
                 2022ـ يناير  28المجلة العلمية لألكاديمية العربية في الدنمارك ـ العدد  

 

47  
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 ملخص البحث.

والمشاكل التي تواجه تداولها يهدف هذا البحث إلى القاء الضوء على طبيعة العمالت الرقمية  

ومخـاطر االسـتثمار فيهــا، وموقـف الـدول والمؤسســات الماليـة مـن التعامــل فيهـا، والرؤيــة 

 المستقبلية لها وامكانية االستثمار فيها، وقد توصل البحث الي النتائج التالية:

 ان االستثمار في العمالت الرقمية بوضعها الراهن محفوف بالمخاطر. •

 فصاح عن المعلومات المتعلقة بتعامالت العمالت الرقمية.ال يوجد أي ا •

 ال توجد اية لوائح او نظم تحكم سوق العمالت الرقمية. •

 ال توجد معايير واضحة لتقييم أسعار العمالت الرقمية. •

 يقوم سوق العمالت الرقمية على المضاربة وليس على عوامل العرض والطلب. •

Abstract. 

This research aims to clarify the nature of digital currencies, And the 

problems it faces, As well as the position of countries and financial 

institutions towards dealing with them, its future outlook and the 

possibility of investing in it, The search leads to the following results: 

• Investing in digital currencies is currently risky. 

• There is no disclosure of cryptocurrency transactions. 

• There are no systems to control the cryptocurrency market. 

• There are no criteria for evaluating cryptocurrency prices. 

• The cryptocurrency market is based on speculation and not on 

supply and demand factors. 
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 مقدمة. 

العمالت الرقمية هي عمالت متاحة في شكل رقمي فقط وليس لها وجود مادي، ويـتم           

معالجتهــا باســتخدام أجهــزة الكمبيــوتر أو المحــافظ اإللكترونيــة، ويمكــن اســتخدام العمــالت 

الرقمية في شراء السلع او الخـدمات، وهـي عمـالت المركزيـة وهـذا يعنـي أنـه ال تملـك أي 

حكومة او مؤسسة التحكم في إنتاج المزيد منها، والتحكم في ذلك يكون من خالل نظـام تقنـي 

يسمي سلسـلة الكتـل لالبلـوك تشـينق، وقـد اسـتحوذت العمـالت الرقميـة علـى فكـر الـبعض 

ن الكل يجمع علي انها ثورة تقنية سوف تغير من طبيعة األموال واثارت مخاوف البعض، لك

 وسوف تؤثر على المؤسسات المالية في العالم وعلى طريقة عملها. 

 الفصل األول: اإلطار العام للعمالت الرقمية واالجراءات المنهجية.

 اوال: االجراءات المنهجية.

 اهمية البحث.

 االقتصـادية، النقود التي تعـد المحـرك الرئيسـي للحيـاةتأتي اهمية البحث من اهمية           

وهـي إحـدى الظـواهر  التجاريـة، كافـة المعـامالت  فـي الماليـة الوسـاطة بـدور حيـث تقـوم

والمضمون، والعمـالت الرقميـة هـي  الشكل من حيث  تطورت تطورا كبيرا االجتماعية التي

النقـود تتطلـب اسـتخدام طـرق انعكاس لمدي التقدم التكنولوجي، وهـي صـورة متطـورة مـن 

الكترونية حديثة للتعامل معها، وهي عمالت افتراضية غير ملموسـة يـتم تـداولها مـن خـالل 

شبكة اإلنترنت، وانتشار التعامل بهـذه العمـالت سـوف يغيـر مـن شـكل وطبيعـة المعـامالت 

 المالية في معظم المؤسسات المالية على مستوي العالم.

 اهداف البحث.

دف هذا البحث إلى القاء الضوء على طبيعة العمالت الرقمية والمشاكل التـي تواجـه يه        

تداولها ومخاطر االستثمار فيها، وموقف الدول والمؤسسات المالية من التعامل فيها، والرؤية 

 المستقبلية لها وامكانية االستثمار فيها.

 مشكلة البحث.

من التنظيم والتقنين واللوائح التي تنظم عمليات  يحتاج سوق العمالت الرقمية الي مزيد         

التداول وتحمي حقوق المستخدمين، حيث بدأت نظرة العالم تتغيـر بالنسـبة للعمـالت الرقميـة 
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بعد ان أثبتت أنها واقع وتحولت إلى طريقة لسداد المدفوعات العابرة للحدود، وتتمثل مشـكلة 

 البحث في السؤال التالي:

ل العمالت الرقمية بيانات تساعد في اتخاذ قرارات االستثمار فـي تلـك هل توفر منصات تداو

 العمالت؟

 فرضيات البحث.

 من خالل مشكلة البحث واهدافه يمكن صياغة الفرضيات كما يلي:

يوجد قصور شـديد فـي مسـتوي االفصـاح الحـالي عـن تـداوالت العمـالت   الفرضية االولي:

 الرقمية للحصول على بيانات مالية تتمتع بالخصائص النوعية للبيانات المالية.

توجد عالقة طردية بين مستوي االفصـاح المحاسـبي وقـرارات االسـتثمار   الفرضية الثانية:

 في العمالت الرقمية.

 منهج البحث.

البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خالل تحليل ودراسة المعوقـات   اعتمد         

التي تواجه تداول العمالت الرقمية واالستثمار فيهـا واالفـاق المسـتقبلية لهـا بهـدف التأصـيل 

 النظري لموضوع الدراسة.

 خطة البحث.

 لتحقيق اهداف البحث تم تقسيم الدراسة الي التالي:

 العام للعمالت الرقمية واالجراءات المنهجية. الفصل االول: اإلطار

 الفصل الثاني: مخاطر االستثمار في العمالت الرقمية.

 الفصل الثالث: االفاق المستقبلية للعمالت الرقمية.

 الفصل الرابع: الخصائص النوعية للبيانات المالية واالفصاح عن المخاطر المحتملة.

 الفصل الخامس: النتائج والتوصيات.

 يا: اإلطار العام للعمالت الرقمية.     ثان

نتيجة للتقدم التكنولوجي وثورة المعلومات والتقنيـات الحديثـة ظهـرت وسـائل وآليـات         

جديــدة اثــرت علــى بيئــة االعمــال االقتصــادية والماليــة، حيــث ظهــرت التجــارة االلكترونيــة 

يـة الدوليـة، ثـم ظهـرت النقـود ووسائل الدفع االلكترونية من خـالل البنـوك والمنظمـات المال

االفتراضية والتي تعد أحد اشكال النقود الرقمية، وهي عبارة عن عملة الكترونية يتم تـداولها 
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عبر شبكة االنترنت فقط وليس لها وجود مادي، وال توجد هيئة او جهة رسـمية مسـئولة عـن 

 إصدارها، ويتم استخدامها في عمليات الشراء والبيع عبر االنترنت.

 مفهوم العمالت الرقمية.

عالم المال واألعمال يتطور بخطـى واسـعة وسـريعة فـي اتجـاه االقتصـاد المشـفر الـذي      

يعتمد على العمالت المشفرة، ويوجد العديد من المصطلحات تستخدم للتعبير عـن النقـد منهـا 

ة، وهنـاك العمالت الرقمية والعمالت االلكترونيـة والعمـالت االفتراضـية والعمـالت المشـفر

فــروق بــين المصــطلحات المســتخدمة للتعبيــر عــن النقــد الرقمــي وبــين النقــود االلكترونيــة 

 نوضحها فيما يلي:

 

 العمالت االلكترونية. 

هي النقود التي يتم تخزينها في الحسابات المصرفية والبنوك وكـذلك البنـوك اإللكترونيـة      

ورصيد المتاجر اإللكترونية والتي تعـرض لـك المبلـغ بالعملـة المحليـة أو العمـالت العالميـة 

 وتأخذ بهذه الحاالت شكال إلكترونيا. 

 العمالت االفتراضية او الرقمية.

العملة االفتراضية بأنها "نوع من األموال   2012زي االوروبي عام  عرف البنك المرك     

الرقمية غير المنظمة وعادة ما يسيطر عليها المطورين، ويتم استخدامها وقبولها بين أعضاء  

بأنها لوسيلة    2013مجتمع افتراضي معين"، كما عرفتها وزارة الخزانة األمريكية في عام  

البي بعض  في  كعملة  تعمل  الحقيقيةللتبادل  العملة  جميع خصائص  تملك  ال  ولكنها  "،  ئات، 

 توجد تعريفات متعددة للنقود االفتراضية نورد منها ما يلي: و

هي عملة افتراضية تعمـل خـارج نظـام النقـد الرسـمي، فهـي تمثيـل رقمـي للقيمـة  •

النقدية صادر عن غير البنك المركزي والمؤسسات االئتمانية، وتسـتمد قيمتهـا مـن 

 كائنة في القبول الطوعي لها.الثقة ال

هي عملة رقمية افتراضية ليس لها كيان مادي ملمـوس او وجـود فيزيـائي، منتجـة  •

بواسطة برامج حاسوبية وال تخضع للسيطرة او التحكم فيها من جانب بنك مركزي 

او اي ادارة رسمية دولية، ويتم استخدامها عن طريق االنترنت في عمليات الشراء 

 ها الي عمالت اخري، وتلقي قبوال اختياريا لدي المتعاملين فيها.والبيع وتحويل
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هي تمثيل رقمي لقيمة نقدية ليست صادرة عن بنك مركـزي او عـن سـلطة عامـة،  •

وليست مرتبطة بالضرورة بالعملة الورقية، ولكنها مقبولة لدي اشـخاص طبيعيـين 

 ا الكترونيا.او اعتباريين كوسيلة للدفع، ويمكن نقلها وتخزينها او تداوله

هي تمثيل رقمي للقيمة يصدر بواسطة مطورين خاصين باعتبـاره وحـدة حسـابية،  •

ويمكن الحصول عليه وتخزينه والوصـول اليـه والتعامـل بـه الكترونيـا، ويسـتخدم 

 لمجموعة متنوعة من االغراض عند اتفاق طرفين على استخدامه.

 العمالت المشفرة.

هي شكل من أشكال العمالت الرقمية التي تسمح بإجراء عمليات شراء عبر اإلنترنت،      

وتشمل مجموعة متنوعة من العمالت الرقمية ولكنها مشفرة ولها نظامها الخاص، وتستند في  

قرصنتها   الصعب  من  وتجعل  العملة  بتشفير  تسمح  التي  تشين  البلوك  تقنية  على  عملها 

تقض أنها  كما  المرسل ونسخها،  على  فقط  وتعتمد  تسييرها  في  ثالث  طرف  وجود  على  ي 

  .والمستقبل

العمالت        ان  يتضح  الرقمية  للعمالت  المختلفة  المسميات  مفهوم  استعراض  خالل  من 

الرقمية والعمالت االفتراضية والعمالت المشفرة جميعها مسميات لنوع من العمالت المتاحة  

بشكل رقمي فقط من خالل شبكة االنترنت وتتضمن مفهوم واحد ويمكن تعريفها بانها " قيمة  

النقد الرسمي، وليس لها وجود مادي رقمية مشفرة تمث ل عملة افتراضية تعمل خارج نظام 

وغير خاضعة ألي سلطة رسمية، وتصدر بواسطة مطورين ويتم تداولها الكترونيا" وسوف  

هذا  في  العمالت  بتلك  المتعلقة  الجوانب  مناقشة  الرقمية خالل  العمالت  مسمي  استخدام  يتم 

 البحث.

 قمية. التطور التاريخي للعمالت الر

 

هنــاك تحــوالت متســارعة حــول العــالم نتيجــة للثــورة الرقميــة وتنــامي اســتخداماتها،         

ــة والمصــرفية والخــدمات والمنتجــات  ــي الصــناعة المالي ــاً ف ــراً مهم واصــبحت تشــكل متغي

المرتبطــة بهــا ومنهــا اســتخدام العمــالت االفتراضــية، ويبــدو أن األمــر يتحســن وأن انتشــار 

الرقمية على وشك التحقق، فهناك بعض المجـاالت اسـتعانت بتقنيـة البلـوك استخدام العمالت 

تشين وتطبيقها على عملياتها لتسـهيل اسـتخدام العمـالت الرقميـة كوسـيلة للـدفع، وقـد بـدأت 

بالفعل شركة التجارة اإللكترونية الصينية "علي بابا" بقبول العمالت الرقميـة كوسـيلة للـدفع 
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انتشـار عمليـات التجـارة االلكترونيـة سـوف يسـاهم فـي زيـادة على بعض منصاتها، كما ان  

استخدام العمالت الرقمية، حيث تتطلب عمليات التجارة االلكترونية آليـات سـداد عبـر شـبكة 

 االنترنت، والنقد الرقمي احد آليات السداد من خالل االنترنت.

 العمالت الرقمية األكثر شيوعاً.

 . BTCبتكوين  •

اول عملة رقمية بدأت في الظهور وأكثرها انتشاراً واستقراراً، وهي العملـة الرقميـة 

األصلية في التبادالت من نظير آلخر، وعلـى مـدار العشـر سـنوات الماضـية أثبتـت 

البتكوين امكانية استخدامها كمخزن للقيمة، وهو ما أخفقت فيـه العديـد مـن األصـول 

ين أكثر عملة رقمية استخداما من جانـب التجـار الرقمية األخرى، وهذا يجعل البتكو

ــع  ــر مــن مجتم ــدعم كبي ــات، وتحظــى ب ــداول والبرمجي والمســتثمرين ومنصــات الت

 المطورين والمتحمسين لهذه لتقنية المالية الجديدة.

 .BCHبتكوين كاش  •

وتدعمها أكبر شركة تعـدين بتكـوين وشـركة لتصـنيع   هي نتيجة انقسام كلي لبتكوين

، وكلمة كاش 2017رقائق أسيك لتعدين بتكوين، وقد حدث االنقسام في اغسطس عام

ليست صدفة حيث يعتزم المنشئون أن مستقبل العملة هي أن تصبح شكاًل جديـدًا مـن 

ميـز النقود، وبتكوين كاش عبارة عـن فـرع مـن األصـول الرقميـة الحديثـة والتـي تت

 بتقليص الوقت المستهلك في إجراءات التعامالت المالية عبر العملة الرقمية.  

 .LTC ليتكوين •

هي عملة رقمية تم إنشاؤها لتكون "الفضـة الرقميـة" مقارنـةً بوصـف بتكـوين بأنهـا 

"الذهب الرقمي" وهي نتيجة انقسام كلي ليتكوين، وكـذلك لتكـون عملـة سـريعة فـي 

شخاص وتحويل األموال وبالفعل تحقق هـدفها، تـم أصـدرها عمليات التحويل بين اال

 .2011عام 

 .ETH إيثريوم •

هي عملة قابلة للبرمجة تتيح للمطورين بناء مختلـف التطبيقـات والتقنيـات الموزعـة 

التي ال تعمل مع بتكوين، وهي عبارة عن منصـة لتقنيـة البلـوك تشـين تـم تصـميمها 

ق عليـه بروتوكـوالت العقـد الـذكي، والتـي للسماح للمشاريع األخرى بتشغيل ما يطل

تُمكن من التنفيذ التلقائي لمهمة معينة فـي حالـة اسـتيفاء شـروط متفـق عليهـا، وهـي 
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عملـت شـركة  2014عملة افتراضـية ومنصـة ال مركزيـة فـي الوقـت نفسـه، وفـي 

 .2015سويسرية على مشروع عملة اإلثريوم إلى أن تم إطالقها بشكل رسمي عام 

 . ETC سيكإيثريوم كال •

هي نسخة أصلية من إيثريوم، وقد حدث االنقسام بعـد أن تـم االسـتيالء علـى منظمـة 

ذاتية الحكم المركزيـة مبنيـة علـى أسـاس شـبكة إيثريـوم األصـلية، حيـث تعرضـت 

، وبعـد ذلـك تـم 2016مليـون دوالر فـي    50المنصة لعمليات اختراق وسرقة نحـو  

 كالسيك. تقسيم اإليثريوم إلى إيثريوم وإيثريوم

 .XRPريبل  •

على عكس معظم العمالت الرقمية، فإنها ال تستخدم بلـوك تشـين مـن أجـل التوصـل 

إلى إجماع الشبكة على نطاق واسع للمعامالت بداًل من ذلك، يتم تنفيذ عمليـة إجمـاع 

ا يجعلهــا عرضــة لهجمــات  تكراريــة، ممــا يجعلهــا أســرع مــن بتكــوين ولكــن أيضــً

منخفضة التكلفة تتيح للبنـوك تسـوية المـدفوعات عبـر   االختراق، وهي شبكة عالمية

، وتختلـف عـن 2012الحدود في الوقت اآلني بشفافية وبتكلفة أقل، وتم إطالقها عام 

 العمالت المشفرة في انها ال تحتاج إلى تعدين، مما يقلل استخدام عمليات الحاسوب.

 .NEMنيم  •

تسـتخدم خوارزميـة إثبـات العمـل، تختلف عن معظم العمالت الرقمية األخرى التـي 

فهي تستخدم إثبات األهمية األمر الذي يتطلب من المستخدمين بالفعـل تملـك كميـات 

معينة من العمالت من أجل أن يكونوا قادرين على الحصـول علـى عمـالت جديـدة، 

وهي تشجع المستخدمين على استثمار أموالهم وتتبع المعامالت لتحديـد مـدى أهميـة 

، وهـي تـوفر 2015لشبكة نيم بشكل عام، وقد تم إطالقها في مـارس    مستخدم معين

 العديد من المزايا الجديدة مثل الحسابات ذات التوقيعات المتعددة والرسائل المشفرة.

ــد            ــة نجـ ــوق العمـــالت الرقميـ ــيوعاً فـــي سـ ــر شـ ــتعراض العمـــالت األكثـ ــد اسـ بعـ

يليـه االثيريـوم والـذي يعـد أكبـر منـافس  يعتبـر اهـم وأشـهر العمـالت الرقميـة، البتكوين ان

 للبتكوين. 

 خصائص العمالت الرقمية.

 تتسم العمالت الرقمية بعدة خصائص أهمها ما يلي:     
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رتبط بنطاق جغرافي معـين، وال تنتمـي لدولـة فالعمالت الرقمية ال ت عمالت عالمية. •

 معينة.

العمالت الرقمية عبـارة عـن قيمـة رقميـة لـيس لهـا وجـود مـادي   عمالت افتراضية. •

 ملموس.

العمالت الرقمية ال تخضـع ألي جهـة رسـمية او مؤسسـية وال   عمالت غير نظامية. •

 تصدر عن سلطات نقدية.

تتم عمليات تبادل العمالت الرقمية بصورة مباشرة مـن شـخص التبادل دون وسيط.   •

 الي شخص دون الحاجة الي بنك وسيط.

ال تسـتطيع الجهـات الرقابيـة تتبـع او مراقبـة العمليـات التـي تــتم  سـرية المعـامالت. •

 سطتها.بوا

العمالت الرقمية غير مغطاة بأصول لعدم صدورها عن البنوك   عمالت بدون غطاء. •

 المركزية.

 مميزات العمالت الرقمية.

 تتميز العمالت الرقمية بعدة مميزات نورد أهمها فيما يلي:     

ال توجد رسوم علـى نقـل او تحويـل العمـالت الرقميـة حيـث يـتم   انخفاض الرسوم: •

ة من محفظة البائع الي محفظة المشتري فقط، كما ال توجـد فـروق تحويل رمز العمل

 أسعار صرف لتلك العمالت كما هو متبع في أنظمة العمالت التقليدية.

يمكن نقل القيمة خالل عمليات التبادل بطريقـة سـريعة عبـر شـبكة السرعة الفائقة:   •

 االنترنت الي أي مكان وفي أي وقت.

وتتيح هذه الميزة للنقد الرقمي حرية الحركة والتداول حـول العـالم دون   الالمركزية: •

 االلتزام بقوانين او الخضوع لجهات منظمة او بنوك مركزية.

ال يمكن مراقبة عمليات تداول النقد الرقمي او التدخل فيها او االطـالع الخصوصية:   •

 على اية حسابات للمتعاملين.

لنقد الرقمي االطالع على حركة المحـافظ األخـرى يمكن ألي متداول في االشفافية:   •

ــة  ــة هوي ــافظ، دون معرف ــين المح ــالت ب ــال العم ــة انتق ــا وحرك ــة محتوياته ومعرف

 المتداولين.
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جميع العمليـات الماليـة التـي تـتم علـى النقـد الرقمـي يـتم حفظهـا فـي كتـل الحماية:   •

 االختراق.  وتوزيعها على الماليين من أجهزة الحاسب حول العالم لحمايتها من

 الفصل الثاني: مخاطر االستثمار في العمالت الرقيمة. 

يوجد قلق عالمي مـن نمـو اسـتخدام العمـالت الرقميـة، والقلـق لـيس فقـط فـي مخـاطر        

االستخدام غير المشروع، لكن هناك قلق من تهديد استقرار القطاع المالي والمصرفي وتهديد 

ك المركزيـة علـى إدارة السـيولة، والتعامـل بـالعمالت االستقرار النقدي وعـدم سـيطرة البنـو

الرقمية ال يخضع إلى معايير مرتبطة بعوامل اقتصادية بـل تخضـع لحالـة غيـر منطقيـة مـن 

العرض والطلب وربما تكون حالة وهمية، والعمالت الرقميـة محاطـة بالعديـد مـن المخـاطر 

 والعيوب نورد اهمها فيما يلي:

 )التهديدات االلكترونية(. ـ مخاطر تقنية  1

العمالت الرقمية يتم تداولها من خالل منصات بواسطة برامج تقنية من خـالل شـبكة           

االنترنت، وهذه البرامج والمنصات عرضة لعمليـات القرصـنة، وقـد حـدثت عـدة اختراقـات 

لبعض المنصات واخرها اختراق منصـة بينـانس وهـي واحـدة مـن أكبـر منصـات العمـالت 

مليـون دوالر مـن العملـة   40الرقمية فـي العـالم مـن حيـث الحجـم، حيـث تـم سـرقة حـوالي  

آالف قطعة بتكوين، وتعد القرصنة تهديد دائم للمتعاملين  7الرقمية، واكتشفت سرقة أكثر من  

 في العمالت الرقمية. 

   ـ مخاطر عدم وجود لوائح تنظيمية. 2

ام المالي، ولم يتم تنظيم هذا السوق مازال سوق جديدة في النظ العمالت الرقميةسوق            

في معظم دول العالم، فهناك مخاطر في التعامل في العمالت الرقمية في دول ليس بها تنظـيم 

للسوق الرقمي، حيث ال يوجد قانون يُقر العمالت الرقمية، لذا يعتبر عنصر اللوائح التنظيمية 

ديد من المستثمرين الدخول في ذلـك من أكثر مخاطر العمالت الرقمية في العالم، ويتجنب الع

 السوق، وتتمثل المخاطر التنظيمية فيما يلي: 

 العمالت الرقمية غير ُمصدرة عن جهة رسمية او سلطة نقدية. •

 معظم مصدري العمالت الرقمية مجهولي الهوية. •

 ال توجد تشريعات وقوانين منظمة لسوق العمالت الرقمية. •

 يُحتكم اليها لفض النزاعات.ال توجد جهة او مؤسسة  •
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  ـ مخاطر عدم القبول العام. 3

يوجد انقسام كبير حول العالم بين مؤيد ومعارض للعمالت الرقمية، حيث تؤيد بعض           

الدول التعامـل بهـذه العمـالت بينمـا تحـارب دول أخـرى انتشـارها، وهـذا االنقسـام يعـرض 

 خسارة اموالهم بالكامل. المستثمرين الي مخاطر كبيرة قد تؤدي الي 

  ـ مخاطر اقتصادية ودولية. 4

ان تنامي استخدام العمالت الرقمية خاصة التحويالت عبر الحدود، سوف يؤدي إلـى           

تداعيات علـى اسـتقرار القطـاع المـالي والمصـرفي للـدول، ويفـرض تحـديات علـى البنـوك 

يطرة علـى كميـة النقـد المعـروض، ومـن المركزية، ويهدد االستقرار النقدي نتيجة لعـدم السـ

وظائف النقود أنها وسيلة مبادالت ومخزن للقيمة ومقيـاس لقيمـة السـلع والخـدمات وتتصـف 

بالقبول العام، والنقود الرقمية ال تستطيع القيام بتلك الوظائف، االمـر الـذي يقلـل مـن دورهـا 

 ما يلي: كوحدات نقدية ويفقدها صفة العمالت النقدية، ومن هذه المخاطر

فقد العمالت الوطنية لقوتها الشرائية في حالة االعتماد على العمالت الرقمية كوسيلة  •

 لتسوية مدفوعات التجارة الدولية.

 عدم استقرار القطاع المالي والمصرفي نتيجة عدم السيطرة على المعروض النقدي. •

 االخالل بالوظائف االساسية للنقود. •

فعلي واالقتصاد المالي نتيجة للمضـاربة علـى العمـالت زيادة الفجوة بين االقتصاد ال •

 الرقمية.

 ـ مخاطر تقلبات االسعار.  5

حالة غيـر طبيعيـة مـن تقلـب األسـعار، ويعتبـر تقلـب أسـعار  العمالت الرقميةتشهد           

أهم المخاطر التي تواجهها، ويرجع ذلك الي طبيعـة السـوق غيـر المنظمـة،  العمالت الرقمية

أن تقـوم  العمـالت الرقميـةفمن السـهل التالعـب فـي األسـعار حيـث تسـتطيع منصـة تـداول 

 .بالتالعب في األسعار بهدف وهم المستثمرين في االنضمام إليها

رقميــة ال توجــد اســس او معــايير واضــحة يــتم علــى اساســها تقيــيم وفــي العمــالت ال          

االسعار، كذلك ال يوجد افصاح كافي عن المعلومات المتعلقة بهـا مـن حيـث حجـم الطلـب او 

حجم العرض او حجم االستخدام في المبادالت التجارية، وال توجد تقارير تصدر عن جهـات 

ك العمالت او في اتخاذ قـرار االسـتثمار فيهـا، رسمية يمكن االعتماد عليها في تقييم اسعار تل

االمر الذي يُعرض المستخدمين والمستثمرين فـي العمـالت الرقميـة الـي مخـاطر المضـاربة 
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على تلك العمالت والتي تؤدي الي تذبذب كبير في االسـعار، كـذلك عـدم تيمكيـنهم مـن اتخـاذ 

 قرارات صحيحة. 

  العمالت(.ـ مخاطر تعدين العمالت )اصدار  6

تعدين العمـالت الرقميـة هـو أحـد العناصـر الرئيسـية التـي تسـمح للعمـالت الرقميـة           

وهي عملية يـتم فيهـا  بالعمل كشبكة المركزية دون الحاجة إلى سلطة مركزية كطرف ثالث،

م التحقق من المعامالت بين المستخدمين ويتم اضافتها الي دفتر البلوك تشين العام، وكذلك يـت

استخدامها لتقديم عمالت جديدة إلـى العـرض الحـالي المتـداول، وعمليـة التعـدين ايضـا هـي 

اإلجراء الذي يـتم مـن خاللـه توثيـق عمليـة التبـادل لألنـواع المختلفـة مـن العمـالت الرقميـة 

وإضافتها في السـجل الرقمـي لسلسـلة الكتلـة، وتوجـد صـعوبة فـي تعـدين العمـالت الرقميـة 

 العادي نظرا لصعوبة المعادالت والعمليات الحسابية الالزمة لذلك. بواسطة المستخدم 

 ـ المخاطر القانونية.  7

وبعض             بها،  التعامل  او  الرقمية  العمالت  بتداول  حاليا  تسمح  ال  العالم  دول  غالبية 

التعامل   من  مواطنيها  اخري  دول  كما حذرت  لألنظمة،  بها مخالف  التعامل  اعتبرت  الدول 

ل العمالت  فيها  في  للمتعاملين  قانوني  حماية  إطار  يتوافر  ال  وبذلك  لها،  وجود ضوابط  عدم 

 الرقمية، ونعرض فيما يلي الطبيعة القانونية للعمالت الرقمية والمخاطر القانونية المحتملة: 

 عدم وجود اتفاق على اعتبار النقود الرقمية أحد اشكال النقود القانونية.  •

باعتبار ان حق اصدار العمالت الرقمية عمالت غي  • ر رسمية وتخالف قانون الدول 

النقد للبنوك المركزية للدول، ومصدر العملة الرقمية مجهول الهوية، كما ان العملة 

 الرقمية ليس لها غطاء نقدي مثل العمالت التقليدية. 

وليس  • المستخدمين  تقع على حقوق  الرقمية  العمالت  لها  تتعرض  قد  التي  المخاطر 

مص حقوق  مجهول على  ألنه  العملة  مصدر  على  الرجوع  يمكن  وال  العمالت،  در 

 الهوية. 

تهمة  • المجني عليه توجيه  الرقمية ال يستطيع  للعمالت  القرصنة  او  السطو  في حالة 

السرقة للجاني لوجود اشكالية قانونية حول مدي توفر اركان جريمة السرقة المتمثلة  

 في الركن المادي والركن المعنوي.

عملية   • للعملة  تتم  المصدرة  للجهة  طلب  ارسال  خالل  من  الرقمية  العمالت  شراء 

باالنضمام الي نظام التعامل الرقمي، بعدها يتم سداد قيمة الوحدات المراد شراؤها، 
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وفي حالة تعرض المشتري لعملية احتيال من قبل شركات وهمية تروج لبيع وشراء 

ة التعاقدات االلكترونية والتي تُفقد  العمالت الرقمية، تثار اشكالية قانونية بشأن طبيع

البيانات  توفير  المشتري  استطاعة  لعدم  التقاضي،  في  القانونية  حقوقه  المشتري 

 الالزمة حيث ان أحد االطراف مجهول.

االدوات التي يستخدمها مستخدم العمالت الرقمية هي المحفظة النقدية الرقمية سواء  •

ال ذاكرة  او  الكترونية  ذكية  بطاقة  الحافظة  كانت  برنامج  او  خارجية  كترونية 

االفتراضية الخاصة، وهذه االدوات يتم الحصول عليها من قبل مصدر العملة، ومن 

فقد  انه في حالة  تلك االدوات  المستخدم بخصوص  تواجه  التي  القانونية  االشكاليات 

المستخدم لعنوان المحفظة يكون من الصعب التواصل مع مصدر العملة السترجاع 

ان وذلك لعدم امكانية الكشف عن هويات المستخدمين عند اجراء عمليات الدفع العنو

او   المستخدم  ورثة  تواجه  قد  اخري  قانونية  اشكالية  توجد  كما  الرقمية،  بالعمالت 

المالك للعمالت الرقمية وهي صعوبة حصر العمالت الرقمية التي يملكها المستخدم 

 دي الخاص بالعمالت الرقمية.ألنه هو الوحيد الذي يملك العنوان البري

قبل  • من  الرقمية  العمالت  تتبع  لصعوبة  ونتيجة  الرقمية  العمالت  لطبيعة  نظرا 

المركزية   البنوك  لرقابة  انها غير خاضعة  والمحلية حيث  الدولية  الرقابية  السلطات 

وتشكل تحايالً على المنظومة النقدية الرسمية فان حقوق والتزامات أطراف التعامل 

 تكون غير واضحة وغير مؤكدة مما يعرض المتعاملين لمخاطر قانونية. 

 ـ مخاطر االستخدامات غير المشروعة. 8

العمالت الرقمية هي عمالت ُمشفرة يتم تسجيل المعامالت والتعريف بهوية المستخدمين فقط  

 يمكن  من خالل عناوين رقمية افتراضية تصدرها أنظمة التعامل بالعمالت الرقمية، والتي ال

أن تعكس الهوية الحقيقية للمتعاملين، والتعامل في العمالت الرقمية يتم في سرية كاملة دون  

اإلفصاح عن هوية المتعاملين، ويتم من خالل وسائل تقنية عبر شبكة االنترنت، وال يخضع  

  لرقابة أي جهة او سلطة بخالف طرفي التعامل، هذه االلية تساعد على ارتفاع معدل الجريمة 

 من خالل استخدام النقد الرقمي في عمليات غير مشروعة. 

من خالل استعراض المشـكالت والمخـاطر التـي تواجـه المتعـاملين فـي سـوق العمـالت      

الرقمية، نجد انه بخالف المشكالت التقنية والقانونية هناك مشكالت اخري تؤثر تأثير مباشر 

 ما يلي:في قرارات االستثمار في تلك العمالت نودها في
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 عدم وجود لوائح تنظيمية تنظم عمل السوق. •

ال يوجد افصاح عـن ايـة معلومـات عـن السـوق والمتعـاملين فيـه وحجـم التعـامالت  •

ونوعية التعامالت والمناطق الجغرافية التي تتم فيهـا التـداوالت وعمليـات القرصـنة 

 التي يتعرض لها السوق.

 .عدم وجود معايير واضحة لتقييم أسعار العمالت  •

 عدم وجود استراتيجيات واضحة لتوقع اتجاهات السوق. •

ــك  • ــب ومســتوي االســتخدامات المســتقبلية لتل عــدم وضــوح عوامــل العــرض والطل

 العمالت.

ونعتقد انه في حالة عدم وجود حلول جذريـة لتالفـي تلـك المخـاطر وعـالج المشـكالت        

الفاق المستقبلية لها ويحـد مـن التي تواجهها سوق العمالت الرقمية، فان ذلك سوف يحد من ا

 انتشارها.

 الفصل الثالث: مستقبل العمالت الرقمية. 

 مقدمة.

التنبؤ بمستقبل العمالت الرقمية امر بالغ الصعوبة، حيث يوجد العديد مـن التهديـدات           

والمخاطر التي تؤثر على سوق العمالت الرقمية في الوقت الحالي وتجعل الرؤية المسـتقبلية 

ضبابية، باإلضافة الـي حاجـة السـوق الـي مزيـد مـن التنظـيم والتقنـين واللـوائح التـي تـنظم 

ت التداول وتحمي حقوق المستخدمين، وقد بدأت نظـرة العـالم تتغيـر بالنسـبة للعمـالت عمليا

الرقمية بعد ان أثبتت أنها واقع وتحولت إلى طريقة لسداد المدفوعات العابرة للحدود، وتتجـه 

المؤسسات الدولية والبنوك المركزية في العالم نحو االعتراف الرسمي بها، لكن دون تصور 

ن أن تتفق عليه دول العالم بخصوص هـذه العمـالت، كمـا ان هنـاك عـدد مـن واضح لما يمك

الشركات أصبحت تقبل التعامل بالعمالت الرقميـة، مثـل متـاجر التجزئـة والمطـاعم وبعـض 

الفرق الرياضـية الكبـرى التـي أبرمـت شـراكات مـع شـركات صـرافة عالميـة تتعامـل بهـذه 

 العمالت.

 

 كات والمؤسسات المالية.ـ النظرة المستقبلية لبعض الشر 1

 صندوق النقد الدولي. •
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افاد نائب المستشار العام في إدارة الشؤون القانونية التابعة لصندوق النقد الدولي، ان 

هنــاك دراســات تجــرى حــول اســتخدام العمــالت الرقميــة فــي الــدفع بــين الــدول أو 

م إمكانية تطبيـق التعامالت العابرة للحدود، وقال إن ما يحد إتمام تلك الخطوة هو عد 

قاعدة معرفة العميل وكذلك مكافحة االعمـال غيـر المشـروعة علـى سـوق العمـالت 

الرقمية، حيـث تـتم العمليـات فيـه دون اإلفصـاح عـن هويـة المتعـاملين، وأكـد علـي 

ضرورة تنظيم ثالث مجاالت للحفاظ على النظام المالي وزيـادة ثقـة الحكومـات فـي 

الـدول فـي أغـراض مشـروعة، وهـذه المجـاالت هـي استخدام العمالت الرقمية بين  

تشريعات اإلصدار وتشريعات التداول واستخدام العمالت الرقمية في الدفع، كما افاد 

من البنوك المركزية حول العـالم تراجـع العمـالت واألصـول الرقميـة   ٪70إن نحو  

لعـام لبحث إمكانية إصدارها، وأوضح أن صندوق النقد الدولي بدأ قبل عام ونصف ا

دولـة،  190في رصد العمالت الرقمية ونشر بحث عن أداء هذا القطاع بالتعاون مع 

إضافة إلـى تشـكيل فريـق عمـل لدراسـة كيفيـة مواجهـة اسـتخدام تلـك العمـالت فـي 

أغراض غير مشروعة والعمل على وضع تشريعات ولوائح منظمة إلصدار وتداول 

يـة بـالعمالت واألصـول الرقميـة تلك العمالت، وأضاف أن اهتمـام المؤسسـات الدول

يأتي من ارتباطها بالعديـد مـن العناصـر المتصـلة باسـتقرار النظـام المـالي العـالمي 

 فضالً عن أن كثيرا من الدول بدأت تدرك المنافع التي يمكن تحقيقها.

 بنك إنجلترا المركزي. •

تقرار اعد بنك إنجلترا ورقة عمل توضح احتماالت مختلفة من المخاطر وقضايا االس

والورقـة انشـأت ثالثـة  المالي للعمالت الرقمية الصادرة عن بنك انجلترا المركـزي،

نمــاذج مــن العمــالت الرقميــة الصــادرة عــن بنــك انجلتــرا المركــزي، اعتمــادًا علــى 

القطاعات التي تتمتع بإمكانية الوصول إلى العمـالت الرقميـة الصـادرة عنـه، حيـث 

 لمؤسسات المالية غير المصرفية.يقتصر الوصول إليها على البنوك وا

 مصرف االمارات ومؤسسة النقد السعودي. •

صدر بيان مشترك عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ومؤسسـة النقـد 

العربي السعودي أن البنوك المركزية في بعض الدول بدأت تنفيـذ مشـاريع تجريبيـة 

لسجالت الموزعة المستخدمة الستكشاف أبعاد تقنيات سالسل الكتل "بلوك تشين" وا

في تداول العمالت الرقمية، ولذا تم إطـالق مشـروع "عـابر" إلصـدار عملـة رقميـة 

إلكترونية بشكل تجريبي ومحصورة في التداول بـين عـدد مـن بنـوك البلـدين، وقـال 
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البيان إن مؤسسة النقد ومصرف اإلمارات المركزي كانت لديهما الرغبـة ذاتهـا فـي 

ات للتعرف إليها ومعرفة كيفية االستفادة منها، وأرجع االتفـاق علـى تجربة هذه التقني

إطالق المشروع بشكل مشترك بدالً من تنفيـذه بشـكل مسـتقل فـي كـل دولـة إلـى أن 

البلدين لديهما نظم مركزية لمعالجة الحواالت والعمليات المحلية تطورت مع مـرور 

الحواالت الدولية تحتاج إلـى الزمن وأثبتت جدواها، بينما توجد بعض جوانب أعمال 

مزيد من التطوير، وقد تثبت الدراسة أن استخدام العملة الرقمية يمكـن أن يسـهم فـي 

دعم هذا التطوير، وأوضح البيان أن مشروع "عابر" سيسمح ببحث إمكانية استخدام 

النظـام كنظـام احتيــاطي إضـافي للــنظم المركزيـة لتسـوية المــدفوعات المحليـة عنــد 

ي سبب، منوهاً أن هـدف إطـالق المشـروع هـو إصـدار عملـة رقميـة يـتم تعطلها أل

استخدامها بين اإلمارات والسعودية في التسويات المالية مـن خـالل تقنيـات سالسـل 

 الكتل والسجالت الموزعة.

 وكالة الرقابة المصرفية األوروبية. •

الـذين أصدرت وكالة الرقابـة المصـرفية األوروبيـة تحـذير رسـمي إلـى المتعـاملين  

يستخدمون العمالت الرقميـة إلـى احتماليـة حـدوث خسـائر عـن التعامـل بهـا نتيجـة 

للمخاطر التي تحيط باليات التعامل، وأن مسئولية خسـارتهم المحتملـة سـتكون علـى 

 .عاتقهم

  ـ النظرة المستقبلية لبعض الدول. 2

 السلفادور. •

هي أول دولة في العالم تتبني البيتكوين كعملة محلية لها، وبدأت العملـة الرقميـة فـي 

التداول بشكل قانوني في البالد، نظـرا للتكلفـة الباهظـة التـي تتحملهـا الحكومـة عنـد 

تصدير الدوالرات نقدًا وإحضارها إلى البالد من الواليات المتحدة، لذلك فإن اعتمـاد 

 بالنسبة لها.البيتكوين أرخص بكثير 

 تشيلي. •

قال رئيس البنك المركزي التشـيلي إن البنـك المركـزي التشـيلي سـيقرر خـالل عـام 

اسـتراتيجية إلمكانيــة طــرح عملتــه الرقميـة الخاصــة، حيــث يســعى صــانعو  2022

السياسات في جميع أنحاء العالم لمواكبة العمـالت المشـفرة سـريعة االنتشـار، وقـال 

كل مجموعة عمل رفيعـة المسـتوى لدراسـة اسـتراتيجية رئيس البنك المركزي إنه ش
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متوسطة األجل لسك "بيزو رقمي" في محاولة لتلبيـة احتياجـات صـناعة مـدفوعات 

  تزداد صعوبة.

 الصين. •

الرقمي،   قال البنك المركزي الصيني إنه سيستكشف مدفوعات عابرة للحدود باليوان

كما يرغب في مناقشة وضـع معـايير عالميـة للعمـالت الرقميـة اإللزاميـة مـن أجـل 

التطوير المشترك للنظام النقدي العالمي، وقال البنك إنه سيعزز أمن البيانات وحماية 

المعلومات الشخصـية بينمـا يمضـي قـدما فـي اختبـار محلـى لليـوان الرقمـي، وتعـد 

اق عـالمي إلطـالق البنـوك المركزيـة لعمـالت الصين في مركز الصدارة ضمن سـب

رقمية وتختبر الليوان الرقمي في مـدن رئيسـية مـن بينهـا شنتشـن وبكـين وشـنغهاي 

لكنها لم تحدد جدوال زمنيا للتطبيق الرسمي، ويعتقد العديـد مـن المحللـين أن الليـوان 

هيمنـة الرقمي سيعزز مركز العملة العالمي في الوقت الذى تسعى فيه الصين لكسـر  

 نظام التسوية بالدوالر.

 بريطانيا. •

يعمل وزير الماليـة البريطـاني علـى خطـة لتطـوير عملـة رقميـة جديـدة تحمـل اسـم 

 بريتكوين، لتحل محل األوراق النقدية خاصة فيما يتعلق بالمعامالت عبر االنترنت،

وهذه الخطوة ستمثل أكبر اضطراب فـي النظـام النقـدي، حيـث يسـعى بنـك إنجلتـرا 

سيس مكافئ رقمـي مباشـر للنقـود الماديـة ويتـولى السـيطرة عليهـا بـنفس طريقـة لتأ

الجنيه اإلسترليني، ويحذر النقاد من أن النسخة الرقميـة مـن الجنيـه يمكـن أن تـؤدي 

إلــى مزيــد مــن عــدم االســتقرار المــالي ممــا يجعــل مــن الصــعب علــى البنــك تنظــيم 

 .ةاالقتصاد بسياسات نقدية مثل تحديد أسعار الفائد 

 الهند.  •

أعلن محافظ البنك المركزي الهندي أن بنك االحتياطي الهندي قد يطلق أول برامجـه 

التجريبية للعملة الرقمية قريبا، وأن البنك يدرس جوانب مختلفـة مـن العملـة الرقميـة 

بما في ذلك أمنها وتأثيرها في القطـاع المـالي فـي الهنـد، وكـذلك كيفيـة تأثيرهـا فـي 

 .والعملة المتداولةالسياسة النقدية 

 البرازيل.  •
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البنك المركزي البرازيلي يدرس إمكانية تطـوير عملـة رقميـة، بهـدف إنشـاء امتـداد 

رقمي للريال البرازيلي لمواكبة ديناميكية التطـور التكنولـوجي لالقتصـاد البرازيلـي 

 بعد أزمة كورونا، ولم يتم تحديد موعدا محددا لإلطالق المحتمل للعملة.

 صر العربية.جمهورية م •

اســتخدام العمــالت الرقميــة فــي مصــر خطــوة ســابقة لــألوان فــي ضــوء التحــديات 

والمخاطر المرتبطة بمثل هذه التعامالت، وال سيما التعقيدات الناشئة عن عدم وجود 

تشريعات ولوائح محلية ذات صلة تنظم التعامالت التي هي بطبيعتهـا تـتم عبـر عـدة 

كذلك غياب الحماية التي يوفرها البنـك المركـزي دول وتحيط بها مخاطر مرتفعة، و

للمتعاملين بالعمالت الرقميـة، وقـد نفـى البنـك المركـزي المصـري دراسـة السـماح 

بتداول عملة "البتكوين" داخل القطاع المصرفي المصري في ضوء حجـم المخـاطر 

 الكبيرة المرتبطة بالعمالت الرقمية.

 المملكة العربية السعودية. •

ام األمانة السعودية في مجموعة العشرين خـالل فعاليـات القمـة العالميـة افاد أمين ع

للحكومات، أن المملكة العربية السعودية ماضـية فـي تطـوير البنيـة التحتيـة الرقميـة 

لالرتقــاء بخــدمات اإلنترنــت واالتصــاالت الرقميــة واالســتخدام المتطــور للعمــالت 

لى أن تصبح السـعودية أحـد الكيانـات الرقمية لتصبح رائدة في هذا المجال، ويتطلع إ

الرائدة في االقتصاد الرقمي، وقال إن السعودية ضخت استثمارات كبيـرة فـي إعـداد 

بنية تحتية رقمية متطورة، حيث تهدف القطاعات االقتصادية والمالية السعودية إلـى 

ربط احتالل مراتب متقدمة عالمياً في كل القطاعات من خالل التكنولوجيا الرقمية، و

كل الخدمات إلكترونيا وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام الخاص ألهميـة ذلـك فـي 

 .االقتصاد الرقمي

 ـ مستقبل االستثمار في العمالت الرقمية. 3

من خالل استطالع النظرة المسـتقبلية لـبعض الشـركات والمؤسسـات الماليـة بعـض           

الــدول، وكــذلك دراســة مؤشــرات تــداول العمــالت الرقميــة الشــهيرة خــالل الفتــرة االخيــرة، 

باإلضافة الي المخاطر التي تواجه المستثمرين في تلك العمالت، فانه يمكن الوصول الـي مـا 

 يلي:
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الت الرقمية الصمود خالل المرحلـة االولـي الصـعبة مـن ظهورهـا، استطاعت العم •

وهذا يدل على إمكانية نموها وصولها إلى مرحلة التبني الرسمي، وستكون هذه هـي 

 نقطة انطالق هذه العمالت ووصولها الي قطاع كبير من المستخدمين.

لم اسـاليب تضع الحكومات والهيئات التنظيمية والبنوك المركزية في معظم دول العـا •

وخطط جديد تجاه األصول الرقمية، وهذه الخطط تتطلب تمويل كبير قد يسبب بعض 

الصعوبات التمويلية في البداية، واالتجاه الحالي ليس في كيفية إيقاف عـالم العمـالت 

الرقمية أو التصدي له، ولكن فـي كيفيـة إدمـاج تلـك العمـالت أو دفعهـا للتكامـل مـع 

لتظل السيادة النقدية في يد الحكومات، وهذا يعني قبول تلك   العمالت الدولية األخرى

 المؤسسات والحكومات بواقع العمالت الرقمية ومحاولة التعايش معها.

سوق العمالت الرقمية يقـوم علـى المضـاربة، وتذبـذب األسـعار بدرجـة كبيـرة هـي  •

ي خسـائر السمة الغالبة على السوق، وهذا التذبذب يُعرض الكثير من المسـتثمرين الـ

كبيرة، وبما يعني استمرار مخاطر تقلب االسـعار التـي تـؤثر علـى المسـتثمرين فـي 

 العمالت الرقمية.

تقنية البلوك تشين والتي تستخدم كمنصة رئيسـية للعمـالت الرقميـة، مازالـت تواجـه  •

بعض المخاطر التقنية والفنية والتنظيمية تؤثر على انتشارها وحيازتها للقبول العام، 

، وفي حالة يمنحها الثقة في االعتماد عليها في عمليات تحويل االموال الرقمية  والذي

معالجة أوجه القصور والمخاطر في تلك التقنيـة سـوف يـؤدي ذلـك الـي زيـادة عـدد 

المستثمرين من المؤسسات والشركات في الدخول الي سوق العمـالت الرقميـة، ممـا 

 اؤها وتشغيلها من قبل هذه الشركات.يدفع لظهور العديد من العمالت التي يتم إنش

سيتم إطالق خدمة جديـدة هـي خدمـة التأكـد مـن ان العمـالت الرقميـة نظيفـة، وهـذه  •

الخدمة سوف تساعد في دخـول مسـتثمرين جـدد سـواء مـن االفـراد او المؤسسـات، 

وذلك لتوفر الشفافية من حيث العمالت المتورطة في عمليات غسل األمـوال أو دعـم 

متطرفة، وهذه الخدمة سـوف تسـاهم فـي زيـادة التـداول علـى العمـالت الجماعات ال

النظيفة مما يدفع سـوق العمـالت الرقميـة نحـو تصـحيح أوضـاعه وتجـاوز مخـاطر 

 االستخدام التي تعوق نموه.

عدم وجود رقابة تنظيميـة او لـوائح او قـوانين او ضـوابط لسـوق العمـالت الرقميـة  •

ة تنظيم السوق وتقنين اوضاعه سـوف يجـذب ومنصات التداول حتى االن، وفي حال

قطاع كبير من المستثمرين الجدد، وهذا ما يحتاجه السوق في الفترة الحالية ليتجـاوز 
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العقبــات التنظيميــة التــي تعــوق انتقالــه إلــى مرحلــة تاليــة، وســوف تســاعد القــوانين 

 .التنظيمية للسوق على وصول العمالت الرقمية إلى قطاع أكبر من المستثمرين

اســتمرار عــدم ســماح معظــم دول العــالم بتــداول العمــالت الرقميــة او التعامــل بهــا،  •

وبعض الدول تعتبر التعامل بها مخالف لألنظمـة، وبـذلك يسـتمر خطـر عـدم تـوافر 

 إطار حماية قانوني للمتعاملين في العمالت الرقمية قائم.

أسـعار العمـالت الرقميـة، عدم وجود اسس او معايير واضحة يتم على اساسها تقييم   •

وال يوجد افصاح كافي عن المعلومات المتعلقة بها مـن حيـث حجـم الطلـب او حجـم 

العرض او حجم االستخدام في المبادالت التجارية او األرباح والخسـائر للمتعـاملين، 

وال توجد تقارير رسمية يمكن االعتماد عليها في تقيـيم اسـعار تلـك العمـالت او فـي 

االستثمار فيها، وبما يعني استمرار مخاطر تقلب األسعار واالستثمار في اتخاذ قرار  

 تلك العمالت قائم.

من خالل استعراض المشكالت والمخاطر التي تواجـه المتعـاملين فـي سـوق العمـالت        

الرقمية، نري ان االستثمار في العمالت الرقمية بوضعها الراهن محفوف بالمخاطر، فالسوق 

لتنظيم القانوني الذي يحفظ حقوق المتداولين، وايضا يحتاج الـي التنظـيم االداري تحتاج الي ا

على مستوي اللوائح والقوانين والضوابط التي تـنظم عمـل السـوق، باإلضـافة الـي ضـرورة 

الزام منصات التداول بتوفر بيانات مالية ختامية للمعامالت يمكن الرجوع اليها للمساعدة فـي 

ثمار، مع استكمال البنية التقنية الالزمـة لحمايـة المعـامالت مـن عمليـات اتخاذ قرارات االست

القرصنة واالحتيال، ونعتقد انه في حالة التغلب علي المخاطر والمشـكالت التـي تواجـه تلـك 

المعامالت، ستكون عندها االنطالقة الحقيقية لسوق العمالت الرقمية ويكـون االسـتثمار فيهـا 

 امن.  

 خصائص النوعية للبيانات المالية واالفصاح المحاسبي.الفصل الرابع: ال

 أوال: الخصائص النوعية للبيانات المالية المفيدة.

لكي تحقق المعلومات المالية الفائدة المرجوة منها هناك مجموعة من الخواص يجـب أن       

م علـى تتسم بها تلك المعلومات، وتتعلق هذه الخواص بمعايير نوعية يمكن مـن خاللهـا الحكـ

مدى تحقق الفائدة، وتتوقف الخصائص النوعية للمعلومات المالية على نوعية القرارات التـي 

يتخذها متخذو القرارات، وعلى مقدرتهم في الحصول على هذه المعلومات المالية وفي فهمها 
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واستخدامها في اتخاذ القرارات، وتشمل تلك الخصائص على خصائص أساسـية وخصـائص 

 فيما يلي:معززة نوردها 

 ـ الخصائص األساسية.1

المعلومات المالية المالئمـة قـادرة علـى إحـداث فـرق فـي القـرارات التـي   المالءمة. •

يتخذها المستخدمون، ويتحقق ذلك عندما تنطوي المعلومات المالية على قيمة تنبؤيـة 

أو قيمة تأكيدية أو كالهما، وتنطوي المعلومات المالية على قيمة تنبؤية إذا كـان مـن 

التي يستخدمها المستفيدون للتنبـؤ بالنتـائج   الممكن استخدامها كمعطيات في العمليات 

المستقبلية، كما تنطوي المعلومـات الماليـة علـى قيمـة تأكيديـة إذا كانـت تقـدم تغذيـة 

 راجعة حول تقييمات سابقة )تؤكد أو تغير(.

تمثل التقارير المالية الظـواهر االقتصـادية كمـاً ولفظـاً، ويجـب أن   التمثيل الصادق. •

لية بصـدق الظـواهر التـي تقصـد تمثيلهـا، ولكـي يكـون التمثيـل تمثل المعلومات الما

صادق يجب أن يكون كـامال وحياديـا وخـالي مـن الخطـأ، ويشـمل الوصـف الكامـل 

جميــع المعلومــات الالزمــة للمســتخدم لفهــم الظــاهرة التــي يــتم وصــفها، والوصــف 

ليـة، الحيادي هو الوصف الذي يخلو من التحيز في اختيار أو عرض المعلومات الما

 والخلو من الخطأ يعني انه ال يوجد أخطاء في وصف الظاهرة.

 ـ الخصائص النوعية المعززة.2

وتساعد هذه الخاصية المستخدمين على تحديد وفهـم نقـاط التشـابه   القابلية للمقارنة. •

في البنود واالختالف فيما بينهـا، وتـرتبط خاصـية القابليـة للمقارنـة باالتسـاق حيـث 

ى استخدام نفس الطرق لنفس البنود، إما من فترة إلـى أخـري ضـمن يشير االتساق إل

 منشاة معدة للتقارير أو ضمن فترة واحدة عبر المنشآت.

إن تصنيف وتمييز وعرض المعلومات بشكل واضح وموجز يجعلهـا   القابلية للفهم. •

مفهومة، وهناك بعض الظواهر تكون معقدة بطبيعتها وال يمكن وضعها فـي صـورة 

هم، وان استبعاد المعلومات حول تلك الظواهر من التقارير المالية قـد يجعـل سهلة الف

المعلومات المالية أسـهل للفهـم، إال انـه فـي تلـك الحالـة تكـون التقـارير غيـر كاملـة 

 وبالتالي من المحتمل أن تكون مضللة.

تعنى أن يكون بإمكان مراقبين مطلعين ومسـتقلين مختلفـين التوصـل   قابلية التحقق. •

ــي إ ــق تعط ــة التحق ــادق، وقابلي ــل ص ــو تمثي ــدد ه ــف مح ــى أن وص ــاع عل ــى إجم ل

المستخدمين اطمئنان بان المعلومات تمثل بصـدق الظـاهرة االقتصـادية التـي تقصـد 
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تمثيلها، ويمكن أن يكون التحقق مباشراً من خالل التحقـق مـن مبلـغ معـين أو تمثيـل 

من خالل فحـص المعطيـات  آخر من خالل المراقبة المباشرة، وقد يكون غير مباشر

 وفق أسلوب معين وإعادة حساب المعطيات باستخدام نفس المنهجية. 

وتعنى توفير المعلومـات لصـانعي القـرار فـي الوقـت   التقديم في التوقيت المناسب. •

المناسب بحيث تؤثر على قراراتهم، فكلما كانت المعلومات قديمة كلما كانت فائـدتها 

ت قد تبقي متوفرة في الوقت المناسب بعد فترة طويلة مـن اقل، إال أن بعض المعلوما

 نهاية فترة إعداد التقارير لحاجة بعض المستخدمين إليها في تحديد وتقييم االتجاهات.

 ثانيا: اإلفصاح المحاسبي.

 مفهوم اإلفصاح المحاسبي. -1

طبقـا يعنى اإلفصـاح بشـكل عـام نشـر المعلومـات بأيـة وسـيلة مـن وسـائل االتصـال، و      

لنظريــة االتصــال فــإن هنــاك المرســل والرســالة والمرســل إليــه، وبمقتضــى اإلفصــاح فــي 

المحاسبة يجب االهتمام بعنصـري الرسـالة والمرسـل إليـه، ويقضـى مبـدأ اإلفصـاح الشـامل 

ــة الضــرورية إلعطــاء  ــات الالزم ــع المعلوم ــى جمي ــة عل ــارير المالي بضــرورة شــمول التق

 حة وصحيحة عن الوحدة المحاسبية.مستخدمي هذه التقارير صورة واض

ويُعرف اإلفصاح المحاسبي بأنه تقديم البيانـات والمعلومـات المحاسـبية إلـى مسـتخدميها      

كاملة وصحيحة ومالئمة بغرض مساعدتهم على اتخاذ القرارات، بينما يرى البعض  بصورة

 ن المحصـلة النهائيـةهو إجراء يتم من خالله اتصال الوحدة بالعالم الخارجي وأ أن اإلفصاح

لإلفصاح إنما تتمثل في القوائم المالية والبيانـات والمعلومـات التـي تظهـر مـن خاللهـا، فهـو 

يعنى أن تتضمن التقارير المالية بعدالـة ووضـوح معلومـات موثـوق بهـا وأن تظهـر القـوائم 

والتـي الشـركة  الماليـة للشـركة كافـة المعلومـات الرئيسـية التـي تهـم الفئـات الخارجيـة عـن

وحقيقيـة وان تتعهـد  تساعدها على اتخاذ قراراتها االقتصادية تجـاه الشـركة بصـورة واقعيـة

 الشركة بتقديم تلك المعلومات بصفة دورية.

للقـوائم الماليـة بكـل وضـوح  عرض  وقد عرفته لجنة إجراءات المراجعة األمريكية بأنه      

وتصـنيف المعلومـات الـواردة  بشـكل وتنظـيمطبقًا للمبادئ المحاسبية المقبولـة ويتعلـق ذلـك 

 بها. بالقوائم المالية ومعاني المصطلحات الواردة

 أنواع اإلفصاح. -2

 :من حيث األهداف إلى ما يلي يمكن تصنيف اإلفصاح 
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 يشمل تحديد الحد األدنى الواجب توفيره من المعلومات المحاسـبية .اإلفصاح الكافي •

 في القوائم المالية ويمكن مالحظة أن مفهوم الحد األدنى غيـر محـدد بشـكل دقيـق إذ 

يختلف حسب االحتياجات والمصالح بالدرجة األولى كونـه يؤثر تـأثيراً مباشـراً فـي 

 .تع بها الشخص المستفيد القرار فضال عن أنه يتبع للخبرة التي يتم اتخاذ 

هو اإلفصاح عـن جميـع المعلومـات الضـرورية الكفيلـة بجعلهـا   .اإلفصاح المناسب •

 غير مضللة.

 يهدف هذا النوع من اإلفصاح إلى حماية المجتمع المالي ويسـمى .اإلفصاح الوقائي •

 باإلفصاح الوقائي )التقليدي(.

ايـد أهميـة المالئمـة حيـث تز ظهر هذه النـوع مـن اإلفصـاح أثـر .اإلفصاح التثقيفي •

القرارات كاال فصاح عـن  ظهرت المطالبة باإلفصاح عن المعلومات المالئمة التخاذ 

اإلدارة المتبعـة  مكونات األصول الثابتة والمخزون السـلعي واإلفصـاح عـن سياسـة

 الخاصة بتوزيع األرباح والهياكل التمويلية للمؤسسة. 

 مقومات اإلفصاح المحاسبي. -3

 مقومات اإلفصاح المحاسبي فيما يلي: يمكن إجمال

المحاسـبية. إن تحديـد المسـتخدم للمعلومـات المحاسـبية  تحديد المستخدم للمعلومات  •

لـك المعلومـات مـن حيـث الشـكل الخواص التي يجب توفرها في ت يساعد في تحديد 

المعلومات المحاسبية يختلفون في مستوي تفسيرهم   والمضمون، حيث أن مستخدمي

إعداد المعلومات من خالل تقرير واحد وفق نماذج متعددة من  للمعلومات، لذا يجب 

تقرير مـالي واحـد متعـدد األعـراض يلبـي احتياجـات المسـتخدمين،  االحتياجات أو

 لبيانات المالية في االتي:ويتمثل مستخدمي ا

o  المســتثمرين: يهــتم المســاهمون ومستشــاريهم بالمخــاطر والعوائــد المتعلقــة

تساعد فـي اتخـاذ قـرارات تتعلـق  باستثماراتهم، وتتطلب تلك الفئة معلومات 

المســاهمين أيضــا إلــى  بشــراء أو االحتفــاظ أو بيــع االســتثمارات، ويحتــاج

 .أرباح اة على إجراء توزيعا ت معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنش

o  العــاملين: يهــتم العــاملون والمجموعــات التــي تمــثلهم بالمعلومــات المتعلقــة

ــتم هــؤالء أيضــا  ــا يه ــا، كم ــون به ــي يعمل ــة واســتقرار المنشــآت الت بربحي
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التي تساعدهم في تقييم قدرة المنشأة على توفير المكافآت ومنافع  بالمعلومات 

 .التوظف التقاعد وفرص 

o ين: يهتم المقرضون بالمعلومات التي تمكنهم من تحديد إمكانية سداد المقرض

 .قروضهم وفوائدها في مواعيد استحقاقها

o مـن الـدائنين التجـاريين: يهـتم هـؤالء بالمعلومـات التـي  الموردين وغيـرهم

موعـدها  تمكنهم من معرفة ما إذا كانت المبالغ المستحقة لهم سوف تسدد في

التجـاريون يركـزون اهتمـامهم علـى  الـدائنونوعلى عكس المقرضون فان 

 المنشأة في األجل القصير. 

o العمالء بالمعلومات المتعلقـة باسـتمرارية المنشـأة خاصـة فـي  العمالء: يهتم

 .على المنشأة في األجل الطويل حالة ارتباطهم أو اعتمادهم

o ة الجهات الحكومية: تهتم الجهات الحكومية بتوزيع الموارد وبالتـالي بأنشـط

الستخدامها فـي توجيـه  المنشآت المختلفة وتحتاج تلك الجهات إلى معلومات 

وتنظـــيم تلـــك األنشـــطة ووضـــع السياســـات الضـــريبية وكـــذلك كأســـاس 

 .لإلحصاءات المتعلقة بالدخل القومي وما يماثلها

o  الجمهور العام: تؤثر المنشات على الجمهور العام بطرق متعـددة، فمـثال قـد

االقتصاد المحلي عـن طريـق تـوفير فـرص  فعالة في تقدم المنشات مساهمة

البيانـات الماليـة الجمهـور العـام  عمل أو دعم الموردين المحليين وقد تساعد 

المنشــاة  عــن طريــق تزويــده بالمعلومــات المتعلقــة باتجاهــات أنشــطة

 .والمستجدات المتعلقة بأنشطتها وفرص ازدهارها

ــد  • ــبية تحدي ــات المحاس ــتخدام المعلوم ــراض اس ــتخدام  .أغ ــراض اس ــد أغ إن تحدي

المحاسبية من شانه تحقيق خاصية المالئمة، حيـث يسـتفيد المسـتخدم مـن  المعلومات 

 .قدرة على التنبؤ وتساعده في اتخاذ القرارات  المعلومات وتكسبه

الماليــة ال تفــي بكافــة احتياجــات هــؤالء المســتخدمين مــن  وعلــى الــرغم مــن أن البيانــات 

مشتركة لهؤالء المستخدمين فالبيانـات الماليـة التـي تفـي  احتياجات المعلومات، إال أن هناك 

ــذين يتحملــون مخــاطر رأس المــال ســوف تفــي أيضــا بمعظــم  باحتياجــات المســتثمرين ال

 .احتياجات المستخدمين اآلخرين
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 الفصل الخامس: النتائج والتوصيات.

 أوال: النتائج.

 توصلت الدراسة الي النتائج التالية:

 االستثمار في العمالت الرقمية بوضعها الراهن محفوف بالمخاطر.ان  •

 ال يوجد أي افصاح عن المعلومات المتعلقة بتعامالت العمالت الرقمية. •

 ال توجد اية لوائح او نظم تحكم سوق العمالت الرقمية. •

 ال توجد معايير واضحة لتقييم أسعار العمالت الرقمية. •

 لمضاربة وليس على عوامل العرض والطلب.يقوم سوق العمالت الرقمية على ا •

 يوجد تخوف وحذر من غالبية الدول والمؤسسات المالية من العمالت الرقمية. •

استطاعت العمالت الرقمية الصمود خالل المرحلة السابقة، وبما يعني إمكانية نموها  •

 وصولها إلى مرحلة التبني الرسمي.

االولي وهي وجود قصور شديد فـي من خالل النتائج السابقة يتضح صحة الفرضية  

مستوي االفصاح الحالي عن تداوالت العمالت الرقمية للحصول علـى بيانـات ماليـة 

تتمتع بالخصائص النوعية للبيانات الماليـة، وكـذلك صـحة الفرضـية الثانيـة بوجـود 

عالقة طردية بـين مسـتوي االفصـاح المحاسـبي وقـرارات االسـتثمار فـي العمـالت 

نه كلما تم اإلفصـاح عـن المعلومـات المتعلقـة بتـداول تلـك العمـالت الرقمية، حيث ا

 ساعد ذلك قرارات االستثمار في هذه األصول الرقمية.

 ثانيا: التوصيات.

ضرورة قيام منصات تداول تلك العمالت بنشـر معلومـات كافيـة عـن حجـم التـداول  •

 ونوعه ومنطقته الجغرافية.

 تلك السوق.العمل على وضع نظم لوائح تنظم عمل  •

 المراجع.

 أوال: المراجع العربية.

واثارها  • وانواعها  مفهومها  االفتراضية  "النقود  سليمان  بن  هللا  عبد  الباحوث، 

شمس،  عين  جامعة  التجارة  كلية  والتجارة،  لالقتصاد  العلمية  المجلة  االقتصادية" 

 م. 2017( يناير  1العدد )
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ـ مخاطر وافاق، دار فكرة للنشر الجعبري، مجدي "االستثمار في العمالت الرقمية   •

 . 2020والتوزيع، القاهرة 

في  • المستحدثة  الرقمية  للعمالت  القانوني  "التنظيم  عبيد  ناصر  هللا  عبد  الزعابي، 

االمارات  جامعة  القانون،  كلية  ماجستير،  رسالة  والمقارن"  االماراتي  التشريع 

 . 2018العربية المتحدة، 

اإللكترون  • "التجارة  محمد  حورس الصيرفي،  مؤسسة  اإلسكندرية،  اولى،  طبعة  يّة" 

 . 2005الدولية للنشر والتوزيع ـ 

النعيمي، مثني وعد هللا يونس "البتكوين نظام الدفع االلكتروني )الند للند( وحكمه في  •

 .2018الشريعة اإلسالمية" نسخة الكترونية،  

 ثانيا: المواقع االلكترونية. 

• https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/517116. 

• https://bit-chain.com/2018/11/18/. 

• https://admiralmarkets.com/ar/education/articles/cryptocurrenci

es/tadawol-alomlat-alraqamiya. 

• https://ar.cointelegraph.com/bitcoin-for-beginners/what-are-

cryptocurrencies. 

• https://democraticac.de/?p=58064. 

• https://www.bitcoinnews.ae/. 

• https://ar.cointelegraph.com/ethereum-price-index . 
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