمكن
ماديةأو خدمات
لعملة سلع
رقميبنقد أو
استبدالها µ
شكل
الطان(
)برنامج ا¶ميال لكات ²

رموز مكافئة لعمت رسمية مثل
العمتدفع ومحافظ رقمية بعمت
بوابات
المستقرة
USD-Coinالرسمي
مكافئة للنقد
مادية
(TrueUSD,
)عمت:
)(M-Pesa, Ali pay, WeChat Pay

)Pay
(Mobileالرقمية
العمت
)(Digital Currency

مدفوعات 
اجهزة المتنقلة
مكافآة الو¶ء والقابلة لستبدال

و¹كات
البنوك
من
عادة
وتصدر
ومصارف
بنوك
من
والمتاجر
تصدران
الط
²
مالية
تصدر لتسهيل المعامت عÅ

تأمينها
ونية ويتم
الرقمية
الشبكات
وتنشأ عادة
إلك
منصات
البلوك Æ ²
من 
تشÇ
بتكنولوجيا
التكنولوجية
كات
ال

برنامج "نقاط" يتم اكتسابها ويمكن

مادية مكافئة للنقد الرسمي
من 

التكنولوجية
الكات
ووفق أطر
للقوان
(M-Pesa,ممتثلة
منظومات
Ali pay,
WeChat
)Payتعمل 
تنظيمية مقبولة عالمياً

قيم مخزنة
البستيكية
البطاقات
(Stored
Value
)Points
)(Cards
رموز  
تشف§ لقيم ثابتة
المتنقلة
ا
مدفوعات
جهزة (Fixed
Value
)Tokens
(Mobile
)Pay
مكافآة الو¶ء والقابلة لستبدال



خدمات
أو
سلع
أو
بنقد
كات
و¹
البنوك
من
عادة
وتصدر
يتم
ولكن
الرسمية
للعمت
المشابه
القانو»
 تتمتع
استبدالها µ
بالوضع 
الط
ا¶ميال
)برنامج
والمتاجر
الطان
لكات  ²
ان(للتبادل بصفتها ²
رقمي
أصل
كوسيلة
استخدامها

قيم مخزنة

العمت¸ Value
اضية
اف§
(Stored
)Points
المعامت عÅ
تجارية
لتسهيل من جهات
تصدرما تصدر
عادة
مركزية(ويتم تأمينها
الشبكات الرقمية
)مركزية
و¶ البلوك Æ ²
تشÇ
بتكنولوجيا

رسمية مثل
رموز
الذهب
لعمت مثل
مكافئةبأصول ما
مدعومة
العمت
المستقرة فيسبوك(
الدو¶ر )عملة
أو
)عمت(TrueUSD, USD-Coin :

مستقرة
عمت ذات
رموزقيمة 
عمتثابتة
متغ§ة /لقيم
تشف§
(Variable
valueValue
)Currency Tokens
)/ Stable Coins
(Fixed

قيمة العملة تحددها حركة العرض

جهات خاصة

والطلب السوقية )عملة بيتكوين(
المشابه للعمت الرسمية ولكن يتم
القانو»
 تتمتع بالوضع

استخدامها كوسيلة للتبادل بصفتها أصل رقمي
مدعومة بأصول ما مثل الذهب
أو الدو¶ر )عملة فيسبوك(
قيمة العملة تحددها حركة العرض
والطلب السوقية )عملة بيتكوين(

عمت ¸
اف§اضية مركزية
)(Virtual Currency Decentralized

متغ§ة  /عمت مستقرة
عمت ذات قيمة 
)(Variable value Currency / Stable Coins

عمت ¸
اف§اضية مركزية
)(Virtual Currency Decentralized

العمت ¸
اف§اضية

عادة ما تصدر من جهات تجارية
)مركزية و¶ مركزية(

جهات خاصة

الشكل رقم ( :)13المفاهيم والمصطلحات العامة للعمالت ونظم المدفوعات

ﻣﺜﺎل :ﻋﻤﻠﺔ ﺑﻴﺘﻜﻮﻳﻦ،
إﻳﺜﲑ ﻳﻮم ،إﻟﺦ.

ﻋﻤﻼت رﻗﻤﻴﺔ

أﻣﻮال إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ

ﻋﻤﻼت اﻓﱰاﺿﻴﺔ

ﻋﻤﻼت ﻣﺸﻔﺮة

ﻋﻤﻼت ﻏﲑ ﻣﺸﻔﺮة

أﻣﻮال ورﻗﻴﺔ ﻣﺨﺰﻧﺔ
ﰲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ
ﻋﻤﻼت ﻣﺎدﻳﺔ

أمــا العمــات التجاريــة فهــي عمــات تصدرهــا جهــات خاصــة ،وتعمــل
بشــكل بعيــد عــن التنظيــم والرقابــة الحكوميــة ،وال تعتمــد عــى المصــارف
ت
ـ� تتطلــب توســط المصــارف
الماليــة ،وهــي عــى عكــس العملــة الرســمية الـ ي
إلنجــاز المعامــات والمناقــات الماليــة وتحــت شإ�اف البنــوك المركزيــة.

ﻋﻤﻼت ورﻗﻴﺔ
ﻣﺜﺎل :دوﻻر أﻣﺮ ﻳﲄ،
ﺟﻨﻴﻪ إﺳﱰﻟﻴﲏ ،إﻟﺦ.

ال ت
لك�ونيــة
العمــات الرقميــة الرســمية تشــمل جميــع أشــكال المدفوعــات إ
ت
الــ� ســبق ذكرهــا ،وتتضمــن أيضــاً التوجهــات العالميــة الجديــدة إلنشــاء
ي
عمــات رقميــة حكوميــة تصــدر مــن البنــوك المركزيــة.

الشكل رقم ( :)14العملة الرقمية والعملة المادية

ـ� رئيسـ ي ن
وللتوضيــح ،هنــاك نوعـ ي ن
ـي� مــن العمــات الرقميــة ،عمــات رقمية
رســمية وأخــرى تجاريــة ت
اف�اضيــة .أنظــر أيضاً الشــكل رقــم (.)14

أرﺻﺪة اﻷﻟﻌﺎب،
أﻣﻴﺎل ﻃﲑان،
ﻧﻘﺎط وﻻء ،إﻟﺦ.
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العمالت الرقمية الحكومية

وتعــــــرف أيضـــاً بالعمالت الرقميـــــة الصـــــادرة مــن البنـــــوك المركزية
( .)Central Bank Digital Currency - CBDCوهــي تُمثــل العمــات الورقيــة
ف
ت ن
المعايــر
و� للنقــد ،وعــى النحــو الــذي تحــدده وتنظمــه
ي
كمــكا�ء إلكــر ي
الحكوميــة للــدول.

أصبحــت أوروبــا معتمــدة بشــكل متزايــد
علــى التكنولوجيــات الرقميــة خاصــة فــي
اإلنفــاق واالدخــار واالســتثمار .ودورنــا
يكمــن فــي ضمــان الثقــة بالنقــود والتأكــد
مــن أن عملتنــا مناســبة للعصــر الرقمــي،
وال بــد أن نكــون مســتعدين إلصــدار عملتنا
الرقميــة إذا تطلــب ذلــك.
كريستين الجارد

وبــدأت كثـ يـر مــن الحكومــات تتجــه إىل هــذا النــوع مــن العمــات كوســيلة
ـال وتوســيع نطــاق السياســة النقديــة للبنــك المركــزي،
لتعزيــز الشــمول المـ ي
أ
وكذلــك بهــدف حوكمــة حركــة المــوال والســيطرة عــى أنظمــة المدفوعــات
الرقميــة ت ز
الم�ايــدة.
يــرى بعــض االقتصاديــون بــأن العمــات الرقميــة الصــادرة مــن البنــوك
المركزيــة مــن شــأنها أن تمنــح الحكومــات مـ ي ز
ـرة للتحكــم ف ي� معامــات العمالت
ف
ال ت
لك�ونيــة وتدفقــات
الرقميــة خاصــة ي� ظــل القــدرة عــى تتبــع الســجالت إ
العمــات ورفــع كفــاءة ورسعــة وتنافســية أنظمــة المدفوعــات.
كمــا يــرى آخــرون ،بــأن العمــات الرقميــة الحكوميــة مــن شــأنها أن تدعــم
لتوف�هــا بيانــات آنيــة حــول ردود
اســتقرار منظومــة االقتصــاد الكليــة ،وذلــك ي
()26
أفعــال الســوق تجــاه السياســات والمتغـ يـرات االقتصاديــة.

رئيسة البنك المركزي األوروبي

)26( Barrdear and Kumhof (2016).
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ف ي� المجمــل ،يُنظــر إىل أن انتشــار العمــات الرقميــة مــن شــأنه أن يُحــدث
المــال
تغيــراً جوهريــاً ف ي� النمــو االقتصــادي العالمــي ومعــدالت الشــمول
ي
ي
ف
خاصــة مــع توســع اســتخداماتها ي� التعامــات التجاريــة والخدمــات المرصفية.
أطلــق ذلــك ســاحة جديــدة لســباق عالمــي ،ش�عــت معــه أكـ ثـر مــن  % 80مــن
البنــوك المركزيــة حــول العالــم لدراســة إطــاق عمــات رقميــة خاضعــة للرقابــة
الحكوميــة ،مــع وجــود تحفــظ واضــح مــن البنــوك المركزيــة حــول إقـرار مثــل تلــك
ف
ن
ـال الجديــد.
المشــاريع ي� ظــل حالــة مــن الاليقـ يـ� حــول تبعــات هــذا النهــج المـ ي

العمــات الرقميــة الصــادرة مــن البنــوك
المركزيــة تعنــي بــأن الحكومــة تتحمــل
مســؤولية االحتفاظ باالحتياطيــات والودائع
الالزمــة لدعمهــاً ،
بدال مــن البنــوك والمصارف
الماليــة الخاصــة .وهــو أمــر وضــع الحكومات
فــي حالــة مربكــة مــع تحفــظ البنــوك المركزية
لالضطــاع بهــذا الــدور.

ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ

ﺣﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ

ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻌﺎﻡ

01

ﺍﻟﺸﻤﻮﻝ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ

02
ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

03
ﺍﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

ﻟﺠﻨﺔ
ﺣﻮﻛﻤﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

04

ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺔ

08
07

ﺻﺮﻑ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ

06
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ
ُ
ﺍﻟﻤ ّﻤﻜﻨﺔ

05

الشكل رقم ( :)15المزايا المتوقعة والمتطلبات الالزمة لعمالت البنوك المركزية
()27
المصدر :المنتدى االقتصادي العالمي
)27( White et al. (2021).
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مفهوم العمالت الرقمية

العمالت الرقمية التجارية

العمــات الرقميــة للبنــوك المركزيــة
ً
ً
مؤقتــا للحكومــات
حــا
قــد يكــون
الســتعادة موقعهــا فــي ســباق التنافســية
العالميــة الــذي تتصــدر مشــهده الشــركات
التكنولوجيــة .كمــا أن محاولــة اللحــاق
بالركــب فــي وقــت متأخــر قــد يدفــع
باالقتصــادات التــي تعمــل بالمناهــج
الكالســيكية إلــى مســتقبل غامــض
و مجهــو ل .

تتمـ ي ز
ـر العمــات الرقميــة التجاريــة بأنهــا تُنشــأ ف ي� أغلــب أشــكالها بــدون
مـ فئ
ـكا� نقــدي مــادي لهــا ،ويحــدد الســوق قيمتهــا مــن خــال عمليــات البيــع
والـ شـراء؛ أي أنهــا خاضعــة لحركــة العــرض والطلــب .ويطلــق عــى هــذا النــوع
مــن العمــات ت
باالف�اضيــة.
وفــق تعريــف الهيئــة المرصفيــة أ
الوروبيــة ،فــإن العملــة التجارية هــي“ :تمثيل
رقمــي للقيمــة ال يصــدر عــن بنــك مركــزي أو ســلطة عامــة ،وال يرتبــط بالـرض ورة
بعملــة ورقيــة ،ولكــن يتــم قبولهــا مــن قبــل أ
ـ� أو االعتباريـ ي ن
الشــخاص الطبيعيـ ي ن
ـ�
()28
كوســيلة للدفــع ،ويمكــن تحويلهــا أو تخزينهــا أو تداولهــا ت
إلك�ونيـاً”.
كمــا وتختلــف العمــات التجاريــة بشــكل كبـ يـر عــن مفهــوم العملــة الرقميــة
الصــادرة عــن البنــوك المركزيــة ف ي� كــون العمــات التجاريــة تمثــل أصـا ً ()Asset
()29
مســتقال ً بذاتــه قابــل للتجزئــة ،وليصبــح كل جــزء أيضـاً أصـا ً ممثـا ً بذاتــه.
ـال
العمــات التجاريــة باتــت تدفــع نحــو تغيـ يـر آليــات ونمــاذج عمــل القطــاع المـ ي
والمصــارف الماليــة العالميــة ،بــل وباتــت تفــرض تحديــات ت ز
م�ايــدة عــى المصــارف
ـ� المتعاملـ ي ن
ـا� بـ ي ن
المركزيــة ،ف ي� ظــل تمكينهــا لتبــادل العمــات بشــكل مبـ ش
ـ� دون وجــود
ـال التقليدي.
وســيط ،وهــو مــا يلغــي دور قطــاع المصــارف الماليــة ونمــاذج العمــل المـ ي
( )28عــى النقيــض مــن ذلــك ،يتــم تعريــف العملــة الرقميــة التــي يصدرهــا بنــك مركــزي عــى أنهــا “العملــة الرقميــة للبنــك
املركــزي”.
( )29مثــال لذلــك قطعــة األرض التــي تعتــر أصـاً لــه حيازتــه ومســاحته وموقعــه وملكيتــه واألرض قابلــة للتقســيم ليصبــح كل
قســم أيضـاً جــزءا ً قابـاً لنفــس الخصائــص.
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مفهوم العمالت الرقمية

العمالت االفتراضية ()Virtual Currencies

العمــات ت
االف�اضيــة نــوع مــن أنــواع العمــات التجاريــة ،وتختلــف عــن
العملــة الرقميــة القانونيــة بأنهــا نــوع مــن العمــات الرقميــة غـ يـر المنظمــة بــأي
قانــون رســمي ،حيــث يتــم إصدارهــا والتحكــم بهــا مــن خــال مطوريهــا ،ويتــم
ـ� أعضــاء مجتمــع افـ تـرا�ض معـ ي ن
اســتخدامها وقبولهــا بـ ي ن
ـ� عــى الشــبكات الرقمية.
ي

العمــات الرقميــة التجاريــة أظهــرت
نفســها كبديــل يوفــر مرونــة فــي أنظمــة
المدفوعــات والتحويــات الماليــة بكلفة
أقل وأداء أســرع وبدون وســطاء؛ أي أن
البنــوك والمؤسســات المصرفيــة الماليــة
خــارج المعادلــة.

يكمــن الســبب أ
ســاس ف ي� تســمية هــذا النــوع مــن العمــات بأنهــا
ال
ي
ت
“اف�اضيــة” نظ ـراً لكونهــا غـ يـر رســمية وال تتمتــع بقبــول واســع بــل محــدود
ت
الــ� تتعامــل بهــا ،وغالبــاً مــا يتــم
ضمــن مجــال الشــبكة أو المجموعــة ي
تســميتها ( )tokenكوســيلة ي ز
لتمي�هــا ولكونهــا بالواقــع ليســت عملــة حقيقيــة.
كمــا أن العمــات ت
االف�اضيــة ال ترتبــط بنطــاق جغ ـر ف يا� أو دولــة محــددة ،وال
تصــدر مــن بنــوك مركزيــة.
ـرات العمــات ت
ومــن أهــم مـ ي ز
االف�اضيــة هــو أن عمليــات البيــع والـ شـراء
أ
والطـراف المتعاملــة تتســم بالمجهوليــة والرسيــة ،وال يمكن مراقبــة معامالتها
أو تعقبهــا أو التدخــل فيهــا.

العمالت المشفرة ()Cryptocurrencies

العمــات المشــفرة هــي فــرع وحالــة خاصــة مــن العمــات ت
االف�اضيــة.
غ�هــا ف ي� عــدم حاجتهــا لوكيــل
وتختلــف العمــات المشــفرة عــن ي
مركــزي مؤتمــن؛ بــل تعتمــد عــى تكنولوجيــا دفاتــر الحســابات الرقميــة
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الموزعــة( ،)30مثــل تكنولوجيــا الـــ “بلــوك تشـ ي ن
ـ�” ،إلنشــاء دفـ تـر (عبــارة عــن
قاعــدة بيانــات ف� أ
الســاس) تتــم إدارتــه عـ بـر شــبكة ت
إلك�ونيــة ،دون وجــود
ي
جهــة مركزيــة تديــر العملــة.
ولضمــان رسيــة عمليــات إالصــدار والــرف ،تعتمــد العمــات المشــفرة
ـف� معقــدة( ،)31تتطلب عمليــات تحقق وموافقــات ال مركزية
عــى تكنولوجيــا تشـ ي
مــن أعضــاء الشــبكة ،وعــادة مــا تتــم مكافــأة أعضــاء الشــبكة الذيــن يقومــون
()32
بالتحقــق مــن صحــة المعامــات واعتمادهــا بعمــات مشــفرة جديــدة.
وتســمح العديــد مــن العمــات المشــفرة بإخفــاء هويــة مالكهــا جزئيــاً،
حيــث يكــون لمالــك العملــة مفتاحــان؛ مفتــاح عــام ،كرقــم حســاب ،ومفتــاح
خــاص يلــزم تقديمــه إلتمــام المعاملــة.

تشــير بعــض الدراســات إلــى أن الكيانــات
اإلجراميــة نقلــت وقامــت بتبييــض أمــوال
لمــا يقرب مــن  2.8مليــار دوالر في عام
 2019مــن خــال اســتخدام العملــة
المشــفرة بيتكويــن إلــى البورصــات،
بزيــادة مــن حوالــي مليــار دوالر فــي عــام
()33
.2018

( )30تعــرض الدفــر بيانــات تاريخيــة كاملــة عــن املعامــات املرتبطــة بعملــة مشــفرة معينــة ،وهــي بيانــات دامئــة ال ميكــن ألي
جهــة التالعــب بهــا .وتعــد إمكانيــة الحصــول عــى موافقــة عــى صحــة املعامــات بــن الحســابات يف إطــار شــبكة موزعــة مبثابــة
تحــول تكنولوجــي جــذري غــر مســبوق.
( )31تعتمــد هــذه التقنيــة عــى مــا يقــرب مــن الصفــر الحتــاالت فــك الشــفرة بوقــت قصــر أو متوســط أي قبــل تثبيــت
املعاملــة او إنشــاء معاملــة غــر ذات مصداقيــة.
( )32تعتــر العملــة املشــفرة وســيطاً للتبــادل حيــث يتــم تخزيــن ســجالت امللكيــة لــكل عملــة أو جــزء مــن العملــة يف دفــر
األســتاذ ( )General Ledgerوالــذي عــادة مــا يكــون عــى هيئــة قاعــدة بيانــات منشــورة عــى كافــة املشــركني بنفــس قاعــدة
البيانــات ( )Globally Distributed Databaseوالتــي تتســم باســتخدام تشــفري بغايــة التعقيــد واملتانــة لتســجيل كافــة املعامــات
لتــداول هــذا املــال املشــفر ضمــن ســجالت املعامــات التــي تتصــف بكونهــا آمنــة ،بغــرض الســيطرة عــى إنشــاء عمــات معدنيــة
إضافيــة ،والتحقــق مــن نقــل ملكيــة العمــات.
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العمالت المستقرة ()Stablecoins

أ
ـ� أو
رقميــة مشــفرة ترتبــط قيمتهــا بأصــول أخــرى مثــل الــدوالر المريـ ي
الذهــب لتقليــل تقلــب أســعارها.

ظهر مؤخراً مفهوم جديد يسمى بالعمالت المستقرة وهي عمالت -
أ ﻛﱶ ﻣﻦ  66ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﰲ ﻋﺎم
 36-2020ﻣﻨﻬﺎ )أ ﻛﱶ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ(
ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻋﺎم 2018

أول ﻋﻤﻠﺔ
ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻇﻬﺮت
ﰲ اﻟﺴﻮق
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الشكل رقم ( :)16ارتفاع ملحوظ ف ي� عدد العمالت المشفرة المستقرة
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واكتســبت هــذه أ
النــواع مــن العمــات الرقميــة إقبــاال ً واهتمام ـاً عالمي ـاً
ث
“التيــر”
كمخــزن للقيمــة وكوســيلة جاذبــة للتبــادل ،وهــو مــا دفــع بعملــة
ن
ثــا� ث
أكــر العمــات المشــفرة تــداوال ً بعــد البيتكويــن،
– كعملــة مســتقرة  -ي
لتصبــح مــن ث
أكــر العمــات أمانــاً وكوســيلة للتحــوط مقارنــة بالعمــات
()34
الرقميــة البديلــة.
كمــا أن هنــاك أيض ـاً عمــات رقميــة مســتقرة غـ يـر مرتبطــة مبـ ش
ـا�ة بــأي
عملــة تقليديــة أو عملــة مشــفرة ،ولكنهــا تــدار مــن خــال عقــود ذكيــة تحافــظ
عــى أســعارها عنــد االرتفاعــات المفاجئــة ف ي� عمليــات العــرض والطلــب.

مــن بيــن مخــاوف الحكومــات حــول
العمــات الرقميــة المســتقرة هــي
أنهــا قــد تدفــع بهــروب رؤوس األمــوال
خاصــة فــي فتــرات األزمــات الماليــة،
وذلــك باإلضافــة إلــى جملــة مــن
المخاطــر األخــرى.

( )34أجــاز مكتــب املراقــب املــايل للعملــة يف الواليــات املتحــدة يف بدايــة عــام  - 2021وهــي الجهــة املســؤولة عــن تنظيــم عمــل
البنــوك األمريكيــة  -اســتخدام البنــوك للعمــات الرقميــة املســتقرة والبلوكشــن يف إجـراء املدفوعــات والتســويات املرصفيــة .أشــار
البيــان إىل أنــه ميكــن اســتخدام العمــات الرقميــة املســتقرة ،طاملــا أنهــا تتوافــق مــع القانــون واملامرســات املرصفيــة الســليمة
باعتبــار أن “العملــة املســتقرة” هــي وحــدة مــن العمــات املشــفرة املرتبطــة باملحافــظ املســتضافة املدعومــة بعملــة ورقيــة
واحــدة وميكــن اســردادها مــن قبــل حامــل العملــة املســتقرة عــى أســاس  1:1للعملــة الورقيــة األساســية عنــد تقديــم طلــب
االســرداد إىل امل ُصــدر  .وهــو األمــر الــذي قــد يدفــع بكثــر مــن الحكومــات حــول العــامل لتغيــر أنظمتهــم واتبــاع نفــس النهــج.
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مميزات العمالت المشفرة؟

1.الصعوبة الشديدة ف� ت ز
ال�وير؛ يكاد يكون مستحيالً.
ي

2.يمكــن إثبــات ملكيــة وحــدات العملــة المشــفرة بشــكل حــري (حســب
()35
المستخدم).
3.العملــة وأجزائهــا هــي أصــول ماديــة يمكــن نقلهــا وتداولهــا وتســجيل
ملكيتهــا وانتقــال ملكيتهــا (يمكــن تتبــع سلســلة تعامــات أي عملــة
الصــدار وانتقالهــا مــن مالــك لمالــك.
وأجزائهــا منــذ إ
4.ال يدخــل ضمــن سلســلة معامالتهــا أي تحويــات ماليــة لصــور أخــرى
نقديــة مثـا ً أو يغ�هــا مثــل العملــة الرقميــة.
مخاطر العمالت المشفرة؟

1.هــذه أ
المــوال ال تصــدر عــن أي بنــوك مركزيــة وال يوجــد أي غطــاء
ن
ـال
قانـ ي
ـو� لهــا بــل تعتـ بـر مصادرهــا المشــفرة مجهولــة أحيان ـاً ،وبالتـ ي
ال تخضــع للقانــون.
2.تكتســب العملــة قيمتهــا مــن حالــة العــرض والطلــب ،ت
والــ� غالبــاً
ي
والعــام والـرأي العــام وتصــورات المتسـ ي ن
ـوق�
مــا تخضــع للتســويق إ
عــن قيمتهــا المســتقبلية وهــو مــا شــهدناه مــع البيتكويــن والــذي
ن
ـو� رغــم عــدم اعـ تـراف الحكومــات بــه
تصاعــدت قيمتــه بشــكل جنـ ي
كعملــة رســمية للتــداول.

مفهوم العمالت الرقمية

3.تشــكل القيمــة التصوريــة للعمــات المشــفرة اليــوم حالــة تشــبه
الســود والـ تـ� تختفــي داخلهــا أ
الثقــب أ
المــوال نظ ـرا لكونهــا أصــول
ي
ناشــئة ف ي� عالــم افـ تـرا�ض ي ويصبــح لهــا قيمــة تجتــذب المــال دون أن
تقــدم مقابــل انتاجــي مثــل المــال الرســمي ،ممــا يشــكل حالــة تضخــم
غـ يـر مرغــوب بهــا.
4.رغــم دقــة ســجالت حـركات التــداول وشــفافيتها إال أنهــا تظــل مفتقــرة
لمعايـ يـر الشــفافية المطلوبــة ف ي� المعامــات الماليــة ،نظ ـراً إلمكانيــة
ين
مجهولــ� حيــث أن فتــح الحســاب
ممارســتها مــن قبــل أشــخاص
والمحفظــة الرقميــة الخاصــة بمعظــم تلــك العمــات مثــل البيتكويــن
ال تشـ تـرط الهويــة الرســمية وال يتــم تدقيقهــا مــن قبــل ســلطة قانونيــة،
وهــو مــا قــد يســمح بغســيل أ
المــوال وتخزيــن مــال الجريمــة ف ي� تلــك
الصــورة مــن العمــات المشــفرة.
5.نظ ـرا لكونيــة تلــك المعامــات وعــدم محليتهــا ومجهوليــة أصحابهــا
فهــي ال يتــم ســداد أي �ض ائــب عنهــا لصالــح الــدول ،وهــو مــا ي ـراه
الخــراء تهديــداً لالقتصــاد العالمــي بحــال ش
انتــرت وخرجــت عــن
ب
الســيطرة.
ف ي� المجمــل ،تتنــوع مســميات العمــات المشــفرة وطــرق إصدارهــا
والشــبكات الـ تـ� تعمــل مــن خاللهــا ،بيــد أن عملــة البيتكويــن مازال هو أ
الشــهر
ي
أ
يث�يــوم ،ثــم
ال
ـة
ـ
عمل
ـه
ـ
تلي
ـفرة
ـ
المش
ـات
ـ
العم
ـوق
ـ
س
ـى
ـ
ع
ـة
والكـ ثـر هيمنـ
إ ي
ـال يـ بـرز نســبة الهيمنــة الســوقية
الريبــل ،واليــت كويــن ،ومونـ يـرو .الشــكل التـ ي
لــكل نــوع مــن تلــك العمــات.

( )35قــد يكــون املســتخدم قــد ســجل نفســه بالشــبكة بإســم كــودي أو وهمــي ،لــذا فإنــه ال ميكــن الربــط بــن املســتخدم وهويــة
األفـراد القانونيــة التــي تثبــت مبوجــب الهويــة الرســمية التــي تصدرهــا الحكومــات.
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بلغــت الخســائر الناجمــة عــن جرائــم
العمــات المشــفرة من عمليــات االحتيال
واالختــراق إلــى  4.52مليــار دوالر فــي
عــام  2019مقارنــة  1.74مليــار دوالر في
()36
عــام .2018

)36( Chavez-Dreyfuss (2020).
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إﻳرث )(Ether - ETR

ﺑﻴﺘﻜﻮﻳﻦ )(Bitcoin - BTC

رﻳﺒﻞ )(Ripple - XRP

ﻻﻳﺖ ﻛﻮﻳﻦ )(LiteCoin - LTC

ﻋﻤﻼت أﺧﺮى

ﻣﻮﻧريو )(Monero - XMR
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()37

)37( Statista (2021c).
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الجدول رقم ( :)1مقارنة بين خصائص العمالت المختلفة
الخاصية

العملة الورقية

حق االصدار البنوك المركزية
والحكومات

العملة الرقمية

البنوك المركزية
والحكومات

العملة المشفرة
(حسب الوضع الحالي)

•بال قيود وقد تكون
جهات مجهولة.
•ال توجد دولة مالكة
له.
•يكون الحصول عليها
إما بالشراء من الغير
أو التعدين)38(.

تقديرات
القيمة

القدرة
على التزوير،
او السرقة

تخضع للموازين
االقتصادية التي
تراعي القدرات
االقتصادية
واإلنتاجية
والمعرفية والجهد
المبذول في اإلنتاج
والندرة وذلك
بالدولة التي تصدر
تلك العملة.
•ممكنة بسهولة
عن طريق
الطباعة وامتالك
تكنولوجيا طباعة
العملة)39(.
•قابلة للسرقة.

تخضع للموازين
االقتصادية التي
تراعي القدرات
االقتصادية واإلنتاجية
والمعرفية والجهد
المبذول في اإلنتاج
والندرة.

ممكنة من خالل:
•اختراق األنظمة
البنكية واصابتها
بفيروسات وسرقة
البيانات.
•االحتيال الرقمي
ولكن ال يمكن
تزويرها او اختالقها
من العدم.

الخاصية

العملة الورقية

تخضع لقانون العرض
والطلب وال تمثل أي
مرجعية ألي قيمة
إنتاجية أو جهد.

المعامالت
المالية
والشراء
والتداول

مدى الحاجة
لجهة
وسيطة
بالتداول

االستبدال
بعمالت
أخرى
•ال يمكن تزويرها او
اختراق الحسابات
والشبكة،
•ولكن يمكن فقط
االحتيال للحصول
على هويات
المستخدمين
وكلمات المرور
لسرقة حساباتهم.

خاصية
التتبع

سهلة التداول
من يد ليد.

ال توجد حاجة ألي
وسطاء.

تتم وفق أسعار
الصرف الرسمية
والمعلنة
وفق قواعد
الصرف الدولية
بين العمالت
وتخضع لقدرات
الدولة المصدرة
اقتصاديا.
ال توجد قدرة على
التتبع.

العملة الرقمية

العملة المشفرة
(حسب الوضع الحالي)

التداول الكتروني
ومن خالل البنك
الوسيط الذي
يشترط اعتماد
المعاملة والتحقق
من صحتها.

توجد مجموعة من
المتاجر والجهات التي
تقبل العملة المشفرة
وتعلن عن ذلك
من وقت آلخر تحت
مسؤوليتها ودون
مرجعية قانونية.

البد من توافر بنك
للمرسل وبنك
للمستقبل إلتمام
المعاملة ،أو توسط
البنك في جميع
األحوال.

تتم المعامالت بين
المحافظ الرقمية
الشخصية مباشرة
دون أي توسط
للبنوك.

تتم وفق أسعار
الصرف الرسمية
والمعلنة وفق قواعد
الصرف الدولية بين
العمالت وتخضع
لقدرات الدولة
المصدرة اقتصاديا.

يمكن تتبع المناقالت
المالية من حساب
لحساب ولكن ال
يمكن تتبع العملة
ذاتها.

تخضع فقط
للمضاربات والقيمة
متغيرة من يوم ليوم
حسب السوق.

يمكن التتبع للمناقالت
المالية من حساب
لحساب وبال انقطاع
لنفس العملة.

•يمكن سرقة
البطاقات
االئتمانية ومثيلها
واستخدامها)40(.
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العملة المشفرة
(حسب الوضع الحالي)

الخاصية

العملة الورقية

العملة الرقمية

التعريف
الفريد
unique
identification

كل عملة معرفة
ذاتيا برقم وتاريخ
اصدار فريد ال
يتكرر اال بحال كان
مزورا.

ال يوجد رقم تعريف،
ألنها تكون معرفة
كميا أو عدديا.

كل عملة معرفة
بشكل فريد ال يتكرر
واجزائها أيضا معرفة
بشكل فريد.

مخاطر
الفقد
والتلف

يمكن فقدها وتلفها
بسهولة.

موثوقة وتضمنها
النظم السياسية
واإلدارية للدول ،إلى
حد كبير.

موثوقة بسبب طبيعة
التكنولوجيا المستخدمة،
ولكن ال توجد دول
تضمنها.

تشــر الخاليــا باللــون أ
الخ ـرض ف ي� الجــدول رقــم ( )1لبعــض الخصائــص
ي
اليجابيــة للعمــات ،وهــو مــا يتضــح معــه بــأن المســتقبل قــد يفتــح
إ
البــاب للتكنولوجيــا إلنتــاج عمــات رقميــة تحقــق الخصائــص والمواصفــات
المطلوبــة.
يمكــن مالحظــة بــأن ٍأي مــن أنــواع العمــات التقليديــة أو الرقميــة لــم
تســتأثر بالممـ ي ز
ـرات أو العيــوب دون يغ�هــا .فعــى ســبيل المثــال ،إذا مــا نظرنــا
إىل عنــر الشــفافية كخاصيــة ذات أهميــة ،ســنجد بــأن تــداول العمــات
الورقيــة يمكــن معــه تجهيــل هويــة المرســل والمســتقبل وطبيعــة المعاملــة
أ
ت
ـ� تســمح بإخفــاء
وحجمهــا ،وهــو المــر ذاتــه مــع العمــات المشــفرة ،والـ ي
هويــة المرســل والمســتقبل وتضمــن مجهوليــة المعاملــة.
كمــا وإن تمـ ي ز
ـرت العمــات المشــفرة بخاصيــة التتبــع الدقيقــة نظـراً لكونهــا
ف
ت
ـ� تعمــل بهــا وبشــكل غـ يـر قابــل للشــك ،فــإن أنظمــة
معرفــة ي� المنظومــة الـ ي
ت
ـ�
المدفوعــات التقليديــة كذلــك تعمــل وفــق قواعــد المصــارف المركزيــة الـ ي
ـ� أ
تتســم بشــفافية كاملــة بـ ي ن
الشــخاص والـ شـركات والبنــوك.

( )38يقصــد بالتعديــن اإلجـراء الــذي يتــم مــن خاللــه التحقــق وتوثيــق املعامــات والصفقــات بــن مســتخدمي العمــات الرقميــة
وإضافتهــا يف الســجل الرقمــي أو دفاتــر البلــوك تشــن املوزعــة .وتشــر أيض ـاً إىل اإلج ـراءات املرتبطــة بتقديــم عمــات جديــدة
للتــداول.
( )39مــع اســتمرار التطــور تضــع البنــوك املركزيــة طرقــا معقــدة للطباعــة واالصــدار واملــزج بــن األلــوان واألوراق والعالمــات املائية
واســتخدام مــواد كيامويــة لتعجيــز املزورين.
( )40رغم الصعوبة لوجود طرق كشف مختلفة ملنع سوء االستخدام.
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ﻋﻤﻼﺕ ﻭﺭﻗﻴﺔ
)(Fiat Currency

ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ

ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ
ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ

يــرى بعــض الخبــراء واالقتصاديــون بــأن
الحكومــات يجــب أن تضــع التشــريعات
والقوانيــن التنظيميــة الالزمــة لضمــان
منــع الخســائر الفادحــة والتقلبــات
المؤلمــة ألســواق العمــات الرقميــة.
فــي حيــن تــرد الحكومــات بــأن األمــر بالــغ
الصعوبــة لخــروج هــذه األنشــطة عــن
نطــاق رقابتهــا الوطنيــة.

ﻋﻤﻼﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ
)(Digital Currency

ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ
ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺭﻗﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﺃﻭ
ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺤﺪﺩﺓ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺗﺼﺪﺭ
ﺑﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻣﺜﺎﻝ :ﺍﻟﻴﻮﺍﻥ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ،ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ
ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ.. ،

ﻋﻤﻼﺕ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ
):(Stablecoines

ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ،
ﺃﻭ ﺳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻭ
ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺤﺪﺩﺓ.
ﻣﺜﺎﻝ :ﻋﻤﻠﺔ ) (Tetherﻭﻓﻴﺴﺒﻮﻙ
)ﻟﻴﺒﺮﺍ(

الشكل رقم ( :)18أنواع العمالت – الورقية والرقمية
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ﻋﻤﻼﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ

)(Digital Currency

ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻮﺻﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﻳﺘﻢ ﺍﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﻭﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻨﺼﺎﺕ
ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺕ ﻭﺷﺒﻜﺎﺕ ﺭﻗﻤﻴﺔ

ﻋﻤﻼﺕ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿﻴﺔ

)(Virtual Currency

ﻋﻤﻼﺕ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ/ﺧﺎﺻﺔ
ُﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻜﺎﻓﺊ
ﻧﻘﺪﻱ ﻣﺎﺩﻱ ﻟﻬﺎ
ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ؛
ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺄﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ
ﻭﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻄﻮﺭﻳﻦ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ّ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻼﺕ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻌﻤﻼﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺑﻴﻊ
ﻭﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻳﺠﺮﻱ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻭﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﴼ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﻴﻦ

ﻋﻤﻼﺕ ﻣﺸﻔﺮﺓ
):(Cryptocurrency

ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﺑﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺗﺸﻔﻴﺮ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﻋﻤﻼﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
ﻣﺜﺎﻝ :ﺍﻟﺒﻴﺘﻜﻮﻳﻦ ،ﺍﻹﻳﺜﻴﺮﻳﻮﻡ ،ﻭﺍﻟﺮﻳﺒﻞ.
 ٪٩٠ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻔﺮﺓ،
ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﺠﻬﻮﻟﻮﻥ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٤ﺃﻻﻑ ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺸﻔﺮﺓ
ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ
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أ
ين
الاليقــ�
والفــراد للمراهنــة عــى العمــات التجاريــة ،وســط حالــة مــن
االقتصــادي حــول أثــار وتبعــات أ
الزمــة الحاليــة لجائحــة كورونــا ومدتهــا؛
وهــو أ
المــر الــذي يفــر لجــوء العديــد مــن الجمهــور لـ شـراء عملــة البيتكويــن
وغ�هــا مدعومــة مــن كبــار
لالســتثمار واالدخــار وتوقــع أن تلــك العملــة ي
ين
ين
واالقتصاديــ� ش
الكــرى.
الماليــ� بالعالــم
والــركات الرقميــة ب

هنــاك اختــاف كبــر ف� آ
الراء حــول العمــات ت
االف�اضيــة مــن بـ ي ن
ـ� مؤيــد
ي ي
والتغ�ات
ومعــارض ،وســط شــيوع مخــاوف من مخاطــر الموجــات الصعوديــة
ي
الحــادة جــداً ف ي� قيمتهــا بســبب المضاربــات .ولكــن تظهــر البيانــات العالميــة
االعتقــاد ت ز
الم�ايــد لــدى المســتثمرين بــأن العمــات التجاريــة أصبحــت مــن
ت
ـ� ال يمكــن أن تختفــي.
أصــول التحــوط البديلــة الـ ي
وتشــر القفـزات أ
الخـ يـرة لعملــة البيتكويــن ف ي� عــام  2021ووصولهــا لحاجــز
ي
أ
أ
ف
ن
ربعــ� ألــف دوالر ،إىل حقيقــة هــذا المــر ،ي� ظــل اندفــاع المؤسســات
ال ي
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الترويج الدعائي للعمالت الرقمية

العمــات المشــفرة مثــل البيتكويــن
غــدت مــن العمــات العالميــة التــي
تعمــل بشــكل مســتقل ودون حواجــز.
كمــا أنــه وعلــى الرغــم مــن مخاطرهــا
ً
ً
مدهشــا نحــو
تدافعــا
فــا زال هنــاك
تداولهــا واالســتثمار فيهــا تاركيــن خلفهــم
عمــات االقتصــادات الحقيقيــة.

ت
ـ� انطلــق أغلبهــا من وســائل التواصــل االجتماعي
الدعايــات الضخمــة  -والـ ي
ال ت
بالضافــة ي ز
لمــرة غمــوض
لك�ونيــة وآالف المقاطــع الدعائيــة  -إ
والمواقــع إ
ـ� ،هــي مــن بـ ي ن
هويــة المتضاربـ ي ن
والمشــجعة لــروح
الم ّروجــة ُ
ـ� أهــم المـ بـررات ُ
المضاربــة؛ فدخــول أعــداد جديــدة مــن المســتثمرين لتــداول عملــة مــا،
مــن شــأنه أن يخلــق حالــة كبـ يـرة مــن الطلــب ،ونظ ـراً لمحدوديــة العمــات
ـال أكـ ثـر قابليــة لالرتفــاع.
المتوفــرة فــإن ســعرها بالتـ ي
كل هــذه العوامــل ،أدى إىل ارتفــاع ســعر العمــات الرقميــة المشــفرة
خاصــة عملــة البيتكويــن بشــكل مثـ يـر .الشــكل رقــم ( )19يبـ ي ن
ـ� ســعر عملــة
()41
ش
ومــؤ� داو جونــز.
البيتكويــن مقارنــة بالذهــب والنفــط
كمــا أننــا ولــو نظرنــا لســعر البيتكويــن خــال الفـ تـرة الماضيــة ،ســنجد أنــه
بالســبوع أ
ـ� منهــم أ
تضاعــف خــال العــام  2020بحــوال  4مـرات ،مرتـ ي ن
الخـ يـر من
ي
الســبوع أ
العــام  ،2020ثــم أ
الول مــن العــام  ،2021وهــو تطــور مذهــل وغـ يـر
منطقــي بالمــرة ولكنــه يعكــس مشــاعر المضاربـ ي ن
ـ� والمشـ تـرين لتلــك العملــة.
مثــل هــذه االرتفاعــات أدى إىل أن يدفــع القيمــة الســوقية للعمــات
المشــفرة إىل مــا يزيــد عــن تريليــون دوالر ف ي� شــهر ينايــر .2021

( )41يف مواجهــة التقاريــر التــي تؤكــد أن عملــة البيتكويــن مــا هــي إال فقاعــة ماليــة مــا تلبــث أن تنفجــر بشــكل دوري ألنهــا ال
متثــل واقع ـاً مادي ـاً حقيق ـاً ،نجــد مؤسســة اقتصاديــة عمالقــة مثــل ( )JPMorganتؤكــد أن البيتكويــن ميكــن أن يرتفــع أضعــاف
قيمتهــا الحاليــة خــال ســنوات قليلــة قادمــة.
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2021

ﺳﻬام ﻣﻦ أﻛرث اﻷﺳﻬﻢ ﺗﺪاوﻻً ﰲ ﺑﻮرﺻﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك وﻧﺎﺳﺪاك.
* ﻣﺆﴍ داو ﺟﻮﻧﺰ ﻳﻀﻢ أﺳﻌﺎر ً ٣٠

الشكل رقم ( :)19ارتفاعات قياسية لقيمة عملة البيتكوين

()42
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ﻣﺆﴍ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳيك

بعــد تغريــدة إيلــون ماســك  -مالــك
شــركة تيســا للســيارات – بــأن شــركته
اشــترت حوالــى  1.5مليــار دوالر مــن
عملــة بتكويــن المشــفرة ،وأنهــا ســتبدأ
بقبولهــا كوســيلة دفــع لمنتجاتهــا،
دفــع الرتفــاع قيمــة عملــة البيتكويــن
ليقترب من  50ألف دوالر.
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الشكل رقم ( :)20قيمة عملة بيتكوين (أكتوبر  8 - 2013يناير - )2021
أ
مريك
بالدوالر ال ي
)42( Capital (2021).
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مــن الملفــت ف� أ
المــر أيضــاً هــو توجــه بعــض المؤسســات االســتثمارية
ُ
ي
()43
ن
الماليــ� مــن الــدوالرت عــى صعــود عملــة
العمالقــة للمراهنــة بمئــات
ي
()44
البيتكويــن ،ت
حــى أن البعــض منهــم توقــع وصولهــا إىل  400ألــف دوالر.
الملفــت ،إال أن العمــات المشــفرة ال
وعــى الرغــم مــن كل هــذا االنتشــار ُ
الن الوظائــف أ
تتحقــق فيهــا حـ تـى آ
ف
الساســية المتوفــرة ي� العمــات التقليديــة
خــزن للقيمــة ووســيلة تبــادل ووحــدة حســاب .وكمــا أوضحنــا،
بوصفهــا ُم ّ
ف
فــإن التقلبــات الحــادة ي� قيمــة هــذه العمــات ،تحــد مــن نطــاق عملهــا
واســتخداماتها ،كمــا وال تقبــل ســوى ف ي� نطــاق محــدود ف ي� أنظمــة المدفوعــات
العالميــة ،وهــو مــا يحــد مــن اســتخدامها كوســيلة للتبــادل.
اللزاميــة ،فــإن تكلفــة إصــدار العديــد مــن العمــات
وعــى عكــس النقــود إ
المشــفرة مرتفعــة للغايــة ،ويتطلــب حجمــاً ضخمــاً مــن الطاقــة الالزمــة
لتشــغيل أجهــزة الكمبيوتــر المســتخدمة ف� حــل أ
()45
الحجيــات المشــفرة.
ي
ثــم أن إصــدار هــذه العمــات بصــورة ال مركزيــة ن
يعــ� عــدم وجــود أي
ي
كيــان يضمــن هــذه أ
وبالتــال فــإن قبولهــا يرتكــز فقــط عــى ثقــة
الصــول،
ي
( )43مثــال :مــرف “جيــه يب مورغــان” و“جوجنهايــم” و“فانــد س ـرات” وأســطورة صناديــق التحــوط “بــول تــودور” وعمــاق
التأمــن “مــاس موتــوال”.

ين ت
الــ� نراهــا كمر ي ن
اقبــ� ثقــة ُمصطنعــة ومؤقتــة وتعتمــد عــى
المســتخدم� ي
الدخــول والخــروج الرسيــع والمضاربــة.
ف
الشــارة ألهميــة وخطــورة الــدور الــذي يلعبــه
و� هــذا الجانــب يســتوجب إ
ي
العــام البديــل ف� صناعــة الصــورة الذهنيــة( )46ت
والــ� أثبتــت التجربــة
إ
ي
ي
أن الصــورة الذهنيــة تفــوق أهميــة القيمــة االقتصاديــة للمنتــج المــادي

)44( Greifeld and Hajric (2020).

( )45وفــق دراســة لجامعــة كامربيــدج صــدرت يف  ،فــإن مقــدار الطاقــة الســنوية التــي تحتاجهــا شــبكة عملــة بتكويــن للعمــل،
تفــوق الطاقــة التــي تســتهلكه األرجنتــن بأكملهــا ( .)Criddle, 2021ويــرى بعــض املحللــن بــأن اســتخدام العمــات املشــفرة غــر
عمــي وغــر مجــدي يف الحيــاة اليوميــة ،حيــث تحتــاج معاملــة واحــدة لبيتكويــن طاقــة أكــر مــا تحتاجــه بنــوك العــامل مجتمعــة.
وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود تقديـرات موثوقــة الســتهالكات الطاقــة يف شــبكة عملــة البيتكويــن ،إال أن حجــم الطاقــة التشــغيلية
املطلوبــة ،تثــر معهــا مخــاوف حــول التأثــر الســلبي لهــا عــى البيئــة.
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( )46يف أكــر عمليــة احتيــال للعمــات الرقميــة املشــفرة ،اســتطاعت رشكــة “ ”OneCoinيف عــام  2016مــن اقنــاع عــدد كبــر
مــن املســتثمرين الدوليــن مــن الواليــات املتحــدة وبريطانيــا والصــن وكوريــا الجنوبيــة وهونــغ كونــغ وأملانيــا وغريهــا  -لتوظيــف
أموالهــم فيهــا وبحجــة أنهــا يف طريقهــا للتفــوق عــى عملــة “بيتكويــن” .ولكــن املفاجــأة كانــت يف اختفــاء صاحبــة الرشكــة
البلغاريــة يف عــام  2017بعــد أن جمعــت مــا يقــرب مــن  20مليــار دوالر مــن أكــر مــن  3مليــون مســتثمر ومل تظهــر حتــى اليــوم.
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مفهوم العمالت الرقمية

للمشــاه�
اللحــاح واســتخدام التغريــدات
أو المعنــوي ،حيــث نجــد أن إ
ي
ف
وكبــار المســتثمرين قــد ســاهم ي� صناعــة صــورة ذهنيــة أعطــت انطباعــات
للقيمــة دفعــت الكثـ يـر مــن المســتثمرين لـ شـراء البيتكويــن واالســتثمار ف ي� تلــك
ف
النتــاج والصناعــة والبحــث العلمــي
العملــة بــدال ً مــن االســتثمار الحقيقــي ي� إ
والخدمــات.
إن الــدور الــذي يلعبــه العــام البديــل يعــد اليــوم الالعــب أ
الهــم ف ي� العالم
إ
ُ
أ
االقتصــادي ،والمغـ يـر الحقيقــي للواقــع االقتصــادي لي مجتمــع .ولــو نظرنــا
بنظــرة تحليليــة لســلوك العديــد مــن الحكومــات اليــوم فلــن نلمــس أدلــة
العــام البديــل ودوره ف ي�
تشــر إىل أنهــم يدركــون فعــا خطــورة إ
ملموســة ي
ف
�ض
االقتصــاد وصناعــة الحــا والمســتقبل ومخاطــره الســلبية ي� حالــة تركــه
ـ� الغامضـ ي ن
ـ� العالميـ ي ن
للظــروف وبيــد الالعبـ ي ن
ـ�.
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التطــور المذهــل للقيمــة الســوقية
للعمــات المشــفرة والــذي تجــاوز 1.5
تريليــون دوالر فــي فبرايــر  ،2021قــد
يعنــي أن هنــاك مــا يتــوق لمســتقبل
اقتصــادي مختلــف تســود فيــه مفاهيــم
ال تخضــع للقواعــد االقتصاديــة الحاليــة.

المدفوعات اإللكترونيـة
والـعمـــالت الرقمـيـــــة

105

تكنولوجيا البلوك تشين

تكنولوجيا البلوك تشين

تعتـ بـر تقنيــة البلــوك تشـ ي ن
ـ� مــن أهــم وأشــهر التقنيــات المســتخدمة إلدارة
ت
ـ� غالب ـاً مــا تتصــف بكونهــا شــبكة ال
إنشــاء وتــداول العمــات المشــفرة والـ ي
مركزيــة أي أنهــا بعكــس الشــبكات البنكيــة والـ تـ� تتمـ ي ز
ـر قواعــد بياناتهــا عــى
ي
أنهــا ملكيــة حرصيــة للبنــك وليــس لجمهــور المتعاملـ يـ�.ن
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ف
و� حالــة العمــات المشــفرة ،فــإن تصميــم قاعــدة البيانــات
ولكــن هنــا ي
ُمهيــكل ليكــون ُموزع ـاً عــى الجمهــور المشــارك ،ممــا يعطــي معامــل أمــان
ين
ـتخدم� حيــث أن احتمــال تعطــل
ـ� أكـ بـر أو هكــذا يبــدو لجمهــور المسـ
نسـ ب ي
ف
غــر وارد
كبــر ي� معامالتــه أمــر ي
المنظومــة عــن العمــل أو حــدوث خلــل ي
ن
ن
نظ ـراً لكــون قاعــدة البيانــات موزعــة عــى ماليـ يـ� أو عـ شـرات الماليـ يـ� مــن
ـتخدم� ،وهــو مــا يعــزز بــدوره ملكيــة صاحــب أ
ين
الصــل لمالــه أو ملكيتــه
المسـ
بشــكل عــام.
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تكنولوجيا البلوك تشين

تكنولوجيــا “البلــوك تشــين” تعــد بقدرات
وابتــكارات غيــر مســبوقة فــي آليــات
التــداوالت الماليــة ،كنظــام متكامــل
يمكــن معــه ضمــان أعلــى مســتويات
الموثوقيــة والســرية للســجالت.
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دول كبـ يـر بتكنولوجيــا البلــوك
ومــن المالحــظ بــأن هنــاك اهتمــام وترحيــب ي
()47
تشـ ي ن
ـ� ،يقابلــه توجــس من العملــة المشــفرة.
الشــكل التــال ي ن
القبــال العالمــي وخاصــة بالــدول المتقدمــة عــى
يبــ� إ
ي
ف
تشــ�.ن
االســتثمار ي� تكنولوجيــا البلــوك ي

أﻣﺮﻳﻜﺎ

أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺼني اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ

آﺳﻴﺎ واﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

أﺧﺮى

14.0
12.0

اﻻﻧﻔﺎق ﺑﺎﳌﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳىك

10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
2016

2017

*2018

*2019

*2020

*2021

*2022

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

النفاق العالمي عىل حلول البلوك ي ن
تش� ()2022 - 2016
الشكل رقم ( :)21إ
()48
أ
حسب القاليم (مليار دوالر)
( )47عــى ســبيل املثــال ،نجــد بــأن الصــن اختــارت تبنــي البلــوك تشــن كمحاولــة لتقييــد العمــات املشــفرة قــدر اإلمــكان ،وســعي
املنظمــن الحكوميــن للتأكــد مــن أن املواطــن الصينــي العــادي ليــس لديــه إمكانيــة الوصــول إىل العمــات املشــفرة .تــا ذلــك أن
فرضــت الدولــة الصينيــة رقابــة عــى منصــات البلــوك تشــن بينــا أعــرب البنــك املركــزي الصينــي عــن رغبتــه يف “تضييــق الخنــاق
عــى تــداول العمــات املشــفرة”.
)48( Statista (2021d).
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اإلنفاق القطاعي للبلوك تشين ( 2021 - 2016بالمليون دوالر)

ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ

حجم الدائرة يمثل حجم الفرصة بالمليون دوالر
في 2017

ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ

86% 86%
85% 85%

ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ

84% 84%

ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ

83% 83%
82% 82%

ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ

81% 81%
80%
80%
79%
78%
77%
76%
75%

78%

10.000
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8.000

6.000

6.000

4.000

4.000
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0

ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ

79%

12.000

12.000

0
2016

2017
2016

ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

77%
76%

75%
0%

2018
2017

2019
2018

2020
2019

2021
2020

2021

معدل نمو القطاع
0%

10%

10%

20%

20%

30%

ﺣﺼﺔ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ
ﺣﺼﺔ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ

30%

40%

40%

50%

50%

~ 81%
إجمالي معدل
النمو السنوي
لألسواق

القطاع العام % 81
التصنيع والموارد % 83
البنية التحتية % 79
المالي % 80
التوزيع والخدمات % 82

الشكل رقم ( :)22فرص نمو تكنولوجيا البلوك ي ن
تش� ف ي� جميع أنحاء العالم
()49
حسب القطاع ()2021 - 2016
)49( McLellan (2019).
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وتشــر التوقعــات بــأن يتصــدر قطاعــي المــال أ
والعمــال ف ي� إالنفــاق عــى
ي
ن
تشــ� خــال الســنوات القادمــة ،نظــراً لمــا تتيحــه هــذه
تكنولوجيــا البلــوك ي
التكنولوجيــا مــن قواعــد ُمحكمــة ف ي� الحفظ الال مركــزي لبيانات الملكيــة والتعامالت
ـ� أ
الماليــة بـ ي ن
الفـراد والمؤسســات يصعــب معهــا التالعــب أو االخـ تـراق .كمــا أنهــا
توفــر بديــل مــرن لطــرق الدفــع عــر الحــدود ف� جميــع معامــات أ
العمــال.
ب
ي
ن ت
ن
ـ� يتــم اســتخدامها حاليـاً
ـ� بــأن تكنولوجيــا البلــوك تشـ يـ� والـ ي
وذلــك يعـ ي
لتمريــر معامــات العمــات المشــفرة مجهولــة الهويــة والمصــدر ،ســيمكن
اســتخدامها بالمســتقبل – معــاً مــع العمــات المشــفرة  -بطــرق قانونيــة
ومقبولــة مــن البنــوك المركزيــة بعــد فــرض قواعــد وقيــود تنظيميــة صــادرة
مــن الجهــات الرســمية.
ـ� أساسـ ي ن
ـ� نوعـ ي ن
ـر بـ ي ن
ـ� يجــب أن نمـ ي ز
عنــد دراســة شــبكات البلوكتشـ ي ن
ـي� مــن
شــبكات البلــوك تشـ ي ن
ـ� وهمــا :الشــبكة العامــة  ،والشــبكة الخاصــة.

ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﻮﻙ ﺗﺸﻴﻦ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ

ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﻮﻙ ﺗﺸﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

تكنولوجيا البلوك تشين

ً
أوال :شبكات بلوك تشين العامة (:)Public Blockchain

هــي شــبكة تســمح ألي راغــب باالشـ تـراك أن يســجل بهــا بــدون إذن حيــث
يمكــن ألي شــخص االنضمــام إىل الشــبكة ويمكنــه القــراءة أو الكتابــة أو
المشــاركة أو المغــادرة.
ين
المســتخدم�
ال يوجــد قيــود عــى حــق الوصــول أو إالدارة مثــا ً لفئــات
وبالتال
وصالحياتهــم ،ويمكــن ألي شــخص أن يكــون جــز ًءا من قاعــدة البيانــات.
ي
ـ� العامــة مفتوحــة تمامـاً ،ومــن أ
يمكننــا القــول أن شــبكة البلوكشـ ي ن
المثلــة عــى
والي�ث يــوم.
اســتخداماتها ســنجدها ممـرا أساســيا لمعامــات عملــت البيتكويــن إ
ً
ثانيا :شبكات بلوك تشين الخاصة (:)Private Blockchain

عــى عكــس الشــبكات العامــة ،فــإن الشــبكات الخاصــة عبــارة عــن شــبكات
المــرح لهــم فقــط ،حيــث تفــرض
محــدودة العضويــة ومقصــورة عــى ُ
أ
أ
ف
الشــبكات قيــوداً عــى مــن يُســمح لــه باالنخــراط ي� الشــبكة لداء النشــطة
ووفــق نظــام إدارة الصالحيــات .كمــا يتــم تحديــد ممـ ي ز
ـرات العضــو وصالحياته
حســب نــوع المعامــات .ويمكــن مــن خــال مثــل هــذه الشــبكات تحديــد
أ
الدوار والمهــام كأن يمكــن للبنــك المركــزي مث ـا ً أن يرفــض معاملــة معينــة،
وهــو مــا ال يمكــن توافــره بالشــبكة العامــة.
بالمقارنــة مــع شــبكة بلــوك تشـ ي ن
ـ� العامــة  ،فــإن الشــبكة الخاصــة أكـ ثـر
مركزيــة ،هــذا لكــون مجموعــة صغـ يـرة فقــط مــن المشـ ي ن
ـارك� يمكنهــم التحكــم
ف ي� الشــبكة .مثــال عملــة ريبــل المشــفرة (.)Ripple

الشكل رقم ( :)23شبكات البلوك ي ن
تش� العامة والخاصة
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ظهــور العمــات الرقميــة كمتغيــر عالمــي
بــات يتطلــب مــن الحكومــات تكويــن
فهــم دقيــق وشــمولي حــول الفــرص
والتحديــات والمخاطــر المصاحبــة لمثــل
هــذه التطــورات وآثارهــا علــى كفــاءة
وفعاليــة سياســتها النقديــة وأســواقها
الماليــة وأنظمتهــا االقتصاديــة.
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ت
ت
الــ� تعمــل فيهــا العمــات
مــن الواضــح بــأن المســاحات االف�اضيــة ي
ت
تز
ـ�
الرقميــة باتــت تجــذب اهتمام ـاً م�ايــداً مــن قبــل الحكومــات وخاصــة الـ ي
عانــت اقتصاداتهــا مــن تراجعــات حــادة ف ي� .2020
وتأتي هذه الخطوات الحكومية واالهتمام بالعمالت الرقمية الصادرة من
البنوك المركزية ،للتعامل مع أمرين رئيسيين:

ش
ـرع مــن وتـ يـرة التحــول الرقمــي ويفــرض
1.تفـ ي
ـ� كوفيــد  19 -الــذي بــات يُـ ّ
ال ت
لك�ونيــة بعيــداً عــن العمــات النقدية؛
االعتمــاد عــى التعامــات إ
2.صعــود العمــات الرقميــة التجاريــة والــذي بــات يــؤرق صنــاع القــرار
والسياســات حــول الــدور المحتمــل للعمــات الرقميــة التجاريــة ف ي�
أ
ت
ـ� مــن شــأنها أن تمــس وتؤثــر
الســيطرة عــى حركــة وتدفقــات المــوال والـ ي
عــى أ
ن
الوطــ� .
المــن االقتصــادي
ي
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عملـة اليــورو الرقمية

“لــم يكــن أحــد ف ي� مجتمــع البنــوك المركزيــة يفكــر بجديــة ف ي�
العملــة الرقميــة قبــل أن نــدرك أن هنــاك تهديـ ًـدا ش
م�و ًعــا بــأن
أحــداً آخــر ســيأخذ مكاننــا .مــا نحتاجــه هــو تزويــد المجتمــع بمــا
يريــده تماشــياً مــع المتغـ يـرات العالميــة”.
ماريوس جورجيالس
نائب محافظ البنك المركزى ف� ليتوانيا

ت
ـ� أعلــن عنهــا ف ي�  2018ودخلــت ف ي� المرحلــة
تعــد عملــة ليتوانيــا الرقميــة الـ ي
التجريبيــة ف ي�  2020أول عملــة مدعومــة مــن الحكومــة ف ي� منطقــة اليــورو ف ي�
()50
ت
الــ� تســمى “ليبكويــن” جــزءاً مــن ش
مــروع
أوروبــا وتعــد هــذه العملــة ي
اختبــار العمــات الرقميــة المدعومــة مــن الدولــة والمعتمــدة عــى تقنيــة
البلــوك تشـ ي ن
ـ� الخاصــة ،وسـ ُـيمكن اســتبدال العملــة “ليبكويــن” مبـ ش
ـا�ة مــع
البنــك المركــزي.
ت
وال� ســتباع ف ي� حزم من
ومــن المقــرر طرح  24ألفاً مـــن الرمــــوز الرقميــــة ي
 6مقابــل  99يــورو ،وســيتمكن حامليهــا مــن تــداول هــذه الرمــوز ف ي� ســياقات
محــددة ،بحيــث يكــون لــكل رمــز مــن كل فئــة مــن الفئــات الســت مقابــل لهــا
بعملــة فضيــة فعليــة بقيمــة  19.18يــورو.
( )50عــى الرغــم مــن بعــض الشــائعات ،أوضــح بيــان بنــك ليتوانيــا أن عملــة ليبكويــن ليــس عملــة رقميــة للبنــك املركــزي
( ،)CBDCلكــن ميكــن اســتخدامها كأمــوال رقميــة.
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أ
ورو� بأنــه يجــري اختبــارات لعملــة رقميــة خاصــة
أعلــن البنــك المركــزي ال ب ي
بمنطقــة اليــورو ،وذلــك بعــد أن كشــفت المفوضيــة أ
الوروبيــة مؤخ ـراً عــن
خطــط لتنظيــم العمــات الرقميــة.
ومــن المتوقــع أن يكــون اليــورو الرقمــي نســخة ت
إلك�ونية رســمية مــن أوراق
أ
ورو� .ولكــن االختــاف الجوهــري
اليــورو النقديــة ،يكفلهــا البنــك المركــزي ال ب ي
أ
يكمــن ف� أنــه يمكــن اليــداع المبـ ش أ
ورو�،
إ
ـا� للمــوال لــدى البنــك المركــزي ال ب ي
ي
ف
واالحتفــاظ بعملــة اليــورو الرقميــة ي� محافــظ رقميــة خــارج المنظومــة
ف
ال ت
لك�ونيــة.
المرصفيــة ،واســتخدامها ي� المدفوعــات إ
أ
ورو� قـراره ف ي� عــام  2021حــول
ومــن المتوقــع أن يتخــذ البنــك المركــزي ال ب ي
مــا إذا كان سـ ُـيطلق المـ شـروع ،خاصــة ف ي� ظــل مخــاوف حــول مدى تأثـ يـر العملة
الرقميــة عــى السياســات النقديــة والمصــارف التجاريــة ف ي� منطقــة اليورو.
الرقمية الصينية
العملة الرقمية
العملة
الصينية

أطلقــت الصـ ي ن
ـ� تجربــة ثانيــة للعملــة الرقميــة الصادرة مــن البنــك المركزي
ين
ماليــ� دوالر) عــى 100,000
ف ي�  2021بتوزيــع  20مليــون يــوان رقمــي (3
ين
المشــارك� ف ي�
مــن ســكان مدينــة ( ،)Shenzhenوالــذي يعــد ضعــف عــدد
()51
ـ� هــذه العملــة اســتخدامها ف ي� المدفوعــات
تجربــة ســابقة .وســيتمكن حامـ ي
ال ت
لك�ونيــة ف ي� ( )3,500منفــذاً للبيــع بالتجزئــة ،مــن بينهــا محطــات وقــود
إ
()52
ومتاجــر وفنــادق.
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وتأمــل الحكومــة الصينيــة ف ي� اســتخدام اليــوان الرقمــي كوســيلة إلعــادة
تأكيــد ســيطرة الدولــة عــى صناعــة التكنولوجيــا الماليــة وســوق الدفــع
إ ت ن
و� الواســع الــذي تهيمــن عليــه بك�يــات ش
ال�كــة الصينيــة الخاصــة
اللكــر ي
وإضعــاف مكانتهــا الســوقية ،وعــى رأســها مجموعــة “آنــت )Ant( :التابعــة
ش
ـ� بابــا” ،وتطبيــق “وي شــات” ( )wechatالتابــع شل�كــة تينيســنت.
ل�كــة “عـ ي
ويتضــح ذلــك مــن هيكليــة المنظومــة ت
المف�ضــة لليــوان الرقمــي والقائمــة
عــى إعــادة إنشــاء نظــم المدفوعــات حيــث يتــم توزيــع اليــوان الرقمــي
ال ت
ين
مبـ ش
ـتخدم� مــن قبــل البنــوك المملوكــة
لك�ونيــة للمسـ
ـا�ة عــى المحافــظ إ
ـال إنشــاء قنــوات دفــع موازيــة للتطبيقــات القائمــة والمضمونــة
للدولــة ،وبالتـ ي
()53
مــن الدولــة.
( )51بــدأت الصــن يف بحــث وتطويــر العملــة املشــفرة والعملــة الرقميــة للبنــك املركــزي يف  2014بإعــان مــن بنــك الصــن
الشــعبي .وظــل املــروع ســاكناً حتــى إطــاق منصــة التواصــل فيســبوك لعملتهــا الرقميــة “ليـرا” يف عــام  ،2019والتــي دفعــت
خطــة العملــة الرقميــة الصينيــة إىل الحركــة مجــددا ً ،بعــد أن أصــدر مجلــس الدولــة الصينــي “خطــة التنفيــذ التجريبــي لإلصــاح
الشــامل بشــنجن لبنــاء املنطقــة النموذجيــة الرائــدة االشـراكية ذات الخصائــص الصينيــة ( .”)2025 - 2020وتؤكــد هــذه الخطــة
عــى أهميــة املــي يف املراحــل التجريبيــة لبحــث وتطويــر اليــوان الرقمــي .وبحســب املختصــن ،فــإن العملــة الرقميــة ميكــن أن
تدعــم االقتصــاد الرقمــي الصينــي بقيمــة تقــدر بع ـرات الرتيليونــات (باليــوان) وذلــك مــن خــال خفــض التكاليــف وتســهيل
عمليــات الدفــع والتجــارة العابــرة للحــدود ،ومراقبــة املدفوعــات ومنــع املعامــات املاليــة غــر املرشوعــة ،ومســاعدة الصــن عــى
إنشــاء سياســة نقديــة أكــر فعاليــة.
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تحــاول الصيــن اســتباق عملــة فيســبوك
والعمــات الرقميــة األخــرى باليــوان
الرقمــي للحفــاظ علــى ســلطتها
ً
فضــا عــن الفوائــد التــي
النقديــة،
ســتعود علــى الخزانــة الوطنيــة والهيــكل
االقتصــادي الــذي تقــوده.
هيلسم بين
أستاذ االقتصاد في جامعة لندن

( )52مــن بــن أهــم العوامــل املوضوعيــة التــي تدفــع تجــاه نجــاح مــروع العملــة الرقميــة يف الصــن ،هــو النســب العامليــة
للشــمول الرقمــي .فوفقـاً للبيانــات الحكوميــة الصينيــة ،بلــغ عــدد مســتخدمي اإلنرتنــت عــر الهاتــف املحمــول يف الصــن حــوايل
 989مليــون مســتخدم يف نهايــة عــام 2020؛ وهــو مــا ميثــل حــوايل  % 21مــن إجــايل مســتخدمي اإلنرتنــت يف العــامل .كــا بلــغ
حجــم معامــات الدفــع عــر اإلنرتنــت داخــل الســوق الصينيــة ( )249.88تريليــون يــوان .وتحتــل الصــن موقع ـاً رائــدا ً عاملي ـاً يف
انتشــار الدفــع عــر الهاتــف املحمــول ،حيــث يتوقــع أن ميثــل تعــود املســتخدمني الصينيــن عــى الدفــع عــر اإلنرتنــت عامـاً مهـاً
يف خفــض تكلفــة الرتويــج للعملــة الرقميــة.
( )53يف التجــارب األوليــة لليــوان الرقمــي ،ميكــن للمســتخدمني ســحب اليــوان الرقمــي عــر أجهــزة ال ـراف اآليل إىل املحافــظ
اإللكرتونيــة يف هواتفهــم الذكيــة .كــا ميكنهــم ســداد املقابــل املــايل للبضائــع واملنتجــات (املشــريات) عــن طريــق التطبيقــات
الذكيــة يف نقــاط البيــع اإللكرتونيــة أو يف املتاجــر.
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المخاوف األمريكية من عملة الصين الرقمية:

أشــار تقريــر لمعهــد أبحــاث السياســة الخارجيــة أ
المريكيــة ف ي�  ،2020بأنــه
هنــاك الكثــر ممــا يثــر قلــق الدارة أ
المريكيــة وخاصــة ف ي� أن مـ شـروع العملــة
إ
ي
ي
ف
ت
ن
الرقميــة سيســاعد الصـ يـ� ي� تدويــل عملتهــا ،وال�ويــج لهــا كمنافــس أو بديــل
أ
بالضافــة إىل أنــه ســيمكنها مــن توســيع نطــاق وقــدرات
ـ� ،إ
للــدوالر المريـ ي
المراقبــة عــى أ
ين
ـتخدم� داخــل حدودهــا وخارجهــا
النشــطة االقتصاديــة للمسـ
()54
مــن خــال عملتهــا الجديــدة.

التجارب الدولية للعمالت الرقمية

عملة سنغافورة الرقمية:

ف ي� ســنغافورة ،أصــدر البنــك المركــزي عملــة رقميــة تســتخدمها البنــوك
المحليــة لتــداول وتحويــل أ
المــوال مــع بعضهــا البعــض بــدال ً مــن تصفيــة
المدفوعــات مــن خــال البنــك المركــزي.

ن
الصيــ�
كمــا أشــار التقريــر إىل أن العملــة الرقميــة ستســمح لليــوان
ي
أ
ـ� حظــر أ
بااللتفــاف حــول العقوبــات وقوانـ ي ن
الســلحة وأنظمــة غســل المــوال
مــن خــال توفـ يـر نظــام بديــل للمدفوعــات الدوليــة القائــم عــى الــدوالر،
والــذي يخضــع لهيمنــة ومراقبــة المؤسســات الماليــة الغربيــة .أي أن الســمة
أ
الرهابيــة بــإدارة
الالمركزيــة للعمــات المشــفرة ستســمح للنظمــة والجماعــات إ
شــؤونها الماليــة ودعــم منارصيهــا بطريقــة ماليــة ال يمكــن رصدهــا.
ومــع اتســاع نطــاق العملــة الرقميــة ،قــد تبــدأ بعــض الــدول الناميــة
أ
والقــل نمــواً ت
ين
الصــ� بإصــدار
والــ� تربطهــا عالقــات تجاريــة وماليــة مــع
ي
الفواتــر وتســوية معامالتهــا بالعملــة الرقميــة ،كاحتمــال لجــوء دول مثــل
ي
ف�ويــا( )55وإيـران( )56لهــذه العملــة  -اللتــان تخضعــان لعقوبــات أمريكيــة � -ف
نز
ي
ين
الصــ�.
التســويات الماليــة لصادرتهــا النفطيــة إىل

)54( Murray (2020).

( )55أطلقــت فنزويــا أول عملــة مســتقرة حكوميــة بإســم (البــرو) يتــم تأمينهــا مــن خــال املــوارد النفطيــة واملعدنيــة وكخطــوة
لتفــادي العقوبــات االقتصاديــة املفروضــة عليهــا مــن قبــل الواليــات املتحــدة .وكانــت الحكومــة الفنزويليــة قــد أعلنــت يف 2018
أنهــا قامــت ببيــع  100مليــون مــن العملــة الرقميــة بقيمــة أوليــة تبلــغ  60دوالرا ً لــكل “بــرو” وذلــك عــى أســاس ســعر برميــل
النفــط ،وخصصــت  5مليــار برميــل نفــط لتغطيــة تكلفــة اإلصــدار.
( )56أشــارت مصــادر رســمية يف إيـران يف  2019بأنهــا ســتطلق عملتهــا الرقميــة املشــفرة املعتمــدة عــى تكنولوجيــا البلــوك تشــن
لتجــاوز العقوبــات األمريكيــة املفروضــة عليهــا وتســهيل املدفوعــات املاليــة بــن الــركات املحليــة واألجنبيــة .ومــن املتوقــع أن
تدعــم العملــة اإليرانيــة بالذهــب وســيتم تداولهــا يف منصــات تــداول خاصــة عــر البنــوك التجاريــة املحليــة.
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المجلس العالمي لحوكمة العمالت الرقمية

دفعــت الدراســات العالميــة المرتبطــة
بالعمــات الرقميــة إلــى اهتمــام متزايــد
مــن الحكومــات والمنظمــات الدوليــة
لتســريع عمليــات البحــث والتطويــر
والتعــاون الدولــي لتوســيع أدوات
السياســات النقديــة.

“العملــة الرقميــة أصبحــت مجــال لالهتمــام العالمــي،
ين
ومتــ� لحوكمــة
والبــد مــن وضــع إطــار عمــل شــامل
العمــات الرقميــة”.
كالوس شواب
المؤسس والرئيس التنفيذي
للمنتدى االقتصادي العالمي

أنشــأ المنتــدى االقتصــادي العالمــي مجلســاً عالميــاً لحوكمــة العمــات
ين
الرقميــة ،يضــم أكـ ثـر مــن  40بنــكاً مركزياً ومنظمــات دوليــة وباحثـ ي ن
أكاديمي�
ـ�
ـ� العتمــاد العمــات
ومؤسســات ماليــة .ويهــدف المجلــس لتطويــر إطــار عمـ ي
الرقميــة.
الطــار العــام للعمــات الرقميــة مجموعــة مــن السياســات
وســيتضمن إ
والمعايـ يـر والموجهــات العامــة وبشــكل يمكــن أن يســاهم ف ي� تطويــر النظــام
المــال العالمــي مــن خــال حلــول مبتكــرة تتمــع بالكفــاءة والرسعــة أ
والمــان
ي
ن
البيــ� والشــمولية والشــفافية،
وخصوصيــة البيانــات وقابليــة التشــغيل
ي
ـ� القطاعـ ي ن
وتعزيــز التعــاون بـ ي ن
ـ� العــام والخــاص ف ي� كل مــن البلــدان المتقدمة
واالقتصــادات الناشــئة.
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البنوك المركزية على مستوى العالم

مشــروع العملــة الرقميــة الــذي اعتبرتــه
غالبيــة البنــوك المركزيــة الكبــرى
ً
محفوفــا بالمخاطــر كان بمثابــة “دعــوة
لالســتيقاظ” بــأن العملــة الرقميــة يمكن
أن تأتــي بســرعة إلــى حــد مــا وبطريقــة
واســعة االنتشــار.

أشــار بنــك التســويات الدوليــة ف ي� تقريــره ف ي� ينايــر  - )57(2020أي قبــل
حــوال  % 86مــن البنــوك المركزيــة  -مــن أصــل - 65
جائحــة كورونــا  -بــأن
ي
تعمــل عــى إطــاق عملتهــا الرقميــة الخاصــة بهــا .كمــا وبـ ي ّ ن
ـ� أن  % 10مــن
البنــوك المركزيــة قــد بــدأت بالفعــل بتنفيــذ مشــاريع تجريبيــة.
القبــال العالمــي مــن البنــوك المركزيــة
الشــكل رقــم ( )24يوضــح حجــم إ
عــى دراســة ســبل تطويــر العمــات الرقميــة.

جيروم باول
رئيس االحتياطي الفيدرالي

(57) Boar et al. (2020).
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ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ:

ﻣﻠﻐﺎة

ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﺗﻢ إﻃﻼﻗﻪ

ﻣﺘﻮﻗﻒ

روﺳﻴﺎ
اﻟﺼني
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ

مل ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

اﻟرنوﻳﺞ

أﻳﺴﻨﻠﻨﺪا

اﻟﺴﻮﻳﺪ

ﻛﺎزﺧﺴﺘﺎن
اﻟﻬﻨﺪ

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

أوﻛﺮاﻧﻴﺎ

ﺗﺮﻛﻴﺎ

إﻳﺮان

ﻣﴫ

ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ

ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ

ﻛﻨﺪا

ﻣﻨﻄﻘﺔ أوروﺑﺎ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

اﳌﻐﺮب
اﻟﺴﻴﻨﻐﺎل

ﻏﺎﻧﺎ

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

ﻛﻴﻨﻴﺎ

اﻟﱪازﻳﻞ

أﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

أﺳﱰاﻟﻴﺎ

ﻓﻨﺰوﻳﻼ
اﻹﻛﻮادور

ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

الشكل رقم ( :)24خريطة العملة الرقمية للبنك المركزي

()58

(58) Atlantic Council (2021).
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الرقميــة مــن البنــوك المركزيــة العربيــة.
التجارب العربية
في مجال العمالت الرقمية
العــر� هــو أقــرب ألن يكــون
قــد يظــن البعــض أن االتجــاه الحكومــي
بي
غــر دقيــق ،بــل نــرى أن
رافضــاً لفكــرة العمــات الرقميــة .وهــذا الفــرض ي
العــر� متجــه لقبــول العملــة الرقميــة كســائر بــاد العالــم.
العالــم
بي
فمــن المتوقــع خــال الســنوات القادمــة ت
اعــراف المصــارف المركزيــة
العربيــة للعمــات الرقميــة فضــا ً عــن أنهــا قــد تتجــه إىل إصــدار عمــات
ت
ـ�
رقميــة خاصــة بهــا .ولكــن القـرار ســيعتمد بشــكل كبـ يـر عــى الدراســات الـ ي
ســتقوم بهــا أو تســتند عليهــا الحكومــات لبيــان آثــار وتبعــات ذلــك عــى
سياســاتها النقديــة وخططهــا الوطنيــة واالقتصاديــة.

العمالت الرقمية للمصارف المركزية العربية

أكــد محافظــو البنــوك المركزيــة ف ي� الــدول العربيــة خــال اجتماعاتهــم
الســنوية ف ي� عــام  ،2020عــى أهميــة معالجــة المخاطــر الناشــئة عــن العمالت
وتأث�اتهــا المحتملــة عــى السياســات النقديــة ،وأهميــة تطويــر ن
الب�
الرقميــة ،ي
التحتيــة التكنولوجيــة ش
والت�يعيــة للتعامــل مــع متطلبــات إصــدار العمــات
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ـر� عــى أهميــة
كمــا وأشــار البيــان الختامــي لالجتمــاع بــأن هنــاك اتفــاق عـ ب ي
ت
الــ� تشــهدها الصناعــة الماليــة والمرصفيــة
مواكبــة التطــورات المتســارعة ي
خاصــة المرتبــط بالعمــات الرقميــة الصــادرة مــن المصــارف المركزيــة
المــال وتطويــر أدوات الدفــع
ومجــاالت مســاهمتها ف ي� تعزيــز الشــمول
ي
و� ومكافحــة الفســاد وغســل أ
إ ت ن
المــوال.
اللكــر ي
استراتيجية اإلمارات
للتعامالت الرقمية ( 2021البلوك تشين)

المــارات الـ تـ� تهتــم بتوظيــف تقنيــة البلــوك تشـ ي ن
ـ� داخــل
تعــد دولــة إ
ي
والمــال وترســيخ مفاهيــم االقتصــاد الرقمــي .فقــد أقــرت
البنــ�
القطــاع
ي
ي
ف
د� ي� عــام  2016ثــم تلتهــا الحكومــة االتحاديــة بدولــة االمــارات
حكومــة ب ي
ف�  2018تبـ نـ� تقنيــة البلــوك تشـ ي ن
ـي� الخدمــات الحكوميــة
ـخ�ها لتسـ ي
ـ� وتسـ ي
ي
ي
()59
الرقميــة.
وتعتمــد االسـ تـراتيجية عــى شــبكات البلــوك تشـ ي ن
ـ� الخاصــة أو المغلقــة
ت
كثــراً عــن شــبكات البلــوك ي ن
تشــ� العامــة ،بهــدف ضمــان
والــ� تختلــف ي
ي
( )59تســتهدف االسـراتيجية توفــر  11مليــار درهــم يتــم إنفاقهــا حاليـاً بشــكل ســنوي يف تقديــم وتوثيــق املعامــات واملســتندات،
وتوفــر  77مليــون ســاعة عمــل و 389مليــون وثيقــة حكوميــة وكذلــك التوفــر عــى الســائقني ألكــر مــن  1.6مليــار كيلومــر مــن
القيادة.
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رسيــة المعلومــات وعــدم التمكـ ي ن
ـ� لغـ يـر المرغــوب فيهــم مــن دخــول الشــبكة
المارات
واســتخدام بياناتهــا .وهــذا الحــل قــد يعتـ بـر مفتاحاً جوهريـاً لدخــول إ
لعالــم العمــات الرقميــة المشــفرة والمعتمــدة عــى شــبكة آمنــة مثــل البلــوك
ت
ن
ـ� يمكــن مــن خاللهــا إدارة عملــة وطنيــة رقميــة بشــكل آمــن.
تشـ يـ� ،والـ ي

ف أ
ت
ش
ـ� تعمــل بهــا العمالت
ويهــدف المــروع ي� الســاس إىل دراســة الكيفيــة الـ ي
الرقميــة ويتــم تداولهــا ،وتكويــن فهــم شــمولياً حــول عمليــات المطابقــة
بــ� البنــوك باســتخدام تكنولوجيــا “البلــوك ي ن
والتســويات ي ن
تشــ�” ،وفهــم
والتأثــرات الفنيــة والتشــغيلية عــى البنيــة التحتيــة
التقنيــات المســتخدمة
ي
الحاليــة ودراســة تأثـ يـر إصــدار عملــة مركزيــة رقميــة عــى السياســات النقديــة.

د� قــد أعلنــت ف ي� عــام  2017عــن مبــادرة الطــاق عملــة
وكانــت حكومــة ب ي
قانونيــة رقميــة مشــفرة بإســم ( )em Cashســتكون مطروحــة للجمهــور،
ف
ف
و�
ويمكــن اســتخدامها ي� المدفوعــات التجاريــة والرســوم الحكوميــة ي
التحويــات الماليــة.

العملة الموحدة “عابر” بين اإلمارات والسعودية

والمــارات عــن إطــاق أول عملــة رقميــة عربيــة ف ي� عــام
أعلنــت الســعودية إ
()60
 ،2019تحمــل إســم “عابــر”.
وســيتم اســتخدام هــذه العملــة ضمــن شــبكة رقميــة مشـ تـركة لتســهيل
ـ� الدولتـ ي ن
التبــادل التجــاري بـ ي ن
ـ� وترسيــع التســويات الماليــة .وعــى الرغــم
أ
ت
ـ� غالبـاً مــا ســتقترص
مــن هــذه العملــة مــا زالــت بمراحــل التجربــة الوىل والـ ي
عــى البنــوك والجهــات الحكوميــة ،إال أنهــا تكتســب مـ ي ز
ـرة رئيســية وهــي أنهــا
صــادرة ومدعومــة مــن قبــل الســلطات الحكوميــة ف ي� البلديــن.

العملة الرقمية في جمهورية مصر العربية

أشــار البنــك المركــزي المــري ف ي�  2018بأنــه يعمــل عــى مـ شـروع لدراســة
ت
ـأ� ف ي� إطــار تقليــص تــداول
إطــاق عملــة رقميــة مقابلــة للجنيــه ،وأن ذلــك يـ ي
أ
الوراق النقديــة والتحــول إىل مجتمــع غـ يـر نقــدى .وستشــتمل الدراســة عــى
بالضافــة إىل المعايـ يـر
مــدى احتيــاج الســوق المحليــة إىل العملــة الرقميــة إ
الفنيــة والتنظيميــة ش
والت�يعيــة المطلوبــة إلطالقهــا.
ويذكــر بــأن مــر كانــت قــد أقــرت مـ شـروع قانــون البنــك المركــزي والجهاز
ف
ـر� ف ي�  ،2020والــذي سيســمح للبنــك المركــزي المــري ،بإصــدار قواعد
المـ ي
ال ت
لك�ونية.
تنظيــم إصــدار وتــداول والتعامل بالعمــات المشــفرة والنقــود إ

( )60عملة رقمية ال تنتمي للعمالت االفرتاضية املشفرة.
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المـواقف الحكـومية
من العمـالت المشفـرة
بالتحالــف مــع بنــك التســويات الدوليــة ،ش�عــت  7بنــوك مركزيــة عالميــة
تشــمل المجلــس االحتياطــي الفيــدرال أ
ت
إنجلــرا ،والبنــك
مريــ� ،وبنــك
ال
ي
ي
أ
الوطــ� الســويرسي وبنــك اليابــان المركــزي� ،ف
ن
ورو� والبنــك
المركــزي ال ب ي
ي
ي
()61
تحديــد مواصفــات العملــة الرقميــة الصــادرة مــن البنــوك المركزيــة.
إجمــاالً ،بــدأت الكثـ يـر مــن دول العالــم ف ي� وضــع لوائــح تنظيميــة للعمالت
المشــفرة بغــرض اتاحتهــا ف ي� أســواقها الماليــة .وتنــص هــذه اللوائــح عــى
وتدابــر لضمــان توثيــق المعامــات الماليــة وربطهــا بالهويــات
إرشــادات
ي
أ
ين
للمتعاملــ� بهــا مــن الفــراد والمؤسســات.
الرســمية
وتظهــر الخارطــة ف ي� الشــكل رقــم ( )25المالمــح العامــة لهــذه اللوائــح
ت
ـ� تختلــف ف ي� درجــة رصامتهــا مــن دولــة ألخــرى.
والـ ي

( )61تطرقــت املواصفــات للمالمــح األساســية للعمــات الرقميــة مثــل املتانــة واإلتاحــة بســعر منخفــض أو بــدون كلفــة ،واملعايــر
املناســبة واإلطــار الترشيعــي الواضــح ودور مؤسســات القطــاع الخــاص.
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(62) Viens (2019).
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تتغــر تجــاه العمــات
مــن المالحــظ بــأن المواقــف الحكوميــة باتــت
ي
المشــفرة بشــكل كبـ يـر خــال الســنوات القليلــة الماضيــة ،حيــث بــدأت كثـ يـر
مــن الــدول باعتبــار العمــات الرقميــة المشــفرة عملــة مقبولــة كســلعة يمكــن
بيعهــا ش
و�ائهــا وإن كانــت ف ي� نطاقــات محــددة.

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

ومــع ذلــك ،فإنــه يــكاد هنــاك اتفــاق عــام ي ن
بــ� الحكومــات عــى أن
العمــات المشــفرة قــد تــؤدي إىل اختــال مراكــز القــوى االقتصاديــة العالميــة
ين
الصــ�
بالنظــر إىل طبيعــة عملهــا الــا مركزيــة .ونجــد هنــا بــأن دول مثــل
وروســيا( )63وكولومبيــا قامــت بحظــر اســتخدام العمــات المشــفرة أو حـ تـى
االســتثمار فيهــا.
آســـيا

تتمتــع اليابــان بواحــد مــن ث
تقدمــا ف ي� مجــال
أكــر المناخــات التنظيميــة ً
العمــات المشــفرة ،حيــث أنهــا أصــدرت قانونــاً ف ي� منتصــف عــام 2017
يعـ تـرف بالعمــات المشــفرة كملكيــة قانونيــة ،حيــث تعتـ بـر عملــة البيتكويــن
عملــة قانونيــة عــى ســبيل المثــال .كمــا أعلــن بنــك اليابــان بأنــه يخطــط
لتجربــة العملــة ت
االف�اضيــة للبنــك المركــزي (الـ ي ن
ـ� الرقمــي) ف ي� عــام .2021
ف
ش
ـوال  30ش�كــة مــن قطاعــات
وكانــت مجموعــة مــن الــركات ي� اليابــان – حـ ي
مختلفــة – قــد أعلنــت بأنهــا تخطــط إلطــاق عملــة رقميــة مشـ تـركة كخيــار

( )63اعتمــدت روســيا عملــة كريبتــو روبــل كعملتهــا الرقميــة الرســمية ،واخضعتهــا لرقابــة البنــك املركــزي الــرويس وفرضــت
رضائــب ثابتــة عليهــا بـــ  % 13لتجنــب عمليــات غســيل األمــوال.
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بــ� أ
ين
للتســويات الماليــة ي ن
المشــارك�.
العضــاء
ف
الصــ� حاليــاً واحــدة مــن ث
ين
أكــر البيئــات تقييــداً ف ي�
و� المقابــل ،تعــد
ي
ين
الصــ� معامــات البيتكويــن ف ي�
العالــم للعمــات المشــفرة .فقــد حظــرت
أ
ول للعمــات المشــفرة وعمليــات
عــام  ،2013وكذلــك عمليــات الطــرح ال ي
تبــادل العمــات المشــفرة ف ي� عــام .2017
ف� ي ز
مال�يــا ،وضــع البنــك المركــزي جــدوال ً زمنيــاً لتقديــم إطــار عمــل
ي
وإجـراءات تنظيميــة للعمــات المشــفرة ،وتــم التطــرق لجوانــب مرتكــزة عــى
أ
الرهــاب.
مكافحــة غســل المــوال وتمويــل مكافحــة إ
الهنــد تخضــع لنقاشــات ســاخنة حــول ش�عيــة العملــة المشــفرة ،حيــث
ت
ش
ـ� تتيحهــا خاصــة
هنــاك أصــوات تنــادي بت�يعهــا لالســتفادة مــن الفــرص الـ ي
ت
ـأ� كأكـ بـر ســوق للتحويــات الماليــة ف ي� العالــم .وكانــت المحكمــة
بــأن الهنــد تـ ي
العليــا الهنديــة قــد ألغــت ف ي� عــام  2020حـرض بنــك االحتياطــي الهنــدي عــى
تــداول العمــات الرقميــة المشــفرة منــذ أكـ ثـر مــن عامـ ي ن
ـ�.
أوروبــا

أ
ورو� بتحديــد لوائــح تنظيميــة للعمالت
قامــت العديــد مــن دول االتحــاد ال ب ي
المشــفرة وآليــات تداولهــا ،وتعتـ بـر قانونيــة ف ي� جميــع دول االتحــاد ،عــى الرغــم
مــن عــدم صــدور شت�يــع محــدد عــى مســتوى االتحــاد .وتتمتــع ســويرسا
ت
ث
ـ� تتيــح العمــات المشــفرة والتبــادالت ف ي� أوروبــا.
بوصفهــا أكــر المناخــات الـ ي
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أمريكـا الشمـالية

تتبــع كل مــن كنــدا والواليــات المتحــدة نهجـاً متشــابهاً ش
لت�يعــات العملــة
المشــفرة عــى المســتوى الفيــدر يال مــن حيــث برامــج االمتثــال ،حيــث ينظر كال
البلديــن إىل العمــات المشــفرة عــى أنهــا أوراق ماليــة وســلعة قابلــة للتــداول.
ومــع ذلــك ،تختلــف لوائــح المقاطعــات والدولــة اختالف ـاً كبـ يـراً ف ي� متطلباتهــا
ال�ض يبيــة عــن ممتلــكات واســتثمارات العمــات المشــفرة.
الدول العــربية

ال تعـ تـرف الحكومــات العربيــة إجمــاال ً بالعمــات الرقميــة المشـفّرة كنقــد
ن
ـو� ،إال أنــه ال يوجــد هنــاك شت�يعــات تمنع التــداول بالعمــات ت
االف�اضية
قانـ ي
والمشــفرة مــن خــال المنصــات الرقميــة ســوى المحاذيــر الصــادرة مــن
الجهــات الحكوميــة عــن مخاطرهــا.
كمــا وبــدأت دول عربيــة مثــل البحريــن بإنشــاء “هيئــات رقابيــة تجريبيــة”
ين
لتمكــ� ش
الــركات مــن اختبــار تكنولوجيــات العمــات الرقميــة واالبتــكارات
ف
د� ف ي�  2020ترخيصـاً حكوميـاً
الماليــة .كمــا ومنحــت المنطقــة الحــرة للســلع ي� ب ي
ت
ـ� ســتتيح للـ شـركات تخزيــن العمــات مثــل
لتــداول العمــات المشــفرة والـ ي
وغ�هــا ف� محافــظ ت
بال تن�نــت.
إلك�ونيــة غـ يـر متصلــة إ
البيتكويــن إ
وال يث�يــوم ي
ي
ف
ـد� ،عــن أنهــا قــد
وتبــع ذلــك إعالن ـاً ي� بف�ايــر  2021مــن المنطقــة الحــرة بـ ب ي
أطلقــت خدمــة جديــدة يمكــن مــن خاللهــا اســتخدام العمــات الرقميــة
وإيث�يــوم وتيـ ثـر لســداد رســوم الرخــص التجاريــة
المشــفرة مثــل بيتكويــن ي
والتأشــرات وتأجــر مســاحات عمــل للـ شـركات ورواد أ
العمــال.
ي
ي
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أمريكـا الالتينية

إفريقــيا

تتمــع العمــات المشــفرة بانتشــار واســع ف ي� بلــدان أمريــكا الالتينيــة ،ويرجع
ذلــك بســبب كبـ يـر إىل انخفــاض قيمــة العمــات المحليــة .ويعتقد الكثـ يـرون ف ي�
هــذه الــدول بــأن العمــات المشــفرة أكـ ثـر أمان ـاً وموثوقيــة كمخــزن للقيمــة،
أي بأنهــا تســتطيع بــأن تحتفــظ بقيمتهــا بأفضــل مــن العملــة الحكوميــة ،كمــا
أنهــا تتيــح لهــم وســائل بديلــة للوصــول إىل الخدمــات المرصفيــة والتحويــات.

ونيج�يــا
دول البيتكويــن الرئيســية ف ي� إفريقيــا هــي بوتســوانا وغانــا وكينيــا
ي
وجنــوب إفريقيــا وزيمبابــوي ،كمــا أن العمــات المشــفرة بــدأت باكتســاب
أرضيــة ف� بعــض الــدول أ
الخــرى مثــل أوغنــدا .كمــا تشـ يـر بعــض التقاريــر إىل
ي
أن هنــاك البنــوك المركزيــة تبحــث بنشــاط العملــة المشــفرة.

تعــد العمــات المشــفرة المســتقرة ف� دول المكســيك ،أ
ين
رجنتــ�،
وال
ي
وال�ازيــل  ،وتشــيل ن ز
وف�ويــا مقبولــة عــى نطــاق واســع كوســيلة للدفــع
ب
ي
والدخــار .وبحســب االحصــاءات ،فــإن قيمــة التــداوالت بالعمــات المشــفرة
إ
ف
()64
ف ي� دول أمريــكا الالتينيــة قاربــت  50مليــار دوالر ي� عــام .2019
ف ي� العــام المــا�ض ي  ،أرســلت دول أمريــكا الالتينيــة مــا قيمتــه  25مليــار
دوالر مــن العمــات المشــفرة .ف ي� نفــس الوقــت  ،تلقــوا  24مليــار دوالر مــن
العملــة المشــفرة .يمثــل هــذا مــا بـ ي ن
ـ�  5و  9ف ي� المائــة مــن جميــع العمــات
المشــفرة ف ي� العالــم.

يذكــر بــأن الســلطات الزيمبابويــة قامــت بطباعــة  100تريليــون دوالر
(كل منهــا  40دوالراً فقــط) ف ي� عــام  ،2015وانخفضــت معهــا قيمــة العملــة
ين
الزيمبابويــ� إىل عملــة البيتكويــن
المحليــة وارتفــع معــدل التضخــم ،لجــأ
كمــاذ أكـ ثـر أمان ـاً.
وفــق االحصــاءات الدوليــة لعــام  ،2020مــن المتوقــع أن هنــاك أكـ ثـر مــن
 725مليــون مشـ تـرك ف ي� الهاتــف المحمــول ف ي� إفريقيــا ،وهــو مــا ســيمثل أداة
مهمــة للوصــول للعمــات المشــفرة.

(64) Chainalysis (2020).
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عملــة فيســبوك وضعــت العالــم أمــام
واقــع جديــد .فاعتمــاد مســتخدمي
منصــة فيســبوك البالــغ  2.7مليــار
مســتخدم لعملتهــا المشــفرة قــد يــؤدي
إلــى احتمــاالت ال يمكــن تصورهــا.
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العالــم مــن إتمــام العمليــات الماليــة دون الحاجــة إىل حســابات مرصفيــة.
عمــلة فيســبوك

وتخطــط المنصــة أن يتــم تــداول هــذه العملــة مــن خــال محافــظ رقميــة
عــى الشــبكات االجتماعيــة  -مثــل واتســاب وفيســبوك ماســنجر  -التمــام
عمليــات المدفوعــات والتحويــات النقديــة.
ف
و� ســياق الحصــول عــى الموافقــات القانونيــة مــن الجهــات التنظيميــة،
ي
وعــى الرغــم مــن التعهــدات المقدمــة مــن الكيــان الــذي يشــارك فيــه مجموعة
وغ�هــا ،فــا زال
كبـ يـرة مــن  27مــن الـ شـركات والمنصــات العالميــة مثــل أوبــر ي
المـ شـروع خاضــع لتدقيــق مكثــف مــن الهيئــات النقديــة العالميــة ،ف ي� ظــل
تخــوف مــن أن يــؤدي إطــاق هــذه العملــة إلضعــاف الســيادة النقديــة للــدول
()65
والســيطرة الوطنيــة عــى المــال وتهديــد للخصوصيــة الفرديــة.

كان إعــان منصــة فيســبوك ف ي� عــام  2020عــن نيتهــا ف ي� طــرح عملــة مشــفرة
النــذار للحكومــات ،ف ي� ظــل مــا تمتلكــه هــذه المنصــة مــن قاعدة
بمثابــة جــرس إ
مشـ تـر ي ن
ك� يتجــاوز عددهــم  2.7مليــار مســتخدم ،والــذي يمكــن أن ينتــج عنــه
إنشــاء بنيــة تحتيــة عالميــة ماليــة جديــدة ســيمكن مليــارات أ
الفــراد حــول
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وعــى الرغــم مــن انســحاب عــدد مــن ش
الــركات ف ي� المجموعــة مثــل
ال ت
مجموعتــا البطاقــات المرصفيــة فـ ي ز
لك�ونيــة
ـرا وماسـ تـركارد ومنصــة التجــارة إ
“إي بــاي” وخدمــة الدفــع “سـ تـرايب” بســبب المعارضــة ت ز
الم�ايــدة( ،)66إال أن
المـ شـروع يبــدو مســتمراً مــع إعــان فيســبوك عــن تغيـ يـر إســم العملــة مــن
“ليـ بـرا” إىل “ديــم” مدعومــة بالــدوالر مبدئيـاً بــدال ً مــن ســلة العمــات الرئيســية
ت
للت�يعــات والقوانـ ي ن
المق�حــة ف ي� البدايــة ،وتأكيــد أنهــا ســتمتثل ش
ـ� الصــادرة
مــن هيئــة مراقبــة أ
الســواق ف ي� ســويرسا.
( )65ذكــرت فرنســا وأملانيــا ،بأنهــا ستســعى ملنــع إطــاق ليـرا .كــا أشــار وزراء ماليــة مجموعــة الــدول الصناعيــة الســبع الكــرى
خــال اجتــاع لهــم يف فرنســا يف يوليــو  2019مــن املخاطــر التــي قــد تشــكلها مشــاريع طــرح عمــات افرتاضيــة مثــل ليـرا.
( )66قــررت اللجنــة املعنيــة مبناقشــة املوضوعــات املاليــة واالقتصاديــة بالكونجــرس األمريــي تخصيــص جلســة اســتامع كاملــة
حــول عملــة اللي ـرا الجديــدة ،الفتــة إىل أن املعلومــات الضئيلــة املقدمــة عــن االســتخدام املحتمــل واملســائل األمنيــة املرتبطــة
بعملــة ليـرا ،ومحفظتهــا اإللكرتونيــة تكشــف عــن مجــاالت هائلــة وواضحــة لحجــم املخاطــر وعــدم كفايــة الحاميــة التنظيميــة.
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عملة ()JPM Coin

مشــروع عملــة ليبــرا يتعلــق بجمــع
“البيانــات” والتــي هــي بمثابــة “حقــول
النفــط المعاصــرة”.

جورج ماكدونو
الشريك المؤسس لشركة  KR1لالسثتمار في البلوك تشين

أكــر المؤسســات
تســعى مؤسســة ( )J.P. Morgan Chaseوهــي إحــدى ب
الماليــة أ
المريكيــة إلصــدار أول عملــة رقميــة مســتقرة مرتبطــة بالــدوالر،
بقيمــة ثابتــة وملكيــة واضحــة وتســتخدم ف ي� التســويات الفوريــة للمدفوعــات
ـ� المتعاملـ ي ن
بـ ي ن
ـ� .ومــن المتوقــع أن يكــون لهــذا المـ شـروع تأثـ يـراً كبـ يـراً خاصــة
وأن حصــة المؤسســة العالميــة ف� مدفوعــات أ
العمــال التجاريــة ش
للــركات
ي
()67
تتجــاوز 7تريليــون دوالر يوميــاً.

(67) JPMorgan (2020)).
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تجــاوزت القيمــة الســوقية اإلجماليــة
للعمــات المشــفرة المتداولــة علــى
حاجــز
موقــع ()CoinMarketCap
تريليــون ونصــف التريليــون دوالر لحوالــي
 4081عملــة مشــفرة.
 16فبراير 2021
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ﺑﻴﺘﻜﻮﻳﻦ )(Bitcoin
 ٩١٣ﻣﻠﻴﺎﺭ )(٪٦٠,٢

ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ )ﺣﻮﺍﻟﻲ  ٤٠٧٠ﻋﻤﻠﺔ(
 ٢٠٠ﻣﻠﻴﺎﺭ )(٪١٣,٢

ﺩﻭﺝ ﻛﻮﻳﻦ )(Dogecoin
 ٧ﻣﻠﻴﺎﺭ )(٪٠,٥
ﺳﺘﻴﻠﻴﺮ )(Steller
 ١١ﻣﻠﻴﺎﺭ )(٪٠,٧
ﺑﻴﺘﻜﻮﻳﻦ ﻛﺎﺵ )(Bitcoin Cash
 ١٣ﻣﻠﻴﺎﺭ )(٪٠,٩
ﺷﻴﻦ ﻟﻴﻨﻚ )(Chainlink
 ١٣ﻣﻠﻴﺎﺭ )(٪٠,٩
ﻻﻳﺖ ﻛﻮﻳﻦ )(Litecoin
 ١٤ﻣﻠﻴﺎﺭ )(٪٠,٩
ﺑﻴﻨﺎﻧﺲ ﻛﻮﻳﻦ )(Binance Coin
 ٢٠ﻣﻠﻴﺎﺭ )(٪١,٣
ﺇﻛﺲ ﺃﺭ ﺑﻲ )(XRP
 ٢٥ﻣﻠﻴﺎﺭ )(٪١,٦
ﺑﻠﻮﻛﺎﺩﻭﺕ)(XRP
ﺇﻛﺲ ﺃﺭ ﺑﻲ
)(Polkadot
ﻣﻠﻴﺎﺭ )(٪١,٦
 ٢٨ﻣﻠﻴﺎﺭ
٢٥
)(٪١,٨
ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻮ )(Cardano
ﻣﻠﻴﺎﺭ(٪١,٨) ٢٨
ﺗﻴﺜﺮ )(Tether
 ٣٢ﻣﻠﻴﺎﺭ )(٪٢,١
ﺇﻳﺜﻴﺮﻳﻮﻡ )(Ethereum
 ٢٠٦ﻣﻠﻴﺎﺭ )(٪١٣,٦

الشكل رقم ( :)26القيمة السوقية للعمالت الرقمية

152

المدفوعات اإللكترونيـة
والـعمــالت الرقمـيــــــة

المدفوعات اإللكترونيـة
والـعمـــالت الرقمـيـــــة

153

مستقبل العمالت الرقمية والمدفوعات الرقمية

مستقبل العمالت الرقمية
والمدفوعات الرقمية

مستقبل العمالت الرقمية والمدفوعات الرقمية

كمــا أنــه وباســتقراء االحصــاءات العالميــة حــول أداء العمــات الرقميــة
ومــدى انتشــارها وتوقعــات الخــراء لمســتقبلها ،فــإن المالحظــة أ
الهــم هــو
ب
أ
ف
أن العمــات الرقميــة مــا زالــت ي� مراحــل النضــوج الوىل ،ولــم تصــل بعــد
لمرحلــة االســتقرار كمــا هــو حــال العملــة الورقيــة عــى ســبيل المقارنــة.
ت
الــ�
أنظــر أيضــاً للشــكل رقــم ( )27والــذي يوضــح المراحــل الخمســة ي
ت
ـ� نتوقــع أن تمــر العمــات الرقميــة
تمــر بهــا التكنولوجيــات الحديثــة ،والـ ي
المشــفرة بهــا أيض ـاً.
يمكــن لنــا تصويــر المراحــل أ
الوىل للعمــات المشــفرة ف ي� النمــوذج حيــث
اندفعــت برسعــة التطــورات التكنولوجيــة والتأثـ يـر الــذي أحدثتــه ف ي� القطاعــات
الماليــة ،وحققــت معهــا ذروة ملفتــة أ
للنظــار وجاذبــة لالهتمــام ،ت
والــ�
ي
والقبــال ف ي� آن واحــد.
تواتــرت بالمقاومــة إ
ومــع رسعــة االنتشــار ،باتــت الحكومــات والمؤسســات الماليــة ف ي� موقــف
يتطلــب منهــا تحليــل ومراجعــة أنظمتهــا وعملياتهــا والقيــام بإجـراءات تطويــر
ومعايــر ضبطيــة لعمــل هــذه
جذريــة بالتــوازي مــع فــرض قيــود حوكمــة
ي
المنظومــات (المرحلــة الثالثــة).

مــن المتوقــع أن تشــهد الســنوات القادمــة انتقــاال ً عالميـاً ملفتـاً مــن ســبل
ووســائل النقــد الماديــة إىل أنظمــة الدفــع الرقميــة .وســتلعب التكنولوجيــات
الحديثــة دوراً محوري ـاً ف ي� تكويــن اتجاهــات جديــدة ومبتكــرة ســتعيد تشــكيل
الليــات المســتقبلية ف� أ
آ
النظمــة الماليــة.
ي
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الــ� نعتقــد أننــا آ
الن نمــر بهــا ت
ت
والــ� ســيعقبها
ي
وهــي أيضــا المرحلــة ي
إجـراءات أكـ ثـر وعيـاً وإدراكاً ،ليشــهد بعدهــا قطــاع العمــات الرقميــة انتعاشــا
ونمــواً خاضــع للســيطرة واالنضبــاط ،وصــوال ً لالســتقرار والنمــو واالنتشــار
الكبـ يـر (وهــو المرحلــة الخامســة).
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ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺻﻌﻮﺩ

ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ

اﻧﺘﺸﺎر اﳌﻮردﻳﻦ
اﻟﱰوﻳﺞ اﳌﺜري
واﻟﺘﻀﺨﻴﻢ اﻹﻋﻼﻣﻲ
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أواﺋﻞ اﳌﺘﺒﻨني
اﻟﺠﻴﻞ اﻷول ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت،
ﺳﻌﺮ ﻋﺎﱃ ،وﻳﺤﺘﺎج إﱃ اﻟﻜﺜري
ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ

ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺬ�ﻭﺓ

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺃﺩﻧﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ

اﻟﺠﻮﻻت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ/
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻟﺘﻤﻮﻳﻞ رأس
اﳌﺎل اﻻﺳﺘﺜامري
اﻋﺘامد اﻗﻞ ﻣﻦ
 ٪٥ﻣﻦ اﻟﺴﻮق/
اﻟﺠﻤﻬﻮر
اﳌﺴﺘﻬﺪف

اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﴩﻛﺎت
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ رأس
اﳌﺎل اﻻﺳﺘﺜامري
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺤﻔﺰ
ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
ً
ﻣﺠﺪﺩﺍ
ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺩ

اﳌﻮاﺻﻔﺎت أﻋﲆ ﻣﻦ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺘﺒﻨني اﻷواﺋﻞ
ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
واﻹﻋﻼم ﻋﲆ
اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻲ
اﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﺑﻨﺎء ﺷﺒﻜﺔ
اﻟﺘﻮرﻳﺪ )اﳌﻮردﻳﻦ(

ﺫ�ﻭﺓ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺎﺕ
ﻓﻲ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ�ﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻟﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﻬﺠﻴﺎت
وأﻓﻀﻞ اﳌامرﺳﺎت

ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻻﺳﺘﻘ�ﺍﺭ

ﺑﺪء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﱃ :اﻋﺘامد
 ٪٢٠إﱃ  ٪٣٠ﻣﻦ اﻟﺴﻮق/اﻟﺠﻤﻬﻮر
ﻋﲆ اﻻﺑﺘﻜﺎرات

ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺧﺎرج اﻟﺼﻨﺪوق،
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﳌﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎىن
ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﺤﺪدة
ﺍﻟﺘﺒﻠﻮﺭ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﺳﻊ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ

ﺍﻟﺘﺒﻨﻲ ﻭﺗﻄ�ﻴﻘﺎﺕ
ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ

ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
ن
ت
ال� تمر بها التكنولوجيات الحديثة
الشكل رقم ( :)27نموذج جارت� للمراحل الخمسة ي
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مــن الواضــح أيضــاً بــأن ظهــور العمــات ت
االف�اضيــة والمشــفرة نتــج
عنهــا حــدوث صــورة فوضويــة للتــداوالت الماليــة بدعــوى دمقرطــة المــال
والتكنولوجيــا والحريــات العامــة ،بــا أي رقابــة ألي دولــة ،وال أن تخضــع ألي
شت�يعــات أو قوانـ ي ن
ـ� يحكــم عملهــا.

كمــا أنــه وعــى الرغــم مــن المواقــف الحكوميــة المـ تـرددة ف ي� عمومهــا حيــال
العمــات الرقميــة ،إال أنهــا باتــت مســألة تتطلــب وضــع أطــر عمليــة براجماتية
لمعالجــة التحديــات المرتبطــة بهــا وإيجــاد أدوات شت�يعيــة وتنظيميــة لقواعد
عمــل تتمـ ش
ـا� مــع المتغـ يـرات العالميــة.

وال شــك بــأن النظــام العالمــي سيســعى جاهــداً
للســر عكــس هــذا
ي
ـال وأن ال تكــون العملــة
االتجــاه ،وجعــل العملــة أداة ناجحــة للتــداول المـ ي
هــي بحــد ذاتهــا ســبباً للمشــاكل االقتصاديــة ف� أ
النظمــة الماليــة ف ي� ظــل
ي
أ
ت
ت
ـ� قــد تشــكلها العمــات الرقميــة عىل الســواق
ـ� تــم رسدهــا والـ ي
المخاطــر الـ ي
واالقتصــادات العالميــة.

وبنــاء عــى الصــورة المتكونــة لدينــا ممــا يــدور عــى الســاحة العالميــة،
يمكــن القــول بأنــه قــد يكــون مــن المتوقــع أن يجمــع النظــام العالمــي
بـ ي ن
ـ� العمــات الرقميــة الرســمية والعمــات المشــفرة التجاريــة عــى المــدى
ين
الحلــ� يكمــان بعضهمــا البعــض ،وهــو مــا
القريــب والمتوســط .فــكال
ت
ـ� تنشــد
قــد يؤهلهمــا ليشــكال ح ـا ً أفضــل مــن وجهــة النظــر الرســمية والـ ي
ف
و�
االســتقرار وعــدم تعريــض المصالــح الشــخصية والوطنيــة للمخاطــرة ،ي
ت
ـ� أوجدتهــا
الوقــت نفســه عــدم تفويــت فرصــة االســتفادة مــن الفــرص الـ ي
العمــات الرقميــة بكافــة أشــكالها.

ومــا يمكــن إجمــاال ً اســتنتاجه هــو أن هنــاك اتجاهــان رئيســيان ســيتحكمان
بمســتقبل المدفوعــات والعمــات الرقميــة .االتجــاه أ
الول هــو بالــرض ورة
االتجــاه الرســمي للحكومــات بالعالــم والــذي يميــل لحوكمــة وضبــط
ن
ـ� ومكتســباته وتضمــن
المعامــات الماليــة ،لتكــون نافعــة لالقتصــاد الوطـ ي
ين
المواطنــ� والدولــة.
حقــوق
آ
غــر منظــم
أمــا االتجــاه الخــر فيمكــن وصفــه بأنــه ســيكون اتجــاه ي
وســيخضع بشــكل كبـ يـر للقــدرات المتناميــة للتكنولوجيــا واالبتــكارات ،ومنهــا
الــركات الناشــئة أ
ت
ت
الــ� تطورهــا ش
والمح�فــون ضمــن
والفــراد الهــواة
تلــك ي
ت
العالــم
االفــرا�ض ي .
النشــطة بطبيعتهــا مفتوحــة أ
ومثــل هــذه أ
الُفــق وال يمكــن توقــع نتائجهــا،
كمــا حــدث ف ي� قصــة ظهــور وتطــور عملــة البيتكويــن.
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كمــا أن مــا قــد يحملــه المســتقبل مــن أن يدفــع بالعمــات الرقميــة
ال ت
لك�ونيــة لتحــل محــل العمــات والمعامــات الورقيــة
والمدفوعــات إ
تدريجيـاً ،يلقــي معــه بظــال مــن القلــق حول مــدى اســتقرار تلــك المنظومات
والتحديــات الـ تـ� قــد تواجههــا ،خاصــة ف� ظــل ت
اف�اضــات أن الملكيــة الفرديــة
ي
ي
أ
وحيــازة المــال تخضــع لمفهــوم إثبــات الحــق مــن خــال العقــود والوراق
الرســمية.
متغــر يخلــق ت
غــر
وهنــا نحــن إزاء
اف�اضــاً بــأن خطــأً مــا مقصــوداً أو ي
ي
مقصــود قــد يبــدد كامــل وســائر ملكيــة الفــرد والدولــة ويهــدد االســتقرار
ـال للــدول .وعــى الرغــم مــن أن هــذه القضيــة قابلــة للحــل مــن خــال
المـ ي
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التكنولوجيــات الحديثــة مثــل البلــوك ي ن
الكثــر
تشــ� ،ولكــن تبقــى هنــاك
ي
ت
الــ� تعمــل عليهــا مثــل
مــن التســاؤالت حــول الهيكليــة الفنيــة المعقــدة ي
بالضافــة إىل التكلفــة العاليــة إلنشــاء الشــبكات الخاصــة
هــذه التكنولوجيــا ،إ
الخــرات الفنيــة ومــا إىل ذلــك.
ومتطلبــات
ب

المشكل األمني

وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود إجابــات أو حلــول واضحــة ومبـ ش
ـا�ة ،إال
أن المتغـ يـرات الحاليــة تتطلــب إيجــاد صيغــة مســتقبلية تســتجيب لمتطلبــات
الشــفافية الكاملــة وســهولة إجــراء المعامــات بالعمــات الرقميــة ،وتمنــع
اســتمرار الثغ ـرات ونقــاط الضعــف بــكل منهــا.
وهــو مــا يوجــب أن تتــوازى تلــك الحلــول ويتــم تعضيدهــا بأنظمــة
شت�يعيــة وتنظيميــة وتكنولوجيــة لتأمـ ي ن
ـ� البيانــات والمعلومــات بجعلهــا غـ يـر
قابلــة لالخـ تـراق أو التخريــب أو التدمـ يـر ،مــع تأمينهــا بأكـ ثـر مــن وســيلة إلثبات
الحقــوق بصــورة مســتدامة.
ـ� والسياسـ ي ن
ـ� واالقتصاديـ ي ن
وينبغــي عــى المتخصصـ ي ن
ـي� اليــوم بالمنطقــة
العربيــة والعالــم بحــث وصياغــة حلــول موضوعيــة ومســتدامة لضمــان
حوكمــة واســتقرار العملــة الرقميــة وإيجــاد نــوع مــن التــوازن بـ ي ن
ـ� المنافــع
والمخاطــر .ومــن أ
الهميــة أن تجيــب تلــك الحلــول عــى محــاور المشــكالت
الساســية للمدفوعــات والعمــات الرقميــة المرتبطــة أ
الثالثــة أ
بالمــن واالقتصاد
والتكنولوجيــا.
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1.كيف يمكن منع تزوير العملة؟
2.كيــف يمكــن رصــد وتتبــع العملــة وملكيتهــا بــا اجـراءات معرقلــة وانتهــاك
للخصوصية؟
3.كيــف يمكــن منــع القــدرة عــى تمويــل االســتخدامات غـ يـر ش
الم�وعــة ف ي�

والرهــاب مــن خــال العمــات الرقميــة بكافــة أنواعهــا؟
الجريمــة إ
4.كيــف يمكــن منــع حــدوث هــزات واضطرابــات ماليــة كنتيجــة ألســباب
تكنولوجيــة أو حــروب بمــا يحفــظ حقــوق أ
الفــراد والمؤسســات؟
التدم�؟
5.كيف يمكن حماية مراكز البيانات الحساسة ضد
ي
المشكل االقتصادي

1.كيف تظل العملة الرقمية مشجعة عىل االستثمار؟
2.كيف يمكن ضمان حق الدولة ف ي� الرسوم وال�ض ائب؟
3.كيــف يمكــن للــدول الصغــرة أ
والقــل قــدرة اقتصاديـاً أن تحمــي رؤوس
ي
ت
الــ� تمثلهــا
أموالهــا مــن الحركــة للخــارج بفعــل عوامــل الجــذب ي
القــوى االقتصاديــة الكـ بـرى ،ف ي� ظــل ســيولة حركــة المــال الرقمــي؟
4.كيــف يمكــن إدارة عمليــة تقييــم قيمــة العملة وأســعار المــواد والتجزئة
بصــورة عامــة بــا خلــل او مضاربات؟
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المشكل التكنولوجي

مواتيــة لنموهــا االقتصــادي والتكنولوجــي لــن تكــون قــادرة عــى اللحــاق
ومواكبــة االنتقــال العالمــي – وخاصــة مــع أ
الشــكال الجديــدة والمبتكــرة
للعمــات ونظــم المدفوعــات  -والــذي ســيحتاج لمســتويات تكنولوجيــة
متطــورة وكبـ يـرة وبنيــة تحتيــة رسيعــة وموثوقــة ومنتـ شـرة ف ي� جميــع المســاحات
الجغرافيــة وطاقــة كهربائيــة هائلــة.

1.كيف يمكن للتكنولوجيا ان تقدم حلوال ً مستدامة؟
2.كيــف يمكــن حمايــة البيانــات مــن مخاطــر الضيــاع والتلــف والرسقــة
والتغيـ يـر والتدمـ يـر؟
3.كيــف يمكــن إيصــال الخدمــات لجميــع ش
ال�ائــح الســكانية ،خاصــة ف ي�
المناطــق النائيــة؟

4.اســتدامة الخدمــات الرقميــة ف ي� حــد ذاتهــا تعتـ بـر تحــدي كبـ يـر ،فكيــف
ســيتم تــوزان هــذا المتطلــب مــع اســتمرارية جودتهــا ورسعتهــا،
فتعطــل تلــك الخصائــص ولــو مؤقت ـاً ســي�ض االقتصــاد �ض راً بليغ ـاً.
5.وجــوب تخفيــض تكاليــف ومتطلبــات اســتخدام الشــبكات الرقميــة
تشــ� ت
مثــل البلــوك ي ن
كبــرة
والــ� غالبــاً مــا تتطلــب طاقــة كهربائيــة ي
ي
وتسـ ن ز
ـت�ف قــدرات الحواســب الرسيعــة ،وهــو مــا يســتوجب تطويــر
تلــك التقنيــات لتصبــح يسـ يـرة ورسيعــة وغـ يـر مكلفــة.
6.كيــف يمكــن للتكنولوجيــا أن تقــدم حلــوال ً للمشــكل االقتصــادي
أ ن
مــ�؟
وال ي
ً
حظا بالتطور التكنولوجي بالمستقبل القريب:
مصير الدول األقل

ـال ،تشـ يـر إىل أنه ف ي� المســتقبل
الســيناريوهات المحتملــة وفقـاً للوضــع الحـ ي
القريــب ســيكون هنــاك تبايــن بـ ي ن
ـ� اقتصــادات العالــم بشــكل أكـ بـر ممــا هــو
الــ� ن
ت
غــر
تعــا� حاليــاً مــن ظــروف ي
عليــه اليــوم .ي
ي
فكثــر مــن دول العالــم ي
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ســيكون هــذا التحــدي بالنســبة لتلــك الــدول أم ـراً بغايــة التعقيــد وقــد
يكــون مســتحيال ً أحيانـاً ،وهــو مــا سيفســح المجــال أمــام تقســيم عالمــي وفق
ـ� مجموعتـ ي ن
هــذا المعيــار الكفيــل وحــده بإيجــاد حالــة فصــام عالميــة بـ ي ن
ـ�
مــن الــدول عــى أ
القــل.
والفريقيــة تقــع ضمــن تلــك
ومــن المقلــق بــأن الكثـ يـر مــن الــدول العربيــة إ
الدائــرة وهــو مــا قــد يعرضهــا أمنيـاً واقتصاديـاً لخطــر داهــم يحارصهــا مــن
الداخــل والخــارج .فعــى ســبيل المثــال ،مــن المتوقــع أن تتعــرض تجــارة
ش
مبــا�ة لعــدم
وقــدرات الــدول التصديريــة لصعوبــات بالغــة كنتيجــة
ن
ـ� بالتبعيــة تعرضهــا
دخولهــا ضمــن المنظومــة الماليــة العالميــة ،وهــو مــا يعـ ي
النكماشــات اقتصاديــة مــع انخفــاض ســعر تحويــل عمالتهــا.
وســيكاد يكــون آثــار مثــل هــذه أ
الزمــة أن تتســبب بتبعــات مشــابهة ولحــد
آ
ت
ـ� قــد تنتــج عــن عقوبــات الحصــار االقتصــادي؛ أي أن الــدول
كبـ يـر للثــار الـ ي
ســتتعرض لحصــار تكنولوجــي وتقســيم عالمــي وفق ـاً لقدراتهــا.
النــذار بالمنطقــة العربيــة
مــن ناحيــة أخــرى ،يجــب أن تُــدق أجــراس إ
ت
ـ� يبــدو وأن الــدول
لالســتعداد لهــذا المتغـ يـر والمتغـ يـرات العالميــة ككل ،والـ ي
المدفوعات اإللكترونيـة
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العربيــة حالي ـاً تفضــل أن تواجهــه منفــردة.
ـر� عــى ســبيل
كمــا وتبــدو المفارقــة صارخــة عندمــا نقــارن العمــل العـ ب ي
الورو� أ
المثــال مــع عمــل دول االتحــاد أ
والقاليــم واالتحــادات االقتصاديــة
بي
ت
ت
مشــركة وآليــات تنســيق لبحــث ودراســة
الــ� شــكلت لجــان
العالميــة ،ي
المتغــرات العالميــة والتخطيــط وإعــداد حلــول جماعيــة لدعــم اســتقرار
ي
ف
ونمــو أســواقها وتجــاوز االختــاالت ي� مـ ش
ـؤ�ات اقتصاداتهــا وسياســتها الماليــة
والنقديــة (رغــم تَم ّكــن تلــك الــدول اقتصادي ـاً وتكنولوجي ـاً والعمــل منفــرداً).
كيــف يمكــن ق ـراءة ذلــك ف ي� المنطقــة العربيــة خاصــة ف ي� كيفيــة مواجهــة
المســتجدات بشــكل مــدروس جماعي ـاً ،ودرجــة الجديــة والمتابعــة السياســية
ت
ـ� تــوىل لهــا؟
الـ ي
لــو أردنــا كأمــة عربيــة االنتقــال آ
المــن للمســتقبل معـاً ،فهنــاك العديــد مــن
ف
ت
و� هــذا
ـ� يجــب حلهــا ومنهــا وعــى رأســها المشــكل االقتصــادي .ي
الملفــات الـ ي
الســياق ،ال بــد أن نســلط الضــوء عــى مســألة العمــات الرقميــة كموضــوع
يتطلــب التخطيــط لــه بشــكل جماعــي .فهنــاك فرصــة كبـ يـرة بــأن يكــون هــذا
ت
ـ� يمكــن التعــاون بشــأنها بســهولة ورسعــة -
الملــف أحــد أهــم الملفــات الـ ي
عــى أ
القــل بدايــة مــن وجهــة النظــر التخطيطيــة والتنظيميــة.
وال بــد أن تؤخــذ مثــل هــذه الدراســات الصــور والمعطيــات الكليــة وليــس
الجزئيــة ،أي أن عمليــة التخطيــط للعمــات الرقميــة لــن يكــون ناجحـاً مــا لــم
ف
ت
ـ� تشــكل
يأخــذ ي� اعتبــاره كافــة مفاهيــم االقتصــاد الرقمــي المختلفــة ،والـ ي
ـ� .
التكنولوجيــا عصبهــا الرئيـ ي
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مــن غـ يـر هــذا التنظيــم والتنســيق المشـ تـرك فــإن االســتمرار ككتلــة عربيــة
إقليميــة متجــاورة لــن يكــون هــو أ
الســاس بالمســتقبل ،حيــث إن التجــاور
بالمســتقبل ســيكون هــو التجــاور التكنولوجــي ف ي� ظــل ثــورة االتصــاالت
والتكنولوجيــا.
كمــا أنــه وال بــد لنــا أن نســتوقف عنــد التجــارب الدوليــة للعمــات
ت
ـ� تســتعد لهــا الحكومــات والقــوى االقتصاديــة
الرقميــة للبنــوك المركزيــة والـ ي
الكـ بـرى ف ي� أن تكــون عمالتهــا الرقميــة وســيلة ممكنــة نحــو مزيــد مــن التقــدم
االقتصــادي ف ي� النظــام العالمــي.
وتؤكــد هــذه التجــارب عــى قبــول فكــرة طــرح الحكومــات لعمــات
ش
المبــا� مــن
رقميــة مشــفرة صــادرة مــن جهــات رســمية متاحــة للتعامــل
ت
ن
ن
ين
ـ�
قبــل المسـ
ـتخدم� بــا وســطاء بنكيـ يـ� .ولعــل مــن بـ يـ� أهــم الدوافــع الـ ي
للســر ف ي� هــذا االتجــاه ،هــو ف ي� أن مثــل هــذه العمــات الرقميــة
تضغــط
ي
ســتمنح الحكومــات القــدرة للمحافظــة والســيطرة عــى المجتمــع واالقتصــاد.
فمــن جانــب ،التصميــم التكنولوجــي – وإن كان جزئيـاً – يضمــن تعزيــز حالــة
الفعـل�( (�Real-time Mon
المراقبـ�ة وتتبـ�ع جميـ�ع المعامـلات ف ي� الوقـ�ت
ي
 .)itoringوسيســاعدها ذلــك بالطبــع ف� مكافحــة جرائــم غســيل أ
المــوال
ي
الرهــاب والــذي بــدوره ســيعزز ســلطة الدولــة لحــد كبـ يـر.
والفســاد وتمويــل إ
أ
ت
ـ� تعمــل فيهــا هــذه العمــات عــى اســتخراج
كمــا وستســاهم النظمــة الـ ي
أ
ت
ـ� يمكــن أن
مجموعــة ضخمــة مــن البيانــات عــن النشــطة االقتصاديــة والـ ي
تخــدم تصميــم واتخــاذ القــرار عــى مســتويات التخطيــط المختلفــة.
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ـراً أوســع خــال العامـ ي ن
ومــن المتوقــع أن تأخــذ العمــات الرقميــة حـ ي ز
ـ�
القادمـ ي ن
ـ� عــى الســاحة العالميــة ،وأن تنمــو كعمــات عالميــة ومرجعيــة ف ي�
التعامــات الدوليــة ،وهــو مــا ســيدفع دول العالم للتســابق ف ي� هــذا المضمار.

النموذج المتوقع لعمل

ف ي� ظــل كل تلــك التجــارب ،ومــا يــدور حــول تبلــور العمــات الرقميــة
كمفاهيــم جديــدة للمــال واالقتصــاد ،كيــف يمكــن لراســمي السياســات وصنــاع
الق ـرار فهــم واجباتهــم ومــا يتوجــب عليهــم القيــام بــه؟
مــن الواضــح بــأن العمــات الرقميــة الصادرة مــن البنــوك المركزية ســتأخذ
موقعهــا ف ي� المدفوعــات وتســوية الصفقــات والتجــارة المحليــة والعالميــة.
وســيمثل ذلــك تحديـاً جديــداً لصانعــي السياســات الماليــة والنقديــة ف ي� الــدول
العربيــة إليجــاد التــوازن بـ ي ن
ـ� المرتكـزات االقتصاديــة واالجتماعيــة والمتطلبــات
ش
الت�يعيــة والتنظيميــة العالميــة ،وهــو مــا يســتوجب معــه بالـرض ورة تفعيــل
ت
المشــرك لتحقيــق مســتهدفات التنميــة المســتدامة
العــر�
آليــات العمــل
بي
بالمنطقــة العربيــة.
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العمالت الرقمية الحكومية
كمــا شأ�نــا إليــه ،مــن المتوقــع قريبــاً أن يحتــدم ســباق الحكومــات ف ي�
مضمــار العمــات الرقميــة وتداولهــا ،وإطالقهــا لمشــاريع بنــاء شــبكات خاصة
لالتصــاالت كتكنولوجيــا البلــوك تشـ ي ن
ـ� ( )Private Blockchainلتكــون البنيــة
التحتيــة للعمــات الرقميــة المشــفرة؛ وبالتأكيــد لــن تكــون هــذه العمــات
قابلــة للتعديــن ولــن تصــدر إال مــن الجهــات الرســمية ولــن تخضــع قيمتهــا
للمضاربــة.
وســتصمم هــذه أ
النظمــة بآليــة تحقــق مــن خاللهــا كافــة المتطلبــات
الت�يعيــة والتنظيميــة خاصــة المتعلــق منهــا بإثبــات هويــة المتعاملـ ي ن
ش
ـ� مــن
ال�ويــر وغســيل أ
أ
الفــراد والمؤسســات ،ومحاربــة جرائــم ت ز
المــوال وإثبــات
الحقــوق.
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ً
إجماال ،يمكن القول بأن المواصفات والخصائص المطلوبة ألي منظومـة
عملة ناجحة للعمالت الرقمية ،ستتضمن التالي:

والدارية للدول.
1.موثوقة وتضمنها النظم السياسية إ
2.تصدر من البنوك المركزية والحكومات.
ت
الــ� تراعــي القــدرات االقتصاديــة
3.تخضــع للموازيــن االقتصاديــة ي
ف
النتــاج والنــدرة بالدولــة
والنتاجيــة والمعرفيــة والجهــد المبــذول ي� إ
إ
المصــدرة.
4.ال يمكن تزويرها أو ت
اخ�اق الحسابات أو الشبكة أو قواعد البيانات.
5.أن تكــون ســهلة التــداول ومقبولــة الدفــع بــا تعقيــدات ،ومثبتــة ال
يمكــن الطعــن ف ي� حدوثهــا.
6.أن تتم المعاملة المالية بال وسطاء وبشكل ش
مبا�.
7.ســهولة االســتبدال مــع العمــات أ
الخــرى وفــق قواعــد رصف مقبولــة
ومتعــارف عليهــا دوليـاً ،وبــا تغـ يـرات حــادة مفاجئــة.

8.توفــر إمكانيــة التتبــع للمناقــات الماليــة مــن حســاب لحســاب وبــا
انقطــاع لنفــس ذات العملــة.
9.تعريف كل عملة بشكل فريد ال يقبل التكرار.
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ﻣﺤﻔﻈﺔ
رﻗﻤﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺔ

ﻣﺆﺳﺴﺔ

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻨﻜﻴﺔ
ﻋﻤﻠﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺒﻨﻮك –
ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ أﺻﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﺴﺎب ) اﳌﺤﻔﻈﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ (
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑني اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑني اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﺗﺘﻢ ﺑﻨﻔﺲ
اﻟﻮﻗﺖ وﻻ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻴﻮم أو اﻟﺸﻬﺮ

ﺑﻨﻚ
ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎت اﳌﺤﺪدة
)ﻛﺎﻓﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﺸﺒﻜﺔ(

اﳌﴫف اﳌﺮﻛﺰي
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مكونات نموذج عمل العمالت الرقمية الحكومية

1.المــرف المركــزي :الجهــة المنــاط بهــا دســتورياً وقانونيــاً إصــدار
وإدارة العملــة وتقديــر قيمتهــا لغايــات الــرف والتبــادل مــع العمالت
أ
الجنبيــة.
ت
ـ� يصدرهــا المــرف المركــزي ،وال تعتـ بـر
2.العملــة الرقميــة :العملــة الـ ي
وحــدة العملــة الرقميــة وكســورها أصــا مســتقال ً لكنهــا تعتـ بـر عــدداً كمي ـاً.
3.العملــة الرقميــة المشــفرة :عملــة رقميــة ولكنهــا تخضــع لتقنيــات
ـف� رقميــة خاصــة ،وغـ يـر قابلــة ت ز
لل�ويــر والكشــف إال مــن خــال
تشـ ي
مفاتيــح يملكهــا أصحــاب الصالحيــة .وتعتـ بـر العملــة الرقميــة المشــفرة
أص ـا ً مادي ـاً وكذلــك كســوره .ويمكــن تتبــع ملكيــة وحركــة كل أصــل
ـال.
عــى حــدة وتحديــد هويــة مالكــه الســابق والحـ ي
ـال ينشــئه الشــخص الحقيقــي وبموجــب
4.المحفظــة الماليــة :حســاب مـ ي
إســمه وهويتــه القانونيــة ،أو المؤسســة القانونيــة ويجمــع مــن خاللــه
حســاباته البنكيــة بغــض النظــر عــن عددها ،أو نــوع العملة بالحســاب.
واليــداع مــع المحافــظ الماليــة
ويمكــن مــن خــال المحفظــة الــرف إ
أ
الخــرى بموجــب معامــات ماليــة مثــل البيــع والـ شـراء أو مجــرد نقــل
المــال بموافقــة المرســل والمســتلم.
5.قاعــدة بيانــات أ
الصــول الماليــة :قاعــدة بيانــات مغلقــة تضــم الجهات
ت
ـ� يحددهــا المــرف المركــزي وغالبـاً مــا تكــون هــي البنوك نفســها،
الـ ي
ين
بالمواطنــ� والمؤسســات وفــق
وكذلــك المحافــظ الماليــة الخاصــة
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مــا تحــدده معايـ يـر المــرف المركــزي ومتطلبــات تأمـ ي ن
ـ� بروتوكــوالت
االتصــال .تتســم هــذه القاعدة أنهــا ال مركزيــة وتتوفــر معلوماتها لكافة
المشـ تـر ي ن
ـف� وحفــظ الخصوصيــة.
ك� بالشــبكة ،وتتيــح إمكانيــة التشـ ي
ت
ـ� بموجبهــا يتــم تعديــل
6.عمليــة التســوية الماليــة :هــي العمليــة الـ ي
أ
الرصــدة الماليــة لتتوافــق مــع نتائــج إبــرام المعامــات الماليــة
بــ� البنــوك ،وتنتهــي بتحديــث كافــة أ
والمناقــات مــا ي ن
الرصــدة
ت
الــ� يديرهــا البنــك.
للحســابات ي
تعتــر هــذه
7.تغذيــة المحفظــة الماليــة بالعملــة الرقميــة المشــفرة :ب
ن
ـ� تحويــل مخصصــات صاحــب الحســاب
الخطــة أساســية ،وهــي تعـ ي
ـ� ســواء كان فــرد أو مؤسســة لبعض أو كل مخصصاته بالحســابات
البنـ ي
الجاريــة إىل محفظتــه الماليــة مــن العملــة المتوفــرة بحســابه إىل عملــة
رقميــة مشــفرة وحســب معامــل التحويــل الــذي يقــرره المــرف
المركــزي .يمكــن لصاحــب المحفظــة تالي ـاً لذلــك أن يبـ ش
ـا� معامالتــه
بالدفــع أو االســتالم للعمــات بمحفظتــه الماليــة .ويتــم التســوية
عــى حســاب المحفظــة بشــكل يآل بمجــرد انتهــاء المعاملــة واعتمادهــا
كمعاملــة صحيحــة.
8.اعتمــاد المعامــات بـ ي ن
ـ� المحافــظ الماليــة :عمليــة تهــدف للتحقــق من
صالحيــة المناقلــة الماليــة والتأكــد مــن موافقــة المرســل والمســتلم
ت
ـ� يضعهــا المــرف المركــزي ،وهــي عمليــة بديلة
بحســب المعايـ يـر الـ ي
لعمليــة التعديــن الـ تـ� تتــم حاليـاً بشــبكة البلــوك تشـ ي ن
ـ� ويقــوم بهــا
ي
أ
الفـراد بهــدف جمــع عمــات مشــفرة مثــل عملــة البيتكويــن .وبمجــرد
الل واعتمــاده ،يتــم تحديــث فــوري لكافــة أ
آ
الرصــدة
انتهــاء التحقــق ي
المرتبطــة بالمعاملــة وإتمــام التســوية الماليــة.
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شرح آلية عمل النموذج

1.يصــدر المــرف المركــزي العملــة الرقميــة المشــفرة وفــق النظــام
المتبــع بالدولــة إلصــدار وطباعــة العملــة.
2.يرســل المــرف المركــزي أ
المــوال للحســابات البنكيــة المعتمــدة لهذه
آ
الليــة كــوزارة الماليــة مث ـاً ،أو يســتبدل قيمــة الحســابات الرقميــة
بالبنــوك بعمــات رقميــة مشــفرة حســب طلــب البنــك .مثــال :يطلــب
البنــك (ب) مبلــغ مليــار عملــة رقميــة مشــفرة مقابــل اســتغنائه عــن
ـال ،ليقــوم بــدوره ويعــدل قيمــة أرصــدة
قيمتهــا مــن رصيــده الحـ ي
الحســابات الجاريــة مثــا ً لعمالئــه بنفــس آليــة التحويــل .وبذلــك
يُمكّــن عمالئــه مــن تعبئــة أرصــدة محافظهــم الماليــة بالعملــة
الرقميــة المشــفرة.
3.يتــم إجـراء المناقلــة بـ ي ن
ـ� المحافــظ الماليــة ف ي� حــاالت البيــع والـ شـراء،
ويكــون ذلــك مــن خــال بوابــات الدفــع الرقمــي الخاصــة بذلــك
أ
بالســواق ت
االلك�ونيــة .أيضــا يمكــن لصاحــب الرصيــد التنــازل عــن
مجموعــة مــن العمــات وتحويلهــا لشــخص آخــر لتضــاف لمحفظتــه
الماليــة .يمكــن أن تتــم مثــل تلــك المعاملــة مــن خــال الهواتــف
المحمولــة أ
ت
والشــراط صحــة المعاملــة ســتضمن
والجهــزة الذكيــة.
ي ت
الــ�
التقنيــات المدمجــة ببوابــات الدفــع الرقميــة تنفيــذ
المعايــر ي
يضعهــا المــرف المركــزي.
4.تنطبــق نفــس مــا ذكــر مــن آليــات عــى ش
الــركات والمؤسســات ف ي�

النموذج المتوقع لعمل العمالت الرقمية الحكومية

مورديــن أو تســدد أربــاح للمــاك أو تســدد �ض ائــب حكوميــة ،ومــا إىل
آخــره مــن معامــات.
5.تتــم كافــة المعامــات ي ن
بــ� المحافــظ الماليــة وليــس الحســابات
البنكيــة ،كــون المحافــظ الماليــة مرتبطــة ش
مبــا�ة بشــبكة المــرف
المركــزي ،وهــو مــا ن
يعــ� التحديــث الفــوري والتســوية ي ن
بــ� كافــة
ي
الحســابات بغــض النظــر عــن نوعهــا بمــا فيهــا الحســابات البنكيــة
بالضافــة والخصــم حســب مــا تــم مــن معامــات.
إ
ت
ـ� يـ شـرف عليهــا
6.يتــم تحديــث قاعــدة البيانــات الالمركزيــة الخاصــة الـ ي
المــرف المركــزي آليــا.
هــذا النمــوذج يصــور أحــد أطــر العمــل لمــا قــد تكــون عليــه أنظمــة
العمــات الرقميــة الصــادرة مــن البنــوك المركزيــة ،ولكــن ف� حقيقــة أ
المــر
ي
أ
ت
ـ� قــد تســتخدمها الحكومــات لضمــان
ســتتعدد الشــكال وهيــاكل العمــل الـ ي
معايــر أ
المــان والخصوصيــة مــن جانــب والمصالــح االقتصاديــة الوطنيــة مــن
ي
جانــب آخــر.

معامالتهــا ســواء كانــت تــرف رواتــب موظفيهــا أو تتعاقــد مــع
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كلمة ختامية ..

قطــار االقتصــاد العالمــي الجديــد يظهــر
وكأنــه يســير باتجــاه واحــد ،وال تملــك
الحكومــات إال وأن تواكــب المتغيــرات ببنــاء
قــدرات مرنــة تســتطيع مــن خاللهــا تجــاوز
المنعطفــات الحــادة .العمــات الرقميــة
ســتكون فــي قلــب ممكنــات العالــم الجديــد
الــذي بــدأ يظهــر ويتبلــور كمقيــاس للتقــدم
االقتصــادي ،ويســتوجب علــى الحكومــات
التيقــظ واســتيعاب األشــكال المســتقبلية
المحتملــة القتصاداتهــا ،وبنــاء قدراتهــا
التنافســية علــى غرارهــا.

كلمة ختامية ..

يشــر الواقــع إىل أن العالــم بالفعــل قــد دخــل مرحلــة التحــول نحــو
ي
ـع ال محالــة ،وكل مــا يمكننــا عملــه
العمــات والمدفوعــات الرقميــة وكأمـ ٍـر واقـ ٍ
ن
ـ� المتوقــع للوصــول لحالــة اســتقرار العمــات
هــو التســاؤل عــن المــدى الزمـ ي
الرقميــة بكافــة أشــكالها ف ي� مجتمعاتنــا كأحــد مكونــات عملــه الرئيســية.
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كلمة ختامية ..

اﻟﻌاﻟﻌﺮﺮاقاق ﺳﻮرﻳﺎ
ﺳﻮرﻳﺎ
اﻟﻜـﻮﻳﺖ
اﻟﻜـﻮﻳﺖ
اﻟﻜـﻮﻳﺖ
ات اﻟﻜـﻮﻳﺖ
اﻹﻣﺎررات
اﻹﻣﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻗﻄـﺮ
ﻗﻄـﺮ
اﳌﺘﺤﺪة
اﳌﺘﺤﺪة

ﺗﻮﻧﺲ
ﺗﻮﻧﺲ

ﻟﺒﻨﺎن
ﻟﺒﻨﺎن

اﻷردن
اﻷردن

ﻣﺼـﺮ
ﻣﺼـﺮ

ﻟﻴﺒﻴــﺎ
ﻟﻴﺒﻴــﺎ

اﻟﺠـﺰﺰاﺋﺮ
اﻟﺠـ
اﺋﺮ

اﳌﻐﺮب
اﳌﻐﺮب

اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﻤﻠﻜﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﻤﻠﻜﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻋﻤـﺎن
ﻋﻤـﺎن
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كلمة ختامية ..

ـر� أمــام تحديــات كبـ يـرة ســواء مــن التكتــات االقتصاديــة
العالــم العـ ب ي
العالميــة أو ت
وغ�هــا.
حــى مــن المؤسســات التكنولوجيــة مثــل الفيســبوك ي
والخيــاران المتاحــان أمــام راســمي وصانعــي السياســات بالــدول العربيــة هــو
إمــا االنتظــار أو التحــرك؛ وكال الخياريــن ســيحددان مكانــة وموقــع الــدول ف ي�
االقتصــاد العالمــي الجديــد.
ورغــم مــا قــد يقــال بــأن االقتصــاد يرتكــز ف� قطاعــه أ
الكـ بـر عــى المنافســة
ي
ف
ين
ً
بــ� الــدول ،إال أن المنطقــة العربيــة تحديــدا ال تمتلــك ي� هــذه المرحلــة
مثــل تلــك أ
الريحيــة ،ف ي� وقــت أصبــح مــن الـرض وري والعاجــل إعــادة تأهيــل
النظــم االقتصاديــة المحليــة وإدماجهــا ف ي� إطــار االقتصــاد العالمــي ،وهــو
أ
المــر الــذي يســتوجب أن ينطلــق بنهــج مــدروس ،وتنظيــم جماعــي بأولويــة
التوافــق والتكامــل ف� المقــام أ
الول.
ي
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كلمة ختامية ..

ف
ش
المــؤ�ات الحاليــة ،فإنــه يتوجــب اســتدراك الوقــت والجهــد
و� ظــل
ي
لوضــع برنامــج لعملــة رقميــة عربيــة ،وهــو أ
المــر الــذي قــد يكــون ممكن ـاً
لتحقيــق التكامــل االقتصــادي الــذي طالمــا كان يُطمــح إليــه .ولعــل ي ز
المــرة
ت
ت
ـ� ســتصل إىل
ـ� يمكــن أن يســتفيد منهــا هــو قاعدتــه الســكانية الـ ي
الرئيســية الـ ي
نصــف مليــار نســمة خــال عقــد مــن الزمــان ،والـ تـ� ستكســبه قوتــه أ
الساســية
ي
ين
ـتخدم�.
مــن حيــث حجــم قاعــدة المسـ
وعــى مــا يبــدو بــأن الحكومــات أصبحــت اليــوم أمــام خيــارات محــددة،
ف
ـ�ء بمــا هــو مفـ تـرس .فهــي إن قبلــت أو
بــل وأشــبه بأنهــا قابعــة ي� محيــط مـ ي
رفضــت العمــات الرقميــة ،فــإن البنيــة التحتيــة العالميــة لالقتصــاد الرقمــي
ت
ـ� تمكنهــا وتطورهــا الثــورات التكنولوجيــة بشــكل مطــرد وأحيان ـاً مفاجــئ،
الـ ي
ســتضعف مــن أدوارهــا تدريجيـاً إىل أن تعــدم ســلطاتها .ففــي عالــم أصبحــت
الحريــات والملكيــات الفرديــة شــأناً عالمي ـاً تحميــه القوانـ ي ن
ـ� الدوليــة ،فمــن
ســيمنع هجــرة أ
المــوال إىل العمــات الرقميــة المركزيــة أو التجاريــة؟ وكيــف
ن
ـ� ف ي� ظــل تداعيــات الحركة
ســيمكن حينهــا أن تحمــي اقتصاداتهــا وأمنهــا الوطـ ي
العالميــة للمــال؟
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والعمالت الرقميـة
عن المؤلف
د .علــي محمــد الخــوري هــو مستشــار مجلــس الوحــدة االقتصاديــة
العربيــة ورئيــس االتحــاد العربــي لالقتصــاد الرقمــي فــي جامعــة
الدولــة العربيــة ،وهــو أحــد المســؤولين الحكومييــن بدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة .شــارك طــوال الثالثــة عقــود األخيــرة فــي إنجــاز
مجموعــة مــن البرامــج والمشــاريع الوطنيــة االســتراتيجية .كمــا أنــه
عمــل مــع منظمــات دوليــة متعــددة منهــا المنتــدى االقتصــادي العالمــي ،واالتحــاد األوروبــي
واألمــم المتحــدة ،وشــارك فــي إعــداد تقاريــر عالميــة عديــدة .كمــا ويعمــل أيض ـ ًا مستشــار ًا
اســتراتيجي ًا لعــدد مــن الحكومــات اإلفريقيــة ومؤسســات ماليــة عالميــة.
تــم تصنيفــه فــي  2018ضمــن أهــم  100شــخصية دولية ســاهمت في تطــور تطبيقــات الحكومات
الرقميــة علــى مســتوى العالــم ،حيــث جــاء فــي المرتبــة الـــ  23وكشــخصية عربيــة وحيــدة .لــه
أكثــر مــن  150مؤلــف علمــي تتضمــن منهجيــات وأطــر عمــل تهتــم بتطويــر المنظومــات الرقمية
والمجتمعــات المدنيــة والتطويــر اإلداري واالقتصــادات المعرفية المســتدامة.
د .الخــوري هــو زميــل وأســتاذ المعهــد البريطانــي للتكنولوجيــا فــي لنــدن ،وحاصــل علــى
شــهادة بكالوريــوس العلــوم مــن جامعــة مانشســتر ،وماجســتير العلــوم فــي إدارة
المعلومــات مــن جامعــة النكســتر ،ودكتــوراة فــي إدارة المشــروعات االســتراتيجية مــن جامعــة
وريـــــك فـــي الـمملكــــــة المتـحــــدة.

