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 الخالصة

 يجيب هذا التقرير على األسئلة التالية:

 :
ً
ه نحو حلول والتوج   ،لعمالت السيادية الرقمية في البنوك املركزيةمشاريع اما تأثير أزمة فيروس كورونا على أوال

 التكنولوجيا املالية املتطورة؟

 :
ً
بمشاريع العمالت السيادية  بعض الدول والبنوك واملؤسسات اهتمامما االستنتاجات التي يمكن استخالصها من ثانيا

 ؟الرقمية وحلول التكنولوجيا املالية وسط أزمة فيروس كورونا؟ وما االحتماالت املستقبلية املمكنة في هذا الشأن

:
ً
يات أزمة فيروس كورونا؟ ما هي التوقعات املستقبلية للعمالت السيادية الرقمية والتكنولوجيا املالية في ضوء تداع ثالثا

 التوقعات؟ هذهعلى  بناءً  دول الخليجوما األمور التي يجب النظر إليها في 

 :
ً
ه نحو حلول والتوج   ،لعمالت السيادية الرقمية في البنوك املركزيةمشاريع اما تأثير أزمة فيروس كورونا على رابعا

 التكنولوجيا املالية املتطورة؟
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 ص التنفيذيامللخ

الخدمات و على العمالت السيادية الرقمية  19-كوفيد جائحةالضوء على تأثير أزمة الذي يسلط  ،ن هذا التقريرتضم  ي

محور أزمة كورونا والنظرة إلى العمالت السيادية الرقمية والحلول التكنولوجية  :هي ، ثالثة محاور رئيسيةاملالية

 محور التطورات املستقبلية.، و السيادية الرقميةر النظرة نحو العمالت تحليل تطو  محور و  ،ةاملتطور 

 املحور األول  تناول ي إذ ،من خالل هذه املحاور  املوضوعباملتعلقة  تساؤالتال د منجابة على عدال  ويحاول هذا التقرير

شاريع تفعيل م تلخص فيوالتي ت ،العمالت السيادية الرقمية والحلول التكنولوجية املتطورة علىأزمة كورونا  اتتأثير 

، وإدراك وإعادة النظرة في كيفية التعامل مع هذا التوجه ،في بعض البنوك املركزية العمالت السيادية الرقمية

  ،ضرورة إعادة تقييم الخدمات املاليةوالبنوك املركزية الحكومات 
ً
الحلول ي تبن  وفائدة  ،املوجهة للمواطنين خاصة

تشجيع االبتكار في  ،الوفع   واضح   بشكل   ،واملرنة، وإبداء املنظمات املالية الدولية رغبتها املبتكرةالتكنولوجية 

أبرز  كما يستعرض هذا املحور  .التكنولوجي في مجال دعم االمتثال التنظيمي والشرافي الخاص باملؤسسات املالية

 أثناء األزمة. ة الدولية في هذا الشأناملستجدات والخطوات التي قامت بها البنوك املركزية واملؤسسات املالي

من خالل التركيز  ،أثناء األزمة الت السيادية الرقميةملعلالحكومات نظرة ر في لتطو  اوتأثير دوافع  املحور الثاني حلليو 

تتلخص التي ، و وظيفي للدوالر كبديل  عملتها السيادية الرقمية نموذج  قرار تجربةلتخاذ الصين اخاص على دوافع  بشكل  

  ؛في
ً
إخفاء  بمحاولةالتهامات املوجهة ضدها التداعيات املحتملة ل الحماية من االنتقام االقتصادي والسياس ي :أوال

 و  انتشار الفيروس. معلومات عن
ً
والحفاظ على  ،املساهمة في تخفيف حدة تأثيرات األزمة على االقتصاد املحلي :ثانيا

 و  .السيولة النقدية واالحتياطي األجنبي في املرحلة املقبلة
ً
 ثالثا

 
وتطوير العملة السيادية الرقمية خطوة  ربةتجعد : ت

 .أدت إلى وضع التحول الرقمي ضمن االولويات االقتصادية املقبلة للحكوماتالتي  ،في ظل تداعيات األزمة ،استباقية

اللتفات بصورة لالدول األوروبية  تحفيزيؤدي إلى الصين بإطالق عملتها الرقمية سر قرار ن صدو كما يشير املحور إلى أ

  ،هذه العمالت وضوع إصدارإلى مة جدي  
ً
التكنولوجية ، وبروز املنافسة وتنظيمها تجريبها بمناقشة مسائل والبدء فعليا

كون  ،متقدمة في مجال العمالت السيادية الرقمية عتبر خطوةبالضافة إلى ان هذا القرار ي   جال،املبينها وبين الصين في 

 ر  مدى قدرة هذه العملة على خلق تطو   لقياس كبيرةفرصة  ما يشكلكبرى، قوة اقتصادية وسكانية وتكنولوجية  الصين

 .اقتصادي واجتماعي

 أ
ً
السيادية وحلول التكنولوجيا عمالت في مجال الاملستقبلية توقعات وال التوجهات النظر إلىاملحور الثالث  ، يتناول خيرا

 العالم و على مستوى  ،املالية
ً
 هي:محتملة عدة نقاط  إلىزمة األ  أثناء الحاصلةرات التطو  حيث تشير  ،لخليجدول اأيضا

، وتراجع الجدل في وضعها موضع التخطيط والتنفيذ ، والبدءخول مرحلة جديدة في مجال العمالت السيادية الرقميةد

صياغة استراتيجيات وخطط إقليمية للعمالت السيادية الرقمية،  التوجه نحوو  ؛إنشائها جدوى مدى أهميتها و حول 
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السيادية للعمالت التشغيلية الالزمة التنظيمية و  املعاييرو االتحادات املختلفة حول أقاليم البلدان في األ والتشاور بين

 و  ؛الرقمية العابرة للحدود
 
 تحديث األ

 
واملتغيرات  ،للتكنولوجيا املالية وفق املقتضيات املستجدةر التنظيمية والرقابية ط

 قطاع التكنولوجيا املالية نمو توقعات بالضافة إلى ؛ االقتصادية التي ستسود العالم ما بعد األزمة
ً
وزيادة  ،عامليا

 نحوشركات ال توجهزيادة و  ،والتمويلاملدفوعات الرقمية دية في ه ومقدمي الخدمات املالية التقلياملنافسة بين شركات

لى توجه الحكومات إو  ؛للمؤسسات املالية في مراقبة االمتثال التنظيمي املساعدةالتكنولوجيا و  ،نظمة الدفعأ تطوير

 
ً
الحاجة  زديادوا؛ بنكية دون الحاجة إلى وساطة   ،ملستحقيها اعتماد املحافظ الرقمية لصرف الدعم والعانات مباشرة

 ر تطو  أكثر  نظمة  إلى أ
ً
 واملالي القطاع املصرفي تعرض لها مؤسساتتالتي قد  ،رانيةباملخاطر السيملواجهة  وفاعلية ا

 
ً
 .افي خدماته ر اء التطو  جر    منمستقبال

 فقد  ،يستوى الخليجاملأما على 
 
،لمزيد من الهتمام لقضايا رئيسية تحتاج  ثالثز املحور على رك

ً
زيادة  وهي مستقبال

تطوير البيئة التنظيمية زيادة و  املالية،والتخطيط لتطوير الخدمات واألنظمة  ،املاليةحجم قطاع التكنولوجيا 

وتكنولوجيا  كيفية االستفادة من املحافظ الرقمية، والنظر في البيئات الرقابية التجريبيةوتأسيس  ،للتكنولوجيا املالية

بدء التشاور والتنسيق والتخطيط بين كومية، و الحفي تقديم العانات والخدمات  ،"شينت-بلوك" ،السجالت الالمركزية

دول االقتصادية واملالية في تتناسب مع األوضاع  ،موضوع إنشاء عملة سيادية رقمية حول البنوك املركزية الخليجية 

 .الخليج
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 . املقدمة1

، قد رةاملتطو  ل للتكنولوجيا املالية والتحو   ،(CBDCs) ن موضوع التوجه لصدار العمالت السيادية الرقميةأال شك 

املتخصصة واألوراق  من التقارير دولي خالل السنوات األخيرة، وقد تم نشر عدد  الستوى املعلى  واضح   باهتمام  حظي 

نقدية واملصرفية وتنمية االقتصادات، جوانبه الفنية والتنظيمية، والفرص التي تتيحها لتطوير األنظمة ال تتناولحوله 

في فترة ما قبل أزمة فيروس  ،شديد ل  وتمه   تتعامل مع هذا التوجه بحذر   كانت أغلب املنظمات والسلطات املالية نأال إ

 ناسبتبما ي ،سيادية رقمية نشاء نموذج عملة  إيؤهلها ملعرفة كيفية  ذات مستوى  جراء تجارب  ل حاجتهم وذلك لكورونا، 

  ،املصلحة االقتصادية والسياسية مع
 
معظم البنوك املركزية  ويحافظ على استقرار النظام املالي للبلد، ولذلك لم تخط

 التي قطعت شوط ،وقليلة في اتجاه التخطيط للعمالت السيادية الرقمية، كما لم تعلن الدول  بطيئة   إال خطوات  
ً
في  ا

 ات التداول في الواقع العملي.وآلي صدارلل فاصيل الخطط والجداول الزمنية عن ت ،ه نحو العمالت الرقميةالتوج  

 
ً
 خضم  في  ،محل اهتمام بعض الدول  ولكن أصبح موضوع العمالت السيادية الرقمية وحلول التكنولوجيا املالية فجأة

مية والحلول املتفشية حول العالم، فلماذا تعيد البنوك املركزية النظر في العمالت السيادية الرق 19-جائحة كوفيد

  ،التساؤالت ههذ عنللجابة  األزمة؟ في محاولة  هذه وسط  ةالتكنولوجيا املالي
 
الضوء على تأثير أزمة  ط هذا التقريريسل

 عن جابةال  عبروأنظمة الخدمات املالية ومستقبلها، وذلك  ،فيروس كورونا على مشاريع العمالت السيادية الرقمية

 -ة:تالياألسئلة ال

 
ً
ه نحو حلول والتوج   ،لعمالت السيادية الرقمية في البنوك املركزيةمشاريع اما تأثير أزمة فيروس كورونا على : أوال

 التكنولوجيا املالية املتطورة؟

 
ً
بمشاريع العمالت  بعض الدول والبنوك واملؤسسات اهتماماالستنتاجات التي يمكن استخالصها من  هي ما: ثانيا

االحتماالت املستقبلية املمكنة في هي فيروس كورونا؟ وما وحلول التكنولوجيا املالية في وسط أزمة  ،السيادية الرقمية

 ؟هذا الشأن

 
ً
في ضوء تداعيات أزمة فيروس  ،ما هي التوقعات املستقبلية للعمالت السيادية الرقمية والتكنولوجيا املالية :ثالثا

 التوقعات؟هذه على  بناءً  دول الخليجكورونا؟ وما األمور التي يجب النظر إليها في 

 برا
ً
والتوجه نحو حلول  ،لعمالت السيادية الرقمية في البنوك املركزيةمشاريع اما تأثير أزمة فيروس كورونا على : عا

 التكنولوجيا املالية املتطورة؟
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 العمالت الرقميةإلى والنظرة  كورونا. أزمة 2

 ، حيثتأثيرها على التنمية االقتصاديةوتقييم  ،إعادة النظر في العمالت السيادية الرقميةلى فيروس كورونا إت أزمة أد  

بين البنوك فعلية  مناقشات   إجراءالعمالت السيادية الرقمية، و  تجريببشأن بدء  ها قرارات  ءبعض الدول أثنا اتخذت

منها  االستفادةوكيفية  ،حول طريقة تصميمها ،العام والخاص يناملركزية واملؤسسات املحلية ذات الصلة في القطاع

 
ً
لقد األمر الذي ، القليمياملحلي و  يينوالتعامل مع مخاطرها على املستو  ،اقتصاديا العمالت السيادية  بإصدار يعج 

 وضع التنظيمات الالزمة لعملياتها. في م  إحراز تقد  يساعد في و  ،في الدول  الرقمية

فائدة استخدام الحلول التكنولوجية املبتكرة  ،األزمة فترةخالل  ،كما أدركت بعض الحكومات والبنوك املركزية

لتحويل األموال بين حسابات الحكومة  جديد   ت بضرورة وجود أسلوب  أحس   إذلخدماتها املالية املوجهة للمواطنين، 

يؤدي إلى تسهيل وتسريع  على البيانات الرسمية املسجلة، وهو أمر   قائم  و  مباشر   بشكل   من املواطنين واملستحقين

 نوعي في خدمات املؤسسات الحكومية. وإحداث تحسين   ،راءات الداريةالج

 بعض املنظمات املالية الدولية أبدت أثناء األزمة، و 
ً
  رغبة

ً
ثال في مجال دعم االمت ،تشجيع االبتكار التكنولوجي في واضحة

 رة لتحسين الخدماتوجية املتطو  ي الحلول التكنولالتنظيمي والشرافي الخاص باملؤسسات املالية، األمر الذي يدعم تبن  

 ات في الدول.الت املالية والتجارية واالقتصادعامملتخدم ا ،جديدة وأدوات   أساليب  وابتكار  ،البنكية

 :ما يليها في البنوك واملنظمات املالية في هذا الشأن أثناء األزمة ذومن أبرز الخطوات التي تم اتخا

 
ً
  ،إطالق العملة السيادية الرقمية "رنمينبي"ر البنك املركزي الصيني قر  : أوال

ً
على إنهائها دون العالن عن  التي عمل سابقا

 
ً
واملدفوعات املحلية داخل أربع  ،في صرف رواتب الحكومة وموظفي القطاع العام موعد الطالق، وسيتم تجريبها جزئيا

  مدن  
ً
 . 1م2020من شهر مايو  رئيسية اعتبارا

 
ً
   زي الهولندي استعداده للعب دور  أبدى البنك املرك: ثانيا

 في تجريب وتطوير "اليورو الرقمي"، وأعرب في بيان   قيادي 

  
في األوروبي واملؤسسات املصرفية بدول االتحاد  ،أصدره في أبريل عن رغبته في التعاون مع البنك املركزي األوروبي رسمي 

                                                             
1 

http://assabeel.net/news/2020/05/02/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A7

%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-

%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1 
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التحويالت واملعامالت خفض تكاليف وقدرتها على  ،املختلفةتجريب وإثبات فائدة هذه العملة على القطاعات أعمال 

 .2دول األعضاءالاملالية العابرة للحدود بين 

 
ً
 : ثالثا

ً
 في موعد   ،لتقديم الطلبات لتطبيقات العمالت السيادية الرقمية في التسويات البنكية أصدر بنك فرنسا دعوة

 منو   ،مايو 15أقصاه 
ً
 اوأن نتائج تجريب هذه التطبيقات ستدعم مساهمته ،رات في يوليوسيتم العالن عن االختيا هبأن ها

 .3نتدى الحكومي العاملياملحسب تقرير ب"، Eurosystemأوسع تديره السلطة النقدية ملنطقة اليورو " في مشروع  

 
ً
  م2020نجلترا في مارس إنشر بنك : رابعا

ً
بهدف بدء عملية الحوار واملناقشة مع  ،عن العمالت السيادية الرقمية ورقة

عن منافع ومخاطر العمالت السيادية  ،املالي واألكاديمياملجالين و  ،العام والخاص ينكافة املؤسسات املعنية في القطاع

  35لجابة عن ليونيو  12تاحة املشاركة حتى إصميم املناسب لها، وذلك من خالل الرقمية والت
ً
 مدرج سؤاال

ً
ضمن  ا

تأثير العمالت على املدفوعات املحلية، وتأثيرها على االستقرار النقدي واملالي، ووظائف وضوابط  :هيرئيسية  عناوين  

 .4العمالت السيادية الرقمية، وأدوار القطاعين العام والخاص والشركات التكنولوجية

 
ً
  ،رقمية بالعملة الرسمية محلي بربط عملة   لبنك   ،ألول مرة ،سمحت السلطات في سويسرا: خامسا

ً
 واستخدامها اعتبارا

 .5في أوروبا ة  وواسع ة  جديد م سوق  امن أبريل، األمر الذي يفتح املجال أم

 
ً
 ،في املدفوعات والودائع والسحوبات ،"Krona-Eبدأ البنك املركزي السويدي في فبراير بإختبار العملة الرقمية ": سادسا

 تمهيد ،عبر تطبيق الهاتف املحمول 
ً
  ا

ً
 .6م2021رسمية، و ستستمر مرحلة التجربة حتى نهاية فبراير  لجعلها عملة

                                                             
2 https://www.dnb.nl/en/binaries/WEB_127593_OS_CBDC_tcm47-388318.PDF 
3 https://www.globalgovernmentforum.com/france-and-uk-move-forward-on-central-bank-digital-currencies/ 
4 https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/paper/2020/central-bank-digital-currency-opportunities-

challenges-and-design.pdf 
5 

https://www.independentarabia.com/node/112761/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D

8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9/%D8%B3%D8%B9%D9%8A-

%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-

%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B2%D9%85%D9%86-

%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 
6 https://www.albiladpress.com/news/2020/4150/finance/628667.html 



8 

 

 
ً
الفيدرالي )البنك املركزي األمريكي(  ييتيح لالحتياط مشروع قانون   ،في أبريل ،ناقش أعضاء الكونغرس األمريكي: سابعا

لرسال الدفعات الشهرية مباشرة  ،شين"ت-"بلوك ،على تكنولوجيا السجالت الالمركزية مبنية   رقمية   استخدام محافظ  

 .5للمستحقين من األسر والعمال، واستبدال قيمة حساباتها لدى املؤسسات املالية التي يتم تشريعها من قبل املصرف

 
ً
 ،ر التابع لبنك التسويات الدوليةومركز االبتكا ،أطلقت رئاسة اململكة العربية السعودية ملجموعة العشرين: ثامنا

ثون مجموعة العشرين للتسارع التقني" ا"هاك  ،في أبريل ،من هيئة النقد السنغافورية ومجلس االستقرار املالي وبدعم  

(TechSprint)،  تقنية يجاد حلول  ل وذلك بهدف تحفيز رواد االبتكار "(Regtech"و "Subtech")  للتحديات التنظيمية

 .7(FSB) لتي تواجه الدول األعضاء بمجلس االستقرار املاليوالشرافية ا

 لعمالت الرقميةلر النظرة تطو  . تحليل 3

بمشاريع العمالت السيادية  بعض الدول والبنوك واملؤسساتاالستنتاجات التي يمكن استخالصها من إهتمام هي ما 

 االحتماالت املستقبلية املمكنة في هذا الشأن؟ هي أزمة فيروس كورونا؟ وماخالل وحلول التكنولوجيا املالية  ،الرقمية

ها وظيفي للدوالر في هذا الوقت بالتحديد،  كبديل   ،يبدو أن خطوة الصين بتجريب نموذج عملتها السيادية الرقمية مرد 

 :منها ،إلى عدة أسباب

 
ً
 ،ألمريكية املتأججة ضد الصيناء ما قد يترتب على الحملة اجر  من : الحماية من االنتقام االقتصادي والسياس ي أوال

قبيل عن انتشاره، من  وتضليل العالم بإخفاء معلومات   ،بتصنيع الفيروس في مختبر في مدينة ووهان الصينية واتهامها

في مثل هذه الظروف  –بمئات املليارات من الدوالرات، حيث تهتم البنوك املركزية  اقتصادية وتعويضات   فرض عقوبات  

اقتصادية  األجنبية واحتياطات الذهب، وذلك ملواجهة أي مخاطر   احتياطاتهابالحفاظ على قيمة  – ةوالحروب التجاري

  في األوضاع محتملة   أو تقلبات  
ً
 (.Taskinsoy, 2020) مستقبال

 
ً
نبي والحفاظ على السيولة النقدية واالحتياطي األج ،: املساهمة في تخفيف حدة تأثيرات األزمة على االقتصاد املحليثانيا

 
ً
وتراجع الطلب على املنتجات الصينية االستهالكية في  ،في ظل تباطؤ الصادرات التجارية في املرحلة املقبلة، خصوصا

ى جانب وما تشهده اقتصادات الدول من بوادر انكماش. هذا إل ،نتيجة الهبوط العاملي في االستهالك ،األسواق الخارجية

 
ً
 ، نتيجة إدراك الدول أثناء األزمة بصورة  االنخفاض املحتمل في حجم تصدير الصين من املنتجات االستهالكية مستقبال

 ،والتخطيط لرفع مستوى التصنيع واالنتاج املحلي ،تقليل االعتماد املفرط على الصين في مجال التصنيعوجوب واضحة 

 جال التكنولوجيا في ذلك.رات األخيرة في مواالستفادة من التطو  

                                                             
7 https://g20.org/ar/media/Documents/G20SS_PR_G20%20TechSprint%20%20Initiative_AR.pdf  
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ً
عد: ثالثا   ي 

ً
دت إلى في ظل التداعيات التي نتجت عن األزمة وأ ،استباقية تجريب وتطوير العملة السيادية الرقمية خطوة

ولويات االقتصادية املقبلة للحكومات، وظهور بوادر زيادة التوجه نحو رقمنة أساليب وضع التحول الرقمي ضمن األ 

نترنت األشياء والذكاء االصطناعي مثل إ ،ي تقنيات الثورة الصناعية الرابعةوتبن   ،ت والخدماتاملعامالت واملنتجا

 تلقطاعات املختلفة، ما يعني أنه سشين في ات-والبلوك
 
لهذه  وداعمة   ،رةمتطو   رقمية   إلى وسائل دفع   كون هناك حاجة

 السنوات القادمة. فيالتوجهات 

لتجريب  ة  جدي   اللتفات بصورة  لأدى قرار الصين بإطالق عملتها السيادية الرقمية أثناء األزمة إلى تحفيز الدول األوروبية 

  ،هذه العمالت
ً
العمالت  يؤدي إلى تسريع إصدارسبمناقشة املسائل املرتبطة بإصدارها، األمر الذي  والبدء فعليا

  ،سابقة األخرى. ويتوافق هذا االستنتاج مع رأي باحثي دراسة  د الطريق للدول ويمه   ،السيادية الرقمية
 
صه أنه من ملخ

 التالية: الدول إحدى في  تم ذلكن يأح رقمية، ولكن من املرج   سيادية   عملة   ستقوم بإصدار الصعب التنبؤ بأول دولة  

 زر البهاما، وإذا حدث ذلك، فإن البنوك املركز ج وأ توانيايل وأو أوروغواي أالصين 
ً
ستولي  ية في الدول األكثر تقدما

 
ً
  اهتماما

ً
في هذا  خطوات  لمن الدول  قليل   عدد  أن اتخاذ شؤون و مزايا العمالت السيادية الرقمية، بالضافة إلى ب وثيقا

 سيجر معها  االتجاه
ً
خاصة  (، وبصورة  Alonso, Fernández, Bas & Kaczmarek, 2020) بسرعةتتبعها أخرى  دوال

  ،مريكيةسياس ي مع الواليات املتحدة األ  الدول التي على خالف  
ً
بشأن االعتماد على  متزايد   على نحو   والتي باتت حذرة

 Taskinsoy, 2020يران وتركيا )إمثل الصين وروسيا و  ،الدوالر األمريكي
ً
وبالتالي تعاني  ،اقتصادية لعقوبات   (، أو خاضعة

 في العمالت األجنبية. من نقص  

في نفس الوقت و ،العمالت السيادية الرقمية في الدول األوربيةتجريب بمسألة تسريع  املفاجئ واالهتمامالتحرك  يعكس

هذا الذي قررت فيه الصين إطالق عملتها، تعاظم أهمية تحقيق السبق في إطالق العمالت السيادية الرقمية والريادة في 

 تواجه ن الصين سأاملجال لدى هذه الدول، و 
ً
كون هذه الدول  ،تتزعمها هولندا والسويد وسويسرا ،أوروبية منافسة

السجالت الالمركزية التي  أو ،شينت-خيرة في مجال التكنولوجيا وأنظمة البلوكالسنوات األ على مدى لديها خبرة بنتها 

 و تقوم عليها العمالت الرقمية. 
ً
 World Digital Competitivenessلتقرير املؤشر العاملي للتنافسية الرقمية ) وفقا

Ranking)، ( الصادر عن املعهد الدولي للتنمية الداريةIMD ،) تأتي السويد وسويسرا وهولندا ضمن مجموعة الدول

  ،في مجال التنافسية الرقمية األعلى أداءً 
ً
 على الصين،  متقدمة

 
 حيث احتل

ً
 ت املرتبة الثالثة والخامسة والسادسة عامليا

 م2019على التوالي في عام 
 
على العوامل ت الصين املرتبة الثانية والعشرين، وذلك بسبب تركيز هذه الدول ، في حين احتل

   التي تساهم بشكل  
أحد  " كانRiksbankن البنك املركزي السويدي "أكما  (،1 في توليد املعرفة )الجدول  ومباشر   أساس ي 

 
ً
 (.Bjerg, 2017)كورونا  فيروسقبل أزمة  ،مالت الرقميةفي العمل على دراسة إصدار الع أكثر البنوك املركزية تقدما
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 دولة( 63)من بين  م2019ترتيب الدول في املؤشر العاملي للتنافسية الرقمية لعام  :1 الجدول 

 
 املصدر: تصميم الباحث استناد
ً
 (IMD, 2019إلى بيانات املؤشر العاملي للتنافسية الرقمية )ا

  هذهإن تجربة الصين، 
ً
 القوة االقتصادية والسكانية والتكنولوجية الكبرى، للعملة السيادية الرقمية ستكون فرصة

 
ً
   ر  مدى قدرة هذه العملة على خلق تطو   لقياس ،للغاية جيدة

الوصول إلى األسواق وإتاحة الفرص ك  ،واجتماعي اقتصادي 

ومجموعات السكان التي ال تتعامل مع  ،ملتوسطةتعزيز االبتكار واالحتواء املالي للمشروعات الصغيرة واو  ،العاملية

تترتب على  قدالتي  ،البنوك، بالضافة إلى تقييم القواعد التنظيمية املوضوعة للتعامل مع املخاطر القانونية واألمنية

همية ن في األ يحيث من املفترض أن يركز هدف عملتها الرقمية على جانبين متساوي، التعامل بالعملة السيادية الرقمية

  ؛منهما اآلخر، وهما ويكمل كل  
ً
  أكثر ذكاءً  املساهمة في ابتكار أنظمة   :أوال

ً
  وفاعلية

ً
  هو متاح   امم وشمولية

ً
في بيئة  حاليا

  املدفوعات الرقمية في الصين، وتقديم أدوات  
ً
 "؛ و smacroeconomicللتحكم في االقتصاد الكلي " أكثر فعالية

ً
 :ثانيا

  إعداد تنظيمات  
ً
 أمأكثر  وفعالية، وقواعد بيانات   أكثر قوة

ً
لتطوير التكنولوجيا التنظيمية  متين   وإرساء أساس   ،نا

"RegTech( "Yao, 2018.) 

 . التوجهات املستقبلية4

 على تداعيات أزمة فيروس كورونا؟ وما بناءً  ،ما هي التوقعات املستقبلية للعمالت السيادية الرقمية والتكنولوجيا املالية

 التوقعات؟ هذهعلى  بناءً  دول الخليجإليها في  النظرلتي يجب األمور ا هي

 رات الدولية. التطو  4.1

القبال على التجارة  ازديادفي ضوء الخطوات التي تم اتخاذها في موضوع العمالت السيادية الرقمية، إلى جانب 

 :التاليتتمحور التوقعات املستقبلية حول  ،املدفوعات الرقمية أثناء فترة انتشار فيروس كورونا واعتماد ،لكترونيةال

 
ً
، وتراجع والبدء في وضعها موضع التخطيط والتنفيذ ،في مجال العمالت السيادية الرقمية جديدة   دخول مرحلة  : أوال

، وزيادة وتيرة التجريب العملي واملناقشات الجارية بين الجهات املختصة حول النموذج لجدل حول جدوى إنشائهاا

في الدول، ما يقود إلى استخالص متطلبات  – حسب األوضاع –من الفرص التي قد تتيحها  االستفادةوكيفية  ،املناسب

 الرقابية والقواعد التنظيمية والقانونية التي تحكمها. واملبادئوالفنية،  التشغيليةالنشاء، بما في ذلك املعايير 

االنتاج العلميالتدريب والتعليمالمواهب المعرفةالتكنولوجيا الجاهزية المستقبليةالتنافسية الرقمية

3674823السويد

5101022157سويسرا

6361333619هولندا

2221261819379الصين
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ً
قاليم البلدان في األ للعمالت السيادية الرقمية، والتشاور بين إقليمية   وخطط   صياغة استراتيجيات   التوجه نحو :ثانيا

 مالئمة   أكبر من الفعالية في خلق بيئة   ضمان درجة  من شأنه  حول قضاياها، وهذا فيما بينهاو االتحادات املختلفة أ

 للعمالت السيادية الرقمية العابرة للحدود.

 
ً
 : ثالثا

 
 تحديث األ

 
وفق املقتضيات املستجدة واملتغيرات االقتصادية التي  ،نولوجيا املاليةر التنظيمية والرقابية للتكط

التي  ،تطوير التكنولوجيا التنظيميةأنشطة  علىقبال شركات التكنولوجيا املالية إبعد األزمة، وزيادة ستسود العالم 

 ،الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل الرهاب ،تساعد في مراقبة االمتثال التنظيمي وضبط إجراءات العناية الواجبة

 ،شين والذكاء االصطناعيت-ويمكن لحلول البلوكمن خالل تحليل بيانات تسجيل العقود واملعامالت الرقمية للعمالء، 

 أ ،كالتعلم اآللي وتمييز األنماط
ً
  .في هذا الشأن ن تلعب دورا

 
ً
  نات الحكوميةاعتماد املحافظ الرقمية لصرف الدعم والعا: رابعا

ً
بنكية،  دون الحاجة إلى وساطة   ،ملستحقيها مباشرة

لقدرتها الفعالة في تسهيل وتسريع  ،إلى األدوات الرقمية والبيانات ماسة   ن في األزمة أن الحكومات بحاجة  حيث تبي  

  ،الجراءات الدارية
ً
ريع التوجه لتقنية السجالت إلى تسيؤدي ، ما قد أثناء األزمات التي تؤثر على االقتصاد الكلي خاصة

بين الجهات  مباشرة   تتيح إنجاز املعامالت بطريقة   ،موزعة كونها تعتمد على قواعد بيانات   ،شين"ت-بلوككزية "الالمر 

 ،الحكومية واألفراد، وبالتالي تساهم بهذه الطريقة في تقليص وقت وإجراءات صرف العانات واملستحقات الحكومية

 وتسهيل متابعتها والرجوع إليها.

 
ً
  ،شركات التكنولوجيا املالية نحو تطوير حلول املدفوعات الرقمية توجهزيادة : خامسا

ً
 التي أصبحت فائدتها واضحة

  ،للجميع أثناء األزمة
ً
االبتعاد عن وزيادة تداول النقود عبر الهاتف املحمول، و  ،ل للشراء اللكترونيفي ظل التحو   خاصة

 اللمسلتجنب  ةالورقي دو النق
ً
ثم التوسع  ،أكبر في األسواق وأماكن الخدمات بشكل   ، وهذا ما يساعد على نشرها محليا

نحسار التدريجي الذي يبدو في طريقه إلى ال  ،إلى النطاق العاملي، ويقلل من استخدام البطاقات البنكية والنقد الورقي

 على مدى السنوات القادمة.

 
ً
 سيشهد قطاع ا: سادسا

ً
  لتكنولوجيا املالية نموا

ً
  عامليا

ً
املنافسة بين شركاته ومقدمي الخدمات  في وزيادة ،مستمرا

، ورفع ل الرقمي في األنشطة املصرفية واملاليةمليات التحو  يؤدي إلى نمو عسالتقليدية في السنوات القادمة، األمر الذي 

التأثير التكنولوجي على العمليات والعقود والخدمات مستوى الشمول املالي للمشروعات الصغيرة واملتوسطة، وزيادة 

 التجارية.

 سا
ً
أكبر في  التي سوف تواجه القطاع املصرفي بصورة   ،زيادة املخاوف بشأن مخاطر تطبيقات التكنولوجيا املالية: بعا

هلك وخصوصية لكترونية، وجرائم االحتيال املالي، وانتهاك حقوق املستة القادمة، كالهجمات والجرائم الاملرحل
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املستخدمة في املؤسسات املالية واألجهزة  ،أعلى من الحماية للبيانات وأنظمة املعلومات البيانات، ما يتطلب مستوًى 

 وحلول املدفوعات الرقمية.

 

 التوقعات املستقبلية في مجال التكنولوجيا املالية: 1 الشكل

 
 املصدر: تصميم الباحث

 رات الخليجية. التطو  4.2

 متطو   مالية   وأنظمة   ،موثوقة مصرفية   بخدمات   دول الخليجتتمتع 
 
عد التكنولوجيا املالية من املجاالت رة، في حين ت

  ،في بداياتها ومنخفضةتزال الحديثة في املنطقة، حيث أن االستثمارات ال 
ً
 لكنها تتطور بوتيرة  باملستويات العاملية،  مقارنة

  ،في السنوات األخيرة سريعة  
ً
 لعدد  وإنشائها  ،داعمة حكومية   تدابير  ل اتخاذهانتيجة  ،العربية املتحدة تالمارافي  خاصة

، ومن أجل زيادة حجم قطاع التكنولوجيا 8حسب تقرير صندوق النقد الدوليبة، عات التكنولوجيا املالية الكبير من مسر  

                                                             
8 

https://books.google.com.bh/books?id=gMSSDwAAQBAJ&dq=%22%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86

%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8

A%D9%85%D9%8A%D8%A9+%22&hl=ar&source=gbs_navlinks_s  

                         

         

Cyber security

                           

                         

Digital wallet

                                              

       

Digital banking services and payments

                          

RegTech, SubTech

                   

                        

Central bank digital 

currency



13 

 

حول العمالت السيادية الرقمية ضوء التوقعات املستقبلية في  ،والتخطيط لتطوير الخدمات واألنظمة ،املالية

 -ي:لوالتكنولوجيا املالية، ينبغي القيام بما ي

 
ً
 زيادة تطوير البيئة التنظيمية للتكنولوجيا املالية لتكون أكثر جذب: أوال

ً
 لال  ا

ً
لبتكارات املالية، وتأسيس ل ستثمارات ودعما

في الدول التي ال تتوفر  ،ختبار وتطوير التكنولوجيا املاليةالالزمة ال  ،"Regulatory sandboxالبيئات الرقابية التجريبية "

 وترقية نظم املعلومات املستخدمة في املؤسسات املالية. ،رقمنة األعمال املصرفيةزيادة تشجيع و فيها، 

 
ً
ي صرف شين" فت-بلوكلالمركزية "اتقنية السجالت إلى ل والتحو   ،النظر في كيفية االستفادة من املحافظ الرقمية: ثانيا

 ودفع العانات املالية الحكومية للمواطنين.

 
ً
وإيجاد  ،رقمية سيادية   موضوع إنشاء عملة   حول بدء التشاور والتنسيق والتخطيط بين البنوك املركزية الخليجية : ثالثا

ق العملة الرقمية من تسريع إطال  وال بد   ،دول الخليجالطار التنظيمي واملعياري املناسب لألوضاع االقتصادية واملالية في 

 املركزي  المارات العربية املتحدة ومصرف )ساما( املشتركة بين مؤسسة النقد العربي السعودي
ً
 ، واعتبار تجربتها أساسا

 لالنطالق في التعاون والتطبيق في باقي دول الخليج.

 . الخاتمة5

تقييم الوإعادة  برؤية  جديدة، النظر إلى مسألة العمالت السيادية يمكن استنتاج وجوب ،التقريرهذا  بحسب محتوى 

من قبل الحكومات والجهات  م واألولوية التي تستحقهاالهتما ئهاإعطاو وتحديات،  ا يرتبط بها من فرص  ملبعمق  

 معايير  صول إلى بهدف الو  ،وطرح هذه املسألة للنقاش العام والحوار الشامل بين مختلف األطراف، الدولية لتنظيميةا

أهمية التعاون والشراكة  بوضوح   تبرزكما ، وتداولها عبر الحدود السيادية الرقمية تعمال لل موحدة   وتنظيمات   ،دولية  

في مجال العمالت السيادية الرقمية والتكنولوجيا التنظيمية،  ،بين السلطات واملؤسسات املالية وشركات التكنولوجيا

وتسهيل  ،ة في التمهيد لرقمنة األموالين تلعبه الحكومات والجهات التنظيمالذي يمكن أكدت على الدور البارز وأ

 . والتقدم في هذا املسار التعاون والتنسيق الدولي

 ويتبي  
ً
في املرحلة  بحثها التي ينبغي األهدافالرقمية ضمن  املصرفيةتطوير املدفوعات والخدمات  وضع وجوب ن أيضا

  ،املقبلة
ً
ل التحو  و  ،املدفوعاتالتحويالت املالية و تيسير في  فعالال دورهاو  الخدمات هذهنت أهمية تبي  بعدما  خاصة

 ،جديدة مالية   أدوات  لحاجة إلى ل بعض الحكومات ستشعاراى بالضافة إل، األزمة فترةفي  لكترونيةتجارة اللل

  .يشهدها العالمرات املستمرة التي ف مع املتغي  على التكي   قادرة   مرنة   واستراتيجيات  
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  تحديثإلى جانب  ،في الدول  العمل على هذه الجوانب نإ
 
 األ

 
 التطورات االقتصادية املعاصرةوفق  يةالتنظيمر ط

توظيف التكنولوجيا املتقدمة له التوج   يعزز و لوجيا املالية، قطاع التكنو  نموهم في ايس سوف، املستقبلية لعاتالتطو 

تحفيز االبتكار و ، وآليات عمل البنوك املركزية إدارة النقدتطوير ، و القطاع املاليتطوير خدمات ونظم معلومات في 

 واملنافسة في القطاع، مما سينعكس 
ً
والوصول إليها في  وتنويعها ،املالية الخدماتو  املنتجاتكفاءة وجودة على إيجابا

قتصاد ل للالتحو  و  ،مجتمعيةو  اقتصادية   ذات قيمة   ،جديدة تجارية   نماذج أعمال  خدمات و ابتكار  وإمكانيات ،الدول 

 وتلبية احتياجاته املستقبلية. الرقمي
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