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 االنسياقمخاطر من  جديدا   ا  ريتحذتطلق الرقابة المالية 
 المشفرة االفتراضيةبالعمالت  التعاملدعوات ل

 

 
جديداً  أطلقت   تحذيرا  المالية  للرقابة  العامة  المصرفيةالهيئة  غير  المالية  األنشطة  في  مخاطر م  للمتعاملين  ن 

تهدف لجمع أموال   والتي Initial Coin Offering -ICO العمالت  في عمليات االكتتاب األولى    فياالشتراك  

ضوء أنها غير خاضعة    فيالمشفرة    االفتراضية العمالت  ب   التعاملدعوات  ل  االنسياق ومن مخاطر    ،من المواطنين 

 . وتشريعات  لرقابة أي جهة داخل مصر، وتشكل تحايالً على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين
 

المصرفية-المستثمرينب  الهيئة وتهيب   المالية غير  الحذر من بضرورة  -والمتعاملين في األنشطة  توخى 

نوعا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك    باعتبارهالدخول بهذا النوع من األدوات عالية المخاطر  

أن يقع   من الوارد، كما أنه  المخاطرالعمالت معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من  

يتعرضوا لخسائر ضخمة في أي وقت بفعل   أوفي شباك القراصنة    االفتراضيةفي تلك العمالت    ونالمستثمر

 .أي من دول العالم أي تصريح او تنظيم من قبل أي من السلطات الرقابية في
 
 

وال توافق    بها،المنتجات المرتبطة    أو  االفتراضيةالعمالت  لم ترخص أو تقنن تلك  نها  أتحذيرها    ىفالهيئة    كدتأو

فيها   التعامل  من و  استخدامها،و  أعلى  األنواع  تلك  على  للدخول  المستثمرين  تحفيز  دعوات  أن  تعتبر  كذلك 

ً عد نوع ي  تحقيق عوائد مجزية ل التعامالت،  .القانونيةيقع تحت طائلة المسائلة  الذيمن أنواع التضليل  ا
 
ا  علىالهيئة  ت  وشدد األوراق  تداول  المصريأن سوق  البورصة  لدى  - ةلمالية في مصر هي  -الكافة المعروفة 

ً المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل، كما أنه يتم    وبورصة جراءات  إلا  استكمال حاليا

ما تم ذكره على سبيل   ، ودونلية، باإلضافة إلى بورصات السلعالتنفيذية لبورصة العقود اآلجلة والمشتقات الما 

 .التحديد يتطلب تشريعا للمزاولة
 

  IOSCO-األيوسكو-لمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال اأصدرت  سبق ووفي السنوات األخيرة،  

مخاطر   وما الزمها من  العمالت  فيعمليات االكتتاب األولى    فياالشتراك  مخاوف  عدة تحذيرات ألعضائها بشأن  

ن شر به كل ما صدر عن أعضائها من الهيئات  على موقعها اإللكتروني قسم خاص    األيوسكودشنت    كما،  االحتيال 

من   لرقابتهم  الخاضعين  للمستثمرين  تحذيرات  من  عمليات  الرقابية  في  واالشتراك  المشفرة  األصول  استخدام 

استخدام األصول المشفرة في مجاالت التداول    مخاوفهم بشأنقلقهم البالغ وعن    االكتتاب في العمالت معربين

 . والتسوية والمحاسبة والتقييم 
 



 
 
أن حذرت  كما   للهيئة  العمالت    من -مرارا–سبق  تلك  المحموم على  من خالل منصات    االفتراضيةالتسارع 

على   المبنية او من خالل بعض أسواق المشتقات التي فتحت أبوابها مؤخرا لتداول العقود    اإللكترونيالتداول  

يزال يكتنف   الأن الغموض  -تكراراً -وأعلنت لمزاولي الخدمات المالية غير المصرفية   فتراضية،الا العمالت  تلك  

 فتقاراال  ، باإلضافة إلىبشأنها عديد من السلطات المصرفية والرقابية  التلك العمالت وسط تحذيرات كبيرة من  
أطر    أليلالحتيال المالي خاصة أنها غير خاضعه    ا واسع  مجاالمما يفتح    للمتعاملينى الشفافية وآليات الحماية  إل

 . تنظيمية او تشريعية
 
 
 
 


