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 التعريف ابلعمالت املشفرة عموما والبيتكوين خصوصا ومبدى قدرهتا 
 على أداء وظائف النقود التقليدية

The definition to cryptocurrencies in general and Bitcoin in particular 

and its ability to perform the functions of traditional money  
 يسرى مسعودك  2   مغاري عبد الرمحان. 1*
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 : لص امل

( استعمال تقنية سلسلة الكتل )البلوكشني( لتجاوز العقبات واملشاكل اليت ترتتب عن 2008مة الرهن العقاري )شهد العامل بعد أز 
سيطرة اجلهاز املصريف واملايل على املعامالت املالية. ولقد مسح استعمال هذه التقنية بظهور عمالت مشفرة تتميز خبصائص متيزها عن 

آلفاق لكرتويية تتميز لالالمركزية والشفافية اما مسح اها لاستقطا  الكي ر من املتعاملني. ورم  االعمالت التقليدية. فهذه العمالت اإل
اليت فتحتها تقنية السلسلة الكتل وكذا العمالت املشفرة. إال هذه األخ رة تي ر الكي ر من املخاوف، ميل تقلب أسعارها، عدم وجود 

ت ي ر من النشاطات م ر املشروعة، اما جعل املتعاملني االقتصاديني واملهتمني لالعمالجهة مركزية تتوىل إصدارها، استعمااها يف الك
 ينقسمون بني مؤيد الستعمال ومعارض يرى أهنا ال تتوفر على خصائص جتعلها تؤدي دور العمالت التقليدية. 

 . البيتكوين، التعدين ؛سلسلة الكتل ؛عمالت مشفرة؛ عمالت تقليدية،: املفتاحية الكلمات
 JEL :E5تصنيف 

Abstract 
After the mortgage crisis (2008), the world witnessed the use of blockchain technology to overcome 
the obstacles and problems that result from the banking and financial system's control over financial 
transactions. The use of this technology has allowed the emergence of crypto currencies that have 
characteristics that distinguish them from traditional currencies. These electronic currencies are 
characterized by decentralization and transparency, which allowed them to attract many dealers. 
Despite the prospects opened by blockchain technology, as well as crypto currencies. The latter 
raises many concerns, such as the fluctuation of its prices, the lack of a central authority to issue it, 
and its use in many illegal activities, which made economic dealers and those interested in currencies 
divided between supporters of their use and those who oppose them, who believe that they do not 
have the characteristics that make them play the role of traditional currencies. 
Keywords: traditional currencies, crypto currencies, block chain, bit coin, mining. 

 مقدمة:  .1
ظهرت العمالت املشفرة كمحاولة لتجاوز بعض القيود اليت تفرضها البنوك على تسوية املعامالت املالية. 

 لسلة الكتل )البلوكشني(اليت تعتمد على تكنولوجيا س يي ر ظهور العمالت االفرتاضية، بناءً على بروتوكوالت التشف رو 
رة إال رم  بعض االيتشار اليت تشهده العمالت املشفو . ديةكعمالت تشبه العمالت التقليتساؤالت حول وضعها  

أن مضموهنا ال زال مامضا ويي ر بعض املخاوف لكويه يصدر عن جهات جمهولة ويستعمل بكيرة يف جماالت 
ملستهلكني واملواقع احمظورة، وهو ما جيعل استعماله يف اجملاالت املسموح هبا حمدودا ومقتصرا على املضاربني وبعض 

 31/06/2021اتريخ النشر /10/04/2021 اتريخ القبول: / 15/03/2021.اتريخ االستالم: 

mailto:abd_meghari@yahoo.fr
mailto:abd_meghari@yahoo.fr
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ايل موالبيتكوين كأشهر العمالت االفرتاضية هو اليوم يي ر تساؤالت عديدة، هل هي عملة، أم جمرد أصل  .جاريةالت
كل ظهور شمالية ستنفجر يوميا مكبدة املتعاملني هبا خسائر كب رة. لاملقابل والتحول إىل فقاعة  يتعرض للمضاربة
القتصاديني كموضوع اك املركزية والبنوك التجارية وكذا املستيمرين و رجال البنو  ابتكارًا يي ر اهتمام املشفرةهذه العمالت 

 للتحليل.

 البحث إشكالية 
رة. حتديد طبيعة هذه العمالت املشفرة وأتث رها على األيظمة النقدية واملالية املعاصتتميل إشكالية هذا البحث يف 

 اليت تؤديها العمالت التقليدية؟ الوظائف وهل إبمكاهنا أن تؤدي 
 ساؤالت البحثت 

 ــــ ما املقصود بسلسلة الكتل )البلوكشني(؟
 ــــ ما هي دواعي ابتكار سلسلة الكتل؟

 ـــ ما هي العمالت املشفرة عموما والبيتكوين خصوصا؟
 ــــ ما هي الفوائد واملخاطر املرتتبة عن استعمال العمالت املشفرة؟

 أهداف البحث 
 هداف، وهي:هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة من األ

 العمالت املشفرة عموما والبيتكوين خصوصا وحتديد دوافع ظهور هذه العمالت.  ــ التعريف مبفهوم ـ
 ــــ حتديد كيفية خلق العمالت املشفرة ويقاط قوهتا ويقائصها. 

 من وجودها.ــــ دراسة واقع العمالت املشفرة واملواقف املختلفة 
  أمهية البحث 

أمهية الدور الذي ميكن أن تؤديه العمالت املشفرة يف تسوية املعامالت، اما جيعل منها  ث منتنبع أمهية هذا البح
عمالت قد ختفف من القيود اليت تفرضها املؤسسات املصرفية يف تسوية املعامالت، لكن الوضع احلايل الغامض 

 اهذه العمالت وطرق إدارهتا يي ر خماوف عديدة حتتاج إىل دراسة.

 سة منهجية الدرا 

مت االعتماد يف عداد هذا البحث على املنهج الوصفي يف وصف والتعريف مبفهوم العمالت املشفرة وتطورها خالل   
الزمن. كما مت استعمال املنهج املقارن مبقارية العمالت املشفرة لالعمالت التقليدية للوقوف على مدى قدرة هذه 

ء وظائف العمالت التقليدية من أجل الوصول إىل اعتمادها كعمالت العمالت، مبا فيها عملة البتكوين، على أدا
 لتسوية املعامالت املختلفة.
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 سلسلة الكتل )البلوكشني( كتقنية مبتكرة تسمح إبدارة االتفاقات بني األطراف املتعاملة ــــ  2
تسي ر تلفة، ميل املخظهرت سلسلة الكتل لتجاوز القيود اليت تفرضها البنوك عموما يتيجة أتديتها ألدوارها      

الة حبق بينه  مقابل حتصيل عموالت. ويتمتع البنك يف هذه احل لى االتفاقاحلسالات املالية  للعمالء واحلفاظ ع
اإلطالع على حسالات العمالء. واملالحظ أيه ورم  تطور البنوك وحرصها على القيام أبعمااها على أحسن وجه 

 . هذا األمور كلها دفعت املهتمني بعمل البنوك إىل البحث عن تقنياتللتزويرفإن حسالات العمالء قد تتعرض 
متطورة تسمح بتنظي  العالقات بني املتعاملني دون املرور جبهة مركزية تنظ  هذه العالقات. ويف هذا اإلطار برزت 

 (    https://www.capital.fr( كآلية ميكن أن تؤدي هذا الدور. )Blockchainتقنية سلسلة الكتل )البلوكشني 

 مفهوم االتفاق وطرق ضمان تطبيقهــــ  1.2

، اليت مل تكن  رةفي اجملتمعات الصغتعترب إدارة املمتلكات مسألة هامة لالنسبة الستقرار اجملتمعات وتطورها. ف    
يت تلحق لأفراد وعائالت اجلماعة اليت ينتمون إليها ويعرفون التغ رات ايعرفون ملكية كبار القوم كان  تعرف العقود،  

 قار ما.لفصل يف النزاعات اليت قد تظهر خبصو  ملكية عهبا يتيجة البيع أو التنازل... وهو ما كان يسمح اه  لا
بنوك، شركات المصاحل أمالك الدولة، )أما يف اجملتمعات الكب رة فإدارة املمتلكات يتطلب وجود هيئات قايويية 

االتفاقات اليت  هكذا جتسدت. مات اخلاصة لاملمتلكات وأصحاهباتتوىل توثيق وحفظ وحتديث املعلو التأمني...( 
تتوىل في جمال املمتلكات ف. تعاقدةلعالقات بني األطراف املتت  ما بني خمتلف األطراف يف شكل عقود تتوىل تنظي  ا
رف فيها والفصل صوكيفية امتالكها والتلممتلكات احملدد لالسلطة املركزية يف اجملتمعات احلديية وضع قايون العقود 

 Blockchain ا هي تكنولوجيا البلوكشني)م وهذا لتجنب كل أشكال الصراعات. ها،تنشب خبصوصيف النزاعات اليت 
موال املودعني. أكما توىل البنوك التقليدية إدارة االتفاقيات بني األطراف املتعاقدة خبصو  ( .شرح مبسط وسهل

رح املال لعميل آخر فإن البنك كطرف مركزي يتوىل حتديث االتفاقية بطفعندما يقوم أحد العمالء إبرسال مبلغ من 
جة إدارته ويتقاضى البنك عموالت يتيمبلغ من املال من حسا  العميل األول وإضافته إىل حسا  العميل الياين. 

 أموال  رألموال عمالئه. كما تكون له القدرة على اإلطالع على حسالات العمالء. إال أن تدخل البنوك يف تسي
األعوان االقتصاديني وضمان االتفاقات فرض بعض القيود على األعوان االقتصاديني، وهو األمر الذي دفع لالبعض 
إىل البحث عن سبل للتخلص من القيود اليت تفرضها املؤسسات املالية مع ضمان االتفاقات اليت تت  بني األعوان 

 لتحقيق هذا ااهدف.  االقتصاديني، فكان ابتكار سلسلة الكتل كوسيلة

  (  blockchain la بلوكشنيماهية تقنية سلسلة الكتل )الــــ   2.2
  سلسلة الكتل تعريف بتقنية الـــ   1.2.2
 ( عبارة عن,chaîne de blocs La   Blockchain Technology، تقنية البلوكشني) تقنية سلسلة الكتل 
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.( اإلدارة، املال، االقتصاد، االيتخالات .. التجارة،)فائقة االتساع خاصة مبوضوع معني قاعدة بياانت 
موعة كب رة من الكتل زينها يف جموخت ويقلها بطريقة سريعة، شفافة وآمنةاملعلومات  موزعة  عرب العامل، تسمح مبعاجلة

ث تسمح ركزية حبيبدون هيئة رقابة ماملرتابطة يف شكل سلسلة مرتابطة وفق اتريخ استحداثها. هذه التقنية تعمل 
 (   ‹ https://www.cryptoarabe.comا هي تكنولوجيا البلوكشني )م. لكل مستعمل التأكد من مصداقية السلسلة

إن رمبة األفراد واملؤسسات والتنظيمات املختلفة يف التخلص من دور البنوك يف دفع هب  إىل إسناد هذه املهمة 
ات بني العمالء حتديث االتفاقلالتوافق فيما بينه  وبسرعة فائقة يتولون ( Peersاأليداد )األقران ألطراف تعرف لاس  

رف بينه . ويت  ترسي  تلك املعامالت بواثئق إلكرتويية موحدة معرتف هبا من طاليت تت  يتيجة تعامالت جديدة 
لصفقة ا. فعندما يت  إجناز عملية ما يكون إبمكان كافة األقران احلصول على يسخة أصلية من تلك مجيع األقران

دور صار إبمكان هذا البكل التغ رات اليت حلقت هبا، وهذا دون وجود ألية سلطة مركزية تتوىل هذا العمل الكب ر. 
 البلوكشني( أدائه.تقنية مبتكرة تعرف لاس  سلسلة الكتل )
ا لبنوك وفقداهن( اليت أدت إىل إفالس العديد من ا2008أزمة الرهن العقاري )لقد ظهرت تقنية سلسلة الكتل على إثر 

ة التخلص من دور وتفك ر لاجتاه البحث يف كيفي العاملي حمط تساؤالت كب رةاملايل النظام ملصداقيتها، وهو ما جعل 
  Satoshi)شي يكاموتوساتو البنوك كوسيط يف املعاالت املالية. جتسد هذا التوجه إبطالق شخصية خفية تعرف لاس  

Nakamotoل وعملة تسمى البيتكوين. ( البتكار يعرف ببسلة الكت 

 طريقة عمل سلسلة الكتل ومكوانهتا املصتلفةــــ  2.1.2.2
 طريقة عمل سلسلة الكتل ـــــ   أ

سة يف دفرت يتوىل تسجيل حركة أموال املؤسيضر  مياال مبحاسب يف مؤسسة لتوضيح طريقة عمل البلوكشني      
دقائق. إضافة إىل  10يطلب منه تسجيل احلسالات كل احملاسبة. لتفادي احتمال تزوير هذا احملاسب للحسالات 

ذلك يت  إخضاع دفرت األستاذ ملراجعة عدد من املدققني املستقلني، الذين خيضعون بدوره  ملراقبة مدققني آخرين. 
 وهكذا يت  التأكد أبن الدفاتر تتضمن يفس احلسالات. يف األخ ر يت  اعتماد دفرت واحد هنائي اميال لكافة الدفاتر
 األخرى اليت أصبحت هنائية م ر قابلة للتغي ر. عندما يكون دفرت احملاسبة دفرتا إلكرتوييا، فإن تسجيل احملاسب ألية
عملية حماسبية ستظهر آييا يف حواسيب املدققني الذين يسارعون للتأكد من صحتها. وأول من يتوىل مراجعة عملية 

. يف األخ ر بقية املدققني الذين يتولون حتيني امللف املرسل إليه  احملاسب وأتكيد صحتها يرسل رسالة املوافقة إىل
وعندما يت  التأكد من صحة العملية الواحدة تسجل يف دفرت قابل للقراءة وم ر قابل للتغي ر. عملية التسجيل والرتقي  

ظهر يف شكل كتل تواألرشفة هذه تت  بشكل مستمر، فكلما امتأل الدفرت الواحد يضاف إىل سلسلة الدفاتر اليت 
 ... 2، دفرت 1متتالية: دفرت 
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امليال السابق هو تبسيط  ملا جيري يف تكنولوجيا سلسلة الكتل، وهي التكنولوجيا اليت تقوم على جتميع 
مرتبط هبذه  يقوم أي طرفعندما معطيات العمليات اليت تت  ما بني مستعملي الشبكة الواحدة يف شكل كتل. ف

تصل هذه املة. تسجل فيها املعلومات اخلاصة هبذه املعكتلة ف آخر مرتبط لالشبكة يت  فتح  الشبكة مبعاملة مع طر 
( الذين يقدر عدده  بعشرات اآلالف موزعني عرب العامل والذين les mineursاملعديني )منقبني إىل ات املعلوم

واملوافقة على  ومةحة املعلالتحقق من صيف املعديون يتسابق هؤالء مرتبطة لالشبكة. ضخمة واسيب يستعملون ح
 ة كتل البياانتسلسلإىل . وعند امتالء الكتلة الواحدة تضاف سجل افرتاضي يسمى الكتلةإضافة الصحيح منها ل

(blocks( خزّية يف سلسلة
ُ
  (..https://blog.mostaql.com › blockchai حممد امليداوي) .( يف الشبكةchain( امل

 ل املصتلفة: متثيل سلسلة الكت01شكل ال
 4كتلة   3كتلة   2كتلة   1كتلة 
 1معاملة 
 2معاملة
 3معاملة

 4معاملة  
 5معاملة
 6معاملة

 7معاملة  
 8معاملة
 9معاملة

 10معاملة  
 11معاملة
 12معاملة

 من كتل البلوكشنيسلسلة الكتل مكوانت ب ــــ 

 سة، متنا ورمزا.ترويالواحدة تضمن الكتلة سلسلة الكتل يف البلوكشني من عدد من الكتل املرتابطة، تتتألف 

( تسمح لاستقبال املعامالت Mo 1ميجا ) 1ـــــ سلسلة الكتل عبارة عن جمموعة من الكتل. تبلغ سعة الكتلة الواحدة 
اليت جيريها مستعملو العمالت املشفرة. كل عشرة دقائق تضاف كتلة لسلسلة الكتل. ولتأكيد صحة كتل املبادالت 

 l’algorithme de consensus dit( تستعمل تقنية سلسلة الكتل خوارزمية االتفاق املسماة دليل العمل ))العمليات

» (Preuve de Travail) Work-Of-Proof de la POW ou « يتوىل املعديون التسابق لتأكيد صحة املعاملة .)
كيد صحت حة عليه . بعد إجياد احلل يت  أتالواحدة وإضافتها للكتلة وهذا بسعي كل واحد منه  حلل املعادلة املطرو 

 العملية وبذلك يت  أتكيد صحة الكتلة وتسجيلها بشكل دائ  يف سلسلة الكتل. 
تتضمن مجلة من املعلومات، ميل اتريخ  (en – tête  Block header ,ترويسة الكتلة )ــــ تتكون الكتلة الواحدة من 

  أما جس ...( الكتلة السابقة، املبالغ املالية للمعامالتhashتعريف ) رق  ورمز إصدار الكتلة، رق  ،تسجيل الكتلة
جمموعة من البياانت الرقمية املتعلقة مبعامالت مالية معيّنة. فيتكون من  (, block body, corps de bloc الكتلة 

رمز يعرب عن صاحب (، وهو digital signatureتسجل األطراف املعنية املعاملة الواحدة لاستخدام توقيع رقمي )
كتلة ، بعدها تفتح  تصبح م ر قابلة للتغي رل للسلسلة تغلق وتضافعند امتالء الكتلة الواحدة املغفل امسه. املعاملة 

 ك اليت تليها وتضاف إىل السلسلة.جديدة ترتبط لالكتلة اليت قبلها وتل
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بقية الكتل، هذا الرمز مؤلف من سلسلة طويلة ( ميّيزها عن hashحتتوي كل كتلة على رمز )(: hashرمز الكتلة ) ــ 
 : من احلروف واألرقام. ميال

  000000000000000000094bfa4edb1245c347e42452e4418e9fe5a1d24e335b16  
 وإضافة كتلة إىل سلسلة البلوكشني (le minage)التنقيب التعدين ــــ  2.1.2.2

 أ ـــــ مفهوم التعدين )التنقيب، التوليد(
. ويحممد امليدا )،من صحة املعاملة اليت تت  عرب سلسلة الكتلعملية التأكد  (mining) لالتعدين يقصد       

تشبه عملية التنقيب عن الذهب، حيث تتطلب كل عملية معدات معينة وجهدا   هي عملية(، و مرجع سبق ذكره
ما  اشخصا أن فإذا افرتضنكب را. يف جمال العمالت املشفرة تسجل العمليات مبجرد حصول معاملة بني طرفني. 

اشرتى سلعة ما ودفع مقابلها مبلغا بعملة مشفرة، حينها يتسابق املعديون، والذين ميكن تشبيهه  مبحافظي احلسالات 
اتريخ )الصعبة املعروضة عليه  لتأكيد صحة العملية بتفاصيلها املختلفة سابية احلشكلة يف املؤسسات، حلل امل
 ر من ويستعمل املعديون حواسيب كب رة مالية اليمن وتستهلك الكي أطراف املعاملة...(. وتوقيت املعاملة، املبَلغ،

الطاقة. كما ميكن استخدام احلواسيب العادية املزودة بربامج منزلة من النت تتوىل التنقيب عن العمالت املشفرة، 
لضغط الكهرلائي عدم حتملها ل لكن احلواسيب الصغ رة تستغرق وقتا طويال حلل املعادالت وتتلف بسرعة يتيجة

عندما يت  حل املشكلة املطروحة تضاف إىل الكتلة (  Ahmad SARHILو  Öğr. Üyesi Adnan ALGÜL) العايل.
لكن عند  .ئهاقبل امتال ا جمدداهمفتاح يتوىل ملق الكتلة وإعادة فتحاعتمادا على  مؤمنة بشكل فائقوتصبح 

(. الرمز األول خا  بعملية hashبرمزي تعريف ) أو احلذف. تتميز كل كتلة ي رم ر قابلة للتغاالمتالء تصبح الكتلة 
إضافة تلك املعاملة للكتلة. أما الرمز الياين املمنوح للكتلة اجلديدة فهو رمز الكتلة اليت سبقتها، وهو ما يسمح 

  .)بلوكشني(لسلة كتل كل سللكتلة اجلديدة مبعرفة الكتلة اليت سبقتها. وهكذا يت  ربط الكتل يف ما بينها يف ش

 ب ـــ مكافأة املعدنني وخلق العمالت املشفرة
ملية تسمى عيتلقى أول من يصل من املعديني إىل أتكيد صحة العمليات وأتمينها  وتسجيلها،  مبوجب 

 ، مكافأة يف شكل وحدات من العملة املشفرة املستحدثة تدفع(proof of work preuve de travailدليل العمل )
 Tout savoir sur le) من املداخيل احملصلة من معاجلة العمليات، واليت يتحملها املتعاملون عرب سلسلة الكتل.

minage du Bitcoin  .) هكذا ومبوجب املكافأة األوىل اليت متنح يف سلسلة كتل معينة يت  خلق العملة املشفرة
ين فرة، الناجتة عن املكافآت املمنوحة للمعديني الذاخلاصة هبذه السلسة من الكتل.  يتميز عرض العمالت املش

ينجحون يف حل املعادالت، لالتزايد لكن مبعدل متناقص. هذا األمر األخ ر يفرض على املعديني تطويرا مستمرا 
لتجهيزاهت  من أجل التمكن من حل املعادالت يف أسرع وقت امكن، األمر الذي يؤدي إىل ارتفاع تكاليف التعدين، 

الذي جيعل من الصعب على املعديني الصغار البقاء يف هذه السوق، وميل هذه األخ رة إىل الرتكز واخلضوع  األمر
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لسيطرة عدد من جممعات )تعاوييات( التعدين اليت متيل جتمعا لعدد من املعديني الذين يتجمعون ملواجهة املنافسة، 
يشار يف هذا الصدد إىل املخاطر اليت قد . (,F2Pool, AntPool, BitFury, BTCChina Pool, BW.COM)ميل 

من قدرة احلسا ، وهو ما سيمكنه من التمتع بقدرة أكرب يف   51ترتتب عن متكن أحد هذه اجملمعات على 
احلصول على املكافآت، احلصول على مداخيل كب رة من بيع مبالغ البيتكوين احملصلة. ويرتتب عن تسابق املعديني 

 (.Jean-Marc Figuet. Bitcoin et blockchainمعترب للطاقة الكهرلائية. ) حلل املعادالت استهالك

 خصائ  البلوكشنيـــــ  2.2.2
ما هي تكنولوجيا البلوكشني ) تتميز تقنية البلوكشني جبملة اخلصائص التالية:

https://www.cryptoarabe.com ) 
، لكن هناك فليس هناك ال رئيس ومرؤوسللبلوكشني،  ــــ التمتع بطابع ال مركزي، حيث ال توجد جهة مركزية مس رة 

عدد كب ر من املطورين املوجودين عرب العامل يتولون إدارة البلوكشني إما كمتعاويني وبدون مقابل لكنه  يستفيدون 
( اليت متنح اه ، أو أهن  يشتغلون لدى مؤسسات تعمل يف جمال العمالت jetonsمن تقلب أسعار القريصات )

 واليت حتقق أرلاحا أو حتصل على دع  من قبل املستيمرين.املشفرة 
ــــ متيز البلوكشني بشفافية عالية، حيث ميكن للمتدخلني يف البلوكشني يف أي مكان يف العامل اإلطالع يف أية حلظة 

 على سجل واحد تسجل فيه آليا وآييا كافة املعلومات اخلاصة لاملعامالت اليت تت  يف إطاره. 
عتمادا على ا شفرةامل البياانت مجيعالبلوكشني سرية عالية للمعلومات، وهذا من خالل ضمان ختزين  ــــ يضمن

 يف ويت  التعب ر عن أمساء املشاركني يف الشبكة برموز. هبذه الطريقة تبقى أمساء املشاركني. رايضيا معقدة رزمياتاخو 
 البلوكشني جمهولة. 

ه  من صحة الية، حيث ال ميكن تغي ر بياانهتا إال مبوافقة مجيع املنتسبني وأتكدـــ متتع البلوكشني بدرجة ثقة وأمان ع
 قبل من يدهوأتك إصداره يت  خا  فريدالعمليات. هذا األمر يتوقف على معرفة املنتسب للشبكة لرمز سري 

( hash)يف ر فتخزين الكتل اجلديدة يت  بشكل خطي تبعا لتاريخ إيشائها، حيث كل كتلة حتمل رمز تع .النظام
 إىل الرقمية لوماتاملع حتّول رايضيةهذا الرمز عبارة عن دالة  .قبلها اليت الكتلة تعريف رمزإضافة إىل  هبا، خا 
فلو افرتضنا  .يًضاأ التعريف رمز غ رّ سيؤدي إىل ت املعلومات تلك تعديلفكل حماولة ل. واحلروف األرقام من سلسلة

 السلعة مثن دفعي هجيعل حبيثملية شراء قام هبا شخص ما من متجر إلكرتوين ع تعديل حاول القراصنة أحدميال أن 
 للكتلة املوالية الكتلة لكنّ . لةالكت تعريف رمزحىت يتغ ر  للُمعاملة املايل املبلغ بتعديل القرصان قيام  بمجرد، فمرتني

رمز تعريفة هذه  عديل ت القرصان لىع وسيكون ،تالعب هباامل للُكتلة القدمي التعريف رمز على حتتوياملتالعب هبا 
والية الكتلة تعريف رمز تغي ر إىلهذا األمر سيؤدي  لكنّ . أمره يُفتضح ال حىتالكتلة 

ُ
 ...هبا تالعب اليت كتلةلل امل
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غ ر كل الكتل أي أن تغي ر كتلة واحدة يتطلب ت .( للمبتدئني: كل ما تريد أن تعرفه عن البلوكشنيحممد امليداوي. )
 يت بعدها يف البلوكشني. وهي عملية مستحيلة.اليت أت

 10ـــ يت  تسجيل العمليات يف البلوكشني بسرعة فائقة. ففي سلسلة الكتل تقدر مدة تسجيل العمليات حبوايل 
( يف حني تتطلب أقل من Définition | Ethereum | Futura Tech - Futura-Sciencesدقائق لالنسبة للبيتكوين،) 

 .  Ethereumلنسبة للعمليات على إييريوم  عشرين اثيية لا
 1حبوايل ة منها اليت تصل سعة الواحد ماليني الكتلميكنه احتواء ــــ يتمتع البلوكشني بطاقة ختزين عالية، حيث 

  آالف املعامالت.وهو ما جيعلها قادرة على استيعا  ميجالايت من البياانت، 
 الصحية، رعايةال واألعمال، املالت املشفرة بل يستعمل يف جماالت ـــ ال يقتصر استعمال البلوكشني على العمال

ل ومحاية عقود الذكية، ختزين امللفات على شبكة اإليرتيت، تسجيال، اللوجستية واخلدمات والتأمني التوريد، سالسل
ضمن إجراء عمليات ت فتقنية البلوكشني .واعًدا يبدو البلوكشني مستقبل امللكية الفكرية، التشبيك... وهو ما جيعل

ميل  ،ألشياء املادية واألجهزة اليت اها هوية رقميةاليت ختص كل ا (Internet of Things)أو إيرتيت األشياء  التشبيك
يارات ذاتية أكير تعقيًدا ميل الطائرات والس...( وكذا أجهزة يظام تدفئة، مسالة، ثالجة، لفزيونجتهيزات املنازل ) ت

، بعدعن  وييةاإللكرت  األجهزة من معينة أيواعسمح ميال إبدارة ت الذكية العقودو فالتشبيك  ة.القيادة وإضاءة املدين
واح ، متكني األفراد املنتجني للطاقة الكهرلائية اعتمادا على األلالتخزين منشآت يف ااهواء حرارة درجةميل مراقبة 

بتوزيع تلك  إيي ريوم ىعل املبنية الذكية لعقودالشمسية املنزلية بيع فائضه  من تلك الطاقة للج ران، حيث تسمح ا
  .البائعني إىل املشرتين من األموال بتحويل وتتكّفل تلقائًياالطاقة 

ـــ تكلفة إجراء عمليات على البيتكوين ليست مرتفعة. فربوتوكول البلوكشني يسمح إبرسال أموال بسرعة ومببلغ جد 
ن حواسبه  لضمان أمن الشبكة. لقد كايت تكلفة إرسال البيتكويزهيد يسمح مبكافأة املعديني الذين يستغلون 

دوالر لكل عملية إرسال، لكن هذه التكلفة ارتفعت بعض الشيء بسبب تزايد  0.6زهيدة تقار  يف املتوسط 
دوالر،  55و 20تراوحت التكلفة املتوسطة لكل عملية ما بني  2017املعامالت على البيتكوين، حيث يف سنة 

( اليت تضبط الشبكة يوميا، هذا إىل جايب SegWitعد ذلك إىل حدود الدوالر الواحد بفضل وضع يظام )لترتاجع ب
 تراجع عدد العمليات على البيتكوين.

 العمالت املشفرة كنتاج لتطور عمل سلسلة الكتلـــ  3

لتعريف بعملة لسنعمل ضمن هذه النقطة على التعريف لالعمالت املشفرة وبتاريخ ظهورها ليكون ذلك مدخال   
البيتكوين كأشهر عملة مشفرة. ولقد ارأتينا عدم التعرض خلصائص العمالت املشفرة مفضلني ذكرها عند التطرق 

 لعملة البيتكوين. 
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 التعريف ابلعمالت املشفرةــــ  1.3
قود رقمية ارة عن يعب العمالت املشفرة )النقود املشفرة اإللكرتويية، النقود االفرتاضية، العمالت الرقمية(

نقود بقيمة يقدية احلواسيب وااهواتف الذكية. تتمتع هذه ال على وميبتة خمصصة برامج علىافرتاضية تقبل التخزين 
دون أن يكون اها وجود مادي، وهي تنتج من قبل جهات م ر رمسية اعتمادا على برامج حاسوبية، وتستعمل يف 

. ىت من بعض املتاجر، وهي قابلة للتحويل إىل عمالت أخرىشراء وبيع السلع واخلدمات عن طريق اإليرتيت أو ح
 االفرتاضية العملة هذه ع دوتلقى العمالت املشفرة قبوال اختياراي من قبل املتعاملني هبا وتكون قابلة للتجزئة. ميكن 

 (. 2019ن، مان وآخرو عبد هللا بن سليحقيقي. ) مصريف حبسا  أو افرتاضي مصريف حبسا  مرتبطة ائتمان ببطاقة إما

 اتريخ العمالت املشفرةــــ  2.3
تعترب العمالت املشفرة استمرارا للعمالت اإللكرتويية، ميل بطاقة مسبقة الدفع، بطاقة القرض... املستعملة 
يف التبادل التجاري عرب املواقع اإللكرتويية ومن خالل الوساطة البنكية مث بدون وساطة بنكية، لكن مع بقاء التغطية 

نكية. وتقوم هذه العمالت على مبدأ الند للند، أي دون وساطة وال رقابة وال جهة مركزية تصدرها وتتحك  يف  الب
ملربجمني اكتلتها. تعود الفكرة األوىل إليشاء النقود املشفرة إىل أوائل تسعينيات القرن العشرين، حيث عمل بعض 

كما موعة.  عترب الربيطاين آدم لاك أحد أبرز أعضاء هذه اجمليو  ماية اخلصوصية يف العامل الرقمي.على إجياد طريقة حل
يوفمرب  1 يفأحد األعضاء النشيطني يف هذا اجملال.             ساتوشي انكاموتويعترب صاحب االس  املستعار 

 فكرة العملة املشفرة إىل "قائمة مراسالت التشف ر". أطلق (Satoshi Nakamoto )  قدم ساتوشي انكاموتو 2008
، ايسحب 2011منذ عام و . متت أول معاملة لالبيتكوين 2009 جايفي  12بعد ذلك ويف عليها اس  "بيتكوين". 

رة صعودا العمالت املشفومنذ ذلك التاريخ شهدت  اترًكا األمر لآلخرين لتطوير فكرته.انكاموتو من هذا اجملال 
  معتربا، خاصة منها البيتكوين.

مليار دوالر. هذا  380عملة مشفرة تبلغ قيمتها قرابة  896وايل حبفرة  دد العمالت املشاليوم يقدر ع
مالت ود. وتعترب عملة البيتكوين أه  العدمن الناتج الداخلي اخلام العاملي، وهو مبلغ حم % 0.4املبلغ يشكل حوايل 

يار رة ال تؤدي يف حالة اهنمليار دوالر. يرى البعض أن حمدودية أموال العمالت املشف 177املشفرة مببلغ يقدر حبوايل 
 (. Michala Marcussen, 2018) هذه العمالت إىل إحداث أزمة مالية عاملية.
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 : أهم العمالت املشفرة01دول اجل

 رأس املال اتريخ التأسيس اإلس  الرتبة
 مقدرا مبليار دوالر

 رأس املال اتريخ التأسيس اإلس  الرتبة 
 مقدرا مبليار دوالر

1 Bitcoin 6  177.153 2009 وينبيتك Litecoin 2011 4.658 
2 Ethereum 2015 29.185  7 4.661 2015 التيير 
3 Ripple (XRP 2012 12.551  8 Eos 2017 4.205 
4 Bitcoin Cash 2017 7.327  9 Binance 2017 3.616 
5 Bitcoin SV 2018 5.614  10 Tezos 2018 2.261 

 Monnaie virtuelle : un mode de règlement phare et réputé      املصدر:                       

                                            https://pouruneautreeconomie.fr › monnaie-virtuelle 

 خصائ  العمالت املشفرة ـــــ 3.3
 (  .2019عيبوش. عبد اجلبار علي ك) تتميز العمالت املشفرة جبملة من اخلصائص تتميل يف النقاط التالية:

 المركزية يت  إصدارها يتيجة عمليات التعدين اليتــــ هي عمالت ال تصدر عن جهة رمسية، بل هي عمالت رقمية 
 يقوم هبا آالف املعديني املوجودين يف الشبكة حبيث ال ميكن ألي شخص أو مؤسسة التالعب هبذه الشبكة.

 ـــ سرعة استعمال العمالت املشفرة بدون تدخل أي وسيط، اما جيعل رسوم التحويل منخفضة يسبيا. 
 حسي، ولالتايل فهي ال تتمتع بقيمة ذاتية ميل النقود الذهبية. ـــ هي عمالت ليس اها مطاء 

ـــ يت  اعتماد يظام التشف ر حلماية القي  واملعلومات اخلصوصية. هذه التقنية جتعل أمساء املتعاملني عربها أمساء جمهولة. 
  لاستعمال العمالت يت تتلكن العمليات ذاهتا تكون شفافة، مبعىن أيه لاإلمكان معرفة طبيعة ومبالغ العمليات ال

 املشفرة. 
ـــ هي عمالت تستعمل عرب اإليرتيت لاستخدام حاسو  أو هاتف ذكي أو صراف آيل خا . ولالتايل فهذه 
العمالت تتميز بسهولة استعمااها، أي أن مستخدميها اه  كامل احلرية يف التحك  يف أموااه ، حيث ميكن اه  

  (.   Ahmad SARHILو  Öğr. Üyesi Adnan ALGÜL) إرسااها واستقبااها دون قيود.
ـــ ميكن للعمالت املشفرة أن تتحول إىل سلعة تباع وتشرتى، واها معدل صرف خا  مقابل الدوالر واألورو والذهب 

 يف مالب األحيان. 
 ــــ استعمال العمالت املشفرة ال يرتبط مبجال جغرايف وزمين حمدد. 

 م شكل من أشكال العمالت املشفرةالتعريف ابلبيتكوين كأهــــ  4
تعترب عملة البيتكوين أشهر العمالت املشفرة، ومن مت فإن دراسة طريقة عملها وخصائصها املختلفة 

 تسمح لنا أبخذ فكرة عن طريقة عمل العمالت املشفرة وخصائصها املختلفة. 

Monnaie%20virtuelle%20:%20un%20mode%20de%20règlement%20phare%20et%20réputé%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/pouruneautreeconomie.fr ›%20monnaie-virtuelle
Monnaie%20virtuelle%20:%20un%20mode%20de%20règlement%20phare%20et%20réputé%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/pouruneautreeconomie.fr ›%20monnaie-virtuelle
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 ماهية البيتكوين ــــ  1.4
 التعريف ابلبيتكوين ــــ  1.1.4

عملة مشفرة عبارة عن  إحدى تطبيقات البلوكشني،ك  البتكوين
(cryptographique monnaiecryptomonnaie ou  ) تتميز بطابعها الالمركزي، حيث

  هةجال تتوىل أية جهة مركزية إصدارها وتسي رها، أي أهنا م ر املوكة أو مس رة من أية 
 كايت،

 

 

  ينقس .إبرسااها لطرف آخر دون تدخل أي وسيط فيها ملشاركةوهي مفتوحة للجميع، حبيث ميكن ألي كان ا
بيتكوين وامليكروبيتكوين الذي يعادل  0.001( الذي يعادل le Millibitcoinالبيتكوين الواحد إىل املليبتكيون )

مليون  100بيتكوين يساوي 1بيتكوين، أي أن  0.00000001بيتكوين والساتوشي الذي يعادل  0.000001
  ساتوشي.

( اليت تعين يف لغة املعلوماتية BITبيت )( من شقني. الشق األول هو Bitcoinيتكون اس  البيتكوين )
)النظام الينائي(، وبذلك فـ "بيت" تعين "وحدة معلومة ثنائية   1و  0الكمية الدييا من املعلومات، وهي عبارة عن 

(unité d’information binaire( أما كلمة كوين .")COIN فتعين قطعة يقد. هكذا فااللتزام حبرفية البيتكوين )
القول ميال "اشرتيت مخس قطع يقدية من وحدات معلومة ثنائية"، لكن اختصارا يقول اشرتيت مخسة  يفرض علينا
 بتكوين. 

 ظهور عملة البيتكوين وأصل التسميةــــ  2.1.4
( عن  Satoshi Nakamotoأعلن الشخصية اجملهولة ساتوشي انكاموتو ) 2008يف شهر أكتوبر من سنة 
ملة مشفرة يف التاريخ. جاء هذا بوقت قليل بعد إفالس بنك ليهمان بروترز إطالق برانمج معلومايت ألول ع

(Lehman Brothers دخول األسواق يف أسوأ أزمة منذ أزمة ،)وهو ما دفع لالبنوك املركزية إىل طبع النقود  1929
،  2009جايفي  03 يوممل يت  إال  نالبيتكوي إال أن إطالق عملة(   Raphaël Bloch , 2018)التمويل لالتضخ (. )

 Historiqueبيتكوين. ) 10، حيث مت بيع فقط 2009جايفي  12 يف حني أن أول عملية بيع اهذه العملة كان يوم 

du prix du Bitcoin : https://www.tacotax.fr › guides.) 

 كيفية خلق عملة البيتكوين واحلصول عليهاـــ   3.1.4
 تكوين التعدين وخلق عملة البيــــ  1.3.1.4

مت إيشاء أول "كتلة" يف الشبكة كما مت إطالق أو عملية بني انكاموتو و هال  2009يف شهر جايفي 
( أحد املطورين األمريكيني.  يعترب النظام املعلومايت لعملة البتكوين يظاما آمنا ومشفر من قبل Hal Finneyفيناي )

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptomonnaie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptomonnaie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptomonnaie
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ال جمت اليت تالزم النظام املايل الكالسيكي. ففي مطور. لقد أعد هذا النظام لتجاوز الصعولا 10.000حوايل 
( مراجعة يفسها بنفسها cloud-bitcoinالبيتكوين تتوىل شبكة احلواسيب املخصصة للعملة املشفرة )سحابة ـ بتكوين 

(qui s’auto-vérifie mutuellementوهذا من خالل عمل معديني ،)  يقومون بعمليات التعدين. تتميل عملية
واليت  صحة أية معاملة تت  على شبكة البلوكشني اخلاصة لالبيتكوين، منأتكد املنجميني )املعديني(  يفالتعدين 

 مبوجبها يت  خلق عملة البيتكوين.
تتوىل شبكة البيتكوين إدارة املعامالت اليت تت  عربها اعتمادا على تكنولوجيا البلوكشني اليت تظهر كافة 

كون إبمكان مستعملي هذه التكنولوجيا اإلطالع عليها. عملية أتكيد املعاملة املعامالت اليت تت  عربها واليت ي
 minage) "البيتكوين تعديندقائق، وهذا من خالل ما يعرف بعملية  10الواحد يف شبكة البيتكوين أتخذ حوايل 

de bitcoins اء حسالات ر تتطلب حواسيب كب رة ومالية تسمح إبج خوارزمية بواسطة(، وهي العملية اليت تدار
رايضية كب رة خالل مدة زمنية طويلة. وتستهلك هذه احلواسيب طاقة كهرلائية كب رة. ففي فريسا ميال قدرت تكلفة 

 (‹ Tacotax. https://www.tacotax.frأورو. 6.900بيتكوين حبوايل  1استهالك الطاقة للحصول على 

كايت عملية التعدين تت  من طرف أفراد  ومبرور الوقت وملا أصبحت هذه العملية جمزية قامت   يف البداية
مؤسسات كب رة لاالستيمار يف هذا اجملال. ففي الصني، كأكرب دولة يف جمال البلوكشني، قامت العديد من الشركات 

  يف كل حلظة ن صحة العمليات اليت تتببناء حظائر كب رة مزودة حبواسيب متطورة تتوىل على مدار اليوم التأكد م
 (.  Raphaël Bloch) عرب شبكة البلوكشني، ومقابل ذلك يت  احلصول يوميا على عشرات اآلالف من البيتكوين.

 مراحل عملية التعدين ـــــ  2.3.1.4
 .Tacotax (، يف جمال البتكوين لاملراحل التالية:le proof of workعملية التعدين، أي دليل العمل )متر 

https://www.tacotax.fr ›) 

 .(P2P Pair à Pair :)الند للند أي بني مستعملني اثنني يف الشبكة،  هي معاملة تت ـــ كل معاملة جديدة 
ون يسعى املعدي شكل معادلة رايضية جد معقدةــ كل عشر دقائق تعرض معاملة جديدة على املعديني أتخذ ــ

بعد أتكد املعديني من صحة املعاملة يت  إدراجها يف كتلة حمددة تضاف إىل سلسلة حللها والتأكد من صحتها. 
(، هاش أول مييل الكتلة اليت قبلها وهاش اثن يربطها لالكتل en - têteالكتلة اجلديدة على ترويسة )الكتل. تتوفر 

  سلسلة. كل كتلة تكون مؤمنة اعتمادا على ااهاش.        ترتبط الكتل يف ما بينها يف شكلتليها.
( تضاف إىل بقية البيتكوين. tokensأول متوصل حلل هذه املعادلة على قطع بيتكوين جديدة )القريصات ــــ حيصل 

ماي  12(. آخر عملية قسمة متت يوم Bitcoin halvingقيمة املكافأة تقس  إىل اثنني كل أربع سنوات تقريبا )
املعديون اعتمادا  يكافأ  بتكوين لكل كتلة. 6.25بتكوين إىل  12.50، ومبوجبها ايتقلت قيمة العالوة من 0202
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على تكاليف املعامالت اليت يدفعها املتعاملون يف البلوكشني. وتتحدد قيمة التكلفة تبعا ملستوى امتالء الشبكة، 
 وهي ترتاوح بني بضعة سنتيمات وعشرات األورو.

دقائق خالل األربع سنوات األوىل من  10بيتكوين كل  50ن متييل عملية خلق البيتكوين كما يلي: يت  خلق ــــ ميك
قطعة بيتكوين، بعدها  ينخفض عدد البيتكوين املنتج  10.500.000حياة هذه العملة. خالل هذه الفرتة مت خلق 

البيتكوين واليت بدأت يف يوفمرب من سنة دقائق من السنوات األربع التالية  من عمر  10بيتكوين كل  25إىل 
بيتكوين، مث تت  قسمة هذه املكافأة إىل اثنني كل أربع سنوات، أي كلما مت  5.250.000، وهو ما يعادل 2012
 . 2140مليون وحدة يف سنة  21سلسلة كتل، وهكذا إىل أن يبلغ عدد البيتكوين  210.000تكوين 

 لبيتكوين شروط وطرق احلصول على اـــــ  4.1.4

 شروط احلصول على البيتكوينـــــ  1.4.1.4
( ميبتة portefeuille numérique) إلكرتويية حمفظةاحلصول على البيتكوين يتطلب توفر املشرتي على 

 على ااهاتف احملمول أو على حاسو . وإليشاء حمفظة إلكرتويية يتعني على  املشرتي اتباع اخلطوات التالية: 
 حاسوبه اخلا .  على انمجالرب  تيبيتــــ 
 .الذكي ههاتف على تطبيقاملشرتي ل تنزيلــــ  

 .اإليرتيت على تهحمفظ وإدارة إبيشاء يسمح ويب موقعـــ االيتقال إىل 
 ـــ احلصول على "مفتاح خا " يسمح لالدخول إىل احملفظة وإرسال العمالت املشفرة واستقبااها.

 ن طرق احلصول على البيتكويـــ  2.4.1.4
 هناك ثالث طرق للحصول على البيتكوين: 

 ــــ خلق البيتكوين اعتمادا على عملية التعدين لاستعمال حواسيب قوية. 
 ــــ بيع أشياء وحتصيل قيمتها لالبيتكوين. 

 اإليرتيت مستخدمي نيبـــ شراء البيتكوين اعتمادا على تطبيقات موجودة يف التيليفون. يت  تبادل عملة البتكوين 
 اليت تقدم املساعدة للرامبني يف املنصات من العديدلاإليرتيت  يوجد (. Peer to Peerفضل منصات الند للند )ب

مالت مشفرة يف ما أو بتحويل الع البيتكوين عملة إىل( دوالر واألوروال) املختلفة العمالتشراء البيتكوين بتحويل 
ريكي مح بشراء البيتكوين. ويعترب املوقع اإللكرتوين األمهناك العديد من املواقع اإللكرتويية اليت تس. بينها

(l'américain Coinbase أه  هذه املواقع. وعملية شراء البيتكوين عرب املواقع اإللكرتويية تتطلب من املشرتي ملء )
 فيف وثيقة إلكرتويية وإرسال يسخة من بطاقة ااهوية وبذلك يت  فتح حسا  يستعمل يف تبادل العمالت املشفرة.

( ومواقع Monnaie virtuelle : un mode de règlement phare et réputé، )Paymiumميال هناك منصة  فريسا
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متخصصة يف بيع البيتكوين وبعض العمالت املشفرة. وهناك (  موجهة للمبتدئني  Coinbase, eToro)عديدة ميل 
عامل مع العمالت املشفرة. تتقاضى هذه املواقع ( موجهة لذوي اخلربة يف التBinance, Krakenمواقع أخرى ميل )

إىل جايب (... .PayPalتكاليف متفاوتة. وتعتمد وسائل دفع خمتلفة، ميل البطاقات البنكية، التحويل، لاي ايل )
يع العمالت املشفرة، خاصة حمالت لباملواقع اإللكرتويية املتخصصة يف بيع البيتكوين توجد يف العديد من بلدان العامل 

(. CryptoStation à Versailles( وحمالت )Coinhouse Paris Storمنها البيتكوين. ففي فريسا توجد حمالت )
وتتقاضى هذه احملالت عمولة تفوق تلك اليت تتقاضها املواقع اإللكرتويية. إال أن ميزة هذه احملالت تتميل يف تقدمي 

ية. فموقع شراء أو بيع عملة البيتكوين حتمل أعباء مالاالستشارات للمستيمرين يف العمالت املشفرة. يرتتب عن 
Coinbase   من قيمة املعاملة. %49.1على هامش قدره  املخصص للمبتدئني فيحصل (Tutoriel : comment 

acheter du Bitcoin de manière simple .) أما يسخةCoinbase Pro   املخصص للمحرتفني فتكلفة املعاملة
 (.tradingذا املوقع يتطلب معرفة معمقة يف التبادل )، لكن هالواحدة أقل

 كيفية شراء بضاعة أو عملة مشفرة عن طريق البلوكشني ـــــ  5.1.4
لتسوية قيمة املشرتايت من السلع واخلدمات اليت تقدمها بعض املواقع اإللكرتويية  تستعمل العمالت املشفرة    

رمب يف شراء تقبل هبذه العملة. فكل من ميتلك حمفظة إلكرتويية ويللمحالت التجارية أو بعض املتاجر الفعلية اليت 
. يتوىل احلروفو  األرقام من سلسلة سلعة ما أو عملة مشفرة يقوم لاالتصال لالبائع ل رسل له عنوايه املتكون من 

 املعديون  ىلاملشرتي إرسال وحدات من عملة البيتكوين اليت متيل قيمة السلعة أو اخلدمة املشرتاة. بعد ذلك يتو 
كافة الشروط   يف حالة توفر. إجراؤها يت  معاملة كلتوفر املشرتي على عملة مشفرة، وكذا التحقق من   من التحقق

 إلجراء املعاملة تسجل املعاملة.

 فئات مستعملي البيتكوينـــ  6.1.4
 منيز ضمن مستعملي البيتكوين فئتني: 

ئات ن املستعملني الذين يشرتون مبالغ حمدودة من البيتكوين تقدر مبـــ الفئة األوىل تتكون من عشرات املاليني م
 الوحدات من األورو.

ـــ الفئة اليايية من مستعملي البيتكوين تض  عددا حمدودا من األفراد واملؤسسات، إال أن هذه الفئة تتميز بضخامة 
دى القص ر ا هبدف حتقيق أرلاح يف املاملبالغ املستيمرة يف البتكوين تقدر آبالف ومئات اآلالف من األورو وهذ

 واملدى الطويل. 
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 تطور سعر البيتكوين وحمدداته املصتلفة واملصاطر اليت حتيط هبذه العملةـــــ  2.4
 تطور سعر البيتكوين ــــ  1.2.4

بدأ معدل صرف البيتكوين مقابل الدوالر واألورو ضعيفا، لكن مع مرور الوقت اكتسب قوة بسبب 
 .2008لعاملية لعام األزمة املالية ا، واليت منها فقاعات املضاربةلكالسيكية اليت تسببت يف ظهور ت ايقائص العمال

(Historique du prix du Bitcoin.  https://www.tacotax.fr  ›  

 واألوروبيتكوين مقابل الدوالر  1: أهم فرتات يف تطور معدل صرف البيتكوين مقابل الدوالر واألورو02دول جلا
 03/07/2021 13/03/2021 16/12/2020 29/11/2017 01/01/2017 05/10/2009 التاريخ
 35.445.99 61.700 20.000 11.441 1.000 0.001 الدوالر
 29.826.65 50.700  9.500 950 0.00071 األورو

           Les grandes dates de Bitcoin - Bitcoin.fr.  https://bitcoin.fr › histoire. 12 janvier      :    املصدر
  Cours Bitcoin (BTC) en 2021 : Bourse, Evolution et prédictions:   2021ـــ جوان  2021خبصو  فرتة أفريل      

                      https://actufinance.fr › Crypto-monnaie. 13 mars 2021. Article consulté le 25/06/2021.  A 12h  

 (Historique du prix du Bitcoin) ر أسعار البيتكوين عدة حمطات وهي كالتايل:منيز يف مسا
أورو ولقد متيزت هذه السنة آبخر تصريح عمومي  0.4بلغ معدل صرف البيتكوين حوايل  2010ـــ يف هناية سنة 

 قدمه ساتوشي انكاموتو والذي أعلن فيه ايسحابه من املشروع الذي أوجده. 
بقي سعر البيتكوين مستقرا. شهدت هذه السنة ظهور العديد من املنصات اليت تقبل استعمال  2012ـــ خالل سنة 

البيتكوين لتسوية قيمة العديد من اخلدمات. كما مت خالل هذه السنة إجراء أول عملية تقسي  لقيمة مكافأة تعدين 
 ن.يبيتكو  25إىل  50 ، واليت مبوجبها ايتقلت قيمة املكافأة من(halving premier eL)البيتكوين 

أورو  1240بتقلب سعر البيتكوين مع ميل لالرتفاع. فقد بلغ سعر البيتكوين مستوى  2017ـــ  2013ــــ متيزت فرتة 
أورو خالل شهر جايفي  1087ليبلغ  2015جايفي  14أورو يوم  155مث اخنفض إىل  2013ديسمربيف شهر 

2017  . 
أورو . لكن وبسبب  3700ن تذبذلا لكنه كان قد بلغ مستوى يقار  شهد سعر البيتكوي 2018ـــ خالل سنة 

لاء العالية، وهو ما بتغطية تكلفة الكهر ارتفاع سعر الكهرلاء تراجعت عمولة املعديني حبيث مل تكن املكافأة تسمح 
ن تعديسرعة عمليات المعدن إىل توقيف يشاطه  بشكل مؤقت، وهو ما تسبب يف تباطؤ ألف  800دفع حبوايل 
وتراجع معدل األمان لالنسبة للبيتكوين اما جعل الشبكة  ضعيفة أمام أي هجوم إلكرتوين حمتمل.  على الشبكة

واملالحظ أن ارتفاع فاتورة الكهرلاء يف بعض البلدان اضطر الكي ر من املعديني إىل االيتقال ملمارسة لنشاط يف الدول 
 (.https://www.aljazeera.net › ebusiness جلزيرة يت) اليت تكون فيها تكلفة الكهرلاء منخفضة يسبيا.

أورو.  10.800أورو، وهذا بعد أن كان قبل لذ قد بلغ مستوى   7000بلغ سعر البيتكوين  2019ـــ يف هناية سنة 
واستعمال  رب ساحة إليتاجعتبارها أكيعود هذا األمر إىل موقف الصني من استعمال العمالت املشفرة. فالصني لا

Les%20grandes%20dates%20de%20Bitcoin%20-%20Bitcoin.fr.%20%20https:/bitcoin.fr ›%20histoire.
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/actufinance.fr ›%20Crypto-monnaie.%20
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/actufinance.fr ›%20Crypto-monnaie.%20
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20https:/actufinance.fr ›%20Crypto-monnaie.%20
لجزيرة%20نت
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البيتكوين عربت عن رفضها استعمال العمالت املشفرة ألهنا ليست عمالت حقيقي، إضافة إىل استعمااها يف الكي ر 
من النشاطات اإلجرامية، زايدة على كون استعمال تلك العمالت يهدد أمن امتلكات األفراد وخيل لالنظام 

 (. franceinfo avec AFP) االقتصادي العاملي.
أورو، وهذا بسبب أتث ر جائحة كوروان. يف شهر ماي  3700كان سعر البيتكوين يقار    2020ـــــ مع بداية  سنة 

بتكوين.  6.25خ رة تساوي إال من ذات السنة متت اثلث عملية ختفيض مكافأة التعدين، حيث مل تعد هذه األ
شهدت أحدااث سامهت يف ارتفاع سعر البيتكوين، منها فتح مصلحة الشراء والبيع لعملة  2020لكن هناية سنة 

 19950بلغ سعر البيتكوين  2020ديسمرب  1البيتكوين من طرف لايبال يف الوالايت املتحدة األمريكية. ففي 
 دوالر.  20.000إىل  2020ديسمرب  16دوالر ليصل يف 
بلغ سعر  2021جايفي  2استمر سعر البيتكوين يف التقلب مع ميل إىل االرتفاع. ففي  2021ــــ خالل سنة 

. ولقد اجتمعت العديد من العوامل 2021جايفي  8دوالر خالل  42.000دوالر، مث قفز إىل  30.000البيتكوين 
وء البنك املتحدة األمريكية ارتفاع معدل التضخ  يتيجة جلمسببة ارتفاع سعر البيتكوين. فمن جهة شهد الوالايت 

املركزي األمريكي إىل طبع املزيد من الدوالرات، وهو ما جعل املستيمرين يستعملون البيتكوين كملجأ. كما أن إميان 
يالث لالكي رين أبن العمالت املشفرة هي عملة املستقبل جعلت الطلب عليه يزداد. على صعيد آخر أدى التقسي  ا

، وهي العملية اليت تت  كل أربعة سنوات، أدت إىل ارتفاع سعر 2020ماي  11ملكافأة التعديد اليت متت يف 
ميكن تفس ر ارتفاع سعر البتكوين خالل النصف األول من سنة . ( Historique du prix du Bitcoinالبيتكوين. )

ض معدل صرف الدوالر زاد من قيمة البيتكوين، وهو لاخنفاض معدل الفائدة ما بني البنوك. كما أن اخنفا 2021
 2021ما جعل من هذه العملة حمل اهتمام الكي رين. يف هذا اإلطار قامت شركة اتسال خالل شهر فيفري من سنة 

عيد آخر جند على ص دوالر يف شكل بيتكوين، وهذا رمبة من أصحاهبا يف تنويع مصادر السيولة. مليار 1.5بشراء 
( JP Morgan)نوك ملبالغ كب رة من البيتكوين ساه  يف ارتفاع سعره. فقد قام بنك االستيمار األمريكي أن شراء الب

ل بشراء مبالغ معتربة من البيتكوين، وهي املؤسسة اليت كايت تته  البيتكوين لالتزوير. كما شهد عامل البيتكوين إقبا
بلغ سعر  2021ماي  19بتاريخ ا لبت أن اخنفض. فلكن هذا السعر مالعديد من البنوك على شراء هذه العملة. 

دوالر خالل شهر أفريل  64.869.78دوالر وهذا بعد أن كان قد بلغ رقما قياسيا يقدر بـ  30.016البيتكوين 
(.  .franceinfo avec AFP) ، اخنفاضا معتربا.l'ethereum. بدوره شهد سعر اثين عملة مشفرة، اإلييروم 2021

( رئيس شركة تلسا لصناعة السيارات Elon Muskهذا االخنفاض يفسر بتغ ر موقف  السيد إلسون موسك )
الكهرلائية من العمالت املشفرة. فبعد أن كان السيد إلسون موسك من املدافعني عن استعمال البيتكوين وإعاليه 

مليار دوالر يف شكل بيتكوين وقبوله لاستعمال البيتكوين كوسيلة دفع، وهي تصرفات سامهت يف  1.5 عن شراء 
يمة سياراته السيد إلسون موسك عن قبول البيتكوين يف تسديد قارتفاع سعر البيتكوين بشكل معترب. لكن تراجع 

ة من الكهرلاء بيئة يتيجة استعمااها لكميات معترب بدعوى أن عملية التعدين يف جمال العمالت املشفرة تؤثر على ال

https://www.francetvinfo.fr/journaliste/francetv-info-avec-afp/
https://www.francetvinfo.fr/journaliste/francetv-info-avec-afp/
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هذا املوقف من أمىن اثين رجل يف  .(franceinfo avec AFP) اليت تنتج يسبة معتربة منها لاستعمال على الفح .
 (.franceinfo avec AFP) عر البيتكوين.ساه  يف تراجع كب ر لسالعامل 

دوالر. يعود هذا االخنفاض  29.334وصل سعر البيتكوين إىل أقل من  2021جوان  22يوم اليالاثء 
جي اط عمليات تعدين البيتكوين إبعطاء أوامر ملنتإىل اإلجراءات املتخذة من قبل السلطات الصينية لكبح يش

 (.الكهرلاء يف مقاطعة سيشوان الصينية بعدم تزويد مؤسسات تعدين البيتكوين لالكهرلاء.

هذا املستوى بلغته . مليار دوالر 1.200مسح ارتفاع قيمة البيتكوين بتجاوز رمسلتها يف البورصة مستوى 
 حني تطلب األمر لالنسبة لشركة ميكروسوفت، كأكرب مؤسسة مرمسلة سنة من صدورها، يف 12البيتكوين خالل 

سنة لتصل جوجل إىل مستوى  21سنة لتبلغ ذلك املستوى، بينما تطلب األمر  44يف البورصة يف الوقت احلايل، 
 .مليار دوالر 1.000رمسلة 

 ختالف سعر البيتكوين من منصة ألخرى وأثر ذلك على التحكيماــــ  2.2.4

ف ، وقد تكون فروقات السعار معتربة. اختالأسعار البيتكوين من بلد آلخر ومن منصة ألخرى ختتلف
ناء ختالف سيولة كل منصة. فسعر البيتكوين يف املنصة الواحدة حيسب بسعر البيتكوين من منصة ألخرى يعود ال

صة  مرجعية، وين مل يشهد بروز منعلى متوسط عدد املعامالت اليت تت  داخليا. من انحية اثيية ما زال جمال البيتك
 .ليؤدي دور احلك يف ميدان العمالت التقليدية ( Nasdaqما يعادل انزداك )بروز أي أن جمال البيتكوين مل يشهد 

ورو إىل عملة بتحويل سعر البيتكوين مقدرا لالدوالر أو األ همن انحية أخرى سعر البيتكوين يف بلد معني يت  حساب
 البلد.

 التنبؤ مبستقبل عملة البيتكوينصعوبة ــ   3.2.4
إن اختالف أسعار البيتكوين على املنصات املختلف يدفع لاألفراد واملؤسسات إىل اللجوء إىل شراء تلك 
العملة يف املنصات اليت يكون فيها السعر رخيصا من أجل إعادة بيعها يف املنصة اليت يكون فيها السعر مرتفعا فيت  

 ق السعرين يف شكل ربح.  بذلك احلصول على فار 

ة سبق وأن رأينا أن سعر البيتكوين يتميز لالتقلب الكب ر حبيث قد يصعب التنبؤ مبستقبل سعر هذه العمل
املشفرة وم رها من العمالت املشفرة. لكن رم  صعوبة التنبؤ أبسعار العمالت املشفرة  ورم  صعوبة حتديد أعلى 

قعون ارتفاع ن الكي ر من العاملني يف جمال التنبؤ أبسعار العمالت املشفرة يتو مستوى سيصل إليه سعر البيتكوين إال أ
 le hedge fund Pantera. فميال يتوقع 2022سعر البيتكوين إىل مستوايت عالية واستمرار االرتفاع خالل سنة 

 Capital  هر أوت أورو يف حدود ش 95.000دوالر، أي ما يعادل  115.000أن سعر البيتكوين سيصل إىل
 000.82دوالر ) 100.000( أن يرتاوح سعر البيتكوين ما بني L’analyste PlanB. من جهته يقدر احمللل )2021

https://www.francetvinfo.fr/journaliste/francetv-info-avec-afp/
https://www.francetvinfo.fr/journaliste/francetv-info-avec-afp/
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 Kévin Comitogianni. Cours) .2021أورو( من هنا إىل هناية سنة  235.000دوالر ) 288.000أورو( و 

Bitcoin   .) 

 العوامل احملددة لسعر البيتكوينــــ  4.2.4
يعمل سوق البيتكوين وفق قايون العرض والطلب. أي أن سعر هذه العملة ميل سعر أية سلعة يتحدد 
يتيجة التقاء العرض والطلب على هذه السلعة. لكن يبقى أن لكل من العرض والطلب أتث ره خلا  على هذا 

 ن ال ميكن اعتبار سوقها سوق املنافسة الكاملة، ألن عدد طاليب هذه العملة كب ر جد، لكنالسعر. لالنسبة للبيتكوي
هذا ال مينع وجود مستيمرين كبار إبمكاهن  التأث ر على سعر العملة. أما من حيث العرض فعرض البيتكوين يبقى 

 حمدودا. 
 الطلب على البيتكوين كمحدد لسعر البيتكوينـــ  1.4.2.4

لطلب على عملة البيتكوين كلما ارتفاع سعرها، والعكس حيدث يف حالة تراجع الطلب على كلما زاد ا
 هذه العملة. وعموما يالحظ أن أسعار البيتكوين تتغ ر لاستمرار. لذا يقال أن سعر البيتكوين متقلب. 
قبول  ه إىل دلالنظر إىل اتريخ خلق البيتكوين فإن الطلب عليها يتميز لاالرتفاع النسيب. هذا األمر مر 

وكشني لكوهنا عملة تدار بطريقة م ر مركزية، مع متتعها لالشفافية، إذ ميكن ألي منتسب لسلسلة البلالناس لالبيتكوين 
على املعامالت اليت تت  ضمنها، وخاصة حسالات أولئك الذين يقومون بعمليات عديدة. معىن هذا اإلطالع حبرية 

ما يف األمر أن االس  احلقيقي لصاحب احلسا  هو الذي يبقى سراي، إذ أن البيتكوين ليس لاألمر السري، كل 
مستوى األمان الذي (. كما أن ? Bitcoin : C'est quoi ? Comment ça marcheهو يتعامل لاس  مستعار. )

ىل إتتمتع به عملة البيتكوين والذي يضمنه املعديون بشكل يصعب معه تزوير هذه العملة يعترب عامال أخرى يؤدي 
 تزايد الطلب على البيتكوين. 

ساعة يف اليوم دون توقف، وهذا على عكس  24كما أن إمكايية التعامل لالبيتكوين من خالل اإليرتيت 
 التعامل مع البنوك، يعترب عامال يشجع املتعاملني على اقتناء هذه العملة.

اإلشارة إىل ذلك  فكما سبقت وخبصو  الطلب جند أن قرار كبار املستيمرين تؤثر يف سعر البيتكوين.
الحظنا أن شراء شركة اتسال ملبلغ كب ر من البيتكوين ساه  يف ارتفاع سعر هذه العملة. مث أن تراجع هذه الشركة 
عن قبول استعمال البيتكوين يف شراء سيارهتا دفع بسعر البيتكوين إىل االخنفاض. كما كان لقرار الصني عدم التعامل 

 رتخيص لالتعدين على أراضيها كان له الير الكب ر على سعر البيتكوين. لالبيتكوين وعدم ال
 عرض البيتكوين كمحدد لسعر البيتكوينـــ  2.4.2.4

املالحظ يف حالة البيتكوين أن عرض هذه العملة حمدد أاي كان مستوى الطلب. فعرض البيتكوين هو 
وهو املبلغ الذي سيت  بلومه يف حدود سنة  (،Tokensمليون وحدة بيتكوين )قريصات  21حمدد عند مستوى 

https://actufinance.fr/actu/author/kevin
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( يقضي بتقسي  مكافأة التعدين إىل اثنني كل أربع le halvingكما أن بروتوكول البيتكوين املعروف لاس  ).  2140
سنوات، وهو ما حيد من عملية خلق البتكوين وجيعل العرض اندرا. معىن هذا أن عرض البيتكوين حمدود، حبيث أن 

بدو أن ي ة يتأثر مبستوى الطلب، الذي يبقى طلبا متقلبا وخاضع بدرجة كب رة لعمليات املضاربة.سعر هذه العمل
عملية تسقيف إصدار البيتكوين هو عملية  مقصودة من قبل مروجي هذه العملة من أجل اصطناع يدرة ختدم سعر 

 البيتكوين.
الكتلة النقدية لعمالت التقليدية. فميكن احلك  على مدى أمهية عرض البيتكوين مبقارية عرضها بعرض لا

أورو املتداولة يف العامل،وهي بذلك  50مليار أورو يف شكل أوراق بقيمة  15بـ لألورو على سبيل امليال تقدر بـ 
مت  2021 . وجتدر اإلشارة إىل أيه إىل ماية 2140تتجاوز بشكل كب ر الكتل النقدية للبيتكوين املزمع توف رها سنة 

ولالنظر إىل قوة الصني يف سوق العمالت  (. Historique du prix du Bitcoinمليون بيتكوين. ) 18إصدار حوايل 
املشفرة، خاصة البيتكوين، جند أن قرارها مبنع التعدين على أراضيها أثر على عرض هذه العملة بشكل أدى إىل 

ا يؤدي إىل لقائل أبن اخنفاض عرض سلعة متراجع سعرها. هنا جند أن الواقع ال يتوافق ومنطق النظرية االقتصادية ا
ارتفاع سعرها يف حالة بقاء الطلب عليها على األقل دون تغ ر. لكن يف حالة البيتكوين جند أن اختاذ الصني لقرار 

 عدم الرتخيص لالتعدين على أراضيها افزع املستيمرين يف هذه العملة اما جعله  يقللون الطلب عليها.

 بيتكوين ونقاط ضعفهنقاط قوة ال ــــ 3.4
 نقاط قوة البيتكوينـــ  1.3.4
 لامليزات التالية: العملة االفرتاضية  تتمتع    

ـــ عدم وجود وسطاء عند استعمال هذا النوع من العمالت يسمح بتسوية املعامالت بسرعة يسبية. كما أن عدم 
فرة، حيث استخدام العمالت املشخضوع املبادالت إىل ضرائب ورسوم إىل وقت فريب يؤدي إىل اخنفاض تكاليف 

تقتصر التكاليف على قيمة االشرتاك يف اإليرتيت ودفع فاتورة استهالك الكهرلاء. هذه العوامل تؤدي إىل اخنفاض 
، ل بطاقة االئتمانيظام الدفع التقليدي ميلتكاليف املرتبطة لاستعمال لا تكلفة التعامل لالعمالت املشفرة مقارية

لكن مع اتساع العمل لالعمالت املشفرة صارت املعامالت اليت  (.Visa ou Mastercard) كارد  بطاقة فيزا وماسرت
تت  هبذه العمالت ختضع للتشريعات اجلبائية املطبقة على القي  املضافة. فكل من يتعامل هبذه العمالت مطالب 

ل أموال إىل احلسا  ؤدي إىل دخو لالتصريح لاألرلاح اليت حيققها. فكل عملية ختص التعامل لالعمالت املشفرة وت
 جيب على البنك املاسك حلسا  العميل أن يبلغ مصاحل الضرائب.

 جمال ويبقى مستوى األمان يف ــــ متتع العمالت االفرتاضية مبستوى أمان عال حىت وإن مل يكن مستوى مطلق.
. يت  هذا األمر نوكيدية املودعة يف البالعمالت املشفرة أعلى بكي ر من مستوى األمان الذي تتمتع به العمالت التقل

ل على ارتفاع ميكن االستدالتشف ر كل معاملة والتحقق من صحتها بواسطة عدد كب ر جًدا من أجهزة الكمبيوتر. ب
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ن يصف توف ر أكير مدرجة األمان يف جمال العمالت املشفرة لالقول أن عمليات قرصنة هذه العمالت تتطلب 
رها. ا جمموع املعديني، وهو أمر صعب حتقيقه أليه يتطلب حتمل تكلفة كب رة يصعب تقديالطاقة اليت يتوفر عليه

وحىت لو افرتضنا وجود شخص إبمكايه حتقيق هذا الشرط فإيه من م ر املعقول أن يقدم على حتمل تلك التكلفة 
 Bitcoin : C'est quoi ? Comment الكب رة لقرصنة يظام سينهار مبجرد املساس به، ولالتايل لن جيين منه أية فائدة.)

ça marche ? - Capital.fr  ويتلقى الشخص الذي يتعامل لالبيتكوين مفتاحا افرتاضيا هو عبارة عن عدد من .)
األرقام واألحرف. هذا املفتاح حيتفظ به صاحبه بشكل سري، ألن تعرف أي شخص على هذا املفتاح السري 

ى رق  . كل مرة يقوم فيها الشخص إبجراء معاملة يف البتكوين حيصل عليسمح له لاستعمال ما حيتويه من بتكوين
 سري جديد. 

ـــ تعترب النقود االفرتاضية وسيلة مفيدة ألولياء األطفال الصغار، إذ تسمح احلصالة النقدية االفرتاضية املسقفة لألبناء 
 لاستعمال هذه النقود بشكل آمن.

 ن وفاء ووالء زلائن املؤسسة.ـــ يسمح استعمال النقود املشفرة بضما
 ــ عدم أتثر هذا النوع من العمالت بتقلبات االقتصاد احلقيقي.

 ـــ متتع املتعاملني حبق اإلطالع على س ر العمليات ومعرفة وضعية حمافظه  يف أية حلظة. 

 ـ نقاط ضعف البيتكوينـــ 2.3.4
رة. اطر عديدة هتددها وهتدد بقية العمالت املشفم  أن التعامل لالبيتكوين هي عملية آمنة، إال أن هناك خمر     

 ومن أه  هذه املخاطر يذكر ما يلي: 
ر عن ويظرا لكون العملة االفرتاضية تصد .قايوينــــ عدم خضوع عمليات إصدار وإدارة البتكوين ألي يظام وأتط ر 

 .جهات م ر رمسية تضمنها فذلك حيد من قوهتا اإلبرائية ومن ثقة املتعاملني فيها

لبيتكوين لتقلبات كب رة تفوق بكي ر تقلبات الدوالر مقابل األورو. هذه التقلبات يف سعر ا البيتكوين أسعارـــ تعرض 
انجتة عن مضاربة عليها اما جيعل االحتفاظ هبا عملية حمفوفة لاملخاطر حبيث قد يكون من م ر املعقول استيمار 

أورو إىل أكير من  8.500ايتقل سعر البيتكوين من  2017 مبالغ كب رة يف هذه العملة. فخالل شهر ديسمرب
دون أن يكون لذلك تفس ر موضوعي.  % 40أورو، بعدها أبايم قليلة اخنفض سعر هذه العملة بـ  16.000

(Bitcoin : C'est quoi ? Comment ça marche ? - Capital.fr ميكن تفس ر تقلب أسعار عملة البيتكوين جبملة .)
 لأورو خال 3790 يلفقد أتثرت هذه العملة بتفشي جائحة كوروان، حيث بلغت قيمة البيتكوين حوا من العوامل.
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 من انحية اثيية جند أن قلة رمسلة سوق العمالت املشفرة بعدما كان أعلى من ذلك بكي ر. 2020مارس  13يوم 
ما تتأثر يعود حلداثة هذه السوق. كيعترب عامال من عوامل تقلب أسعار البيتكوين والعمالت املشفرة. هذا األمر 

أسعار هذه العمالت لاإلشاعات اليت يطلقها البعض جلعل أسعارها تنخفض ليعاد شراؤها مث إعادة  بيعها أبسعار 
عالية حمققني مكاسب كب رة على حسا  البائعني األوائل الذين يتكبدون خسائر معتربة. هذا التقلب الكب ر  يف 

يقلل من قدرهتا على أداء وظيفيت وحدة حسا  وكذا دور الوسيط يف التبادل. فالتقلب  أسعار العمالت املشفرة
الكب ر ألسعار البيتكوين سيضطر التجار إىل حسا  دائ  لألسعار، وهو ما حيمله  تكاليف إضافية. أما لالنسبة 

ية يتسبب تقلب سعر يللمستهلكني فإن تقلب أسعار البيتكوين بشكل مستمر جيعله  يف حالة ريب. من انحية اث
البتكوين يف جعل هذه العملة م ر قادرة على أداء وظيفة وسيط يف التبادل وهي الوظيفة األكير تربيرا لوجود هذه 

( اليت حدثت يف هولندا يف القرن السابع La tulipeالعملة. ويشبه البعض وضع البيتكوين بوضعية زهرة اخلزامي )
مي ما زالت موجود، فهل ميكن للبيتكوين أن يستمر يف الوجود. من انحية أخرى عشر. لكن املالحظ أن زهرة اخلزا

التقلب الكب ر ألسعار البيتكوين يعرض حاملي هذه العملة خلسائر أو مكاسب كب رة ولالتايل ال ميكن االعتماد 
 عليها يف أداء وظيفة خمزن للقيمة.

ـــ رم  درجة األمان العالية اليت تتمتع هبا العمالت املشفرة، إال أن هذه العمالت تي ر املخاوف، إذ ميكن 
للمستعملني فقدان أموااه  بسبب أخطاء يف التعامل أو أخطاء يف س ر األجهزة أو حىت تعرض احلسالات إىل 

هذه  سرقة، اما يعرض أمواله للسرقة. ومقابل وجودالسطو. كما أن الرق  السري للمحفظة املالية معرض للضياع أو ال
السرتداد األموال املرسلة خطأ إىل جهة معينة. لذا يتعني على املرسل التأكد من العنوان املخاطر ال توجد أية إمكايية 

لسلة ساألمريكية املتخصصة يف حتليل العمليات اليت تت  على  Chainalysisاملرسل إليه. يف هذا الصدد تش ر شركة  
، وهو ما يعدل على األقل من البيتكوين املوجود يف التداول % 22.4و  % 16.4الكتل )البلوكشني( أن ما بني 

. كما تش ر مصادر املعلومات (Les 10 questions les plus posées sur le bitcoin) قد ضاعت. مليار دوالر 22
ال العمالت ست قليلة. كما أن احملافظ املالية للمتعاملني يف جمالوقائع اخلاصة بسرقة العمالت املشفرة لياملختلفة أن 

املشفرة معرضة لالخرتاق حبيث يت  يقل حمتوى تلك احملفظة إىل حمفظة الطرف املخرتق. إضافة إىل هذه املخاطر 
 تداولت وكاالت األخبار يبأ هرو  مؤسس 2021يشهد جمال العمالت املشفرة عمليات احتيال. ففي شهر أفريل 

من   391.000( الرتكي فاروق فتيح أوزير خمتلسا أموال حوايل Thodex منصبة تبادل العمالت املشفرة املسماة )
مفاده ( خربا Bloombergكما يشرت وكالة بوملربغ )(.  Renault Enguérandمليار دوالر.) 2زلائنه بقيمة تقدر بـ 

( اختفيا  Capأن أخوين من جنو  إفريقيا، ومها مؤسسان ملنصة لالستيمار يف العمالت املشفرة موجود يف الكا  )

                                                 

   ،قريصة( حتسب رمسلة العمالت املشفرة بضر  عدد القطعJetons  الطوكنtokens يف قيمها. فقيمة سوق العمالت املشفرة بلغت يف شهر جايفي )
 وقوف على أمهية هذه السوق يكفي مقارية رمسلتها برمسلة سوقمليار دوالر عبارة عن رمسلة عملة البيتكوين. لل 700مليار دوالر، منها  1000حوايل  2021

 .مليار دوالر وهو سوق قدمي يسبيا 68البورصة العاملي الذي تبلغ قيمته 

https://plus.lefigaro.fr/page/uid/263169
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ال ويف ظل احتممليار دوالر من البيتكوين اليت تعود لزلائنهما.  2.2ومعهما حوايل  2021خالل شهر جوان 
عويض ال تقدم أي تفاحلكومات  .هاالسرتداد ضمانأي  يوجد الحدوث ضياع أو سرقة لألموال من احملافظ املالية 
 بسبب إلمفال أمساء أصحا  العمالت املشفرة. 

ـــ تتميز عملية التعدين وخلق العمالت املشفرة لارتفاع تكاليفها. فخلق العمالت املشفرة يتطلب توفر حواسيب  
جة تعرضها لضغط  يف تلف احلواسيب يتي كب رة مالية اليمن، مث أن عمليات التنقيب عن العمالت املشفرة تتسبب

كب ر واستهالكها الكب ر من الكهرلاء الذي تكون له ايعكاسات على البيئة. لقد مت ابتكار العمالت املشفرة لتمكني 
املتعاملني من يقل األموال عرب احلدود بشكل آمن، وبسرعة كب رة وأبقل تكلفة، اما جيعل وسيل الدفع هذه أحسن  

فع التقليدية. لكن طبيعة العمالت املشفرة آخذة يف التغ ر بشكل يؤدي إىل ارتفاع تكلفتها وتباطؤ من وسائل الد
عمليات التحويل اليت تت  عربها. فاملعديون الذين يتولون حتيني سلسلة الكتل، والذين مييلون قلب البلوكشني، 

الك معترب ت الرايضية الكب رة إىل استهحل املعاداليهتمون أكير لالعمليات العالية التكاليف. وتؤدي عمليات 
( فإن استعمال هذه احلواسيب يتطلب استهالك Bank of Americaللطاقة الكهرلائية. فحسب تقرير لبنك أمريكا )

من الكهرلاء العاملية، وهو ما يعادل تقريبا استهالك هولندا من الكهرلاء. ويرتتب عن تشغيل احلواسيب  % 0.4
تزيد من مستوى االحتباس احلراري، ألن عددا كب را من احلواسيب موجود لالصني، حيث يت   ايبعاث مازات كب رة

لالنسبة ملسألة التكاليف يرى املدافعون عن  .( Étienne Goetzتوليد كمية كب رة من الكهرلاء لاستعمال الفح . )
تكاليف املرتبطة إبصدار البيتكوين أقل من التكاليف املرتبطة إبصدار العمالت التقليدية، وهي البيتكوين أن ال

 التكاليف اليت ختص سك العمالت، ختزينها، مراقبتها، دفع احلقوق األم رية.
ألفراد الذين اـــ الطابع السري للعمالت املشفرة ال يسمح مبعرفة هوية املتعاملني فيها، وهو ما يعترب مطاء للكي ر من 
 ميارسون أعماال م ر مشروعة ويتعاملون مببالغ مالية كب رة انجتة عن املتاجرة لاملخدرات واألسلحة...  

، ومنها البيتكوين، جمرد فقاعة مالية ما تلبث أن تنفجر. فقياسا على حاالت ــــ هناك من يعترب العمالت املشفرة
 2010ة مر مبرحلة أوىل بدأت لاكتشاف املستيمرين اهذا األصل املايل سن عديدة للفقاعات املالية  جند أن البيتكوين

واعتربوا االستيمار فيه عملية  جمدية خالل املدى الطويل. مث بدأت مرحلة اثيية يف مسار هذه العملة امتدت خالل 
فاع سعره. ى إىل ارتومتيزت لاإلقبال الكب ر للمستيمرين على شراء هذه العملة بشكل أد 2016ــــ  2010الفرتة  

ولقد سامهت التغطية اإلعالمية اهذه العملة يف تزايد إقبال املستيمرين واملضاربني على شرائها. بعد ذلك شهدت 
، ارتفاعا كب را وسريعا يف سعر البيتكوين مقارية لالدوالر واألورو. وظهرت 2017املرحلة اليالية، اليت بدأت سنة 

خماطر املضاربة. اآلن من املتوقع أن يستمر سعر البيتكوين يف االرتفاع. إال أيه  منخالل هذه املرحلة أصوات حتذر 
قد يتبني الحقا للكي ر من املضاربني استحالة ارتفاع أكرب يف سعر البيتكوين فيبادرون لبيع ما ميتلكون من هذه 

ع لالكي ر إىل بيع ما هو ما يدفالعملة مسببني اخنفاض سعره، فيبدأ اخلوف ينتشر وسط املضاربني واملستيمرين، و 

https://www.lesechos.fr/@etienne-goetz
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ميلكون من هذا األصل، وهو ما سيسبب اهنيارا سريعا لسعر األصل، اما يرتتب عنه ايفجار الفقاعة وحدوث 
 ايعكاسات سلبية على االقتصاد. من جهة أخرى هناك من يشبه إيتاج العمالت املشفرة والتعامل هبا بسلسلة بويزي

(، أحد موظفي مكتب بوسطن  Charles Ponziيسبة إىل شارل بويزي )  ( une chaîne de Ponziأو هرم بويزي )
من رأس ف % 50أول عملية احتيال متيلت يف وعده املستيمرين لاحلصول على عائد يقار   1919الذي دبر عام 

 يف  ظرف ال يتعدى مخسني يوم. أتخذ هذه السلسلة  شكل هرم تض  قمته أوائل املستيمريناملال املستيمر يف
السلسلة،  مث مييل هذا ااهرم إىل الطول كلما زاد عدد املستيمرين فيه. تسمح سلسلة بويزي  للمستيمرين لاحلصول 
على دخل طاملا وجد مستيمرون جدد يغدون السلسلة أبموال جديدة. لكن عندما تنقطع التدفقات املالية اجلديدة 

القبض على برانرد مادوف  2008 . يف يفس السياق مت يف سنة تنهار السلسلة ويتكبد آخر املستيمرين خسارة أموااه
(Bernard Madoffالرئيس السابق لبورصة ان ،) داك أليه كان يدير سلسلة عمالقة من يوع بويزي. وهو ما تسبب ز

 يف خسارة املستيمرين ملبلغ قار  اخلمسني مليار دوالر. 
ام زا بشكل كب ر. فوجود عدد حمدود من املعديني على رأس النظـــ خيشى أن يتحول يظام العمالت املشفرة يظاما امرك

 Michala املعلومات يعترب خطرا يهدد سالمة النظام. لذا فإن األمر يتطلب ال مركزية موسعة لس ر النظام.        )

Marcussen 2018) . 

ستوى رة ميكن أن يؤثر على مـــ تعدد اجلهات م ر الرمسية املصدرة اهذه العمالت وحج  العمالت املشفرة املصد
حج  الكتلة النقدية من هذه العمالت سواء لالزايدة أو النقصان.  ففي حالة البيتكوين حج  العملة املقرر إصدارها 
يبقى حمدودا. لكن يف ظل تعدد اجلهات املصدرة للعمالت املشفرة واتساع إصدارها اهذا النوع من النقود،يتيجة 

أة تكون املالحظ هنا أن املكاف تاج إىل أتكيد، قد يؤدي إىل حدوث حاالت من التضخ .اتساع املعامالت اليت حت
 مقابل أتكيد صحة املعاملة وليس مقابل خلق سلعة أو خدمة جديدة.

ــ لالنسبة للعمالت التقليدية فهي تستعمل يف مكافأة اجلهود املبذولة من طرف األعوان االقتصاديني. فالعامل الذي 
عينا يتقاضى دخال معينا. يف جمال العمالت املشفرة يتنافس املعديون يف حل املعدالت املعروضة عليه . يبذل جهدا م

ويبذلون يف ذلك جهدا ووقتا وتكاليف كب رة. لكن مبجرد وصول أحده  إىل حل تلك املعادلة يفوز لاجلائزة، يف 
 حني تذهب جهود ويفقات بقية املعديني سدى. 

ا ة تتميز لاالستعمال الواسع، بينما األمر م ر ذلك لالنسبة للعمالت املشفرة اليت يبقى استعمااهـــ العمالت التقليدي
 حمصورا بني عدد حمدود من املتعاملني.

( يف interopérabilitéـــ اليوم ورم  التطور احلاصل يف جمال العمالت املشفرة إال أن التوافق واالعتماد املتبادل  )
رة م ر موجود، ومن مت فإن األمر يتطلب إجياد يظام يسمح خبلق التوافق بني سلسلة الكتل خمتلف العمالت املشف

 ( Michala Marcussen, 2018) للعمالت املشفرة املختلفة.



 التعريف ابلعمالت املشفرة عموما والبيتكوين خصوصا ومبدى قدرهتا على أداء وظائف النقود التقليدية
 

             03 ، العدد3البشري واألداء، جامعة اجلزائر س املالأجملة األداء، خمرب ر              70

 قدرة العمالت املشفرة على أداء وظائف العمالت واملواقف املصتلفة منهاــ  5
كوين، مدى قدرة العمالت املشفرة، وخاصة منها البيت يعمل يف هذا الفرع من هذه الورقة البحيية على حتليل      

 على أداء وظائف العمالت التقليدية. كما سنقوم يف مرحلة اثيية لاستعراض خمتلف املواقف من العمالت املشفرة. 
 قدرة البيتكوين و العمالت املشفرة على أداء دور العمالت التقليدية مدىـــــ  1.5
مة، وسيط مقياس للقيوحدة حسا  و كل األشياء اليت لاستطاعتها أداء دور عن   تعرف النقود على أهنا عبارة     

ود . لاإلضافة إىل هذه الوظائف اليالثة الرئيسية تضاف وظائف أخرى تتميل يف كون النقيف التبادل، خمزن للقيمة
إجيالا على  تصدر عن هيئة رمسية تتوىل التحك  يف حج  املعروض منها لالشكل الذي يسمح لالتأث رجيب أن 

 ، هذا إضافة إىل استعمال تلك النقود يف حتقيق مداخيل أم رية وكذا ضمان االستقرار االقتصادي.النشاط االقتصادي
(Meixing Dai, Moïse Sidiropoulos, 2017) 

ايطالقا من تعريف النقود التقليدية سنحاول معرفة مدى ايطباق هذا التعريف على البيتكوين والعمالت املشفرة، 
اعة مالية مستقبال تطورا، أم أهنا جمرد فق وهو ما يسمح لنا لالقول أن البيتكوين عملة أبمت معىن الكلمة ستشهد

 ستنفجر الحقا.

  لتبادلط يف اتكوين كوسييالب ـــ 1.1.5
تتميل الوظيفة الرئيسية للعملة يف تسهيل عملية التبادل، فهي عبارة عن سلعة من يوع خا   يت  تباداها مع         

العقبات اليت  ة سلع. فالنقود ظهرت ملعاجلكافة السلع واخلدمات. ولالتايل تصبح الوسيط الضروري حلدوث تبادل ال
كايت تواجه التبادل يف ظل املقايضة. وحىت تتمكن النقود من أداء هذه الوظيفة ال بد أن تتوفر على شرط أساسي 

 هو متتعها لالقبول العام. 

لى أحسن ع جند أن العمالت املشفرة ال تؤدي هذه الوظيفةايطالقا من تعريف وظيفة النقود كوسيط يف التبادل 
 وجه يف الوقت احلايل، وهذا لألسبا  التالية: 

ـــــ على مستوى احلكومات العمالت املشفرة ال زالت ال تلقى قبوال عام. فاليوم جند أن الكي ر من الدول ال تعرتف 
ة أن تفسر متابعة يشاطها وخمافبشرعية العمالت املشفرة بسبب اجلهل لاجلهات اليت تصدرها بشكل يصعب 

ليات اخرتاق احملافظ الرقمية على أيه عجز من قبل تلك احلكومات على مراقبة يشاط اجلهات املتعاملة هبذه عم
 العملة. اليوم هناك القليل من الدول  اليت تعرتف لالنقود املشفرة. فأملاييا ميال متتلك إطارا قايوييا يسمح بتتبع يشاط

 ئب.الشركات العاملة يف هذا اجملال وإخضاعها للضرا
إلعالم املتعاملني عرب اخلط، ميل لائعي الربجميات وجتهيزات اــــ على مستوى األفراد فإن القليل من التجار، ومنه  

بلغ  2017وفمرب ية شهر يفحسب بعض مصادر املعلومات ويف هنااآليل، ه  من يستعمل البيتكوين كوسيلة دفع. 
، وهو رق  حمدود مقارية بعدد العمليات اليت تت  لالعمالت عملية 380.000حج  املعامالت اليومية لالبيتكوين 
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وأن أملب العمليات ختص حتويالت ما بني املضاربني. أما شراء السلع واخلدمات فل  تكن متيل أكير من  التقليدية.
 إىل جايب حمدودية استعمال (.Jean-Marc Figuet) من جمموع املعامالت، وهو ما مييل يسبة جد حمدودة. % 20

من البيتكوين يت  تداواها  % 4البيتكوين يف املعامالت التجارية يسجل اخنفاض سرعة تداول البيتكوين. فحوايل 
 أسبوعيا، وأن اجلزء األكرب من عملة البيتكوين تبقى جممدة عند مالكيها لفرتات زمنية طويلة.

(https://www.lelivrescolaire.fr )  

مليون وحدة يؤدي إىل إبطاء عملية  21مستوى  ة عرض البيتكوين املسقف عند جند أن حمدودي ليةــــ من جهة اث
وزايدة على حمدودية عرض البيتكوين والعمالت املشفرة فإن تداول النقود بشكل يتسبب يف حدوث ايكماش. 

 .طريقة احلصول عليها ليست لاألمر السهل لعامة الناس

صول على بيتكوين احلكما أن مبذول يف يشاط اقتصادي معني.  بط جبهد ـــ إصدار الدفعة األوىل من البيتكوين مل يرت
ما أن اجلهد . كالذين ميتلكون حواسيب ضخمة مالية ن خالل عملية التعدين هي فرصة متاحة لبعض األفرادمي

بدأ أن  ماملبذول من املعديني الذين ال يصلون إىل حل املعادالت املعروضة عليه  يعترب جهدا ضائعا. وهذا يتناىف و 
ملية التعدين عكل جهد بشري واع جيب أن خيلق قيمة. ويف حالة عدم خلقه لقيمة ما فهو جهد م ر انفع. كما أن 

ليست جمزية لصغار املنجميني الذين ميتلكون وسائل حمدودة، ألن النتائج احملققة ال تسمح بتغطية تكاليف التعدين 
 )عتاد، طاقة(. 

ست مليات بواسطة البيتكوين واملخاطر املرتبطة هبا، وكذا احملافظة على البتكوين ليــــ تكاليف عمليات تسوية الع
فتكلفة تسوية املعامالت بواسطة البيتكوين ارتفعت من . (Meixing Dai, Moïse Sidiropoulos) قليلة األمهية.

  .2017أورو للعملية الواحدة خالل سنة  50إىل حوايل  2016بضعة سنتي  سنة 

 البيتكوين كوحدة حساب ومقياس للقيم ــــ  2.1.5
و قدرهتا على قياس قيمة األشياء. وقيمة شيء معني معربا عنه لالنقود هو املقصود لالنقود كوحدة حسا  ه      

سعر ذلك الشيء. فالسعر هو تعب ر يقدي عن قيمة هذا الشيء. هذه الوظيفة مسحت لالتخلي عن مفهوم السعر 
فة يتتوقف قدرة عملة ما على أداء وظالنسيب، الذي يسمح لالتعب ر عن سعر سلعة ما بكمية من سلعة أخرى. 

 وحدة حسا  على متتعها لالقبول العام كوحدة ملقارية أسعار السلع واخلدمات وأسعار عوامل اإليتاج. 
ايطالقا من تعريف وظيفة النقود كوحدة حسا  ومقياس القي  جند أن البيتكوين والعمالت املشفرة تؤدي هذا الدور  

بسبب شكل جيد هبذه الوظيفة بالقيام ها ميكن البشكل جزئي وليس بشكل مطلق. فالعمالت املشفرة والبيتكوين 
 اإلعالن عن سعر حمدد لبضاعته  خالل مدة زمنية دونا بشكل يصعب على البائعني التقلب الكب ر ألسعاره

التعرض ملخاطر تقلب سعرها، من بينها التعرض ملخاطر الصرف. كما أن تقلب سعر البيتكوين جيعل املشرتين م ر 

https://opee.unistra.fr/spip.php?auteur9
https://opee.unistra.fr/spip.php?auteur30


 التعريف ابلعمالت املشفرة عموما والبيتكوين خصوصا ومبدى قدرهتا على أداء وظائف النقود التقليدية
 

             03 ، العدد3البشري واألداء، جامعة اجلزائر س املالأجملة األداء، خمرب ر              72

ىل كون العمالت ولالنظر إ (.Meixing Dai, Moïse Sidiropoulos) ره عند خمتلف البائعني.قادرين على مقارية سع
كما مل هبا مبا حيفظ قيمتها.التعااملشفرة تصدر عن جهات م ر رمسية فهذا يعين ميا  اجلهة الرمسية اليت تتوىل تنظي  

لالنظر إىل كون قيمة البيتكوين تستند إىل قيمة الدوالر واألورو والعمالت الصعبة فهي ال تستطيع أداء وظيفة أيه و 
 ال تصلح ألن تكون خمزن للقيمة. قياس القي ، ولالتايل فهي 

 البيتكوين كمصزن للقيمة ــــ 3.1.5
متالزمة وفورية مبعىن أن لائع سلعة مضطر للحصول على السلعة   يف اقتصاد املقايضة عمليات التبادل تكون      

بح البائع يف صاليت يطلبها يف يفس اللحظة اليت يبيع فيها سلعته. ومن مت جند أن عمليات البيع والشراء تت  عندما ي
حاجة ماسة إىل احلصول على سلعة أخرى واليت حيصل عليها مبجرد تقدميه لسلعته للبائع الطي يصبح مشرت لسلعته.  
مبعىن أيه يف ظل املقايضة لائع سلعة ما جمرب على شراء السلعة األخرى. بظهور النقود صار إبمكان البائع أن يبيع 

صل على يقود إبمكايه االحتفاظ هبا واستعمااها الحقا. مبعىن أن النقود بضاعته دون شراء بضاعة أخرى، بل حي
 تسمح بتأجيل القدرة الشرائية. وهكذا تتحول النقود إىل خمزن للقيمة ووسيلة حلفظ ثروة األعوان االقتصاديني.

ليبات النسيب اجناح العملة يف أداء وظيفة خمزن للقيمة على حفظها من السرقة والتلف، إىل جايب ضمان ويتوقف 
لقيمتها مبا يسمح حلاملها بتأجيل استهالكه دون أن يفقد الكي ر من مستوى استهالكه. لالنسبة للنقود التقليدية 
يتمتع البنك املركزي واألعوان االقتصاديني بقدرة يسبية على حفظ العملة من السرقة والتلف. أما شرط احلفاظ على 

هل نك املركزي من خالل تطبيق سياسة يقدية. لالنسبة للبيتكوين ليس من السقيمة العملة فتلك مهمة يتوالها الب
( ليست  portefeuilles numériquesحتقيق هذان الشرطان. فاالحتفاظ هبذه العملة املشفرة يت  يف حمافظ رقمية )

املعروف  (,WannaCryيشار يف هذا الصدد إىل قضييت )مؤمنة بشكل كامل ضد ااهجمات معلوماتية والسرقة. 
(، حيث قام القراصنة بتعطيل عمل الكي ر من احلسالات Petyaبف روس الفدية األول وكذا ف روس الفدية الياين )

 وطالبوا بفدية كب رة بعملة البيتكوين قبل تسلي  املفتاح الذي يسمح إبعادة فتح امللفات املخرتقة وإعادة تشغيلها
م ركية املتخصصة شركة "سايفر تريس" األيف هذا الصدد قدرت (. ن علي كعيبوشعبد اجلبار ب) لتتعامل لالعملة املشفرة.

مليون دوالر،  927 بلغت حوايلالقرصنة من خالل عمليات حج  سرقات العمالت املشفرة أن يف األمن اإللكرتوين 
 .املاضية عن الفرتة يفسها من السنة %50، بزايدة تقدر بنحو 2018عام  وذلك خالل األشهر التسعة األوىل

يرى البعض أن مشكلة السرقات ميكن (. عمالت الرقمية.. ما خماطرها وما حك  الدين فيها؟ العامل اإلسالمي)ال
لاحلصول على عقود أتمني تضمن التعويض يف حالة السرقة. لكن هذا األمر من شأيه أن يرفع تكاليف مواجهتها 

                                                 

   يف عملية هجوم إلكرتوين عاملي مس مئات اآلالف من احلواسيب 2017هذا الربانمج  عبارة عن ف روس ماكر )ضار( مت استعماله يف شهر ماي من سنة 
روسيا. هذا الربانمج ة ليف عدد كب ر من الدول، وهو ااهجوم الذي مس عددا من املؤسسات العاملية الكب رة، على مرار فودافون، رويو، تيليفوييكا، وزارة الداخلي

 ستغالاها. يسمح اه  لا يعرف لاس   برامج الفدية  يتوىل السطو على معطيات شخصية مث يطلب من أصحاهبا أمواال  مقابل تسليمه  املفتاح الذي
 . 2016( هو أيضا ف روس ماكر ضار من يوع الربامج املطالبة لالفدية ظهر ألول مرة يف شهر مارس من سنة Petyaــ بيتيا )
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 أن قيمة البيتكوين ه. فالواقع يبنيعضمون وال توجد أية جهة متنحفظ العملة. أما استقرار قيمة البيتكوين فهو م ر م
 تشهد تقلبات تفوق تقلبات معدالت صرف العمالت التقليدية وتقلبات أسعار الذهب. 

يبدو البيتكوين م ر قادر على أداء دوره كمخزن كامل للقيمة، األمر الذي يؤثر لالتايل على قدرته بناء على ما سبق 
يت يطلقها البعض وتساه  اإلشاعات ال. (Moïse Sidiropoulos ,Meixing Dai .) كوحدة حسا .على أداء دوره  

يف اخنفاض كب ر يف قيمة العمالت املشفرة، مث يت  استغالل اخنفاض تلك العمالت ليعاد شراؤها من أجل إعادة 
 بيعها الحقا أبسعار عالية.

 تكوين واحلقوق األمرييةيالب ــــ 4.1.5
امليزة ال تتوفر يف  لة. هذهحبقوق أم رية تسمح اها لاحلصول على مداخيل من إصدار العم ةتتمتع البنوك املركزي      

حالة النقود املشفرة. وحىت يستطيع البنك املركزي التمتع هبذه امليزة ال بد أن يقوم هو إبصدار هذه العملة أو يتوىل 
عن أتمي  الدولة للنقود  املرتتبة السلبيات مراقبة إصدارها. وحينها تكون العملة املشفرة فقدت استقالليتها. لتفادي

  ضل بعض الدول عدم استعمال هذه النقود.املشفرة تف

 تكوين على حتقيق االستقرار االقتصادي الكلي يمدى قدرة الب ـــــ 5.1.5
يسمح استعمال النقود التقليدية بتسهيل عمليات التبادل، ولالتايل فإن سكها يتماشى مع مستوى النشاط       

ا قدرة ي هذا الدور لاعتباره ال يصدر عن جهة رمسية اهال يؤدوم ره من العمالت املشفرة  االقتصادي. فالبيتكوين
 فإصدار  العمالت املشفرة م ر مرتبط مبستوى النشاط االقتصادي العام،على تقدير مستوى النشاط االقتصادي. 

بل هو مرتبط فقط لالعمليات اليت تت  لاستعمال العمالت املشفرة. من انحية أخرى جند أن إصدار عمالت مشفرة 
يعين إضافة كتلتها إىل الكتلة النقدية التقليدية املوجودة يف التداول، وبذلك فهي قد تساه  يف حدود معينة جديدة 

يف ارتفاع معدل التضخ  ألهنا متيل قدرة شرائية إضافية ال يقابلها عرض إضايف من السلع واخلدمات. وحىت وإن  
ة. وعندما يتعلق افية تضاف إىل الكتلة النقدية التقليديفإيه مييل كتلة يقدية إض عرض البيتكوين حمدود الكميةكان 

األمر بكافة العمالت املشفرة املوجودة يف التداول فإن ما هو متداول منها يزيد يف حج  الكتلة النقدية اإلمجالية 
 لكون خلق هذه لتالبشكل يساه  يف ارتفاع األسعار. من انحية أخرى يتميز خلق العمالت املشفرة ببعض االخ

 يكون يف صاحل املنقبني، وخاصة املنقبني األوائل. زايدة على هذا فقيمة النقود املشفرة ختضع للمضاربة.العمالت 
يرتتب عن احملدودية النسبية للبيتكوين على أداء أدوار النقود التقليدية حمدوديته على ضمان استقرار االقتصادي 

ة تباطؤ صك النقود وهو ما حد من حج  الكتلة النقدي تسبب يقص الذهب يفففي وقت سابق الكلي واملايل. 
بشكل مل يكن يسمح اها مبسايرة وت رة النمو االقتصادي على مستوى العامل، األمر الذي كان يسبب ايكماش 

اللجوء مر مت ولتجاوز هذا األ (.هنا من املفيد القول أن ايكماش االقتصاد حيث حىت يف ظل استعمال النقود الورقية.) االقتصاد.
إىل طبع النقود الورقية. املشكلة اليت واجهت النقود الذهبية هي اليوم تواجه البيتكوين. فمحدودية عرض هذه العملة 
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مليون وحدة، ال تسمح اها أبداء دور العملة كمعدل ملستوى اإليتاج ومستوى التضخ . فاالرتفاع  21واملقدر بـ 
عرب عنها امل يولد معدل ايكماش كب ر لالنسبة ألسعار السعر واخلدمات املالكب ر لسعر البيتكوين منذ إطالقه يف التع

لالبيتكوين. أما لو مت التمادي يف إصدار البيتكوين فذلك سيفقده قيمته كعملة مستعملة يف املضاربة، وهو ما يؤدي 
  إىل عزوف املضاربني واألعوان االقتصاديني عن احلصول عليها.

مالت املشفرة يف حدوث التضخ  يرى املدافعون عن هذه العمالت أن هذا األمر خبصو  إمكايية مسامهة الع
يتحقق أكير يف ظل النقود التقليدية، وذلك ألن احلكومات تلجأ أحياان إىل إصدار كميات معتربة من العملة ملواجهة 

لك ال  مشكال، فذيقص مواردها املالية. لكن حىت وإن كايت احلكومات تصدر كميات من النقود، وهو ما يعترب
يربئ النقود املشفرة من القيام لالتمويل التضخمي. فما هو املايع الذي مينع مصدري النقود املشفرة من التمادي يف 

 إصدارها ما دامت حتقق اه  مكاسب.

 اآلراء واملواقف خبصوص العمالت املشفرة ــــ  2.5
ملواقف خبصوصها ايقسمت ما بني موقف يعارض ، لكن االيوم صارت العمالت الرقمية تفرض واقعا معينا      

 .ستعمااها يظرا خلصائصها املختلفةالعتبارات عديدة، وموقف اثن مؤيد الستعمااها ا
 املواقف املعارضة العتبار العمالت املشفرة عمالت شبيهة ابلعمالت التقليديةـــ  1.2.5
هي  عامالت اليت تت  من خالل هذه العمالتيستند معارضو استعمال النقود املشفرة يف التعامل إىل كون امل     

معامالت م ر مقننة، وهي جمهولة ااهوية وال ترتك أثرا . كما أن هذه العمالت يساعد على القيام أبعمال م ر 
ات إدارة تعرض منص... هذا إضافة إىل مشروعة ميل تبييض األموال، متويل اإلرها ، دع  النشاط بيع األسلحة

اقف ومنيز يف هذا اإلطار اآلراء واملو سرقة من قبل مس ري تلك املنصات أو من أطراف أخرى. العمالت املشفرة لل
الصادرة عن صندوق النقد الدويل وبعض البلدان اليت ال توافق على استعمال العمالت املشفرة. كما يدرج ضمن 

 هذا التوجه آراء بعض فقهاء الشريعة اإلسالمية. 

 د الدويل من استعمال العمالت املشفرةموقف صندوق النق ـــ 1.1.2.5
قرارا لالرتخيص لاستعمال البيتكوين كعملة قايويية  2021جوان  09على إثر اختاذ دولة السلفادور بتاريخ        

لسيد ج ري ا عرب صندوق النقد الدويل عن املخاطر اليت حتيط لاستعمال العمالت املشفرة كعملة قايويية. فقد صرح
لناطق الرمسي لاس  صندوق النقد الدويل أن اعتماد البيتكوين كعملة رمسية يطرح العديد من ( ا,Gerry Riceرايس )

املشاكل ذات الصلة لاالقتصاد الكلي ولاجلوايب املالية والقايويية، لذا فإن األمر يتطلب اختاذ إجراءات صارمة 
 ة.ة اخلاصة لالعمالت املشفر ملعاجلة هذه املشاكل. من جهتها تعمل جلنة لال على دع  القوايني املصرفي

(https://www.latribune.fr  .) 
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 موقف بعض الدول املعارضة الستعمال العمالت املشفرةـــ  2.1.2.5
ق العمالت ومن بني الدول اليت اها أتث ر يف سو هناك العديد من الدول اليت متنع التعامل لالعمالت  املشفرة.       

  ن العمالت املشفرة أثرا كب را على يشاطها وأسعارها.املشفرة جند الصني اليت كان ملوقفها م
 ويناليت كانت تشجع التعامل ابلبيتكأ ـــ موقف الصني من العمالت املشفرة ابعتبارها من أكرب الدول 

من طاقة التعدين يف جمال العمالت املشفرة على  % 58أتوي   2017كايت الصني إىل ماية هناية سنة         
كلفة الكهرلاء تيتيجة استقطاهبا ألعداد كب رة من العاملني يف هذا اجملال، وهذا بسبب اخنفاض  مستوى العامل، وهذا

ة يف هذا البلد وتوف ره للتجهيزات املعلوماتية الكب رة والفعالة، سرعة الربط بواسطة اإليرتيت، توف ر شرائح معلوماتي
ستيمار يف البتكوين ميل كب ر للمستيمرين الصينيني لالخمتصة حملية الصنع، توف ر األراضي إليشاء مؤسسات التعدين، 

بفعل عدم جاذبية توظيف األموال يف البنوك الصينية وسهولة االستيمار يف البتكوين لكويه ال حيتاج ألموال كب رة 
 . (Benjamin Pan 2018 ,) ميل ما يتطلبه االستيمار يف العقارات.

. فقد صارت السلطات الصينية 2017ابتداء من شهر سبتمرب لكن موقف الصني من العمالت املشفرة تغ ر 
تتخوف من الطابع الالمركزي لعمل العمالت املشفرة الذي ال يسمح مبعرفة هوية املستيمرين يف البيتكوين ومراقبة 
يشاطاهت ، وهو ما كان يعيق إمكايية مواجهة تلك السلطات للفساد. من جهة اثيية ويف سعيها لضمان االستقرار 
املايل داخل البلد سعت السلطات الصينية إىل احلد من خروج رؤوس األموال إىل خارج البلد، حيث اعتمدت الفتح 
اجلزئي حلسا  رأمسال البلد خمافة أن خترج الكي ر من رؤوس األموال بشكل خا  جتاه الوالايت املتحدة األمريكية 

يات ستقطا  رؤوس األموال. ويف هذا اإلطار اعتربت عملاليت كايت متيل إىل رفع معدالت الفائدة على القروض ال
يقل البيتكوين ما بني املتعاملني أو يف البورصات العاملية طريقة للتهر  من القيود املفروضة على خروج رؤوس األموال 

. على صعيد آخر  ( Benjamin Pan , 2018) أورو سنواي. 6.400إىل اخلارج، وهي العملية اليت حدد اها سقف 
كايت السلطات الصينية ختشى من تقلبات أسعار البيتكوين، وخاصة االخنفاض الكب ر يف أسعارها، وهو ما من 

 شأيه أن يؤدي إىل حدوث عدم استقرار اجتماعي.
ورم  احلذر الذي تبديه السلطات الصينية جتاه العمالت املشفرة إال أهنا مل متنع االبتكار يف جمال تكنولوجيا سلسلة 

البلوكشني(، وهو القطاع الذي تعول عليه الصني. ولتحقيق سياستها يف جمال التعامل مع العمالت املشفرة الكتل )
بتكوين إىل حتويل الرفع حج  رؤوس األموال املؤسسات لالعمالت املشفرة، كما مت منع منعت السلطات الصينية 

السلطات الصينية  فرضتني. من انحية أخرى يوان )العملة الصينية( لتسوية تكاليف التعدين اليت تت  داخل الص
الكهرلاء عر سالتعريف اإلجباري بكل من يريد الوصول إىل منصات تبادل العمالت املشفرة، وهذا إىل جايب رفع 

. لملنتجي الكهرلاء بقطع التيار على شركات التعدين اليت تستمر يف العموأسعار األراضي وإعطاء األوامر ملنتجي 
 مت السلطات الصينية على ملق بعض منصات تبادل العمالت املشفرة.يف األخ ر أقد
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أايم.  10خالل  % 24اخنفاض قيمة البيتكوين حبوايل تضييق السلطات الصينية على يشاط التعدين إىل أدى 
(2018 . Benjamin Pan )  . شنت السلطات الصينية محلة مضادة للبيتكوين أدت إىل  2021ففي شهر جوان

حوايل  2021 فريلسعرها يف منتصف أ بلغوهذا بعد أن  ردوال 30.000اخنفاض سعر هذه العملة إىل ما دون 
لالعمالت  كهرلائية عن رفضه بيع سيارته الكهرلائيةمدير شركة تيسال للسيارات ال صرحمن جهته دوالر.  64.870
وملواجهة تقييد يشاطها اضطرت الكي ر من الشركات  ( Cryptomonnaies . AFP avec franceinfo) املشفرة.

يكية، كندا، فيتنام، األمر  ، الوالايت املتحدةةيقل يشاطاهتا إىل سنغافور العاملة يف جمال تعدين العمالت املشفرة إىل 
ولقد مسح خروج الكي ر من شركات التعدين من الصني بتفادي مشكلة تركز إيتاج البيتكوين يف  روسيا، اتياليدا...

الصني بشكل جيعل عددا حمدودا من املعديني يسيطرون ويراقبون سلسلة الكتل. فبالرم  من تعدد املعديني الصينيني 
 فإن احتمال جلوء السلطات الصينية إىل أتمي  جتهيزات التعدين يعترب هتديدا لنشاط وعدم قدرهت  على التفاه 

صني السماح بعمليات ويفسر البعض رفض الالتعدين والقضاء على استقاللية وال مركزية إيتاج البتكوين والتعامل به. 
 (.le  e-yuanالتعدين على أراضيها إىل رمبتها يف إطالق عملتها اإللكرتويية )

 موقف كوراي اجلنوبية من البيتكوينب ـــ 
مجلة من اإلجراءات  2017سنة ملواجهة االرتفاع الكب ر لسعر البيتكوين اختذت سلطات كوراي اجلنوبية يف هناية       

متيلت يف منع املبادالت اجملهولة ااهوية اليت تت  لالعمالت املشفرة، منع فتح حسالات مغفلة االس ، إمكايية جلوء 
إىل ملق بعض املنصات ملنع بعض أشكال املبادالت، حماربة يشاطات تبييض األموال والغش املايل الذي الدولة 

يستعمل العمالت املشفرة. ولالنظر إىل مكاية كوراي اجلنوبية يف جمال التعامل لالعمالت املشفرة فإن تلك اإلجراءات  
 كان اها بعض التأث ر على سعر العمالت املشفرة. 

 مواقف البنوك املعارضة للتعامل ابلعمالت املشفرةــ ـ  3.1.2.5
 نيةسلطة النقد الفلسطي. كما أعلنت التعامل لالعمالت الرقميةفا حمذرا من موقاألردين  البنك املركزييقف        

عامل بتلك األطراف احمللية اليت تت، مش رة إىل أن كافة عن حظر التداول لالعمالت الرقمية ملا حتتويه من خماطر
ن فيها؟ وما حك  الدي عمالت الرقمية.. ما خماطرها)اجلزيرة يت ال .العمالت م ر مرخص اها وم ر خاضعة إلشرافها

 . ( | العامل اإلسالمي ...

 موقف بعض رجال االقتصاد من استعمال العمالت املشفرة ـــ  4.1.2.5
شهرته وهو الذي اكتسب  من جامعة ييويورك، (Nouriel Roubini)يورايل روبيينيرى االقتصادي األمريكي        

ه عن فقاعة مضاربية، ولالتايل فهو كوسيلة دفع ليس ل أن البيتكوين عبارة .( 2009و  2008من تنبؤه حبدوث أزمة 
مستقبل.. وشبه هذا االقتصادي  املضاربة على العمالت املشفرة لاحلماس الذي ظهر يف القرن السابع عشر مع 

  (.Emmanuel Vanbrusse, 2021) جتارة زهرة اخلزامي. لكن على األقل تلك الزهرة كايت تصلح لشيء.

La%20Chine%20peut-elle%20tuer%20le%20bitcoin%20?%20|%20Les%20Echoshttps://www.lesechos.fr ›%20Idées%20&%20Débats%20›%20Cercle ;
file:///C:/Users/MGR/Desktop/BitCouin/Cryptomonnaies%20:%20pourquoi%20la%20valeur%20du%20bitcoin%20a%20dégringolé%0dhttps:/www.francetvinfo.fr ›%20Eco%20/%20Conso%20›%20Bitcoin
https://www.francetvinfo.fr/journaliste/francetv-info-avec-afp/
https://www.aljazeera.net/economy/institutionsandstructures/2016/2/9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
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 من البيتكوين يف النقاط التالية: يتلخص موقف روبيين 
ـــــ االرتفاع الكب ر لسعر البيتكوين انتج عن تالعب املتدخلني يف سوق هذه العملة، وهو ليس وليد الصدفة. فالعديد 
من املؤشرات املالية تظهر أن الكي ر من األطراف املعنية لالبيتكوين تضخ  األسعار وتربم عقودا مبالغ فيها قصد 

 لى سعر البيتكوين. التأث ر ع
ـــ البيتكوين ال يعترب أصال ماليا جديدا، ميل األسه  والسندات، العقارات والذهب. فهذه األصول تسمح ملالكيها 
لاحلصول على دخل كامن يتميل يف األرلاح يف حالة األسه ، الفوائد يف حالة السندات، أو القيمة االستعمالية يف 

.  الذهب له قيمة استعمالية، فهو يستعمل يف الصناعة وكمادة أولية يف صناعة احلليحالة املمتلكات العقارية، وحىت
 (. Emmanuel Vanbrusseأما البيتكوين فهو ال يسمح لاحلصول على أي شكل من أشكال املداخيل. )

الرس  املفروض و ـــ القيمة احلقيقية للبيتكوين هي أقل من الصفر خاصة إذا ما أخذان بعني االعتبار تكلفة الطاقة 
 يتيجة الكربون املنبعث عن استخدام احلواسيب اليت تستعمل الكهرلاء املنتجة اعتمادا على الفح .

من عمليات  % 70ـــ البيتكوين ليس عملة ال مركزية. فالتجارة خاضعة لعدد حمدود من املنصات الكب رة وحيث 
زية، بل هي والصني. وحىت اليروة ليست ال مرك اروسيالتعدين تت  يف مؤسسات احتكارية موجودة يف روسيا، بيال

 املوكة من قبل عدد حمدود من اجلهات.

 عرض ومناقشة رأي بعض فقهاء الشريعة اإلسالمية الرافض للتعامل ابلعمالت املشفرة ــــ 5.1.2.5
ود املشفرة قمنيز  ثالث مواقف إسالمية من التعامل لالعمالت املشفرة. موقف مالب يرى أبن التعامل لالن        

حرام، وموقف جييز التعامل لالنقود املشفرة بشروط حمددة. أما الرأي اليالث فهو موقف مرتدد مل يبد رأاي خبصو  
 تداول العمالت املشفرة بسبب عدم وضوح أمرها. 

عالم تور شوقي الدك، الدكتور علي مجعة مفيت الداير املصرية السابقيرى بعض فقهاء الشريعة اإلسالمية، منه  
ت املشفرة م ر أن التعامل لالعمال، األمني العام لالحتاد العاملي لعلماء املسلمني، على القرة داميو مفيت مصر احلايل 

 للغطاء احلسي ولعنصر اليمنية الذي يسمح اها بتقيي  قي  السلع واخلدمات، الجائز ألسبا  عديدة ميل افتقارها 
ة درها وال تتحك  فيها سلطة مركزية، زايدة على كوهنا متعددة وجمهولتعترب وسيطا مقبوال يف التداول  وال تص

دم توفر ع الغش يف صرفها، ومعيارها، وقيمتها،بسبب لضرر املصادر.كما أن املتعاملني هبذه العمالت معرضني ل
ان . والعمالت املشفرة ال تشبه بطاقات االئتم (2021، أمين صاحل وحمسن خضر - لعني اإلخباريةا ).ضامن

اإللكرتويية اليت متيل موجودات ميكن لصاحبها استغالاها لاستعمال البطاقة اإللكرتويية. وعليه ميكن اعتبار العمالت 
وهي  ”رمي الوسائلحمرمة حت“العمالت املشفرة فإن لقرة دامي املشفرة أصوال مالية قيمتها متقلبة. وحسب  الدكتور ا

... لكنه يرى أيه  لو قامت الدولة بتبين هذه املخدرات، اخلمور، الرلاحرمة أخف من حرمة املقاصد اليت ختص 
فيمكن التعامل هبا ميل ما قامت به الصني والربازيل حيث أصدرات عمالت رقمية مضموية العمالت كعملة اثيية 
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ركات شمحاية أو ضمان من الدولة أو من شركة كربى أو عدة . ويف هذه احلالة حتتاج هذه العمالت إىل من الدولة
عضو ، مد املطلقالدكتور حمويشبه  (.. هل املضاربة يف البيتكوين حالل أم حرام؟.القرة دامي جييب.) .أو مستيمرين

عمالت الرقمية.. ال) ر.القمار وامليس العيب  ، أن املتعاملني لالعمالت املشفرة يشبهون لالسعودية هيئة كبار العلماء  
ويذهب البعض إىل القول أن إصدار العمالت املشفرة  (.ما خماطرها وما حك  الدين فيها؟ | العامل اإلسالمي ...

توىل لى صالحيات البنك املركزي، وهي املؤسسة اليت توالتعامل هبا دون ترخيص من طرف الدولة يعترب اعتداء ع
إصدار النقود وفق القوايني اليت يسنها اجلهاز التشريعي للدولة مبا يتماشى والسياسة العامة للدولة يف جايب السياسة 

. بناء على شالنقدية الرامية إىل التحك  يف الكتلة النقدية املتداولة مبا يسمح مبواجهة ظاهرة التضخ  وحىت االيكما
 ما سبق جند أن إصدار العمالت املشفرة ال خيضع لقايون وخيل بعمل البنك املركزي ولالتايل فهو م ر مقبول. 

املالحظ أن االعرتاضات املقدمة من طرف بعض فقهاء الشريعة اإلسالمية خبصو  العمالت املشفرة قابلة للمناقشة. 
ىل مطاء سي ال مييل اعرتاضا قواي. فالنقود الورقية هي اليوم تفتقر إفالقول أبن  العمالت املشفرة تفتقر لغطاء ح

عبد ) حسي يدعمها لكنها رم  ذلك تتمتع بقوة إبرائية كب رة مستمدة من اليقة املوضوعة يف اجلهة اليت أصدرهتا.
 بعض املعامالت يفكما أن االعرتاض على النقود املشفرة بدعوى أهنا تستغل يف املضاربة و   (.اجلبار بن علي كعيبوش

م ر املشروعة يبقى اعرتاضا ضعيفا. فالنقود القايويية بدورها تستعمل يف املضاربة أو يف تسوية بعض املعامالت م ر 
املشروعة دون أن تؤدي تلك املمارسات م ر القايويية إىل يزع الشرعية عنها. أما االعرتاض اآلخر على النقود املشفرة 

اف القايوين لالعملة املشفرة، وهو االعرتاف الذي يعطيها شرعية، فهو اعرتاض مقبول ألن االعرت  واملبين على ميا 
عدم اعرتاف الدولة لالنقود املشفرة ال يسمح مبراقبتها وال يضمن ضبط إصدارها. ففي ظل تعدد اجلهات اليت تصدر 

اجة إىل ضبط. كما أن عدم العمالت املشفرة ميكن أن يصل إىل حالة من التضخ . لذا يبقى هذا األمر يف ح
خضوع إصدار وتسي ر العمالت للمراقبة ال حيمي حامليها من عمليات القرصنة اليت تتعرض اها بسبب جهل الدولة 

ية تبعات يتيجة ا ألالشخصيات احلقيقية ألصحا  تلك العمالت، هذا زايدة على أيه ال حيمل اجلهات اليت أصدرهت
 هذه املشاكل.

 ستعمال العمالت الرقميةاملؤيدة ال املواقفـــ  2.2.5

ميلما كان للعمالت املشفرة معارضني فإن اها مدافعني يرون فيها ابتكارا يساه  يف تطور املعامالت املالية.       
 .سنتوىل يف ما يلي عرض بعض املوافق املؤيدة لعمل العمالت املشفرة. 

 رةمواقف الدول املؤيدة الستعمال العمالت املشفـــ  1.2.2.5
عن إصدار قايون يعترب استعمال  2021جوان  09سبقت اإلشارة إىل أن دولة السلفادور أعلنت بتاريخ      

 … Le FMI met en garde les Etatsالبيتكوين عملة قايويية ذات قوة إبرائية وتستعمل يف كافة املعامالت. )

https://www.latribune.fr  .)العمالت املشفرة. يذكر يف هذا الصدد  والسلفادور ليست وحدها من يسمح بتداول

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/10/18/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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أملاييا، كندا، اململكة املتحدة، السويد النمسا، سويسرا. فأملاييا على سبيل امليال شرعت الستعمال البتكوين موقف 
مع إخضاع الشركات العاملة يف هذا اجملال إىل ضريبة على األرلاح، بينما مت إعفاء املتعاملني الفرديني. من جهتها 

 rapport deإىل تنظي  عمل العمالت املشفرة وظهر ذلك من خالل تقرير تراكفان ) 2014ريسا منذ سنة سعت ف

Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) الذي )
h Raphaël Bloc)                 يهدف إىل أتط ر التعامل لالعمالت املشفرة لتفادي الغش ومحاية املدخرين.

وقد اهت  هذا التقرير بتحديد سقف للمدفوعات بواسطة البيتكوين. من جهة اثيية اهت  هذا التقرير برفع . (2018 
السرية عن مالكي احملافظ اإللكرتويية، علما أبن هذا اإلجراء تقوم به البنوك وحدها يف حالة الشك خبصو  حركات 

لالبيتكوين   2013إال أن هذا التقرير مل يكن له أثر يذكر. كما اعرتفت أملاييا ابتداء من سنة  مالية مشكوك فيها.
كعملة حقيقية، وهذا ما يسمح مراقبة هذه العملة وإخضاعها للضرائب من خالل فرض رسوم على األرلاح احملققة 

 من هذه العملة.
 ابلعمالت املشفرةمواقف رجال املصارف واملال خبصوص التعامل ــــ  2.2.2.5

يرى بعض رجال املصارف أيه ال مايع من التعامل لالنقود املشفرة ما دامت ختضع لتشريعات وإجراءات قايويية      
تنظ  تداواها. إن هذا الشرط يعين ببساطة إلغاء املبدأ الذي قامت عليه العمالت املشفرة وهو التخلص من كل رقابة 

( الذي استيمر يف مشروع ليربا Xavier Nielية جند املقاول كسافيي ييل )مركزية.  وعلى مستوى الشخصيات املال
 مليون دوالر.  10ملؤسسة فايسبوك حوايل 

 رأي بعض فقهاء الشريعة اإلسالمية اجمليز للتعامل ابلعمالت املشفرة بشروط حمددةـــ  3.2.2.5
ة. كما ز ألن األصل يف األشياء اإللاحيرى بعض فقهاء الشريعة اإلسالمية أن التعامل لالعمالت املشفرة جائ    

 أن اإللاحة مرتبطة مبدى تعامل الناس هبا، مع عدم خمالفة ذلك للشرع. 
إن القول أبن مشروعية استعمال العمالت املشفرة مستمدة من عدد املتعاملني هبا فهذا يعترب مبدأ خاطئ. فلو 

 قروض رم  حترميها من الناحية الشرعية لكوهنا تعتربأخذان كميال بطاقات االئتمان فهي مستعملة على يطاق واسع 
كما أن القول مبشروعية التعامل لالعمالت املشفرة ما مل يكن هناك مرر وجهالة   (.عبد اجلبار بن علي كعيبش) ربوية.

ندما عواعتداء على دور البنك املركزي هو يف النهاية قول ال خيتلف عن قول احملرمني للتعامل لالعمالت املشفرة. ف
تزول هذه املخاطر وعندما تستطيع العمالت املشفرة أداء وظائف النقود التقليدية يكون حينها أمام يقد جديد لكنه 

 مقبول عموما. 
يتبني لنا من حتليل موقف احملرمني للتعامل لالعمالت املشفرة وموقف م ر املعرتضني على استعمااها بشروط معينة أن 

ف من حيث الشكل وليس يف  املضمون. فكال املوقفني يرى أبن قبول العمالت املشفرة االختالف بينهما هو اختال
 للشرعية يتطلب توفر مجلة من الشروط، وهي: 
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تويل الدولة إصدار العملة ألهنا تندرج ضمن وظائفها املختلفة، وهي املؤهلة أكير لضمان أداء العملة ألدوارها ــــ 
ألن  واملؤسسات وييقون فيها ويف قدرهتا على ضمان محاية العملة ومراقبة سكها، املختلفة حبيث يطمئن اها األفراد

 يصلح ضر  الدراه  البن حنبل: "اإلمام أمحد ترك هذه الوظيفة لغ ر الدولة سترتتب عنه آاثر سيئة. ويف هذا يقول 
 .(م السلطاييةاألحكا )".إال يف دار الضر ، إبذن السلطان؛ ألن الناس إن ُرخص اه  ركبوا العظائ 

ـــ يشرتط يف أي شيء يؤدي دور النقود أن يكون قادرا على أداء الوظائف اليت تؤديها النقود التقليدية، أن تكون 
اجلهة اليت تصدره جهة و األطراف اليت تتعامل به جهات معلومة، أن ختلو املعامالت اليت تت  هبذه العملة من الضرر 

و  هذه الشروط جندها ال تتوفر يف العمالت املشفرة. فال وجود لقايون حيك  ألي من الطرفني املتعاملني. خبص
إصدار العمالت املشفرة. كما أن هذه العمالت حماطة لاجلهالة، فال تتوفر معلومات عن املتعاملني هبا وال تتوفر 

والغش غرر لشفافية خبصو  اجملاالت اليت تستعمل فيها، فهي تستعمل يف يشاطات م ر مشروعة تؤدي إىل ا
  يف الشريعة اإلسالمية. وتسبب الضرر وهي أمور منهي عنها 

 خامتةـــ  6
لقد مسح تطور هذه و فرًصا لتعديل املمارسات املركزية والوسيطة لألسواق املالية.  تقنية سلسلة الكتلتوفر 

اها قيمة يف ذاهتا  لنقود ليستالتقنية بظهور وتزايد استعمال العمالت املشفرة، خاصة منها البيتكوين. إال أن هذه ا
املشفرة ى العمالت وم رها تبقلكل األسبا  املذكورة ، إضافة إىل تقلب أسعارها بشكل كب ر. قايوينوليس اها مطاء 

لالنظر إىل اإلبداع واخللق الذي صاحب عملية خلق النقود املشفرة والذي لكن و مؤهلة ألداء دور العملة.  م ر
يل فإيه من امله  االستفادة من هذا األمر مع وضع قواعد وإجراءات تسمح لاالحتياط من يسمح بتطور النظام املا

 املخاطر اليت تصاحب استعمال تلك العمالت. 

إن االستفادة من التطور احلاصل يف جمال سلسلة الكتل والعمالت املشفرة تفرض على البنوك املركزية التفك ر يف  
ني يف تطور عملة مركزية مؤمنة ضد خماطر العمالت املشفرة. ويف هذا اإلطار كيفية االستفادة من تقنية البلوكش

 ازدادا االهتمام إبصدار عمالت عمومية رقمية يتوىل البنك املركزي ضبطها.
 ـــ املراجع 7
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