
 ألف دوالر 68و�يتكو�ن تتجاوز حاجز  %400: العمالت الرقمية تتضاعف بأك�� من 2021حصاد 
 

 إبراهيم مأمون  كتب:
 

تو�ًجا �� سوق العمالت الرقمية عالمًيا وتزايد �� شهية المستثمر�ن �� �افة أنحاء العالم نحو االستثمار ��  2021شهد عام 

ألف دوالر للعملة  68بيت�و�ن" الرقمية، و�� العملة األع�� قيمة عالمًيا، من كسر حاجز العمالت الرقمية؛ حيث تمكنت عملة "

الواحدة وُدشن خالل العام أول الصناديق المتداولة �� العقود اآلجلة للعملة الرقمية بالبورصة من أجل منح المستثمر�ن 

 فرصة لتيس�� عملية االستثمار ��ا.

"، وتمثل ذلك �� تحقيق مؤشر 19-األسهم عالمًيا تتعا�� �سبًيا من آثار جائحة "�وفيدو�� العام الذي بدأت فيھ أسواق 

من قيمتھ، فقد تضاعفت أيًضا القيمة اإلجمالية للعمالت  %25"ستاندرد آند بورز" األمر��ي م�اسب واسعة النطاق تصل إ�� 

 %400شهر د�سمر، �عد أن �جلت ارتفاًعا بنسبة  تر�ليون دوالر خالل 2.37الرقمية إ�� أك�� من ثالثة أضعافها لتصل إ�� 

 مليار دوالر �� مس��ل العام. 750تر�ليونات دوالر �� نوفم�� الما��ي مقابل  3ل��تفع إ�� أك�� من 

ع�� قفزة تار�خية  2020وتواصل العملة الرقمية األع�� قيمة عالمًيا "بيت�و�ن" ��جيل ارتفاعات تار�خية لها �عد أن أ��ت عام 

قارب  27وتتجاوز آنذاك حاجز  %250�� من بأك
ُ
 49عند مستوى  %112ألف دوالر، فيما تتجھ نحو إ��اء العام ا�حا�� بز�ادة ت

نوفم�� الما��ي واالق��اب من  9ألف دوالر �� يوم  68ألف دوالر للعملة، لك��ا تمكنت �� وقت سابق من العام من تجاوز حاجز 

ك بفضل ز�ادة قبول العملة عالمًيا باعتبارها وسيلة للدفع واستخدامها �� العديد من ، وذل%190مضاعفة قيم��ا آنذاك إ�� 

المواقع الشه��ة مثل "إكسبيدا" و"مايكروسوفت"، وكذلك إقرار السلفادور للعملة الرقمية الشه��ة باعتبارها عملة رسمية �� 

 بالدها �� سبتم�� الما��ي.

، فيما انخفضت تلك النسبة %70إجما�� قيمة سوق العمالت الرقمية تبلغ �سب��ا  واس��لت "بيت�و�ن" العام ا�حا�� بحصة من

؛ حيث يرجع ذلك جزئًيا إ�� ز�ادة شعبية العملة "إي��يوم"، وكذلك عدد من العمالت الرقمية األخرى ال�ي %40إ�� أقل من 

كر�بتو.�وم �ش�ن و�ينا�س وشيبا إينو وأفاال�ش �� العام ا�حا��، ومن أبرز العمالت: �اردانو و  %400تضاعفت قيم��ا بأك�� من 

 ودوج�و�ن وسوالنا وت��ا و�وليجون.

وشهدت العمالت الرقمية ارتفاعات �� قيم��ا السوقية خالل العام ا�حا��؛ حيث ارتفعت القيمة السوقية لعملة "إي��يوم" إ�� 

 دوالر. 4000، و�لغت قيم��ا �� التعامالت اليومية %416مليار دوالر بنسبة  441

، كما ارتفعت القيمة %588مليار دوالر بنسبة  40ومن ب�ن العمالت األخرى، صعدت القيمة السوقية لعملة "�اردانو" إ�� 

مليار  86، وصعدت القيمة السوقية لعملة "بينا�س" إ�� %780مليار دوالر بنسبة  13السوقية لعملة "كر�بتو.�وم �ش�ن" إ�� 

، وصعدت القيمة %1,450مليار دوالر بنسبة  17القيمة السوقية لعملة "شيبا إينو" ارتفاًعا إ�� ، و�جلت %1,294دوالر بنسبة 

 22، و�جلت القيمة السوقية لعملة "دوج�و�ن" ز�ادة لتصل إ�� %2,754مليار دوالر بنسبة  25السوقية لعملة "أفاال�ش" إ�� 



، وقفزت القيمة %9,160مليار دوالر بنسبة  52النا" قفزة إ�� ، وشهدت القيمة السوقية لعملة "سو %2,819مليار دوالر بنسبة 

 .%9530مليار دوالر بنسبة  23السوقية لعملة "ت��ا" إ�� 

لعدة أسباب، أحدها أ��ا بدأت العام بقيمة أقل من  2021واحتلت بوليجون رأس قائمة أفضل العمالت الرقمية أداًء �� عام 

دوالر مرة أخرى �� أكتو�ر ود�سم��؛ لتصعد قيم��ا السوقية  2ستعادت المستوى دوالر �� مايو، ثم ا 2سنت وتجاوزت  2

 %11,026مليار دوالر بنسبة  14"بوليجون" إ�� 

و�� العام الذي شهدت فيھ العمالت الرقمية م�اسب �خمة وتزايد �� جاذبي��ا لالستثمار و�قبال المستثمر�ن عل��ا، لك��ا 

و�جراءات صارمة من جانب البنوك المركز�ة عالمًيا، لكن �عض البنوك المركز�ة عالمًيا شهدت كذلك عمليات احتيال كب��ة 

أصبحت أك�� عزًما ع�� إصدار العمالت الرقمية ا�خاصة ��م؛ فبعد أن تصدرت الص�ن المشهد بإطالقها العملة الرقمية 

ى ن الدوالر األمر��ي الرق�ي لم تتخذ خطوة مهمة ح�"اليوان الرق�ي" �� ف��اير الما��ي، إال إن الواليات المتحدة ال�ي تحدثت ع

اآلن، بينما �عمل شركة "نيك��ي" اإليطالية العمالقة للمدفوعات مع البنك المركزي األورو�ي ع�� إصدار عملة رقمية للبنك 

طط إصدار ده تدرس خو�� "اليورو الرق�ي"، فيما أعلن وز�ر ا�خزانة األس��ا�� جوش فرايدن��ج �� مس��ل الشهر ا�حا�� أن بال 

 إ�� جنب مع تنظيم سوق للعمالت المشفرة، حيث �س�� إ�� إصالح الكيفية ال�ي يدفع ��ا 
ً
البنك المركزي لعملة رقمية، جنبا

 مس��ل�و وشر�ات الدولة ت�لفة السلع وا�خدمات.

مبدأ للسياسة العامة،  13�� و�� أكتو�ر الما��ي، صادق المسؤولون الماليون �� مجموعة الدول الصناعية السبع الك��ى ع

بخصوص العمالت الرقمية ال�ي يمكن للبنوك المركز�ة إصدارها، قائل�ن إن مثل هذه العمالت يجب أن �ستند إ�� الشفافية 

وسيادة القانون وا�حوكمة االقتصادية السليمة، مؤكدين ع�� أن أي عملة رقمية يصدرها بنك مركزي ال بد وأن "تدعم وال 

 ع�� الوفاء بتفو�ضھ ا�خاص باالستقرار النقدي والما��.تضر" قدرتھ 

مثل أحد أك�� ال��ديدات أمام استمرار 
ُ
وع�� ا�جانب اآلخر من الم�اسب المتتالية للعمالت الرقمية، ال تزال عمليات االحتيال ت

ستخدم�ن وال�ي �س��دف الم تب�ي العمالت المشفرة، أل��ا �عت�� أك�� ش�ل من أش�ال ا�جرائم القائمة ع�� األصول الرقمية

 ا�جدد �ش�ل خاص.

و�انت منصة "�شيناليسيس" قد كشفت �� وقت سابق من الشهر ا�حا�� أن عائدات عمليات االحتيال بالعمالت المشفرة 

 عن العام الما��ي. %81مليار دوالر هذا العام، بز�ادة  7.7وصلت إ�� 

مثل كذلك األخطاء التقنية تحدي آخر ُيمثل ��ديًد 
ُ
ا أمام استمرار ارتفاع العمالت الرقمية، حيث �سبب خطأ تق�ي أثناء وت

مليون دوالر عن  90.1عملية ترقية شبكة منصة التمو�ل الال مركزي الشه��ة "�ومبوند" �� شهر أكتو�ر الما��ي �� تحو�ل 

��  %90تراجع بنسبة طر�ق ا�خطأ إ�� مجموعة من مستخدمي المنصة، فيما �سبب خطأ آخر �� منصة "بايث" �� إحداث 

 دوالر أمر��ي. 5402قيمة "بيت�و�ن" لتتداول العملة الرقمية األع�� قيمة عالمًيا �سعر 

 


