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  تحـدیــــــــات
  "بتكوین"النظام النقدي العالمي حول التنظیم الرسمي للعملة المشفرة 

  عمــــــار السید عبد الباســـــــط
العام  ، االقتصاد ، كلیـــة الشریعــة والقانـــون بدمنھـــور ، جامعة األزھر،  قسم القانون

  .مصر 
  Dr.ammarelheewy@yahoo.com :البرید اإللكتروني 

  : ملخــــــص 
تعد عملة البتكوین الرقمیة إحدى العمالت المشفرة التي انتشرت منذ           

األثر في تدھور وانھیار قیم بعض العمالت  أكثر من عشر سنوات ، وكان النتشارھا بالغ
األجنبیة الرئیسیة ، وعلى رأسھا الدوالر األمریكي والیورو ، كما كان النتشار البتكوین 
األثر الكبیر في التوسع في حجم األنشطة غیر القانونیة ، خاصة وأن معامالت البتكوین 

وقد حاولت تلك  –ودولیًا محلیًا  –تتم بشكل خفي بعیدًا عن أعین السلطات النقدیة 
الدراسة تقدیم بعض المقترحات أو اآللیات التي تساعد في عملیة تنظیم استخدام تلك 
العملة المشفرة داخل إطار النظام النقدي الدولي ، إال أنھ اتضح من خالل سطورھا 
صعوبة عملیة التنظیم ، خاصة في ظل ما یتوافر لدى مستخدمي البتكوین من تكنولوجیا 

قنیات عالیة وما یستخدمونھ من رموز وخوارزمیات تساعدھم في تشفیر ما یقومون بھ وت
من صفقات باستخدام البتكوین كوسیلة للتبادل ، وعلى الرغم من الصعوبة التي یمكن أن 
یواجھھا صانعي السیاسة االقتصادیة النقدیة دولیًا ، إال أن الدراسة انتھت إلى طرح 

تساھم في وجود نوع من التنظیم والرقابة بواسطة المؤسسات مجموعة من اآللیات التي 
االقتصادیة الدولیة ، وعلى رأسھا صندوق النقد الدولي ، باعتباره الھیئة المنوط بھا 
الرقابة واإلشراف على المعامالت النقدیة الدولیة ، حیث أكدت الدراسة على خطورة 

یتعلق بآثارھا السلبیة على العمالت  عدم تنظیم استخدام البتكوین رسمیًا ، خاصًة فیما
األجنبیة ، إلى جانب التوسع في انتشار األنشطة غیر القانونیة ، األمر الذي یحتم وجود 
اآللیات التي تساعد على عملیة التنظیم ، والتي تمثلت في ضرورة توافر التھیئة الالزمة 

م النقدي الرسمي ، إلى أو البیئة المناسبة لجذب ھذا المجتمع االفتراضي داخل التنظی
جانب ممارسة صندوق النقد الدولي لسلطاتھ في التحكم بشكل مباشر أو بشكل غیر 
مباشر في عملیة التنظیم ، وخاصًة فیما یتعلق بإمكانیاتھ في إدخال التعدیالت الالزمة 
على اتفاقیة إنشائھ ، بما یضمن احتواء تلك االتفاقیة للعمالت المشفرة ومستخدمیھا 

  .عتراف بھم رسمیا داخل االتفاقیةواال
البتكوین ، العمالت المشفرة ، النظام النقدي ، األنشطة غیر  :الكلمات المفتاحیة

 .المشروعة ، سوق الصرف ، التحكم المباشر وغیر المباشر 
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Abstract: 

      The digital bitcoin is one of the cryptocurrencies that 
spread more than ten years ago, and its spread had a great 
impact on the deterioration and collapse of the values of 
some major foreign currencies, especially the US dollar and 
the Euro. Bitcoin transactions take place in secret, away from 
the eyes of monetary authorities - locally and internationally - 
and this study attempted to present some proposals or 
mechanisms that help in the process of regulating the use of 
that encrypted currency within the framework of the 
international monetary system, but it became clear through its 
lines the difficulty of the process of regulation, especially in 
The technology and high technologies available to Bitcoin 
users and the codes and algorithms they use that help them 
encrypt the transactions they make using Bitcoin as a medium 
of exchange. 

       and despite the difficulty that may be faced by 
monetary economic policy makers internationally, the study 
ended with offering a set of Mechanisms that contribute to the 
existence of a kind of regulation and oversight by international 
economic institutions, especially the International Monetary 
Fund, as the body entrusted with it The study emphasized the 
danger of not regulating the use of Bitcoin officially, especially 
with regard to its negative effects on foreign currencies, in 
addition to the expansion of the spread of illegal activities, 
which necessitates the existence of mechanisms that help the 
regulation process, which was In the necessity of providing 
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the necessary preparation or the appropriate environment to 
attract this virtual community within the official monetary 
regulation, in addition to the IMF’s exercise of its powers to 
directly or indirectly control the regulation process, especially 
with regard to its possibilities to introduce the necessary 
amendments to its establishment agreement, in a way that 
ensures That agreement contains cryptocurrencies and their 
users and formally recognizes them within the agreement. 
Keywords: Bitcoin , Cryptocurrencies , Monetary System , 
Illegal Activities , Exchange Rate , Direct and Indirect Control. 
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  مقدمـــــة
تتنوع العمالت األجنبیة المستخدمة في كل دول العالم ، سواًء منھا تلك        

المستخدمة داخل اإلطار المحلي لكل دولة ، أو تلك المستخدمة على النطاق الدولي في 
إتمام الصفقات التجاریة الدولیة ، وعلى رأسھا الدوالر األمریكي ، وعلى مر الثالثون 
عامًا األخیرة تطور انتشار استخدام تلك العمالت من الشكل التقلیدي المتمثل في الدفع 

لنقدي للعمالت المستخدمة في إتمام الصفقات أو عن طریق استخدام عن طریق التسلیم ا
الشیكات المصرفیة إلى االستخدام اإللكتروني لتلك األموال ، والمتمثل في تحویل مقابل 
إتمام الصفقات التجاریة إلى مجرد تحویل أرقام من حساب المستورد إلى حساب المورد 

ات النقدیة العالمیة ، والتي تمت عن طریق ، وكانت تلك الخطوة من أھم وأعظم التطور
" Visa"استخدام بطاقات المصارف اآللیة بجمیع أنواعھا ، وعلى رأسھا بطاقة شركة 

  .التي تأسست خالل الربع األخیر من القرن العشرین
وفي سبیل تطور النظام النقدي العالمي وتنوع األدوات المالیة  والنقدیة      

، انتشرت في اآلونة األخیرة منذ نھایة القرن العشرین وحتى المستخدمة حول العالم 
الوقت الحالي الكثیر من العمالت المشفرة ، التي یصعب رقابتھا من جانب البنوك 
المركزیة في الدول ، نتیجة عدم السیطرة على حجم المعامالت التي تتم بواسطة تلك 

تلك العمالت المشفرة ، التي ال  التي تعد من أھم" Bitcoin"العمالت ، ومنھا البتكوین 
یستطیع معرفة رموزھا إال المتعاملون فیھا فقط ، وبالتالي كانت تلك العملة المشفرة 
بمثابة سیف ذو حدین ، ما بین خدمة وتطور النظام النقدي العالمي ، من ناحیة اعتبارھا 

ل عناء نقل عملة الكترونیة جدیدة تساعد على إتمام المعامالت الدولیة  ، دون تحم
األموال أو دفع عموالت بنكیة مقابل إتمام تلك الصفقات ، وما بین اعتبارھا بمثابة عملة 
وھمیة لیس لھا وجود فیزیائي على أرض الواقع ، مما یخرجھا من سیطرة السلطات 
النقدیة العالمیة ، خاصًة من حیث معرفة األرصدة التي تتكون منھا تلك العملة المشفرة 

العالم ، ومن حیث السیطرة على االرتفاعات المتتالیة والمستمرة في قیمتھا  على مستوى
  .الخ.....كل یوم مقابل العمالت األجنبیة الدولیة ، مثل الدوالر األمریكي والیورو 

ھذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى یشوب استخدام تلك العملة المشفرة       
"Bitcoin "بل البنوك المركزیة العالمیة شبھة في ظل عدم السیطرة علیھا من ق

استخدامھا كأداة إلتمام الصفقات التجاریة غیر المشروعة ، وعلى رأسھا تجارة 
المخدرات ، وتجارة األسلحة ، حیث یمكن استخدام تلك العملة كوسیلة الرتكاب جریمة 

ترونیة غسل األموال ، نتیجة عدم القدرة على رقابة تحركاتھا أو مراقبة الحسابات االلك
التي یتم من خاللھا استخدام تلك العملة في تنفیذ تلك الصفقات غیر المشروعة  ، األمر 
الذي دعاء الكثیر من فقھاء االقتصاد في جمیع دول العالم إلى الحیرة من أمرھا ، وھل 
یمكن اعتبارھا أداة نقدیة جدیدة تساعد في تطور النظام النقدي العالمي ، من خالل 

ھا عن النقود التقلیدیة ، أم یمكن اعتبارھا وسیلة لتكوین ثروات طائلة بعیدة االستعاضة ب
عن أعین السلطات النقدیة والضریبیة داخل الدول ، األمر الذي یسھل استخدامھا في 

  .كثیر من األنشطة غیر المنظمة ، خاصة غیر المشروعة منھا
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  :أھمیة الدراسة
الدولیة ، وما توصل إلیھ الفن المالي في  في إطار متابعة المستجدات النقدیة      

ابتكار العدید من األدوات النقدیة االلكترونیة ، وتأثیر تلك األدوات على النظام النقدي 
العالمي ، تكتسب تلك الدراسة البحثیة أھمیتھا ، من خالل اإلطالع على ما ھو جدید في 

نھا ، ومعرفة مدى تأثیر تلك مجال العمالت االلكترونیة المبتكرة ، وخاصًة المشفرة م
على النظام االقتصادي العالمي ، من حیث " Bitcoin"العمالت ، ومنھا الـــــــــــــ 

اعتبارھا إضافة جدیدة إلى مجال العمالت االلكترونیة أم أنھا مجرد وھم سوف ینتھي في 
ة أسرع وقت ، كذلك تكتسب تلك الدراسة أھمیتھا من خالل معرفة دور تلك العمل

المشفرة في انتشار الكثیر من األنشطة االقتصادیة غیر المشروعة ، نتیجة عدم القدرة 
على مراقبة تحركاتھا بواسطة البنوك المركزیة والمؤسسات النقدیة الدولیة ، مما یمھد 

  .الطریق لمزید من جرائم غسل األموال
المشفرة ،  وفي نفس الوقت الذي تناولت فیھ كثیر من الدراسات العمالت      

وعلى رأسھا البتكوین كوسیلة للتوسع االستثماري ، من حیث استخدامھا كأداة للمضاربة 
بھا مقابل العمالت األجنبیة األخرى ، وعلى رأسھا الدوالر األمریكي ، بسبب 
االرتفاعات المستمرة في قیمتھا یومًا بعد یوم ، ومدى اعتبارھا وسیلة لتحقیق المزید من 

اربین ، تكتسب دراستنا أھمیتھا في أنھا تسمح بإلقاء الضوء على تحدید األرباح للمض
ھویة تلك العملة المشفرة من حیث مدى اعتبارھا أداة لتطویر العمالت الدولیة أم أنھا تعد 
أداة لتدمیر اقتصادات الكثیر من الدول التي تسمح لألفراد بالتعامل في تلك العملة 

  " .Bitcoin"المشفرة الــــــــــ 
  

  :أھداف الدراسة
في مدى " Bitcoin"تسعى تلك الدراسة لتوضیح وبیان دور العملة المشفرة      

اعتبارھا أداة لتطویر النظام النقدي العالمي بإضافة فئة جدیدة من العمالت االلكترونیة 
المشفرة أو مدى اعتبارھا أداة لتحقیق المزید من االنتشار ألنشطة التجارة غیر 

ة ، وذلك من خالل مجموعة من المحاور التي یمكن أن نوجزھا في النقاط المشروع
  :الرئیسیة اآلتیة

كإحدى العمالت المشفرة التي كانت " Bitcoin" تحلیل ماھیة وحقیقة الــــــ ) ١
  .انعكاسًا للتطور التكنولوجي في المجال النقدي خالل فترة الثالثون عامًا الماضیة

ؤسسات االقتصادیة الدولیة والمحلیة ، وعلى رأسھا بیان وتوضیح دور الم) ٢
البنوك المركزیة داخل الدول في السیطرة على معامالت البتكوین والتحكم في 
االرتفاعات المستمرة في سعر صرفھا مقابل العمالت الدولیة التقلیدیة ، وعلى رأسھا 

  .الدوالر األمریكي
ة مشفرة ال وجود فیزیائي لھا كعمل -إلقاء الضوء على آلیة عمل البتكوین ) ٣

كأداة مضاربة أو أداة إتمام الصفقات التجاریة عبر شبكة االنترنت   -على أرض الواقع
  .الدولیة
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في تكوین وزیادة األنشطة غیر " كعملة مشفرة"بیان مدى مساھمة البتكوین ) ٤
صفقات ، القانونیة ، خاصًة في ظل ضعف الرقابة من جانب البنوك المركزیة على تلك ال

في إطار التكنولوجیا الفائقة المستخدمة لتأمین حسابات األشخاص المتعاملون في تلك 
  .األنشطة وتلك العمالت المشفرة

بیان أھم التحدیات التي تواجھ المؤسسات االقتصادیة الدولیة تجاه عملیة ) ٥
النقدي الدولي  تنظیم استخدام البتكوین ، واآلثار المترتبة على عدم تنظیمھا داخل اإلطار

  .الرسمي
  

  :مشكلة الدراسة
یعاني النظام النقدي العالمي ، وعلى رأسھ المؤسسات االقتصادیة الدولیة        

، وعلى رأسھا البتكوین ، حیث تواجھ ) الرقمیة(من االنتشار المتزاید للعمالت المشفرة 
لمیة والبنك الدولي ، ممثلة في صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العا(تلك المؤسسات 

تحدیات حول عملیة تنظیم استخدام ) بل والمؤسسات النقدیة المركزیة داخل الدول
داخل اإلطار الرسمي للنظام النقدي العالمي ، وتتمثل أھم تلك  -كعملة مشفرة –البتكوین 

التحدیات في صعوبة عملیة التنظیم ، خاصًة في ظل اآللیات واألدوات التي تستخدم في 
مام صفقات البتكوین ، وأھمھا استخدام رموز وخوارزمیات معینة ال یستطیع أحد فك إت

  .شفراتھا بسھولة
ھذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى تواجھ عملیة عدم تنظیم تلك العملة        

المشفرة عدم معرفة حجم المعامالت التي تتم باستخدامھا ، وبالتالي عدم معرفة حجم 
الناتجة عن تلك الصفقات ، نظرًا لصعوبة اختراق حسابات  أرصدة رؤوس األموال

األشخاص المتعاملون ، والتي غالبًا ما یتم تشفیرھا بالخوارزمیات والرموز المعقدة ، 
األمر الذي یجعل تلك الصفقات محل تساؤالت كثیرة حول مدى مشروعیتھا من عدمھ ، 

ام النقدي العالمي ضرورة إیجاد مما یحتم على المؤسسات االقتصادیة القائمة على النظ
الحلول الالزمة لمواجھة تلك التحدیات ، من خالل وضع اآللیات الالزمة لعملیة تنظیم 
استخدام البتكوین بشكل رسمي ، وبما یساھم على مواجھة تلك التحدیات ، وھو ما سعت 

  .تلك الدراسة البحثیة للمساھمة في عالجھ من خالل سطورھا
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  :حدود الدراسة
لتحدید دورھا في " Bitcoin"من خالل استعراض دراسة العملة المشفرة      

تطور النظام النقدي العالمي ، ومدى مساھمتھا في انتشار المزید من األنشطة غیر 
  :القانونیة ، یلتزم الباحث في دراستھ بالحدود اآلتیة

وین وحدھا بیان آلیة عمل العملة المشفرة من خالل االقتصار على عملة البتك -
  .دون باقي العمالت االلكترونیة المشفرة التي ظھرت خالل فترة العشرون عامًا األخیرة

دراسة اإلطار الزمني الستخدام عملة البتكوین المشفرة خالل الفترة منذ نشأتھا  -
وحتى تطور مراحل استخدامھا وارتفاع قیمتھا مقابل باقي العمالت األجنبیة خالل عام 

  .م٢٠٢١
على بیان دورھا في التأثیر على " Bitcoin" صر دراسة العملة المشفرة تقت -

حركة النظام النقدي العالمي كإحدى األدوات المبتكرة خالل فترة العشر سنوات األخیرة 
، وبیان مدى مساھمتھا في انتشار األنشطة غیر المشروعة ، واستعراض التحدیات التي 

  .یًاتواجھ تنظیم استخدام تلك العملة رسم
  

  :منھج الدراسة
في إطار الحدیث عن انتشار العمالت المشفرة خالل اآلونة األخیرة ،       

، وما ترتب علیھا من تحدیات تواجھ السلطات " Bit Coin"   ومنھا عملة الــــــــ
المركزیة ، األمر الذي یفرض على الباحث أن یسلك بعض المناھج العلمیة أثناء كتابة 

  :اسة ، وأھمھاسطور تلك الدر
وذلك من خالل استقراء أھم األدبیات التي تناولت دراسة  :المنھج االستقرائي -

العمالت المشفرة والتعرف على مضمونھا ، حیث یعتمد فیھ الباحث على المالحظة 
والتجربة ، من أجل الوقوف على طبیعة وآلیة عمل تلك العمالت ، وخاصًة عملة 

ا في تطور منظومة النقد العالمیة ، ومساھمتھا في عملیة البتكوین ، ومدى حقیقة دورھ
تسھیل وإتمام الصفقات التجاریة ، سواًء منھا الصفقات المشروعة أو الصفقات غیر 

  ،المشروعة
وفیھ یسعى الباحث إلى استنباط واستخالص النتائج  :المنھج االستنباطي -

النقدي العالمي ، وما تواجھھ  المترتبة على استخدام تلك العملة المشفرة داخل النظام
المؤسسات االقتصادیة من تحدیات ناتجة عن عدم السیطرة على تلك العملة بسبب انعدام 
الوجود الفیزیائي لھا ، ثم التركیز بعد ذلك على مدى دقة النتائج التي یتوصل إلیھا 

لتلك العمالت  الباحث ، ثم محاولة استنباط الحلول الالزمة لتعمیق فكرة االستخدام األمثل
بشكل ینعكس إیجابیًا على جمیع المتعاملین فیھا ، سواًء كانوا أفرادًا أو مؤسسات رسمیة 

  .أو شبھ رسمیة
وذلك من خالل تحلیل البیانات الخاصة بحجم وكمیة عملة  :المنھج التحلیلي -

 البتكوین والصفقات التي تستخدم تلك العملة المشفرة في إتمامھا بھدف الوصول إلى
الحلول الالزمة لمواجھة المشاكل الناجمة عن استخدام تلك العملة ، سواًء من حیث 
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صعوبة سیطرة المؤسسات االقتصادیة علیھا ، أو من حیث استخدامھا في الصفقات غیر 
المشروعة ، وما ینتج عنھا من عملیات غسل األموال ، ویتم ذلك من خالل تفسیر 

استخالص النتائج والحلول الالزمة لمواجھة اإلشكالیة ظاھرة انتشار البتكوین وتحلیلھا و
  .المترتبة على وجودھا

  
  :فروض الدراسة

تقوم تلك الدراسة البحثیة على مجموعة من الفروض ، والتي یسعى       
الباحث من خالل دراستھ إلى إثبات مدى تحققھا من عدمھ ، وتتمثل تلك الفروض فیما 

  :یلي
حدث أنواع العمالت المشفرة التي تحتاج إلى آلیات أن البتكوین ھي أھم وأ) ١

أو من جانب السلطات ) كمضاربین(معینة في التعامل معھا ، سواًء من جانب األفراد 
  .النقدیة من ناحیة كیفیة الرقابة على األرصدة المتوافرة من تلك العملة

ضرار ما أن استخدام البتكوین في إتمام الصفقات التجاریة الدولیة لھ من األ) ٢
ھو أكثر بكثیر من المنافع التي تعود على االقتصاد ، سواًء داخل الدولة التي یتعامل 
أفرادھا بتلك العملة ، أو على المستوى العالمي ، خاصة في ظل عدم الوجود الحقیقي 
لتلك العملة على أرض الواقع ، مما یجعلھا أقرب إلى إتمام الصفقات غیر المشروعة 

  .لصفقات القانونیةمنھا إلى تلك ا
أن األفراد المتعاملین في تلك العملة المشفرة لدیھم من اإلمكانیات ) ٣

التكنولوجیة ما یسمح لھم بتشفیر التعامل فیھا من خالل استخدام الخوارزمیات والرموز 
المعقدة التي یصعب على السلطات النقدیة المحلیة والدولیة التعامل معھا وفكھا ، األمر 

بعدم االعتراف بھا كعملة نقدیة على المستوى الدولي والمحلي ، خاصة في  الذي یعجل
  .ظل إمكانیة استخدامھا كغطاء لتسویة المعامالت الدولیة غیر القانونیة

أن ھناك ارتفاعات متتالیة لقیمة البتكوین مقابل أسعار صرف عمالت الدول ) ٤
لتوقعات في ارتفاعات أسعار الكبرى ، ال سیما الدوالر األمریكي ، بشكل یفوق كل ا

صرف العمالت الدولیة مقابل بعضھا ، األمر الذي یؤدي إلى اإلسراع بنھایة الوجود 
  .االفتراضي لتلك العملة المشفرة
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  :الدراسات السابقة
في إطار الحدیث عن الدراسات السابقة التي تناولت العملة المشفرة       

"Bitcoin "لى بعٍض من تلك الدراسات الستعراض أھم ، سوف نقوم بإلقاء الضوء ع
الجوانب التي تناولتھا من خاللھا ، ثم نوضح في النھایة الجدید الذي اشتملت علیھ تلك 

  :الدراسة وذلك على النحو التالي
  ):١)(John Roberts 2018 (دراسة ) ١

وفیھا تحدث الباحث عن سر المكاسب المفاجئة التي تتحقق من التعامل في        
، بشكل أكثر من التعامل في األنشطة غیر القانونیة ، " Bitcoin"العمالت المشفرة 

كتجارة المخدرات ، وتجارة األسلحة ، وذلك في الوقت الذي تحقق فیھ تلك العملة 
ارتفاعات متضاعفة بشكل یجعل المتعاملون فیھا یجنون أرباحًا ضخمة غیر متوقعة ، 

الكثیر من المھارات في التعامل مع الحاسب اآللي  ولكن بشرط امتالك المتعاملون إلى
وشبكة االنترنت الدولیة ، إلى جانب امتالك المزید من أوقات الفراغ بما یسمح لھم من 

  .المضاربة في تلك العملة المشفرة
  ):٢)(John McGinnis 2020(دراسة ) ٢

" Bitcoin"وفیھا تناول الباحث الحدیث عن طبیعة عمل العملة المشفرة      
ومستقبل التعامل بھا على األجل الطویل ، وفیھا أثبت الباحث أنھ ال توجد أي مشاكل 
تتعلق بالتكنولوجیا الحدیثة المستخدمة في تعامالت البتكوین ، حیث أثبت كفاءة ومالئمة 
التكنولوجیا المستخدمة حالیا إلتمام صفقات البتكوین ، خاصًة في ظل الحریة التي تسمح 

للتعامل في العمالت المشفرة ، وذلك على عكس الحال قبل أكثر من ثالثون  بھا الدول
عامًا ، حیث كان من الصعب ، بل من المستحیل مناقشة موضوع العملة المشفرة من 

  .األساس
  ):٣)(Dyal and Singh Bhullar 2020(دراسة ) ٣

تحركات  ھدفت تلك الورقة التي قدمھا الباحثان إلى دراسة العالقة بین       
وحركات أسواق المال الثنین من اإلقتصادات العالمیة " بتكوین"أسعار العملة المشفرة 

مالحظة على أساس یومي  ١١٣٣الكبرى ، وھما الصین والھند ، وفیھا تم رصد عدد 
م ٢٠١٩م وحتى نھایة شھر نوفمبر ٢٠١٥خالل أربع سنوات اعتبارًا من أول ینایر  عام 

، وأوضحت النتائج ) E-views(ض البرامج اإلحصائیة مثل وتحلیلھا باستخدام بع

                                      
1) Jeff John Roberts – Uncle Sam's Secret Bitcoin Windfall – Best 
Companies to work for – Veterans United Home – 2018. 
2) John O. McGinnis – Bitcoin's Nature and its Future – Harvard Journal 
of Law and Public  Policy – Vol.43 – 2020. 
3) Singh Bhullar and Dyal Bhatnagar – Bitcoin's as A determinant of 
Stock Market movements: A comparison of Indian and Chinese Stock 
markets – Theoretical and Applied Economics – Volume XXVII , 
No.3(624)Autumn, 2020. 
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وبورصات األوراق المالیة " Bitcoin"التجریبیة للورقة وجود عالقة طویلة األجل بین 
في كًال من الھند والصین بشكل یعمل على تقلیل المخاطر  لدى المستثمرین العالمیین 

  .وصانعي السیاسات النقدیة
  

ات السابقة لم نجد منھا ما یتناول ما یواجھ النظام ومن خالل استعراض الدراس
النقدي العالمي ، بل والمجتمع الدولي من تحدیات في عملیة تنظیم استخدامھا داخل 
اإلطار الرسمي للنظام النقدي ، بل ومدى دورھا اإلیجابي في تكوین الكثیر من األنشطة 

ھا أداة استثماریة تعمل على غیر القانونیة ، ولكن تمثلت معظم تلك الدراسات في كون
زیادة األرباح لدى المضاربین فیھا ، وكیفیة إدارة التعامل في تلك العملة المشفرة ، وھذا 

  .ما یوضح الفرق بین دراستنا الحالیة والدراسات السابقة
  

  :تقسیمات الدراسة
من خالل وقائع تلك الدراسة وما اشتملت علیھ من موضوعات تم بحثھا           

مكن تقسیم ھذه الدراسة إلى مبحثین رئیسیین یسبقھما مبحثًا تمھیدیًا ، حیث یتناول ی
توضیحا لبعض المفاھیم المتعلقة بعملة البتكوین المشفرة من خالل  المبحث التمھیدي

تناولت الدراسة توضیحًا للمشكالت التي تواجھ  المبحث األولإطاللة عامة علیھا ، وفي 
ین داخل النظام النقدي الرسمي في مطلب أول ، وفي الثاني تطبیق واستخدام البتكو

تناولت الدراسة إلقاء الضوء على عوامل الجذب أو حوافز استخدام البتكوین بشكل دولي 
تناولت الدراسة بیانًا بأھم تحدیات تنظیم استخدام البتكوین  المبحث الثانيرسمي ، وفي 

المطلب سیمھ إلى ثالثة مطالب ، تناولنا في داخل اإلطار الرسمي للنظام النقدي ، وتم تق
منھا المخاطر المترتبة على عدم تنظیم العملة المشفرة داخل النظام النقدي الدولي  األول

تناولنا رؤیة المؤسسات االقتصادیة الدولیة حول تنظیم استخدام  المطلب الثاني،  وفي 
یات التي یمكن عن طریقھا تنظیم فقد تناولنا أھم اآلل المطلب الثالثالبتكوین ، أما في 

استخدام البتكوین داخل النظام النقدي ، وقد تناولنا تلك اآللیات من خالل فرعین ، اشتمل 
األول منھما على بیان بآلیات التھیئة البیئیة الالزمة لعملیة التنظیم ، وفي الثاني تناولنا 

  .آلیات التحكم المباشر وغیر المباشر  لتنظیم البتكوین
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  مبحث متهيدي

  إطاللة عامة على العملة املشفرة

  "بتكوين" 

في إطار الحدیث عن المبحث األول من تلك الدراسة سنتناول إلقاء الضوء        
على أھم المالمح التي تزیل الغموض عن كل ما یتعلق بعملة البتكوین من أحكام ، من 

إلى آخر كل ما یتعلق بھا من مبادئ  ....حیث التعریف بھا ، وطبیعتھا ، وآلیة عملھا 
  .وأولیات البد من دراستھا ، ومعرفة القارئ المبتدئ بھا قبل القارئ المتعمق

  ":بتكوین"تحلیل مفھوم العملة المشفرة : أوًال
لقد ھزت األزمة المالیة العالمیة التي اجتاحت معظم دول العالم عام       

دول ، مما أدى إلى زعزعة استقرار تلك م الثقة في اقتصادات الكثیر من ال٢٠٠٨
االقتصادیات على وجھ العموم ، وإلى زعزعة الثقة في القطاع المصرفي ، ممثًال في 
المؤسسات المالیة التقلیدیة للدولة على وجھ الخصوص ، كما أدى انخفاض قیم العمالت 

حث عن طرق الوطنیة في كثیر من الدول وما نتج عنھ من انتشار للفقر لدیھا إلى الب
بدیلة لتوفیر األموال ، ھذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى أدى التطور الدینامیكي في 
مجال اقتصاد المعلومات إلى تكثیف البحث عن أنواع جدیدة من األدوات المالیة القائمة 

ھي إحدى أنواع " بتكوین"على تكنولوجیا المعلومات ، وقد كانت العملة المشفرة 
  ).١(لیة الجدیدة التي جاءت نتیجة تطور اقتصاد المعلوماتاالبتكارات الما
بالعملة المشفرة كعملة " Bitcoin"وعادًة ما یشار إلى كلمة بتكوین       

افتراضیة ، وبمعنى أدق ینظر إلیھا من قبل مستخدمیھا والداعمین لوجودھا على أنھا 
نوع جدید من األموال نقودًا افتراضیة ، حیث یرونھا بمثابة شبكة دفع إلكترونیة و

المبتكرة ،  وعلى النقیض من ذلك ، یرى البعض أن إطالق لفظ األموال على عملة 
كل أصل " البتكوین لیس باألمر السھل ، وال یتماشى مع التعریف النظري للمال بأنھ 

، فلقد أصبحت )٢"(مقبول بشكل عام للدفع مقابل سلع أو خدمات أو مقابل تسویة الدیون
على االنترنت التي تقوم بھا المؤسسات المالیة تتم من خالل المدفوعات التجارة 

االلكترونیة ، وعلى الرغم من ذلك ما زالت تلك المدفوعات االلكترونیة تعاني إلى حد ما 

                                      
1) Perchuk O.V. and Makarchuk I.M and Yaremenko L.M – The 
Prospects of using Cryptocurrency Bitcoin as a Financial Innovation in 
the information Economy of Ukraine - Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii 
Skovoroda State Pedagogical University, Ukraine . 2019. Pp: 421 – 427. 
2) Max Kubat - Virtual currency bitcoin in the scope of money definition 
and store of value - Procedia Economics and Finance 30 ( 2015 ) 409 – 
416. 
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، ) ١(من بعض نقاط الضعف والتي تتمثل أھمھا في ضعف الثقة في إتمام تلك التعامالت
مالت االلكترونیة معامالت ظاھرة ، وتحت سیطرة وذلك على الرغم من كون تلك المعا

المؤسسات النقدیة داخل الدول ، مما یشكل وجود معاناة أكثر فیما یتعلق بإتمام تلك 
الصفقات عن طري أٍي من العمالت المشفرة ، وعلى رأسھا البتكوین ، نظرًا لعدم 

العملة ، مما یجعلھ أول إمكانیة السیطرة والرقابة على المعامالت التي تتم باستخدام تلك 
  ).٢(نظام دفع رقمي ال مركزي تمامًا في العالم

  :نشأة البتكوین:ثانیًا
تعد البتكوین ھي المثال األشھر للعمالت المشفرة التي ظھرت في اآلونة األخیرة ،      

 Satoshiم ُنشرت ورقة بحثیة عبر صفحات االنترنت باسم ٢٠٠٨ففي عام 
Nakamoto  التعامل من خالل النقد االلكتروني بین األفراد بشكل  تتحدث عن نظام

، أو من " Peer-to-Peer" مباشر ، ودون وسیط ، فیما یعرف بالتعامل من الند للند 
نظیر لنظیر ، وعلى الرغم من الجھود الحثیثة التي بذلت لمعرفة مصدر تلك العملة 

وتو شخصیة مجھولة ، ، إال أنھ ال تزال شخصیة ساتوشي ناكام" Bitcoin"المشفرة 
وغیر معروفة للجمھور ، وال یعرف ما إذا كانت ساتوشي تلك ھي مؤسسة أو شخص 

  ).٣(محدد
م كانت المعامالت االلكترونیة التي تتم عبر ٢٠٠٨فحتى اختراع البتكوین عام      

إرسال مبلغ مائة ) س(االنترنت تتطلب دائمًا وسیطًا موثوقًا بھ ، فمثًال إذا أراد شخص 
عبر االنترنت ، فكان علیھ االعتماد على جھة ثالثة موثوقًا ) ص(دوالر إلى شخص آخر 

، حیث یحتفظ ھؤالء الوسطاء بسجل ألرصدة ) MasterCardأو  PayPal(بھا مثل 
من حساب ) دوالر ١٠٠(أصحاب الحسابات ، ویتم التحویل عن طریق خصم المبلغ 

یتم ذلك مقابل عمولة تخصم من ، و) ٤(الشخص األول إلى حساب الشخص الثاني
أو من أحدھما ، وخاصًة إذا ما أردنا تحویل نفس المائة ) المرسل والمرسل إلیھ(الطرفین 

، فسیتم خصم مبلغ العمولة ) ع(إلى شخص ثالث ) ص(دوالر من حساب الشخص 
  ).٥(السابق خصمھا عند إتمام العملیة األولى ، وھذا ما یسمى بنظام اإلنفاق المزدوج

                                      
1) Satoshi Nakamoto - Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System - 
www.bitcoin.org 
2) Jerry Brito, Andrea Castillo – Bitcoin , A Primer for Policymakers - 
Mercatus Center George Mason University, 2013, p:3. 
3) Wallace, B. - The Rise and Fall of Bitcoin. Wired. (23), November 
2011.   
4) Jerry Brito, Andrea Castillo – Bitcoin , A Primer for Policymakers – 
Op.Cit. p:3.  
5) David Chaum, “Achieving Electronic Privacy,” Scientific American, 
August 1992, 96–101. 
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وباختراع عملة البتكوین المشفرة ، والتي تعتبر اكتشافًا ثوریًا جدیدًا تم         
حل مشكلة اإلنفاق المزدوج التي كانت تعتمد على وجود طرف ثالث ، حیث یتم التعامل 

أو الند للند ، حیث یتم تسجیل " Peer-to-Peer"مباشرًة بین األشخاص فیما یسمى 
" خالل دفتر أو سجل ، ویسمى ھذا السجل بالـــــــــــ صفقات وتعامالت البتكوین من 

BlockChain " وبالتالي القضاء على مشكلة اإلنفاق المزدوج ، حیث یتم تحویل ،
  ).١"(PayPal" المبالغ بین األفراد وإتمام الصفقات دون االستعانة بالــــــــــ 

  :خصائص البتكوین:ثالثًا
بمجموعة من الخصائص التي تمیزھا عن " وینبتك"تتمیز العملة المشفرة        

غیرھا من العمالت ، حیث تعتبر تلك الخصائص بمثابة اختصار آللیة وطبیعة عمل تلك 
  ):٢(العملة ، وتتمثل تلك الخصائص فیما یلي

  :عدم خضوع تلك العملة لرقابة السلطات المركزیة) ١
الرئیسیة التي  بأن من أھم الخصائص Satoshi Nakamotoفقد أفاد         

-Peer"یتمیز بھا نظام البتكوین ھو  أن المعامالت االلكترونیة في ظلھ ستكون بأسلوب 
to-Peer " أو ما یسمى من الند للند وبشكل مباشر دون أي تدخل أو رقابة من جانب

المؤسسات المالیة الرسمیة كالبنوك المركزیة ، حیث تم تصمیم ھذا النظام لیتم تنفیذ 
شكل غیر مركزي تمامًا ، مما یعني أن مستخدمي البتكوین لن یحتاجوا إلى عملیاتھ ب

وسیط ثالث یضعوا فیھ ثقتھم إلتمام تلك العملیات المتعلقة بالبتكوین ، كما یحدث بالنسبة 
للمعامالت التقلیدیة التي تتم باستخدام العمالت الورقیة للدول ، كما أفاد ساتوشي من 

الجدید لعملة البتكوین یعتمد على إثبات ودقة التشفیر  الذي  ناحیة أخرى أن ھذا النظام
  ).٣)(البنوك المركزیة(یوفر الثقة للعمالء بدًال من الوسیط التقلیدي 

  :سریة معلومات العمیل) ٢
أیضًا تعد سریة المعلومات الخاصة بالمتعامل من ناحیة ھویتھ والرموز 

بتعامالتھ ، كلھا أمور تخضع لنظام  المستخدمة في فك الشفرة الخاصة) الخوارزمیات(
سري ال یمكن ألحد اإلطالع علیھ ، كما أن سجل الصفقات التي تم عقدھا وھو المسمى 

یخضع إلجراءات السریة التي ال یمكن ألحد اإلطالع علیھا " blockchain"بالــــــــــ 
   ).٤(سوى العمیل صاحب الصفقة

                                      
1) “Markets,” Bitcoincharts, accessed July 30, 2013, 
http://bitcoincharts.com/markets/. 
2) Sjoerd Klabbers - Bitcoin as an investment asset: The added value of 
bitcoin in a global market portfolio - Financial Economics - Radboud 
Universiteit Nijmegen , 2017 , p:11. 
3 )Zoaib Saleem – The 2008 global Meltdown and the birth of bitcoin – 
Personal Finance – September 2018. 
4 ) Sjoerd Klabbers - Bitcoin as an investment asset: The added value of 
bitcoin in a global market portfolio – Op.cit. p:11  
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  :تعدینیتم إنشاء البتكوین من خالل عملیة ال) ٣
، ) ١(بعدم وجود سلطة مركزیة" بتكوین"یتمیز نظام العملة المشفرة        

تتولى عملیھ إصداره كغیره من العمالت ، ) كالبنوك المركزیة في جمیع دول العالم(
التي تتم من ) ٢(حیث یتم إنشاء وتكوین عملة البتكوین من خالل عملیة التعدین الذھبي

على النحو السابق اإلشارة إلیھ ، حیث تؤدي عملیة التعدین خالل عمال مناجم البتكوین 
إلى معدالت نمو فائقة في التعامل بتلك العملة المشفرة ، نتیجة إرتفاع قیمتھا بشكل 

  .متسارع مقابل العمالت الدولیة األخرى ، وعلى رأسھا الدوالر األمریكي
ھتمام بشكل خاص ، ألن وال شك أن كًال من الخاصیتین الثانیة والثالثة تثیران اال

ھذا یعني أنھ ال توجد حكومة لدیھا تأثیر على قیمة العملة المشفرة ، وال یمكن ألیة 
خفض قیمة العملة أو حتى إعادة تقییمھا بخفض قیمتھا ، وھو ما یقلل /سیاسة نقدیة رفع

  ).٣(من إحتمالیة أن تكون البتكوین ھدفًا للمضاربة –بحسب ھذا الرأي  –
  :الكمیة المعروضة منھا محدودیة) ٤

 -"  Bitcoin" من أھم الخصائص التي تتمیز بھا العملة المشفرة الـــــــــ        
الكمیة ) محدودیة(على خالف باقي العمالت الدولیة الورقیة التقلیدیة ، ھي ندرة 

المعروضة من البتكوین ، والتي تعتبر في نفس الوقت میزة كبیرة في مكافحة التضخم ، 
ث یتمیز المعروض من تلك العملة بالثبات النسبي ، الذي یمكن التنبؤ بالكمیات حی

المعروضة أوًال بأول والتي یمكن إنتاجھا من تلك العملة بواسطة عمال المناجم ، حیث 
، فحتى ) ٤)(ملیون وحدة من عملة البتكوین ٢١(لن تتجاوز تلك الكمیة حاجز الــــــ 

ملیون وحدة بتكوین ، مما  ١٨.٦٨٦م تم تعدین ٢٠٢١عام الرابع والعشرون من فبرایر 

                                      
1) Reid, S., Harrigan, M. An Analysis of Anonymity in the Bitcoin System. 
Available at: 
https://arxiv.org/pdf/1107.4524.pdf%3Forigin%3Dpublication_detail 
2012. 
2) Rogojanu, A., Badea, L. The issue of competing currencies. Case 
study – Bitcoin, Theoretical and Applied Economics, 21, (1) (2014), pp. 
103–114. 
3) Barber, S., Boyen, X., Shi, E., Uzun, E. Bitter to better - how to make 
bitcoin a better currency. Lecture Notes in Computer Science, 7397, 
(2012) ,  pp. 399-414. 
4) See: 
- Burghelea, C. Global financial integration, inflation, and market 
economies, Official Journal of the Contemporary Science Association 
New York, 3, (4), Denbridge PressNew York(2008), p .153-160. 
- d’Artis Kancs, Pavel Ciaian and Miroslava Rajcaniova - The Digital 
Agenda of Virtual Currencies, Can BitCoin Become a Global currency? 
JRC technical report, European Commission , 2015, p:6. 
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، األمر الذي یؤدي ) ١(ملیون وحدة بتكوین لم یتم تداولھا بعد ٢.٣٦٢یترتب علیھ بقاء 
  .إلى ارتفاع قیمتھا مقابل العمالت األجنبیة بسبب انخفاض المعروض منھا

  ":بتكوین"طبیعة وآلیة عمل العملة المشفرة :رابعًا
مالت الورقیة الرسمیة التي یصدرھا البنك المركزي داخل أیة على عكس الع

، حیث ) ٢(دولة ، فإن عملة البتكوین یتم استخراجھا وصناعتھا بواسطة عمال المناجم
تتكون تلك العملة من معدن الذھب وتساوي كل عملة قیمة مالیة محددة مقابل العمالت 

لذي كان معموًال بھ قبل العمل بنظام الورقیة ، كما كان الحال في نظام الصرف بالذھب ا
التعویم ، وتعدین البتكوین ھو العملیة التي تستمر في طرح عمالت جدیدة منھ داخل 

 Satoshi، والذي تم تأمین تعامالتھا بواسطة ) ٣(السوق الرقمیة حول العالم
Nakamoto  مبتكر عملة البتكوین من خالل تصمیم برنامج على شبكة االنترنت

  ).٤" (Blockchain"بالـــــــــ المسمى 
بإضافة جمیع " معدنون"ویقوم العاملون بالمناجم ، أو من یسمون بالـــــــــ   

أو دفتر " Blockchain"الصفقات التي تتم باستخدام البتكوین إلى ما یسمى بدفتر الـــــ 
ا السجل األستاذ العام الالمركزي ، ولكي یتم إرسال واستالم عملة البتكوین على ھذ

الالمركزي یجب أن یكون لدى المستخدم أو المتعامل محفظة بتكوین ، وھي عبارة عن 
تطبیق برامجي یمكن للمتداولین استخدامھ في عرض مقتنیات عملة البتكوین الخاصة بھم 

، ویكون لكل محفظة ) ٥(، وإرسال واستالم تلك العملة المشفرة من خالل تلك المحفظة
ى برقم الحساب التقلیدي للمتعامل لدى البنوك الرسمیة ، ویتم تخزین عنوان یعادل ما یسم

یسمون ) ٦(عمالت البتكوین بواسطة ھذا العنوان الذي یتم ربطھ برابط عام وآخر خاص
بالمفاتیح الالزمة لفتح عنوان محفظة البتكوین ، وتستخدم المفاتیح العامة إلرسال عمالت 

رؤیتھا ، أما المفتاح " متعامل"مكن ألي شخص البتكوین إلى الشخص في محفظتھ ، وی

                                      
1) Adam Hayes – What happens to bitcoin After All 21Million are mined 
– Bitcoin Magazine , February 2021. 
2) What Is Bitcoin Mining?, BITCOIN MAG., 
 https://bitcoinmagazine.com/guides/what-bitcoin-mining/ (last visited 
Dec. 31, 2019). 
3) Jon Martindale, What is Bitcoin Mining?, DIGITAL TRENDS (Sep. 28, 
2018 6:00 AM), in Amanda Gulli - Sustainability of Bicoin mining - J.D. 
Candidate, Rutgers Law School 2020; B.S.B.A., Seton Hall University , 
p:109. 
4) Amanda Gulli - Sustainability of Bicoin mining – Op.cit, p:110. 
5)Bitcoin Miners vs Bitcoin Nodes, UNOCOIN (Feb. 6, 2018), 
https://blog.unocoin.com/bitcoin-miners-vs-bitcoin-nodes-6a4d35be9712 
6) Bitcoin Miners vs Bitcoin Nodes, UNOCOIN (Feb. 6, 2018), Op.cit.  
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الخاص فھو عبارة عن كلمة المرور الخاصة بالمتعامل ، وھو یحتاج إلیھا عند إنفاق 
  ).١(عمالت البتكوین من محفظتھ الخاصة بھ

ویتم تشغیل عملة البتكوین المشفرة التي اخترعھا ساتوشي ناكاموتو          
، "  Open-Source Software"مفتوحة المصدر باستخدام ما یسمى بالبرامج ال

بعیدًا ( والذي یمكن ألي شخص تحمیلھ ، ویعمل ھذا النظام من خالل شبكة ال مركزیة 
أو " الند للند"، وبشكل مباشر بین األفراد فیما یسمى بــــــــ ) عن سیطرة السلطات النقدیة

البتكوین كعملة مشفرة ، مما یؤدي إلى غموض آلیة عمل " Peer-to-Peer"ما یسمى 
  ):٢(ویساء فھمھا نظرًا للعدید من السلبیات التي تكتنفھا وھي

"  Bitcoin"لم یتم معرفة من الذي یقف وراء أنظمة عمل العملة المشفرة ) ١
حتى اآلن ، حیث تم تصمیم آلیة عمل تلك العملة دون حاجة إلى وجود وسیط ثالث بین 

 "انوني معین سوى البرنامج مفتوح المصدر المتعاملین ، ودون وجود أي كیان ق
Open-Source Software. "  

ھو أشبھ بعملیة خداع "  بتكوین"الحظ الكثیرون أن نظام العملة المشفرة ) ٢
، وھي واحدة من البورصات العالمیة غیر " Mt.Gox"كبیرة ، وخاصًة بعد انھیار 

جزءًا من نظام البتكوین نفسھ ،  المنظمة ، والتي تتعامل في عملة البتكوین فقط ، ولیست
حیث خسرت تلك البورصة غیر المنظمة أرباحھا في ظل التعامل في تلك العملة المشفرة 

  .، حیث أنھ نظام معقد بالنسبة للبسطاء من المتعاملین في األسواق المالیة والنقدیة
منح بداخلھا على التعدین الذھبي ، الذي ی" Bitcoin"تحتوي العملة المشفرة ) ٣

ألول من یستطیع فك مشكلة التشفیر  ، وبالتالي فھي تحتوي على تقنیة وتنظیم مالي معقد 
، وھنا تمكن صعوبة التنفیذ والفھم حتى بالنسبة للمھنیین والمتخصصین في التكنولوجیا 

  .المالیة المتقدمة
  :البتكوین مقابل أنظمة الدفع التقلیدیة:خامسًا

مقابل " cryptocurrency"البتكوین المشفرة عند الحدیث عن عملة          
أنظمة الدفع التقلیدیة ، فینبغي اإلشارة إلى أن تلك األنظمة األخیرة یتفرع عنھا أنظمة 

باعتبارھا بمثابة نظامًا للدفع التقلیدي بالنظر إلى العمالت المشفرة ( الدفع االلكترونیة 
ھا نظام الدفع النقدي التقلیدي ، كما یتفرع عن) عمومًا والبتكوین على وجھ الخصوص

  الخ ، وبالنظر ..... متمثًال في العمالت الورقیة ، كالدوالر والیورو والجنیھ اإلسترلیني 

                                      
1) Amanda Gulli - Sustainability of Bicoin mining – Op.cit, p:110. 
2) Lam Pak Nian, David LEE Kuo Chuen - Introduction to Bitcoin - Sim 
Kee Boon Institute for Financial Economics, Singapore Management 
University, Singapore – December 2015. P:11. 
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  ):١(إلى تلك العملة المشفرة مقابل باقي أنظمة الدفع االلكترونیة السابقة یتضح اآلتي
خالل أجھزة  أنتجت العملة المشفرة بواسطة قطعة من البرامج المستخدمة من -

الحاسب اآللي والتي یستخدمھا المتعاملون في التواصل مع بعضھم البعض عبر 
اإلنترنت عن طریق اإلشارة بالید أو الحصول على نسخ من كود البرامج التي یتم 
تحدیثھا عادًة كل بضع دقائق ، فلو اختلف سجل المعاملة بالنسبة ألي شخص عن 

عدم صحة السجل المستخدم بواسطتھ ویتم استبدالھ اآلخرین فإن ذلك یعد مؤشرًا على 
بنسخة أخرى من سجل المعامالت الصحیحة مع اآلخرین ، وبالتالي إذا ما واجھت أي 
شخص تحدیات أو صعوبات كعدم قدرة النظام الشبكي على االستمرار في الصفقة 

الشبكة  فسیحتاج الفرد إلى مزیدًا من التحكم المتمثل في الحصول أكثر من نصف قوة
  ).٢(التي یستخدمھا المتعاملون اآلخرون معھ

العمالت المشفرة بشكل عام لیست ابتكارًا جدیدًا حیث تم استخدامھا منذ عقود  -
غرض التجارة "مضت وكانت بدایة استخدامھا في المعامالت أو الصفقات االلكترونیة 

الرقمیة األخرى ، فعلى سبیل ولكن ھناك تمییزًا بین العملة المشفرة والعملة " االلكترونیة
وظیفتھا من خالل تتبع المعامالت من "  Credit Card" المثال تؤدي بطاقات اإلئتمان 

مصدرھا وحتى اتجاھھا إلى األطراف المعنیة ، في نفس الوقت الذي ال یوجد فیھ أي أثر 
من لتعامالت األفراد باستخدام العمالت المشفرة ، وخاصًة البتكوین ، فھي مصممة 

  ).٣(األساس بحیث تكون مجھولة الھویة وال یمكن تعقبھا أینما اتجھت
الین  –الدوالر " بالنسبة للعمالت التقلیدیة المستخدمة على نطاق دولي واسع  -

، فھي شكل من أشكال األموال المقبولة في "  الخ....الجنیھ اإلسترلیني  –الیورو  –
وسیلة للتبادل ، والتي یشار إلیھا غالبًا بلفظة التعامل كوحدة للتحاسب أو مخزن للقیمة و

، فھي عمالت مدعمة من قبل الحكومات المركزیة في الدول ، وتستمد "  فئات العملة"
قیمتھا من ھذا التأیید والدعم الحكومي ، إلى جانب تحدید قیمتھا بواسطة قوى العرض 

العمالت بالذھب أو بأیة والطلب علیھا ، حیث یندر في الفترات األخیرة ربط قیمة تلك 

                                      
1) Rabiul Islam and Rizal Mohd and Others " Cryptocurrency vs Fiat 
Currency: Architecture,Algorithm, Cashflow & Ledger Technology on 
Emerging Economy - Subtitle: The Influential facts of Cryptocurrency 
and Fiat Currency" 2018 International Conference on Information and 
Communication Technology for the Muslim World , 2018 , pp:69 – 73. 
2) Lim, Ben Shane, “Cover Story: The Cryptocurrency Conundrum”, The 
Edge Malaysia, 2017. 
3) Rabiul Islam and Rizal Mohd and Others " Cryptocurrency vs Fiat 
Currency: Architecture,Algorithm, Cashflow & Ledger Technology on 
Emerging Economy - Subtitle: The Influential facts of Cryptocurrency 
and Fiat Currency" , Op.Cit . p:70. 
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، وعلى خالف العمالت الورقیة التقلیدیة ) ١(سلعة أخرى ، كما كان الحال في الماضي
تأتي عملة البتكوین المشفرة ، حیث ال تلقى األخیرة أي دعم حكومي ، وال یسیطر علیھا 
بنك مركزي ، وتعتبر عملة عالمیة موزعة على مختلف مناطق العالم ، وال تخضع 

ة أي كیان مركزي حول العالم ، وفي نفس الوقت تتفق مع العمالت الورقیة في لسیطر
  ). ٢(كونھا تستخدم كوحدة للتحاسب ومستودع للقیمة

  :بعض العمالت المشفرة بخالف البتكوین :سادسًا
 –محل الدراسة  –ال یقتصر مفھوم العمالت المشفرة على عملة البتكوین       

ل العدید من تلك العمالت التي انتشرت في اآلونة األخیرة ، إال بل یمتد ھذا المفھوم لیشم
تعد من أھم تلك العمالت إن لم تكن أھمھا على اإلطالق ، وفیما " بتكوین"أن الـــــــــــ 

  ):٣(یلي توضیحًا لبعض العمالت المشفرة التي اشتمل علیھا تطور النظام النقدي العالمي
١ (Ethereum:  

ھي " Ethereum" م اعتبرت الـــــــــ ٢٠٢١ن سبتمبر عام اعتبارًا م       
، ولقد تم تصمیم تلك العملة " Bitcoin"العملة االفتراضیة المشفرة الثانیة بعد الــــــــــ 

قابل للبرمجة ، وھو عبارة عن سجل یتم فیھ حساب " blockchain"باعتبارھا نظام 
ة المشفرة ، إلى جانب تأمین تلك العملیات إجمالي الصفقات التي تمت باستخدام تلك العمل

، مما یعني أنھ لم یتم ) ٤(من االختراق المركزي بواسطة السلطات النقدیة المركزیة
إنشاؤه لدعم العملة ، ولكن لتمكین مستخدمي الشبكة من إنشاء التطبیقات ونشرھا وتحقیق 

  . الدخل منھا
٢ (Cardano:  

من الجیل "   blockchain" نصة الــــــــــ تعتبر تلك العملة ھي نفسھا م      
الثالث ، لتظھر كالعب لھ دور رئیسي في المستوى التالي التمام المعامالت المشفرة ، 

على التثبت من ملكیة حساب المتعامل ، مما یعني أن " Cardano" وتعتمد الــــــــــــ 
لوبة لتعدین العمالت المعدنیة اثبات الحسابات المعقدة واالستخدام العالي للكھرباء المط

                                      
1) Florian Ginez – Bitcoin Versus Traditional Payment Systems: Is one 
more Effective than the other? – WisdomTree, Market  Insight , August 
2019 , p: 1. 
2) Florian Ginez – Bitcoin Versus Traditional Payment Systems: Is one 
more Effective than the other? – Op.Cit. p:2.  
3) Ross Mac – Understanding The different Types of Cryptocurrency - 
First and foremost, SoFi Learn strives to be a beneficial resource to you 
as you navigate your financial journey, September 17, 2021. 
4) Amanda Gulli - Sustainability of Bicoin mining - J.D. Candidate, 
Rutgers Law School 2020; B.S.B.A., Seton Hall University ,p:110. 
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لیست أمرًا صعبًا في ظل نظام العمل بتلك العملة المشفرة " Bitcoin"مثل الــــــــــــ 
"Cardano "١(، مما یجعل شبكتھا أكثر كفاءة واستدامة.(  

٣ (Binance:  
م ، حیث ٢٠١٧منذ عام " مالطا"ھو نوع من العمالت المشفرة الذي نشأ في      

لعملة بمثابة مؤشر یوفر للمستخدمین نظامًا لتحدید األصول المشفرة المستخدمة تعد تلك ا
  ).٢(في التداول
٤ (Solana:  

Solana  عبارة عن منصة blockchain تنتج العملة المشفرة المعروفة باسم 
Sol.  واحدة من أكثر العمالت تقلًبا في اآلونة األخیرة ، تم تداول سول عند حوالي

دوالًرا ،  ٣.٤٢وقبل عام واحد كان بقیمة  - ٢٠٢١سبتمبر  ١٠ا في دوالًر ١٩١.٠٠
  ).٣(األمرالذي یفسر وجودھا المتزاید في أرض العمالت المشفرة

٥ (Dogecoin:  
م ، حیث ٢٠١٣ھي عملة مشفرة بدیلة للبتكوین ، وقد تم إنشاؤھا في عام       

العشوائیة مقابل عملیة تعدین  كانت تلك العملة تمنح في بدایة نشأتھا كنوع من المكافأة
م لم ٢٠٢١البتكوین في ذلك الوقت ، ولم تكن ھدفًا مھما لالستثمار حینھا ، وقبل عام 

من الدوالر  ، إال أنھ مع زیادة التطور  ٠.٠٢یتجاوز " Dogecoin" یكن سعر الــــــــ 
لى االھتمام المبالغ التقني ارتفعت شعبیة العمل بتلك العملة في اآلونة األخیرة ، مما أدى إ

  ). ٤(فیھ بواسطة مستخدمیھا

                                      
1) Ross Mac – Understanding The different Types of Cryptocurrency – 
First and foremost, SoFi Learn strives to be a beneficial resource to you 
as you navigate your financial journey, September 17, 2021. 
2) Bui Thi Thu Hang and Dinh Tran Ngoc Huy - Current situation of 
Bitcoin management and use: perspectives from the world and 
recommendations for vietnam- Vol. 24, No. 2, Management 2020, pp: 
209 – 235. 
3) Ross Mac – Understanding The different Types of Cryptocurrency – 
First and foremost, SoFi Learn strives to be a beneficial resource to you 
as you navigate your financial journey, September 17, 2021.  
4) Michael Cary - Evidence of a Cryptocurrency Responding in Real 
Time to a Crypto-Tastemaker - Division of Resource Economics and 
Management, West Virginia University, Morgantown, WV 26506, USA , 
Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research , 
2021 . p:2230 – 2240. 
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  املبحث الثاني

  البتكــــــــــوين 

  ما بني مشاكل التطبيق وحوافز االستخدام

یتجھ العالم خالل السنوات األخیرة إلى القضاء تمامًا على فكرة استخدام النقود      
ًا باستخدام الوسائل االلكترونیة التقلیدیة بأنواعھا الورقیة والمعدنیة في التعامالت ، مكتفی

الرقمیة ، كخطوة في سبیل تسھیل المعامالت المالیة ، بغض النظر عن أحجام تلك 
المعامالت  أو أنواعھا ، وفي إطار تطور النظام النقدي العالمي أخذت المعامالت النقدیة 

، مرورًا باستخدام بدءًا من استخدام النقود التقلیدیة ) مرحلة بمرحلة(تتطور شیئًا فشیئًا 
وسائل الدفع االلكترونیة ، من خالل الكروت الممغنطة والتحویالت البنكیة عبر 
الحسابات واألدوات المصرفیة المختلفة ، والتي تتم بواسطة الشبكة الدولیة لالنترنت ، 

، " محل الدراسة"وانتھاًء بالعمالت المشفرة بمختلف أنواعھا ، وعلى رأسھا البتكوین 
ستفاد منھ أن تلك العمالت األخیرة أصبحت واقعًا یفرض نفسھ على النظام النقدي مما ی

العالمي ، األمر الذي یستوجب وضعھا موضع االھتمام ، حتى یمكن تحقیق أقصى 
استفادة من وراء استخدامھا ، وفي ھذا اإلطار سوف نقوم بتقسیم ھذا المبحث إلى 

مؤسسات النقدیة المركزیة من االعتراف مطلبین ، نتناول في األول منھما موقف ال
  .بالعملة المشفرة ، ونستعرض في الثاني حوافز استخدام البتكوین 

  اطب اول

  اون اؤت اد ارز ه اداموف 

  )ل اطق(

تجاه تطبیق  –من خالل البنوك المركزیة  –اختلفت الرؤى الدولیة         
كإحدى القنوات التي یتم اللجوء إلیھا لتنفیذ " Bitcoin"العملة المشفرة واستخدام 

الصفقات غیر المرئیة للسلطات المركزیة في الدول ، وبالتالي توسیع نطاق المعامالت 
غیر الرسمیة ، وفي ھذا اإلطار سوف نتناول مجموعة من النقاط التي تستعرض وتبین 

من   -لى وجھ الخصوص البنوك المركزیة وع -موقف المؤسسات النقدیة المركزیة 
استخدام تلك العملة المشفرة ، والتي یتضح من خاللھا مدى إمكانیة اعتبار تلك العملة 
المشفرة خطوة من خطوات تطور النظام النقدي العالمي من عدمھ ، على الرغم من 

ن المشفرة المشكالت التي تواجھ تلك المؤسسات عند التفكیر في استخدام عملة البتكوی
  ):١(والتي تتمثل فیما یلي

                                      
1) Georg Cornel Dumitrescu - Bitcoin – A Brief Analysis of the 
Advantages and Disadvantages - Structural change in the world 
economy Institute for World Economy 13th Calea 13 Septembrie, Sector 
5, ZIP Code 050711, Romania , 2017, pp:63 – 78. 
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  ":بتكوین"صعوبة احتواء المؤسسات النقدیة لفكرة العملة المشفرة الــ : أوًال

دخلت البنوك المركزیة مؤخرًا في دوامة العمالت المشفرة ، حیث          
واجھت صعوبة في فھم طبیعة تلك العمالت من ناحیة ، وفي كیفیة التعامل معھا من 

أخرى ، فقد حدثت الكثیر من المناقشات بین تلك المؤسسات المركزیة حول مفاھیم  ناحیة
تلك العمالت المشفرة ، دون الوصول إلى فھم مشترك بینھا حول مفھومھا وطبیعتھا ، 
وبشكل یجعلھا ما زالت في مرحلة االكتشاف أو التجربة لتلك العمالت من ناحیة  ولنظام 

ناحیة أخرى ، وبالتالي حدوث االرتباك والتخبط حول  من" Blockachin"الــــــــ 
  ).١(ماھیة تلك العملة المشفرة

  :إخفاء ھویة المستخدم: ثانیًا
بأن صفقات ومعامالت الــــــــــــ ) ٢(في الوقت الذي یجادل فیھ البعض      

"Bitcoin  " بما في ذلك مراكز خدمات العمالت المشفرة الــــــــــ ،" Blockchain "
یعتبر مثلھ مثل معامالت وخدمات المحافظ االستثماریة ، فھي لیست مجھولة تمامًا 

 Fanti and Viswanathبالنسبة للبنوك المركزیة ، وساندھم في ھذا الرأي كًال من 
في تعامالت البتكوین ال تحمي بشكل الذین أكدا أن البروتوكوالت الحالیة المستخدمة 

، وھو األمر الذي یفید توافر اإلمكانیة لدى المؤسسات ) ٣(كاٍف إخفاء ھویة المستخدم
دون أي " بتكوین" النقدیة المركزیة للوصول إلى ھویة مستخدمي العملة المشفرة 

  .صعوبات تذكر
ولكن الواقع یؤكد من جھة أخرى أنھ نظرًا لعدم وجود المعلومات حول المفاتیح 

، بالتالي فھي تتمتع بدرجة أعلى من " Bitcoin" الرئیسیة لمستخدمي العملة المشفرة 
الخصوصیة والسریة مقارنة بالخدمات الرقمیة التقلیدیة األخرى ، ومنھا خدمات المحافظ 
االستثماریة التي تدار بشكل الكتروني من خالل البورصات العالمیة ، ومن ثم فإن 

جة عالیة الحصول على ھویة مستخدمي البتكوین ال یزال أمر مجھول تمامًا ، وعلى در
من الصعوبة ، خاصًة إذا ما أخذنا في االعتبار أسالیب وأنماط التحلیل اإلحصائي المعقدة 

                                      
1) Morten Bech and Rodney Garratt - Central bank cryptocurrencies - 
BIS Quarterly Review, September 2017, pp:56. 
2) Reid, Fergal, & Harrigan, Martin - An analysis of anonymity in the 
Bitcoin system. In Security and privacy in social networks , Springer 
New York, . (2013) ,pp. 197-223.  
3 ) Fanti, Giulia., & Viswanath, Pramond - Anonymity Properties of the 
Bitcoin P2P Network. arXiv preprint arXiv . (2017).pp:1703- 761. 
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من ھویة % ٦٠، والتي إذا ما تم فھمھا سوف یمكن التعرف والكشف على ما یقارب 
  ). ١(مستخدمي عملة البتكوین المشفرة ، وھذا أمر بالغ الصعوبة في الوقت الحالي

  :ة البتكوین لالحتیالتعرض محفظ: ثالثًا
أیضًا من أھم المشكالت التي تواجھ المؤسسات النقدیة المركزیة للدول ھو        

لالحتیال ، مما یصعب علیھا مھمة " Bitcoin" إمكانیة تعرض محفظة عملة الـــــــــــ 
 السیطرة على تلك العملة واحتوائھا داخل النظام النقدي فیھا ، فقد أظھرت دراسة أجریت

أن المخططات االحتیالیة قد كلفت عمالت  Southern Methodistفي جامعة 
إلى  ٢٠١١مالیین دوالر خالل الفترة ما بین  ١٠البتكوین خسائر مالیة قدرت بحوالي 

، وتأتي عملیة االحتیال تلك من خالل فقدان العمیل للمفتاح الخاص بھ ، ) ٢(م٢٠١٤
ة البتكوین الخاصة بھ ، وبالتالي في حالة األمر الذي یتعذر علیھ الوصول إلى محفظ

فقدان ھذا المفتاح أو سرقتھ فال یستطیع المالك الوصول إلى أموالھ ، وفي ظل تلك 
المخاطر لن تستطیع البنوك المركزیة السیطرة على معامالت البتكوین وال معرفة 

ى خالف ما قد أحجامھا ، حیث تتسم معامالت البنوك المركزیة بتوافر األمان التام ، عل
، وتتم " Bitcoin" تتعرض لھ المعامالت المشفرة ، وخاصة تعامالت الـــــــــــ 

  ):٣(عملیات االحتیال الرئیسیة من خالل
من خالل اإلنترنت  Ponziمشروع ( برامج االستثمار ذات العائد المرتفع ) ١

  ).الذي یعد بأسعار فائدة مرتفعة على الودائع
وذلك عن طریق تلقي الطلبات ( االستثماریة في التعدین عملیات االحتیال ) ٢

  ).واألموال من العمالء دون أن یتم تسلیم أي تجھیزات معدنیة مطلقًا
محافظ " كان الضحایا مقتنعین بإیداع ودائعھم من البتكوین من خالل ) ٣

لین ، فإذا ، بمعنى أنھا توفر قدرًا من إخفاء ھویة المعامالت المشفرة عن المحتا" احتیالیة
  .ارتفع اإلیداع عن الحد األدنى من التعامالت یقوم المحتالون بنقل األموال إلى محفظتھم

حیث یتم تقدي أفضل سعر صرف لعمالت ( عملیات االحتیال في الصرف ) ٤
البتكوین من المتنافسون على العمالت المعدنیة مقدرة بالدوالر  ، لكن العمالء ال 

  .ین وال على النقد بعد إتمام عملیة الدفعیحصلون على عملة البتكو

                                      
1) Tsukerman, Misha - The Block is Hot: A Survey of the State of Bitcoin 
Regulation and Suggestions for the Future. Berkeley Tech. LJ, 30, 
(2015). P: 1127. 
2) www.cryptocoinsnews.com/top-10-countries-bitcoin-banned/ SMU , 
Bitcoin scams steal at least $11 million in virtual deposits from 
unsuspecting customers. (2015). 
3) Georg Cornel Dumitrescu - Bitcoin – A Brief Analysis of the 
Advantages and Disadvantages – Op.Cit. p:68 – 69. 
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  :زیادة الثقة في العمالت التقلیدیة:  رابعًا
من أھم المشكالت التي تواجھ المؤسسات النقدیة في الدول ھي زیادة ثقة       

، وعلى ذلك فقد یكون اعتماد ) التقلیدیة(المتعاملین في المعامالت النقدیة الكالسیكیة 
وزیادة الثقة فیھا كأداة لزیادة المدخرات أمرًا صعبًا بالنسبة ) لمشفرةا(العمالت البدیلة 

العمالت ( لألفراد وخاصًة من األجیال كبار السن الذین اعتادوا على النقود الكالسیكیة 
، خاصًة وأن ظاھرة العمالت المشفرة ھي ) البطاقات االلكترونیة –الورقیة  –المعدنیة 

لھم ، األمر الذي یدفعھم إلى اإلحجام عن القفز للمجھول  عمالت جدیدة نسبیًا بالنسبة
  ).١(الذي ال یعلمونھ
فعدم إقبال تلك الفئات على تلك العمالت المشفرة یمثل مشكلة تواجھ        

المؤسسات النقدیة في الدول نحو االعتراف بل واستخدام تلك المعامالت والسیطرة علیھا 
صاد الرسمي للدول ، خاصًة وأن الخوارزمیات كخطوة في سبیل إدماجھا داخل االقت

المعقدة وفكرة المحفظة االفتراضیة ھي فكرة مخیفة بالنسبة لعامة الناس ، ففي دراسة 
م ، وأثبتت تلك الدراسة أن ٢٠١٤استقصائیة أجریت في الوالیات المتحدة األمریكیة عام 

الت البتكوین ، لكن من األفراد كبار السن األمریكیین على درایة تامة بتعام% ٤٨
، كما أن زیادة اإلقبال على ) ٢(منھم فقط ھم الذین یفضلون االستثمار فیھا% ١٣حوالي 

تزداد مع زیادة مستویات الدخول وارتفاع مستویات " Bitcoin" تعامالت الـــــــــ 
عمر التعلیم في الوالیات المتحدة ، مع تراجع األفراد عن تلك المعامالت عند التقدم في ال

  :، وھذا ما یتضح من خالل الجدول التالي

                                      
1) Georg Cornel Dumitrescu - Bitcoin – A Brief Analysis of the 
Advantages and Disadvantages – Op.Cit. p:69.  
2) https://www.webwire.com/ViewPressRel.asp?aId=222893. Bitcoin 
Could be flashing a Rare Buy – Crypto Guru Says , Crypto Guru shares 
something secret in the charts that shocks his Vip Members , brisbane, 
Qld, Australia – WEBWIRE – Friday, April 20, 2018 
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یوضح النسب المئویة لمتعاملي البتكوین وغیر المتعاملین فیھا ومن ال ) ١( جدول 
  یعرفونھا

  الفئات
المتعاملون 

(%)  
غیر المتعاملون 

(%)  
ال یعرفون 

(%)  

  ١٤ ٤٧  ٣٨  الكل

  ١٠  ٤٦  ٤٣  الذكور

  ١٧  ٤٧  ٣٤  اإلناث

  ١٧  ٥٠  ٣١  التعلیم الثانوي

  ١١  ٤٧  ٤٠  طالب الجامعات

  ١١  ٤١  ٤٧  خریجي الجامعات

دخل أقل من 
$75.000  

١٤  ٤٩  ٣٦  

دخل من 
$110.000-75 

١٧  ٣٧  ٤١  

دخل أكبر من 
$110.000 

٥  ٣٩  ٥٥  

  ٧  ٣٧  ٥٦  ٣٤ – ١٨سن من 

  ١٣  ٤٧  ٣٩  ٥٤ – ٣٥سن من 

  ١٩  ٥٤  ٢٥  سنة ٥٥سن أكبر من 

Source: Ekins, Emily - Millennials, the Tech-savvy, 
Independents, and Libertarians Say Bitcoin Should Be 
Allowed; Bitcoin Tells Us Who Cares About Choice. Retrieved 
from. http://reason.com/poll/2014/04/07/millennials-the-tech-
savvy-independents. (2014). 
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" األمریكیین لعملة الــــــــــ  یوضح الجدول السابق أن أھم دعم یأتي من       
Bitcoin  " عامًا ، یلیھم بعد ذلك في  ٣٤ -١٨ھم األمریكیین ممن تتراوح أعمارھم بین

دوالر أمریكي في السنة ، ثم یلیھم  ١١٠.٠٠٠الدعم األمریكیین الذین یزید دخلھم عن 
شفرة ، من المتعاملون في تلك العملة الم%) ٤٧(بعد ذلك خریجي الجامعات بنسبة 

ویستفاد مما سبق أنھ كلما ارتفعت معدالت التعلیم العالي وأعداد الشباب وزاد األثریاء ، 
كان ذلك أكثر انفتاحًا على تجربة التقنیات المشفرة من خالل استخدام عمالتھا ، وخاصة 

  ).١(البتكوین

ب اطا  

  ا واز  ادام اون دال اظم ادي

على الرغم من المشكالت التي تواجھ المؤسسات النقدیة المركزیة في       
، إال أن ) والتي أشرنا إلیھا فیما سبق(الدول نحو استخدام وتنظیم عملة البتكوین المشفرة 

ھناك مجموعة من الحوافز أو عوامل الجذب التي تساعد على محاولة إیجاد اآللیات 
لنظام النقدي العالمي ، عن طریق محاولة خلق واُألطر التي یمكن من خاللھا تحدیث ا

نوع جدید من العمالت ما بعد الرقمیة ، وما یترتب علیھا من تقلیل بل وانعدام التعامل 
بالعمالت التقلیدیة ، سواًء النقدیة منھا أو االلكترونیة الرقمیة ، وتتمثل أھم تلك الحوافز 

  ):٢(فیما یلي
  

  ):٣(حمایة البیانات الشخصیة: أوًال
ففي الوقت الذي یتعرض فیھ العمالء والتجار في منظومة المعامالت       

المالیة االلكترونیة التقلیدیة لالحتیال ، من خالل االعتداء على البیانات المالیة الشخصیة 
لھؤالء العمالء والتجار  ، فمن الصعوبة أن یتعرض عمالء البتكوین لھذه المخاطر إال 

ن الوصول إلى مفاتیح الشفرات الخاصة بھم ، وھذا أمر من إذا تمكن المحتالون م
م بلغ متوسط تكلفة اختراق ٢٠١٦الصعب إن لم یكن من المستحیل حدوثھ ، ففي عام 

                                      
1) Georg Cornel Dumitrescu - Bitcoin – A Brief Analysis of the 
Advantages and Disadvantages – Op.Cit. p:69. 
2)See: 
- Flamur Bunjaku and Olivera Gjorgieva-Trajkovska and Emilija Miteva- 
Kacarski – Cryptocurrencies advantages and disadvantages - ISSN 
1857-9973, University Goce Delcev Stip, Faculty of Economics,2020 , 
pp:31 – 40.  
 - Georg Cornel Dumitrescu - Bitcoin – A Brief Analysis of the 
Advantages and Disadvantages – Op.Cit. p:66.  
3) Franco, Pedro - Understanding Bitcoin: Cryptography, engineering 
and economics. John Wiley& Sons. . (2014). 
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حوالي  –في ظل المعامالت االلكترونیة التقلیدیة  –البیانات االلكترونیة للعمالء 
یات المتحدة وألمانیا دوالر أمریكي على مستوى العالم ، وسجلت الوال ٤.٠٠٠.٠٠٠

دوالر  ٢١٣دوالر و  ٢٢١أعلى متوسط للفرد في عملیات االحتیال بما یقدر بحوالي 
دوالر  ١٥٨على التوالي ، كما بلغ متوسط التكلفة العالمیة للحسابات المخترقة حوالي 

، وقد عانت الحكومات والسلطات األمنیة من تلك الخروقات كثیرًا في ظل ) ١(أمریكي
معامالت المالیة االلكترونیة بشكلھا التقلیدي ، وھذا خالفًا لما تتمیز بھ العمالت تلك ال

المشفرة عمومًا ، والبتكوین خصوصًا من خصوصیات وآلیات تعمل على حمایة البیانات 
الشخصیة لعمالئھا من االختراق والسرقة ، وبشكل یحفز على خلق آلیات دولیة لشمول 

  .امالت المشفرة عموما خالل السنوات القادمةالنظام النقدي الدولي للتع
  

  :انخفاض رسوم الصفقات: ثانیًا
یعد من أھم الحوافز التي تعمل على جذب وتشجیع األنظمة النقدیة الرسمیة       

نحو استخدام البتكوین كعملة مشفرة ھو انخفاض تكالیف الصفقات التي یتم إجراؤھا 
الذي ستتكلف فیھ صفقة مقدارھا مائة دوالر   مقدرة بالدوالر األمریكي ، ففي الوقت

دوالر تبلغ تكلفة تعامالت البتكوین  ٣.٣٧باستخدام بطاقات االئتمان الذكیة ما یعادل 
سنتًا على األكثر ، مما یجعل تكلفة بطاقات  ٠.٦١حوالي ) دوالر ١٠٠(بنفس القیمة 

، وھذا ما دعا ) ٢(صفقةمرة لتلك ال ٥.٥االئتمان أعلى من استخدام البتكوین بأكثر من 
البعض إلى القول بأن الحكومات المركزیة في الدول مھتمة بدعم اعتماد العمالت 
المشفرة ، وخاصة البتكوین لتقلیل تكالیف البیع والشراء وتحقیق أكبر قدر من الحوكمة ، 

تسعى ) استونیا –المملكة المتحدة  –الصین  –الدنمارك (وما یؤكد ذلك أن بعض الدول 
  ).٣(لتحسین أنظمتھا المصرفیة واإلداریة" Blockchain" لى تطبیق تقنیة الـــــــــــ إ

ففي نفس الوقت الذي تدفع فیھ الشركات التي تتعامل بالعمالت المشفرة رسوم 
% ٥أقل ، تدفع الشركات األخرى التي تتعامل بالبطاقات الذكیة رسوم تصل إلى نسبة 

ي یعكس كمیة البیانات المرسلة التي ترتفع تكلفتھا في من قیمة كل معاملة ، األمر الذ

                                      
1) Ponemon Institute - 2016 Cost of Data Breach Study: Global Analysis. 
Ponemon Institute © Research Report. Retrieved from 
https://app.clickdimensions.com/blob/ 2016 Cost of Data Breach Study: 
Global Analysis. (n.d.). Retrieved from 
https://app.clickdimensions.com/blob.  (2016). 
2) Hayes, Adam. (2016). How Much Cheaper are Bitcoin Fees than 
Credit Card Fees? Investopedia.com. Retrieved from: 
https://www.investopedia.com/news/how-much-cheaper-are-bitcoin-
fees-credit-card-fees/. 
3) Vigna, Paul, & Casey, Michael -  The Age of CryptoCurrency: How 
Bitcoin and the Blockchain are Challenging the Global Economic Order 
Paperback – January 12 , 2016. 
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، وعلى الرغم من ذلك یجادل منتقدو  التعامالت ) ١(البطاقات  عن المعامالت المشفرة
بأن معامالت األخیرة سوف تكون مرتفعة إذا ما اندمجت  –بطریق البتكوین  –المشفرة 

ق االحتیال إلى جانب في إطار االقتصاد الرسمي للدول وتضمنت الحمایة من طر
  ).٢(التكالیف التنظیمیة األخرى

ومن خالل الجدول السابق یتضح مدى االستقرار الكبیر الذي تمتاز بھ        
البتكوین خالل فترة الدراسة الواردة بالجدول ، حیث ارتفعت قیمتھا بشكل مستمر طول 

العمالت المشفرة أو وعلى نحو لم تشھده أي عملة من ) ٢٠١٥باستثناء عام (الفترة ، 
م ٢٠١٣التقلیدیة على مدار التاریخ النقدي للعمالت ، حیث بدأ سعر صرف البتكوین عام 

دوالر ، وانتھي برقم أقرب ما یقال عنھ أنھ رقم خیالي لسعر صرف ) ١٩٦.٢(بحوالي 
عملة معینة خالل فترة أقل من عشر سنوات ، والتي قدرت فیھا البتكوین بحوالي 

م ، األمر الذي یوفر عامل جذب ٢٠٢١دوالر أمریكي في نوفمبر عام  )٦٥.١٩٩.١٧(
وحافز على استثمار الحكومات المركزیة في تلك العملة ومحاولة السیطرة علیھا داخل 

 . اإلطار الرسمي للنظام النقدي الدولي خالل السنوات القادمة
  

  :المشفرة ارتفاع القیمة السوقیة للبتكوین مقارنة بباقي العمالت: ثالثًا
المرتبة األعلى وسط باقي العمالت الدولیة " بتكوین"تحتل العملة المشفرة       

المشفرة التي تتجاوز قیمتھا مئات الملیارات من الدوالرات األمریكیة ، وكانت البتكوین 
م ٢٠١٨ھي العملة ذات القیمة السوقیة األعلى ، فخالل السنوات األخیرة ، وتحدیدًا عام 

ملیون دوالر أمریكي ،  ١٥٣.٧٩٠.٨٥٥.٧٥٧یمة السوقیة للبتكوین بحوالي قدرت الق
ملیون وحدة ، وبمعدل صرف قدر  ١٧.١٨٠.١٨٨بعدد وحدات بتكوین قدرت بحوالي 

، ومن خالل الجدول التالي نستعرض إجمالي ) ٣(دوالر أمریكي ٨٩٥١.٦٣٩٤بحوالي 
دوالر األمریكي ومعدل صرف كل القیمة السوقیة للعمالت المشفرة عالمیًا ، مقدرة بال

  :منھا مقابل الدوالر ، وعلى رأسھا البتكوین كأحد أھم تلك العمالت

                                      
1) Blystone, Dan - Bitcoin Transactions Vs. Credit Card Transactions. 
Retrieved from: 
https://www.investopedia.com/articles/forex/042215/bitcoin-transactions-
vs-credit-card-transactions.asp, (2015). 
2) Georg Cornel Dumitrescu - Bitcoin – A Brief Analysis of the 
Advantages and Disadvantages – Op.Cit. p:67. 
3) Ireneusz Miciuła and Katarzyna Kazojć – The Global Development of 
Cryptocurrencies Globalny Rozwoj Kryptowalut – Research Papers of 
WROCLAW University of Economics , Vol.63, No.2, 2019, pp:184-195. 
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یبین حجم القیم السوقیة للبتكوین وغیرھا من العمالت المشفرة حتى ) ٢(جدول 
  )٢٠١٨(عام 

  القیمة السوقیة  عدد العمالت معدل الصرف  الرمز  العملة المشفرة  م

١  Bitcoin  BTS 8951.6394 17.180. 188  $153.790.855.757 

٢  Ethereum  ETH 646.5789  100.154.753  $64.757.950.249 

٣  Ripple  XRP 0.80371665  
39.541.619.59

3 
$31.780.258.035 

٤  Bitcoin Cash  XPC 1281.7728  17.275.946 $22.143.838.920 

٥  EOS  EOS 16.7904  835.329.772 $14.025.521.010 

٦  Cardano  ADA  0.3254823  
26.188.960.13

7 
$8.524.042.980 

٧  Litecoin  LTC  143.9658  56.898.395 $8.191.423.098 

٨  Stellar Lumes  XLM  0.39935016  
18.759.309.86

9 
$7.491.533.398 

٩  Tronix  TRX  0.09088398  
66.412.089.29

2 
$6.035.794.995 

١٠  NEO  NEO  80.4078  65.659.718 $5.279.553.500 

١١  IOTA  IOT  1.8513  2.800.940.157 $5.185.380.514 

١٢  Monero  XMR  230.3433  16.146.465 $3.719.230.081 

١٣  Dash  DASH  454.2615  8.121.006 $3.689.060.743 

١٤  Nem  XEM  0.39074508  9.090.909.088 $3.552.227.999 

١٥  Tether  USDT  0.99  2.450.101.824 $2.425.600.806 

١٦  Vechain  VEN  4.3362  530.773.566 $2.301.540.339 

١٧  
Etherum 
Classic  

ETC  20.7207  102.514.915 $2.124.180.807 

١٨  Qtum  QTUM  21.4731  89.476.920 $1.921.346.857 

١٩  OmiseGO  OMG  16.1964  103.074.544 $1.669.436.555 
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٢٠  Binance Coin  BNB  13.7511  115.221.419 $1.584.421.260 

٢١  Lisk  LSK  12.2463  106.472.521 $1.303.894.445 

٢٢  RaiBlocks  XRB  9.4347  134.639.002 $1.270.278.593 

٢٣  Bitcoin Gold  BTG  69.7455  17.146.505 $1.195.891.577 

٢٤  Verge  XVG  0.07307982  
15.092.890.52

7 
$1.102.985.723 

٢٥  Zcash  ZEC  272.6064 3.856.723 $1.051.367.505 

Source: own study based on the exchange rates of 
01/05/2018 in Ireneusz Miciuła and Katarzyna Kazojć – The 
Global Development of Cryptocurrencies Globalny Rozwoj 
Kryptowalut – Op.Cit.p:191. 

قد "  Ethereum" كما یتضح من الجدول السابق أن العملة المشفرة       
م قدرت بحوالي ٢٠١٨حققت إجمالي قیمة سوقیة لتعامالتھا خالل عام 

ملیون دوالر أمریكي ، وبمعدل صرف للوحدة الواحدة منھا  ٦٤.٧٥٧.٩٥٠.٢٤٩
دوالر أمریكي لكل وحدة ، وبإجمالي عدد وحدات قدر بحوالي  ٦٤٦.٥٧٨٩بحوالي 

، ثم توالت بعد ذلك باقي العمالت المشفرة في "  Ethereum" وحدة  ١٠٠.١٥٤.٧٥٣
الموضح بالجدول ، إال أن الملفت  الوضع التنازلي للقیمة السوقیة لكل منھا على النحو

من إجمالي % ٤٠قدرت قیمتھا السوقیة وحدھا بما یقارب الـــــــ " Bitcoin" للنظر أن 
قیمة باقي العمالت المشفرة الواردة بالجدول ، األمر الذي یؤكد مدى أھمیتھا وزیادة 

المركزیة في االستعانة بھا في الصفقات االلكترونیة المشفرة غیر المرئیة للسلطات 
  .الدول

  
  : حمایة التحویالت السریعة للتجار من عملیات االحتیال: رابعًا

نظرًا للتقنیة العالیة التي تتم بواسطتھا صفقات البتكوین ، حیث یتم تأكید إتمام 
دقیقة ، بینما تحتاج البنوك التقلیدیة إلى عدة  ٣٠إلى  ١٠عملیات البتكوین خالل فترة من 

، وتعد الفترة الالزمة للتأكد من إتمام ) ١(یة تسویة الصفقات التجاریةأیام إلتمام عمل
صفقات البتكوین ھي فترة كافیة لكي یتحقق التجار من إتمام الصفقة قبل تسلیم السلع أو 
الخدمات مقابل العملة المشفرة ، وبالتالي فإن خطر االحتیال یكاد یكون ضعیف جدًا ، 

م كل دوالر ٢٠١٦لعام  Lexis Nexis True Cost of Fraudوقد كشف تقریر  

                                      
1) Seaman, David - The Bitcoin Primer: Risks, Opportunities, And 
Possibilities. Amazon Digital Services LLC. (2014). 
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عام ) دوالر ٢.٢٣(، مقابل ) دوالر ٢.٤٠(یحصل علیھ المحتالون یكلف التجار حوالي 
  ). ١(م٢٠١٥

  
  :البتكوین محصن ضد التضخم: خامسًا
م انتھت إلى أن معدل التضخم النقدي ٢٠١٦أجریت عام ) ٢(فوفقًا لدراسة       

مع مرور الوقت ، حیث سیستمر عدد عمالت البتكوین  للبتكوین سینخفض بمعدل ثابت
بمعدل ثابت حتى ) مقومة بالدوالر األمریكي(التي تم تعدینھا وتداولھا في ارتفاع قیمتھ 

وحدة ) ملیون ٢١(نصل إلى الكمیة المحددة من العمالت ، والبالغ الحد األقصى لھا 
ة المشفرة إلى حد ما ، فقد بتكوین ، وعندھا ستتوقف االرتفاعات في قیمة تلك العمل

في عام %) ٤.٠٢(م إلى ٢٠١٠عام %) ٩٠(انخفض معدل التضخم من حوالي 
ملیون وحدة بتكوین ، ومن المنتظر ) ١٦.٦٨٢٠( م ، وذلك في ظل وجود عدد ٢٠١٧

م ، والتي من المفترض أن یصل فیھا حجم عمالت البتكوین التي تم ٢٠٦٢بحلول عام 
من المتوقع أن یصل التضخم النقدي لتلك العملة ) BTCحدة ملیون و ٢١(تعدینھا إلى 

، وفیما یلي نوضح معدالت ) ٣%)(٠.٠٠١٥(إلى أدنى مستویاتھ ، والتي تقدر بــــــــــــ 
  :م٢٠٦٢ – ٢٠١٠التضخم النقدي لعملة البتكوین المشفرة خالل الفترة من 

  
  

                                      
1) LexizNexis - True Cost of Fraud 2016 - LexisNexis. (n.d.). Retrieved 
from http://www.lexisnexis.com/risk/insights/true-cost-fraud.aspx.(2016). 
2) Joseph Young – World's Best Performing Currency : Bitcoin inflation 
Rate Drops to 4% - Cointelegraph The Future of Money , Sep. 25, 2016. 
3) Georg Cornel Dumitrescu - Bitcoin – A Brief Analysis of the 
Advantages and Disadvantages – Op.Cit. p:68.  
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ل الفترة یبین معدالت التضخم النقدي لعملة البتكوین خال) ٣(جدول 
  )م٢٠١٠/٢٠٦٢(

  معدل التضخم  حجم البتكوین بالملیون وحدة  السنة  مسلسل

٩٧.٧٤٠٠  ٢.٦٨٥٦  ٢٠١٠  ١  

١٠.٢٩٠٠  ١٢.٧٤٤٠  ٢٠١٥  ٢  

٤.٠٢٠٠  ١٦.٦٨٢٠  ٢٠١٧  ٣  

٣.٦٦٠٠  ١٧.٩٠٢٨  ٢٠٢٠  ٤  

٠.٤٠٠٠  ٢٠.٤٥٨٦  ٢٠٣٠  ٥  

٠.٠٩٠٠  ٢٠.٩٠٧٥  ٢٠٤٠  ٦  

٠.٠١٢٢  ٢٠.٩٧٩٤  ٢٠٥٠  ٧  

٠.٠٠٣٠  ٢٠.٩٩٢٦  ٢٠٦٠  ٨  

٠.٠٠١٥  ٢١.٠٠٠٠  ٢٠٦٢  ٩  

  :من إعداد الباحث باالعتماد على: المصدر
- https://chart-studio.plotly.com/~BashCo/5.embed. 
- Georg Cornel Dumitrescu - Bitcoin – A Brief Analysis 

of the Advantages and Disadvantages – Op.Cit. p:68. 
تسعي " Bitcoin" وفي ظل تلك المعدالت المنخفضة لتضخم العملة المشفرة      

الحكومات بشتى الطرق واآللیات التقنیة نحو احتواء تلك المعامالت داخل إطار النشاط 
االقتصادي الرسمي للدول ، حیث تتمتع تلك العملة بالحصانة ضد حدوث التضخم في 

تھا ، في نفس الوقت الذي تتقلب فیھ قیمة العمالت الدولیة التقلیدیة بین ارتفاع قیم
وانخفاض معدالتھا وفقًا لقوى العرض والطلب علیھا ، والذي یتسبب في ارتفاع 
وانخفاض الكمیات المعروضة منھا ، بینما تتمتع البتكوین بالثبات ، نظرًا لمحدودیة 

  .م٢٠٦٢المعروض منھا حتى عام 
  

  
  
  

  

https://chart-studio.plotly.com/~BashCo/5.embed
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  املبحث الثالث

  حتديات تنظيم استخدام البتكوين داخل اإلطار الرمسي

  للنظام النقدي الدويل

كما نعرف فإن نظام توزیع واستخدام البتكوین یوجد في الفضاء االفتراضي      
، وكلمة الفضاء االلكتروني نفسھا تعني البیئة " الفضاء االلكتروني"أو المعروف باسم 
عة التي تحدث فیھا االتصاالت عبر شبكات الكمبیوتر واالنترنت  ، ذات المساحة الواس

یشیر ھذا الفضاء االلكتروني في سیاق العالقات الدولیة  Chourciووفقًا لما ذھب إلیھ 
" إلى التفاعل ، الذي یخلق مصدرًا للقوة واالتصاالت المحتملة ، حیث یوفر نظام 

Cyber)"یر الحكومیة للمشاركة في زیادة تأثیر فرصة لمزید من الجھات الفاعلة غ) ١
تلك القوة واالتصاالت على سیاسة العالقات االقتصادیة واألمن القومي العالمي ، فال شك 

باعتبارھا تكنولوجیا مالیة رقمیة جدیدة ھو اثبات أن " Bitcoin" أن وجود الـــــــــــــ 
حتملة ، طبیعتھا غیر العالم االفتراضي كمساحة قادرة على توفیر مصادر جدیدة م

  ).٢(المنظمة تجعلھا في منطقة رمادیة
داخل " Bitcoin" والشك أن الحدیث عن عملیة دمج العملة المشفرة       

النظام النقدي الدولي لھو أمر من الصعب تحقیقھ ، خاصًة في ظل اآللیات المعقدة التي 
وبات جمة نحو تطبیقھا ، تتسم بھا طبیعة عمل البتكوین ، والتي  قد تجد الحكومات صع

كما أن عملة البتكوین نفسھا ھي عملة تمتاز باالرتفاع المتسارع في قیمتھا وبشكل یتنافى 
مع االستقرار في المعامالت الدولیة ، فھي عملة وھمیة لدرجة یصعب السیطرة علیھا 

لبات التي كباقي العمالت التقلیدیة التي تتمتع بدرجة علیة من االستقرار ، لدرجة أن التق
یمكن أن تحدث في مستویات تلك العمالت األخیرة ال یمكن أبدًا أن تقارن بالتقلبات 

، األمر الذي قد ینذر ، بل " Bitcoin"واالرتفاعات المتسارعة في قیمة العملة المشفرة 
ویؤكد حقیقة استخدامھا لتنفیذ الكثیر من الصفقات الدولیة غیر المشروعة ، وبالتالي عند 

ث في ھذا المطلب عن مدى إمكانیة تنظیم واستخدام البتكوین داخل اإلطار الرسمي الحدی
  :للنظام النقدي الدولي فالبد من األخذ في االعتبار عرض المسائل والنقاط التالیة

  

                                      
أنظر في . ھو نظام األمن السیبراني الذي یعمل على سریة وأمن المعلومات على شبكة االنترنت ) ١

  :ذلك
- Goran D. Putnik and Luis Ferreira and Nuno Lopes and Zlata Putnik – 
What is a Cyber-Physical System: Definitions and Models Spectrum - 
FME Transactions (2019) pp: 663-674 
2)Nazli  Choucri, N - Cyberpolitics in international relations- The MIT 
Press Cambridge, Massachusetts  , London, England, (2012). 
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  اطب اول

  طر دم ظم ادام اون دال اظم

 دي اا  

رة التي تتم باستخدام العمالت الوھمیة أصبحت ال شك أن المعامالت المشف     
واقعًا ال مفر منھ خالل السنوات العشر الماضیة ، وبالتالي ال یمكن تجاھل آثارھا 
االقتصادیة على النظام النقدي العالمي ، األمر الذي ینبئ بوجود مخاطر عالیة تترتب 

دة صندوق النقد الدولي ، على عدم تنظیمھا بشكل رسمي داخل منظومة النقد العالمیة بقیا
" Bitcoin" وفیما یلي نتناول أھم المخاطر التي تحتوي علیھا عملیة عدم تنظیم الــــــ 

  ):١(داخل اإلطار الرسمي للنظام النقدي الدولي
  الفرع األول

  زعزعة االستقرار داخل سوق الصرف األجنبي
سنوات وال تزال من أكثر من عشر " Bitcoin"منذ نشأة العملة المشفرة       

تنموا عددًا وقیمة بشكل متسارع على النحو الذي أشرنا إلیھ سابقًا  ، بما یشكل تھدیدًا 
خطیرًا الستقرار حركة سوق الصرف األجنبیة ، وبالتالي تھدیدًا لحركة التجارة الدولیة ، 

 غیر المبرر –ففي نفس الوقت الذي أنشئ فیھ صندوق النقد لمعالجة مشاكل االنخفاض 
، نجد أنھ ال یولي أي اھتمام لعملة البتكوین ) ٢(في قیم العمالت األجنبیة مقابل بعضھا –

، نظرًا ألنھا مدعمة بالخوارزمیات التي تمنع من التالعب بقیمتھا بشكل مصطنع وغیر 
  ).٣(مبرر ، وبالتالي فھي محصنة ضد عملیات عدم االستقرار الصرفي

 –لدیھا القدرة على خلق تقلبات شدیدة " Bitcoin"وبالتالي فإن الـــــــ        
على  –في سوق صرف العمالت األجنبیة ، ومن ثم یشكل بتكوین  –ربما ال رجعة فیھا 

حال استخدامھ كعملة (مسئولیة لصندوق النقد الدولي والدول األعضاء  –وجھ التحدید 
، )  ٤(العمالت األخرى على باقي" ھجوم المضاربة"فیما یشار إلیھ بــــــــــــ ) رسمیة

ویحدث ھجوم المضاربة على العملة عندما یرغب المتعامل أو المستثمر في االستفادة من 

                                      
1) A. Nicholas  Plassaras, N - Regulating digital currencies: Bringing 
bitcoin within the reach of the IMF - Chicago Journal of International 
Law, Vol. 14, No.1, (2013).  Pp: 396 – 400. 
2) Article IV from the International Monetary Fund Convention §1 (iii) 
(cited in note 8).  
3) Thomas Ehrlich, et al, Legal Problems of International Monetary 
Reform, 20 Stan L Rev , 1968, pp: 870 - 876. 
4) Simon Dingle - Easy Money?-  IT Web Brainstorm (Sept 1,2011), in A. 
Nicholas  Plassaras, N - Regulating digital currencies: Bringing bitcoin 
within the reach of the IMF – Op.Cit. p:397.  
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العملة الضعیفة التي انخفضت قیمتھا مقابل العمالت األخرى ، فیبدأ في الھجوم بأخذ ما 
ویة من العملة الضعیفة ، حیث یدفع مبلغًا بسیطًا من العملة الق" بموقف قصیر"یعرف 

مقابل كمیة كبیرة من العملة منخفضة القیمة ، وذلك في شكل ھجوم على العملة 
  ).١(األخیرة

ویبیع المضاربون العملة الضعیفة عادًة للبنوك التجاریة من خالل عقود       
، ومع ذلك فإن تلك العقود اآلجلة تمثل ) ال یقل أجلھا عن شھر واحد(طویلة األجل 

ت العملة الضعیفة في انخفاض قیمتھا ، وذلك ألن تلك العقود مشكلة للبنك إذا استمر
ومن ثم   -بما تشتمل علیھ من عمالت  –اآلجلة تستغرق بعض الوقت حتى ترتفع قیمتھا 

یضطر البنك إلى التمسك بعملة ضعیفة مع استمرار انخفاض قیمتھا ، وعندما یحین وقت 
اب البنك ، بحلول وقت استحقاق شراء العملة من البنك یحقق المضارب ربحًا على حس

العقد اآلجل ، وبالتالي یضطر البنك إلى شراء عملة ضعیفة بأكثر من قیمتھا بمجرد 
  ).٢(انتھاء العقد

كل ھذا قد یحدث فیما بین العمالت التقلیدیة التي یقترب بعضھا من          
تب علیھا ھجوم التي یتر - بعض في القیمة ، ومن ثم یمكن السیطرة على تلك التقلبات 

من قبل الصندوق من خالل إدارتھ الحكیمة لتلك األمور ، فما بالنا بعملة  –المضاربة 
وھمیة تفتقد إلى الوجود الفیزیائي لھا ، في نفس الوقت الذي ترتفع فیھا وتیرتھا بشكل 

ھذا مبالغ فیھ ، مقابل أقوى العمالت الدولیة التقلیدیة ، ممثلة في الدوالر األمریكي ، كل 
یؤید وجھة النظر التي تدعم عملیة تنظیم استخدام البتكوین داخل النظام النقدي الدولي ، 
منعًا لوقوع زعزعة في استقرار سوق الصرف األجنبي ، ومن خالل الجدول التالي 

  :یتبین مدى االنھیار الذي تتعرض لھ العملة األمریكیة مقابل عملة البتكوین

                                      
1) Akihiko Matsui - Strong Currency and Weak Currency - 12 J 
Japanese & Intl Economies , 1998, pp: 306 – 307. 
2) International Monetary Fund Research Department Staff, Capital Flow 
Sustainability and speculative Currency Attacks, (Finance and 
Development Dec 1997). 
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ار بعض العمالت الرئیسیة مقابل البتكوین خالل یوضح انھی)  ٤(  جدول رقم 
  م٢٠٢١ – ٢٠١٣الفترة 

  السنة  مسلسل
  معدالت صرف العمالت األجنبیة

USD  EUR   JPY  

1  OCT 2013  196.2  152.8  ــــــــ  

2  OCT 2014  343.56  270  37.9  

3  OCT 2015  327.58  282.4  38.2  

4  OCT 2016  693.9  634.1  72.1  

5  OCT 2017  6.130.56  5.540.4  729  

6  OCT 2018  6.276.46  5.599.5  711.1 

7  OCT 2019  9.226.0  8.213.7 988.8 

8  OCT 2020  13.573.71  11.850.6  1.444.9 

9  OCT 2021  41.412.61  53.155.9  7.014.9 

10  NOV 2021  65.199.17  50.272.3  6,452,2  

Source: 
-  Raynor de Best – Bitcoin (BTC) Price history Up Until 

November 12 , 2021. 
- https://sa.investing.com/crypto/bitcoin/historical-data?. 

  الفرع الثاني
  التوسع في تمویل األنشطة غیر المشروعة

تتعدد األنشطة غیر المشروعة التي یمكن استخدام العمالت المشفرة ،          
وخاصة البتكوین في تمویل أنشطتھا وسداد مدفوعاتھا ، فمنھا تجارة المخدرات ، 

إتمام صفقاتھا  وغسیل األموال ، واالتجار بالبشر ، وغیرھا من األنشطة التي یمكن
بشكل غیر رسمي ، ودون أن تعلم عنھا السلطات النقدیة شیئًا ، وفیما یتعلق بالتأثیر 
السلبي لعدم تنظیم استخدام البتكوین داخل النظام النقدي وانعكاساتھ على حجم األنشطة 
غیر المشروعة ، سوف نتناول ھذا التحلیل من خالل استعراض النماذج المستخدمة في 

https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment/1008/raynor-de-best


 "بتكوین"النظام النقدي العالمي حول التنظیم الرسمي للعملة المشفرة  تحـدیــــــــات
  

- ٢٢١٠ -  
 

جم األنشطة غیر المشروعة ، ثم نتناول تقدیر حجم األنشطة غیر المشروعة التي قیاس ح
  ):١(نتجت عن استخدام عملة البتكوین المشفرة على النحو التالي

  : نماذج خوارزمیات البتكوین المستخدمة في تقدیر األنشطة غیر المشروعة: أوًال
لتي یمكن استخدامھا في في ھذا اإلطار سوف نتناول نماذج الخوارزمیات ا       

تقدیر حجم األنشطة غیر المشروعة التي تستخدم عملة البتكوین في إتمام صفقاتھا ، وفي 
ھذا الصدد سنتناول نوعین من النماذج التي تختلف كل منھا في طبیعتھا المستخدمة في 

  :التقدیر ، وذلك على النحو التالي
  ):SLM(نموذج خوارزمیة ) ١

من بین الخوارزمیات التي تستخدم في تحلیل ) SLM(ة تعد خوارزمی       
سلوك مجموعات األفراد التي تتعامل في العملة المشفرة بتكوین من خالل الشبكة 

 Waltman and، وقد قام بتطویر نموذج الخوارزمیة كًال من ) االنترنت(العنكبوتیة 
Van Eck  ة ، وتحدیدًا حتى تتوافق مع استخدامات العمالت المشفر) ٢(م٢٠١٣عام

البتكوین في مجاالت األنشطة غیر القانونیة ، ویأتي اسم تلك الخوارزمیة اختصارًا 
التي تقوم على تحلیل ھیكل المجتمع من مستخدمي العملة " الحركة الذكیة"لمصطلح 

التي تحتوي على صفقات  -المشفرة بواسطة شبكة االنترنت في استخدام ونقل العقود 
  ):٣(آلخر أو من شركة ألخرى ، وذلك بواسطة الخطوات التالیةمن فرد  - البتكوین

غیر ) للعملة المشفرة(وفیھا یتم تحدید جمیع المستخدمین  :الخطوة األولى
باقي األنشطة غیر الشرعیة (القانونیین الذین تمت مالحظتھم إلى المجتمع غیر القانوني 

الف من یستخدمون البتكوین في بخ –، وتحدید جمیع المستخدمین المتبقیین ) في المجتمع
بالنسبة إلى المجتمع القانوني وھم من یمارسون أنشطة  –صفقات غیر مشروعة 

  .اقتصادیة مشروعة وتحت علم وبصر السلطات المختصة في الدول

                                      
1) Sean Foley and Jonathan R. Karlsen and Talis J. Putnin - Sex, Drugs, 
and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed through 
Cryptocurrencies?- Published by Oxford University Press on behalf of 
The Society for Financial Studies, The Review of Financial Studies / v 
32 n 5 2019 , pp: 1799 – 1850. 
2) Waltman L. and N. Jan van Eck - A smart local moving algorithm for 
large-scale modularity-based community detection. European Physical 
Journal , 2013, pp: 86 -114. 
3) Emmons, S., S. Kobourov, M. Gallant, and K. Börner - Analysis of 
network clustering algorithms and cluster quality metrics at scale - PLOS 
ONE , 2016, pp:111–118. 
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وفیھا یتم تحلیل آداء كل مستخدم من خالل اإلجراءات  :الخطوة الثانیة
  ):١(التالیة

امل بشكل سيء غیر متناسب مع أعضاء مجتمع إذا كان المستخدم ھنا یتع -
فیتم استبعاده من ھذا المجتمع ، وھذا دلیل على ) القانونیین(العینة من باقي المستخدمین 

  .عدم توافق األھداف بینھ وبین باقي المستخدمین في مجتمع العینة
في ھذا اإلجراء یتم تحریك المستخدم السابق من المجتمع المستبعد منھ إلى  -

وضم مستخدم آخر من المجتمع األخیر إلى ) من األفراد غیر القانونیین (لمجتمع اآلخر ا
، بمعنى أن یتم نوع ) من األفراد أصحاب المعامالت القانونیة السابقة(المجتمع السابق 

  .من التبادل بین المستخدمین الموجودین في كل مجتمع
ة الثانیة ، من خالل حلقة وفیھا یتم تكرار ما حدث في الخطو :الخطوة الثالثة

) المشروعة وغیر المشروعة(متكاملة تضم جمیع المستخدمین ، بمختلف استخداماتھم 
للبتكوین ، وعند ھذه النقطة تكون مجتمعات المستخدمین في حالة استقرار ، بمعنى 
ضمان أن كل عضو من األعضاء یتواجد بشكل غیر متناسب مع أعضاء آخرین داخل 

، وحصیلة كل تلك الخطوات ھي عمل نوع من ) ٢(ستخدمین للبتكویننفس مجتمع الم
القانونیة وغیر  –الفرز لمستخدمي عملة البتكوین إلتمام الصفقات بأنواعھا المختلفة 

  . وبالتالي معرفة حجم كًال منھما –القانونیة 
  ):DCE(نموذج خوارزمیة ) ٢

دیر  عدد المشاركین في وفقًا للنموذج الثاني الذي یمكن استخدامھ لتق       
باستخدام العملة المشفرة ) المستخدمین غیر الشرعیین(األنشطة غیر القانونیة 

"Bitcoin  " وحجم تلك الصفقات ، فھو یقوم على أساس اكتشاف االختالفات في
خصائص كًال من المستخدمین القانونیین وخصائص المستخدمین غیر الشرعیین ، وذلك 

إلى حجم وعدد المشاركون في األنشطة غیر المشروعة  –تحدید بال –من أجل الوصول 
  .باستخدام البتكوین

ووفقًا لھذا النموذج یتم اختیار عینة عشوائیة من مستخدمي شبكة االنترنت        
، "  Bitcoin" باستخدام العملة المشفرة ) قانونیة كانت أو غیر قانونیة( لتنفیذ الصفقات 

ئص التي تمیز بین االستخدامات القانونیة وغیر القانونیة في وتطبیق مجموعة من الخصا
إطار المعامالت االلكترونیة المشفرة ، ومنھا على سبیل المثال تقدیر األدوات والبرامج 
التي یمكن أن یستخدمھا المتعامل إلخفاء ما یقوم بھ من صفقات ، وھذه المھمة ستكون 

                                      
1) Sean Foley and Jonathan R. Karlsen and Talis J. Putnin - Sex, Drugs, 
and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed through 
Cryptocurrencies?- Op.Cit. p:1820. 
2) Emmons, S., S. Kobourov, M. Gallant, and K. Börner - Analysis of 
network clustering algorithms and cluster quality metrics at scale – 
Op.Cit. pp: 112 – 115.  
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ن خالل استخدام التقنیات القیاسیة في ھذا مھمة بسیطة نوعًا ما ، ویمكن تحقیق ذلك م
الشأن وتحدیدًا بواسطة أسلوب االنحدار والتحلیل التمییزي وغیرھا من األسالیب 

  ).١(القیاسیة
ولكن ینبغي اإلشارة بوضوح إلى أن أھم التعقیدات التي یمكن أن نواجھھا       

ي یحاول المستخدمین غیر في ھذا الشأن تتمثل في أن معظم اإلعدادات المستخدمة ، والت
القانونیین أن یخفوا أنشطتھم الغیر مشروعة عن السلطات العامة بواسطتھا ھي إعدادات 
مدروسة جیدًا ال تتم بشكل عشوائي ، وبالتالي یجب أن یوضع في الحسبان توفیر 
أشخاص متمیزین في اللغة النقدیة واألمور التقنیة یستطیعون الكشف عن تلك العملیات 

  ).٢(ر قانونیةالغی
 – SLM(تقدیر حجم األنشطة غیر المشروعة باستخدام الخوارزمیات : ثانیًا

DCE:(  
نستطیع أن نصل من خاللھا إلى ) SLM – DCE(من خالل النماذج السابقة 

التصنیفات المحتملة لمستخدمي البتكوین من المشاركین بشكل أساسي في األنشطة 
ئیسي في األنشطة غیر القانونیة ، وبمجرد أن یتم القانونیة وأولئك المتورطین بشكل ر

إجراء مثل ھذا التصنیف نستطیع أن نصل إلى حجم ونشاط كل فئة من تلك الفئات ، 
ومن خالل الجدول التالي نستطیع أن نستوضح حجم األنشطة غیر المشروعة التي تتم 

مامھا حتى عام من خالل صفقات غیر قانونیة وقانونیة استخدمت العملة المشفرة في إت
  ):٣(م٢٠١٩

                                      
1) Sean Foley and Jonathan R. Karlsen and Talis J. Putnin - Sex, Drugs, 
and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed through 
Cryptocurrencies?- Op.Cit. p:1821. 
2) Emmons, S., S. Kobourov, M. Gallant, and K. Börner - Analysis of 
network clustering algorithms and cluster quality metrics at scale – 
Op.Cit. pp:112 – 117. 
3) Sean Foley and Jonathan R. Karlsen and Talis J. Putnin - Sex, Drugs, 
and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is Financed through 
Cryptocurrencies? 2019 - Op.Cit. pp:1825 – 1827. 
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یوضح تقدیر حجم األنشطة المشروعة وغیر المشروعة باستخدام ) ٥(  جدول 
  م٢٠١٩البتكوین حتى عام 

  التصنیف  المجموعة
المستخدمین 

  بالملیون
الصفقات 
  بالملیون

األرصدة بالملیون 
  دوالر

عناوین البتكوین 
  المستخدمة بالملیون

)A(  القیم  

غیر 
  المشروعة

SLM  30.94 276.63 1.394.76 87.95 

DCE 24.68 282.70 1.523.87 86.35 

 99.67 1.782.44 308.72 34.22  الحد األعلى

 87.15 1.459.32 279.67 27.81  المتوسط

 74.63 1.136.20 250.62 21.39  الحد األدنى

  المشروعة

SLM 75.31 329.06 1.569.90 133.76 

DCE 81.57 322.99 1.440.79 135.37 

 147.09 1.828.47 355.07 84.86  الحد األعلى

 134.56 1.505.35 326.02 78.44  المتوسط

 122.04 1.182.22 296.97 72.02  الحد األدنى

)B(  النسبة المئویة  

غیر 
  المشروعة

SLM 29.12 45.67 47.05 39.67 

DCE 23.23 46.67 51.40 38.95 

 44.96 60.12 50.97 32.21  الحد األعلى

 39.31 49.22 46.17 26.17  المتوسط

 33.66 38.32 41.38 20.13  الحد األدنى

 SLM 70.88 54.33 52.95 60.33  المشروعة
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DCE 76.77 53.33 48.60 61.05 

 66.34 61.68 58.62 79.87  الحد األعلى

 60.69 50.78 53.83 73.83  المتوسط

  55.04 39.88 49.03 67.79  الحد األدنى

Source:  
- Soska, K., and N. Christin. - Measuring the longitudinal 

evolution of the online anonymous marketplace 
ecosystem. In Proceedings of the 24th USENIX Conference 
on Security Symposium 2015. 

- Sean Foley and Jonathan R. Karlsen and Talis J. 
Putnin - Sex, Drugs, and Bitcoin: How Much Illegal Activity Is 
Financed through Cryptocurrencies?- Op.Cit. p:1826 

– A(وبتحلیل الجدول السابق یمكن القول بأنھ تم تقسیمھ إلى مجموعتین         
B ( اشتملت المجموعة ،)A ( على بیان بالقیم المشار إلیھا من المعامالت المشروعة

، وفیھا تم " Bitcoin"وغیر المشروعة التي تمت بواسطة استخدام العملة المشفرة 
ام تلك الصفقات ، سواًء القانونیة منھا أو توضیح عدد المستخدمین الذین تعاملوا في إتم

غیر القانونیة وأعداد األخیرة بالملیون صفقة ، إلى جانب بیان األرصدة التي تحققت من 
وراء تلك الصفقات ، ثم عناوین مستخدمي البتكوین التي تم التعویل علیھا أو التواصل 

  .من خاللھا في إتمام تلك الصفقات
تناولنا بیان بالتصنیف الذي تم من خاللھ تحدید ) ٢(ففي العمود رقم        

 SLM(المشاركون في تلك األنشطة المشروعة وغیر المشروعة ، على أساس نموذجي 
– DCE  ( حیث بلغت قیمة األنشطة غیر المشروعة مقدرة وفقًا لنموذج ،)SLM (– 

لي ملیون دوالر أمریكي بنسبة قدرت بحوا ١.٣٩٤.٧٦حوالي  - ٥بالعمود رقم 
 ١.٥٢٣.٨٧بحوالي ) DCE(، وبینما قدرت تلك األنشطة وفقًا لنموذج %) ٤٧.٠٥(

من إجمالي حجم تعامالت العملة %) ٥١.٤٠(ملیون دوالر  وبنسبة قدرت بحوالي 
، وقد بلغ الحد األعلى من تلك التعامالت غیر المشروعة وفقًا لكال " Bitcoin"المشفرة 

وفقًا لنفس  –دوالر ، بینما بلغ الحد األدنى منھا ملیون  ١.٧٨٢.٤٤النموذجین بحوالي 
ملیون دوالر ، وبمتوسط بین الحدین األعلى واألدنى  ١.١٣٦.٢٠حوالي  –النموذجین 

  .م٢٠١٩ملیون دوالر ، وكل ھذا حتى عام  ١.٤٥٩.٣٢قدر بحوالي 
أما فیما یتعلق باألنشطة القانونیة المشروعة التي تمت في شكل صفقات       

فقد ) SLM – DCE(، وفقًا لكال النموذجین " Bitcoin"دام العملة المشفرة باستخ
حوالي  -  ٥بالعمود رقم  -)  SLM(م ، وفقًا لنموذج ٢٠١٩بلغت تلك األنشطة حتى عام 
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) B(أنظر المجموعة  –%) ٥٢.٩٥(ملیون دوالر  ، بنسبة قدرت بحوالي  ١.٥٦٩.٩٠
ملیون  ١.٤٤٠.٧٩بحوالي ) DCE(لنموذج  ، بینما قدرت تلك األنشطة القانونیة وفقًا
من إجمالي حجم تعامالت العملة %) ٤٨.٦٠(دوالر أمریكي ، وبنسبة قدرت بحوالي 

، وقد بلغ الحد األعلى من تلك التعامالت المشروعة وفقًا لكال " Bitcoin"المشفرة 
قًا لنفس وف –ملیون دوالر ، بینما بلغ الحد األدنى منھا  ١.٨٢٨.٤٧النموذجین بحوالي 

ملیون دوالر ، وبمتوسط بین الحدین األعلى واألدنى  ١.١٨٢.٢٢حوالي  –النموذجین 
  .م٢٠١٩ملیون دوالر عام  ١.٥٠٥.٣٥قدر بحوالي 

ب اطا  

  رؤ اؤت اد ادو ول اظم

  ار ون 

سمي لعملة البتكوین ال تستطیع دولة من الدول االعتراف باالستخدام الر      
إال من خالل ) خدمات –سلع (كوسیلة لتنفیذ الصفقات ، أیًا كان نوع تلك األخیرة 

اعتراف المؤسسات االقتصادیة الدولیة القائمة على التنظیم النقدي العالمي ، والتي یتمثل 
، أھمھا في صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، إلى جانب منظمة التجارة العالمیة 

وفیما یلي نستعرض رؤیة تلك المؤسسات حول االعتراف باالستخدام الرسمي لتلك 
  ):١(العملة المشفرة

  :رسمیًا" بتكوین"رؤیة صندوق النقد حول تنظیم الــ : أوًال
كما نعلم فإن صندوق النقد الدولي ھو مؤسسة نقدیة تتمثل مھمتھا األساسیة      

لي ، من خالل مراقبة أسعار صرف عمالت الدول في ضمان استقرار النظام النقدي الدو
أن ھناك بعض اآلثار السلبیة  Plassarasمقابل بعضھا ، وفي ھذا الشأن یوضح 

المتعلقة بالعمالت الرقمیة غیر المنظمة ، وخاصًة في حالتنا ھذه فیما یتعلق بالبتكوین 
ھجوم " یسمى بــــــــــــ التي تتمتع بالقدرة على مھاجمة العمالت التقلیدیة األخرى ، فیما 

، الذي یعد بمثابة محاولة لتبادل عملة ضعیفة مع عملة أخرى أقوى منھا " المضاربة
، وفي وقت الحق ، ومع استمرار ) كما یحدث حالیا في مضاربتھا بالدوالر األمریكي(

العملة الضعیفة في االنخفاض یقوم المضارب بالھجوم ، وذلك بإعادة عملیة التبادل 
) الضعیفة(لعملة األصلیة واالستفادة من الفرق في القیمة بین البتكوین والعملة األصلیة با

" ، وفي ھذا اإلطار البد أن یكون لكل دولة احتیاطي كاٍف من العملة المشفرة 
Bitcoin " من أجل إعادة التوازن وتجنب االنھیار في قیمة عملتھا األصلیة ، وفي تلك

ولة ألزمة انھیار قیمة عملتھا ، وھنا یستطیع الصندوق الحالة إذا ما تعرضت الد

                                      
1) Afrizal Fajri and Muhammad Yamin – Digital Currency like Bitcoin 
within The International Monetary System Field - Jenderal Soedirman 
University . 2017 , pp:57 – 68.  
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مساعدتھا بتوفیر العملة الالزمة لھا من البتكوین ، حال االعتراف الرسمي بتلك 
  ).١(العملة

وحسب رؤیة صندوق النقد الدولي ، فإن الخطوة التي البد من اتخاذھا        
ر الالزم من عملة البتكوین للحفاظ إلعادة التوازن للعملة المحلیة للدولة ھي توفیر القد

على قیمة العملة األضعف ، وھنا تبرز المشكلة إذا لم یكن لدى الدولة أو لدى صندوق 
النقد الدولي احتیاطات نقدیة على شكل عملة البتكوین المشفرة ، وفي ھذا اإلطار یزداد 

لیدیة الوضع صعوبة ، حیث یتلقى الصندوق حصصھ من األعضاء على شكل عمالت تق
فقط ، نظرا لصعوبة االعتماد على البتكوین كاحتیاطي نقدي في وقت قصیر بسبب 

  ). ٢(محدودیة المعروض منھ
  :رؤیة منظمة التجارة العالمیة حول التنظیم الرسمي للبتكوین: ثانیًا

من  –إلى حد ما  –یكاد یكون موقف منظمة التجارة العالمیة أوضح        
، حیث أكد " Bitcoin" ي تجاه تنظیم استخدام العملة المشفرة موقف صندوق النقد الدول

Howden  اھتمام " مستقبل غیر مؤكد: لغز العملة المشفرة " في مقالھ المنشور بعنوان
منظمة التجارة بتبادل العمالت المشفرة بوجھ عام ، والبتكوین بوجھ خاص في تعامالتھا 

ل البضائع بسبب أنھ ال توجد أساسًا عملة التجاریة باعتبارھا تعامالت تجاریة تأخذ شك
محلیة تنتقل من دولة ألخرى ، وبالتالي إذا ما رأت المنظمة أن تداول العمالت المشفرة 

في المنظمة ، وبمعنى " الدولة األولى بالرعایة "ھو تجارة في السلع فھو  یرتبط بمبدأ 
أ ، ویجب على كل دولة موضوع ھذا المبد" Bitcoin" آخر ستكون تلك العملة المشفرة 

  ).٣(التعامل بھا ، وبشكل متبادل مع بعضھا البعض
وبما أن التعامل بالبتكوین سیتم على اعتبارھا سلعة من السلع محل تعامل       

المنظمة ، فإن األخیرة لدیھا آلیات یمكن تطبیقھا كخطوة لتنظیم التداول ومواجھة التھدید 
منظمة في ذلك إلى آلیة وقائیة تعتمد على المادة التاسعة المحتمل لتلك العملة ، وتستند ال

، حیث تسمح تلك اآللیة للدول األعضاء باعتماد سیاسات )  ٤(عشر من اتفاقیة الجات
تقییدیة على دخول المنتجات التي یمكن أن تعطل استقرار االقتصاد الكلي داخلھا  ، وقد 

البتكوین على وجھ التحدید ، تقیید تشمل تلك السیاسات التقییدیة فیما یتعلق بعملة 
الواردات منھا ، أو العمل بھا من خالل نظام الحصص ، وذلك حال النظر إلیھا على أنھا 

                                      
1)A. Nicholas  Plassaras, N - Regulating digital currencies: Bringing 
bitcoin within the reach of the IMF – Op.Cit.  pp:377-407. 
2) Afrizal Fajri and Muhammad Yamin – Digital Currency like Bitcoin 
within The International Monetary System Field – Op.Cit. pp: 65 – 66. 
3) Howden, E - The crypto-currency conundrum: Regulating an uncertain 
future - Emory International Law Review, Vol.29, Issue (4). (2015). pp: 
741 – 798. 
4) General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947 , Article 19 
relating to imports of certain products , 1947. 
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، حیث یمكن " ھجوم المضاربة"تمثل تھدیدًا للعملة المحلیة للدولة في ظل محاوالت 
امالت والصفقات للدولة في تلك الحالة اتخاذ إجراًء معینًا ، یتمثل في إیقاف جمیع المع

التي تعتمد على عملة البتكوین ، أو عن طریق فرض ضرائب على تلك الشركات التي 
تعتمد على استخدام البتكوین في تعامالتھا ، وذلك لمنع انتشار البتكوین في التعامل بكل 

  ).١(حریة دون رقابة
  :رؤیة البنك الدولي حول التنظیم الرسمي للبتكوین: ثالثًا

نعرف ، فإن البنك الدولي تعد مؤسسة اقتصادیة عالمیة یتمثل دورھا وكما       
في مساعدة الدول النامیة على التخفیف من حدة الفقر لدیھا ، عن طریق تمویل 
المشروعات االقتصادیة الكبرى التي تساعد على تحقیق ھذا الھدف ، وذلك على خالف 

داري للنظام النقدي والتجاري الدولي ، المؤسستین السابقتین اللتین تلعبان دور المنظم اإل
حیث یلعب البنك الدولي دوره كمستشار للدول النامیة لتوجیھ السیاسات المحلیة فیھا للحد 
من الفقر  ، من خالل تقدیم األموال التي تستخدم لتنفیذ البرامج المختلفة ، وخاصًة في 

  ).٢(مجاالت التعلیم والصحة والبنیة التحتیة والبیئة والزراعة
على وجھ التحدید كعملة رسمیة من " Bitcoin" وأما عن تنظیم الــــــــــ        

قبل البنك الدولي ، فقد أكدت العدید من المؤلفات التي تم العثور علیھا في ھذا الشأن أنھ 
فیما " Bitcoin" ال یوجد داخل قواعد عمل البنك الدولي أي ذكر لتلك العملة المشفرة 

الت البنك المالیة ، حیث تنحصر جمیع وظائف ومھام البنك في مساعدة یتعلق بتعام
الدول الفقیرة على النھوض ، ومن ثم لیس من مھامھا تنظیم أى نوع من العمالت سوى 

  ).٣(األنواع التقلیدیة المتعارف علیھا دولیًا
مما سبق یتضح لنا أن فكرة استخدام البتكوین داخل التنظیم النقدي الرسمي 

لي ھي فكرة مستساغة لدى صندوق النقد الدولي ، ولدى منظمة التجارة العالمیة ، الدو
ولكن في ظل بعض القیود ، والتي تمثلت لدى الصندوق في توسیع استخدام مصطلح 

الذي ورد في المادة الرابعة بالقسم الخامس من وثیقة اتفاقیة صندوق " العملة المستقلة"
م ، كما كان لمنظمة التجارة العالمیة رؤیة أخرى في ١٩٤٤النقد الدولي التي عقدت عام 

تنظیم استخدام البتكوین ، تمثلت في اھتمام منظمة التجارة بتبادل العمالت المشفرة بوجھ 
عام ، والبتكوین بوجھ خاص في تعامالتھا التجاریة باعتبارھا تعامالت تجاریة تأخذ 

                                      
1) Howden, E - The crypto-currency conundrum: Regulating an uncertain 
future- Op.Cit. pp: 783 – 795. 
2) Timo Kaphengst - The World Bank Safeguard Policies – Chance or  
risk for global sustainable land use? - GLOBALANDS Discussion Paper , 
Resource-‐Efficient Land Use – Towards A Global Sustainable Land  
Use Standard  BMU-‐UBA Project No. FKZ 371193101 , Berlin, 
February 2015, pp:2 – 9. 
3) Afrizal Fajri and Muhammad Yamin – Digital Currency like Bitcoin 
within The International Monetary System Field – Op.Cit. p:67.  
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ة تنتقل من دولة ألخرى ، وبالتالي إذا شكل البضائع بسبب أنھ ال توجد أساسًا عملة محلی
ما رأت المنظمة أن تداول العمالت المشفرة ھو تجارة في السلع فھو  یرتبط بمبدأ 

" في المنظمة ، وبمعنى آخر ستكون تلك العملة المشفرة " الدولة األولى بالرعایة "
Bitcoin "بادل مع موضوع ھذا المبدأ ، ویجب على كل دولة التعامل بھا ، وبشكل مت

  ).١(بعضھا البعض
في حین لم یكن الوضع كذلك بالنسبة للبنك الدولي ، الذي لم یرد ضمن       

قواعده ذكر مصطلح العمالت المشفرة بشكل عام ، والبتكوین بشكل خاص ، وبالتالي 
  .كانت الفكرة مستبعدة من الطرح أساسًا داخل البنك الدولي

  اطب اث

رم اظت الآن داودام ا   

 دي ام اظا  

" تعد عملیة العثور على طریقة معینة لتنظیم استخدام الــــــــــ         
Bitcoin " داخل النظام النقدي العالمي أمرًا بالغ األھمیة ، خاصًة في ضوء اآلثار

الت األجنبیة ، المحتملة التي قد یترتب علیھا زعزعة االستقرار في سوق صرف العم
وذلك على الرغم من أنھ قد یكون ھناك عددًا من الطرق التقلیدیة للتخفیف من تلك اآلثار 
، ومن أھمھا استخدام األدوات التشریعیة داخل الدول في عملیة التنظیم ، وال شك أن 
المؤسسات االقتصادیة الدولیة البد أن تساھم في عرض واقتراح اآللیات التي تساعد في 

لیة التنظیم الرسمي الستخدام البتكوین ، وخاصة صندوق النقد الدولي ، وتحدیدا من عم
أجل الحد من التھدیدات التي تشكلھا تلك العملة المشفرة لباقي العمالت األجنبیة الدولیة ، 
وفیما یلي سوف نستعرض أھم اآللیات التي البد من وضعھا في االعتبار ، والتي تساعد 

  ):٢(الدمج أو التنظیم الرسمي الستخدام البتكوین داخل  النظام الدولي بدورھا في عملیة
  الفرع األول

  آلیات التھیئة البیئیة الالزمة لعملیة التنظیم
كما أشرنا سابقًا ، فإن عملیة تنظیم استخدام البتكوین لن تكون بالعملیة السھلة ، 

كما ھو الحال بالنسبة لباقي خاصًة وأننا نتعامل مع عملة مشفرة لیس لھا وجود فیزیائي 
العمالت األجنبیة ، وبالتالي حتى یمكن استقطاب تلك العملة داخل النظام النقدي فالبد من 
توفیر البیئة المناسبة الستخدامھا ، وخاصة فیما یتعلق بإزالة المخاطر والمخاوف التي قد 

                                      
1) Howden, E - The crypto-currency conundrum: Regulating an uncertain 
future - Emory International Law Review, Vol.29, Issue (4). (2015). pp: 
741 – 798. 
2) A. Nicholas  Plassaras, N - Regulating digital currencies: Bringing 
bitcoin within the reach of the IMF – Op.Cit. p:400.  
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یئة المناسبة الستخدام تترتب على استخدامھا رسمیًا ، وفیما یلي نتناول عوامل توفیر الب
  ):١(تلك العملة بشكل منظم

  :التخلص من المخاطر واالنعكاسات العالمیة للبتكوین:  أوًال
على مدى العقد الماضي وعلى الرغم من التطور الواسع للتكنولوجیا        

 المتقدمة وغیرھا من التقنیات التي تساھم في تقدیم المزید من الخدمات المالیة ، فقد زادت
القرارات التي تساعد على التخلص من المخاطر داخل القطاع المالي بشكل أدى إلى 
التقلیل من تقدیم الكثیر من الخدمات المالیة في مختلف دول العالم ، وخاصة في الدول 
ذات األسواق المالیة الناشئة ، وقد كانت المخاوف من عملیات غسل األموال وتمویل 

أنواعھا من أھم الدوافع الرئیسیة التي دفعت المؤسسات األنشطة اإلجرامیة بمختلف 
المالیة إلى التقلیل من الخدمات المالیة ذات المخاطر العالیة ، وخاصة في استخدام تلك 

  ). ٢(الخدمات لتسھیل عملیات غسل األموال وتمویل األنشطة اإلجرامیة
إلى قرار المصرفي " de-risking"  " تقلیل المخاطر" ویشیر مصطلح        

المؤسسات المالیة بإنھاء أو تقیید العالقات التجاریة مع المؤسسات المالیة في الدول 
األخرى ، وذلك لتجنب أي مخاطر تنتج عن تقدیم الخدمات المالیة التي تحتوي على 

 –، ولسوء الحظ فإن عملیة التخلص من المخاطر تولد ) ٣(معدالت المخاطر العالیة
جدیدة ، تتمثل في أن یضطر المزید من األفراد إلى استخدام  مخاطر –بشكل متناقض 

وسائل غیر رسمیة وغیرھا من الوسائل التي تساعد على الوصول إلى الخدمات المالیة 
  ) .٤(األساسیة وأھمھا المدفوعات والتحویالت والمدخرات

لكل ھذا تعد عملیة التعامل بالعمالت المشفرة ، وخاصة البتكوین ھي        
لیة محفوفة بالمخاطر العالیة ، التي قد یتم استخدامھا كوسیلة لتمویل الكثیر من عم

األنشطة غیر المشروعة بشكل عام ، وما سترتب على ذلك من انعكاسات سلبیة على 
حركة االقتصاد العالمي ، وعلیھ البد من توفیر اآللیات التي تعمل على تجنب مخاطر 

مئنان لألفراد والحكومات ، مما یساعد في نھایة األمر التعامل بالبتكوین ، وتوفیر االط

                                      
1 )WEF - Navigating Cryptocurrency Regulation: An Industry Perspective 
on the Insights and Tools Needed to Shape Balanced Crypto Regulation 
- Global Future Council on Cryptocurrencies , Community Paper , World 
Economic Forum , September 2021, p:13. 
2) Lee, Alexander - What Is Programmable Money? - FEDS Notes. 
Washington- Board of Governors of the Federal Reserve System , 23 
June 2021 
3)Council Europe – De-risking – Committee of Exports on the Evaluation 
of Anti-Money Laundering Measures and The Financing of Terrorism – 
Basil Committee on Banking Supervision , Council Europe , 2014.  
4) The World Bank - De-risking in The Financial Sector – The World 
Bank , October 7 , 2016. 
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على االعتراف بھا كمنتج مالي عالمي جدید یكتسب الشرعیة التي تكتسبھا غیرھا من 
  .العمالت الدولیة وتساھم في تطور حركة النظام النقدي العالمي

  :معالجة الشمول واالستبعاد المالي: ثانیًا
لیة ضمان الوصول إلى جمیع الخدمات المالیة یتحدد معنى الشمول المالي في عم

وتقدیم االئتمان الكافي عند الحاجة في الوقت المناسب وبأبسط اإلجراءات وبأقل تكلفة 
لجمیع الفئات الموجودة في المجتمع ، وخاصة من ذوي الدخول المحدودة من قبل 

یة الشمول المالي ، وفي ھذا اإلطار تعد عمل) ١(المؤسسات المالیة الرئیسیة داخل الدول
من أھم عوامل توفیر المناخ الالزم نحو دمج البتكوین داخل النظام النقدي الرسمي ، 

مستخدمي العملة  –بمعنى أنھ یجب أن یكون تأثیر عملیة التنظیم على أولئك المستبعدین 
یدة مالیًا بالفعل ھو أحد االعتبارات الھامة عند تطویر السیاسات والقواعد الجد –المشفرة 

لعملیة تنظیم استخدام البتكوین رسمیًا ، وال شك أن التحدي الذي یواجھ المنظمین في ھذا 
الشأن ھو أن القواعد المالیة األكثر انتشارًا الیوم ، ومنھا قانون األمان المصرفي كان قد 
تم إنشاؤھا قبل وجود التطورات التكنولوجیة الحالیة وعلى رأسھا العمالت المشفرة بتقنیة 

دفتر األستاذ " أو ما یسمى بــــــــ" blockchains" استخدامھا من خالل آلیة الـــــــــ 
  ).٢" (العام

وبالتالي تتمثل عملیة معالجة االستبعاد المالي ھنا في وجود الفرصة لدى 
في اتخاذ قرار دقیق  –متخذي قرارات السیاسة االقتصادیة محلیًا ودولیًا  –المنظمین 

تعامل مع المخاطر والمستجدات ومزایا التقنیات المالیة الجدیدة ، وخاصة حول كیفیة ال
في مجال العمالت المشفرة مثل البتكوین ، وذلك من خالل تجنب عملیة االستبعاد 
المنھجي السابق لبعض فئات المجتمع ، وخاصة من ذوي الدخول المنخفضة الذین لیس 

ى جذبھم داخل اإلطار النقدي الرسمي لدیھم أیة حسابات مصرفیة ، من أجل العمل عل
واستبعادھم من العمل تحت مظلة العمالت الوھمیة التي تفتقد إلى الوجود الفیزیائي 

  ). ٣(لھا
وعلى سبیل المثال في شرق أفریقیا ، وتحدیدًا في دولة كینیا ، وجد اتجاھًا أكثر 

المالي ، من خالل ما  شموًال  وابتكارًا لضم أكبر عدد من األفراد داخل منظومة الشمول

                                      
1) Ramananda Singh and Sankharaj Roy - Financial Inclusion: A Critical 
Assessment of its Concepts and Measurement  - Asian Journal of 
Research in Business Economics and Management Vol. 5, No. 1, 
January 2015, pp. 12-18. 
2) WEF - Navigating Cryptocurrency Regulation: An Industry Perspective 
on the Insights and Tools Needed to Shape Balanced Crypto Regulation 
– Op.Cit. p:14. 
3)AFI – KYC Innovations , Financial Inclusion and Integrity in Selected 
AFI Member Countries - Alliance for Financial Inclusion , Special Report  
, Bringing Smart Policies to Life , March 2019, pp:37 – 40. 
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،والذي تقوم من خاللھ المؤسسات المالیة بتوضیح " اعرف عمیلك"یعرف ببرنامج 
وتسھیل متطلبات االمتثال المالئمة ، وذلك بھدف مكافحة عملیة غسل األموال وتمویل 

، وعلى الرغم من أنھ قد یكون من السابق ألوانھ معرفة ) ١(مختلف أنواع الجرائم الدولیة
معالجة الشمول المالي بشكل  -ومنھا البتكوین -ا كان بإمكان العمالت المشفرة ما إذ

ھادف أو بطریقة تتفوق على الحلول الموجودة مسبقًا أو البنیة التحتیة للتكنولوجیا 
المركزیة الموجودة حالیًا ، إال أن ھناك بعض النماذج على اإلمكانات الھائلة لعملة 

  ): ٢(لوصول إلى عملیة الشمول المالي ، ومنھافي ا" Bitcoin" الــــــــ 
  :المحافظ ذاتیة االستضافة) ١

في أي معاملة من المعامالت المشفرة یجب أن یكون لدى الفرد عنوان عام       
" ومفتاح خاص متوافقان مع شبكة العملة المشفرة ذات الصلة ، أو ما تسمى بالـــــــــ 

Blockchain  "مفاتیح ھي ببساطة عبارة عن سالسل من األرقام ، وھذه العناوین وال
واألحرف العشوائیة ، ومن ثم فإنھ یمكن ألي شخص لدیھ اتصال باالنترنت أن یقوم 
بإنشاء عنوان عام ومفتاح خاص دون أي تكلفة ودون أي شروط مسبقة ، فإذا كان 

عملة المشفرة العنوان العام والمفتاح الخاص للفرد المتعامل غیر متطابقین فإن شبكة ال
  ).  ٣(تتجاھل المعاملة تمامًا

إلدارة العناوین " Bitcoin"العملة المشفرة " محافظ" ویستخدم األفراد        
العامة والمفاتیح الخاصة المرتبطة بھا ، ومع ذلك تختلف المحافظ بشكل كبیر في مستوى 

المحافظ ذاتیة تعقیدھا ووظیفتھا ، وما یعنینا ھنا ھو اإلشارة إلى مفھوم ومعنى 
التي یتحكم فیھا مالك األصول ، ) والمفاتیح الخاصة بھا(االستضافة ، وھي المحفظة 

وھو المسئول عن إدارة األصول وحفظھا وحمایتھا واستخدامھا ، وھذا بخالف المحفظة 
المستضافة ، وھي التي یتحكم فیھا طرف ثالث یدیر ھذه المسئولیات نیابة عن مالك 

النظر إلى المحافظ ذاتیة االستضافة نجد أن لدیھا القدرة على توفیر ، وب) ٤(األصول
مسار  إلى الشمول المالي وتقلیل االعتماد على شبكات التحویالت النقدیة غیر الرسمیة ، 

                                      
1) Kennedy Kipkemboi - Overcoming the Know Your Customer hurdle: 
Innovative solutions for the mobile money sector – Center for Global 
Development , GSM Association , 2019, pp:3 – 32. 
2) WEF - Navigating Cryptocurrency Regulation: An Industry Perspective 
on the Insights and Tools Needed to Shape Balanced Crypto Regulation 
– Op.Cit. pp: 14 – 16. 
3) Lindsey Kelleher - Self-Hosted Wallets and the Future of Free 
Societies - A Guide for Policymakers, Blockchain Association , 
November 2020 , pp: 5 – 6. 
4) Lindsey Kelleher - Self-Hosted Wallets and the Future of Free 
Societies – Op.Cit. p:6.  
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وتوفیر أكبر قدر  من الشفافیة على التدفقات المشفرة ، وحول البیئات عالیة المخاطر 
  ).١(مة على النقد الذي ال یمكن تعقبھاالتي تنتشر فیھا المعامالت القائ

  ):٢"(Blockchain" مدفوعات التحویالت القائمة على الـــ ) ٢
في خطوة جدیدة نحو الدمج أو الشمول المالي للمدفوعات التي تتم        

، ونظرًا لما تتعرض " Bitcoin" باستخدام العمالت المشفرة ، وعلى رأسھا الـــــــــــ 
التي تتم باستخدام تلك العملة من مخاطر ، فیمكن وبشكل مبدئي استخدام لھ المعامالت 

العمالت المشفرة بشكل عام ، والبتكوین بشكل خاص بما تشتمل علیھ من رموز ومفاتیح 
ذات الصلة من قبل المؤسسات العامة والمنظمات الدولیة في عملیات تقدیم المساعدات 

مقابل ، وذلك في مناطق جغرافیة محددة تحتاج واالغاثات اإلنسانیة والتحویالت بدون 
شبھة الفساد واالحتیال في استخدام  –إلى حد ما  –إلى تقدیم تلك المساعدات ، حیث تقل 

تلك األموال في تلك المناطق األكثر احتیاجًا ، وبالتالي ضمان عدم استخدام أموال دافعي 
روعة ، ال سیما في البیئات في أیة أنشطة غیر مش –بغیر قصد  –الضرائب والمانحین 

أو ما " Blockchain" المعقدة مالیًا ، ویتم ذلك من خالل االعتماد على تقنیة الــــــــ 
یسمى بدفتر األستاذ ، وبشكل رسمي منظم بواسطة محترفین في التعامل مع مختلف 

  ). ٣(أنواع البرامج التي یمكن استخدامھا ن خالل شبكة االنترنت
  ):(P2Pلقائمة على المدفوعات ا) ٣

فعلى الرغم أن تعامالت البتكوین تتم بشكل مباشر وبدون أي وسطاء       
" Peer-to-Peer" مالیین ، أي بمعنى أنھا تتم من نظیر لنظیر أو عن طریق الند للند 

بین المتعاملین بالعملة المعدنیة ، إال أنھ یمكن أن تتم تلك المعامالت أیضًا ، وبنفس 
ل وسیط ، كما ھو الحال في تعامالت أو التحویالت المالیة التي تتم من الشكل من خال

                                      
1) WEF - Navigating Cryptocurrency Regulation: An Industry Perspective 
on the Insights and Tools Needed to Shape Balanced Crypto Regulation 
– Op.Cit.p:15 
2) WEF - Navigating Cryptocurrency Regulation: An Industry Perspective 
on the Insights and Tools Needed to Shape Balanced Crypto Regulation 
– Op.Cit.p:15  
3)See: 
- The World Bank - Remittance Prices Worldwide Quarterly – An 
Analysis of Trends in coast of Remittance Services , Report reflects the 
latest trends observed in the data published in March  2021, pp:5 – 22. 
- United Nations - Envision2030 Goal 10: Reduce Inequalities - 
Department of Economic and Social Affairs Disability, United Nations. 
- Douglas Arner, Raphael Auer and Jon Frost - Stablecoins: risks, 
potential and regulation – BIS Working Papers , Monetary and 
Economic Department , Bank for International Settlements, November 
2020 , pp:3 – 22. 
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، حیث تقوم شركات الھاتف المحمول بتقدیم ) ١(خالل شركات االتصاالت المختلفة
-Peer-to" أو  P2Pخدمات التحویالت والدفع االلكتروني بین األفراد عن طریق 

Peer "مالت المشفرة بشكل عام والبتكوین ، وبالتالي یمكن أن یتم تنظیم تعامالت الع
وبشكل منظم من خالل المؤسسات " P2P" بشكل خاص من خالل نفس اآللیة 

االقتصادیة المركزیة داخل الدول ، وبذلك یتحقق نوع من الشمول المالي والتنظیم 
  .الرسمي المستھدف لتلك المعامالت الوھمیة التي تفتقد إلى الوجود الفیزیائي

  :البیئة الرقمیة لعملیة التنظیمتوفیر : ثالثًا
ال شك أن قدرة العمالت المشفرة بشكل عام ، والبتكوین بشكل خاص على 
التحرك في تنفیذ المعامالت وتخزین قیمتھا بشكل سریع نتیجة التقدم التكنولوجي في 
مجاالت االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات ھي قدرة مرتفعة ، إال أنھ قد یؤدي إلى 

ر تمس بالسالمة المالیة ، بشكل یؤدي إلى انتشار الكثیر من األنشطة حدوث مخاط
اإلجرامیة ، ومنھا غسیل األموال وتمویل الجرائم المختلفة ، وقد أكد البعض أن تقنیات 
الھویة الرقمیة الجدیدة یمكن أن تساھم في عملیة التنظیم الرسمي الستخدام البتكوین 

نفس الوقت تتیح توفیر أنظمة فعالة لمكافحة أیة  داخل النظام النقدي العالمي ، وفي
  ).٢(أنشطة إجرامیة یمكن أن تنشأ نتیجة التعامل بقطع البتكوین المعدنیة

وقد قامت العدید من الدول بتطویر برامج الھویة الرقمیة الوطنیة المتكاملة مع 
نیة لتتوافق منصات التعامل الفضائي عبر شبكة االنترنت ، وغیرھا من اللوائح االلكترو

مع مختلف أنواع العمالء ، وعلى األخص من یتعاملون عن ُبعد في إطار المعامالت 
المالیة غیر المنظمة ، وخاصًة المشفرة منھا في ظل التوصیات واإلرشادات العالمیة في 

، وبشكل یساعد على تنظیم االستخدام الرسمي للعمالت المشفرة ، مثل )  ٣(ھذا الشأن
ن أھم تلك الدول بنجالدیش والھند وسنغافورة وأوكرانیا واإلمارات العربیة البتكوین ، وم

  ).٤(المتحدة
  

                                      
1) WEF - Navigating Cryptocurrency Regulation: An Industry Perspective 
on the Insights and Tools Needed to Shape Balanced Crypto Regulation 
– Op.Cit.p:15  
2) Kiva Protocol - Introducing Kiva Protocol, an exciting new initiative to 
give unbanked people digital identity and secure control over their own 
credit information - Kiva Protocol on Sept. 27, 2018. 
3)FATF - Digital Identity - Guidance on Digital Identity, FATF, Paris, 
March 2020 , pp: 7 – 57. 
4) Kiva Protocol - Introducing Kiva Protocol, an exciting new initiative to 
give unbanked people digital identity and secure control over their own 
credit information - Kiva Protocol on Sept. 27, 2018. 
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  الفرع الثاني
  آلیات التحكم المباشر وغیر المباشر لتنظیم البتكوین

" ھناك نوعین من اآللیات التي یمكن استخدامھما لتنظیم العملة المشفرة        
Bitcoin "وذلك تحت سیطرة ورقابة مؤسسة صندوق  داخل النظام النقدي العالمي ،

النقد ، سواًء كان ذلك عن طریق منح الصندوق السیطرة المباشرة أو المزید من التحكم 
المباشر  في تلك العملة ، بشكل یتطلب حدوث تغییرًا جذریًا في بعض مواد اتفاقیة 

التوسع في  الصندوق ، أو عن طریق السیطرة غیر المباشرة ، بشكل یترتب علیھ مجرد
تفسیر بعض األحكام الموجودة بالفعل داخل إتفاقیة الصندوق ، وھو ما سنتناولھ على 

  ):١(النحو التالي
  :التحكم غیر المباشر: أوًال

تحتوي مواد اتفاقیة صندوق النقد الدولي على مجموعة من القواعد       
في سوق صرف " Bitcoin" واألحكام التي تسمح للصندوق التخفیف من تأثیر عملة 

العمالت األجنبیة ، من خالل نظام الحصص الموجود مسبقًا ، حیث تحدد المادة الرابعة 
من مواد االتفاقیة التزامات الدول أعضاء الصندوق فیما یتعلق باتفاقیات التبادل ، 
وبالتالي فھي تتطلب من الدول األعضاء التعاون في ظل المبادئ التوجیھیة للصندوق ، 

تعمل على تحقیق االستقرار  –داخل كل دولة  –عتماد سیاسات محلیة من حیث ا
االقتصادي العالمي ، واألھم من ذلك حظر أي أنشطة من شأنھا زعزعة استقرار أسعار 

  .العمالت في الصرف األجنبي
ویحمل القسم الخامس من المادة الرابعة كل دولة عضو المسئولیة عن عملتھا 

تستخدمھا في تعامالتھا ، وبشكل أكثر تحدیدًا فإن أي إجراء  الرئیسیة ، وأي عملة أخرى
یتخذ من جانب الصندوق تجاه عملة أیة دولة عضو ینطبق على جمیع عمالت 

عمالت "بالمستعمرات التابعة لھا ، ویشیر القسم الخامس من المادة الرابعة إلى مصطلح 
  ):٢(، وینص ھذا القسم على ما یأتي" مستقلة

راء الذي یتخذه البلد العضو بالنسبة لعملتھ بموجب أحكام ھذه المادة یعتبر اإلج) أ
في جمیع األراضي التي یقبل بشأنھا البلد العضو شروط " العمالت المستقلة"ساریًا على 

من المادة الحادیة والثالثون إذا لم یعلن ) ز(ھذه االتفاقیة ، وبموجب أحكام القسم الثاني 
علق بالعملة الرئیسیة وحدھا ، أو بعملة أو أكثر یتم تحدیدھا من البلد العضو أن اإلجراء یت

بین العمالت المستقلة فقط ، أو بالعملة الرئیسیة وبعملة أو أكثر یتم تحدیدھا من بین 
  .العمالت المستقلة

                                      
1) A. Nicholas  Plassaras, N - Regulating digital currencies: Bringing 
bitcoin within the reach of the IMF – Op.Cit. pp: 401 – 407.  
2) Article 4 Section 5 of International Monetary Fund Agreement - United 
Nations Monetary and Financial Conference - Bretton Woods - State of 
New Hampshire - 1944 – p:7 
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یعتبر اإلجراء الذي یتخذه الصندوق بموجب أحكام ھذه المادة متعلقًا بجمیع ) ب
  .أعاله ما لم یعلن الصندوق خالف ذلك) أ(ار إلیھا في الفقرة عمالت البلد العضو  المش

العملة "في استخدام مصطلح  Nicholas  Plassarasوھنا ینظر         
) ١(الذي ورد في المادة الرابعة بالقسم الخامس من اتفاقیة صندوق النقد الدولي"  المستقلة

فیذ السیاسات المحلیة التي ، حیث یؤكد أنھ على كل دولة عضو أن تتحمل مسئولیة تن
تھدف إلى الحفاظ على االستقرار االقتصادي الدولي وفقًا للمبادئ التوجیھیة التي وضعھا 

فالبد من " Bitcoin"الصندوق ، ویرى أنھ لمنع أي تھدیدات محتملة من عملة الـــــــــــ 
الرابعة من  الذي ورد في المادة" العملة المستقلة" الحاجة إلى توسیع معنى مصطلح 

اتفاقیة الصندوق ، من خالل تضمین عملة البتكوین وغیرھا من العمالت الرقمیة 
المشفرة كجزء من استخدام ھذا المصطلح ، وھذا یعني أن صندوق النقد الدولي قد یجمع 

إلیھ " الحصص"األموال الرقمیة من خالل السماح للدول األعضاء بدفع رسوم العضویة 
والعمالت الرقمیة األخرى المشفرة ، مما یعني أیضًا إمكانیة تلقي تلك باستخدام البتكوین 

الدول للمساعدات من الصندوق في شكل عمالت رقمیة ، وبذلك یتم السیطرة على 
التھدید المحتمل من قبل العمالت المشفرة ، وبالتالي یحتاج صندوق النقد إلى الموافقة 

العملة " المماثلة كجزء من مصطلح  على دمج عمالت البتكوین واألموال الرقمیة
  ).٢"(المستقلة

وبالنظر إلى جوھر ما سبق استعراضھ في المادة الرابعة بالقسم الخامس ،       
، فمن األفضل قراءة تلك المادة على أنھا " عمالت مستقلة"وباإلشارة إلى مصطلح 

ع من السیطرة تفویض أو وسیلة یستطیع من خاللھا صندوق النقد الدولي أن یمارس نو
أو التحكم غیر المباشر في أي عملة من العمالت ، وتحدیدًا المشفرة منھا ، وخصوصًا 

، والتي ال تكون في متناول الصندوق بشكل رسمي ، وبذلك تتمثل " Bitcoin"الــــــــ 
في تفسیر بعض مواد االتفاقیة ،  –فقط  –السیطرة غیر المباشرة للصندوق في التوسع 

المادتین الرابعة بالقسم الخامس ، والحادیة والثالثون بالقسم الثاني من مواد ممثلة في 
  .اتفاقیة صندوق النقد الدولي

واستكماًال لآللیات التي یمكن من خاللھا تنظیم ، بل والتخفیف من اآلثار       
العمالت "، فإن الصندوق یمكنھ توسیع مصطلح " Bitcoin" المحتملة للعملة المشفرة 

الذي ورد بالقسم الخامس ، بالمادة الرابعة من االتفاقیة لیشمل جمیع العمالت " ستقلةالم
الرقمیة المشفرة ، وعلى رأسھا البتكوین ، حیث كان یقصر نطاق ھذا المصطلح على 

من قبل الدول العظمى أعضاء (تلك العمالت التي كانت تستخدمھا الدول المستعمرة 

                                      
1) International Monetary Fund Agreement - Article IV - Section V - 
United Nations Monetary and Financial Conference – Op.Cit. p:7. 
2) A. Nicholas  Plassaras, N - Regulating digital currencies: Bringing 
bitcoin within the reach of the IMF – Op.Cit. pp:400 - 406. 
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، األمر الذي قد یصل بإدارة )  ١(م ما وراء البحار، و ما یسمون بأقالی) الصندوق
الصندوق إلى أن تطلب من الدول األعضاء دفع جزء من حصتھا بالعملة المشفرة 

"Bitcoin " إلى جانب دفع باقي حصتھا بالعملة الرسمیة لھا أو بحقوق السحب ،
  ).٢(الخاصة

  :التحكم المباشر: ثانیًا
، ومستخدمي تلك " Bitcoin"ح عملة الــــــــــ وبمقتضى تلك اآللیة یتم من       

العملة المشفرة عضویة أو شبھ عضویة داخل صندوق النقد ، وبشكل مستقل عن باقي 
الدول األعضاء فیھ ، وھنا یتم إجراء تعدیًال ھیكلیًا داخل اتفاقیة الصندوق ، ولیس مجرد 

القسم الثاني من االتفاقیة على التوسع في تفسیر إحدي المواد ، حیث تنص المادة الثانیة ب
  -بخالف األعضاء األصلیون  –) ٣(عضویة الصندوق متاحة لسائر الدول األخرى"أن 

وبالتالي یمكن إضافة تعدیًال جدیدًا في تلك المادة بإضافة قسمًا ثالثًا یوفر شبھ عضویة 
تطلب موافقة ما للعمالت المشفرة بوجھ عام ، بما فیھا البتكوین ، إال أن ھذا التعدیل سی
من قوة % ٨٥یقرب من ثالثة أخماس أعضاء صندوق النقد ، والذي یبلغ حوالي 

  ):٤(التصویت داخل الصندوق ، وبالتالي تحقیق العدید من المزایا ، أھمھا
كعملة رسمیة " Bitcoin"السماح لصندوق النقد الدولي بالتعرف على الـــــــ ) أ

" Bitcoins"من الــــــــــ ) حصة(ى قدر معین للصندوق ، بمجرد حصول الصندوق عل
  .من قبل مستخدمیھا

ما لدیھم من عمالت معدنیة ) المتعاملون بھا(سیبیع مستخدمي البتكوین ) ب
ذھبیة مقابل باقي العمالت األجنبیة الدولیة التقلیدیة ، بما تحتوي علیھ من مكافآت تتمثل 

  .في فریق أسعار صرفھا
لبتكوین من الزیادة المشروعة التي تحدث لدیھم في قیمة استفادة مستخدمي ا) ج

أصولھم من العملة المشفرة أو من باقي العمالت األجنبیة المشتراه مقابل العملة المشفرة 
، وذلك بسبب االعتراف الرسمي من قبل الصندوق بما یقومون بھ من تعامالت 

  .مشروعة
تلك العملة المشفرة تعد بمثابة  بكون" Bitcoin"التزام مستخدمي الــــــــــ ) د

  .عملة حقیقیة ورئیسیة في التمویل الدولي ، ولیست مجرد عملة ھامشیة

                                      
1) See Article 31 - Section Two - Paragraph (g), International Monetary 
Fund Agreement - United Nations Monetary and Financial Conference – 
Op.Cit. p:63. 
2) See International Monetary Fund, Fact Sheet: Special Draing Rights 
(Mar 29, 2013). 
3) Article 2 - Section Two - International Monetary Fund Agreement - 
United Nations Monetary and Financial Conference – Op.Cit. p:3. 
4) A. Nicholas  Plassaras, N - Regulating digital currencies: Bringing 
bitcoin within the reach of the IMF – Op.Cit. pp:406 – 407. 
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تعزیز الثقة في البتكوین كعملة رقمیة مشفرة ، نتیجة التفاعل المباشر مع ) ھـ
  .صندوق النقد الدولي ، وبالتالي زیادة حجم السوق المحتملة لتلك العملة

احتیاطات لدي الصندوق من تلك العملة المشفرة ، والتي  االستفادة من وجود) و
على العمالت التقلیدیة ، دون حاجة " ھجوم المضاربة"سیحتاج إلیھا الصندوق لمواجھة 

  .التخاذ أي إجراء آخر 
وعلى الرغم من استعراض تلك الممیزات التي قد تتحقق نتیجة تنظیم       

 Semonلنظام النقدي الدولي ، إال أن استخدام البتكوین داخل اإلطار الرسمي ل
Dingle  كانت لھ رؤیة مختلفة ، حیث أشار إلى أن تلك الحلول المطروحة لعملیة

  ):١(التنظیم لن تخلو من العیوب ، التي یتمثل أھمھا فیما یلي
عن طریق منحھ شبھ عضویة داخل " Bitcoins"أن جمع عمالت الـــــــ  -

، خاصًة وأن البتكوین یتم تداولھا من خالل شبكة ال الصندوق ھو أمر لیس بالیسیر 
  .مركزیة بواسطة مستخدمین غیر معروفین

عدم توافر السلطة المركزیة الالزمة لدى صندوق النقد للتواصل مع مستخدمي  -
البتكوین بشكل مباشر ، وبالتالي یتعین على ممثلي الصندوق للدخول عبر االنترنت 

  .م عادي للعمالت المشفرةوتبادل البتكوین كأي مستخد
للتعامل مع  –على حدة  –عدم توافر الحافز لدى كل مستخدم للبتكوین  -

صندوق النقد الدولي ، بل على العكس من ذلك یتوافر لدیھ الحافز لعدم التعامل مع 
الصندوق ، خاصًة في ظل عدم وجود ضمانات كافیة من الصندوق لحمایة تعامالتھم ، 

  ). ٢(ة ، فإنھا لن تكون عامل جذب بالنسبة لمستخدم البتكوینومھما كانت األخیر
إال أننا نرى أنھ وعلى الرغم من صعوبة عملیة تنظیم البتكوین داخل         

اإلطار الرسمي للنظام النقدي الدولي ، البد من االستمرار في المحاوالت الالزمة لجذب 
خاصًة إذا ما الحظنا المخاطر التي ھذا القطاع المالي للتعامل تحت المظلة الرسمیة ، 

تترتب على عدم تنظیم تعامالت البتكوین ، خاصة في عملیات غسیل األموال وتجارة 
الخ ، األمر الذي یفرض على المؤسسات االقتصادیة ..... المخدرات واالتجار بالبشر 

  .ضرورة التعامل بشكل جدي مع تلك المشكلة ، وعدم التھاون أو التقلیل من شأنھا
  

  
  

                                      
1) Simon Dingle - Easy Money?-  IT Web Brainstorm (Sept 1,2011), in A. 
Nicholas  Plassaras, N - Regulating digital currencies: Bringing bitcoin 
within the reach of the IMF – Op.Cit.p:406. 
2) Elli Ruslina – Legal Protection for Bitcoin Users in E-Commerce 
Transactions - International Economic Law – Journal of Internet Law , 
October 2019 , pp:3 - 6 
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  الخاتمـــة والنتائج

احتلت العمالت المشفرة خالل السنوات العشر األخیرة أھمیة خاصة في        

األوساط المالیة والنقدیة ، وفي نفس الوقت حدثت حالة من القلق والریبة لدي القائمین 

ھا تجاه تلك العمالت ، نتیجة تصنیفھا على أن -محلیا أو عالمیًا  –على النظام النقدي 

عملة وھمیة ال وجود فیزیائي لھا ، وقد حاولت تلك الدراسة طرح فكرة تنظیم استخدام 

داخل النظام النقدي الدولي " Bitcoin" تلك العمالت ، وخاصًة العملة الرئیسیة الـــــــــ 

، وبالتالي محاولة االعتراف بتلك العملة ومستخدمیھا ، وإعطاء الشرعیة القانونیة 

تستخدم البتكوین في إتمامھا ، وعلى وجھ التحدید الصفقات القانونیة ،  للصفقات التي

  .بعیدًا عن أي صفقات أخرى غیر مشروعة 

وفي ھذا اإلطار استعرض الدراسة أھم المشكالت التي یمكن أن تعیق        

تطبیق الفكرة من األساس ، وفي نفس الوقت استعرضت عوامل الجذب أو الحوافز التي 

شجع على تنظیم استخدام تلك العملة المشفرة ، كما تم إلقاء الضوء على  یمكن أن ت

التحدیات التي یمكن أن تواجھ المؤسسات االقتصادیة الدولیة في ھذا الصدد ، واقترحت 

الدراسة عدد من اآللیات التي یمكن أن تساعد في إتمام عملیة التنظیم رغم صعوبتھا 

التھیئة البیئیة تناسب طبیعة تلك العملة المشفرة ، الجمة  ، وعلى رأسھا إحداث نوع من 

وخاصة فیما یتعلق بإزالة المخاوف لدى المجتمع االفتراضي المستخدم لعملة الــــــــــ 

"Bitcoin  " في تنفیذ مختلف أنواع الصفقات ، كما كان لمؤسسة صندوق النقد دورًا

ات ، إحداھما التحكم المباشر الذي بارزًا في آلیات التنظیم عن طریق نوعین من تلك اآللی

یتمثل في إعادة ھیكلة بعض مواد اتفاقیة الصندوق بحیث تشمل عملة البتكوین بشكل 

خاص والعمالت المشفرة بشكل عام ، وبالتالي منح تلك العمالت ومستخدمیھا عضویة 

اشرة رسمیة لدى الصندوق ، وثانیھما آلیة التحكیم غیر المباشر  أو السیطرة غیر المب

عن طریق التوسع في تفسیر بعض مواد االتفاقیة ، وخاصة فیما یتعلق بمصطلح 

  .، بحیث یمكن أن یشمل ھذا المصطلح العمالت المشفرة" العمالت المستقلة"

وقد انتھت تلك الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي بنیت على الفروض التي 

  :التالي قامت علیھا سطور ھذه الدراسة ، وذلك على النحو

أن العمالت المشفرة بشكل عام ، والبتكوین بشكل خاص تمثل تطورًا سریعًا ) ١

في النظام النقدي ، الذي یحتاج إلى آلیات على درجة عالیة من الكفاءة والتقنیة حتى 

یستطیع التعامل مع ھذا المجتمع االفتراضي ، سواًء من ناحیة االندماج فیھ أو من ناحیة 

  .على ما یقوم بھ من صفقات تتم باستخدام تلك العملة المشفرة الرقابة الفعالة
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بعیدًا عن مظلة النظام النقدي الدولي " Bitcoin" أن استخدام العملة المشفرة ) ٢

الرسمي یظل مصدرًا كبیرًا للمخاطر التي یمكن أن تنشأ نتیجة عدم الرقابة المناسبة على 

التي أظھرت البیانات أن األنشطة غیر الصفقات التي تتم باستخدام تلك العملة ، و

تعادل أو تقترب من نفس معدل األنشطة " Bitcoin"المشروعة التي تمت باستخدام 

القانونیة المشروعة ، وبشكل یھدد المجتمع الدولي نتیجة انتشار الجرائم بمختلف 

  .أنواعھا

 واعتبارھا إحدى" Bitcoin"أن عملیة تنظیم استخدام العملة المشفرة ) ٣

العمالت الدولیة المعترف بھا رسمیًا لیس باألمر السھل ، خاصة وأن التعامل بھا یتم 

بشكل خفي افتراضي ، ال وجود فیزیائي لھ ، سواًء من ناحیة العملة نفسھا أو من ناحیة 

المتعاملون بھا ، األمر الذي یفرض على السلطات النقدیة الدولیة مزیدًا من الجھد وتوفیر 

  .اسبة للسیطرة على ھذا العالم االفتراضياآللیات المن

مصدر تھدید لباقي العمالت األجنبیة " Bitcoin"تمثل العملة المشفرة ) ٤

التقلیدیة ، وخاصة العمالت الرئیسیة ، كالدوالر األمریكي والیورو ، وغیرھا من 

ًا في العمالت ، وھو ما اتضح من سیاق الدراسة ، فقد واجھت تلك العمالت انھیارًا كبیر

قیمتھا مقابل كل وحدة من وحدات البتكوین ، وال شك أن تنظیم استخدام تلك العملة 

  .رسمیًا سیعمل على تقلیل ھذا التھدید إلى أدنى حد ممكن

أن الكثیر من حكومات دول العالم لم تستوعب فكرة ومفھوم العملة المشفرة ) ٥

، من حیث دراسة النتائج واآلثار من األساس ، وبالتالي لم تقدم  االھتمام الالزم بھا 

المترتبة على استمرار التعامل بھا في الظل ، وما یصیب المجتمع من أضرار  بسبب 

انتشار جرائم غسیل األموال وتجارة المخدرات وتمویل غیرھا من الجرائم بمختلف 

  .أنواعھا

أن  افتقاد الحكومات إلى الكثیر من الموارد المالیة التي كان من المنتظر) ٦

تحصل علیھا نتیجة خضوع الصفقات التي تتم باستخدام البتكوین للضرائب بمختلف 

  . أنواعھا ، سواًء الضرائب على الدخل أو القیمة المضافة

یتمیز  مستخدمي العمالت المشفرة بشكل عام بدرجة عالیة من الحیطة ) ٧

لك لما یستعملونھ من والحذر التي تجعلھم في مأمن من رقابة السلطات النقدیة ، ویرجع ذ

  .من الصعب فكھا والوصول إلیھا) شفرات(تكنولوجیا فائقة ورموز وخوارزمیات 
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  التوصیـــــــــات

انطالقًا من دراسة النتائج السابق اإلشارة إلیھا ، وما اتضح لنا من أھمیة        

مالت المشفرة باعتبارھا أھم الع" Bitcoin"بالغة لعملیة تنظیم استخدام العملة المشفرة 

على اإلطالق ، من ناحیة كمیة وحجم التعامالت التي تتم بواسطتھا ، وما یترتب على 

عدم تنظیمھا ودراسة اآلثار المترتبة علي عملیة عدم التنظیم من مخاطر  تتمثل في 

انتشار أو التوسع في حجم األنشطة غیر القانونیة ، بل وزعزعة االستقرار داخل سوق 

، ونتیجة لكل ذلك یتجھ الباحث إلى اقتراح بعض التوصیات في ھذا  الصرف األجنبي

  :الشأن ، والتي تتمثل فیما یلي

ضرورة إصدار التوجیھات من قبل صندوق النقد الدولي لحكومات الدول ) ١

من أجل العمل على طرح اآللیات الالزمة  -من خالل االجتماعات الدوریة  –األعضاء 

  .المجتمع االفتراضيلمحاولة السیطرة على ھذا 

قیام الحكومات بتقدیم الدعم الالزم للمؤسسات النقدیة المركزیة بھا من أجل ) ٢

توفیر الكفاءات من أفرادھا والتقنیات الالزمة الختراق ھذا العالم االفتراضي ، بالمساعدة 

  .على فك الشفرات والخوارزمیات التي یستخدمھا المتعاملون بعملة البتكوین

إجراء التعدیالت الالزمة على نصوص ومواد اتفاقیتي صندوق ضرورة ) ٣

النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمیة بشكل یساعد على االعتراف الرسمي بعملة 

  .البتكوین ، وبحیث یمكن اعتبار ھا جزءًا من النظام النقدي العالمي

ضي تحت العمل على تقدیم الحوافز الالزمة لجذب عمالء ھذا العالم االفترا) ٤

مظلة النظام النقدي الدولي ، وعلى رأسھا تقدیم الضمانات القانونیة التي تؤمن تعامالتھم 

بعیدًا عن المحاسبات القانونیة ، وخاصة إذا ما كانت تعامالتھم باستخدام البتكوین تتم في 

  .إطار من المشروعیة بعیدًا عن المساھمة في األنشطة غیر القانونیة

والدوافع السیكولوجیة وراء إجراء تلك المعامالت المشفرة دراسة األسباب ) ٥

بعیدًا عن أعین السلطات النقدیة المركزیة ، ومحاولة اقتراح وتقدیم الحلول الالزمة 

  . لمواجھة المخاوف التي تسیطر على تعامالت ھذا القطاع الخفي

 –قبل األفراد  –زیادة مستوى الوعي الفكري والثقافي لدى الحكومات ) ٦

بالمخاطر التي سوف تترتب على استمرار تعامالت البتكوین في الخفاء بعیدًا عن أعین 

المؤسسات النقدیة الرسمیة ، من حیث انتشار أنشطة غیر مشروعة ، والحصول على 

مرتفعة ال تدرج ضمن بیانات  -یحصل علیھا متعاملي البتكوین  –معدالت دخول 

تالي تضییع الكثیر من الموارد المالیة على األجھزة اإلحصائیة داخل الدول ، وبال

  .حكومات تلك الدول
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