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مقدمة

مع التقدم التق ن� ي� امللحوظ انخفضت التعامالت النقدية املعتادة
ً
تطورا
اإللك�رونية وال ت� ي� شهدت
ليكون محلها املدفوعات
ت
ً
األخ�رة ف� ي� غالبية دول العامل.
ي
ملحوظا ف� ي� اآلونة

الهدف
من التقرير
التعريف بالعمالت املشفرة وأنواعها وتوضيح سبل االست ث�مار
وعامل�ا ف� ي� ظل التحول نحو ج
غ�ر
امل� ت�معات ي
ًي
عرب�ا
ًي
بها ومكانتها
رك��ز على طرح ج
ت�ربة
ال� ي
النقدية بالعديد من دول العامل ،مع ت
ورؤية ج
امل� ت�مع السعودي حول العمالت املشفرة.
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هل تعلم...
س�لت أول عملية تبادل ج
ج
ع�ر عملة
ت�اري لعملة مشفرة ب
البي��ز ا مقابل  10آالف بيتكوين
شط� ي
ي
البيتكوين لشراء
رت� ن� من ت
(ما يعادل  40دوالر) ف� ي�  22مايو 2010م ،وتعادل تلك الق�يمة
حال�.
 300مليون دوالر ف� ي� وقتنا ال ي
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املصطلحات األساسية
العمالت املشفرة
التشف�ر ،يمكن
ي
هي عمالت مشفرة رقمية مدعومة بأنظمة
ع�ر استخدام خوارزميات
اإلن�رنت ب
من خاللها الدفع اآلمن ب
ع�ر ت
ويش�ر مصطلح “ ”Cryptoإلى خوارزميات
ي
سلسلة الكتل،
التشف�ر.
ي
التشف�ر وتقنيات
ي

العمالت الرقمية

ج
إلك�رونية
مال�
مس�ل على بطاقة ت
هي عملة ت
إلك�رونية تُ� قَ��ي ّم برصيد ي
ولها نفس خصا�ئ ص العملة الورقية ولكن ت�ت يم��ز بسهولة وفورية
ثّ
وتم�ل العمالت املشفرة أحد أشكال
ع�ر الحدود،
املعامالت املالية ب
العمالت الرقمية.

منصات تداول العمالت املشفرة
ع�ر طرق سحابية
منصات تتيح التبادل واالست ث�مار والتسديد ب
تقنية ،كما تعرض أسعار العمالت واألصول وتتفاوت املنصات
حسب التشريعات ومعدالت األمان.

غ�ر القابلة لالستبدال “”NFTs
الرموز ي
توقيع رقمي عن طريق العقود الذكية يثبت ملكية األفكار أو
اإلن�رنت
صفقات الشراء ب
اإلن�رنت ،ويدعم ا جل�يل الثالث من ت
ع�ر ت
الذك� واملتفاعل.
()web 3.0
ي

إثبات العمل ()PoW
التشف�ر والتحقق
ي
“املعدن� ن�” لحل ألغاز
ي
املشارك� ن�
ي
منافسة يب� ن�
من صحة املعامالت من ج
أ�ل إضافة كتل صالحة ج�ديدة.
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إثبات الحصة ()PoS
بناء على عدد العمالت ال�ت ي� يقومون
أداة تدقيق تعمل من خالل اختيار مدققي الكتلة ً
ج
املعدن� ن� إال إذا
ي
بت�ميعها ،تم تصم�ي م املخطط كحل بديل إلثبات العمل ،إذ ال يمكن مكافأة
التشف�ر .وهذا الحل هو ما ج
ج
مؤهل� ن� إلضافة الكتلة التالية
ي
ي�علهم
ي
و�دوا ح ًال فعا ًال أللغاز
من املعامالت ف� ي� نظام سلسلة الكتل.

التعدين املدم� ()Merged Mining
ج

أك�ر من العمالت املشفرة ف� ي� نفس الوقت ،كما يمكن لعامل التعدين
عملية تعدين ي
اثن� ن� أو ث
استخدام القوة الحسابية لتعدين الكتل ج
م��ز امن من
املو�ودة على سالسل متعددة بشكل ت
خالل استخدام ما ُي�عرف باسم إثبات العمل اإلضا ف� ي� (.)AuxPoW

العقود الذكية
قً
اتفاقية رقمية تفرض ج
حاسو� ي�.
مسب�ا من الكود ال
م�موعة من القواعد املحددة
ب

لـمحة عامة عن
املالية الـمركزية والالمركزية
املالية املركزية (التقليدي)

السن� ن� ويعرف بكونه النظام
ي
هو النظام املستخدم على مر
املال� الذي يع ت�مد على ج
و�ود سلطة مركزية كالبنوك والشركات
ي
املالية ،وال�ت ي� تتحكم ف� ي� حركة األموال يب� ن� األطراف املختلفة
تل��ز م
ويخضع ال�تمويل التقليدي إلى قواعد ولوا�ئ ح معروفة ت
بها ج�ميع دول العامل.

املالية الالمركزية ()DeFi

ويش�ر
ي
هو اختصار ملصطلح ،Decentralized Finance
املال� الذي يتسم بالالمركزية ويع ت�مد على تقنية
للقطاع
ي
سلسلة الكتل واألصول املشفرة وتقنية العقود الذكية
ً
ابتكارا
أك�ر
ألتمتة املعامالت املالية وتقديمها بصورة ث
وشفافية دون ال ج
حا�ة إلى مؤسسة وسيطة أو طرف ثالث.
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ي�ت يم��ز نظام ال�تمويل الالمركزي عن ال�تمويل التقليدي ف� ي� كونه

ال يتطل ــب دف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
رسـ ــوم للبن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوك
والشركـ ــات املالي ـ ــة
مقابل استخـ ـ ـ ـ ــدام
خدماتها

يقلــل م ـ ــن نسبـ ـ ـ ـ ــة
ال�خ ط ـ ــأ الع ت�ماد النظام
املال� الالمــرك ــزي على
ي
ال� ج
رم�يـ ــة
التعل�يمات ب
ف� ي� إتمام املعامالت

يوف ــر شفافيـ ـ ــة أكـ ـ ـ ثـ�ر
ف� ي� التعامــالت املاليـ ـ ــة؛
املال�
الع ت�م ـ ـ ـ ـ ــاد النظام ي
الالمــرك ــزي على تقنية
“العقود الذكية”

ي ت�م االحتف ـ ــاظ باملـ ــال
ف� ي� محفظـ ــة رقميـ ـ ــة
آمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ــداًل� ً م ـ ـ ــن
االحتف ـ ـ ـ ــاظ بهـ ـ ـ ـ ـ ــا ف� ي�
البنوك

املال� الالمركزي
وتعد العمالت املشفرة إحدى تطبيقات النظام ي
باعتبارها األداة املستخدمة ف� ي� إتمام املعامالت املالية.

العمالت املشفرة
هي نوع من املعامالت املالية وال ت� ي� تقوم على تبادل األصول
املال�
واالست�ثمارات بشكل رقمي فقط ،وتعمل من خالل النظام ي
الالمركزي ( )DeFiالذي ال يع ت�مد على بنك أو وسيط ،إذ ال تخضع
العمالت املشفرة إلى رسوم أو شرط حكومي ،كما أنه ال ج
يو�د
للعملة ق�ي مة ج�وهرية مثل الذهب وال ض�مانات تنظ�يمية لتكون
ج
مر�ع لحفظ حقوق املستخدم.

ليس لها ق�ي مة ج�وهرية
مثـ ـ ـ ــل الذهـ ــب

ليس لها شكل مادي
ج
وتو� ـ ـ ـ ـ ــد فق ـ ـ ــط على
شكل رقمي

تستنـ ــد على النظام
املال� الالمركـ ــزي ف ــال
ي
يت ـ ـ ــم تنظ�يمها من
خالل بنك أو وسيط

تقنية سلسلة الكتل ( )Blockchainهي أساس التداول
والتبادل ف� ي� العمالت املشفرة ،وال ت� ي� تحل بدورها العديد من
مشاكل التحقق والثقة ف� ي� تحويالت األصول وتظهر معامالت
سلسلة الكتل من خالل توزيع العقد الحاسوبية حيث تساهم
كل عقدة بالحفاظ على العملية واألمان.
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نشأة العمالت الـمشفرة
Cryptocurrency
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التشف�ر
ي
عامِل
ظهرت فكرة العملة املشفرة ألول مرة عندما نشر � ِ
األمريك� ديفيد تشاوم ورقة علمية تحدد ا �خل طوط األولى من
ي
مبدأ العمالت املشفرة ج
امل�هولة ،وكان املفهوم ي ت�محور حول
عملة يمكن إرسالها دون تعقب وبطريقة ال تتطلب كيانات
مركزية أو وسطاء.
العامِل ديفيد تشاوم معامل للفكرة املبكرة وطور عملة
�ِ
وضع
رنام� من
ج
ال�
مشفرة أولية سميت بـ  Digicashويتطلب ب
�
املستخدم سحب األموال من أحد البنوك وتحديد مفاتيح
مشفرة محددة قبل استعمال العملة.
قام ساتو�ش ي� ناكاموتو ج
(م�هول الهوية) بتعدين الكتلة األولى
لشبكة البيتكوين ،و ف� ي� 2010م كانت ق�ي مة البيتكوين الواحد
ً
ً
سنتا ف� ي�
سنتا ،وتصاعدت ح ت�ى 36
بالربع األول من السنة 14
ً
سنتا .ح�تى دخلت العديد
األخ�ر قبل أن تستقر عند 29
الربع ي
من العمالت لسوق العمالت املشفرة وبدأت املنافسة يب� ن�
التشف�ر املستخدمة لكل عملة.
ي
لغات
واصلت عملة البيتكوين التذبذب ف� ي� ق�يمتها السوقية ووصل
ف�رة
نوفم�ر إلى  1,163دوالر
ب
سعرها ف� ي� شهر
أمريك� خالل ت
ي
املشكالت التشريعية والتنظ�ي مية للتقنية الرقمية ا جل�ديدة .و ف� ي�
التشف�ر ،استغلت
ي
ظل المركزية العملة وخفية الهويات ف� ي�
ج
ووا�هت عملة Mt.Gox
العصابات خصا�ئ ص العملة ضدها
أك�ر سوق بيتكوين ف� ي� العامل ،بعد
اإلفالس بعد أن كانت آنذاك ب
فقدان  850ألف بيتكوين.
ُ
ثا�ن
اإلي�ريوم وال�ت ي� سرعان ما أصبحت ي�
�أ علن عن إطالق عملة ث
أك�ر عملة مشفرة من حيث الق�ي مة السوقية .وقدمت العملة
ب
تقنية العقود الذكية للعمالت املشفرة ،كما أتاحت ج
م�موعة
أك�ر من
واسعة من حاالت االستخدام املح ت�ملة وال ت� ي�
تنت�ج ث
�
 200000كود مشفر مختلف.

2017م
2019م

تخطت عملة البيتكوين ج
وت�رة
أمريك� ،و ف� ي� ي
حا�ز  20,000دوالر
ي
أك�ر منصات التبادل للعمالت
اخ�راق  7من ب
متسارعة تم ت
املشفرة.

2020م
2021م

انهارت بعض العمالت كرد فعل للظروف املصاحبة جل�ا�ئ حة
كوفيد ،-19ح ت�ى وصلت عملة  Dogecoinإلى  0.50دوالر
أمريك� خالل عام واحد .باملقابل برزت نخبة من العمالت
ي
ف� ي� السوق لتثبت ق�يمتها من خالل إضافة العمالت املشفرة
ج
املتا�ر العاملية مثل شركة  BMWو
كوسيلة للدفع ف� ي� بعض
.Tesla
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العمالت املشفرة ف� ي� أرقام
 221مليون

مستخدم للعمالت املشفرة ح ت�ى منتصف
عام 2021م .ويتوقع أن يصل عددهم إلى
 347.73مليون بحلول عام 2027م

 115دوالر

متوسط إيرادات العمالت املشفرة لكل
مستخدم خالل عام 2022م ،ويتوقع أن
تصل إلى  213دوالر بحلول عام 2027م

1.081
أمريك�
تريليون دوالر
ي

ج
مال� الق�يمة السوقية للعمالت املشفرة ف� ي� يوليو 2022م
إ� ي

 34.72مليار دوالر

ج
مال� اإليرادات املتوقعة لسوق العمالت
إ� ي
املشفرة العاملي خالل عام 2022

600%

نسبة نمو إيرادات سوق العمالت
مت� ً
املشفرة خالل عام 2021م ،ج
اوزا
سوق األسهم التقليدي

 10.397آالف

عملة مشفرة ف� ي� ج�ميع أنحاء العامل منذ
ف�راير 2022م
عام 2013م وح�تى ب

أمريك�
 18مليار دوالر
ي

ج
مال� إيرادات سوق العمالت املشفرة ف� ي� الواليات
إ� ي
املتحدة ف� ي� عام 2022م ،وتعد الواليات املتحدة أعلى
دولة من حيث إيرادات العمالت املشفرة
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9%
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1.

 عملة ف� ي� سوق العمالت12 أك�ر
ب
2022 املشفرة خالل شهر مايو

19.76%

6.18%

3.97%

45.67%

األك�ر شهرة واألعلى ق�يمة وال�ت ي� تعود نشأتها
العملة املشفرة ث
ويتغ�ر سعرها بشكل مس ت�مر ويتيح نظامها
ي
،م2009 إلى عام
املستخدم� ن� من خاللها ف� ي� مختلف أنحاء العامل
ي
ال�خ اص تعامل
دون ال ج
.�ع�ر النظام املصر ف� ي
حا�ة إلى املرور ب

 يناير1  ساعة من24 ح�ج م تداول عملة البيتكوين على مدار
)�أمريك
م (باملليار دوالر2022  أغسطس18 م إلى2020
ي
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نظرة عامة عن
أبرز وأشهر العمالت املشفرة

مؤسس العملة
Satoshi Nakamoto

البيتكوين
Bitcoin
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مؤسس العملة
Vitalik Buterin

ETH

80

60

40

20

24h trading volume in billion U.S. dollars
Jul 01, 2020
Jul 13, 2020
Jul 25, 2020
Aug 06, 2020
Aug 18, 2020
Aug 30, 2020
Sep 11, 2020
Sep 23, 2020
Oct 05, 2020
Oct 17, 2020
Oct 29, 2020
Nov 10, 2020
Nov 22, 2020
Dec 04, 2020
Dec 16, 2020
Dec 28, 2020
Jan 09, 2021
Jan 21, 2021
Feb 02, 2021
Feb 14, 2021
Feb 26, 2021
Mar 10, 2021
Mar 22, 2021
Apr 03, 2021
Apr 15, 2021
Apr 27, 2021
May 09, 2021
May 21, 2021
Jun 02, 2021
Jun 14, 2021
Jun 26, 2021
Jul 08, 2021
Jul 20, 2021
Aug 01, 2021
Aug 13, 2021
Aug 25, 2021
Sep 06, 2021
Sep 18, 2021
Sep 30, 2021
Oct 12, 2021
Oct 24, 2021
Nov 05, 2021
Nov 17, 2021
Nov 29, 2021
Dec 11, 2021
Dec 23, 2021
Jan 04, 2022
Jan 16, 2022
Jan 28, 2022
Feb 09, 2022
Feb 21, 2022
Mar 05, 2022
Mar 17, 2022
Mar 29, 2022
Apr 10, 2022
Apr 22, 2022
May 04, 2022
May 16, 2022
May 28, 2022
Jun 09, 2022
Jun 21, 2022
Jul 03, 2022
Jul 15, 2022
Jul 27, 2022
Aug 08, 2022
Aug 20, 2022
Sep 01, 2022
Sep 13, 2022

األمريك�
التي�ر ( )USDTهي عملة مستقرة مرتبطة بالدوالر
ث
ي
وأك�ر عملة مستقرة من حيث الق�يمة السوقية.
وهي أول ب
تم إطالقها ف� ي� البداية باسم  Realcoinف� ي� عام  2014من
ر�ل األعمال  ، Reeve Collinsوهي موضع ج
قبل ج
لل�دل
واملنظم� ن� عن ال�ض مانات
ي
الكث�ر من املست ث�مرين
حيث يتسا�ئ ل ي
إلستقرارها ،مما ج
ي�عل  tetherتدافع بقوتها ولكن مل تكشف
بعد عن تدقيق كامل ألموالها.

USDT

الق�يمة السوقية
أمريك�
 66مليار دوالر
ي

تي�ر
ث
Tether

نظرا
واألك�ر
أك�ر عملة مشفرة
اإلي�ريوم ثا�ن ي� ب
ً
ث
تعد ث
استخداما ً
لتعدد تطبيقاتها ،حيث تتيح منصة ذكية تعمل بتقنية
سلسلة الكتل وال�ت ي� يمكن للمستخدم من خاللها إنشاء
العديد من املحافظ الرقمية املختلفة ،والتعامل مع العديد
من العمالت املشفرة ،كما يمكن إرسالها أو استالمها أو
االحتفاظ بها كأموال رقمية.

اإلي�ريوم
ث
Ethereum

الق�يمة السوقية
أمريك�
 201مليار دوالر
ي

اإلي�ريوم على مدار  24ساعة من  1يناير
ح�ج م تداول عملة ث
أمريك�)
2020م إلى  23سب ت� بم�ر 2022م (باملليار دوالر
ي
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تفوقت تقنيات عملة كاردانو على تقنيات سلسلة الكتل
لل�يل األول (البيتكوين) وتقنيات سلسلة الكتل ج
ج
لل�يل
أك�ر قابلية للتوسع
ي
الثا�ن ي�
(اإليث�روم) أي يشار على أنها بديل ث
اإليث�روم ،وتعد شبكة سلسلة الكتل لعملة كاردانو ح�تى
ي
من
بن�اح آلية ج
أك�ر الشبكات ال�ت ي� نفذت ج
إ�ماع
اآلن واحدة من ب
أك�ر كفاءة ف� ي� استخدام الطاقة.
 PoSوال ت� ي� تعد ث

كاردانو
Cardano

بينانس كوين هي عملة رقمية تصدر عن منصة بينانس
للعمالت املشفرة ،وتعد العملة الفعلية جل�ميع املشاريع
املبنية على النظام البي�ئ ي�  ،BSCكما يمكن استخدام العملة
ألغراض متعددة مثل دفع رسوم اإلدرا�ج أو رسوم الصرف
�
أو رسوم التداول أو أي رسوم أخرى قد يتحملها املستخدم
ف� ي� املنصة.

بينانس كوين
Binance Coin

الق�يمة السوقية
أمريك�
 45مليار دوالر
ي

ح�ج م التداول لعملة بينانس كوين على مدار  24ساعة من
 1يناير 2020م إلى  3أغسطس 2022م
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أنواع العمالت املشفرة
العمالت الرقمية املركزية
Centralized Digital
Currency

العمالت املشفرة الالمركزية
Decentralized Digital
Currency

تتعدد أشكال العمالت الرقمية املركزية
شا�ئ عة االستخدام ف� ي� ج
امل��تمعات ومختلف
نواحي الحياة اليومية ،وتعد العمالت الرقمية
للبنوك املركزية واملحافظ الرقمية واألشكال
األخرى من أبرز األمثلة لتلك العمالت.

تكتسب صفة الالمركزية من كونها ال تخضع
لرقابة حكومية أو إشرافية مركزية ،بل تدعم
من خالل نظام المركزي للمعامالت ،كما
تسمح بتأكيد املعامالت دون سلطة مركزية،
واإلي�ريوم كأشهر أشكالها
وتصنف البيتكوين
ث
املعروفة واملتداولة.

الرموز
Tokens
تعد الرموز من العمالت املشفرة ال�ت ي�
نظرا لكونها شديدة
تقل ق�ي متها ا جل�وهرية
ً
التخصص ،وتمثل العمالت املحلية أحد
املم��ز ة ومن أمثلتها العملة
أشكال الرموز ي
املحلية املستخدمة ف� ي� منطقة Berkshires
ف� ي� والية ماساتشوستس ،وال�ت ي� تستخدم
على نطاق واسع ف� ي� الوالية.
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إي�ج ابيات وسلبيات
العمالت املشفرة
الراغب� ن� ف� ي� التداول
ي
الكث�ر من
ي
تحظى العمالت املشفرة باه ت�مام
ع�ر الوسا�ئ ط الرقمية ،ملا قد ج
ت�لبه تلك العمالت من
أو االست ث�مار ب
نسب�ا لكنها متقلبة ج
تغ�ر ق�يم
نتي�ة ي
ًي
مكاسب ربما تكون سريعة
العمالت وعدم استقرارها مما قد ج
ي�علها ممارسة محفوفة
للكث�رين خاصة بعدما تحولت العمالت املشفرة
باملخاطر بالنسبة ي
من ج
م�رد نقد رقمي إلى أحد أشكال است ث�مارات املضاربة.

اإلي�ج ابيات
سهولة االست ث�مار :سهولة املشاركة ف� ي� سوق العمالت املشفرة ج
وإ�راء املعامالت ،حيث
طرف� ن� ،دون ال ج
حا�ة لوسيط أو ج�هة مركزية تنظم
ي
يمكن تحويل األموال مباشرة يب� ن�
التحويالت وتنفذها.
نسب�ا
ًي
تكلفة منخفضة :ت ت� يم��ز تكلفة التعامل ف� ي� سوق العمالت املشفرة بانخفاضها
مقارنة با �خل دمات املالية األخرى.
التوافر :ي ت� يم��ز سوق العمالت املشفرة بالعمل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع حيث
يمكن شراء أو بيع أو تداول العمالت املشفرة ف� ي� أي وقت.
نظرا ألن العمالت املشفرة ال ترتبط بأي بلد أو عملة واحدة ،فإن سعرها
ق�يمة عادلةً :
املحل�.
يتحدد بالطلب العاملي بداًل� ً من التضخم
ي

السلبيات
ج
يس�ل سعر
تذبذب األسعار :انعدام ثبات أسعار العمالت املشفرة ،حيث يمكن أن
ج
� ثم ينخفض ف� ي� نفس الوقت إلى أد�نى
مفا� � ئ
كب�رة بشكل
العملة املشفرة ارتفاعات ي
مستوياته بشكل مقلق.
انعدام الرقابة :ج
تع�ز الدول عن مراقبة األموال املنقولة باستخدام العمالت املشفرة
ي�علها وسيلة مثالية ج
وضبطها ومصادرتها ،مما ج
غ�ر
إل�راء الصفقات واألنشطة ي
املشروعة مثل غسيل األموال ج
وغ�رها.
وت�ارة املخدرات وتمويل اإلرهاب ي
املحدودية :ج
ترا�ع قبول التعامل بالعمالت املشفرة ف� ي� كل مكان وق�يمتها املحدودة ف� ي� أي
مكان آخر.
التضرر البي ئ� ي� :تستهلك كميات ها�ئ لة من الكهرباء ،حيث قدر استهالك الطاقة لعملة
ج
نتي�ة
صغ�رة ،مما يزيد من التضرر البي�ئ ي�
ي
البيتكوين بما يساوي استهالك دولة
االنبعاثات الكربونية.
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تحليل ألوضاع العمالت املشفرة
البيتكوين

()BTC

$ 64K

$ 29K

ً
كب� ًرا ف� ي� أسعارها خالل العام ض
املا� ي�،
صعودا ي
شهدت عملة “البيتكوين”
حيث قفزت أسعار تداولها لتصل إلى نحو  64ألف دوالر أواخر عام 2021م
ولكن تلك الزيادة مل تس ت�مر طوياًل� ً وسرعان ما ج
ترا�عت على نحو حاد ،ح ت�ى
ج
وير�ع هذا االنخفاض
أمريك�،
وصل سعر تداولها إلى نحو  29.9ألف دوالر
ي
ج
نتي�ة الحرب الروسية
إلى االضطرابات ا جل�يوسياسية ال ت� ي� شهدها العامل
األمريك� برفع أسعار الفا�ئ دة على
الفيدرال�
األوكرانية ،إضافة إلى قرار
ي
ي
الدوالر الذي أدى إلى هذا االنخفاض.

اإلي�ريوم
ث

( )ETH

7.76

$ 700

ً
ً
ً
وتقدما
نسبيا
متواضعا
أداء
قدمت عملة
“اإلي�ريوم” منذ بداية ظهورها ً
ث
“اإلي�ريوم”
بطي� ًا مقارنة ببا ق� ي� العمالت املشفرة ،حيث استقر سعر تداول
ث
ئ
تغ�ر الوضع بنهاية العام ح ت�ى
بداية عام 2017م إلى نحو  7.76دوالر ولكن ي
وصل سعر تداولها إلى نحو  700دوالر بنسبة زيادة قدرها ،9000%
ج
تدري� ًي�ا ح ت�ى عام 2021م الذي
“اإلي�ريوم” ف� ي� التقدم
وأخذت عملة
ث
تصاعد�ا وارتفاع أسعارها ،حيث وصل سعرها ف� ي� 8
ًي
يمثل نقطة انطالقها
نوفم�ر إلى نحو  4812دوالر.
ب
ج
“اإلي�ريوم” إلى ازدهار عملة
وير�ع املحللون الزيادة ال ت� ي� شهدتها عملة
ث
يس� لبا ق� ي� العمالت
“البيتكوين” ف� ي� ذلك الوقت ،وال ت� ي� تعد املحرك الر�ئ ي
املشفرة ف� ي� السوق.

لونا

()Luna

20%

90%

عرفت عملة “لونا” ف� ي� بداية ظهورها بنظامها املبتكر الذي يوفر عا�ئ ًدا على
السل�ب� يصل إلى  20%وال ت� ي� تم تسويقها ف� ي� بداية األمر كأصل
االست ث�مار
ي
آمن ح ت�ى خالل تعطل السوق ،وهو ما ج
الكث�ر من املخاطر
ي�نب مست ث�مريها ي
املرتبطة بامتالك العمالت املشفرة.
ولكن ج
ترا�عت أسعار التداول ال�خ اصة بالعملة “لونا” بشكل حاد خالل
األخ�رة ،حيث فقدت العملة ما يقارب  90%من ق�يمتها بعد أن
ي
الف�رة
ت
كث�ر من
نسب�ا ج�علتها محط أنظار ي
ًي
كانت تحظى بأسعار تداول ج�يدة
مست ث�مري العمالت املشفرة.
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العمالت املشفرة
وعالقت ـهـ ــا بـ الـNFTs
غ�ر القابلة لالستبدال
يتداول مصطلح الـ NFTsأو الرموز ي
 Non-Fungible Tokenعلى نط ـ ـ ــاق كبـ ـ ـ يـ�ر يب� ن� الـمبدع ـ ـيـن
املتعامل� ن�
ي
والفنان� ن� وصناع الـمحتوى بمختلف أشكاله من
ي
غ�ر القابلة
مع التقنيات املتطورة ،حيث تكفل لهم الرموز ي
لالستبدال إمكانية �ج ن� ي� املال وتحقيق األرباح ال ت� ي� تصل إلى
مالي� ن� الدوالرات من بيع الصور ومقاطع الفيديو واملحتوى مع
ي
التنازل عن حقوق امللكية لتلك املواد.
تشف�ر الصور أو مقاطع الفيديو مما ج
ي�علها محتوى
ي
وتعمل التقنية على
غ�ر قابلة
مم��ز ة وفريدة ي
ي
ويش�ر إلى كونها
ي
ع�ر تلك الرموز
محمي ب
لالستبدال وليست ج
وبالتال� ال يمكن لرموز
م�رد مواد تقليدية أو مكررة،
ي
تشف�ر املحتوى االستبدال برموز أخرى مثلما يحدث ف� ي� بعض العمالت
ي
الرقمية املشفرة القابلة لالستبدال.
ج
غ�ر القابلة لالستبدال  NFTsوالعمالت
وتت�سد العالقة يب� ن� الرموز ي
تش� ن� ال�خ اص بها ف� ي� حماية املحتوى
اإلي�ريوم والبلوك ي
املشفرة ف� ي� اع�تماد ث
واش�راط التعامل بها كعملة ف� ي� منصات الـ،NFTs
وامللكية بشكل قوي
ت
واملم��ز على
ي
معا على حماية املحتوى النادر
كما تعمل NFTs
واإلي�ريوم ً
ث
اإلن�رنت ،ويمكن من خالل استخدام
الوسا�ئ ط الرقمية املنتشرة ب
ع�ر ت
غ�ر القابلة لالستبدال  NFTsتحقيق اآل�ت ي�:
اإلي�ريوم والرموز ي
ث
التحقق من ج
س�ل املعامالت والبيانات الوصفية للرموز وسهولة
إثبات ج
ع�ر الـNFTs
س�ل امللكية للمحتوى املحمي ب
استحالة التالعب بهذه البيانات “لسرقة” امللكية ج
بم�رد تأكيد
املعاملة
نظ�ر دون ال ج
حا�ة إلى منصات قد
نظ�ر إلى ي
سهولة تداول  NFTsمن ي
كب�رة كتعويض
تقوم بالحصول على تخفيضات ي
اإلي�ريوم لبعضها البعض بسهولة مما ج
ج
ي�عل
فهم ج�ميع
منت�ات ث
ج
املنت�ات بحيث يمكن شراء  NFTعلى منت
ع�ر
 NFTsمحمولة ب
�ج
وبيعه على منت�ج آخر بسهولة
�

اإلي�ريوم بشكل دا�ئ م مما ج
املم��ز ة ال�خ اصة
ي
ي�عل الرموز
ثبات ث
باملتعامل متاحة دا�ئ ًما للبيع
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العمالت املشفرة عاملياً
قً
وطب�ا إلحصا�ئ يات
يوما بعد يوم،
تي��ز ايد اع�تماد العامل على العمالت املشفرة ً
موقع  Triple Aاملتخصص ف� ي� تقنية سلسلة الكتل والعمالت املشفرة
لعام 2021م ،فإن متوسط ملكية العمالت املشفرة يقدر بنحو 3.9%
أك�ر
من سكان العامل أي
حوال�  300مليون مستخدم ،إضافة إلى و�ج ود ث
ي
من  18ألف شركة تقبل املدفوعات باستخدام العمالت املشفرة.

 5.5مليون نسمة

مالك� العمالت املشفرة ف� ي� أوكرانيا
ي

 8.2مليار دوالر

أعلى ق�يمة ج
س�لتها أوكرانيا ف� ي� إرسال
العمالت املشفرة

مالك� العمالت
• تت�ربع دولة “أوكرانيا” على عرش عدد
ي
عامل�ا ،حيث يمتلك  12.7%من ج
مال� سكان
املشفرة ًي
إ� ي
حوال�  5.5مليون نسمة.
أوكرانيا عمالت مشفرة أي
ي
•أرسلت أوكرانيا عمالت مشفرة بق�يمة  8.2مليار دوالر
واستقبلت عمالت مشفرة بق�يمة  8مليارات دوالر خالل
الف�رة من يوليو  2019م إلى يونيو 2020م.
ت
•ت�ت يم��ز أوكرانيا بكونها مسقط رأس العديد من الفرق األولى
التشف�ر مثل  Bitfuryو
ي
ال ت� ي� أسست العديد من شركات
 Hackenو Propy

 17.3مليون نسمة

مالك� العمالت املشفرة ف� ي� روسيا
ي

املركز ا �خل امس

األك�ر شهرة ف� ي� روسيا
االست ث�مارات ث

مالك�
•تحتل دولة “روسيا” املركز الثا�ن ي� من نسبة عدد
ي
العمالت املشفرة ،حيث يمتلك  11.9%من ج
مال� سكان
إ� ي
حوال�  17.3مليون نسمة.
روسيا على عمالت مشفرة أي
ي
كب�رة لدى الروس حيث يقع
•تحتل العمالت املشفرة مكانة ي
االست�ثمار ف� ي� العمالت املشفرة ف� ي� املركز ال�خ امس من ناحية
أك�ر االست ث�مارات شهرة بنسبة تقدر بنحو  ،17%بي ن�ما
ث
يستحوذ االست ث�مار ف� ي� الذهب على نسبة  16%واألوراق
أ�راها ج
املالية على نسبة  ،10%وفقا إلحصاءات ج
م�لس
الذهب العاملي لعام 2021م.

 2.9مليون نسمة

مالك� العمالت املشفرة ف� ي� ف�ن�ز ويال
ي

ال�رخيص األول ()BDEV
ت
للمستخدم� ن� الوصول إلى
ي
الذي يسمح
سوق األسهم من أي مكان ف� ي� العامل

مالك�
•تأ�ت ي� ف�ن�ز ويال ف� ي� املركز الثالث من حيث نسبة عدد
ي
العمالت املشفرة ،ويمتلك  10.3%من ج
مال� سكان
إ� ي
حوال�  2.9مليون نسمة.
ف�ن�ز ويال عمالت مشفرة ما يعادل
ي
مؤخرا عن ترخيص سوق ف�ن�ز ويال الالمركزي
•أعلنت ف�ن�ز ويال
ً
للمستخدم� ن� بالوصول
ي
املعروفة باسم  ،BDVEوال�ت ي� تسمح
إلى سوق األسهم “من أي مكان ف� ي� العامل” و “بدون قيود”.
•أسقطت ف�ن�ز ويال ارتباط عملتها الوطنية “البوليفار” بالدوالر
ج
نتي�ة التضخم املفرط ،وقامت بربطها بالعملة املشفرة
“البيتكوين”.

18

العمالت املشفرة عربياً
أعلنت دولة اإلمارات العربية املتحدة عام 2022م عن أول
االف�راضية ،حيث أسست سلطة
قانون لتنظ�يم األصول
ت
راض�ة،
االف� ّي
مستقلة تحت مسمى سلطة بد� ي� لتنظ�يم األصول ت
بهدف املشاركة بتصم�ي م القطاع العاملي ا جل�ديد واملتنامي بشكل
سريع ،وتحقيق قفزة نحو املستقبل بت�نمية قطاع األصول
االف�راضية.
ت
االف�راضية أول نظام
أعلنت سلطة بد� ي� لتنظ�يم األصول
ت
تشريعي ف� ي� اإلمارات لإلشراف والرقابة على منصات
وم ِّ
قدمي ا �خل دمات ،وي ت�محور بعض من
االف�راضية ُ
األصول ت
اختصاصات السلطة ف� ي�:
االس� ج
راتي�ية.
•إعداد السياسة العامة وال�خ طط
ت
االف�راضية والرموز
•تنظ�ي م عمليات إصدار وطرح األصول ت
االف�راضية واإلفصاحات ال ت� ي� ت ت�م عليها.
ي
املم��ز ة ت
•تنظ�يم ج
إ�راءات حماية البيانات الشخصية للمستفيدين
هي�ة بد� ي� الرقمية.
بالتنسيق مع ئ
االف�راضية ووضع
•تنظ�ي م وتصريح مقدمي خدمات األصول ت
آلية للتقي�يم والرصد ُ مل ِّ
قدمي ال�خ دمات واصدار ج
اإل�راءات
ج
الوا�ب اتخاذها بشأن املعامالت املشبوهة.
والتداب�ر
ي

ج
تت�ه دولة البحرين إلى أن تكون مركز لتداول العمالت املشفرة
ف� ي� الشرق األوسط ،حيث ج
مرخصت� ن�
ي
منصت� ن�
ي
ن�حت ف� ي� إطالق
لتداول األصول املشفرة ف� ي� أسواق الشرق األوسط ،وتقدم
املنصت� ن� خدمات الشراء والبيع وحضانة العمالت املشفرة.
ي
وأصدر بنك البحرين املركزي رخصة مزاولة النشاط للمنصات
املحلية خالل أقل من عام ،وبذلك تتصدر منصات تداول
نموا ف� ي�
العمالت املشفرة البحرينية قا�ئ مة املنصات األسرع ً
منطقة الشرق األوسط و�ش مال إفريقيا .كما حصلت على
األورو� ي� لتقديم خدمات العمالت
رخصتها الثانية ف� ي� االتحاد
ب
املشفرة.
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العمالت املشفرة
ف� ي� اململكة العربية السعودية
من منطلق دراسة آراء امل�ج �تمع السعودي حول العمالت
ً
ً
استطالعيا مو�ج ه
بحثا
املشفرة ،أ�ج رت شركة أوشن إكس
للم�ج �تمع السعودي ش�مل عينة عشوا�ئ ية وذلك لالطالع على
مستوى معرفتهم بسوق العمالت املشفرة وتقنية سالسل
للمشارك� ن�
ي
الكتل والتعرف على االت�ج اهات االست ث�مارية
وآرا�ئ هم املستقبلية حول سوق العمالت املشفرة.
البيانات الديموغرافية
الف�ة
نوع ئ

الف�ة العمرية
ئ

28-41

الذكور

18-27

اإلناث

42-55

55

سنة
فما فوق

76.5%

23.5%

2%

12.1%

27.9%

57.9%

املشارك� ن� متداولون ف� ي� سوق
ي
أظهر االستطالع أن  44.5%من
وغ�ر
نظ�ر  55.5%مل يسبق لهم التداول ي
العمالت املشفرة ي
مه ت� يم� ن� ف� ي� العمالت املشفرة
هل أنت مه ت�م أو تتداول ف� ي� سوق العمالت املشفرة؟
55.5%

ال

44.5%

نعم
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وكشفت الدراسة أن (عدم ج
و�ود تشريعات واضحة ،وصعوبة
فهم تقنية العمالت املشفرة) كانا السببان الر�ئ يسيان لعدم
التداول ف� ي� العمالت املشفرة بالنسبة ملعظم عينة الدراسة
ما هي األسباب ال ت� ي� تمنعك من التداول ف� ي� العمالت املشفرة؟
51.6%

ال يو�ج د تشريعات واضحة

37.5%

مل استطيع فهم تقنية العمالت املشفرة

32.8%

ليس لها و�ج ود مادي

32.8%

كب�ر ف� ي� السوق
يلعب الحظ دور ي

25%

العال�
التذبذب
ي

املشارك� ن�
ي
وأشار االستطالع إلى أن دوافع تداول ما يقارب ثلث
للعمالت املشفرة ،ج�اءت ج
نتي�ة امتالكها ملعدل نمو أعلى مقارنة
املشارك� ن�
ي
باالست ث�مارات األخرى ،بالرغم من أن  76.4%من
كب�رة.
يرون أن شراء العمالت املشفرة يعد مخاطرة ي
ما هي دوافعك نحو االست�ثمار ف� ي� العمالت املشفرة؟
58.1%

معدل نمو أعلى مقارنة باالست ث�مارات األخرى

43.5%

تنويع محفظ�ت ي� اإلست�ثمارية

41.9%

ال�راء السريع
ث

21%

سهولة البيع والشراء

ً
محفوفا باملخاطر؟
هل تعتقد أن االست�ثمار ف� ي� العمالت املشفرة
76.4%

كب�رة
نعم ،الشراء مخاطرة ي

14.5%

نعم ،ولكن در�ج ة املخاطرة ف� ي� حدود املسموح

8.2%

ً
أيضا باملخاطر
ال ،معظم االست�ثمارات محفوفة

0.9%

ال ،ليس است ث� ً
مارا محفوف باملخاطر
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املشارك� ن� بتقنية العمالت املشفرة اتضح
ي
وعند قياس معرفة
املشارك� ن� يمتلكون معرفة متوسطة بتقنية
ي
أن  33.5%من
العمالت املشفرة
ما هي مقدار معرفتك بتقنية العمالت املشفرة؟

5

4

3

2

1

األقل معرفة

األعلى معرفة

11.8%

20%

33.6%

20%

14.5%

ووفق مؤشرات أرباح وخسارة محافظ العمالت املشفرة
املشارك� ن� أن حالة محافظهم ربح
ي
للمشارك� ن� ،ذكر  37%من
ي
مقابل  63%أعربوا عن خسارة محافظهم.
ما هي حالة محفظتك االست�ثمارية ف� ي� العمالت املشفرة؟
63%

خسارة

37%

أرباح

للمشارك� ن�
ي
نسبة األرباح ف� ي� املحفظة

للمشارك� ن�
ي
نسبة ا �خل سارة ف� ي� املحفظة

52.5%

35%

12.5%

32.8%

67.2%

1%-49%

أك�ر من 100%
ث

50% - 100%

50% - 100%

1% - 49%
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املشارك� ن� قراراتهم ف� ي� شراء العمالت
ي
ويتخذ  72.2%من
املشفرة اع ت� ً
مادا على “البحث الذا�ت ي�” ،وتعد مواقع التواصل
ج
األساس� للبحث عن املعلومات لدى غالبية
اال��تماعي املصدر
ي
املشارك� ن�.
ي
كيف تتخذ قراراك بشأن االست ث�مار ف� ي� العمالت املشفرة؟
72.2%

البحث الذا�ت ي�

32.4%

استشارة العا�ئ لة واألصدقاء

أين تبحث عن املعلومات ال�ت ي� تخص االست�ثمار ف� ي� العمالت املشفرة؟
62%

مواقع التواصل اال�ج ت�ماعي

47.2%

منصات العمالت املشفرة

47.2%

وسا�ئ ل أخبار العمالت املشفرة

12%

إلك�رونية مباشرة
ندوات ت

املشارك� ن�
ي
وحسب نتا�ئ �ج االستطالع اختار ما يقارب نصف
�
( )MetaVerseكأحد أهم ج
امل�االت ف� ي� العمالت املشفرة ال�ت ي�
ً
واعدا.
نموا
است ث�مروا فيها أو قد يست ث�مرون بها ويرون لها ً
هل� ج
امل�االت ال�ت ي� است�ثمرت فيها أو قد تست�ثمر فيها بالعمالت
ما ي
املشفرة وترى لها نمو واعد؟

55.6%

42.6%

32.4%

34.3%
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املشارك� ن� أن العمالت املشفرة ستكون
ي
ويرى  55.1%من
بديل عن النقد وشكل ج�ديد لالقتصاد العاملي.
هل تظن أن العمالت املشفرة ستكون بديل عن النقد وشكل ج�ديد لالقتصاد العاملي؟
55.1%

ال

44.9%

نعم

املشارك� ن� تقا�ضى
ي
وحسب نتا�ئ �ج االستطالع ،يقبل  38%من
�
ج�زء من ج
أ�ورهم بالعمالت املشفرة.
هل تقبل أن تتقا�ضى ج�زء من ج
أ�رك بالعمالت املشفرة؟
62%

ال

38%

نعم
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املصادر واملرا�ج ع
Digital Currency Types, Characteristics, and the Future
What is Cryptocurrency?
Cryptocurrency Mining
What Are Smart Contracts on the Blockchain?
What is Decentralized Finance (DeFi)?
1 ال�تمويال الالمركزي
2 ال�تمويل الالمركزي
الفرق يب� ن� العمالت الرقمية واملشفرة
Crypto and NFT Trademarks
Merged Mining
History of Cryptocurrencies
History of Bitcoin and Cryptocurrnecy
Bitcoin Pizza Day
Crypotcurrnecy Worldwide
Number of identity-verified cryptoasset users
Bitcoin, Ethereum Marketing Capitalization Historical Chart
Bitcoin
Crypto Total Market Cap
Top 10 Cryptocurrnecy of 2022
Crypto Market
Trading plus 500 Website
What is digital currency?
Cryptocurrency Pros and Cons
Berkshares Website
ما أسباب إنهيار عملة لونا الرقمية؟
أرباح العمالت الرقمية واملخاطر
البنوك املصرية ترفع العا�ئ د على الدوالر
Non-fungible Tokens (NFT)
What are the smart Contracts on Blockchain?
How Many Crypto Owners in Ukraine?
Venezuela replaces national currency with bitcoin
Survey Shows Cryptocurrency Investment the 5th Most Popular in Russia
�االف�راضية ف� ي� إمارة بد� ي
تنظ�يم األصول ت
اضطراب سوق العمالت الرقمية
Digital Currency Types, Characteristics, and the Future
Finders Cryptocurrency Report
البحرين ج
تت�ه لتكون مركز تداول “األصول الرقمية” ف� ي� الشرق األوسط
Binance
Binance
Binance
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عن أوشن إكس
أوشن إكس هي شرك ــة استشاري ـ ـ ـ ــة سعوديـ ـ ـ ــة تأسست ف� ي� عام 2012م ،تقدم

ـمي� ن� ومن خالل
محلي� ن� وعال ي
ي
وخ�راء
للقطاع� ن� الحكومي وال�خ ــاص ،بكوادر ب
ي
خدماتها
كونت أوشن إكس عالقات طويلة املدى مع عمال�ئ ها
معرفة عميقة بالسوق
املحل�؛ ّ
ي

من مختلف القطاعات.

خدماتنا
االستشارات
الـمالية

االستشارات
اإلدارية

استشارات
وحلـ ُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
االبتكار

استش ـ ـ ـ ــارات
أبحاث السوق
وحلـ ـ ُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
البيانات

استشارات
وحلـ ُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول
األعمال

عن استشارات
أبحاث السوق وحلول البيانات
نختص بنشر التقارير والـمعلومات ف� ي� مختلف ال ج
ـم�االت للقطاع الـحكومي والـخاص؛
من خالل استخــدام أحدث األساليب العلمية والعاملية ف� ي� البحث والتحليل ملواكبة
التطور املعر ف� ي� ف� ي� اململكة .حصلنا على اعتـماد ج�ه ـ ـ ــات عالـمية ف� ي� مـ ـ ـ ـ جـ�ال األبح ـ ـ ـ ــاث

والتطويـ ـ ـ ـ ــر وهي عضويـة ” “ESOMARاألوروبية و ”“insights association
األمريكية.

insight.oceanx.sa/reports
محي ٌـط من ال ُـحلول
Ocean of Solutions
info@oceanx.sa

www.oceanx.sa

@oceanxksa
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