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منذ أن أعلن كل من مؤسسة النقد العربي السعودي "ســـــامــــــا"، ومـــــصـــرف اإلمــــــارات 
الـــــعــــــربــــــيــــــــة المتحدة المركزي، في بياٍن مشترك، صدر في يناير 2019، إطالق مشــــروع 
تجريــــبـــي إلصــــــدار عمـــــلــــة رقمية تحت اسم "عابر" ليتـــم استخــــدامــــها بين البلـــــدين في 
المـــــعـــامالت المالية، عــــــاد جـــــدل بشـــــأن العمالت الرقميــــة والــعـــمــالت المشّفرة إلى 
الواجهة في العالم العربي، حيث كانـــــــــت هذه إحدى أولى المبادرات الرســمــية في العالم 

لتبّني العملة الرقمية.
وبين من يرون أن العمالت الرقمية هي مستقبل الــنــــقـــود، ألنها توفر وسيلة للتعامالت 
المـــــالـــيـــة اللــحـــظـــيـة عبر الحدود، وبين من يرون أن أخطارها أكبر من منافعها، ألنها قد 
تتجاوز الرقابــــة المــــركـــزية وال يمكن تتبعـــــها، ثم بين من يرون أن ارتفاع أسعار العمالت 
الرقمية ليس أكثر من فقاعة ستنتهي بخــســــارة المـــستثـمرين فيها، ومن يرون أن هذه 
الزيادة ستستمر وقًتا أطول، لم يتوقف النقاش بشأن العمالت الرقمية والمشّفرة منذ 

خروجها للنور أول مرة في 2009.
يستعـــرض هذا التقريــــــر أوضــــــاع العمـــــالت الرقمــــيــــة والمشــــّفـــــرة في العالم العربي، 
والتشــــــريعـــــات القــــــانونيــــــة التـــي صــــدرت بشــــــأنهــــــا عربيــــًّا، وآراء الناس بخصوصها.

العمالت الرقمية في العالـم العربي
تمهيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد



ما هـــــــــــي
العمالت
الرقمية؟

وســــائــــط  عبر  حصًرا  ُتستخدم  الرقمية  العملة 
إلـــكـــترونية، فليس لها وجود ملموس، وال يمـــــكــــن 
التعـــــامـــل بهـــا أو تخزينها إال باستخدام الحواسيب، 
شبكة  باستخدام  بها  التعامل  يجري  ما  وعادًة 
اإلنــــتــــرنت. يعـــــنـــــي هـــــذا أن العملة الرقمية مجرد 
من  تنتقل  الحاسب،  على  مخّزنة  بيـانات  مجموعة 
جهاز إلى آخر، كما تنتـــقــــل النقود الورقية من يد إلى 

يد.



بسبب صورتـــــــها الرقمية

أوًال
يمكن نقلها لحظيًّا من أي مكان في 
العالم إلى آخر، ما دام الـــطـــــرفــــــــان 
متـــــــصــــــلــــيــــــن بــــــاإلنــــــــــــــتــــــــرنــــــــت. 

ثالثًا
ال تكلف هذه األموال شيـــــًئا من أجل 
إصــــــدارهــــــا والـتعامل بها ألنها غير 
مــــــــطــــــــبــــــــــوعـــــــة أو مـــــــسبــــــــــــــوكة. 

رابعًا
ال يـــــتــــطـــــــلــــب تــــخــــزين هذه النقود أو 
التعامل بها أي عالقة بالبنك، ومن ثمَّ 
ال تخضع تنّقالتها لمراجعة المصارف 

المركزية للدول.

ثانيًا
تنتقل هذه العمالت عبر الحـــــــدود دون 
مرور على أجهزة الرقابة المحلــيـــــــة، ما 
يعني أن إخراجها من بلد وإدخالها إليه 
ممـــكـــن بال ضـــــــــــــريـــــــبــــــة أو جــــــمــــرك.

تتمتع هذه العمـــــــــــــــــالت بمجمـــــــــــــــــوعة من
 الخصائص التي تميزها عن النقود التقليدية: 



سجالت  تخزين  وهـــــي  تشـــيـــن"،  "البــــلـــوك  تقنية  العمالت  هذه  تستخدم 
المعامالت المالية في دفاتر موّزعة على أجهزة المســتـــخــــدمين بطريقة تجعلها 
متاحة دائًما للجميع، ولكن هذا يعــــني كــــذلك إمـــكــــان استخدام تقنيات االختراق 
للتلصص على المعامالت أو التالعب بها، ومن أجل هذا ظهرت صورة أخرى من 

العمالت الرقمية، هـــي "الـــعـــــمــــالت المشّفرة".
العمـــالت المـــشـــّفــرة موضوع جدل دائم في العالم، حيــث إن لها نفس مميزات 
العمــــالت الـــرقمية السابق ذكرها، لكنها كذلك غير قابلة تقريًبا لالختـراق من أي 
حكــــومـــــي.  جـــهـــاز  أي  أعين  عن  وُبعًدا  تاّمة  سرية  معامالتها  تضمن  لذا  طرف، 
دّشنتـــها  التي  العملة  فمثًلا  الحكومية،  العملة  حالة  في  كذلك  ليس  األمر 
خــــالل  من  لالستخـــــدام  عملة  هذه  "عابر"،  اسم  تحت  واإلمارات  الســـعودية 
البنــــوك المـــــركـــــزية فقـــــط، وليست الستخدام الجمهور، لكن العمالت المشّفرة 
تسمــــــح ألي مجــــمـــــوعــــة من الناس بإصدار عملــــــتــــهـــــــم الخاصــــة والتعــــامــــل 

بها بعـــيــــًدا عن أعين الدولة.
فأوًلا  لها،  أول ظهور  السريع منذ  المشّفرة  العمالت  تكاثر  السبب في  هذا هو 
مثل  كثيرة  أخرى  عمالت  تبعتـــــهــــا  ثم   ،2009 في  كـــــوين"  "البيـــت  كــــانــــت 
و"ستيالر"   ،2013 في  و"إثــــــــــيــــــريـــــوم"   ،2012 في  و"ريـبـل"   ،2011 فــــي  "اليتكــــوين" 
و"نيو" في 2014، و"كاردونا" و"أيوتــا" وغيرها كــثير، وأشهر هؤالء طبًعا عملة "البيت 

كوين" الــــتــــي وصـــل ســعر الواحد مـــــــنها إلى 64,863 دوالًرا في 14 إبريل 2021.

الـــعــــمـــالت
الرقـــــمـــيــة



رسوم بيانية (مبسطة):
تطور أسعار العمالت المشّفرة منذ 2016
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فرص استخــدام
العمالت الرقمية
ــــا عـــــــــــــربــــي�

بإعالن السعودية واإلمارات خطتهما إلطالق عملة رقمية من أجل المـعامالت 
تتبنى  التي  األولى  البلدان  بين  من  العربية  الدول  أصبحت  والخارجية،  الداخلية 
العـــــمــالت المشّفرة في التعامل على المستوى المؤسسي. وإضافًة إلى "عابر"، 
أعلنـــــــت حـــــكــــومـــــة دبي عن عملتها الرقمية الخاصة، واسمها "emCash"، والتي 

تستخدم لدفع مصروفات الخدمات الحكومية وفواتير المرافق داخل اإلمارة.
يتطلب  الرقـــمية،  العمــــالت  عليها  تعتمد  التي  للتقنيات  السريع  التطور  بسبب 
تطبيقها في بلد ما أن تقّدم المناهج الدراسيــــة المعرفـــــة الالزمــــة لتــــشـــــغيل 
كذلك،  العربية  الدول  معظم  في  يتوفر  ال  وهذا  وتطويرها،  التــقــــنــيــات  هـــذه 
والتكنولوجيا،  للعلوم  العزيز  عبد  الملك  مدينة  مــــــــثــــــل:  بسيطة  باستثناءات 
ومعهد البحرين للدراسات المــــصـــرفـــيــــة والمالية، اللذين يوفران للطلبة دراسة 

تقنيات "البلوك تشين" التي تقوم عليها العمالت الرقمية.
يعني هذا استعداًدا متزايًدا من الدول العــــربـــــيـــة، وخصوًصا دول الخـــــليج العربي، 
لتبّني العمالت الرقمية لتسهيل المعامالت الرســـمـــيــــة والحكومية، فقد أعلنت 
شركة "ريبل" مثًلا أن أكثر من 50 مؤسسة مالية في الشرق األوســـط أعـــــربـــــت 
عــــــن اهتــــــمـــــامــــــها بحلول الــــــدفع باستخدام العمالت المشّفرة، ألنها أسهــــل 
وأرخـــــــص كثــــيــــــــــــًرا مــــــــن التــــحـــــويــــــــالت المصرفية التقليدية، وتعمل الشركة 
المركزي  المصرف  مع  شـــــــــــراكًة  فأبرمت  واإلماراتية،  الــسـعودية  البنوك  مع 
الداخلية  المالية  المعامالت  في  الرقمية  العــــمــــــالت  إلتاحة  مثًلا  السعودي 

والدولية.



لكن مثـــلـما تقّدم العمالت الرقمية فرًصا ثمينة لهذه الدول من أجل تسهيل معامالتها
ا، فعملة "دبي كوين" التي أثارت الجدل في منتصـــــف 2021  ، تحمل معها كذلك خطًرا كبيًر

مثال ممتـــــــاز عــــلى هــــذا الخطــــر.

عمالت رقميـــــة مستخدمة حكوميــــــًا

عـــمـــــلة  طـــــورت  التــــي  األمريكــــــــيـــة  "ريبل"  شركة  عقدت 
المركزي  المـــصرف  مــــع  اتــــفـــــاقــــيـــــًة  االســــم  بنفس 
السعــودي لدفع الحواالت باســتخدام العملة الرقميــــــــــــة.

Ripple

عملة طورتــــهــــــا إمــــارة دبي بالتعاون مع شركـــــــة تقنيـــــــة 
بريطانية ليســـــتــخدمـها المــــــواطــــنــون في المعامـــــــــالت 

الحكومية.

emCash

الســـــــعـــــــــوديـــــــة  حــــكــــــومـــــــات  طــــــورتـــــها  عمــــلــــــة 
بينهما،  المشتركة  المعامالت  في  لالستخدام  واإلمارات 

وكذلك في بعض المعامالت الداخلية.

عـابــــر



تـــــــاريـــــخ عــــــمــــلــــة دبــــي كــــــــوين

تكشف حادثة عملة "دبي كوين" عن المخاطر المقترنة بالعمالت الرقمية والمـشّفرة، 
وتتمثل هذه المخاطر في إمكانية االحتيال والتهّرب من الرقــــــــابـــــة واالســـتخــدام في 
معامالت غير قانونية، وهذه المخاطر تشغل بال الدول التي تـــــحـاول االستفـادة من 
العمالت. ففي دول الخليج العربي، تبدي الحكومات استعداًدا كـــبــــًرا لالستفــادة من 
إمكانيات العمالت الرقمية، لكنها تسعى جاهدة من أجل تنظـــــيــــم اســـتــــــــــــخدامها.
بالنسبة إلى دول أخرى، كانت هذه المخاطر كافيًة للحكم على العمالت الرقمية بأنها 
تشكل خطًرا أكثر مما تشكل فرًصا، وفي دول شمال إفريقيا خصــــــوًصــــــــا، تـــــتــــخـــذ 
حكومات مثل مصر والمغرب موقًفا شديد الحّدة تجاه العمالت الــــرقـــمــــــية، يختلف 
كثيًرا عن الموقف المتسامح والمشجع الـــــــــــــذي تــــــــــبــــــديــــــــــه دول الـــــــخــــــــلـــــــيــــــج.

Dubai Coin
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 تأســــــــســـــــــــــــــــت شركة 
ArabianChain Technology

 فـي دبي كأول "ستـــــــــارت 
أب" متخصص في تــقنية 
ا. "البلوك تشين" عـــــــــــــربيًّ

قفز سعر "دبــــي كـــويــــن" 
 1.13 إلى  دوالر   0.17 من 
زيادة  بنـسبــــــــة  أي  دوالر، 
المكتب  وأصـــدر   ،%1000
تكذيًبا  لدبي  اإلعــــالمـــي 
العملة  رسميــــــًّا، فأزيلت 
التبادل  منصات  من 

العالمية.

خـــــرج بيــــــان صحفي على 
 DubPay موقع باســــــــــــم
يـــــّدعي أن "دبي كويــــــــــــن" 
أصبحت عـــملة دبــــــــــــــــــي 
الـرسـمـية، وأن التـحـــــــول 
ا. إلـــــيــهـا سيحدث تدريجيًّ

أطلقت الشركــــــــة عملـة 
"دبي كـويـــــــــــــن" كعمــــــلة 
رقـميــــــــــــة مشّفــــــرة غير 
مركزية، وكانـت غيــــــــــــــــــــر 
معروفة إال في نطـــــــــــاق 

ضـــيــــــق.

27 مايو
2021 
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في  الرقمية  العملة  استخدام  احتماالت  من  مخاوف  وسط   ،2021 مــــــــــــارس  في 
حظر  المصري  الـــمـــــــركزي  البنـــــك  أعلن  اإلرهاب،  ودعـم  والتهريب  األموال  غسيل 
تشـــغــــــيــــل  أو  إنشاء  أو  لها،  الترويج  أو  فيها  اإلتجار  أو  المشّفرة  العمالت  إصدار 
وكذلك  بها،  المـــــتــــــعلقة  األنشـــــــطــــــة  تنـــــفــــــيـــــذ  أو  لتــــــــداولــــهـــــــا  مــنـــصــــــــات 

حّرمت دار اإلفتاء المصرية التعامل بها.
ويشترك المغرب مع مصر في الموقف المتشكك تجاه العمالت الرقمية، ففي إبريل 
من العـام نفسـه أصـــــدر الـــبــــنــــك المركزي المغربي ووزارة االقتصاد المغربية تحذيًرا 
تتبع  الـــرقمية. ورغم صعوبة  والــعــــمـــــالت  "البيت كوين"  من مخاطر االستثمار في 
فإن هذه  القانون،  بقوة  إخضاعها  أجل  الرقمية من  بالعملة  تجري  التي  المعامالت 

ا. الدول تلجأ لوسائل أخرى مثل حجب مواقع التبادل مثًلا أو حظرها محليًّ
يختلف هذا الموقف جذريًّا عن موقف دول الخليج التي ال تسمح فقط بمواقع التبادل 
وبورصات العملة الــــــرقمية، وإنما أنشئ بالفعل كثير من هذه المـــواقع خصوًصا في 

البحرين.

التجريم الصــــريح
للعمالت الرقمية



وكـــــل هـذه المـواقع بالرغم من أنها أنشئت في دول عربية مجاورة، يعّد التعامل
بها محظوًرا في دول مثل مصر والمغرب والجزائر.بهذا تصبح دول شمال إفريقيا
من أقلية ضئــــيــــلـــة من دول العـــــالم التــــــي تــــجـــــّرم العــمالت الرقمية والتعامل

ا. بها تجريًما تامًّ

تعتمد دول مثل مصر والمغرب بصورة كبيرة على التحويالت التي تأتي من الخارج، والتي 
وصلت قيمتها في مصر في 2020 إلى مبلغ 30 مليار دوالر من أصل 56 مليار دوالر هي 
العمالت  وتمثل  مجتمعة.  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  لدول  الحواالت  قيمة 
الرقمية وسيلة لاللتفاف على الضرائب التي تقتطعها الحكومة من هذه الحواالت، ولهذا 
السبب تبدي حكومات هذه الدول درجة مرتفعة من العدوانية تجاه العمالت المشّفرة. 

وتخشى هذه الدول كذلك من أن ُتستخدم العمالت الرقمية في تمويل اإلرهاب.
ال يبــــحــــث المـــــواطــــنــــون طـوال الوقت عن وسائل لاللتفاف على هذه الضرائب فقط، 
الطويل،  المدى  على  ثابًتا  اقتصاديًّا  أصًلا  الرقمية  العمالت  في  منهم  كثير  يرى  وإنما 
المنطقة، وهو  التي تطال بعض دول  العنيفة  االقتصادية  التقلبات  خصوًصا في حالة 

الحال في لبنان مثًلا أو في ليبيا.

نيبال

الجزائر

بوليفيا

مصر

المغرب

أشهر منصات التبادل العربيــــــــة

الدول التـــي تــجرم العمالت
الرقمية تجريًما صريحـــــــــــــــًا

BitOasis
أنشئت الشركة في 2015 ومقرها دبي، وتعد من أكثر منصات

 التبادل العربية شعبية.

CoinMENA
أنشأتها رائدة األعمال األردنية دينا سمعان في 2019 ومقــره

البحرين.

Rain
أول منصة تحصل على تصريح من مصرف البحريــن المركزي

لتداول العملة الرقمية.



أزمــــــــة لــــبــــنــــــان
تعاني لبنان من أزمة اقتصادية عاصفة منذ بدء جائحة كورونا، أدت إلى تخبط كبير في 
قيوًدا  البنوك  فرضت  لالقــــتــــصــــاد.  شــــامــــل  انهيار  وإلى  المصرفية،  السياسات 
انهارت  بينما  بالدوالر،  الذين ال يستطيعون سحب مدخراتهم  شديدة على عمالئها 
الليرة أمام أسعار السلع األساسية، فزاد سعر زجاجة الزيت في عامين فقط بنسبة 

37 ضعًفا، من 2,000 ليرة في يوليو 2019 إلى 73,750 ليرة في يوليو 2021.
اتــجه كثير من اللبنانيين إلى شراء عملة "البيت كوين"  الــــــطـــــاحنة،  أمام هذه األزمة 
أمــــــام انهيار  ربًحـــــــا  والعمالت الرقمية والمشّفرة األخرى كأصل استثماري قد يدّر 
مثل  عليها  متعارف  مواقع  طريق  عن  إما  التداوالت،  وتجري  األخرى.  أصولهم  كل 
Paxful وLocalBitcoins، وإما بطـــــــــــرق أكثر ضبابية يصعب متابعتها مثل مجموعات 
هذه  حجم  تقدير  يختلف  ولهذا  العمالت،  لتبادل  المخصصة  وتليغرام  واتساب 

المعامالت اختالًفا كبيًرا.
ويقّدر الباحث في معهد الشرق األوســـــــط محــــــــمـــــد سليمان، حجـــم المعامالت في 
تتبعه  يمكن  الذي  الحجم  من  كثيًرا  أضخم  حجم  وهو  الدوالرات،  بماليين  لبنان 
وتعّد  الدوالرات.  من  اآلالف  مئات  يتجاوز  ال  والذي  بالفعــــــــــــــل،  منـــــــه  والتحقــــق 
أصدر  المـركزي  لبنان  مصرف  لكن  لبنان،  في  قانونية  والمشّفرة  الرقمية  العمالت 
تعّرضهم  أو  المستخدمين  خسارة  إلى  يؤدي  قد  والذي  بها،  التعامل  من  تحذيًرا 

لالحتيال.



اتجـــــاه اللـــبــــــنـــــانــــيـين
نحو العمالت الرقمــية

الرقمية  العمالت  بشأن  الدائر  الجدل  جوانب  جميع  لنــــــا  تتـــكــــشــــــف  هــــــكــــذا 
والمشّفرة. فهي تحمل مزايا كثيرة، منها السهولة والسرعة في إجراء المـــعـــامالت، 
ومنها أنها أقل تكلفًة بكثير من إصدار النقود الورقية وتحريكها، ولكن مع هذه المزايا 
يأتي كثير من المخاطر، منها عدم قــــــدرة الدول على فرض الرقابة عليها أحياًنا، وإمكان 
مّثلـــت  فقد  المواطنين،  إلى  بالنسبة  أما  مشروعة.  غير  أنشطة  في  استخدامها 
في  واالستثمار  االقتصادية  القيود  على  للتحايل  وسيلة  أحياًنا  الرقمية  العـــــــمالت 
وسيلة  أحياًنا  وكانت  التقــــــليدية،  األصول  من  ثباًتا  أكثر  تقلبها  مع  تكون  قد  أصول 
لالحتيال مثلما حدث في واقعة "دبي كوين" التي ارتفع سعرها لمدة يوم واحد ثم أزيلت 

من منصات التبادل.
بين هذه المزايا والمخاطر، تتبنى الحــــكومات والدول مواقف متباينة، حسب ما ترجوه 
من هذه التقنية الجديدة وما تخشاه منها، فربما يغلب على بعض الدول السمـــــــــاح 
بالعملة ودعمها، وربما يغلب على بعضها اآلخر تجريمها ومنعها. وأفضل الحلول 
مـــــــع تقليل مخاطرها قدر اإلمكان،  أن يبحث الجميع عن طرق لالستفادة مــــنــــــها 
إليها حديًثا بعض  الدول األوروبية مثًلا، والتي انضمت  إليه كثير من  وهو ما تسعى 

دول الخليج.

تضع البنوك اللبنانـــــيـــــة قــــــيــــوًدا شديـــدة عـــلـــــى الســــــــحب بــــالــــدوالر،
وتـــــحـــــدد لــــه ســـــعــــــــــر صـــــرف يـــــزيـــــــد عـــــلـــــى ســـعـــــــره الـــــرســــــــمي.

يعجز اللبنانيون عن سحب النقــــــــود التـــي ُتـــحـــــّول لـــهـــــم مــــن الخـــــارج
بــســــــبـــب هــــــذه الـــقـــيــــــود، أو يـــتـــــمــكنون مــــن سحبها بخسارة كبيرة.

تمــــثـــل الـعــمالت الرقمية والمشّفرة وسيلة لاللتفاف على هذه القيود.

زاد مــــعـــدل تحـــمـــيـــل تطـــبــــيـــــق BlueWallet إلدارة عملة "البيت كوين"
بنسبة 1,781% في 2020 مقارنة بـ2019.

تشكل التحويالت المالية من الخــــــارج 36.2% من الدخل اإلجمالي للبنان،
ولهذا قد يسبب التوسع في التحويـل باستخدام "بيت كوين" أزمة كبيرة.
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