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Abstract 

This study aims to address the question of the risks of virtual currencies by referring to 

Bitcoin currency, by studying and analyzing the general framework of these currencies, their 

types and conditions of their formation, in addition to the risks of treating them by focusing on 

Bitcoin currency, and we came to the conclusion that virtual currencies were born out of the 

womb of virtual space, transcending everything The known traditional global financial systems 

and their prices have rivaled the exchange of the world's largest currencies except that in the 

absence of an administration that manages the issuance, supervision and protection of virtual 

currencies, especially Bitcoin, has threatened to threaten the stability of the international 

financial system, as offered by a user Guardian on the high percentage of theft and hacking risk 
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as a possibility, and this has contributed to the negative perception of most countries have, 

including Algeria. 

 امللخص

من  تفاراضية لاشإشارة إىل عملة البتكوين، ولل هتدف هذه الدراسة إىل التطرق ملوضوع خماطر العمالت اال
كيز على ، لاشإضاتفة خماطر التعامل هبا لالار وظروف نشأهتا خالل دراســة وحتليل اشإطار العام هلذه العمالت وأنواعها

عملة البتكوين، وقد توصلنا إىل أن العمالت االتفاراضية ولدت من رحم عامل الفضاء االتفاراضي متعديتا مجيع النظم 
دارة  أن يف ظل ييا  إاحلقيقية، إالالعاملية املالية التقليدية العاملية املعروتفة، وانتفست أسعارها صرتفها أكرب العمالت 

تتوىل إصدار واشإشراف ومحاية العمالت االتفاراضية وخاصة البتكوين جعلها هتدد استقرار النظام املايل الدويل، كما 
عرض مستخدميها على نسبة عالية من املخاطر كإمكانية قرصنتها وسرقتها، وهذا ما ساهم يف النظرة السلبية ملعظم 

 الدول هلا ومن بينهم اجلزائر.
Key words: Currencies, Risks, Bitcoin. 

JEL Classification Codes: E; E4; E42. 

 : العمالت االتفاراضية، املخاطر، البتكوين.الكلمات املفتاحية
 JEL: E42 ; E4 ; Eات تصنيف

 

 : مقدمة

يسود العامل اليوم ثورة تقنية شاملة امتدت إىل كاتفة مناحي احلياة، وأثرت بشكل كبري على أمناط احلياة 
املختلفة، ومنها االقتصادية، حيث سامهت تل  الثورة يف إجياد جمموعة من الظواهر اجلديدة كالتجارة اشإلكارونية 

 .وظهور وسائل دتفع حديثة

تفاليوم يتم تداول ماليني النقود االتفاراضية كالبتكوين ويريها، وهي نقود ال ُيصدرها أي بن  مركزي، وال ختضع 
وال ختضع ألي رقابة من أي دولة أو أي جهة رقابية أخرى، وتعد مرحلة النقود االلكارونية للسياسات النقدية للدول، 

املرحلة األحدث يف سلم التطور النقدي واليت ارتبطت لالتقدم التكنولوجي والطفرة املعلوماتية، وربط العامل كله 
 .إلكارونيا من خالل شبكة اشإنارنت

 هذا البحث لإلجابة على اشإشكالية التالية:ضمن هذا السياق والتصور، جاء موضوع 
 ما مدى قبول التعامل ابلعمالت االفرتاضية وفيما تكمن خماطرها ؟
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  :وانطالقاً من هذه اشإشكالية الرئيسية، تطرح األسئلة الفرعية التالية
 ماهية العمالت االتفاراضية ؟ -
 تفيما تكمن خماطر التعامل لالعمالت االتفاراضية ؟ -

 جبوانب املوضوع مت تقسيم الدراسة كمايلي:هبدف اشإحاطة 
 مدخل إىل العمالت االتفاراضية؛ 
 .خماطر التعامل بعملة البتكوين 

 مدخل إىل العمالت االفرتاضيةأوال: 
لى مفهوم العمالت ان نعرج ع البدقبل التطرق اىل خماطر التعامل لالعمالت التفاراضية وعملة البتكوين خاصة 

 االتفاراضية من خالل طرح اشإطار الفكري والنظري هلذه األخرية.
ا تفمنهم من عرتفهحسب وجهة نظره وردت العديد من التعاريف هلذا املصطلح، كل  العمالت االفرتاضية: 1-1

لتأمني معامالهتا، والتحكم يف  التشفري تسـتخدم ؛عبـارة عـن "أصـول رقميـة مصممة للعمل كوســيلة التبادلأبهنا 
يري نسخي، وهي تفـي يالبيتهـا مبنيـة علـى تقنيـة  إنشاء وحدات إضـاتفية، والتحقـق مـن نقـل األصول والقـيم بشكل

والسرعة والثقة يف النقل، ويقوم إبنتاج هذه العمالت  والتـي تكفـل الشـفاتفية Blockchainتسـمى بسلسـلة الثقـة 
 ؛1تها جمتمع يعرف لاملنقبني"وكفالة استمراري
   عملة رقمية جمهولة املنشأ،كوهنا ال متتل  رقمًا متسلساًل، وال أي وسيلة أخرى، تتيح تتبع ما

أنفق للوصول إىل البائع أو املشاري، ما جيعل منها تفكرة رائجة لدى كل املداتفعني عن اخلصوصية، أو لائعي السلع 
 ؛2والبضائع يري املشروعة كاملخدرات عرب اشإنارنت

   متثيل رقمي للقيمة يصدر بواسطة مطورين خاصني لاعتباره وحدة حسا ، وميكن احلصول عليه
 ؛3وختزينه والوصول اليه والتعامل به الكارونيا ويستخدم جملموعة متنوعة من االيراض عند اتفاق طرتفني استعماله

  تبطة مر  متثيل رقمي لقيمة نقدية ليست صادرة عن بن  مركزي او عن سلطة عامة، وليست
لالضرورة لالعملة الورقية، ولكنها مقبولة لدى اشخاص طبيعيني او اعتباريني كوسيلة للدتفع، وميكن نقلها وختزينها او 

 ؛4تداوهلا الكارونيا 

                                                             
1 Vejacka, Martin, Basic concepts about virtual currencies, Journal of Economy, Business and finance, 2017, pp: 

01-02. 
2 Almawkigh aliliktrony lil djazyra, https://www.aljazeera.net, 18/03/2020. 
3 Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations, International Monetary Fund, January 2016,pp:7. 
4 EBA Opinion on "virtual currencies", European Banking Authority, 4 July 2014, p 11. 

https://www.aljazeera.net/
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  ؛5وسيط تبادل تعمل مثل العملة يف بعض البيئات، ولكنها ال متل  كل صفات العملة احلقيقية 
  م الالمركزي يصدر عن مطوريني يسيطرون عليه يف العادة أحد أنواع النقد الرقمي يري املنظ

 ؛6ويستخدم ويكون مقبوال بني أعضاء جمتمع اتفاراضي حمدد
   عملة اتفاراضية تعمل خارج نظام النقد الرمسي تفهي متثيل رقمي للقيمة النقدية صادر عن يري

 ؛7القبول الطوعي هلا البن  املركزي واملؤسسات االئتمانية، تستمد قيمتها من الثقة الكائنة يف
عملة رقمية افرتاضية ال يكون التعامل هبا ماداي إال عن  :القول أبن النقود االتفاراضية هيمما سبق ميكن 

طريق برامج حاسوبية، تستخدم عن طريق االنرتنت يف عمليات الشراء البيع أو حتويلها اىل عمالت أخرى،  
 احمللية أو الدولية.كما أهنا ال ختضع لسيطرة السلطات النقدية 

مسا مستعارا وهو ساتوتشي إمت طرح تفكرة هذه النقود من طرف مربمج استعمل  نشأة النقود االفرتاضية: 1-2
، وبعدها تقدم رجل األعمال االسارايل "كريغ ستيفني رايت" عن كونه خمارع عملة  Nakamoto Satoshiانكاموتو

نات وشي انكاموتو"، وجاء اعاراف "رايت" لينهي سنوات من التكهبتكوين وأنه قد ختفى مبسمى مستعار وهو "سات
بشأن صاحب الفكرة األصلية للعملة االتفاراضية القائمة على نظام الدتفع النقدي الرقمي، وقدم عددا من األدلة اليت 

لتشفري اليت ا تثبت مزاعمه، ومنها كمية من العمالت املعروتفة أبهنا كانت مملوكة ملخارع البتكوين، ومنها: مفاتيح
كأول معاملة بعملة بتكوين، ووقع   2009بتكوين إىل خبري التشفري )هال تفيين( يف يناير  10استخدمت شإرسال 

رسائل إلكارونية خالل لقاء مع يب يب سي، مستخدما مفاتيح تشفري ابتكرت خالل األايم األوىل من عملية تطوير 
ف العملية، لكن أانسا آخرين ساعدوين"، وأضاف أنه يعتزم الكش عملة البتكوين، وأضاف: "كنت اجلزء الرئيسي يف

 عن معلومات تسمح آلخرين لالتأكيد من خالل استخدام أنظمة التشفري أنه هو نفسه )انكاموتو(. 
كما أكد أعضاء لارزون يف جمموعة بتكوين وتفريق التطوير الرئيس مزاعم )رايت( ، وكشف عن هويته لثالث 

 .8هي: مؤسسة يب يب سي، وجملة اشإيكونوميست الربيطانية، وجملة جيكيومؤسسات إعالمية 

                                                             
5 Fin CEN Continues to Face Challenges with Money Services Businesses, Department of the Treasury, 

November 10, 2015, pp: 17. 
6 Virtual Currency Schemes, European Central Bank, October 2012, p:13, Virtual Currency Schemes-a further 

analysis, European Central Bank, February 2015, pp: 04. 
7 Annual Report 2014, Deutsche Bundesbank, pp: 53. 
8 https://bitcoin.org/ar/faq#can-bitcoin-scale-to-become-a-major-payment-network. 
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ساهم بشكل  (E-Commerce) : إن التعامل التجاري عرب شبكة اشإنارنتأبرز أنواع العمالت االفرتاضية 1-3 
 ظهور وانتشار العمالت االتفاراضية، حيث شجع على ظهور وسائط نقدية يسهل تبادهلا عرب احلدود ال عام يف

 وتتمثل أبرز هاته االبتكارات تفيما يلي: تستلزم إجراءات إدارية معقدة تزيد من تكلفة التعامالت،
: البتكوين هو شبكة جامعة توتفر نظام جديد للدتفع ونقود إلكارونية بشكل كامل، Bitcoinالبيتكوين 

أي سلطة  ل مستخدميها بدونللند يتم إدارهتا لالكامل من قب-وهو أول شبكة دتفع يري مركزية تعمل بنظام الند
مركزية أو وسطاء من وجهة نظر املستخدم، تفالبت كوين ميكن تشبيهها إىل حد كبري لالعملة النقدية اخلاصة 

 .9األكثر بروزاً  ثالثي اشإمساك النظام الدتفاري لاشإنارنت، كما ميكن النظر إليها أيضاً على أهنا
، 2011: وهي تعترب من أوائل العمالت املشفرة البديلة منذ نشأهتا يف أكتوبر عام Litecoinاليتكوين 

 .10وتتميز بسرعة تبادهلا مقارنة مع البتكوين مما زاد من قبوهلا، وهناك من يشبهها لالعملة الفضية لالنسبة للبتكوين
، هي تقنية جتريبية مفتوحة املصدر تعمل على 2011تفريل أ 18: أنشأت يف Namecoinنيموكوين 

 DNSحتسني الالمركزية واألمن ومقاومة الرقابة والسرية وسرعة مكوانت معينة من البنية التحتية لإلنارنت مثل 
 .11واهلوايت

بسبب  ، متتاز بكفاءة التعدين واألمان والضماانت.2012: أنشأت يف أوت Peercoinبريكوين 
كمبيوتر متصل   قادرة على تفويض أي Peercoinطبيعتها الفعالة املستندة إىل األدلة وقواعد اشإمجاع، تفإن 

من خالل زايدة عدد الدعم  Peercoin، تعزز هذه الكفاءة blockchainلالشبكة للمشاركة يف عملية أمان 
 .12األمين وتضمن احلفاظ على األمن على املدى الطويل

، وتستند إىل رمز املصدر املفتوح، وعلى بروتوكول 2013ت يف تفيفري أ: أنشNovacoinنوفاكوين 
من قبل  اقهااخار اشإنارنت الند للند، حيث ختتلف عن العمالت الرقمية األخرى كوهنا لات محاية أقوى يصعب 

 .13جمموعات التعدين والتنقيب 

                                                             
9 Dr. Abdellah Ben Soulaymane ben Abdelazize Albahout, alnoqowd al iftiradiya mafhoumoha wa anwaouha wa 

atharoha al iktisadiya, almadjalat al ailmiyat lil iktisade wa al tijara, kpoliyate al tijara jamiate ain chams, al 

kahira, al adad 1, January  2017, pp: 22. 
10 Almawkigh aliliktrony lil oumlat, ala al rabit: https://bitcoin.org/ar/faq, 16/03/2020. 
11 Almawkigh aliliktrony lil oumlat, ala al rabit: https://litecoin.com/en/listing, 16/03/2020. 
12 Almawkigh aliliktrony lil oumlat, ala al rabit: https://www.namecoin.org/, 16/03/2020. 
13 Almawkigh aliliktrony lil oumlat, ala al rabit: https://www.peercoin.net/, 16/03/2020. 

http://financialcryptography.com/mt/archives/001325.html
https://bitcoin.org/ar/faq
https://litecoin.com/en/listing
https://www.namecoin.org/
https://www.peercoin.net/
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أبريل  16يعود اتريخ نشأهتا إىل  Bitcoinهي نسخة مطورة وخمصصة من  :Feathercoinفيذركوين 
( تعمالن متاًما مثل Electrumو  Feathercoin Coreيتمتع املستخدمون بسهولة الوصول إىل حمفظتني ) 2013

Bitcoin  ولكن مع معاجلة كتلة أسرع. لاشإضاتفة إىل حماتفظ سطح املكتب هذه ، يتم دعم ،Feathercoin  من
 .blockexplorers 14  خالل العديد من احملاتفظ احملمولة و

، وهي تعمل على التقنية احلديثة مفتوحة 2016سبتمرب  27: أدجمت يف E-Dinar coinدينار كوين  -إي
 .15املصدر، كما تتسم لالتحديث املستمر لنظامها التعديين لزايدة األمان للمتعاملني تفيها

هي عملة اتفاراضية جديدة، تضاف إىل قائمة العمالت االتفاراضية األخرى املوجودة حول : Libraليربا 
العامل، تستهدف بصورة رئيسية مستخدميها من موقع تفيسبوك الذين يقاربون من ملياَرْي مستخدم نشط، تفضاًل عن 

اضية األخرى الت االتفار مئات املاليني من البشر الذين ليس لديهم حسالات بنكية حول العامل، وختتلف عن العم
، وتستخدم Libra Blockchainاملوجودة حول العامل يف كوهنا تعتمد على تقنية متطورة من "البلوك تشني" تسمى 

لتاليف املشاكل التقليدية اليت وقعت تفيها خمتلف  Moveهذ التقنية لغة برجمة جديدة طورها املهندسون تسمى 
 .16العمالت املشفرة األخرى اليت تستخدم أيًضا منصات "البلوك تشني"، وبصورة خاصة مشاكل االخاراق والقرصنة

تمثلة : تكسب العمالت االتفاراضية نفس خصائص النقود االلكارونية واملاخلصائص ومسات النقود االفرتاضية 1-4
 :17 يف

 ة رقمية اتفاراضية ليس هلا وجود مادي ملموس؛عمل 
  ود "النق اسمعمالت يري نظامية، ال تشرف عليها أي جهة رمسية أو منظمة دولية، لذا يطلق عليها

 اخلاصة"؛
 عدم إمكانية تتبعها ومراقبتها من طرف اجلهات الرقابية؛ 
  لالند للند؛ال حتتاج إىل وسيط كالبن  عند التبادل التجاري هبا، هذا ما يعرف 
 ال ميكن التحكم يف عرضها أو سعرها؛ 
 .قيمتها يري مدعومة أبية أصول 

                                                             
14 Almawkigh aliliktrony lil oumlat, ala al rabit: https:/novacoin.org/, 16/03/2020. 
15 Almawkigh aliliktrony lil oumlat, ala al rabit: https:/feathecoin.com/, 16/03/2020. 

 
16 Almawkigh aliliktrony lil oumlat, ala al rabit: https:/edinarcoin.com/, 16/03/2020. 
17 Dr ihab Khalyfat, hal tanjah al oumlates al rakmiyat al jadida lil facebook, madjalateal moustakbal, juin 2019, 

ed 3, pp: 02. 

https://www.namecoin.org/
https://www.namecoin.org/
https://www.namecoin.org/
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عاملني : من أهم املزااي اليت تتسم هبا النقود االتفاراضية، واليت تزيد من قبوهلا لدي املتمزااي النقود االفرتاضية
 :18ما أييت

ويل كاليت أية مصاريف على النقل والتحالرسوم املنخفضة: تتميز هذه العملة أبن املتعامل تفيها لن يدتفع 
تتقاضاها البنوك وشركات بطاقات االئتمان عادة، تفلن يكون هناك حاجة اىل وسيط بني العميل وبني التاجر لنقل 
املال، ألن العملة مل تنتقل، بل رمز العملة هو ما خرج من حمفظة املشاري ودخل إىل حمفظة البائع، وهذه العملية تتم 

تسمى بـالند للند، كما أنه ال يوجد رسوم حتويل، أو حتمل تفروق معدالت الصرف للعمالت املختلفة دون وسيط و 
 أو يري لل  من التكاليف اليت تفرض من خالل القنوات التقليدية لنقل األموال.

واسطتها ب السرعة واخلصوصية والسرية: نظرا لطبيعتها اخلاصة، تفال ميكن مراقبة عمليات البيع والشراء اليت تتم 
أو التدخل تفيها، وهذه نقطة إجيابية ملن يريد اخلصوصية، كما أهنا تقلل من سيطرة احلكومات والبنوك على العملة، 
حيث ميكن نقلها يف أي وقت وإىل أي مكان يف العامل، وخبصوصية اتمة ودون أن متر على أي هيئة رقابية أو بن ، 

حسالات وحماتفظ البتكوين دون أن تكون متصلة لاسم أو عنوان أو  ومن جهة أخرى تفإنه ميكن امتالك العديد من
 أي معلومة عن ممتلكها.

العاملية: تفهي ال ترتبط مبوقع جغرايف معني تفيمكن التعامل معها وكأهنا عملة حملية، ألهنا متوتفرة على مستوى  -
تعامالت أو ميكن ألحد احلجز هذه ال العامل، وال توجد دولة تستطيع أن حتظرها ألهنا ال ختضع أساسا، ولالتايل ال

التحويالت، كما لسيطرهتا ال ميكن أن تتعرض للتجميد أو للمصادرة أو يري لل  من املخاطر اليت ميكن أن تتعرض 
هلا التحويالت لالعمالت التقليدية إلا كانت مشكوكا تفيها، أو كانت تتم لسداد معامالت يري قانونية، ألن مالكها 

 .لديه السلطة على حتديد آلية ومكان ونوع استخدامهاهو الوحيد الذي 
بتكوين،  الشفاتفية: يقوم برانمج البتكوين بتخزين أي عملية مت القيام هبا، تفإلا كان شخص ما ميتل  حمفظة -

تفيمكن أي شخص آخر أن يعرف عدد وحدات البتكوين اليت ميتلكها صاحب هذه احملفظة، وعدد املعامالت اليت 
ا، حيث يشاهد اجلميع وبشفاتفية اتمة حركة تنقل العملة بني احملاتفظ، ولكن ويف الوقت نفسه لن متت من خالهل

 .يستطيع أحد معرتفة هوية مالكها، وهذا يعين اعاراف مجيع املتعاملني بوجود هذه النقود وانتقال ملكيتها
وسبة املوزعة يف  مشاريع احلتعد تقنية البتكوين )الربوتوكول والتشفري املستخدم( واحدة من أكرب: األمان -

العامل، مما جيعل من الصعب تزويرها أو إعادة استنساخها، كما ميكن للمستخدمني تشغيل ممارسات األمان حلماية 

                                                             
18 Niḍal salyme barhome, ahkames aukodes altijarat al ilyktroniya, dar al thakafa, amane, 2010, ed 3, pp:66. 
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 أمواهلم، أو استخدام مزودي خدمة يقوموا بتوتفري درجات عالية من األمان ضد السرقة أو التأمني ضد اخلسارة، ولذا
 .داتفلديها سجل أمان قوي ج

:  لات استخدام العمالت االتفاراضية، وال سيما "البيتكوين"، حيظى مؤشرات منو العمالت االفرتاضية
لاهتمام وثقة بعض الفئات من املتعاملني داخل اشإنارنت، وهو ما أدى إىل نشوء اجتاه صعودي ملحوظ ملستخدمي 

موال ألف مستخدم حالًيا، بعضهم يستخدم منصات التداول شإجراء حتويل لأل 20"البيتكوين" يف املنطقة يتجاوز 
 %1من دولة إىل أخرى داخل املنطقة، حيث تستقطع منصات تداول العمالت االتفاراضية رسوم حتويل ال تتعدى 

 للبنوك يف بعض األحيان، وميكن توضيح هذا النمو من خالل الشكل التايل:  %3مقابل 
 .التوزيع اجلغرايف لتداول العمالت االفرتاضية يف العامل: 01الشكل رقم 

 
Source: Global Cryptocurrency Benchmarking Study, Cambridge Centre for Alternative 

Finance, Cambridge University, UK,2017. 

 
اكتسب "البيتكوين" ثقة كبرية بني املتداولني نظرًا ملا حيظى به، كغريه من العمالت االتفاراضية، من المركزية 

كانية االستفادة من اخلدمات املالية املرتبطة به بكل سهولة من خالل منصات وانسيابية إصدار العملة، إضاتفة إىل إم
 التداول املنتشرة له عرب اشإنارنت، والشكل املوايل يوضح لل :
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.2020إىل ياية مارس  2019تطورات أسعار البيتكوين مقابل الدوالر أتفريل: 02الشكل رقم   

 
Source: blockchain.com 

من خالل الشكل أعاله وعلى ضوء املزااي السابقة، زادت عمليات تداول "البيتكوين" بشكل ملحوظ يف 
، 2020صفقة يومية بنهاية مارس  284.99 41السنوات األخرية ليبلغ عدد الصفقات اليومية لتداول العملة حنو 

دوالر أمريكي يف  560.63 873 224، ومبا يتجاوز قيمة سوقية Blockchain.info"وتفق موقع "بلوك تشاين 
 الشهر نفسه.

ومع اشإقبال املتزايد من قبل املتداولني على استخدامه، بدأت العديد من حمالت التجزئة العاملية يف قبوله  
، وتبعتها بعض الشركات األمريكية األخرى مثل 2014كوسيلة للدتفع مثل شركة "مايكروسوتفت" األمريكية يف عام 

 "."ديل

 :التعامل بعملة البتكوين خماطراثنيا: 
لقد سبق وعرتفنا هذه األخرية وال أبس أن نقدم تعريف أخر أكثر مشوال ودقة : Bitcoinماهية البيتكوين  2-1

حيث قال هي عملة رقمية اتفاراضية مشفرة ال مركزية  2008وهو الذي قدمة خمارع العملة يف حبث نشره يف عام 
، تدار عن طريق برانمج blockchainوتقوم على تقنية سلسلة الثقة الكتل  Peer to Peerللند -تعتمد نظام الند
مليون وحدة بتكوين، هتدف  21وهلا عرض نقدي مستقبلي حمدود يبلغ  Open source softwareلات تشغيل 

 .19شرنوتفق القائمني عليها إىل تغيري النظام املايل العاملي تغيريا جذراي مثلما يري الويب أساليب التواصل وال
ويقدم نظام "بتكوين" حاًل مبتكرًا ملشكلة شائعة يف كل نظم الدتفع واملعامالت الرقمية، وهو الدتفع املزدوج 

(Double Spending تفعلى عكس كل من النقود الورقية أو املعدنية اليت ال ميكن للمشاري أن حيتفظ بنسخة بعد ،)
                                                             
19  Minasates al mouamalayes al badylat wa al oumlates al rakmiyat bayna horiyate atabadol wa ichkaliyate al 

rakaba, markaz hardo li daami ataabyr al rakmy, al kahira, 2018, pp: 06. 
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مها مرة يف األصل ملفات رقمية ميكن أن تنسخ ويعاد استخداحتويلها للبائع، وكذل  النقود االتفاراضية اليت هي 
 أخرى.

"، وهو ما ميكن Block Chainوجود ما يسمى "سلسلة الكتل  تفإن نظام "بتكوين" حيل هذه املشكلة عرب 
تم   ستال خاص(، ألنه عبارة عن قاعدة بياانت رقمية تسجل تفيها كل املعامالت املالية اليت تأأن تعتربه مبنزلة )دتفار 

لالبتكوين، وهذا من أهم خصائص "بتكوين"، ألن هذا الدتفار معلن لكل املستخدمني، تفعند القيام أبي معاملة 
يقومون لالتحقق من صحة التحويل، أي أن املعاملة سليمة وليست مزدوجة، وأن الشخص املشاري الذي يقوم 

ويل السلعة أو وميكن للبائع أن يصر على عدم حتبتحويل كمية معينة من "البتكوين" هو لالفعل ميل  تل  الكمية، 
 اخلدمة، إال بعد ظهور القيمة املدتفوعة على الدتفار، مما يعين صحتها وحيمي الطرتفني.

 خماطر العملة االفرتاضية بتكوين: 2-2
خذان أيتعترب العمالت االتفاراضية يف طور النشأة حىت اآلن، ومعلوم أن استقرار العمالت وتواتفق الناس عليها 

بعض الوقت، كما حدث لدى االنتقال من نظام املقايضة قدمياً إىل أشكال بسيطة من العملة، وكما حدث لدى 
ظهور العمالت الورقية على حسا  املعدنية، وهلذا اليزال التعامل لالعمالت االتفاراضية حيمل الكثري من املخاطر 

 املتعددة، ميكن إجيازها يف التايل:
هنا أصبحت البيتكوين عملة هتدد استقرار النظام املايل العاملي؛ ولل  أل: لنظام املايل العامليهتديد استقرار ا

 .عملة تتيح ملختلف األتفراد التعامل حبرية مع أرصدهتم املالية ومن دون أية قيود أو مواتفقة من أية جهة حكومية
ألرجتيين ا ما جعل أيلب أتفراد الشعب االبيتكوين يتيح إجراء العديد من التحويالت الدولية بسهولة، و هذ 

يعتمدون على البيتكوين كعملة أساسية للتداول حيث تصل نسبة التعامل لالبتكوين يف دولة األرجنتني إىل ما يزيد 
وقع أن تزيد السيطرة املالية يف البلدان الغربية، وهذا يعين أن االقتصاد سيزداد سوءا، ومن املتوقع أن   %60عن الـ
 .20 العمالت الرمسية يف األسواق املالية العاملية اهنياربيتكوين مستقبال دور املنقذ أثناء يلعب ال
ـ ييا  األطر التنظيمية للعمالت االتفاراضية: إل تغيب األطر التنظيمية الضابطة هلذه العمالت من قبل  1 

العمالت العمالت، ألن االقتصادات و املؤسسات احلكومية، ويعجز املنظمون عن رصد وتتبع ورقابة مستخدمي هذه 
االتفاراضية تقع يف نطاق ال توجد تفيه حدود بني الدول، وهو ما جيعل املنظمني يواجهون مشكلة عند حتديد 
االختصاص القضائي يف حالة وقوع جرائم إلكارونية من جهة، تفضاًل عن عدم تسجيل املعامالت املالية لالعمالت 
                                                             
20 Almawkigh aliliktrony lil oumlat, ala al rabit: https://bitcoin.org/ar/faq, 16/03/2020. 
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و ما يعطي املستخدمني القدرة على شراء السلع واخلدمات من دون أي تدخل من االتفاراضية من جهة اثنية؛ وه
 احلكومة، ويتيح هلم إخفاء اهلوية والبياانت الشخصية؛ مما يزيد من املخاطر األمنية.

مليون  21ـ عدم استقرار وضعها كعملة: على الريم من وصول العرض الكمي للبتكوين املتداول إىل  2
من قبل املشرعني يف معظم  جترميها، تفإن وضعها كعملة اليزال حمل نقاش، ومل يتم 19/10/2019وحدة إىل ياية 

 رالبلدان، و لكن بعض البلدان )كاألرجنتني و روسيا( تقوم بتقييد أو حظر العمالت األجنبية، والبعض االخ
)كتايالند( قد تقوم بتقييد تراخيص معينة كمبادالت البت كوين، ريم هذا يقوم املشرعون يف سلطات قضائية خمتلفة 
أبخذ خطوات لتزويد األتفراد واألعمال بقواعد حول كيفية دمج هذه التكنولوجيا اجلديدة مع قواعد النظام املايل 

، وهي دائرة رمسية بوزارة املالية (Fin CEN) اتفحة اجلرائم املالية الرمسي املتعارف عليه، وعلى سبيل املثال، شبكة مك
األمريكية قامت إبصدار توجيه عام يري ملزم عن كيفية القيام بتوصيف ومتييز أنشطة معينة تتضمن العمالت 

 .21الومهية
عات اـ استخدام العمالت االتفاراضية من جانب اجلماعات اشإرهابية واشإجرامية: تستخدم بعض اجلم 3

اشإرهابية العمالت االتفاراضية لتجنب كل األنظمة املعروتفة ملكاتفحة اشإرها  ويسيل األموال، خاصة أنه ميكن من 
خالل العمالت االتفاراضية القيام بتحويالت مالية من دون اشإتفصاح عن هوية املتعاملني يف ظل ييا  هيئة مركزية 

 تقوم لاملراقبة.
أن "بتكوين هي األداة  2013لتحقيقات الفيدرايل األمريكي يف عام وقد أثبت تقرير صادر عن مكتب ا

املفضلة للمجرمني واجلماعات يري الرمسية الستخدامها يف سرقة العمالت االتفاراضية وكذل  املضاربة وتكوين عمالت 
ين سوف يزيد و اتفاراضية أخرى ومهية ال توجد هلا قيمة أو أصل حقيقي"، وأقر أبنه "كلما زاد استخدام وتداول بتك

سوء استخدامها بسبب القابلية للقيام مبعاملة من دون ترك أي أثر"، السيما أن هناك شركات قامت إبنشاء سوق 
 سوداء لتداول "بتكوين" مثل سيل  رود اليت مت إيالقها من قبل احلكومة األمريكية.
ي وهدف التمويل يري الشرع وجتدر اشإشارة إىل أن الشبكات اشإجرامية تسعى شإجياد طرق شإخفاء مصدر

لألنشطة اشإجرامية، ومن املسلم به أن يسيل األموال يف االقتصاد الواقعي يصعب اكتشاتفه، وهو األمر الذي يعين 
أن اكتشاتفه يف الفضاء االتفاراضي أمر أشد تعقيدًا لالطبع. وعلى سبيل املثال، تفإن املستخدمني يف لعبة "احلياة 

ء حسا  أبمساء ومهية أو حىت سرقة هوية شخص آخر، والقيام أبنشطة يري شرعية يف الثانية" قد يقومون إبنشا
 الفضاء اشإلكاروين، ويقومون بعد لل  بتحويلها إىل عملة واقعية، مث حتويلها إىل حسا  بنكي.

                                                             
21 Ahmed Mohammed aisam aldine, oumlate bitcoin, madjalat almasrify, N 73, September 2014, pp: 51. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Legality_of_bitcoin_by_country
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وينطبق األمر نفسه على بتكوين، إل ميكن أن يقوم اتجر خمدرات مثاًل ببيع املخدرات إىل عميل مقابل 
بتكوين من خالل اشإنارنت، مث يقوم هذا التاجر أبخذ هذه األموال واستخدامها يف لعبة مثل البوكر على اشإنارنت، ال

مث يقوم بسحب األموال من "البتكوين" وحتويلها من خالل الكازينو إىل الدوالر، مث حتويلها إىل حسا  بنكي اتبع 
 هلذا الشخص.

شطة املتاحة على االنارنت، واألرلاح اليت حققوها يف اللعبة لتمويل أن كما ميكن لإلرهابيني استخدام االلعا 
إرهابية، تفمن املمكن أن يقوم أحد املتعاطفني مع منظمة إرهابية بشراء ليندن دوالر، ويتصل بعضو اجلماعة اشإرهابية 

ل واقعية لشراء ويلها ألموامن خالل اللعبة، لشراء منتجات اتفاراضية منه، مث يقوم هذا العضو أبخذ هذه األموال وحت
 املنتجات الالزمة للقيام بعملية إرهابية، كما قد تتم املعاملة نفسها لاستخدام البتكوين، ويف كلتا احلالتني، تفإن تعقب

 هذه املعامالت املالية أمر صعب.
مما  ،ـ تذبذ  قيمة العمالت االتفاراضية: بينما ارتفعت أسعار "بتكوين" بشكل ملحوظ يف وقت حمدود 4

أدى إىل جذ  عدد كبري من االستثمارات، تفهناك لاملقابل خطر االخنفاض املفاجئ لسعرها إلا ما مت مثاًل إنشاء 
 عملة اتفاراضية أكثر قبواًل من بتكوين، وهو ما قد يؤثر على استقرار حجم وقيمة االستثمارات.

زنة ضمن االتفاراضية عملة رقمية، وخم ـ احتمال التعرض لالحتيال االتفاراضي: لالنظر اىل طبيعة العملة 5
حمفظة رقمية، تفإهنا عرضة للقرصنة والسرقة والتالعب يف حسالات مستخدميها وتعديلها عن طريق القرصنة، وعلى 
الريم من قابلية مجيع وسائل الدتفع اشإلكارونية لتعرضها للمخاطر األمنية خالل الشبكة إال أن النقود االتفاراضية 

من تل  املخاطر، وقد وقعت عدة حوادث قرصنة حملاتفظ اتفاراضية مل تكن حممية بشكل جيد  تتعرض لقدر أكرب
الصلبة، وعند تعرض املستخدم للسرقة من حسابه ال ميكنه استعادة أمواله ألن اجملهولية مسة هذه  على األقراص

 .22الشبكة
ية األوروبية  وقد أوضحت اهليئة املصرتفمع عدم امكانية املتضررين من اختال اجراءات قانونية للمالحقة السارقني

ملخاطر استخدام العمالت املالية االتفاراضية أن مثة خماطر عالية بسبب اهليكل يري املراقب للعمالت االتفاراضية من 
قبل هيئات خمتصة، وأشارت إىل أنه ضمن املخاطر املرصودة التعرض خلسارة األموال من خالل استخدام منصات     

عند شراء بتكوين من خالل تل  املنصات اليت ال ختضع ألي قواعد منظمة، تفال ضمان للحفاظ على التداول، تف
 أموال املستهل  بسبب:

 احتمالية تفشل املنصة أو قرصنتها أو إتفالسها.• 

                                                             
22 Dr. Abdellah Ben Soulaymane ben Abdelazize Albahout, op.cit, pp: 35. 
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 عدم ضمان أو محاية اشإيداعات من العملة االتفاراضية كالبنوك، تفأي خسارة يف اشإيداعات ال ترد.• 
 البتكوين: االفرتاضيةطات النقدية اجلزائرية من العملة موقف السل 2-3

ع احلكومة عامليا، وازدايد اهتمام اجلزائريني بتداوهلا كالبتكوين ويريها، دتف االتفاراضيةمع توّسع انتشار العمالت 
 تفتقادهااإىل حتديد موقفها النهائي من هكذا تداوالت على سلعة اتفاراضية أو "مشفرة" ليس هلا تغطية نقدية بسبب 
ــ"الدعامة املادية كالقطع واألوراق النقدية وعمليات الدتفع لالص  أو لالبطاقة البنكية"، كما نصت املادة  من  69لـ

على: "تعترب وسائل دتفع كل األدوات  2003أوت  26الصادر بتاريخ املؤرخ يف  11-03قانون النقد والقرض 
 .23د أو االسلو  املستعمل"اليت متكن كل شخص من حتويل أموال مهما كان السن

وعليه تفان النقود االلكارونية لاعتبارها وسيلة دتفع جديدة متكن األشخاص من حتويل األموال، إىل أن 
األسلو  املستعمل يف التحويل يعتمد على التقنية والتكنولوجيا احلديثة، ولالتايل ال ميكن أن تصدر النقود إال من 

 ن النقد والقرض.طرف مؤسسات أو هيئات خاضعة لقانو 
منه نص على أنه: " مينع شراء العملة  117ويف املادة  2018إضاتفة إىل هذا تفإن قانون املالية لسنة 

االتفاراضية وبيعها واستعماهلا وحيازهتا، العملة االتفاراضية هي تل  اليت يستعملها مستخدمو اشإنارنت عرب شبكة 
 .كيةلقطع واألوراق النقدية وعمليات الدتفع لالص  أو لالبطاقة البناشإنارنت، وهي تتميز بغيا  الدعامة املادية كا

 .24يعاقب على كل خمالفة هلذا احلكم، طبقا للقوانني والتنظيمات املعمول هبا"
 وعليه يف ظل وجود نص صريح ميكن القول بعدم إمكانية استعمال هذا النوع من النقود يف اجلزائر.

 :خامتة
االتفاراضية أصبحت جزءاً من الواقع الذي نعيشه وجزءاً من حركة تطور اجملتمعات ن من الواضح أن العمالت إ 

 .حىت وإن كان التعامل واالستثمار يف هذه العمالت ينطوي على نسبة عالية من املخاطر
وعلى الريم من مرور ما يقار  عشر سنوات على أول ظهور ملا يُعرف لالعمالت االتفاراضية، )وأبرزها 

ال أن التطورات األخرية املرتبطة لاالرتفاعات اهلائلة، بقيمة البتكوين مقارنة لالدوالر األمريكي، قد البتكوين(، إ
عملت على جذ  انتباه كل من املستثمرين واشإعالم على حد سواء، وخاصة تفيما يتعلق مباهّية هذه العمالت، 

بدى ة هبذا النوع من العمالت جعل بعض الدول توآلية عملها واالستثمار تفيها، إال أن لالنظر اىل املخاطر املرتبط
 .رأيها تفيها اما لالتحفظ أو منعها بنص صريح مثل ما حدث مع السلطات النقدية يف اجلزائر

                                                             
23 Al amr N: 03-11, 26/08/2003, yataalako bi kanoun al nakd wa al kard, al jaryda al rasmiya, N: 52,  pp: 11-12. 
24 Kanoun N: 17-11, 27/12/2017, Kanoun al maliya 2018, al jarida al rasmiya N: 76, pp: 54. 
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  ميكن إمجال أهم نتائج هذه الدراسة يف اآليت: نتائج الدراسة:
 االلكارونية، ونظرا لصعوبة حركة رؤوس، مع توسع التجارة العاملية االصطناعيتطور اجهزة وأنظمة الذكاء  -

 االموال بني الدول، دتفع إىل ابتكار عمالت بديلة تكمن يف العمالت االتفاراضية وزاد يف منوها؛
 انتشار وشيوع التعامل لالنقود اشإلكارونية يؤدي إىل احلد من تفاعلية السياسات النقدية اخلاصة بكل دولة؛ -
ين( واشإشراف عليها ومحايتها، إىل تعرض العملة االتفاراضية الرئيسة )البتكو  أدى ييا  إدارة تتوىل إصدار النقود -

لعدد من اهلزات والتقلبات احلادة يف أسعارها عند أبسط املواقف االقتصادية، كما عرض مستخدميها على 
 نسبة عالية من املخاطر؛

 قانون العرض والطلب هو احملدد الرئيسي لسعر صرف العمالت االلكارونية؛ -
 عرضة العمالت االتفاراضية اىل خماطر تقنية تكمن يف إمكانية قرصنتها وسرقتها، -
 النظرة السلبية ملعظم الدول للنقود االتفاراضية ومن بينهم اجلزائر. -

 
 :التوصيات

كن تقدمي النظام املصريف احمللي والدويل، تفانه مي استقرارعلى ضوء النتائج واملالحظات املتوصَّل إليها، ومن أجل 
 لتوصيات التالية: ا

قيام الباحثني مبزيد من الدراسات واألحباث اليت تساعد يف تفهم وتطوير هذه األداة النقدية اجلديدة، حبيث ميكن  -
 يف النهاية العمل هبا مع التقليل من سلبياهتا وخاطرها؛

 صياية قوانني تضبط إصدار هذه النقود وآليات تداوهلا؛ -
 اضية؛دويل يعمل على وضع األطر الكفيلة حبماية املتعاملني لالنقود االتفار  ضرورة وجود تنسيق وتعاون تشريعي -
على اجلهات الدولية املسؤولة عن األمور النقدية يف العامل ولاألخص صندوق النقد الدويل املبادرة لاختال خطوات  -

نظام النقدي قواعد ال تزود األتفراد وقطاع األعمال لالقواعد والضوابط الكفيلة بدمج هذه التقنية اجلديدة مع
العامل، حبيث تساهم يف تقدمي وتطوير احللول الفعالة اليت ال تضعف من منو األسواق واألعمال الناشئة، 

 النقدية واملالية؛ واالبتكارات
سرعة قيام السلطات النقدية اجلزائرية إبصدار توجيهات ارشادية توعوية تبني خماطر هذه العمالت، حلني الوصول  -

 دولية بشأهنا.لضوابط 
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