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د. داليا إبراهيم

مدرس المحاسبة بمركز السياسات 
االقتصادية الكلية

معهد التخطيط القومي

العمالت الرقمية المشفرة.. ما بين الفرص والمخاطر

المتســارعة  التكنولوجيــة  التطــورات  ظــل  فــي 

صناعــة  تشــهد  الرقمــي،  االقتصــاد  نحــو  والتحــول 

الخدمــات الماليــة والمنتجــات المرتبطــة بهــا تطــوًرا 

هائــًلا، فمــع ظهــور اإلنترنــت، حــدث تطــور فــي الحركــة 

الماليــة العالميــة، صاحبه انتشــار التجــارة اإللكترونية، 

ــي، وخلــق  ــل اإللكترون وتطــور وســائل الدفــع والتحوي

نمــاذج أعمــال جديــدة، وقــد أصبــح اآلن ممكًنــا إجــراء 

أي معاملــة ماليــة أو تجاريــة عبــر اإلنترنــت بســرعة 

إلكترونيــة  دفــع  وســائل  وباســتخدام  وســهولة، 

حديثــة.

وفــي عــام 2008، ظهــرت تقنية سلســلة الكتــل )البلوك 

تشــين(، والتــي يعتبرهــا البعــض أهــم اختــراع بعــد 

"اإلنترنــت"، وقــد انتشــرت معهــا عملــة "البيتكويــن" 

المشــفرة-  االفتراضيــة  العمــات  وأشــهر  -كأولــى 

فــي  كبيــرا  جــدًلا  وأحدثــت  التقنيــة،  لهــذه  كتطبيــق 

الفــرص  لدراســة  واالقتصاديــة  الماليــة  األوســاط 

والمخاطــر التــي قــد تنطــوي عليهــا هــذه العمــات، 

فبالرغــم مــن زيــادة انتشــارها وقبولهــا عالميــا، فإنــه 

القانونيــة  المعامــات غيــر  يمكــن اســتخدامها فــي 

ــل اإلرهــاب، كمــا  ــم غســيل األمــوال وتموي ــل جرائ مث

أنهــا قــد تؤثــر علــى االســتقرار المالــي والنظــام المالــي 

أســعارها  فــي  الشــديد  للتذبــذب  نظــًرا  العالمــي؛ 

ألي  خضوعهــا  وعــدم  للمضاربــة  واســتخدامها 

ســلطة مركزيــة، والخــوف مــن أن تكــون فقاعــة ماليــة 

جديــدة تــؤدي بالعالــم إلــى أزمــة ماليــة جديــدة.

وفــي ظــل هــذا االهتمــام المتزايــد بالعمــات الرقميــة 

المشــفرة، أصبــح مــن الضــروري إلقــاء الضــوء عليهــا 

والتعــرف علــى مــا يحيــط بهــا مــن فــرص ومخاطــر.

ما العمالت الرقمية المشفرة؟

تعتبــر العملــة الرقميــة المظلــَة الرســمية التــي تضم 

جميــع أشــكال العمــات األخــرى، ســواء اإللكترونيــة 

المشــفرة،  أو  القانونيــة  الرقميــة  أو  االفتراضيــة  أو 

المظلــَة  الرقميــة  العملــة  تعتبــر 

أشــكال  جميــع  تضــم  التــي  الرســمية 

اإللكترونيــة  األخــرى، ســواء  العمــالت 

أو االفتراضيــة أو الرقميــة القانونيــة أو 

المشــفرة، وبغــض النظــر عن األســماء 

عليهــا  إطالقهــا  يمكــن  التــي  األخــرى 

يبقــى الطابــع الرئيــس لتلــك العمــالت 

أنهــا متاحــة بشــكل رقمــي وليــس لهــا 

مــن  بالرغــم  ملمــوس،  مــادي  وجــود 

المماثلــة  الخصائــص  بعــض  لهــا  أن 

الماديــة. القانونيــة  للعمــالت 
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يمكــن  التــي  األخــرى  األســماء  عــن  النظــر  وبغــض 

إطاقهــا عليهــا يبقــى الطابــع الرئيس لتلك العمات 

أنهــا متاحــة بشــكل رقمــي وليــس لهــا وجــود مــادي 

الخصائــص  بعــض  لهــا  أن  مــن  بالرغــم  ملمــوس، 

المماثلــة للعمــات القانونيــة الماديــة.

التبــادل  وحــدة  بأنهــا  الرقميــة  العمــات  وتعــرف 

التجــاري التــي ال توجــد إال بالهيئــة اإللكترونيــة، وهــي 

عمــات مشــفرة غيــر مركزيــة تعمــل بنظــام نظيــر 

إلــى نظيــر )Peer-to-Peer(، تتــم إدارتهــا بالكامــل مــن 

قبــل مســتخدميها بــدون أي ســلطة مركزيــة أو أي 

وســطاء، وذلــك عبــر الوســائط اإللكترونيــة المتعــددة 

لشــراء ســلع عينيــة أو منافــع مختلفــة.

تختلــف العمــات الرقميــة عن وســائل الدفــع العادية 

والمتعــارف عليهــا، مثــل بطاقــات االئتمــان، فــي عــدم 

وجــود وســيط تحويــل المعامــات مثــل المؤسســات 

ــا تختــص بمراقبــة  ــة، وعــدم وجــود ســلطة علي البنكي

المركزيــة،  البنــوك  فــي  ممثلــة  الماليــة  المعامــات 

شــبكات  علــى  الرقميــة  العمــات  اعتمــاد  وكذلــك 

التفاعــل المباشــر P-2-P دون الحاجــة إلــى وجــود طــرف 

الصــادرة  الماليــة  المعامــات  يقــوم بمراقبــة  ثالــث 

والــواردة.

تختلــف العمــالت الرقميــة عــن وســائل 

عليهــا،  والمتعــارف  العاديــة  الدفــع 

عــدم  فــي  االئتمــان،  بطاقــات  مثــل 

المعامــالت  تحويــل  وســيط  وجــود 

وعــدم  البنكيــة،  المؤسســات  مثــل 

بمراقبــة  تختــص  عليــا  ســلطة  وجــود 

المعامــالت الماليــة ممثلــة فــي البنــوك 

العمــالت  اعتمــاد  وكذلــك  المركزيــة، 

التفاعــل  شــبكات  علــى  الرقميــة 

المباشــر P-2-P دون الحاجــة إلــى وجــود 

طــرف ثالــث يقــوم بمراقبــة المعامــالت 

والــواردة. الصــادرة  الماليــة 

ويمكــن تقســيم العمــات الرقميــة إلــى ثاثــة أشــكال 

والعمــات  االفتراضيــة،  العمــات  وهــي:  رئيســة، 

التــي  القانونيــة  الرقميــة  والعمــات  اإللكترونيــة، 

تصدرهــا البنــوك المركزيــة أو مؤسســات النقــد، كمــا 

هــو موضــح فــي الشــكل التالــي.

أشكال العمالت الرقمية

المصدر: البنك المركزي األردني

العمالت الرقمية
Digital Currencies

النقود اإللكترونية
E- Money

العمالت االفتراضية
Virtual Currencies

العمالت المشفرة
Cryptocurrencies

العمالت الرقمية الرسمية
Central Bank Digital Currency 

(CBDC)
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تعريــف  يمكــن  األوروبــي،  المركــزى  للبنــك  وفًقــا 

العملــة االفتراضيــة بأنهــا "تمثيــل رقمــي للقيمــة، 

أو  ائتمانيــة  مؤسســة  أو  مركــزي  بنــك  يصدرهــا  ال 

بعــض  فــي  والتــي،  إلكترونيــة،  أمــوال  مؤسســة 

الظــروف، يمكــن اســتخدامها كبديــل للنقــود"، وتعــد 

العمــات االفتراضيــة نوًعــا مــن العمــات الرقميــة، 

يتــم التحكــم فيهــا عــادًة مــن قبــل منشــئيها، ويتــم 

اســتخدامها وقبولهــا بيــن أعضــاء مجتمــع افتراضــي 

محــدد.

كنظــم  المشــفرة  العمــات  مــن  العديــد  وتعمــل 

ال مركزيــة قائمــة علــى قاعــدة بيانــات ال تحتــاج إلــى 

طــرف ثالــث موثــوق بــه مثــل البنــك المركزي أو شــركة 

بطاقــات االئتمــان، وفــي هــذه الحالــة يتــم تســهيل 

خــال  مــن  نظيــر  إلــى  نظيــر  مــن  النقــل  عمليــات 

اســتخدام مفاتيــح خاصــة وعامــة، وتعتبــر العمــات 

المشــفرة مثــل "البيتكويــن" و "اإليثريــم" مــن العمات 

االفتراضيــة.

بإصــدار  الخــاص   2020 لســنة   194 قانــون  يعــرف 

قانــون البنــك المركــزي والجهــاز المصرفــي، النقــوَد 

بالجنيــه  مقومــة  نقديــة  "قيمــة  بأنهــا  اإللكترونيــة 

المصــري أو بإحــدى العمــات الصــادرة مــن ســلطات 

المرخــص  علــى  مســتحقة  الرســمية  النقــد  إصــدار 

ومقبولــة  ــا  إلكترونيًّ مخزنــة  وتكــون  بإصدارهــا،  لــه 

كوســيلة دفــع"، كمــا يعــرف القانون نفســه العمالت 

غيــر  ــا  إلكترونيًّ مخزنــة  "عمــات  بأنهــا:  المشــفرة 

مقومــة بــأي مــن العمــات الصــادرة عــن ســلطات 

عبــر شــبكة  تداولهــا  ويتــم  الرســمية،  النقــد  إصــدار 

اإلنترنــت".

سوق العمالت المشفرة

تــم طــرح فكــرة "البيتكويــن" للمرة األولــى كورقة بحثية 

فــي عــام 2008 -كأحــد تطبيقات سلســلة الكتل )البلوك 

تشــين(- مــن ِقبــل شــخص أو مجموعــة تعــرف باســم

نقــدي  بأنهــا نظــام  Satoshi Nakamoto  ووصفهــا 

إلكترونــي يعتمــد فــي التعامــات الماليــة علــى مبــدأ 

"نظيــر إلــى نظيــر"، دون وجــود وســيط، ويقــوم نظــام 

األصــول المشــفرة علــى اســتخدام تقنيــة التشــفير 

لتوليــد ونقــل األمــوال وتخزيــن وحــدات القيمــة مثــل 

البيتكويــن عبــر اســتخدام تقنيــة البلــوك تشــين لجعــل 

المشــفرة عــن  آمنــة، وتصــدر األصــول  المعامــات 

األشــخاص، وبالتالــي فهــي غيــر صــادرة أو مضمونــة 

مــن قبــل البنــوك المركزيــة الدوليــة.

ويمكــن الحصــول علــى األصــول المشــفرة مــن خــال 

عمليــة تســمى “التعديــن" “Mining”، يتــم بمقتضاهــا 

القــوة تســتهلك  اســتخدام أجهــزة كمبيوتــر فائقــة 

طاقــة هائلــة لحــل مســائل حســابية معقــدة، يتمكــن 

"تعديــن  أو  اســتخراج  مــن  حلهــا  فــي  ينجــح  مــن 

“وحــدات البتكويــن، وتعتبــر عمليــة تعديــن األصــول 

المشــفرة كثيفــة اســتهاك الطاقــة، حيــث تتطلــب 

اســتهاك كميــات مــن الطاقــة تماثــل بعــض الــدول.

األكثــر  "البيتكويــن" هــي  أن عملــة  مــن  الرغــم  وعلــى 

ــدة؛  ــة المشــفرة الوحي شــعبية، فإنهــا ليســت العمل

فهنــاك العديــد مــن العمــات األخــرى، فقــد ارتفــع 

   2018 عــام  بنهايــة   1300 مــن  المشــفرة  عدداألصــول 

ليصــل إلــى 5500 عملــة فــي يوليــو 2021.

ويصل إجمالى القيمة الســوقية للعمات المشــفرة 

المتداولــة حــول العالــم إلــى حوالــي 1 تريليــون و400 مليار 

دوالر أمريكــي، حيــث قفــز قفــزة هائلــة فــي الربــع األخيــر 

ــع األول مــن 2021، كمــا هــو موضــح فــي  مــن 2020 والرب

الشــكل، وتســتأثر حاليــا البيتكويــن علــى حوالــي %45 

مــن القيمــة الســوقية لألصــول المشــفرة المتداولــة 

دوالر  مليــار   600 يبلــغ  ســوقي  مــال  بــرأس  عالميــا، 

أمريكــي.
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تطور إجمالي القيمة السوقية لمجمل العمالت المشفرة )يوليو 2010- يونيو 2021(

)مليون دوالر امريكي(

Source: Statista

األصول المشفرة الرئيسة حسب النسبة المئوية إلجمالي القيمة السوقية )أبريل 2013- يوليو 2021(

Source: coinmarketcap
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النسبة المئوية إلجمالي القيمة السوقية للعمالت المشفرة )2021/7/8(

Source: coinmarketcap

تطور سعر عملة البيتكوين بالدوالر األمريكى )مايو 2013- يوليو 2021(

Source: coinmarketcap
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ــات ســعرية شــديدة،  ــن تقلب ــة البيتكوي شــهدت عمل

فقــد ارتفــع ســعرها مــن 30 ســنًتا فــي عــام 2011 إلــى 

3630 دوالًرا فــي ســبتمبر 2017، وقفــز قفــزة كبيــرة فــي 

ديســمبر 2017 وصــوًلا إلــى ســعر 19000 دوالر، ثــم هــوى 

الربــع  2020، وفــي  ا فــي مــارس  إلــى ســعر 5830 دوالًر

األول مــن هــذا العــام، صعــد ســعر البيتكويــن بشــكل 

جنونــي إلــى ســعر 63500 دوالر فــي أبريــل 2021، ثــم انهــار 

ا فــي يونيــو 2021. إلــى ســعر 34773 دوالًر

وتضاعــف ســعر البيتكويــن الواحــد بالــدوالر األمريكــي 

بنســبة  ارتفــع  حيــث   ،2020 عــام  فــي  مــرات  أربــع 

أثــار  وقــد  وحــده،  الرابــع  الربــع  فــي   %160 علــى  تزيــد 

البيتكويــن  بعملــة  واســًعا  اهتماًمــا  االرتفــاع  هــذا 

والعمــات المشــفرة بشــكل عــام، كمــا بــدأت العديــد 

مــن المنصــات قبــول المدفوعــات بعملــة البيتكويــن 

األخــرى. المشــفرة  والعمــات 

فرص وتحديات العمالت المشفرة

تعتمــد العمــات المشــفرة علــى تقنيــة الســجات 

الموزعــة "البلــوك تشــين"، والتــي تتميــز بالامركزيــة 

فوريــة،  شــبة  بصــورة  المعامــات  تنفيــذ  وإمكانيــة 

ودون الحاجــة لوجــود وســيط أو جهــة تنظيميــة، فــي 

تتبــع  وإمكانيــة  والموثوقيــة  الشــفافية  مــن  إطــار 

المعامــات والتحقــق منهــا، تلــك الخصائــص تحمــل 

فــي طياتهــا بعــض الفــرص كمــا تحمــل أيًضــا بعــض 

والتهديــدات. المخاطــر 

فرص ومزايا العمالت الرقمية المشفرة

إلــى  	 المشــفرة  العمــات  اســتخدام  يــؤدي 

كفــاءة المدفوعــات العالميــة وتخفيــض ســرعة 

العمــات  تلغــي  حيــث  المعامــات،  وتكلفــة 

المشــفرة الحاجــة إلــى وجــود وســطاء مالييــن، 

وتتميــز العمــات االفتراضيــة بأنهــا ذات طابــع 

زمانيــة،  وال  جغرافيــة  حــدود  تقيدهــا  ال  دولــي 

ويمكــن نقلهــا فــي أي وقــت مــن وإلــى أي مــكان 

فــي العالــم وبخصوصيــة تامــة دون المــرور علــى 

ــة، ودون تحمــل فــروق معــدالت  ــة رقابي أي هيئ

الصــرف للعمــات المختلفــة.

كمــا تتميــز العمــات المشــفرة بالحمايــة مــن  	

إلنتاجهــا  نظــًرا  التضخــم،  أو  القيمــة  فقــدان 

بكميــة محــدودة وتحديــد ســقف ســوقي لهــا 

ــد مــع ارتفــاع الطلــب عليهــا، ويحميهــا مــن  يزي

المــدى الطويــل، وتتميــز أيضــا  التضخــم علــى 

االعتياديــة  بالعمــات  اســتبدالها  بإمكانيــة 

مقابلــة. صــرف  كقيمــة 

تتميــز العمــات المشــفرة بالامركزيــة، وعــدم  	

خضوعهــا ألي ســلطة مركزيــة، كمــا تتــم إدارة 

وصيانــة هــذه العمــات بشــكل ذاتــي ومســتدام.

األمــان  	 المشــفرة  العمــات  أيًضــا  وتوفــر 

ــم تســجيل المعامــات  ــة، حيــث يت والخصوصي

باســتخدام خوارزميــات تشــفير مختلفة يصعب 

فكها أو تحليلها أو اختراقها، وتستخدم أسماء 

مرتبطــة  غيــر  حســابات  أرقــام  أو  مســتعارة 

مخزنــة  بيانــات  أو  حســاب  أو  مســتخدم  بــأي 

يمكــن ربطهــا بملــف تعريــف، بمــا يحقــق مبــدأ 

علــى  الرقميــة  العمــات  وتوفــر  الخصوصيــة، 

ــة المعامــات،  ــب اآلخــر الشــفافية وعاني الجان

كلهــا  والشــراء  البيــع  عمليــات  تكــون  حيــث 

معلنــة ومعروفــة لجميــع المســتخدمين بــدون 

مــع معرفــة  لكــن  المتعامليــن  معرفــة هويــة 

تامــة بحجــم المعامــات وتوقيــت عقدهــا.

تعتمــد العمــالت المشــفرة علــى تقنيــة 

"البلــوك تشــين"،  الســجالت الموزعــة 

وإمكانيــة  بالالمركزيــة  تتميــز  والتــي 

تنفيــذ المعامــالت بصــورة شــبة فوريــة، 

أو جهــة  لوجــود وســيط  الحاجــة  ودون 

الشــفافية  مــن  إطــار  فــي  تنظيميــة، 

والموثوقيــة وإمكانيــة تتبــع المعامالت 

والتحقــق منهــا، تلــك الخصائص تحمل 

فــي طياتهــا بعــض الفــرص كمــا تحمــل 

أيًضــا بعــض المخاطــر والتهديــدات.
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ال  	 حيــث  الشــخصية،  البيانــات  حمايــة  توفيــر 

تتطلــب معامــات الدفــع بواســطة العمــات 

بيانــات  أو  بيانــات شــخصية  توفيــر  المشــفرة 

حساســة؛ ممــا يــؤدي إلــى إزالــة احتماليــة ســرقة 

بيانــات الهويــة.

تســمح العمــات المشــفرة بتتبــع التدفقــات  	

يمكــن  حيــث  أفضــل،  بشــكل  النقديــة 

وتتبــع  وعــرض  تســجيل  للمســتخدمين 

عماتهــم عبــر جميــع حســاباتهم، كمــا تجعــل 

والتحقــق. للتدقيــق  قابــًلا  النظــام 

مخاطر وتحديات العمالت الرقمية المشفرة

التــي  والمزايــا  الفــرص  مــن  العديــد  مــن  بالرغــم 

توفرهــا العمــات المشــفرة مقارنــة بوســائل الدفــع 

مــن  العديــد  طياتهــا  فــي  تحمــل  فإنهــا  التقليديــة، 

المخاطــر التــي ال يســتهان بهــا، والتــي أشــار بعــض 

الخبــراء إلــى أنهــا قــد تــؤدي إلــى أزمــة ماليــة جديــدة. 

اآلتــي: فــي  المخاطــر  أبــرز  تلخيــص  ويمكــن 

وضــوح  	 وعــدم  المركزيــة  الســلطة  إلــى  االفتقار

التــي تنظــم هــذه المعامــات؛  البيئــة التنظيميــة 

ممــا يــؤدي إلــى تقلــب األســعار والتاعــب وعــدم 

وجــود أي كيــان يضمــن هــذه األصــول، وعــدم وجــود 

ســلطة مركزيــة للتحكيــم فــي حالــة النزاعــات أو فــي 

حالــة الســرقة أو الفقــدان.

قــدرة  	 علــى  المشــفرة  العمــات  تؤثــر  أن  يمكــن 

البنــوك المركزيــة علــى مراقبــة المعــروض النقــدي، 

وعلــى  النقديــة  السياســة  تنفيــذ  علــى  وبالتالــي 

المالــي. االســتقرار 

غيــر  	 العمليــات  تمويــل  فــي  اســتخدامها  يمكــن 

المشــروعة وعمليات غســيل األموال، فالعمليات 

التــي تجــري بواســطة العمــات االفتراضيــة ســرية 

ومباشــرة وال تتطلــب بروتوكــوالت خاصة للكشــف 

ــة المســتخدمين أو التحقــق مــن شــرعية  عــن هوي

معاماتهــم أو االحتفــاظ بســجات عــن عملياتهــم 

الجاريــة.

العمــات  	 مــن  العديــد  إصــدار  تكلفــة  ارتفــاع 

المشــفرة واآلثــار الســلبية للتعديــن علــى البيئــة، 

نظــًرا لحجــم الطاقــة الضخمــة الازمــة لتشــغيل 

أجهــزة الكمبيوتــر المســتخدمة في حــل المعادالت 

المشــفرة.

المشــفرة  	 العمــات  فــي  المتعاِمــل  وتواجــه 

الســوق، حيــث ال  الخــروج مــن  مشــكلة صعوبــة 

تســمح العديــد مــن المنصــات إال بعمليات ســحب 

محــددة. بعمــات 

ونظــًرا لعمليــات التشــفير المعقــدة التــي ال يمكــن  	

فــإن  والخصوصيــة،  باألمــن  وتتميــز  اختراقهــا 

فقــدان البيانــات قــد يعنــي خســائر ماليــة ضخمــة، 

وفــي حالــة فقــدان أي مســتخدم للمفتــاح الخــاص 

لحســابه، فــا يمكــن اســتعادته.

العمــات  	 وخصوصيــة  أمــان  مــن  الرغــم  علــى 

آمنــة  ليســت  تداولهــا  بورصــات  فــإن  الرقميــة 

بشــكل تــام، وســتظل القرصنــة تهديــًدا دائًمــا إذا 

لــم يتــم تخزيــن وحفــظ األصــول المشــفرة بشــكل 

. صحيــح

تباينــت ردود أفعــال الــدول المختلفــة 

المشــفرة،  العمــالت  انتشــار  إزاء 

جديــدة،  ماليــة  أداة  اعتبارهــا  بيــن  مــا 

أو  المشــفرة  العمــالت  حظــر  وبيــن  

كمــا   ،)ICO( األولــى  العمــالت  طــرح 

ــة حــول  اتجهــت بعــض البنــوك المركزي

العالــم إلطــالق عمــالت رقميــة وطنيــة 

للبنــوك  التابعــة  الرقميــة  "العمــالت 

مواجهــة  بهــدف   ،"CBDC المركزيــة 

علــى  المتواجــدة  المشــفرة  العمــالت 

الدوليــة الســاحة 
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القواعد التنظيمية للعمالت المشفرة

انتشــار  إزاء  المختلفــة  الــدول  أفعــال  ردود  تباينــت 

ماليــة  أداة  اعتبارهــا  بيــن  مــا  المشــفرة،  العمــات 

طــرح  أو  المشــفرة  العمــات  وبيــن  حظــر  جديــدة، 

العمــات األولــى )ICO(، كمــا اتجهــت بعــض البنــوك 

المركزيــة حــول العالــم إلطــاق عمــات رقميــة وطنية 

 ،"CBDC العمــات الرقميــة التابعــة للبنــوك المركزيــة"

بهــدف مواجهــة العمــات المشــفرة المتواجــدة علــى 

الســاحة الدوليــة، كمــا رأت بعــض الــدول عــدم الحاجــة 

التالــي  الشــكل  يوضــح  تنظيميــة،  قواعــد  لوجــود 

الوضــع التنظيمــي لألصــول المشــفرة علــى مســتوى 

العالــم.

االتجاه العام لتنظيم العمالت المشفرة على مستوى العالم

Source: Digital watch- Geneva Digital Platform
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التعامــل  يقتصــر  وفــي جمهوريــة مصــر العربيــة، 

المعتمــدة  الرســمية  العمــات  علــى  الدولــة  داخــل 

لــدى البنــك المركــزي المصــري فقــط، وُيحظــر إصــدار 

ــج لهــا  الُعمــات المشــفرة أو االتجــار فيهــا أو التروي

تنفيــذ  أو  لتداولهــا  منصــات  تشــغيل  أو  إنشــاء  أو 

مــن   )206( للمــادة  وفًقــا  بهــا،  المتعلقــة  األنشــطة 

قانــون البنــك المركــزي والجهــاز المصرفــي الصــادر 

بالقانــون رقــم 194 لســنة 2020.

وقــد حــذر البنــك المركــزي مــن التعامــل فــي جميــع 

وفــي  المشــفرة،  االفتراضيــة  العمــات  أنــواع 

عليــه  ينطــوي  لمــا  البيتكويــن،  عملــة  مقدمتهــا 

التعامــل فــي تلــك العمــات مــن مخاطــر مرتفعــة، 

حيــث يغلــب عليهــا عدم االســتقرار والتذبذب الشــديد 

للمضاربــات  نتيجــة  وذلــك  أســعارها،  قيمــة  فــي 

ممــا  عليهــا؛  تتــم  التــي  المراقبــة(  )غيــر  العالميــة 

وينــذر  بالمخاطــر،  محفوًفــا  بهــا  االســتثمار  يجعــل 

باحتماليــة الخســارة المفاجئــة لكامــل قيمتهــا؛ وذلــك 

أي  أو  مركــزي،  بنــك  أي  مــن  إصدارهــا  عــدم  نتيجــة 

ســلطة إصــدار مركزيــة رســمية يمكــن الرجــوع إليهــا، 

فضــًلا عــن كونهــا عمــات ليســت لهــا أصــول ماديــة 

رقابيــة  جهــة  أي  إلشــراف  تخضــع  وال  ملموســة، 

علــى مســتوى العالــم، وبالتالــي تفتقــر إلــى الضمــان 

والدعــم الحكومــي الرســمي الــذي تتمتــع بــه العمــات 

المركزيــة. البنــوك  عــن  الصــادرة  الرســمية 

الماليــة  للرقابــة  العامــة  الهيئــة  حــذرت  كمــا 

االشــتراك  مخاطــر  مــن  المســتثمرين  المصريــة 

 ،ICO العمــات  فــي  األولــي  االكتتــاب  عمليــات  فــي 

والتــي تهــدف لجمــع أمــوال مــن المواطنيــن، ومــن 

مخاطــر دعــوات االنســياق وراء العمــات االفتراضيــة 

المشــفرة مــا يرتبــط بهــا مــن معامــات غيــر خاضعــة 

لرقابــة أي جهــة داخــل مصــر، وتشــكل تحايــًلا علــى 

المنظومــة النقديــة الرســمية ومــا يرتبــط بهــا مــن 

وتشــريعات. قوانيــن 

العمــات  الســتخدام  الواســع  االنتشــار  ومــع 

فإنــه  تقدمهــا،  التــي  والمزايــا  والفــرص  المشــفرة 

االعتــراف  يجــب  بــل  رفضهــا،  الحكمــة  مــن  ليــس 

عليهــا،  التغلــب  ومحاولــة  المختلفــة  بمخاطرهــا 

والتــي تحتــاج إلــى التعــاون الدولــي مــن أجــل تطويــر 

بــه بعــض  التنظيميــة لهــا، وذلــك مــا تقــوم  األطــر 

المنظمــات مثــل مجلــس االســتقرار المالــي، وفرقــة 

العمــل المعنيــة بغســل األمــوال )FATF(، وصنــدوق 

وكذلــك  العشــرين،  دول  ومجموعــة  الدولــي  النقــد 

"محاربــة الحريــق بالنــار"، واالســتفادة مــن إمكانــات 

تكنولوجيــا البلــوك تشــين التــي يمكــن اســتخدامها 

التكنولوجيــا  وتســخير  العمــات  هــذه  تنظيــم  فــي 

للصالــح العــام، كمــا أشــارت كريســتين الجــارد المديــر 

الدولــى ســابًقا. النقــد  لصنــدوق  العــام 
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