ن�شرة تعريفية عن
خماطر التعامل بالعمالت االفرتا�ضية امل�شفرة

ما هي عملية االكتتاب الأوىل يف العمالت االفرتا�ضية امل�شفرة ICO

العر�ض الأول للعملة الرقمية امل�شفرة هي و�سيلة غريمنظمة يتم من خاللها جمع الأموال مل�شروع عملة رقمية جديدة تت�أ�س�س على البلوك�شني.

تاريخ ظهور العمالت امل�شفرة

تعود بداية ظهورالعمالت امل�شفرة لطهور �أول عملة بيتكوين فى عام  2008ومت ا�ستخدامها �أول مرة عام  ،2009وميكن �إر�سالها من �شخ�ص ل�شخ�ص
عن طريق تطبيق دون احلاجة �إىل و�سيط بنكي.

حتذيرات دولية من تداول العمالت امل�شفرة

ت�صدر حتذيرات دولية كثرية من خمتلف الدول لعدم التعامل بالعمالت امل�شفرة الرتفاع ن�سبة خماطرتها ،واحلث على االعتماد فقط على العمالت
الر�سمية.

حتذيرات البنك املركزي

حظرت املادة ( )206من قانون البنك املركزي واجلهاز امل�صريف ال�صادر برقم  194ل�سنة 2020والتى تن�ص على:
"يحظر �إ�صدار العمالت امل�شفرة او النقود الإلكرتونية �أو االجتار فيها �أو الرتويج لها �أو �إن�شاء �أو ت�شغيل من�صات لتداولها �أو تنفيذ الأن�شطة املتعلقة
بها بدون احل�صول على ترخي�ص من جمل�س الإدارة طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها".

العقوبات وفقا لن�ص املادة  225من من قانون البنك املركزي واجلهاز امل�صريف ال�صادر برقم  194ل�سنة 2020والتى
تن�ص على:

"يعاقب باحلب�س وبغرامة ال تقل عن مليون جنيه وال جتاوز  10ماليني جنيه او ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من خالف املادة  206وقام ب�إ�صدار او
االجتار او الرتويج او �إقامة �أي �أن�شطة متعلقة بالتعامل بهذا النوع من العمالت دون ح�صوله على ترخي�ص م�سبق من اجلهات املعنية".

حتذيرات الهيئة العامة للرقابة املالية

�أ�صدرت الهيئة بيان حتذيرى من خماطر الإن�سياق وراء دعوات التعامل بالعمالت الإفرتا�ضية امل�شفرة مما يعر�ضهم لالحتيال حيث ال يوجد �إطار
قانونى ي�سمح بتداولها.
�أكدت الهيئة �أنها مل ترخ�ص �أو تقنن تلك العمالت االفرتا�ضية �أو املنتجات املرتبطة بها ،وال توافق على التعامل فيها �أو ا�ستخدامها.
�أعتربت الهيئة �أن دعوات حتفيز امل�ستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعامالت ،ارتكاز ًا على �صعود �أ�سواقها �أو ل�ضمان حتقيق عوائد جمزية
ُيعد نوع ًا من �أنواع الت�ضليل الذي يقع حتت طائلة امل�سائلة القانونية.
تهيب الهيئة بامل�ستثمرين ب�ضرورة توخى احلذر من الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية املخاطر باعتباره نوعا من �أنواع املقامرة ،و�أن من يتعامل
على تلك العمالت معر�ض لفقدان كامل �أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من املخاطر.

خماطر التعامل بالعمالت االفرتا�ضية امل�شفرة

الفرق بني النقود الإلكرتونية والعمالت املُ�شفرة

مت التفريق بني النقود الإلكرتونية والعمالت املُ�شفرة ،حيث �أن
النقود الإلكرتونية  :هى قيمة نقديةُ ،مقومة باجلنيه امل�صري ،مقبولة كو�سيلة للدفع.
ُ
العمالت املُ�شفرة  :غري ُمقومة ب�أي من العمالت ال�صادرة عن �سلطات �إ�صدار النقد الر�سمية ،ومل ين�ص امل�شرع على �أن العمالت امل�شفرة مقبولة
كو�سيلة للدفع ،يتم تداولها عرب �شبكة الإنرتنت فقط.

حجم املخاطر التي تو�ضح �أ�سباب حظر العمالت امل�شفرة يف م�صر

 العملة امل�شفرة ال ت�صدر من �أي بنك مركزي ر�سمى. العملة امل�شفرة ال تخ�ضع لأي رقابة وال يوجد �أي �سلطة تتحكم فيها ال يوجد قوانني منظمة لتداول العمالت امل�شفرة يف العامل ميكن ان يخ�سر امل�ستثمر كل ا�ستثماراته فى العمالت امل�شفرة ب�شكل مفاجئ العملة امل�شفرة لي�س لها �أ�صول مادية ملمو�سة عدم ا�ستقرار او تذبذب يف �أ�سعارالعملة امل�شفرة نتيجة للم�ضاربات العاملية غرياملراقبة يقوم امل�ستثمر بالتوقيع على عقود وهمية يتم حتويل �أموال جلهات غري معروفة تتعر�ض عملية تداول العملة امل�شفرة ملخاطر ت�شغيلية نتيجة احتمالية االخرتاق االلكرتوين العملة امل�شفرة ال ميكن التعرف على �صاحبها -العملة امل�شفرة لي�س لها ارقام م�سل�سلة

خماطر العملة امل�شفرة على البيئة و �إ�ستهالك الطاقة

 العملة امل�شفرة عالية الإ�ستهالك للطاقة امل�ستخدمة فى �إنتاج الأ�صول الرقمية حيث تتم عملية تعدين العملة امل�شفرة و هى العملية الإلكرتونيةلإ�ستخراج العملة عن طريق حل معادالت ريا�ضية معقدة ،الأمر الذى يتطلب كميات هائلة من الطاقة.
 -ك ّلما ارتفع �سعرالعملة ازدادت املناف�سة عليها ،كلما ازدادت الطاقة التي ت�ستهلكها.

العملة الرقمية اخل�ضراء (امل�ستدامة)

�أطلقت �شيا النا�شئة ومقرها ال�صني عملة رقمية جديدة �صديقة للبيئة تعتمد على �إثبات امل�ساحة و�إثبات املكان ل�صك عمالت معدنية جديدة عرب
و�سيط تخزين ذى حالة ثابتة عن طريق تثبيت برنامج يخزن جمموعة من �أرقام الت�شفريعلى القر�ص الثابت و يح�صل م�ستخدم ال�شبكة على كتل
بلوك ت�شني بناء على الن�سبة املئوية باملفارنة بال�شبكة و تنقل اىل خادم منف�صل لكى يتحقق من تلك الكتلة و ي�سمح مبنح عمالت ال�شيا للم�ستخدمني.
عيوب العملة الرقمية امل�ستدامة
 ارتفاع �أ�سعارحمركات الأقرا�ص التى تزيد �سعة تخزينها على  8تريابايت .� -إمكانية تنزيل برامج �ضارة على حمرك الأقرا�ص الثابنة ميكن ا�ستخدامها ملهاجمة �أجهزة الكمبيوتر.

