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كوافد جدید على مستوى النظام  األخرى اإلفتراضیةوالعمالت  البتكوین ظهر
 ،اإلنترنتتداول فقط عبر النقدي العالمي، فهي عمالت تشفیریة لیست لها وجود فیزیائي، تُ 

هتمام وقد حظت باإل ولیست لها جهة رقابیة مركزیة، فهي عبارة عن نظام دفع مفتوح،
نتشار وزیادة قیمتها في وقت وجیز، ن عدید النواحي، على غرار سرعة اإلالعالمي م
تشهد تقلبات كبیر  مثل صورها، لكن هذه العمالتجعلتها تحقق الحریة المالیة في أ فممیزاتها

تخذت كعملة ستقرار النظام النقدي العالمي إذا ما أُ ذي یشكل تهدیدًا إلفي أسعارها، األمر ال
ا مخاطر أسعار العدید من المخاطر أهمه إلىعالمیة، كما أن التعامل بها یعرض حاملها 

ئتمانیة، لذلك كان لزاما على القائمین على النظام النقدي العالمي الصرف والمخاطر اإل
  .التكیف معها اوًال باول

  .، البتكوین، النظام النقدياإلفتراضیةالعمالت  :ات المفتاحیةالكلم
Abstract    

Bitcoin and other virtual currencies emerged as a new arrival 
at the level of the global monetary system. They are cryptographic 
currencies that do not have a physical presence. They are traded only 
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via the Internet. They do not have a central regulator. They are an 
open payment system and have received international attention in 
many respects, This is a threat to the stability of the global monetary 
system if taken as a global currency, in addition to that, dealing with 
them expose the holder to many of the most important risks. Risk 
Exchange rates and credit risks, so it was incumbent upon the people 
of the global monetary system to adapt to them. 
Keywords: cryptocurrncy, Monetary System, Bitcoin  

  
  :تمهید

النقــدي  سـتقرارینشـد النظـام النقـدي العـالمي ومــن ورائـه مؤسسـاته، تحقیـق اإل
ًا مــن ء، وقــد شــهد هــذا النظــام عدیــد المراحــل، بــدقتصــادياإل ســتقرارالعــالمي ومنــه اإل

تــون ســه مــؤتمر برو بمــا كرَّ  اً ور ب، مــر النقــدي العــالمي فــي ظــل قاعــدة الــذه ســتقراراإل
ــى العمــالت، فقیامــه وودز فــي ظــل  تقل ــات عنیفــة ألســعار الصــرف والمضــاربات عل ب

ـــد المســـتحقات علـــى عـــاتق اإلقتصـــاد علـــى محـــور الـــدوالر األمریكـــي مـــع م شـــكل تزای
عتراف مــؤتمر نظــام تعــویم العملــة، بــإ إلــىإنهیــاره، وذلــك باإلنتقــال  إلــىاألمریكــي أدى 

العملـــة، وكـــذا إعطـــاء قاعـــدة لتقیـــیم  إلـــى، نـــدرك أن كـــل نظـــام یســـعى 1978جامكـــا 
، وأمام التحریـر المـالي )ذهب، فضة، سلة عمالت(مقابالت لإلصدارات الجدیدة منها 

لم تصبح مقابالت العملة إیـداعات حقیقـة، ممـا فـتح البـاب أمـام المبتكـرین والمغـامرین 
التشــفیریة كــالبتكوین  خــرى غیــر تقلیدیــة، فظهــرت العمــالتلــدَّلوي فــي إیجــاد عمــالت أ

فقـط دون أن یكـون  اإلنترنتواتها، فهي عمالت یتم التداول بها عبر أشهرها، وكذا أخ
ـــى ي ســـلطة لهـــا وجـــود فیزیـــائي، وال یوجـــد لهـــا أ ـــك مركـــزي للوقـــوف عل مركزیـــة أو بن

م، فهنـا یطـرح إشـكالیة إصـدار 2009ستصدارها، وقد طرحت للتـداول ألول مـرة سـنة إ
  .ت أو بما یعرف بتعدین البتكوینهذه العمال

مــــن طــــرف الــــدول، علــــى غــــرار  عترافٍ لبتكــــوین تحظــــى بــــإوقــــد أصــــبحت ا
ــم و عتــراف إ ــد ت ــا بهــا، والقضــاء األمریكــي، حتــى أنــه ق ــة لصــرف ألمانی ضــع أجهــزة آلی

 إلــىالبتكــوین مــن طــرف شــركة  روبوكــوین فــي مدینــة فــانكوفر بكنــدا، هــذا یــؤدي بهــا 
لطة مركزیـة وأمـام غیـاب سـ ،التقلب فـي صـرفها إلىالرواج كأداة مالیة، وبالتالي تمیل 
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 ســتقرارتهدیــد اإل إلــىلإلصــدار والــتحكم فــي العــرض، ممــا ســوف یــؤدي فــي المســتقبل 
  :العالمي، ومن هنا صیغت إشكالیة هذه الورقة العلمیة والتي كانت قتصادالنقدي لإل

 إســـتقرارعلـــى  األخـــرى اإلفتراضـــیةتعـــدین البتكـــوین والعمـــالت یـــؤثر  أنكیـــف یمكـــن "
 إســتقرارلتحقیــق  أخــركــا ایل یمكــن أن یتكــرر مــؤتمر جامالنظــام النقــدي العــالمي، وهــ

 "نهیار نظام بروتن وودزبعد إ عالمي نقدي
وقــد تــم ، المــنهج الوصــفي الــذي یتضــمن التحلیــل وســأنتهج فــي هــذا المقــال

  :هي كما یليثالثة نقاط  إلىتقسیم هذه الدراسة 
  ، مفهومها وأنواعها؛اإلفتراضیة العمالت: أوالً 
  ؛والضوابط التي تحكمها اإلفتراضیةوالعمالت  لبتكویناتعدین : ثانیاً 
ستقرارو  اإلفتراضیةتعدین العمالت : ثاً ثال   .النظام النقدي العالمي إ

  وأنواعها، مفهومها اإلفتراضیة العمالت:والً  أ
، هــذه اإلفتراضـیةالعمالت بـوبشـكل واسـع التعامــل  األخیــرة اآلونـةنتشـر فـي إ

ولـیس لهـا وجـود فیزیـائي بـل یـتم التوصـل  اإلنترنـتعبـر وتداولها  إصدارهایتم  األخیرة
ــات معقــدة، بلهــا  هــذه النقــود  أن إالبــرامج حاســوب خاصــة وبحــل معــادالت وخوارزمی

رتبط التعامـل بهـا بمخـاطر م وجود هیئة مركزیة تشرف علیها، إوبسبب عد اإلفتراضیة
  .مخاطرهاین بخصائصها ومزیاها وكذا غیر ملمِّ  األفرادمعظم  أنكبیرة، حتى 

  اإلفتراضیةمفهوم النقود  .1
، (Crypto-currency)  علــي للعملــة المشــفرةهــي تطبیــق ف اإلفتراضــیةلنقــود ا

ف النقــود علــى أنهـا أي شــيء یقبــل علــى أنـه دفعــة مقبولــة ضــمن عــرف مصـطلح یعــرَّ 
تتبنــى  اإلفتراضــیةالنقــود و . مجتمــع معــین لشــراء الســلع أو الخــدمات أو تســدید الــدیون

عتمـــاد علـــى أي دون اإل باســـتخدام التشـــفیر للـــتحكم بنفســها ولتعمـــل كمـــالٍ هــذه الفكـــرة 
  .مؤسسة أو سلطة مالیة مركزیة قائمة

 ها هــوهــدف .cryptocurrncy هــي عبــارة عــن ُعمــالت تشــفیریة أنهــاكمـا 
ــــى الســــماح للم ــــبعض عل عبــــر  اإلنترنــــتســــتخدمین بإرســــال مبــــالغ مالیــــة لبعضــــهم ال

راقبــة عملیــات ســلطة مركزیــة لم إلــىدون الحاجــة (peer to peer) النــد للنــد شــبكة
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 هــذه ال تشــترطو  .anonymity الـدفع والتحویــل وهــذا مــع المحافظـة علــى مجهولیتــه
اجــه هـو تنصــیب تطبیــق مـالت التشــفیریة فـتح أي نــوع مـن الحســابات، فكــل مـا تحتالع

خدامه ســتیــتم إ” ُعنــوان“یتــولى مهمــة تولیـد  ســتخدامهاملــة التــي ترغــب فـي إخـاص بالع
تظهـــر لـــدیك أیـــة عمـــالت تشـــفیریة  بطبیعـــة الحـــال لـــن ســـتقبال التحـــویالت؛إلرســال وإ 

أن تُقنـع مـن یملكهــا  إلـىجـرد أن تقـوم بتنصـیب هـذا التطبیـق، وعلیــه فإنـك سـتحتاج بم
عطیك أو یبی ُ مالت التي بحوزته، قبل أن یُصب عك بعضاً بأن ی ُ ح بمقـدورك القیـام من الع

ــــى العمــــالت، و ذه العهــــ بعملیــــات دفــــع بواســــطة مــــالت یمكنــــك أیضــــا أن تحصــــل عل
، لكنهـا طریـق شـاقة وطویلـة ومـن شـأنها أن ال mining التشفیریة عبر عملیة التنقیـب

ـــي تصـــبو إلیهـــا مـــن دون أن تســـ ـــائج الت ـــك النت ـــي متُعطی ـــب خاصـــة عـــداتثمر ف ت تنقی
  .1بذلك

  اإلفتراضیةهم العمالت أ .2
خـــذ ، فهنـــاك العدیـــد منهـــا تأاإلفتراضـــیةلـــیس البتكـــوین وحـــده فـــي عـــالم العمـــالت 

شهرتها  وأهیتها مـن حیـث عـدد مسـتخدمیها، وكـذا مـن ناحیـة عالقتهـا بـالبتكوین، فقـد 
علـى النـدرة  مثًال لتحسین التعامـل بـالبتكوین، بتجزئتـه للقضـاء  تدخلت الهندسة المالیة

  :بالتعامل به، ومنها األمانتحسین  أوحصلت  إن
 :Bitcoin (BTC) البتكوین  . أ

فهــي عملــة إفتراضــیة  تعتبــر عملــة البتكــوین مــن أهــم وأشــهر العمــالت التشــفیریة،
، "ساتوشـي ناكــاموتو"علـى نفســه  أطلــقمــن قبـل شــخص مجهـول  2009عـام  ظهـرت
جـرت مراقبتهــا بعـد ذلـك مـن جانــب  عبـر عملیـة حاســوبیة معقـدة، ثـم البتكـوین ونشـأت

جـــــراءللحصـــــول علیهــــا علــــى المســـــتخدم شــــراؤها و شــــبكة حواســــیب حـــــول العــــالم،   وإ
لیست موجودة  البتكوین، فCoinbaseالمعامالت بها من خالل بورصات رقمیة مثل 

، 2تــدیر التحــویالت أنبالفعـل ولكنهــا مفــاتیح رقمیـة مســجلة فــي محفظــة رقمیـة یمكنهــا 
  :البتكوین ممیزات عملةومن 

فشـلت » تكـوینالب«إن  مـارك كـارني) المركزي البریطـاني(قال محافظ بنك إنجلترا  -
نهــا لیســت مخزنــاً  وفقــاً » عملــة«كـــ للقیمــة أو وســیلة مفیــدة  للمؤشــرات المعیاریــة، وإ
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حتـى اآلن فـي الجوانـب  إنها فشلت بشـكل كامـل تقریبـاً «: وأوضح. لشراء األشیاء
ال أحـد یسـتخدمها . للقیمة ألنها شدیدة التقلب ت مخزناً إنها لیس. التقلیدیة لألموال
في الوقت ذاته أن التكنولوجیا التـي تسـتند إلیهـا  لكن كارني أقرَّ . »كوسیلة للتبادل

العملــة الرقمیــة األشــهر فــي العــالم قــد تكــون مفیــدة كوســیلة للتحقــق مــن الصــفقات 
 ؛3المالیة بطریقة غیر مركزیة

سم الرمزي ساتوشـي ناكامـاتو لق على نفسه اإلطرح شخص أط: عملة ال مركزیة -
ن للمـرة األولـى فـي ورقـة بحثیـة، ووصـفها بأنهـا نظـام نقـدي إلكترونـي البتكـویفكرة 

یعتمـــد فـــي التعـــامالت المالیـــة علـــى مبـــدأ النـــد للنـــد، وهـــو مصـــطلح تقنـــي یعنـــي 
 ؛4التعامل المباشر بین مستخدم وآخر دون وجود وسیط

ــة ذات مجهولیــة، بمعنــى أنهــا ال تمتلــك رقمــاً بأنهــا عملــة ر  البتكــوینتوصــف  -  قمی
 إلـىنفـق للوصـول متسلسال وال أي وسیلة أخرى كانت من أي نوع تتیح تتبـع مـا أُ 

البــائع أو المشـــتري، ممـــا یجعـــل منهـــا فكـــرة رائجـــة لـــدى كـــل مـــن المـــدافعین عـــن 
 اإلنترنـتعبـر ) مثل المخـدرات(الخصوصیة، أو بائعي البضاعة غیر المشروعة 

 ؛سواء على حد
علـــى التعـــامالت المالیـــة بـــین شخصـــین مباشـــرة دون وجـــود هیئـــة  البتكـــوینقـــوم ی -

آخـر  إلـىوسیطة تنظم هذه التعامالت، حیـث تـذهب النقـود مـن حسـاب مسـتخدم 
أو أي  بنــوكبشــكل فــوري ودون وجــود أي رســوم تحویــل ودون المــرور عبــر أي 

 .جهات وسیطة من أي نوع كان
 : Lietcoin (LTC)لیتكوین   . ب

، ظهـرت فـي سـنة هذ  2011ه العملة التشفیریة تعتبر الفضة للبتكـوین كونـه ذهبـًا
  Googleوهـو مهنـدس سـابق فـي شـركة غوغـل  Charlie Leeلي لـي  ر على یـد شـا

للــدفع شــبكة عالمیــة  للتكنولوجیــا، فــاللتكوین یعتمــد علــىخــریج معهــد ماساتسوســیش و 
ــــ ي جهـــة مركزیـــة مثلهـــا مثـــل مفتوحـــة المصـــدر، وال تخضـــع أل البتكـــوین مســـتخدمة ال

"Scrypt "للكتلـة النقدیـة  أسـرعتولیـد  إیجـادجـل یل للعمل، وقد جاء اللیتكـوین مـن أكدل
علیــه مــن طــرف التجــار  إقبــاالً  أكثــراللیتكــوین  أضــحى، كمــا 5یســیر التعامــلوبالتــالي ت
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ـــ أصــبحبحیــث  2018وخاصــة بعــد منتصــف  ــه ســقفًا ب ــار دوالر وبقیمــة  5.03: ل ملی
  .دوالر 60.89: بـرمزیة مقدرة 

 Ethereum (ETH)اثوریوم   . ت
وهـو عـالم كمبیـوتر روســي   Vitalik Buterinتـم تقـدیم هـذه العملـة مــن طـرف

، فهـي عبـارة عـن منصـة برمجیـة  2015جویلیـة  30فـي  تأسسـتكندي الجنسیة، ثـم 
ــة تضــطلع  العقــود الذكیــة والتطبیقــات الموزعــة علــى رمــز التشــفیر  بإنشــاءغیــر مركزی

 2017، ولقد حظت هذه العملـة منـذ مـارس البتكوینوهذا ما یمیزها عن  الخاص بها،
بشعبیة وشهرة كبیرة لتصبح الیوم ثـاني عملـة تشـفیریة مـن ناحیـة التـداول، یطلـق علـى 

وهــو وقــود الــذي یســمح للتطبیقــات بالعمــل، مــن ناحیــة " األثیــر: "منصــة االثریــوم بالـــ
جـل تشــغیل یط مـالي ضـروري مـن أبـل هـي مجــرد وسـ ،البتكوینالمبـدأ لیسـت شـبیهة بـ

یقصد تشغیله تلقائیًا عنـدما یـتم العقود الذكیة، والعقود الذكیة هي عبارة عن عقد مالي 
 .6ستیفاء شروط معینة ودون وجود طرف ثالثإ

 :Zcash (ZEC)زاد كاش  . ج
 2016ســـنة  أواخـــرفـــي  إطالقهــاهــي عملـــة غیـــر مركزیــة مفتوحـــة المصـــدر تـــم 

، httpsهــي عبــارة عــن اســتخدام الـــ  Zcshفافیة، فالـــ میزتهــا تحفــظ الخصوصــیة والشــ
لطرفــي العملیــة،  إالســتخدام هــذه العملــة یمكــن مــن عــدم كشــف ســریة المعلومــات إ إن

وهـي اللغـة  ++C وقامـت الشـركة المؤسسـة لعملـة زاد كـاش ببرمجتهـا بإسـتخدام لغـة
خـــالل األساســیة فـــي إنشـــاء أي عملـــة رقمیــة ولكـــن تختلـــف العمـــالت فیمــا بینهـــا مـــن 

  .طریقة البرمجة لذا توجد أكثر من عملة وكل منهم له ممیزاته وخصائصه
 Ripple (XPL)عملة الریبل   . د

هــذه العملــة الثالثــة عالمــًا مــن ناحیــة قابلیــة الســیولة،  أصــبحت 2018بحلــول عــام 
ــاجفهــي مــن  ــوین كــوین"شــركة  إنت برئاســة الشــریك  2013ســنة  (Open coin)" اب
مـــن قیـــود الشـــبكات المالیـــة  األفـــرادن الهـــدف تحریـــر ، وكـــا"كـــریس الرســـن"المؤســـس
ــة، فهــي إوتنشــد ال وتكالیفهــا، ــدفق المــال بحری ــى ت شــبكة مفتوحــة المصــدر  ذاً حفــاظ عل

یجادتنقل هذه العملة من خاللها،   100عملـة ال مركزیـة،  وتخطـط الشـركة إلنشـاء  وإ
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ــة الریبــل فــي  عــن نصــفها  المطــاف، ومــن المقــرر أن یــتم اإلفــراج أخــرملیــار مــن عمل
ومــا یمیــز الریبــل عــن ، 7حتفــاظ بالنصــف اآلخــرشــركة لإلللتــداول، فــي حــین تخطــط ال

نـه ال یتطلـب التعــدین مـن ناحیـة بنیتهـا وبالتــالي نخفـاض تكلفتــه بحیـث أالبتكـوین هـو إ
بلـــغ  2018ســتجابة الشــبكة، ففــي جــوان طاقــة الكمبیــوتر ووقــت إ إســتنزافتقلــل مــن 

  .دوالر 0.486: ملیار دوالر بقیمة رمزیة لها مقدرة بـ 19.07المتداول منها ما قمته 
 Dash (DASH)عملة داش   . ه

ســریة منــه، بحیــث تقــدم الــداش مزیــدًا مــن عــدم  أكثــركونهــا  البتكــوینتتمیــز عــن 
یر مركزیـة، تمكـن مـن عـدم تعقـب ألنها تعمل على شبكة ماستر كارد غكشف الهویة 

 Evanطـرف ایفـان دیفییلـد  وتـم تطویرهـا مـن 2014المعـامالت، ظهـر الـداش عـام 
Duffield ــول جــوان ملیــار دوالر بقیمــة رمزیــة  2.19بلــغ قیمــة ســقفها  2018، وبحل
  .8دوالر 266.58

  :اإلفتراضیةتطور تداول العمالت  .3
قـد شـهدت ذروة تألقهـا حتـى شـهر  البتكـوینالمشفرة، وعلى رأسـها كانت العمالت 

 ألــف دوالر، صــعوداً  19حـاجز » تكــوینب«سـعر وحــدة  ، حــین تخطــى2017دیسـمبر 
ــع نفــس  نحــدارها الســریع خــالل الشــهرین العــام لكــن إمــن مســتوى ألــف دوالر فــي مطل

ــــري(المــــوالیین  ــــدور حــــول إ )جــــانفي وفیف تهــــذیب «تجاهــــات لحظرهــــا أو نتیجــــة مــــا ی
ـــــــــــین المتعـــــــــــاملین بهـــــــــــا»تعامالتهـــــــــــا  .، تســـــــــــبب فـــــــــــي موجـــــــــــة خـــــــــــوف كبیـــــــــــرة ب

آالف  10حــول ســعر » وینتكــب«، یتذبــذب ســعر 2018ومنــذ منتصــف شــهر جــانفي 
دوالر، وهو السعر الذي یدور حولـه االیـام الموالیـة مـن أدنـى مسـتویاته خـالل األشـهر 

  .20189فبرایر  5دوالر التي هبط إلیها في  6800األخیرة عند 
  والضوابط التي تحكمها اإلفتراضیةالعمالت و  البتكوین تعدین: ثانیاً 

  :اإلفتراضیةعملیة تعدین العمالت  .1
ـــــة، فـــــإان البنـــــك المركـــــز یضـــــطلع كـــــ إذا  اإلصـــــدارن بإصـــــدار العمـــــالت الورقی

المعـدنین، وعملیـة "یـتم بواسـطة  البتكـوینما یطلق علیه تعدین  أواالفتراضي للبتكوین 
معینین، بل هي متاحة للجمیـع  أشخاص أوالتعدین لیست مقصورة على جهة مركزیة 
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تسـمح تر سریع بمواصفات عالیـة مكان في العالم، ولكنها تتطلب وقتًا وكمبیو  أيوفي 
، فبواسـطة هـذا البرنـامج یمكـن Bitcoin Miner أو" برنامج التعدین المجـاني"بتحمیل 

عدِّ حل عدد من األ ویسـمونها خوارزمیـات  Bitcoinن من شـبكة الــ لغاز التي علیها المُ
والتي هي مجموعة من الخطوات الریاضیة والمنطقیة والمتسلسلة الالزمـة لحـل مشـكل 

ــات یقــوم البرنــامج مــا، وبعــد اإل عملــة بتكــوین  بإصــدارنتهــاء مــن حــل هــذه الخوارزمی
ضافتها   .10لمن قام بالتعدین اإللكترونیةالمحفظة  إلى وإ

ســــتخدام نتشــــار إالعوائــــق التــــي تقــــف علــــى إ أهــــملكـــن التعــــدین یعتبــــر مــــن 
الالزمــة وتعقــد العملیــات الحســابیة  إلیهــاالبتكــوین، وذلــك نظــرًا لتعقــد بــرامج الوصــول 

التعدین نظریًا یتاح للجمیع؛ هذا من جهة ومـن جهـة  أنعملیات التعدین، رغم  إلجراء
ــة التعــدین تعــد مــن الفــإ أخــرى ســلبیات التــي تواجههــا هــذه ن الشــكوك المصــاحبة لعملی

، فــال أ حــد یعــرف علــى وجــه الدقــة مــا هــي المعــادالت التــي یقــوم الجهــاز العملــة أیضــًا
شك في وجود منظمة تعمل في الخفاء لحل معادالت قـد بحلها، مما سیجعل البعض ی

ــــىتحتــــاج  ــــى  إل ــــت قصــــیر عــــن طریــــق تجزئــــة المعــــادالت عل مئــــات الســــنین فــــي وق
  .السیرفرات

أیضا، أنها قد تتعـرض  اإلفتراضیةنتقادات الموجهة لتعدین العمالت إلومن ا
سـتعمال إیتمثـل فـي قیـام مسـتخدم مـا ب: األولنوعین رئیسین مـن الهجمـات؛ النـوع  إلى
ــــاستهالك إأو  ـــنفس العنـــوان، وتســـمى تلـــك العملیـــة بـ ســـتهالك نفـــس البتكـــوین مـــرتین ل

ولحمایة المستخدمین من هذا الخطر، یقوم المنقب ضمن عملیة تنقیب ، العملة مرتین
كــي یــتم ل تالسلســلة صــنادیق الســج إلــىاملــة تضــاف البتكــوین بــالتحقق مــن كــل مع

كها قبـل ذلـك، أمـا سـتهالسـتخدامها أو إملـة وعـدم إلمعاالتحقق من البیانـات الخاصـة با
 فیتمثل في قیام أحد المسـتخدمین وهـو مـا یسـمى بالمنقـب غیـر الشـریف: النوع الثاني

یحصـل علـى عـدد  أندراج صندوق سجالت وهمـي داخـل النظـام، وعلـى إثـره یمكـن بإ
  .11من البتكوین الجدید دون وجه حق

  اضیةاإلفتر البتكوین والعمالت  إصدارضوابط  .2
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ــة ســقوف وضــوابط تخ كمــا ــة للعمــالت الورقی اإلصــدار لتالفــي ضــع لهــا فــي عملی
لتجنـب  إلصـدارهادوا سـقوف حـدَّ  اإلفتراضـیةموجات تضـخمیة، فـإن مبتكـري العمـالت 

مـع  إنتاجهـاحیـث یـتم كتابـة كـود علـى العملـة بحیـث تـزداد صـعوبة مخـاطر التضـخم، 
 كـري مـثال عملـة البتكـوین مقـدردد من طـرف مبتُح  إصدارمرور الزمن، وهناك سقف 

لــىملیــون وحـدة حــول العـالم، و  21بــ  ملیــون وحـدة منهــا ومــن  14 إنتـاجتــم  اآلنحـد  إ
ــىالمنتظــر الوصــول  حیــث یــتم  2030 إلــى 2025الكامــل فــي مــن عــام  اإلصــدار إل

 إلـــىدقــائق، ویـــتم تقلــیص هــذه الكمیــة  10تكــوین حـــول العــالم كــل ب 25نتــاج حالیــًا إ
، وبعـدها یمكـن 2140كـوین فـي عـام أخـر بت إنتـاجیـتم  أن إلـىت سنوا 4النصف كل 

 إلـىاذا تحولـت  البتكـوین، وللتغلب على نـدرة 12الحصول علیها عن طریق الشراء فقط
 إلـىبتـدعها جعلهـا قابلـة للتقسـیم م في المستقبل كما یتوقع البعض فإن مـن إعملة العال
ملیــون ساتوشــي،  100 فكــل بتكــوین یحتــوي علــى" الساتوشــي"صــغر تســمى جزیئــات أ

حتیاجــات العــالم رقـم بمــا یلبـي إ أي إلــىتصـل  أنلهــا  اإلجمالیـةوهـو مــا یسـمح للقیمــة 
  .13من النقود

ستقرارو  اإلفتراضیةتعدین العمالت : ثالثاً    النظام النقدي العالمي إ
  تطورهومراحل  العالمي النظام النقدي إستقرار .1

ـــــدولي  ـــــدي ال ـــــىیشـــــیر النظـــــام النق والتســـــهیالت  واألدوات عـــــرافواألالقواعـــــد  إل
ــأثیروالمنظمــات التــي لهــا  ــالي  ت علــى العالقــات  التــأثیرعلــى المــدفوعات الدولیــة، وبالت

ف النظـام ، وقد عـرَ 14األطرافالنقدیة بین الدول على نحو یدعم فعالیة التجارة متعددة 
ــد مــن المراحــل فــي تطــوره إالنقــدي الــد  ةقتصــادیإجمــاًال بــالظروف اإلرتبطــت ولي العدی

 التــأقلمحـد مراحلـه أن تكــون أالـذي یـرجح  األمــروالسیاسـیة التـي میـزة كــل مرحلـة، هـذا 
علـى  دفـع مفتوحـة كأنظمـةنتشـارها الواسـع وإ  اإلفتراضـیةوالتكییف مع ظهور العمالت 

بــرز مرحلـــة هـــي قاعـــدة الــذهب والتـــي تـــم العمـــل بهـــا المســتوى العـــالمي، وقـــد كانـــت أ
 األولـىغایة بدایـة الحـرب العالمیـة  إلىالتاسع عشر بالدول الصناعیة منذ بدایة القرن 

ـــذهب  أنهـــذه القاعـــدة  أســـاس، وكـــان 1914 ـــة وزن محـــدد مـــن ال ـــة قیمـــة العمل تعادل
درة الظروف التي سادة ما بین الحـربین ونـدرة السـیولة النقدیـة وعـدم القـ وأمامالخالص، 
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ســـعر  خـــذتأقاعـــدة الصـــرف بالـــذهب والتـــي  إلـــىت علـــى تغطیـــة العملـــة بالـــذهب لجـــأ
  .قابلة للصرف بالذهب أجنبیةصرف ثابت للعملة الوطنیة بعملة 

ضــطرابات ء الحــرب العالمیــة الثانیــة هــزات وإ العــالمي قبیــل إنتهــا قتصــادوشــهد اإل
عنیفـــة فــــي نظامــــه النقــــدي ومعــــدالت منخفضــــة لحركــــة التجــــارة العالمیــــة، ممــــا دفــــع 

 نقـــدي جدیـــد یكـــون أساســـاً  التفكیـــر فـــي خلـــق نظـــام إلـــىبالوالیـــات المتحـــدة وبریطانیـــا 
مــــت مــــؤتمرًا فــــي  ــــات نقدیــــة دولیــــة لعــــالم مــــا بعــــد الحــــرب ولهــــذا الغــــرض نظَّ لعالق

وقـد أقـر المـؤتمر نظامـًا نقـدیًا جدیـدًا قائمـًا  1944 فـي جویلیـة– بریتـون وودز مدینـة
لتزمـت الوالیـات المتحـدة األمریكیـة بتحویـل قاعدة صرف الدوالر بالـذهب، حیـث إ على

األونصـة (لكـل أونصـة مـن الـذهب، $ 35ذهـب بسـعر ثابـت یبلـغ  إلـىرقي الدوالر الو 
ــذهب31.103الواحــدة تســاوي  ــذ) غــم مــن ال ــة ونتیجــة ل ــدوالر لیكــون العمل لك تحــول ال

مختلـف العمـالت المرتبطـة بـه، وبالتالي ثبات أسعار الصرف بین ، حتیاطیة الدولیةاإل
  1971نهیاره في عام حتى إ لنظام قرابة خمس وعشرون سنةستمر العمل بهذا اوقد إ

النظـام النقـدي یقـوم علـى قاعـدة  أصـبح 1973نهیار نظـام بروتـون وودز سـنة وبإ
 أســــعارعلـــى  للتـــأثیرالصـــرف والـــذي یســــمح بتـــدخل الـــدول  ألســـعارالتعـــویم المـــدار 

قـــائم علــى النظـــام النقـــدي دفــع صـــندوق النقــد الـــدولي ال إلـــى، ممـــا مهــد ذلـــك الصــرف
 1978تفاقیـة جمایكـا ت علـى إتفاقیـة إنشـائه تجسـد ذلـك فـي إتبني تعدیال إلىالعالمي 

  .الصرف أسعارتبني نظام التعویم في  إلىالتي دعت 
 أنوقــد كــان الهــدف مــن النظــام النقــدي العــالمي بمختلــف مراحلــة حتــى بعــد   

 ســتقراراإل النقــدي ومنــه ســتقرارعلیــه هــو اإل وصــیاً  صــندوق النقــد الــدولي قائمــاً  أصــبح
والتقلبــات  ة والمالیــة،قتصــادیتفــادي األزمــات اإل إلــىالمي والــذي یشــیر العــ قتصــادياإل

ــرة فــي النشــاط اإل والتضــخم المرتفــع والتقلــب المفــرط فــي النقــد األجنبــي  قتصــاديالكبی
سـتثمار، زیـادة عـدم الیقـین، وتثبـیط اإل إلـى ستقراروقد یؤدي عدم اإل. واألسواق المالیة
وال مفــر مــن أن ینطــوي . ت المعیشــةیر علــى مســتویا، والتــأثقتصــاديوعرقلــة النمــو اإل

 ذلك علـى تغیـر هیكلـي تـدریجي،السوق الدینامیكي على درجة من التقلـب، وكـ إقتصاد
فــي بلــدانهم  ســتقرارأمــا التحــدي الــذي یواجــه صــناع السیاســات فهــو الحــد مــن عــدم اإل
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ة مـــن علــى تحســین مســتویات المعیشــ قتصـــادوالبلــدان الخارجیــة دون تقلــیص قــدرة اإل
 15.خالل زیادة اإلنتاجیة وتوظیف العمالة والنمو القابل لالستمرار

. هتمامات الوطنیة والدولیة على حد سواءوالمالي هو أحد اإل قتصادياإل ستقرارواإل
ــین مــن األزمــات  أكثــر ترابطــاً  اتقتصــادیوقــد أصــبحت اإل فــي اآلونــة األخیــرة، كمــا تب

تنتقـل بمزیـد مـن السـهولة عبـر القطاعـات  ویمكن لمواطن الضـعف أن. المالیة األخیرة
  .والحدود الوطنیة

  النقدي العالمي ستقرارعلى اإل اإلفتراضیةالعمالت و  البتكوین ثر تعدینأ .2
حالـة شـیوع العمـالت  ه مع توقعإستقرار ینشد  أنالنظام النقدي العالمي علیه  إن

 اآللیــةستصـبح  ةاألخیــر هـذه  أن، بحیــث أهمیتـه، وزیــادة البتكـوینوبخاصــة  اإلفتراضـیة
الرئیســــیة لتســـــویة المــــدفوعات، وخاصـــــة الدولیـــــة منهــــا، ومـــــع نمــــو وتطـــــور التجـــــارة 

سیصـعب تحدیـده، وذلـك لعـدم خضـوع هـذه  قتصاد، فان حجم النقود في اإلاإللكترونیة
الطویـل علـى  اآلجـالالذي سیؤثر سـلبًا فـي  األمرسلطة مركزیة نقدیة،  إلشرافالنقود 

المالیــة، كمــا  األســواق إســتقرار، وهــذا بالتبعیــة ســیؤثر علــى ســیر نظــم المــدفوعات آلیـة
 أخــرى، ومــن جهــة 16یضــًا فــي عــدم دقــة قیــاس معــدالت ســرعة دوران النقــودسیســاهم أ

تشــهد تقلبــات كبیــرة  البتكــوینوخاصــة  اإلفتراضــیةفــان حركــة ســعر الصــرف العمــالت 
  .الصرف للعملة المحلیة أسعاروكبیرة جدًا مما ینعكس على 

 األولفـي شــقین،  اإلفتراضــیةسـتخدام العمـالت ثــر إه یمكــن مالحظـة  أنـكمـا  أ
یـة واسـعة النطــاق ا یتجسـد فـي صـدمات الطلـب الكلـي علـى غـرار التحـویالت المالمنهـ

ثـر المــرض الهولنــدي، فینجــر ابیــة للتبـادل التجــاري وهنــا یظهــر أیجوبالتـالي صــدمات إ
الشـــق الثـــاني  أمـــا، عــن ذلـــك التضـــخم وتقـــدیر غیــر صـــحیح لســـعر الصـــرف الحقیقــي

ــة وزیــادة تأ یتمثــل فــي ــة  أنثرهــا بالعولمــة، ویتوقــع كفــاءة السیاســة النقدی ــنخفض فعالی ت
نهـارت مـثال سـرعة عن عدم تدخل السلطات النقدیة، وإ  اإلعالنتم  إذاالسیاسة النقدیة 

التغیــرات  تــأثر أنالصــرف، فمــن المــرجح  ألســعاربــذلك تطایریــة  وأصــبحدوران النقــود 
سـتبدال الموجـودات بشـكل إ إلـىالكتلة النقدیة وسرعة دورانها، ویؤدي بـذلك على حجم 

النقــدي فــي  ســتقراراإل یتــأثرتقییــد تعــویم العملــة المحلیــة، فســوف لــن  إلــىواســع یــؤدي 
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ــة تفضــیل المــواطنین العملــة المحلیــة للمعــامالت المحلیــة، لكــن اإل  ســیتأثر ســتقرارحال
  .17ة في المعامالت المحلیةستخدام العمالت المشفر تم إ إذاویتضرر 

ات الكبــرى قتصــادیخضــم زیــادة التنـافس الشــدید بــین عمـالت اإلفـي نــه كمـا أ
د البتكوین ومـا شـابهها للهیمنة على نظام الدفع على المستوى العالمي، قد یشهد صعو 

على هذه العمالت، وقد تتقمص دور البـدیل لهـذه  فتراضیة تهدیدا وخطراً من عمالت إ
  .18یةالعمالت العالم

 أوكمیات ثابتـة مـن الـذهب  إلىسابقًا كانت العمالت الرئیسیة قابلة للتحویل   
نیات المعادن النفیسة األخرى، ولكن بعد ضغوط الحربین العالمیتین مـا بـین عشـری إلى

ویرجـــع  ،ذهـــب إلـــىنهـــارت قاعـــدة تحویـــل هـــذه العمـــالت وســـبعنیات القـــرن الماضـــي إ
عدم مواكبة إنتاج الـذهب فـي  إلىباإلضافة ضغط تمویل هذه الحروب،  إلى باألساس

النظـام النقـدي  إلـىات قتصـادیت اإلالعالمي، فلجأ قتصاديم للنمو اإلجمیع أنحاء العال
ملــة موحــدة نشــاء عة بإقتصــادیالــورقي غیــر المغطــى، كمــا قامــت بعــض اإلتحــادات اإل

توجهـات نـه یخضـع للظـام أوربـي، ولكـن مـا یعـاب علـى هـذا النكالیورو فـي االتحـاد األ
ــالي سیشــوب اإل ال محالــة موجــات  قتصــادالعامــة للحكومــات مــن ناحیــة اإلصــدار وبت

ــذلك مــع ظهــور العمــالت  تضــخمیة ــدیل یتكــو طــرح الب اإلفتراضــیةكبیــرة، ل ــار وب ن كخی
یتغلـب علــى تحـدیات القاعـدة الذهبیــة  أننظــام البتكـوین یمكـن  أنلهـذا النظـام، بحیـث 

ــورقي، فهــذه وكــذا النظــام النقــد ــة ي ال ــدیها مــن جهــة عــرض محــدود  اإلفتراضــیةالعمل ل
ـــ ـــاظ علـــى الت وازن بـــین العـــرض مـــرتبط بالبرمجـــة الریاضـــیة التـــي یمكـــن ضـــبطها للحف

 . مؤسسات وسیطة آوخرى یتم ذلك دون تدخل الحكومات والطلب، ومن جهة أ
ة وتـــداولها ومــا یمیـــزه مــن تقلبـــات شـــدید اإلفتراضـــیةالتعامـــل بــالعمالت  لكــن 

شـكال متعلـق بحمایـة المسـتهلك والمسـتثمرین وخاصـة یضع إ) ة البتكوینیمثله تطایری(
الصـــغار الـــذي ال یقومـــون بالتحلیـــل الجیـــد، وهـــذا مـــا یجعـــل الســـلطات الرقابیـــة  ممـــنه

مین علــى الخســائر، فیكــون بــذلك واجــب علــى فــي التــأمتمثــل  إضــافيتضــطلع بعــبء 
ــدیم  ــة بالتعامــل  المخــاطر حــول وبوضــوح للعمــالء اإلرشــاداتهــذه الســلطات تق المتعلق

  .بالعمالت المشفرة
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 اإلفتراضیةمخاطر العمالت  .3

یواجهــون  البتكــوینســتثماریة مــن المنظمــات التــي تحــتفظ بمحــافظ إ أو األفــراد إن
حتیاطیــات مناســبة، بعضـها عــن طریــق إتخـاذ إ إدارةعــدة مـن المخــاطر، فــیمكن  أنـواع

ـــاك مخـــاطر ســـعر  صـــرفها بالمقارنـــة مـــع ولكـــن منهـــا مـــا یصـــعب الـــتحكم فیهـــا، فهن
أواخــر ، فمـثًال فـي أســعارهال یـزال یشـهد تقلبــات كبیـرة فـي  البتكوینالعمـالت العادیـة، فــ

ــــىدوالر  200مــــن  البتكــــوینرتفــــع ســــعر إ 2013 ــــي غضــــون  800 إل ــــعدوالر ف  أرب
العمـالت  ن سـعروبالتـالي فـإن هنـاك عـدم الیقـین بشـأ، %400بنسـبة  أيفقـط  أسـابیع

وثیقــــًا بمخــــاطر ســــعر رتباطــــًا ن هــــذه العمــــالت مرتبطــــة إفــــإ لتــــالي، وبا19اإلفتراضــــیة
یســبب فـي خســائر  أنیمكـن  البتكــوینل فـي تنفیــذ برتكـول أي خلــن الصـرف، كــذلك فـإ

  .للمستثمر ةكبیر 
مـع مزیـد مـن الوسـطاء قـد  البتكـوینامـل حـاملي ومثلها مثل العقود المالیة فـان تع

نهـب، ال أوحتیـال اإل إلـى مثالً  نفیتعرضو لتزام الطرف المقابل، مخاطر إ إلىیعرضهم 
  .األموالسترداد وهذا مع غیاب وسائل فعالة إل

المخــاطر الســابقة یتعــرض لهــا كافــة المســتخدمین، لكــن هنــاك مخــاطر تحمــل  إن
رتكـــاب ن یواجـــه الحامـــل للبتكـــوین خطـــر إلخصوصـــیة بالنســـبة للمســـتخدم، كـــأطـــابع ا
 یمكـن التراجـع عنهـا، ال البتكوینن معامالت المعامالت، نظرًا أل إرسالعند  األخطاء

تكـــوین مفـــاتیح تعـــاملهم بهـــا الخاصـــة والتـــي تكـــون مطلوبـــة الحـــاملون للب كمـــا قـــد یفقـــد
  .ات النائمةالبتكوینزاد من عدد الذي  األمر، البتكوین إلنفاق

 المــزدوج اإلنفــاقهتمــام كبیــر هـي مخــاطر ت بإیـمــن المخـاطر التــي حظ أنكمـا 
 مخــاطر إلــى باإلضــافةام والعمــل بقاعــدة النــد بالنــد، وخاصــة فــي ظــل ال مركزیــة النظــ
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ال یســعنا حصــرها فــي هــذا  أخــرىمخــاطر  أیضــا، وهنــاك الخصوصــیة المالیــةن فقــدا
  .المقال
 :اإلفتراضیةوالعمالت  البتكوین صرفأسباب تطایریة أسعار  .4

 األفـراد إلـى، ویشـار بهـا "البتكـوینملیـونیرات : "ـفي وقـت وجیـز ظهـر مـا یعـرف بـ
ستغاللهم الجیـد للتقلبـات الكبیـرة ، وهذا نتیجة إالبتكوینحققوا الغنى من التعامل بالذین 
ـــي  هـــذه التقلبـــات الخیالیـــة قـــد تـــرهن مســـتقبلها  أن، اإلفتراضـــیةهـــذه العملـــة  أســـعارف
مـا  إذاالعالمي الكثیر والكثیـر  قتصاديقد تكلف النظام النقدي واإلضها كعملة، و وتقوی

العدیــد مــن العوامــل التــي تجعــل  إلــىمحللــوا السـوق  أشــار تخـذت كعملــة عالمیــة، وقــدأُ 
  :20شدید التطایریة ومن هذه المتغیرات البتكوین

ـــر حجمهـــا  اإلفتراضـــیةوبـــاقي العمـــالت  البتكـــوینســـوق  إن: حجـــم الســـوق - یعتب
والســـندات والعمـــالت  كاألســـهمالتقلیدیـــة  األصـــول بأســـواقصـــغیر نســـبیًا مقارنـــة 

ملیـار دوالر فـي  300تكـوین للب اإلجمالیـةالسوقیة  التقلیدیة، حیث تجاوزت القیمة
هنـــاك زیـــادة نســـبیة كبیـــرة فیهـــا، لكـــن بالمقارنـــة بســـقوف  أنرغـــم  2017دیســـمبر
 أكثـــرالصـــغیرة  األســواق أنالتقلیدیـــة تعتبــر ضـــئیلة، ومـــا هــو معـــروف  األصــول

حتـى التقلبـات الصـغیرة فـي العـرض  أنالكبیرة؛ بل  األسواقعرضة للتالعب من 
 ؛البتكوین أسعارعلى  تأثیر كبیریكون لها  والطلب

ي یسـاهم الـذ األمـرمـن مشـكل السـیولة، وهـو  البتكـوینیعاني : انخفاض السیولة -
 ؛البتكوین في التقلب الحاد في أسعار

ـــوائح - ـــة الل ـــي  أنمـــن المحتمـــل  أخـــرالتنظـــیم هـــو مجـــال  إن :التنظیمی یســـاهم ف
ظهـــور هـــذه العمـــالت بـــذلت  ، فمنـــذالحــادة البتكـــوین أســـعارالتقلبــات الحـــادة فـــي 

 ن مــن، فكــااإلفتراضــیةتنظیمــي للعمــالت  إطــار إلعطــاءالحكومــات جهــودًا كبیــرة 
مثـل  اإلفتراضـیةتجاه العمالت موقف عدواني إ تخذالمرحب بها، وكان منها من إ

، وذلك بتوقیـف تبـادل هـذه العمـالت وكذا الجزائر وكوریا الجنوبیة واألردنالصین 
ن عــدم الوضـوح فــي التنظـیم یزیــد مـن تقلبــات تــالي فـإوبال علـى المســتوى المحلـي،

 ؛األسعار



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

233 
 

ــر التقلبــات فــي  أهــمي هــف :واألحــداث األخبــار -  أســعارالعوامــل الرئیســیة التــي تثی
هتمــام المســتثمرین، ممــا ســـیدفع ســـارة ســتحفز إ األخبــار، فعنــدما تكــون البتكــوین
 ، والعكس بالعكس؛ألعلىالسعر 

تغیـر  إلىویشیر  البتكوینیضًا سبب رئیسي لتقلبات وهو أ :اثر المالیة السلوكیة -
ـــات  ـــراط(المعنوی ـــاؤل  اإلف ـــي التف ـــراط أوف ـــي التشـــاؤم اإلف ـــى ) ف ـــؤثر عل  أراءممـــا ی

  .البتكوین أسعارالمشاركین في السوق وبالتالي على 
  جدید مؤتمر جمایكا إلىالحاجة  .5
 قـدي العـالميالنظـام الن إصـالحضـرورة  للتأكیـد علـى جـاءت 1978 تفاقیـة جامیكـاإ  

تفاقیــة صــندوق النقــد إ أهــم إصــالح قامــت بــه هــو تعــدیل المــادة الرابعــة مــن وقــد كــان
لنظــام  صــرف الخاصــة بــالعمالت وفقــاً الـدولي التــي كانــت تلــزم الــدول بتحدیــد أسـعار ال

بمــادة أخــرى تــنص علــى حریــة  ، وذلــكأســعار الصــرف أو أســعار التعــادل إســتقرار
عتبر هذا التعـدیل مجـرد تحصـیل حاصـل وقد أ) تالعمال نظام تعویم(أسعار الصرف 

   .قالصندو  إلىاللجوء  ألن أغلب الدول قامت بذلك بدون
الخاصـة بالنظـام النقـدي اإلصـالحات  وأمـا القـرارات األخـرى التـي جـاءت بهـا        
وتــرك الحریــة الكاملــة ) الســعر الثابــت(الرســمي للــذهب  إلغــاء ســعر الصــرفالـدولي ك

كوحـدة مرجعیـة  إنهـاء دور الـذهبأسعاره؛ وكذا  ل في الذهب وتحدیدللبنوك في التعام
ـیم حقــــوق الســــحب الخاصـــــة وكــــذلك كأســــاس لتقـــــویم العمــــالت الوطنیــــة للـــــدول  لتقیـــ

حتیـاطي لـدى السـلطات النقدیـة فـي إ ومـازال الـذهب یحـتفظ بمكانتـه كأصـلاألعضاء، 
  .ي الدوليالنظام النقد العالم على الرغم من إنهاء دوره النقدي في إطار

تفاقیـــة جامایكـــا علـــى النظـــام ا إهـــذه التغیـــرات الجوهریـــة التـــي جـــاءت بهـــ إن
ــــدي العــــالمي جــــاءت لعــــدم ــــة إ النق ــــون وودز و كفای ــــة بروت توافقهــــا مــــع الظــــروف تفاقی

خاصـة بمـا یتعلـق الـدفع علـى المسـتوى الـدولي، فهـذي الظـروف ، و ة السائدةقتصادیاإل
الت الرئیســـیة وهـــي العمـــالت ل جدیـــد للعمـــقـــد تكـــرر فـــي الفتـــرة الحالیـــة بظهـــور بـــدائ

بــول فــي االســتخدام فــي والق ألمتهــاالممیــزات التــي  وأمــام، البتكــوینا هــومن اإلفتراضــیة
یكـون هنـاك مـؤتمر جامایكـا جدیـد یضـفي  أنالدفع على المستوى الدولي، یمكن بذلك 
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ــى النظــام النقــدي العــالمي  عطائهــا ا اإلفتراضــیةالعمــالت  بإدخــالتغیــرات عل لفرصــة وإ
  .في المعامالت الدولیة

ملیــار دوالر، فــإن المخــاطر  500فــي ســوق تــدور قیمتهــا اإلجمالیــة حــول ف
، كمــا یظــل اإلفتراضــیةالعــالمي فــي حــال إنهیــار العمــالت  قتصــادعلــى اإل تبــدو كبیــرة

الغمــوض المحــیط بتلــك العمــالت، وتذبــذباتها العنیفــة نتیجــة المضــاربات، تــدفع الكثیــر 
  .الحذر منها إلىمن الحكومات 

ـــذبات المتســـارعة وعوامـــل عـــدم األمـــان ا ـــي تتعـــرض لهـــا وفـــي ضـــوء التذب لت
ــة، إ ــع المســتوى  2018فیفــري  27ستضــافت بروكســل فــي العمــالت الرقمی مــؤتمرا رفی

شارك فیه ممثلون عن الهیئـات الرقابیـة والبنـوك المركزیـة واألطـراف الفاعلـة فـي سـوق 
ــــــدیس العمــــــالت المشــــــفرة، حســــــبما أعلــــــن المفــــــوض ا ألوروبــــــي للشــــــؤون المالیــــــة فال

التركیز علـى التوجهـات بعیـدة المـدى «أن هدف المؤتمر هو  دومبروفسكیس، موضحاً 
 .21للعمالت المشفرة، ومعرفة ما إذا كان اإلطار القانوني الحالي كافیاً 

  خالصة
 ســتقرارتفاقیـة بروتــون وودز مهمـة اإلیط لصـندوق النقــد الـدولي فــي إطـار إأنـ

 قتصــادإلسـیما مـرور ا، ولــم یكـن ذلـك بالیســیر الي علــى مسـتوى العـالميالنقـدي والمـال
یكون هناك تغیـرات جوهریـة علـى مسـتوى النظـام  أن إلىت العالمي بعدید الظروف أد

طـابع  أعطـت والتـي، 1978تفاقیـة جامایكـا ي العالمي، على غرار ما جاءت به إالنقد
الثالثـة عرفـت  األلفیـةمـن  األولـىالعشـریة  أواخـرالرسمیة لنظام تعـویم العمـالت، وفـي 

وجود فیزیـائي وتطـورت بشـكل متسـارع  أيوالتي لیس لها  اإلفتراضیةظهور العموالت 
، البتكــوینعملــة  أشــهرهامــن ناحیــة، القیمــة، حجــم التبــادل، مســتوى القبــول، وقــد كــان 

، بینمـا لـم دوالر للوحدة 19000حدود  إلى 2007التي وصلت في نهایة  األخیرةهذه 
ــــ تكـــ  اإلفتراضـــیةدوالر فـــي بدایـــة نفـــس العـــام، وتمیـــزت العمـــالت  1000ن تتجـــاوز ال

، ممــا ســیكون لهــا انعكــاس كبیــر علــى  ــات الكبیــرة والكبیــرة جــدًا النظــام  إســتقراربالتقلب
یكـون هنـاك  أن تصبح عملة عالمیة، وكان لزاماً  أنتنشد  وأنهاسیما النقدي العالمي ال
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عدیـد  إلـىت، وقـد توصـلنا مـن خـالل هـذه الورقـة البحثیـة تجاه هذه العمالإ موقفًا دولیاً 
  :النتائج، منها

ـــارة ع اإلفتراضـــیةالعمـــالت  أن .1 ـــداول عبـــر شـــبكة هـــي عب مـــالت تشـــفیریة تت
للحریـة، فـال  األمثـلالمفهـوم  أعطـتولـیس لهـا وجـود فیزیـائي، وقـد  اإلنترنت
عمــل وح، وتعتبارهــا كنظــام مفتــؤسســة مركزیــة مــن ورائهــا وبالتــالي إتوجــد م

 ال یوجد وسیط في التعامل؛ وفق نظام الند للند، أي
 اإلفتراضـــیة، ومعظـــم العمـــالت اإلفتراضـــیةالعمـــالت  أشـــهر البتكـــوینیعتبـــر  .2

، تحسـین درجـة األمـانتخذت منه منطلقًا لها مـن ناحیـة مـثًال زیـادة أ األخرى
 زیادة السریة؛ أوالسیولة، 

یــــة التعــــدین، وذلــــك بعمل اإلفتراضــــیةالعمـــالت  إصــــداریطلـــق علــــى عملیــــة  .3
تســـتنزف طاقـــة  والتـــيبواســطة حـــل عدیـــد المعـــادالت والخوارزمیــات المعقـــد 

الكمبیــــوتر، ولتجنــــب موجــــات تضــــخمیة كانــــت هنــــاك ســــقوف ومتطلبـــــات 
آلیــة لتجنــب النــدرة فــي وضــعت  أخـرى، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة اإلصـدار

حــدات منهــا قابلیتهــا للقســمة لو  ،عملــة عالمیـة أصــبحتمــا  إذاالعمــالت  هـذه
 .صغیرة

هـي التقلبـات الكبیـرة فـي  اإلفتراضـیةحول هذه العمالت  إشكال من ما یطرح .4
، جئنا في هذه الورقة على بعضها كصغر حجم السوق الـذي یسـهل أسعارها

المالیـة السـلوكیة  بـأثر تتـأثرفیها التالعب، وكذا درجة سیولتها، كمـا ال تـزال 
 .ومیوالت الحاملین لها

 أسـعارالعدید من المخـاطر، منهـا مخـاطر  على راضیةاإلفتتنطوي العمالت  .5
الصــرف، والمخـــاطر االئتمانیـــة، وكـــذا مخــاطر ناتجـــة عـــن عـــدم االســـتخدام 

 ؛اإلرسال إثناء واألخطاءالجید لها 
 إســـتقراركبیـــر علـــى  اً ثیر ؤثر تـــأســـت البتكـــوینا هـــومن اإلفتراضـــیةالت العمـــ إن .6

، وذلــك لعــدم وجــود جهــة ذ كعملــة عالمیــةتخــإذا مــا أالنظــام النقــدي العــالمي 
  .رتفاع معدل تطایریة هذه العمالتإ أخرى، ومن جهة لها من جهةمركزیة 
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