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 د. رشا سيروب  صارفالنقود وامل

 Cryptocurrencyت املشفرة  العمال 

 مقدمة: 

هو دفتر أستاذ رقمي عام   Blockchain .والعمالت املشفرة blockchain على االستفادة من تقنيةعمل العديد من املبادرات ت

 يستخدم، يمكن تعديلهاغير قابلة للتغيير، بمعنى أنه ال  blockchain يتم فيه تسجيل املعامالت. املعامالت املسجلة على

Blockchain  شبكة نظير إلى نظيرPeer to Peer  عدم  بحيث يتم االحتفاظ بدفتر أستاذ واحد ال مركزي. خاصية الثبات(

والخدمات الحكومية لضمان الشفافية. العمالت املشفرة   تجعلها تقنية محتملة في مختلف األعمال blockchain فيالتغيير( 

 . .blockchain مبنية على تقنية  Ethereum و Bitcoin مثل

الرغم من   . على من العملة املشفرةوحدة التستخدم التشفير للتحقق من صحة مالك العملة املشفرة هي عملة افتراضية 

صعود العمالت املشفرة، تشكك الحكومات في قبول العمالت املشفرة الحالية كوسيلة قانونية للدفع. هذا التشكيك مفهوم  

ألن العمالت املشفرة الحالية متقلبة ولديها سجالت احتياالت ومعامالت غير قانونية. وبالتالي، فمن املنطقي بالنسبة لبلد ما  

 هذا ير عملة مشفرة مستقرة ومنظمة. يعد أن يستكشف تعقيدات تطو 
 
  املوضوع مثيرا

 
ألن العملة املشفرة   لالهتمام نظرا

املستقرة واملنظمة لها العديد من املزايا بما في ذلك تداول أوراق أقل وتداول أسهل بين البلدان وتحسين املعامالت عبر  

 ت.اإلنترن

 :العمالت الرقمية

السبب الرئيس ي لوجود العملة الرقمية هو تحرير االقتصاد والتخلص من القيود املفروضة على العمالت التقليدية والرقابة  

عليها وعدم التحكم فيها أو في سعرها فهي عملة خيالية غير ملموسة على أرض الواقع وال يمكن استخدامها في الحقيقة إال في  

و العملة اإللكترونية هي عبارة عن عمالت مشفرة رقمية لها مفاتيح خاصة ال يستطيع قراءتها  عالم اإلنترنت. العملة الرقمية أ

فال يوجد وسيط في التعامالت بين العمالء  Peer to Peerإال من لديه مفاتيح فك الشفرة فهي تقوم على أساس الند بالند أو 

الم االفتراض ي وال وجود لها على أرض الواقع ولكن لها قيمة  ألنها عملة حرة وال تحتاج الى وسيط فهي مصممة للتداول في الع

 .1حقيقية حيث يمكنك عن طريقها شراء أي ش يء أو بيع أي ش يء الى جانب ذلك يمكنك تحويلها الى عمالت ورقية حقيقية 

هي تمثيل ملمتلكات رقمية وبشكل أكثر دقة فهي عبارة عن برنامج مكتوب بلغة برمجة معينة وباستخدام تقنيات تشفير  

 أشبه باملستحيل 
 
 هي مصطلح يتم استخدامه للداللة على جميع  ، عاملية تجعل من عملية اختراقها والتالعب بها أمرا

 
إذا

عملية رقمية أو ش ي آخر كالعقود الذكية )االنترنت  كانت  سواء  block chain التطبيقات التي تستخدم تقنية بلوك تشين

 .القائم على العملة غير املادية(

تختلف العملة الرقمية عن املادية )مثل األوراق النقدية والعمالت( التي تعرض خصائص مماثلة للعمالت املادية إال أنها  

  ، وتعتبر كل من العمالت االفتراضية والعمالت املشفرة نوع من أنواع العمالت قيودل امللكية بال تسمح باملعامالت الفورية ونق

تقتصر على  الرقمية، وعلى غرار األموال التقليدية، يمكن أن تستخدم هذه العمالء لشراء السلع والخدمات املادية ولكن 

 .2ة  مجتمعات معين
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  :أنواع العمالت الرقمية

 :ملشفرةالعمالت ا -1

هي عبارة عن عملة رقمية تستخدم في علم التشفير لغرض أمني ولحماية التعامالت االفتراضية والتحكم بإنشاء وحدات  

 .جديدة ولذلك َصُعب تزييف تلك العملة وتعتبر وسيط للتبادل االفتراض ي

هي عملة مشفرة ونظام دفع عاملي يمكن مقارنتها بالعمالت  وأول وأشهر عملة مشفرة ال مركزية )أي ال تنتمي ألي بنك مركزي( 

أّن هذه العملة هي عملة الكترونية بشكل كامل تتداول عبر   :األخرى مثل الدوالر أو اليورو، لكن مع عدة فوارق من أبرزها

 .3ئي لهااالنترنت فقط من دون وجود فيزيا

 Satoshiم عن طريق ورقة بحث قام بنشرها شخص ُيدعى ساتوش ي ناكاموتو  2008لى عام العمالت املشفرة إ يرجع تاريخ

Nakamoto   أوضح في ورقة البحث إنه يريد خلق عملة خاصة بالتعامالت على اإلنترنت وأشار إنها سوف تكون نظام مالي

دمين وال يوجد وسيط بينهم وال تخضع ألي عمليات رقابية وتم إنشاء العملة  إلكتروني قائم على التعامل املباشر بين املستخ

بإصدار برنامج   MITم حيث قام ناكاموتو باستخراج ترخيص من  2009في عام  Bitcoinاإللكترونية األولى وهي البيتكوين 

عمالء من سهولة في التعامل.  مفتوح املصدر، وقد القى هذا البحث إقبال وحظيت هذه العملة بانتشار ضخم ملا وجده ال

يعتمد نظام التعامالت التابع لهذه العملة على نقطتين هامتين وهما: األولى إنه يوجد توقيعات إلكترونية لكل ممتلك للعملة  

وذلك لتتبع امللكية، اما النقطة الثانية فهو وجود نظام خاص ُمعقد يتكون من بلوكات صعب التحكم فيها يعمل على سرية  

نات وحماية العمالء من أمور النصب واالحتيال فهو عبارة عن سجل ضخم يتم تدوين فيه جميع التعامالت التابعة لهذه  البيا

 .Block chain  4العملة في قواعد بيانات خاصة وسرية هو نظام البلوك شين 

 :العمالت االفتراضية -2

بأنها »نوع من األموال الرقمية غير املنظمة وعادم ما يسيطر عليها املطورون   2012عام  البنك املركزي األوروبيفها عرّ وقد 

وهي عملة رقمية   Libra تها عملة الفيسبوك الليبرامن أهم أمثل. «نويتم استخدامها وقبولها بين أعضاء مجتمع افتراض ي معي 

مقترحة من شركة فيسبوك صاحبة شبكة التواصل االجتماعي وسيدار املشروع من طرف مؤسسة ليبرا وسيكون مقرها في  

 .جنيف

نترنت  شركة تعمل في مجال الدفع والتقنية واالتصاالت والتسويق عبر اال  Facebook 27 ـ البيرا التابعة لك وتضم شركة  

 .شركة في املستقبل 100واملنظمات غير الربحية وقد تصل إلى 

، وهي نظام دفع جديد عبر فيسبوك وماسنجر وإنستغرام  (Facebook Pay) "أطلقت فيسبوك خدمة "فيسبوك باي

 .وواتساب، مصمم لتسهيل املدفوعات عبر الشبكات االجتماعية الشعبية والتطبيقات في فيسبوك
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التبرعات. وستكون الخدمة   وستمكن هذه الخدمة املستخدمين من إرسال األموال إلى األصدقاء وتسوق البضائع وجمع 

( الجديدة على فيسبوك وشبكة ليبرا، وهي "مبنية على البنية التحتية املالية والشراكات  Calibraمنفصلة عن محفظة كاليبرا ) 

 القائمة"، وفقا للشركة. 

لم تقدم العملة والشبكة املشغلة لها بعد، لكن أطلق كود تجريبي ابتدائي لها، وهناك تخوفات كثيرة من   2019 حزيرانحتى 

 .عدم القدرة على تقديمها ملا تواجهه من اعتراضات

ومن املتوقع أن تتم جميع التعامالت املالية املستقبلية عن طريق العالم االفتراض ي  وفي النهاية، العالم في تطور مستمر 

 وعمالته، و 
 
   .ربما سيتم االستغناء عن الوسائل التقليدية للدفع املوجودة حاليا

 :5عمالت بين ال مقارنات

 :العملة الرقمية مقابل العملة االفتراضية  -1

، العملة االفتراضية هي التمثيل  2015في تحليل آخر" تقرير فبراير  -وفقا لتقرير البنك املركزي األوروبي "للعمالت االفتراضية 

من املمكن  الرقمي للقيمة، وليس الصادرة عن البنك املركزي أو مؤسسة االئتمان أو مؤسسة النقد اإللكتروني، والتي 

، عرفت العملة  2012استخدامها في بعض الظروف كبديل للمال. وفي التقرير السابق الصادر في تشرين األول / أكتوبر 

االفتراضية بأنها نوع من األموال الرقمية غير الخاضعة للتنظيم، والتي تصدر عن طريق مطوريها، وتستخدم بين أعضاء  

العمالت الرقمية" الصادر عن البنك الدولي للتسويات الصادر في تشرين الثاني /  مجتمع افتراض ي معين. ووفقا لتقرير "

، فإن العملة الرقمية هي أصول ممثلة في شكل رقمي ولها بعض الخصائص النقدية. يمكن أن تكون العملة  2015نوفمبر 

ألموال الرقمية نقدا. وفي هذه  الرقمية مقومة بعملة ذات سيادة وتصدر من قبل الجهة املصدرة املسؤولة عن استرداد ا

الحالة، تمثل العملة الرقمية النقود اإللكترونية. وستعتبر العملة الرقمية املقومة بوحداتها ذات القيمة أو بإصدار المركزي  

 .أو تلقائي عملة افتراضية

ا نوع من أنواع العملة االفتراضية. ويستن د بيتكوين وبدائله على خوارزميات  ولذلك ال يعتبر بيتكوين عملة رقمية فقط بل أيض 

 .التشفير، لذلك هذه األنواع من العمالت االفتراضية تسمى أيضا العملة املعماة )املشفرة(

 :العملة الرقمية مقابل العملة التقليدية -2

ا العملة  معظم املعروض من النقود التقليدية هو املال املصرفي الذي يحتفظ به على أجهزة الكمبيوتر. ويعتبر هذا أيض 

الرقمية. يمكن للمرء أن يجادل بأن مجتمعنا غير النقدي يتزايد مما يعني أن جميع العمالت أصبحت رقمية )يشار إليها أحيانا  

 باسم "األموال اإللكترونية"(، لكنها ال تقدم لنا على هذا النحو. 

 :نظام الدفع التقليدي مقابل بنية العملة املشفرة

 ي
 
ا طرفا   تطلب النظام املالي التقليدي دائم 

 
الحكومية   للمؤسسات يسمح النظام املالي  ،، أي البنك املركزي أو التجاري ثالثا

تحويل األموال   سوريةفي  فادي املستورد الحالة التي يريد فيها ، بتتبع تدفق األموال من فرد أو شركة إلى أخرى. مثال على ذلك
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. تتم مراجعة املعاملة من قبل  الصينفي موبايل شركة ر املصّد  إلى حساب  الخاص في املصرف التجاري السوري ه من حساب

ال الطرفين، وعلى عكس العمالت املشفرة، تكشف هذه املعامالت عن جميع املعلومات عن كال الطرفين بما في  البنوك من ك

 ذلك األسماء والجنس واملوقع والجنسية. 

 التي يتم خلقها الكامل من قبل الحكومة أو هيئة تنظيمية  ها بيتم التحكم ب  Fiat Moneyاألموال الورقية 
 
إلى الضوابط   استنادا

 .والسياسات الداخلية أو املتطلبات التنظيمية أو دعم الحكومة للعملة

في تصميم بنية العملة املشفرة هي التحكم الالمركزي الذي يعني عدم وجود سلطة واحدة أو مؤسسة مالية  السمة األساسية 

عرقلة النظام املالي التقليدي  بحجة يكل انتقادات . تلقى هذا اله املالي في النظامتدفق املدفوعات  أو مكتب قانوني يتحكم في

 ما يكون البنك املركزي - طرف ثالث  فيه يشرف الذي 
 
على حركة األموال من فرد أو شركة إلى أخرى. على سبيل املثال،   -عادة

املنجمين أو  تضمن آلية إثبات العمل أن  . (Proof-of-Work) إثبات آلية العملمن خالل يتم إنشاء كتل تحتوي على املعامالت 

في النظام ويحد من   التناقضاتاللغز قبل إنشاء الكتل. هذا يقلل من بحل  قاموا على الشبكة ( ,Nodes Minersاملعدنين ) 

دقائق في   10يتم إنشاء كتلة جديدة في الشبكة كل تكمن صعوبة القرصنة أنه على التحكم في النظام.  املقرصنينقدرة 

 املتوسط.  

على الرغم من أن هذه اآللية تستهلك كل من املوارد التشغيلية ورأس املال، إال أنها تضمن النزاهة واألمان املاليين للنظام  

  Blockchainلجعل تكنولوجيا  ،(Proof-Of-Stake)  املصالح إثبات مثل أخرى، آليات ظهرت وقد، ركزي الالم
 
  أقل استخداما

 .للموارد

 :الحكومات والعمالت املشفرة

 حظر العديد من الحكومات حاليت
 
في بلدانها، ومع ذلك، فإن بعض هذه الدول تحقق في تطوير عمالتها   العمالت املشفرة ا

في العالم من جهودها للحد من تعدين   في البيتكوين التعدينمن  %71الوطنية املشفرة. كثفت الصين التي تضم حوالي 

الي، تقوم الحكومة بتطوير أنشطة  البيتكوين. تدعي الحكومة أن تعدين البيتكوين يستهلك الكثير من الكهرباء في البالد. وبالت

االستثمار في  وفي دول أخرى حذرت من في تطوير عملة وطنية مشفرة. تقوم الحكومة الصينية  ومع ذلك. نيناملعّد مكافحة 

  ة املركزياملصارف  تنصح، لالعملة املشفرة ألنه لم يتم وضع لوائح أو إرشادات لحماية املستثمرين من الخسائر املالية. وباملث 

 البنوك بعدم التعامل مع العمالت االفتراضية بأي شكل من األشكال. 

  blockchainعلى تقنية  Petro، أطلقت فنزويال أول عملة مشفرة مدعومة من الدولة تسمى بترو. يعتمد نظام في اآلونة األخيرة

، كانت هناك آراء مختلفة حول مصداقية العملة   2018في فبراير  ويدعمها احتياطي النفط واملعادن في البالد. منذ إطالقها

املشفرة. يعتقد بعض الناس أن الحكومة الفنزويلية تستخدم العملة املشفرة كوسيلة لاللتفاف على العقوبات األمريكية.  

 ال يمكن تحديدها بعد.كانت في أزمة اقتصادية حادة، فإن مصداقية أو نوايا العملة املشفرة   فنزويالعلى الرغم من أن 

 قانونا يجعل من البيتكوين عملة مقبولة للدفع بها عبر اإلنترنت 
 
 .6أصدرت اليابان مؤخرا
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، فمن السعي لحماية العملة الوطنية، إلى التخوف من  Bitcoinلحكومات ذريعة ملحاربة و تتعدد األسباب التي تتخذها تلك ا

 :7أسباب حظرها للعمالت الرقمية نبرز أهم تلك الدول و فيما يلي غسيل األموال، والحفاظ على النقد األجنبي ..إلخ، و 

لكن الحكومة الصينية ذات التوجهات الشيوعية  مع أن الصين أكبر أسواق العالم في تبادل العمالت الرقمية، و  : الصين

 على املؤسسات املصرفية و 
 
مع منع الحكومة الصينية للمؤسسات  و  .البنكية تداول البيتكوين أو اإلحتفاظ بهتحظر تماما

ين لم يكن  املصرفية و املوظفين من تداول العمالت الرقمية عبر القنوات املصرفية الرسمية، إال أن تداول أو تعدين البيتكو 

 .أمر غير قانوني بالنسبة للمواطنين العاديين

 بمرور الوقت، ففي شهر سبتمبر/ أيلول املاض ي قررت الحكومة الصينية إغالق جميع منصات تبادل  
 
لكن األمر اختلف كثيرا

ينية إلى تقليل  البيتكوين املحلية، باإلضافة إلى فرض حظر على العروض األولية للعمالت املشفرة، و تسعى الحكومة الص 

تداول العمالت الرقمية؛ لتخوفها من تلك العملة التي ال تستطيع مراقبتها، مما يجعل مراقبة التحويالت الدولية و تنقل  

 .األموال خارج البالد أمر في غاية الصعوبة

تية دبي، التي أطلقت عملتها  لم يلقي البيتكوين ترحيب من املؤسسات املالية السعودية، فعلى عكس الجارة اإلمار : السعودية 

فقد حذرت مؤسسة النقد العربي  ؛ الرقمية الخاصة بها و سمحت بتداولها و إستخدامها في املؤسسات الحكومية و الخاصة

السعودي )ساما( من تداول العملة اإللكترونية املسماة بيتكوين، كما أكدت املؤسسة التي تعمل بمثابة البنك املركزي على أن  

ع من العمالت االفتراضية ال يعد عملة معتمدة داخل اململكة، وأشارت إلى أن تداول تلك العمالت له تأثيره و عواقبه هذا النو 

 .السلبية على املتعاملين

فة “مكة” عن مصدر وصفته باملسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي، أن املؤسسة منعت البنوك على  ونقلت صحي

 .عملة “البتكوين” اإللكترونية اختالفها من التحويل لشراء

في حوار ميزان السديري رئيس األبحاث املالية في الراجحي كابيتال لـ”العربية.نت”: قال السيديري “العمالت اإللكترونية على  و

 بالثغرات  
 
 خصبا

 
الرغم من أنها يمكن تتبع عملياتها ومراقبتها على صعيد الدول التي تعترف بها، إال أنها لم تزل تشكل مكانا

 .”سحب العملة الصعبة، أو سحب الدوالر، من البنوك املركزيةلتنفيذ بعض األالعيب و 

 لبيان أصدره مصرف آيسلندا املركزي في آذار / مارس 2014تم حظر البيتكوين في أيسلندا عام  : أيسلندا
 
، 2014، ووفقا

في الوطن، فأيسلندا   فقانون الصرف األجنبي األيسلندي ينص على عدم جواز خروج العملة األجنبية من البلد، أو التعامل بها 

؛ تسعى للحفاظ على النقد األجنبي و التحكم في تدفق األموال، مما يجعل  2008التي تضررت بعد األزمة املالية العاملية عام 

 .البيتكوين والعمالت الرقمية عامة خيار غير مفضل لها

تخدام البيتكوين جريمة يعاقب عليها  في بنجالديش التي تعاني من الفقر مشاكل اقتصادية عديدة، يعد اس: بنجالديش 

 إذا ثبت تداولك ألي عملة رقمية
 
 .القانون، و قد تصل العقوبة إلى اثني عشر عاما

 بشأن استخدام البيتكوين، وحذر البنك  من التعامل  2014وفي أيلول / سبتمبر 
 
، أصدر املصرف املركزي في بنجالديش بيانا

 إلى أنه سيتم معا
 
 . قبة املتداولين بموجب قوانين مكافحة غسيل األموالبالبيتكوين، مشيرا

 
 .محاضرات النقود واملصارف ضمنورقة مقدمة  فادي زغيب، الطالب - 7
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، حظرت فيتنام استخدام العمالت الرقمية في املؤسسات املصرفية واالئتمانية، وأشارت إلى  2014شباط من عام في : فيتنام  

 .نسهولة إستخدام تلك العمالت في أغراض إجرامية، باإلضافة إلى املخاطر التي تلحق باملستثمري

و صرح البنك املركزي في بيان له “أن املعامالت والتحويالت التي تتم بواسطة البيتكوين ال تخضع للرقابة و غير واضحة  

 .”بصورة كبيرة، مما قد يجعل البيتكوين أداة  غسيل األموال واإلتجار باملخدرات والتهرب الضريبي والدفع غير القانوني

 االستخدا 
 
، فالدول القومية تثق في عمالت البنك املركزي  في حين لم يحظر رسميا

 
م الشخص ي للبيتكوين ولكنه انخفض كثيرا

 .وال تثق بالعمالت اإللكترونية

رجع البنك ذلك القرار لعدم وجود ترخيص قانوني أحظر بنك تايالند الوطني استخدام البيتكوين، و  تموز  29في : تايالند 

لكن املشكلة كانت في عدم وجود   شركة الحصول على ترخيص والتواصل مع الحكومة التايلندية،وحاولت ال، لشركة بيتكوين

 لحداثة التكنولوجيا و تداخل القوانين الخاصة بتنظيم تداول رأس املال و تنقل  
 
قوانين يمكن تطبيقها على البيتكوين؛ نظرا

 .األموال

ء أو بيع أي سلع أو خدمة مقابل بيتكوين، بل وحتى إرسال أو  و قد أصبح من غير القانوني شراء وبيع بيتكوين، أو شرا

 .استقبال أي عمالت رقمية من أي شخص خارج تايالند

تايالند   ييتم فيه تحديث القوانين ف ي“ليس أمامنا خيار سوى تعليق العمليات حتى الوقت الذوصرحت شركة بيتكوين 

يالند قال أنه سيواصل النظر فى هذه القضية، ولكنها لم تعط أي جدول زمني  ملراعاة وجود بيتكوين” مضيفه أن “بنك تا

 .“ محدد

 عن سابقاتها، فاستخدام العمالت الرقمية للدفع يعد أمر غير قانوني : قرغيزستان 
 
في قرغيزستان ال يختلف األمر كثيرا

 أشار فيه إلى أن استخدام بيتكوين  أصدر املصرف الوطني في  2014 طريقة غير شرعية للدفع، و في آبو 
 
قرغيزستان بيانا

 لنصوص القانون في الدولة
 
 .وغيرها من العمالت الرقمية يعد شكل من أشكال الدفع غير قانوني طبقا

حظرت اإلكوادور البيتكوين وجميع العمالت الرقمية األخرى، ولكنها فعلت ذلك مع وضع مبادئ اولية إلنشاء  : اإلكوادور  

أقرت الجمعية الوطنية إلكوادور مشروع قانون يعدل القوانين النقدية للبالد في تموز / يوليه  ؛ الرقمية الخاصة بهاعملتها 

 .، ويحظر ذلك القانون التعامل بالعمالت الرقمية، ولكنه يسمح للحكومة بإصدارها والتعامل بها2014

 ليس دول فقط  

؛  و يأتي الحظر في تلك الدول في الوقت الذي يري الكثير من رجال املال و االقتصاديين حول العالم البيتكوين مجرد خدعة 

فقد حذر امللياردير األمريكي، وارن بافيت من استخدام البيتكوين،”ابتعدوا عن بيتكوين، أنها وهم ،هي مجرد وسيلة فّعالة 

 .”راء بمال كثير ملجرد قدرتها هذهلنقل األموال لكنها ال تستحق الش

 بأنها ش يء غير  
 
و قد صرح الرئيس التنفيذي لبنك “جي.بي.مورجان” جيمي ديمون، بأن العمالت الرقمية بـ”الخدعة”، معتقدا

.
 
 أم آجال

 
 حقيقي و ستنتهي عاجال
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 :8ة ملشفر ا لرقمية ا تلعمال ا  ةقو  طنقا

 :ضعف  طنقاو  ةقو  طنقا  تحمل ةملشفر ا لرقمية ا تلعمال ا

 ة لقو انقاط  

  نسخ  نكا بما بالصعوبة تجعل إذ  ل لالحتيا متهاو مقا هي ة ملشفر ا لرقميةا تلعمال ا ةقو  طنقا  همأ حد: ألالحتيا ا مةو مقا -

 . قيةر لو ا تلعمال ا ضعف  طنقا من  غيرها و  لسا إلر ا تعمليا في لتحايل و اأ  ورةمز  ةمشفر  تعمال 

  ق لطر ا عكس تقدير كأقص ىدقائق  10ثانية إلى  10ق عملية التحويل من تستغر : لتحويلا تعمليا في  لسرعةا -

 حياوأ يومين  لىإ ميو  من  قتو  تأخذ لتيا لتقليديةا
 
 .فيةا لجغر ا ودلحدرج ا خا لتحويلا حالة في سابيعأنا

  في  يلذا لوسيطا امالنعد لكوذ لتحويلا تكاليف ضنخفا ا ة ملشفر ا لرقميةا تللعمال تحسب  :يفر ملصاا ضنخفاا -

  ملرسل ا بين تتم لعمليةا ة ملشفر ا لرقميةا تلعمال ا في نجد بينما لتحويلا عملية نلضما ضافيةإ يفر مصا يطلب دةلعاا

  لغالبا في لتيوا قياسية  تملستويا ملرسو ا ضنخفاا عليهو  لعمليةا يدير ثالث  فلطر  لحاجة دون ا حسب و  ملستقبلوا

 .تلهجماا  من  لشبكةا  لحماية

  ألمر ا يتطلب ما سلعةأو  خدمة اءشر  في الئتمانيةا لبطاقةا امستخدا عندو  دةلعاا في :ة ملشفر ا تلعمال ا حاملي  حماية -

  لتي وا تلبياناا جميع  على يحصل  ملتلقي ا يجعل  ما  لدفعا عملية  حلنجا  عريف لتا تمعلوما جميع و  لبطاقة ا مقاأر  لخااد

 أح في
 
  ، لامو أ من فيها ما على ةلسيطر ا بذلكو  الئتمانيةا لبطاقةا على ءلالستيال صنةالقر وا ن ملتسللو ا يستغلها ةكثير  يانا

  ية أ عن  للكشف لحاجةا ون د دملحدا ملبلغا ل سار إ  يكفي حيث تماما مختلف ألمرا ةملشفر ا لرقمية ا تللعمال  بالنسبة

 . لهويةا على ظ لحفاا بذلكو  ضافية إ  تفاصيل

أو   ل محمو  هاتف) زجها بل املالستخد  ضافيةإ  اءاتجر إ  يةأ لىإ ج تحتا ال ة ملشفر ا تلعمال : العامليا  لالستعماا مكانيةإ -

  لرقمية ا تلعمال ا ماستخدا بإمكانه باالنترنتمليار إنسان متصل  2أن ما يزيد عن  يعنيما  باالنترنت متصلحاسوب( 

 . ةملشفر ا

 . لعملةا تدير مركزية  جهةأي  من  لتنصل ا بذلكو  لالمركزيةا  لبلوكشينا  تقنية علىالعمالت املشفرة   تعتمد: لالمركزيةا -

 نظر : ملاليةا ت صار للبو  ع لخضو ا م عد -
 
  م سو ور  ةلفائدوا فلصر ا ربأسعا ملزمة  غير ة ملشفر ا لرقمية ا تلعمال ا نأل  ا

  لطلب وا ضلعر ا ن لقانو  تخضع  نهاأ ا عد ما  هكر ذ تم ما جميع من  ةحر  فهي  قية ر لو ا تلعمال ا لها  لخاضعةا تملعامال ا

 . تبنيهاو  عليها ل قباإا  ىمدو 

 الضعف:   طنقا

  من  هائل كم  معالجة على رةلقد وا لتوسعا شكاليةإ هي ة ملشفر ا لرقمية ا تلعمال ا ضعف طنقا  هم أ  حد أ :لتوسع ا -

  مثل  لملجاا  اهذ  في كبير عبا لها تشركا منافسة صعوبةو  حدوا قتو  في لدفعا تبعمليا لخاصةا تملعطياوا تلبياناا

 . لشبكةا توسع صعوبة في ملتمثلوا لبلوكشينا  تشبكا غلب أ في يضاأ ل شكاأ يوجد كما  ردكا  ماسترو  افيز  شركة

 
 .محاضرات النقود واملصارف ضمنورقة مقدمة  ،تين حسناء صالح ونور صالحالطالب - 8
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  ت لهجما عرضة لكنها ،ير و لتزا ضد منيعة ةملشفر ا تلعمال أن ا ةلقو ا طنقا كما وجدنا في: نيةالسيبرا تلهجماا -

 .  بها لخاصةا ملحافظأو ا  اول لتد ا تمنصا من مهاا ستخدا  أدوات خاصة صنةالقر ا

  بها  لتعاملا يجعل يلذا ألمرا ى ألخر وا لدقيقةا بين رألسعاا تقلبو  حدوا سعر على ت لثباا صعوبة :رألسعاا تقلب -

 . لقيمةا متغير و  ءلش يا بعض صعب

  ر لحذا جب و  ل حتياا تعمليا دمجر  نهاأ ى تر و  ةملشفر ا تلعمال ا جهو  في مة ر صا  دقيو  ضتفر  ول لدا من  لعديدا :نينالقوا -

 . منها

  ت لحكوما ا فطر  من  تبنيه مرأ  جعل  كالبيتكوين ةملشفر ا تلعمال ا بعض تدير سميةر  ت جها دجو و  معد: لتبنيا -

 اليوم.  لغاية لجد  محل  جعله يلذا ألمر ا  ءلش يا  بعض صعب  ى لكبر ا  تلشركاوا

 :مخاوف بشأن العمالت املشفرة

 ، واالستقرار، والتنظيم.  خدمهوية املست ناك العديد من املخاوف املتعلقة بالعمالت املشفرة بما في ذلك عدم الكشف عن ه

 إخفاء الهوية:  (1

إخفاء  ويمثل املبالغ. مقدار الدفع و  وجهاتعن يمكن الكشف لكنه ال يزال العمالت املشفرة السرية القوية في على الرغم من 

 الهوية تحدي
 
 كبير  ا

 
احتمالية  حيث إن غسل األموال. للحد من عمليات حاولة اململنفذي القانون الذين يواجهون صعوبة في  ا

هويتهم   عطون يال إذ أن معظم املحتالين على القانون من خالل هذه الوسائل منخفضة للغاية  مخالفي القوانين تحديد هوية 

 عند تسوية قيمة الصفقات من خالل العمالت املشفرة. يقيةالحق

 : الستقرار ا (2

 نظر 
 
الرتفاع معدل التذبذب، فإن الرسملة السوقية لصناعة العملة املشفرة ليست مستقرة. العديد من الشركات والبنوك   ا

إلى التغيرات الحادة في أسعار العمالت  الخوف  يرجعترفض دمج العملة املشفرة في أنظمة الدفع الخاصة بها بسبب الخوف. 

 املشفرة وصعوبة تحديد القيمة. 

 :التنظيم (3

  واإلجراءات العمالت املشفرة. لقد كان ظهور العمالت املشفرة بمثابة تعطيل لألنظمة من أهم موضوعات التعامل بالتنظيم 

  الحكومية في جميع أنحاء العالم. وتمتلك الحكومات أنظمة صارمة وتحكم في األنظمة املصرفية التقليدية التي ال ت
 
عمل حاليا

يعمل بها  سومع ذلك، فقد لوحظ أن نجاح العمالت املشفرة سيتوقف على الطريقة التي  .Blockchainمن خالل النظام املالي 

. وباإلضافة إلى ذلك، بالنظر إلى االهتمام املتزايد واعتماد املعامالت الرقمية وأنظمة الدفع في كل  للحكومات اإلطار التنظيمي 

 
 
 ، ومع اكتساب العمالت املشفرة اعترافقطاع تقريبا

 
 يعامل ا

 
 ، أبدت الحكومات أيض ا

 
 ماهتما ا

 
بتطوير سياسات وأنظمة تسمح   ا

 .بتوسيع هذه العملة الجديدة

أخذها   اتحكوم ال حديات يجب على إال أنه يوجد العديد من التبالنظر إلى التطور املستمر للعمالت املشفرة بشكل عام، 

 بعين االعتبار بما في ذلك قبول العملة املشفرة من قبل الجمهور.  


