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بيــــان صحفــي – 20
أغسطس  /آب 2019
دراسة العمالت الرقمية :منظور حكومي في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا
يقدم تقرير جديد لمجموعة المرشدين العرب لمحة عن تنظيمات العمالت اإلفتراضية وتطبيق العمالت
الرقمية الوطنية في العالم العربي .ويبين هذا التقرير حسنات ومساوئ العمالت اإلفتراضية واعتماد
العمالت الرقمية الوطنية .جاءت نتائج الدراسات المسحية الشاملة التي أجرتها مجموعة المرشدين
العرب ضمن التقرير في كل من األردن ،والسعودية ،واإلمارات العربية المتحدة ،لتكشف أن عدداً قليالً
من بين المشاركين في الدراسات المسحية ممن يعرفون عن العملة اإلفتراضية في هذه البلدان
ٌ
قابلية لشرائها .إلى جانب ذلك ،أظهرت هذه الدراسات المسحية أن السبب الرئيسي
الثالث ،لديهم
وراء امتناع المشاركين الذين يعرفون بوجود هذه العمالت عن شرائها ،هو المخاوف األمنية المتعلقة
بها.
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باتت العمالت اإلفتراضية موضوعاً مثيراً للجدل في السنوات الماضية .فطبيعة هذه العمالت
المتقلبة ،إلى جانب انعدام تنظيماتٍ لضبط استخدامها ،دفعت الكثير من الدول التخاذ موقف
الحذر تجاهها .وفي المقابل ،تجد أن العمالت الرقمية الوطنية قد حظيت بدعاية واسعة
مؤخراً.
وقد أشارت السيدة داليا حداد ،محللة األبحاث الرئيسية في مجموعة المرشدين العرب في
التقرير إلى أن" :العمالت اإلفتراضية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ال تحظى
بوجود يذكر وفقاً لتقرير مجموعة المرشدين العرب .وبسبب عدم خضوع العمالت اإلفتراضية
لتنظيم من قبل البنوك المركزية أو أي هيئات أخرى محددة ،فقد منعت خمسة بلدان عربية
ٍ
ضمنياً التعامل بها ،في حين تحذر بلدان أخرى من استخدامها .وتَبين أن دولتين فقط من
بين الدول العربية الخمس عشرة التي شملتها الدراسة ،تبنتا موقفاً إيجابياً من هذه
العمالت وتظهر فيهما مؤشرات على نية إصدار هيكل قانوني لتنظيم العمالت اإلفتراضية
مستقبالً .وقد أظهرت الدراسات المسحية التي اجرتها مجموعة المرشدين العرب أن مستوى
الوعي بالعمالت اإلفتراضية جيد في كل من األردن واإلمارات العربية المتحدة ،بينما تبين أنه
ضعيف نسبياً في المملكة العربية السعودية .وتُبين هذه االستفتاءات أن البيتكوين هي أكثر
أنواع العمالت اإلفتراضية شهرة في الدول الثالث".
وأضافت اآلنسة النا ملكاوي" :تدرك الحكومات إمكانات العمالت اإلفتراضية ،ولكنها أيضاً ترى
مخاطرها المحتملة الكبيرة لألفراد .ونتيجة لذلك ،تصبح العمالت الوطنية الرقمية هي البديل
المناسب .فاعتماد عملة وطنية رقمية ،سيعود على الحكومات بفوائد العمالت اإلفتراضية
ضمن إطار ُمنظَّم .وقد أطلقت دولتان عربيتان عمالت رقمية وطنية بالفعل ،ووضعت أربع دول
عربية أخرى خططاً إلصدار عمالتها الرقمية الوطنية مستقبالً".
أصدرت مجموعة المرشدين العرب ( )Arab Advisors Groupفي  28يوليو  /تموز 2019
لمشتركيها تقريراً جديداً بعنوان "وضع العمالت اإلفتراضية والعمالت الوطنية الرقمية
في العالم العربي" .يمكن شراء هذا التقرير من مجموعة المرشدين العرب مقابل 3,000
دوالر أمريكي .ويتكون التقرير من  47صفحة ،ويحتوي على  45جدول تفصيلي ،وهو يقدم
لمحة عن تنظيمات العمالت اإلفتراضية وتطبيق العمالت الوطنية الرقمية في العالم العربي.
يغطي التقرير خمس عشرة دولة ،وهي :الجزائر ،والبحرين ،ومصر ،والعراق ،واألردن،
والكويت ،ولبنان ،وليبيا ،والمغربُ ،
وعمان ،وفلسطين ،وقطر ،والسعودية ،وتونس ،واإلمارات
العربية المتحدة .كما يشمل التقرير نتائج دراسات مسحية عبر الهاتف شاملة بشأن الوعي
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بالعمالت اإلفتراضية في األردن ،والسعودية ،واإلمارات العربية المتحدة .اشتملت الدراسة في
األردن على  514إجابة بعد اجراء تدقيق لمراقبة الجودة من قبل فريق مجموعة المرشدين العرب،
لتصل نسبة الثقة لـ %99وهامش خطأ ال يتجاوز  .%6أما الدراسة في السعودية ،اشتملت على
 1,113إجابة بعد اجراء تدقيق لمراقبة الجودة من قبل فريق مجموعة المرشدين العرب ،لتصل
نسبة الثقة لـ %99وهامش خطأ ال يتجاوز  .%4وأخيراً ،اشتملت الدراسة في اإلمارات العربية
المتحدة على  502إجابة بعد اجراء تدقيق لمراقبة الجودة من قبل فريق مجموعة المرشدين
العرب ،لتصل نسبة الثقة لـ %99وهامش خطأ ال يتجاوز  .6وكان الهدف من الدراسات المسحية
هو قياس الوعي بالعمالت اإلفتراضية في الدول الثالث ،كما بينت الدراسات المسحية إحاطة
المشاركين بأنواع العمالت اإلفتراضية المختلفة ،وهي تقدم رؤى بشأن قابلية شراء هذه العمالت.

يجيب تقرير مجموعة المرشدين العرب عن األسئلة التالية:
 ما هي الفرص التي قد توفرها العمالت اإلفتراضية وما هي سلبياتها؟
 ما هي األسباب التي تثير الجدل حول العمالت اإلفتراضية؟
ً
بديال عن العمالت اإلفتراضية؟
 هل تستطيع العمالت الوطنية الرقمية أن تقدم
 ما هو موقف الهيئات الحكومية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حيال العمالت
اإلفتراضية؟
 أي من الدول العربية تعتبر العمالت الوطنية الرقمية أولوية استراتيجية؟
يرجى االتصال بمجموعة المرشدين العرب ( )Arab Advisors Groupللحصول على
نسخة من جدول المحتويات.
يذ كر أن شراء هذا التقرير سيحسب من ضمن االشتراك السنوي مع مجموعة المرشدين العرب
(.)Arab Advisors Group
قام فريق المحللين في شركة المرشدين العرب ( )Arab Advisors Groupبإصدار حوالي
 5,262تقرير عن قطاعات االتصاالت واالعالم العربية ،يمكن شراء هذه التقارير بطريقة فردية ،أو
عن طريق االشتراك السنوي مع شركة المرشدين العرب (.)www.arabadvisors.com
تفخر شركة المرشدين العرب ) (Arab Advisors Groupبخدمة أكثر من  930شركة عالمية
وإقليمية يمكن االطالع عليها بزيارة الموقع التالي على االنترنت:
.http://www.arabadvisors.com/clients/a
-ENDSpecial note to the editors: Kindly use Arab Advisors (not AAG) when
abbreviating Arab Advisors Group. AAG is not a suitable abbreviation since it
conflicts with the name of another company not related at all to Arab
Advisors Group.
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