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 تمهيد : ًأوالًأوالً
السلع تبادل  في  إحداث طفرة هائلة  إلى  التقنيات الحديثة  أدى التطور الهائل في   السلع تبادل  في  إحداث طفرة هائلة   إحداث طفرة هائلة  

سهتووالخدمات  سهتووالخدمات  مثل الهواتف الذكية النقديةغير بالوسائلعمليات الدفع سهيل سهيل تووالخدمات 
تسريعو في ًكثيراًكثيراً ساعدت التي الخصم بطاقات و االئتمان بطاقات استخدام

النقود هي النقود هي الفيه كانت ومازالت في الوقت الذي ، التبادل المعامالت وعملي ات المعامالت وعملي ات المعامالت وعملي 
. لكثير من فئات المجتمعوالخدمات األساسية لتبادل السلع الوسيلة
أنواع جديدة من أموال القطاع الخاص القائمة على    التطور إلى  ظهورالتطور إلى  ظهورالتطور إلى    دفع هذا
(  خالل  (  خالل  (    الموزع  الموزع  (  أو ما يسمى )بدفتر األستاذ (  أو ما يسمى )بدفتر األستاذ (  DLTالسجالت  الالمركزية )السجالت  الالمركزية )  السجالت    السجالت    تقنية

وظتوظتوظُوظُوظ العقد الماضي وظف تلك السجالت وظف تلك السجالت ،
ورموز الالمركزية في خلق وحدات 

تسمى  ،العمالت تعكس قيمة رقمية 
العمالت المشفرة أو أو بالعمالت الرقمية بالعمالت الرقمية ب

األكثر شهرة  العملة العمالت االفتراضية.
1.  "البيتكوين"هي 

حيث ،عن النقود العمالت الرقمية تختلف
تصدر واقع العمالت التي النقود تعكس 

عن الدول وهي الوسيلة األولى في 
. من النشاط االقتصادييتجزأالوجزء عمليات التبادل 

يطلق عليها  عمليات تشفير م افي استخد الرقمية العمالت صدار إبه آلية تتشا 
(Cryptography)، مين البيانات أتستخدم لتتستخدم لتتستخدم مين البيانات ألت بما  التعقيد شديدة عمليات وهي لت

عقدةمعقدةُمعقدةتتكون . يجعلها صعبة االختراق رياضية معادالت من التشفير ،عملية
 .لهذا أطلق عليها اسم العمالت الرقمية المشفرة

ًأيضاًهناك وسهولة التعامل بها  العمالت الرقميةفي تداولمرونة وسهولة ًأيضا
ظهور أدى إلى ، مما"نترنت اإلللمعلومات "العالميةالشبكة من خالل موقع 

-
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من أشهرهامتعددة من العمالت الرقميةتطور فئات مختلفة أو أنواع و
  ."البيتكوين "

حيث يتم إصدارها  ،المركزية المركزية المركزيالبن وكالبن وكالبن هذه العمالت لنطاق إشرافهذه العمالت لنطاق إشرافهذه العمالت ال تخضع
إلى عدم وجود سيطرة    مما  يؤديمما  يؤدي،  مما  ،  مما  ،    خارج القطاع المالي  خارج القطاع المالي  من أشخاص أو كيانات 

. ورقابة على إصداراتها وتداولها

  وإمكانية ،وتعدد نماذجها وأشكالهايستعرض الكتيب واقع العمالت الرقمية 
عمالت رقمية باستخدام تقنية سلسلة الكتللالمركزية كالبنوإصدار عمالت رقمية باستخدام تقنية سلسلة الكتللالمركزية    مقابل،لالمركزية 

ً  العمالت الرقمية المتواجدة في سوق العمالت الرقمية ً  حاليا  حاليا كما يستعرض   ً.حاليا
انعكاسو  المخاطر المحتملة  لهاالمخاطر المحتملة  لهاالمخاطر المحتملة  ،  و،  و،  2مزايا ومخاطر العمالت  الرقمية الخاصة مزايا ومخاطر العمالت  الرقمية الخاصة مزايا ومخاطر العمالت   انعكاسو   اتها   اتهاانعكاسو انعكاسو

احتمال  إلى جانب ، ذلكعلى االستقرار المالي، ودور البنوك المركزية في 
  اإلرهاب،وتمويلبجريمة غسل األموالبجريمة غسل األموالبالخاصةالعمالت الرقميةارتباط 

الصادرة عن المصارف  الرقمية  النماذج اإلقليمية والدولية للعمالت  مجموعة  و
 .المركزية

: العمالت الصادرة عن القطاع الخاص من شركات أو أفراد، على يقصد بالعمالت الرقمية الخاصةيقصد بالعمالت الرقمية الخاصةيقصد ب
ًكما سيأتي ذكره الحقاًكما سيأتي ذكره الحقاً. ،خالف العمالت الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، والعمالت المستقرة
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ً ًثانيا العمالت الرقمية مفهوم : ًثانيا
األول  السبيلهي و،لتبادل التجاري لوسيلة شكال المال وأمن شكلالنقود تعد 

  والثروة وسيط للتبادل ومقياس للقيمة و،للحصول على السلع والخدمات 
الذمة.ءبراإل ووسيلة 

بالنقودظهر،ظهور ثورة العمالت الرقميةمع عرفيعرفيُعرف النقود من نوع
أنها مخزون إلكتروني لقيمة نقديةبيمكن تعريفها ،اإللكترونية أنها مخزون إلكتروني لقيمة نقديةبيمكن تعريفها  تستخدم في  تستخدم في  تستخدم ؛بيمكن تعريفها 

رونيلكتالدفع اإلعملية رونيلكتالدفع اإل دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء ،لكتالدفع اإل
 .المعاملة

الحواسب  اإللكترونية من حيث تخزينها علىتها مثيالالعمالت الرقمية تشبه 
يكمن   .اإللكترونيةيتم تداولها عن طريق الشبكات يتم تداولها عن طريق الشبكات يتم تداولها عن طريق الشبككما  .والوسائط اإللكترونية

حقيقية مثل الدوالر  تمثل عمالت أن النقود اإللكترونية الفرق بينهما في الفرق بينهما في الفرق بينهما 
مدفوعة  ، تم تحويلها إلى وحدات إلكترونيةمن العمالت اغيرهو األمريكي 

اإللكترونية األجهزة على ومخزنة 3. ًمقدماًمقدماً،

النقود يكمن في أنالرقميةوالعمالت االختالف بين النقود االلكترونية 
ة ذات طابع قانونييحقيق عمالت تعكسلكترونية اإل ة ذات طابع قانونييحقيق  صادرة عن البنوك ،يحقيق 

مع يتنافىوهوما ،السياديةالعمالت وقوانينوقوانينوقوانيحكامأطبق عليها تالمركزية،
  .الخاصةلعمالت الرقميةلالحاليالواقع 

   
المظلة الرئيسة التي تضم جميع أشكال  تمثل "العملة الرقمية"تالي فإن بال

المشفرة وبغض النظر عن  والمستقرةواإللكترونيةالعمالت األخرى منهاالعمالت األخرى منهاالعمالت األخرى 
الطابع الرئيس لتلك العمالت يبقى، إطالقهاالمسميات األخرى التي يمكن 

ً  البتكوينالرقميةالعمالت(. 2019. )أحمدباسمعامر،  ً  أنموذجا  أنموذجا فيالنقودضوابطمعتوافقهاومدىًأنموذجا
. 290–264, ( 1)16, اإلسالميةوالدراساتوالدراساتالشرعيةللعلومالشارقةجامعةمجلة. اإلسالم



واقع العمالت الرقميةواقع العمالت الرقمية

7

وجود مادي ملموس، بالرغم من أن لها بعض  دونبشكل رقمي إتاحتها
4الخصائص المماثلة للعمالت القانونية المادية.

عبارة عن مجموعة من األصول الرقمية التي يتم إنشاؤها  العمالت الرقمية
تعتمد على تقنيات التشفير المعقدة التي الحاسوبية باستخدام لغات البرمجة 

 .  واالختراق  واالختراق  االحتيالعمليات لتأمين هذه األصول لمجابهة لتأمين هذه األصول لمجابهة لتأمين هذه األصول ل

د عليها وسيلة من وسائل  أصبح االعتماأصبح االعتماأصبح االعت  ،مع الثورة الرقمية في العصر الحديث 
هذه  تداولسهولة بفضل الفورية المعامالت ز نج انج انج إ ووالسلعل الخدمات تباد 

 .بالمكانوسهولة نقل ملكيتها دون التقيد العمالت 

حيث ،سلسلة الكتل " البلوك تشين"تقنية تعتمد على العمالت الرقميةكما أن
كل معاملة في كتلة منفصلة وربطها بالعديد من الكتل األخرى بتشفيرتقوم 

لة  شك ُم لة  شكم لة  شك م بذلك    بذلك  لة  شك تسمح بإنشاء  نظام المركزي إلرسال  تسمح بإنشاء  نظام المركزي إلرسال    تسمح بإنشاء    تسمح بإنشاء    سلسلة من الكتل  المعقدة التيسلسلة من الكتل  المعقدة التيبذلك  سلسلة من الكتل  بذلك  سلسلة من الكتل  لة  شك
المعامالت.واستقبال هذه 

الصادرة عن  الرقميةاالفتراضية )( للعملة( للعملة( FATF)فريق العمل المالي ينظر
وتعمل  على أنها جهات خاصة(  ًرقميًارقميارقميًا تداولها يمكن التي للقيمة رقمي تمثيل

،محدد     قانوني  قانوني  سند   مخزن للقيمة، لكن ليس لهامخزن للقيمة، لكن ليس لهامخزن للقيمة، لكن ليس له  و  و  حساب وحدة    و   و   للتبادلكوسيط  
  تؤدي  وظائفها تؤدي  وظائفها كما أنها  تؤدي  كما أنها  تؤدي    كما أنها    كما أنها  .البنوك المركزية  يتم إصدارها أو ضمانها من قبل    يتم إصدارها أو ضمانها من قبل    الو

5. الرقميةفقط باالتفاق داخل مجتمع مستخدمي العملة 

تعريف العمالت الرقمية:

ملالعيمكن تعريف   ملالعيمكن تعريف   على  ة الرقمية  العيمكن تعريف   على  ة الرقمية  مل أنها عبارة عن مجموعة من الرموز الرقمية مل
التي  ملموسة  الغير   التي  ملموسة  ال ليس لها شكل ماديال ليس لها شكل ماديالتي  ملموسة   م   وتستخد تعمل كوسيط لقيمة التبادل  وتستخدتعمل كوسيط لقيمة التبادل  وتستخدتعمل كوسيط لقيمة التبادل  ، والتي  ملموسة  

تعتمد على تقنية سلسلة الكتل  تعتمد على تقنية سلسلة الكتل  تعتمد على تقنية و فيها، فيها، تها والتحكم فيتها والتحكم فيتها والتحكم عملية التشفير لتأمين معامال 
بالعديد من تتمتع العمالت الرقمية أنكما،العملةوحدات وخلقفي إنشاء 

بالمعامالت الفورية التي  تتم مباشرة بين األطراف المتعاملة بالمعامالت الفورية التي  تتم مباشرة بين األطراف المتعاملة   بالمعامالت الفورية التي    بالمعامالت الفورية التي    تسمحالتي    المزايا

العمالت(. 2020. )الوطنيالمدفوعاتنظامعلىوالرقابةاإلشرافدائرة. األردنيالمركزيالبنك -
. المشفرة

Financial Action Task Force (FATF), “Virtual Currencies – Key Definitions and – Key Definitions and –
Potential AML/CFT Risks”, June 2014, P.4.Potential AML/CFT Risks”, June 2014, P.4.
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عند  و بسالسة لتسديد المدفوعات عبر الحدود تستخدم و  ،وسطاءل دون الحاجة
.العالمية للمعلومات االتصال باألجهزة والشبكات 

ً نظراً نظراً للطفرة الهائلظهرت كما  التي تحظى بها   للطفرة الهائل ة للطفرة الهائل ةًوانتشرت بشكل سريع جداًوانتشرت بشكل سريع جداً
خطى الحدود المكانية تمما جعلها ت ،العصر الرقمي تقنيات  خطى الحدود المكانية تمما جعلها ت ، خطى الحدود المكانية في التعامل  خطى الحدود المكانية في التعامل  تمما جعلها ت ،

  والتحويالت الفورية. لمدفوعات وا
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ً الرقمية تالعمالونماذج أشكال لثاً:  الرقمية تالعمالونماذج أشكال لثا:  الرقمية تالعمالونماذج أشكال لثاًثا
ويظهر الفرق بين كافة هذه األنواع من الرقمية ونماذج العمالت د أشكال تتعد 

،(التداولعمليات  )المعامالت    إلتمام   المستقطع الوقت    عدة عوامل أهمهاخالل  
الخوارزميات  وكذلك،(Mining) التعدينعمليات التقنيات التي تقوم عليها و

. (Hash) المسئولة عن التشفير

ثالثة نماذج رئيسة كما يلي: يمكن تصنيف هذه العمالت في يمكن تصنيف هذه العمالت في يمكن تصنيف هذه العمالت 

  الخاصة العمالت الرقمية .11
ذلك بحسب موقع ،تداولها عملة رقمية مشفرة يتم 4000هناك أكثر من 

CoinMarketCap)) رظه   ي  يُ  الذي رظهي رظه  ي  ي رظه   ي   في   المتداولةأسعار العمالت المشفرة   في       ً ً   يوميا   يوميا ًيوميا
. أيام 7 خالل أسعار تداولهاأسعار تداولهاأسعار تداولمع مؤشرات سوق العمالت الرقمية

أشهر وأهم العمالت فيما يلينذكر،الرقميةالعمالت حصر جميع يصعب 
:  على مستوى العالمالرقمية 

 (Bitcoin)البتكوينعملة -

الرقمية على ت أشهر العمالمن البتكوين تعد 
ًتداوالًتداوالً واألكثر العالم من ناحية  واألعلىمستوى

ولها تأثير كبير على باقي العمالت ،القيمة السوقية
حرك ف.في السوق الخارجي حرك ف   ة    ة حرك ف تؤثر  ت ؤثر   ؤثر  أسعار البيتكوين  تأسعار البيتكوين  ت أسعار البيتكوين    حرك ف

  باقي العمالت الرقمية على مستوى    باقي العمالت الرقمية على مستوى      على  على  كبيربشكل  
العالم.

  ، (ي ني نالبلوكشي البلوكشي البلوكشسلسلة الكتل  )سلسلة الكتل  )واعتمدت على تقنية  سلسلة الكتل  واعتمدت على تقنية  سلسلة الكتل    واعتمدت على تقنية    واعتمدت على تقنية    في عام  2009في عام  2009البتكوين  في عام  البتكوين  في عام  ظهرت  البتكوين  ظهرت  البتكوين  ظهرت  
  تعملسبق الذكر كما  .في األسواقًحالياًأصبحت العملة الرقمية األولى حالياأصبحت العملة الرقمية األولى حالياًأصبحت العملة الرقمية األولى حيث 

. البنوك المركزيةتديرهخارج النظام النقدي الذي 

قبلمن    البتكوين  قطالإتم   قبلمن     ةمجموع    شخص أو  شخص أو   ةمجموع   أطلقت   معروفة أو محددة    معروفة أو محددة  غير    
وارتفاع قيمتها  البيتكوينبعد نجاح ."ناكاموتوساتوشي " اسماسماسعلى نفسها
أن إال أنه من المقدر ،من العمالت الرقمية األخرىظهرت العديد السوقية 
المحدود الذي تم  الوحدات عدد وحدات جديدة، ذلك بسبب إصداريتوقف
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الحفاظ على  لضمان، 6بتكوين مليون وحدة 12 والبالغوالبالغوالمنذ تأسيسها وضعه 
عبر الزمن.وارتفاع قوتها الشرائية  باستمرار وارتفاع قوتها الشرائية  باستمرار وارتفاع قوتها الشرائية  قيمة العملة باستمرار  

( Ethereum - ETH) اإليثريومعملة -

( هو مصطلح مختصر يعبر  ETHاإليثريوم ) 
ب ً ًأيضا ًأيضا تعرف التي الرقمية العملة اسم سم  بإبإعن

عملة الخدمات.

  أشهر عملة ثاني تمثل و 2015ظهرت في عام 
من حيث (Bitcoin)البتكوين بعد عملة رقمية 

إال  .على الرغم من حداثتهاالتداول واالنتشار 
إصداراها مختلفة عن آلية إصدار آلية أن 

  على ماإليثريو عملة تعتمد حيث ،البتكوين
لعقود الذكيةاإلصدار وتوثيقعالمية وهي منصةوهي منصةوهي ،(Ethereum)منصة 

تماثل العقود ،مركزيةالإطار شــبكة توزيعيتم برمجتها في و ،الذاتية التنفيذ الذاتية التنفيذ ال
تعتمد على تقنية كما األمان والثقة. مستويات أعلى من تحقيق التقليدية معالتقليدية معالتقليدية 

ًتطوراًتطوراًالالمركزية والسجالت (البلوك شين) سلسلة الكتل   .األكثر

عملة  اخترعهو منهو منهو الروسي فيتاليك بوتيرين المبرمجأن إلى تجدر اإلشارة 
تمكن المطورين من  حيث الذكية الذكية الللعقود للعقود عبارة عن منصة للعبارة عن منصة للعبارة عن منصة وهياإليثريوم،

البرمجية،للعقود الذكية تشغيل التعليمات للعقود الذكية تشغيل التعليمات تتيح لتتيح لتتيح تطبيقات غير مركزيةإنشاء
أو توقف نظ م تشغيل العملةتوقف نظ م تشغيل العملةتوقف نظ يكون هناك احتمالية الأ علىبرمجتهاتمت تمت تم

لكلذ ،  بخالف المتعامل  والمنصةبخالف المتعامل  والمنصة  بخالف المتعامل    بخالف المتعامل    التدخل من طرف ثالث التدخل من طرف ثالث ال  ،  دون،  دون،  عليها  االحتيال لكلذ ،   لذ ،  
ليلتسهلتسهلتعملة العقود الذكيةهي عملة اإليثريوم يمكن القول أن  ليسه تبادل األموال  سه

7أي شيء ذي قيمة. أو الممتلكات أو المشاركات أو

(. النقود االفتراضية مفهومها وأنواعها وآثارها 2017الباحوث، عبد هللا بن سليمان بن عبد العزيز )
916–857(، 1) 2017االقتصادية. المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة. 

(. العمالت الرقمية وعالقتها بالعقود الذكية. مؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي 2019سالم الطالب، غسان. )
العربية المتحدة.اإلمارات، دبي، والعشرونالدولي. الدورة الرابعة 
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(Litecoin - LTC) ليتكوينعملة -

الليتكوين من أكثر العمالت قد تكون عملة 
بعد البتكوين واإليثريوم وتتشابه  ًاًاًانتشار

،  (البتكوين)م ع عملة  م ع عملة  خصائص  م خصائص  م الخصائص  الخصائص  المن حيث  
  بين رئيسين فارقين رئيسين فارقين رئيسين أمرينيوجد لكن 

،نعملتيال ،نعملتيال هما ،(ليتكوين)تتميز بهما عملة ال
. السرعة والقيمة

  بينما يتطلب إنشاء ، كحد أقصىدقائق10بتكوين وحدةإنشاء يستغرق
إنشاء في فارق السرعة يوضح بما،دقيقة 2.5ليتكوين حوالي وحدة إنشاء في فارق السرعة  فارق السرعة 

أربعةالذي يصل إلى ،البتكوينمقارنة بنظيرتها الليتكوينالليتكوينالوحدات 
في الوقت نفسه.الكميةأضعاف

عملية التعدين  عملية التعدين  عملية التشفير معقد للغاية، إضافة إلى أن ليتكوينكما تتبع عملة 
ً  كثر األ  هيهذه العملة  المستخدمة في   ً  تعقيدا  تعقيدا مقارنة  مع غيرها من العمالت  مقارنة  مع غيرها من العمالت    مقارنة    مقارنة   ً تعقيدا

8. الرقمية الخاصة

(Ripple) عملة الريبلعملة الريبلعملة ال-

  لها يرمز،واحدة من أشهر العمالت في العالم
(XRP)  ،وهو نظام مدفوعات مفتوح المصدر،  وهو نظام مدفوعات مفتوح المصدر  ، ،

زاليال  .  تحويل العمالت   تحويل العمالت   هويتم عن طريق  زاليال الريبل    يال
يمثل  أنه هوصفيمكن و، التجربةفي مرحلة 

 .شبكات الدفعالجيل القادم من 

  من حيث   من حيث     البتكوين  البتكوين  عملة الريبل  مع عملة عملة الريبل  مع عملة عملة الريبل    تتشابه
ناحية  ، ت الخوارزمياالقائم على أساس ،الرقمي للعملةاإلعداد  من ًوأيضاًوأيضاً

  مما،محددة بعدد من الوحدات التي سوف يتم إطالقهاحيث أنهاحيث أنهاحيث أن،اإلصدار
يبلغ العدد  .البيتكوينلحال في عملة كما هو التعدينيجعلها قابلة لعمليات ايجعلها قابلة لعمليات ايجعلها قابلة ل

(. العمالت الرقمية وعالقتها بالعقود الذكية. مؤتمر مجمع الفقه 2019سالم الطالب، غسان. )
اإلسالمي الدولي. الدورة الرابعة والعشرون، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.اإلسالمي الدولي. الدورة الرابعة والعشرون، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.اإلسالم
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شبكة ممت ممت صمصم ُص. الريبلمن عملة وحدة مليار 100حولياصدارهإلالمقدر 
على سبيل ، ت األخرىألي شكل من العماللتحويلابطريقة تسهلالريبل 
أو اليابانيأو الينأو اليورو أو الجنيه اإلسترلينياألمريكيالدوالرالمثال

. البتكوين

((BCHبتكوين كاش-

  عن البتكوين النشقاقها البتكوينتوأم عملة أو كما يطلق عليها ،البتكوين كاش
,BCC)  منها  منها  ومختصرات   ومختصرات   عدة رموز    لها  لها.2017األصلية في   BCH, Bcash)  

وامتداد حقيقي   "البيتكوين "توأم عملة هي 
لى  إباالنقسامعنهاانشقت حيث  .لها

  . "Hard Forkسلسلتين عن طريق عملية " 
عملية  كاش هي العملة المشتقة من بتكوين
االختالفات بين بعض توجد كما  .االنقسام
  بتكوين حيث تعد ،كاشوبتكوينبتكوين
  مما ،البتكوينمن أصغرذات حجم كاش 

تعد حيث ،إنشاء وحداتهايؤثر على أسعار
كما أن التقنيات   .البتكوينأقل تكلفة من 

مما  ،الكتلفي عدد إمكانية زيادة إضافيةتتيح كاش البتكوينالبتكوينالفي ةالمستخدم
9لعملة البتكوين. ًاًاًامتداد يجعلها وقها  تفويؤدي إلى

  

مصدر سابق.سالم الطالب، غسان. 
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المزايا والمخاطرالخاصة: العمالت الرقمية أ.
، نستعرض في هذا الجزء مزايا ومخاطر استخدام العمالت الرقمية الخاصة

النقدي أو الشكل التقليدي  وهي نموذج مختلف عن الشكل التقليدي للتبادل 
  دون التطرق ألي نوع محدد من األنواع أو النماذج واألشكال    دون التطرق ألي نوع محدد من األنواع أو النماذج واألشكال    ،للعمالت النقدية
 السابقة الذكر.

العمالت الرقمية الخاصة:  مزايا•

: يتمثل فيالعمالت  تلكأهم ما يميز  

استخدام أساليب التشفير المعقدة التي   إلىيرجع ذلك غير قابلة لالحتيال:-
تجعلها مقاومة لالحتيال. 

أنها ال تعتمد على جهة مركزية معينة تديرها، مع عدم   بماالالمركزية:-
مما يقلل رسوم التحويل بين المرسل والمستقبل.  ،وجود وسطاء

أي معاملة  إتمام  تحتاج    السرعة:- أي معاملة  إتمام  تحتاج     بأي نوع من أنواع  بأي نوع من أنواع    ب  ب  أو تحويل عبر الحدود   
دقائق كحد   10ثانية إلى  15بين تتراوحلفترة زمنية العمالت الرقمية 

. هاأقصى إلنجاز
رسوم  لال تخضع ألسعار الصرف والعمالت وال :تخضع للعرض والطلب- رسوم  لال تخضع ألسعار الصرف والعمالت وال  ال تخضع ألسعار الصرف والعمالت وال 

.العرض والطلب لية آل  فقط تخضعإنما  المعامالت،
تداولها يقلل الحواجز أمام التجارة والحدود الدولية ي ز المنافسة:ي ز المنافسة:ي تعز-

لشبكة العالمية  بابمجرد وجود اتصال وإمكانية استخدامها مرتبط فقط وإمكانية استخدامها مرتبط فقط وإمكانية استخدامها 
.للمعلومات 

 الخاصة:مخاطر العمالت الرقمية •

  ليس لها وجود   ليس لها وجود     بحكم أن  بحكم أن  ،مخاطر هذه العمالت ناتج عن السمات التي تمتاز بها
نجاز  إإضافة إلى  سهولة التداول وسرعة  إضافة إلى  سهولة التداول وسرعة  إضافة إلى    ،مادي وغير متداولة بالشكل التقليدي

نهاء الخدمات وشراء السلع.إالمعامالت و

،في األسواق    العمالت الرقمية الخاصة  العمالت الرقمية الخاصة  عدم استقرار أسعار  يالحظ    يالحظ    كما ،في األسواق     ويمكن    ويمكن      
تنخفض في فترات وجيزة من دون يجعلها ترتفع  و يجعلها ترتفع  و   يجعلها ترتفع    يجعلها ترتفع    القول أنها  تشكو من تذبذب القول أنها  تشكو من تذبذب القول أنها  

  من هامش الربح    من هامش الربح   ً كالًيزيد  كاليزيد  كالًمما  يزيد  مما  يزيد  مما    ،العملة  علىأسباب واضحة أو نتيجة مضاربات  
  التي ترجع أسباب انخفاض    التي ترجع أسباب انخفاض    والخسارة، على عكس غيرها من العمالت  التقليديةوالخسارة، على عكس غيرها من العمالت  التقليديةوالخسارة، على عكس غيرها من العمالت  
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  ويمكن ايجاز بعض هذه المخاطر فيما   ويمكن ايجاز بعض هذه المخاطر فيما   .أسعارها إلى أسباب اقتصادية واضحة
  يلي:  

إضافة إلى أن    عدم خضوعها  لإلشراف من قبل السلطات النقدية،عدم خضوعها  لإلشراف من قبل السلطات النقدية،عدم خضوعها    القوانين:•
، مما يجعلها  تفتقر  ، مما يجعلها  تفتقر  ، مما يجعلها  العديد من الدول تفرض قيود على تداولها أو التعامل بها

.للقبول القانوني في معظم الدول
جعل من  مما ،هذه العمالت جعلها غير مستقرةتقلب أسعار  غير مستقرة:•

الصعب تحديد قيمتها السوقية.
والرقابة  من قبل السلطات  والرقابة  من قبل السلطات  عدم خضوعها لإلشراف  والرقابة  عدم خضوعها لإلشراف  والرقابة  عدم خضوعها لإلشراف    :مشروعةمعامالت غير  •

 ،في معامالت غير قانونية ستخدامهاالإمكانية جعل هناك النقدية 
إضافة لعدم القدرة   ،رهاب كاستخدامها في جرائم غسل األموال وتمويل اإل

على تحديد مصدر األموال أو توافر معلومات أو قوائم عن أصل هذه 
األموال. 

تشفير  تخضع لعمليةبالرغم من أن العمالت الرقمية لكترونية:الهجمات اإل•
عيقي ، مماالتعقيد  ةشديد  عيقي ، مماالتعقيد  ة لكترونية تعد إال أن الهجمات اإل ،عملية االحتيال ي ، مماالتعقيد  ة

من أكبر المخاطر التي  تواجه استخدمها.من أكبر المخاطر التي  تواجه استخدمها.من أكبر المخاطر التي  
أو مرتبطة  أو مرتبطة  أو غير مدعومة الخاصة العمالت الرقمية عدم وجود غطاء مالي:•

مثل الدوالر األمريكي أو اليورو األوروبي أو الين   ،بالعمالت التقليدية
يكون   هذه العمالت  تبادلأن كما  ،غيرها من العمالت التقليدية وأالياباني 
 وطرح هذه التحكم في عرض عدم مع   المركزية البنوكسيطرة خارج 

من جانب البنوك المركزية.  العمالت 
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وج غسل األموال  رائموج غسل األموال  رائموجالخاصة العمالت الرقمية ب.
جريمة غسل األموال هي مجموعة من العمليات المالية والتحويالت النقدية  

صفة  هذه األموالمحاولة إكساب  .لألموال نتيجة األنشطة غير المشروعة
لنظام المالي بصفة قانونية  في ادخالها إمن خالل هاالشرعية ومحو مصادر

عملية غسل األموال. يطلق عليهما ،ومشروعة

رقابة أو سلطة أليالخاصة الرقمية العمالت ال تخضعاإلشارة، كما سبقت كما سبقت كما سبق
يسهلقد  مما  شرافية،إ يسهلقد  مما     العمليات إجراء  ربطها بأي نشاط غير قانوني  من خالل  ربطها بأي نشاط غير قانوني  من خالل    ربطها بأي نشاط غير قانوني    ربطها بأي نشاط غير قانوني      

استخداماحتمال  بالتالي    ،التجارية الغير مشروعة  باستخدام تلك العمالت التجارية الغير مشروعة  باستخدام تلك العمالت التجارية الغير مشروعة   استخداماحتمال  بالتالي     ها   هااستخداماحتمال  بالتالي     في   في استخداماحتمال  بالتالي  
، دون أن تكون هناك مساءلة  األنشطة المتعلقة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب األنشطة المتعلقة بغسل األموال وتمويل اإلرهاب األنشطة المتعلقة ب

موال التي تستخدم في تداول العمالت الرقمية قانونية أو عملية تعقب لتلك األ
الخاصة.

ًتعقيداًتعقيداًما  األمر عدة أسباب منها: يزيد

العمالت الرقمية الغير صادرة عن  لوعدم وجود سياسيات وإجراءات لتداعدم وجود سياسيات وإجراءات لتداعدم وجود سياسيات وإجراءات -
البنوك المركزية في األسواق العالمية.

در األموال ااعرف عميلك لمعرفة مصجراءات إعدم اتباع - در األموال ااعرف عميلك لمعرفة مص وتاريخها، على  اعرف عميلك لمعرفة مص
المؤسسات التجارية التي تم  ، تتبع أصول األموال وسبيل المثال ال الحصر

العديد منالستخدام هذه العمالت في وهو ما يفسح المجال،االستثمار بها
المشروعة التي تستخدم في غسل األموال وتمويل اإلرهاب. العمليات غير

ستغرق أكثر  تحيث أن بعض المعامالت قد ال ،ونقل ملكيتهاسرعة تداولها -
يجعل هناك صعوبة  يجعل هناك صعوبة  يجعل هناك مما ،بعض العمالت الرقميةفي ثانية إلنجازها 15من 

،في تعقبهاكبيرة ،في تعقبها     ربما    ربما    ،إضافة إلى عدم وجود وسطاء في عملية البيع والشراء    
يجعلها المالذ األول في عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

ةاألسباب الثالث  - ةاألسباب الثالث   ربما  السابقة       ربما  السابقة     جعلتها مالذ    جعلتها مالذ ربما  السابقة     إضافة   إضافة   ،  ووجهة أولى لغسل األموال  ووجهة أولى لغسل األموال ً اًاًربما  السابقة  
اإلقبال  أسباب كان من أسعار تلك العمالت في بداية ظهورها تدنيتدنيتدنأن إلى 

مما أدى يها، عل مما أدى يها، عل ا رتفابدوره إلى عل ا رتفابدوره إلى  الرقمية ع القيمة السوقية اإلجمالية للعمالت رتفابدوره إلى 
  .مكاسب عاليةوتحقيقها وتضاعفها في وقت قياسي 
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الجرائم المالية التي تتمثل في غسل األموال وتمويل    نبمعنى آخر يمكن القول  أ بمعنى آخر يمكن القول  أ بمعنى آخر يمكن القول  
يمكن أن تكون مظلة لتداول العمالت الرقمية، لعدم توافر معلومات   ،اإلرهاب 

العمالت تلك  و قوائم عن األصول األجنبية المستخدمة في تداول   العمالت تلك  و قوائم عن األصول األجنبية المستخدمة في تداول   ،  مما يعني أن  ،  مما يعني أن  ،  و قوائم عن األصول األجنبية المستخدمة في تداول  
  كان    كان  ًسواًء  سواء  سواءشرافواإلالرقابة  كل هذه المعامالت ال تخضع ألي نوع من أنواع  

ًذلك  ًداخليا خارجياً. ً داخليا خارجيا.   ًخارجياً.   .  أو .  أو
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العمالت الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية  .22
التقليدية العمالت استخدام تقليص على ًمؤشراًمؤشراً الرقمية العمالت نمو أصبح

قد  يقلصقد  يقلصمما  قد  مما  قد  مما    ،الرقميةواقتصارها على كونها أداة سداد فقط لقيمة هذه العمالت  
. دور البنوك المركزية

بإطالق بإطالق بلبنوك المركزية من قبل ااهتمام كبير أن هناك إلى تجدر اإلشارة 
Central Bank)العمالت الرقمية  Digital Currency-CBDC) ،تختلف عن والتي
ال تخضع في إصدارها  التي،لقطاع الخاص اعنالصادرةالعمالت الرقمية 

أو إدارتها للبنوك المركزية.

أشكال النقود  إحدى  أنها  العمالت الرقمية  على  كما يطلق  بنك التسويات الدولية  كما يطلق  بنك التسويات الدولية  كما يطلق  
أرصدة التسوية التي تحتفظ بها  تختلف عن االحتياطيات أولكنها ،الرقمية

10.البنوك التجارية لدى البنوك المركزية

  حظي يلذ تطورات العمالت الرقمية على مستوى العالم وانتشارها افي ظل 
، تسعى  جمهور مستخدمي الشبك ة العالمية للمعلومات جمهور مستخدمي الشبك ة العالمية للمعلومات جمهور مستخدمي الشبك بقبول فئات عديدة من 

توفير  في لالستفادة منها توفير وإصدار عملة رقمية إلىالبنوك المركزية توفير  في لالستفادة منها  لالستفادة منها 
المدفوعات الرقمية والخدمات المالية األخرى مع الحد من االستخدام غير 

ًسواًءسواء،  ووضع الضوابط والتشريعات الالزمة لتداولها  ،  ووضع الضوابط والتشريعات الالزمة لتداولها  ،  القانونيالقانونيال رقمية دفع   ووضع الضوابط والتشريعات الالزمة لتداولها  كأداةووضع الضوابط والتشريعات الالزمة لتداولها  كأداة
 .بين األفراد أو بين المؤسسات المالية

تتبناها االتي  رقمية  عمالت  العمالت  الالعمالت  العمالت  ال    تصميم  تصميم  يراعيكما س تتبناها االتي  رقمية  ال عدة عوامل عدة عوامل عدة عوام  لبنوك المركزيةال
بين األفراد ًسواًءسواءاالستخدام وإمكانية ،الخصوصية واإلتاحةيات منها، مستو منها، مستو منها، 

  .والقوانين والتشريعات التي تخضع لها الدولة، ت أو المؤسسا

في تصميم  امراعاتهالتي يجب العوامل أهم نستنتج أن،في ضوء ما سبق
اللذان هي مستوى الخصوصية وإمكانية االستخدام  المركزية  العمالت الرقمية  

يلي: يمكن التطرق لهما بإيجاز فيما 

هل ،مع هوية المتعاملينتعامل البنوكومستوى الخصوصية فيما يخص -
مخف  أم سيكون هناك توضيح لهوية المتعاملين  لتقليل النشاط الغير  أم سيكون هناك توضيح لهوية المتعاملين  لتقليل النشاط الغير    أم سيكون هناك توضيح لهوية المتعاملين    أم سيكون هناك توضيح لهوية المتعاملين     اه مخفاهمخفاهستكون

. صندوق. صندوق. 11العددسياسات:موجزالرقميةالعمالتإصداروآفاقواقع(. 2020. )هبةالمنعم، عبد
العربيالنقد
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وقد يكون ذلك من خالل الربط مع ،استخدام تلك العمالت في القانوني
. نظام الهوية الرقمية الوطنية

هو الحالفهل ستكون غير مقيدة كما ،ما بخصوص إمكانية االستخدامأ-
تقتصر فقط  أم    ،لألفراد لألفراد ل  متاحة متاحة متاح  ، أي تكوناألخرى  الرقمية  لعمالت لبالنسبة  

. على المؤسسات المالية

العملة الرقمية للبنوك المركزية على النحو التالي:  تصميم يتم 

قائم على حسابات األفراد (Retail CBDCs)إصدار العملة الرقمية لألفراد إصدار العملة الرقمية لألفراد إصدار العملة الرقمية ل •
. البنوك التجاريةىلد 

بغرض   (Wholesale CBDCs)إصدار العملة الرقمية للمؤسسات المالية •
. المعامالت بين البنوكتسوية المدفوعات و

  عمالت  ملزمة عمالت  ملزمة عمالت    لعمالت الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية  ستكونلعمالت الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية  ستكونلعمالت الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية  اأن    كماكماكم
  ك نمطك نمطك   و  و  ،بقواعد وقوانين وتشريعات تضمن قبولها كقوة شرائية ووسيلة للتبادل

كونتس .ثابت وجديد من العمالت وعنصر من عناصر النظام المالي كونتس لهذه لهذه لتس
المركزية  القدرة  المركزية  القدرة  الصادرة عن البنوك  المركزية  الصادرة عن البنوك  المركزية  الصادرة عن البنوك  القواعد والقوانين المتعلقة بالعملة الرقمية  

شرماألنشطة الغير من التقليل التقليل الوعلى الحد  شرماألنشطة الغير  عة التي تستخدم العمالت الرقمية وماألنشطة الغير 
األخرى للتستر تحت مظلتها.

لبنوك المركزيةلالعملة الرقمية إصدارالشروع في مع  لبنوك المركزيةلالعملة الرقمية   Central Bank Digital) لالعملة الرقمية 

Currency-CBDC)، حجم المخاطر والتحديات  بتحديد بتحديد بستقوم البنوك المركزية
التي ستصاحب هذا اإلصدار واستخدام نظام محاسبة متكامل في إطار التحول  

أو في عملية الدمج بين العمليات التقليدية والرقمية  ،الرقمي للبنوك المركزية
التي تقدمها هذه البنوك. 

على   .هناك العديد من اآلثار المحتملة إلصدار عملة رقمية مركزيةكما أن 
التغيير  وعلى العمالت التقليدية،  اإلقبال    قد يكون هناك ضعف  فيقد يكون هناك ضعف  في  قد يكون هناك ضعف    قد يكون هناك ضعف    ،سبيل المثال التغيير  وعلى العمالت التقليدية،   على العمالت التقليدية،  

التي يجب تحديثها والعمل عليها للعملة الرقميةالمستمر في البيئة التشغيلية 
ًأيضاًبصفة مستمرة،  التي ستقوم  الرقمية التكلفة وأسعار الفائدة على العملة ًأيضا

هذه العملة ليؤثر على التوازن العام يؤثر على التوازن العام يقد مما ،بإصدارها البنوك المركزية  هذه العملة لؤثر على التوازن العام  ؤثر على التوازن العام 
والعمالت األخرى. 
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العمالت الرقمية المستقرة .33
بإمكانية تتميزالعملة الرقمية المستقرة هي إحدى أشكال العمالت الرقمية، 

، ويختلف نوع هذه األصول  أساسيةغطاء يمثل قيمة أصول غطاء يمثل قيمة أصول غطاء يإصدارها مقابل 
الربط عمليةتكون ، ويتم ربطها بتلك األصولمن عملة إلى عملة، وعادة ما 

ب بعض العمالت القانونية كالدوالر األمريكي أو اليورو، أو ب بعض العمالت القانونية كالدوالر األمريكي أو اليورو، أو ب في هذه العمالت 
أو سلة من  مثل الذهب أو حتى بعمالت مشفرة أخرى،ربطها بأصول أخرى

11.العمالت 

وهي محاولة للتغلب على أهم التحديات التي ترتبط بالعمالت الرقمية الخاصة 
فيما يتعلق بتذبذب وتقلب أسعارها. 

هذه العمالت هو الحفاظ على سوق مستقر للعمالت الرقمية   صدارإالهدف من  
والحفاظ على قيمتها السوقية والحد من التذبذب والتقلبات المستمرة في 

األمريكيربطها بأصول معينة كالدوالرالعمالت الرقمية األخرى من خالل العمالت الرقمية األخرى من خالل العمالت الرقمية األخ
 .ما يسمى بالربط القانوني للعمالت الذهب، أو 

  عوامل يتم ربطها بأدوات التثبيت التي تزيد منيتم ربطها بأدوات التثبيت التي تزيد منيالعمالت الرقمية المستقرة
تتمثل أدوات التثبيت   .التذبذب الحاد في أسعارهابالتالي تقليص و،استقرارها

، كما سبقت اإلشارةأو ، بما يماثل األصول المشفرة،في ربطها برصيد نقدي
من العمالت. من من العمالت. من من الأو سلة األمريكيرالدوالأو كالذهب بأصول معينةربطها 

يطلق فيما ًاستقراراًاستقراراً األكثر المشفرة األصول بأحد ربطها يمكن أخرى ناحية
المستقرة المضمونة خارج العمالت " عليها

.(Off-chain collateralized stablecoins) " السلسلة

عملة الفيسبوك الرقمية   :((Libraليبرا  عملة
  2019كانت البداية في يونيو حيث ، القادمة

قع التواصل االجتماعي اعبر موستخدمها ستخدمها ستخدمال
لتنفيذ المعامالت المالية ما بين شراء أو بيع أو  

ُ  .ماليةتحويالت 
لتنفيذ المعامالت المالية ما بين شراء أو بيع أو  

ُ
لتنفيذ المعامالت المالية ما بين شراء أو بيع أو  

ُأُأ وقد وقد  . طلقت في هذا التاريخ  طلقت في هذا التاريخ  طل   .
" المدعومة  Libraورقة حول هذه العملة "
ً ًجغرافياًجغرافيا الموزعة وفي آخر تحديث ، باألصول

البنك المركزي األردني. مصدر سابق. -
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تغيرات وتحسينات قابلة  أربعةتم إجراء ،2020على موقع ليبرا في أبريل 
للتنفيذ على التصميم الخاص بنظام الدفع ليبرا كالتالي:  

.متعدد العمالتالنظام المستقرمستقرة أحادية إضافة إلى ةتقديم عمل•
.من خالل إطار امتثال قوي (Libra) تعزيز سالمة نظام الدفع•
نظام غير مصرح  أي  االنتقال إلى    عدم• نظام غير مصرح  أي  االنتقال إلى   ًمستقبالًبه  مستقبالبه  مستقبالً  (  به  (  به  (  permission lessنظام غير مصرح  )نظام غير مصرح  )أي  االنتقال إلى  

يبراللنظام الرئيسةاالقتصاديةالخصائص الخصائص المع الحفاظ على  يبراللنظام   .للنظام 
12.لعملة ليبرااالحتياطيتصميمداخل البناء نظام حماية قوي •

وربطها ب الدوالر األمريكي لتكون أولى العمالت المستقرة وربطها ب الدوالر األمريكي لتكون أولى العمالت المستقرة وربطها ب تم دعم هذه العملة 
ضد تقلبات وتذبذب أسعار العمالت الرقمية والحفاظ على قيمتها وتقليل  

  بناء هذه العملة    بناء هذه العملة    .تعرضها للمخاطر التي تتعرض لها العمالت الرقمية األخرى
يتطلب استخدم األصول الرقمية في كافة أنحاء العالم وإنشاء قاعدة كبيرة  

لالستخدام تقوم على تطبيق الفيسبوك. 

ق به في  والحاجة إلى نظام دفع موثسببه(Libra)ليبراعملةسبب إطالق ق به في  والحاجة إلى نظام دفع موث الحاجة إلى نظام دفع موث
االحتفاظ  المالية معالرقمي الجديد وقابل لتأمين األصول يالنظام االقتصاد 

من سهولة ،عليها العمالت الرقميةتقوم التي والسمات بنفس الخصائص 
  وسرعة انجاز المعامالت   وسرعة انجاز المعامالت   ،التداول بطريقة سهلة وفعالة من أي مكان في العالم

الفورية إلى خالف ذلك، من المزايا التي تمتاز بها العمالت والتحويالت 
ما دفع لبيرا لبناء بنية تحتية تعتمد تقنية سلسلة الكتل لخلق ما دفع لبيرا لبناء بنية تحتية تعتمد تقنية سلسلة الكتل لخلق ما دفع لبيرا لبناء بنية تحتي .الرقمية الحديثة

مع الحرص أن ،نظام دفع عالمي يعتمد على هذه البنية في تسهيل المدفوعات 
عملة مستقرة مدعومة باألصول وثابتة وذات بيئة آمنة وموثوقة وقابلة  تكون

يالحقيق لعمالت لقيمة حقيقة مضاهاة إعطائها ، بالتالي للتطوير يالحقيق لعمالت لقيمة حقيقة مضاهاة  ة.قيمة حقيقة مضاهاة  ة.يالحقيق لعمالت ل من المتوقع يالحقيق لعمالت ل
الستقرارها   ًنظراًنظراً والقبول االنتشار وتلقى الرقمية العمالت من غيرها تنافس أن

واستخدامها من قبل الماليين من  باألصول أو بالعمالت األخرى المدعوم 
بين  وسائل مستخدمي ًانتشاراًانتشاراً األكثر الوسيلة تعد التي االجتماعي التواصل

. عمارالفئات المختلفة ومختلف األ 

12 Libra Association. (2020, April). White Paper • v2.0. Libra. https://wp.diem.com/en-US/wp-
content/uploads/sites/23/2020/04/Libra_WhitePaperV2_April2020.pdf
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ً: راب النماذج اإلقليمية والدولية للعمالت الصادرة عن : رابعا: راب
 المركزية البنوك

النماذج اإلقليمية النماذج اإلقليمية ال  -

مشروع "عابر" •

كل   المشترك المشترك الللتعاون للتعاون للنتيجةجاء ومصرف  السعودي المركزي البنك من   بين  بين
عملة إصدار  إثبات جدوى    عن  أسفر    أسفر      الذي  الذي  ،اإلمارات العربية المتحدة المركزي عملة إصدار  إثبات جدوى   إثبات جدوى  

. الدولتينثنائية  بين ثنائية  بين ثنائية    مشتركةرقمية 

،  أو الموزعةستخدام تقنيات السجالت الالمركزيةالمبادرة المشروع يعد 
تستخدم لتطوير أنظمة الدفع بين الدولتين من خالل إطالق عملة رقمية ثنائية 

ً ًوخارجياًوخارجيا ً ًداخليا ًداخليا البلدين بين التسوية . في

11المصدر: صندوق النقد العربي: موجز السياسات العدد  
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فيما يلي األهداف الرئيسة للمشروع:  

، وتجربتها، وفهمها بشكل  الموزعةت دراسة إمكانيات تقنيات السجالدراسة إمكانيات تقنيات السجالدراسة إمكانيات تقنيات السج•
.أكبر، وتحليل مدى جاهزيتها 

ت للدفع عبر الحدود باستخدام تقنيات السجالللدفع عبر الحدود باستخدام تقنيات السجالللدفع عبر الحدود باستخدام تقنيات السجبديلةبديلةبديلولحلفاستشرا•
الحالية عبر  الحدود الحالية عبر  الحدود   الحالية عبر    الحالية عبر    المرتبطة  بآليات الدفعالمرتبطة  بآليات الدفعالمرتبطة    للتغلب على التحديات    للتغلب على التحديات    ،الموزعة

.بين البنوك
  المركزيينصدار الثنائي للعملة الرقمية من قبل البنكين إلفكرة ادراسة •

.وتجربتها
ونتائج مشاريع البنوك  مشروع عابرإجراء مقارنات معيارية بين نتائج •

13. األخرىالمركزية

البنوك المشاركة في مشروع عابر

النهائي( التقرير 2020عابر )المصدر: مشروع 

الربط المحلي للبنوك      من خالل  من خاللعابر  يتمعابر  يتمعابر  أن قوام مشروع    السابق  الشكليظهر  
  وربطها بالبنك   وربطها بالبنك   والبنك المركزي  في الدولتين،والبنك المركزي  في الدولتين،كل دولة  والبنك المركزي  كل دولة  والبنك المركزي  ثالث بنوك عن  كل دولة  ثالث بنوك عن  كل دولة  التجارية  ثالث بنوك عن  التجارية  ثالث بنوك عن  التجارية  

شبكة واحدة تضمن المشاركة الفعالة لتلك البنوك في  بذلكالمركزي لتشكل
استخدام أموال حقيقية  سيتم تجدر اإلشارة إلى أنه  .مراحل المشروع المختلفة

  التسوية اإلجمالية المحلية.   التسوية اإلجمالية المحلية.   ذات قيمة نقدية وليست أصول مشفرة  إلتمام عمليات ذات قيمة نقدية وليست أصول مشفرة  إلتمام عمليات ذات قيمة نقدية وليست أصول مشفرة  

مشروع العملة الرقمية  عابر:(. مشروع 2020االمارات العربية المتحدة المركزي. )مصرف البنك المركزي السعودي  والبنك المركزي السعودي  والبنك المركزي السعودي   -
العربية المتحدة المركزي.  اإلماراتت الموزعة للبنك المركزي السعودي ومصرف المشتركة والسجالالمشتركة والسجالالمشتركة والس
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: كالتاليث مراحل رئيسة تم تقسيم المشروع إلى ثالتم تقسيم المشروع إلى ثالتم تقسيم المشروع إلى ث
 كمرحلة أولى. متطلبات التسوية عبر الحدود بين البنكين المركزيين دراسة -
  دولة ة التجارية في كل ة التجارية في كل الثالث ة الالثالث ة الالثالث البنوك البنوك المتطلبات التسوية المحلية بين تحديد -

 كمرحلة ثانية. هعلى حد 

متطلبات تنفيذ المعامالت عبر الحدود بين البنوك المشاركة في ك المتطلبات تنفيذ المعامالت عبر الحدود بين البنوك المشاركة في ك المتطلبات تنفيذ المعامالت عبر الحدود بين البنوك المشاركة في كتحديد  -
ة.كمرحلة ثالث  الدولتين ة.كمرحلة ثالث   14كمرحلة ثالث  

ًً كبير اً كبير اًدورتلعب تلعب تلالعملة الرقمية "عابر"  بالتالي ً كبير ا في  ا كبير ا في  ا كبير ا ً كبير ا كبير ا في  ا كبير ا ً كبير ا الالمركزية بشكل  تطبيق  كبير ا
،   دولة واحدة  دولة واحدة    في  فيالدولتين وليسالدولتين وليسال  في    في  العمالءيواكب التطور الرقمي  واحتياجات  يواكب التطور الرقمي  واحتياجات  يواكب التطور الرقمي  

،  فهي عملة رقمية ،  فهي عملة رقمية ،  الرقمية الصادرة عنها  كغيرها من التجارب الدولية للعمالت 
األولى من نوعها حتى اآلن. ثنائية وتجربة  تعتبر ثنائية وتجربة  تعتبر ثنائية وتجربة  

 (eDirham)لكترونيالدرهم اإل•

ومية في دولة  كرادات الحيتشمل تحصيل اإل عبارة عن منظومة وطنية للدفع 
ُ  ،اإلمارات العربية المتحدة

عبارة عن منظومة وطنية للدفع 
ُ

عبارة عن منظومة وطنية للدفع 
أ أ  ، كأول   ،2001طلقت خدمتها ألول مرة في عام ُأُ  ،
منظومة دفع إلكترونية آمنة   ،بهوية وطنيةمنظومة دفع إلكترونية آمنة   ،بهوية وطنيةمنظومة دفع إلكترونية آمنة  

  ها من تطويردولة اإلمارات   تمكنت 
.2020وإطالق أحدث إصدار لها في عام  

هو استخدام التقنيات لكتروني الدرهم اإل
  والشفافيةلتحقيق الكفاءة المالية الحديثة 

في   تساهممن خالل منصة رقمية وطنية 
تطويع  تعزيز مكانة ودور الدولة في تعزيز مكانة ودور الدولة في تع

. تقنيات الخدمات المالية على مستوى العالم

تم إطالقه في ، حيث ليمر بثالث مراحللكتروني تطور استخدام الدرهم اإل
حقق الدرهم كما  .2011في عام  منهصدار الجيل الثانيإ تمو 2001

ً واسعاًاإل ً واسعا إضافة إلى   الوطنية الدفع شبكات منصة ب هوتم ربط ًلكتروني انتشاراًلكتروني انتشاراً إضافة إلى   الوطنية الدفع شبكات منصة ب هوتم ربط  وتم ربط 
من الدرهم  إطالق الجيل الثالث 2020عام شهد .العالميةمنصات الدفع 

كما تم   .الدفع الرقمي خدمات مجال في ًوهو إصدار أكثر تطوراًوهو إصدار أكثر تطوراً ،اإللكتروني

المصدر السابق.
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،بطاقات الإطالق تطبيق الدرهم اإللكتروني المباشر دون الحاجة الستخدام  ،بطاقات ال ال
يوفر للمتعاملين أحدث الحلول الرقمية في عالم المدفوعات الرقمية. حيث 

E-Dinar)) التونسي الدينار الرقمي•

التونسي  لجنة تحت إشرافه للتفاعل مع مؤسسات التقنيات  التونسي  لجنة تحت إشرافه للتفاعل مع مؤسسات التقنيات  التونسي  البنك المركزي    شكل
إسهامات من    مع االستعانة بخبراء من البنك  الدوليمع االستعانة بخبراء من البنك  الدولي  مع االستعانة بخبراء من البنك    مع االستعانة بخبراء من البنك    ،الحديثةالمالية   إسهامات من     هذه  اللجنة، هذه  اللجنة، هذه      
سلسلة " سلسلة " سلسلة    ،إصدار الدينار الرقمي التونسي    مقترح البلوكشين تقنية على ًاعتماداًاعتماداً
هو عملة رقميةو،  الكتل" هو عملة رقميةو،   اإصداره  يتم    يتم      أحادية  أحادية  ،   اإصدارهيتم    .  من قبل البنك المركزي التونسي  من قبل البنك المركزي التونسي  يتم  

ُ  رقمية لدي  المواطنينرقمية لدي  المواطنينمن خالل حافظات  رقمية لدي  من خالل حافظات  رقمية لدي  الدينار الرقمي  من خالل حافظات  الدينار الرقمي  من خالل حافظات    الدينار الرقمي    الدينار الرقمي    يتم  تداوليتم  تداولسيتم  سيتم  س لمحت لمحت لم حت عبر     
  لقيام بعمليات امن تمكنهمو الشبكة العالمية للمعلومات على هواتفهم المحمولة

والمدفوعات.التحويالت كمالية

ثلت في:ثلت في:تم ثلت تم ثلت تم ،من قبل اللجنةتم تقديم شروط أساسية لهذا المقترح 

الدينار الحالي.تكون قيمة الدينار الرقمي مساوية لقيمة أن -
أو  يكون من خالل الفروع البنكية ،الحافظات الرقميةالحافظات الرقميةالحوتمويل فتح -

.مؤسسات الدفع
في التعامالت المركزيوالبنكبين العميل عدم وجود عالقة مباشرة -

15" .المختلفة

من  الموافقة عليه بعد ولم يتمالدراسةاليزال مشروع الدينار الرقمي قيد اليزال مشروع الدينار الرقمي قيد الي
.التونسي قبل البنك المركزي 

. (. استخدام تقنية البلوكتشين في عمليات المدفوعات: اآلفاق والفرص(. استخدام تقنية البلوكتشين في عمليات المدفوعات: اآلفاق والفرص(. استخدام تقنية البلوكتشين في عمليات المدفوعات: اآلفاق 2019صندوق النقد العربي. )
صندوق النقد العربي. اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.
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  الدوليةالنماذج  -

المسحنتائج    أن  من خالل الشكل التالي يتضح المسحنتائج     الذي أعده بنك التسويات الدولية    
و الرقمية للبن ت حول العمال، 2021 يناير  المنشورة في  و الرقمية للبن  أظهرت  ،ةك المركزيالرقمية للبن 
  التي تدرس إصدار عمالت رقمية لتبلغ حواليالتي تدرس إصدار عمالت رقمية لتبلغ حواليالتي تدرس إصدار عمالت رقمية البنوك المركزيةارتفاع نسبة 

  تقدر بزيادة بزيادة بأي  ،2019في عام بالمائة  80مقابل  2020في عام  بالمائة 86
ً  نقاط   نقاط  سواء  نقاط  سواء  نقاط بست  ً  نقاط  سواء  نقاط  .على مستوى العمالت الصادرة للتجزئة أو الجملة  نقاط 

Source: BIS (2021). Ready, steady, go? – Results of the third BIS survey on central bank 

digital currency. 

مرحلة التجارب و التنفيذ في بدأت التي أظهر المسح أن البنوك المركزية  كما
  من البنوك    من البنوك      في المائة  في المائة60  حوالي    حوالي    نسبتهابلغت  ي، قد  للجانب النظرللجانب النظرلل  الحقةخطوة  

  بالمائة في عام    بالمائة في عام    40  مقارنة بنحو    مقارنة بنحو    2020المركزية المشاركة في المسح  في عام  المركزية المشاركة في المسح  في عام  المركزية المشاركة في المسح  
زيادة بأي ، 2019 زيادة بأي  . نقطةعشرين تقدر ببأي 
ً ًأيضا قد انتقلوا لمرحلة قد انتقلوا لمرحلة قد انتقلوا لمن المشاركين  في المائة 14تشير النتائج إلى أنًأيضا

مرحلة التجريبية السابقة بعد الالتطوير  مرحلة التجريبية السابقة بعد الالتطوير  في  10مقارنة بنحو  2020في عام بعد الالتطوير 
أربعب تقدرزيادة بأي ، 2019المائة لعام   أربعب  . نقاطب 
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فيما يلي   .عملة رقمية للبنوك المركزيةبإطالق االهتمام  تزايد  تظهر النتائج
  المركزية:الرقمية  ت الدولية حول العمالالنماذج   والتجارب النماذج   والتجارب النماذج  بعض نستعرض 

ي الصين الرقمي"اليوان "• ي الصين الرقمي" الصين الرقمي"

    (PBoC  (People's Bank of China - PBoC)  المركزي الصيني "  بنك الشعب الصينيالمركزي الصيني "  بنك الشعب الصيني  المركزي الصيني "    المركزي الصيني "      البنك  البنك  بدء

عمليات البحث   من خاللإطالق عملة رقمية حول دراسة  2014عام " منذ  عمليات البحث   من خاللإطالق عملة رقمية  إطالق عملة رقمية 
الرقمي اليوان  إطالق أفضت إلى والتي، خمس سنوات  التي دامت واالختبار 
. 2020بنهاية عام  

التي يتم إيداعها بواسطة البنوك  عملة مدعومة باألصول هو الرقمي اليوان 
لمدفوعات  ًخصيصاًخصيصاًوهي مصممة وهي مصممة وهي  ،التجارية في البنك المركزي الصيني

انتشار   بما يعزز، نظام الدفع الرقميدعم بهدف األفراد التجزئة والتداول بين 
يجعل للصين  ، مما الدوليةالتعامالت المالية اإللكترونيةفي الصيني اليوان 

ً ريادياً غير  ً رياديا .مسبوق في سباق العمالت الرقمية للبنوك المركزيةًدوراًدوراً

ية السويد "الكرونا اإللكترونية"•

إجراء دراسات وبحوث بشأن2017في عام يدي بدأ البنك المركزي السو 
كنتيجة و  ،بالكرونا اإللكترونيةبالكرونا اإللكترونية  ب  ب    فيما بعد   فيما بعد   تم تسميتهاالتي    ،إطالق عملته الرقمية كنتيجة و       

  ، التقليديةللنقود في صورتها مستويات استخدام الشعب السويدي نخفاض ال
مستويات التفضيل النقدي. تراجعت تراجعت تراجع

برنامج اختبار لعملته  2020في نوفمبر طلق البنك المركزي السويدي أكما 
تعريف  بهدف  ،تقنية السجالت الالمركزية باستخدامالرقمية "الكرونا" 

المعامالت في  "لكترونية الكرونا اإل"المتعاملين بكيفية استخدام   المعامالت في     المالية الرسمية المالية الرسمية ال    
ً يتم تداولها  حيث  ،أو العمالت النقدية االئتمانيةاستخدام البطاقات ً عوضاً عن عوضا عن عوضا

لتسهيل  ذلك ،مثبت بالهواتف الذكيةمن خالل تطبيق يعمل كمحفظة رقمية 
عملية االستخدام. 
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نماذج في إطار التجربة أو تحت االختبار   -

رقمية ت إلطالق عماللكثير من الدول المحاوالت مازال هناك العديد من 
ةدراسالفي مرحلةفي مرحلةلكن كل هذه المحاوالت مازالت في لكن كل هذه المحاوالت مازالت في لكن كل هذه المحاوالت مازالت ،خاصة بها ةدراسال قيد والبحث وال

  يلي:   يلي:   يمكن ذكر أهم هذه المحاوالت فيمايمكن ذكر أهم هذه المحاوالت فيمايمكن ذكر أهم هذه المحاوالت  .التجربة

  بدأ منذ عام    بدأ منذ عام    يالذ   "  الكنديالدوالر الرقمي    "  مشروع العملة الرقمية    مشروع العملة الرقمية  :كندا•
إلى ما بعد اآلن العملة انتقلت  .باالعتماد على تقنية سلسلة الكتلباالعتماد على تقنية سلسلة الكتلب2016

. التجارب بنهاية العام الماضي  بعد إطالق العديد من   بعد إطالق العديد من   بهمرحلة التجر
يظهر  ذلك يظهر  ذلك   يظهر    يظهر    ،على االقتصاد غير النقدي  ل العتماد ل العتماد هناك محاوالت  ل هناك محاوالت  ل هناك محاوالت    :الدنمارك•

األموال لتحويل(Mobile Pay)" موبيل باي "في استخدامات تطبيق 
عملة رقمية.إصدار الجزم بالتوجه حولدون،وعمليات الدفع

عملة رقمية تعتمد على لدفع باستخدام لدفع باستخدام لدفع بتخطط لعمليات اتخطط لعمليات اتخطط  :الجنوبية كوريا •
القطع النقدية  ذلك من خالل اإلعالن عن وقف  سك  ذلك من خالل اإلعالن عن وقف  سك    ذلك من خالل اإلعالن عن وقف    ذلك من خالل اإلعالن عن وقف      تبين  تبين  ،تقنية سلسة الكتل

ً  تمهيدا  تمهيداً    2020بحلول عام   دال من القطع بواستبدالها  العملة الرقمية  إلطالق  ًتمهيدا دال من القطع بواستبدالها  العملة الرقمية   العملة الرقمية  
.في عمليات الدفعالنقدية 

العديد من الدراسات 2016عام منذ بنك إنجلترا أطلق :المتحدةالمملكة •
ً  ،السجالت الالمركزيةتعتمد على تقنية بشأن عملة رقمية والبحوث  ً  إيمانا  إيمانا ًإيمانا

. الدوليةالتدفقات المالية   تعزيز  تعزيز  الرقمية القادمة ستدعمالرقمية القادمة ستدعمالرقمية القادمة ستأن العملة منه
التجربة على عملته  بإجراءب نك المركزي الهولندي يقوم ب نك المركزي الهولندي يقوم الب الب ال :هولندا•

التي تعتمد في تصميمها على   "Dincoin"دنكويناةمالمساالفتراضية 
. (Bitcoin)عملة البتكوين

البنك المركزي الروسي  أكد لمشروع الروبل الرقمي، ًاستكماالًاستكماالً: روسيا•
هذا يعد حيث ،2021سيتم إطالق اإلصدار التجريبي منه في نهاية أنه 

في كبيراً ً اًاًتطور  المشروع  في كبيرا   في كبيراً   ًوتعزيزاًوتعزيزاًً المالي لالقتصاد الرقمي في النظام
. روسيا

بركب العمالت الرقمية ي تسعى لاللتحاقي تسعى لاللتحاقهناك الكثير من المحاوالت التي تسعى هناك الكثير من المحاوالت التي تسعى هناك الكثير من المحاوالت الت
السبب في عدم إطالق الكثير من البنوك المركزية لعمالتها  يعود  .المركزية
  تلك أن هو،األبحاث والدراسات والمشاريعتنفيذ وعدم ،نحتى اآل الرقمية 

الفنية  والقانونيةمنهامجاالت في عدة التحديات مجموعة من تواجه البنوك
عملة إصدارتعيقمن أهم التحديات التي تعد فالجوانب القانونية  .والتشغيلية
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تعتمد على  التي  تشغيلية  ال إضافة إلى التحديات الفنية وإضافة إلى التحديات الفنية وإضافة إلى التحديات الرقمية رسمية  ألي دولة،  رقمية رسمية  ألي دولة،  رقمية رسمية   تعتمد على  التي  تشغيلية  ال  ال 
التحتية  البنى  تحتاج    كذلك  .التقنيات التي ستستخدم في عملية بناء العملة الرقميةالتقنيات التي ستستخدم في عملية بناء العملة الرقميةالتقنيات التي ست التحتية  البنى  تحتاج       

للنظم الرقمية الحديثة. للنظم الرقمية الحديثة. موائمة ومواكبة للموائمة ومواكبة للموائمة ومواكبة إلى تطوير وللنظم المالية 
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العمالت الرقمية ومستقبل العمالتخامساً: 
سيحدد سيحدد   سي  سييالحديثة هو الذ التقنيات  التقنيات  مجاالت  المجاالت  ال  مجاالت    مجاالت    نتشار السريع للعمالت الرقمية  أونتشار السريع للعمالت الرقمية  أونتشار السريع للعمالت الرقمية  اال
ال،كانت إذا أم التقليدية للعمالت ًبديالًبديالً الرقمية العمالت حيث أن هناكستحل

، التقليديةبشأن العمالت الرقمية ومستقبل العمالت العديد من التساؤالت 
يلي: فيما نستعرضها 

؟ الجديد وأموال العصرالرقمية نقود ةالعملهل ستمثلهل ستمثلهل 

الرقمية؟ ت لعمالاانتشار مع التقليديةستختفي العمالت هل 

  االستقرار على النظام المالي   االستقرار على النظام المالي   للبنوك المركزية  سيضفيللبنوك المركزية  سيضفي  للبنوك المركزية    للبنوك المركزية  إصدار عملة  رقميةإصدار عملة  رقميةهل  إصدار عملة  هل  إصدار عملة  هل  
الجديد؟

بالكامل  رقمي  هل سيكون هناك نظام مالي   بالكامل  رقمي  هل سيكون هناك نظام مالي   قائم على المنصات الرقمية الكبيرة؟هل سيكون هناك نظام مالي   قائم على المنصات الرقمية الكبيرة؟بالكامل  رقمي   بالكامل  رقمي  

فهناك مجموعة من التحديات   .بسيطةتكون تكون ت لن اإلجابة على هذه التساؤالت لناإلجابة على هذه التساؤالت لن اإلجابة على هذه التساؤالت 
والعمالتبين العمالت الرقمية المنافسةحيث أن،صانعي السياسات تواجه
  .واالقتصاديتهدد االستقرار المالي قد و،ليست بالسهلةالتقليدية

الدولية ومحافظ سلسلة الكتل.  تمقارنة بين معدالت استخدام شبكة المعلوماشكل: 

Source: Deutsche Bank (2020). The Future of Payments Part III. Digital Currencies: The Ultimate Hard 
Power Tool.
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فظ امستخدمي مح عدد ل توقعات ل توقعات صورة واضحة ل صورة واضحة ل صورة واضحة السابق رسم البياني رسم البياني يعطى الرسيعطى الرسيعطى ال
  .2030مليون مستخدم بحلول عام  200يقدر بنحو الذي  ،الكتلسلسلة 

ب تداول ب تداول ب يوضح النمو المتسارع في استخدام تلك المحافظ التي تختص حيث 
الشبكة العالمية مقارنة بمعدل مستخدمي  ،العمالت الرقمية حول العالم

بشكل عام  للمعلومات  في الحياة. بشكل عام  للمعلومات  في الحياة. بشكل عام  للمعلومات 

ما إلى  الكتل،مستخدمي محافظ سلسلة عدد سيصل2030عام أي أنه بحلول 
.الرقميةللعمالت  المستخدمين والمتداولين  الحاليينالمستخدمين والمتداولين  الحاليين  المستخدمين والمتداولين    المستخدمين والمتداولين    أضعاف  ثالث ةثالث ةثالث   يعادل .الرقميةللعمالت       سرعة    سرعة    
عمليةفي    دور العمالت التقليدية    دور العمالت التقليدية      يدفع بحصر  يدفع بحصر  قد  ،  االقتصاد الرقمي  االقتصاد الرقمي  تطور عمليةفي  دور العمالت التقليدية     شراء   شراء دور العمالت التقليدية  

  وسيلة التعامل الجديدة ونقود العصر   وسيلة التعامل الجديدة ونقود العصر   تمثلالممكن أن  من  التي  الرقمية  العمالت  
ً، الجديد   بما يتطلب  ً،على هذه العمالت سريع جداًعلى هذه العمالت سريع جداً واالعتماد  االنتشارأن ًعلماًعلما

لتلك   والشرعيقوانين وتشريعات جديدة تضمن االستخدام اآلمن  استحداث 
  للمحافظة على استقرار النظام المالي.  ،العمالت 

https://pixabay.com
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