العمالت الرقمية والضوابط المنتظرة في المنطقة العربية

بقلم الدكتور فادي خلف – أمين عام إتحاد البورصات العربية

ٌتساءل البعض عن تأثٌرات موجة العمالت الرلمٌة على المفهوم اإلستثماري فً أسواق المال .وذلن من ناحٌة توجهات
المستثمر والضوابط والتشرٌعات التً تحمٌه من التملبات الحادة ومحاوالت الغش كما واإلستعماالت المشبوهة لهذه العمالت.
إن موجة العمالت الرلمٌة أو المشفرة التً تجتاح العالم حالٌا ً لم تجد حتى اآلن تمٌٌما ً علمٌا ً ٌحدد المٌمة الفعلٌة لهذه العمالت،
كما ما زال هنالن جدل كبٌر على مستوى تصنٌفها بالعمالت أو بالسلع وهذا موضوع ٌسٌل حوله الكثٌر من الحبرحالٌا ً.
إن تكنولوجٌا "البلوكتشاٌن" ستعتطً وال شن إمكانات واسعة من ناحٌة تحوٌل األموال والمعاطات المباشرة بٌن المتعاملٌن.
أٌام إلى دلائك .وأذكر فً
كما ستساهم بتخفٌض األعباء والعموالت على التحوٌالت وتختصر بشكل كبٌر زمن التحوٌل من ٍ
هذا الصدد المشروع النوعً الذي تعمل علٌه حكومة دبً بإعتماد تمنٌة البلوكتشاٌن فً كافة خدماتها فً خالل السنوات الملٌلة
المادمة.
لمد بدأت بعض الحكومات العربٌة تبحث فعلٌا ً فً إمكانٌة إصدارها نسخة رلمٌة عن عملتها ،وهذا توجه صائب لمن ٌتحضر
إلعتماد تمنٌة البلوكتشاٌن لتسهٌل التعامل وتخفٌف األعباء .من ناحٌة أخرى ٌبمى السؤال هل ٌعً المستثمر العربً الفرق بٌن
الفوائد المنتظرة من البلوكتشاٌن والمضاربة على العمالت الرلمٌة أو المشفرة؟
لمد منعت معظم البلدان العربٌة التداول باالعمالت المشفرة فً الولت الحاضر ،منعا ً إلستغالل الضبابٌة التً تشهدها هذه
العمالت من لبل البعض أو لمنع غسٌل األموال عبرها .كما ومنعا ً إلغراق المستثمر العربً فً مجاالت تنمصها الشفافٌة
والوضوح.
تموم الٌوم العدٌد من البورصات التً تتداول بالعمالت المشفرة فً العالم بالتحضٌر لمواعد حسن التداول فً هذه العمالت.
وستطرح هذه المواعد على الجهات الرلابٌة العالمٌة ممترحة آلٌة لابلة للنماش للرلابة علٌها .فلننتظر ما ستؤول الٌه هذه
التحضٌرات ونبنً على الشًء ممتضاه متى وضحت الصورة ،فنحن ال نرٌد أن نكون حمل تجارب فً هذا المجال ،لكننا فً
الولت عٌنه ال نرٌد أن نتخلّف عن هذا التطور النوعً الذي ٌنتظر العالم فً المستمبل المرٌب.
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