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 الملخص

مع التطرق إلى األسباب والظروف الزمنية التي أدت إلى ظهور هذه العملة، تهدف هذه الورقة إلى التعريف بالعملة الرقمية "بتكوين"، 

 عالوة على استخدامات هذه العملة في مختلف المجاالت، واآلثار االقتصادية المترتبة على ظهور واستخدام بتكوين. إضافة إلى ذلك، ُتناقش

ت الورقية أو التقليدية، باإلضافة إلى سرد المواقف الحكومية والتشريعية ات األساسية بين العمالت الرقمية والعمالهذه الورقة أيضاً الفروق

 من بتكوين والعمالت الرقمية في العديد من الدول حول العالم، انطالقاً من واقع العمالت الرقمية اليوم.

 

 



 المقدمة. 1

التجارية عند البشر، فتدرج من المقايضة إلى أن وصل إلى تطور مفهوم النقد بشكل كبير جداً عند مقارنته بالمراحل البدائية للتعامالت 

، األوراق النقدية، والتي سّهلت هذه التعامالت بشكل جذري. استمراراً لهذا النهج، ومع التطور التكنولوجي في البرمجة وأنظمة المعلومات

 يضمن السرعة والسهولة في تسوية التعامالت التجارية.أخذت تتجه التعامالت التجارية إلى الطابع االلكتروني في السنوات األخيرة، بشكل 

 

أدى هذا التطور التكنولوجي إلى إحداث موجة من التغيير في األوساط المالية، وهي موجة العمالت الرقمية. بسبب التطّور في لغات 

"، حيث كانت 1ه "العمالت الرقميةالبرمجة وتكنولوجيا التشفير، ظهر في السنوات القليلة الماضية نوع جديد من األصول يطلق علي

 "بتكوين" أول عملة رقمية، وهو الذي يفسر شعبيتها الواسعة اليوم.

 

ي إنطالقاً من ما تم ذكره أعاله، تهدف هذه الورقة إلى التعريف بالعملة الرقمية "بتكوين"، مع التطرق إلى األسباب والظروف الزمنية الت

استخدامات هذه العملة في مختلف المجاالت، واآلثار االقتصادية المترتبة على ظهور واستخدام أدت إلى ظهور هذه العملة، عالوة على 

إلى بتكوين. إضافة إلى ذلك، ُتناقش هذه الورقة أيضاً الفروقات األساسية بين العمالت الرقمية والعمالت الورقية أو التقليدية، باإلضافة 

 والعمالت الرقمية في العديد من الدول حول العالم، انطالقاً من واقع العمالت الرقمية اليوم. سرد المواقف الحكومية والتشريعية من بتكوين

 

 . ما هي بتكوين؟2

عملة افتراضية يتم تداولها غير ملموسة، أي أنها مشفرة ــ تعتمد على تكنولوجيا التشفير في تسوية تعامالتها ــ تعتبر بتكوين عملة رقمية 

الكترونية فقط. عالوة على ذلك، تعتبر بتكوين عملة ال مركزية، حيث ال ترتبط بتكوين بأي جهة مركزية سواء واستخدامها بصورة 

 حكومية أو غير حكومية. بمعنى آخر، ال يتم التحكم بالعملة من قبل جهة واحدة كما هو الحال بالنسبة للعمالت التقليدية التي تتحكم بها

ة. عالوة على ذلك، ال ترتبط بتكوين بسعر صرف معين أو سلعة معينة ــ كالذهب، مثالً ــ أسوة الحكومات عن طريق بنوكها المركزي

 بالعمالت التقليدية، حيث يتم تحديد قيمتها بالكامل عن طريق قوى العرض والطلب بشكل أساسي.

 

ضطرد بين الزيادة والنقصان خالل فترات زمنية يتم تداول بتكوين اليوم في العديد من منصات التداول حول العالم، وتتحرك قيمتها بشكل م

التي يقع دائماً في تصنيف بتكوين على أنها "عملة"، وذلك بسبب إخاللها بأحد الشروط األساسية  االقتصادي ولعل محل االختالفقصيرة، 

 يجب توافرها في العمالت، فيجب على العمالت أن تستوفي الشروط التالية:

 

                                                           
 "العمالت المشفرة" أو "العمالت االفتراضية". كما يطلق على هذا النوع من األصول أيضاً:  1



 Medium of exchangeأن تكون قابلة للتداول  .1

  Unit of account أن تكون قابلة للقياس .2

 Store of valueأن تكون حافظة للقيمة  .3

 

من بالنظر إلى الشروط أعاله، تستوفي بتكوين أول نقطتين ألنها قابلة للتداول في مختلف التعامالت التجارية، وألنها أيضاً قابلة للقياس 

التذبذب في أسعار بتكوين خالل فترات زمنية قياسية، مما ينعكس على خير بشكل واضح، وذلك بسبب لشرط األباحيث العدد، إال أنها تخل 

قوتها الشرائية على المدى القصير والمتوسط، وهو الذي دفع بالعديد من االقتصاديين برفض إعطاء بتكوين طابع "العملة"، واالكتفاء 

 واألصول التقليدية التي يتم تداولها، كاألسهم والذهب على سبيل المثال. بتصنيفها على أنها أصل قابل للتداول، أسوة بالسلع

 

 . كيف ظهرت بتكوين؟2.1

"، والتي قام Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash systemقبل عقد من الزمن، ظهرت ورقة على االنترنت تحت عنوان "

إنما مجموعة وبكتابتها "ساتوشي ناكاموتو"، الهوية التي ما زالت غامضة حتى يومنا هذا، فالبعض يدّعي أن ساتوشي ليس شخصاً واحداً 

، والتي هيّأت الطريق لظهور باقي العمالت من األشخاص تحت اسم مستعار. كانت هذه الورقة بمثابة البذرة التي ظهرت منها بتكوين

 . قميةالر

 

 . ما أسباب ظهور بتكوين؟2.2

، أو األزمة 2008، فقد تزامن ظهور بتكوين مع أزمة الرهن العقاري في لعل اإلجابة على هذا التساؤل تكمن في توقيت ظهور بتكوين

اء عملة رقمية غير مركزية بعد انفجار فقاعة الرهن العقاري آنذاك، رأى ساتوشي الجدوى من إنش  المالية العالمية كما يطلق عليها مجازاً.

 ال تتبع أي حكومة أو بنك مركزي، وذلك حفاظاً على قيمتها من التدخالت التشريعية أو الحكومية، ال سيما بعد برامج التيسير الكمي التي

التي ساهمت بشكل كبير قامت بها البنوك المركزية آنذاك ــ وأشهرها برنامج االحتياطي الفيدرالي ــ النتشال االقتصاد من وحل الكساد، و

 بانهيار جزئي ألسعار صرف العمالت آنذاك.

 . كيف تعمل بتكوين؟2.3

وهي التقنية التي تعتمد على التشفير  ،Blockchainتقنية "بلوك تشين" أو "بلوكتشين" عن طريق  بشكل أساسي تعمل بتكوين

في تسوية التعامالت  Consensus Algorithmsوخوارزميات التصويت واإلجماع   Hashingوخوارزميات البرمجة كدوال التجزئة 

متسلسلة، هو القطع من المجموعة تُشّكل . ويعتبر "البلوك تشين" بمثابة دفتر الحسابات الذي يبين سلسلة التعامالت التجارية والتي التجارية

التي تحكم آلية عمل  Protocolsد العديد من التعليمات أو "البروتوكوالت" عالوة على ذلك، قام ساتوشي بسر .الذي يفّسر اسم هذه التقنية



وتحتوي هذه القطعة على العديد من المعلومات المهمة كل عشرة دقائق.  Block"البلوك تشين" الخاص بالعملة، كإصدار قطعة أو "بلوك" 

 والتي تتعلق بعمليات بيع وشراء بتكوين.

 

القطع الخاصة بالبلوك تشين، عن طريق حل عمليات  Miningيتم "تعدين" كة بتكوين في العمل، يجب أن بناء على ذلك، وحتى تستمر شب

باستخدام قوة حاسوبية هائلة، مقابل الحصول على مكافأة لكل قطعة يتم تعدينها. بمعنى آخر، يحصل كل من يقوم  وألغاز رياضية معقدة،

صورة عدد معين من البتكوين، ففي وقت كتابة هذه الورقة، يحصل كل من يقوم بتعدين بتعدين "قطعة" في البلوك تشين على مكافأة في 

بتكوين تقريباً، بحيث تتناقص هذه المكافأة مع مرور الوقت، حتى تتوازن مع قوى العرض  12.5قطعة من البلوك تشين على مكافأة قدرها 

 .2والطلب

 

بمجرد أن يتم تعدين قطعة من التعامالت، يتم تسجيلها على البلوك تشين الخاص بالعملة وعرضها بشكل عام على دفتر التعامالت، ويصبح 

 بذلك من المستحيل أن يتم تغييرها أو تزويرها، وهو الذي يعتبر أحد أكبر مزايا نظام عمل بلوك تشين، فهو ال يسمح باإلنفاق المزدوج أو

 .Double Spendingتعامالت تكرار ال

 

 . الفرق بين بتكوين والعمالت التقليدية أو الورقية3

ن يقع الفرق األساسي بين بتكوين والعمالت التقليدية في نقطة جوهرية وهي المركزية والالمركزية، فبتكوين تتميز بالالمركزية، أي أنها م

مركزية بشكل كامل وتقع تحت سيطرة الحكومات  فهي ورقية أو التقليديةالناحية المبدأ ال تخضع تحت سلطة جهة معينة، أما العمالت 

يتم إصدار بتكوين ذاتياً عن طريق المصدّرة لها، وتتشعب أغلب الفروقات األخرى من هذه النقطة األساسية. فمن ناحية اإلصدار، 

ا تم ذكره أعاله(. أما بالنسبة للعمالت التقليدية أو البروتوكول الخاص بالعملة والذي ينص على إنشاء قطعة واحدة كل عشرة دقائق )كم

الورقية، فتحتكر الحكومات الحق في إصدار عمالتها عن طريق بنوكها المركزية، بحيث تكون البنوك المركزية هي الجهات الوحيدة 

 Moneyإنطالقاً من هذا المفهوم، تختلف أيضاً بتكوين عن العمالت التقليدية من ناحية عرض النقد  المسؤولة عن إصدار عملة الدولة.

Supply،  مليون بتكوين، أي أنه لن يتم إصدار وحدات جديدة من بتكوين بعد بلوغها إلى هذا  21فبتكوين محدودة بسقف أعلى وهو

فعرض النقد من الناحية النظرية يعتبر غير محدود، حيث يمكن للبنك المركزي المصدّر أما بالنسبة للعمالت التقليدية أو الورقية،  .3الرقم

ع للعملة أن يطبع كميات غير محدودة من النقد )نظرياً(، كما حدث في زيمبابوي على سبيل المثال، كما يمكن للبنوك المركزية أيضاً أن ترف

كبيرة من النقد ضمن برامج التيسير الكمي وحزم اإلنقاذ االقتصادي التي من معدالت عرض النقد بشكل حاد جداً عن طريق ضخ كميات 

                                                           
 .على وجه الخصوص ناهيك عن االزدياد المضطرد في أسعار بتكوين في السنة الماضيةتتنافس العديد من الجهات على التعدين،   2
 https://en.bitcoin.it/wiki/Controlled_supplyللمزيد من المعلومات حول هذه الجزئية:   3



ويعتبر   تقوم بها في أوقات األزمات االقتصادية، كما حدث في الواليات المتحدة في ظل انفجار أزمة الرهن العقاري قبل عقد من الزمن.

ليدية، مما ينعكس بشكل مباشر على معدالت التضخم والقوة عرض النقد محدداً أساسياً ألسعار الفائدة وأسعار الصرف للعمالت التق

 الشرائية.

 

، أي أنها تستخدم في الدول إجبارياً بقوة القانون، Legal Tenderأما من ناحية الصفة القانونية، تمتلك العمالت التقليدية الصفة القانونية 

متلك الحكومات أن تنقذ عمالتها التقليدية في وقت األزمات االقتصادية، وهي الصفة التي ال تمتلكها بتكوين كونها عملة افتراضية. لذلك، ت

ية التي تفتقر إليها بتكوين، فالعمالت التقليدية مضمونة من قبل حكوماتها، فالنقد يعتبر "التزاماً" في ميزانيات البنوك المركزية، وهي الجزئ

 على عكس بتكوين.

 

والطلب بشكل رئيسي، حيث تتغير هذه القوى بشكل متذبذب على المدى القصير بناء على تستمد بتكوين قيمتها من قوى العرض لذلك، 

. أما العمالت التقليدية فال تعتمد أسعارها على العرض والطلب فحسب، بل على السياسات Momentumاألخبار وحركة األسعار 

 Open ةلبنوكها المركزية ضمن عمليات السوق المفتوحالحكومية االقتصادية واألدوات التي تستخدم كجزء من السياسات النقدية 

Market Operations فمن خالل هذه األدوات، تقوم البنوك المركزية بالتحكم بعرض النقد بشكل مباشر مما يؤثر على أسعار الفائدة ،

فروقات األساسية بين بتكوين يلخص الجدول التالي أهم الو .4وأسعار صرف العملة في أسواق العمالت سواء بالزيادة أو بالنقصان

 والعمالت التقليدية أو الورقية:

 العمالت التقليدية بتكوين وجه المقارنة

ً  جهة اإلصدار  يتم إصدارها عن طريق الحكومات يتم إصدار بتكوين ذاتيا

 غير محدود محدود عرض النقد

ً  الصفة القانونية ً  غير ملزمة قانونيا  ملزمة قانونيا

 الحكومة المصدّرة لها مضمونة من ليس لها غطاء قانوني الغطاء القانوني

 ورقي والكتروني الكتروني فقط الشكل

 العرض والطلب باإلضافة إلى السياسات االقتصادية  فقط عن طريق العرض والطلب القيمة

 مركزية ال مركزية المركزية

 الورقية.(: الفروقات األساسية بين بتكوين والعمالت التقليدية أو 1جدول )

                                                           
4 Dominguez (1998). 



 . الفرق بين بتكوين واألصول التقليدية من ناحية التقييم3.1

التي تساهم في وضع قيمة عادلة  Valuation Modelsحتى عند مقارنتها باألصول التقليدية كاألسهم مثالً، تفتقر بتكوين إلى نماذج التقييم 

  Discounted، فعند تقييم األسهم، يتم استخدام نماذج التدفقات النقدية المستقبلية Intrinsic Valueأو  Fair Value"متوقعة" لألصول 

5Cash Flow Models والتي تستخدم الدفعات النقدية المستقبلية كتوزيعات األرباح للوصول إلى القيمة العادلة الحالية للسهم، كما يتم ،

متوقعة للشركات. أما بالنسبة لبتكوين، فليس هناك طريقة، حتى تاريخ كتابة هذه تقييم األسهم أيضاً بناء على معدالت النمو واألرباح ال

يدفعه  الورقة، لتقييمها والوصول إلى قيمة عادلة تعكس القيمة الحقيقية لبتكوين. فالقيمة العادلة لبتكوين في الوقت الحالي تعتبر ببساطة ما

 الغ فيها سعرياً أو ال.المتداولون في جانب الشراء، سواء كانت تلك القيمة مب

 

 . استخدامات بتكوين4

ظهرت بتكوين بشكل أساسي لتحل محل العمالت التقليدية، أي أن الهدف األساسي من بتكوين كان للتعامل التجاري بين األفراد والشركات، 

لها العديد من االستعماالت اليوم، فيتم دون الحاجة الستعمال النقود في صورتها التقليدية. ولكن، انحرفت بتكوين عن هذا المسار، فصار 

استخدام بتكوين في تعامالت تجارية بحتة )سلع وخدمات(، كما يتم استخدامها أيضاً ألغراض التداول والمضاربة، وهو االستخدام الذي 

 يعتبر أكثر شعبية اليوم، مما يفسر التذبذب الحاد في أسعار بتكوين خالل فترات زمنية قياسية.

 

 ات تداول بتكوينمنص. 4.1

تداول بتكوين، حيث تتنافس هذه المنصات فيما بينها لجذب أكبر عدد من التي تتيح  من منصات التداول اليوم 6هناك عدد كبير جداً 

ة . لذلك، تختلف األهداف االستثمارية باختالف األشخاص والهدف االستثماري، فالبعض يشتري بتكوين لالحتفاظ بها لفترة معينالمتداولين

الجدير بالذكر أن أحجام  من الزمن، والبعض اآلخر يضارب بها خالل فترات زمنية قصيرة ال تتعدى الدقائق والساعات في بعض األحيان.

تداول بتكويني في مختلف منصات التداول تزايدت بشكل رهيب في السنوات األخيرة بشكل عام وفي السنة الماضية بشكل خاص، ويبين 

ام تداول بتكوين منذ بداية تداولها، بالدوالر األمريكي، آخذاً بالحسبان بيانات التداول من أشهر منصات التداول من ( أدناه أحج1شكل )

ناحية عدد المستخدمين. لذلك، وتحت هذا االستخدام، يكون الهدف األساسي من بتكوين هو تحقيق الربح المادي فقط، وليس بالضرورة 

 لتجارية األخرى كشراء السلع والخدمات.استخدام بتكوين في التعامالت ا

 

                                                           
5 Fisher, I., 1930. The theory of interest. 
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 (Blockchain.info. )المصدر: 2009(: أحجام تداول بتكوين منذ يوليو 1شكل )

 

 التعامالت التجارية عن طريق بتكوين .4.2

عالوة على تداول بتكوين بهدف تحقيق األرباح، يتم استخدامها أيضاً في التعامالت التجارية بهدف بيع وشراء السلع والخدمات. ولعل أول 

عندما قام أحد األشخاص في والية فلوريدا في الواليات المتحدة بشراء بيتزا مقابل  2010يرجع إلى مايو تعامل تجاري تم تسجيله لبتكوين 

. وفي المقابل أيضاً، تم استخدام بتكوين في تعامالت تجارية أكبر من ذلك، كشراء 7بتكوين، والتي كانت تعادل مبلغاً زهيداً آنذاك 010,00

دوالر أمريكي  103,000بتكوين أي ما يعادل  91.4السيارات على سبيل المثال، حيث قام شخص ما بشراء سيارة تيسال الكهربائية مقابل 

 .8تقريباً 

 

كشركة مايكروسوفت وإكسبيديا على سبيل المثال، باإلضافة لذلك، هناك العديد من الشركات الكبرى اليوم التي تقبل بتكوين كوسيلة للدفع، 

. بطبيعة الحال، للتعامل التجاري ببتكوين مزايا وعيوب، ولعل أحد أهم المزايا تتلخص في تقليل تكاليف التعامالت 9إلى العديد من الشركات

التجارية الغير الورقية، وذلك عن طريق إلغاء الحاجة إلى الوسيط المالي )كشركات فيزا وماستر كارد، مثالً(، وذلك بسبب نظام بتكوين 

دمين تسوية تعامالتهم التجارية بشكل مباشر عن طريق بلوك تشين. باإلضافة إلى ذلك، قد يساهم قبول بتكوين الالمركزي الذي يتيح للمستخ

 كوسيلة للدفع بزيادة المبيعات وذلك عن طريق األثر التسويقي لتحقيق رغبة فئة من فئات المستهلكين، وهي تلك الفئة التي تفّضل استخدام

، على الرغم من ذلك، يبقى العيب األكبر هو تذبذب قيمة بتكوين وبالتالي تأثر قوتها الشرائية بشكل بتكوين، ربما ألسباب شخصية. ولكن

 مباشر، فما تشتريه بتكوين اليوم قد ال تستطيع شراؤه غداً وذلك بسبب التغير المضطرد في قيمها السوقية خالل فترات زمنية قصيرة جداً،

                                                           
 دوالر أمريكي تقريباً. 10000إلى  7000دوالر، واليوم يتراوح سعر بتكوين بين  0.01كان سعر بتكوين آنذاك ال يتعدى   7

8 http://money.cnn.com/2013/12/06/autos/tesla-bitcoin/index.html 
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ية التي قد تؤدي إلى توقف التعامل ببتكوين وخسران جزء من قيمتها )سيتم التطرق إلى هذا الجزء ناهيك عن التهديدات التشريعية والقانون

 الحقاً بمزيد من التفاصيل(.

 

 الغير قانونية لبتكوين تعامالتال 4.3

اء االلكتروني تجعل والتخفي وراء الغط Anonymityولعل "الغفلية" أسوة بالعمالت التقليدية، بتكوين ليست بمعزل عن سوء االستخدام، 

رة البنوك من بتكوين عملة مثالية لتسوية التعامالت الغير القانونية كغسيل األموال واالبتزاز على سبيل المثال، فإذا كان تتّبع النقد خارج دائ

بمفاتيح خاصة ت بتكوين ، وذلك لسببين. أوالً، ترتبط تعامال10والمصارف أمراً صعباً ، فتتبّع تعامالت بتكوين يعتبر أمراً شبه مستحيل

Private Keys  ومحافظ رقميةDigital Wallets بحيث يمّكن شخصاً واحداً بإنشاء أكثر من مفتاح وأكثر من محفظة، على عكس ،

ت الحسابات البنكية التقليدية التي تتطلب هوية حقيقية. ثانياً، تعمل تقنية بلوك تشين بطريقة ال تسمح أبداً بالرجوع "لتصحيح" التعامال

وين تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية، وذلك لسبب يرجع إلى آليات التجارية الغير قانونية، بمعنى آخر، ال يمكن استرداد أي بتك

والتي تقضي بصحة التعامالت التجارية بناءاً  Consensus Algorithmsوخوارزميات اإلجماع  Voting Mechanismsالتصويت 

ة القانونية، وهو ما يفّسر صعوبة استرداد على البروتوكول الخاص بالعملة، بغض النظر عن طبيعة التعامل التجاري أو صّحته من الناحي

وحدات بتكوين التي يتم الحصول عليها عن طريق عمليات االبتزاز، فبمجرد ما يتم تسجيل التعامل التجاري في البلوك تشين الخاص 

، والتي تطابق صحة Mining Nodesببتكوين، تنتقل قوى "التعدين" إلى التعامل التجاري الذي يليه، وذلك بموافقة جميع "عقد التعدين" 

عالوة على ذلك، قد يساهم الفراغ التشريعي لبتكوين بسوء استغاللها، وذلك بسبب  التعامل التجاري استناداً إلى بروتوكول العملة الرقمية.

 ً   بمزيد من التفاصيل(. النقص التشريعي الذي يضع بتكوين حالياً في منطقة رمادية، بين القبول والرفض )سيتم التطرق إلى هذا الجزء الحقا

 

الجدوى من استخدام بتكوين لتمويل عمليات غسيل األموال، على الرغم من الغطاء الذي توفره بتكوين  Stokes (2012) أكاديمياً، لم ير  

 في تسهيل أن لبتكوين دوراً فاعالً  Bryans (2014)و Moser et al. (2013)ولكن، في المقابل، يرى للتخفي وراء الطابع االلكتروني. 

ما عمليات غسيل األموال. لذلك، ال يعتبر الدليل األكاديمي حتى اآلن واضح المعالم في هذا الجانب، وذلك لقلة األبحاث في هذا الجانب، رب

 بسبب حداثة الموضوع، من الناحية األكاديمية على األقل.

 

 

 

 

                                                           
 الهوية.على الرغم من ذلك، ساهمت منصات التداول بتسهيل تتبّع تعامالت بتكوين، وذلك عن طريق وضع العديد من التعليمات التي تحد من ازدواجية   10



 . اآلثار االقتصادية لبتكوين5

لم تقتصر آثار بتكوين والعمالت الرقمية على التداول والتعامالت التجارية فقط، بل أدى ظهورها إلى موجة من التغيير في األوساط 

في أغلب الصناعات التي تعتمد على وجود وسيط  Middlemanاالقتصادية، من عدة نواحي، فقد ساهمت هذه الموجة بإلغاء "الوسيط" 

، كشركات المقاصة على سبيل المثال. عالوة على ذلك، ساهم ظهور بتكوين في إحداث تغييرات جذرية في مفهوم في التعامالت التجارية

"النقد" عن طريق خلق اقتصاد موازي لالقتصاد التقليدي، بحيث تحل البلوك تشين محل البنوك المركزية التقليدية في الحفاظ على صحة 

ذلك عن طريق تسهيل المساهمة في عمليات و Crowd-fundingين بتسهيل التمويل الجماعي إضافة إلى ذلك، ساهم ظهور بتكو العملة.

 التمويل دون الحاجة إلى وساطة البنوك وشركات الوساطة المالية.

 

بعيداً عن التداول والمضاربة، ساهمت بتكوين أيضاً بحل معضالت اقتصادية في عدة دول، خصوصاً تلك الدول التي تعاني من مشاكل 

 اقتصادية كالتضخم المفرط على سبيل المثال.

 

 . بتكوين، وتجربة فنزويال5.1

بسبب التضخم المفرط التي تعاني منه فنزويال، توجه عدد كبير من الشعب الفنزويلي إلى تعدين بتكوين وذلك النهيار القوة الشرائية 

لشرائية، وذلك انطالقاً من المركزية بتكوين التي تجعلها بعيدة عن ، مما جعل من بتكوين مالذاً للحفاظ على القوة ا11للبوليفار الفنزويلي

ستطيع تعدين بتكوين في تحّكم السلطات الفنزويلية. لذلك، ساهمت بتكوين بتحسين الوضع االقتصادي ومستوى المعيشة نسبياً، لمن ي

مة الفنزويلية أيضاً عن مشروعها الخاص بإصدار فنزويال. عالوة على ذلك، وبسبب سرعة انتشار موجة العمالت الرقمية، أعلنت الحكو

 عملة رقمية حكومية تستمد قيمتها من النفط، وذلك لمكافحة معدالت التضخم العالية.

 

 . بتكوين في أفغانستان5.2

وبعد  أوضاع بلدها،رد االقتصادية بحكم تعاني من شح التعليم والموا” باريسا أحمدي“كانت الفتاة األفغانية  ،إلى جانب تفوقها الدراسي

ما استخدامها لالنترنت، بدأت تكتب في أحد المواقع مقابل أجر مادي ضئيل، ولكن هذا األجر كان يمر من خالل القنوات البنكية التقليدية، م

يستمر أليام، مما ال قد يتسبب في أمرين: أوالً، استقطاع جزء من المبلغ كرسوم للبنوك الوسيطة. ثانياً، قد يستغرق األمر وقتاً طويالً قد 

ملة يناسب عائلة ذات دخل محدود. ولكن، في أحد األيام قرر الموقع الذي تكتب فيه باريسا أن يتحول من الدفع النقدي التقليدي إلى الدفع بع

تساهم بتكوين لذلك، قد بتكوين، فقامت باريسا بإنشاء محفظة رقمية خالل دقائق معدودة، وأصبحت تتلقى دفعاتها كاملة وبشكل فوري. 
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 بتحسين األوضاع المادية لألفراد، خصوصاً في الدول ذات الهياكل االقتصادية البدائية، والتي تعتمد على شركات الوساطة المالية بصورها

 التقليدية.

 

 بتكوين، التعدين، واستهالك الطاقة .5.3

على الرغم من محاسنها االقتصادية في تسهيل حياة األفراد عن طريق إلغاء الوسيط واستغالل التعامل التجاري عن طريق عملية الند للند 

Peer-to-peerن ، إال أن أحد أكبر المآخذ على بتكوين هي التكلفة العالية لتعدينها، من ناحية القوة الحاسوبية المطلوبة للقيام بعمليات التعدي

المصاحب لعمليات التعدين. ينتج هذا االستهالك العالي للطاقة الكهربائية بشكل ناجح، عالوة على االستهالك العالي للطاقة الكهربائية، و

بسبب االزدياد المضطرد في القوة الحاسوبية المطلوبة لحل العمليات الحسابية المعقدة في بلوك تشين العمالت الرقمية، ويرجع السبب في 

، إضافة إلى ِكب ر حجم البلوك تشين مع مرور الوقت، والذي أصبح Mining Poolsا االزدياد إلى احتدام المنافسة بين أحواض التعدين هذ

فاق استهالك بتكوين للطاقة الكهربائية في السنة الماضية مجموع على سبيل المثال،  يحمل المزيد من التعامالت التجارية في طياته.

، مع استمرار هذا 12ص بدول كاملة، ففي نوفمبر الماضي، فاق استهالك بتكوين للكهرباء معدل استهالك جمهورية إيرلندااالستهالك الخا

( أدناه الصعود التدريجي في معدالت استهالك بتكوين 2ويبين شكل )  المعدل باالزدياد مع مرور الوقت، لألسباب التي تم ذكرها أعاله.

 اليوم. وحتى 2017للطاقة، منذ مارس 

 

 

 (Digiconomist.netوحتى اليوم. )المصدر:  2017(: الصعود التدريجي في معدالت استهالك بتكوين للطاقة، منذ مارس 2شكل )
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ارتباطاً مباشراً بأسعار ورسوم الكهرباء في الدول، مما يعطي أحواض التعدين التي تقع في الدول ذات التكلفة بالطبع، ترتبط تكلفة تعدين 

 أفضلية اقتصادية عند مقارنتهم بالمنافسين الذين يقومون بعمليات التعدين في الدول ذات التكاليف والرسوم األعلى. األقل 

 

، فتشير CO2 emissionsازدياد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  اث أضراراً بيئية تتمثل فيلذلك، قد تساهم عمليات تعدين بتكوين بإحد

إلى ازدياد معدالت االنبعاثات سنوياً، حيث ، أحد المواقع التي تهتم بتسجيل استهالك بتكوين للطاقة الكهربائية، 13إحصائيات ديجيكونمست

( أدناه اإلحصائيات المتعلقة 3كيلوطن، ويبين شكل ) 25,938ا يقارب سنوياً م بتكوين Carbon Footprintبلغت بصمة كربون 

 باستهالك بتكوين للطاقة الكهربائية، باإلضافة إلى انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون.

 

 (Digiconomist.net(: إحصائيات استهالك بتكوين للطاقة الكهربائية، وانبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون. )المصدر: 3شكل )

 

 . المواقف الحكومية والتشريعية من بتكوين6

تنقسم المواقف الحكومية تجاه بتكوين بشكل خاص والعمالت الرقمية بشكل عام بين مؤيد ومعارض، ناهيك عن بعض التوجهات الحكومية 

مرور الوقت. في هذا الجزء من في تبني عمالت رقمية حكومية، أي تتبع الحكومات، ربما لتحل محل عمالتها التقليدية والورقية مع 

 الورقة، سيتم استعراض المواقف الحكومية والتشريعية من بتكوين والعمالت الرقمية حول العالم.
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 األمريكية . بتكوين والعمالت الرقمية في الواليات المتحدة6.1

سلطتها على منصات التداول الواقعة في الواليات المتحدة   SECهيئة األوراق المالية والبورصات األمريكيةالتداول، ال تفرض   من ناحية

األمريكية، كون هذه المنصات ال تتعامل باألصول التي تقع ضمن نطاق سلطات الهيئة، كاألسهم واألوراق المالية على سبيل المثال. على 

تجات مالية قائمة على بتكوين والعمالت الرقمية إدراج وتداول أية من هيئة األوراق المالية والبورصات األمريكيةالرغم من ذلك، تمنع 

ومن ناحية أخرى، صنّفت هيئة السوق  .Exchange-Traded Fundsبشكل عام، حتى وإن كانت في صورة صناديق استثمارية مدرجة 

 بتكوين على أنها سلعة، وسمحت بتداولها في السوق اآلجل. CFTCاآلجل للسلع في الواليات المتحدة 

 

، أما في حال استخدام Property tax"ضريبة األمالك"  األمريكية على بتكوين دائرة اإليرادات الداخليةمن الناحية الضريبية، تفرض 

وزارة أما من ناحية صفتها القانونية اإللزامية، تراقب  بتكوين كوسيلة للدفع، فيجب أن تُعامل ذات المعاملة القانونية للعمالت التقليدية.

في التعامالت  Legal Tenderبتكوين عن كثب، مع إعالنها عن عدم امتالك بتكوين الصفة القانونية اإللزامية  نة األمريكيةالخزا

 التجارية، وهي النقطة التي تم التطرق إليها في جزء سابق من هذه الورقة.

 

لتعامل ببتكوين في الواليات المتحدة، سواء من ناحية الجدير بالذكر أنه، وحتى تاريخ كتابة هذه الورقة، لم تظهر أية تشريعات تحظر ا

، 14التداول أو من ناحية التعامالت التجارية، بل على العكس، تقوم بعض الواليات اليوم بمشاريع فردية لتبني بتكوين والعمالت الرقمية

 .15كمشاريع واليتي آريزونا وفيرمونت لتبني بلوك تشين

 

يدرالي األمريكي، أسوة بباقي البنوك المركزية حول العالم، ال يملك السلطة القانونية لمنع التعامل وتجدر اإلشارة بأن االحتياطي الف

ببتكوين، فتقتصر السلطة القانونية لالحتياطي الفيدرالي في ضبط وإحكام تعامالت الجهاز المصرفي مع بتكوين والعمالت الرقمية، وحتى 

حت سلطة االحتياطي الفيدرالي من تسوية التحويالت المالية القادمة من وإلى منصات تداول بتكوين اآلن، ال يوجد ما يمنع البنوك التي تقع ت

 .16سواء في الواليات المتحدة، أو خارجها. عالوة على ذلك، بدأ االحتياطي الفيدرالي مؤخراً البحث بإمكانية إنشاء عملته الرقمية الخاصة
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 الصين. بتكوين والعمالت الرقمية في 6.2

على الرغم من قانونية بتكوين والعمالت الرقمية في الصين، إال أن هناك العديد من الضوابط التي تحكم التعامل في بتكوين والعمالت 

، 17بمنع جميع البنوك الصينية بتمرير أية تعامالت تتعلق ببتكوين والعمالت الرقمية بنك الصين الشعبي، قام 2013الرقمية، ففي ديسمبر 

لذلك، يبقى تداول بتكوين والتعامل بها  قطاع المصرفي الصيني من التعامل ببتكوين والعمالت الرقمية بشكل عام.طوة واضحة لمنع الفي خ

 قانونياً لألفراد فقط، ولكنه محظوراً على البنوك والقطاع المصرفي داخل الصين.

 

، والتي يقوم بها الشركات أو األفراد Initial Coin Offeringت للعمالوفي سبتمبر الماضي، قامت الصين بحظر عمليات الطرح األولي 

 للحصول على التمويل عن طريق إصدار عملة رقمية، حيث تعتبر هذه العمليات في الصين اليوم طريقاً غير قانونياً للحصول على التمويل.

 

وذلك لتقليل االستهالك المفرط للطاقة الكهربائية، والتي  ،18حتى بالنسبة لتعدين بتكوين، يقود بنك الصين الشعبي حملة ضد أحواض التعدين

تتسبب به عمليات تعدين بتكوين في الصين. الجدير بالذكر أن الصين تعتبر أحد أكبر وجهات تعدين بتكوين في العالم، حيث تحتضن 

 .19الصين عدد كبير جداً من أحواض التعدين

 

 حدة دول االتحاد األوروبيبتكوين والعمالت الرقمية في المملكة المت .6.3

سوة في المملكة المتحدة، ال يحظر القانون التعامل ببتكوين، سواء من ناحية التداول أو التعامل التجاري، إال أنها تخضع للنظام الضريبي أ

. الجدير بالذكر أن سلطة أسوة باألسهم واألوراق المالية التقليدية Capital Gains Taxبالسلع والخدمات، كما تخضع للضريبة الرأسمالية 

السلوك المالي في المملكة المتحدة حذرت المتداولين من خطورة التداول في بتكوين، كونها تمتلك معدالت تذبذب عالية جداً، كما ناقش 

 يل األموال.البرلمان البريطاني في الفترة األخيرة إمكانية ضم منصات تداول بتكوين والعمالت الرقمية ضمن حزمة قوانين مكافحة غس

 

أما في باقي دول االتحاد األوروبي، لم تحظر السلطات التعامل في بتكوين والعمالت الرقمية، فهي تعتبر قانونية في جميع دول االتحاد 

المثال، بي، حتى تاريخ كتابة هذه الورقة، مع األخذ باالعتبار بعض المآخذ التي أعلنتها بعض دول االتحاد األوروبي، فعلى سبيل األورو

أعلنت الهيئة المسؤولة عن األسواق المالية في الدنمارك عن عدم تصنيف بتكوين على أنها عملة، مما يجعلها خارج نطاق سلطة الهيئة 

 القانونية.

 

                                                           
17 https://www.bloomberg.com/news/articles/2013-12-05/china-s-pboc-bans-financial-companies-from-bitcoin-transactions 
18 http://www.chinadaily.com.cn/a/201801/05/WS5a4eb4cba31008cf16da527c.html 
19 https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/world-chinese-bitcoin-mining-180116112117869.html 



شكل عام، فال وتجدر اإلشارة أن دول االتحاد األوروبي بشكل عام لم تضع إطاراً قانونياً حتى اآلن للتعامل مع بتكوين والعمالت الرقمية ب

ديد يوجد ضمن تشريعاتها المالية والتجارية اليوم ما يمنع التداول في بتكوين والتعامل التجاري بها، وهو ما يفسر الفراغ التشريعي في الع

امل ببتكوين من دول االتحاد بشكل خاص، ودول العالم بشكل عام. لذلك، يبقى التعامل قانونياً ما لم يصدر أي تشريع ينظم )أو يحظر( التع

والعمالت الرقمية على المدى القصير والمتوسط، مع األخذ باالعتبار التركيز على الجانب الضريبي في العديد من دول االتحاد األوروبي، 

اقي ، وذلك ليتم معاملة العمالت الرقمية أسوة بب20والتي قامت بإقرار ضرائب على بتكوين والعمالت الرقمية، كالسويد على سبيل المثال

 األصول التقليدية.

 

 آسيا وأفريقيابتكوين والعمالت الرقمية في  .6.4

ففي هذه  ،24وكمبوديا ،23النيبال  ،22بنغالدش  ،21ستاننونية، فيما عدا هذه الدول: قرغيزفي دول آسيا، تعتبر بتكوين والعمالت الرقمية قا

من األشكال، سواء للتداول، أو كوسيلة للدفع، حيث كان السبب األكبر الدول، يحظر القانون التعامل ببتكوين والعمالت الرقمية بأي شكل 

لهذا المنع هو صعوبة تتبع التعامالت خوفاً من عمليات غسيل األموال، عالوة على خطورة التداول في بتكوين والعمالت الرقمية بسبب 

وفيتنام، فكان الحظر جزئي، حيث تحظر السلطات في  25ندونيسيامعدالت التذبذب العالية والتي تم مناقشتها سالفاً في هذه الورقة. أما في إ

وتجدر اإلشارة أن   هاتين الدولتين استخدام بتكوين كوسيلة للدفع، بينما تسمح باستخدامها للتداول والمضاربة، أسوة بباقي األصول التقليدية.

 .26فيتنام تنوي االعتراف في بتكوين كوسيلة للدفع في القريب العاجل

 

، حيث قامت بحظر جميع التعامالت 27تسمح جميع الدول في تداول بتكوين والتعامل التجاري بها، فيما عدا الجزائر في دول أفريقيا،أما 

، ولم يقتصر المنع في الجزائر على بتكوين فقط، بل على جميع 28المتعلقة في بتكوين، سواء من ناحية التداول أو االستخدام كوسيلة للدفع

 ية والعمالت التي يتم استخدامها الكترونياً فقط وال وجود لها على أرض الواقع.العمالت الرقم

 

 

 

                                                           
20 https://www.loc.gov/law/help/bitcoin-survey/ 
21 http://www.nbkr.kg/searchout.jsp?item=31&material=50718&lang=ENG 
22 https://www.telegraph.co.uk/finance/currency/11097208/Why-Bangladesh-will-jail-Bitcoin-traders.html 
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25 https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/Bank-Indonesia-declares-bitcoin-payment-illegal 
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27 https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2017/F2017076.pdf 
28 http://www.huffpostmaghreb.com/2017/10/26/algerie-interdiction-bitc_n_18384452.html 



 أمريكا الجنوبيةبتكوين والعمالت الرقمية في  .6.5

حيث قامت بوليفيا بحظر   ،30واإلكوادور 29يعتبر تداول بتكوين والتعامل بها تجارياً قانونياً في جميع دول أمريكا الجنوبية، فيما عدا بوليفيا

ة بتكوين والعمالت الرقمية حظراً تاماً، بحيث يمتد هذا الحظر ليشمل أية عملة غير مرتبطة بدولة أو حكومة أجنبية، سواء كانت تلك العمل

ل النظام المالي للدولة ورقية أو الكترونية، بينما كان الحظر في اإلكوادور بسبب تبني الحكومة اإلكوادورية برنامجاً حكومياً يقضي بتحوي

 .31إلى نظام الكتروني، بإدارة ومتابعة حكومية

 

 ( أدناه المواقف التشريعية والقانونية للحكومات حول العالم:2ويلخص الجدول )

 استخدام بتكوين والعمالت الرقمية كوسيلة للدفع تداول بتكوين والعمالت الرقمية الدولة

   الجزائر

   بوليفيا

   اإلكوادور

   قرغيزستان

   بنغالدش

   النيبال

   كمبوديا

   إندونيسيا

   فيتنام

   باقي دول العالم

 للحظر أو المنع. (( للسماح، بينما تشير )(: المواقف التشريعية والقانونية للحكومات حول العالم، حيث تشير )2جدول )

 

المطاف إلى الطبيعة الديناميكية والمتغيرة دائماً حول التشريعات المتعلقة ببتكوين والعمالت الرقمية، وذلك بسبب وتجدر اإلشارة في نهاية 

 طبيعة هذه العمالت، فجميع ما تم ذكره يقتصر على الفترة الزمنية المحيطة بكتابة هذه الورقة.

 

                                                           
29 http://www.ibtimes.co.uk/cryptocurrency-round-bolivian-bitcoin-ban-ios-apps-dogecoin-mcdonalds-1453453 
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 . بتكوين واالقتصاديات المعاصرة7

، ال سيما ، وبتكوين بشكل خاصة حافز أكبر في استغالل ثورة بلوك تشين والعمالت الرقمية بشكل عاملدول االقتصاديات المعاصر لعل

عالوة على النمو السكاني، يعمل عدد كبير من في ظل بيئاتها الداخلية الديناميكية التي تتميز بالنمو االقتصادي المصحوب بالنمو السكاني. 

قومون بتحويل جزءاً من رواتبهم إلى البلد األم، وذلك إلعالة أسرهم. لذلك، وبناء على تقارير مواطني هذه الدول خارج بلدانهم، حيث ي

، يقوم العمال المهاجرون بتحويل مليارات الدوالرات سنوياً، مما يعرضهم إلى دفع عموالت تحويل عالية في بعض األحيان، 32البنك الدولي

%، مع استمرار بعض البنوك في بعض الدول في فرض عموالت جديدة على هذه 9حيث بلغ المتوسط العالمي تكلفة تحويل األموال 

بناء على ذلك، ستخلق بتكوين قنوات تحويل جديدة للعاملين في هذه الدول، وذلك عن طريق القيام بهذه التحويالت باستخدام  األموال.

السرعة التي توفرها تحويالت بتكوين، إضافة إلى التكلفة بتكوين عوضاً عن التحويالت البنكية، مما يسّهل تحويل تلك األموال بسبب 

المنخفضة نسبياً، عند مقارنتها بالتحويالت البنكية التقليدية، فالتحويالت عن طريق بتكوين ال تحتاج إلى بنوك وسيطة وشركات وساطة 

ملة لتحويل األموال، يمكن للعاملين تفادي مخاطر مالية، كما هو الحال بالنسبة للتحويالت البنكية. عالوة على ذلك، باستخدام بتكوين كع

والتي التحرك في أسعار الصرف، وذلك بسبب انعدام تكاليف تحويل العملة عن العمل ببتكوين، على عكس التحويالت البنكية التقليدية، 

 أدناه.( 4، كما يبين شكل )Correspondent bankingتعتبر عرضة لمخاطر أسعار الصرف تحت النظام الحالي 

 

 

 (Ripple.com(: تعتبر التحويالت تحت نظام بتكوين أسرع، وأقل تكلفة، عند مقارنتها بالتحويالت البنكية التقليدية. )المصدر: 4شكل )

 

 

                                                           
32 http://www.worldbank.org/ar/news/feature/2013/10/02/Migrants-from-developing-countries-to-send-home-414-billion-in-earnings-in-

2013 



الية، عالوة على تقليل التكاليف المتعلقة بالتحويالت المالية، يمكن لبتكوين في دول االقتصاديات المعاصرة أن تكافح معدالت التضخم الع

 كما يحدث في فنزويال اليوم، ويمكنها أيضاً أن تخلق فرصاً وظيفية سواء بشكل مباشر كتلك الوظائف المتعلقة في االستثمار في بتكوين عن

وذلك لتمويل  Crowd-fundingطريق منصات التداول، أو بشكل غير مباشر عن طريق استخدام بتكوين كوسيلة للتمويل الجماعي 

 يرة وتمويل المبادرين الذين ال يستطيعون الحصول على التمويل عن طريق قنوات التمويل التقليدية كالبنوك والشركات.المشروعات الصغ

 

بطبيعة الحال، يقتصر النقاش في هذا الجزء من الورقة على استغالل بتكوين فقط كعملة أو أصل في دول االقتصاديات المعاصرة، ناهيك 

 يا بلوك تشين والعمالت الرقمية البديلة لتحقيق المزيد من األهداف االقتصادية.عن إمكانية استغالل تكنولوج

 

 بتكوين في دول الخليج .7.1

ونياً، على الرغم من التحذيرات العديدة التي أصدرتها الجهات الرقابية في دول الخليج تجاه التداول يعتبر تداول بتكوين في دول الخليج قان

، كما منعت بعض الجهات الرقابية، كبنك الكويت المركزي، 33خطورة التداول في بتكوين والعمالت الرقمية في بتكوين، والتي تنص على

. لذلك، يقتصر 34شكل من األشكال بأي، مع منع كامل للجهاز المصرفي في الكويت من التعامل ببتكوين استخدام بتكوين كوسيلة للدفع

، عبر استغالل المنصات المختلفة، والمتاحة فقط بشكل خاص على التداول االلكترونينشاط بتكوين في دول الخليج بشكل عام والكويت 

 .، دون االلتفات إلى إمكانية استخدام بتكوين لتمويل المشاريع الصغيرة على سبيل المثالعلى االنترنت

 

وهي تكنولوجيا بلوك تشين، لتحقيق أهداف على الرغم من ذلك، هناك توجهات خليجية حكومية الستغالل التقنية القائمة عليها بتكوين، 

تنوي إمارة دبي في اإلمارات العربية المتحدة استغالل هذه التقنية لتصبح أول وجهة في العالم تستغل تقنية  اقتصادية. على سبيل المثال،

اتفاقية مع "ريبل"، وذلك استغالل وقعت مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً  . إضافة إلى ذلك،35بلوك تشين لالستخدامات الحكومية

تقنية بلوك تشين في تسوية التعامالت البنكية، إيماناً من المؤسسة على دور "ريبل" عن طريق تقنية بلوك تشين بتسهيل التحويالت 

 ت.والتسويات المالية بين البنوك، ليس من ناحية التكلفة فقط، بل أيضاً من ناحية السرعة وسهولة تسجيل تلك التعامال

 

 

 

                                                           
33 http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2017/07/04/السعودية-تحذر-من-تداول-العملة-اإللكترونية-بيتكوين-.html 
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 . المخاطر المتعلقة ببتكوين8

 . مخاطر التذبذب في األسعار8.1

في األسعار، فعالوة على التقلبات اليومية في أسعار بتكوين، تعرضت بتكوين لعدة   بتكوين معدالت تذبذب كبيرة جداً يرى المتابع ألسعار 

 ه.( أدنا3موجات هبوط حادة جداً، لعدة أسباب مختلفة، كما يوضح الجدول )

 السبب الفترة الزمنية معدل الهبوط 

 لالختراق. MtGoxبداية تعرض منصة  2011يونيو  %94

 ، شركة الوساطة المالية، عن دعم بتكوين.Paxumلالختراق، توقف  Linodeتعرض منصة  2012يناير  %36

 ، بشكل غير متوقع.Forkانقسام بتكوين  2013مارس  %25

 عن العمل بشكل غير متوقع. MtGoxتوقف منصة  2013ابريل  %79

 لالختراق بموجة أكبر من األولى. MtGoxتعرض منصة  2014فبراير  %49

 .Bitcoin Cash، تمهيداً لظهور بتكوين كاش Forkانتشار أخبار انقسام بتكوين  2017يونيو  %36

 بتكوين والعمالت الرقمية.اإلعالن عن حزمة من التشريعات الصينية التي تحد من تداول  2017سبتمبر  %40

 قامت كوريا الجنوبية بحظر تداول العمالت الرقمية، وأصدرت الصين المزيد من التشريعات. 2018يناير  %48

 (Cointelegraph.com( أسوأ موجات هبوط بتكوين تاريخياً، مع أسباب الهبوط. )المصدر: 3جدول )

 التقلب التاريخي في أسعار بتكوين، عن طريق حساب معيار االنحراف للعوائد اليومية.( أدناه معدل 5ويبين الرسم التالي في شكل )

 

 (Blockchain.info(: معدل التقلب التاريخي في أسعار بتكوين، عن طريق حساب معيار االنحراف للعوائد اليومية. )المصدر: 5شكل )



 . مخاطر الشبكة واالختراق8.2

قلبات الحادة في أسعار بتكوين، تعتبر بتكوين أيضاً عرضة للمخاطر المتعلقة بشبكة بلوك تشين ذاتها، إلى جانب المخاطر المتعلقة بالت

، أو تلك المتعلقة بالتصويت على انقسام شبكة بلوك Scalabilityخصوصاً تلك المتعلقة بكبر حجم الشبكة وإمكانية توسعها في المستقبل 

اريتها في المستقبل، إمكانية التوسع تهديداً برمجياً يهدد كفاءة نظام عمل بتكوين واستمر ، حيث تعتبرForkingتشين الخاص في بتكوين 

بينما تؤدي مخاطر االنقسام إلى عمليات تصويت بين مجتمع مبرمجي بتكوين قد تنتهي بانقسام بتكوين إلى فئات أصغر منها، وذلك السباب 

ن "فئة" من تتعلق بسرعة تسوية التعامالت ورشاقة النظام، إن صح التعبير. على سبيل المثال، بسبب كثرة انقسامات بتكوين، هناك أكثر م

على سبيل المثال، والتي تسببت هذه االنقسامات  Bitcoin Goldوبتكوين قولد  Bitcoin Cashبتكوين يتم تداولها اليوم كبتكوين كاش 

تبين ، إنما أيضاً على أنماط أسعار بتكوين وتحركاتها، كما بظهورها، مما يعتبر تهديداً واضحاً ليس فقط الستقرار كيان بتكوين في المستقبل

 ( في الصفحة السابقة.3من جدول )

 

تعاني المنصات االلكترونية لتداول بتكوين من مخاطر االختراق، ولعل أحد أشهر عمليات االختراق في تاريخ بتكوين  عالوة على ذلك،

وحدة  740,000، وفي موجة استمرت إلى عدة سنوات، حيث خسرت المنصة ما يقارب 2011في سنة  MtGoxكانت من نصيب منصة 

بقيمة سوقية تعادل مئات الماليين من الدوالرات،   ،36% من مجموع وحدات بتكوين المتاحة للتداول آنذاك6من بتكوين، أي ما يعادل 

ويرّجح أن السبب وراءها يرجع إلى اختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بمدقق منصة التداول، وهو األمر الذي وضع فريق عمل المنصة 

اوى القانونية. لذلك، بسبب طبيعتها االلكترونية، تبقى دائماً بتكوين ومنّصات تداولها تحت هذا النوع من التهديدات بشكل تحت سيل من الدع

مما يفّسر استثمار أشهر منصات التداول عالمياً مبالغ ضخمة للحفاظ على أمن شبكاتها وخوادمها. باإلضافة إلى ذلك، يحتفظ عدد مستمر، 

أو الرقمية، والتي يتم حفظها على خوادم منصات التداول،  37كوين بعمالتهم الكترونياً عن طريق المحافظ االلكترونيةكبير من متداولي بت

، تبقى هذه Two-Factor Authenticationفعند عدم اتخاذ جميع االحتياطات الكافية، كاستخدام نظم المصادقة المبنية على عاِمل ين 

وفي النظم الحالية، ال يمكن استرداد أية عمالت رقمية يتم سرقتها، ألسباب تقنية تتعلق بنظام عمل  المحافظ عرضة لالختراق والسرقة،

 بلوك تشين.

 

 

 

 

                                                           
36 https://blockonomi.com/mt-gox-hack/ 

 ، بل ملموسة كتلك التي تستخدم األقراص الصلبة، والتي تعتبر أكثر أمناً من المحافظ الرقمية. Hardware Walletيستخدم البعض أيضاً محافظ غير رقمية  37



 . مستقبل بتكوين والعمالت الرقمية9

 من الناحية البرمجية ومن الناحية االقتصادية كذلك، على الرغم من مرور عقد من الزمن على إنشائها، ال تزال بتكوين في مراحلها األولى،

وال تزال محاطة بالعديد من المخاطر سواء تلك التي تتعلق بطبيعتها المضاربية، أو المخاطر التي تتعلق بالتشريعات المستقبلية للجهات 

 الرقابية حول العالم.

 

رتبط استمرار بتكوين في المستقبل ارتباطاً مباشراً بأمرين، األمر األول عالوة على المخاطر التشريعية والقانونية التي تحيط ببتكوين، ي

، عالوة على التهديدات المتعلقة بانقسام شبكة  Scalabilityبرمجي ويتعلق بكبر حجم بلوك تشين بتكوين ومدى قابليته للتوسع في المستقبل

تعمل بتكوين من خالله، أما األمر الثاني فيتعلق بمدى تقبل عامة  ، وهو األمر الذي يعتمد على المجتمع البرمجي الذي Forkingبتكوين

الناس كبتكوين كوسيلة للتداول والدفع، وهو األمر الذي يتعلق بثقة الناس ليس فقط في بتكوين كنظام دفع ال مركزي، بل أيضاً بالمجتمع 

المصلحة العليا لبتكوين ومستخدمي بتكوين، بعيداً عن  البرمجي وأحواض التعدين، حيث يجب أن تستمر هذه الجهات بالعمل تجاه تحقيق

 المصالح الشخصية.

 

 Transactionalعلى الرغم من كل ما تم ذكره أعاله، تبقى بتكوين عملة رقمية تقتصر فقط على خلق نظام عملة ونظام دفع المركزيين 

currency ولكن، تسبب ظهور بتكوين وتقنية بلوك تشين في ظهور مجموعة كبيرة من العمالت الرقمية التي يطلق عليها مجازاً العمالت .

، وهي العمالت التي تم إنشاؤها لتحقيق أهداف وأغراض ال تحققها Altcoinsأو  Alternate Cryptocurrenciesالرقمية البديلة 

على سبيل المثال، والتي تهدف إلى  Moneroي تهدف إلى منافسة بتكوين بشكل مباشر كعملة مونيرو كوين، عالوة على العمالت التبت

 خلق نظام دفع الكتروني ينافس بتكوين، ولكن مقابل المزيد من الخصوصية.

 

 . العمالت الرقمية البديلة9.1

 تدريجياً بخطف األضواء من بتكوين، ولعل عملتي "إيثيريوم"إلى جانب بتكوين، ظهرت العديد من العمالت الرقمية البديلة، والتي بدأت 

Ethereum "و"ريبلRipple  .أحد أشهر المنافسين لبتكوين في المرحلة الحالية 

 

، بما في ذلك العمالت الرقمية، مما يفّسر الشعبية الهائلة التي كونتها عملة Smart Contractsإيثيريوم كمنصة إلنشاء العقود الذكية تعمل 

اطة إيثيريوم في فترة زمنية قصيرة نسبياً، عند مقارنتها بالفترة التي أخذتها بتكوين. وفي الجانب اآلخر، تعمل عملة ريبل على إلغاء الوس

، مما يؤدي إلى تسريع عمليات Correspondent Bankingفي التحويالت بين البنوك، لتحل محل الطريقة التقليدية المعمول بها حالياً 

بين البنوك، وتقليل التكاليف المصحوبة بهذه التحويالت، وتتضح أهمية ريبل جليّاً عند متابعة التقبل التدريجي للبنوك لها، ناهيك  التحويل



ية عن بعض التوجهات الحكومية لتبني هذه العملة، كقيام مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخراً بتوقيع اتفاقية مع "ريبل"، وذلك استغالل تقن

 تشين في تسوية التعامالت البنكية.بلوك 

 

لذلك، مع زيادة الطلب على العمالت الالمركزية، تستمر عمالت رقمية جديدة بالظهور بشكل مضطرد، لتحقيق أغراض مختلفة، منها ما 

تحويالت )ريبل(، ومنا يهدف إلى تحقيق أغراض مادية بحت، كإنشاء نظم دفع المركزية )بتكوين، مونيرو(، ومنها ما يهتم بتقليل تكاليف ال

 (.Golemأيضاً ما يهدف إلى استئجار القوة الحاسوبية الغير مستخدمة )جوليم 

 

 . التوجهات الحكومية لتبني العمالت الرقمية9.2

وعمليات ، ناهيك عن التهرب الضريبي تحت إطار العمالت الورقية قدرتها على تتبع العمليات المشبوهةجزءا  كبيراً من تفقد الحكومة 

 تزوير األوراق النقدية. لذلك، التوجه الحكومي العالمي لخلق بيئات اقتصادية ذات اعتماد قليل على األوارق النقدية أصبح مبرراً وبشكل

 ي اقتصاد رقمي قائم على بلوكتشين والعمالت الرقمية.كبير، مما يفسر نمو المشاريع الحكومية عالمياً لتبنّ 

 

ن البنك المركزي الصيني عن تبنيه لمشروع إنتاج أول عملة رقمية حكومية في العالم، ليتم تداولها في الصين إلى في يوليو الماضي، أعل 

هذه العملية حالياً، إال أنها تعتبر خطوة مهمة جداً وجريئة بذات  انيكتنف ذانال دي الصيني. على الرغم من البطئ والحذر الشديجانب الرينيمب

ي في اقتصاد الصين والعالم أجمع أصبح يحتّم على البنوك المركزية حول العالم التوجه إلى الطابع الرقمي في الوقت، فالتحول الجذر

وذلك تعامالتها. لذلك، من المتوقع أن يخلق هذا التطور آثاراً حميدة على االقتصاد الصيني لعل أهمها القضاء على الفساد المالي بشكل كبير 

التمويل على عمليات  ساهم في القضاءيوتقوم بعرض جميع التعامالت المالية على المأل، مما يزيد الشفافية بسبب تقنية بلوكتشين التي 

ناهيك عن الحد من خطر تزوير العمالت. باإلضافة إلى ذلك، قد يساهم هذا المشروع بتقليل تكلفة التعامالت المالية الزمنية  المشبوهة،

 ي أصبح يسيطر على االقتصاد الصيني بشكل كبير.والنقدية، ال سيما أن التعامل الرقم

 

، على أن تتحكم الحكومية الروسية بإصدار هذه العملة ة أيام تبنيها عملة رقمية حكوميةإلى جانب الصين، أعلنت روسيا أيضاً قبل عد 

، توجه، يُسمح لحامل العملة الرقمية الروسيةالعمالت الرقمية الحالية. تحت هذا ال الكثير منالرقمية، أي أنها لن تكن قابلة للتعدين أسوة ب

وقت من األوقات، إال  أي أن يقوم بتحويلها إلى الروبيل الورقي )العملة التقليدية( في، CryptoRubleوالتي أطلق عليها "كريبتو روبيل" 

العملة الرقمية التي حصل % على عملية التحويل إذا لم يقم الشخص باإلفصاح عن مصدر 13أن الحكومة تنوي فرض ضريبة بمعدل 

 عليها، وذلك لمكافحة غسيل األموال وتمويل العمليات المشبوهة.

 



ً الجدير بالذكر أن هناك جهود مشابهة  ، فتعكف العديد من البنوك المركزية اليوم حول العالم على البحث في مجال العمالت الرقمية، عالميا

المدى القريب، ولعل أحد أشهر األمثلة على هذه الجهات الرقابية: البنك المركزي الياباني، أمالً في إطالق عمالتها الرقمية الخاصة على 

 البنك المركزي اإلندونيسي، والسلطة النقدية في سنغافورة.

 

ولعل أحد  على الرغم من أهمية هذه التوجهات والتغييرات الجذرية التي ستحدثها على المشهد االقتصادي، إال أنها ال تخلو من الصعوبات،

قد يساهم التوجه الحكومي نحو العمالت الرقمية في  لذلك، أكبر هذه الصعوبات هو التغيير الهيكلي في السياسات النقدية للبنوك المركزية،

ء خلق أدوات جديدة للسياسة النقدية الحكومية، وربما تتفرع هذه األدوات من تخصصات خارجة عن االقتصاد التقليدي، بحيث يساهم علما

 الكمبيوتر بالحفاظ على استقرار االقتصاد الرقمي.

 

 . الخاتمة10

والمخاطر المتعلقة باختراق منصات التداول والمحافظ االلكترونية، إال أنه يجب االعتراف بأن بتكوين  على الرغم معدالت تذبذبها العالية،

وتداول القيمة بين البشر، حيث أصبح يتم بشكل ال يعتمد على النقود  أحدثت ثورة اقتصادية لعدة أسباب. أوالً، غيّرت بتكوين من مفهوم النقد

تتعلق  بصورتها التقليدية، سواء ورقياً أو الكترونياً. ثانياً، غيّرت بتكوين المفاهيم المتعلقة بالبنوك المركزية، سواء تلك المفاهيم التي

 ور السياسات النقدية في الحفاظ على عمالت الدول واقتصادها الداخلي.باحتكار البنوك المركزية لحق إصدار النقود، أو تلك المتعلقة بد

 

لذلك، التفتت األوساط االقتصادية بمختلف أحجامها إلى بتكوين والعمالت الرقمية في السنوات األخيرة وفي السنة الماضية على وجه 

االقتصادية، بسبب معدالت صعودها الخرافية عند مقارنتها الخصوص، خصوصاً بعد هيمنة بتكوين والعمالت الرقمية على أغلب األخبار 

بباقي األصول التقليدية. لهذا السبب، أصبح لزاماً على الجهات الرقابية حول العالم أن تطور من سياساتها وتشريعاتها لتنظيم التعامل 

ها الرقمية الخاصة، وذلك لالستفادة من الحكومي مع العمالت الرقمية، ناهيك عن جهود بعض الحكومات حول العالم إلنشاء عمالت

 المميزات االقتصادية التي يمكن تحقيقها عن طريق تقنية بلوك تشين.

 

عالوة على بتكوين، ظهرت العديد من العمالت الرقمية إما لتنافس بتكوين بشكل مباشر، أو لتحقق أغراضاً أخرى، كالعمالت الرقمية 

مما تسبب بخلق بيئة استثمارية مختلفة تماماً تنافس األصول التقليدية كاألسهم في جذب المتداولين  البديلة التي تم عرضها في هذه الورقة،

لناس حول العالم. لذلك، يعتمد بقاء بتكوين والعمالت الرقمية على التشريعات المستقبلية للجهات الرقابية حول العالم، وعلى مدى ثقة عامة ا

 سؤولة عنها.في هذه العمالت وفي فِرق العمل الم
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