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بلوك (العمالت المشفرة ھي عمالت رقمیة تستند إلى نظام مشفر معقد یسمى 
، وھي  تعتبر ابتكارًا مالیًا أدى إلى ثورة في عالم المال ، ویتوقع العدید من ) تشین

االقتصادیین والمحللین أن تكون قارة أفریقیا  أكبر مركز الستخدام العمالت المشفرة ، و 
 في أعقاب األزمة المالیة العالمیة ، حیث ٢٠٠٨تقنیة البلوك تشین التي ظھرت في عام 

لعمالت المشفرة تدریجًیا قوة في أفریقیا ، مما یحول القارة إلى رائدة في الثورة تكتسب ا
النقدیة الحالیة ، و تنبع الفرص التي یخلقھا استخدام العمالت المشفرة  في إفریقیا من 
طبیعة ھذه العملة الرقمیة ، حیث أنھا توفر بدیًال یسھل الوصول إلیھ للحسابات المصرفیة 

ز الشمول المالي في أفریقیا ، كما أنھ و نظًرا ألن العمالت المشفرة ال التقلیدیة وتعز
تخضع للتنظیم من قبل الحكومات ، فھي أقل عرضة للتقلبات ، وبالتالي فھي مستقرة 
نسبًیا مقارنة بالعدید من العمالت األفریقیة التي ترتفع فیھا مستویات التضخم ، كما تمثل 

األسواق غیر الرسمیة المنتشرة في القارة ، باإلضافة الي العمالت المشفرة عالج لمشكلة 
أنھا تسھل التجارة والتحویالت عبر الحدود بتكالیف أقل للمشاركین ، بینما تقدم طریقة 
آمنة للغایة لتحویل األموال ، باإلضافة الى إمكانات استخدام تقنیة البلوك تشین في تطویر 

 ومن ثم دفع أفریقیا إلى األمام في طریق التنمیة البنیة التحتیة و الخدمات في أفریقیا،
االقتصادیة  ، و رغم الفرص التي تنتظر القارة من جراء استخدام تلك التقنیة ، إال أنھا 

 .تواجھ في المقابل مجموعة من التحدیات و المخاطر 
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وتھدف ھذه الورقة الي توضیح مفھوم العمالت المشفرة و تقنیة البلوك تشین ، و 
طر االقتصادیة المرتبطة باستخدام تلك العمالت ،  كما تلخص آلخر التطورات  المخا

الرئیسیة التي حدثت في بعض الدول اإلفریقیة المختارة فیما یتعلق باستخدام العمالت 
المشفرة و تقنیة  بلوك تشین ، بھدف توفیر فھم أفضل للفرص والتحدیات المرتبطة 

یعرض :قیا ، و تنقسم الورقة الي أربعة أقسام رئیسیة  باستخدام ھذه التكنولوجیا في إفری
القسم األول مفھوم العمالت المشفرة و تقنیة البلوك تشین ، بینما یقدم الجزء الثاني 
استعراض للدراسات السابقة ، و یقدم الجزء الثالث عرضًا لمدى استخدام العمالت 

التحدیات امام استخدام العمالت المشفرة في أفریقیا ، ثم یناقش الجزء الرابع الفرص و 
المشفرة في أفریقیا، وتنتھي الدراسة بعدد من التوصیات بشأن مواجھة تحدیات استخدام 

 .العمالت المشفرة في قارة أفریقیا
 

   الشمول المالي في أفریقیا – البلوك تشین –العمالت المشفرة 
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ا  ال تكنولوجی ي مج دم ف راد  أن التق د لألف ال المتزای ات واإلقب  المعلوم

ة    صرفیة المقدم دمات الم واع الخ ع أن صاالت وتوس ال االت ي مج شروعات ف والم
ور       د وظھ ن بع ة ع ارة اإللكترونی امالت والتج ور المع ان وراء ظھ ا، ك إلكترونًی
ائل     رت وس الي ظھ امالت، وبالت ك المع سویة تل بل لت ن س ث ع اء، والبح شكلة الوف م

ة  ع إلكترونی ن         دف د م كل جدی ور ش ى ظھ اعد عل ا س ور، مم ریعة التط دة وس  عدی
  . النقود أطلق علیھ االقتصادیون مسمى النقود اإللكترونیة

سمى      ا ی ر م ة  ظھ دفوعات اإللكترونی امالت و الم ور المع ع تط وم
سمى      د ی شفر معق ام م ى نظ ستند إل ة ت الت رقمی ي عم شفرة ، وھ العمالت الم ب

شین ( وك ت ر ابت ) بل ي  تعتب ث       ، وھ ال، حی الم الم ي ع ورة ف ى ث ًا أدى إل ارًا مالی ك
صادي          ستوى االقت ى الم الم عل ول الع دة ح سات عدی ا دول ومؤس أثرت بھ ت
دول ،             ض ال صادیات  بع م اقت ن حج د ع ا یزی ا م ل بھ غ التعام ث بل شریعي  ، حی والت

ام    ي ع رت ف ي ظھ شین الت وك ت ة البل ن تقنی رض م ان الغ د ك اب ٢٠٠٨وق ي أعق  ف
ة المالی شّفرة    األزم ة م دیم أول عمل و تق ة ، ھ ا   ، ة العالمی ا تبعھ وین وم ي البیتك وھ

ة   ك التقنی صائص تل ن خ رى ، ولك شفرة األخ الت الم ن العم د م شاء العدی ن إن م
ل   ة مث دة ومتنوع االت عدی ي مج ات ف ثمن لتطبیق در ب ات ال تق ا  إمكان ت لھ جعل

  .الحكومیةالخدمات المالیة وسجالت الملكیة والسجالت الطبیة والخدمات 

ر       ا  أكب ارة أفریقی ون ق ین أن تك صادیین والمحلل ن االقت د م ع العدی و یتوق
الت    سب العم ث تكت شین ، حی وك ت ة البل شفرة ، و تقنی الت الم تخدام العم ز الس مرك
ة     ورة النقدی ي الث دة ف ى رائ ارة إل ول الق ا یح ا ، مم ي أفریقی وة ف دریجًیا ق شفرة ت الم

ي ی   رص الت ع الف ة ، و تنب ن     الحالی ا م ي إفریقی شفرة  ف الت الم تخدام العم ا اس خلقھ
ا       ا ، فإنھ ي أفریقی ة ف ة المالی ة التحتی ى البنی تناًدا إل ة ، فاس ة الرقمی ذه العمل ة ھ طبیع
شمول      زز ال ة وتع صرفیة التقلیدی سابات الم ھ للح ول إلی سھل الوص دیًال ی وفر ب ت

شفرة ال     الت الم ًرا ألن العم ھ و نظ ا أن ا ، كم ي أفریقی الي ف ن  الم یم م ضع للتنظ  تخ
ة       سبًیا مقارن ستقرة ن ي م الي فھ ات ، وبالت ة للتقلب ل عرض ي أق ات ، فھ ل الحكوم قب
ل     ا تمث ضخم ، كم ستویات الت ا م ع فیھ ي ترتف ة الت الت األفریقی ن العم د م بالعدی
ارة ،       ي الق شرة ف میة المنت ر الرس واق غی شكلة األس الج لم شفرة ع الت الم العم
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سھل الت    ا ت ي أنھ افة ال ویالت ع باإلض ارة والتح ل    ج الیف أق دود بتك ر الح ب
شاركین  ى     للم افة إل وال ، باإلض ل األم ة لتحوی ة للغای ة آمن دم طریق ا تق ، بینم

ي     دمات ف ة و الخ ة التحتی ویر البنی ي تط شین ف وك ت ة البل تخدام تقنی ات اس إمكان
  .أفریقیا، ومن ثم دفع أفریقیا إلى األمام في طریق التنمیة االقتصادیة

ذ دف ھ ي   وتھ سیة، وھ كالیة الرئی شة االش ي مناق ة ال شار : ه الورق م االنت رغ
ات         ا، إال أن الحكوم ي أفریقی سكان ف ین ال شفرة ب الت الم تخدام العم سبي الس الن
واق       اه أس ا تج ا ومواقفھ ي نھجھ تحفظ ف رب لل ف أق ذ مواق ت تتخ ة مازال األفریقی

ك إلدراكھ          ع ذل د یرج ارة ، وق ي الق رة ف شفرة المزدھ الت الم افع و العم ا للمن
دیات            اطر و التح ن المخ ا م ة ، و تخوفھ ن جھ ة م ذه التقنی ا ھ ي خلقتھ رص الت الف
یح              الل توض ن خ ك م ة ذل اقش الورق رى ، وتن ة أخ ن جھ تخدامھا م صحب اس ي ت الت
ة         صادیة المرتبط اطر االقت شین ، و المخ وك ت ة البل شفرة و تقنی الت الم وم العم مفھ

ص آل  ا تلخ الت ،  كم ك العم تخدام تل ي   باس دثت ف ي ح سیة الت ورات  الرئی ر التط خ
ة     شفرة و تقنی الت الم تخدام العم ق باس ا یتعل ارة فیم ة المخت دول اإلفریقی ض ال بع
ذه    تخدام ھ ة باس دیات المرتبط رص والتح ضل للف م أف وفیر فھ دف ت شین ، بھ وك ت بل

  .التكنولوجیا في إفریقیا 

  :وتنقسم الورقة الي أربعة أقسام رئیسیة ھي

  وم العمالت المشفرة وتقنیة البلوك تشین مفھ:أوًال

   الدراسات السابقة:ثانیًا

   استخدام العمالت المشفرة في أفریقیا:ثالثًا

   الفرص والتحدیات امام استخدام العمالت المشفرة في أفریقیا:رابعًا

   والتوصیات الخاتمة

 

 Blockchain 

شبكة االنترنت ھي شبكة تواصل عالمیة، یتبادل فیھا الناس معلومات مختلفة عبر 
وسائط ووسائل مختلفة، وقد عرف اإلنترنت تطورا كبیرا على مر السنوات ، لكن رغم 
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ذلك ، بقي أمن المعلومات والخصوصیة و الشفافیة من أبرز المشاكل المرتبطة باستعمال 
 حیث تنتقل المعلومات عبر شبكة االنترنت عن طریق النسخ ، أي أن االنترنت ،

المعلومة تنتقل مند انشائھا وإرسالھا إلى وجھتھا عبر نسخھا عدة مرات، وبالتالي ھناك 
دائمًا نسخ متعدد من اي معلومة مما یجعل من الصعب تبادل أشیاء ثمینة عبر اإلنترنت 

يء عدة مرات مما یفقده قیمتھ، كما أن كل ألن في كل عملیة تبادل سیتم نسخ أي ش
وقد یتعذر الوصول الیھا اذا تم  الرسائل اإللكترونیة توجد في خوادم مزود ھذه الخدمة 

إغالق تلك الحسابات اإللكترونیة  لسبب ما أو تعطلت الخوادم، إذن ھناك سلطة مركزیة 
  )١(.تتحكم بھا

 :كلتان في شبكة االنترنت من خالل لھذا جاءت تقنیة البلوك تشین لتحل ھاتان المش    
ى                   خص ال ة من ش ال المعلوم ان، وضمان انتق ت وأي مك ي أي وق جعل المعلومة متاحة ف

  .آخر دون إمكانیة احتفاظ الشخص األول بنفس المعلومة

ى                  ات موزع عل ن البیان خم م جل ض ارة عن س ي عب شین ھ وك ت قاعدة بیانات البل
ر     ”رنظیر الى نظی  “شبكة من الحواسیب بنظام      شین تم وك ت ، وأي معلومة تضاف إلى البل

عبر مجموعة من القواعد محددة في البروتوكول، فعندما تضاف المعلومة یعني أن النظام        
د أو    ع العق ى جمی ود عل شین الموج وك ت ى البل افتھا إل تم إض الي ت ا، وبالت ق علیھ واف

ا      شین متط وك ت ا بل دینا دائم ون ل ث یك شبكة، بحی صلة بال یب المت ود  . بقالحواس رغم وج ف
جل               د أو س شین واح وك ت ر بل البلوك تشین في عدة أماكن على شكل نسخ عدیدة، لكنھ یعتب
ت، وأي           طة االنترن بعض بواس ضھا ال ة ببع ى مرتبط سخ تبق ل الن د ألن ك د وموح واح
ة             ى متطابق ي تبق سخ الموزعة لك معلومة تتم إضافتھا تسجل في نفس الوقت على جمیع الن

  )٢(.تماما

ذه العم  ي     ھ اتیكي وآن شكل أوتوم تم ب ة ت الع     . لی ات متاحة لالط ى المعلوم ذا تبق وبھ
وك       ي نظام البل د ف علیھا والتحقق منھا في أي زمان أو مكان ومن طرف أي كان، فال توج

                                                
(1) Michael Crosby et.al: Blockchain Technology: Beyond Bitcoin, Applied 

Innovation Review, (Berkeley: Sutardja Center for entrepreneurship & 
Technology, Issue No. 2 June 2016), p.8 

(2) Ibid 
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ة     تشین سلطة مركزیة یمكنھا منع أو تزویر أي معلومة تم وضعھا على ھذا النظام، والحال
شبكة       الوحیدة لتعطیل البلوك تشین ھي تعط      ي ال شاركة ف یب الم ع الحواس دمیر جمی یل أو ت

الم      ( ر الع و أمر صعب          ) تقدر بمئات اآلالف عب ا وھ ت نھائی دة، أو قطع االنترن ة واح دفع
 .)١(جدًا وغیر منطقي ویقترب من المستحیل

ام         ي ع شین ف وك ت ة البل ن تقنی شّفرة،     ٢٠٠٨كان الغرض م ة م دیم أول عمل و تق  ھ
صائص     وھي البیتكوین وما تبعھا م     ن إنشاء العدید من العمالت المشفرة األخرى، ولكن خ

ل               دة ومتنوعة مث ي مجاالت عدی ات ف ثمن لتطبیق در ب ات ال تق ا إمكان ت لھ تلك التقنیة جعل
  .الخدمات المالیة وسجالت الملكیة والسجالت الطبیة والخدمات الحكومیة

  Crypto Currencies:  

ي أصل          ھي مجموعة من العم    ا الخاص، وھ ا نظامھ شفرة لھ الت الرقمیة ولكن م
د   شفر معق ام م ى نظ ستند إل ادل ت یلة للتب ستخدم كوس شین(ی وك ت ل )بل ك لجع ع ذل ، ویرج

شفیر    سمح بت والت ت ات وبروتوك ستخدم خوارزمی ث ی ة، حی ة ومحمی صاالت آمن االت
  .البیانات بحیث ال یتم تغییر أي معلومة أیًا كانت

ا     وقد ظھرت ھذه الع   د منھ ع إطالق المزی مالت و ازدادت أعدادھا  یوما بعد یوم م
دفع            ي ال تخدامھا ف و اس ح أال وھ دف واض دت لھ ست ووج د أس ة، و ق سمیات مختلف بت
ن           اإللكتروني على اإلنترنت والمعامالت التجاریة وكذلك لنقل األموال وتحویلھا بسرعة م

ث أن    أي بلد آلخر بدون حدود ودون معوقات ودون أي حد  للت  ي ، حی ومي واآلن حویل الی
ائق             ي دق تم ف ة وت استخدام ھذه العمالت جعل عملیة تحویل ملیارات الدوالرات سھلة للغای
ع          ي الواق مع خصوصیة عالیة حیث ال یتم الكشف عن أطراف الصفقة، وھذا غیر ممكن ف

ن ال                تخرج م ي س ة الت سیولة المالی دودا لل ضع ح ا ت ادة م بالد حیث أن  البنوك المركزیة ع
ا  واردة إلیھ سیولة ال ادة  ال ى زی ل عل ي  )٢(وتعم ًا ف وًال عام الت قب ذه العم ت ھ ـد حقق  ، وق

ون دوالر ،          صف تریلی األوساط العالمیة ، حیث بلغ مجموع قیمتھا السوقیة الي ما یقرب ن

                                                
(1) Michael Crosby et.al: Op. Cit, pp.8-10  

ارس  عمالت،تعریف العملة الرقمیة وتاریخ العمالت االفتراضیة والمشفرة، : كوأمناي أفی   )٢(  ٢٠١٨ م
net.eumlat://https  
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ة ،             ودًا قانونی ر نق ا ال تعتب ا أنھ ة ، كم وك المركزی وھي غیر خاضعة للتنظیم أو لرقابة البن
  )١(ال تستند قیمة ھذه العمالت الي أصول ملموسة كما 

راف           دون االعت سرعة ب وال ب ل األم ط لتحوی یس فق شفرة ل الت الم اءت العم ج
دود            صاد والح ة االقت ة وتركیب ت والعمالت الوطنی تالف     الوق بالحدود الجغرافیة، أو اخ

ع               سلع والمنتجات والبی ي شراء ال ستخدم ف دات   السیادیة، لكنھا أیضا جاءت لت ي العائ وتلق
ا أن                ة، كم دوالر والعمالت النقدی ى ال صرفھا إل ة ل ة قابل واألرباح على شكل عمالت رقمی
ول    ة ح ة الموزع داول اإللكترونی صات الت ي من داول ھ ات للت دیھا بورص الت ل ذه العم ھ
دما       ا عن العالم، وھي التي تتیح للباحثین عن االستثمارات المربحة شراء كمیات منھا وبیعھ

 .)٢( قیمتھا ترتفع

  

رة                   ى فك ة عل ا قائم ًدا؛ ألنھ ة ج ا ملھم د ذاتھ ي ح شفرة ف ة الم فكرة العمالت الرقمی
ا     ا جعلھ ا، م ور حیاتن سھیل أم ي ت تخدامھا ف ة واس ة المعروف الت التقلیدی دیل للعم اد ب إیج

ا      رة، م صغیرة والكبی شاریع ال حاب الم ادرین وأص ة للمب ار خاص شجعة لالبتك ا م  جعلھ
ة     الت الرقمی ا أن العم شكلة، كم دولي دون أي م ي وال صعیدین المحل ى ال ستخدم عل ُت
ة          ي عملی المشفرة توفر على أصحاب األعمال كثیًرا من الوقت والمال والمجھود الضائع ف
ة     الت الرقمی و العم ى نم ر إل ذا األم رى، وأدى ھ ة أخ ى دول ة إل ن دول وال م ل األم تحوی

تخدام العمالت        .لدوليالمشفرة على المستوى ا   ى اس تؤدي إل ذكورة س ل الم ذه العوام  كلُّ ھ
رغم من وجود              ى ال الرقمیة المشفرة كثیًرا بین الناس بشكل یغیر شكل العالم إلى األبد، عل
ع أن یتوسع              ن المتوق ة، فم ة وفعَّال ول جذری ى حل بعض المشكالت والعوائق التي تحتاج إل

صبح        مستوى االستعمال في المستقبل القریب،     ذه العمالت، ست  فمع تزاید شھرة وشعبیة ھ

                                                
(1) Cheech & fry:  Speculative bubbles in Bitcoin markets? An empirical 

investigation into the fundamental value of Bitcoin, economic letter, 2015, 
pp 6-10 
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ل           وق ك ة، وف ل تكلف صبح أق ا ست المعامالت على اإلنترنت أكثر سھولة وسرعة وراحة كم
  .)١(ذلك أنھا آمنة بشكل أكبر

  : وإجماًال یمكن تحدید أھم خصائص العمالت المشفرة فیما یلي

١ -         ة    تعلوا الصیحات عندما یتم الحدیث عن سیطرة ال وك المركزی بن
ا،        دة وغیرھ ر اسعار الفائ ة وتغیی ة الھیمن ة ومحاول  والحكومات على سوق العمل

شفرة ال           ة الم دث، فالعمل ى أال یح شفرة عل ة الم ھذا ما حرص مطورو نظام العمل
   . )٢(تخضع ألي سلطة

٢ -         ب ن ان یتالع عند استعمال العمالت العادیة عبر االنترنت یمك
ي           أحدھم ویق  ا ف غ، أم نفس المبل ین ب یئین مختلف ل ش وم بخدعة یحاول أن یدفع مقاب

شبھ         د ت حالة التعامل بالعمالت المشفرة فإن تقنیة البلوك تشین تعتمد على آلیھ تأكی
شین (النظام النقدي نوعًا ما، فكل عملیة تحویل تضاف الي السجل    ي  ) البلوك ت لك

ل           ام بتحوی ة القی ة تحول       یتم الموافقة علیھا وفي حال إن العملی غ ف نفس المبل اني ل ث
سجل        ي ال شین  (مرة اخرى ال وك ت یدك       ) البل ان رص ا إذا ك دوره یعرف م ذي ب ال

  .)٣( یحتمل التحویل الثاني

٣ - :                  م المرسل ون اس شفرة یك ل العمالت الم ات تحوی ي عملی  ف
  والمستقبل كالھما مشفر

٤ -   عوبة زداد ص ت ت رور الوق ع م ادة   م ة بزی دار العمل  إص
سبة                    ین بالن د مع ي ح ا سیوصل النظام ال و م یة وھ شاكل الریاض صعوبة حل الم

ي   الت ھ دد العم ھ ع صل الی ن أن ی دد یمك صي ع وین أق ة البیتك ون ٢١لعمل  ملی
  .بیتكوین، وھذا سبب ارتفاع سعرھا والتھافت علیھا

                                                
(1) Ibid 

الت المشفرة؟،   : أنطوان بوفیریھ ووفیكرام ھاكسار  )٢( ة   ما ھي العم ل والتنمی ة التموی نطن (، مجل : واش
 ٢٧.، ص)٢٠١٨، یونیو ٢، الرقم ٥٥صندوق النقد الدولي، العدد 

(3) Maria Demertzis & Guntram B. Wolff: The economic potential and risks of 
crypto assets: is a regulatory framework needed, Policy Contribution, 
(Belgium: Bruegel, Issue n˚14, September 2018), p.3 
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٥ -   ضع ل ا ال تخ نظام   لكونھ
ھ      مركزي أو سلطة مركزیة ولیست خاصة بدولھ معینة فھي متاحھ ألي شخص ل

  .اتصال باألنترنت

٦ -       ر ذ األم شفرة ال یأخ  ھناك سرعة فائقة في تحویل العمالت الم
 . دقیقة بالنسبة لالیتكوین٢٫٥ دقائق بالنسبة لبیتكوین و١٠أكثر من 

٧ - الت ال زة للعم م می ین  أھ ل ب ة التحوی ي مجانی شفرة ھ م
 .الحسابات فیما بینھا إذ تكاد تكون منعدمة

٨ -        ن نمط م ذا ال ل ھ ي تجع زات الت م المی ن أھ د م ي تع  والت
سل       ة، وغ ة المنظم ات الجریم ة، وجماع ر اإلرھابی ة للعناص الت جاذب العم

امال       ك المع ب تل صعب تعق ث ی لحة، حی درات واألس ارة المخ وال، وتج ت األم
ات     سلع والمنتج وض ال ة، وغم ات المتعامل راف، والجھ د األط رض تحدی بغ

   .)١(المستخدمة في عملیة التبادل 

  

ق           ي تحقی ًا ف ا، طمع اظ بھ ى االحتف اس عل ال الن شفرة، وإقب شار العمالت الم ع انت م
ات   سھیًال لعملی ا ت ل بھ ة، والتعام اح عالی ت،  أرب ر األنترن ویالت عب شراء والتح ع وال البی

ك       رز تل ت أب الت ، و كان ك العم امالت بتل ادة التع ن زی صادیین م اوف االقت رت مخ ظھ
رون أن       ث ی وطني حی صاد ال ة   : المخاوف ھي تأثیر تلك العمالت على االقت تبدال العمل اس

بالد     روات ال وارد وث تنزاف لم د اس ة یع ة الرقمی ة بالعمل تبدال (الوطنی ة اس دة العمل أرص
بالد      وارد ال تنزاف لم د اس شفرة یع ة الم ة بالعمل راء    )المحلی د ش ي أن تزای افة ال ، باإلض

ا مخزن             ا أنھ شتریات من األصول المعروف عنھ ساب الم العمالت المشفرة یأتي على ح
ة                روة الدول ة وتعكس ث راد الحقیقی روة األف ًرا لث د مؤش للقیمة مثل الذھب والفضة والتي تع

سھا، كم  ة        نف تثمارات الحقیقی ى االس ؤثر عل الت ی ك العم ي تل تثمار ف ة  (ا أن االس القیم
                                                

(1) Katherine Stewart, Salil Gunashekar and Catriona Manvill  :Digital 
Currency and the Future of Transacting, RAND Europe, P.5, 
file:///C:/Users/1/Downloads/RAND_PE254.pdf 
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ي صاد الحقیق ات االقت ي قطاع ضافة ف ومي،  )الم ار الق ع االدخ ى تراج الي ال ؤدي بالت ، وی
اه       ث أن اتج باإلضافة الى التأثیر على حركة التجارة مما یشكل تھدید لالقتصاد الوطني حی

ؤثر   شفرة ی الت الم راد للعم رى  األف ارات، وی واق العق سندات وأس ھم وال وق األس ى س عل
ضریبي، سواء     االقتصادیون أن التعامل بالعمالت المشفرة  یمكن مستعملیھا من التھرب ال
ا،    ي وغیرھ دفع اإللكترون ل وال رائب التحوی ة أو ض ات اإللكترونی داول البطاق رائب ت ض

درة    ن ق ل م ة، ویقل ة للدول رادات العام ن اإلی ض م ا یخف و م اء وھ ى الوف ة عل الدول
ة         الت الرقمی دین العم ة تع ث أن عملی ة ، حی رار البیئی ي األض افة ال ا، باإلض بالتزاماتھ
اس          ل النح ة مث ا الالمع ن نظیراتھ ر م ة أكث تھالك للطاف ة االس ة كثیف ي عملی شفرة ھ الم

ات   ٢١٥والذھب، البیتكوین مثًال یستھلك   احثون أن انبعاث  كیلو وات للساعة، كذلك یقدر الب
ى  ٣الكربون من عملیات التعدین تتراوح بین     ون       ١٥ إل سید الكرب اني أك ن ث ون طن م  ملی

  .)١(على مستوى العالم

  

ة           ة المعنی و الجھ ة، فھ صرفي ألي دول از الم ة الجھ ى قم ة عل وك المركزی ف البن تق
ي        بوضع وتنفیذ السیاسة النقدیة في   ك ھ ق ذل ا لتحقی وم بھ ي یق ھ الت  الدولة، ومن أھم وظائف

ي          ة ف ود المتداول وع النق د ن وظیفة اإلصدار النقدي، وھو ینفرد بھذه الوظیفة من أجل توحی
ر              شفرة یعتب ة الم النقود الرقمی ل ب شار التعام إن انت ذا ف دارھا، ل ة إص د جھ االقتصاد وتوحی

درة      تعدي على وظائف البنك المركزي ، سواء قیما       ان، أو ق ھ االئتم ة وتوجی ق بالرقاب  یتعل
د          الي الح ومي، وبالت صاد الق دم االقت البنوك المركزیة على دعم قطاعات وأنشطة معینة تخ
ون                 ن یك ث ل ة، حی ي الدول ة ف سیاسة النقدی ذ ال ى إدارة وتنفی ة عل وك المركزی درة البن من ق

م            ى حج ذكر عل أثیر ی دة ت ذلك     لتغییر البنك المركزي ألسعار الفائ ع، وك ي المجتم ود ف النق
ة            سیاسة النقدی أثیر أدوات ال ة ت ي محدودی ة ف صفة عام شفرة ب یتسبب استخدام العمالت الم
رض      ي الع تحكم ف ى ال ة عل سوق المفتوح انوني وال اطي الق رى  كاالحتی   األخ

  .النقدي

                                                
(1) https://www.palestineeconomy.ps/ar/Article/b5d2fey11916030Yb5d2fe 
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ا    الي الع سم النظام الم ذه    یت ث أن ھ صادیات، حی أقوى االقت ع ب ة دول تتمت لمي بھیمن
اء          ع أنح ي جمی ة ف واق المالی ي األس داولھا ف تم ت ع لی ول واس سبت قب ة ك ك عمل دول تمتل ال
ك          ة سطوة تل دد العمالت الرقمی العالم، والتي لھا تأثیر على حركة االقتصاد العالمي ، وتھ

ى م         م عل ن ث المي، من خالل ال      الدول على النظام المالي العالمي وم صاد الع ات االقت جری
ودة         ع ع ساتھا  ، فم دول ومؤس ة ال ن ھیمن ا ع الي وخروجھ ام الم ي النظ ا  ف مركزیتھ

ام     ذ ع ة من وة    ٢٠٠٨االضطرابات المالی دة لق ات المتح تخدام الوالی اءة اس ب إس ى جان ، إل
د     دیل لل ي،  العقوبات، أتجھ العالم إلى االھتمام بالبحث عن بدیل قابل للتعامل ب والر األمریك

تقرار      كما تقوض العمالت الرقمیة دور صندوق النقد الدولي الذي أنشئ بھدف تحقیق االس
ي               ذلك دوره ف ة، وك ي أسعار صرف العمالت المختلف تحكم ف النقدي العالمي من خالل ال
رة            دول الفقی ن لل ث یمك المي، حی صاد الع إمداد الدول بالقروض والتحكم في اتجاھات االقت

ا         االستغن وفر لھ د ت ة خاصة ق اء عن قروض الصندوق المشروطة واستخدام عمالت رقمی
  .)١(احتیاجاتھا 

ذه       ة ھ ات الدولی صادي والعقوب صار االقت ضع للح ي تخ دول الت ض ال تغلت بع اس
ال         بیل المث ى س ة، عل صالحھا ضمن ضوابط معین صادًیا ل ا اقت ة ووظفتھ : العمالت الرقمی

ت سعر        أقدمت الحكومة الفنزویلیة على إصد     رو وربط سمى بیت ة ت ة مركزی ة رقمی ار عمل
سة، و       ادن النفی النفط والمع ة ب ا الرقمی ت عملتھ نفط وربط ل ال سعر برمی ي ب رو الرقم البیت
المي إذا            صاد الع ى االقت رى عل بالتالي فإن العمالت الرقمیة تضعف من سیطرة الدول الكب

ق عمالت   ما سارعت الدول األخرى على إتباع نفس نھج الحكومة الفنزو       لیة، حیث أن خل
زام          ف عن االلت ة، والتوق ة الغربی ن الھیمن مشفرة خاصة بالدول، قد تمثل سبیًال للتخلص م

  .بالقواعد المالیة العالمیة أو التخلص من ھیمنة الدوالر كعملة احتیاطي دولي

                                                
(1) John Taskinsoy : Bitcoin Mania: An End to the US Dollar’s Hegemony or 

another Cryptocurrency Experiment Destined to Fail?, Research 
Gate,pp.30-32 
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ا   شفرة، دع الت الم تخدام العم ي اس ع ف سریع والواس شار ال ة االنت ي مواجھ وف
داول         صندوق النقد ا   یم ت شفرة، وتنظ لدولي البنوك المركزیة حول العالم إلصدار عمالت م

ك      زودي تل صرفي وم از الم ین الجھ ال ب اون الفع ائل للتع ق وس ذلك خل الت، وك ك العم تل
  .)١(العمالت المشفرة 

س     ة كمجل كما عقدت منظمة التجارة العالمیة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولی
دولي، ومطو     ام           التجارة ال ف ع ي جنی دوة ف شین ن وك ت ة البل بل   ٢٠١٧ري تقنی د س ، لتحدی

  .)٢(االستفادة من تقنیة البلوك تشین في تطویر وتحفیز التبادل التجاري العالمي 

 

شین،        وك ت ة البل شفرة وتقنی الت الم وع العم ات بموض ن الدراس د م ت العدی اھتم
  :لدراساتوسوف نشیر ھنا الي عدد من تلك ا

- Dr. John Taskinsoy: Bitcoin Mania: An End to the US Dollar’s 
Hegemony or another Cryptocurrency Experiment Destined to 
Fail? Research Gate, Dec,2018. 

دوث         ى ح ي أدت إل ارة الت ر التج ى تغیی ت أدى إل ور اإلنترن شیر الدراسة أن ظھ ت
شأ  .  اإلنترنت، مما عزز تطور األموال إلى عملة مشفرةطفرات ھائلة في المبیعات عبر     أن

ر، و        ى نظی ر إل ن نظی ي م دي إلكترون یجادل   ساتوشي ناكاموتو، عملة البیتكوین كنظام نق
صار    د أن ا یعتق ا، بینم تنھار قریًب وین  س ة البیتك أن عمل ین ب صادیین المعارض ض االقت بع

ستقبل ي الم تھیمن ف وین س ستنتجون أن بیتك وین ی صبح بیتك دوالر، وت ة ال تنھي ھیمن ، وس
ات            ت األزم ود  كلف ة عق دى ثالث ى م ھ عل ة أن رى الدراس ة، و ت اطي عالمی ة احتی عمل

ة        ٣٠المعاصرة مجتمعة اقتصادات العالم      د عادت االضطرابات المالی  تریلیون دوالر، وق

                                                
(1) Tobias Adrian & Tommaso Mancini-Griffoli: THE RISE OF DIGITAL 

MONEY, International Monetary Fund Publication, NOTE/19/01, July 
2019, p.2 

اھر   )٢( ر م ة    : منی سلة الثق ة سل ل (تقنی ل   ) الكت اع التموی ى قط ا عل وراه،   وتأثیراتھ الة دكت المي، رس  اإلس
 ١٩. ، ص)٢٠١٨جامعة ماالیا، : كوااللمبور(جامعة ماالیا البحثیة، 
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ذ   ات من وة العقوب دة لق ات المتح تخدام الوالی اءة اس ب إس ى جان دة إل ة الجدی ي األلفی ام ف  ع
ي،        ٢٠٠٨ دوالر األمریك  لألزمة المالیة العالمیة، مما أدى إلى االھتمام بالبحث عن بدیل لل

ى    سمبر     وتشیر النتائج الرئیسیة للتحلیالت التي تبنتھا الدراسة إل ذ دی ھ من سبب  ٢٠١٧أن ، ت
ة    ذروة البالغ ن ال وین م عر البیتك ي  س شدید ف ب ال والي ٢٠٨٩التقل ى ح  ٣٤٠٠ دوالر إل

ن            دوالر، و  شفرة م ة للعمالت الم سوقیة التراكمی ة ال ى   ٨٣٠انخفاض القیم ار دوالر إل  ملی
ة   ١٠٨ ة الخاص ة والتنظیمی ضایا القانونی ل الق رورة ح ارت ض د أث ارات دوالر، ق  ملی

نخفض            شفرة سوف ت ى أن العمالت الم بالبیتكوین ، إذا لم یتم حلھا، فھناك إجماع قوي عل
وین         بسرعة، نظًرا ألن سوق العمالت ال ی       ان البیتك ا إذا ك ت م ُیظھر الوق ده، س زال في مھ

 . یمكن أن یحل محل الدوالر األمریكي أم ال

- Witold Srokosz &Tomasz Kopygciaeski: LEGAL AND 
ECONOMIC ANALYSIS OF THE CRYPTOCURRENCIES 
IMPACT ON THE FINANCIAL SYSTEM STABILITY, 
Journal of Teaching and Education, National Science Centre in 
Poland,2015 

ا                دة تماًم ة جدی سألة علمی ا م ر أنھ شفرة، وتق ل العمالت الم تناقش الورقة كیفیة عم
ات        ة األدبی ع محدودی لیس فقط على المستوى الوطني ولكن أیًضا على المستوى الدولي، م

انون، حی       وم الق صاد وعل ن االقت ل م االت ك ي مج الت ف ذه العم اقش ھ ي تن د الت ث ال توج
ول            ى حل ة عل شغیلیة القائم ا الت ة وآلیاتھ دفع اإللكترونی ات ال دراسات الستكشاف جوھر آلی

ة                 . التشفیر یة المبنی ات االفتراض ضارة، وخاصة تطویر المجتمع دم الح إن تق ك، ف ع ذل وم
سویتھا، ویتجاوز اإلطار      على التقنیات الحدیثة، یولد أشكاًلا جدیدة من المعامالت وطرق ت

دیم جوھر العمالت       . في والقانوني الحالي  المعر و تق ة ھ ذه الورق وبالتالي فإن الھدف من ھ
راء      ضروري إج ن ال ھ م ة أن رح الورق انوني، وتقت صادي والق ور االقت ن المنظ شفرة م الم
ى      تغییرات قانونیة تنظم اإلطار العام الذي تستخدم بموجبھ العمالت المشفرة، وأن ُینظر إل

د    ر           ھذا على أنھ شرط ال ب داول غی رك الت ى ت ادرة عل شفرة ق ون العمالت الم ي تك ھ لك  من
  .الرسمي في الوقت الحاضر
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- Mazvita Wayne Chishakwe: The Possible Application of 
Blockchain Technology & Cryptocurrencies in the Financial 
Sector in Africa, Submitted in partial fulfilment of the 
requirements for the degree of Bachelor of Commerce, Rhodes 
University, August 2016 

الت   شین والعم وك ت ا البل ق تكنولوجی ة تطبی ة إمكانی ى دراس ث إل ذا البح دف ھ یھ
ن أشكال           ي شكل م المشفرة في القطاع المالي في إفریقیا، ویوضح أن العمالت المشفرة ھ

شاؤھا واال تم إن ة، ی ة الرقمی االعمل ا إلكترونًی اظ بھ ة . حتف شفرة ھیئ الت الم ب العم ال تتطل
ل              الیف التحوی ل تك دة مث شفرة بفرص عدی ع العمالت الم د، وتتمت ا أح تحكم وال یتحكم فیھ
ى        المنخفضة للغایة التي یمكن أن تساعد في مساعدة السكان غیر المحصنین في أفریقیا عل

ة     ف ت      . الوصول إلى الخدمات المالی ددت الدراسة كی شین والعمالت      ح وك ت ة البل ل تقنی عم
د              د، وق یاقھ الفری د س المشفرة، ومن تم تحلیل الوضع الحالي للقطاع المالي األفریقي وتحدی
شیر     شفرة، وی الت الم لبیات العم ات وس ى إیجابی د عل د یعتم ار جدی ة إط عت الدراس وض

ن        ا، لك ي افریقی شفرة ف ل العمالت الم د   اإلطار الجدید الي أن ھناك احتمال لعم اك العدی  ھن
یم        ى التنظ ار إل ا واالفتق ي إفریقی لت   . من العوائق التي تحول دون قبول العملة ف ذلك توص ل

ن أن یكون فرصة               ول یمك اتف المحل ر الھ ة عب صات الرقمی تخدام المن الدراسة الي ان اس
رح               وي اإلطار المقت ا، ویحت ي أفریقی صرفي ف ي النظام الم جیدة للسكان غیر المشمولین ف

  . القیود التي یجب مراعاتھا قبل تبني ھذه التقنیةعلى بعض

- Pisso Nseke: How Crypto-Currency Can Decrypt the Global 
Digital Divide: Bitcoins a Means for African Emergence, 
International Journal of Innovation and Economic Development, 
Volume 3 Issue 6 February, 2018 

دخول،      تو ستوى ال اض م امالت، وانخف ضة للمع ة المنخف ة إن التكلف ح الدراس ض
زة     ي المی امالت ھ ي المع ة ف ن الھوی شف ع دم الك الم، وع اء الع ع أنح ي جمی سرعة ف وال
ة،          دان األفریقی الرئیسیة الستخدام العمالت المشفرة، مما یجعلھا وسیلة معامالت جذابة للبل
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وب ال  ض العی اك بع سھ ھن ت نف ي الوق حت  وف الت، واوض ك العم تخدام تل رن باس ي تقت ت
ي      : الدراسة أن أھم ھذه العیوب ھي      تخدامھا ف تخدام واس التقلبات القویة، وعدم سھولة االس

ي           سیاق األفریق ي ال ا ف شفرة وإمكاناتھ تخدام العمالت الم ة اس شف الورق ة، وتستك . الجریم
ة  ، وتضیف بنیات رئیسیة لUTAUT 2 تستخدم الورقة البحثیة نموذج تحلیل تبني األفارق

ن أجل                ة م دان األفریقی ة البل ي حال سیة ف ل الرئی ي العوام ة ف دة، وتنظر الورق للتقنیة الجدی
ة،          دان االفریقی تحلیل ما إذا كانت العملة المشفرة ضروریة للنمو االقتصادي في بعض البل

وذج    ق نم ذلك الت       UTAUT یوضح تطبی ع، وك ة أن األداء المتوق ة االفریقی ي الحال أثیر ف
ول          وات لقب ر م االجتماعي ھي عوامل مواتیة للدول األفریقیة، في حین أن تأثیر السعر غی

  .العمالت المشفرة في البلدان األفریقیة

باستعراض األدبیات المتاحة التي تناقش الجانب االقتصادي في موضوع العمالت     
د استع        ات ق ك الدراس م تل ظ أن معظ شین، نالح وك ت ة البل شفرة وتقنی شكل  الم ت ب رض

مستفیض لمفھوم تلك التقنیة وكیف تعمل، ومن ثم عرض مخاطر تلك العمالت، والفرص          
ا           ارة افریقی ي ق ك العمالت ف التي تتیحھا، كما استعرضت الدراسات التي اھتمت بوضع تل

  .بربط استخدامھا بالمشكالت التي یعاني منھا النظام المصرفي والنقدي بالقارة

صادیة        في حین لم تتعرض األدبی    رات االقت ى المتغی ك العمالت عل ار تل ي آث ات ال
ل           د ك ا، وتؤك الكلیة؛ نظرًا لعدم وجود حاالت تطبیقیة لتلك العمالت في دول قامت بتطبیقھ
د               بة للح ة المناس ذا القطاع، ووضع األطر القانونی األدبیات المتاحة على ضرورة تنظیم ھ

  .من مخاطر تلك العمالت

دول             وتحاول ھذه الورقة تقدیم    ي ال ة ف ك التقنی تخدام تل ام اس دیات أم  الفرص والتح
یات                   دیم توص م تق ن ث ارة، وم ي الق ك العمالت ف تعراض لوضع تل االفریقیة من خالل اس

 .لتعظیم منافع استخدامھا، ومواجھة التحدیات التي تواجھھا

 

ة عن         وال، وال       البلدان األفریقیة لیست غریب ل األم ة لتحوی ول الرقمی تخدام الحل اس
سلكیة    صاالت ال تخدام االت ول، واس شار المحم ث أن انت ات، حی ذه التقنی سریع لھ ذ ال التنفی
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ى            وق عل ن التف ارة م ن الق ا، مّك د والالسلكیة في إفریقی ث     العدی الم األول، حی دان الع ن بل  م
ة     كان ھناك إمكانیة كبیرة لألفارقة أن یقفزوا بعض الخد    نفس الطریق ة، ب ة الحالی مات المالی

ى          التي تخطى بھا الكثیر من األفارقة مرحلة امتالك خط أرضي مكلف، وذھبوا مباشرة إل
ام    ي النظ ول  ف اتف محم تالك ھ دیم"ام دي"أو " الق اتف  )١(" التقلی تخدام الھ د زاد اس ، فق

ن     ٪ في أقل من عقد من الزمان، وھناك با٨٠ ٪ إلى  ٣المحمول من أقل من      رة م ل وف لفع
ذه            زت ھ ي انتھ ة الت ي المحلی د اإللكترون ول والبری اتف المحم ر الھ دفع عب صات ال من
ر             وال عب ل األم شكالت المرتبطة  بتحوی ل الم الفرصة كفرصة لتطویر طرق مبتكرة لتقلی

ت    M-Pesaمثال على ذلك منصة  ). ١(أنظر شكل رقم  . )٢(القارة  ي حقق ا، والت  في كینی
ا   ا ع ذ انطالقھ وًا     ٢٠٠٧م من ول، نم ر المحم وال عب ل األم دمات نق زود خ فھا م  بوص

صة               ذه المن ستخدم ھ ث ی الم، حی ي الع ة ف صة عمالت رقمی ر من ضلھ أكب بحت بف  ١٧أص
ل           ول، و تتعام اتف المحم ر الھ وال عب تقبال األم ال واس ي إرس ي ف واطن كین ون م   ملی

ن        ومي اإل   ٢٥ بالفعل مع تحویالت تمثل أكثر م اتج الق ن الن م       ٪ م ا ت ا، كم ي كینی الي ف جم
بكة الق ش ام   BitPesaإط ي ع وین ف ى البیتك ة عل ئة القائم وفیر ٢٠١٣  الناش   ، لت

صة          شغیل المن معامالت التبادل التجاري و التحویالت عبر الحدود بتكلفة منخفضة، ویتم ت
ا  دا وتنزانی ا وأوغن ا ونیجیری ن كینی ل م ي ك ًا ف و حالی ة الكونغ    وجمھوری

وین            الدیمقراطیة والم  ى بتك ة إل ل العمالت المحلی وم بتحوی ث تق سنغال حی ملكة المتحدة وال
ى شراء عمالت               دود دون الحاجة إل ابرة  للح ة الع وین الفعال لالستفادة من معامالت البیتك

  . )٣(أجنبیة 

                                                
(1) Rainer Michael Preiss: Cryptocurrency is the Great African Opportunity, 

NTU-SBF Centre for African Studies 
file:///C:/Users/1/Downloads/433_Cryptocurrency_is_the_Great_African_ 
Opportunity%20(1).pdf 

(2) Jen Stolp, et al:  Blockchain and Cryptocurrency in Africa, Baker 
McKenzie,( Johannesburg: Baker McKenzie, 2018), p.1 

(3) Katherine Stewart, Salil Gunashekar and Catriona Manville: Op. Cit, p.5  
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  )١(الشكل رقم 

Source: https://www.theatlas.com/charts/BJug24tFz 

الصحراء  بھا ثاني أكبر عدد من السكان ممن ال أفادت التقاریر أن أفریقیا جنوب 
 ملیون نسمة ، أو ٣٥٠یمتلكون حسابات بنكیة  في العالم ، حیث یبلغ عدد سكانھا حوالي 

 ٪ من المجموع العالمي، وقد أفادت التقاریر أن ثلثي األفارقة من جنوب الصحراء ١٧
مھاجرین سواء داخل الكبرى لیس لدیھم حساب بنكي، كما إن نسبة عالیة من عمل ال

البلدان األفریقیة أو فیما بینھا، تؤدي إلى حاجة متزایدة آللیات التحویل الي الخارج، حیث 
ال تزال التحویالت األجنبیة مصدر دخل رئیسي للعدید من المجتمعات واألسر األفریقیة، 

 المحلي حیث ُیزعم أن دولھ مثل لیسوتو على سبیل المثال  تنسب ما یقرب من ثلث الناتج
اإلجمالي إلى التحویالت من الخارج، ووفًقا للبنك الدولي فإن تكلفة إرسال الحواالت إلى 

، )١(أفریقیا من أوروبا أو أي قارة أخرى مرتفعة جدًا مقارنة بأي منطقة جغرافیة  أخرى 
ھذا باإلضافة للعدید من العوامل األخرى التي تجعل ھناك حاجة لخلق وسائل جدیدة 

                                                
(1) RHODES UNIVERSITY : The Possible Application of Blockchain 

Technology & Cryptocurrencies in the Financial Sector in Africa, 
Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of 
BACHELOR OF COMMERCE (HONOURS) IN INFORMATION 
SYSTEMS of RHODES UNIVERSITY, August 2016, p.18 
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استخدام العمالت ) ٢( ویوضح الشكل رقم  ،)١(ت و طرق الدفع في أفریقیاللمدفوعا
  .المشفرة وتقنیة البلوك تشین حول العالم

  
  استخدام العمالت المشفرة وتقنیة البلوك تشین حول العالم: )٢(الشكل رقم 

  

، حیث ٢٠١٧تكنولوجیة في إفریقیا تصاعًدا منذ أواخر عام شھدت الثورة ال
أظھرت الحكومات توحیًدا قلیًلا في نھجھا ومواقفھا تجاه أسواق العمالت المشفرة 
المزدھرة في القارة، وكانت التوجھات الكامنة تجاه العمالت المشفرة وتقنیة البلوك تشین 

نیة وتحسین حیاة السكان الذین ال تصل بصفة عامة ھي أنھا تستطیع توفیر اإلغاثة اإلنسا
  . إلیھم الخدمات

كان ھناك ردود فعل متباینة من جانب الحكومات ) ٣(وكما یتضح من الشكل رقم 
األفریقیة على استخدام وتنظیم العمالت المشفرة، وتقنیة البلوك تشین، حیث اتخذ البعض 

في حین اعتمد البعض اآلخر نھج موقفا إیجابیا سعیا لفھم أفضل السبل لتنظیم استخدامھا، 
االنتظار والترقب، ومع ذلك، كانت بعض الحكومات متخوفة ومتحفظة، وفي بعض 

  .الحاالت ال تقبل استخدام ھذه التكنولوجیا

                                                
(1) Jen Stolp, et al: Op, Cit, p.2 
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  )٣(الشكل رقم 

  مدى تبني دول القارة األفریقیة للعمالت المشفرة وتقنیة البلوك تشین
Source: Jen Stolp, et al:  Blockchain and Cryptocurrency in Africa, 

Baker McKenzie, (Johannesburg: Baker McKenzie, 2018), p.2 

وفیما یلي عرض للتطورات الرئیسیة التي حدثت في بعض الدول اإلفریقیة 
  :المختارة فیما یتعلق باستخدام العمالت المشفرة وتقنیة بلوك تشین

   ل شركة ناشئة حكومیة بمجال  أطلقت جنوب إفریقیا أو
، وعلى غرار غیرھا من المشاریع ٢٠١٧العمالت الرقمیة في وقٍت متأخر من عام 

التي تھدف إلى مساعدة األسر الفقیرة فإن الھدف من ھذه الشركة ھو توزیع الدخل 
 .األساسي للجمیع على األشخاص الذین ال تصلھم الخدمات في جنوب إفریقیا
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شین والعمالت الرقمیة بشعبیة في جنوب إفریقیا، حیث تتخذ وتحظى تقنیة بلوك ت
المؤسسات المالیة خطوات تدریجیة نحو المشاركة في ھذه الصناعة، ویُعقد مؤتمر 

 في جوھانسبرغ بالشراكة مع آي بي إم ٢٠١٥بلوك تشین إفریقیا كل عام منذ عام 
ي بإفریقیا خالل ومایكروسوفت، التي كانت أكبر المساھمین في التطور التكنولوج

 .)١(القرن الماضي

وعلى الرغم من أن الحكومة لم تحدد لوائح وقواعد واضحة الستخدام العمالت 
المشفرة، إال أنھا ال تعترف ببیتكوین كعملة قانونیة، وتعتبر دائرة اإلیرادات بجنوب 
إفریقیا العمالت الرقمیة موجودات غیر ملموسة تخضع لقواعد ضریبة الدخل 

  )٢(العادیة

     تعد نیجیریا ثالث أكبر دولة من حیث حیازة البیتكوین في العالم
كنسبة مئویة من  الناتج المحلي اإلجمالي، ورغم ذلك لم تصدر أي لوائح من قیل 
البنك المركزي النیجیري بخصوص العمالت المشفرة ، مع إعالنھ ألول مرة عن 

، بھدف جمع ٢٠١٧ أغسطس إجراء بحث مفصل عن العمالت المشفرة  في
 مما یثبت أن البالد رائدة في مجال تنظیم بلوك -أصحاب المصلحة لتبادل األفكار 

تشین وبیتكوین في إفریقیا، بعد ذلك بوقت قصیر استضافت شبكة تعلیم بلوك تشین 
بنیجیریا ومجموعة مستخدمي بلوك تشین نیجیریا أول مؤتمر بلوك تشین في البالد، 

ك عشر شركات ناشئة وعدد ال یحصى من قادة الصناعة حاضرین حیث كانت ھنا
وناقشوا حوافز إلطالق الشركات الناشئة في نیجیریا، كما تبنت الدائرة األدنى في 

الحاجة إلى تنظیم تطبیقات بلوك "الجمعیة الوطنیة النیجیریة مشروع قانون بعنوان 
المساعدة في إنشاء إطار ، ودعت البنك المركزي إلى "تشین وتكنولوجیا اإلنترنت

 .)٣(تنظیمي لتطورات بلوك تشین وغیرھا من التكنولوجیا المالیة

                                                
(1) Jen Stolp, et al:   Op., Cit., pp.10-12 
(2) The Center of Excellence in Financial Services: The impact of the 4th 

industrial revolution on the South African financial services market, 
Centre of Excellence research paper,2018, P.101 

(3) Jen Stolp, et al:   Op,Cit ,p.9 
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   أصدر البنك المركزي األوغندي تحذیًرا للمستثمرین حول المخاطر 
المرتبطة بالعمالت الرقمیة المشفرة، ومع ذلك فإن ھذا لم یمنع المستثمرین العالمیین 

 وُتظھر .د ومتابعة الفرص لتعزیز االقتصاد األوغنديمن فتح البورصات في البال
التقاریر األخیرة أن الحكومة األوغندیة مھتمة باستخدام تقنیة بلوك تشین لتوفیر 
الخدمات العامة األساسیة وتحسین وضع أوغندا في السوق العالمیة، كما عقدت 

" ینانسبا"منظمة بلوك تشین األوغندیة، كریبتو سافانا، شراكًة مع بورصة 
للعمالت الرقمیة العالمیة في محاولة لدعم التنمیة االقتصادیة في البالد، حیث تعتبر 

 دوالر للفرد ٢٠٠٠أوغندا من أفقر دول العالم، حیث یبلغ ناتجھا المحلي اإلجمالي 
 . )١( في المئة من السكان دون خدمات بنكیة٧٧الواحد، مع 

  بابوي من تداول جمیع العمالت  حظر البنك االحتیاطي في زیم
المشفرة داخل زیمبابوي وأمر البنوك الخاصة بإغالق الحسابات المصرفیة ألي 
شخص یستخدم أو یتاجر بالعمالت المشفرة، وبالرغم من ذلك یتم استخدام وتداول 
العمالت االفتراضیة من قبل األفراد والكیانات في القطاع الخاص، لكن بنك 

ابوي ال یشجع على استخدام ھذه العمالت االفتراضیة، في االحتیاطي في زیمب
المقابل شجع وزیر المالیة في زیمبابوي الھیئة التشریعیة على البدء في النظر في 

 . )٢(تنظیم استخدام العمالت االفتراضیة مع زیمبابوي

   لم تحظر الحكومة التنزانیة العمالت الرقمیة بشكٍل رسمي، وینتظر 
 العمالت الرقمیة في البالد توجیًھا تنظیمًیا من البنك ومن المنظمین مجتمع

اإلقلیمیین اآلخرین، ویشارك عدد كبیر من التنزانیین في تعدین العملة المشفرة، لكن 
 .)٣(ھذا ال یخضع للتنظیم من قبل السلطات المختصة 

 موقف البنك  كان البنك الوطني الرواندي قد نشر وثیقة تشرح بالتفصیل 
من العمالت الرقمیة والمخاطر المحتملة المرتبطة بسوق العملة الرقمیة الجدید فیما 

                                                
(1) Jen Stolp, et al:   Op,Cit ,pp,13-14 
(2) ibid 
(3) ibid 



 

 ٢٤ – 

 
  

یتعلق بالمؤسسات المالیة القائمة، وخلص البنك إلى أن تحضیراتھ لالعتماد على 
النطاق العام السائد للعملة الرقمیة تتضمن إنشاء وتنظیم عملة مملوكة للبنك، كما 

، لتخدم Bitpesaات بلوك تشین التي تتخذ من كینیا مقًرا لھا، توسعت منصة مدفوع
منطقة شرق إفریقیا بأكملھا، ومع ذلك لم تالقي العمالت الرقمیة استجابة تنظیمیة 
من الحكومات في المنطقة، غیر أن اإلنذار المسبق من البنك الوطني الرواندي یثبت 

 .)١( التكنولوجیة التالیة أن السلطات النقدیة في ھذه األماكن تستعد للموجة

 

في الجزء السابق من ھذه الدراسة یتضح لنا جلیًا أن استخدام العمالت المشفرة 
وتقنیة البلوك تشین بات منتشرًا في دول القارة، ورغم ذلك مازالت الحكومات األفریقیة 

أقرب للتحفظ في نھجھا ومواقفھا تجاه أسواق العمالت المشفرة المزدھرة تتخذ مواقف 
في القارة، وقد یرجع ذلك إلدراكھا للمنافع والفرص التي خلقتھا ھذه التقنیة من جھة، 
وتخوفھا من المخاطر والتحدیات التي تصحب استخدامھا من جھة أخرى، ویمثل ھذا 

 الفرص والتحدیات أمام استخدام تلك التقنیة الجزء من الدراسة محاولة للوقوف على أھم
  . في دول قارة أفریقیا

         
 

تنبع الفرص التي یخلقھا استخدام العمالت المشفرة  في إفریقیا من طبیعة ھذه 
 المالیة، فإنھا توفر بدیًال یسھل الوصول إلیھ العملة الرقمیة ، فاستناًدا إلى البنیة التحتیة

للحسابات المصرفیة التقلیدیة وتعزز الشمول المالي في أفریقیا، كما أنھ ونظًرا ألن 
العمالت المشفرة ال تخضع للتنظیم من قبل الحكومات، فھي أقل عرضة للتقلبات، 

                                                
(1) Oluwafunmilola Kesa, Violette Mahoro: Rwandacoin: Prospects and 

challenges of developing a cryptocurrency for transactions in Rwanda, 
Carnegie Mellon University Kigali, Rwanda.p.2. 
https://www.researchgate.net/publication/330511461_Rwandacoin_ 
Prospects_and_challenges_of_developing_a_cryptocurrency_for_ 
transactions_in_Rwanda 
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یة التي ترتفع فیھا مستویات وبالتالي فھي مستقرة نسبًیا مقارنة بالعدید من العمالت األفریق
التضخم ، باإلضافة الي أن العمالت المشفرة تسھل التجارة والتحویالت عبر الحدود 
بتكالیف أقل للمشاركین، بینما تقدم طریقة آمنة للغایة لتحویل األموال، و مع ارتباط 

ة المرنة التجارة الدولیة بالنمو االقتصادي، وخاصة داخل إفریقیا نفسھا، فإن ھذه العمل
تخلق بالفعل فرًصا للعدید من المواطنین والشركات في إفریقیا، وألن العمالت المشفرة 
ھي عمالت رقمیة غیر خاضعة للتنظیم، فھي توفر المرونة االقتصادیة وفرصة لتنفیذ 
المعامالت مع مختلف األسواق المالیة في جمیع أنحاء العالم، توفر ھذه العملة اآلمنة 

 عن المعامالت المصرفیة التقلیدیة والمعامالت النقدیة، مما یخلق مجموعة للغایة بدیًال
من المزایا اإلضافیة لألفراد والشركات وحتى االقتصادات األفریقیة، و تشمل فرص 

  :العمالت المشفرة في إفریقیا

١-  

لى منتجات یعني الشمول المالي أن األفراد والشركات لدیھم إمكانیة الوصول إ
 المعامالت والمدفوعات -وخدمات مالیة مفیدة وبأسعار میسورة تلبي احتیاجاتھم

 واالستدامة،  ویتم تقدیمھا لھم بطریقة تتسم بالمسؤولیة-والمدخرات واالئتمان والتأمین
والخطوة األولى للشمول المالي ھي أن تكون قادرا على الوصول إلى حساب المعامالت 
بشكل أوسع ألن حساب المعامالت یسمح للناس بادخار المال، وإرسال المدفوعات 

یمكن أیضا أن یكون حساب المعامالت بمثابة بوابة لخدمات مالیة أخرى، . واستالمھا
ضمان وصول األشخاص في جمیع أنحاء العالم إلى حساب وھذا ھو السبب في أن 

 .)١( ٢٠٢٠المعامالت ھو محور مبادرة مجموعة البنك الدولي للشمول المالي بحلول عام 

 ٣٥٠، ھناك   ملیون من البالغین٥٩٠ وفي دول أفریقیا جنوب الصحراء من بین 
المؤسسات المالیة ملیون ال یملكون حق الوصول إلى حساب في بنك أو أي نوع آخر من 

                                                
(1) World Bank : DIGITAL ACCESS: THE FUTURE OF FINANCIAL 

INCLUSION IN AFRICA , Public Disclusure Authorized , World Bank , 
p.6 , http://documents.worldbank.org/curated/en/719111532533639732/pdf/ 
128850-WP-AFR-Digital-Access-The-Future-of-Financial-Inclusion-in-
Africa-PUBLIC.pdf 
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  یؤثر االستبعاد المالي على نسبة عالیة بشكل خاص Global Findex، و وفًقا لبیانات 
من النساء والشباب واألشخاص الذین یعیشون في المناطق الریفیة في دول أفریقیا جنوب 

افة الصحراء ، حیث أنھ بالنسبة للبنوك التقلیدیة ، فإن بناء فروع من في المناطق ذات الكث
السكانیة المنخفضة یكون مرتفع التكلفة من الناحیة االقتصادیة ، و حتى أولئك الذین لدیھم 
حساب جاري غالبًا ما یفتقرون إلى الوصول إلى الخدمات المالیة األساسیة األخرى ، بما 

٪ فقط من البالغین ٣٤مع وجود . في ذلك حسابات االدخار والقروض ومنتجات التأمین
  .)١(لرسمیة في البنوك ا

وقد ساعدت التقنیات الرقمیة بالفعل في زیادة ملكیة الحساب بشكل كبیر في دول   
ارتفعت نسبة البالغین الذین لدیھم حسابات، سواء تقلیدیة  أفریقیا جنوب الصحراء، حیث

، ٢٠١٤ ٪ في عام ٣٤ إلى ٢٠١١ ٪ في عام ٢٤أومن خالل الھواتف المحمولة، من 
ادت حصة البالغین الذین لدیھم حساب في أحد البنوك أو المؤسسات وخالل نفس الفترة، ز

لذلك، فإن ما یقرب من نصف التحسن في الشمول المالي .  ٪٢٩ ٪ إلى ٢٤المالیة من 
یرجع إلى توسع القطاع المصرفي التقلیدي، والنصف اآلخر للتوسع في استخدام 

  ).٤(لشكل رقم ، وھو ما یتضح من ا)٢(الحسابات عبر الھواتف المحمولة 

 تقدم العمالت المشفرة جمیع مزایا العمالت التقلیدیة مع أمان إضافي و إمكانیة 
وصول ال مثیل لھا، مما یجعلھا مناسبة بشكل مثالي للسكان الذین ال یمتلكون حسابات 
مصرفیة  في أفریقیا، حیث یتیح استخدام حسابات العملة المشفرة الدفع السھل للسلع 

وة على ذلك یتیح اعتماد الخدمات المصرفیة الرقمیة إنشاء سجل ائتماني والخدمات، عال
وأثر مالي رقمي، وھو أمر أساسي للوصول لالئتمان في أفریقیا، وبالتالي فإن دول 

 في المائة من سكانھا بعدم امتالكھم  ٧٠أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى التي یعاني 
تماد حلول على أساس  تقنیة البلوك تشین و حسابات بنكیة ، توفر إمكانات ھائلة الع

  .استخدام  العمالت المشفرة كبدیل لخیارات الدفع التقلیدیة

                                                
(1) Jean-Philippe Stijn & Sofiia Borysko : Digital Financial Inclusion in sub-

Saharan Africa, European Investment Bank ,Africa day 2017,pp.2-3 
(2) Ibid 
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 ملكیة الحسابات في دول أفریقیا جنوب الصحراء : )٤(الشكل رقم 

٢-  

لوائح الحكومیة، العمالت المشفرة غیر مركزیة، بمعنى أنھا ال تخضع ل
والحكومات ال تستطیع الوصول إلى العمالت المشفرة الخاصة بالمواطنین، وھو ما یوفر 
درجة إضافیة من األمان، ھذه العملة االفتراضیة محصنة ضد التدخل الحكومي وعدم 

  .الكفاءة

أفریقیا لدیھا تاریخ من الخلل االقتصادي وتعاني من حاالت متكررة من التضخم 
 ٪، وفي نیجیریا ٢٩٥ على سبیل المثال، یبلغ معدل التضخم في جنوب السودان المفرط،

،  %١٢،٣، بینما بلغ معدل التضخم في مصر ٢٠١٧ ٪ في عام ١٥٫٣٧" كان التضخم 
في مثل ھذه الحاالت یسمح التضخم المرتفع والعمالت اإلفریقیة الضعیفة لعملة البیتكوین 

ن األفارقة بمخزن مستقر للقیمة وتحوط من التضخم والعمالت المشفرة بتزوید المستھلكی
كل من معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت ) ٥(ویوضح الشكل رقم . )١(

  .التضخم في عدد من الدول األفریقیة

                                                
(1) Rainer Michael Preiss: Cryptocurrency is the Great African Opportunity, 

NTU-SBF Centre for African Studies, (Singapore:  Nanyang Business 
School,2017), p.4. 
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 )٥(الشكل رقم 

 ٢٠٢٠-٢٠١٠معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي ومعدل التضخم في أفریقیا الفترة 

Source: World Economic Situation and Prospects 2019, United Nations, 
New York, 2019, p.118 

٣-  

دان          ین البل دولي، أن التجارة ب ك ال ك البن تعتقد المؤسسات الدولیة الرائدة، بما في ذل
ة الت           دعم العمالت الرقمی صادي، و ت و االقت جارة  األفریقیة یمكن أن تكون بمثابة حافز للنم

ول           یلة لقب ة كوس ذه العمل ة ھ ة أھمی شركات المحلی تفھم ال ث ت دود، حی ر الح ة عب الدولی
وق         ل س دمات داخ ضیافة والخ ة أو ال ات األفریقی ل المنتج دود، مث ر الح دفوعات عب الم
ة        ول عمل ر قب ر عب الء أكب دة عم ى قاع ول إل وفر الوص امي، وی ة المتن سیاحة األفریقی ال

ادة الم ة زی شفیر إمكانی ة   الت رة القاری ارة الح ة التج ریان اتفاقی دء س ع ب و، وم ات والنم بیع
ة   ة التجارة          )AfCFTA( اإلفریقی دة لخفض تكلف شفرة مفی ون العمالت الم ن أن تك ، یمك

رة             ائكة كبی ل  نقطة ش ن أن تمث دود یمك ر الح ة التجارة عب البینیة األفریقیة ، حیث أن تكلف
ا       للتجارة في القارة، نظًرا لعدم وجود عملة    دیًال مرحًب شفرة ب دم العمالت الم شتركة، وتق  م

ر               ا مفتوحة وأكث ي أنھ ا یعن امالت، وھیكل المركزي، مم ر للمع ل بكثی الیف أق ع تك ھ، م ب
 .  )١(بأسعار معقولة ألي شخص الستخدامھا أینما كانوا

                                                
(1) Steven Weru: Bitcoin in Africa: Offering ‘New and Better Ways of 

Exchanging Value, Bitcoin Magazine, September 25, 2019, 
https://bitcoinmagazine.com/articles 
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ام      ذ ع ھ و من ك فأن ي ذل افة ال ن   ٢٠١٠ باإلض اجرین م سكان المھ دد ال ، ازداد ع
شكل م   ا ب داد           أفریقی ي أع سریع ف و ال إن النم صادیة، ف ر االقت ة النظ ن وجھ وظ، وم لح

صحراء      وب ال ا جن المھاجرین األفارقة  لھ أھمیة كبیرة، حیث زادت التحویالت إلى أفریقی
ى   رى إل ام   ٣٧٫٨الكب ي ع ار دوالر ف دولي   ٢٠١٧ ملی ك ال ات البن ا لبیان ن )١(، وفًق ، وم

ى حوالي           ار دوالر  ٤٠المتوقع أن تصل إل ام    ملی ي ع م    ٢٠١٩ ف شكل رق ، )٦( ، أنظر ال
ر   ٣٠وبالتالي فإنھ مع وجود      ة عب  ملیون أفریقي یعملون في الخارج، فإن التحویالت المالی

ة              ى التحویالت المالی د عل ة تعتم ت دول أفریقی اك س صاد مباشرة، وھن ذي االقت الحدود تغ
سبة  ع   ١٠بن الي، م ي اإلجم ا المحل ن ناتجھ ر م د١٩٪ أو أكث ة تعتم ویالت   دول ى تح  عل

ربین            . ٪ أو أكثر  ٣المغتربین بنسبة    لت تحویالت المغت ا، وص ي كینی ال، ف بیل المث ى س عل
ى   ام    ١٫٩٥إل ي ع ار دوالر ف ن    ٢٠١٧ ملی ر م ادة أكث ام   ١٣، بزی ن ع ، ال ٢٠١٦ ٪ ع

م                 ال ودع یس األعم ي تأس ساعدة ف ًضا للم ن أی دعم األسر، ولك ط ل وال فق تستخدم ھذه األم
   .)٢(التوسع

 
  )٦(ل رقم الشك

  ٢٠١٩ وحتى ٢٠١٤حجم تحویالت العاملین الى دول أفریقیا من 

                                                
(1) World Bank:  MIGRATION ANDDEVELOPMENTBRIEF 28Migration 

and Remittances: Recent Developments and Outlook, World Bank, 
October 2017, p.27 

(2) Mazvita Wayne Chishakwe: Op, Cit.p.19 
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Source: Yinka Adegoke: Moving cash within Africa is the untapped 

opportunity for money transfer firms, Quartz Africa, March 7, 

2018, https://qz.com/africa/1220998/cash-remittances-to-africa 

٤-  

ي                شین ف وك ت ي شعبیة  البل ساھمین ف ر الم د أكب ارة أح یعد السوق غیر الرسمي للق
رى مغطاة بوظا            إفریقیا صحراء الكب وب ال ا جن ة أفریقی ي منطق ن ثلث ر م ث إن أكث ئف حی

مي،         س إدارة رس ھ مجل د ب شین ال یوج وك ت ًرا ألن  البل سوداء، ونظ سوق ال ناعات ال وص
شكل         ال  ب ال األعم ل ورج حاب العم ث یمكن ألص ة، حی ذه البیئ ي ھ ا ف ب تماًم و مناس فھ

د             ى وجھ التحدی شفرة عل ھ   )١(عام، إنشاء وظائف جدیدة تدور حول العمالت الم ا أن ، كم
ث         في معظم البلدان األفریقیة،      ر الرسمي، حی ي القطاع غی تعمل نسبة كبیرة من السكان ف

ة         ندات ملكی ل س ة، مث امالت المالی سھل المع میة ت ائق رس ادًة وث خاص ع وفر لألش ال یت
ادة المخاطر          ي زی سبب ف ا بت األراضي أو تسجیل المؤسسة أو حتى العناوین الرسمیة، مم

تبعاد جزءً         تم اس الي ی ة وبالت سات المالی دمات      والتكالیف للمؤس ن الخ سكان م ن ال ًرا م ا كبی
ات              ذه الفئ ساعد ھ المالیة الرسمیة، وبالتالي فإن استخدام العمالت الرقمیة المشفرة سوف ی

  .)٢(بصورة أكبر في تعامالتھم المالیة بصفھ عامة 

٥-         
 

شكالت          یرى العدید من المح    اح حل الم ي مفت شین ھ للین أن استخدام  تقنیة البلوك ت
سد الفجوة             ا ل تفادة منھ ا االس ى أفریقی ب عل ة، ویج ارة األفریقی التنمویة التي تعاني منھا الق
ذه                  دون أن ھ ا یعتق الم ، كم ة الع ة وبقی ارة األفریقی ین الق في التقدم الصناعي واالقتصادي ب

ث            التكنولوجیا توفر منبرًا ألفریق    ة ، حی شؤون العالمی ي ال ة ف ر أھمی ة أكث اء بمكان ا لالرتق ی

                                                
(1) Giorgi Mikhelidze: Africa’s role in the future of cryptocurrencies, the 

cryptonomist, 2 Dec.2019 
 https://en.cryptonomist.ch/2019/12/24/best-cryptocurrency-hashtags-twitter/ 

(2) Mazvita Wayne Chishakwe : Op,Cit.p.17 
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ي               ورة ف داث ث ة إلح ا الھائل ى إمكاناتھ شین عل وك ت تؤكد بعض الدراسات حول تقنیات البل
ا   ) ٧(االقتصاد وتحسین المجتمعات ، كما ھو مبین في الشكل رقم     ى میزاتھ أدناه، بناًء عل

دًءا      الفنیة، حیث یمكن لھذه التقنیة تعزیز الكف       ا، ب صادیة تقریًب ع القطاعات االقت اءة في جمی
صنیع          اجر والت تغالل المح دین واس ماك والتع صاید األس ات وم ة والغاب ن الزراع م
ادق       دفاع، الفن ة وال ة، اإلدارة العام اطة المالی اه، الوس دادات المی از وإم اء والغ والكھرب

  .)١(والمطاعم للنقل والتخزین واالتصاالت 

  
  مجاالت استخدام تقنیة البلوك تشین :)٧(الشكل رقم 

Source: United Nation: Blockchain Technology in Africa, Economic 
Commission for Africa, (Addis Ababa: ECA, Nov.2017), p.22. 

یمكن لتقنیة البلوك تشین أن تساعد في القضاء على الممارسات الفاسدة في كل من  -
 الدول األفریقیة، حیث لم تعد ھذه القرارات تتخذ من قبل القطاعین العام والخاص في

بعض األفراد الفاسدین على حساب المواطنین، مع االنتقال من النظم المركزیة الي 
 .)٢(نظم ال مركزیة من خالل التحول الستخدام تقنیة البلوك تشین 

                                                
(1) United Nation: Blockchain Technology in Africa, Economic Commission 

for Africa, (Addis Ababa: ECA, Nov.2017), p.22 
(2) Osato Avan-Nomayo: Africa Using Blockchain to Drive Change: Nigeria 

and Kenya, Part One, cointelegraph, Sep.2019 
https://cointelegraph.com/news/africa-using-blockchain-to-drive-change-
nigeria-and-kenya-part-one 
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في أي ٪ من أراضي القارة غیر مسجلة ٩٠وفًقا للمنتدى االقتصادي العالمي فأن  -
وھذه واحدة من المشاكل التي یعتزم األفارقة حلھا بمساعدة مشروع . وثائق رسمیة

Barking Dog وسیساعد المشروع حكومات البلدان التي ال یزال تسجیل ،
األراضي والحقوق فیھا محیًرا، من خالل تطبیق نظام المساحات األرضیة باستخدام 

   )١(تقنیة البلوك تشین 

         
 

ھناك مجموعة من التحدیات التي تواجھ استخدام العمالت المشفرة، وكذلك تطبیق 
  : في أفریقیا، ولعل أھمھا" البلوك تشین"تقنیة 

أھم التحدیات التي تواجھ الحكومات األفریقیة من  :  عدم الكشف عن الھویة -
م العمالت المشفرة ھو إمكانیة استخدامھا في العملیات ذات الطبیعة جراء استخدا

التخریبیة، مع عدم القدرة على ضبط القائمین علیھا نتیجة  استخدام  أسماء 
مستعارة على شبكة األنترنت ، مما یعقد مسألة تعقب القائمین على القیام 

یة البلوك تشین في بیع بالعملیات التخریبیة ، كاستغالل التنظیمات اإلرھابیة  تقن
البترول وشراء األسلحة وتبادل العمالت الرقمیة ، ما كون لدیھا ثروات مالیة 

تلجأ التنظیمات اإلرھابیة  إلى حیث  ضخمة جعلت من القضاء علیھا أمرا صعبا،
عملیات غسیل األموال إلدارة تمویلھا ووضعھ تحت السیطرة، خاصة في حالة 

ومع تطبیق الدول إجراءات صارمة لمكافحة . ارجياالعتماد على التمویل الخ
 سبتمبر، قلت قدرة التنظیمات اإلرھابیة على ١١غسیل األموال منذ أحداث 

االعتماد على الخدمات المصرفیة الرسمیة، خاصة خدمات تحویل األموال، وھي 
التحویالت الرقمیة، وأدوات الدفع المسبق، وأنظمة : فئة واسعة، یمكن أن تشمل

ع بواسطة الھاتف المحمول، وتنفق التنظیمات اإلرھابیة األموال التي تجمعھا الدف
. الرواتب، والخدمات االجتماعیة، والتجنید والتدریب، والدعایة، والتوظیف: على

ولكن مع تزاید صعوبات إنفاق األموال التي تجمعھا التنظیمات اإلرھابیة، تتزاید 
                                                

(1) How Blockchain is Helping Africa to Develop، February 12th 2019 
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 الرغم من معوقات استبدال البیتكوین احتماالت استخدام العمالت المشفرة على
 .)١(بالعمالت الورقیة، وتحدیًدا في الدول التي تتمركز بھا التنظیمات اإلرھابیة

أتسمت العمالت المشفرة بارتفاع معدل التذبذب في قیمتھا، مما جعل : االستقرار -
الرسملة السوقیة لصناعة العملة المشفرة لیست مستقرة، حیث أن العدید من 

كات والبنوك ترفض دمج العملة المشفرة في أنظمة الدفع الخاصة بھا بسبب الشر
التغیرات الحادة في أسعار العمالت المشفرة وصعوبة تحدید قیمتھا، إال أن وجود 
اللوائح الصحیحة یمكن أن تحد من تقلب العملة المشفرة وتجعل العملة المشفرة 

عار البیتكوین وھو أھم تقلب أس) 7( جذابة للجمھور، و یوضح الشكل رقم
العمالت المشفرة، و أولھا من حیث الظھور في مقابل الدوالر في الفترة من 

 .٢٠١٨ و حتى ٢٠١٤

  )7(الشكل رقم 

  ٢٠١٨ وحتى ٢٠١٤سعر صرف البیتكوین مقابل الدوالر في الفترة من 

ان        : التنظیم - ث ك شفرة، حی التنظیم ھو مصدر قلق كبیر عند استخدام  العمالت الم
ع       ي جمی ة ف ة الحكومی ة التنظیمی ل لألنظم ة تعطی شفرة بمثاب الت الم ور العم ظھ

                                                
(1) Cynthia Dion-Schwarz, et,al : Terrorist Use of Cryptocurrencies Technical 

and Organizational Barriers and Future Threats , RAND Corporation, 
Santa Monica, Calif, 2019, pp.1-4 



 

 ٣٤ – 

 
  

رًا ألن         ة، نظ صفة خاص ة ب ات االفریقی ة، والحكوم صفة عام الم ب اء الع أنح
صرفیة         نظم الم ى ال سیطرة عل ى ال ساعد عل ارمة  ت ة ص دیھا أنظم ات ل الحكوم

شفرة، و    وحظ     التقلیدیة، وھو ما ال ینطبق على استخدام العمالت الم د ل ك، فق ع ذل م
ي           ا اإلطار التنظیم ل بھ ي یعم ة الت ى الطریق د عل شفرة یعتم أن نجاح العمالت الم

ة       )١(لتلك العمالت    شریعات المحلی صور الت ن  ق صدد م ، و تعاني أفریقیا في ھذا ال
ة    شفرة و تقنی الت الم تخدامات  العم یم اس ة  لتنظ شین"الحالی وك ت ث إن "البل ، حی

ن    أغلب الدول لم تضع بع  أن كال م د التشریعات التي تنظم عمل ھذه التقنیة، علمًا ب
یم                  ة لتنظ شریعات الالزم ت بوضع الت د قام ة ق دة األمریكی الصین والوالیات المتح

 .عمل تلك التقنیة

ة حال          :التحدیات التقنیة  - ات األفریقی  ھناك أیضًا التحدیات التقنیة التي تواجھ الجھ
شفرة، وأھم   الت الم شر العم ا بن الزم  قیامھ وجي ال ام التكنول ي اإللم ول ال ا الوص ھ

ستلزم            ا ی لتطویر العملة المشفرة ونشرھا، والحفاظ علیھا كخدمة الكترونیة، وھو م
ن أن                  د م ذلك التأك شفیر، ك ات الت شبكات، وتقنی ط ال توافر مھارات في مجاالت رب
ستلزم          ا ی تھم، بم ى عمل د ال ت واألكی ول الثاب ون بالوص ة یتمتع ستخدمي العمل م

ت    ا بكات األنترن ودة ش ذلك ج ي، وك ام التقن ن اإللم افي م ى الك ستوى األدن   لم
 .)٢(   بالقارة

  

ا               شفرة، نظرًا الحتیاجھ تخدام العمالت الم ي اس دة ف ة واع ا منطق تعتبر قارة أفریقی
ة ال   ة اإلفریقی وال المحلی ة لألم دفع البدیل ائل ال ئ   لوس ا ینب و م ة، وھ ر المتاح ضعیفة وغی

ى           د عل ا یؤك و م ا، وھ رویج لھ باحتضان افریقیا لجمیع منتجات العمالت المشفرة إذا تم الت
صادات            رص لالقت ن ف ھ م ا تخلق ي م افة ال الت باإلض ك العم اطر تل ة مخ ة دراس أھمی

ا الم         تخدام التكنولوجی اءة اس شأن إس اوف ب ین المخ ة ب ي المراجح ة، وینبغ ة  االفریقی الی

                                                
(1) Oluwafunmilola Kesa, Violette Mahoro: Op, Cit, p.2 

ات          :    جوشوا بارون وآخرون )٢( ن أمكانی ث ع ومي، البح ن الق ى األم یة عل ة االفتراض داعیات العمل ت
 ٣٣. ، ص٢٠١٥، كالیفورنیا، مؤسسة راندالنشر من جھة فاعلة غیر حكومیة، 
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ع   ة للمجتم ا المحتمل دولي،     . ومنافعھ د ال ندوق النق دیر عام ص ارد، م ستین الغ سیدة كری وال
شفرة           : " تبدي النصح بقولھا   رة األصول الم ام فك ین أم ب أن نظل منفتح قبل كل شيء یج

ا     سب، إنم ھا وح ي تفرض اطر الت ة المخ یس لمواجھ ع، ل شكل أوس ة ب ا المالی والتكنولوجی
  ".یھ من إمكانات لتحسین حیاتنا كذلك لما قد تحتوي عل

ي   سیة ھ ئلة رئی ت أس ي س ة عل ارة اإلجاب ى دول الق ك عل بیل ذل ي س ي :  وف ا ھ م
ف          ل اإلرھاب؟ كی وال وتموی سل األم ل غ أفضل طریقة لمكافحة النشاط غیر المشروع مث
ف یمكن فرض              الي؟ كی تقرار الم یمكن ضمان حمایة المستھلك والمستثمر؟ ماذا عن االس

ى  ریبة عل ار       ض ي اإلط شین ف وك ت ات البل ج تطبیق ن دم ف یمك شفرة؟ وكی وال الم  األم
ن            د م ذلك الح ات وك ك التقنی تخدام تل افع اس یم من ارة تعظ ن للق ى یمك الي؟ حت انوني الح الق
ار         ي االعتب ذ ف ة األخ ارة االفریقی ي الق سیاسة ف انعي ال ى ص ب عل سلبیة، ویج ا ال   آثارھ

  :ما یلي

 
شار             ث أن انت صحیح ، حی یمكن القول أنھ في ھذه المرحلة التنظیم ھو النھج ال
دول   ي ال یم ف انوني ، ودون تنظ ار الق ارج اإلط شفرة خ الت الم تخدام العم اس
یم            سلبیة ، إذ أن تنظ األفریقیة ذات االقتصادات الھشة سوف یزید من آثارھا ال
ن                    ر م ى الكثی ب عل ى التغل ل عل أنھ العم ك العمالت من ش و تقنین التعامل بتل
ین       یم وتقن ث أن تنظ ارة ، حی ي دول الق ك العمالت ف ي تواجھ تل دیات الت التح
ي     ن یبق اع ل ذا القط ي ھ رى ال ة كب سات مالی ول مؤس شفرة ودخ الت الم العم

ون وراء ا  ن یقف عار وم ین باألس دي المتالعب ي ای عاره ف د اس ات تحدی لتقلب
وفیر        و ت شفرة ھ الت الم ھ العم ذي یواج م ال دي األھ ا أن التح ة ، كم الجنونی
ا       شفرة وحمایتھ الت الم ستثمرین ومالك العم وال الم ى أم اظ عل ان والحف األم
ل    ى تقلی ساعد عل اع سی ذا القط ومي لھ یم الحك راق ، التنظ ات االخت ن عملی م

ذلك  عملیات النصب وسیفرض على المنصات االلتزام بمعاییر       أمنیة عالیة وك
ذه     الكي ھ ستثمرین وم ضات للم وفیر التعوی ة وت ة معین وائح تنظیمی زام بل االلت

  .األصول
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ال شك     ا ب ذلك      . مع جني الفرص التي توفرھ ي، وك اد األفریق ى االتح ب عل یج

سائل         التكتالت االقتصادیة الم   اول م ة تتن ختلفة في أفریقیا وضع معاییر تنظیمی
ة            ل المنظم اییر مث ات وضع المع ب منظم ب أن تلع ًا یج السیاسة الستة، ودولی

  .الدولیة للتوحید القیاسي دوًرا أیًضا

 حیث ،
ا   یعاني سوق العمالت المشفرة من االن   ة واھمھ طباع السائد ان العمالت الرقمی

وفر اطر              صان ت و نق وم ھ ذا المفھ ا یعزز ھ البیتكوین لیس لھا قیمة حقیقیة وم
ودة      أثیر ج داول وت اریخ الت سوق وت ة ال ى حرك ة عل یم مبنی مولیة للتقی ش

  .المشروع

 
       ستوى لنقل اإلشراف على النقود المشفرة من المستوى الوطني إلى م

  .االتحاد االفریقي

ة    ك التقنی سلبیة لتل ار ال ن اآلث د م ة للح ل مقترح ة عم ي خط دول اآلت ح الج ویوض
  .وتعظیم االستفادة منھا یمكن تطبیقھا في دول القارة األفریقیة
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 التوصیات م
السیاسات واإلجراءات 

 المقترحة
 آلیة التنفیذ

الجھة المسؤولة 
 عن التنفیذ

إمداد األجیال القادمة    ١
رات  ة والخب بالمعرف
ع   ل م ة للتعام الالزم

 تقنیات البلوك تشین

دة   یم جدی ات تعل سیاس
ار   ى االبتك ز عل ترتك

 وتكنولوجیا المعلومات

دیثة مناھج تعلیمیة ح  
صاد      مبنیة على االقت

 المعرفي

یم  وزارات التعل
 بالدول األفریقیة

ن أن   ٢ د م التأك
ة  ستخدمي العمل م
ول  ون بالوص یتمتع
ى  د ال ت واألكی الثاب

 عملتھم

ة    ة التحتی ة البنی تنمی
ات  ا المعلوم لتكنولوجی
صاالت  واالت
ة   ات الرقمی والتكنولوجی

 في القارة

د   شراكات وس ال
ة  وة الرقمی الفج

وة  یس، وفج التقی
ة   ة وقابلی والمطابق
ي،  شغیل البین الت
رامج إدارة  وب

 .الطیف

وزارات 
صاالت  االت
ا  وتكنولوجی
ي   ات ف المعلوم

 الدول األفریقیة

ل    ٢ تنظیم وتقنین التعام
 بالعمالت المشفرة

ة    ر تنظیمی ع أط وض
العمالت   ل ب للتعام
ي    ي ف د یكف شفرة، ق الم
رد   االت مج ض الح بع
ة    ر التنظیمی ق األط تطبی

ودةالم ب  . وج د تتطل وق
ق    رى تطبی االت أخ ح
ور   ع ظھ دة م اھج جدی من

 مخاطر جدیدة

رات    اء مختب بن
ار   ة الختب تنظیمی
التكنولوجیات المالیة  
ت   دة تح الجدی
ق،   راف دقی إش
ة      ن تجرب االستفادة م
ونج    ي، وھ و ظب أب
ذا    ي ھ ونج ف ك

 )١(المجال

ة   وك المركزی البن
 في الدول األفریقیة

                                                
ا         » المختبر التنظیمي   «)١( ى شركات التكنولوجی ھو إطار عمل تنظیمي وتشریعي متخصص وموجھ إل

صمم لت   شركات            المالیة، م واًء لل ة س ة بالدول دمات المالی اع الخ ي قط ار ف ب االبتك م جوان ز ودع عزی
ة  ة القائم سات المالی سوق أو المؤس ي ال دة ف یح . الجدی ي«ویت ر التنظیم ویر » المختب شاركین تط للم

ضوابط      واختبار وإنتاج منتجاتھم وخدماتھم المتصلة بالتكنولوجیا المالیة في بیئة آمنة ُمحكمة تتمتع ب
ش امین   وت رة ع شاركین فت نح الم ث یم رى، حی ة أخ اء تنظیمی رض ألي أعب ددة دون التع ریعات مح

 .بار منتجات التكنولوجیا المالیةلتطویر واخت
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 التوصیات م
السیاسات واإلجراءات 

 المقترحة
 آلیة التنفیذ

الجھة المسؤولة 
 عن التنفیذ

الت      ٣ ع العم التعامل م
ا الم شفرة باعتبارھ

ممتلكات خاصة، كما  
ي   ق ف و مطب ھ
دة  ات المتح الوالی

 األمریكیة

ى    ریبة عل رض ض تم ف ی
ستخدم  ة ت أي معامل

 العمالت المشفرة

ادئ  ضع للمب تخ
ى فرض      المطبقة عل
ى   ضرائب عل ال

ات ذا  . الممتلك وھ
یعني أنھ یجب إبالغ     
ضرائب   صلحة ال م
الت   امالت العم بمع

 المشفرة

ة  وزارات المالی
 ول األفریقیةبالد

سیل   ٤ ة غ مكافح
ل  وال وتموی األم
تخدام  اب باس اإلرھ

 العمالت المشفرة

ن    ة م یاغة مجموع ص
ة لمكافحة      القواعد العالمی
ي    وال ف سیل األم غ
الت   ل العم شركات تحوی

 المشفرة

إلزام شركات تحویل 
شاركة  وال بم األم
ات  المعلوم
صیة  الشخ

 لمستخدمیھا

ل  ة العم مجموع
 )١(المالي 

ة التحق ٥ ن القیم ق م
الت  سوقیة للعم ال

 المشفرة المتداولة

سوق  ستمر ل یم الم التقی
ي    شفرة ف الت الم العم

 أفریقیا

مولیة      تطویر اطر ش
الت  یم العم لتقی
ى   ة عل شفرة مبنی الم
سوق   ة ال حرك
داول   اریخ الت وت
ودة   أثیر ج وت

 المشروع

ة  وزارات المالی
ع  اون م بالتع
ة   وك المركزی البن

 في أفریقیا

ي    التعاون ا  ٦ ي ف إلقلیم
اطر  إدارة مخ

 التكنولوجیا الجدیدة

ة  اییر تنظیمی ع مع وض
 إقلیمیة

سق      صة تن لجان مخت
یم   ة تنظ عملی
شفرة،    الت الم العم
ر    ث األط ن حی م
التنظیمیة والقانونیة،  
ة  ات المالئم والتوقیت

 للتطبیق

 االتحاد األفریقي

 من إعداد الباحثة : المصدر

                                                
اییر        :  مجموعة العمل المالي )١( ع مع ة لوض ة العالمی االت الحكومی ن الوك دد م ھي منظمة تجمع بین ع

 لمكافحة غسیل األموال وتمویل اإلرھاب    
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ع   شفرة واق الت الم ت العم ت    فرض ة ، وتباین تثمار الدولی احة االس ى س د عل  جدی
شفرة                  ة الم داول العمالت الرقمی ارض لت د ومع ین مؤی اآلراء حول مستقبل ھذه العمالت ب
ة              راء من جھ ذیرات ومخاوف الخب ة وتح سریع من جھ وسط حماس المستثمرین للربح ال

ل فقاعة    أخرى، حیث یرى البعض أن العمالت المشفرة ما ھي إال فقاعة ستنفجر قری     ًا مث ب
ام   ة ع ي ازم سببت ف ي ت ارات الت وق العق سوق  ٢٠٠٨س ة ل ة االجمالی ت القیم ث كان ، حی

ایر    ٨٣٥٫٧ حوالي  ٢٠١٨التشفیر في ینایر     ي ین ار دوالر، وف ة   ٢٠١٩ ملی بحت القیم  أص
سبة      ١٣٦٫٣اإلجمالیة للسوق ال تساوري سوي       اض بن ل انخف ا یمث ار دوالر، م % ٨٤ ملی

ي إال         تقریبًا، وھو ما یدفع  ا ھ شفرة م ة الم ار ان العمالت الرقمی صادیین العتب  بعض االقت
ا      ین،  وأنھ دم الیق ضاربة وع سم بالم صیب تت ات الیان بھ ببطاق ا أش ن اعتبارھ اھرة یمك ظ
ى     ل عل ة وتعم ة باھظ ا تكلف ستلزم تتبعھ خمة وی امالت ض دیر مع ا ت ى تكنولوجی د عل تعتم

یط باألصول   تسھیل التھرب الضریبي واألنشطة اإلجرامیة، و  أن فقاعات األسعار التي تح
بعض اآلخر أن          رى ال ین ی ي ح ة المطاف، ف عدیمة القیمة بطبیعتھا البد ان تنفجر في نھای
ا           ي أنھ ة ھ ود التقلیدی للعمالت المشفرة نفس وظائف النقود التقلیدیة، فاألدوار األساسیة للنق

ساب، والعمال             دة للح ادل ووح ستخدم    تعمل كمخزن للقیمة ووسیلة للتب ل ت شفرة بالفع ت الم
ا      شفرة علیھ الت الم إن العم ود ف رین للنق دورین اآلخ ام بال ل القی ن اج ة وم زن للقیم كمخ
ع أن تتطور      ن المتوق التغلب على بعض التحدیات مثل قابلیة التوسع والتنظیم، ویروا أنھ م

تخدامھا ف           ي اس ر ف ة اكب تقرارًا وذات فاعلی ر اس صبح اكث شفرة وت الت الم ذه العم ي ھ
سة    دیات الخم ى التح ب عل ي التغل ت ف ا نجح ة إذا م دفوعات المتنوع ع، : الم ة التوس   قابلی

ذه   اوز ھ ي تج اح ف م النج صوصیة، اذا ت ان والخ ب، األم یم، التقل تخدام، التعظ ة االس قابلی
ي                ة ف ة التقلیدی دیًال للعمالت النقدی ون ب التحدیات فمن المتوقع ان تنجح ھذه العمالت ان تك

  .أفریقیا

دم       وف شكلة ع ل لم رد ح ست مج شفرة  لی الت الم ول أن العم ن الق ة یمك ي النھای
سكان     سماح لل یلة لل ة وس ا بمثاب ة ، و لكنھ ن األفارق ة م سبة عالی ة لن سابات بنكی ثالك ح أم
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ن           نھم م ث تمك دراتھم، حی رواتھم ومق ى ث سیطرة عل یا لل صادیا أو سیاس عین اقت الخاض
ن  شكل آم المي ب صاد الع ي االقت شاركة ف ر  الم یة غی ة افتراض ود عمل ة، فوج ر حری  وأكث

ة،        دان االفریقی سیاسیة للبل صادیة وال صحوة االقت ملموسة وال مركزیة ھو فرصة لتحقیق ال
دم وجود            ورغم تعذر دراسة تأثیر تلك العمالت على المتغیرات االقتصادیة الكلیة نظرًا لع

ھ مجال    حاالت تطبیقیة لدول قامت بإنشاء عملة مشفرة تحل محل العمالت  ة، إال أن  التقلیدی
  .بحث ھام للدراسات في المستقبل

ي      ي رأی ا ف یكون لھ دة س ور ومعق ریعة التط اھرة س ي ظ شفرة ھ الت الم   أن العم
ستقبل   ي الم ة ف ارة األفریقی ي الق المي وف صاد الع ي االقت وى ف ع الق ى توزی ر عل أثیر كبی ت

  .القریب
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Abstract: 

Cryptocurrencies are Digital coins built through a sophisticated 
cipher system called (Block Chain), which is considered a financial 
innovation that led to a revolution in the financial world. Many 
economists and analysts expect Africa to be the largest center for the use 
of cryptocurrencies, and the Blockchain technology, which appeared in 
2008 in the wake of the global financial crisis, as cryptocurrencies 
gradually gained strength in Africa, which turned the continent into a 
leader in the current monetary revolution. The opportunities created by 
the use of cryptocurrencies in Africa stem from the nature of this digital 
currency, as it provides an accessible alternative for traditional bank 
accounts and enhance financial inclusion in Africa, as well, and since 
cryptocurrencies are not subject to regulation by governments, they are 
less vulnerable to fluctuations, and therefore are relatively stable 
compared to many African currencies with high levels of inflation. 
Cryptocurrencies are a remedy for the problem of markets other than 
Official deployments in the continent, in addition to that it facilitates 
cross-border trade and transfers with lower costs for the participants, 
while providing a very safe method for transferring money, in addition to 
the potentials of using blockchain technology in developing 
infrastructure and services in Africa, and thus pushing the continent 
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forward in the path of economic development. However, despite the 
opportunities that await the continent as a result of using this technology, 
it is also facing, on the other hand, a set of challenges and risks. 

This paper aims to clarify the concept of cryptocurrencies and 
blockchain technology, and the economic risks associated with the use of 
those currencies, as well as summarize the recent major developments 
that have occurred in some selected African countries with regard to the 
use of cryptocurrencies and blockchain technology, with a view to 
providing a better understanding of the opportunities and challenges 
associated with Using this technology in Africa, the paper is divided into 
four main sections: The first section presents the concept of 
cryptocurrencies and blockchain technology, The second part provides a 
review of previous studies ,while the third part provides a presentation of 
the extent of the use of cryptocurrencies in Africa, then the fourth part 
discusses the opportunities and challenges faced from the use of 
cryptocurrencies in Africa.  The study concludes with a number of 
recommendations on the face of challenges of the use of encoded 
currencies in the continent of Africa. 
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