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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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لقد حدث ما كانت ختشاه البنوك واحلكومات الكربى يف العامل، حيث اختذت الصني خطوًة 
غرَي مسبوقة حنو تكنولوجيا العمالت املشفرة والبلوكجني وقامت إبطالق عملتها الرمسية املشفرة.

ل شركًة تسمى »جمموعة YuanPay« لشراء وتسويق  أعلنت احلكومة الصينية أبهنا تفضِّ
عملتها اجلديدة.

وقد بدأت مبيعات العملة الصينية رمسياً، وحالياً ل ميكن شراء هذه العمالت املعدنية إّل 
من خالل جمموعة »Yuan Pay« ابلسعر املدرج على موقعها الرمسي على الويب. وهناك أخبار 

جيدة أخرى تشري إىل أنَّ أسرتاليا هي واحدة من أوائل الدول اليت بدأت فيها املبيعات اليوم.
أعلن وزير املالية الصيين »ليو كون« أنَّ السعر املبدئي للعملة سيكون 0،01 دولر أمريكي 

فقط!
قام حمرران ابلتحقق من املعلومات وأفاد أبنه ميكننا اليوم شراء ما يقرب من 13000 عملة 

رمسية مقابل 350دولراً.
ماذا يقول اخلرباء؟

لقد طلبنا تعليقاً من »اتن إنج تشني«، رئيس احملّللني املالّيني يف اجملموعة املالّية ملكتب إدارة 
الديون، حيث صرّح لنا أبنه َوفقاً للمجموعة العلمية من اخلرباء املاليني، فإنَّ العملة املشفرة الصينية 

قد تتجاوز عملة البيتكوين يف غضون السنوات العشر القادمة، األمر الذي صدمنا قلياًل:
العملة  سعر  سريتفع  العامل،  حول  األخبار  تنتشر  عندما  الشهر،  هناية  حبلول  أنّه  »نعتقد 

املشفرة الصينية 10 مرات يف األقل.
وعلى َوفق توقعاتنا، ميكن أْن يرتفع السعر بسهولة يف األشهر الستة املقبلة بنسبة تصل إىل 
1000٪. ولكنَّ األهم من ذلك، إذا استمرت الصني يف تطوير تقنيات البلوك جيننب شاط، فإنَّ 
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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

الفرصة أمامها لتتجاوز عملة البيتكوين من حيث السعر والرمسلة يف غضون السنوات العشر  املقبلة.
إنَّ سكان أسرتاليا حمظوظون ألنَّ »جمموعة”YuanPayبدأت محلًة تسويقيًة يف بلدان يف 

واحدة من أوىل احلمالت، مما يشّكل فرصة عظيمة لزايدة رأس املال الشخصي للمواطنني«.
ويف وقت لحق، أرسل لنا الربوفيسور »اتن إنج تشني« اإلمييل التايل: »قام أحد احملللني 
الرئيسيني التابعني لنا يف اجلامعة بوضع رسم بياين ابلسعر املتوقع ابلدولر األمريكي لنصف العام 

املقبل. سيكون يف حمل اهتمام املشرتكني يف قناتك«.

لقد حتققنا من كيفية العمل
قام البعض مّنا يف مكتب التحرير، حباً يف الطالع، بشراء بعض العمالت فقط ملعرفة كيف 

تبدو األمور ومقدار الرسوم التجارية.
ملن  العملية أبكملها ابألسفل  سأريكم  لكنين  العمالت،  على  احلصول  السهل  من  كان 
يهمهم األمر.أما إذا كان هذا كافياً لك وكنت ترغب يف شراء عملة مشفرة صينية بنفسك، فإليك 

/https://yuan-paygroup.com :الرابط
اخلطوة األوىل هي ملء مجيع التفاصيل. كما تَرْون، ل شيء معقد حىت اآلن.- 

https://yuan-paygroup.com/
https://yuan-paygroup.com/
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الثانية، مت نقلي إىل احملفظة اخلاصة مبجموعةYuan Pay،حيث اختاروين وسيطاً -  اخلطوة 
خاصاً لبلدي لشراء العمالت الصينية.

اخلطوة الثالثة، مت نقلي إىل الصفحة اخلاصة ابلشراء حيث جيب أْن أمأل التفاصيل اخلاصة يب.- 



6

مركز البيدر للدراسات والتخطيط

يف مقابل 350 دولراً، تلقيت 13000 عملة. وميكنكم رؤية القيمة احلالّية للعمالت يف 
نفس الصفحة.

  YuanPayكانت العملية برمتها بسيطة وقد تلقيت مكاملة هاتفية من أحد مديري جمموعة
الودودين، لكنين مل أكْن حباجة إىل أيِّ مساعدة ألنَّ العملية إمجاًل كانت سهلة مبا فيه الكفاية.

أخرى  مرة  حمفظيت  راجعت  ساعات،   4 حوايل  بعد  أي  العملية،  هذه  من  النتهاء  بعد 
ولدهشيت:
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يف غضون 4 ساعات فقط، ارتفع السعر وكان إبمكاين ابلفعل استبدال العمالت مقابل 
إجيابية  مفاجأة  لقد كانت هذه  فقط.  استثمرت 350 دولراً  أنين  الرغم من  على  561 دولراً 

حينها.
أان لن أبيع ُعماليت اآلن، ألنَّ مجيع اخلرباء يتوقعون أبنَّ السعر سريتفع إىلх100 يف األقل 

يف غضون أشهر.
https//:yuan-paygroup.com/

مع وجود حدث من هذا النوع، يبدو أنَّ األخبار تتبدل بني احلني واآلخر، وسنحرص على 
حتديثها حسب احلاجة.

ميكنك العثور على الفيديو الرتوجيي اخلاص هبم وكذلك املبيعات املباشرة للعمالت هنا:
https://yuan-paygroup.com/

https://tinyurl.com/y7mm2aey :رابط املقال

https://yuan-paygroup.com/
https://yuan-paygroup.com/

